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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६२ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

रुपा गाउँपातलका,  
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
कास्की  । 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.१ करोड ८४ लाख ३८ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र् ेप्रतिर्क्रर्ाबाट रू.१ लाख १४ हजार फर्छ्यौट भई बाँकी बेरुजू 
असलु गनुापने रू.५ लाख ९४ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.९ लाख ०५ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.१ करोड ०२ लाख ८१ हजार र 
पेश्की रू.६५ लाख ४४ हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषा सम्म रु.३ करोड ७३ लाख ३२ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र 
सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.५ करोड २२ लाख ४८ हजार रहेको छ । बेरुजू 
वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रक्षेपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनुे कुन ै
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नपेालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
 

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही 

र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न 
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मवेारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
 

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 

रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भन ेहुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ । 

 

 

  

            (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

रुपा गाउँपातलका 
 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
 २०७७।७८   

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु

प्रतिर्क्रर्ाबाट 
फर्छ्यौट 

बाकँी बरेुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

३७ १९ १८४३८ ० २ ११४ ३७ १७ १८३२४ ५९४ १०२८१ ९०५ ० ० १११८६ ६५४४ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

कास्की ३७३३२ ० ३४०८ ३३९२४ ० १८३२४ ५२२४८ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �पा गाउँपा�लका, का�क� , �पा गाउँपा�लका , का�क�

काया�लय �मुख स�ताेष ढंुगाना २०७७-५-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख �योती गु�ङ २०७६-२-१

बे�जु रकम १८,४३७,९९९

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ८,५४,८९,७२३.५६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३१,७३,७३,२६८ चालु खच� २७,४९,४५,५५५.२१

�देश सरकारबाट अनुदान २,२०,७०,००० पँूजीगत खच� ११,९१,३१,५०४.७७

राज�व बाँडफाँट ४,९५,३८,१८०.४५ िव�ीय/अ�य �यव�था १२,१८,५८,७९८.५५

आ�त�रक आय १,०१,५१,७३३.१७

अ�य आय १२,२७,९०,१७८

कुल आय ५२,१९,२३,३५९.६२ कुल खच� ५१,५९,३५,८५८.५३

बाँक� मौ�दात ९,१४,७७,२२४.६५

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१
लेखापर��णमा पेश भएको आ�थ�क कारोवारसंग स�वि�ध �ा� जानकार� अनसुार �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना, २०७८ बमोिजम �व�लेषण, नमनुा छनौट, �लिखत ��त�न�ध�व प�, लेखापर��ण नी�त मानद�ड, माग�दश�न, �नद�शन र लेखापर��ण
सीमा समेतको आधारमा पर��ण गर� तयार ग�रएको लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदनको म�यौदा उपर �यव�थापनसंगको व�हग�मन व�ठकमा छलफल गर� कायम भएका �यहोरा स�हतको लेखापर��णको �ारि�भक ��तवेदन जार� ग�रएको छ।
लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोवार र �व�ीय �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ।

२ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो।�थानीय सरकारले
संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ।पा�लका
अ�तग�त७ वडा, ३९ सभा सद�य तथा १४ हजार ५१९ जनसं�या रहेका छन्।यसको �े�फल ९४.८१ वग� �कलो�मटर रहेको छ।

३ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापर��णको �ममा िश�कको पा�र��मक बढ� �नकासा, पा�र��मक कर, पदा�धकार�को दोहोरो स�ुवधा लगायतको �.४१०८०० असलु भई स�बि�धत ब�क खातामा दािखला भएको छ ।

५ संिचतकोषको �ाि� र भु�ानी
�पा गाउँपा�लकाको म ले प फा नं २७२ अनसुार आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �वि�य �ववरण देहायबमोिजम रहेको छ ।
िववरण िट�पणी यसवष� �. गतवष��.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सो�ैभु�ानी ज�मा आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सो�ैभु�ानी ज�मा
�ा�ी (क+ख) ४९,३६,७१,३६०.१� ४२,३�,�६,३३७.०७ ४२,३�,�६,३३७.०७ ४४,९�,९९,३२�.०७ ४४,९�,९९,३२�.०७
क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ४७,�६,३४,१२२.१� ४०,१७,२४,३४�.०७ ० ४०,१७,२४,३४�.०७ ३२,७१,७७,१३०.�२ ० ३२,७१,७७,१३०.�२

११००० कर ११ ७,२०,६३,६�० �,०४,�६,४२९.११ ० �,०४,�६,४२९.११ ३,९�,२६,९��.०७ ० ३,९�,२६,९��.०७
१३००० अनुदान ३�,�३,६�,�०० ३४,२२,२�,७६१.४� ० ३४,२२,२�,७६१.४� २�,१४,०�,�२� ० २�,१४,०�,�२�
संघीय सरकार १२ ३३,१३,६�,�०० २९,७�,७२,२६२.०३ ० २९,७�,७२,२६२.०३ २६,४२,२०,००० ० २६,४२,२०,०००
�देश सरकार १२ २,२०,७०,००० २,२०,६९,९९९.४२ ० २,२०,६९,९९९.४२ १,७१,��,�२� ० १,७१,��,�२�
अ�त�रक �ोत ३,४९,३०,००० २,२२,�३,�०० ० २,२२,�३,�०० ० ० ०
१४००० अ�य राज�व १,�१,�६,९७२.१� ९०,४२,१�७.�१ ० ९०,४२,१�७.�१ ६२,४१,६४७.४� ० ६२,४१,६४७.४�
१�००० िविवध �ाि� १�,००० ० ० ० ० ० ०
ख. अ�य �ाि� १,�०,३७,२३� २,२१,६१,९�९ २,२१,६१,९�९ १२,२७,२२,१९४.�� १२,२७,२२,१९४.��
िवतरण गन�  बाक� राज�व ० २४,३१,�३९ ० २४,३१,�३९ १३,��,�६� ० १३,��,�६�
कोषह� १,�०,३७,२३� १,�०,३७,२३� ० १,�०,३७,२३� ४,९३,९६,७९० ० ४,९३,९६,७९०
धरौटी ० ४६,९२,९१२ ० ४६,९२,९१२ १३,२०,४९०.�� ० १३,२०,४९०.��
संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ० ७,०६,१९,३४९ ० ७,०६,१९,३४९
भु�ानी (ग+घ) �६,४१,१०,०��.१९ ४०,�३,२६,३२९.९� ४०,�३,२६,३२९.९� ४१,�४,१२,�९९.६२ ४१,�४,१२,�९९.६२
ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) �४,९०,७२,�२०.१९ ३९,४०,�०,�०९.९� ३९,४०,�०,�०९.९� ३०,७७,२�,७��.६२ ३०,७७,२�,७��.६२
२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� �,१३,०९,४४४ ४,६४,६४,०६२.११ ० ४,६४,६४,०६२.११ १३,६�,७४,१६६.१० ० १३,६�,७४,१६६.१०
२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� ११,०४,०७,६४७.६९ ७,७�,�९,�२�.२� ० ७,७�,�९,�२�.२� ४,६२,६३,४१७.०६ ० ४,६२,६३,४१७.०६

२�००० सहायता (Subsidy) १� ० ० ० ० �,��,६०० ० �,��,६००
२६००० अनुदान १� १४,�०,�१,००० १४,१�,२७,६२० ० १४,१�,२७,६२० १,६७,��,१३६ ० १,६७,��,१३६
२७००० सामा�जक सुर�ा १� �३,१३,००० ४३,९०,२९७ ० ४३,९०,२९७ �३,२०,७�३.७० ० �३,२०,७�३.७०
२�००० अ�य खच� १� �१,�७,७०६.३२ ४६,७४,०४७.�२ ० ४६,७४,०४७.�२ ९३,९७,९४१.०९ ० ९३,९७,९४१.०९
३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� १� २२,��,३४,०२२.१� ११,९१,३४,९�४.७७ ० ११,९१,३४,९�४.७७ ९,२�,��,७४४.६७ ० ९,२�,��,७४४.६७

३२००० िव�ीय स�प�� १� ० ० ० ० ० ० ०
घ. अ�य भू�ानी १,�०,३७,२३� १,१२,४�,�२० १,१२,४�,�२० ४१,�४,१२,�९९.६२ ४१,�४,१२,�९९.६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कोषह� १,�०,३७,२३� ��,२�,९�२ ० ��,२�,९�२ ३,६६,३२,९३२ ० ३,६६,३२,९३२
धरौटी ० २४,२३,२�� ० २४,२३,२�� ४,३४,�३० ० ४,३४,�३०
संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ० ७,०६,१९,३४९ ० ७,०६,१९,३४९
क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�  बाक� -३,४�० -३,४�०

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (७,०४,३�,६९�.०१) १,��,६०,००७.०९ १,��,६०,००७.०९ ३,४४,�६,४२�.४� ३,४४,�६,४२�.४�
च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ७,२७,२�,�९०.�६ ७,२७,२�,�९०.�६ ६,४७,४�,१६६.६१ ६,४७,४�,१६६.६१

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (७,०४,३�,६९�.०१) ९,१२,��,�९७.६� ९,१२,��,�९७.६� ९,९२,३४,�९२.०६ ९,९२,३४,�९२.०६

ब�क तथा नगद बाक� २४ ९,१२,��,�९७.६� ९,१२,��,�९७.६� �,��,३९,�७�.�६ �,��,३९,�७�.�६
आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� रकम � १९१३२७ भुलबस संिचतकोष खातामा आ�त�रक राज�व दा�खला गरेको तथा गाउँपा�लकाले पिन सो�ै संिचतकोष खातामा नै ज�मा गरेकोले बैक कारोबार िभ�ता राज�व खाता र संिचत खाता बीचमा � १९१३२७ फरक परेको तथा ज�मा बैक मौ�दात �
९१४७७२२४।६� ह�नुपन�मा � ९,१२,��,�९७.६� दे�ख�छ ।

५ िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ।सोही
ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको�यव�थापन गनु�पद�छ।यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् :

· सु�ले तयार गरेको म.ले.प.फा.२७२ को संिचतकोषको �ा�ी तफ�  �.४०१७२४३४८।०७ दे�खएकोमा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �मािणत आ�थ�क िववरण अनुसार संघ तथा �देश अनुदान �.३३९४४३२६८,

बाँडफाँडबाट �ा� रकम �.४९५३८१८०।४५ र आ�त�रक आ�दानी �.१०१५१७३३।१७ र �ज�ा सम�वयबाट �ा� �.२२२८३५०० समेत �.४२१४१६६८१।६२ ह�ने दे�ख�छ ।जसमा िफता� रकम �.१९५०१००६।५५ घटाउदा
�.४०१९१५६७५।०७ ह�ने दे�ख�छ । जस अनुसार �.१९१३२७ फरक दे�खएको छ । सो फरक रकम आ�त�रक राज�व खातामा सेवा �ािहले रकम दा�खला गनु�पन�मा संिचत कोषमा दा�खला गरेकोले फरक परेको रकमको �माण पेश
भएको छ । अ�य �ाि�मा बाँडफाड गन� बाँक� राज�व �.२४३१८३९, कोषह�को �.१५०२७२३८ र धरौटी �.४६९२९१२ समेत गरी म.ले.प.फा.२७२ अनुसार �.४२३८८६३३७।०७ दे�खएको छ । जसमा बाँडफाड गन� बाँक� राज�व
दे�खएको रकम �देशमा िफता� गरी बाँक� रकम पा�लकाको राज�व खातामा अ�या गन� बाँक� रहेको दे�ख�छ ।
· पा�लकाको म.ले.प.फा.२७२ को संिचतकोषको भु�ानीतफ�  �.३९४०८०५०९।९८ समेत कुल भु�ानी �.४०५३२६३२९।९८ मा� दे�ख�छ ।
· यस �थानीय तहले NPSAS अनु�पको कोषको �ाि� र भु�ानीको एक�कृत िव�ीय �ितवेदन (म.ले.प.फा.२७२) ले गत वष�को �ज�मेवारी, यस वष�को अ��तम मौ�दात लगायतका देहायका िववरण फरक देखाएको ह� ँदा यसले आ�थ�क
िववरणको यथाथ� िच�ण गन� नसकेको एंव सु�मा िवषयगत िशष�कह�को िनकासा तथा खच� �.८ करोड ८६ लाख ७९ हजार अ�तरसरकारी को रकम CGAS मा समेिटएकाले यथाथ� एिककृत आ�थ�क िववरण माग गरी सोही िववरणलाई
आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ आषाढ मसा�त िभ� सबै खच� खाताह� ब�द गरी खच� ह�न बाँक� रकम संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था भए बमो�जम पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरण अनुसार सबै
खाताह�को रकम २०७८ �ावणमा मा�ै खच� खाताबाट िफता� गरी संिचत कोषमा आ�दानी बाँ�धएको छ।

ब�क मौ�दातः �मािणत एिककृत आ�थ�क िववरणमा संिचत कोष तथा अ�य िविभ� कोषह�को समेत गरी ब�क मौ�दात �.९१४७७२२४।६५ छ । जसमा �थानीय तह संिचत कोष खातामा �.७८२७७३१३।१०, धरौटीमा
�.४५५६८१६।५५, �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खातामा �.६०११२५६, िविवध कोष खातामा �.२००००० र �थानीय तह िवभा�य कोष खातामा �.२४३१८३९ रहेको दे�ख�छ । सु�को म.ले.प.फा.न २७२ मा
�.९१२८५८९७।६५ दे�ख�छ। एिककृत आ.िव.मा सु�मा रहेको भ�दा �.१९१३२७ बढी ब�क मौ�दात दे�खएकोमा राज�व खातामा ज�मा गनु�पन�मा सो रकम संिचत कोषमा ज�मा भएको �माणबाट दे�ख�छ ।

६ आ�त�रक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन।यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन।
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• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन।साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन।�थानीय राज�व �यव�थापन �णाली �योगमा आएतापिन पुण� �पमा काया��वयनमा आउन सकेको छैन।
• 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।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�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 तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन।
• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) 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 मातहतका िविभ� न वडा काया�लयह�वाट सामा�ी ख�रद गरी सो वापत िवल रकम भु�ानी ग�रएकोमा उ� शाखा तथा वडा काय�लयमा दा�खला ग�रएको �ज�सी सामा�ीको अिभलेख काया�लयको मूल खातामा �िव� टी नह� ँदा
लगत अ�ाव�धक नभएको दे�खयो।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४को िन ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (११) मा िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ भौितक संरचनाह�को िववरण खुलाई अिभलेख रा�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले िवगत वष�दे�ख भएको काय�को लगत नराखेको
कारण एकै योजनालाई एक भ�दा वढी वष�मा वजेट िविनयोजन ह�न स�ने दे�खएको,
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार कामलाई �यव��थत गन� लेखा सिमित, सुशासन सिमित लगायतका सिमित तथा िवशेष सिमित गठन गन� स�ने उ�ेख भएकोमा सुशासन सिमित गठन नभएको कारण
सं�थागत सुशासनको ��थितको वारेमा मु�यांकन गन� स�ने ��थित नभएको
• सूचना अ�धकारीको काम, कत��य र �ज�मेवारी स�व�धी िनद�िशका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको माग, सो अनु�प सूचना �बाहको अव�था वा सूचना िदन इ�कार गरेको अिभलेख रा�नुपन� जसमा सूचना माग गन�को िववरण तथा
सूचनाको संि�� िबबरण रा�नुपन� उ�ेख भएकोमा सूचना माग र �बाहको अिभलेख �यव��थत �पमा रा�नुपन�,
• सामा�जक सुर�ा िवतरण भ�ा काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ७ को दफा ३१ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� त गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा सिमितह�को �सफा�रसका आधारमा �थानीय सभामा पेश गनु�पछ�  भ� ने �यव�था
रहेकोमा काया�लयले लाभ�ाहीह�को िववरण सभामा पेश नगरेको,
• सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ७ दफा ३२ (२) मा पा�लकाले नयाँ नाम दता�, चौमा�सक भ�ा िवतरण स�ब��ध िववरण साव�जिनक गनु�पन� �यव�था भएता पिन काया�लयले उ� िववरणह� साव�जिनक
गरेको दे�खने गरी �माण नराखेको।
• सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३४ मा वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� र �ा� त गुनासा तथा सुझावह� स�वोधन गनु�पन�
उ�ेख भएकोमा अ�य काय��मको समेत एकमु� गन� गरेको तर सामा�जक सुर�ाको लािग मा� गरेको दे�खदनै ।
• िवपद जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले गरेको कामको वािष�क �ितवेदन �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस
गनु�पन� �यव�था रहेकोमा �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको नदे�खएको,
• वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा �थानीय तहले िनयमावलीको अनुसूची वमो�जम सडकह� िनमा�ण, १०० िम स�मको पुल, �ल�ट �सँचाइ, सडक �तरो�ती लगायतका काय�मा वातावरणीय अ�ययन गनु�पन� र नगरेमा दफा
३५ वमो�जम �. ५ लाख स�म ज�रवाना ह�ने �यव�था भएकोमा �थानीय तह आफैले पालना नगरेको तथा पालना गराएको स�व�धी अिभलेख नराखेको,
• सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा �थानीय तहले साव�जिनक स�प��को संर�ण गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को अिभलेख नराखेको,
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको
अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । िमित २०७६ आषाढ १० गतेको पाँचौ गाँउसभाको िनण�य नं १९ बाट गाँउपा�लकाबाट स साना योजनामा जनताको सम�या र कामलाई स�बोधन गन�का लागी अ�य�को तोकआदेशबाट �.१ लाखस�म
खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । यस �थानीय तहले यो बष� �.३१ लाख अ�य�को िविभ� िमितको तोकआदेशबाट खच� गरेको छ । यसरी बजेट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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७ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�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 २०७७।०३।७ गते �.५४ करोड ९० लाख ७२ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।८ मा पा�रत भएको छ।यसैगरी �थानीय तह �मुखले २०७७।५।१६ मा �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ।

८ खच� िव�लेषण 

पा�लकाले यस वष� कूल आ�त�रक आयबाट �.१०१५१७३३।१७ राज�व बाँडफाँड �.४९५३८१८०।४५ र अनुदानबाट �.३३९४४३२६८ समेत �.३९९१३३१८१।६२आ�दानी भएकोमा चालुतफ�  �.२७४९४५५५५।२१ र
पँूजीगततफ�  �.११९१३१५०४।७७ समेत �.३९४०७७०५९।९८ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा २.५७ �ितशत रहेको छ । यस वष� पदा�धकारी सुिवधामा क�रब �.८९८२९४० खच� भएको छ जुन आ�त�रक
आयको ८८।४९ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ८१ �ितशत चालु र १९ �ितशत मा� पँूजीगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िवकास िनमा�ण �योजनमा
�यून खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बढी 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 ।

९ तलबी �ितवेदन 

िनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख) वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च नं १८० को िमित २०७६।५।१८ को प� अनुसार
नेपाल सरकार मानिनय म��� �तरको िनण�य बमो�जम �थानीय तहका कम�चरी र संघबाट काजमा �थानीय तहमा कामकाज गन� खिटएका कम�चारीको हकमा स�ब��धत �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत गन�
िनद�शन भएको र काया�लयले तलवी �ितवेदन पास गन�का लािग कोलेिनकामा पेश गरेको भएतापिन कोलेिनकाले पास गरेको दे�खएन । यस वष� पा�लकाले तलबी �ितवेदन आ�त�रक लेखापरी�कबाट पा�रत गरी वष�भरीमा �.१ करोड ३३
लाख २४ हजार खच� गरेको दे�खयो। �ज�मेवार िनकायले तलबी �ितवेदन पास गन�तफ�  �यान िदनुपछ�  ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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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� िदघ�का�लन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजनाछनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ।यस वष� भएका कामका
योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�स न िववरण योजना सं�या रकम

१ १ लाख भ�दा कमको योजना ९८ ६८४६०००

२ १ लाख दे�ख पाँच लाख स�मका योजना १३० ३८२०००००

३ ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ४१ ३२५४५०००

४ १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मा योजना २१ ४७४७४०००

५ ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� ८ १०३७६९०००

ज�मा २९८ २२८८३४०००

११ पँु�जगत चौमा�सक खच� ��थित 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म
काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँूजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असरपन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था
अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स.नं. पँूजीगत खच� शीष�क कूल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

िविभ� ११९१३१ १०७१६ १११७३ ९७२४२ ७३११८

खच� �ितशत १०० ९ ९.३८ ८१.६२ ६१.३७

उपरो� िववरण अनुसार िबिभ� व.उ.शी.नं. मा यस वष� �.११ करोड ९१ लाख ३१ हजार खच� भएको म�ये ते�ो चौमा�सकमा मा� ८१.६२ �ितशत र आषाढमा ६१.३७ �ितशत खच� गरेको पाइयो । यसरी आ�थ�क वष�को अ�तितर मा�
अ�धक मा�ामा काय� स�ालन गदा� स�ा�लत काय��म तथा िनिम�त संरचनाको गुण�तर तथा दीगोपनामा समेत नकारा�मक असर गन� ��थित रह�छ । तसथ� आ�थ�क वष�को अ�तितर मा� अ�य�धक खच� गन� �बृ��मा िनय��ण तथा सुधार
ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ �े�गत बजेट 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 ४१२२५००० २७३७७०३० ६.९५

सामा�जक �े� २६६३०३९४१ २१२६७८४०५.४७ ५३.९७

पूवा�धार िवकास �े� १४३०२१६०७ ७३०२५५४७.३३ १८.५३

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� २०२००००० १३२६७६७८ ३.३७

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ७८३२२२७२.१९ ६७७२८३९९.१८ १७.१८

ज�मा ५४९०७२८२०.१९ ३९४०७७०५९.९८ १००

१३ कानून िनमा�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ
। जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १९ वटा ऐन, ४ वटा िनयमावली, २२ काय�िव�ध नीित तथा
मापद�ड ४, ६ वटा िनद�िशका र १ आचारसंिहता गरी ५६ वटा कानून िनमा�ण गरेकोमा सोको �भावकारी पालना गन�तफ�  �यान िदनुपछ�  । 

१४ �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 उजुरी म�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहना िभ� टु�ो
लगाउने �यव�था छ। लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गत बष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� ९ रहेकोमा यो बष� १६ मु�ा दता� भएकोमा १७ फ�यौट भई बाँक� ८ भएको पा�लकाबाट �ा� िववरणमा
उ�ेख भएको छ।�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी �भावकारी ढंगबाट �याय स�पादन गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

१५ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा नगरपा�लका तथा वडा काया�लयको काम, कत��य र अ�धकारको �यव�था छ।पा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� नाग�रकता �सफा�रस ९८८, घरबाटो �सफा�रस ७०३,

िववाह १७५, स�ब�ध िव�छेद १३, ज�म तथा मृ�य ुदता� ८४२, वसाईसराई १४३ र अ�य ४१४७ दता� गरेको पाइयो। पा�लकाले अ�यमा दता� समेत भएको भिनएकोमा कुन कुन हो भनी एिकन गरी नपठाएकोले पं�ीकरणबाट यथाथ� िववरण
�ा� नभएकोले पा�लकाले प��करण दता� तथा �सफा�रस स�व�धमा �यव��थत अिभलेख राखेको पाइएन।पा�लकाले ऐन वमो�जम सोको अिभलेख �यव��थत गनु�पद�छ।

१६ ि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 । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा�
�.२०८४२६१ खच� गरेको छ । गाँउपा�लकाले बैठक तथा अ�य ि�याकलाप संचालनाथ� िबिबध खच� ले�दा उप��थित सं�या, काय��मको पु��ाई लगायतका िबबरण तथा बैठक तथा काय��म संचालनको लािग लागत अनुमान तयार
गरी खच� ले�नुपद�छ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� �.३१६६०५० आ�थ�क सहायता िवतरण
गरेका छ। । केही गो�वारा भौचरको नमूना छनौट गदा� काया�लयले िविभ� �यि� तथा सं�थालाई आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको छ । काया�लयले आ�थ�क सहायता िवतरणको मापद�ड र काय�िव�ध तजू�मा नगरी िवतरण काय� गरेकोले य�ता
�कारका खच�ह� िनय��ण ह�नुपद�छ । गाउँपा�लकाको तोकादेशमा आ�थ�क सहायता िवतरण भएका केही उदाहरणह�:

भौ.नं.।िमित सहायता �ा� गन� �यि� सं�था सहायता रकम

३५४।०७८।३।८ �पा बाराही यवुा �लब २५०००

१४।०७७।६।९ पूव� िव�ाथ� म� िशवालय मा िव १००००

७९।०७७।८।९ गल सं��या पोखरा २५०००

१८९।०७७।११।२० अनोज खनाल ३५०००

२२२।०७७।१२।१६ गाउँफक�  आ िव १००००

२३२।०७७।१२।१८ सामुदाियक वन उपभो�ा महासंघ २५०००

३६५।०७८।३।११ सुय� तारा �लब १५०००

३८२।०७८।३।१४ प��चम पोखरा सामुदाियक िवकास के�� २००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ अनुदान �ाि� र िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समािनकरण बाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा�
िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७८ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको �.१९५०१००६.५५ िमित २०७८।४।४ गते िफता� गरेको भौचर �ा� भएकाले स�ब��धत ब�क खातामा अनुदान
िनकासा िफता� गरेकोले थप िनकासा अनुदान रकम िफता� गनु�पन� दे�खएको छैन ।

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

संघीय सरकार शसत� २१६३९१७६८ १९७७१९४०७.०३ १८७२३६०.९७

िवषेश ० ०

समपुरक २२७८१५०० २१९५२८५५ ८२८६४५

अ�य ० ०

�देश सरकार शसत� ० ०

िवषेश ० ०

समपुरक १००००००० ९९९९९९९.४२ ०.५८

अ�य ० ०

ज�मा २४९१७३२६८ २२०६७२२६१.७२ १९५०१००६.५५

१९ अनुगमन तथा �मण खच� 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा �मण खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण गरेपिछ सो को अिभलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा रा�नुपन� तथा �मणलाई िव�वसनीय वनाउन आव�यकता अनुसार आ�तरीक िनय��ण
�णालीको थप �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ।िनयम १९ मा �ज�ािभ�को ठाउँको दरुीको िववरण रा�नुपन� उ�ेख छ।काया�लयले यस वष� िवषयगत िशष�क तथा क��ट�जे�सी वाहेक चालू खच� िशष�कवाट �.२९ लाख८८ हजार खच� लेखेको छ
तर �मणको अनुगमन, �मण अिभलेख, दरुीको िववरण, सवारी साधनको िटकट आिद राखेको छैन।यसमा सुधार गनु�पन� दे�ख�छ।

२० कम�चारी दरब�दी र पदपुित� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन
सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ७५ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ६१ जना पदपूित�
भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका १४ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा
पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np10 of 26

२१ करार कम�चारी 
�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�लकाले िविभ� पदमा २८ जना कम�चारीह� पा�लकामा करारमा राखी �.७४३०७३१ खच� लेखेको छ । सशत� तफ�  २५ जना करार कम�चारी
िनय�ु गरी �.७९८७४६० खच� लेखेको दे�ख�छ । पा�लकाले नपुग कम�चारीको दरब�दी माग गरी करार कम�चारीमा ह�ने खच�लाई �यूिनकरण गद� जानेतफ�  �यान िदनुपछ�  । 

२२ क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने
रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� राज�व बाडफाडबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.१ लाख रकम ट� ा�सफर गरेको छ ।

२३ अनु�पादक तथा िवतरणमुखी खच� 
साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा �.७१८००० खच� गरेको दे�ख�छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ । य�तो
खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

�स.नं. भु�ानी पाउने सं�थाको नाम �योजन रकम

१ देउराली नेवा ख बाजा ख�रद ७००००

२ स�य तमु उ�मी आमा समूह धागो ख�रद ११४०००

३ कपासे भगवती म��दर िनमा�ण म��दर िनमा�ण ३०००००

४ तमु �लुा �ध भवन िनमा�ण सामुदाियक भवन िनमा�ण २३४०००

ज�मा ७१८०००

२४ गत आ�थ�क वष�को भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१३) िविनयो�जत बजेट नपुग भएमा भु�ानी िदन बाँक�को िववरण आ�थ�क वष� समा� भएको सात िदन िभ� कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �मािणत
गरी भु�ानी िदन िम�ने �यव�था गरेको छ ।पा�लकाले गत आवमा भु�ानी िदने रकम अपुग भएकाले भु�ानी िदन दािय�व �सज�ना भएको भिन काय�पा�लकाको िनण�यमा भु�ानी िदन बाँक�को िववरण उ�ेख गरी �.११६५८००० रकम
भु�ानी िदएको दे�ख�छ । पा�लकाले �ोतको सिह अनुमान गद� बजेट तयार गद� जुन आ वको लािग बजेट छु�ाएको हो सोही आवमा काम स�ने र भु�ानी िदने तफ�  �यान िदनुपछ�  ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ िश�क दरब�दी पदपुित� िववरण 

�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  ५१ 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 ।

िव�ालय िश�क दरव�दी �थायी पदपुत� पदपुत� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

३० वटा िव�ालय १९८ १४४ ५४ २७४४

यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ ।
· �थानीय तह मातहतमा रहेका ३० िव�ालय रहेका छन् । दरव�दी नभएका िव�ालयह�मा करार, राहत दरव�दी तथा पा�लकाले दरब�दी �वीकृत गरी आ�त�रक �ोतबाट तलवभ�ा खुवाउने ग�र पदपुित� गरी पठन पाठनको �यव�था
िमलाएको छ ।
· ३० िव�ालयमा १९८ िश�क दरब�दी रहेकोमा १४४ पदमा �थायी पदपुत� भएको,५४ जना करार तथा राहतमा िश�क रहेको दे�ख�छ । दरब�दी अनुसारको िश�क पदपुत� ह�नुपद�छ ।
िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क बढी भएकोबाट कम भएको िव�ालयमा िश�कको दरब�दी िमलान एंव �यनु िव�ाथ� भएका िव�ालयह� स�भा�यताका आधारमा मज� गनु�पद�छ ।

२६ �धाना�यापक संचार र सहजकता� �ो�साहन खच� 
िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं १.१.३.३ र १.१.३.४ बमो�जम मा�यािमक �.अ. भ�ा मा�सक �.५००, िन�नमा�यिमक �.अ. भ�ा मा�सक �.३०० र
�ाथिमक �.अ. भ�ा मा�सक �.२00 का दरले संघीय ह�ता�त�रत काय��मबाट उपल�ध गराउने �यव�था छ । समािनकरण खच� िशष�कबाट गाउँपा�लकामा रहेका २९ िव�ालयका �धाना�यापक र बाल िवकास सहजकता�ह�लाई
�ो�साहन �व�प संचार खच� उपल�ध गराएको दे�ख�छ । पा�लकाले यस वष� मा�यािमक � अलाई मा�सक �.६००, िन.मा.िव. �.अ.लाई मा�सक �.४०० तथा �ा.िव. �.अ.लाई �.३०० संचार खच� साथै बाल िवकास सहजकता�ह�का
लािग मा�सक �.६०० का दरले �ो�साहन रकम गरी वष�भरीमा कुल �.७२५१०० खच� गरेको दे�ख�छ । यस आवमा कोिभडका कारण िव�ालय अ�धकांश समय ब�द रहेको, पा�लकाको आ�त�रक आ�दानी �या� नभएको र संघीय
समािनकरण अनुदान माफ� त �ा� रकम पँुजी िनमा�ण र दीघ�का�लन लाभ हा�सल गन�तफ�  उपयोग गनु�पन�मा बजेटमा �यव�था गरी िवतरणमु�ख काय� अबल�बन गरेको दे�खएकाले पा�लकालाई थप �ययभार पन� दे�खएको �.

७२५,१००

२७ सेनेटरी �याड ख�रद 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.३ बमो�जम क�ा ६ दे�ख १२ स�मका सबै छा�ाह�लाई िनशु�क वािष�क १० मिहनाको लािग सेनेटरी �याड िवतरण गन� �यव�था गरेको छ । सामुदाियक िव�ालयका
छा�ाह�लाई िनशु�क �यािनटरी �याड िवतरण गन� पा�लकाले िशलब�दीबाट ६८९८ �याकेट सेिनटरी�याड ख�रद गरी शिनदेव स�लायस� �ा. �ल.लाई गो.भौ.नं.८९।०७८।२।२५ बाट �.४७५९४६ भु�ानी गरेको छ । छा�ाह�को �वा��य
तथा सरसफाईसँग जोिडएको य�तो ख�रद काय� आ�थ�क वष�को सु�मा गरी समयमै िवतरणको �यव�था िमलाउनुपन�मा आ�थ�क वष�को अ��यमा ख�रद गरेको दे�ख�छ । क�ा ६ दे�ख १२ स�मका छा�ा र ६ क�ा भ�दा त�ो क�ामा माग
भए बमो�जम िव�ाथ� सं�या िव�ालयसंग माग गरी सोही सं�याको आधारमा ख�रद गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । पा�लकाले सेिनटरी �याडको सुरि�त भ�डारण गरी िव�ालयको माग अनुसार िनकासा िदने, तोिकएअनुसार िवतरण भए
नभएको र िवतरणको अिभलेख �यव��थत राखे नराखेको अनुगमन गन� र वषा��तमा रहेको मौ�दात यिकन गरी आगामी वष�कोलािग आव�यक खुद प�रमाण यिकन गरी आव�यक प�रमाणमामा� ख�रद गन� �यव�था िमलाउनु पद�छ।साथै
सेनेटरी �याड िव�ालयलाई छा�ा िव�ाथ�को आधारमा िवतरण गनु�पन�मा ६१८ �याकेट पा�लकामा मौ�दात रहेको दे�खएकाले िव�ालयलाई िवतरण गरेको िवतरण भरपाई पेश गनु�पन� �.

४२,६४२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np12 of 26

२८ कोिभड रोकथाम तथा खच� िववरणः 
आ=व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�न रहेको छ।

आ�दfनी �ोत रकम खच� िशष�क रकम

अ �या १२७६३८३३ आ�थ�क सहायता १११८६००

नेपाल सरकार सहयोग १०००००० औष�ध ख�रद ३२५६९८

िविभ� �यि� तथा सं�थाह�बाट �ा� सहयोग रकम ४६४२८१ कोिभड भ�ा २४०७५१६

�वारे��टन �यव�थापन १४८९४११

खुदी खोला पुल मम�त खच� १२२०४६

�टाफ नस� तलब ३०७२६६

िविवध ४३०८५०

सामान ख�रद २०१५४७१

बाँिक रकम ६०११२५६

ज�मा १४२२८११४ ज�मा १४२२८११४

२९ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ (३) मा काया�लयले �च�लत कानून अनुसार िदएको पे�क� �याद नाघेको र ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�ने तथा उपिनयम ४ मा लेखापरी�ण गन�
िनकायले फ�यौट ह�न बाँक� पे�क� रकमलाई अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनमा समावेश गदा� िनयमानुसार �याद ननाघेको पे�क�लाई वे�जू नमािनने �यव�था गरेको छ।पा�लकाको आ�थ�क बष�को अ��यस�ममा फ�यौट नभई बाँक� रहेको
िन�नानुसारका िनमा�ण �यवसायी, �यि�, सं�था तथा उपभो�ा सिमितह�को नाममा रहेको पे�क� रकम िनयमानुसार असूल फ�यौट गनु�पन� �

िमित पे�क� �लने �यि�/फम�/क�पनी वापत �याद ननाघेको �याद नाघेको

२०७८।२।१० िविद�खोला असारे कुलो उपभो�ा सिमित कुलो िनमा�ण १५००००

२०७८।३।२९ �ी रामकोट मा�यिमक िव�ालय िव�ालय भवन िनमा�ण ६०९३८८०

२०७८।३।३० व�ड� �लंक क�यिुनकेश�स �ल. संचार ३०००००

ज�मा ६५४३८८०

६,५४३,८८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० घर बहाल कर 
आ�थ�क ऐन, २०७७ बमो�जम घरधिनले वहालमा लगाएको संझौतामा उ�ेख गरेको रकमको १० �ितशत वा सभावाट िनधा��रत �यनुतम तोिकएको रकममा जुन वढी ह��छ वढी रकमको आधारमा वहालकर लगाइने उ�ेख छ। काया�लयले
वहाल कर वुझाउन आउने करदाता वाहेक अ�यलाइ करको दायरामा �याएको छैन भने �याउन �यास समेत गरेको दे�खदनै। अिनवाय� �पमा ितनु�पन� कप�रेट करदाताह�वाट �ा� भएको घरवहाल रकम मा� घरधनीह�ले ितन� गरेको
अव�था छ। ितनु�पन� कित हो सो को अिभलेख काया�लयले रा�नुपन� दे�ख�छ ।यस वष� पा�लकाले घर बहाल कर �.९३ हजार ५ सय उठेको रेकड� पेश गरेको छ । पा�लकाले वहालकरलाई �यव��थत गरी आ�त�रक आय वृि� गन�तफ�  जोड
िदनुपन� दे�ख�छ । 

३१ �यावसाय कर 
�थानीय सरकार संचलान ऐन,२०७४ को दफा ५८ मा आ�नो �े�िभ� �यापार �यवसाय वा सेवामा पँुजीगत लगानी र आ�थ�क कारोवारको आधारमा �यवसाय कर लगाउने �यव�था भएकोमा पा�लकाले राज�व स�टवेयर �णाली लागू गरेको
छैन । �यसैगरी पालकामा हालस�म कुनै �यवसाय कर दा�खला भएको दे�खएन । पा�लकाले �यवसाय संचालन गरेका फम� वा �यसायको लगत रा�ने, पा�लका िभ�का �यवसायको दता� निवकरण गन� र राज�व स�टवेयर �णाली समेत लागू
गरी �यव��थत गनु�पन� दे�ख�छ ।

३२ राज�व अनुमान र असुली 
पा�लकाले यो वष� आ�त�रक �ोतबाट �.३१४०४६८८ करोड राज�व संकलन ह�ने अनुमान गरेकोमा पा�लकाबाट �ा� अिभलेख अनुसार यस वष� �.१०१५१७३३।१७ संकलन भएको दे�ख�छ । पा�लकाले गरेको अनुमानको
तुलनामा३२.३२ �ितशतमा� राज�व आ�दानी भएको दे�ख�छ । पा�लकाले िशष�कगत आ�दानी अिभलेख नराखेको कारण िशष�गत अनुमान तथा �ा�ीको अव�था िव�लेषण गन� सिकएन् । तसथ� पा�लकाले आयको िशष�कगत अिभलेख
रा�ने तथा असुली �कृया �भावकारी वनाई राज�व संकलन वढाउनुपद�छ।

३३ आय ठे�का नलागेको 
�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ६२(क) मा पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को वातावरणीय मू�या�न तथा �ार��भक वातावरणीय परी�णबाट तोिकएको प�रमाणमा �लेट, ढंुगा िग�ी वालुवा िवि� वापत �ा� रकम पा�लकाले
संिचत कोषमा ज�मा गन� तथा ग�डक� �देश सरकार ढंुगा, िग�ी, वालुवा उ�खनन संकलन ��सङ र िवि� िवतरण तथा �सर उ�ोग �थापना र संचालनलाई �यव��थत गन� काय�िव�ध २०७५ मा स�ब��धत �थानीय तहले दो�ो प�सँग
ढंुगा, िग�ी, वालुवा उ�खनन ठे�का स�झौता गदा� �देश सरकारले तोकेको दरमा संझौता गरी सोही बमो�जम राज�व संकलन गनु�पन� �यव�था गरेको छ । पा�लकािभ� पन� देहाय बमो�जमको बगर वातावरिणय �भाव मू�या�नमा उ�खनन गन�
सिकने �यव�था गरेतापिन पा�लकाले आय ठे�काको लािग सूचना िनकालेको दे�खएन । साथै पा�लकाले अमानतबाट संकलन तथा उ�खनन गन� तफ�  �यान िदनुपन�मा सो गरेको पाइएन । जसले गदा� पा�लकालाई मू.अ. कर बाहेक �.

५७४४१६३.८० को १३ �ितशत मु.अ. कर समेत �.६४९०९०५ ले कम आ�त�रक राज�व संकलन भएको दे�ख�छ । पा�लकाले घाटको उपयोग गरी आ�त�रक आ�दानी वृि� गन�तफ�  �यान िदनुपछ�  ।

� सं घाटको नाम बािष�क उ�खनन गन� सिकने घन िमटर �ित घन िमटर �ा� ह�ने दर अनुमािनत राज�व रकम मु अ कर बाहेक

१ माझवेसी २ ३९३७.५ २४७.०१३ ९७२६१३.६८

२ कुनाको मुख ३६०० २४७.०१३ ८८९२४६.८०

३ अँधेरी दोभान ७१४० २४७.०१३ १७६३६७२.८२

४ िप�ले १५५७ २४७.०१३ ३८४५९९.२४

५ भोते गाउँ ७०२० २४७.०१३ १७३४०३१.२६

ज�मा ५७४४१६३.८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ बढी राज�व छुट 

�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ६२(क) मा पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को वातावरणीय मू�या�न तथा �ार��भक वातावरणीय परी�णबाट तोिकएको प�रमाणमा �लेट, ढंुगा िग�ी वालुवा िवि� वापत �ा� रकम पा�लकाले
संिचत कोषमा ज�मा गन� तथा ग�डक� �देश सरकार ढंुगा, िग�ी, वालुवा उ�खनन संकलन ��सङ र िवि� िवतरण तथा �सर उ�ोग �थापना र संचालनलाई �यव��थत गन� काय�िव�ध २०७५ मा स�ब��धत �थानीय तहले दो�ो प�सँग
ढंुगा, िग�ी, वालुवा उ�खनन ठे�का स�झौता गदा� �देश सरकारले तोकेको दरमा संझौता गरी सोही बमो�जम राज�व संकलन गनु�पन� �यव�था गरेको छ । पा�लकाले िन�न िनमा�ण �यवसायीसँग आव स�झौता भएको िमितमा सबै िक�ता
बुझाउने गरी आ�नो �े�िभ�को ढंुगा, िग�ी, वालुवा उ�खननको ठे�का स�झौता गरी राज�व संकलन गरेकोमा देहायका िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौता रकम एकमु� बुझाएबापत स�झौता रकममा १० �ितशत छुट िदनेगरी �यव�था गरी छुट
िदएको पाइयो । पा�लकाले �देश सरकारबाट तोकेको दरका आधारमा �यूनतम रकम िनधा�रण गन� ह� ँदा �यूनतम भ�दा मा�थको रकममा मा� छुट िदनुपन�मा सबै कबोल अंकमा छुट िदएकाले बढी छुट िदएको रकम �.३८०००० को १३
�ितशतले ह�ने �.४२९४०० रकम असुल गनु�पन� दे�खएको �.

घाटको नाम/ ठे�का नं वडा नं िनमा�ण �यवसायी �यूनतम मू�या�न रकम स�झौता रकम मू अ कर बाहेक ह�नुपन� छुट भएको छुट बढी छुट

01/RRM/GHAT/077-78 १ घित� िनमा�ण सेवा ७००००० १२२२००० ५२२०० १२२२०० ७००००

मादी नदी02/RRM/GHAT/077-78 ३ िव एस क�सट��शन २१००००० २१०६००० ६०० २१०६०० २१००००

03/RRM/GHAT/077-78 ७ घित� िनमा�ण सेवा ५००००० ८९०००० ३९००० ८९००० ५००००

वृि� खोला 04/RRM/GHAT/077-78 घित� िनमा�ण सेवा ५००००० ५१५००० १५०० ५१५०० ५००००

ज�मा ३८००००

४२९,४००

३५ भवन न�सा पास 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २५ वमो�जम गाँउपा�लका �े�मा न�सा पास नगराई घर िनमा�ण गन� नपाइने �यव�था छ । गाँउपा�लकामा यस वष� कुनै पिन भवन िनमा�ण अनुमितको �यव��थत अिभलेख राखेको दे�खएन ।
गाँउपा�लकाले �े� िभ� रहेको घरह�को न�सा�न गन�, नयाँ िनमा�णाधीन भवनह�को िनगरानी र अनुगमन बढाई न�सा पास गराउन �ो�सािहत गरी गाँउपा�लकाको राज�व बृि� गन�तफ�  आव�यक पहल गनु�पद�छ ।

३६

राज�व रकम समयमा दा�खला नभएकोः 
ग�डक� �देश आ�थ�क काय�िव�ध  ऐन, २०७४ को दफा २३ मा �च�लत कानून बमो�जम सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सरकारी कारोवार गन� ब�कमा सोही िदन वा कावु बािहरको प�र��थित परी सोही िदन
द�खला ह�न नसकेमा सोको भोलीप�ट संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाका सातै वडा बाट �ा� ह�ने भूिमकर, न�सापास द�तुर, �सफा�रस द�तुर, नाता �मािणत द�तुर लगाएतका िशष�कह�बाट संक�लत � २८ लाख
८९ हजार समयमा दा�खला नगरी संकलन भएको लामो सयम प�चात मा� दा�खला भएको पाइयो।वडागत राज�व परी�णको �ममा दईु वटा वडाको राज�व संकलन र दा�खला िववरण देहाय बमो�जम रहेको छ।

वडा नं मिहना संकलन रकम दा�खला रकम दा�खला िमित

५ �ावण, ४२२४९ ४२२४९ २०७७।५।१५

भदौ, २२८६९ २२८६९ २०७७।६।७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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असोज, ३८७९२ ३८७९२ २०७७।७।६

का��क ३९९४२ ३९९४२ संिचत कोषमा दा�खला भएको

मं�सर ३५४१३ ३५४१३ २०७७।९।३

पुस ५७९५५ ५७९५५ २०७७।१०।७

माघ ९५५०५ ९५५०५ २०७७।११।९

फागुन ९५५०८ ९५५०८ २०७७।१२।६

चैत, ८२४३२ ८२४३२ २०७८।१।६

बैशाख, ३२५८४ ३२५८४ २०७८।२।१६

जेठ ७२८३ ७२८३ २०७८।३।९

असार २९१३४ २९१३४ २०७८।३।३१

ज�मा ५७९६६६ ५७९६६६

६ �ावण, ७३०५, ७३०५, २०७७।४।७,

भदौ,
असोज, का��क
मं�सर

५८०८०, ७९१०४ ५८०८०, ७९१०४ २०७७।६।६,

२०७७।८।११

मं�सर, पुस, माघ, ८६७५५, ७६१६०, १००९१५ ८६७५५, ७६१६०, १००९१५ २०७७।१०।६, २०७७।१०।१०, २०७७।११।१०

फागुन,

चैत
बैशाख,

जेठ,

असार

९७७३५, ८९६२५, ४८९२०, २६७५५, २४३१५, ३५२१३,

७९७७,

१४८८

९७७३५, ८९६२५, ४८९२०, २६७५५, २४३१५, ३५२१३, ७९७७,

१४८८
२०७७।१२।११, २०७८।१।१३,

२०७८।३।१,

२०७८।३।२४,

२०७८।३।३१

ज�मा ७४०३४७ ७४०३४७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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यसरी वडाबाट नगदी र�सद मालपोत र�सदबाट संक�लत रकम समयमा दा�खला नभई लगभग मा�सक �पमा मा� ब�क दा�खला भएको पाइयो ।उ� संक�लत रकम समयमा दा�खला नह� ँदा आ�दानीको समयमा �ितवेदन �ा� नह�ने तथा
द�ुपयोग समेत ह�न स�ने भएकोले पा�लकाले संक�लत रकमलाई सयममै दा�खला गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ।

३७ ४०२ २०७८-३-२० खच�को �माण पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ बमो�जम खच�को �माण सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । भौचर नं 402।०७८।३।२० बाट गाउँपालकाबाट संचा�लत �पाकोट अ�पताललाई �. ५
लाख एकमु� अनुदान िनकासा भएको दे�ख�छ । अ�पताल �यव�थापनका लािग भौचर नं.४०१।०७८।३।२० बाट �.२२२४९४ िवल भरपाई बमो�जम खच� लगेको दे�ख�छ । अ�य िविभ� भौचरबाट समेत अ�पताल �यव�थापनका लािग
रकम िनकासा भएको दे�ख�छ । तसथ� उ� एकमु� िनकासा भएको रकम खच� गन� आधार र �माण पेश गन� अ�यथा उ� रकम िफता� गनु�पन� दे�खएको �.

५००,०००

३८ ३१९ २०७८-२-९ मा�स िवतरण नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ बमो�जम खच�को �माण सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । भौचर नं ३१९।०७८।२।९ बाट बेवी�या�ड इ�टरनेशनल क�पनी �ा �ल बाट ५६०० थान
मा�स �.१९६००० िव�ालयह�का लािग ख�रद गरेकोमा पा�लकाबाट िव�ालयह�मा िवतरण नभई मौ�दात रहेको दे�खएकाले उ� मा�क िवतरण गरेको िवतरण भरपाई पेश गनु�पन� �.

१९६,०००

३९ २३२ २०७८-३-२९ �ोिभजनल समको िवल पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ वमो�जम खच�का �माण सिहतको लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ । �यसैगरी िनमा�ण काय�मा �ोिभजनल सममा राखेको रकमको िवल पेश गरी िबल बमो�जमको
रकम ठेकेदारले भु�ानी लागे �यव�था रहेको ह��छ । रामकोट मा�यािमक िव�ालयको नमूना िव�ालयकको काम शुभार�भ समृि� �पा जेभी बाट गराएकोमा िबमा बापतको रकम �.११०००० �ोिभजनल सममा दे�ख�छ । तर िव�ालयको
रकम भु�ानी गदा� भौचर नं २३२।०७८।३।२९ मा �.१९४०६९५।६७ को भु�ानी भएकोमा �.११०००० समेत समावेश भएको दे�ख�छ । िनज ठेकेदारले उ� भौचरमा �.३६९६८।९३ बराबर रकमको मा� िवल पेश गरेको तर भु�ानी
सबै रकमको लगेको दे�खएकाले बाँक� �.७३०३१ को िबमाको स�कल िवल पेश गन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

७३,०३१

४० िफता� गरेको �माण पेश गनु�पन�ः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भपा�इ, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ ।पा�लकाले भौ. नं. २४८ िमित
२०७८।३।३० बाट संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��मबाट �पाकोट अ�पतालमा काय�रत २ जना मेिडकल अ�धकृतह�लाइ अ�पताल �यव�थापन सिमितको िनण�य बमो�जम २०७७ माघदे�ख २०७८ असार स�मको भ�ा �
७००० को दरले � ८४००० भु�ानी गरेको छ ।िनण�य बमो�जमको उ� भ�ा पा�लकाले आ�नो आ�त�रक �ोतबाट खच� गनु�पन�मा शसत�तफ� को काय��मबाट गरेकोले उ� रकम शसत�तफ�  िफता� गरेको �माण पेश गनु�पन� �

८४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ औष�ध ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने
�यव�था छ ।पा�लकाले यस बष� ठे�का नं Procurement supply and delivery of essential medicine and surgical accessories for rupa rural municipality contract if 8/Rupa/SQ/Goods/2077/078 बाट िचराग स�लायस�
पोखरासँग � १०,५३,८७७।८१बराबरको औष�ध वोलप�को मा�यमबाट ख�रद गरेको छ।यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः
आआपूित� 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�नुपन�मा सो नभेिटएको,
·आआ�थ�क बष�को अ�तितर पा�लकामा मौ�दात रहेकै औष�धह� समेत �ज�ा �वा��य काया�लयबाट ठूलो प�रणाममा औष�धह� पा�लकामा ह�ता�तरण भएको दे�खएकोमा सो औष�ध पा�लकाबाट समेत ख�रद भएकोले दोहोरो परेकोले
सो स�ब�धमा स�ब��धत िनकाय �ज�मेवार ह�नुपन�,
· �पाकोट अ�पतालबाट समेत कोरोना िनय��णको लागी िविभ� �कारका औष�धह� ख�रद भएकोमा पा�लकाको मूल �ज��स िकताबबाट एकमु� दा�खला भइ ह�ता�तरण भएकोले आवको अ�तमा अ�पतालमा मौ�दात रहेको औष�धको
एिकन िववरण �ा� नभएको,
· औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनुपन�मा �वा��य सं�थाह�लाइ एकमु� �पमा पठाउने गरेकोमा आ�थ�क बष�को अ�तमा �वा��य सं�थामा के कित औष�ध मौ�दात रहेको छ सो समेत एकि�त गरी बािष�क िववरण
तयार नगरेको,
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूित�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोिकएको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न 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 बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ पा�र�िमक कर क�ी नगरेकोः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारवाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा भु�ानी गदा� आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदातावाट कर क�ी गनु�पन�
�यव�था रहेको छ।पा�लकामा काय�रत िन�न कम�चारीह�को वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम कर क�ी गरेको दे�खएकोले असुल गरी दा�खला गनु�पन� �…

�।सं। नाम थर वािष�क आय क�ी रकम करयो�य आय ितनु�पन� कर ितरेको कर नपुग कर

१ रामच�� ओझा ६६९१३८ १८८१३६ ४८१००२ ७६०० ४५०० ३१००

२ रिवन कुमार �े� ६८६१७८ ११९०१६ ५६७१६२ १७९३२ ४५०० १३४३२

३ ब�ीनाथ सुवेदी ७०३२१८ १२१८९६ ५८१३२२ २०७६४ ४५०० १६२६४

४ आन�दलाल जोसी ७२०२५८ १२४७७६ ५९५४८२ २३५९६ ४५०० १९०९६

५ राधा सुवेदी ७०३२१८ १२१८९६ ५८१३२२ २०७६४ ४५०० १६२६४

६ िमना कुमारी पौडेल ६३५०५८ ११०३७६ ५२४६८२ ११९६८ ४५०० ७४६८

७ वेचन शाह ६६९१३८ ११६१३६ ५५३००२ १४५०० ४९९२ ९५०८

८ सरद आचाय� ६६९१३८ ११६१३६ ५५३००२ १४५०० ४९९२ ९५०८

९ दामोदर अ�धकारी ७०३२१८ १२१८९६ ५८१३२२ २०७६४ ४५०० १६२६४

ज�मा ११०९०४

११०,९०४

४३ थप �ययभार परेकोः 
भौ।नं।८२ िमित २०७८।३।९ बाट िमित २०७७।५।३१ गते बसेको का�क� �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमितको बैठकबाट भएको िनण�यबमो�जम पोखरा महानगरपा�लका वडा नं ३२ र �पा गाउँपा�लका जाने बाटोमा पन� सातमुहाने ��थत
खुदी खोलामा�थ बनेको पुल संर�णका लािग िनण�य को बँुदा नं क मा १०० घनिमटर ढु�ाको खच� पोखरा महानगरपा�लकाले �यहोन� र िनण�यको बँुदा नं ख मा १०० घनिमटर बाहेक आव�यक पन� ढु�ा को खच�मा� �पा गाउँपा�लकाले
�यहोन� उ�ेख छ । �यसैगरी उ� पुल मम�तको काय�स�प� �ितवेदन अनुसार केवल ७० घनिमटर मा� ढु�ा को काम भएको दे�खएकोले िनण�य बमो�जम उ� खच� �यहोनु� नपन�मा पा�लकाले ३६.५ घनिमटर ढु�ाको � १७०० को दरले
�याट सिहत � ७०११६.५ एम।इ।जी क��ट��सन �ा।�ल लाई भु�ानी गरेको दे�ख�छ। यसरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमितको िनण�यबमो�जम उ� खच� पोखरा महानगरपा�लकाले नै �यहोनु�पन�मा पा�लकाले आ�नै िनण�य िवपरीत गरेको
भु�ानीले पा�लकालाई थप �ययभार परेको �

७०,११६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�थानीय तहमा सुिचकृत वेरोजगार �यि�लाई �यनुतम रोजगारी ��याभुत गराउन एवम् सामुदाियक पुवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउन �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालन भएको छ। पा�लकामा यस
वष� �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त गोरेटो बाटो िनमा�ण बाटो सरसफाई �सढी िनमा�ण, नाली सरसफाई गारो लगाउने लगायतका काय�मा यस आ.व �= ६१ लाख ४६ हजार खच� गरी दता� भएका ७५० म�येबाट २७० जनालाई ��य�
�पमा रोजगारी �दान गरेको दे�ख�छ।�धानम��ी रोजगार काय��म स�लन िनद�िशका २०७५ को दफा २ (ट) मा वेरोजगार �यि�लाई �थािनय तहको रोजगार सेवा के��मा सुिचकृत गरी प�रचय प� िवतरण गनु�पन� �यव�था गरेको छ।
काय�िव�धको दफा १३(१) मा रोजगार सेवा के��मा सुिचकृत वेरोजगार �यि�ह� म�येवाट िनद�िशकाको दफा २१ को उपदफा (३) वमो�जमको �थािमकता �ममा आधारमा काममा खटाउनु पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले वेरोजगार
�यि�ह�को सुिच तयार ग�र प�रचयप� िवतरण गरेर �ाथिमकताको आधारमा मा� कामका लागी पा�र�िमक काय��ममा सहभागी गराउनु पन�मा सो गरेको पाइएन।वडाको �सफा�रसका आधारमा मा� कामदारह� छनौट गरी काय��म
स�ालन गरेको दे�खँदा वा�तिवक वेरोजगार �यि�ह�ले नै रोजगारी �ा� गरे भ�े आधार रहेन ।आयोजना स�ालन पुव� �थािनय तहले �ािव�धक कम�चारी खटाई �ािव�धक �ितवेदन तयार गनु�पन� र सोको िनयिमत �ािव�धक सुप�रवे�ण र
अनुगमन गनु�पन�मा कितपय आयोजनामा �ािव�धक �ितवेदन संल� भएको छैन।कानुनमा भएको �यव�थाको पालना गद� सुिचकृत वेरोजगारह�ले रोजगारी पाउने अव�थाको सृजना गरेर रोजगार �यव�थापन सुचना �णालीलाई अ�ाव�धक
गद� कामका लागी पा�र�िमक काय��मलाई िव�वसिनय तथा �भावकारी वनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ कृिष,पशु तफ�  अनुदानः 
सरकारी अनुदान रकम िवतरण,सहयोग सही एवम समुिचत त�रकाले गरी खच�को साव�जिनक�करण एवम् अनुमोदन ह�नु पद�छ र सो को �भावकारी मापन गन� संय�� िवकास गरी उ�पादन एवम उ�पादक�व वृि� आए नआएको स�व�धमा
�ितवेदन तयार गनु�का साथै अनुदान िवतरण गदा� ज�गाको �वािम�व, �भावकारीताको िव�लेषण गरी मा� िवतरण गनु� पद�छ ।यस वष� पा�लकाबाट संचा�लत �यि�गत समुहगत अनुदानका मु�य काय��मह� देहाय वमो�जम छन्

गो.भौ.नं िववरण अनुदान खच� रकम

१६०।२०७८।३।२४ �गितशील कृषक समुहलाई भ�सी �व��न काय��मका लािग अनुदान ५१६०००

१६१।२०७८।३।२४ उ�वल पशु तथा कृषक समुहलाई अनुदान ५४००००

१६३।२०७८।३।२४ िशतलादेवी बा�ा पालन समुहलाई अनुदान १४५५००

१६४।२०७८।३।२४ सु�दरी कुना कृषक समुहलाई बा�ा पालनका लािग अनुदान १४८१००

१६५।२०७८।३।२४ िम�लजुली कृिष तथा पशुपं�ी कृषक समुहलाई अनुदान रकम १४६०००

१६७।२०७८।३।२४ फैचोक पशुपं�ी तथा कृषक समुहलाई बा�ा पालनका लािग अनुदान १२५०९५

१६७।२०७८।३।२४ मोह�रया अगा�िनक कृषक समुहलाई अनुदान १४२८२५

१६८।२०७८।३।२४ आदश� एक�कृत कृषक समुहलाई बा�ा पकेट संचालनका लािग अनुदान १४६२५००

१९७।२०७८।३।२४ �पा माछापालक कृषक समुहलाई माछा पकेट संचालनका लािग अनुदान १४६२५००

एक वडा एक नस�री काय��म अ�तग�त सगरमाथा एक�कृत समुह र नव �पा कृिष उपज समुहलाई अनुदान ४२३०००

यसबाट दे�खएको �यहोराह� यस�कार छन् (क) अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�व�धमा �थानीय तहवाट अनुगमन भएतापिन अनुगमन �भावकारी छैन भने अनुदान प�चातको उपल�धी मापन गरेको छैन । संचा�लत काय��मको
कृिष पुवा�धार िवकास तथा कृिष या���करण �व�न के��,कृिष िवभाग तथा कृिष तथा पशुपं�ी िवकास म��ालयवाट समेत अनुगमन तथा मु�याङकन काय� ह�ने उ�ेख भएकोमा अनुगमन तथा मु�याङकन भएको पाइएन ।अनुदानवाट �ा�
लाभको िव�लेषण गरी आगामी िदनमा अनुदानको �ितफल �ा� नह�ने र उ�पादक�वमा समेत वृि� नह�ने खालका स साना काय��ममा अनुदान िवतरण नगरी िदगो �ितफल िदने तथा उ�पादक�व बृि� ह�ने ठुला अनुदानका काय��म संचालन
गनु�पन� दे�ख�छ । अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� लि�त समुहले �ा� गन� र कृिष पेशालाई �यावसाियक बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो( संघ,�देश,

�थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । ( ख) कृिष तथा पशुपालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानको काय��म संचालन गद� आएको छ । पा�लकाले कृिष �े� तथा
पशु�े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेमा मा� अनुदान िदने नीित तय गनु�पन�मा वीमा गराउने तफ�  पा�लकाले �यान निदई अनुदानका काय��म मा� संचालन गरेको दे�खयो ।एक सरकारले �याएका नीितलाई अक� सरकारले
सहयोग गन�गरी काय��म संचालन गनु� पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ बढी भु�ानीः 
काय� स�ालन िनद�िशका २०७७ आठौ सं�करण अनुसार गाउँपा�लका�तरी ता�लम काय��म संचालन गदा� एक जना संयोजकलाई काय��मको �ितवेदन बुझाएपिछ अ�धकतम १५ काय�िदनस�म �ितिदन � ३०० का दरले र १५
काय�िदनपिछ �ितिदन � १५० का दरले थप संयोजक भ�ा िदन सिकने �यव�था छ ।�यसैगरी पा�लकाले पा�लकाबाट संचा�लत ता�लम तथा काय��ममा जित िदनको ता�लम वा काय��म छ �यित नै िदनको संयोजक भ�ा � १००० का
दरले उपल�ध गराएको दे�ख�छ ।यसरी मापद�ड िवपरीतको बढी भु�ानी स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

�स।नं। नाम थर ज�मा िदन भएको दर ज�मा भु�ानी कर क�ी पिछ ह�नुपन� दर भु�ानी ह�नुपन� रकम बढी भु�ानी

७९।२०७८।२।११ अजय चौधरी ८ १००० ६८०० ३०० २४०० ४४००

१३८।२०७८।३।२१ संजय द� ढकाल ५ १००० ४२५० ३०० १५०० २७५०

२१२।२०७८।३।२८ माइती चौधरी ३ १००० २५५० ३०० ९०० १६५०

२१७।२०७८।३।२८ संजय द� ढकाल ७ १००० ५९५० ३०० २१०० ३८५०

ज�मा १२६५०

१२,६५०

४७ पाइप ख�रद तथा िवतरण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली , २०७६ को दफा २४ (२) मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन �ोतको उ�चतमा �ितफल �ा� ह�ने र �ा� �ितफलको उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले
गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले इ िविडङको मा�यमवाट िविभ� साइजका पाइप ५०७०० रिनङ िमटर नेपाल �लाि�क �ा �ल वाट ख�रद गरी िविभ� िमितमा २५४ जनालाई ४६४७५ रिनङ िमटर पाइप िवतरण गरेकोमा उ� पाइपह�को के
कित कहाँ �योग भएको हो सो स�व�धमा �ािव�धक मु�याङकन तथा अनुगमन समेत भएको नदे�खएकोले उ� पाइपको सही सदपुयोग भए नभएको स�व�धमा पा�लकावाट अनुगमन ह�नु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np22 of 26

४८ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमित ह�ने गरी टु�ा पारी सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ। साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम
८४(१) मा �. ५ लाख दे�ख २० लाख स�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�, माल सामान वा जुनसुकै सेवा �सलब�दी दरभाउप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन� र सोही िनयमावलीको िनयम ३१(१) मा �.२० लाख भ�दा बढी लागत
अनुमान भएको िनमा�ण काय�, मालसामान वा जुनसुकै सेवा ख�रद गनु�पदा� खुला बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन� �यव�था रहेको छ।बष� भरी आव�यक पन� य�ता सामानको ख�रद �याकेज बनाई आव�यक परेको बखत आपूत� गन� गरी
�ित�पधा�को मा�यमबाट ख�रद गनु�पन�मा सोझै ख�रद गनु� िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ.नं ख�रद िववरण भु�ानी पाउने ख�रद रकम

१३७।०७७।६।२६ काया�लय सामा�ी छपाई जनक�याण अफसेट �ेस १२३०८५

४११।०७८।३।२१ शैि�क सामा�ी ख�रद पा�डे एजुकेशनल गु�स स�लायस� �ा �ल ४९०४२०

३२२।०७८।२।११ काया�लय सामा�ी छपाई गोखा�ली अफसेट �ेस २०९०९८

१२६। ०७७।७।४ योजना िकताब छपाई �स�देल अफसेट �ेस १६०३४७

१८१।०७७।११।११ काया�लय सामा�ी छपाई गोखा�ली अफसेट �ेस २९९८४५

३२०।०७८।२।९ �पाको संगालो छपाई आदश� अफसेट �ेस ४९७७६९

१७८०५६४

१,७८०,५६४

४९ परामश� सेवाको काय� उपभो�ा सिमितवाट गराएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६४ को दफा ४४ मा िमत�ययीता ,गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मु�य उधे�य नै रोजगारी सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा �य�तो आयोजना उपभो�ा
सिमित माफ� त ग�रन सिकने उ�ेख छ साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७( १०) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु� पन�छ र कुनै िनमा�ण �यावसायी वा सव क�ट�या�टरवाट
गराउन सिकने छैन भिन उ�ेख छ । पा�लकाले गाँउपा�लका�तरीय खेलकुद मैदान िनमा�णको डीिपआर तयारीको लािग उपभो�ा सिमित संग स�झौता गरी काय� गराएको र उपभो�ा सिमितले पुन परामश� दाता अ�टरनेिटभ इ��जिनय�रङ
क�स�टे�सी माफ� त काय� गराइ गो�वारा भौचर न�वर ५८।०७७।८।३० वाट खच� ले�खएको �. १३५२६०।०० अिनयिमत दे�खएको �.

१३५,२६०

५० थप काय�लाई लागत अनुमानमा समावेश नगरी ख�रद काय� गरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११ मा मालसामानको लागत अनुमान स�व�धी �यव�था ग�रएको छ।सोिह �यव�थाअनुसार काया�लयले आव�यक प�रमाण एिकन गरी लागत अनुमान तयार गरी सामा�ी ख�रद गनु�पन�मा
पा�लकाले 2.0 m*1.0m*1.0m( Mesh type 10*12,Wire diameter 3mm,selvdge wire diameter 3.90mm,lacing diameter2.40mm Heavy Zink coated जाली १४१९ वग� िमटर �ज�ा दररेट � २७०।०० मा १५ �ितशत
ओभरहेड जोडी �ित वग� िमटर �.३१०।५० का दरले ४४०५९९।५० मु�य अिभवृि� कर वाहेकको लागत अनुमान �वीकृत गरेको दे�खयो । �वीकृत लागत अनुमान अनुसार १४१९ वग� िमटर जाली ख�रद गन� गरी लागत अनुमान �वीकृत
भई स�झौता भएकोमा लागत अनुमान �वीकृत नगरी थप २२० वग� िमटर जाली समेत १६३९ वग� िमटर जाली ख�रद गरी �ित वग� िमटर �.३०५।१० का �. ५०००००।००मु�ताङ �जवाइ वायर इ�ड��ट�ज ए�ड स�लायस�लाई भु�ानी
भएकोले छ ।थप प�रमाणलाई लागत अनुमानमा समावेस गदा� मु.अ. कर वाहेकको �. ५०८९०९।०० को लागत अनुमान ह�ने दे�ख�छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली ,२०६४ को िनयम ८५ मा �.५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा�
�सलव�दी दरभाउप�को मा�यवाट ख�रद गनु� पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकले थप प�रमाण लाई लागत अनुमानमा समावेस नगरी �.५लाख भ�दा घिटको लागत अनुमान वनाई �यािवन जाली ख�रद गरेको दे�खएकोले �ित�पधा� �सिमत ह�ने
गरी गरेको ख�रद काय� अिनयिमत दे�खएको �.

५००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ २०६ २०७८-३-१६ मु.अ.कर अशुल गनु� पन� 
मु�य अिभवृि� कर ऐन,२०५२ तथा िनयमावली, २०५३ अनुसार मु�य अिभवृि� करमा दता� भई कारोवार गन� फम� ले मा� मु�य अिभवृि� कर िवजक जारी गरेको आधारमा मु�य अिभवृि� कर भु�ानी �लन पाउने �यव�था छ । शिहदको
�ितमा वनाउनको लािग मु�य अिभवृि� कर �.३१११६।०० समेत �.२७४८१६।०० को लागत अनुमान �वीकृत भएकोमा उ� काय� वापत पा�लकाले भुगोल आट� पोखरालाई गो�वारा भौचर न�वर २०६।०७८।३।१६ वाट
�.२७४०००।०० भु�ानी िदएकोमा उ� फम� मु�य अिभवृि� करमा दता� भएको नदे�खएको र ६०३३४५८२३ �थायी लेखा न�वर को िवजक जारी गरेकोले लागत अनुमानमा समावेस भएको मु.अ. कर वापत भु�ानी भएको �.३१११६।
०० असूल गनु�पन� �.

३१,११६

५२ परामश� खच� 
परामश� खच� :साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा २९(१) मा साव�जिनक िनकायले स�व��धत साव�जिनक िनकायमा उपल�ध जनशि�वाट कुनै काम ह�न नस�ने भएमा कुनै �यि� फम� स�था वा क�पनीवाट परामश� सेवा ख�रद गन� स�ने
�यव�था भएकोमा पा�लकामा काय�रत जनशि�वाट काम ह�न स�ने नस�ने स�व�धमा कुनै �प� नगरी िन�नानुसारको गो�वारा भौचर न�वर र िमितवाट देहायको काय�वापत � ६३२२५९।०० खच� लेखेकोमा पा�लकाको �ािव�धकवाट
काय�ह�न स�ने नस�ने स�व�धमा �प� नगरी परामश� खच� लेखेको छ । पा�लकमा काय�रत �ािव�धकवाट ह�न स�ने नस�ने �प� गरी एकै �कृितको काय�लाई एउटै �याकेज वनाई �ित�पधा�को मा�यमवाट परामश�को काय� गराउनु पद�छ ।

गो भा न र िमित योजनाको नाम परामश�दाता खच� रकम कैिफयत

५८।०७७।८।३० गाँउपा�लका �तरीय खेलकुद मैदान िनमा�ण उ स अ�टरनेिटभ इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी १३५२६० काया��वयन भएको

३४५।०७८।३।३० �पा गाँउपा�लकाको पय�टन िवकास स�व�धी गु�योजना हे�दी िडजाईन सोलुसन �ा �ल ४९६९९९ वजेटको किमले गदा� काया��वयनमा नआएको

ज�मा ६३२२५९

पा�लकाले काया��वयनमा आउन स�ने योजनाको मा� िडिपआर गनु� पद�छ ।

५३ संघ समपुरक अनुदान काय�िव�ध िवपरीत उपभो�ा सिमितवाट काय� गराएको 
नेपाल सरकार समपुरक अनुदान स�व�धी काय�िव�ध ,२०७५ ( दो�ो संशोधन ) २०७६ िनयम ९ मा भएको समपुरक अनुदानको रकम खच� गन� �कृयf उ�ेख गरेको छ । जस अनुसार �देश वा �थानीय तहले समपुरक अनुदान रकम खच�
गदा� जुन आयोजना/ काय��मको लािग अनुदान रकम �ा� भएको हो सो आयोजना / काय��मको लािग मा� खच� गनु�पन� र यसरी समपुरक अनुदान वापत �ा� रकम उपभो�ा सिमित माफ� त स�चालन ह�ने आयोजना / काय��ममा खच� गन�
पाइने छैन भिन उ�ेख भएकोमा पा�लकाले वडा न�वर ४,५र ७ रामकोट रामादी मोटरवाटोको िविभ� �यानेजको िनमा�ण काय� िमित २०७८।३।३० मा स�प� गन� गरी २०७८।३।१६ मा स�झौता गरी रामकोट रामादी मोटर बाटो िनमा�ण
काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराई देहायको भौचर न�वर र िमितवाट �. ६३६०१९८।०० खच� लेखेको छ ।यसरी िनकै कम समयमा स�प� गन� गरी उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरी गराएको काय� गुण�तर य�ु छ भिन एिकन गन�
सिकएन साथै समपुरक अनुदान स�व�धी काय�िव�ध िवप�रत उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराई खच� लेखेको रकम िनयम स�मत नदे�खएको �.

गो.भा.न र िमित योजनाको नाम लागत अनुमान मु�याङकन खच� रकम

३४६।०७८।३।३० रामकोट रामादी मोटर वाटो िनमा�ण ५१९६९६४ ३७७२१३० ३२६६२४९

३४७।२०७८।३।३० रामकोट रामादी मोटर वाटो िनमा�ण ३९८६३३८ ३५४३७७४ ३०९३९४९

ज�मा ६३६०१९८

६,३६०,१९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ २१२ २०७८-२-१६ �वीकृत �ज�ा दररेट भ�दा वढी दरले भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली , २०६४ को िनयम १०( ४) साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �ज�ा दर रेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले
फालभ��याङ आँपुखोला मोटर वाटो योजनको लािग लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत �ज�ा दर रेट अनुसार साधारण च�ान मेिशन�ारा का�ने काय� �ित घन िमटर मु अ कर समेत �.१५१।४२ र म�यम च�ान काटने काय� �ित घन
िमटर मु अ कर समेत � २०२।२७ राखी लागत अनुमान तयार गनु�पन�मा �ितघन िमटर �मश: � ३१०।७५ र ८०९।०८ राखी लागत अनुमान तयार गरी सोही आधारमा भु�ानी िदएको दे�खएकोले साधारण च�ान का�ने काय� �ित घन
िमटर �.१५९।३३ ले १४४.३६ घन िमटरको � २३०००।०० र म�यम च�ान काटने काय� �ित घन िमटर �.६०६।८१ का दरले ५२.५९ घन िमटरको �.३१९१२।०० समेत �. ५४९१२।०० वढी भु�ानी भएको दे�खएकोले
स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असूल गनु�पन� �.

५४,९१४

५५ मु�य अिभवृि� कर वढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली , २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित माफ� त भएको काय�मा उपभो�ाले मु�य अिभवृि� कर ला�े सामा�ी ख�रद गदा� ितरेको मु�य अिभवृि� कर मा� भु�ानी िदनु पद�छ। िन�नानुसारको योजनामा िन�न
सामा�ी ख�रदमा उपभो�ाले ख�रदमा ितरेको मु�य अिभवृि� कर भ�दा वढी मु�य अिभवृि� कर ितरेको दे�खएकोले वढी भु�ानी भएको मु�य अिभवृि� कर अशूल गनु�पन� �

गो भा न र िमित योजनाको नाम सामा�ी िवलमा ितरेको मु अ कर भु�ानी भएको मु�य अिभवृि� कर वढी भु�ानी

९१।०७७।११।४ िभरचोक तालवेसी मोटरवाटो मेिशनले ख�े काय� ११५०४७ १२८६३१ १३५८५

२९९।०७८।३।२७ पृ�वी�पा मा.िव �समे�ट २५५७९ ३७९१५ १२३३६

३२७।०७८।३।२९ िशवालय मा.िव �समे�ट २८१८३ ३५९९९ ७८८६

२१७।०७८।३।१८ छापडाडा खेल मैदान िनमा�ण �समे�ट २५७५ १००७५ ७५००

१४।२०७८।३।२४ पौवागुठी शौचालय िनमा�ण �समे�ट २५९५३ ३६७७३ १०८२०

१।०७८।३।२३ कइवो �ध गु�ङ तमु समाज िनमा�ण इटा ० १२३०१ १२३०१

३७।०७७।११।१२ सालथु�क� झो पु िनमा�ण �समे�ट ८३९८ २२१९४ १३७९६

ज�मा ७८२२४

७८,२२४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

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 गरेकोमा
िनयमावलीको �यव�था वमो�जम स�व�धीत �ािव�धकको �सफा�रस गराई गाँउ काय�पा�ललकाको काया�लयवाट सहमित �लएको पाईएन ।यसरी उपभो�ा सिमितवाट उपकरण �योग गरी काम गराउदा �ित�पधा� नह�ने,कामको गुण�तर नह�ने
, मेिशनकको �योग गरी काम गराउदा रोजगारी �ृजना नह�ने अव�था भएकोले यस तफ�  पा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

गो भा न र िमित योजनाको नाम कुल मु�याङकन मेिशन �योग ग�र भएको खच� �योग भएको हेभी मेिशन

९१।२०७७।११।४ तालवेसी िभरचोक मोटर वाटो ११९८७९८ १०१००२५ ए�साभेटर

२६८।०७८।३।२४ धामीगाँउ नयाँ �ाक मोटरवाटो ४४६४४९ ३८२०५७ �याक्-हो लोडर

३००।०७८।३।२७ देउराली िविमरे दाहेगौडा मोटर वाटो ८१६७५१ ६८६०१५ �याक्-हो लोडर

३१३।०७८।३।२८ रामदी माउडाँडा खा�टे मोटर वाटो ५२२३०५ ४५२४९१ �याक्-हो लोडर

८।०७८।३।२४ म�या�ङकोट माउडाडा सडक िनमा�ण ३१६३२५४ १३४२६८३ �याक्-हो लोडर

५७ काया�लयको काम उपभो�ा सिमतवाट गराएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६४ को दफा ४४ मा िमत�ययीता ,गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयजनाको मु�य उदे�य नै रोजगारी सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा �य�तो आयोजना उपभो�ा
सिमित माफ� त ग�रन सिकने उ�ेख छ ।सfथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली ,२०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको कामको �वािम�व लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले गो.भा. न
.�मश: ४६।२०७७।७।२१ र ४७।२०७७।८।४ वाट �वा��य चौक� भवन िनमा�ण वापत �वा�य चौक� भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई �.७१००००।०० खच� लेखेको छ । उपभो�ा सिमित माफ� त ह�ने काय� लाभ �ा� गन� र िदगोपना
आउने योजनाको काय� गन� िदनुपन�मा ह�ता�तरण नह�ने र अिनवाय� �पमा काया�लयले नै गनु�पन� काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको पाईयो । िनयमावलीमा भएको �यव�थाको �ितकुल ह�नेगरी काय� गराएको िनयम स�मत नदे�खएको �.

७१०,०००

५८ लगत क�ा िववरणः 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध २०७७ को प�र�छेद ३ दफा ११ मा लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा, बराईसराई गरेर गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा ५ वष� उमेर पुरा गरेमा, नवीकरण नगरेमा, कुनै
लाभ�ाहीले एक वष�िभ� रकम नबुझेमा वा ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गदा� लाभ�ाहीको खाता िन�कृय रहेमा स�ब��धत �थानीय तहको मूल अिभलेखबाट क�ा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकािभ�का वडा काया�लयह�ले लगत क�ाको
िववरण �ा� उपल�ध नगराएकोले यिकन गन� सिकएन ।

५९ सामा�जक सुर�ातफ� ः 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै गनु�पन� प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक बष� लगत
अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�ालन 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 तहको ह�ने �यव�था गरेको छ। सोही अनुसार गाउँपा�लकाले लाभ�ाहीह�को नाम दता�, नवीकरण, �यि�गत िववरण अ�ाव�धक, लगत क�ा गन�
काम समयमै गनु� आव�यक दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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आ. व. वे�जु दफा वे�जुको संि�� �यहोरा संपर��ण 
संपर��णका �माण तथा आधार फ��ट रकम

२०७६।०७७ ३४ गाउँपा�लकाले को�भड १९ का �बरा�मह�को राहतको ला�ग ख�रद गरेको सामा�ी
�वतरण नगर� �टोरमा मौ�दात रहेको सो �वतरण गनु�पन� अ�यथा �व�� गर� रकम
दािखला गनु�पन�

उ� सामा�ी पा�लकाले �ब�� गर� ब�ेजू रकम ब�क दािखला भएको �माण पेश ११०३५४

२०७६।०७७ १८ रामकोट सोलार �लि�ट� खानेपानीलाई भ�ुानी भएको रकम �नयम स�मत
नदेिखएको

साव�ज�नक लेखा स�म�तको २०७८।८।२१ को लेखा स�म�तको बैठकको �सफा�रसमा �म�त २०७८।
९।७ को �नण�य र �म�त २०७८।९।३० को दश� गाउँसभाबाट �नय�मत भएको

३९७५१०

२०७६।०७७ २५ बढ� दरमा �व�वा ख�रद भएको रकम �नयम स�मत नदेिखएको साव�ज�नक लेखा स�म�तको २०७८।८।२१ को लेखा स�म�तको बैठकको �सफा�रसमा �म�त २०७८।
९।७ को �नण�य र �म�त २०७८।९।३० को दश� गाउँसभाबाट �नय�मत भएको

५६७०८८

२०७६।०७७ २९ अ�य िशष�कबाट खच� भएको रकम �नयम स�मत नदेिखएको साव�ज�नक लेखा स�म�तको २०७८।८।२१ को लेखा स�म�तको बैठकको �सफा�रसमा �म�त २०७८।
९।७ को �नण�य र �म�त २०७८।९।३० को दश� गाउँसभाबाट �नय�मत भएको

१००००००

२०७६।०७७ ३३ को�भड कोषबाट आ�थ�क सहायता खच� गरेको रकम �नयम स�मत नदेिखएको साव�ज�नक लेखा स�म�तको २०७८।८।२१ को लेखा स�म�तको बैठकको �सफा�रसमा �म�त २०७८।
९।७ को �नण�य र �म�त २०७८।९।३० को दश� गाउँसभाबाट �नय�मत भएको

५८३५००

२०७६।०७७ ३५ �वयं सेवकलाई िज�ला दर भ�दा बढ� दरमा �याला भ�ुानी गरेको रकम �नयम
स�मत नदेिखएको

साव�ज�नक लेखा स�म�तको २०७८।८।२१ को लेखा स�म�तको बैठकको �सफा�रसमा �म�त २०७८।
९।७ को �नण�य र �म�त २०७८।९।३० को दश� गाउँसभाबाट �नय�मत भएको

७४९०७०

ज�मा ३४०७५२२

६० िन�कृय खाताः 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ५ दफा २६ ₍३₎ मा एक आ�थ�क वष�स�म एक पटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ािहको िववरण सेवा �दायक बैकबाट अनुसूची ११ बमो�जमको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता
लाभ�हीको स�ब�धमा �थानीय तहले आव�यक छानवीन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुवा कुनै कारणले भ�ा �ा� गन� यो�य नभएको पाईएमा स�ब��धत ब�कबाट लगत क�ा ह�ने िमितस�मको रकम स�ब��धत हकवालालाई भु�ानी गरी सो
िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।पा�लकाले अनुसूची ११ बमो�जमको ढाँचामा सेवा �दायक बैकबाट िववरण माग गरेको पाइएन । पा�लकाले काय�िव�धमा भएको �यव�थाको
पालना गनु�पद�छ।

६१ संपरी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ।सोह� एनको दफा ८४ (२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउन ेकाम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनु े�यव�था छ।यो वष�को
लखेापर��णको �ममा �.३४०७५२२ स�पर��णको ला�ग अनरुोध भई सो�ह बमोिजमको रकम संपर��ण ग�रएको छ ।

६२ अ�ाव�धक बे�जू
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

३७३३२ ३४०७ १८४३८ ० ५२३६३

�म भौचर
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