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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 एवं 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 बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका 
व्र्होराहरूमा सधुार िथा गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन  कार्म 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, बागमिी प्रदेश 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 
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र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

शैलङु गाउँपातलका, दोलखा । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले  र्स 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.  र्स गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.2 करोड 62 लाख 46 हजार बेरुजू देर्खएको छ।  र्स बषा कार्म बेरुजू मध्रे् असलु गनुापने रू.2 लाख 79 हजार, प्रमाण 
कागजाि पेस गनुापने रू.1 करोड 23 लाख 35 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.87 लाख 32 हजार र पेश्की रू.49 लाख रहेको छ ।पातलकाको 
गिवषा सम्म रु 5 करोड 92 लाख 96 हजार  बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि 
हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु ५ करोड 13 लाख 33 हजार रहेको छ ।गाउँपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

३. र्स गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण 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 सम्प्ररे्षि 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 हनेु कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको 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 ्भन्न े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 हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
नगरपातलकाको 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 सक्ने 
तनर्िििा भने हुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

  

 

 

 

         

(तरलोिन आिार्ा) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 



शैलङु गाउँपातलका, दोलखा 
बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु
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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
 

55 29 26246 
0 0 0 

55 29 26246 279 8732 12335 ० ० 21068 4900 

                                      
 

 

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 

दोलखा 59296 0 34209 25087 0 26246 51333 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : शैलुङ गाउँपा�लका, दोलखा , सैलंुङ गाउँपा�लका , दोलखा

काया�लय �मुख स�तोष दाहाल २०७८-१-२० हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख अशोक िव� २०७७-१०-१

काया�लय �मुख राजु �साद साह २०७७-४-१

लेखा �मुख दामोदर प�थी २०७७-४-१

बे�जु रकम २६,२४६,१०१

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी २,३८,८६,७२३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३६,०८,५०,२०७ चालु खच� २७,०७,७६,३६६

�देश सरकारबाट अनुदान ४,९२,७८,२०० पँूजीगत खच� २१,६६,०१,७०७

राज�व बाँडफाँट ७,८१,५३,८१० िव�ीय/अ�य �यव�था ११,१८,६४,०३८

आ�त�रक आय ८४,८८,४०७

अ�य आय ११,७८,०५,७८१

कुल आय ६१,४५,७६,४०५ कुल खच� ५९,९२,४२,१११

बाँक� मौ�दात ३,९२,२१,०१७

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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पद नाम काय�रत अव�ध बे�ज ुरकम
काया�लय �मखु �ी राज ु�साद साह 2077.04.01 2077.09.29

�ी अशोक �व�ट 2077.10.01 2077.11.31
�ी स�तोष दाहाल 2077.12.01 2077.3.31

लेखा �मखु �ी दामोदर प�थी 2077.04.01 2077.03.31

१ प�रचय

आ�थ�क कारोबारोको ि�थ�त
काया�लयको नामः शैल�ु गाउँकाय�पा�लकाको काया�लय, दोलखा

आय�यय (�. हजारमा)
गत वष�को मौ�दात यस वष�को थप ज�मा रकम खच� रकम बाँक� �.

२३८८७ ५१०६१५ ५३४५०२ ४९८१२७ ३६३७५

प�रचयः
�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 गाँउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय
सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�धन 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� गाँउपा�लकाको उ�े�य
रहेको छ । यस गाँउपा�लका अ�तग�त ८ वडा, ४४ सभा सद�य म�ये हाल ४२ जना, १२८.६७वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २० हजार ९८ जनसं�या रहेको छ ।

�थानीय सि�तकोषः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम गाँउपा�लकाले�ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनमा भएका आय-�यय �हसाबको आ�थ�क वष� 207७/7८को कोषको संि�� अव�था
�न�नबमोिजम रहेको छः

िववरण िट�पणी यस वष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सो�ै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ६४,३१,�१,१��.�४ 510615974.2 510615974.2

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ६०,७�,२२,४�१.०४ 493925192.9 ० 493925192.9

११००० कर ११ ९,०६,४९,�३० 78153810.63 ० 78153810.63

१३००० अनुदान �०,९२,०२,९२१.०४ 412807462.5 ० 412807462.5

संघीय सरकार १२ ३९,६०,६�,�४० 360850207.5 ० 360850207.5

�देश सरकार १२ ४,९२,७�,००० ४,९२,७�,२०० ० ४,९२,७�,२००

अ�त�रक �ोत १२ ६,३�,�९,३�१.०४ ४७��४०७ ० ४७��४०७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४००० अ�य राज�व ७६,७०,००० ३७००००० ० ३७०००००

ख. अ�य �ाि� ३,�६,��,७०४.�० १,६६,९०,७�१.३� १,६६,९०,७�१.३�

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ० ०

कोषह� १,०६,४�,७०४.�० १,०७,७७,२६४.�० ० १,०७,७७,२६४.�०

धरौटी ० �९,१३,�१६.�� ० �९,१३,�१६.��

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म २,�०,१०,००० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ६६,९०,६६,२४४.�० ४९,�१,२७,११२.१४ ४९,�१,२७,११२.१४

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ६३,३४,०७,�४० ४�,७३,७�,०७३.३१ ४�,७३,७�,०७३.३१

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� १४,२०,�६,�४० १२,१२,��,७०४.७७ ० १२,१२,��,७०४.७७

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� १३,७�,६६,००० ९,९६,०४,�१�.९१ ० ९,९६,०४,�१�.९१

२५००० सहायता (Subsidy) १� २,३१,०१,००० २,२७,३�,७७२ ० २,२७,३�,७७२

२६००० अनुदान १� १,�२,१६,००० १,�०,२१,०१६ ० १,�०,२१,०१६

२७००० सामा�जक सुर�ा १� १,६२,१०,००० १,१२,१४,९१४.�० ० १,१२,१४,९१४.�०

२८००० अ�य खच� १� १�,२०,००० ९,४४,४४० ० ९,४४,४४०

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� १� २९,७७,०�,००० २१,६६,०१,७०७.१३ ० २१,६६,०१,७०७.१३

घ. अ�य भू�ानी ३,�६,��,७०४.�० १,०७,४९,०३�.�३ १,०७,४९,०३�.�३

कोषह� १,०६,४�,७०४.�० ९१,१०,४०�.�३ ० ९१,१०,४०�.�३

धरौटी ० १६,०६,६३३ ० १६,०६,६३३

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म २,�०,१०,००० ० ० ०

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक� ० ०

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) (२,५८,८५,०८८.९६) १२४���६२.१ १२४���६२.१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) २,३�,�६,७२३.�४ २,३�,�६,७२३.�४

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (२,५८,८५,०८८.९६) ३६३७����.६४ ३६३७����.६४

ब�क तथा नगद बाक� 24 ३६३७����.६४ ३६३७����.६४

गाँउपा�लकाले पेश गरेको �वि�य ��तवेदनमा समावेश नभएका अ�य खच� िशष�कह� �न�नानसुार छन् ।

�स.न.ं खच� शीष�क �नकासा रकम खच� रकम

१ सामािजक सरु�ा तथा संर�ण ७४६२९८२० ७४६२९८२०
2 ग�रव सँग �व�वे�वर काय��म ५४६००० ५४६०००
४ �थानीय पूवा�धार �वकास साझेदार� काय��म २९६२५०० २९६२५००
५ �देश पूवा�धार �वकास साझेदार� काय��म 5828750 5828750
७ लोक सेवा आयोग १३५००००० १३५०००००
८ ए�ककृत �वा��य पूवा�धार �वकास काय��म १०६५०००० १०६५००००

ज�मा

२ पे�क� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 207७ को िनयम ४७ मा तोिकएको समय अव�ध िभ� पे�क� फछय�ट् गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार वषा��तमा �याद ननाघेको पे�क�
�.२५४३४०० र �याद नाघेको पे�क� �.४९००००० गरी �.७४४३४०० को पे�क� बाँक� रहेको छ। िनयमानुसार बाँक� पे�क� समयमै फछ�यौट गनु�पद�छ। �याद नाघेको फछ�यौट गन� बाँक� पे�क� �.

�स.नं. पे�क� �लने �य�� फम� वा क�पनीको नाम चालु आ. व.

�याद ननाघेको फ�य�टको अ��तम �याद �याद नाघेको

१ उमा ए�ड क�पनी - ट�सार - काली जे. भी. २५४३४०० ०१/०८/२०७८ ०

२ सोवण� िनमा�ण सेवा ० २०७८/०४/३२ ४९००००००

ज�मा २५४३४०० ४९०००००

४,९००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ िव�ीय िव�लेषण 

�वीकृत ढाँचा �थानीय सरकार स�ालन ऐन,2074 को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा
परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस गाँउपा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेता पिन सबै आ�थ�क कारोबारलाई समे�न
सकेको दे�खएन । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् ।

क) ��तुत �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली ढाँचाको �ितवेदनले यस वष�को आय �. ५१ करोड ०६ लाख १५ हजार र गत वष�को मौ�दात �. २ करोड ३८ लाख ८६ हजार समेत गरी ज�मा �.५३ करोड ४५ लाख ०२ हजार
र कुल भु�ानी �.४९ करोड ५१ लाख २७ हजार देखाई मौ�दात �. ३ करोड ६३ लाख ७५ हजार दे�ख�छ ।

ख) गाँउपा�लकाले �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (SUTRA) ले देखाएको आय-�यय िवचको फरक स�ब�धमा कारण र आधार ��तुत गरी लेखा िट�पणी सिहत खुलासा गरेको छैन ।
ग) �ज�मेवारी फरक परेको – �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को
अ��यमा �.६ करोड ८० लाख ७० हजार मौ�दात कायम भएकोमा यो वष�को शु�मा �.३ करोड ६३ लाख ७५ हजार �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.३ करोड �.१६ लाख
९५ हजार घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा गत वष� िफता� गनु�पन� रकम आ.व.०७८।०७९ को भा� मिहनामा िफता� पठाएको ह�दा अ�या गरेको रकम कम भएको काया�लयले जनाएको छ।

ग) संिचत कोष �यव�थापन �णालीले ��तुत गरेको म ले प फारम नं 272 ले आ�त�रक �ोत बापत ६६ लाख ६३ हजार देखाएकोमा काया�लयले पेश गरेको िववरणमा आ�त�रक �ोत बापत ८४ लाख ८८ हजार दे�ख�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ आ�त�रक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन। • �थानीय सरकार
स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पा�लकाले आ�नो
अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन,

२०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म २३ ऐन, ५ िनयमावली, १७
काय�िव�ध, ८ िनद�िशका, १ न�स�, १ मापद�ड, ७ नीित, १आचारसंिहता समेत ६३ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । • अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच�
संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको
पाईएन। • सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन । • िनजामती सेवा
ऐन, 2049 को दफा ५ क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन । • 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 । • �थािनय 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 �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा
सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो । • वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको
पाईएन । • �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन । • कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िबल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर
रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन । • ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी
खाता राखेको पाईएन। • �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । • स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र
वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन। •
वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यव�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक
िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

५ योजनामा दोहोरोपना 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पा�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�नुपन� एंव सोही ऐनको दफा ६९
मा तोक�ए अनुसार पा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पन� �यव�था भए बमो�जम आ�थ�क काय� �णाली �यव�थापन गनु�पद�छ ।

६ सम�वय 

�थानीय तह स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथ िमक�करण, िवषय�े�गत काय��म र काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदन
काय��मको आपसी ताद�यता तथा प�रपूरकता िमलाउने �यव�था छ । योजना छनौट एवं स�ालन गदा� संघीय सरकार, �देश सरकार अ�तग�तका िनकायबाट स�ा�लत योजना र पा�लकाबाट स�ा�लत योजनाबीच दोहोरोपना ह�न निदन
आव�यक सम�वय सहयोगको �णाली �थािपत गरी काय� गनु�पन�मा सो भए गरेको दे�खएन । यस वष� गाँउसभाबाट �वीकृत भई बजेट िविनयोजन भएका कितपय योजनामा �देश तथा के��ीय वजेटवाट र कितपय काय��ममा
गाउँपा�लकाबाट समेत थप बजेट छु�ाएको दे�खएबाट योजनामा बजेट दोहोरो परेको अव�था छ । एउटै योजना तथा काय��म दोहोरो तथा तेहेरो �पमा स�ालन नगरी बजेट एकै ठाउँबाट स�ालन गन� �यव�थाको लािग िवगतको समेत
अिभलेख अ�ाव�धक ह�न ज�री दे�खएको छ ।

�म भौचर
न�बर
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७ बजेट पेश तथा पा�रत 

�थानीय तह 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 207७/3/१० मा नीित तथा काय��म र बजेट पेश भई �. ५८ करोड २२ लाख ४४ हजारको बजेट िमित २०७७।३।११ पा�रत भएको छ। यसैगरी �थानीय तहका �मुखले 207७/३/१७ मा �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

८ काय��म संचालन 

गाउँपा�लकाले आ�नो वािष�क काय��म �देश र संघीय सरकार वा िनकायलाई र संघीय सरकार र �देश सरकारका िनकायबाट पा�लका िभ� ग�रने काय�को जानकारी पा�लकालाई गराई सम�वया�मक िक�समले काय� गन� संय��को
िवकास गनु�पद�छ।

९ रकम िफता� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 45(1) मा संघीय संिचत कोषबाट �देश तथा �थानीय तहमा भएकव िव�ीय ह�ता�तरणको रकमम�ये स�व��धत आ�थ�क वष�िभ� खच� नभइ जुनसुकै खातामा
बाँक� रहेको सशत� अनुदान , समपूरक अनुदान र िवशेष अनुदानको रकम सवही आ�थ�क वष�िभ� स�व��धत �देश तथा �थानीय तहले संघीइ संिचत कोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।पा�लकाले यस आ व मा िविभ� िशष�कमा
�ा� आयमा भएको भु�ानी अनुसार बाँक� रकम के��दय तथा �देश कोषमा िफता� पठाएको िववरण िन�नानुसार रहेको छ । छ जस अनुसार पा�लकालाई �.३० करोड २४ लाख ४३ हजार रहेकोमा २८ करोड २८ लाख २८ हजार खच�
भई स�ब��धत तहका संिचतकोषमा �.१ करोड ९६ लाख १४ हजार िफता� गरेको काया�लयले जनाएको छ।

१० खच� िब�लेषण तथा �गित िववरण

१०.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३५(१) मा काय��म काया��वन गन� ��येक काया�लये अनुसुिच २ बमो�जमको ढाँचामा �ैमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।गाँउपा�लकाले
उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प चौमा�सक �यव�थापन गरी खच� गन� प�रपाटीमा
िनय��ण गनु�पद�छ ।काया�लयले उपल�ध गराएको चौमा�सक खच� �गित िववरण िन�न बमो�जम छन्।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

1 सवै ४८७३७८०७३.३१ ७०३६०४२३.४७ १०३८७५३५७.६१ ३१३१४२२९२.२३ २०८५६२१६६.२३

१०.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३५(१) मा काय��म काया��वन गन� ��येक काया�लयले अनुसुिच २ बमो�जमको ढाँचामा �ैमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।िनयमानुसार
काया�लयले �ैमा�सक िववरण तयार नगरी चैमा�सक िववरण पेश गरेको छ । अतः �ैमा�सक �पमा खच� र �गित िववरण िववरण तयार गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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११ �े�गत बजेट 

गाउँपा�लकाको कुल बजेट ६३ करोड ३९ लाख ७ हजार र खच� ४८ करोड ७३ लाख ७८ हजारको आधारमा सम�मा ७६.८८ �ितशत खच� भएकोमा �े�गत बजेटको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

� स �े�गत बजेट बजेट खच� रकम खच� �ितशत

1. आ�थ�क िवकास १०९५२७००० ७२२३२३८२ १४.८४

2. सामा�जक िवकास २४०७२९००० २१६८१९६०२.४८ ४४.५

3. पूवा�धार िवकास १७६११२००० १२४२७९९७८.१३ २५.४

4. वातावरण तथा िवपद �यव�थापन ५००००० ० ०

5. सं�थागत िवकास र सेवा �वाह ० ० ०

6. िव��य �यवथापन र सुशासन १९४३६००० १३२१५५१५ २.७

7. काया�लय संचालन तथा �शासिनक ८७६०३५४० ६०८३०५९५.७ १२.८

ज�मा ६३३९०७५४० ४८७३७८०७३ १००

उपयु�� िववरण अनुसार गाउँसभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकास ४४.५ �ितशत, पूवा�धार िवकासमा २५.४ �ितशत र काया�लय संचालन तथा �शासिनकमा १२.८ �ितशत, आ�थ�क िवकास तफ�
१४.८४ �ितशत, वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन तफ�  १ �ितशत, सं�थागत िवकास र सेवा �वाह तफ�  ०.१३ �ितशत र िव��य �यव�थापन तथा सुशासन तफ�  २.७ �ितशत मा� रहेको दे�खयो ।अत: आ�थ�क िवकास, सं�थागत
िवकास तथा सेवा �वाह तथा िव��य �यव�थापन र सुशासन �े�मा बजेट िविनयोजन गरी सो �े�मा सुधार गनु�पन� दे�खयो। 

१२ �देश स�पुरक योजना

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.१ लागत अनुमान �.९६९९१०५१।३७ रहेको गाँउपा�लका ��थत अधेरी खकाले मागा सडक �तरो�ती लािग �देश समपुरक बजेटबाट स�झौता रकमको ५० �ितशत �यहोन� गरी िनमा�ण �यवसायी कालापानी �यू नेशनल जेभीसँग िमित
२०७७।१०।०६ मा �.५२०८९५८।९८ कबोल अंकमा ठे�का सं�झौता भएकोमा उ� िनमा�ण काय�को अव�ध ०७८।३।२० स�म तोिकएको �थयो । यस िनमा�ण काय�को िमित २०७८।३।२४ स�म �थम र दो�ो िबल गरी ज�मा �
५१९५३२७(�देशको कुल � ४८९६४८०) काय� भई भु�ानी भएको दे�ख�छ ।यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्

क) �देश समपुरक अनुदान स�व�धी काय�िव�ध 2077 को बुदा नं ४ मा समपुरक अनुदान �ा� रकम बाट कबोल अंकको ५० �ितशत अनुदानबाट खच� गन� र बाँक� रकम िफता� पठाउनुपन� �यव�था रहेको छ ।जसअनुसार पा�लकालाई
�ा� अनुदान रकम � ५२०८९५८।९८ म�ये कबोल अंक ५० �ितशतले � २६०४४७९ रकम क�ी गरी बाँक� रकम � २२९२००१ िफता� पठाउनुपन� दे�खएको छ।

ख) �देश समपुरक अनुदान स�व�धी काय�िव�ध 2077 को बुदा नं 8(घ) मा समपुरक अनुदान �ा� रकम उपभो�ा सिमित माफ� त खच� गन� पाईने छैन भ�े �यव�था भएकोमा पा�लकाले सडक िनमा�ण काय�मा उपभो�ा सिमित माफ� त काय�
गराई �.२२९२००१ भु�ानी भएकोमा समपुरक अनुदान बापतको रकम काय�िव�ध िवप�रत खच� भएको �.

ग) साव�जिनक ख�रद िनयमावली अनुसार १० लाख भ�दा बढी लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�मा बीमा गनु�पन�मा बीमा गरेको पाइएन ।

२,२९२,००१

१२.२ लागत अनुमान �.९७०६८३४।९८ रहेको गाँउपा�लका ��थत मागा भुसाफेदा क�ाबारी सडक �तरोउ�ती लािग �देश स�मपुरक बजेटबाट स�झौता रकमको ५० �ितशत �यहोन� गरी िनमा�ण �यवसायी िदयाल क�सट��सन �ा �ल
भ�पुरसँग िमित २०७७।१०।०५ मा �.५९४२४०७९.८८ कबोल अंकमा ठे�का स�झौता भएकोमा उ� िनमा�ण काय�को अव�ध ०७८।३।२० स�म तोिकएको �थयो। यस िनमा�ण काय�को िमित २०७८।३।२४ स�म �थम र दो�ो िबल
गरी ज�मा �.५१५७०५३ काय� भई भु�ानी भएको दे�ख�छ ।यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्।
क) �देश समपुरक अनुदान स�व�धी काय�िव�ध 2077 को बुदा नं.४ मा समपुरक अनुदान �ा� रकमबाट कबोल अंकको ५० �ितशत अनुदानबाट खच� गन� र बाँक� रकम िफता� पठाउनुपन� �यव�था रहेको छ ।जसअनुसार पा�लकालाई
�ा� अनुदान रकम � ५१५७०५३ म�ये कबोल अंक ५० �ितशतले � २९७१०३९।५ रकम क�ी गरी बाँक� रकम �. २१८६०१३।५ रहेको छ ।
ख) �देश समपुरक अनुदान स�ब�धी काय�िव�ध 2077 को बुदा नं 8(घ) मा समपुरक अनुदान �ा� रकम उपभो�ा सिमित माफ� त खच� गन� पाईने छैन भ�े �यव�था भएकोमा पा�लकाले सडक िनमा�ण काय�मा उपभो�ा सिमित माफ� त काय�
गराई �.२१८६०१३ भु�ानी भएकोमा समपुरक अनुदान बापतको रकम काय�िव�ध िवप�रत खच� भएको �
ग) साव�जिनक ख�रद िनयमावली अनुसार १० लाख भ�दा बढी लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�मा बीमा गनु�पन�मा बीमा गरेको पाइएन ।

२,१८६,०१३

१३ रंगशाला िनमा�ण 

लागत अनुमान �.९६७४३२८।१२ रहेको गाँउपा�लका ��थत शैलु� रंगशाला िनमा�णको लािग �देश सरकार सशत� अनुदानबाट कबोल स�झौता रकमको ५० �ितशत �यहोन� गरी िनमा�ण �यवसायी डाएम�ड �स�धु स�लायस� ए�ड
िव�डस� �स�धुपा�चोकसँग िमित २०७७।१०।०५ मा �.५३३५४१६।६६ कबोल अंकमा ठे�का सं�झौता भएकोमा उ� िनमा�ण काय�को अव�ध ०७८।३।२० स�म तोिकएको �थयो। यस िनमा�ण काय�को िमित २०७८।३।२४ स�म
�थम र दो�ो तथा अ��तम िबल गरी ज�मा � ४८५०६९१।५१ काय� भई भु�ानी भएको दे�ख�छ ।यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्।

क) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७ अनुसार िनमा�ण स�प� भइसकेपिछ काय� �वीकार �ितवेदन िदई िनयमावलीको िनयम १२५ अनुसार �ुिट स�चाउने अव�ध प�चात काय�स�प� �ितवेदन िदनुपन�मा सो नगरी
िनमा�ण स�प� ह�ने िव��कै काय�स�प� �ितवेदन िदएको छ ।

ख) �थम रिन� िबलमा िप एस आइटमा राखी साइन वोड� िनमा�ण को भु�ानी भएकोमा िबल पेश नभएको �.

७,३००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ आधारभुत �वा��य के��को भवन िनमा�ण 

पा�लकाले आधारभुत �वा��य के��को भवन िनमा�ण गन�को लािग �. ६ करोड ५३ लाख ३९ हजार लागत अनुमान तयार गरी सबैभ�दा �यनु मु�य कबोल गन� उमा ए�ड क�पनी ट�सार काली जे. भी. संग िमित ७७/१०/०६ मा �.३
करोड ६५ लाख मा स�झौता गरी २०७८/११/२९ स�म काय� स�प� गन� काय�देश िदएको छ। हालस�म �.१ करोड ६५ लाख भु�नी भएको काय�मा िन�नानुसारको �यहोरा दे�खयो।

क) िबमा बापतको रकम िप एस आईटम मा रा�ख �. १२९३८८ भु�ानी भएकोमा �. ९९४०८ को मा� िवल संल� छ। अतः कम नपुग िबलको �माण पेश गन� अ�यथा असुल गनु�पन� �..

ख) िप. एस. आईटम बापत िब. ओ. �य.ु मा से�टी तथा एजिव�ट न�सा र वोड�को बापत � २७००० भु�ानी भएकोमा उ� आइटमको िबल पेश नभएको �.

१२६,४०८

१५ बु�को मुित� िनमा�ण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा �थानीय िनकायले छनौट गरेको योजनाह� दीघ�का�लन, यथाथ�परक र �ितफलय�ु ह�नुपन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले ऐन बमो�जमको जनताको जनजीवनमा ��य� �पमा
प�रवत�न गराउन स�ने योजना छनौट गरी खच� गनु�पन�मा लागत अनुमान �.९५३७००१ रहेकोमा एस. के. क�ट��सन ए�ड स�लायस� माफ� त काय� गराई बु�को मूित� िनमा�ण काय�मा �.१ करोड खच� लेखेकोले यथाथ�परक र �ितफलय�ु
योजना छनौट गरी खच� गनु�पद�छ।

१६ करार कम�चारीलाई संचय कोष रकम ज�मा 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाउँपा�लकाको कम�चारी तथा काया�लय स�ब�धी अ�य �यव�था �देश कानून बमो�जम ह�ने तथा �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाको शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभूत �स�ा�त
संघीय कानून बमो�जम ह�नेगरी �थानीय तहले बनाएको कानून बमो�जम ह�ने �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले "शैलुङ गाउँपा�लकाको करार कम�चारीह�का लािग नाग�रक लगानी कोष सुिवधा स�ब��ध िनद�िशका, २०७७" बनाई सोही
िनद�िशका अनु�प िमित २०७७।१२।२५ को काय�पा�लकाको िनण�यबाट काया�लय र कम�चारीको बराबर योगदान रहने गरी अ�धकृत �तर, सहायक�तर पाचौ, सहायक�तर चौथो र �ेणीिविहन कम�चारीह�लाई �मशः �.५०००,

�.४५००, �.४००० र ३००० मा�सक दरले कम�चारीको पा�र�िमकबाट क�ा गन� र सोही रकम बराबर थप गरी नाग�रक लगानीकोषमा २० जना करार कम�चारीह�को उ�े�खत दरमा लगानीकोष बापत १० मिहनाको कुल
�.७८०००० ज�मा गरेको दे�खयो। गाउँपा�लकाले काय�पा�लकाको िनण�यबाट २० जना करार कम�चारीह�को नाग�रक लगानी कोष बापतको रकम सुिवधा भु�ानी �च�लत संघीय कानूनको �स�ा�त र मापद�ड िवपरीत भु�ानी िदइ
अिनयिमत भएको �.

७८०,०००

१७ योजना संचालन तथा छनौट

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफलय�ु 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 तथा टु�े
योजनामा बजेट छु�ाएको छ । साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�का�लन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा यस �कृितको योजना छनौट गन� काय�मा िनय��ण गरी ठुला तथा दीघ�का�लन �ितफलय�ु योजना छनौटलाई
�ाथिमिककरण गनु�पद�छ ।यस वष� संचालन भएका योजनाह� िन�न अनुसार छन्:

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ � १० हजार दे�ख ५० हजार स�म ० ०

२ ५० हजार दे�ख १ लाख स�म ८ ६७००००

३ १ लाख दे�ख ५ लाख स�म ७४ ३२६६७५००

४ ५ लाखमाथी दे�ख २५ लाख स�म ७८ १०४०६७०००

५ २५ लाख भ�दा माथीका योजनाह� ८ ३७८२६०००

ज�मा १६८ १७५२३०५००

१७.२ गाउँपा�लकाले यस वष� १७२ योजना संचालन गरेको िववरण पेश गरेको छ। सो म�ये २३ वटा योजनाको शु�य �गित र बाँक� योजनाको �गित ७५ �ितशत भ�दा माथी रहेको छ । शु�य �गित भएका योजनाको स�ा नयाँ संचालन गरेको
र ित योजनामा �गित भएको गाउँपा�लकाले जनाएको छ । गाउँपा�लकाले स�ालन गरेका योजनाको िक�सम, योजना सं�या, उ� योजनाह�को लागत अनुमान आ�थ�क वष�िभ� स�प� एवं स�प� अव�था एवं कामको मू�या�न ��थित र
चालु अव�था स�ब�धी िववरण पेश नगरेकोले योजनागत �गित स�ब�धी िव�लेषण गन� सिकएन । अत: छनौट भएका योजनाको िक�सम, सं�या, लागत अनुमान, स�ा�लत योजना सं�या, स�झौता रकम, स�प� सं�या, स�प� रकम,

स�ालन ह�न नसकेका योजना र स�ालन ह�न नसकेका योजनाको बजेट रकम स�ब�धी िववरण अ�ाव�धक गरी योजना स�ालन �ि�या पारदश� बनाउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ सेवा �बाह 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ङ, च) �थानीय तहले �थानीय सेवाको �यव�थापन, �थानीय त�या� र अिभलेख स�लन लगायतका सेवा उपल�ध गराउनुपन� �यव�था उ�ेख छ।सो अनुसार गाउँपा�लकाले यस
आ�थ�क वष�मा िन�नअनुसार सेवा �बाह गरेको िववरण �ा� भएको छ ।

�.स िववरण �ा�

1. नाग�रकता �सफ�रस ४७०

2. घरबाटो �सफा�रस २७०

3. नाता �मािणत ४३४

4. ज�म मृ�य ुदता� ८१९

5. घर न�सा पासको िनबेदन ५४४७

१९ पदपूित� 
�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 ४२ जना कम�चारीह� करारमा राखी तलब, महंगी भ�ा, �थानीय भ�ा, नाग�रक लगानीकोष आिद बापत ज�मा
�.१५२७१५२२।०० खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले गाँउ �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले��ट� �सयन, चौिकदार, माली, बगँैचे लगायतका पदमा मा�
करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको सु.�.अ-१, ई��जिनयर-१, स.क.अ/स.पाचौ-२, कानुनी सहजकता�-१, सुपरभाईजर-१, अिमन-१, का.सहायक चौथौ-४, ना.�.से.�.चौ-७,

ना.�ा.स.कृिष चौथौ-७ जना गरी ९ पदमा २५ जना करार िनयिु� गरी वष�भरीमा �.१०१४७००७ भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको छ।

२० िवमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 112 मा भएको �यव�था अनुसार � 10 लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायी तथा कामको सुर�ाको लािग िनमा�ण ग�रने काम , कामदार , उपकरण र ते�ो प� को बीमा
गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले ठे�का माफ� त िनमा�ण काय� भएका योजना बाहेक अ�य योजनाको बीमा गरेको छैन।

२१ खच� िव�लेषण 

पा�लकामा यसवष� कुल आ�त�रक आयबाट �.३७ लाख, अ�य राज�व �.२९ लाख ६३ हजार, राज�व बाँडफाटबाट ७ करोड ८१ लाख ५३ हजार र अनुदानबाट ४१ करोड २८ लाख ७ हजार गरी ज�मा ४९ करोड ३९ लाख २५
हजार आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �.२७ करोड ०७ लाख ७६ हजार र पँू�जगत तफ�  �.२१ करोड ६६ लाख ०१ हजार गरी ४८ करोड ७३ लाख ७८ हजार खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ३७ लाख ( ०.७५)

�ितशत रहेको छ ।यस वष� �शासिनक खच� वापत �.६ करोड ०८ लाख ३० हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ७० गुणा बढी रहेको छ। पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ५६ �ितशत
चालु र ४४ �ितशत पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ अवकाश कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१.1 मा �थानीय तहले �थानीय सेवाका कम�चारी िनजको सेवा शत� स�व�धी कानून बमो�जम अवकास ह�दा �ा� गन� योगदानमा आधा�रत उपदान वा िनवृ�भरण औष�ध लगायतका
सुिवधा उपल�ध गराउनका लािग एक अवकास कोष �थापना गनु�पन� �यव�था छ । उ� ऐन को िनयम 91.2 अनुसार 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 । गाउँपा�लकाले �थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 �चलनमा आए पिन हालस�म पिन 2 जना काय�रत �थानीय �थायी कम�चारीको तलब भ�ामा 10 �ितशत क�ी
गरी अवकास कोषमा ज�मा गरेको दे�खएन। िविभ� पदमा काय�रत कम�चारीको उ�े�खत ऐन अनुसार 2074 काित�क दे�ख 207८ आषाढ स�म रकम क�ी गरी रकम दा�खला गनु�पन� दे�खएको छ । �थानीय सेवा ऐन तजु�मा भई नसकेको ,
सािवक �थानीय तहबाट समायोजन भएका कम�चारीह�को सेवा शत� स�व�धी �प� कानूनी �यव�था नभई सकेको कारण क�ी नगरेको गाँउपा�लकाले जनाएको छ ।

२३ पद �र� 

�ािव�धक कम�चारी तफ�  1२ जना पद �र� रहेको दे�खयो जसले गदा� गाँउपा�लकाको सेवा �बाहमा असर पान� ह�दा यथा�स� �देश लोकसेवा आयोग मा माग पठाई �थायी पदपुित� गनु�पद�छ ।

२४ आ�त�रक लेखापरी�ण 

आ�त�रक लेखापरी�ण �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ�
आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । गाँउपा�लकाले यस वष�को आ�थ�क कारोबारको चौमा�सक �पमा आ�त�रक लेखापरी�ण नगराई वषा��त एकमु� �पमा आ�त�रक लेखापरी�ण गरी �ितवेदन पेश गरेको छ। तसथ� कानुनमा
तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२५ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� िबिबध खच� िशष�कमा राज�व
बाँडफाट संघ तफ� बाट �.५२६,४११ र आ�त�रक �ोतबाट �.५००००० गरी ज�मा �.१०,२६,४११ खच� गरेको छ। य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ।

२६ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहले आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था छैन। गाँउपा�लकाले यस वष� �.४८२००० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको छ। य�तो
खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ।

२७ �ज�सी �यव�थापन �णाली 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५(१) मा काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी, कुनै �कारले ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै �कारबाट
�ा� ह�न आएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मु�य समेत खुलाई स�प�� तथा �ज�सी िकताबमा ७ िदन िभ� आ�दानी बाधी लगत अ�ाव�धक गनु�, गराउने �यव�था रहेको छ। गाँउपा�लकालले �ज�सी िनरी�ण गराई
�ितवेदन तयार गरेकोमा िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएका, टुटफूट भएका सामानको मम�त गनु�पन� समायोजन भएका सािवकका गा िव स ह�ले ख�रद सामानह�को यथात� अिभलेख रा�ने लगायतका सुझाव काया��वयन गरी �ज�सी
�यव�थापन �णालीलाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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२८ मु�ाको िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ अनुसार गाउँपा�लकाको उपा�य�को नेतृ�वमा �याियक सिमितले दफा ४९ अनुसार �याय स�पादनको काय� गन� �यव�था छ। गाँउपा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� �याियक
सिमितको काय� स�पादन अव�था देहाय बमो�जम छ ।

अ.�या यस वष� थप ज�मा फ�यौट सं�या

१ ९ १० १०

२९ गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम ९(2) साव�जिनक िनमा�णको लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण र बीमा खच�को लािग रकम �यव�था गनु�पन� �यव�था रहेको छ। गुण�तर परी�णको लािग कुनै पिन योजनामा
रकमको छु�ै �व�ध गरेको पाइएन ।

३० उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� 
क) साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम ९(२) िनयम ९७(३ख) तथा िनयम ११७(४) मा भएको �यव�था अनुसार गुण�तर परी�णको लािग लागत अनुमानमा रकम �यव�था गनु�पन� , सुप�रवे�ण र गुण�तर िनय��ण गनु�पन� एंव
िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उपय�ुताको प�र�ण गरी �मािणत नभए स�म �य�तो कुनै पिन काय� �वीकार गन� नह�ने �यव�था छ । गाँउपा�लकाबाट संचा�लत कुनै पिन योजनाको गुण�तर आ�व�तता परी�ण �ितवेदन पेश नभएको कारण
िनमा�ण भएका संरचनाह� गुण�तरीय छन् भ� स�ने अव�था दे�खएन । गाँउपा�लकाले गुण�त�रय काय� गराउन िवशेष �यान िदनुपन� दे�खयो ।

ख) क�टे�जे�सी खच� :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम मा कुनै पिन योजनामा छु�ाएको क�टे�जे�सी रकम स�व�धीत योजनासँग सम��धत काय�मा मा� �योग गनु�पन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले यो वष�
क�टे�जे�सी बापत के, कित खच� भयो, कुन-कुन िशष�कमा खच� भयो सोको िववरण पेश नगरेकाले क�टे�जे�सी रकम स�ब��धत योजना बाहेक अ�य काय�मा समेत �योग गरेको, नगरेको स�ब�धमा िव�लेषण गन� सिकएन। यस �कारको
काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।

३१ राज�व स�व��ध �यव�था

३१.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 54 अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े� िभ� कानून अनुसार कर लगाउने तथा असुल गन�स�ने �यव�था रहेको छ । जस अनुसार गाँउपा�लकाले यस वष� िविभ� िशष�कमा �.५० लाख ८६
आ�दानी �ा� गरेको दे�ख�छ ।

राज�व उपशीष�क अनुमािनत बजेट �ा� रकम �.

११३१३ एक�कृत स�पती कर १००००० ६०६१४३.९४

११३१४ भुिमकर/मालपोत १०००००० ६८५१६३.५९

११३१५ घरज�गा र�ज�ेशन द�तुर ० २९७७९६

११३२१ घरवहाल कर ५००००० १४०२३७

११३२२ वहाल िवटौरी कर ७००००० १४८०५५.४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११४५२ पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर १२००००० ०

११४७९ अ�य मनोर�न कर २५,००० ०

११६३१ कृिषतथा पशुज�य व�तुको �यावसाियक कारोवारमा ला�े कर १००००० ०

११६३२ अखेटोपहारमा ला�े कर २५,००० ०

११६९१ अ�य कर ३००००० २४४५००

१४१२१ िव�ीय िनकायबाट �ा� लाभांश १००००० ०

१४१५१ सरकारी स�प�ीको वहालबाट �ा� आय ५००००० ०

१४२११ कृिष उ�पादनको िब��बाट �ा� रकम १००००० ०

१४२१२ सरकारी स�पतीको िब��बाट �ा� रकम २००००० ०

१४२१३ अ�य िब��बाट �ा� रकम २००००० ०

१४२२१ �याियक द�तूर १००००० ०

१४२२४ परी�ा शु�क १००००० १०,७००

१४२२९ अ�य �शासिनक सेवा शु�क ५००००० ०

१४२४१ पािक� � शु�क २०,००० ०

१४२४२ न�सापास द�तुर ५००००० ६,०००

१४२४३ �सफा�रश द�तुर २०००००० ६०८१४२.९

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर १००००० ३४,६५०

१४२४५ नाता �मािणत द�तुर ३००००० ०

१४२४९ अ�य द�तुर २००००० ०

१४२५३ �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर १५००००० ३०९१२५

१४२५४ रेिडयो/ एफ.एम.स�ालन द�तुर २५,००० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४३११ �याियक द�ड, ज�रवाना र जफत ५०,००० ०

१४३१२ �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत ५०,००० ०

१४५२९ अ�य राज�व ११२५००० १९९५३०१.८३

ज�मा ११६२०००२ ५०८५८१८.६६

गाँउपा�लकाले िविभ� िशष�कमा �.१ करोड १६ लाख २० हजार आय �ा� गन� ल�य रहेकोमा ५० लाख ८६ हजार (४३.७७ �ितशत) मा� संकलन भएको छ । आ�त�रक आयका स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् ।
क) �यवसाय करः- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाँउपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनुपन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले यस वष� �यवसाय कर
बापत रकम �ाि� गरेको दे�खएन। गाँउपा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन । गाँउपा�लकाले आ�नो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको
दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

ख) मनोर�जन करः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७५को दफा ६४ मा �सनेमा, िभिडयो हल, साँ�कितक �द�शन हल तथा ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा ५ �ितशतका दरले मनोर�जन कर उठाउन पाउने �यव�था रहेको छ ।
गाँउपा�लकाले हालस�म उ� िशष�कमा कुनै पिन रकम उठाएको पाइएन। िनयमानुसार उ� कर उठाउनु पद�छ ।

ग) घर ज�गा बहाल करः �थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा ५७ अनुसार गाँउपा�लका �े�िभ� कुनै पिन �यि� वा सं�था वा िनकायले घर पसल �यारेज गोदाम, टहरा, सेड कारखाना, ज�गा वा पोखरी पूरै वा आिशंक �पमा
बहालमा िदएमा बहाल लागेको रकममा घर ज�गा बहाल कर लगाइने �यव�था रहेको छ। गाँउपा�लकाले यो वष� घर ज�गा बहाल कर �.५ लाख उठाउने ल�य �लएकोमा �. १ लाख ४० हजार मा� असुल गरेको छ।उ� बहाल कर को
�े�गत लगत नराखेकाले कुन �े�बाट कित बहाल कर उठेको हो सो रकमको एिकन गन� सिकएन साथै गाँउपा�लकाले वहाल कर स�ब�धमा घर सव��ण (HOUSEHOLD SURVEY) गरी त�या� अ�ाव�धक गरी करको दायरा
अिभबृि� गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।अत िनयमानुसार अिभलेख राखी कर उठाउने �कृयालाई �भावकारी बनाउनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.२ गाँउपा�लकापा�लको िविभ� वडाको आ�दानी �तर एकै �कारको नभएकाले ��येक वडाको अवसर र सं�भािवत आ�दानीका �े�को पिहचान गरी वडागत ल�य तो�ने र सो को अनुगमन गन� र ल�य हा�सल गन� �ो�सािहत गन� गरी करको
दायरा बढाउन पहल गनु� पद�छ ।

�.स. वडा न. संक�लत राज�व (�.)

1 1 १३१३५३

2 2 ११२९७९

3 3 ४९३६४७

4 4 ४०४७०६

5 5 ३०१२५८

6 6 ३५६६६७

7 7 ३८९७४२

8 8 ३७४७२५

10 गाँउपा�लका काया�लय १४६१७६८

ज�मा ४१२६८२९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ िनयम ५८ मा राज�व रकम समयमा ब�क दा�खला गन�, समयमा दा�खला ह�न नसकेमा मा�सक १ �ितशतका दरले िबल�ब शु�क लगाउने �यव�था रहेको छ।पा�लका
अ�तग�त िन�न ३ वटा वडाका स�ब��धत राज�व संकलन गन� कम�चारीले राज�व समयमै दा�खला नगरेको िन�न अनुसार िबल�ब शु�क असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

वडा काया�लय ज�मा संकलन राज�व ब�क दा�खला रकम नपुग रकम िबल�ब शु�क ज�मा

१ २३१३३५ २१८५४६ १२६८९ १६०० १४२८९

२ ११२९७९ १०८४७० ४४१० ६६२ ५०७२

८ ३७४७२५ ३७३०४० १६८५ २५३ १९३८

२१,२९९

३१.४ क ) राज�व अिभलेख : नेपाल साव�जिनक �े� लेखामानमा �वीकृत लेखाढाँचा मा िव��य िववरण स�व�धी आव�यक आ�थ�क िववरण तयार गरी लेखापरी�णको �ममा पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले म ले प फारम नं.212

राज�व आ�दानीको दिैनक गो�वरा खाता र मलेप फा नं 213 को राज�व अ�दानी बैक नगदी िकताव तोिकए बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी लेखा�न गनु�पन�मा सो काय� गरेको पाइएन जसले गदा� र�सदगत र शीष�कगत आ�दानी िभडान
गन� सिकए। अत िनयमानुसार खाता तयार गरी राज�व �े�ता तयार गनु�पद�छ।

ख) राज�व परामश� सिमितः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा राज�व परामश� को लािग एक �थानीय राज�व परामश� सिमित स�व�धी �यव�था रहेको छ। उ� सिमितको काम कत��य तथा अ�धकार अ�तग�त
राज�व स�ब��ध आव�यक कानूनको तजु�मा संशोधन प�रमाज�न र सो को प�रपालनाका स�ब�धमा आव�यक परामश� िदने राज�वको �ोत दायरा तथा दर समेतको िव�लेषण गरी आगामी आ�थ�क वष�मा �ा� ह�न स�ने राज�वको िब�लेषण
गरी सो स�ब�धमा अनुमान गरी राज�वका दर र �े� तो�ने लगायतका काय�ह� उ�ेख छ। राज�व परामश� सिमितको बैठक बसी नीितगत छलफल भएतापिन त�यगत िव�लेषण सिहत राज�वको अनुमान गरेको पाइएन। अत िनयमानुसार
आ�नो काय� �भावकारी �पमा पुरा गनु�पद�छ।

३२ उपभो�ा सिमितबाट िनिम�त काय�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर
सिहतका भवन, जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माप�mत्
गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन्-

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

८४-०७७।१२।२३, २५२-०७८।३।२९ वडा नं.५ काया�लय भवन उपभो�ा समित वडा काया�लय भवन िनमा�ण (आर �स �स) ६६९१८७९

२३९/०७८।०३।२८ गाउँपा�लका �या��टन िनमा�ण उपभो�ा सिमित �या��टन िनमा�ण १९२००००

२४४/०७८/३/२९ पालेघर िनमा�ण उपभो�ा सिमित गाउँपा�लका पालेघर िनमा�ण(आर �स.�स.) १९४७२५१

१/७८/२/२४ बाघखोर �वा��य चौक� �तरो�ती िनमा�ण उपभो�ा सिमित ५ सैयाको बाघखोर �वा��य चौक� �तरो�ती िनमा�ण उपभो�ा सिमित ६५७५०६९

३/७८/३६२४

ज�मा १७२७९१३०

३२.२ क) उपभो�ा सिमितलाई मू अ कर भु�ानी :- उपमभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण ग�रने काय�मा �योग ह�ने मू�य अिभबृि� कर ला�े सामानको लागत अनुमानमा मू�य अिभबूि� कर जोिडने ह�दा उपभो�ा सिमितलाई मु.अ. कर भु�ानी
िददा कामको प�रमाण र कर िवजक िभडान गरी वा�तिवक ितरेको रकम भ�दा बढी नह�ने गरी भु�ानी िदने �यव�था गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।

ख) दर िव�लेषण :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10 मा भएको �यव�था अनुसार िनमा�ण काय�को लािग आव�यक पन� नमस� �थानीय तहले आ�नै न�स� नभएमा नेपाल सरकारले लागु गरेको स�ब��धत �े�का नम�सह�
लागू गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम १०(4) अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन� बजारमा उपल�ध दररेटको िवचार गनु�पन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लका मातहत संचा�लत
िविभ� योजनाको लागत अनुमान र मू�या�न मा समावेश ग�रएको �ज�ा दर रेट �थानीय स�लायस�ले उपल�ध गराएको सोही सामानको मू�य भ�दा मह�ो भएको ह�दा �ज�ा दर रेट िनधा�रण गदा� िव�लेषणा�मक आधारमा तयार गरेको हो
भ� सिकएन।

�म भौचर
न�बर
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३२.३ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफामा २४ मा साव�जिनक िनकायले औिच�यता र �भावकारीताको मू�या�न गरी अ�य संघ-सं�थालाई अनुदान �दान गनु�पन� �यव�था गरेको छ। पा�लकाले अनुदान रकमको �भावकारीता
मू�या�न गरी अनुदान �दान गरेको दे�खएन। जसले गदा� अनुदान िवतरण काय� �भावकारी भए, नभएको यिकन गन� नसिकएको कारण अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

गो.भौ.-िमित खच� िशष�क काय��म भू�ानी पाउने सं�था भू�ानी रकम

२१८-०७७।१२।१७ खेलकुद काय��म �थम भचु�अल ते�वा�दो राि�� य खु�ा �ित�पधा� शैलुङ ते�वा�दो डोजा� १८०५००

२२६-०७७।१२।२४ खेलकुद काय��म Winter Camp कराते नेपाल कराते �योकुिशन कराते संघ १०००००

२९०-०७८।०३।०४ पय�टन �े� �चार �सार � योत�न �यव�थापन शैलुङ �रगसुम गो�पो सेवा समाज १०००००

२९३-०७८।०३।०६ चना�वती वृ� आ�म चना�वती वृ� आ�मलाई सहयोग अनुदान चना�वती वृ�ा आ�म ५०००००

�म भौचर
न�बर
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३२.४ क) उपभो�ा सिमितः गाँउपा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट गराएका काम म�ये लेखापरी�णको �ममा छनौट छनौट परेका योजनाको परी�ण गदा� साब�जिनक खरीद ऐन,२०६३ को दफा ४४ मा उ�ेख भएका िवषय �प� नगरेको,
साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ िवप�रत जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने काय� समेत उपभो�ा सिमित माफ� त गराउने गरेको, योजनाको भु�ानीमा संल� ग�रएका केही िबल भरपाई �मािणत नगरेको , साव�जिनक
प�र�ण साव�जिनक सुनुवाई तथा अनुगमन फारमका िववरण पूण� �पमा नभ�रएको, सिह छाप नभएको अव�था दे�खएको छ ।�य�तै िनयमावलीको िनयम १२५.2 अनुसार काय�स�प� �ितवेदन तयार गन�, िनयम 115.1 अनुसार गुण�तर
परी�ण गन� गराउने गरेको पाइएन साथै सिमितले गरेका खच�को अनुमोदन गरी साव�जिनक गन�, सामा�जक परी�ण गन� एवम् िनमा�ण काय�को �थान पिहचान ह�ने गरी �प� िववरण रा�ने काय�मा सुधार गनु�पन� दे�खएको छ ।

ख) 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 गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन। िनयमाबलीको �यव�था अनु�प काय�
गराउनुपद�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन।

गो.भौ/िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

२६-०७७।०९।०३ िबरे�� मा.िव.महािभर सडक उपभो�ा सिमित सडक िनमा�ण ४८०००० ए�साभेटर ४८००००

२७-०७७।०९।०३ सडक मम�त सुधार उपभो�ा सिमित सडक मम�त ४५८००० ए�साभेटर ४५८०००

२९-०७७।०९।०५ सडक मम�त सुधार उपभो�ा सिमित सडक मम�त ४७४००० ए�साभेटर ४७४०००

३७-०७७।०९।०९ सडक मम�त सुधार उपभो�ा सिमित सडक मम�त ४६६००० ए�साभेटर ३५५६४३

३९-०७७।०९।१० रंगशाला ओ�े भु��ा सडक उपभो�ा सिमित सडक मम�त ७६८००० ए�साभेटर २१५३२४

४२-०७७।०९।१५ बो�ले खेल मैदान िनमा�ण उपभो�ा सिमित खेल मैदान िनमा�ण १४१३३१० ए�साभेटर १४१३३१०

४९-०७७।०९।२९ सडक मम�त सुधार वडा ८ सडक मम�त काय� ६०१३७८ ए�साभेटर ६०१३७८

६३-०७७।१०।१४ पा�रपाखा पोखरी डाडा कृिष सडक उपभो�ा सिमित सडक िनमा�ण ४८०००० ए�साभेटर ४८०००

७६-०७७।१२।०३ क�ाबारी द�ु�सघाल ज�बु�सं सडक उपभो�ा सिमित सडक िनमा�ण १४४०००० ए�साभेटर १४४००००

ज�मा ५४८५६५५

३३ रकम दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार पदा�धकारी बील, भपा�ई सिहत लेखा रा�ने र सो िबल भपा�ईको औिच�यताको आधारमा खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले
मीरा कुमारी चौधरीको चै� मिहनाको महंगी भ�ा �.२००० र �थानीय भ�ा �.९३० गरी ज�मा �.२९३० दईु पटक भू�ानी भएको दे�खएकाले स�ब��धतबाट असुल गरी गाउँपा�लका राज�व खातामा ज�मा गनु�पन� �.

२,९३०
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३४ हा�जरी नगरी तलव भ�ा भु�ानी 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ४० बमो�जम एक िनकायबाट अक� िनकायमा स�वा भई जाने कम�चारीले बाटो �याद बाहेक ७ िदनको �याद पाउने �यव�था रहेको छ। काया�लय �मुख �ी अशोक िव� चौिक डाँडा
भोजपुरबाट स�वा भई 2077/11/10 को रमना िमितमा तलब, भ�ा 2077 पौष मसा�त स�म �लएको भनी उ�ेख गरेको छ । पा�लकामा 2077/11/15 बाट हा�जरी भई माघ मिहना दे�ख िनयिमत �पमा तलब, भ�ा बुझेको दे�ख�छ ।
यसरी स�वा भइसकेपिछ बाटो �याद बाहेक ७ िदन िभ� स�ब��धत स�वा भएको काया�लयमा गई हा�जरी ह�नुपन�मा सो नगरी िढला हा�जरी भएका कम�चारीलाई बाटो �याद र ७ िदन बाहेकको काम गरेको हा�जरी �माण तथा िवदा को
िनवेदन वेगर माघ र फा�गुनको १५ स�म तवल भु�ानी गरेको �.

६५,९२३

३५ िव�ापन खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५ मा कुनै पिन ख�रद काय�को लागत अनुमान गरी िमत�यिय तबरले ख�रद गनु�पन� �यव�था रहेको छ। जस अनुसार पा�लकाले वािष�क �पमा गनु�पन� अ�याव�यक िव�ापन काय�को
एक�कृत िववरण तयार गरी ख�रद िनयमावली बमो�जम ठे�का �कृया �ारा खच� गनु�पन�मा आव�यकता अनुसार टु�ा-टु�ा पारी िव�ापन काय�मा खच� गरेको छ। यसबाट पा�लकाको िव�ापन खच� गन� प�रपाटी िमित�यिय भएको दे�खएन।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली बमो�जम य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ।

३६ �थानीय भ�ा 
िनजामती सेवा िनयमावली 2050 अनुसार रा�� सेवक कम�चारी �थानीय भ�ा �ा� गन� �थान तथा काया�लयमा मा� काम गरेको समयको मा� �थानीय भ�ा �ा� गन� स�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले कम�चारी अशोक िव�ले माघ र
फा�गुन १५ स�म उ� �थानमा काम नगरीकनै �थानीय भ�ा बापत �. 2025 भु�ानी भएको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

२,०५०

३७ अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । पा�लकाले कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा तथा िविभ� िकिव
तथा चौरी गाई पकेट �े�मा खच� लेखेको छ । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सो बाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित
तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी बनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीवन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान
िदनुपद�छ ।

३८ सवारी ख�रद 

अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट
काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले 5 थान दईु पां�े सवा�र साधन ख�रदमा �. 1934000 खच� गरेका छन् ।

�. सं. सवारी साधन ख�रद सं�या मु�य दर �योग गन� पदा�धकारी रकम

१ मोटरसाईकल ४ ३८६००० ४ जना कम�चारी 1544000

२ मोटरसाईकल १ ३९०००० १ जना कम�चारी 390000

ज�मा 1934000

�म भौचर
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३९ मिहला �वंयसेिवकालाई चाँडपव� खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �माण कागजात बमो�जम लेखा रा�ने । काया�लयले सो मा�यता िवपरीत मिहला �वंयसेिवकालाई चाँडपव� खच� बापत �.५००० का दरले १५१
जनालाई गो भौ नं ३३१।०७८।३।१७ बाट � ७५५००० खच� लेखेको छ । पा�लकाले काय�िव�ध तयार गरी आव�यकताको अ�ययन गरी खच� गनु�पन�मा सो गरेको दे�खएन।

४० नाफामूलक सं�था लाई अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट नाफा
कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै ।यिद उपल�ध गराउने हो भने पिन साव�जिनक �पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेवा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । यस �थानीय तहले यो वष�
देहायअनुसारका २ नाफामूलक सं�थाको काया�लय �यव�थापन खच�मा लािग �.५९३९०२ अनुदान उपल�ध गराएका छन् ।

�स.नं. अनुदान पाउने सं�थाको नाम �योजन अनुदान रकम

१ शैलु� ि�केट �यवसाय उ�थान २८८५८७

२ िशव शि� ि�केट उ�ोग उ�थान २९६१५८

ज�मा ५९३९०२

४१ चालु �कृितको काय�मा अनुदान 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन २०७४, को दफा २४ मा साव��जक िनकायले आफु मातहतका िनकायमा अ�याव�धक र वािष�क योजना तयर गरी पुवा�धार �े�मा िवकास ह�ने गरी अनुदान �दान गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकले यो
दफा बमो�जम पुवा�धार �े� िवकासको लागी अनुदान उपल�ध नहराई चालु �कृितको काय�मा खच� गन�को लािग शैले�े�वर �या�पस लाई � ४८००००र अ�य शैि�क सामा�ी ख�रद वापत गो भौ नं ३६१।०७८।३।२३ बाट � ३४१०००
गरी ज�मा ८२१००० खच� गरेको छ अतः िनयमानुसार पँु�जगत �कृितको काय� गन� अनुदान उपल�ध गराउनु पद�छ।

४२ को�ड �टोर िनमा�ण 

लागत अनुमान �.९२७०१४१९ रहेको गाँउपा�लका ��थत को�ड �टोर िनमा�णको लािग िनमा�ण �यवसायी जे पी राम सागर आर. स. जेभी सँग िमित २०७२।२।१४ मा �.५९९९५३०७।७ कबोल अंकमा ठे�का सं�झौता भएकोमा उ�
िनमा�ण काय�को अव�ध एक वष� अथा�त् ०७८।२।२८ स�म तोिकएको �थयो । यस को�ड �टोर िनमा�ण काय�को िमित २०७८।२।१७ स�म पाचौ रिन� िबल �.५३८१९८८ समेत गरी � ४२८७८००६।४५ को काय� भई भु�ानी भएको
दे�ख�छ ।यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् ।
क) साव�जनीक ख�रद िनयमावली अनुसार १० लाख भ�दा बढी लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�मा बीमा गनु�पन�मा बीमा गरेको पाइएन भने चौथो रिन� िबल बापत �.८०४९३९३ को भु�ानीमा �याव टे� बापत �.२८३३८ को
भु�ानी ह�दा उ� �याव टे�को िबल नभएको �

ख) कृिष पूवा�धार िवकास तथा कृिष या���करण �ब��न के�� को िमित २०७६।०४।२२ को प�ानुसार उ� िनमा�ण काय�को लािग ५० �ितशत लागत साझेदारीमा ५० �ितशत म��ालय र ५० �ितशत गाउँपा�लकाको लागत साझेदारी
ह�ने भिन रकम �यव�था भएकोले म��ालयको अनुदानको खच� कुल कबोल अंकको ५० �ितशत अथा�त � २९९९७६५३।५ मा� ह�नुपन� दे�ख�छ ।पा�लकाले ५ रिन� िबल स�म म��ालय तफ� को � ४०२७८००६ भु�ानी िदएकोले
अनुपाितक �पमा � १०२८०३५३ बढी खच� भएको छ । अनुदान �ा� गदा� ग�रएको �ितव�ता अनुसार अनुपात िमलाई खच� गन� र बाँक� रकम स�व��धत िनकायमा िफता� गनु�पन�मा सो गरेको छैन । गाँउपा�लकाले �धानम��ी
आधुिनिककरण प�रयोजनामा २०७७।१२।२७ मा प� पठाई पािक� � र क�पाउ�ड बाल , कम�चारी आवास पालेघर र ट� ा�सफम�र लगायतको थप संरचना बनाउन � २८५३२०८८ आव�यक पन� ह�दा बजेट �यव�थापन ग�रिदनुह�न
अनुरोध गरेको दे�ख�छ । अत िशत भ�डारको सम� काय� स�प� ह� ँदा �ोतगत खच� िमलान ह�ने गरी आ�त�रक �ोत �यव�थापन गरी िशत भ�डारको सम� िनमा�ण काय� स�प� गनु�पद�छ ।

२८,३३८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ मिहला �वंयसेिवकालाई चाँडपव� खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �माण कागजात बमो�जम लेखा रा�ने । काया�लयले सो मा�यता िवपरीत मिहला �वंयसेिवकालाई चाँडपव� खच� बापत �.५००० का दरले १५१
जनालाई गो भौ नं ३३१।०७८।३।१७ बाट � ७५५००० खच� लेखेको छ । पा�लकाले काय�िव�ध तयार गरी आव�यकताको अ�ययन गरी खच� गनु�पन�मा सो गरेको दे�खएन।

४४ िव�ालय सुधार काय��म 

क) िव�ालय अिभलेख खाता : गाँउपा�लकाले ��येक िव�ालयलाई �दान ग�रने िनकासा ग�रने रकमको िव�ालयगत िनकासा अिभलेख खाता तयार गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको पाइएन ।

ख) शैि�क गुण�तर: काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार �थानीय िनकायले आफु मातहतका िव�ालयको शैि�क गुण�तर स�ब��ध अव�थाको अ�ययन गरी सो �ितवेदन तयार गरी शैि�क गुण�तरमा सुधार गनु�पन�मा सो गरेको
पाईएन । आगािम िदनमा सो काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।

ग) शु�क िनधा�रण अनुमगन:- काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार �थानीय िनकायले आफु �े� िभ� रहेको िन�ज �े�का िव�ालयको शु�क िनधा�रण स�ब��ध अनुगमन गरी िनय��ण गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।सो काय�मा सुधार
गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका २०७६ अनुसार �धानम��ी रोजगार काय��मको मू�य उ�े�य रोजगारका पया�� अवसर �सज�ना, बेरोजगार जनशि�को लगत तयार ग�र मह�म उपयोग गद� आ�थ�क िवकासमा योगदान
पुर् याउने सुिन��चतता गरी सामा�जक सुर�ाको �यव�था गनु� रहेको छ । �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारीको ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का ८ वडाह�मा ९ सडक तथा भवन िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ३०४
जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई 80 िदनदे�ख 100 िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन्। काया�लयले पेश गरेको �ितवेदन अनुसार यस
योजना सं�या िविनयोजन र खच� रकम िन�नानुसार छ ।

वडा. आयोजनाको नाम रोजगार िविनयोजन खच�

सं�या

2. जमबुसी� सडक मम�त स�भार ४० २०६८००० २०६८०००

3. बाघाखोर मागा भुमेथान सडक मम�त २६ १३४४२०० १३४४२००

4. कँुवा वडा के�� िवता� भकारे सडक मम�त स�भार ३८ १९६४६०० १९६४६००

5. िवरे�� मा. िव. गाईघाट सडक मम�त स�भार ३५ १८०९५०० १८०९५००

6. चाईचाप वडा काया�लय मैदाने गोठपानी सडक मम�त संभार ४२ २१२४३५३ २१२४३५३

7. गोठपानी टँुिडखेल सडक मम�त स�भार ४० २०६८००० २०६८०००

8. अँधेरी भैसे सडक मम�त स�भार ४३ २२२३१०० २२२३१००

9. दा� भ�से भदौरे फु�ामाटा सडक मम�त १६ ८२७२०० ८२७२००

स�भार

ज�मा ३०४ १५६६९७५३ १५६६९७५३

४६ आई. िप. एम. कृषक पाठशाला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) अनुसार काय��मको लागत अनुमान �वीकृत गरी काय��म संचालन र समापन प�चात आव�यक िबल भरपाई सिहतको �ितवेदन पेश गनु�पन�
�यव�था छ। पा�लकाले आई. िप. एम. कृषक पाठशाला बापत काय��म संचालन गरेवापत गो भौ नं ९८।०७७।१२।३० बाट � १२८००० भु�ानी गदा� लागत अनुमान ��वकृत नगरेको एवं काय��म संचालनको दिैनक काय�सुची समेत
नभएको र ४ जना �यि�ले ३२ वटा क�ा �लएको भनी १६००० भु�ानी भएकोमा �िश�कले पढाएको काय�प� पेश नभएको �.

१६,०००

४७ सामुदाियक िव�ालयको िश�क िव�ाथ� अनुपात 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िश�ा िनयमावली २०५९ को िनयम १२ क मा सामुदाियक िव�ालयह� एक एक आपसमा गािभँनको लािग उ� िनयमावलीको िनयमको ७७ बमो�जम िहमाली �ज�ा �ित क�ा िव�ाथ� सं�या ४० जना नभएको ख�डमा आपसमा गा�न
सिकने �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लका मातहतमा रहेका बटा सामुदाियक िव�ालयको िश�क िव�ाथ� अनुपात िन�नानुसार रहेको ह�दा िनयममा भएको �यव�था अनुसार एक आपसमा गािभने िश�ाको गुण�तरमा वृि� गराउनुपद�छ।

�.सं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी िव�ाथ� सं�या िव�ाथ� िश�क अनुपात

१ साँगुते मािव कालापानी १० ३५८ 36

२ क�ाबारी मािव क�ाबारी १३ ३०३ 23

३ का�लभूमे मािव बो�ले ९ २६८ 30

४ का�लका मािव दाखा� १३ २९४ 23

५ शारदा मािव पोखरे पोखरे भ�से ११ ४८१ 44

६ शैलुङ �ािव मेहेले १ १८ 18

७ सर�वती �ािव कोलामखान ३ ६५ 22

८ राि�� य �ािव ढु�े ४ ८१ 20

९ स�ीवनी आ.िव िहले ३ ४४ 15

१० सेतीदेबी आ.िव िनगाले ३ ६२ 21

११ शैलु�े�वर �ािव पैती आ�खक� १ ४१ 41

१२ महादेव �ािव झोर २ ५२ 26

१३ भ�े�वर आ.िव साउँते ६ ८६ 14

१४ शैलु�े�वर आ.िव पाँडेखानी ३ ६७ 22

१५ कालापानी �ािव कालापानी १ ३ 3

१६ शैलु�े�वर आ.िव झोर मनगाउँ ५ १०७ 21

१७ मािहली�वरी �ािव टो�के १ 0 0

१८ ता�केडाँडा �ािव नाइके ३ ४७ 16

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np27 of 40

१९ कमलामाई �ािव ज��सङ २ १० 5

२० शैलु�े�वर �ािव ढु�े १ ४१ 41

२१ च��डका �ािव आहाले ढाँडे ४ १४३ 36

२२ जलधारा �ािव पोखरे २ ४७ 24

२३ कु�ड �ािव गैरी १ २५ 25

२४ दधुपोखरी आ.िव गैरो ६ १०१ 17

२५ का�लभूमे �ािव पाटा १ १४ 14

२६ दगुा� मािव भ�सेचौर १७ ४०६ 24

२७ मागापौवा मािव िहले ६ १६३ 27

२८ निवन मािव च�डीडाँडा १२ २३२ 19

२९ िपपलडाँडा आ.िव आहाले ६ ८० 13

३० नमुना �ािव स�ेरी २ ५० 25

३१ कमला आ.िव मानेडाँडा ३ ७२ 24

३२ वीरे�� मािव बो�जनीडाँडा १७ ३३१ 19

३३ मनमोहन िश�ासदन �ािव मागादेउराली ३ १४० 47

ज�मा १७६ ४२८७ 24

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ लागत बृि� 

�धानम��ी रोजगार काय��म रोजगार संचालन िनद�िशका अनुसार उ�न आयोजनामा काम गन� �िमक तथा कामदारलाई � ५१७ का दरले भु�ानी िदने �यव�था रहेकोमा काया�लयले िन�नानुसारका केही योजनामा लागत अनुमान तथा
काय�स�प� �ितवेदनमा उ� �िमकको �याला � ७५० राखी बढी रकमको लागत अनुमान तथा काय�स�प� �ितवेदन तयार गरी भु�ानी िदएको छ ।जसले गदा� योजनाको वा�तिवक लागत मा बृि� गरी अिनयिमत भएको �

योजनाको नाम उ स को नाम ७५० �यालादर राख तयार गरेको काय�स�प�को रकम ५१७ �यालादर राखी तयार गरेको काय�स�प�को रकम फरक रकम

कुवा वडा के�� िवता� भकारे सडक मम�त रो उ स वडा नं ४ २२६१८२५ १५६०७६४ ७०१०६१

बाखखोर माग भुमेथान सडक मम�त सिमित रो उ स वडा नं ३ १४७६५७५ १०१७८५२ ४५८७२३

िवरे��मावी गाईघाट सडक मम�त संभार रो उ स ५ २२३४२५७ १५४०१४७ ६९४११०

चौतारी काँडा पाटा पुरानो गाँउ ज�वु�सँग स मम�त रो उ स २ २२८८५८७ १५७७६०० ७१०९८७

गोठपानी टुिडखेल सडक मम�त संभार रो उ स ६ २२५५२२० १५५४५९८ ७००६२२

ज�मा ३२६५५०३

३,२६५,५०३

४९ जो�खम भ�ा 
जो�खम भ�ा : कोरोना (कोिभड १९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश २०७७ को बुदा नं ६(२) मा �देश तथा �थानीय तहले कोिभड िनय��ण काय�मा खटाएका जनशि�लाई स�ब��धत
�देश सरकार तथा �थानीय तहले नै जो�खम भ�ाको �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ । अत: पा�लकाले आ�नो �ोतबाट खच� गनु�पन� दे�ख�छ।तर पा�लकाले सो नगरी संघीय ससत� अनुदान िशष�कको गो भौ ३२१।०७८।३।२६ र गो भौ नं
३२५।०३।२९ बाट � १९२४६९४ खच� लेखेको छ । उ�े�खत आदेश िवप�रत िशष�क फरक पारी खच� लेखेको रकम संघीय खातामा िफता� गनु�पन� दे�खएको �

१,९२४,६९४

५० �यरोग िवरामीको दो�ो कोहट� सिम�ा 
�यरोग िवरामीको दो�ो कोहट� सिम�ा : पा�लकाको �वा��य शाखाबाट संचा�लत पौष, माघ फा�गुन चैत, बैशाख र जे� मिहनाको �यरोग िवरामीको कोहट� सिम�ा बापत गो भौ नं २८३।०७८।३।२२ बाट � ३९९७६० भु�ानी लेखेको
�े�ताको प�र�ण गदा� िन�नानुसारको �यहोरा दे�खयो ।
क) अथ� म��ालय�ारा जारी काय� संचालन िनद�िशका २०७५ को सातौ संशोधनको बुदा नं ७ अनुसार काय��मा सहभागीले सहभागी भ�ा बापत �ित िदन ७०० का दरले भु�ानी िदनुपन�मा १००० का दरले भु�ानी िदई ५० जना
सहभागीलाई बढी भु�ानी भएको �

ख) ३ िदन संचालन भएको �वा��य िश�ा आमा समूह �वा��यको लािग सामा�जक �यवहार प�रवत�न �व��न अिभयान काय��मलािग सहभागी ३३ जनालाई १००० को दरले सहभागी भ�ा बापत रकम भु�ानी ग�र बढी भु�ानी भएको
�

३८,००४

५१ सुर�ा काय��म 

सुर�ा काय��म : आमा सुर�ा काय��म अ�तग�त गत वष� � ७ लाख पे�क� िवतरण गरी यस आ व मा गो भौ नं १३३।०७७।२।२५ पे�क� फछ�यौट गदा� ५२८००० को िबल भरपाई पेश गरी बाँक� रकम � १७१००० गाउँपा�लकाको
खातामा ज�मा गरेको दे�खयो। अत संघीय सस�तको रकम संघीयकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१७१,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ सेनटरी �याड िवतरण 

सेनटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध, 2076 मा िव�ालयले छा�ा िव�ाथ� लगत तयार गरी स�ब��धत �थानीय तहमा लेखी पठाउने र �थानीय तहले �ा� सं�याको आधारमा एक मिहनामा बढीमा �ित िव�ाथ� १६ वटा
सेनेटरी �याड िवतरण गन� गरी स�ब��धत िव�ालयको मिहला िश�क वा कम�चारीलाई स�पक�  �यि� तोक� �याड िवतरण �कृया सुचा� गरी सोको भरपाई तयार गरी अक� मिहनाको ७ गते सुचना पािट�मा िववरण टा�नु पन� �यव�था
उ�ेख गरेको छ । गाँउपा�लकाले उ� �कृया पुरा नगरी यस वष� उ� िशष�कमा गो भौ नं. २७३/2078.3.2२ बाट सेिवका स�ज�कल ए�ड औजार उपकरण हाउस �. ९९१२१३ भु�ानी िदएको छ ।आ.व. को अ��यमा सामा�ी ख�रद गरी
िवतरण ग�रएकोमा काय��मको उ�े�य अनु�प िश�ाको गुण�तरमा टेवा पुगेको/नपुगेको भ� सिकने आधार दे�खएन।साथै उ� सामा�ी िवतरण नगरी �टोरमा मौ�दातमा रहेको काया�लयले जनाएको छ। गाँउपा�लकाले यस स�ब�धमा
अनुगमन गनु�पद�छ ।

क) उ� सामा�ीको गुण�तर प�र�ण गरी िवतरण गनु�पन�मा सो गुण�तर प�र�ण गरेको �माण पेश गरेको छैन । साथै िव�ालयगत अिभलेख खाता नभएको कारण कुन िव�ालयलाई कित मा�ामा आव�यक �थयो र सो बमो�जम िवतरण
भए/नभएको एिकन गन� सिकएन ।

५३ पोषण काय��म 

पोषण काय��म : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७, को िनयम (३९ (१०)मा काया�लय �मुखले िबल भप� समेत लेखा रा�ने र सो को औिच�यको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले
पोषण काय��म संचालन गदा� सु�केरी आमालाई िववरण गन� काय�योजना बमो�जम १७५ िफ�टर ख�रद गरी गो भौ नं २७२।०७८।३।२२ बाट अल इन वान अड�र ए�ड स�लायस�लाई � २९७५०० खच� भएकोमा उ� िफ�टर िवतरण
भरपाई पेश नभएको �.

२९७,५००

५४ रा�� पती शैि�क सुधार काय��म 

रा�� पती शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त दधुपोखरी आ.िव. लाई २ कोठे भवन िनमा�ण काय��म अ�तग�त covid-19 का कारण ते�ो चौमा�सकमा िनकासा फुकुवा भई आएकोले २०७८/२/१६ को काया�देश अनुसार २०७८/३/२२ मा
काय�स�प� गन� गरी स�झौता अनुसार काय� गरेकोमा काय�स�प� भएको �ितवेदन पेश नभएकोले काय�स�प� भए, नभएको स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन। काया�लयले यस स�ब�धमा काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन�

१,८००,०००

५५ िदवा खाजा काय��म 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (१) अनुसार काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� स�ब��धत बजेट तथा काय��मको �समा िभ� रही खच� गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले
िव�ालय �यव�थापन संचालन अनुदान खच� बापत नपुग रकम �. ३२००० िदवा खाजा काय��म िशष�कबाट रकमा�तर गरी खच� गरेको छ। िनयमको �यव�था अनु�प काय� नगरी अिनयिमत भएको �.

३२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ काय��मको �ितवेदन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(७ र ८) अनुसार काय��मको लागत अनुमान �वीकृत गरी काय��म संचालन र समापन प�चात आव�यक िबल भरपाई पेश गन� साथै स�ब��धत िनकायबाट
अनुगमन गरी अनुगमन �ितवेदन र काय�कम�को यथाथ� व�तु��थित झ��कने काय��मको �ितवेदन पेश गनु�पन� छ। यस वष� पा�लकाले िबिभ� सामुदाियक तथा आधारभुत िव�ालयह�लाई िबिभ� काय��म िशष�कमा अनुदान�व�प रकम
भु�ानी गरेको छ। य�ता खच�ह� यस�कार छन्

भौ./िमित िव�ालयको नाम काय��म रकम

८९/७७/१२/१८ का�लका मा. िव -७ तोिकएको सुचाङकको आधारम कारय स�पादनमा आधा�रत अनुदान ५०००० �ित िब�ालय २०००००

कालेभुमे मा. िव.-३

निवन मा. िव.-२

मागापौवा मा.िव.-४

८९/७७/१२/१८ शारदा मा. िव. -८ पु�तकालय �थापन तथा �यव�थापन ६५००००

८९/७७/१२/१८ िवरे�� मा. िव.- ५ िश�ण �सकाईका लािग ICT ६५००००

८९/७७/१२/१८ दगुा� मा. िव. -४ िव�ान �योगशाला �ित िव�ालय ६५०००० का दरले १९५०००

क�ाबारी मा. िव.-१

साँगुते मा.िव. -७

८९/७७/१२/१८ कमला आ.िव.-४ िन. मा. िव. िव�ान, अ� �ेजी, गिणत वषयको ि�याकलापमा आधा�रत ५०००० का दरले १५००००

िपपलडाँडा आ. िव.-४

भ�े� वर मा. िव. ७

ज�मा ३६०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ लागत साझेदारी 
कृिष म��ालय�ारा जारी अनुदानमा आधा�रत काय��म संचालन िनद�िशका 2077 अनुसार ५० �ितशत अनुदानको फलफुल दशक काय��म अ�तग�त �थािनय तहमा िव�वा िबतरणको ५०% अनुदान काय��म संचालन गदा� िवतरणका
लािग िव�वा तथा औजार ख�रद गदा� कुल बजेटको ७०% िव�वा ख�रद र बाँक� ३०% रकम औजार ख�रदमा खच� गन�स�ने �यब�था रहेको छ । काय��म संचालन गदा� काय�िव�ध अनुसार िव�वा िबतरणको काय�मा लागत सहभािगता
गराईएको भएतापिन, ३०% बराबरको कृिष औजार ख�रद गदा� समेत ५०% लागत सहभािगता बापतको रकम क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा काया�लयले िबल अनुसार सबै रकम �. 237598 गो भौ नं 295/078.3.23 बाट भु�ानी भएको छ
। िनयमानुसार काया�लयले � . ११८७९९ र स�ब��धत लाग�ाही कृषक समूहले �.१18799 लागत सहभािगतामा खच� ले�नुपन�मा सबै खच� काया�लयले �यहोरेको दे�खएकाले काया�लयलाई �.18799 थप �ययभार भएको छ । आगामी
िदनमा यस �कारको काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।

५८ वढी भु�ानी 
गो. भौ.नं. ३८/७७/९/१२ बाट �ी महादेब �ा. िव.का �धाना�यापक पुण� बुढालाई पौष मिहनाको तलब भु�ानी गदा� रमाना प�मा पौष १६ गते बाट रमाना �लई गएकोमा पौष मिहनाको पुरै तलब िनकाशा भएकोले बढी नाकाशा भएको रकम
असुली गनु�पन� �..

तलब मह�ी भ�ा िबमा संचय कोष ��याना�यापक भ�ा ज�मा १४ िदनको

२६६२० २००० ४०० २६६१ २०० ३१८७१ १४८७३

१४,८७३

५९ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म 

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मको लािग यस �थानीय तहलाई देहायअनुसार प�रयोजना संचालन गन� �.६०
लाख बजेट �ा� भएको जन�मदान सिहत �.६९ लाख ६८ हजार खच� भई १०० �ितशत भौितक �गित भएको छ ।

� स योजनाको नाम योजनाको बजेट लागत अनुमान खच� (१० % जनसहभािगता सिहत) यस वष�को �गित

�कार भौितक िब�ीय

१ ओखरबोट गोठपानी फ�कु सडक शैलु� -६ सडक २०००००० २१४६४५२ २१६१३८८ १०० १००

२ सयपाटी साना िकसान कृिष सहकारी सं�था शैलु� -४ भवन िनमा�ण १०००००० १०९७३८३ १३३०१४६ १०० १००

३ २ वटा सडक र भवन िनमा�ण ३०००००० ३२४३८३५ ३४९१५३४ १०० १००

ज�मा ६०००००० ६४८७६७० ६९८३०६८ १०० १००

क) �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली २०७६ को बुदा नं. ६(घ) िनद�शक सिमितले छनौट गरेका आयोजना �वीकृतीका लािग �थानीय तहमा लेखी पठाउने र �थानीय तहको �वीकृती प�चात्
योजना संचालन गनु�पन� �यव�था रहेता पिन यस काय��म अ�तग�त िनद�शक सिमितले सोझै योजना पठाएको दे�ख�छ जसले �थानीय आव�यकताको स�बोधन नह�नस�ने भएकाले स�ब��धत िनकायले य�ता आयोजना संचालन गदा�
िनयमानुसार �कृया अवल�वन ग�र �भावकारी योजना छनौट ह�ने प�ितमा �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० सोलार ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८ मा साव�जिनक िनकायले बािष�क ख�रद योजना तयार गरी आव�यकताको आधारमा ख�रद गनु�पन� �यव�था रहेको छ। गौरीशंकर गाँउपा�लकाले िविभ� घरलाई सुधारीएको चु�हो िनमा�ण
काय�को लािग सुि�म सोलार �ा �ल. सँग सं�झौता गरी स�लायस�लाई गो भौ नं ३१७/७८/२४ बाट िवलको आधारमा �. १७६९०२.५५ भु�ानी भएको छ । सं�झौताको शत� बमो�जम आयोजना स�प� भए पिछ अ��तम भु�ानीको लािग
काय� स�प� �ितवेदन नापी िकताव �मािणत िवल भरपाई योजनाको फोटो आय �ययको अनुमोदन, साव�जिनक लेखापरी�ण लगायतका कुराह� पेश भएपिछ जाँचपास तथा फरक गरी अ��तम भु�ानी िदनुपन� उ�ेख भएकोमा ख�रद
साम�ी मौ�दातमै रहेको छ।अत : आव�यकता पिहचान गरी ख�रद नगरेको �

१७६,९०२.५५

६१ िवपद �यव�थापन सिमित 

सिमित गठन- िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको भएतापिन िनयिमत �पमा बैठक ब�ने गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमितको काय�लाई �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

काय� योजना - िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र
अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने,

सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ् पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या�
अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभस�ब��धको �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउने �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

िवपद ्�यव�थापन कोष: िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन
स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले गत वष�को मौ�दात समेत �.१०७७७२६४.५ आ�दानी भई �.९११०४०५.८३ खच� गरी बाँक� �. १६६६८५८.६७
दे�ख�छ।पा�लकाले िनयममा तोिकएबमो�जम िनयम बनाएको छैन । ऐन तथा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

वािष�क �ितवेदन – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद्
�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको
पालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ कोिभड 

�थािनय तहको आ�नै बजेटबाट िबिनयोजन �.६० लाख, संघीय संिचत कोषबाट �.१० लाख र �देश संिचत कोषबाट �.५ लाख गरी �.७५ लाख �ा� भएकोमा िन�नानुसार राहत �.६८ लाख ४३ हजार खच� भएको छ ।

�स. नं. आय रकम �यय रकम

१ संिघय स�� चत कोषबाट १०००००० राहत िवतरण ११५२०००

२ �थािनय स�� चत कोषबाट ६०००००० �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन ०

३ �देश कोिभड कोषबाट ५००००० औषधी एवं �वा��यउपकरण तथा ख�रद साम�ी १५०८६७०

४ �वा��य पुवा�धार िनमा�ण ( कोिँभड अ�पताल िनमा�ण) १८४८३२५

जनश�� प�रचालन (जो�खम भ�ा) २३३३६२७.४

५ अ�य िशष�क ०

६ बाँक� ६५७३७८

ज�मा ७५००००० ज�मा ६८४२६६२

क) जो�खम भ�ा :- पा�लकाले पेश गरेको कोरोना खच� आय �यय िववरणमा पेश भएको जो�खम भ�ा को िववरण मा �वा�य तफ� का कम�चारीलाई �. 1544848 र �शासिनक कम�चारीलाई जो�खम भ�ा बापत � 788787 गरी �
2333627.4 संघीय सशत� अनुदान िशष�कबाट खच� लेखेको छ ।

ख) �शासिनक कम�चारीलाई भ�ाः कोरोना भाइरसको सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश २०७७ को बुदा नं. ३ मा �थानीय तहमा कोरोना उपचारमा संल� कम�चारी तथा अ�य जनशि�
�यव�थापनमा संल� कम�चारी तथा कोरना िनय��ण काय�को अनुगमन मू�या�न तथा �यव�थापनमा संल� कम�चारीलाई सो काय�मा खटाएको �माण वा खिटएको �थानमा काय� गरको �मािणत हा�जरी पेश भएको ख�डमा शु� तलव
�केलको ५० �ितशत स�म जो�खम भ�ा िदन स�ने �यव�था रहेको मा सो काय�मा संल� भएको भिन िविभ� पदका �शासिनक शाखामा काय�रत कम�चारी उ� माथी उ�े�खत काय�मा स�रक भएको भिन �शासिनक कम�चारीलाई
जो�खम �यव�थापन िनय��ण काय�मा खिटएको भिन �.७८८७८७ खच� लेखेको छ । उपरो� काय�मा खिटएको �माण र �मािणत हा�जरी पेश ह�नुपद�छ ।

ग) राहत िववरण:- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार पदा�धकारीले िबल भरपाई सिहत लेखा राखी सोको औिच�यका आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।
काया�लयले िवपद �यव�थापन अ�तग�त कोरोना पो�जिटभ दे�खएका ९१ �यि�ह�लाई वडाको �सफा�रशमा �ित �यि� �.७००० का दरले नगद राहत �.६३७००० र कोरोनाको कारण मृ�य ुभएका �यि�लाई १००००-१५००० का
दरले िवतरण गरी �.,... कोरोनाको कारण मृ�य ुभएका वडा अ�य� का प�रवारलाई गाउँपा�लकाको िनण�यको आधारमा �. हजार समेत �.११५२००० िवतरण गरी खच� लेखेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ ��� �भािवत प�रवारलाई सहायता काय��म 

��� �भािवत प�रवारलाई सहायता गन� काय�िव�ध २०७७ को बुदा नं ५(ग) मा �वरोजगारमूलक �यवसाय संचालन गन� चाहने ��� िपिडत तथा िनजको प�रवारले िनवेदनको साथ �यवसाय संचालनको लािग आव�यक �सपको �माण प�
�यवसाय दता� �माणप� �थानीय तहको �सफा�रस र �यवसायमा आ�नो लगानीको काय�योजना सिहत �यवसाय गन� चाहेमा �.५० हजार स�मको िवउ पँूजी उपल�ध गराउन सिकने �यव�था उ�ेख छ । काया�लले काय�िव�ध अनुसार २
जना ��� िपिडत प�रवारका सद�य बलराम काक� र रोसन िघ�स� लाई जनही �.५०००० का दरले गो भौ नं २ र ३ २०७८।३।२३ र २४ बाट � १००००० भु�ानी गरेकोमा िन�नानुसारको �यहोरा दे�खयो ।

क) िनद�िशका मा �वरोजगार �यवसाय संचालन गन� इ�छुक �य��ले आ�नो लगानीको काय�योजना समेत पेश गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।

ख) िवउ पँुजीको �पमा उपल�ध गराएको रकमको काय�योजना अनुसार काय� गरे नगरेको अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �

१००,०००

६४ सामा�जक सुर�ा भ�ा िनकासा\खच�ः 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िनकासा\खच�ः यस आ�थ�क बष�मा काया�लयले कुल ८ वटा वडाह�मा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणमा �.७६४२६४२० िनकासा तथा �.७४५५०८२० िवतरण गरी बाँक� रकम िफता� गरेको छ।

क) सामा�जक सुर�ा स�व��ध २०७५ को दफा १७ र सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ को िनयम १०(३) मा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� बैि�ङ �णालीबाट मा� गनु�पन� �यव�था ग�रएको छ।सामा�जक सुर�ा काय��म
स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १६(घ) मा �णाली माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणमा नगईसकेका �थानीय तहको हकमा स�ब��धत वडा सिमितको रोहबरमा भ�ा रकम िवतरण गन�पन� �यव�था रहेको छ ।�यसैगरी सामा�जक
सुर�ा काय�िव�ध, २०७५ बुदा नं.२२ मा म��ालयको �वीकृित िबना हातहातै नगद िवतरण गन� नपाईने �यव�था उ�ेख �यव�था भएतापिन गाउँपा�लकाले यस स�ब�धमा म��ालयबाट �वीकृित न�लई हातहातै नगद िवतरण गरी
औठाछाप/सहीका आधारमा भपा�ई राखी भ�ा िवतरण ग�रएको छ। यसबाट वा�तिवक लाभ�ाहीले नै भ�ा पाए, नपाएको सुिन��चत भएन। यस स�ब�धमा गाउँपा�लकाले वा�तिवक लाभ�ाहीले भ�ा रकम पाए, नपाएको यिकन गनु�पन�
दे�ख�छ।सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण यथािश� बैिकङ �णालीबाट गन�, लाभ�ाही नामावली तथा स�पूण� िववरण समयमा नै उ�े�खत िव�ुितय �णालीमा ई�ट� ी गन�, आव�यक लगत क�ा गन�, दोहोरो नामावली ह�न निदने, MIS

�णालीमा उ�ेख बमो�जमको लाभ�ाहीह�लाई भ�ा िवतरण प�चात वडागत �पमा, नाम नामेसी, प�रचयप� नं., नाग�रकता नं. आिद उ�ेख ग�रएको ब�क भपा�ई माग गरी तोिकएका सामा�जक सुर�ा भ�ा लाभ�ाहीले िनयम बमो�जम
भ�ा �ा� गरे-नगरेको सुिन��चत गन� गनु�पद�छ।

ख) सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ को िनयम १२ मा �थानीय तहले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु� अिघ भ�ा पाउने �यि�को अिभलेख रा�दा ऐनको दफा १७ बमो�जम आफुले भ�ा िवतरण गन� नाग�रकको वडागत �पमा
अ��तम सूची तयार गरी अनुसूची-३ बमो�जम फोटोसिहत तोिकएको ढाँचामा रा�नुपद�छ। गाउँपा�लकाले अिभलेख रा�दा स�पूण� सामा�जक सुर�ा भ�ा लाभ�ाहीह�को फोटो, प�रचय प� नं., नाग�रकता न�बर, अपा�ता प�रचय प� नं.,

राि�� य प�रचयप� नं.आिद ज�ता पूण� िववरण उ�ेख गरी अिभलेख तथा MIS िववरणमा राखेको पाईएन । यस स�ब�धमा काया�लयले तोिकएको ढाँचामा पूण� िववरण उ�ेख गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६५ �देश पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म 

�देश पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने �देश पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मको लािग यस �थानीय तहलाई देहायअनुसार प�रयोजना संचालन गन� �.१ करोड २०
लाख बजेट �ा� भएकोमा जनसहभािगता सिहत �.१ करोड २६ लाख ७९ हजार खच� भई १०० �ितशत भौितक �गित भएको छ ।

� स योजनाको नाम योजनाको बजेट लागत अनुमान खच� (१० % जनसहभािगता सिहत) �गित

�कार भौितक िब�ीय

१ रंगशाला सुरे ओ�े सडक शैलु� ३ सडक १०००००० ११०१२०४ ११७३५०६ १०० १००

२ सागुते मा. िव. पुवा�धार िनमा�ण शैलु�-७ भवन िनमा�ण १०००००० १०६८९७६ १०७२११२ १०० १००

३ बाघखोर भुषाफेदा ज�बु�सं सडक शैलु�-२ सडक १५००००० १६५४४०९ १६५५०१८ १०० १००

४ िवरे�� मा. िव. पुवा�धार िनमा�ण शैलु�-५ भवन िनमा�ण २५००००० २७९९७८७ २८०९८२८ १०० १००

५ सडक िनमा�ण र िव�ालय पुवा�धार िनमा�ण ४ वटा ६०००००० ६६२४३७६ ५९६८७५० १०० ९९.४७

ज�मा १२०००००० १३२४८७५२ १२६७९२१४ १०० ९९.८९

६६ बैठक भ�ा 
अथ�म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका 2075 को बुदा नं 7.1.1 मा बैठक भ�ा �ा� गन�को लािग बैठकको �प� िवषयव�तु वा काय�योजना ह�नुपन�, काया�लय समय भ�दा अ�ध वा पिछ ह�नुपन�, एकै िनकाय वा अ�तग�तका पदा�धकारी मा�
उप��थित रहेको बैठक ह�न नह�ने, कानून अनुसार गिठत सिमितको बैठक तथा आम���त �पमा सद�य रा�न नह�ने तर िवशेष�ता आव�यक पन� बैठकमा ३ जना स�म आम���त भएको ह�नुपन� �यव�था गरेको छ । �य�तै �थानीय
सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा नं 73(6) मा �मूख �शासिकय अ�धकृतले �वीकृत बजेट खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावका�रता र औिच�यता कायम गन� आव�यक �यव�था िमलाउनुपन� �यव�था रहेको छ ।
मा�थ उ�े�खत िनद�िशका बमो�जम बाहेकको बैठकह�मा समेत �थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा बमो�जम बैठक भ�ामा िमत�यियता स�ब��ध कुनै कानूनी �यव�था नगरी पा�लकाले िविभ� मू�या�न सिमितको बैठक बापत गो भौ
नं २।०७८।३।२७ बाट � ५२४४०० खच� लेखेको छ। यस �कारको बैठक भ�ा िवतरण काय�लाई िनयिमत मा� सिकएन । यसलाई िनय��ण गरी िमत�यियता अपनाउनुपद�छ।

६७ २०७९-२-१० बाघखोर भुषाफेदी ज�वु�सँ सडक उपभो�ा सिमित 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१०) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ािह समुदायले पाएको काम आफुले नै गनु�पन� छ र कुनै िनमा�ण �यवसायी र सब क�ट� ा�टरबाट गराउन नपाउने �यव�था छ। बाघखोर भुषाफेदी
ज�वु�सँ सडक उपभो�ा सिमित लाई सडक िनमा�ण बापत गो भौ नं ५।०७८।३।१५ बाट � १४४०००० भु�ानी भएकोमा िन�नानुसारको िववरण दे�खयो ।

क) काय�स�प� � १६५८०१८ भएको काय�को लािग बाँसुक� क�ट��सन �ा �ल को डोजर मा� �योग गरी बाटो िनमा�ण गरेको भनी डोजर भाडा बापत � ७७६६०० र गौरी शंकर आयल �टोरको तेलबापतको िबल � .....

ख) डोजर चलाएबापत बासुक� क�ट��सन को िबजक नं ००५ बाट � १००९५८ �याट रकम भु�ानी भएको उ� �याट रकमको करसमायोजनप� पेश गनु�पन� �

५००,९५८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ डीपीआर खच� 
४ M– डीपीआर खच� – पा�लकाले बजेट �यव�थापन ह�नस�ने योजनाको �ाथिमकताको आधारमा अ�याव�यक आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो वष�
�वीकृत वािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरेको छ ।

� स काय��मको नाम परामश�दाता ��वकृत बजेट अ�ययनबाट
िनधा�रण भएका आयोजनाको लागत

खच� रकम

१ मुडे-मेलु�-सडक �संगटी ई��जिनय�र� �ा. �ल. १०००००० ९६०५०० १०६२००३३७३.३१

बाघखोर(भ�सेडाँडा ख�ड)

२ RMTMP पास क�स�टे�ट �ा. �ल. ५००००० ४९२९६२.५ ६०५०७६४६१

३ कालापानी शैलु� िमनी �ो��समा ई��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा. �ल. १०००००० ९८८७५० १३५०७६००९.७

�ेटवाल िनमा�ण

४ िहलेजोगीडाँडा शेरा सडक ईकोनोिमक िभजन �ा. �ल. ५००००० ४९४९४० २३५८८९६९७.८७

५ गोलामा खोला दधुपोखरी टे�नोिटक ई��जिनय�र� �ा. �ल. ५००००० ४९३६६८.७५ ५११९२९२३.४४

क�ाबारी खानानी योजना

६ का��के गोले�सम डाँडागाउँ सगरमाथा क��ट��सन ए�ड िडजाईन �ा. �ल. ५००००० ४९२९६२.५ २१२७११४४.२४

ब�ाजी खानेपानी योजना

क) परामश�त दातालाई िदएको टम� अफ �रफरे�समा ड� ा�ट �रपोट� एक �ित फाइनल �रपोट� २ �ित बुझाउनुपन� र भु�ानी त�रकामा ३० �ितशत भु�ानी िफ�ड र डाटा पेश भएपिछ ५० �ितशत भु�ानी ड� ा�ट �रपोट� पेश भएपिछ र २०
�ितशत भु�ानी अ��तम �ितवेदन पेश भएपिछ ह�ने उ�ेख भएको एकै पटक भु�ानी भएको आधारमा िफ�ड �ितवेदन र ड� ा�ट �ितवेदन �ा� भई सो उपर छलफल राय सुझाव सिहत अ��तम �ितवेदन पेश भएको स�वनधमा िव�व�त
ह�ने आधार दे�खएन ।

६९ मु अ कर 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ (२ क) अनुसार २५ हजार माथी को कारोवार �याट िबलको �योग गनु�पद�छ भ�े �यव�था रहेको छ। पा�लकाले खेलकुद �े� �व��न काय��म अ�तग�त मान बहादरु तामा�लाई
भु�ानी िददा �.२५ हजार भ�दा माथीको भु�ानीमा �यान िबलमा कारोबार भएको छ।िनयमानुसार मू�य अिभबृि� बापत १३ �ितशत र अि�गकर बापत १.५ �ितशत गरी १४.५ �ितशतका दरले कर कि� ग�र रकम संघीय राज�व
खातामा दा�खला गनु�पन� �

६,८६५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७० �माण कागजात 

उपभो�ा सिमितको िबल भरपाईमा कमी : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(६) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही ले स�प� गदा� �ािव�धक मू�या�न िबल भरपाई र खच� �माणीत गन� अ�य कागजातको आधारमा
भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले िन�न अनुसारको उपभो�ा सिमितबाट काय� गराई भु�ानी िददा पेश गरेको िबल भरपाईको जोडज�मा कम भएको ह�दा नपुग िबलको �माण पेश गनु�पन� �.

गो भौ नं र िमित उपभो�ा सिमतको नाम काय� िववरण नपुग रकम

५०।०७७।१०।४ भूिमथान भु��ा सडक उ स सडक मम�त ७५४८

६१।०७७।१०।११ ठूलो घर शैलु� अ�पताल सडक मम�त उ स सडक मम�त ४३६४

६५।०७७।११।१७ स�े�वर भैसे सडक उ स १७३२५

६७।०७७।११।१७ वडा काया�लय मैदाने हे�थ पो� सडक सडक मम�त ०

११४।०७७।२।२८ �स�े�वरी म��दर िनमा�ण उ स म��दर मम�त १४१८०

ज�मा ४६४१७

४६,४१७

७१ धरौटी 
काया�लयले पेश गरेको धरौटी स�ब�धी िववरण अनुसार शैलुङ गाउँपा�लकाको वडामा अव��थत पय�टक�य �थल कालापनी �े�मा घरज�गा �लज तथा बहालमा िदने िनद�िशका, २०७७ बमो�जम ठूलो सामुदाियक भवन मा �ित मिहना �
५००० , सानो भवन �ित मिहना 2000 र अ�य �े�मा �ित वग� िमटर � ५ का दरले �यूनतम रकम कवोल गनु�पन� गरी ठूलो तथा सानो भवन सिहत ११ �थानको लािग घर ज�गा भाडामा लगाउनको लािग िमित 2077.08.10 मा सुचना
�कासन ग�रएको छ । बढी कवोल गन� प�लाई स�झौता गन� िमित 2077.10.12 मा सुचना गरी स�झौता भएको जस अनुसार कालापानी �े�को भनव 2078.10.1 दे�ख ३० वष�को लािग स�झौता ग�रएको छ । जस अनुसार यस वष�
िविभ� ११ जना ले धरौटी बापत 22/2078.2.13 बाट � 764083 धरौटी खातामा रकम ज�मा गरेको दे�ख�छ । बा�तिवक अ�ययन गरी लागत अनुमान तयार नगरी ठे�का �कृया आ�हान गरी स�झौता ग�रएकोमा ठे�का �कृया
�ित�पध� भएको एिकन गन� सिकएन ।

७२ चना�वती वृ�ा�म 

िवगतमा मिहला वालवा�लका काया�लयले चणा�वती ि�वेणी िवकास तथा �व��न संघ लाई वृ�ा�म िनमा�ण गन� रकम उपल�ध गराएकोमा उ� सं�थाले चना�वती वृ�ा�मको को िनमा�ण स�प� गन� िनमा�ण �यवसायी ओम बु� माहागौरी जे.

भी. संग २०७३/८/२१ मा �.२५६९१६६२.२२ मु.अ.कर सिहतको संझौता भएको दे�ख�छ । गाउँपा�लकाबाट २०७८/०३/३१ स�म �याद थप तथा भे�रयसन �वीकृत समेत संझौता रकम �.२८५९२७५ पुगेको दे�ख�छ। उ� िनमा�ण
काय�मा हालस�म �. 28383774 को काय� भई िनमा�ण स�प� भएको दे�ख�छ ।हालस�मको काय� � 28383774 मा िवगतमा भएको भु�ानी भएको �१६१२०७७२ कटाई यस वष� �. 12263002.41 भु�ानी भएकोमा दे�खएको �यहोरा
िन�न छ।

क) िनमा�ण काय� सं�था माफ� त भएकोमा गाँउपा�लकाले अनुगमन गरी ठे�काको शत� तथा िनयम अनुसार क�ी गनु�पन� धरौटी , मू अ कर तथा आय कर क�ी भए नभएको स�व�धमा एिकन गनु�पद�छ साथै साव�जिनक ख�रद िनयमाववली
,२०६४ को िनयम १२५ अनुसार जाँचबुझ गरी कायस�प� �ितवेदन तयार गनु�पद�छ।

ख) आ�थ�क वष�को अ��यमा २०७८/३/३१ बाट उ� सं�थालाई �.१३५००००० अनुदान उपल�ध गराएकोमा ठे�का िवल अनुसार यस वष� �.१२२६३००२.४१ को मा� काय� स�प�को आधारमा �.12263002 को भु�ानी गरी
बाँक� रहेको र सो म�ये पिन � ५४०००० को क�टे�जे�सी बापत खच� गरेको िववरण पेश भएको छ ।अत : स�थामा खुद बाँक� रहेको �. ६९६९९८ को िहसाव पेश नभएको ह�दा बाँक� रकम के���य खातामा िफता� गनु�पन�

६९६,९९८

�म भौचर
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७३ बाघखोर �वा��य चौक� 
आधारभूत अ�पताल भवन िनमा�ण स�ब��ध िनद�िशका, २०७७ र �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको च.नं.३९३, िमित २०७७।०८।२३ को प�ानुसार आधारभूत �वा��य चौक� िनमा�ण स�ब��ध प�रप�मा अ�पताल भवन िनमा�णको
काय� टे�डर आ��ान गरी िमित २०७७ पौष मसा�त िभ� गराउनुपन� उ�ेख छ। पा�लकाले बाघखोर �वा��य चौक�लाई ५ सैयाको �तरो�ित गन�का लािग उपभो�ा सिमित गठन गरी �.७० लाखको लागत ईि�मेट बमो�जम काय� गरी
�.६७२०००० भू�ानी गरेको छ।यसरी भवन िनमा�ण स�ब��ध िनद�िशकाको मम� िबपरीत उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण गराउने काय� िनयिमत दे�खएन। यस स�ब�धमा पा�लकाले �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको प�रप� अिघ नै
उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� सुचा� गरेको कारण ठे�का �कृया �ारा िनमा�ण काय� गराउन नसकेको जनाएको छ। अतः िनद�िशकाको िनद�िशत मापद�ड बमो�जम भवन िनमा�ण भए, नभएको अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �

६,७२०,०००

७४ दोहोरो खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाईको औिच�यताको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ।पोषण सहजकता� छनौट सिमितको बैठक भ�ा बापत भु�ानी गदा�
दोहोरो भ�ा िवतरण भएको र राजु �साद शाहले रकम नवुझेको ह�दा दोहोरो भु�ानी भएको रकम र ह�ता�र नगरी िवतरण गरेको रकम सिहत � १२३७५ असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

१२,३७५

७५ भ�ण खच� 
�मण खच� िनयमवली, २०६४ को िनयम १० को उपिनयम ३ (घ) बमो�जम स�वा बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भई खिटएको काया�लयमा हा�जर ह�न जाने अ�धकारीले प�रवार लैजाने �ायोजनका लािग िनजले ख�ड (क) र(ख)

बमो�जम पाउने �यव�था छ। जसमा प�रवरलाई फुटकर खच� िदन पाउने �यव�था नभएकोमा प�रवारका अ�य सद�यलाई पनी फुटकर िदएकोले सो रकम �माण पेश गनु�पन� �.

१३,७५०

७६ यातायात खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा िबल भरपाई को औिच�यताको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले काया�लय प�रसर िभ�ै स�प� भएको केिह काय��ममा
समेत सहभागीता जनाएको भिन पदा�धकारी तथा कम�चारीले यातायात खच� �लएको दे�ख�छ । अत यस �कारको खच� गन� प�रपाटीमा सुधार गनु�पद�छ ।

७७ स�प�र�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बे�जू फ�यौट गन� �यव�था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) बमो�जम वे�जू फ�यौट गन�, गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था गरेको छ। काया�लयले गत िवगत
वष�स�मको बे�जू म�ये � ३३८४८३५४ लेखापरी�ण डोरमा स�परी�णको लािग अनुरोध गरेकोमा �माण कागजातको आधारमा �. ३३८४८३५४स�पर��ण भएको छ।

आ�थ�क वष� बे�जु
दफा

बे�जु संि��
�यहोरा

बे�जु रकम फ�यौट
ग�रएको आधार
र �यहोरा

संप�र�णको
लािग पेश

संपरी�ण
भएको रकम

भएको रकम

२०७६/७७ २ �ज�मेवारी
फरक परेको

७४४२६१२ िहसाब िमलान
गरेको �माण
पेश गरेको

७४४२६१२ ७४४२६१२

२०७६/७७ ३� दा�खला गन�
बाँक� राज�व

४१�२४� राज�व ब�क
दा�खला भएको
�माण पेश

४१�२४� ३७४२४�

�म भौचर
न�बर
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२०७६/७७ ३७.१ धरौटी
खातामा
दा�खला
गनु�पन� रकम

४०००� ब�क दा�खला
गरेको �माण
पेश

४०००� ४०००�

२०७६/७७ ३९ दा�खला गन�
बाँक� कर

११�२२ ब�क दा�खला
गरेको �माण
पेश

११�२२ ११�२२

२०७६/७७ ४४ घटी िबल
रकम

१२४४६ िबल, भपा�ईको
�माण पेश

१२४४६ १२४४६

२०७६/७७ ६४.१ सामा�जक
सुर�ा दोहोरो
भु�ानी

२४००० असुल गरी ब�क
दा�खला गरेको
पेश �माण

२४००० २४०००

२०७६/७७ ७१.७ िव�ालयलाई
बढी िनकासा

३९६२४ असुल गरी ब�क
दा�खला गरेको
पेश �माण

३९६२४ ३९६२४

२०७६/७७ ७२.१ �याद नाघेको
पे�क� बाँक�

२��९१९०० काया�लयले
पे�क� फछय�ट
गरी
संपरी�णका
लािग पेश
गरेको

२��९१९०० २��९१९००

२०७६/७७ ७४.१ सामा�जक
सुर�ा भ�ा
दोहोरो
भू�ानी

१२००० असुल गरी ब�क
दा�खला गरेको
पेश �माण

१२००० १२०००

276/077 24 अनुदान 360907 गाँउसभाबाट
िनयिमत गरी

360907 360907
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�माण पेश
भएको

ज�मा ३३८८९३५४ ज�मा ३४२०९२६१ ३४२०९२६१

७८ अनुगमन
गत वष�को �ितवेदनमा आयोजना काया��वयन, सोझै ख�रद, िबल भरपाई, �े�ता पेस नभएको, बै� समायोजन, अि�म कर, बढी भु�ानी, अधुरो िनमा�ण, नभएको कामको भु�ानी, कर वीजक, सवारी साधन ख�रद,

ठे�ा �वीकृ�त र ओभरहेड लगायतका �यहोरा औ�ंयाइएकोमा यो वष� प�न सधुार गरेको पाइएन । बे�ज ू�यहोरा पनुराविृ� नहनेु गर� काय�स�पादन गनु�पन� देिख�छ ।

७९ बे�जुको अ�याव�धक अव�था

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�ज ूफ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनेु

�यव�था छ । पा�लकाबाट गत �वगत वष�को बे�ज ूफ��टको तथा अ�याव�धक बे�जकूो ि�थ�त �न�नानसुार देिखएको 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)

�म भौचर
न�बर
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