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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(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 कान 'नबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र्समेिको 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 लेखापरीक्षणमान, 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 प्रवाहलगार्िका 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 
िजुामालगार्िका 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 
प्रतिवेदनउपर छलफल र बरेुज' फस्र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनु े
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा न ै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफलसमेि 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, प्रदेश नम्बर १ 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ५०० तमतिाः २०७९।३।२४ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

तमक्वाखोला गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
िाप्लेजङु  । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

हामीले तमक्वाखोला 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 असरबाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
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 नगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छ। 

२. लेखापरीक्षणबाट रू ५ करोड ३९ लाख १० हजार बेरुज ुदेर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ावाट रु ३ करोड ४० लाख ९१ हजार 
फर्छ्यौट भई बाँकी बेरुज ुरु १ करोड ९८ लाख १९ हजार कार्म भएकोमा सोमध्रे् असलु गनुापने रू  ४ लाख २३ हजार, प्रमाण 
कागजाि पेस गनुापने रू २९ लाख ३१ हजार, तनर्तमि गनुापने रू १ करोड ४६ लाख ६५ हजार र पेश्की रु १८ लाख रहेको छ 
।गाउँपातलकाको गि वषा १ करोड ५१ लाख ३३ हजार बरेुज ुबाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा 
कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ु३ करोड ४९ लाख ५२ हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र 
अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. 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 रहेकोलगार्िका 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 पेश्कीबाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े
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 ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

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

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

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि 

गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म 
प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण  मानदण्ड, मागादशान 
िथा लेखापरीक्षणसगँ 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 सक्न े
अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

  
          

 

(पद्मप्रसाद आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

तमक्वाखोला गाउँपातलका 
 

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

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु
प्रतिर्क्रर्ाबाट 
फर्छ्यौट 

बाकँी बेरुज ु

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
 

४० ३४ ५३९१० ० ६ ३४०९१ ४० २८ १९८१९ ४२३ १४६६५ २९३१ ० ० १७५९६ १८०० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

तमक्वाखोला 
गाउँपातलका 
िाप्लेजङु १५२३४ ० १०१ १५१३३ ० १९८१९ ३४९५२ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : िम�वाखोला गाउँपा�लका, ता�लेजुङ , मैवाखोला गाउँपा�लका , ता�लेजुङ

काया�लय �मुख यूिनल राई २०७८-१२-१० हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख �शा�त खितवडा २०७६-९-३ २०८०-३-२३

बे�जु रकम १९,८१९,२१७

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १,८५,९०,९३०

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २२,८३,८९,८१० चालु खच� १६,२७,२६,१०५

�देश सरकारबाट अनुदान १,७१,२१,००० पँूजीगत खच� ८,३८,१०,०९१

राज�व बाँडफाँट ४,९३,६६,३८६ िव�ीय/अ�य �यव�था ३,७२,०१,००७

आ�त�रक आय ५७,५५,०६५

अ�य आय ४,००,४४,१८३

कुल आय ३४,०६,७६,४४४ कुल खच� २८,३७,३७,२०३

बाँक� मौ�दात ७,५५,३०,१७१
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१
प�रचय–�थानीय नते�ृ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�े�यल ेयस गाउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारल ेसंचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �वध�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� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
गाउँपा�लका अ�तग�त ५ वडा, २७ सभा सद�य, ४४३वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १०१२० जनसं�या रहेको छ ।
लखेापर��णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जोिखम �व�लषेण, लखेापर��ण नी�त, मापद�ड, �यव�थापन ��त�न�ध�व प�, लखेापर��ण माग�दश�न,

�यवसा�यक लखेापर��णका असल अ�यासको आधारमा तयार गर�एको �वीकृत लखेापर��ण योजना, काय��म र लखेापर��णको �व�ध अनसुार लखेापर��ण स�प�
ग�रएको छ । लखेापर��कको िज�मेवार� लखेापर��णको �न�कष� स�हत ��तवदेन जार� गन ु� हो भन ेआ�थ�क कारोबार र �वि�य �ववरणको श�ुताको िज�मेवार�
�यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लखेापर��ण स�प� गर� देिखएका �यहोराह� उपर �मती २०७८।०६।१२ मा �यव�थापनसगँ छलफल गर� कायम
भएका �यहोराह� �न�न अनसुार छन ्:
�थािनय संिचत कोषः�थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस गाँउपा�लकाले िव��य ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा सहायता आ�ता�रक
आ�दानी र �थानीय सरकारबाट संचालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७। ७� को सम� कोषको संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ।
एिककृत आय�यय िववरण

आ॰ब॰ २०७७।७८

�म� वाखोला गाउँपा�लका, ता�लेजङु

�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को
�ज�मेवारी

१��९०९३० १ चालु खच� १६२७२६१०�

क) नगद २ पँूजीगत खच� �३�१००९१

ख) बँैक १��९०९३० ३ िव�ीय

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�यव�था
भु�ानी

२ राज�व
(आ�त�रक
आय)

��१२१४�१ क) ऋण
भु�ानी

क)

आ�त�रक
राज�व

�७��०६� ख) �याज
भु�ानी

ख) राज�व
बाँडफाँड
के��

४९३६६३�६ ग) अ�य
भु�ानी

ग) ४ लगानी

३ िव��य
ह�ता�तरण
संघ

२२�३�९�१० ऋण लगानी

क) िव��य
समानीकरण
अनुदान

�२१००००० शेयर लगानी

ख) सशत� १३६२�९�१० अ�य लगानी

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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अनुदान

ग) समपूरक
अनुदान

� धरौटी िफता� १०२६७००

घ) िवशेष
अनुदान

१००००००० ६ कोष खच� ��७१३९

४ �देश
सरकारबाट
�ा�
अनुदान

१७१२१००० ७ सामा�जक
सुर�ा
संर�ण

२२�०७६७६

क) िव��य
समानीकरण
अनुदान

७०२१००० � ग�रवसंग
िव� वे� वर

�३१०००

ख) सशत�
अनुदान

१००००० ९ �थािनय
पुवा�धार
िवकस

३१९९६९७

ग) समपुरक
अनुदान

१००००००० १० �थानीय तह
�शासक�य
भवन पुव�धार

१७७�७९�

� ग�रवसंग �३१००० ११ एक�कृत ७००००००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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िव� वे� वर �वा��य
पुवा�धार व

६ सामा�जक
सुर�ा
संर�ण

२२�०७६७६ १२ वकै मौ�दात ७��३०१७१

७ धरीटी �ा� ३७२७०१� मुल संिचत
कोष

४�३४०२९

� �कोप
�यव�थापन
कोष

संिचत कोष
चालु

��२३१�६

९ �थािनय
पुवा�धार
िवकस
सम�ेदार

३१९९६९७ संिचत कोष
पँु�जगत

३४११६४२�

१० कोष तफ� को
आय

१००००० धरौटी
मौ�दात

४२६४७६१

११ �थानीय
तह
�शासक�य
भवन

१७७�७९� आ�त�रक
अनुदान
खाता

�६�००००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१२ धरौटी आय �कोप
�यव�थापन
कोष

२�९�९०

१३ एक�कृत
�वा��य
पुवा�धार
िवकास

७०००००० बाडफाटबाट
�ा� राज�व

१��११४२०

१४ आ�त�रक
राज�व
खाता

२०४०७�७

ज�मा ३�९२६७३७४ ज�मा ३�९२६७३७४

�व�ीय �ववरण �व�लेषण
: 
िव�ीय िववरणः
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको
अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकय अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय�
�णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन .

• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस गाउपा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन । �यसैले तोके बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह�
अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

२ आ�त�रक िनय��ण �णाली 

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �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 ।
• आ�थ�क सहायता र औषधी उपचारको रकम िवतरण गदा� सो स�ब��ध काय�िव�ध बनाएर मा� गनु� पन�मा गरेको दे�खएन
• गाउपा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• गाउपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै गाउपा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा यिकन गन�
सिकएन ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा गाउपा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन ।
• गाउपा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
• िवषयगत �े�मा स�ालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के���त भई िवतरणमु�ख रहेको पाईयो।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी गाउपा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०53 को िनयम 6 क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को
अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस गरेको छैन ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अवागै गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला,
भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
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• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन ।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको
पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन । तसथ� गाउपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र
िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

३ बजेट तथा काय��म
बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी
: 
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय� गाउपा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते
िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७
िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी �जवन कुमार
ता��लङले िमित २०७७।३।१० मा ३१ करोड १० लाख ८३ हजार बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका
�मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई २०७७।३।११ मा बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।
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४ चौमा�सक खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को
��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा
िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

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

पँू�जगत खच� ८५८१० ५३२५ ८०४८४ ५८८८२

चालुगत खच� १६३४९७ ३२८८० १९५८४ १११०३२ ७४८३५

ज�मा २४९३०७ ३२८८० २४९०९ १९१५१६ १३३७१७

�ितशत १३।१९ ९।९९ ७६।८२ ५३।६४

गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार �.   २४९३०७ हजार खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा �.३२८८०अथा�त १३.१९ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा
�.२४९०९ हजारअथा�त ९.९९ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.१९१५१६अथा�त ७६.८२ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी आषाढ मिहनमा मा� � १३३७१७
हजार अथा�त ५३.६४ खच� दे�खनुले खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत
खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।
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५ �े�गत बजेट र खच�को ��थित 

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

�े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

आ�थ�क िवकास २१६८४ २०३८०। ६.४१

पूवा�धार िवकास ७५५२८ ५२३०८ १६.४८

सामा�जक �े� ११३६१७ ९७३६९ ३0.६७

अ�य काय� संचालन तथा �शासिनक १०६४७८ ७९१५५ २४.९३

सं�थागत िवकास सेवा �वाह र सुशासन १४५ ९४ ०.०३

ज�मा ३१७४५२ २४९३०६ १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सबैभ�दा बढी ३०.६७ �ितशत सामा�जक िवकासमा र घटी ०.०३ �ितशत सं�थागत िवकास सेवा �वा र
सुशानमा रहेको छ ।

६ ल�य �गित 

काया�लयको चौमा�सक वािष�क �तरका �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा �त�रय तथा के���य �त�रयका संचा�लत
योजनाको िनयम बमो�जमको उि�खत ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन।पा�लकाले २१२ काय��म रहेकोमा सव ैकाय��मको ७५ �ितशत भ�दा विढ
�गती देखाएको छ । बजेट खच� गन� तथा तोक�यको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार नगन� �यि�लाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।
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७ िनमा�ण काय� संचालनको अव�था 
गाउँपालकाले पेश गरेको िववरण अनुसार यस वष� कुल खच� � ५५९६३९४७ खच� भएकोमा उपभो�ा सिमित माफ� त � १६५७५ हजार अथा�त २९-६२ �ितशत र िनमा�ण
�यवसायीबाट � ३९३८९ हजार अथा�त � ७०-३८ �ितशत खच� गरेको छ ।

८ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन
कम�चारी करार
: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा
�थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । संगठन तथा
�यव�थापन सव��ण �ितवेदन पा�रत गरी सोही बमो�जम क��यटुर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, काया�लय सहयोगी ज�ता पदह�मा� करार सेवामा �यव�थापन गरेको छ ।
गाउँपा�लकाले िविभ� पदमा २१ कम�चारीह� करारमा रा�ख � ५९१०५८०। खच� लेखेको छ ।

९ क�याण कोष 

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

१० �थािनय त�या� अिभलेख तथा �ोत न�सा�न 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा
आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा
�ोत न�सा�नसिहतको गाउँपा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत
न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने
काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  गाउँपा�लकाले
अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।
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११ वडा सिचवको पदपूित� 
गाउँपा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय बमो�जम छ ।

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

५ ५ ४ १
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१२ सेवा�वाहको ��थित 

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

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास

प��करणतफ�

ज�मदता� ३६३

वसाइ सराइ ८२

िववाहा दता� ५२

स�व�ध िव�छेद ३

मृ�यदुता� ५७

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

�ाभेल सडक िनमा�ण २ िक िम

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

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

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

२८ १११ ५७ ६ १० २१२

उपरो� िववरण अनुसार गाउँपा�लकाले यस वष� २१२ योजना संचालन गरेकोमा �.५ लाख भ�दा मुिनका मा� १९६ वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै
योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट �ितफल भ�दा चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत
�भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

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

१५ कानुन िनमा�ण एंव काया��वयन
�याियक सिमित
: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार �यायीक सिमितमा कुनै पिन मु�ा
दत� भएको पाइयन ।
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१६ िविवध खच� 
�थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ वमो�जमको वजेट अनुमानमा आ��तरक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ
। तर आ��तरक आय �यनु भएकोमा पा�लकाले यस वष� िविवध तफ�  � ३३८७००९। खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१७ न�सा पास 

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

१८ �थािनय त�या� र अिभलेख 

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

१९ पदा�धकारी सुिवधा 
�देश न १ को गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५, को दफा ३ मा �थानीय पदाधीकारी , सद�य र सभाका सद�यह�ले अनुसुिच १ मा उ�ेख
भए बमो�जमको सुिवधालाइ अ�धकतम कायम गरी काय�पा�लकाले िनधा�रण गरे बमो�जमको सुिवधा पाउने उ�ेख छ । जस अनुसार पा�लकाले �थानीय पदा�धकारी तथा
सद�यह�लाइ अनुसुची १ मा उ�ेख भए बमो�जम यस वष� � ३३४८०००।खच� लेखेको छ ।

२० वढी सुिवधा 
९।०७७।६।३० गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र सभाको सद�यले आफू िनवा�िचत
भई अनुसूची–१ बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमित देखी अनुसुची मा उ�ेख भएबमो�जमको सुिवधालाइ अ�धतम
कायम गरी काय�पा�लकाले िनधा�रण गरे बमो�जम सुिवधा मा�सक �पमा पाउने �यव�था गरेको छ।पा�लकाले पदा�धकारीको मा�सक सुिवधामा भु�ानी गदा� िन�नानुसार
सुिवधामा अनुसुचीम १ मा उ�ेख गरेको भ�दा वढी दरमा भु�ानी गरेकोले वढी भु�ानी असुल गनु�पन� �.

१०५,०००
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सुिवधाको �कार िववरण भु�ानी
रकम

टे�लफोन वडा�य�लाई �. २००० का दरले भु�ानी गनु�पन�मा �.३००० का दरले भु�ानी भएकोले ५ वडाको ३ मिहनाको वढी
भु�ानी

१५०००।

खाजा वडा�य�लाई �. ३००० का दरले भु�ानी गनु�पन�मा �.५००० का दरले भु�ानी भएकोले ५ वडाको ३ मिहनाको वढी
भु�ानी

३००००।

प�प�ीका पु�तक
इ�टरनेट

वडा�य�लाई �. १००० का दरले भु�ानी गनु�पन�मा �.२००० का दरले भु�ानी भएकोले ५ वडाको ३ मिहनाको वढी
भु�ानी

१५०००।

खानेपानी िवजुली महशुल वडा�य�लाई �. १००० का दरले भु�ानी गनु�पन�मा �.२५०० का दरले भु�ानी भएकोले ५ वडाको ३ मिहनाको वढी
भु�ानी

२२५००।

सरसफाइ मम�त वडा�य�लाई �. १००० का दरले भु�ानी गनु�पन�मा �.२५०० का दरले भु�ानी भएकोले ५ वडाको ३ मिहनाको वढी
भु�ानी

२२५००।

अितथीस�कार वडा�य�लाई �. ४००० का दरले भु�ानी गनु�पन�मा �.५००० का दरले भु�ानी भएकोले ५ वडाको ३ मिहनाको वढी
भु�ानी

१५०००।

ज�मा १०५०००।
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२१ �वक�य सिचव 

गाउँ तथा गाउँ सभाका सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अनुसार गाउँपा�लकाको हकमा अ�य� र उपा�य�ले राज�व र आ�त�रक आय एवं
काया�लयको काय�वोझ समेतलाई �यानमा रा�ख काय�पा�लकाको िनण�य वमो�जम एक जना कम�चारीलाई िनजी सिचवको �पमा रा�न स�ने �यव�था रहेको छ । तर
पा�लकाले �वक�य सिचव रा�दा आ�नो आ�त�रक राज�वको �मता लाई �यानमा राखी �वक�य सिचव रा�नु पन�मा �. ५७५५०६५ मा� आ�त�रक राज�व रहेकोमा
अ�य� र उपा�य� दवुलेै एक एक जना �वक�य सिचव राखेको पाइयो।यो वष� �वक�य सिचव २ जनाको तलव भ�ामा �.६९१८६०। भु�ानी भएको छ।लेखापरी�णको
�ममा �वक�य सिचवलाइ �मण खच� समेत भु�ानी भएको पाइयो ।

२२ अनुदान िफता� िववरण र उपयोग
बािष�क ख�रद योजना / गु�योजना
: 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार
गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १०
लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क � ८३८१००९१।पँूजीगत खच�/ख�रद
िनमा�ण काय� गरेको छ । तर गाउँपा�लकाले ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । अतः गाउँपा�लकाले उ� िनयमावली
बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।
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२३ अनुदान िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानुन एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�व�धीत
िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकामा यस वष� �ा� रकम म�ये खच� नभई बाक� रहेको रकम २०७८ असार मसा�तमा िफता� नगरी वाँक� रहेकोले खच� नभई
बाँक� रहेको िन�नानुसार रकम स�व��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �

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

संघीय सरकार शसत� १३६२८९८१० ११२२८४८२० २४००४९९०।

िवशेष १०००००००। ४९९८५५७। ५००१४४३

�देश सरकार समपुरक १०००००००। ५९५४३४४। ४०४५६५६।

ज�मा ३३०५२०८९।

( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३३४ िमित २०७८-१०-०४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

२४ कर द�तुर एंव आ�त�रक आय
आयको अनुमान
: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले गाँपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आयसमेतको �यव�थापन
गन� स�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले पेश गरेको आय÷�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर बाट सिहत अनुमािनत �. ४७५६०००।
आय �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकाले आ�त�रक आय �. ५७५५०६५। �ा� गरेको छ । गाउँपा�लकाले आ�दानीका अ�य �ोतको समेत
पिहचान गरी आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।
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भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२५ राज�व अिभलेख 

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

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

२७ सशत� काय��मतफ�
िश�क दरब�दी र पदपूित�
: 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त
िविभ� तहका २७ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरब�दी र पदपुित�को अव�था एव िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

मोती मा वी १६ १६ ९ ४३७

सावा मा वी १६ १५ ७ ३६८

बा�देन मा वी ६ ६ २ १९६

�स�बुक �ा वी ३ ३ ० ४३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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िक�लङ िन मा वी ३ ३ १ ५९

जनरा�ी �ा वी ३ ३ १ ४९

हा��ङ �ा वी ३ ३ २ ३८

राजे�व�र �ा वी ३ ३ २ ५१

�सङहे�वरी �ा वी ६ ६ ३ १२८

वरैाखु �ा वी ३ ३ ० ३५

िचनावुङ �ा वी ३ ३ २ ४६

ओझागाउँ िन मा वी ४ ४ २ ४७

प�े�वरी मा वी ९ ९ २ २१२

जनता �ा वी ३ ३ ० ४१

िभरगाउ �ा वी २ २ १ २९

क�नजंघा �ा वी ३ ३ १ ४१

सगरमाथा �ा वी ३ ३ ० ३३

वेसीगाउ िन मा वी ४ ४ ० ९१

सर�वती �ा वी २ २ २ २९

मानाभरा �ा वी २ २ ० ३२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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शेपा� �ा वी ३ ३ ३ ९२

सुनखानी �ा वी ३ ३ ३ ४२

नव�योती �ा वी २ २ १ २४

मदन �ा वी १ १ १ २९

फुङफुङे �ा वी १ १ १ ५६

अधेरी �ा वी २ २ २ १४

जनमुखी �ा वी १ १ १ ९

ज�मा ११० १०९ ४९ २२७१

उपरो� िश�क दरब�दी र पदपुित� एवम् िव�ाथ� सङ�या िव�लेषण गदा� �ित िश�क औषतमा २१ जना िव�ाथ� पढाउनु पन� दे�ख�छ । मदन �ा िव मा २९ जना िव�ाथ�
िश�क १ जना र फुङफुङे � वी मा िव�ाथ� ५६ जना िश�क १ जना रहेकोले िव�ाथ� सं�या अनुपातमा िश�क कम दे�ख�छ ।

२८ िश�क �ेड 

िन�न �ल�खत िश�कह�को तलब भ�ा िनकासामा �ेडवापतको रकम बढी भएको असुल गनु�पन�

िव�ालय िश�क पा�रत �ेड दर बढी िनकासा �ेड वािष�क

सावा उमािव वस�त कुमार चौधरी १२०० १ १७१६०

वरैाखु �ािव तील बहादरु वगाले ९४० १ १३४४२

( उ� बे�जु रकम � १७१६० काया�लयको च न. ३३४ िमित २०७८-१०-०४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

१३,४४२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२९ ९९।०७८.०३.२६ पा�र�िमक कर 
सीप िवकास काय��म अ�तग�त िविभ� सीपमुलक ता�लम स� चालन गदा� �िश�कह�लाई भु�ानी गरेको पा�र�िमकमा कर क�ी नभएकोमा सो रकम असुल गरी दा�खला
गनु�पन�

ता�लम �िश�क अव�ध पा�र�िमक १५ �ितशत क�ी

�सलाइ कटाइ �ानु घले १ मिहना २४००० ३६००

डल बनाउने योगेश स�बाहा�फे १० िदने २०००० ३०००

वाइ�रङ अिभशेक थापा १५ िदने ३०००० ४५००

�सलाइ कटाइ सीता थापा १ मिहने २४००० ३६००

14700

१४,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३० नन फाइलर 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ।तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �. ८४१७५। भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन नन्
फाईलर रहेकोले मू.अ.कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �

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

८५।०३÷२४ िम� ट� ेड क�सन� (६०१९९८९९३) ८८५०० ११५०५

८५।०३÷२४ िम� ट� ेड क�सन� (६०१९९८९९३) ९०००० ११७००

१०१।०३÷२६ िम� ट� ेड क�सन� (६०१९९८९९३) ३१०००० ४०३००

५,८।०३÷२२ माबोहाङ िनमा�ण सेवा (३००२१८४५९) १५९००० २०६७० गरीबसँग िव� वे� वर

८४,१७५

३१ �ज�सी 
१०१।०३।२६ काया�लयले �ा� ह�न आएका �ज�सी सामानको आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावलीको िनयम ९५ बमो�जम �ज�सी िकताबमा ७ िदनिभ�
आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गराउनुपन�मा िमित २०७८।०३।२६ मा � २५९९०० को डबलसाइड टेबल समेत ३ आइटम ख�रद गरेको तर �ज�सी आ�दानी बाँधेको
नदे�खएकोले �ज�सी आ�दानी बाँधेको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

२५९,९००

३२ १०५।०३÷२६ क�ी रकम दा�खला 
�वा�� यतफ�  खोप र सरसफाइ काय��ममा भएको खच�को अि�म कर क�ी गरेकोमा सो राज�व दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� �
( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३३४ िमित २०७८-१०-०४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३३ सामा�जक सुर�ा 
वडा नं २ का लाभ�ाही फुवा� डोमा शेपा� (एकल मिहला) लाई सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� पिहलो र दो�ो चौमा�सकमा दोहोरो परेकोले असुल गरी राज�व दा�खला
गनु�पन� �
( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३३४ िमित २०७८-१०-०४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

३४ सौय� ब�ी 
११९।०३।२७ सौय� सडक ब�ी ४ थान � ८८,४९० का दरले ख�रद गरेकोमा मू�यअिभवृि� कर नला�े व�तुमा मू�यअिभवृि� कर थप गरी भु�ान गरेकोले सो रकम
स�ब��धत िव�ेताबाट असुल गनु�पन� �

४६,०१५

३५ ३५ 

८४।०३÷२४ लागत साझेदारीमा वेसार पकेट काय��म अ�तग�त वेसारको िवउ ख�रद पाइप ख�रद तथा �यािकङ मे�सन ख�रद तथा संरचना िनमा�ण गदा� स�प� �ितवेदन
पेश नभएको तथा भ�डारण संरचना िनमा�णको लागत अनुमान र ख�रद िबजकमा रंगीन ज�तापाता उ�ेख भएतापिन �ितवेदनमा पेश भएको फोटोमा सादा ज�तापाता
दे�खएकोले सो खच� अिनयिमत भएको �

१०१,०३०

३६ िव�ालय िनकासा 
५४।०३।०९ िन�न िव�ालयलाई रकम िनकासा भएकोमा उ� रकमबाट िनमा�ण गरेको काय�को काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको �

िब�ालय �योजन रकम

�सँहे� वरी आ॰िव॰ ICT Lab ६५००००

बा�देन मा॰िव॰ िब�ान �योगशाला ६५००००

१,३००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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३७ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने
उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१) बमो�जम
गाउँपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार काय��ममा संल�
गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेको छ । कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा
उ�े�खत �यव�था अनुसार पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट गरी सडक िनमा�ण काय� गराउने गरी योजना काया��वयन भएका छन् ।यस
काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक, नाला, िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ५ वडा का १२५ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई
�. ६४६३०००। खच� गरेको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

३८ समानीकरण पँू�जगततफ�
िडिपआर खच�
: 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजानाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययन गरी �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । यस �थानीयल तहले यो वष� �वीकृत बािष�क
काय��म अनुसार देहायबमो�जकको काय� परमाश�दाताबाट गराइ �ितवेदन �ा� गरेको छ ।

काय� िववरण पराशदा�ता �वीकृत रकम खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको लागत

गाउँपालकको पय�टन गु�योजना इ�डो�जनयम क�सलटे�ट ५०००००। ४९९८३९

५ वेड अ�पतालको िडपीआर इ�वाक�  िडजाइनस� ए�ड डेभलवमे�ट �ाली १५००००० १५०००००

िम�वाखोला पदमाग� वाइ िव िडजाइनस� २०००००० १९९८९७०

वडा न २ काया�लय िडिपआर रा�ी मेची इ��जिनय�रङ क�स�टे ५००००० ४९००००।

ज�मा ४५००००० ४४८८८०९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

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

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

४१ बढी मुअकर भु�ानी 
काया�लयबाट उपभो�ा सिमितसँग संझौता गरी भु�ानी ह� ँदा िनमा�ण साम�ीमा मू�यअिभवृि� कर समेत समावेश भएकोमा िन�नानुसार भौनं र िमितमा उपभो�ा सिमितले
िवल भरपाइ पेश गदा� िवजक अनुसार कमको मू�यअिभवृि� कर रकम ितरेको दे�खएकोले असुल गनु�पन� दे�खएको �

भौनं/िमित योजना भु�ानी रकम िवजक रकम बढी

५९।०७८.१.१५ दज�न खोला लघु जलिव�ुत योजना 172638 150628 22010

५८।०७८.१.१५ िमलनटोल खानेपानी िनमा�ण 38765 19614 19151

८५।०७८.३.१ बौ� सा�े�यो�लन गु�बा 16650 �यान िवल मा�ै 16650

57811

५७,८११

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४२ ढुवानी खच� 
गाउँपा�लका अ�तग�त िविभ� योजनाह�को काया��वयन गदा� लागत अनुमानमा ढुवानी खच� समेत समावेश गरी उपभो�ा सिमितसँग संझौता गरेकोमा ढुवानीको लािग समावेश
गदा� दर रेट, दरुी, वजन र ढुवानीको साधनको आधारमा तयार गनु�पन�मा िन�नानुसारका योजनाह�मा हचुवा मु�या�नको आधारमा तयार गरेको दे�खयो । यसल गदा� ढुवानीमा
भु�ानी भएको रकम वा�तिवक हो होइन भ�े यिकन गन� नसिकएकोले यसरी लेखेको खच� िनयिमयत नभएको �

भौनं/िमित योजना रकम

28।2077.11.26 धो�े खानेपानी योजना 20000

29।2077.11.26 भ�मे खानेपानी योजना 10000

30।2077.11.26 सगरमाथा आिव खेलमैदान 10000

36।2077.12.17 समावेशी मिहला 5000

54।2077.12.19 पोयाक हाँिडखोला पुल उपभो�ा सिमित 65900

58।2077.01.15 िमलनटोल खानेपानी उपभो�ा सिमित 20000

74।2078.02.25 सुके खानेपानी िनमा�ण उपभो�ा सिमित 15000

73।2078.02.25 गोधुमा लघु जलिव�ुत उपभो�ा सिमित 6474

78।2078.02.30 मलामीघर िनमा�ण 4000

84।2078.03.01 सा�े�यो�ल� गु�बा िनमा�ण उपभो�ा सिमित 10000

96।2078.03.09 वडानं ३, ४, ५ र ९ को सामुदाियक भवन उपभो�ा सिमित 46850

122।2078.03.21 पापुङ ६ खानेपानी उपभो�ा सिमित 37571

136।2078.03.22 मोती उमािव ठूलो गेट उपभो�ा सिमित 10455

२७०,२१२�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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137।2078.03.23 फु�फु�े आिव र�रोगन 8962

270212

४३ मु�यअिभबृि� कर क�ी 
मू�यअिभवृि� कर ऐन, २०५३ र िनयमावली, २०५४ अनुसार मू�यअिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग कारोवार गदा� मू�यअिभवृि� कर ला�े रकमको ५० �ितशत क�ी
गनु�पन� तथा आ॰व॰ २०७८/७९ को बजेटले �यव�था गरे अनुसार २०७८ जे� १५ गतेपिछ भु�ानी गदा� मू�यअिभवृि� कर रकमको ३० �ितशत क�ी गनु�पन� �ावधान
रहेकोमा यस गाउँपा�लकाको िन�न भौनं/िमितमा मू�यअिभवृि� कर दता�वालासँग कारोवार गदा� उ� िनयमको पालना नगरी पुरै रकम भु�ानी गरेको दे�खएकोले कर
समायोजन �माण पेश गरी िनयिमत गनु�पन� दे�खएको �

भौनं/िमित फम� मुअकर रकम क�ी गनु�पन� रकम

१४४।2078.03.24 िपि� क��ट��शन 23090 6927

१४५।2078.03.24 िपि� क��ट��शन 22959 6888

१४६।2078.03.24 िपि� क��ट��शन 28703 8611

१४८।2078.03.24 िपि� क��ट��शन 54947 16484

१५०।2078.03.24 िपि� क��ट��शन 57422 17226

१५१।2078.03.24 िपि� क��ट��शन 22866 6860

१५५।2078.03.25 मावोहाङ िनमा�ण सेवा 22843 6853

१५६।2078.03.25 मावोहाङ िनमा�ण सेवा 17195 5159

45974 13792

६४०,७८८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१५७।2078.03.25 मावोहाङ िनमा�ण सेवा

१५८।2078.03.25 मावोहाङ िनमा�ण सेवा 34373 10312

१६२।2078.03.25 मावोहाङ िनमा�ण सेवा 28746 8623

१६६।2078.03.26 मावोहाङ िनमा�ण सेवा 22907 6872

१६७।2078.03.26 तमोर �याली िनमा�ण सेवा 57134 17140

१६८।2078.03.26 तमोर �याली िनमा�ण सेवा 34337 10301

१६९।2078.03.26 तमोर �याली िनमा�ण सेवा 33685 10106

१७०।2078.03.26 तमोर �याली िनमा�ण सेवा 57400 17220

१७१।2078.03.26 तमोर �याली िनमा�ण सेवा 17125 5137

१७२।2078.03.26 पहाडी िनमा�ण सेवा 45793 13737

१७६।2078.03.30 तमोर �याली िनमा�ण सेवा 38009 11402

१७७।2078.03.30 मावोहाङ िनमा�ण सेवा 34352 10305

१७।207७.११.१४ मावोहाङ िनमा�ण सेवा 57443 28721

३८।2078.१२.१७ मावोहाङ िनमा�ण सेवा 151580 75790

४०।2078.१२.१७ मावोहाङ िनमा�ण सेवा 57406 28703

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५९।2078.०१.१५ मावोहाङ िनमा�ण सेवा 172638 86319

७१।2078.०२.२१ मावोहाङ िनमा�ण सेवा 169382 50814

७२।2078.०२.३१ मावोहाङ िनमा�ण सेवा 534955 160486

640788

४४ कोटेशन बाट ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, 2063 को दफा 8 (2) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गनु� ह� ँदनै भ�े �यव�था छ । काया�लयले गाउँपा�लकाको सडक
योजना िनमा�ण तथा अ�य मालसामान ख�रद गदा� �यकेज बनाइ लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमबाट ख�रद काय� संचालन गनु�पन�मा िन�नानुसार पटक पटक
टु�ा गरी ख�रद काय� गरेको पाइएकोले अिनयिमत दे�खएको �॰

भौनं/िमित काय� फम� भु�ानी रकम

१४३।2078.03.2३ वडा काया�लय �यव�थापन साम�ी ख�रद तमोरखोला बराल �टोस� 249537

१४४।2078.03.24 थु�माखोला मोटरबाटो िपि� क��ट��शन 401416

१४५।2078.03.24 बगालेगाउँ धुसेनी मोटरबाटो िपि� क��ट��शन 249772

१४६।2078.03.24 हाङगुडे ÷ बैराखु मोटरबाटो िपि� क��ट��शन 199568

१४७।2078.03.24 हाङगुडे ÷ गु�बाडाँडा मोटरबाटो िपि� क��ट��शन 499000

१४८।2078.03.24 सु�वा टोल दे�ख भाङवारी मोटरबाटो िपि� क��ट��शन 399626

१५०।2078.03.२४ देउराली हाङगुडे भाङवारी सडक िपि� क��ट��शन 499132

198564

६,५५२,४८८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१५१।2078.03.25 गु�ङवारी राईटोल स�म मोटरबाटो मावोहाङ िनमा�ण सेवा

१५६।2078.03.25 बेशीगाउँ देवे�� थापा स�म मोटरबाटो मावोहाङ िनमा�ण सेवा 149467

१५७।2078.03.25 खैरेनी �कुल थु�मा स�म मोटरबाटो मावोहाङ िनमा�ण सेवा 398000

१५८।2078.03.25 पुना�गाउँ बेशीगाउँ स�म नयाँ ट�याक मावोहाङ िनमा�ण सेवा 298781

१६२।2078.03.2५ वडा काया�लय �यव�थापन तमोरखोला बराल �टोस� 249876

१६६।2078.03.26 सु�ङदेन ÷ दे�मा जो�ने सडक मावोहाङ िनमा�ण सेवा 493627

१६८।2078.03.26 आिदवासी जनजाित सामुदाियक भवन तमोर �याली क��ट��शन 298470

१६९।2078.03.26 िछपिछपे �याम �याम पंचे� वरी बाटो तमोर �याली क��ट��शन 292805

१७०।2078.03.2९ �याम�याम ÷ काँडे जो�ने सडक साँवा क��ट��शन 498952

१७१।2078.03.26 पुजाचोक कौडे जो�ने बाटो तमोर �याली क��ट��शन 148860

१७२।2078.03.26 �यानेडाँडा स�म जाने मोटरबाटो पहाडी िनमा�ण सेवा 398047

१७६।2078.03.30 फोका�देन ह� ँद ैबाघथला कृिष सडक तमोर �याली क��ट��शन 330389

१७७।2078.03.30 पंचे� वरी वा�मा मुल सडक मावोहाङ िनमा�ण सेवा 298599

6552488

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४५ �ज�सी ह�ता�तरण र दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम ९५ अनुसार सरकारी काया�लयको �योजनको लािग �ा� त भएका माल सामानह�को मू�य
खुलाइ �ज��स खातामा आ�दानी बाँ�नु पद�छ । िन�न भौनं/िमितमा वडा काया�लयह�को लािग ख�रद भएका मालसामानको � ८४८५३६/÷ भु�ानी भएतापिन स�ब��धत
वडा काया�लयको �ज�सी खातामा ह�ता�तरण गरी आ�दानी बाँधेको नदे�खएकोले िनयमानुसार आ�दानी बाँधी �माण पेश गनु�पन� दे�खएको �

भौनं/िमित �योजन सामान रकम

४०।२०७७.१२.१७ �वा�� य सं�था �यापटप ख�रद डेल आइ÷३ क��यटुर ६ थान, इ�सन ि��टर ५ थान 498999

४८।२०७७.१२.१९ वडा काया�लय ह�ता�तरण गनु�पन� ३० थान िडजेल ड�म 100000

१४३।२०७८.०३.२३ वडा काया�लय �यव�थापन साम�ी ख�रद खानेपानी साम�ी 249537

848536

( उ� बे�जु रकम � ४९९८३९ काया�लयको च न. ३३४ िमित २०७८-१०-०४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

३४९,५३१

४६ गाँउपा�लका चालुतफ� ः
�शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन
: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी
कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ।गाउँपा�लकामा �मुख �शासक�य
अ�धकृत सिहत २९ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत १५ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ।लेखापरी�णको �ममा �ा�
िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका िविभ� १८ पदह� �र� रहेका छन्।दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म
स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ।तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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४७ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पपधा� �सिमत ह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा � ५ लाखस�मको ख�रद
काय� सोझै ख�रद गन� सिकने � ५ लाखभ�दा मा�थ � २० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सो भ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै
ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा �समाभ�दा बिढको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपुित�ककता�संग एक पटकभ�दा बिढ सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले यो वष�
पटक पटक गरी मसल�द तथा काया�लय समान ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ सोझै � २१२४४३८। सामान ख�रद गरेकोले कानुनको पालना नगरी सोझै ख�रद
गरेको िनयसस�मत नदे�खएको �

२,१२४,४३८

४८ िव�ालय िश�ा अनुदान 

िश�ा िवभागबाट �कािशत काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�यकलाप २.१५.११.६३६ मा सािवक �ज�ा िश�ा काय�लयबाट अनुमित �ा� गरी संचालनमा
रहेका र कुनै पिन दरव�दी तथा राहात कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाइ िश�क �यव�थापनको लािग अनुदान िदने �यव�था छ । पा�लकाले ��तावीत सामुदायीक िविभ�
िव�ालयका िनजी िश�क तथा वाल िवकास सहयोगी िश�कको लािग � ४३२२४०४। िनकासा िदएको छ । गाउँपा�लका अ�तग�त िव�ालयमा शस�त अनुदानबाट िश�कको
तलव भ�ामा िनकासा िदएकोले पा�लकाले िदघ�कालीन मह�व रा�ने योजनामा बजेट िविनयोजना गरी खच� ले�नु पन�मा िव�ालय िश�क दरव�दी िमलान वेगर िनजी
िश�कको लािग िनकासा िदएको छ। िश�क दरव�दी र िव�ा�थ� सं�याको आधारमा आव�यक पन� भए �ित�पधा��मक तवरले छनोट गरी शैि�क गुण�तर अिभवृि� ह�ने गरेर
मा� िनजी िश�क िनय�ु गनु� पद�छ । िव�ालयलाइ थप िश�क आव�यक पन� �लास �रपोट� र ��वकृत िश�क दरव�दी सिहतको िश�क िव�ा�थ� अनुपात िव�ा�थ� सं�या,
िश�क िनयिु�को �माण वेगर अनुदान खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �

४,३२२,४०४

४९ िवतरण गरेको भरपाइ नभएको 
२९।०७७।९।१७ बाट वडा �तरीय काय��म वडा न ५ को लािग पापुङ आलु िवउ अनुदानमा िवतरणको लािग ५३१५ के �ज आलु ख�रद गरी � ५०००००।खच� लेखेको छ
। ख�रद गरेको आलु िवतरण गरेको भरपाइ नभएकोले स�व�धीत वडा काया�लयबाट अनुदान पाउने िकसान वा कृषक समुहको छनोट गरेको �माण र आलुको िवउ वुझेको
�माण पेश ह�नुपन� �

५००,०००
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५० मिहला �वयम सेवीकालाई �ो�साहन भ�ा 
गाउँपा�लका िभ� काय�रत मिहला �वयम सेिवकालाई सशत� अनुदानबाट नेपाल सरकारले तोके अनुसारको �ो�साहन भ�ा भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले पा�लका मातहत
रही काम गरी रहेका महीला �वयम सेिवकालाई थप सुिवधा िदन आव�यक देखेमा गाउँपालीकाको आ�त�रक �ोत समेतलाइ िवचार गरी सवलैाइ समान �पले थप सुिवधा
िदने िनण�य गरी �ो�साहन भ�ा खच� ले�नु पन�मा वडा �तरीय िनण�यबाट असमान त�रकाले �ो�साहन भ�ा खच� लेखेको िनयमस�मत नदे�खएको �

गो भौ न ल�ीत समुह वड न �ो�साहन भ�ा वािष�क भु�नी दर ज�मा भु�ानी रकम

११०।३।७ मिहला �वयम सेिवका ३ ७१४३। १०००००।

११४।३।८ मिहला �वयम सेिवका ४ १८३३३। ३३००००।

११५।३।८ मिहला �वयम सेिवका १, २ १२४४४। १२४०००।

ज�मा ५५४०००।

५५४,०००

५१ परामश� खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२ मा साव�जिनक ख�रद परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले गाउँपा�लकाको पय�टन
गु�योजना िनमा�णको लािग लागत अनुमान तयार गरी ��ताव माग गनु�पन�मा लागत अनामान तयार नगरी दररेट माग गरी इ�डो�जनस क�स�टे�ट �ा ली लाइ � ४९९८३९।
भु�ानी िदएको छ । लागत अनुमान तथा स�झौता वेगर खच� लेखेको िनयमस�मत नदे�खएको �
( उ� बे�जु काया�लयको च न. ३३४ िमित २०७८-१०-०४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

५२ �याले�डर छपाई 

१४६।०७८।३।२० साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाहीबाट १ करोड �पैया स�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो
स�व�धी सेवा सोही �थानमा वसोवास गन� बा�स�दा र �य�तो सेवा उपभोग गन� समुदाय मा� रहेको उभो�ा सिमितबाट गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले �याले�डर छपाइ
काय� वडा न ५ का �याले�डर िनमा�ण उपभो�ा सिमितबाट गराई � १०००००।भु�ानी िदएको छ । उपभो�ा ��य� संल� भइ �ममुलक �िव�धबाट योगदान ह�न स�ने
काय�मा उपभो�ा सिमित गठन गरी काय� गनु�पन�मा �याले�डर छपाइ ज�तो िनयिमत �शासिनक काय�मा उपभो�ा सिमित गठन गरी भु�ानी गरेकोले िनयिमत नभएको �

१००,०००
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५३ अ�य काया�लयको खच� 
गाउँपा�लकाको �वीकृत वािष�क काय��मबाट इलाका �हरी काया�लय दोभानको �ित�ालय िनमा�ण गरेको िवल भरपाइ राखी � ३०००००।खच� लेखेको छ । पा�लकाले
आफनो काय� �े�मा मा� खच� गनु�पन�मा अ�य काया�लयको खच� लेखेकोले य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५४ लि�त समुह खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ४ अनुसार पा�लकाह�ले आव��क वािष�क रणनीितगत िवषयको योजना बनाउदा म�यका�लन तथा
दीघ�का�लन �कृितका आयोजनाह�मा लगानी गनु�पन� �यव�था छ।�य�तै सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा १० अनुसार पा�लकाले �थानीय�तरका िवकास आयोजनाको
आव�यक अ�ययन अनुस�धान तथा �भाव मू�या�न काय� गन� स�नेछ भनी �यव�था रहेको छ।कुनैपिन �कारका िवतरणमूखी काय��म, सभा स�मेलन वा गोि�मा खच� गन�
नपाइने �यव�था भएकोमा गाउँपा�लकाले देहायका लि�त समुहलाइ खा�ा� कपडा ख�रद गरी िवतरण गरेको छ ।िवतरणमुखी काय��ममा खच� गरेकोले य�तो काय�मा
िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ ।

गो भौ न लि�त समुह िवतरण गरेको िववरण खच� रकम

६७।०७७।१२।२ खोक�लङ �ामीण मिहला उपभो� सिमित िदवस तथा सां�कृत काय��म १०००००।

५३।०७७।११।१६ वौ� धमा�ल�वी लोसार कपडा ख�रद १०००००।

८५।१२।१८ जे� नागरीक कपड िवतरण १४८४५६

८७।१२।१९ प�े�वरी मा वी खेलकुद संचालन र पोशाक ख�रद ५०००००।

१०९।३।७ अपा� उ�थान काय�� नगद िवतरण ५०१०१

११२।३।८ चासोक तङनाम कय��म चाडपव� मानाउन खाजा १२५०००।

िविभ� िमितमा वडा काय�लयमा मनाउन नारी िदवस ५ वडामा ५०००००।

२।९।१७ कृषक तरकारी िमनीकट आलु िवतरण ३४७०००।

�म भौचर
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५५ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म 

७।०७८।३।२४ साँवा दलैचा जलिव�ुत परीयोजनाको लािग टयवुलर पोल ५५वटा ख�रद गरी � ४३७५९९। खच� लेखेको छ । ख�रद गरेको उ� पोल जडान नगरी मौ�दात
रहेकोले उ� पोलह� जडान गरेको �माण पेश गनु�पन� �

४३७,५९९

५६ न�स फरक 

मा�ेने याक धािम�क पय�टन पुव�धार उपभो�ा सिमितसंग पय�टन पुवा�धारको काय� � १००००००।मा िनमा�ण गन�को लािग २०७८।८।९ मा स�झौता भएको छ । स�झौता
अनुसार िनमा�ण काय� गरी भु�ानी िदएकोमा Random Rubble stone Masonery 1:6 को दर � १२३८८.८८ ले ३९.९५ घनिमटरको � ४९४९२२।ले�नु पन�मा �
५४४८५३।लेखेकोले विढ खच� लेखेको � ४९९९६ उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� �

४९,९९६

५७ पे�क� 
२३।०७८।३।३० साँवा मा�यिमक िव�ालयको २ कोठे भवन िनमा�णको लािग � १८०००००।पे�क� िदएकोमा आ�थ�क वष�को अ�त स�म फ�यौट नभएकोले भवन िनमा�ण
काय� गरी पे�क� फ�यौट गनु�पन� �

१,८००,०००

५८ धरौटी क�ी नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को दफा १२३ को (३) मा ख�रद काय�मा िबल िवजकको भु�ानी गदा� साव�जिनक िनकायले �रटे�सन मनी वापत रिनङ वा अ�य िबल वा
िवजकमा उि��खत रकमको पाँच �ितशत रकम क�ा गनु�पन� �यव�था रहेको छ।तर पा�लकाले सुनकोशी िनमा�ण सेवा �ा ली लाइ � २७१३७६४।भु�ानी िदएकोम धरौटी
� १३५६८८।क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा धरौटी क�ी नगरेको �

१३५,६८८

�म भौचर
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५९ �मण खच� 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा
पदा�धकारीलाई �मण खच� � ४०४४९९०। भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् . • अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग
भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको । • िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण
�ा� ह�न नसकेको । • �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको । • �मणह� काया�लयसँग अस�ब��धत
नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको । • �प� �योजन बेगर काया�लयको काम उ�ेख गरी वडा अ�य� तथा सद�य सिहतका पदा�धकारीको
७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको । अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट
�मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो । �यसैले तोिकएको कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण
आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

६० सामा�जक सुर�ातफ�  
सामा�जक सुर�ा काया��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १३ नाम दता� र नवीकरणबाट आगामी आ�थ�क वष�का लािग कायम ह�न आएको लाभ�ाहीको िववरण ��येक
�थानीय तहले फागुन मसा�तिभ� िवभागले स�ालनमा �याएको �यव�थापन सूचना �णाली (एम.आई.एसं) मा अिनवाय� �पमा �िवि� गरी लगत अ�ाव�धक गनु�पन�मा सो
�ि�या पुरा नभएकोले यस तफ�  सुधारको लािग �यान जानुपद�छ ।

६१ ६१ 

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

६२ ६२ 

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

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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६३ अनुगमन तथा स�प�र�ण 

�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�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मखु
�शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जू �न�नानसुार रहेको छ । (�॰हजारमा)

गत
वष�स�मको
बे�जू

यो वष� संपरी�ण
ग�रएको बे�जू

गत बष�स�मको
बाँक� बे�जू

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

१�२३४ १०१ १�१३३

यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु
दफा
नं.

वे�जुको
संि��
�यहोरा

फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

1. २०७६।
७७

२१ विढ
भु�ानी

९�२०० ९�२००।

2. ४४ विढ
भु�कतानी

�७�९। �७�९।

ज�मा 100959
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६४ अ�ाव�धक वे�जु
यस गाँउपा�लकाको २०७७।78 स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जूको ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ (�॰हजारमा)

गत
वष�स�मको
बाँक�
बे�जू (A)

यो वष�
संपरी�ण
ग�रएको
बे�जू
(B)

यो वष�
कायम
बे�जू
(C)

संपरी�णबाट
कायम बे�जू
(D)

अ�यािवधक
बाँक� बे�जू

(E=A-
B+C+D)

१�१३३ ० �३९२० ० 69053
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