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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

   गण्डकी प्रदेश 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 106 तमतिाः २०७९।३।25 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

नापाा भतूम गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
मनाङ। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ९ लाख 76 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. 2 लाख ४८ हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू असलु 
गनुापने रू. 3 लाख 82 हजार र तनर्तमि गनुापने रू. 3 लाख 46 हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा रु.५ करोड ८ लाख ५७ हजार बेरुजू 
बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फ्ौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अ्ावतधक बेरुजू रु. ५ करोड ९ 
लाख ४६ हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अ्ावतधक बेरुजू 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 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 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

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

रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन 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। 

 
 
  

           (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

नापाा भतूम गाउँपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फ्ौट बाँकी 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 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

29 9 976 0 2 248 29 7 728 382 346 0 0 0 346 0 

                                      
 

 

अ्ावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा सम्मको 

बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फ्ौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

मनाङ 50857 0 639 50218 0 728 50946 

 



https://nams.oag.gov.np1 of 18

आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : नापा� भूिम गाउँपा�लका, मनाङ , नपू� गाउँपा�लका , मनाङ

काया�लय �मुख महेश पा��न २०७८-१२-२८ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख िदपे�� प��डत २०७८-२-१०

काया�लय �मुख �कमागंत उपा�याय २०७७-५-९

काया�लय �मुख ने�मणी �यौपाने २०७५-१२-८

लेखा �मुख �खल बहादरु कुमाल २०७९-१-९

लेखा �मुख िब�ण ु�साद पोखरेल २०७६-९-३

बे�जु रकम ७२८,०३३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ५,१५,६२,७४१.६७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ८,०७,०१,५४० चालु खच� ४,२९,१४,३३५

�देश सरकारबाट अनुदान ३,०७,१२,००० पँूजीगत खच� ८,७७,२७,६३८.७९

राज�व बाँडफाँट २,९४,८५,३७८ िव�ीय/अ�य �यव�था ५२,९६,५८४.९७

आ�त�रक आय २३,७२,८६५

अ�य आय ८०,९६,६३०.२५

कुल आय १५,१३,६८,४१३.२५ कुल खच� १३,५९,३८,५५८.७६

बाँक� मौ�दात ६,६९,९२,५९६.१६
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१ प�रचय : �थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प�तीलाई सढृुढ गर� �थानीय तहमा �वधायीक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय
सरकार संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकार संचालन गन� हरेक काय�मा सहकार�ता, सह-अि�त�व र सम�वयलाई �वध�न गनु� र
�थानीय सरकारको हरेक काममा जनसहभा�गता, उतरदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकह�लाई लाभको �वतरणमा सलुभ र गणु�तर�य सेवा �दान गनु� नै
गाउँपा�लका �थापनाको उ�े�य हो । ग�डक� �देशमा अवि�थत यस गाउँपा�लका अ�तग�त ५ वडा २० सभा सद�य रहेका छन । कुल ७५३.५४ ब.�क.मी �े�फल
ओगटेको यस गाउँपा�लकाको जनसं�या ६१५ जना रहेको छ ।
उपरो� आ�थ�क कारोवारको महालेखापर��कको वा�ष�क लेखापर��ण योजना २०७८, समि�टगत र ईकाइगत �वीकृत लेखापर��ण योजना, आ�त�रक लेखापर��ण
��तवेदनको गिणतीय श�ुतालाई आधार �लई, एवं साव�ज�नक लेखापर��ण स�ब�धी माग�दश�न तथा असल अ�यास साथै काया�लयवाट पसे भए स�मको �े�ताको आधारमा
लेखापर��ण स�प� ग�रएको छ । उ� लेखापर��णबाट देिखएको �यहोरा उपर �म�त २०७8।06।02 मा �यव�थापन प�संग भएको छलफल प�चात कायम गरेको
�यहोरा संल�न गर� देहाय अनसुारको ��तवेदन तयार ग�रएको छ ।
िव�ीय िववरण
: 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको
अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय�
�णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । �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 NPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन । आय र �ययको वा�तिवक
��थित दे�खने गरी लेखां�न गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन । • गाउँपा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची-11 वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार
गरेको पाईएन । • गाउँपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै गाउँपा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र
सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन। • गाउँपा�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 । • कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा
�सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन । •
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन। • ठे�काह�को िव�तृत
िववरण दे�खने गरी ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन। • साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका
आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन । • वातावरण संर�णको एक�कृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन । •
िनजामती सेवा ऐन, 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन । • म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा
थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस गाउँपा�लका तथा गाउँपा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमितको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु
अिभलेख समायोजन भएको गाउँपा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस गाउँपा�लकामा समािहत भएका सािबकका
िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख गाउँपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले गाउँपा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ । •
मम�त स�भार तथा संर�ण अिभलेख खाता म.ले.प.फा.नं.४१५ �योगमा न�याएको । • वािष�क ख�रद योजना तयार नगरेको। • आ�त�रक लेखापरी�णबाट दे�खएका वे�जु
समयमानै फ�य�ट नगरेको । • अ��तम लेखापरी�णबाट दे�खएका वे�जुको लगत राखी स�परी�ण स�ब�धी काय� नगरेको । • अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन,

२०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यमकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यमकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन । • दिैनक
काय�स�पादन िववरण, कम�चारी द�तखत नमुना फाराम नराखेको, पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह
सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३ वािष�क ल�य तथा �गित 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०77 को िनयम 35 मा बजेट तथा काय��म काया��वयन एवं �गित िववरण �ैमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पन�
�यव�था छ ।काया�लयले तयार गरी पेश गरेको वािष�क �गित �ितबेदनमा िन�न अनुसार भौितक �गित देखाएको छ ।

�स.नं काय��म/योजना कुल काय��म सं�या वािष�क �गित ��थती

शु�य �ितशत 25 �ितशत 50 �ितशत 75 �ितशत कैिफयत

1 िविभ� 59 0 1 5 53

काया�लयबाट स�ा�लत काय��म/योजनाह�मा म�ये 53 वटा योजनाह�को 75 �ितशत �गित, 5 वटा योजनाको 50 �ितशत तथा 1 योजनाको 25 �ितशत भ�दा कम
�गित दे�खएकोले ल�य अनुसार �गित �यून रहेकोले समयमा काय��म स�ालन गरी तोिकएको ल�य हा�सल गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४ चौमा�सक खच� 
चौमा�सक �पमा वािष�क काय��म �वीकृत गरी सोही बमो�जम चौमा�सक �पमा ल�य तोक� बजेट िविनयोजन ग�रएको ह��छ । काया�लयले गरेको बािष�क पंूजीगत खच� �.

80278778.92 म�ये ते�ो चौमा�सकमा �. 48713293.16 खच� भएको छ भने आषाढ मिहनामा मा� �. 47501093.16 खच� भएको छ । ते�ो चौमा�सक र आषाढ
मिहनाको खच�को सम� �ितशत �मशः 60.68 र 59.17 रहेको छ ।

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

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

पँूजीगत 80278778.92 11664000 19901485.76 48713293.16 47501093.16

ज�मा 100 14.53 24.79 60.68 59.17

ते�ो चौमा�सक र आषाढ मिहनामा िविनयो�जत रकमको ठूलो अंश खच� भएको स�ब�धमा अ�धकांश योजनाह�को योजना फरफारक आषाढ मिहनामा ह�ने भएकोले ते�ो
चौमा�सक र आषाढ मिहनामा बढी खच� भएको काया�लयले जनाएको छ । यसरी खच� ग�रदा खच�को सिह सदपुयोग नह�ने, जथाभावी खच� ग�रने, कामको गुण�तरमा �भाव
पनु�का साथै आ�थ�क अिनयिमतता समेत बढने अव�था �सज�ना ह�ने दे�ख�छ । ते�ो चौमा�सक र आषाढ मिहनामा मा� ठूलो रकम खच� ह�न निदने तफ�  स�ब��धत
िनकायको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

५ घर ज�गाको लगत 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 102 मा ��येक काया�लयले काया�लय बसेको सरकारी घर, ज�गा तथा काया�लय अ�तग�तको घर
ज�गाको लगत तथा �माण पुजा� काया�लयको नाममा �ा� भए/नभएको �यहोरा खुलाई �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� �यव�था छ ।काया�लयले घर ज�गाको लगत राखेको
नपाईएकोले िनयमको पालना ह�नुपद�छ ।

६ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा गाउँपा�लका तथा वडा काया�लयको काम, कत��य र अ�धकारको �यव�था छ। गाउँपा�लकावाट सेवा �वाह
स�ब�धी िववरण अिभलेख राखेको छैन।गाउँपा�लकाले ऐन वमो�जम सोको अिभलेख �यव��थत गनु�पद�छ।
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७ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को शंशो�धत
�े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास 26872 11015 5.03

सामा�जक �े� 34971 15383 7.03

भौितक पूवा�धार िवकास 90716 65195 29.8

सुशासन र सं�थागत िवकास 5100 3198 0.015

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक 61168 28400 12.98

ज�मा 218827 123191 56.29

८ वािष�क �ितबेदन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०77 को िनयम 35 बमो�जम ��येक काया�लयले आ�थ�क वष� समा� भएको ३ मिहना िभ� वािष�क �ितबेदन
तयार गरी म��ालय, िवभाग, कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा पठाउनु पन� �यव�था रहेकोमा वािष�क �ितबेदन तयार गरेको छैन । िनयमको पालना गरी वािष�क
�ितबेदन तयार गनु�पद�छ ।
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९ चौमा�सक िववरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा �थानीय तहले �थानीय स��त कोषमा भएको आय �ययको चौमा�सक िशष�कगत िववरण तयार गरी संघीय
अथ� म��ालय, �देश अथ� म��ालय, तथा राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले चौमा�सक िववरणह� तोिकएको िनकायमा
पठाएको दे�खएन । अतः कानुनको प�रपालना गरी तोिकएको िनकायमा िववरण पठाउनुपद�छ ।

१० िववरण साब�जिनक 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) मा �मुख �शासक�य अ�धकृतले गाउँपा�लकाको कोषबाट खच� भएको रकमको चौमा�सक �गित �य�तो अव�ध
समा� भएको प�� िदनिभ� काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गनु�पन� तथा दफा ७६(४) मा आ�नो आय र �ययको िववरण ��येक मिहनाको सात गतेिभ� साव�जिनक गनु�पन�
�यव�था छ । गाउँपा�लकाले खच�को �गित िववरण तथा आय÷�ययको िववरण साव�जिनक गरेको दे�खएन । अतः कानुन बमो�जम �गित िववरण काय�पा�लकामा पेश गन�
तथा आय÷�ययको िववरण साव�जिनक गनु�पद�छ ।

११ ऐनको काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(7) मा गाउँपा�लकाले गाउँसभाबाट �वीकृत सीमा र िशष�क बािहर गई बजेट खच� गन� नपाउने साथै दफा ७8(5) मा
गाउँपा�लकाले साव�जिनक सेवा �वाहलाई पारदश�, उ�रदायी र जवाफदेही बनाउन साव�जिनक परी�ण, सामा�जक परी�ण तथा साव�जिनक सुनुवाई ज�ता काय��म
स�ालन गनु�पन� �यव�था छ। यस गाउँपा�लकाले कितपय काय��म गाउँसभाबाट �वीकृत काय��म भ�दा गाउँकाय�पा�लकाको िनण�य बमो�जम िविनयोजन गरी खच� गरेको
दे�खयो। गाउँपा�लकाले स�ालन गरेका योजना तथा काय��मको सामा�जक परी�ण, साव�जिनक परी�ण तथा साव�जिनक सुनुवाई ज�ता काय��म स�ालन गरेको पाइएन।
यसबाट गाउँसभाबाट �वीकृत योजनामा खच� भएको रकमको पारदिश�ता तथा जवाफदेहीता कायम रहेको दे�खएन। गाउँपा�लकाले ऐनमा भएका �यव�थाको पालना गरी
पारदिश�ता तथा जवाफदेहीता कायम गनु�पद�छ ।
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१२ योजना छनौट र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगत मूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �कृितका योजना
छनौट गरी �ा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
अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । गाउँपा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छनः

� १ लाख स�म � १ लाख दे�ख २ लाखस�म � २ लाखदे�ख ५ लाखस�मका � ५लाख दे�ख १० लाखस�मका � १० लाख भ�दा बढी ज�मा

० ४ १५ १८ २० ५७

उपरो� िववरण अनुसार गाउँपा�लकाले यस वष� ज�मा ५७ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१० लाख भ�दा मुिनका ३७  वटा योजनाह� रहेका छन् ।य�तो �कृितका
योजनाह�को लािग आ�थ�क, मानवीय साधनह�को लागतको तुलनामा �ा� �ितफल �यून ह�ने तथा दीगो िवकासमा समेत टेवा नपु�े दे�ख�छ । अतः काया�लयले वािष�क
योजना तथा बजेट तजु�मा गदा� उपल�ध �ोत साधनह�लाई िमत�ययी त�रकाले प�रचालन गरी �भावकारी �पले उ�च�म �ितफल �ा� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१३ बािष�क �ितवेदन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, 2074 को दफा 45 मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क
�ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ् �यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

१४ स�प��को संर�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा �थानीय तह तथा दफा ९८ मा �ज�ा सभाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख, मम�त सं�भार तथा अ�य
�ब�ध गनु�पन� �यव�था छ । गाउँसभाले स�प�� संर�णको लािग चािहने आव�यक �ब�ध गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np10 of 18

१५ न�सा पास र मू�याङकन 

�थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ को १ अनुसार कसैले पिन गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाबाट न�सा पास नगराई भवन िनमा�ण गन� नह�ने �यव�था छ ।
तोके बमो�जम संरचना िनमा�ण गनु�पुव� गाउपा�लकाबाट �यसको न�सा पास गन� �यव�थालाई �भावकारी काया��वयन र मू�याङकन �णालीलाइ यथाथ�परक बनाउनुपद�छ ।
घर ज�गा मू�याङकन गन� बै�ािनक �णालीको अवल�वन गरी प�का ढलान प�का ज�तापाताको �ित वग�िफट कित लागत पद�छ सो यिकन ग�रनु पद�छ । मालपोत
काया�लयमा �लखत पा�रतको लािग पठाइएको मु�याङकन �ितवेदन यथाथ�परक नभै अनुमानको भरमा ले�ने गरेको पाइएकोले सोमा सुधार ह�नुपद�छ ।

१६ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते
िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७
िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी को�जो ते��जङ
लामाले २०७७।३।२० गते �.२१ करोड २५ लाख ८९ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।२० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले
२०७७।०३।२५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

१७ �ोत अनुमान तथा वजेट �समा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ वमो�जम गाउँपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व वाँडफाँडवाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको
��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र वजेट �समा िनधा�रण गन� ४ सद�यीय सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, स�तु�लत िवतरणमा
वजेट �समा िनधा�रण, वजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण, वजेट तजु�मा माग�दश�न गनु�पन� र काय�पा�लकामा पेश गन� कानुनी �यव�था रहेकोमा िवषयगत �े� तथा
पूवा�धार �े�मा रकम िविनयोजन गरी योजना छनौट तथा सोको �ाथिमक�करण गरी आंिशक �पमा काया��वयनमा �याएता पिन ठुला पूवा�धार �े�लाई वजेटको
�ाथिमकतामा राखेको दे�खएन । साना, ठुला, मझौला पूवा�धार �े�को िवकासमा वजेट �यव�थापन गरी आगामी िदनमा काया��वयनमा �याउन �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
गाउँको �ाथिमक आयोजना कुन कुन ह�न ��ेपण गरी वजेट तथा �ोतको �ाथिमकता तयार गरी योजना काया��वयनमा �याउन आव�यक छ ।
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१८ खच� िब�लेषण 

गाउँपा�लकाले यसबष� आ�त�रक आयबाट कुल �.23,72,864।84, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.13,28,30,616।62 समेत �. 13,52,03,481।46 आ�दानी
भएकोमा चालु तफ�  �. 4,29,14,335।22 र पँू�जगत तफ�  �. 8,77,27,638।79 समेत �. 13,06,41,974।01 खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा 1.75

�ितशत मा� रहेको छ । गाउँपा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट 31.74 �ितशत चालु र 64.88 �ितशत पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको
दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�म�पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन गनु�पद�छ ।

१९ कम�चारी करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा
�थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाको कृिष
तथा �वा��य र वडा काया�लयह�मामा 7 जना कम�चारीह� करारमा राखी �. 3738396।00 खच� लेखेको छ ।

२० �यायीक 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 दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । �ा� िववरण अनुसार यो बष� �याियक सिमितमा कुनै उजुरी परेको छैन ।

२१ �ज�सी िनरी�ण �ितबेदन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम ९९ बमो�जम तयार ग�रएको �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�े�खत �ललाम िब�� गनु�पन� �ज�सी
मालसामान िनयम 106 बमो�जम एक मिहनािभ� �ि�या शु� गनु�पन� तथा िनयम 99(4) बमो�जम मम�त स�भार गनु�पन� मालसामानको हकमा ितन मिहनािभ� मम�त स�भार
ग�रस�नु पन� �यव�था छ । काया�लयबाट �ा� �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन बमो�जम �ललाम िब�� तथा मम�त स�भार गनु�पन� काय� नगरेकोले िनयमानुसार गनु�पन� दे�ख�छ ।

२२ सु�को �योग 

गाउँपा�लकाले Sub National Tresury Regulatory Application (SUTRA) �योग गरी वािष�क �ाि� तथा भु�ानीको िहसाव गरेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२३ आयको अनुमान

: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले गाउँपा�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�  आ�त�रक �ोत प�रचालन वापत अनुमािनत �.1000000।00

�ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७7।७8 मा �.2372864।84 अथा�त अनुमान भ�दा 137.29 �ितशत बढी आय �ा� गरेको छ । आ�दानीका अनुमान
यथा�थपरक बनाउनुपद�छ ।

२४ पदा�धकारी सुिवधा 
पदा�धकारी सुिवधाः ग�डक� �देश गाउसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ३,४,५,६ मा �थानीय तहका
पदा�धकारी, सद�य र सभाको सद�यले आफु िनवा�िचत भई तोिकएको अनुसूचीमा उ�ेख भए बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही
शु� गरेको िमित दे�ख मा�सक सुिवधा पाउने �यव�था गरेकोमा स�मानीत सव��च अदालतको आदेशले २०७६ काित�क १ गते बाट लागु ह�ने गरी उ� सुिवधाह� खारेज
ग�रएको छ।जसअनुसार ग�डक� �देश सरकारले �थम संशोधन गरी िमित २०७७/३/२६ मा राजप�मा �कािशत गरेको उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी ऐनको
तोिकएको अनुसूिचमा उ�ेख भए बमो�जम सुिवधामा गत वष�को 7 मिहना र यो वष� समेत �. ६१७३५००.० खच� लेखेको छ।

२५ अि�म कर 
२६२।०७८।३।३० आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ मा वा�स�दा �यि�ला◌�इ ठे�का वा करार वापत पचास हजार भ�दा वढीको भु�ानी िददा भु�ानीमा १॰५
�ितशतका दरले कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयका कम�चारी िवरे�� �संह बोहराले पे�क� फ�य�ट गदा� नार गे� हाउस ए�ड रे�ुरे�टला◌�इ �.258408।0 भु�ानी
िददा अि�म कर �. ३876।12 र �ी महेश पा��नको पे�क� फ�य�ट गदा� स�पूण� कृिष भ�डारलाई �.412450।00 र एम.िव. ट� ेडस�लाई �.169914।35 समेत
�.5852364.35 भु�ानी िददा सोको 1.5 �ितशतको दरले ह�न आउने अि�म आयकर �.8735.46 समेत �.12611.58 क�ा नगरी भु�ानी िदएकोले कर रकम संिघय
संिचत कोषमा दा�खला गनु�पद�छ � ........

१२,६११.५८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np13 of 18

२६ छपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०77 को िनयम ३9(10) मा कुनै रकमको भु�ानी िददा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले ऐन िनयमको संगालो 125 थान, िनयमावलीको संगालो 125 थान, काय�िव�धको संगालो 125 थान छपाई गरी �स�वावा �ेस �ा.�ल.लाई �.3,45,780/-

भु�ानी िदएकोमा छपाई गरेका उ� सामा�ी गाउँपा�लकाको �ज�सी खातामा आ�दानी नबाँधी भु�ानी गरेको िनयमस�मत दे�खएन । उ� सामा�ीह� �ज�सी खातामा
आ�दानी बाँ�नु पद�छ ।

३४५,७८०

२७ िबल भरपाई वेगर खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(10) मा खच� ले�नु अिघ �य�तो भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल�
भए/नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले देहायका काय��म स�ालन गन�को
िदएको पे�क� फछय�ट गदा� िबल भरपाई भ�दा बढी पे�क� फ�य�ट गरेकोले नपुग रकम स�व��धतबाट असुल गरी दा�खला गनु�पद�छ �..........

गो॰भौ/िमित काय��म पे�क� रकम िवलभरपा◌�इ रकम नपुग रकम

६५।०७८।३।३१ IMNCI कोिचङ काय��म १००००० ९५०७८ ४९२२

६५।०७८।३।३१ �वा��य सं�थाको �यूनतम सेवा मापद�ड काय��म �थम र दो�ो ३००००० २७४५०२।० २५४९८

ज�मा ३०४२०।०

३०,४२०

२८ कर िवजक

२८.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई संल� गरी �रत पुगे वा
नपुगेको जाँच गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले नार आधारभूत िव�ालय भवन िनमा�णको �.97,02029।19 को काय�स�प� �ितवेदन पेश गरेकोमा �ोिभजनल
सम वापत �.310000।00 को कर िवजक वेगर भु�ानी िदएको कर िवजक पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� दे�खएको �.......................

३१०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२८.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई संल� गरी �रत पुगे वा
नपुगेको जाँच गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले नार �वा��य चौक� आवास भवन िनमा�णको �थम रिन� िबलबाट �.45,66,229।01 भु�ानी गदा� �ोिभजनल
सम वापतको रकम 65000।0 भु�ानी गरेकोमा �. 19035।0 िबल िवजक वेगर भु�ानी गरेको कर िवजक पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� दे�खएको �.......

(वे�जु रकम असुली भई दा�खला भएकोले �िति�यावाट वे�जु हटाइएको छ।)

२९ आनुपाितक क�ी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायसँग काय� गराउँदा लागत अनुमानमा समावेश रहेको जनसहभािगताको
अंश, क��ट�जे�सी क�ा गरी मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िन�न उपभो�ा सिमितसँग काय� गराई भु�ानी गरेकोमा स�झौता बमो�जम वा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा जनसहभािगतको अंश �. 67274.55 घटी क�ा गरी भु�ानी िदएकोले स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल ह�नुपन� दे�खएको �.........

योजनाको नाम लागत अनुमान उ.स. योगदान काय�स�प� भु�ानी ह�नुपन� भु�ानी गरेको बढी भू�ानी

नारमा �वा��य, वडा भवन 1068446.25 108446.25 1051460 944737 955459 10722

ना�गे पय�टन बाटो िनम�ण 1056605 96604 983330 893454 942002 48548

�याँखुमा रंगशाला खेलकुद मैदान िनमा�ण उ.स. 2118858.77 198858.77 1301553.51 1179402.72 1171398.16 8004.55

ज�मा 67274.55

(ना�गे पय�टनको � ४८५४८ र �याखुमा रंगशालाको ८००५ गरी ज�मा ५६५५३ असुल भई दा�खला भएकोले �िति�यावाट वे�जु हटाइएको छ )

१०,७२२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३० था जलिव�ुत तथा �संचाई आयोजना 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन �ोतको उ�च�म �ितफल �ा� ह�ने र �ा� �ितफलको
उिचत गुण�तर समेत कायम ह�ने गरी िमत�ययी त�रकाले गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले था जल िव�ुत तथा �संचाई आयोजनाको लािग लागत अनुमान �. 84,49,932।
00 तयार गरी दो�ो िबलस�म �.69,57,487।00 भु�ानी िदई काय�स�प� नगरी आयोजना �थिगत गरेकोले अपेि�त �ितफल �ा� नगरेकोले खच� उपल�धी िवहीन
दे�खएको छ ।

३१ िबल भ�दा बढी पे�क� फ�य�ट 

164-078/03/31, आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(10) मा खच� ले�नु अिघ �य�तो भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र
कागजात संल� भए/नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । सुचना अ�धकृत �ी उ�वल
वा�तोलालाई �.360000।00 पे�क� िदएकोमा �.356500।00 मा �यामरा ख�रदको िवजक पेश गरी उ� पे�क� �.360000।00 फ�य�ट गरेकोले बढी �.3500।00

फ�य�ट गरेकोले असुल ह�नुपद�छ �....

३,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३२ िश�क दरव�दी र पदपूित� तथा िव�ाथ� अनुपात 

�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
आधारभुत तहका 2 सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िवधालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िवधाथ� सं�या

१ नार आधारभुत िव�ालय 7 4 0 19

२ फू आधारभुत िव�ालय 3 3 1 28

ज�मा 10 7 1 47

उ�े�खत ता�लकामा नार आधारमुत िव�ालयमा िश�क िवधाथ� अनुपात १M4·7५ रहेको छ भने फू आधारभूत िव�ालयमा १M9.33 अनुपात रहको दे�खयो । यसरी
हेदा� पा�लकाले िश�क िवधाथ� अनुपात निमलाइ अव�यकता भ�दा वढी िश�क िनय�ु गरेको दे�खयो ।

३३ िश�कको तलब 

िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १२६ मा िश�क िकतावखानावाट �ितवेदन पा�रत गराएर मा� काया�लयले आ�नो काय��े� अ�तग�तका िविभ� िव�ालयह�मा
काय�रत िश�कह�को तलब भ�ा िनकासा गनु�पद�छ । काया�लयले िविभ� िव�ालयह�मा काय�रत िश�कह�को तलबी �ितवेदन पा�रत नगराई तलब भ�ा वापत
�.3331803।00 खच� लेखेकोले यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३४ कोिभड-१९ को �यव�थापन 

यस वष� महामारीको �पमा फै�लएको कोिभड-१९ को रोकथाम र िनय��णको लािग गत वष� संसद िवकास कोषबाट �.20,00,000।00 र यस वष� संघीय सरकारबाट
�.10,00,000।00 िनकाशा भएकोमा िन�नानुसारका काय�मा खच� गरेको दे�खयो ।

खच� शीष�क �वा��यकम�को पा�र�िमक खच� कोिभड अ�पताल िनमा�ण खच� �वा��य साम�ी खच� �चार �सार खच� ज�मा खच�

�कोप �यव�थापन कोष 225000 625489 498962 184191 1533642

३५ आ�तरीक लेखापरी�ण �ितवेदनको काया��वयन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७6 को दफा ३3(8) मा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनले औ�याएका �यहोरा अ��तम लेखापरी�ण अगाव ैफ�य�ट
गराउनुपन� �यव�था भएकोमा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनबाट औ�याएको नार आधारभुत िव�ालयका िश�कलाई 2077 चै� मिहनामा पोषाक भ�ा भु�ानी गदा� �.

15000।00 बढी भु�ानी गरेकोले असुल ह�नुपद�छ �.

१५,०००

३६ अनुगमन तथा स�परी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ।सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य
�मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ।यो वष�को लेखापरी�णको �ममा भई स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु तथा यो वष�को बाँक� बे�जूको अ�ाव�धक
अव�था िन�नानुसार रहेको छ। (�. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू यो वष� कायम बे�जू संपरी�णबाट कायम बे�जू अ�यािवधक बाँक� बे�जू

५०८५७ 63९ ९७६ ५११९४
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३७ पा�र�िमक करः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा कुनै �ाकृितक �यि�ले कुनै आय वष�मा रोजगारीबाट �ा� भएका सव ैरकम आयमा समावेश गरी िनयमानुसार छुट पाउने रकम क�ा
गरी कर यो�य आयमा तोिकए बमो�जम पा�र�िमक कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ ।यस काया�लयका िन�नानुसारका पदा�धकारी तथा सद�यले पाएको सुिवधा दशै खच�, लुगा
भ�ा लगागतको कूल आयमा िन�नानुसार कर क�ा गनु�पन�मा कर क�ा गन� छुट भएको �. १७१९६०.० असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु� पद�छ, �.......

नाम, थर पद �ित मिहना ज�मा
रकम

१९ मिहनाको
सेवा सुिवधा

पा�र�िमक
कर यो�य
आय

सा॰सु सिहत क�ा
गनु�पन�
कर

क�ा गरेको
कर

नपुग
पा�र�िमक
कर

�ी िमङमा िछ�रङ लामा अ�य� ४८०००.० ९३७०००.० ४८७०००.० ११०६००.० १०१२०.० १००४८०.०

�ीी को�जो ते��जङ
लामा

उपा�य� ४३०००.० ८३७०००.० ३८७०००.० ८०६००.० ९१२०.० ७१४८०.०

ज�मा ९१०००.० १७७४०००.० ८७४०००.० १९१२००.० १९२४०.० १७१९६०.०

(असुली भई दा�खला भएकोले �िति�यावाट वे�जु हटाइएको छ।)
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