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दरूदृष्टि (Vision) 
 

जवाफदेहहिा, पारदलशािा र तनष्ठा प्रवर्दाधन गने र्वश्वसनीर् संस्था 
ह'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्य (Mission) 
 

देशमा स्विन्त्र एवं गुणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्य मान्यता (Core Values) 

 

स्विन्त्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदलशािा (Transparency) 

जवाफदेहहिा (Accountability) 

व्र्ावसातर्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोजजम तनर्लमििा, लमिव्र्तर्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र 
औचित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण 
ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकल ेप्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्त्न 
गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्न े व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोजजम स्थानीर् 
िहको 207७/7८ को आचथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्त्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको 
छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नपेालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, र्वत्तीर् लखेापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेलशका, 
महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसाँग सम्बजन्त्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्त्न गररएको छ । 
लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शुद्धिा, प्रिललि कानुनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एव ं कार्ाक्रम 
कार्ाान्त्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जजम्मवेारी, जवाफदेहहिा एव ंपारदलशािा र सवेा प्रवाहको 
अवस्था मलू्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सगैरी स्रोि साधनको प्राजप्ि र पररिालन सम्बन्त्धमा तनर्लमििा, लमिव्र्तर्िा, कार्ादक्षिा 
र प्रभावकाररिा भए नभएको र्वशे्लषण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लाचग सुझाव प्रदान गरी सुशासन प्रवद्धानमा टेवा परु् र्ाउनु 
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आचथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्त्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारजम्भक प्रतिवदेन उपर प्राप्त 
प्रतिक्रक्रर्ाका र्वषर्हरू लमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावशे गरेर रार् सहहिको अजन्त्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देखखएका व्र्होराहरु मूलि: आन्त्िररक आर् र राजस्व बााँडफााँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्त्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्त्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट हदएको, 
बक्र्ौिा असुलीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजटे अनुशासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजटे राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम 
संशोधन गरी अनुमोदन गने गरेको, वषाान्त्िमा बढी खिा गरेको, खररद कानुन र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्चधक प्रशासतनक खिा 
गरेको, बिि अनुदान क्रफिाा नगरेको, अनुत्पादक िथा र्विरणमुखी खिाको बाहुल्र्िा रहेको लगार्ि छन ् । त्र्सगैरी र्वकास 
तनमााणिफा  र्ोजना प्राथलमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनुमान िथा आर्ोजना िर्ारीमा 
अत्र्चधक रुपमा परामशादािामाचथ तनभार रहेको, जहटल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सलमतिबाट गराएको, जनसहभाचगिा 
नजुटेको, हदगो र्वकासका लक्ष्र् अनुरूप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा 
समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्त्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनुभवी र दक्ष जनशक्तक्तको कमी रहेको, कमािारी तनरु्क्तक्त िथा 
बढुवामा प्रदेश लोकसवेा आर्ोगको परामशा नललएको, सवेा प्रवाहमा अपेक्षक्षि सुधार हुन नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि 
अलभलेख नरहेको, सञ्िाललि र्ोजना, कार्ाक्रम, सवेा प्रवाहको र्थाथा रुपले अलभलेख नराखेको, अचधकांशको बैङ्क हहसाब नलभडकेो, 
लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्त्िररक तनर्न्त्रण कमजोर रहनुका साथ ैआन्त्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी 
नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन उपर छलफल र बरेुज ू फर्छार्ौट सम्बन्त्धी स्पष्ट 
कार्ार्वचध िजुामा भएको देखखएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सुधार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही 
गरी र्वत्तीर् अनुशासन हुने व्र्वस्था लमलाउनुपदाछ । 

समर् र जनशक्तक्तको सीलमििाको बाबजुद र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपजस्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको 
र लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमुख सहहिका पदाचधकारीहरूसाँग छलफल समेि गररएको चथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्त्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सवेा 
प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग पुर् र्ाउने स्थानीर् िहका सब ै पदाचधकारी िथा 
कमािारीहरू र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्त्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (िंकमणि शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 



 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oag.gov.np 

 

 

                          

 

  

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ११७ लमतिाः २०७९।३।२३ 

र्वषर्ाः लखेापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमुख/अध्र्क्षज्रू्, 

नौबहहनी  गााँउपाललका, गााँउ कार्ापाललकाको कार्ाालर्, 
बहाने, प्रू्ठान । 
 

कैफियत सहहतको राय 

हामीले नौबहहनी गााँउपाललकाको आचथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससाँग सम्बजन्त्धि अन्त्र् र्ववरण िथा लेखा 
हटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैक्रफर्ि सहहिको रार् व्र्क्ि गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ल ेपाने असर बाहेक, पेस 
भएको २०७८ आषाढ ३१ मा समाप्ि भएको आचथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससाँग सम्बजन्त्धि अन्त्र् र्ववरणले स्थानीर् 
िहसाँग सम्बजन्त्धि प्रिललि कानुनबमोजजम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था चिरण गदाछ।  

कैफियत सहहतको राय व्यक्त गने आधार 

१.  नौबहहनी गााँउपाललकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक क्षेर लेखामानको ढााँिा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको 
छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू १६ लाख ७८ हजार बेरुजू देखखएको छ। सोमध्रे् लमति २०७८।७।१२ मा प्राप्ि प्रतिक्रक्रर्ाबाट रू १२ लाख ८८ हजार 
फस्र्ौट भई बााँकी बेरुजू असुल गनुापने रू २५ हजार , प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू ३ लाख, तनर्लमि गनुापने रू ६४ हजार छ 
।पाललकाको गिवषा ८ करोड १८ लाख ७८ हजार  बेरुजू बााँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छार्ौट एवं र्ो वषा कार्म 
भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अर्दर्ावचधक बेरुजू ६ करोड २७ लाख ८० हजार रहेको छ । नौबहहनी गााँउपाललकाको बेरुजू वगीकरि र 
अद्यावधधक बेरुजू ष्थितत यसैसाि सलंग्न छ । 

३. नौबहहनी गााँउपाललकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्राजप्िको प्रक्षेपण र्थाथापरक नभएको, असुली लक्ष्र्अनुसार नभएको, 
कमािारीको दरबन्त्दीअनुसार पदपूति ा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनुदानको पर्ााप्ि 
अनुगमन नभएको, र्विरणमुखी कार्ाक्रम सञ्िालन गरेको, आन्त्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको प्रारजम्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको स्रेस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पाललकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दातर्त्व र्क्रकन 
हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।   

हाम्रो लखेापरीक्षण कार्ा नेपालको सरं्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसाँग सम्बजन्त्धि अन्त्र् प्रिललि कानूनबमोजजम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने 
स्थानीर् िहसाँग हामी स्विन्त्र छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंहहिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्ि 
गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्ि गने आधारका लाचग पर्ााप्ि र उपरु्क्ि छन ्भन्त्ने कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

ववत्तीय वववरि उपर व्यवथिापन र लखेाउत्तरदायी अधधकारीको ष्जम्मेवारी 
आचथाक कार्ाबबचध िथा र्वत्तीर् उत्तरदातर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४ िथा अन्त्र् प्रिललि कानुन 

बमोजजम सही र र्थाथा हुने गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्त्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभूिरूपमा गलि 
आाँकडा रहहि स्वरूपमा बन्त्ने गरी आवश्र्क आन्त्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली लागू गने जजम्मेवारी पाललका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर/गाउाँ  
कार्ापाललका, नगरप्रमुख/अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अचधकृि नगरपाललकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रक्रक्रर्ाको अनुगमनका लाचग जजम्मेवार रहेका 
छन।्   

ववत्तीय वववरिको लखेापरीक्षि उपर लेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्त्र् गल्िी समिेका कारण सारभिूरूपमा गलि आाँकडा रहहि होस ् भनी उचिि 

आश्वस्ििा प्राप्ि गरी रार् सहहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उर्ददेश्र् हो।लखेापरीक्षणमा उचिि आश्वस्ििाल े
सामान्त्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हुन्त्छ, िर लखेापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लखेापरीक्षणसाँग सम्बजन्त्धि अन्त्र् प्रिललि कानुनबमोजजम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै 
अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्त्र् वा अन्त्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनजश्िििा भने हुाँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले 
सामान्त्र्िर्ा गने आचथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देखखएका एउटै वा समग्रिामा हुने र्वशेष वा जालसाजीजन्त्र् वा अन्त्र् 
गल्िीलाई सारभूिरूपमा गलि आाँकडा मातनएको छ।  

         



 

 
 

  नौबहहनी  गााँउपाललका 
बेरुजु बधगाकरि (बबतनयोजन, राजथव, धरौिी र अन्य कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारष्म्भक बेरुज ु
प्रततफियाबाि 
िर्छायौि 

बााँकी बेरुज ु

बेरुजु 

असुल 
गनुापने 

तनर्लमि गनुापने पेस्की 
दफा सखंर्ा 

रकम 

दफा सखंर्ा 

रकम 

दफा सखंर्ा 

रकम 
अतनर्लमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व 
लगि 

जजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नललएको 

जम्मा 

 

सैर्दधाजन्त्िक
 

लगिी
 

सैर्दधाजन्त्िक
 

लगिी
 

सैर्दधाजन्त्ि
क

 

लगिी
 

६० १४ १६७८ ० ७ १२८८ ६० ७ ३९० २६ ६४ ३०० ० ० ३९० ० 

                                      
 

 

अद्यावधधक बेरुजू ष्थितत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
जजल्ला गि वषा 

सम्मको 
बााँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको 
फर्छार्ौट 

बााँकी बेरुज ू र्ो वषा 
सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बरेुज ुबााँकी 

प्र्ूठान  ८१८७८ ० १९४८८ ६२३९० ० ३९० ६२७८० 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : नौबिहनी गाउँपा�लका, �यठुान , नौबािहनी गाउँपा�लका , �यूठान

काया�लय �मुख िशव राज पौडेल २०७७-१०-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख लाल च�� वुढा २०७७-४-१

बे�जु रकम ३९०,०८७

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४,०८,५०,३८३.४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३५,७६,५३,८८० चालु खच� २५,४६,४५,४१५.७५

�देश सरकारबाट अनुदान ४,११,३९,००० पँूजीगत खच� १९,६४,९८,३३३.४१

राज�व बाँडफाँट ८,८०,४५,५६३.८७ िव�ीय/अ�य �यव�था ११,२३,८६,१७१.२५

आ�त�रक आय ४७,५२,७४१

अ�य आय ९,६०,४१,६५२.३६

कुल आय ५८,७६,३२,८३७.२३ कुल खच� ५६,३५,२९,९२०.४१

बाँक� मौ�दात ६,४९,५३,३००.२२
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय 

· संवैधा�नक र कानूनी �यव�था : नेपालको सं�वधानको धारा २१४ बमोिजम �थानीय तहको काय�का�रणी अ�धकार सं�वधान र संघीय कानूनको अ�धनमा रह� गाउँपा�लकामा �न�हत
हुने र धारा २२१ मा �यव�थापक�य अ�धकार गाउँ सभामा रहने �यव�था छ । �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनसुार �थानीय तहको शासन �यव�थाको सामा�य �नद�शन,

�नय��ण र स�ालन गन� अ�भभारा पा�लकाको हुने उ�लेख छ ।सोह� अ�धकार बमोिजम काय�पा�लकाले काय� गद� आएको छ ।
· आ�थ�क कारोवारको ि�थती : �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम काय�पा�लकाले �ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता समेत �थानीय
सरकारले पेश गरेका �ा�ी र भ�ुानी �हसावको आ�थ�क वष� २०७7/०७8 को सम� आ�थ�क कारोवारको संि�� अव�था �न�न बमोिजम रहेको छ ।

नौव�हनी गाँपा�लका, गाँउकाय�पा�लकाकोकाया�लय
आ�थ�क वष� २०७7।०७8को एक�कृत आ�थ�क �ववरण



https://nams.oag.gov.np4 of 45

�स.नं. आयतफ� �स.नं. �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को
�ज�मेवारी

१ चालु खच� २�४६४�४१�.७�

क) नगद २ पँू�जगत
खच�

१९६४९�३३३.४१

ख) ब�क ४०��०३�३.४ ४०��०३�३.४ ३ िव�ीय
�यव�थापन
भु�ानी

०

२ राज�व
(आ�त�रक
आय)

० क) ऋण
भु�ानी

०

क)

आ�त�रक
राज�व

४७�२७४१. ९२७९�३०४.�७ ख) �याज
भु�ानी

०

ख) राज�व
बाँडफाँड

��०४��६३.�७ ग) अ�य
भु�ानी

०

ग) अ�य
आय

० ४ लगानी ०

३ िव�ीय
ह�ता�तरण

० क) ऋण
लगानी

०
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संघ

क) िव�ीय
समानीकरण
अनुदान

१०४१०००००. ३�७६�३��०. ख)सेयर
लगानी

०

ख) सशत�
अनुदान

२४३०�३��०. ग) अ�य
लगानी

०

ग)समपूरक
अनुदान

�००००००. � िवषयगत
िनकायबाट
�ा� खच�

७�९��९२४.

घ) िवशेष
अनुदान

१०�०००००. ६ िविभ�
कोष तफ�
खच�

०

४ �देश
सरकारबाट
�ा�
अनुदान

० क) �कोप
�यव�थापन
कोष

४३६०२४३.६६ ६७६४२६९.६६

क) िव�ीय
समानीकरण
अनुदान

�२�९०००. ४११३९०००. ख) िविवध
कोष

१४९०�९१.

ख) सशत�
अनुदान

१४��००००. ग) िवभा�य
कोष

०
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ग) समपूरक
अनुदान

१�००००००. घ) धरौटी
िफता�

९१३१३�.

घ) िवशेष
अनुदान

६००००००. ७ मौ�दात ०

� िवषयगत
िनकायबाट
�ा�

० क) ब�क
मौ�दात

�४७�२६��.�२ ६४९�३३००.२२

क)

सामा�जक
सुर�ा

७�०१७९२४. ७�९��९२४. ख) नगद
मौ�दात

ख)

�थानीय
पूवा�धार
िवकास

३�२�०००. ग) धरौटी
मौ�दात

१९�१३०�.

घ) ग�रवसँग
िव�वे�वर

४१००००. घ) �कोप
�यव�थापन
मौ�दात

७७�६�.२

६ िविभ�
कोषतफ� को
आय

० ङ) िविवध
कोष
मौ�दात

�१४१४६�.�

क) �कोप
�यव�थापन

४���९२�.�६ १७०��७२�.३६ च)

िवभा�य
०
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कोष कोष
मौ�दात

ख) धरौटी
कोष

२�६४४४३. � शसत�
अनुदान
िफता�

०

ग) िवभा�य
कोष

० क) संघीय
सरकार

२३३९६६६१.�९ २६६६�९७७.�९

घ) िविवध
कोष

९६३२३�९.� ख) �देश
सरकार

३२६९३१६.

ज�मा ६२�४�३२२०.६३ ज�मा ६२�४�३२२०.६३

उपरो� आ�थ�क कारोवारको महालखेापर��कको बा�ष �क लखेापर��ण योजना २०७८७, समि�टगत र ईकाइगत �वीकृत लखेापर��ण योजना,आ�त�रक लखेापर��ण
��तवदेनको गिणतीय श�ुतालाई आधार �लई, एवं साव�ज�नक लखेापर��ण स�ब�धी माग�दश�न तथा असल अ�यास तथा काया�लयवाट पेस भए स�मको �े�ताको आधारमा
लखेापर��ण स�प� ग�रएको छ । उ� लखेापर��णबाट देिखएको �यहोरा उपर �म�त २०७8/06/१७ मा �यव�थापन प�संग भएको छलफल प�चात कायम गरेको
�यहोरा संल�न गर� देहाय अनसुारको ��तवदेन तयार ग�रएको छ ।

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 पा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारल े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� गाउँ पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
पा�लका अ�तग�त 8 वडा, 41सभा सद�य, 113.41 वग� �कलो�मटर �े�फल तथा 30 हजार 292 जनसं�या रहेको छ ।

२ िव�ीय िववरण 

िव�ीय िववरणः �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 पा�लकाले २०७६।२।१९
मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ।
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३ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाइएन। यस
स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल बमो�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 पाइएन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�लका ले 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
पाइएन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट
तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाइएन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 बमो�जम आ�थ�क वष�
शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको
पाइएन। • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली वनाएको पाइएन । • 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 पाइएन । • 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 पाइएन। • 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 पाइएन । • 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 ५क बमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको
पाइएन । • पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ बमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । • पा�लकाले
काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म
अनुसारको �गित तयार गरेको पाइएन। • राज�व संकलन स�ब�धमा सूचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन । • �थानीय तहले
आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन । • िदगो िवकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन�
स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यकालीन ल�यह� तोिक मू�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 पाइयो । • वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी
पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाइएन । • �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाइएन
। • कुनै 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 सो अनुसार गरेको पाइएन । • ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी
खाता राखेको पाइएन। • �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
। • पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको मफ� त नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र लागत
सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन । • वातावरणको संर�णको एक�कृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भैरहेका �थानलाई
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म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एवं काय�योजना तयार गरेको पाइएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी
र िव�वशनीय बनाई सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४ खच� िब�लेषण 

खच� िब�लेषणः पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �. 4752741.00 राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � ५६१०४१८९७ समेत � 565794368.00 आ�दानी
भएकोमा चालु तफ�  �.254645415.00 र पँू�जगत तफ�  � 196498333.0० र िब��य �यब�था तफ�  � 6764269.00 समेत �. 563530030.00 खच� भएको छ । खच� म�ये
आ�त�रक आयको िह�सा -0.84 �ितशत रहेको छ । यस बष� पदा�धकारी सुिबधामा �. ८१६१००० खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको १७१ �ितशत बढी रहेको छ ।
पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  45.१८ �ितशत चालु र 34 �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट
पा�लकाह�ले िवकास िनमा�ण �योजनमा �यून खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व
बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

५ अवकाश कोषः 
अवकाश कोषः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा �थानीय तहका कम�चारीले िनजको सेवा शत� स�ब�धी कानून बमो�जम अवकाश ह� ँदा �ा� गन�
योगदानमा आधा�रत उपदान वा िनवृ�भरण, औष�ध उपचार लगायतका सुिवधा उपल�ध गराउनका लािग ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट दश �ितशत
रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गन� गरी एक अवकाश कोष �थापना गनु�पन� �यव�था छ । �थानीय सेवाका कम�चारी अवकाश ह� ँदा कानून
बमो�जम पाउने योगदानमा आधा�रत उपदान वा िनवृ�भरण, औष�ध उपचार लगायतका सबै सुिवधा उपल�ध गराउन एक अवकाश कोष �थापना गनु�पद�छ ।

६ �यायीक सिमितः 
�यायीक सिमितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको 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 गतबष�
फ�यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� नरहेको, यो बष� थप भएको 29 गरी कुल 29 िववाद दता� भएकोमा 15 वटा मा� फ�यौट भई 13 छलफल ह�न बाँक� र 1

िमलाप� ह�न नसकेको दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

७ कर द�तुर एवं आ�त�रक आय
कर तथा श�ुक असलु� - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�पि� कर र घरज�गा कर,घरज�गा वहाल कर,

�यवसाय कर र वहाल �वरौट� श�ुक उठाउन े�यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनमुान र असलु� ि�थ�त �न�नानसुार रहेको देिख�छ ।
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आय शीष�क अनुमान असुली असुली
�ितशत

भूिमकर/

मालपोतकर
३०००००० १२७२६�० ४२.४२

घरबहाल
कर

३०००००० २�४४०६ ९.४�

�यवसाय
कर

३०००००० १०२३�० ३.४१

अ�य कर ३७२१��० ९४२६९१ २�.३३

�सफा�रस
द�तुर

२०००००० �३६७४० २६.�४

�यि�गत
घटना दता�
द�तुर

१०००००० ९७६४� ९.७६

नाता
�मािणत
द�तुर

१०००००० २०�० ०.२

अ�य द�तुर १०००००० १�१४१७� १�१.४२

: 
गाउँपा�लकाको आयम�ये रोय�टी वापत �.१८५७१३७ �ा� गरेको छ । जुन रोय�टी रकम उठाउने कुनै कानूनी आधार िबना नै गाउँपा�लकालाई �ा� भएको दे�ख�छ । भने
अ�य द�तुर बाहेक कुनै पिन आय शीष�कमा अनुमािनत आय �ा� भएको दे�खएन । सबै भ�दा कम आय नाता �मािणतमा ०.२० �ितशत �ा� भएको छ । गाउँपा�लका िभ�
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रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी �लने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने
अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायरामा �याउनु पद�छ ।

८ आय ठे�काः 
आय ठे�काः गाउँपा�लकाभर ब�े लंुग खोलाको बगर �े�बाट नदीज�य पदाथ�को उ�खनन तथा संकलन गन� गन� काय�को लागी ३ पटक स�म बोलप� आव�न गदा� पिन ठे�का
नलागेको र अ�य कुनै पिन ठे�का नभएको गाउँपा�लकाले जनाएको छ ।

९ कर संकलन तथा दा�खलाः 
कर संकलन तथा दा�खलाः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५८(१०) बमो�जमाकरदाताको िहत र सुिवधाका लािग िव�ुतीय
भु�ानी मा�यमबाट राज�व संकलन, लेखा�न तथा �ितवेदन काय� �यव��थत गन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आ�त�रक आ�दानी गन� नगदी र�सदको �योग गरेको र
िव�ुितय मा�यमको �योग गरेनको पाइएन। जसले गदा� पा�लका र अ�तग�त ८ वटा वडाले �ा� गरेको राज�व रकमको संकलन, लेखा�न तथा �ितवेदन �यव��थित र
समयमा दा�खला भएको पाइएन । गाउँपा�लका र वडा काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम संकलन गन� िव�ुतीय मा�यमको �यव�था गरी कर संलकन तथा
दा�खलालाई �यव��थत बनाई आ�दानीको लेखा�न तथा �ितवेदन काय� �यव��थत गन� तफ�  िवशेष �यान िदनुपद�छ ।

१० ब�यौता रकम असुलीः 
ब�यौता रकम असुलीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का वापत
व�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले उठाउनु पन� रकमको लगत तयार गरेको छैन । �ा� भएको रकम मा� आ�दानी गन� गरेको छ । आय ठे�का,
स�प�� िब��, मालपोत, अ�तशु�क, आय ठे�का, कर द�तुरको वडागत लगत तयार नगरेवाट व�यौता दे�खन स�ने अव�था रहेन । राज�व असुलीलाई �यव��थत गरी
आ�त�रक आ�दानीलाई बढाउनु गनु�पद�छ।

११ कर क�ी दा�खलाः 
कर क�ी दा�खलाः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा बमो�जम �ोतमा कर क�ी गनु�पन� र सो कर रकम १५ िदनिभ� दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले
संघीय सशत� चालूतफ�  खच�को भु�ानीमा आ�थ�क वष�भरी क�ी गरेको पा�र�िमक कर, अ�ीम कर, सामा�जक सुर�ा कर, बहाल कर मु.अ.कर गरी ज�मा �.१४३६४१२।
०० वष�को अ�तमा मा� २०७८।३।२५ मा दा�खला गरेको पाइयो । िनयम अनुसार क�ी गरेको कर समयमै दा�खला गन�तफ�  गाउँपा�लको �यान जानु पद�छ ।

१२ म�यकालीन खच� संरचनाः 
म�यकालीन खच� संरचनाः अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन,२०७४ को दफा १७ मा �थानीय तहले साव�जिनक खच�को िववरण तयार गदा� आगामी तीन आ�थ�क वष�मा
ह�ने खच�को ��ेपण सिहत देहायको िववरण सिहत म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले उ� बमो�जम खच�को म�यकालीन खच�को संरचना
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तयार नगरेकोले साव�जिनक खच�को अनुमािनत िववरण तयार गदा� म�यकालीन खच� संरचना समेत तयार गनु�पद�छ । (क) ��तािवत योजनाको उ�े�य, (ख) ��तािवत
योजनाको लािग स�भा�यता अधययन गन� वा खच� छुटयाउन आव�यकताको पु��ाई, (ग) ��तािवत योजना काय��वयन ह�न स�ने आ�थ�क वष� र �यसपिछका दईु आ�थ�क
वष�मा �ा� ह�न स�ने �ितफल र उपल��ध, (घ) ��तािवत योजना लागू गन� आव�यक पन� खच�को िववरण, (ङ) खच� �यहोन� �ोत र खच� ग�रएको रकमबाट �ा� ह�न स�ने
�ितफल र उपल��धको ��ेपण, (च) ��तािवत योजनाको म�यम अव�धको खच�को रणनीित र �यसको वािष�क खच�सँगको तादा�यता, (छ) स�ा�लत योजना भए गत
आ�थ�क वष�मा छुटयाइएको खच� अनुसार ल�य हा�सल भए नभएको यथाथ� िववरण ।

१३ वािष�क �ितबेदनः 
वािष�क �ितबेदनः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व स�ब�धी िनयमावली, २०77 को िनयम 35 बमो�जम ��येक काया�लयले आ�थ�क बष� समा� भएको ३ मिहना
िभ� बािष�क �ितबेदन तयार गरी म��ालय, िवभाग, कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा पठाउनु पन� �यब�था रहेकोमा बािष�क �ितबेदन तयार गरेको छैन । िनयमको पालना
गरी बािष�क �ितबेदन तयार गनु�पद�छ ।

१४ चौमा�सक िववरणः 
चौमा�सक िववरणः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा �थानीय तहले �थानीय स��त कोषमा भएको आय �ययको चौमा�सक शीष�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�लये चौमा�सक िववरण तोिकएको
िनकायमा पठाएको दे�खएन । अतः कानुनको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

१५ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेखः 
क��ट�जे�सी खच�को अिभलेखः साव�जिनक ख�रदमा क��ट�जे�सी रकम खच�ला◌�इ �यव��थत गन� िनद�िशका, २०७४ बमो�जम क��ट�जे�सी खच� जनाउँदा स�ब��धत
ठे�काको नापी िकताबमा खच� �िव� गनु�पन� र ठे�कागत खच�को अिभलेख रा�ने �यव�था गरे तापािन काया�लयले सो अनु�प अिभलेख राखेको पा◌�इएन । �वीकृत
िनद�िशकाको पालना गनु�पद�छ ।

१६ लेखापरी�ण सिमितः 
लेखापरी�ण सिमितः आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, 2076 को दफा 34(3) मा �थानीय तहले लेखापरी�णको �ितवेदनमा उ�ेख भए बमो�जम सुधार भए/नभएको परी�ण गन� तथा
आव�यक कारबाही गन� लेखापरी�ण सिमित गठन गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले उ� सिमित समेत गठन नगरेकोले तोिकए बमो�जम सिमित गठन गरी गत िवगतका
लेखापरी�ण �ितवेदनमा�थ कारवाही ग�र आ�थ�क अनुशासनमा सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।

१७ िववरण साव�जिनकः 



https://nams.oag.gov.np13 of 45

िववरण साव�जिनकः �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 ।

१८ योजना छनौटः 
योजना छनौटः �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४(प�रमा�ज�त) को बंुदा नं. ३ मा गाउँपा�लकाले वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा गदा� िन�न
िबषयलाई �ाथिमकता िदनु पन� उ�ेख छ । (क) आ�थ�क िवकास तथा ग�रबी िनवारणमा ��य� योगदान पुया�उने, (ख) उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा� गन� सिकने,

(ग) जनताको जीवन�तर, आ�दानी र रोजगारी ब�ने, (घ) �थानीय सहभािगता जु�ने, �वयमसेवा पÞ�रचालन गन� सिकने तथा लागत कम ला�े, (ङ) �थानीय �ोत साधन र
सीपÞको अ�धकतम �योग ह�ने, (च) मिहला, बालवा�लका तथा िपछिडएका �े� र समुदायलाई ��य� लाभ पÞ◌ु�े, (छ) ल�िगक समानता र सामा�जक समावेशीकरण
अिभबृ�ी ह�ने, (ज) दीगो िवकास, वातावरणीय संर�ण तथा स�व��धन गन� सघाउ पुया�उने, आदी । गाउँपा�लकाले िविभ� टु�े योजनाह�को स�ालन गरेको दे�ख�छ,

गाउँपा�लका�ारा 5 लाखभ�दा कमका ५0 भ�दा बढी योजनाह� स�ालन गरेको 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 उपल�ध �ोत साधनह�लाई िमत�ययी त�रकाले प�रचालन गरी
�भावकारी �पले उ�च�म �ितफल �ा� गन� तथा वािष�क योजना था बजेट तजु�मा गदा� उ�े�खत िनद�िशकाको काया��वयनमा �यान िदनुपद�छ ।
३ यो परी�ण सूिच NAMS लागु ह�नु अगाव ैलेखापरी�ण भइ �ार��भक �ितवेदन जारी भएका काया�लयका लािग तयार ग�रएको हो । जारी भैसकेको �ितवेदनको अ�ख�ड र
अ�त ख�ड बाहेक अ�य दफाह� यहाँ �मसः चढाउनु होला । यस परी�णसूिच समूहमा ५ बँुदा मा� रहेकाले �ार��भक �ितवेदनमा भएका दफाको सं�या अनुसार ५ ले भाग
जाने सं�यामा sample size बनाउनु होला । उदाहरणका लािग कुनै काया�लयमा २३ दफा भएको �ार��भक �ितवेदनमा अ�ख�डमा २ दफा र अ�तख�डमा २ दफा रहेछ भने
यहाँबाट १९ दफा समावेश गनु�पन� ह��छ । १९ दफाका लािग ५ परी�णसूिच भएका ४ नमूना बनाउनु पद�छ ।  == यो परी�ण सूिच NAMS लागु ह�नु अगाव ैलेखापरी�ण भइ
�ार��भक �ितवेदन जारी भएका काया�लयका लािग तयार ग�रएको भएता पिन िन�न �कारका काया�लयमा पिन यो उ���कै लागु गन� सिक�छः १ संगिठत सं�था
िनद�शनालयबाट ह�ने लेखापरी�ण िनयिु� भएका लेखापरी�णह� NAMS मा �याउन [तरीका मा�थकै लागु ह��छ] २ लेखापरीण टोलीका सबै सद�यह�ले NAMS मा
ता�लम �लन नपाएको वा �लएको ता�लमले काम गन� असहज भएको अव�था परेमा �य�तो काया�लय [पिहलो वष� हरेक काया�लयमा यो परी�ण सूिच छा�ुहोला]

१९ न�सा पासः 
न�सा पासः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा कसैले पिन गाउँपा�लका वा गाउँपा�लकाबाट न�सा पास नगराई भवन िनमा�ण गन� नह�ने, दफा २८ मा
गाउँपा�लका वा गाउँपा�लका �े�मा भवन िनमा�ण गन� चाहने �यि� वा सरकारी काया�लयले भवन िनमा�ण गन� अनुमितको लािग भवनको न�सा सिहतको तोिकएको ढाँचामा
गाउँपा�लका वा गाउँपा�लका सम� दरखा�त िदनुपन�, दफा ३१ मा गाउँपा�लका वा गाउँपा�लकाले सो दरखा�त उपर जाँचवुझ गन� तथा दफा ३३ तथा ३४ बमो�जम भवनको
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न�सा सिहत भवन िनमाण� गन� अनुमित िदनुपन� उ�ेख भएकोमा यस गाउँपा�लका वा गाउँपा�लकाको �े�मा भवन िनमा�ण गन� कुनै पिन �यि� वा सरकारी काया�लयलाई भवन
िनमा�णको अनुमित िदने गरेको दे�खएन । यसवाट �यव��थत भवन िनमा�णमा असर परेको छ भने गाउँपा�लकाको आय�ोतमा पिन �भाव पारेकोले न�सा पास गन� �यव�था
अवल�वन गनु�पन� दे�ख�छ ।

२० �ोत अनुमान तथा बजेट �समाः 
�ोत अनुमान तथा बजेट �समाः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�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 बजेट �समा िनधा�रण गन� ४ सद�यीय सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको
��ेपण, स�तु�लत िवतरणमा बजेट �समा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, बजेट 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
बजेटको �ाथिमकतामा राखेको दे�खएन । साना, ठुला, मझौला पूवा�धार �े�को िवकासमा बजेट �यव�थापन गरी आगामी िदनमा काया��वयनमा �याउन �यान िदनुपन� दे�ख�छ
। गाउँको �ाथिमक आयोजना कून कून ह�न ��ेपण गरी बजेट तथा �ोतको �ाथिमकता तयार गरी योजना काया��वयनमा �याउन आव�यक छ ।

२१ डोर हा�जरी फाराम िनय��ण खाताः 
डोर हा�जरी फाराम िनय��ण खाताः कायांलयले डोर हा�जरी फाराम िनय��ण खाता म.ले.प.फा.नं.१७५ रा�ने गरेको छैन भन� डोर हा�जरी फाराममा �सल�सलेवार न�बर
कायम गरी राखेको समेत छैन । यसले गदां आयोजनामा के कित डोर हा�जरी फारामह� को,कसको नाममा र कुन कामको लािग किहले जारी भए तथा डोर हा�जरी फारम
जारी गनु�को उ�े�य अनुसार काम भए नभएको यथाथ� मू�याकन गन� अब�था रहेन । डोर हा�जरी िनय��ण खाता राखी मागफारामको आधारमा न�बरवाइज जारी गरी तोिकए
अनुसार काम भए नभएको अनुगमन मू�याकन गन� �यब�था ह�नु आव�यक दे�ख�छ ।

२२ सामा�जक परी�णः- 
सामा�जक परी�णः-पा�लकाले साव�जिनक परी�ण अ�तग�त योजना संचालन, काया��वयन र काय��ि�यामा पारदिश�ता र जवाफदेिहताको वृि� गन� साव�जिनक परी�ण
स�ब�धी उपभो�ा सिमित प�रचालन िनद�िशका बनाई काया��वयनमा �याउनुपन�मा �याएको दे�खएन । साव�जिनक परी�ण स�ब�धी ढाँचा तोक� काया��वयनमा न�याएकोले
योजनामा साव�जिनक परी�ण ह�न सकेको पाइएन । पा�लकाले केही ठूला योजनाह� छनौट गरी सामा�जक परी�णको �यव�था समेत काया��वयन गरेको दे�खएन ।
पा�लकाबाट संचा�लत सबै पँुजीगत एवं चालु योजनामा िनद�िशका बनाई तोकेको ढाँचा अनु�प साव�जिनक परी�ण गराउने काय� गनु�पन� दे�ख�छ ।

२३ पारी�िमक करः- 
पारी�िमक करः- आयकर ऐन 2058को दफा 87 मा पारी�िमक कर ला�े आयमा रकम भु�ानी गदा� देहाय अनुसार ले ह�ने रकम कर क�ा गरी भु�ानी िदनु पन� �यब�था छ ।
काया�लयले पारी�िमक आयमा अि�म कर क�ा नगरेकोले असुल गरी स��त कोषमा दा�खला गनु� पन� �.
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कम�चारीको नाम बािष�क आय रकम छुट रकम कर यो�य रकम ला�े कर रकम

अ�धकृत छैटौ �ी अरिव�� ब�ा 689378 593256 106122 10612

अ�धकृत छैटौ �ी लालच�� बुढा 614178 564856 49322 4932

अ�धकृत छैटौ �ी दामोदर पाणडे 614178 528856 85322 8532

अ�धकृत छैटौ �ी िव�ण ुपुन 614178 578856 353223 3532

अ�धकृत छैटौ �ी िड�ी आचाय� 614178 578856 37322 3532

आइटी अिफसर �ी मेघराज बोहरा 527870 480000 47870 4787

�सअहेव �ी गोिव�द के सी ६३७४५८. ५९९०१६ ३८४४२. ३८४४.

ज�मा ३९७७१.

काया�लयको िमित २०७८।७।१२ को �िति�या उपर कारवािह ह� ँदा यस वँुदामा रहेको � ३९७७१।०० िमित २०७८।७।१५ मा फ�यौट भएकोमा NAMS degitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लागी यहाँ दशा�इएको हो ।

२४ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मः 
सुरि�त नाग�रक आवास काय��मः 11/078/3/2 संघीय सरकारले सुरि�त नाग�रक आवास काय��म अ�तग�त 220 घर धुरीलाई 50000.00दरले घर बनाउन �.

11000000.00 काय��म बजेट रहेकोमा काया�लयले 56 वटा घर धुरीलाईमा� �. 50000.00 दरले घर बनाउन तथा मम�त गन� �. �. 2800000.00 अनुदान िदएको छ ।
पा�लकाले उपल�ध �ोतको अ�धक�म उपयोग गरी िनधा�रीत ल�य �ा� गनु� पन�मा ल�यको तुलनामा 25.45% मा� �गित दे�खएकोले बजेट उपयोग �मता बढाउनु पद�छ ।

२५ काय��म संचालन नभएकोः 
काय��म संचालन नभएकोः आ�थ�क काय�व�ध तथा िवितय उदरदािय�व ऐन 2076 को दफा 19 तथा आ�थ�क कायव��ध तथा िवितय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम
36 अनुसार �वीकृत बजेट र काय��म काया��वयन गरी �गित हा�सल गनु� पन�मा एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास काय��म �वा��य चौक� भवन िनमा�ण काय�को �.

10000000.00 बजेटको िनकासा र खच� गरेको दे�खएन । पा�लकाले उपल�ध �ोतको अ�धक�म उपयोग गरी िनधा�रीत ल�य �ा� गनु� पद�छ ।



https://nams.oag.gov.np16 of 45

२६ िबल भरपाईः 
िबल भरपाईः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवितय उ�रदािय�व िनमावली, 2077 को िनयम 39 (5) मा सरकारी रकम खच� गदा� खच�को पुि� गन� िवल, भरपाई , �माण र कागजात
संल� राखी अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत गराई खच� गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले देहायका िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानीमा बीमा वापतको िबजक बेगर भु�ानी
गरेको दे�खएकोले िवजक पेश गन� अ�यथा असुल गरी दा�खला गनु� पन� �.

भौ नं र िमित काय��मको नाम �यवसायीको नाम भु�ानी रकम वीमा रकम

43/078/3/23 बहाने बजार खा.प आयोजना 3772072 5000

40/078/3/23 बराहा मा.िव भवन िनमा�ण बराहा म��टप�ज क�ट�सन काठमा�डौ 4627885 22050

38/078/3/23 छेलछाला जुकेना खा.पा आ. 3842890 15000

185/078/3/13 बहाने लु� तुसारा सडक िवकास िनमा�ण सेवा 4618970 14000

279/078/3/23 गाव ै�ल�ट खा.प.योजना जुनतारा क��ट�सन 3249099 50000

281/078/ बहाने लु� तुसार �ामी सडक इिभना िनमा�ण सेवा 5180991.86 20000

ज�मा 126050

काया�लयको िमित २०७८।७।१२ को �िति�या उपर कारवािह ह� ँदा यस वँुदामा रहेको िवकास िनमा�ण सेवाको � १४००० र इिभना िनमा�ण सेवाको � २००००।०० गरी
ज�मा � ३४०००।०० िमित २०७८।७।१५ मा फ�यौट भएकोमा NAMS degitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लागी यहाँ दशा�इएको हो 

९२,०५०

२७ िविवध कोषः 
िविवध कोषः �थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 69 ले संिचतकोष चालुकोष आ�त�रक कोषा ,पंुजीगत कोष दफा 70 ले आक��मक कोष, दफा 91ले अवकास
कोष संचालन गन� स�ने �यव�था गरेको छ । काया�लयले देहाय अनुसार िविवध कोष संचालन गरेकोले कानुन अनुसारको कोष संचालन गनु� पद�छ ।
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�.सं. कोषको नाम मौ�दात रकम

१ राहतकोष 1115349

२ मम�तकोष 214455

३ कम�चारी क�याणकोष 3200000

४ वातावरणकोष 33333

५ मानव संसाधनकोष 83333

६ गरीवी िनवारणकोष 83333

७ मिहलाबालबा�लकाकोष 178915

८ �थानीय िवकास कोष 876375

९ खानेपानी कोष 1712140

१० लघुिवत कोष 33333

११ लैिगकिहंसा िनवारणकोष 250000

१२ आइिट अिफसरको तलब 360902.5

ज�मा 8141468.5

२८ आइिट अिफसको तलबः 
आइिट अिफसको तलबः िविवधकोषमा रहेको आइटी अिफसरको तलब संघीय मािमला म��ालयको �देश �थानीय तह सहयोग काय��मले �यहोरेको दे�खएको र
गाउँपा�लका चालुबाट तलब खच� लेखेको दे�खएकोले उ� तलब रकम �थानीय संिचत कोषमा �. 360902.50 दा�खला गनु�पद�छ ।
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२९ अस�ब��धत खच�ः 
अस�ब��धत खच�ः गाउँपा�लकाको राहत �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध, २०७४ अनुसार �कोपबाट मृ�य ुभएमा िक�रया खच�, घाउचोट र अंगभंग भएकोमा उपचार खच�,
आगोलागी भएको घर भ��कएको, बाढी पिहरोले बालीनाली �ती भएको लगायत �कृितक �कोपबाट �ित भएको अव�थामा नगद तथा �ज�सी राहत िवतरण गन� �यव�था
रहेको छ । िन�नानुसारको नगद राहत िवतरण गदा� काय�िव�ध िवप�रत िवतरण गरेको राहत रकम अिनयिमत दे�खएको �.

�.सं. राहत पाउनेको नाम ठेगाना दिैव�कोपको िक�सम सहयोग रकम

१ मनोज कुमार च�द वतैडी िव�व िकित�मान रा�न सहयोग २१०००

२ राि�� य जनमोचा� �यूठान सहयोग १५०००

३ ला�लगुराँस ि�केट �लव �झम�क गा.पा. खेलकुद सहयोग १५०००

४ द�लत मु�� मोचा� �यूठान सहयोग ५०००

५ अ�खल नेपाल िकसान महासंघ �यूठान सहयोग ५०००

६ नेपाल िकसान संघ �यूठान सहयोग ३०००

ज�मा ६४०००

६४,०००

३० गरीवसंग िवशे�वर काय�कम: 

गरीवसंग िवशे�वर काय�कम: 

काय��म ह�न नसकेकोः यस काय��मको लािग �. ७७७०००/- को बजेट �यव�था भएकोमा � ४१००००/- मा� खच� भएको छ । िविभ� काय��म स�ालनको लािग बजेट
�यव�था भएकोमा यस शीष�कबाट कुनै पिन काम ह� ँन नसक� २ जना सामा�जक प�रचालकको तलव भ�ामा �.४१००००/- खच� मा� भएको दे�ख�छ ।तोिकएका
काय��मह� स�प� गन� तफ�  पा�लकाको �यान जानु पद�छ ।

३१ �थानीय भ�ा- 
�थानीय भ�ा- �मण खच� िनयमावली २०६४ को ७(११) अनुसार सरकारी कामको �सल�सलामा �मणमा रिह दिैनक �मण भ�ा उपयोग वा कम�चारीले दिैनक भ�ा उपयोग
गरेको अव�धमा िफ�डभ�ा, बैठक भ�ा, �थानीय भ�ा वा ता�लम भ�ा �लन पाउने �यव�था रहेको दे�खदनै । काया�लयले दिैनक �मण भ�ा भु�ानी गदा� सो अव�धको
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�थानीय भ�ा क�ा गरी भु�ानी गरेको दे�खएन ।िनयमको पालना गरी भु�ानी ह�नु पद�छ ।

३२ हेभी इ��वपमे�टको �योगः 
हेभी इ��वपमे�टको �योगः 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 । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

गो.भौ. नं.।िमत उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

१७२/०७८/३/९ दा�र�े धोवा�े मोटर वाटो उ.स. मोटर वाटो ७८०००० डोजर, ए�साभेटर ७८००००

३४/०७७/१०/२३ वहाने �लघा सडक मोटर वाटो २९८०००० डोजर, ए�साभेटर १०८३५७७

३९/०७७/१०/१३ �याउली वा� मोटर वाटो मोटर वाटो ९८७४५६ डोजर, ए�साभेटर ८४५०००

१८१/०७८/३/११ वाहाने वा�कोट धोवा�े मोटरवाटो उ.स वाटो वनाउने काय� १४००००० डोजर, ए�साभेटर १४०००००

ज�मा ४१०८५७७

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ।

३३ खच�को पु��ाईः 
खच�को पु��ाईः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो खच� पुि� गन� िबल भरपाई ंसंल� न
गरी �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले गो.भौ.न. ५/०७७/६/२० बाट म�रानी �ामीण िवकास के�� लाई परामश� सेवा काय�का लािग �.

१३०७६३/- भु�ानी गरेकोमा लागत अनुमान वेगर कितमा स�झौता भएको हो नखुलाई भु�ानी गरेको दे�खएकोले खच�को पु��ाई गन� कागजात पेश ह�नुपन� दे�खएको �.

१३०,७६३

३४ बढी भु�ानीः 
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बढी भु�ानीः ३४-०७७/१०/१३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल
िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा एवं िवलमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।पा�लकाले
�लघा वहाने रो�पा सडक िनमा�ण काय�मा कडा �कारको माटो काटने काय�को लािग िनमा�ण �यवसायी �स�द देउराली क�स��स�स ले पेश गरेको िवल अनुसार ११५३१ घन
िमटरको � ९५८८८०/- दावी गरेकोमा काय� स�प� �ितवेदनमा १५०८१.८९ उ�ेख गरी � १२५४२०९/- भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी भएको � २९५३२९/- असुल
ह�नुपन� दे�खएको �.

काया�लयको िमित २०७८।७।१२ को �िति�या उपर कारवािह ह� ँदा यस वँुदामा रहेको � २९५३२९।०० िमित २०७८।७।१५ मा फ�यौट भएकोमा NAMS degitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लागी यहाँ दशा�इएको हो ।

३५ जिटल संरचना िनमा�णः 
जिटल संरचना िनमा�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार 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, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका
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 �ि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

१७२/०७८/३/२ दा�र�े धोवा�े मोटरवाटो उ.स. वाटो वनाउने काय� ७६३०००

१८१/०७८/३/११ वाहाने वा�कोट धोवा�े मोटरवाटो उ.स वाटो वनाउने काय� १४०००००

१३७/०७८/२/५ �समलचौर मो.वा. उ.स. वाटो वनाउने काय� ८८८८००

ज�मा ३०५१८००

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

३६ सलह िनय��णः 
सलह िनय��णः १४/०७७/८/३० पा�लकाले खच� गदा� िमत�ययीता अपनाई खच� गन� �यव�था ह�नुपद�छ ।यस पा�लकाको फ�सीवा� �े�मा आएको सलहको िनय��ण गन�
सलह मारी वुझाएमा �ित के.जी. � ५०/- दरले रकम िदने उ�ेख गरी गाँउपा�लकावाट िनण�य गराई � ७,९१,४७७/- गरेको दे�खयो ।113 .41 वग� िकलोिमटर �े�फल भएको
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यस पा�लकामा १५ हजार ८०० के.जी भ�दा बढी सलह न� गरेको देखाई �. ७,९१,४७७/- भू�ानी गरेको पा◌�इयो । य�तो खच� गदा� काय�िब�ध तयार गरी सो को आधारमा
िनय��णा�मक �णा�ल �थािपत गरी खच� गन� �यव�था ह�नुपद�छ ।

३७ डीपीआर खच�ः 
डीपीआर खच�ः बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष�
�वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम आयोजनाको लागत

गाउपा�लका भवन िमरा� क�स��कस�स १९५२६२६ ६१३६०७३७

वडा नं.८,७,२,३ मा भवन िनमा�ण टपकन ई��जनीय�र� १९४९४७६ नखु�ने

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर.तयार गदा�
गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै
यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� म�ये कितपयको काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

३८ न�फाइलरः 
न�फाइलरः 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 मु�कान फिन�चर(१००२९१४०१) लाई मु.अ.कर � ५७४६०/- समेत
�४९९४६०/-भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन सो फम� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो ।

गोभौनं./िमित भु�ानी रकम मुअकर कर रकम न�फाइलर रहेको िमित

९९/०७७/१२/२३ ४९९४६०/- ५७४६०/- ११/०१/२०७७

कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

५७,४६०

३९ भु�ानीमा करः ४,४८१
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भु�ानीमा करः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सारीवा� �ित�ालय िनमा�ण काय�को भु�ानीमा
िनयमानुसार ला�े अि�म कर कम क�ी गरेकोले नपुग रकम असुल एवं दा�खला गनु�पन� �.

गोभौनं./िमित िववरण भु�ानी रकम करको दर कर रकम

५/७८/३/२० सारीवा� �ित�ालय िनमा�ण ४८५००० १.५ ४४८१.

४० गुण�तर परी�णः 
गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक
�पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �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 । सो स�ब�धमा काया�लयको �यान जानुपन� दे�खयो ।

४१ एिककृत �वा��य पुवा�धार काय��म (३७०००११६४) 

एिककृत �वा��य पुवा�धार काय��म (३७०००११६४)

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ६ को १ र ३ मा भएको �यव�था अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रदको लािग आव� यक वजेट र िनमा�ण �थलको �यव�था
लगायतका आव� यक पूव� तयारी गरेर मा� �कृया अगाडी वढाउनु पन�मा भवन व�े �थानको िववादले गदा� लु� �वा�थय चौक� िनमा�णको लािग िनकासा भएको � १ करोड
खच� ह�न सकेको दे�खएन ।यसरी काय��म र वजेट �वीकृत गरी खच� नै नगदा� तोिकएको अव�धमा लि�त उपल�धी हा�सल नह�ने अव�था छ । काय��म स�ालनको लािग
बजेट िविनयोजन गन� तर काय��म स�ालन नगन� प�रपाटीमा गन� पूव� तयारीका ि�याकलाप पुरागरी बजेट �यव�था गनु� पद�छ ।

४२ �थािनय पुवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (३६५००१०४३) 

बढी भु�ानीः १५/०७८/३/२२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा साव�जिनक िनकायले �ािव�धक नाप जाँच बमो�जम वा�तिवक काय�स�प�
�ितवेदनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले �लथा �याउली वा� मोटर वाटो िनमा�णमा देहाय अनुसार बढी भु�ानी िदएको असुल ह�नुपन� �.

१८,२०१
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�स.न. िववरण रकम

१ जन�मदान कुल िनमा�णकाय� � ५३६४४३. को १०% ले � ५३६४४.०० ह�नुपन�मा ३६४४३.०० भएको १७२०१/-

२ उपभो�ा सिमतीले होड�� वोड� वापत � १५००.दावी गरेकोमा � २५००. िदएको

१०००/-

ज�मा १८२०१/-

४३ 314010123 (सामा�जक सुर�ा तथा जे�नाग�रक स�मान काय��म)

सामािजक सरु�ा खच�ः सामािजक सरु�ा काय�क्रम संचालन काय��व�ध, २०७५ को दफा १५ बमोिजम काया�लयल ेपेश गरेको �ववरण अनसुार आ.व. २०७७/७८ मा
यस नगरपा�लकाका ८ वटा वडाको ला�ग सामािजक सरु�ा भ�ा बापत � ७७१२९०००/- को बजेट �यव�था भएकोमा � ७५०१७९२४/- खच� भएको देिख�छ
। यस स�ब�धमा देहायका �यहोरा देखि◌एको छ।

४३.१ सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध २०७५ को दफा १० र ११ अनुसार �थानीय तहले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को फोटो
सिहत मुल अिभलेख अ�ािव�धक ग�र वडा काया�लय अनुसार तयार गन� र के���य प�� जकरण िवभागले स� चालनमा �याएको �यव�थापन
सुचना �णाली एम. आइ .एस मा �िव� ग�र �णालीबाट �ा� त भए बमो�जमको प�रचय प� लाभ�ाहीले भ�ा पाउन सु� गन� चौमा�सक भ�दा
अिघ�ो चौमा�सक स�ममा उपल�ध गराइस�नु पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले िनद�िशका अनुसार मुल अिभलेख प�रचयप� तथा एम.

आइ .एस �िव�ी गरेको भएतापिन सो को अधाव�धक अिभलेख तयार गरेको दे�खएन ।

४३.२ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ अनुसार गाउँपा�लकाको वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क��तमा एकपटक
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� र साव�जिनक सुनुवाईबाट �ा� गुनासा तथा सुझावह� म�ये आफुले
स�बोधन गन� नसिकने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनका लािग �थानीय तह काया�लयमा पठाउनुपन� �यव�था छ।
गाउँपा�लकाको कुनै पिन वडा सिमितले यस स�ब�धमा नाग�रक सुनुवाईको काय��म स�ालन गरेको पाइएन। गाँउपा�लकाले यस तफ�
�यान िदई वा�तिवक लाभ�ाहीको अिभलेख अ�याव�धक गनु�पद�छ।

४३.३ सामा�जक सुर�ा काया��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ काय�िव�धको बुदा न २८ मा �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमितले
चौिम�सक �पमा बैठक ब�ने तथा अनुगमन �ितवेदन �मुख वा अ�य� सम� पेश गनु�पन� �यव�था छ । तर �यस अनुसार अनुगमन गन�
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बैठक ब�ने तथा �ितवेदन ��तुत गन� गरेको दे�खएन । अतः काय�िव�ध अनुसारको काय�ह� काया��वयन ग�रनु पन� दे�ख�छ ।

४३.४ सामा�जक सुर�ा भ�ा �जवीत अव�थामा मा� भु�ानी ह�नुपद�छ।नेपाल ई�भे�मे�ट वकैमा रहेको ७ लाभ�ाहीको िनधन भै सकेकोले
िनजह�को खातामा वाक� रहेको �.१९९३२/- हालस�म िफता� ह�न सकेको छैन ।पा�लकाले अिवल�ब सो रकम वकै वाट िफता� वु�झ�लई
संघीय स��चत कोषमा दा�खला गनु�पन� दे�खएको �.

१९,९३२

४३.५ नाग�रकताः नेपाल सरकारबाट �दान ग�रने कुनै पिन भ�ा सुिवधा आिद उपल�भ गराउदा नाग�रकता �माण नं. अिनवाय� ह�ने ग�र
नाग�रकता उपल�ध गराउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा छनौट गरीएका वडा न ४ मा परी�ण गदा� पिहलो, दो�ो तथा ते�ो
िक�तामा सामा�जक सुर�ा भु�ानी गदा� िन�नानुसारको नाग�रकता नं. वेगर भएको दे�खयो ।�य�तै कितपय वडाको वकंैले उपल�ध
गराएको नाम नामेसी िववरणमा लाभ�ाहीको नाम समावेस नभएको समेत दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा छनौट गरीएको वडा न ४ मा
परी�ण गदा� िन�न लाभ�ाहीह�को नाग�रकता �माण नं खुलेको िबवरण पेश भएको नदे�खएकोले सो को एक�न ह�नुपन� �.

वडा न�बर नाम दर � कुल भु�ानी �

४ कला देवी पुन मगर १२०००. ३६०००/-

टीकावहाद ुपुन १२०००. ३६०००/-

�ौपदी देवी पुन १२०००. ३६०००/-

पिव�ा देवी िव.क. ८०००. २४०००/-

फुलमती सुनार ८०००. २४०००/-

�लला कुमारी घत� मगर ८०००. २४०००/-

ज�मा १८००००.



https://nams.oag.gov.np25 of 45

काया�लयको िमित २०७८।७।१२ को �िति�या उपर कारवािह ह� ँदा यस वँुदामा रहेको � १८००००।०० िमित २०७८।७।१५ मा
फ�यौट भएकोमा NAMS degitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लागी यहाँ दशा�इएको हो । 

४४ िश�क दरव�दी र पदपूित� 
िश�क दरव�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 ३९ 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 ।
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�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरव�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ जन�योित मा िव, लु� ११ ९ २ ४३४

२ गंगा मा िव, बाहाने १८ १२ ६ ७७८

३ ने.रा.�ा.िव. काईया ३ ० ३ १८९

४ जन �ा िव, पोखरा ३ १ २ १४५

५ अ�पूण� �ा िव ४ २ २ १५०

६ बु� आ िव, लुङलेक ६ ४ २ २३७

७ लु�लु� मा िव, लु�लु� ११ ५ ६ ५०४

८ जन�ित�ा �ा िव, ढाँडा १ १ ० ५७

९ जनजाती �ा िव, गोहोरी ० ० ० ५९

१० ने.रा.�ा.िव, बा�कोट ३ २ १ १२५

११ दगुा� मा िव, खवा� ८ ६ २ ५३७

१२ ग�भ� �ा िव, दा�र�े ३ १ २ २४८

१३ िश�भूिम �ा िव, दा�र�े १ ० १ २२

१४ बराह मा िव, �झ�प ५ १ ४ ४०१

१५ जनक�याण आ िव ३ २ १ २७१

१६ इ�� �ा िव, एकतारे ३ १ २ ८४
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१७ �ान�योित आ िव ३ २ १ ४४८

१८ मोित�कास �ा िव ३ २ १ १२२

१९ कोिठिभर �ा िव २ ० २ १२०

२० सरी �काश आ िव, स�रमा ३ ३ ० २३२

२१ अ��बका मा िव, फो�ली ८ ३ ५ ६९८

२२ ने.रा.�ा.िव, �याउले २ १ १ ६४

२३ िहमिशखर �ा िव ० ० ० ३१

२४ ने.रा.�ा.िव, पातचौर ३ २ १ १४६

२५ ठ�डा �ा िव ३ १ २ २६१

२६ गाबै मा िव, गाबै ९ ६ ३ ७२९

२७ िशव मा िव, �याउ�लवा� १२ ५ ७ ७७२

२८ ला�लगुराँस �ा िव १ ० १ ७०

२९ अ�धानासक मा िव, �लघा ८ २ ६ ५४०

३० ने रा मा िव, डामृ ८ ३ ५ ६५५

३१ पु�ष �ा िव, �सरवारी २ १ १ ५०

३२ ने रा �ा िव, फाउनेपोखरी ४ २ २ २०२
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३३ जनता �ा िव, काँटे २ १ १ २००

३४ ठाकूरभूिम �ा िव, खैरापुर ४ १ ३ २८५

३५ िश�े�वरी �ा िव २ १ १ १८०

३६ िभमसेत �ा िव, वा�लपुक ३ ० ३ १४४

३७ ने रा आ िव, गोगनपानी ४ ३ १ २५३

३८ सुय��योित �ा िव २ १ १ ८७

३९ जनसुधार �ा िव ० ० ० ८९

ज�मा 171 87 84 10619

उपरो� ता�लका अनुसार ३९ म�ये १० िव�ालयह�मा िव�ाथ�को सं�या १०० भ�दा कम रहेको छ। िव�ाथ�को सं�या �यून रहेको िव�ालयह�लाई िनयमानुसार एक
आपसमा गा�ने तफ�  स�ब��धत िनकायको �यान जानुपन� दे�खयो ।

४५ तलबी �ितवेदन र िश�क अिभलेखः- 
तलबी �ितवेदन र िश�क अिभलेखः- गाउँपा�लकाले पा�लका अ�तरगतका िश�कह�को तलबी �ितवेदन हरेक वष�कको वशैाख मिहनास�म पा�रत गरी खच� ले�नु पन� र
िव�ालयगत िश�कह�को दरब�दी, िनयिु�, �ेडवृि� समेतको अिभलेख रा�खएको ह�नु पद�छ । गाउँपा�लका�ारा िव�ालय िश�कको �वीकृत दरब�दी लेखापरी�णमा पेश ह�न
आएन साथै काया�लयले २०७७/०७८ को तलबी �ितवेदन पा�रत नै नग�र यस वष� �.८६९०५३७६ िश�कह�को तलब भ�ा िनकासा िदएको पाइयो । यसबाट दरब�दी,
�ेड समेतका िनकासा यिकन ह�न सकेन । अतः तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी तलब भ�ा िनकासा िदने काय� िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

४६ २ कोठे िव�ालय भवन िनमा�णः 
२ कोठे िव�ालय भवन िनमा�णः रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त यस पा�लका अ�तग�त ८ वटा िव�ालयह�मा २ कोठे िव�ालय भवन िनमा�ण गन� �ित िव�ालय
�.१८०००००।०० का दरले �.१४४०००००।०० संघबाट अनुदान �ा� छ । सो अनुदान दो�ो तथा ते�ो चैमा�सकमा �ा� गरी उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गरेको तथा
िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको २०७८।३ २० को प�ानुसार यस काय��मको काया��वयको �ममा कोिभड १९ को कारण चालू आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा स�प�
गन� �ािव�धक र �यवहा�रक किठनाइ ह�ने दे�खएकोले िविनयो�जन बजेट �थानीय तहबाट स�ब��धत िव�ालयह�को खातामा िनकासा िदई सोको �ितवेदन, लेखापरी�ण
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काय�को लािग स�ब��धत िव�ालयलाई �ज�मेवार र जवाफदेही बनाउने उ�ेख भएको छ । भवन िनमा�ण गन� उपभो�ा सिमितले स�झौता गरी काय� स�प� कम समयमा गरेको
छ साथै अनुदान �ा� गन� सबै िव�ालयह�ले भवन िनमा�ण काय� २०७७।७८ मा नै स�प� गरेको कागजात पेश भएको िन�न छ।

�.सं. िव�ालयको नाम स�झौता िमित काय� स�प� िमित अनुदान रकम

१ गाबै मा िव, वडा नं ५ २०७८।१।५ २०७८।३।२१ १८०००००

२ दगुा� मा िव, वडा नं १ २०७८।१।९ २०७८।३।२० १८०००००

३ अ�पूण� बाल �ा िव, वडा नं ४ २०७८।१।३ २०७८।३।२१ १८०००००

४ इ�� �ा िव, वडा नं ४ २०७८।११।२५ २०७८।३।२० १८०००००

५ जन �ा िव, वडा नं ५ २०७८।१।११ २०७८।३।२१ १८०००००

६ गंगा मा िव, वडा नं ६ २०७८।१।५ २०७८।३।२१ १८०००००

७ अ�धनासक मा िव, वडा नं २ २०७८।१२।५ २०७८।३।२१ १८०००००

८ िशव मा िव, वडा नं २ २०७८।१।५ २०७८।३।२० १८०००००

ज�मा १४४०००००

काय�स�प� �ितवेदन अनुसार नै भवन िनमा�ण काय� छोटो समयमा स�प� गरेको दे�ख�छ । काय�को गुण�तर �ित आ�व�थता �ा� गन� पा�लकाले िनमा�ण काय�को अनुगमन
गनु�पद�छ । 

४७ औषधी ख�रद 

औषधी ख�रद – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस वष� �. १४८२५५७ को औष�ध ख�रद गरेकोमा
िशलब�धी दरभाउप�बाट ख�रद गरेको पाइयो । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र
सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको । आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा�
िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको । आपूित� भएका औषधी
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एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । तसथ�
औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ख�रद
ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४८ �यानो झोला ख�रद 

�यानो झोला ख�रद - गाउँपा�लकाले यस वष� ४०० थान �यानो झोला �. ३५९७९२ मा ख�रद भएकोमा Stock Accounting Book for Expensing Comodities को
िववरण अनुसार मौ�दातमा ४०० थान नै बाँक� रहेको दे�ख�छ। तर सुरि�त मातृ�व काय��मको िववरण अनुसार यस आ�थ�क वष�मा ३६९ जना मिहला सु�केरी भएको पाइयो
। जसले गदा� झोलाको मौ�दात एक�न हने दे�खएन ।आव�यकताको आधारमा मा� ख�रद गरी खच� िमत�ययीता गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

४९ तलबी �ितवेदनः 
तलबी �ितवेदनः िनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७(ख) मा �वा��य सेवा तफ� का कम�चारीह�को तवली �ितवेदन स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��कको
काया�लयबाट पा�रत गरी खच� ले�नु पन� �यव�था छ । गाउँपा�लका अ�तग� काय�रत �वा��य सेवातफ� को कम�चारीह�को२०७७।७८ तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी �
१८२२५९७ खच� लेखेको छ । जसले गदा� िश�कह�को तलब एवं �ेड िभडान गरी खच� एक�न गन� सिकएन ।

५० �धानम��ी रोजगार काय��म 

�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 । यस काय��म अ�तग�त नौबिहनी गाउँपा�लका िभ�का ८
वडाह�मा पदमाग� िनमा�ण, सडक मम�त तथा नाली िनमा�ण, गोरेटो बाटो िनमा�ण, मोटरबाटो �तरोउ�ती, पाका� िनमा�ण काय� लगायतका २९ वटा काय��म स�ालन गरी यस
वष� ४५२ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.२३३६९०००।०० खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई दिैनक �.५१७ का दरले १०० िदन रोजगारी उपल�ध गराई �िमक
�याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन
रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

५१ महंगी भ�ाः 
महंगी भ�ाः रोजगार संयोजकको पदपुित� तथा सेवा सुिवधा स�ब�धी मापद�ड, २०७५ को बाँदा नं १८ मा रोजगार संयोजकले �थानीय सेवाको सरहको पदले पाउने सु�
तलब �केल बराबरको तलब, �थानीय भ�ा, पोशाक भ�ा र चाडवाड� खच� पाउने उ�ेख छ । रोजगार संयोगक िब��क िघिमरेलाई मा�सक �पमा तबल भु�ानी गदा�
मापद�डमा �यव�था नभएको महंगी भ�ा समेत भु�ानी गरेकोले उ� भ�ा रकम असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.
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नाम मिहना महंगी भ�ा � १ % कर क�ी � खुद भु�ानी �

िब��क िघिमरे �ावण दे�ख पौषस�म १२००० १२० ११८८०

काया�लयको िमित २०७८।७।१२ को �िति�या उपर कारवािह ह� ँदा यस वँुदामा रहेको � ११८८०।०० िमित २०७८।७।१५ मा फ�यौट भएकोमा NAMS degitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लागी यहाँ दशा�इएको हो । 

५२ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गाको संर�ण तथा हक ह�ता�तरणः 
सरकारी तथा साव�जिनक ज�गाको संर�ण तथा हक ह�ता�तरणः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो
�े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त संचार र संर�ण गनु�पद�छ ।

५३ �ज�सी सामान दा�खलाः 
�ज�सी सामान दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५(१) मा काया�लय �मुखले आ�नो ख�रद गरी �ा� ह�न आएको
�ज�सी सामानको िववरण र मू�य खुलाई स�प�ी तथा �ज�सी िकताबमा आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । सामा�जक िवकास अ�धकृत छैट� �ी
दामोदर पा�डेलाई ��ण/मिहला सहकारीका लािग काया�लय सामा�ी सहयोग काय��म अ�तग�त ६/६ वटा क��यटुर र ��यानर गो.भौ.नं ४८९।२०७८।३।२४ बाट �यू.िवट
अडर ए�ड स�लायस�, �यूठानको िवल राखी �.४५००००।०० मा ख�रद गरी भु�ानी िदएको छ । सो सामान लेखापरी�णको �ममा �ज�सी दा�खला गरेको छ ।ख�रद
ग�रएको सामान समयमा दा�खला नह� ँदा िहनािमना ह�ने संभावना दे�ख�छ । उ� सामान कुन कुन सहकारीलाई िवतरण गन� हो सोको िनण�य तथा सहकारीह�लाई बुझाई
ह�ता�तरण गन� र बु�झ�लईएको �माण पेश गनु�पन� दे�खएको छ ।

५४ होिड�बोड� सिहतको पोलः 
होिड�बोड� सिहतको पोलः २७९।२०७८।३।२३ बह��े�ीय पोषण काय��म अ�तग�त पोषण तथा खा� सुर�ा स�ब�धी जनचेता अिभवृि� गन� उ�े�यले होिड�बोड� पोल
सिहतको सूचना िड�जटल ि��ट, �यूठानबाट �ित होिड�बोड� �.१६७१२.७ का दरले ७ वटा �.११६९८८।९० मा ख�रद गरेको पाइयो । ख�रद भएको होिड�बोड� म�ये ३
वटा मा� गािडएको र बाँक� ४ वटा �ज�सीमा नै रहेको पाइएको पाइयो । जसले गदा� काय��मको उ�े�य पुरा नह�नुको साथै काया�लयलाई अनाव�यक �ययभार पारेकोले
आगामी िदनमा य�तो काय��म संचालन गन� स�ब��धत कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाई खच�मा िमत�यियता अपनाउने तफ�  गाउँपा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।
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वडा न�बर नाम दर कुल भु�ानी

४ कला देवी पुन मगर १२०००. ३६०००/-

टीकावहाद ुपुन १२०००. ३६०००/-

�ौपदी देवी पुन १२०००. ३६०००/-

पिव�ा देवी िव.क. ८०००. २४०००/-

फुलमती सुनार ८०००. २४०००/-

�लला कुमारी घत� मगर ८०००. २४०००/-

ज�मा � १८००००.

५५ कर क�ीः 
कर क�ीः गो. भौ. नं. ३३६।०७८।3।२५ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा बमो�जम �ोतमा कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ । उ�म िवकास सहजकता� िदपा पुन
मगरले लघु उ�म िवकास स�ब�धी काय��म गरी �. ५४६१५०।०० पे�क� फछय�ट गरेकोमा पा�र�िमक तथा अि�म कर क�ी �.३९१३३।०० गरेकोमा राज�व दा�खला
�.३२४००।०० मा�ै गरेकोले कम दा�खला भएको राज�व दा�खला गनु�पन� �.

काया�लयको िमित २०७८।७।१२ को �िति�या उपर कारवािह ह� ँदा यस वँुदामा रहेको � ६७३३।०० िमित २०७८।७।१५ मा फ�यौट भएकोमा NAMS degitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लागी यहाँ दशा�इएको हो

५६ स�पतीको संर�णः 
स�पतीको संर�णः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा �वािनय तह तथा दफा ९८ मा �ज�ा सभाले आ�नो �े� िभ�को स�पतीको रेखदेख,मम�त
स�भार गनु�पन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले सािवकमा गा िव स र अ�तग�तका वडाको �वािम�वमा रहेको भवन, ज�गा, सवारी साधन, फिन�चर, िव�ुतीय सामान
लगायतका स�प��को मू�यांकन समेत दे�खने गरी अिभलेख अ�ाव�धक गरेको छैन । िवगतका गा िव स हाल गाउँपा�लकामा समायोजन भै आएका भौितक स�प��ह�
गाउँपा�लकाको एक�कृत �ज�सी खातामा अिभलेख नराखेकोले यस पा�लकाको यथाथ� स�प�ीको अव�था मु�या�न गन� सिकएन । कूल मू�य खु�नेगरी �वािम�वमा रहेका
स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख तयार गरी स�प�� लेखांकनलाई सु�ढ गनु�पन� दे�खएको छ ।
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५७ स�प�� ह�ता�तरणः 
स�प�� ह�ता�तरणः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख गरी,
�यसरी कायम भएका गाउँपा�लका वा गाउँपा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगतखाता
२०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा काय�पा�लकाले वडागतसमेत स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार
नगरेको, क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान सामानह� गाउँपा�लकाको मूल �ज�सी खातामा �ज�मेवारी सारेको पाइएन । यसरी
�ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउन, िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी
खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ । वडा, �वा��य, िश�ा, सेवा के��, काय�पा�लका लगायतको स�प��को एक�कृत अिभलेख तयार ग�रनुपद�छ ।

५८ धरौटीः 
धरौटीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ६४(१) मा काया�लयले धरौटी कोषमा ज�मा गरेको गो�वारा धरौटी खाता र �यि�गत
धरौटी खाता अ�ाव�धक गरी रा�नु पन�छ । साथै िनयम ६८(घ) मा कसले के वापत धरौटी राखेको हो भ�े कुरा �प� नभई ब�कको खातामा रहेको धरौटी रकम काया�लयले
राज�व खातामा आ�दानी बाँ�नु पन� �यव�था छ । काया�लयले पेश गरेको धरौटीको नाम नामेसी िववरणमा �.३४२९६६.00 को कुन कुन �यि� वा सं�थाको खुलाई रा�नु
पन�मा नाम नामेसी िववरण पेश नभएकोले छानिवत गरी नाम नामेसी िववरण पेश गन� अ�यथा आव�यक िनण�य गरी संिचत कोष दा�खला गरी धरौटी िहसाब अ�याव�धक
गनु�पन� दे�ख�छ ।

५९ अ�त�रक लेखापरी�णः
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को �नयम ७७(२) मा �थानीय तहल ेकाननू बमोिजम आ�नो आय र �ययको आ�त�रक लखेापर��ण गराउन ुपन� �यव�था छ ।
ऐन अनसुार आ�त�रक लखेापर��णबाट देिखएका �यहोरा �न�न छनः

५९.१ बढी भु�ानीः ६१।२०७७।८।३० स�ार महसूल शीष�कबाट राि�� य �ाणम� मा�सक पा�र�िमक �.१८६००।०० भु�ानी िदनुपन�मा
�.२५४००।०० भु�ानी िदएकोले �.६८००।०० बढी भु�ानी असूल गनु�पन� �.

काया�लयको िमित २०७८।७।१२ को �िति�या उपर कारवािह ह� ँदा यस वँुदामा रहेको � ६८००।०० िमित २०७८।७।१५ मा फ�यौट
भएकोमा NAMS degitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लागी यहाँ दशा�इएको हो ।

५९.२ भाडा करः गो. भौ. नं. ४३६।०७८।3।१७ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा बमो�जम �ोतमा कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाबाट आँखा उपचार के��लाई िशिवर संचालनको लािग �.२५००००।०० िविनयोजन भएकोमा िविन� समयमा िविभ�
समयमा �योग गाडी �योग वापत गाडी भाडा �. ९००००।०० भु�ानी भएकोमा १० �ितशतका दरले �. ९००० कर क�ी गनु�पन�मा �.

५८००।०० मा�ै क�ी गरेकोले कम कर क�ी गरी दा�खला गनु�पन� �.

३,२००
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६० संघीय सरकार ह�ता�त�रत काय��म पँू�जगत 

पे�क�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 50 मा चालु आ�थ�क वष�को मसा�तस�म पे�क� फ�य�ट गरी स�नुपन� �यव�था छ ।
काया�लयले चालु आ�थ�क वष�को मसा�तस�म �याद ननाघेको पे�क� फ�य�ट गन� बाँक� दे�खएको �.

पे�क�को िववरण पे�क��लने फम�/कम�चारी पे�क� रकम �.

संघीय ह�तानतरीत काय��म पँू�जगत रिबना आंशु म�रानी जे.िभ �यूठान 8000000

गाउँपा�लका पँू�जगत रिबना आंशु म�रानी जे.िभ �यूठान 2800000

ज�मा 10800000

६१ पे�क� वाँक� गाउँपा�लका पँूजीगत 

पे�क�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 50 मा चालु आ�थ�क वष�को मसा�तस�म पे�क� फ�य�ट गरी स�नुपन� �यव�था छ ।
काया�लयले चालु आ�थ�क वष�को मसा�तस�म �याद नाघेको पे�क� फ�य�ट गन� बाँक� दे�खएको �

पे�क�को िववरण पे�क��लने फम�/कम�चारी पे�क� रकम �.

अ�तराि�य नारी िदवस अ�धकृत छैटौ �ी दामोदर पाणडे 70000

बालबा�लका संजाल अ�धकृत छैटौ �ी दामोदर पाणडे 150000

21/077/4/1 उपभो�ता सिमित पे�क� ओ�ो मा�े झोलु�गे पुल िनमा�ण उपभो�ा सिमित 493883

ज�मा 713883

काया�लयको िमित २०७८।७।१२ को �िति�या उपर कारवािह ह� ँदा यस वँुदामा रहेको � ७१३८८३।०० िमित २०७८।७।१५ मा फ�यौट भएकोमा NAMS degitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लागी यहाँ दशा�इएको हो । 

६२ स�परी�णः
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स�पर��णः �थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 84 ल ेबे�ज ुफ�य�ट काया�लयबाट हनु े�यब�था गरेको छ ।गाउँपा�लकाल ेयो बष� आ.व 207७/7८ को
देहाय अनसुार को � . १४६९६०१७/- बे�ज ुफ�य�ट गर� स�पर��णको ला�ग पेश गरेकोमा स�पर��ण भएको छ ।
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आ.व. दफा
नं.

बे�जुको �यहोरा रकम स�परी�णको �यहोरा रकम

२०७६/७७ २० दोहोरो सुिवधा
भु�ानी िदएको

१३००० नेपाल इ�भे�टमे�ट
ब�कको भौचर नं
DC1706 बाट दा�खला
गरेको

१३०००

२१ दोहोरो सुिवधा
भु�ानी िदएको

१०�००० नेपाल इ�भे�टमे�ट
ब�कको भौचर नं
DC1706 बाट दा�खला
गरेको

१०�०००

७६ भु�ानीमा कर
क�ी नगरेको

७२३� ने.रा.ब�कको भौचर
नं.४६०७०�२ बाट
दा�खला गरेको

७२३�

६९ अनुपाितक क�ी
नगरेको

�९६६ ने.रा.ब�कको भौचर
नं.३�६४�३९ बाट
दा�खला गरेको

६०००

�० �सअहेव ने�
बहादरुको पे�क�
बाँक�

४००००० दिैव �कोप राहत िवतरण
गरी
गो.भौ.नं.०१/२०७�/६/२
बाट पे�क� फ�यौट
गरेकको

४०००००

१२ करारका २३४०००० २०७�/३/२� गतेको २३४००००
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कम�चारीको
तलब भु�ानी
अिनयिमत
दे�खएको

गाउँसभाले िनयिमत
गरेको

२� िवतरणमुखी
काय��म
िनयमसंगत
नदे�खएको

४१२०६७३ २०७�/३/२� गतेको
गाउँसभाले िनयिमत
गरेको

४१२०६७३

४४ उपभो�ा
सिमितबाट
गरेको काय�
अिनयिमत
दे�खएको

२०७�/३/२� गतेको
गाउँसभाले िनयिमत
गरेको

�००००००

�००००००

४६ सो�ै ख�रद
गरेको
अिनयिमत
देखएको

१२३९�४९ २०७�/३/२� गतेको
गाउँसभाले िनयिमत
गरेको

१२३९�४९

४� साव�जिनक
सुनुवाई िवनाको
काय� अिनयिमत
दे�खएको

१४०००० २०७�/३/२� गतेको
गाउँसभाले िनयिमत
गरेको

१४००००

४९ �वीकृत
काय��म

१९७��७ २०७�/३/२� गतेको
गाउँसभाले िनयिमत

१९७��७
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िवप�रतको खच�
अिनयिमत
दे�खएको

गरेको

६४ साव�जिनक
सुनुवाई िवनाको
काय� अिनयिमत
दे�खएको

६१�०० २०७�/३/२� गतेको
गाउँसभाले िनयिमत
गरेको

६१�००

६६ अस�ब��धत
खच� अनुिचत
दे�खएको

४१४६०० २०७�/३/२� गतेको
गाउँसभाले िनयिमत
गरेको

४१४६००

६७ अ�य काया�लय
खच� अिनयिमत
दे�खएको

�७२६०० २०७�/३/२� गतेको
गाउँसभाले िनयिमत
गरेको

�७२६००

९१ अस�ब��धत
खच� अनुिचत
दे�खएको

७�००० २०७�/३/२� गतेको
गाउँसभाले िनयिमत
गरेको

७�०००

�२ गाव ैमा िव लाई
बढी िनकासा
भएको

�३१�� गाव ैमा िव लाई बढी
िनकासा भएको
�ितवेदनमा औ�याएको
भएपिन ब�क �टेटमे�ट
िभडान गदा� बढी िनकासा
नभएको कागजात पेश

�३१��

६० सामान २�०००० ७� सामान िवतरण गरेको २�००००
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िवतरणको
भरपाई नपुगेको

भरपाई पेश गरेको

�० हा�ो �वग��ारी
िवकास के��को
पेशक� बाँक�

१४०००० भौचर नं २/२०७� बाट
पे�क� फछ�यौट

१४००००

७० परामश�दाताले
उपल�ध
गराएको
परामश�को
डकुमे�ट� ी
दा�खला
नभएको

३�७००० परामश�दाताले उपल�ध
गराएको परामश�को
डकुमे�ट� ी दा�खला भएको
�माण पेश

३�७०००

१(९) भाडा कर
दा�खला नगरेको

�२��६० ने.रा.ब�कको भौचर न
२�१९१७७४ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

�२��६०

१(१०) क�टी�जे�सी
मौ�दात रकम

४���६० ने.रा.ब�कको भौचर न
२�१९१�०� बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

४���६०

६� थाने�वर
भ�डारीलाई
बैठम भ�ा
भु�ानी

१२७� ने.रा.ब�कमा दा�खला
गरेको �माण पेश

१२७�

२०७�। �३ गाव ैमा.िव. ७६०० ने.रा.ब�कको भौचर नं ७६००
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७६ छा�वृ�� रकम
बढी िनकासा
भएको

००६३२२३� बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

�३ दगुा� मा.िव.

छा�वृ�� रकम
बढी िनकासा
भएको

३३०० ने.रा.ब�कको भौचर नं
००६३२२३७ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

३३००

�३ सरी�कास
आ.िव. छा�वृ��
रकम बढी
िनकासा भएको

७२०० ने.रा.ब�कको भौचर नं
००६३२२३९ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

७२००

�३ लु�लु� मा.िव.

छा�वृ�� रकम
बढी िनकासा
भएको

१९७०० ने.रा.ब�कको भौचर नं
००६३२२०७ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

१९७००

�३ कोठीिभर �ा.िव.

छा�वृ�� रकम
बढी िनकासा
भएको

४००० ने.रा.ब�कको भौचर नं
००६३२२३९ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

४०००

�३ मोित�काश
�ा.िव.छा�वृ��
रकम बढी
िनकासा भएको

�०० ने.रा.ब�कको भौचर नं
००६३२२३६ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

�००
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�३ ठकुर �ा.िव.

छा�वृ�� रकम
बढी िनकासा
भएको

२४४०० ने.रा.ब�कको भौचर न
१६१२००२ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

२४४००

३३ टंक पुनलाई
�िश�ण भ�ा
बढी भु�ानी
गरेको

१००० ने.रा.ब�कको भौचर न
३३२९��४ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

१०००

३३ थाने�वर
भ�डारीलाई
�िश�ण भ�ा
बढी भु�ानी
गरेको

२�०० ने.रा.ब�कको भौचर न
३३२९��६ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

२�००

३३ कृ�ण के सीलाई
�िश�ण भ�ा
बढी भु�ानी
गरेको

१००० ने.रा.ब�कको भौचर न
३३२९��७ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

१०००

३३ मिनस
सुनारलाई
�िश�ण भ�ा
भु�ानी गरेको

१००० ने.रा.ब�कको भौचर न
३३२९��� बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

१०००

४९ थाने�वर
भ�डारीलाई

४०�० ने.रा.ब�कको भौचर न
३३२९��६ बाट

४०�०
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बैठक भ�ा बढी
भु�ानी गरेको

दा�खला गरेको �माण पेश

४९ टंक पुललाई
बैठक भ�ा बढी
भु�ानी गरेको

�१० ने.रा.ब�कको भौचर न
३३२९��४ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

�१०

४९ पु�पराज
थापालाई बैठक
भ�ा बढी
भु�ानी गरेको

�१० ने.रा.ब�कको भौचर न
३३२९��९ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

�१०

४९ मेघराज
बोहरालाई बैठक
भ�ा बढी
भु�ानी गरेको

�१० ने.रा.ब�कको भौचर न
३३२९�६० बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

�१०

४९ पव�त के सीलाई
बैठक भ�ा बढी
भु�ानी गरेको

�१० ने.रा.ब�कको भौचर न
३३२९��४ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

�१०

४९ िव�ण ुथापालाई
बैठक भ�ा बढी
भु�ानी गरेको

�१० ने.रा.ब�कको भौचर न
३३२९��� बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

�१०

�� राम बहादरु के
सीलाई परी�ा
संचालन खच�

२६९० ने.रा.ब�कको भौचर न
३६६०३३३ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

२६९०
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बढी भु�ानी
गरेको

७१ मा�े म��दरको
काय��मप�
भ�दा बढी
भु�ानी गरेको

�००० ने.रा.ब�कको भौचर न
३३२�१७७ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

�०००

६� ित�लेखोला
�ो.पू. िनमा�ण
उ.स. लाई बढी
भु�नी गरेको

२३�१� ने.रा.ब�कको भौचर न
१���२०९ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

२३�१�

६� दा� कुनाघाट
�ो.पु. िनमा�ण
उ.स.लाई बढी
िनकासा गरेको

६३९६ ने.रा.ब�कको भौचर न
१���२१० बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

६३९६

४४ वडा नं १ को
घटी रकम
िफता� गरेको

१४�०० ने.रा.ब�कको भौचर न
२�४२३३�७ बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

१४�००

�� ३९ वटा
िव�ालयह�लाई
पोशाक भ�ा
भु�ानी गरेको

३००००० ३९ िव�ालयह�लाई
भु�ानी भएको पोशाक
वापतको रकम नेपाल
ब�कको ३९ वटा
भौचरबाट गा.पा. संिचत

३०००००
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कोषमा दा�खला गरेको
�माण पेश

�२ बढी िनकासा
भएको रकम

२९६०० ने.रा.ब�कको भौचर न
३�६४�४० बाट
दा�खला गरेको �माण पेश

२९६००

६� सामानको
�ज�सी दा�खला
नगरेको

२६२९०० आयवु�द शाखामा सामान
दा�खला गरेको �माण पेश
गरेको

२६२९००

६३ औष�ध
मौ�यातको
आ�दानी
नबाँधेको

३६१३� औष�ध मौ�दात रहेकोमा
२०७६।७७ मा
अ.�या.गरी आ�दानी
बाँधेको

३६१३�

६२ �यानो �ोलाको
आ�दानी
नबाँधेको

६९९६० �यानो �ोला मौ�दात
रहेकोमा २०७६।७७ मा
अ.�या.गरी आ�दानी
बाँधेको

६९९६०

६१ औष�ध
मौ�यातको
आ�दानी
नबाँधेको

१६६�९१६ औष�ध मौ�दात रहेकोमा
२०७६।७७ मा
अ.�या.गरी आ�दानी
बाँधेको

१६६�९१६

६९ िव�ालयलाई
िवतरण गन�
सामान

४�०००० गा.पा. बाट ह�ता�तरण
गरेको सामन िव�ालयमा

४�००००
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मौ�दातमा
रहेको

�ज�सी आ�दानी बाँधेको
�माण पेश

ज�माज�मा १९४��२४२ १९४��२४२

अनगुमन तथा मू�या�नः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ल ेबे�ज ुफ�य�ट गनु�पन� �यव�था गरेकोमा �न�नानसुार देिखएको छः

गत वष�को
बे�जु रकम �
(A)

यो वष� फ�य�ट
(B)

बाँक� (C=A-
B)

�२�२४०००. १९४��२४२।
००

३३०३�७��।
००

अ�ाव�धक बे�जू ि�थ�तः गाँउपाल�काको आ�थ�क वष� २०७६/७७ स�मको फ�य�ट गन� वाँक� व�ेजू ि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छः

गत वष�स�मको
फ�य�ट गन� बाँक� �
(C)

यो वष�को सं.पं.

बाट कायम बे�जू
(D)

यो वष�को कायम
बे�जू (E)

बाँक�
(F=C+D+E)

३३०३�७��।०० 0 १६७४००२।०० ३४७०९७६०


