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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवुं ग णस्िरीर् 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 सुंर्वधानको धारा २४१ मा सुंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण ह ने 
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 सुंवैधातनक िथा कान नी व्र्वस्था एुंव 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 स धारका लातग स झाव प्रदान गन ा िथा स शासन प्रवर्द्ानमा टेवा प र् र्ाउन  
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको श र्द्िा, प्रितलि कान नको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िज ामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको सुंरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवुं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छ ट, बजेट अन शासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अन त्पादक िथा र्विरणम खी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िज ामा 
लगार्िका व्र्होरा औुंल्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अन भवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
स धार ह न नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको द रुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहन का साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िज ामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औुंल्र्ाएका व्र्होराहरू स धार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अन शासन ह ने व्र्वस्था 
तमलाउन पदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबज द 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 स धार ह ने अपेक्षा गरेको छ  । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग प र् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा सुंलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछ  ।  
 (टुंकमर्ण शमाा दुंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, ल र्म्बनी प्रदेश 
पर सुंखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नुं.  तमतिाः २०७९।३।२७ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

ल ुंग्री गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
रोल्पा  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले ल ुंग्री 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 
कान नबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  ल ुंग्री गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको    

छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ३ करोड ३१ लाख १४ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र्े अस ल गन ापने रू.१९ लाख १६ हजार, प्रमाण कागजाि पेस 
गन ापने रू. ३४ लाख ७२ हजार, तनर्तमि गन ापने रू. २ करोड ७७ लाख २५ हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषासम्को बेरुजू बाँकी रु ४ 
करोड ७१ लाख ८६ हजार रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवुं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक 
बेरुजू ७ करोड ९८ लाख १ हजार रहेको छ । ल ुंग्री गाउँपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ सुंलग्न छ । 

३. ल ुंग्री गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रक्षपेण र्थाथापरक नभएको, अस ली लक्ष्र्अन सार नभएको, कमािारीको 
दरबन्दीअन सार पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अन दानको पर्ााि अन गमन नभएको, र्विरणम खी 
कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट 
सम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवदेन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन ह ने क न ै
जानकारी ख लाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नपेालको सुंर्वधान, 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 आिारसुंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर् क्त छन ्भने्न क रामा 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 कान न बमोर्जम सही 
र र्थाथा ह न ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न 
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रम ख प्रशासकीर् अतधकृि 
नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अन गमनका 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 गन ा लेखापरीक्षणको उद्दशे्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
ह न्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कान नबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भन ेह दैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा ह न े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

         



 
 

ल ुंग्री गाउँपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज  प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज  
बेरुज  

अस ल 
गन ापने 

तनर्तमि गन ापने पेस्की 
दफा सुंखर्ा 

रकम 

दफा सुंखर्ा 

रकम 

दफा सुंखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

८१ २७ ३३११४ ० ० ० ० २७ ३३११४ १९१६ २७७२५ ३४७२ ० ० ३११९७ ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज  

र्ो वषाको बेरुज  क ल बेरुज  बाँकी 

रोल्पा ४७१८६ 
 

४९९ ४६६८७ ० ३३११४ ७९८०१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : लुङ�ी गाउँपा�लका, रो�पा , लु��ी गाउँपा�लका , रो�पा

काया�लय �मुख बि� �साद शमा� वा�ले २०७८-२-३० हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख मदन वहादरु �ज सी २०७७-१०-१८

काया�लय �मुख ब�ण �साद राजवंशी २०७७-८-३०

काया�लय �मुख क�मन गीरी २०७७-५-२३

काया�लय �मुख रिव�� �साद चौधरी २०७६-९-२५ २०७७-५-२४

लेखा �मुख वस�त �यौपाने २०७८-९-२६

लेखा �मुख कमला वली २०७७-९-१०

लेखा �मुख शरद �यौपाने २०७६-९-३

बे�जु रकम ३३,११४,४१५

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २,७२,३३,५४२.७३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २६,९६,४०,४८१ चालु खच� २०,३४,२८,०१९.७३

�देश सरकारबाट अनुदान ३,९७,४०,००० पँूजीगत खच� १४,६९,७५,४६८

राज�व बाँडफाँट ६,९१,५०,८८५.१७ िव�ीय/अ�य �यव�था १०,२६,५६,९८०.६५

आ�त�रक आय ३३,८२,४२७

अ�य आय ८,३५,३७,१९४.२८

कुल आय ४६,५४,५०,९८७.४५ कुल खच� ४५,३०,६०,४६८.३८

बाँक� मौ�दात ३,९६,२४,०६१.८
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१ िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस गाँउपा�लकाले िव�ीय ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा सहायता, आ�त�रक आ�दानी र
�थानीय सरकारबाट स�ालन भएका आयोजनाह� समेतको आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था िन�नबमो�जम
रहेको छ।

�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी 27233542.73 १ चालु खच� 203428019.7 203428019.7

क) नगद २ पँूजीगत खच� 146975468 146975468

ख) बँैक 27233542.73 ३ शसत� तथा िवशेष अनुदान
िफता�

26827605 26827605

२ राज�व ( आ�त�रक आय) 72592014.05 िवषयगत िनकाय बाट �ा�
खच�

66367561.02 66367561.02

क) आ�त�रक राज�व 3382427 िविवध कोष खाता खच� 261580 261580

ख) राज�व बाँडफाँड 69150885.17 ग) अ�य भु�ानी

ग) अ�य आय 58701.88 ४ लगानी

३ िव�ीय ह�ता�तरण संघ 269640481 ऋण लगानी

क) िव�ीय समानीकरण अनुदान 89500000 शेयर लगानी

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ख) सशत� अनुदान 172198870 �कोप कोष तफ� को खच� 6107218 6107218

ग) समपूरक अनुदान 0 ५ धरौटी िफता� 700825 700825

घ) िवशेष अनुदान 7941611 ६ जन�मदान िफता�

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान 39740000 ७ कोष िफता�

क) िव�ीय समानीकरण अनुदान 5090000 ८ मौ�दात 39624061.8

ख) सशत� अनुदान 14850000 क) बँैक मौ�दात 37501717.8

ग) समपुरक अनुदान 12500000 ख) नगद मौ�दात

घ) िवशेष अनुदान 7300000 ९ कोष खाताको मौ�दात 1283391

५ अ�तर �थानीय तहबाट �ा� १० धरौटी मौ�दात 838953

(घ) िविवध खच� खाताको आय 441881.75 441881.75

७ िविभ� कोषतफ� को आय (िविवध
कोष)

4891044 4891044 अ�य िविवध �थानीय
पूवा�धार

2392191.63 2392191.63

८ �थानीय �कोप कोष आय 7838311 7838311

९ िवषयगत िनकायबाट �ा� 66367561.02 66367561.02

१० धरौटी आय 1547503 1547503

2392191.63 2392191.63

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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१२ अ�य िविवध �थानीय पूवा�धार

ज�मा 492684530.2 492684530.2 ज�मा 492684530.2 492684530.2

क) प�रचय - �थानीय सर�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई
सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस लु��ी गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–

अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु�
लु��ी गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ ।यस गाउँपा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३८ सभा सद�य, १३५.२३ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २३६३१ जनसं�या रहेको छ
।

ख) लेखापरी�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखापरी�ण नीित, मानद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, लेखापरी�ण
माग�दश�न, �यवसाियक लेखापरी�णका असल अ�यासको आधारमा तयार ग�रएको �वीकृत लेखापरी�ण योजना, काय��म र लेखापरी�णको िव�ध अनुसार
लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव�ीय िववरणको
शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमित २०७८।६।२१ मा �यव�थापनसँग
छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन्

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको
अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क
काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् । • �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम
र संिचत कोषबाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।स��त कोषको कारोवारको लेखा अ�याव�धक गरी कारोवारलाई पारदश� बनाउन आव�यक
दे�ख�छ । • �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात �. 28127936.93 ले फरक दे�खएको छ ।गाँउपा�लकाले ब�क समायोजन िहसाब
तयार नगरेको र चेक सा�न वाँक� रहेकोले िहसाब फरक परेको कारण पेश गरेको छ । • लेखापरी�णका �ममा ब�क नगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक
नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन । • कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट
शीष�कगत ब�क नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार ब�क मौ�दात ऋणा�मक रहेको तथा �थानीय तहका सबै खाताह�को एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात
ऋणा�मक नरहेको अव�था छ । • स��त कोष र अ�य खच� शीष�कह�को बै� नगदी िकताब काया�लय �मुख तथा लेखा �मुखबाट �मािणत गन� गरेको छैन। •

�म भौचर
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https://nams.oag.gov.np6 of 67

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा काया�लयले �थानीय स��त कोषमा भएको आय�ययको चौमा�सक शीष�गत िववरण तयार गरी संघीय
अथ� म��ालय, �देश अथ� म��ालय, तथा राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले यो वष� स��त कोषको चौमा�सक
िहसाव तालुक िनकायमा पठाएको दे�खएन। तहगत अनुगमन �यव�थालाई ि�याशील बनाउन कानून बमो�जमका िववरणह� तालुक िनकायह�मा पठाउनु पद�छ। •
काया�लयमा िविवध कोष र धरौटी िहसाब रहेकोमा सोको आ�दानी, खच�, मौ�दातको िववरण दे�खने गरी आय-�यय िववरण तयार नगरेकोले आ�दानी, खच� र
मौ�दात यक�न गन� सिकएन। • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७६(२) मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन�
�यव�था गरेकोमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तयार गरी लेखापरी�णमा पेश भएन । �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय
िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

२ �ज�मेवारी फरक परेको 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एक�न गनु�पद�छ । तर �थानीय
तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. २९०२२८७२.८४ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �. २७२३३५४२.७३ �ज�मेवारी
सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. १७८९३३०.११ घटी �ज�मेवारी सरेको छ । �ज�मेवारी रकम एक�न गनु�पन�
दे�ख�छ । काया�लयको भनाइः गत वष� आ�त�रक राज� वको रकम आ�त�रक राज� व खातामा नराखी �सधै संिचतकोषमा राखेको तर देखाउदा आ�त�रक राज� वमा
देखाएकोले फरक पन� गएको काया�लयको भनाई रहेको छ ।
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३ बैकं िहसाब िमलान नगरेको 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रसमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र ब�क खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा
�थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएको � २८१२७९३६.९३ को
ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

२ संिचत कोष 27180228.9 10104331 17075897.9

३ पँूजीगत खाता 16121389 1998018 14123371

२ चालू खाता 12059803.3 15131135.27 -3071331.97

ज�मा 55361421.2 27233484.27 28127936.93

४ 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 पाइएन। यस स�ब�धमा दे�खएका
अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक
संकलन,अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाइएन । • �थानीय सरकारसंचालनऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो
अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी
काया��वयनमा �याएको 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 �ितवेदन तयार गरेको 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�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाइएन । • िवषयगत �े�मा संचालन
ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा,ता�लम,गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतरणमुखी रहेको पाइयो । • वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान अिभलेख
पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन । • साना तथा ठूलासबै िनमा�ण काय�को नापी िकताब क��यूटरबाट तयार ग�रएको लुजिशटमा भरी
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भु�ानीको लेखासाथ रा�ने गरेको छ । कितपय िनमा�ण काय�लाई थप िनर�तरता िदन वा अ�य कारणले पिछ पिन पुनरावलोकन गन� पन� भएकोले आव�यक परेको
समयमा उपल�ध ह�न स�ने गरी सं�थागत �मृितको लािग िड�जटलाईज गरी वा अ�य तवरले सुरि�त रा�न आव�यक दे�ख�छ । • कितपय सडक तथा कुलो÷नहर
िनमा�ण तथा मम�तमा सो �थानको चेनेज नं.उ�ेख गन� नगरेबाट एकै काय�को लािग दोहोरो भु�ानी ह�न स�ने र िनमा�ण�थलको अनुगमन िनरी�णमा ि�िवधा ह�ने
भएकोले जुनसुकै समयमा पिन िनमा�ण�थलको पिहचान ह�ने गरी चेनेज लगायतका संकेतह�लाई अिनवाय� गनु�पद�छ । • जुनसुकै िनमा�णकाय�, मालसामान, परामश�
सेवा वा अ�य सेवा ख�रदको लािग लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले िनमा�ण तथा सेवा स�ब�धी काय�को लागत अनुमान तयार गरेको भए
तापिन लागत अनुमान वेगर फिन�चर, काया�लय सामान, क��यूटर आिद ख�रद गरेको दे�ख�छ । • मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ (क) अनुसार
ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ िटिडएस नगरेको । •
काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको । • कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा
नपुगेको जाँच गरी र�सद बील 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 पाइएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७र ८ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार
गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन। • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था
भएकोमा वनाएको पाइएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ 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 को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन
गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन । • स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र
वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई
अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाइएन। • वातावरण संर�णको एक�कृत दीघ�का�लन योजना तयार नगरेको । • पा�लकाको िवकास िनमा�ण
�यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको ३६ जनाको दरब�दी रहेकोमा पुरै पदपूित� भएको पाइयो । • सुशासन
(�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम १४ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन संय��
तय गरेको पाइएन । • िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाइएन । • पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क
कारोवारको अनुसूची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । • �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िव�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�यका�लन ल�यह� तोक� मू�या�न गन� काय� भएको दे�खएन । • वातावरणको संर�णको एक�कृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका
�थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाइएन । • काया�लयले साव�जिनक स�प��को अिभलेख राखेको
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दे�खएन । • कितपय योजनाह�मा इि�मेट तयार गरेको, �वीकृत गरेको, नापी मू�याकन गरेको, जाँच गरेको, �वीकृत गरेको, ठे�का बील र काय�स�प� �ितवेदन
तयार गरेको, �वीकृत गरेको िमित उ�ेख गरेको पाइएन । • काया�लयले सवारी लगबुक तयार गरी राखेको छैन, • 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 पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास
सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ��य�ट तथा बे�जु स�परी�ण
काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले यक�न गरी अ�याव�धक
नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ । तसथ� 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 ।

५ स�प�ी ह�ता�तरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह�
समािहत भएका पा�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 लगत खाता २०७५ असार
मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले 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� �ज�मेवारी सारेको पाइएन । यसरी �ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा
�ज�सी मालसामानह� हराउने र ि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 ।

६ 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
उप�मुख �ी िभमकला बुडाथोक� �े�ीले िमित २०७७।३।२१ गते �. ३९ करोड २१ लाख २७ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।४।२७ गते पा�रत
भएको छ ।यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।५।१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको
समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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७ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य
आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था
छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको
�ाथिमक�करण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फागुन मिहनािभ� स�प� गरी स�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु
वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासक�य अ�धकृतले चैत १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा
तथा वडा सिमितलाई उपल�ध गराउनुपन� कानूनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको गठन गरेको छैन । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमालगायत �े�गत
िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

८ बजेट तथा काय��म तजु�मा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट
तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम
गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता कायम
गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।

९ �ोत अनुमान सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) मा �ोत अनुमान तथा बजेट �समा िनधा�रण सिमित रहने र सिमितले ऐन बमो�जम आयको ��ेपण गरी
बजेटको �समा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण गन� लगायतका काय� गन� �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण गनु�पन� �यव�था छ। ऐन बमो�जम �ोत
अनुमान सिमितको बैठक बसी आयको ��ेपण, बजेटको �समा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण गरको दे�खएन। ऐनको पालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१० नीित तथा माग�दश�न 

गाउँपा�लकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीित तथा माग�दश�न २०७७ असार ६ गते गाँउसभामा ��तुत ग�रएकोमा उ� नीित तथा माग�दश�नमा ��तुत भएका
िवषयव�तुह� म�ये कितपय �यहोराह� यस आ�थ�क वष�मा काया��वयन गरेको पाइएन । गाउँसभामा ��तुत नीित तथा माग� दश�नमा उ�े�खत �यहोराह�को
काया��वयनको लािग गाँउपा�लकाले आव�यक पहल गनु� पन� दे�ख�छ । नीित तथा माग�दश�नमा उ�ेख भएका �यहोराह� काया��वयन नभएका उदाहरण देहाय
अनुसार छन्ः • समं� खेल �े�को िवकासका लािग गा.पा. कप खेल �ितयोिगता गन� । • रो�पा �ज�ाकै एक मा� िवमान�थलका �पमा रहेको बडाचौर िबमान�थल
पिहले स�ालनमा आएतापिन िवगत ३० वष� दे�ख िविभ� कारणले गदा� ब�द भएकोले पुनः स�ालनमा �याउन यथा�स� स�ालन गन� काय�लाई आव�यक पहल गन� •
यस गा.पा.का �े� िभ� रहेका साव�जिनक ज�गाह�को समुिचत त�रकाले संर�ण गन� • बैदेिशक रोजगारीबाट फिक� एका,रोजगारी गुमाएका यवुाह�लाई उ��िशलता
िवकास गराउन िबउँ पँूजी उपल�ध गराउने गरी आव�यक �यव�था गन� • वचत वृ�ी, पँूजी िनमा�ण र ऋण प�रचालन माफ� त आम जनताको जीवन�तरमा सुधार गन�
नीित तथा माग� दश�नको काया��वयन ह�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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११ योजनाह� काया��वयन नभएको 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �यय (बजेट) को अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार दश
गतेिभ� सभामा पेश गनु�पन� र सभाले काय�पा�लकाबाट पेश गरेको बजेट मा�थ छलफल गरी असार मसा�तिभ� पा�रत ग�रस�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क
वष� २०७७।७८ को लािग �. ३९ करोड २१ लाख २७ हजार को बजेट पा�रत गरेको छ । बजेटमा समावेश भएका कुल १४७ वटा योजनाह� म�ये यस वष� २४
वटा योजनाह� काया��वयन गरेको पाइएन । काया��वयन नभएका �. १० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� देहाय अनुसार छन् ।

�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम िविनयोजन �.(हजारमा)

1 त�ो गु�चाल हाज�ङ मो बा वडा नं. ६ ४२००

2 कमरा काटे दे�ख आमबोट मोटर बाटो ४५०

3 देउघर दे�ख माझगाउँ स�म दल िनमा�ण योजना २००

4 खाराखोला दे�ख त�ो गु�चाल स�म खा.पा.िनमा�ण योजना २५००

5 खाराखोला दे�ख त�ो गु�चाल स�म खा.पा.िनमा�ण योजना २५००

6 सौय� उजा� �िब�ध जडान ३००

7 लघु तथा साना जलिब�ुत आयोजनाबाट िब�ुत उ�पादन ४००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१२ �ैमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १६(१०) बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम ३५ बमो�जम �ैमा�सक �गित
िववरण वनाई पेश गनु�पन� र �ैमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध
गराएको िववरण अनुसार �ैमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको
�यव�था अनु�प असारमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

बजेट उपिशष�क कुल खच� �ैमा�सक खच� असार मिहना

�थम �ैमा�सक दो�ो �ैमा�सक ते�ो �ैमा�सक चौथो �ैमा�सक

पँूजीगत खच� 146975 17332 4212 11259 114172 100311

�ितशत 11.79 2.87 7.66 77.68 68.25

काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार पँूजीगत बािष�क �. १४ करोड ६९ लाख ७५ हजार िनकासा भएकोमा �थम �ैमा�सकमा �. १ करोड ७३ लाख ३२
हजार अथा�त ११.७९ �ितशत, दो�ो �ैमा�सकमा �. ४२ लाख १२ हजार, अथा�त २.८७ �ितशत, ते�ो �ैमा�सकमा �. १ करोड १२ लाख ५९ हजार अथा�त
७.६६ �ितशत र चौथो �ैमा�सकमा �. ११ करोड ४१ लाख ७२ हजार अथा�त ७७.६८ खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै असार मिहनामा मा� �. १० करोड ३
लाख ११ हजार अथा�त ६८.२५ �ितशत खच� दे�खनुले असारमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत
काय��म अनुसार �ैमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np14 of 67

१३ �े�गत बजेट र खच�को ��थित 

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

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

आ�थ�क िवकास 21958000 11054199 5.11

सामा�जक �े� 203779559 172738737 47.43

पूवा�धार िवकास �े� 111283879 96771801 25.9

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन 61204325 43873163.54 14.25

काय�स�ालन तथा �शासिनक खच� 31423791 25965587 7.31

ज�मा 429649554 350403487.5 100

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक �े�मा सबैभ�दा बढी ४७.४३ �ितशत र सबै भ�दा घटी काय�स�ालन तथा �शासिनक
खच� �े�मा ७.३१ �ितशतबजेट िविनयोजन गरेको छ ।

�म भौचर
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भौचर
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१४ खच� िव�लेषण 

पा�लकाले यस वष� कुल आ�त�रक आयबाट �. ७३ लाख ७७ हजार, गत वष�को मौ�दात �. ५ करोड ७५ लाख ४५ हजार, राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.

३७ करोड ८५ लाख ९० हजार र अ�तर सरकारी अ��तयारीबाट �. ६ करोड ८७ लाख ६० हजार समेत �. ५१ करोड २२ लाख ७२ हजार आ�दानी भएकोमा
चालु तफ�  �. २० करोड ३४ लाख २८ हजार र पँूजीगत तफ�  �. १४ करोड ६९ लाख ७५ समेत �. ३५ करोड ४ लाख ३ हजार खच� भएको छ। खच� म�ये
आ�त�रक आयको मा� िह�सा २.१० �ितशत रहेको छ । यस वष� पदा�धकारी सुिबधामा �. ७७ लाख ३० हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ९५.४३
�ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ५८.०५ �ितशत चालु र ४१.९५ �ितशतमा� पँूजीगत िनमा�णमा खच�
भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाले िवकास िनमा�ण काय��म संचालनमा �यून खच� गरी �शासिनक काय�मा बढी खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद�
�ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िवकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

१५ ल�य �गित 

काया�लयले �ैमा�सक र वािष�क �तरको�गित िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के��ीय �तरका योजनाको िनयम
बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गित िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा वािष�क �गित तयार नगन� पदा�धकारीला◌�इ
�ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

काय��म/योजना कुल काय��म वािष�क �गित ��थित

शू�य �गित २५%स�म �गित ५०% स�म �गित ७५% स�म �गित

काय��म सं�या १४७ २ ० १ ०

१६ ठे�काको िववरण 

िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखांकनका लािग �योग ग�रने ठे�का स�ब�धी गो�वरा लगत (म.ले.प.फा.नं. ५०७) अिभलेख रा�खएमा कुल गनु�पन�, हालस�म भएको
कामको प�रमाण र मू�य स�जलै जानकारी ह�ने, काय� स�पादन जमानत, पे�क� �लन पेश गरेको ब�क �यारे�टीको अव�था, काम स�प� गनु�पन� िमित, भे�रएसन
आिदको जानकारी ह�ने ह��छ । काया�लयले उ� �योजनका लािग अिभलेख राखेको दे�खएन । अतः �वीकृत ढाँचा अनुसार सबै िववरण खु�ने गरी अ�ाव�धक बनाई
रा�नुपद�छ ।
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१७ ख�रद काय�मा �ित�पधा�को ��थित 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ कोदफा ६९(१) तथा िनयमावली, २०६४ को िनयम १४६(२) मा बोलप�मा पया�� �ित�पधा� गराउन िव�ुतीय स�ार मा�यम (e-

Bidding)बाट बोलप� आ�ान गन� सिकने �यव�था रहेकोछ ।साथै सोही ऐनको दफा २६(६) बमो�जम कुनै बोलप�दाताले आपसमा िमलेमतो गरी बोलप� दा�खला
गरेको ह�न स�ने स�भावना तप�m समेत म�यनजर गद� िमलेमतो भएको पुि� भएमा र� ह�ने ऐनको �ावधान रहेको छ ।काया�लयले यस वष� स�झौता भएका ठे�का
स�ब�धी िववरण पेश नगरेकोले यस स�ब�धमा िव�लेषण गन� सिकएन ।

१८ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा
राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख
�शासक�य अ�धकृत सिहत ३७ जना दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ३५ जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । �र�
पदह� पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�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 र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर
पा�लकाले िविभ� पदमा ५० जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �. १ करोड १२ लाख खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर
�हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले��ट�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारबाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको
छ । �थानीय तहमा मा�थ उ�े�खत पद वाहेक अ�य पदमा पद पूित� पुरै भएकोले करार सेवाबाट पद पूित� नगरेको भ� ने काया�लयको भनाइ रहेको छ ।

२० कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त
र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था
�थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई यो बष� िन�नानुसार �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार
ब�न गएको �.

३०५,७९८
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२१ �थानीय त�था�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न 

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

२२ सेवा �वाहको ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही
आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार ५ वटा ऐन, १ वटा िनद�िशका र ११ वटा
काय�िब�ध �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट ज�म दता� 860 वटा, बसाइँसराइ 32 वटा, िववाह दता� 44८ वटा, स�ब�ध मृ�य ुदता� 60 वटा
गरेको िववरण �ा� भएको छ । �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाह म�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा
स�तोष जनक दे�खएन ।पा�लकाबाट �दान ग�रने सबै सेवा �वाहको िववरण रा�नु पद�छ ।
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२३ योजना छनौट र काया��वयन 

: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �कृितका
योजना छनोट गरी �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत वािष�कगाउँ िवकास योजना २०७६÷७७को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी
स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय
अनुसार छन् ।

�. १ लाख
स�म

�. १ लाख दे�ख २
लाखस�म

�. २ लाखदे�ख ५
लाखस�मका

�. ५लाख दे�ख १०
लाखस�मका

�. १० लाखभ�दा
बढीको

ज�मा

२२ ३१ ५३ २७ १४ १४७

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �. एक लाख दे�ख १० लाखस�मका ज�मा १४७ वटा योजना संचालन गरेकोमा �. १ लाख भ�दा मुिनका मा� २२
वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भरी योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत
योजनाबाट चालु �कृितका काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

२४ कानून र स�ालन ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालयबाट १४ नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ५ वटा ऐन, १ वटा िनद�िशका, २ वटा काय�िव�ध र १ वटा न�स लगायत ९
वटा कानून िनमा�ण गरी राजप�मा �काशन गरेको छ ।

२५ �यायीक सिमित 

�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 । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार
गतवष� फ��य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� ३ र यो वष� थप भएको १ गरी कुल ४ दता� भएकोमा एउटा पिन फ��य�ट नभई ४ बाँक� दे�ख�छ । �याय
स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।
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२६ िनद�िशका तथा मापद�ड 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा पा�लकाले आ�नो �े�ा�धकार िभ�को िवषयमा ऐन, िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउन स�ने
उ�ेख छ । गाउँपा�लककाले कम�चारी, उपभो�ा सिमित तथा अ�य लाभ�ाही समुहलाई सचेतना, �मता िवकास, सीप िवकास आिदसँग स�ब��धत ता�लम, गो�ी
अिभमुखीकरण लगायतको काय��म स�ालनको लािग िनद�िशका तजु�मा गरी लागू गरेको छैन । यसले गदा� काय��म स�ालनमा �ज�मेवारी, जवाफदेही, खच� �ि�या
तथा मापद�डमा समानता आउन स�ने दे�खएन । गाउँपा�लकाले काय��म काया��वयन स�ब�धी िनद�िशका तजु�मा गरी काय��म स�ालन गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाले
कृिष औजार लगायतका साम�ी िवतरण तथा फलफुल िव�वा, बा�ा र कुखुरा िवतरण लगायतका काय��म स�ालन गदा� सरोकारवालाह�लाई सूचना �वाह,

��ताव/माग संकलन, लाभ�ाही छनोट र िवतरण स�ब�धी �कृया एवं मापद�ड तजु�मा नगरेकोले आम नाग�रकको पह� ँच सुिन��चत र पारदश� भएको पाइएन । यसले
गदा� गाउँपा�लकाले िवतरण गरेको साम�ी तथा अनुदान �यायोिचत छ भ�े आधार दे�खएन । यसमा सुधार ह�नु पद�छ ।

२७ आ�त�रक लेखापरी�ण 

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

२८ आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा 
��येक �थानीय तहले आ�नो आ�त�रक कारोवार, आ�त�रक जाच एवं आ�थ�क काय� �णाली �भावकारी र �यव��थत गराउन आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन
गनु�पन� �यब�था भएपिन आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन भएको छैन । आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठनको अभावमा आ�थ�क कारोवार अ�यव��थत भई
िव�ीय जो�खम व�ने संभावना रह�छ । तसथ� यस गाँउपा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गरी आ�थ�क कारोवारको यथाथ�ता एवं िव�ीय जो�खम
�यूनीकरण गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
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२९ गत वष�को भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ मा गत आ ब मा भु�ानी िदन बाँक� रहेको मा भु�ानी िदने �यव�था भएकोमा म ले प फा नं २२१
तयार गरी आ�त�रक लेखापरी�कबाट भु�ानी िदन बाँक�को क�चावारी तयार पारी बािष�क बजेटमा नै सो बमोजमको रकम िविनयोजन ग�र � २७ लाख ८६ हजार
११ भु�ानी िदएको छ । भु�ानी िदन बाँक�को �मािणत क�चावारीमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
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३० यातायात तथा स�ार खच�मा छुट सुिवधा 
लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन-२०७६ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ सँग स�ब��धत
अनुसूची अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई टे�लफोन तथा मोवाइल, पु�तक प�पि�का तथा इ�टरनेट, जनस�पक�  तथा िवशेष काय�सुिवधा मम�त सुिवधा
अित�थ स�कार र खानेपानी िव�ुत तथा सरसफाई खच� िदने �यव�था गरेको छ । दफा ४ को ३ मा सवारी साधन उपल�ध गराएकोमा पदा�धकारीले यातायात
सुिवधा नपाउने र अ�य सुिवधाको हकमा दोहोरो सुिवधा नपाउने �यव�था छ। पा�लकाले आ व २०७६।७७ को असोज दे�ख असार स�म उ�े�खत ऐन बमो�जमका
सुिवधा उपल�ध गराएकोमा अ�य�, उपा�य� र वडा अ�य�को मा� यातायात खच� र मोबाइल �रचाज� छुटेको देखाइ � ९ लाख ६० हजार ७ सय आ व ०७७।७८
मा भु�ानी िदएको छ । काय�पा�लका सद�य र वडा सद�यलाई यातायात र मोबाइल खच� भु�ानी भएको तर अ�य� उपा�य� र वडा अ�य�लाई मा� सुिवधा छुट
भएको नभइ यातायात र मोबाइल �रचाज� सुिवधा अगािड नै भु�ानी भै सकेकोमा सो सुिवधा क�ी ग�र भु�ानी गरेको दे�ख�छ । अिघ�ो आ�थ�क बष�मा दोहोरो परेको
देखाइ क�ी गरेको सुिवधा पुन उपल�ध गराएकोमा देहायका पदा�धकारीबाट असूल उपर ह�नुपन� �.

�स.नं कम�चारीको नाम थर िववरण यातायात खच� मोबाइल �रचाज� सवारी इ�धन कुल ज�मा कर क�ी ज�मा

1 दगु� बहादरु ख�का अ�य� 72000 24500 102600 199100 1991 197109

2 िभमकला बुढाथोक� उपा�य� 72000 20000 102600 194600 1946 192654

3 मित पुन वडा अ�य� 60000 21000 81000 810 80190

6 िशव �साद के सी वडा अ�य� 60000 21000 81000 810 80190

8 यमलाल िव� वडा अ�य� 60000 21000 81000 810 80190

9 कण�बहादरु रोका वडा अ�य� 60000 21000 81000 810 80190

ज�मा 710523

७१०,५२३

३१ गत वष�को भु�ानी १३५,१५०
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२-२०७७-५।२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १५ मा अिघ�ो आ व को भु�ानी िदन सिकने खच�मा
तलब (�वीकृत दरव�दीको), महंगी भ�ा �थानीय भ�ा स�वा �मण खच� र घर भाडा पोशाक खा�ा�  औष�ध उपचार ब�दीको �सधा सेवा िनवृ� सुिवधा �वीकृत
बािष�क काय��म समावेश भएको कुनै �यि� फम� सं�था वा क�पनीसँग स�झौता बमो�जमको रकम भु�ानी ह�न स�ने �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� िमितमा योजना
अनुगमनमा जाँदा गाडी �रजभ� गरी गाडी भाडा बापत � २ लाख १० हजार समेत भु�ानीमा बजेटले नखा�ने गरी योजना अनुगमन गरेको देखाइ नपाउने सुिवधा
भु�ानी �लएकोमा देहायका पदा�धकारी र कम�चारीबाट असूल गनु�पन� �

पदा�धकारी पद िदन दर ज�मा भ�ा कर खुद भु�ानी

दगुा� बहादरु ख�का गा पा अ�य� 14 1500 21000 3150 17850

िभमकला बुढाथोक� उपा�य� 20 1500 30000 4500 25500

खिगसरा ब�नेत सद�य 20 1500 30000 4500 25500

टेक बहादरु सुनार सद�य 20 1500 30000 4500 25500

मित पुन १ नं वडा अ�य� 5 1500 7500 1125 6375

िशव �साद केसी ४ नं वडा अ�य� 1 1500 1500 225 1275

यमलाल िव� ६ नं वडा अ�य� 2 1500 3000 450 2550

कण� बहादरु रोका ७ नं वडा अ�य� 2 1500 3000 450 2550

शरद �यौपाने लेखा अ�धकृत 1 1500 1500 225 1275

वेदरुाम पा�डे १ नं वडा सिचव 2 1500 3000 450 2550

ितस�ना िव� ४ नं वडा सिचव 2 1500 3000 450 2550
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िहमाल पुन अ स इ��जिनयर 5 1500 7500 1125 6375

नारायण ख�का खा पा स टे 5 1500 7500 1125 6375

भ�े बािनया का स 3 1500 4500 675 3825

िबनोद चौधरी चालक 4 1500 6000 900 5100

159000 23850 135150

३२ पदा�धकारी थप सुिवधा 
लु��वनी �देश अ�तग�त �थानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन
समेत) को दफा ३ (क) (१) मा �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची १ मा उ�ेख भएका सूिवधा मा� पाउने उ�ेख छ । साथै सोही ऐनको दफा १२ ले
पदा�धकारी, सद�य तथा सभाका सद�यको लािग कुनै सुिवधा िनधा�रण गनु�पदा� यस ऐनमा तोिकएको सुिवधालाई अ�धकतम् मानेर आ�नो अ�धकार �े� िभ� रहेर
आ�थ�क �ोत तथा �मताका आधारमा िनधा�रण गन� स�ने �यव�था गरेको छ । जसअनुसार पदा�धकारी र कम�चारी समेत ११४ जनालाई बािष�क दघु�टना बीमा
वापतको रकम भु�ानी िदन िम�ने दे�खदन्ै । यस �थानीय तहले पदा�धकारी र कम�चारीह�लाई बीमा बापतको रकम �.२८५०२०।- खच� लेखेको छ । कानूनमा
�यव�था नभएको उ� रकम असुल गनु�पन� �.

२८५,०२०

३३ पदा�धकारी अ�य सुिवधा 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र उपिनयम ३ मा
खच� गदा� खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�, िवल भरपाई आउन नस�ने काममा खच� भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन� कम�चारीले �मािणत गरी
अ�धकार �ा� अ�धकारी�ारा समथ�न गराई लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सोही उपिनयम ३ को �पि�करणमा फुटकर खच� भ�ाले एक पटकमा १ हजार �प�या भ�दा
कम रकमको टे�सी �र�सा भाडा कु�ी खच� र दि�णा भ�े उ�ेख छ । लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा
स�ब�धी ऐन-२०७६ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ सँग स�ब��धत अनुसूची अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई टे�लफोन तथा मोवाइल, पु�तक
प�पि�का तथा इ�टरनेट, जनस�पक�  तथा िवशेष काय�सुिवधा मम�त सुिवधा अित�थ स�कार र खानेपानी िव�ुत तथा सरसफाई खच� िदने �यव�था गरेको �यव�था
अनुसार काया�लयले �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई यो वष� इ�धन खच� बापत � २ लाख ६३ हजार ५ सय २० यातायात सुिवधा � २२ लाख ०८ हजार
टे�लफोन तथा मोवाइल �.१२ लाख ३० हजार पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �.११ लाख ०४ हजार जनस�पक�  िवशेष काय�सुिवधा � १८ लाख ८४ हजार
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मम�त स�भारमा � १ लाख २० हजार अित�थ स�कारमा �. ४ लाख ६८ हजार खानेपानी िवजुली सरसफाईमा �. १ लाख २० हजार र चाड पव� खच�मा � ३ लाख
३२ हजार समेत �. ७७ लाख २९ हजार ५ सय २० खच� भु�ानी गरेको दे�खयो । काया�लयले उि��खत अनुसारको �.७७२९५२० भु�ानी गदा� िवल भरपाई
नराखी एकमु� मा�सक �पमा भु�ानी िदने गरेकोले उदे�य अनु�प िनधा��रत काय�मा उपयोग भए नभएको यिकन एवं िव�व�त ह�ने अव�था रहेन । अत उ�े�य
अनु�प खच� भएको िव�व�त ह�न स�ने खच�को �माण पेश ग�रनु पद�छ ।

�स.नं िववरण अ�य� उपा�य� वडाअ�य� ७ जना काय�पा�लका सद�य ५जना सभाका सद�य २४ ज�मा

१ चाडपव� खच� १५००० १५००० १२००० १०००० ७००० 332000

२ इ�धन १०९८० १०९८० 263520

३ यातायात खच� 12000 10000 6000 3000 2208000

४ पु�तक,पि�का, 4000 4000 3000 3000 2000 1104000

५ मोबाइल 3500 3000 3000 3000 2500 1230000

६ अित�थ स�कार 6000 5000 4000 0 0 468000

७ जनस�पक� 10000 8000 6000 5000 3000 1884000

८ खानेपानी तथा 5000 5000 120000

९ मम�त स�भार 5000 5000 120000

ज�मा 7729520
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३४ दोहोरो सुिवधा 
लु��वनी �देश अ�तग�त �थानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन
समेत) को दफा ३ (क) (१) मा �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची १ मा उ�ेख भएका सूिवधा मा� पाउने उ�ेख छ । साथै सोही ऐनको दफा ४ मा
यातायात सुिवधा उपल�ध गराएकोमा इ�धन र मोिबल खच� उपल�ध गराउन नपाइने उ�ेख छ । पा�लकाले उपा�य� िभमकला बुढाथोक�लाई यातायात खच�बापत
मा�सक १२ हजार नगद सुिवधा उपल�ध गराइसके प�चात पुन इ�धन सुिवधा समेत उपल�ध गराएकोमा यातायात सुिवधा दोहोरो र बढी भु�ानी भएको � १ लाख
३१ हजार ७ सय ६० असूल ह�नुपन� �.

१३१,७६०

३५ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.२५ लाख २१ हजार ४४९ खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।
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३६ अनुदान िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा
स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । खच� नभई बाँक� रहेको रकम संघीयको सरकारको �. 20778799.45 र �देश सरकारको �. 6048805

समेत ज�मा �. 26827604.45 िफता� गरेको छ ।

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

संघीय सरकार शसत� 172198870 151828628.6 20370241.45

िवषेश 7941611 7533053 408558

समपुरक 0 0 0

अ�य 0

�देश सरकार शसत� 14850000 10137796 4712204

िवषेश 7300000 6816344 483656

समपुरक 12500000 11647055 852945

अ�य 0

ज�मा 214790481 187962876.6 26827604.45
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३७ बािष�क ख�रद योजना/ गुरयोजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना
तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम ८
ले वािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क �.१४ करोड ५९ लाख
७५ हजार पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर पा�लकाले आ�नो ख�रद िनयमावली नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम वािष�क ख�रद
योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी
ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

३८ पँूजीगत बजेटमा चालू �कृितका खच� 
पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम्
उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ।यस
�थानीय तहले देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� संघ सं�था, समूह, �लव लगायतलाई काय��म र
��तावको आधारमा पँूजीगत शीष�कबाट �. २१५५१० भु�ानी िदएको पाईयो ।

भौ.नं. िमित भु�ानी पाउने सं�थाको नाम �योजन रकम

२८-२०७७।११।७ िशव होटल काय�शाला गो�ी 34560

५०-२०७७।१२।१२ लोपे�� बहादरु बुढाथोक� आव�धक योजना तजु�मा 151000

२१०-२०७८।३।२३ िशव होटल योजना काय�शाला गो�ी 29950

ज�मा 215510
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३९ आयको अनुमान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको आय÷�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर वापत अनुमािनत �. ३५
लाख �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �. ३३ लाख ८२ हजार अथा�त अनुमान भ�दा ३.३७ �ितशत कम आय �ा� गरेको छ । आ�दानीका
अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।

४० आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम
छ ।

के��ीय अनुदानबाट खच� आ�त�रक आय आ�त�रक आय �ितशत

350403487.5 3382419 0.9

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा ०.९ �ितशत मा� रहेको छ । �यसैले
पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४१ कर तथा शु�क असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवटौरी
शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

मालपोत /भूिमकर 200000 1303011.53 6.52
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घरबहाल कर 150000 2400 0.02

बहालिबटौरी कर 15000 184000 12.27

सवारी साधन कर(साना सवारी) 10000 0 0.00

पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर 1750000 0 0.00

अखेटापहारमा ला�े कर 10000 0 0.00

अ�य कर 505000 615326 1.22

पय�टन शु�क 10000 0 0.00

परी�ा शु�क 50000 49048 0.98

न�सापास 0 42861

�सफा�रस द�तुर 0 502094

�यि�गत घटना दता� 0 222588.47

अ�य द�तुर 50000 269790 5.40

�यवसाय �रज�� ेशन द�तुर 0 91300

�शासिनक द�ड ज�रवाना र जफत 10000 0 0.00

�यवसाय कर 740000 100000 0.14

ज�मा 3500000 3382419
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४२ �रतपूब�कको कर बीजक 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोिकएको ढाँचाको कर बीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ ।
फोटोकपी बीजकको आधारमा देहाय अनुसारका िनमा�ण �यवसायीह�लाई मू.अ.कर �. ५६६३२.७५ समेत �. ४५७४९९.९९ भु�ानी गरेको छ । तसथ� उ�
िनमा�ण �यवसासयीले �रतपूव�कको कर बीजक वेगर काया�लयबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ.नं. र िमित काम भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम मू.अ.कर रकम

२३५–२०७८।३।२८ आव�धक योजना स�ब�धी काय��म शंकरमाली िनमा�ण सेवा ४५७४९९.९९ ५६६३२.७५

५६,६३२.७५

४३ न�फाइलर 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �.६६०४४५.६१ समेत �. ५७४०७८७.६८
भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो ।

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. न�फाइलर रहेको िमित भु�ानी रकम मूअकर कर रकम

१८–२०७७।१०।१५ ितस�ना िनमा�ण क��ट��सन �ा.�ल. 305818809 २०७७।M।९ 218700 25160.18

२७–२०७७।११।७ जलजला ट� ेडस� 604192260 २०७७।M।८ 48747.2 5608.64

,, हा�ो ि�ल उ�ोग 602960292 २०७७।M।५ 288687.63 33211.85

३३–२०७७।११।१८ �वाला क��ट��सन 610584105 २०७७।M।६ 181009.72 20824.09

३७–२०७७।११।१९ ितस�ना िनमा�ण क��ट��सन �ा.�ल. 305818809 २०७७।M।९ 483000 55566.37

६१–२०७८।१।२ हा�ो ि�ल उ�ोग 602960292 २०७७।M।५ 37551.23 4320.54

६६०,४४५.६१
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३७–२०७७।११।१९ ितस�ना िनमा�ण क��ट��सन �ा.�ल. 305818809 २०७७।M।९ 1680800 193366.37

86-2078।2।25 ितस�ना िनमा�ण क��ट��सन �ा.�ल. 305818809 २०७७।M।९ 1680800 193366.37

१७६-२०७८।३।२१ ऐपे िव�ालय दे�ख खलजा मेनकोट सडक 305818809 २०७७।M।९ 475909.5 54750.65

२४७–२०७८।३।३० ितस�ना िनमा�ण क��ट��सन �ा.�ल. 305818809 २०७७।M।९ 99982.4 11502.4

�थानीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म 0 0

३३-२०७७।१०।१९ ितस�ना िनमा�ण क��ट��सन �ा.�ल. 305818809 २०७७।M।९ 545600 62768.15

hDdf 5740787.68 660445.61

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

४४ उपभो�ा सिमित दता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा कुनै पिन सं�था
िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� ११२ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �. ६ करोड ३५
लाख ९५ हजार भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय
�तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन
तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त्
काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।
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४५ �ािव�धक बील र काय� स�प� 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ बील वा अ�य कुनै बील बीजकको भु�ानी गदा�
�ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा सिमितह�बाट स�ा�लत
योजनाको ठे�का बीलह�मा लागत अनुमान र वा�तिवक कामको मू�या�नमा बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान बरावर नै मू�या�न
भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था दे�खएन । �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प� �ितवेदनमा काय� स�प�
गनु�पन� िमित र काय� स�प� भएको िमित लगायतका इ��जिनय�रङ न�स� अनुसार बीलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाइएन । यसले गदा� कुन काम किहले
स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यक�न ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािव�धकले इ��जिनय�रङ न�स� अनुसारको उपभो�ा सिमितको बील
बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ ।

४६ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को 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./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको
िववरण

भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी
उपकरण

हेभी उपकरणमा भएको
खच�

१७–२०७७।१०।
१५

वाड� नं. ६ का बाटो िनमा�ण बाटो मम�त १९२००६ जे.�स.वी. २४०४००.१

१८–२०७७।१०।
१५

उ�लु िपपलचौर मोटर बाटो ,, २८७५२० ,, ३६४६००.६
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१९–२०७७।१०।
१६

१ नं. वडाका स�पूण� बाटो मम�त ,, ४३१४०४.० ,, ५४४४९०.५

78-2078।2।23 बाटो मम�त वाड� नं. ७ ,, 849009 ,, 524922.3

86-2078।2।25 राजथर िभरगाउँ पाङ सडक ,, 1342121 ,, 1680800

88-2078।2।30 म�ताथान ख�चौर सडक िनमा�ण 575122 ,, 725998.7

११४-२०७८।३।६ िचसापानी पातीहा�ना सडक ,, ११९८२७२ ,, १३००८१९.०

148-2078।3।14 खदरदे�ख �यूठान सीमा सडक ,, 953298 ,, 1202110.3

१७६-२०७८।३।२१ ऐपे िव�ालय दे�ख खलजा मेनकोट
सडक

,, ३७९०४३ बकेट।�ेकर ४७८४०९.५१

िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनु पद�छ ।

४७ िनमा�ण �यवसाियबाट काम गराएको

४७.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन� र कुनै
िनमा�ण �यवसायी वा सव क���टरबाट काम गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख छ । नमूना छनोटको आधारमा परी�ण गन� गरी छनोट भएका देहायका उपभो�ा
सिमितले आफै िनमा�ण काय� गन� गरी स�झौता गरेकोमा िनमा�ण �यावसायीबाट काम गराइ सोही वरावरको िनमा�ण �यवसायीह�को िवल पेश गरेको दे�खयो ।
िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत काम गराउने उपभो�ा सिमित, जाँचपास गन� �ािव�धक तथा �सफा�रसकता� एवं अनुगमनकता�लाई यस स�ब�धमा �ज�मेवार
वनाउनु पन� दे�खएको �.

भौ.नं. र िमित उपभो�ा सिमितको नाम िनमा�ण �यावसायीको नाम बील रकम गापाबाट भु�ानी जनसहभािगता

१९–२०७७।१०।१६ १ नं. वडाका स�पूण� बाटो मम�त ि�पुरे�वरी िनमा�ण सेवा ५४४४९०.५० ४३१४०४ ११३०८६.५

१२,५५८,०३१.०४
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३३–२०७७।११।१८ मम�त संभार योजना �वाला क��ट��सन १८१००९.४२ १४३६९८ ३७३११.४२

३७–२०७७।११।१९ से�पानीदे�ख छहरे सडक ितस�ना िनमा�ण कं. 483000 382615 १००३८५

८६–२०७८।२।३० राजथर िभर गाउँ पाङ मो.बा. ितस�ना िनमा�ण कं. १६८०८००.०० १३४२१२१ ३३८६७९

88-2078।2।30 म�ताथान ख�चौर सडक �वग��ारी महा�भु िव�डस� 725998.7 575122 150876.7

218-2078।3।24 चार िढक ल�के सडक जानक� िनमा�ण सेवा 390188.9 319145 71043.9

104-2078।3।4 खलधारा देउराली सडक �वग��ारी महा�भु िव�डस� 605639.5 435464 125683.9

110-2078।3।4 ओराला ओखरधारा सडक ,, 366200 287132 82452.8

114-2078।3।9 िचसापानी पाितहा�ना सडक जानक� िनमा�ण सेवा 1300819 1198272 102547

148-2078।3।14 खदरदे�ख �यूठान सडक ,, 953298 1202110.3 96154

1६४-2078।3।२० त�ो गठेचौर सडक ,, 347322 431818.41 96164

192-2078।3।23 �सिमिढया जैले ितनौ सडक �वग��ारी महा�भु िव�डस� 629091 790125.2 161034.2

217—2078।3।24 गसला पूण� वोजयाङ सडक अ�जली ए�ड ल�ने िन.कं. 1205417 1024599.5 1500582.1

�थानीय िवकास पूवा�धार काय��म

२-2078।3।16 खोलाजा मेनकोट सडक अ�जली ए�ड ल�ने िन.कं. 1205917 952992.63 254680

�थानीय सरकार ह�ता�त�रत काय��म
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9-2078।5।1 देउपुजेदे�ख बो�गर सडक ितस�ना िनमा�ण कं. 780400.8 650000 121794.7

11-2078।5।1 ख�र लमे दे�ख दा�ी सडक जानक� िनमा�ण सेवा 1198534.5 991412 237137.9

1४-2078।5।1 बडाचौर उ�ु सडक ितस�ना िनमा�ण कं. 480000 400000 90613.8

25-2078।5।8 खलधारा देउरली सडक ितस�ना िनमा�ण कं. 1204410.4 1000000 244343

ज�मा 14282536.72 12558031.04 3924569.92

४७.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ११ उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले िनमा�ण काय� स�प� गरी सकेपिछ स�ब��धत
साव�जिनक िनकायले खटाएको �ािव�धक कम�चारीबाट �य�तो कामको जाँचपास गराई �य�तो िनकायबाट �ा� रकम र जनसहभािगताबाट �यहो�रएको �म, नगद वा
�ज�सी समेत कुल खच�को िववरण सो िनकायमा पेश गनु� पन�छ । स�ब��धत साव�जिनक िनकायले �यसरी �ा� भएको िववरणको अिभलेख रा�नु पन� �यव�था छ ।
मा�थको ता�लका अनुसार नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� उपभो�ा सिमितले काया�लयवाट तयार गरेको लागत अनुमान वरावरको कामको िनमा�ण
�यवसायीको मू.अ.कर िवजक राखी भु�ानी �लने गरेवाट उपभो�ा सिमितले आ�नो योगदानबाट गनु�पन� �. 3924569.92 को काय� नगरी केवल अनुदान रकमको
मा� काम गन� गरेको दे�खयो। उपभो�ा सिमितले �म योगदान नगरेको र �ि�या पुर् याउने �योजनको लािग उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरेकोमा िनमा�ण
�यवसायीको म�य�थकता�को �पमा मा� काम गन� गरेकोले उपभो�ा सिमितको योगदान नदे�खएको �.

३,९२४,५६९.२
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४८ जिटल संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को
�ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, िव�ुतीकरण, क�भट� 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 बोलप�
�ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

गो.भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

२३–२०७७।११।५ वा.िव.के. भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण २३२११७.९३

६४–२०७८।१।५ सामुदाियक भवन छहरेखु� भवन िनमा�ण ८१६०२४.००

८७–२०७८।२।३० बराह �े� मा.िव. भवन भवन िनमा�ण ९२८४२६.००

१०८–२०७८।३।४ बराह �े� मा.िव. भवन भवन िनमा�ण १२४७३६३.००

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म

47—2078।3।26 फूलवारी आ.िव. लंु�ी ७ िव�ालय भवन 1790994

48-2078।3।26 बराह �े� आ.िव. लंु�ी ५ ,, 1799178

4९-2078।3।26 ने.रा. �े� आ.िव. लंु�ी १ ,, 1799095

िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।
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४९ कर क�ी नगरेको 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३क) अनुसार उपभो�ा सिमितमाफ� त काम गराउने गरी ग�रएको पचास लाख �पैयाँभ�दा बढीको रकममा एक दशमलब पाँच
�ितशतका दरले करक�ी गनु� पन� �यव�था छ । देहाय अनुसार �. ५० लाख भ�दा बढी लागत अनुमान भएका िनमा�ण काय�को उपभो�ा सिमितसँग भएको स�झौता
अनुसार रकम भु�ानी गदा� अ�ीम आयकर वापत १.५ �ितशतले ह�ने �. 201254.56 क�ा नगरी भु�ानी गरेको असुल गनु� पन� �.

�.सं. उ.स. को नाम लागत अनुमान भु�ानी रकम अ�ीम कर �

१ िछउदर मा.िव. भवन 6000407.06 4797905 71968.58

2 आयरपानी �स�लेनी वेयर खा.पा.यो. 6007549.98 3956063 59340.95

3 ब�दी वासा खा.पा. 5931481.45 4663002 69945.03

ज�मा 201254.56

२०१,२५४.५६

५० िवजक र मू�यांकनबीच फरक 

251-2078/3/27 साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक
मू�या�न, िबल, भरपाई� र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु� पन�छ
। अयेरपानी �स�लेनी बेओरे खानेपानी योजनाको नापी तथा मू�यांकन अनुसार पानी िमटर ७९ वटा जडान भएको देखाएको छ । उपभो�ाले पेश गरेको जे.एस.

सेिनटरी ए�ड हाड�वेयरको वीजक नं. १०३३ िमित २०७८।३।५ बाट ३१ थान �ितएकाई �. १२९९.५ मा र िव.एस.ट� ेडस�को वीजक नं. ५८७ िमित २०७८।३।५
को वीलबाट ३७ �ितएकाई �. १२९९.५ मा ख�रद गरेकोमा ७८ वटा मू�यांकन गरेको पाइयो । ११ थानको �ित एकाइ मू�यांकन �. १६९५।– को दरले �.

१८६४५।– र उपभो�ाले पेश गरेको वीजक भ�दा �ित एकाइ �. 395.50 को दरले ६८ थानको �. २६८९४।– समेत �. 45539।– बढी भु�ानी भएको छ ।
उपभो�ा सिमितले तोिकएको िनमा�ण काय� स�प� गरी बील भपा�इ सिहत भु�ानी माग गरेकोमा उपभो�ाले ख�रद गरेको िनमा�ण साम�ीको प�रमाण भ�दा
�ािव�धकले गरेको मू�यांकन बढी भएको रकम असुल गनु� पन� �.

४५,५३९
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५१ स�झौता अनुसार काय� नभएको 
उपभो�ा सिमितसँग िनमा�ण काय�को स�झोता गदा� एक आ�थ�क वष� िभ� समप� ह�ने गरी गनु�पद�छ । तर पा�लका र उपभो�ा सिमितबीच देहाय अनुसारको काय� गन�
गरी स�झौता भएकोमा यस वष� स�झौता भ�दा घटी काय� भएको पाईयो । सालबसा�ल �पमा बजेट िविनयोजन ह�ने य�ता योजनाह�को काय� समयमा स�प� नह�दाँ
पा�लकाको िवकास िनमा�णको काय� �भािवत भएको ह�नुका साथै २०७८।७९ मा समेत उ� योजनामा बजेट िविनयोजन भएको पाईएन । तसथ� समयमै काय� स�प�
ह�ने गरी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गनु�पन� दे�ख�छ ।

उपभो�ा सिमित स�झौता रकम मू�यांकन भु�ानी

�सिमिठगा जैलेिनतौ ताली पोखरी मोटरबाटो िनमा�ण उ.स. 1808782.63 790216.76 629091

कंु�ी उिदन ढंुगा भैसाछेपे सडक िनमा�ण उ.स. ३641737.27 3241225.01 1890300

५२ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ४ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच� समावेस
गन� सिकने र खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच� ३ �ितशतभ�दा नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । काया�लयबाट योजना
काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट ४ �ितशतका दरले बीलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७७/७८ मा क��ट�जे�सी
बापत � 4650000।÷ क�ी गरेको छ । यसरी क�ी गरेको रकम पुरै खच� गरेको िववरण पेश गरेको भए पिन काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी
रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन ।
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५३ पँुजीगत शीष�कबाट खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,, २०७७ को िनयम ३९(१) वमो�जम काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� बजेट तथा काय��मको
सीमा िभ� रिह खच� गन� �यव�था छ । योजना अनुगमन, गाडी भाडा, लागत तयार तथा �ािव�धक सहयोग ज�ता खच� स�ब��धत योजनाको क��ट�जे�सीबाट खच�
गनु� पन�मा पँूजीगत बजेट शीष�कबाट सोझै गरेको पाइयो । देहाय अनुसार शीष�क िवप�रत खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �.

भौ.नं. र िमित वापत भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम

77-2078/2/14 योजनाको लागत तयार द.ै�.भ. अनुप चौधारी 19044

76-2078/2/14 योजनामा �िव�धक सहयोग द.ै�.भ. दगुा� बहादरु िव� 34477

83-2078/2/25 योजना सव� द.ै�.भ. �याम कुमारी िव� 28791

34-2078/3/2 अनुगमन भ�ा टेक कुमारी घत� 63000

242-2078/2/1९ गाडी भाडा िविभ� ८ जना 110000

ज�मा 255312

२५५,३१२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५४ सवारी लगबुक 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,, २०७७ को िनयम ३९(५) वमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� बील, भरपाई, �माण र
कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । देहाय अनुसार सवारी लगबुक बेगर �. 348610।- इ�धन खच�मा भु�ानी िदएको दे�ख�छ । �योजनको उ�े�य नखुलाई तथा
लगबुक नराखी इ�धन खच� ले�नु िनयमसंगत नदे�खएको �.

भौ.नं. र िमित भु�ानी पाउनेको नाम रकम

149-2078/3/14 सोनु �यलु से�टर 176958

204-2078/3/23 ,, 171652

ज�मा 348610

३४८,६१०

५५ ि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 ३४ 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. िव�ालयको नाम र ठेगाना िश�कदरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िब�ाथ� सं�या

�वीकृत राहात

१ बराह�े�मा.िव. िकलाचौर ११ ३ १४ २ ७३९

२ गौरीशंकरमा.िव. ठूलोना�जा ४ ४ ८ ० ५८२

३ बालक�याण�ा.िव.सामोना�जा २ २ ० १०१

४ जनता�ा.िव.वालाले ३ ३ ० १२८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५ िशशुक�याण �ा.िव. गोठीवाङ् ३ ३ १ १४१

६ गोकुलमा.िव. �सप� ७ ३ १० ३ ८४६

७ िह�मते�वरआ.िव. दलेुपानी ४ २ ६ १ ३८५

८ राि�� य�ा.िव. �समेगीठा ३ ३ १ २१६

९ सामा�जकमा.िव. धाराखक� ४ ३ ७ ० ६०४

१० जन�योित�ा.िव. धनेखक� २ २ १ १४१

११ िबजय�वरीआ.िव. सालडाडा ३ ३ ० ३७३

१२ �योितआ.िव.सेवार ३ ३ १ २९५

१३ जन�योितमा.िव.गु�चाल ९ ३ १२ २ ६२८

१४ �योितआ.िव.त�ोगु�चाल ३ ३ ० ३७०

१५ नेरा.मा.िव.हाज�ङ् ६ ६ २ ४४६

१६ �योित�ा.िव.उदीनढु�ा २ २ १ ३७

१७ फुलवारीआ.िव. छहरेखुङ ३ ३ २ २५१

१८ नेरा मा.िबपाङ ३ ३ ३ ३४१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१९ यवुाबष�आ.िव. ऐपे ३ ३ २ २४६

२० सर�वितमा.िव. दाईवाङ ३ २ ५ १ ४९४

२१ आधारभूतआ.िव. िछउदर ३ ३ २ ४८४

२२ ने.रा.आ.िव. पातेगु�चाल ३ ३ ० ३५७

२३ भूिमका�ा.िव.�समेगीठा २ २ २ १२४

२४ नमुनाबाल�ा.िव. लु��ी-६ ० ० ० २६

२५ जनिश�ा�ा.िव. लु��ी-१ ० ० ० ६१

२६ िहमाल�ा.िव.लु��ी-१ ० ० ० ६६

२७ जनक�याण�ा. िव.लु��ी-१ ० ० ० ११९

२८ िशव�योित�ा.िव. लु��ी-२ ० ० ० ३४१

२९ शह◌ीद�मृित �ा.िव. लु��ी-४ ० ० ० ७५

३० स�रकोट�ा.िव. लु��ी-२ ० ० ० ७४

३१ सर�वती�ा.िव. लु��ी-२ ० ० ० ४१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३२ बाल �योित�ा.िव.लु��ी-४ ० ० ० १०६

३३ बालिबकास�ा.िव. लु��ी-२ ० ० ० ३७

३४ बाल क�याण�ा.िव.लु��ी-१ ० ० ० ४०

ज�मा ८९ २० १०९ २७ ९३१५

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार ११ िव�ालयका ९८६ िव�ाथ�को लािग िश�कको �यव�था भएको पाइएन । दरब�दी िमलान गरी िव�ाथ� अनुपातको
आधारमा िश�कको �यव�था ह�नु पद�छ । 

५६ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ�
नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �.३० लाख ८७ हजार ७ सय ८४
तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो ।दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� त नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गरी अनुदान िदने �यव�था ह�नु पद�छ ।

५७ अनुगमन �ितवेदन 

काया�लयको िमित २०७९।०२।३० को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १३००००० िमित २०७९।०२।२५ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५८ बढी िनकासा 
िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १७९ मा कुनै कामको लािग आब�यकभ�दा बढी रकम माग गन� र िनकासा िदने पदा�धकारीलाई �ज�मेवार वनाइ बढी िनकासा
वा खच� भएको रकम असुल उपर ग�रने उ�ेख छ। पा�लकाले बढी िनकासा माग गन�लाई �ज�मेवार वनाइ वढी िनकासा रकम स�ब��धत वे�जु खातामा असुल गनु�पन�
�

�स.न िव�ालयको नाम स�ब��धत �यि� वापत रकम

3 जन�योित मा िव ितलकवहादरु के सी तलब 7062

4 जन�योित मा िव िड�ी िकसुन था� तलब 10026

ज�मा 17088

१७,०८८

५९ छा�वृ�� 

िव�ालयह�लाई छा�वृ��को रकम सोधभना� गदा� िव�ाथ� सं�या र िनजह�ले बुझेको भरपाइको आधारमा िदनु पद�छ । गाउँपा�लका �े�का अनुदान जाने १५
िव�ालयको छा�वृ�� िवतरणको �माण परी�ण गरेकोमा देहाय अनुसार बढी िनकासा िदएको दे�खयो । साथै अ�य िव�ालयमा समेत य�तै ह�न स�ने भएकोले
काया�लयले आफै छानिबन गरी असुल गनु�पद�छ । साथै उ�े�खत अनुसार बढी गएको छा�वृ�� खच� असुल गनु�पन� दे�खएको �.

� स िव�ालयको नाम िनकासा भरपाइ विढ

3 जनिश�ा �ाथिमक िव�ालय 12800 11600 1200

5 राि�� य �ाथिमक िव�ालय 44000 40400 3600

6 जन�योित मा�यिमक िव�ालय 93200 88400 4800

ज�मा 9600

९,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६० िन: शु�क पा�पु�तक 

काया�लयले िन:शु�क पा�पु�तक ख�रदको लािग िविभ� िव�ालयलाई गो.भौ.नं. १५५-07८/२/३१ बाट �. ४१८९०९४ अनुदान िनकासा ग�रएको छ ।
साव�जिनक िव�ालयमा �दान ग�रने िन:शु�क पा�पु�तक समयमा िव�ालयले ख�रद गरी िव�ाथ�लाई उपल�ध गराए नगराएको, िव�ालयले �योग गन� पा�साम�ी
पा��म िवकास के��को �वीकृत सूिच म�येबाट भए नभएको स�ब�धमा काया�लयले अनुगमन गनु�पद�छ ।

६१ पा�र�िमक कर 

काया�लयको िमित २०७९।०२।३० को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २१२१८ िमित २०७९।०२।२५ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

६२ सेिनटरी �याड
सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोराव�थाका छा�ाह�लाई मिहनावारीका समयमा आव�यक पन� सेिनटरी �याड िनशु�क उपल�ध गराउन पा�लकाले यस
वष� � १४३५९६८ खच� लेखेको छ । सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् :

६२.१ काया�लयको िमित २०७९।०२।३० को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १४३५९६८ िमित २०७९।०२।२५ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

६२.२ काया�लयको िमित २०७९।०२।३० को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २१२१८ िमित २०७९।०२।२५ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

६३ भरपाई पेश गनु�पन� 
काया�लयको िमित २०७९।०२।३० को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ३४७४३२ िमित २०७९।०२।२५ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६४ िदवा खाजा काय��म 

काय��म काया��वयन पु��तका (आ.व.२०७६।७७) को ि�याकलाप नं. २.७.११.१ मा �थानीय तहले िव�ाथ�का लािग िदवा खाजा काय��म काया��वयन गदा�
िव�ालयगत त�या�का आधारमा �ित िव�ाथ� दिैनक �.१५। का दरले िव�ालय स�ालन भएको िदनलाई आधार मानेर वष�मा १८० िदनका लािग अनुदान िदने
�यव�था छ । �यसै �थानीय तहले िदवा खाजा उपल�ध गराइएका िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तका (परी�ामा सामेल भएको िदनसमेत) को �ित�लपी
िव�ालयका �धाना�यापक र िव�यस अ�य�बाट �मािणत गराइ �थानीय तहमा संकलन गरी सं�या यिकन भएप�चात मा� अनुदान िदने �यव�था छ । काया�लयले
िविभ� न गो�वारा भौचरबाट िदवा खाजाका लािग ३२ िव�ालयलाई � ११२४२२२४ िनकासा िदएको छ । िदवा खाजामा ह�नुपन� आव�यक मा�ा, �व�छता र पोषण
त�वका स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन तथा िदवा खाजाको गुण�तर मापन गरी अनुगमन मू�या�नको �ितवेदन तयार गरी िदवा खाजा रकम िनकासा गनु�पद�छ ।

६५ िनकासा रो�का 
काय��म काया��वयन पु��तका (आ.व.२०७७।७८) को ि�याकलाप नं. ८.४ (ज) मा �थानीय तहबाट अनसुची १० मा उ�े�खत िनमा�ण समय ता�लका िनमा�ण गरी
िव�ालय िनमा�ण काय�, �वलीकरण काय� वापत रकम �ा� गन� िव�ालयह�ले आ�थ�क वष�को जे� मसा�तस�ममा िनमा�ण काय� स�प� गरी सो को जानकारी �थानीय
तहलाई र िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइलाई िदनु र इकाइले �ा� िववरणका आधारमा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��लाई जानकारी िदनुपन�छ । �यसरी
भवन िनमा�ण स�प� गन� िव�ालयह�ले असार १५ स�ममा काय� स�प� �ितवेदन तयार तथा �मािणत गरी एक �ित �थानीय तह र एक �ित स�ब��धत िव�ालयमा
उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ । �ी फूलवारी आ.िव. लुङ् �ी ७ लाई िव�ालय �े� िवकास काय��म अ�तग�त �. १५ लाख िनकास िदएकोमा काया�लयले २०७८।
३।२४ गते उ� रकम रो�का रा�न ब�क आदेश जारी गरेको पाइयो । काय��म अनुसार िव�ालय िनमा�ण गरी काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� �.

१,५००,०००

६६ �माण कागजात पेश नगरेको 
काया�लयको िमित 2२०७९।०२।२९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २६००००० िमित २०७९।०२।२५ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

६७ भवन िनमा�ण
गोकुल मा.िव. लु��ी २, �सप�मा �. ४४२२५१९.४७ लागत अनुमान भएको ४ कोठे भवन िनमा�णको लािग २०७७।१२।१८ मा स�झौता भएकोमा उ� काय�
२०७८।३।२० मा स�प� गरी �. ३६ लाख भु�ानी भएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय अनुसार छन्-
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६७.१ काय��म काया��वयन पु��तका (आ.व.२०७७।७८) को ि�याकलाप नं. ८.४ (घ) अनुसार �ािव�धकले तयार गरेको लागत अनुमान अनुसार �यूनतम ४ कोठाको
भवन िनमा�ण गनु� पन� छ ।उपभो�ा सिमितले स�झौता अनुसार भवन िनमा�ण नगरी ३ कोठाको मा� भवन िनमा�ण गरेको पाइयो ।२०७८।३।२१ मा उप�य�को
संयोजक�वमा ५ सद�यीय टोलीले अनुगमन गरी ३ कोठाको मा� भवन िनमा�ण भएको �ितवेदन पेश गरे पिन �ािव�धक मू�यांकन पुरै कामको गरेको छ । मापद�ड
वमो�जम काम नगन� उपभो�ा सिमित, िव�ालय �यव�थापन सिमित र मू�यांकन गन� �ािव�धकलाई �ज�मेवार बनाउनु पन� दे�खयो । मापद�ड िवप�रत बनेको भवन
वापत भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

३,६००,०००

६७.२ पा�लकाका �ािव�धक र लेखापरी�ण टोलीले २०७८ असोज १२ गते �थलगत �पमा िनरी�ण गदा� उ� िव�ालय ३ कोठाकोमा मा� बनेको पाइयो । नयाँ भवनको
छतबाट कोठामा पानी चुिहएको, क�ा कोठामा फिन�चर समेत राखेको पाइएन । छतबाट पानी चुिहएकोले भवन तोिकएको गुण�तर अनुसार िनमा�ण भएको समेत
पाइएन ।

तीन कोठे भवन पानी चुिहएको कोठा
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६८ �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 �थानीय तहिभ�का ७ वडाह�मा वाटो िनमा�ण काय�
लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� २१८ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. १ करोड १० लाख ९१ हजार खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ९२ िदनदे�ख
१०० िदनस�म 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 ।

६९ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �. ५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �. ५ लाखभ�दा मा�थ �. २० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन�
�यव�था छ । �य�तै सोझैख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�सँग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन�
नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपाइएको िन�नानुसार �. १०२४७९५ को
सोझै ख�रद गरेको दे�खयो ।

भौ.नं. िमित आपूित�कता�को नाम सामान रकम

4–२०७७।7।२७ बराह स�लायस� क��पयटुर, �यापटप 490000

,, सुिन�ध ट� ेडस� ,, 341000

७२–२०७८।१।६ लोमल क��यटुर ,, 193795

साव�जिनक ख�रद कानूनको पालना ह�नुपद�छ ।
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७० काय� स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२)मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट
जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले उि��खत कानूनी �यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा�
भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी �यव�थाको पालना नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम
भए नभएको यक�न ह�न स�ने अव�था दे�खएन ।

७१ बीमा स�ब�धमा 
४३–२०७७।३।२५ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१) मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक १० लाख �पैयाँ भ�दा बढी
मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण साम�ी, �योग ग�रने �ला�ट, मेिशन औजार एवं िनमा�ण काय�को पूण� �ित�थापन खच� समेतको बीमा गराउनु पन�
�यव�था छ । काया�लयले लागत अनुमान �. ७७ लाख ३९ हजारको �ी भूिमका �ा.िव. आरसीसी भवन िनमा�ण काय�को लािग स�झौता गदा� िनमा�ण काय� वापत
िनमा�ण काय�को, उपकरण, �िमक र ते�ो प�को समेत बीमा गराउनु पन� गरी स�झौता गरेको छ । यस �योजनको लािग िनमा�ण �यवसायीले �. ५६५००।- कवुल
गरी ठे�का स�झौता गरेकोमा िनमा�ण काय�को रिनङ िवल भु�ानी ह� ँदा समेत कुनै प�को पिन बीमा गराएको पाइएन ।ठे�का स�झौता भै काय� शु� गनु� अगाबै
स�झौताको शत� मुतािवक बीमा गराएर मा� काय� शु� गनु� पन�मा नगदा� ठे�का स�झौताको शत�को पालना नह�ने, िनमा�ण काय�, उपकरण, कामदार र ते�ो प�को हानी
नो�सानी भएका �ितपूित�बाट समेत ब��चत रहनुपन� अव�था आउँछ । तसथ� स�झौताका शत�ह� अिनवाय� �पमा पालना गराउने तफ�  �यान िदनु ज�री छ

७२ फुसको छाना मु� काय��म

७२.१ �देश सरकारको २५ लाख र गाउँपा�लको २५ लाख समेत �. ५० लाख बजेट िविनयोजन भएको फुसको छाना मु� काय��म �. ४८००३६४।– को ज�तापाता
ख�रद गरेको पाइयो । क��ट�जे�सी बाहेक ४८ लाख लागत अनुमान रहेको ज�ता पाता ख�रद काय� देउती ब�यै क����सन ए�ड स�लायस�सँग २०७७ पुस १६ गते
�. ३५४५३९७.६० मा स�झौता भएकोमा १९०४ थान CGI sheet 0.41 coloured Heavy 11" र Pain Coloured 0.41 sheet 8*३ साइजको १३६ थान र
ए.पी.एम. ��लायस�/ए.पी.एम. क����सनबाट ५०१ थान CGI sheet 0.41 coloured Heavy 11" र Pain Coloured 0.41 sheet 8*३ साइजको ३५ थान �ा�
गरी रकम भु�ानी गरेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय अनुसार छन् ।
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७२.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ मा साव�जिनक िनकायले आपूित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा उि��खत �ािव�धक �पे�सिफकेशन र
गुण�तर बमो�जमका भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । ज�ता पाताह�को गुण�तर स�ब��धत देउती ब�यै क����सन ए�ड स�लायस�को
२०७७।१०।२० को प� अनुसार ज�ता पाताको गुण�तरमा कुनै खरावी भएमा स�लयस� �ज�मेवार ह�ने �यहोराको प� समावेश गरेको पाइयो । काया�लयले �वत��
परी�ण समेत गराउन स�ने अव�था रहेकोमा �य�तो परी�ण गराएको पाइएन । वारे�टी तथा �वत�� �पमा गुण�तर परी�ण वेगर ख�रद गरेको समानको िदगोपना र
िव�वसनीय नह�ने भएकोले गुण�तर परी�णलाई �ाथिमकतामा रा�नु पद�छ ।

७२.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० (७) अनुसार अनुसूची १ मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� ४ �ितशत क��ट�जे�सी समावेश गन�
पाउने �यव�था छ । �यसैगरी सोही िनयमावलीको िनयम १० मा मालसामानको लागत अनुमान बनाउँदा क��ट�जे�सी समावेश गन� पाउने �यव�था छैन । खरको
छाना िव�थािपत गरी ज�ता पाता िवतरण काय��मको लागत अनुमान तयार गदा� समावेश गरेको ४ �ितशतले �. ५० लाखको �. २ लाख क��ट�जे�सी क�ा गरी
राखेको पाइयो ।ख�रद काय�मा क��ट�जे�सी क�ा गन� पाउने �वधान नभएको र संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��मको बजेट बाँक� रकम िफता� गनु� पन� ह� ँदा
क��ट�जे�सी क�ा गरी राखेको रकम संघीय सरकारको कोषमा िफता� दा�खला गनु� पन� �.

२००,०००

७२.४ लागत अनुमान �. १६४३९४९.२३ भएको थप ज�ता पाता (५०१ थान CGI sheet 0.41 coloured Heavy 11" र Pain Coloured 0.41 sheet 8*३
साइजको ३५ थान) ख�रद स�झौता अनुसारको �. १२५४९६८.९६ को ज�ता पाताको भु�ानीको लािग ए.पी.एम. ��लायस�/ए.पी.एम. क����सनले २०७८।१।
२० मा वील पेश गरेको छ । ज�ता पाता हालस�म पिन लि�त वग�लाई िवतरण नगरी रा�खएको दे�खयो । आ�थ�क वष�को अ��यमा ख�रद गरी काया�लयमा मौ�दात
रहेको कारणले बजेट िन�कृय रहेको अव�था छ । उ� प�रमाणको ज�तापाता आगामी वष�को काय��ममा समावेश गरी खच� भएको �माण पेश गनु� पन� �. 

१,२५४,९६८.९६

७२.५ सुरि�त आवास काया��वयन काय�िव�ध २०७५, (संशोधन २०७७।१।८) को बँुदा ३ मा लि�त वग�को पिहचान गन�, बँुदा ४ मा लाभ�ाही छनोटको आधार िव�ध, बंुदा
६ मा झुठा िववरण पेश गरी अनुदान �लएको पाईएमा अनुदान उपल�ध गराइएको िमितले ३ मिहना िभ� नगरेमा लाभ�ाहीबाट अनुदान रकम �थानीय तहले असूल
उपर गन� �यव�था छ । काया�लयले सुरि�त नाग�रक आवास सम�वय सिमितले लाभ�ाही छनोट र �सफा�रश गरेको नामावलीको आधारमा ज�तापाता उपल�ध
गराउन २८ जना लाभ�ाहीह� छनोट गरी ज�ता पाता खच� लेखेको छ। खच� गदा� लाभ�ाही छनौटको आधार, लागत अनुमान, गतिवगत वष� य�ता सुिवधा �लए
न�लएको र अ�य िनकायवाट यस �कारको सुिवधा न�लएको सुिन��चतता गरेको दे�खएन। ज�तापाता �लनेको अ�यािवधक िववरण तयार गरी लगत रा�नु पद�छ ।
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७३ गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १११ (१) ङ अनुसार ख�रद स�झौता �शासन काय�योजना अनुसार ख�रद स�झौता काया��वयनको �गित
अनुगमन गन� र गुण�तर प�को िनरी�ण र 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 �समे�ट िग�ी, ढंुगा, बालुवा, ड�डी, र बालुवाको परी�ण गराउनु पन�मा गराएको छैन । यसले गुण�तर परी�णलाई काया�लयले �ाथिमकतामा
नराखेको �प� ह��छ । गुण�तर परी�ण वेगर गरेको काम िदगोपना र िव�वसनीय नह�ने भएकोले गुण�तर परी�णलाई काया�लयले अिनवाय� बनाउनु पद�छ । गुण�तर
परी�ण वेगर काय� स�प� गरी भु�ानी गरेको िनमा�ण काय�का केही उदाहरण देहाय बमो�जम छन् ।

भौ.नं. िमित िनमा�ण कामको िववरण खुद भु�ानी कामको �कृित

६७–२०७८।१।६ पिहरो िनय��ण ५२७८४७.०० तार जालीको काम

६९–२०७८।१।६ खेल मैदान ४७८९०९.०० तार जाली समेत

७०–२०७८।१।६ ने.रा.मा.िव. घेरावार ६१९८९६.०० तार जालीको काम

२४५-२०78।3।30 बो�याङ खोला �ल�ट खा.पा. 4176275 खानेपानी संरचना

�थानीय िवकास साझेदारी काय��म

३–२०७८।३।२४ यवुा वष� आ.िव. पूवा�धार िनमा�ण १३५३७०५.०० भवन िनमा�ण

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म

६–२०७८।३।२७ जन�योित मा.िव. गु�चन ९५५८९९.०० भवन िनमा�ण

47—2078।3।26 फूलवारी आ.िव. लंु�ी ७ 1790994 भवन िनमा�ण

48-2078।3।26 बराह �े� आ.िव. लंु�ी ५ 1799178 भवन िनमा�ण
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4९-2078।3।26 ने.रा. �े� आ.िव. लंु�ी १ 1799095 भवन िनमा�ण

७४ मालसमानको गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ मा साव�जिनक िनकायले आपूित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा उि��खत �ािव�धक �पे�सिफकेशन र
गुण�तर बमो�जमका भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन�, िनरी�ण वा परी�ण गन� िनकाय, अ�धकारी वा सिमितले िनरी�ण वा परी�ण गरी सकेपिछ
�वीकृत र अ�वीकृत मालसामानको िववरण उ�ेख गरी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु�पन�, �य�तो �ितवेदनमा जाँच भएको मालसामानको नाम, �ितशत,

�पे�सिफकेशन, िनरी�ण वा परी�णको प�रणाम उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस स�ब�धमा दे�खएका उ�ेखनीय �यहोरा िन�नानुसार छन्ः - काया�लयमा मालसामान
�ा� भएपिछ ख�रद स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार �पे�सिफकेशन तथा गुण�तर स�ब�धी मापद�ड पुरा गरे नगरेको खु�ने गरी परी�ण सूची सिहत िनयमको
�यव�था बमो�जम �ािव�धक �पेिशिफकेशन तथा गुण�तर स�ब�धी सत� पुरा गरे नगरेको �ितवेदन पेश गन� गरको पाइएन । तसथ� मालसामानको �कृितअनुसार
तुलना�मक ता�लका वा परी�ण सूची (check list) सिहतको �ितवेदन �ा� गरी मालसामान दा�खला तथा भु�ानी गन� �यव�था िमलाउनु पन� दे�ख�छ । - देहायका
मालसामान ख�रद गरी स�ब��धत आपूित�कता�लाई भु�ानी गरेकोमा िनरी�ण÷परी�ण गन� गठन ग�रएको बोड�ले तयार गन�गरेको खोलुवा फाराम समेत न�लई भु�ानी
गरेको उदाहरण देहाय अनुसार रहेको छः

गो.भौ. र िमित मालसामानको नाम िब�ेता भु�ानी रकम

४–२०७७।७।२७ �यापटप, क��यटुर बराह स�लायस� ४९००००.००

,, ,, सुिन�ध ट� ेडस� ३४१०००.००

७२-२०७८।१।६ क��यटुर लोभल क��यटुर १९३७९५.००

२३२-२०७८।३।२८ फिन�चर एच.िव.एस. म��ट ट� ेड ४७८७२४.००
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७५ सुरि�त आवास 

सुरि�त आवास काया��वयन काय�िव�ध २०७५, (संशोधन २०७७।१।८) को बँुदा ३ मा लि�त वग�को पिहचान गन�, बँुदा ४ मा लाभ�ाही छनोटको आधार िव�ध र बँुदा
५ मा अनुदान स�झौता र वोतीय �ब�ध गनु�पन� तथा बंुदा ६ मा झुठा िववरण पेश गरी अनुदान रकम �लएको पाइएमा वा जुन �योजनको लािग अनुदान उपल�ध
गराइएको हो सोही �योजनमा खच� नगरी अ�य �योजनमा खच� गरेको पाइए वा िक�ता बमो�जमको गनु�पन� काय��गित अनुदान उपल�ध गराइएको िमितले ३ मिहना
िभ� नगरेमा लाभ�ाहीबाट अनुदान रकम �थानीय तहले असूल उपर गन� �यव�था छ । काया�लयले सुरि�त नाग�रक आवास सम�वय सिमितले लाभ�ाही छनोट र
�सफा�रश गरेको नामावलीको आधारमा ज�तापाता काठ उपल�ध गराउन ११० घरप�रवार छनोट गरेकोमा बजेट अभावका कारण २८ जना लाभ�ाहीह�को
खातामा जनही �. ४८,०००।– का दरले �. १३,४४,०००।– र क�टे�जेसी खच� �. ५६०००।– खच� लेखेको दे�खयो। यस �कारको िवतरणमुखी काय�मा खच� गदा�
लाभ�ाही छनौटको आधार, गत िवगत वष�मा यस �कारको सुिवधा �लए न�लएको, ज�ता पाताको गुण�तर तथा �पेिशिफकेशन तयार गरी अ�य िनकायवाट यस
�कारको सुिवधा न�लएको सुिन��चतता गरेको दे�खएन। य�तो काय�मा सुधार ह�नु पद�छ ।

७६ बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(१) बमो�जम बील िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक
काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ।पा�लका कोशेली घर �दश�नी तथा िव�� क� िनमा�ण काय�को जलजला दश�न क����शनले �.

८८५३१९.४१ को वील पेश गरेकोमा काया�लयले �. ८९२०९९।- भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी िदएको �.६७७९.५९ स�ब��धतबाट असूल ह�नुपन� �.

६,७७९.५९

७७ भु�ानी िदन बाँक�को क�चावारी वेगर 

भु�ानी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १३ मा चालु बष�को बजेटले नखामेको खच� �यहोनु�पन� आधार
र पया�� कारण सिहत स�ब��धत काया�लयले संल� िबल भरपाइ बमो�जम आगामी बष� भु�ानी िदने गरी महालेखापरी�कबाट �वकृत ढाँचामा भु�ानी िदन बाँक�को
िववरण तयार गरी ७ िदन िभ� कोष तथा लेखा िनय��कको काया�लयबाट �मािणत गराइ रा�नु पन� �यव�था छ । सोही िनयमको उपिनयम १५ मा अिघ�ो आ व को
भु�ानी िदन सिकने खच�मा तलब �वीकृत दरव�दीको महंगी भ�ा �थानीय भ�ा स�वा �मण खच� घर भाडा पोशाक खा�ा�  औष�ध उपचार ब�दीको �सधा सेवा
िनवृ� सुिवधा �वीकृत बािष�क काय��म समावेश भएको कुनै �यि� फम� सं�था वा क�पनीसँग स�झौता बमो�जमको रकम मा� �मािणत गराइ भु�ानी ह�न स�ने
�यव�था छ । पा�लकाले म ले प फा नं २२१ �मािणत बेगर सोझै भु�ानी गरेको खच�को �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
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७८ अनुगमन खच� 
२०७७।५।२१ भु�ानी िदन बाँक�को क�चावारी नभएको पा�लकाले म ले प फा नं २२१ भु�ानी िदन बाक�को क�चावारी तयार गरी आ�त�रक लेखापरी�कबाट
�मािणत गराएकोमा सो �मािणत क�चावारी बेगर आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम मा अिघ�ो बष� भु�ानी िदन बाँक� िदन
िम�ने खच� िशष�क बाहेकको अनुगमन मू�यांकन खच� बापत पा�लकाका अ�य� र वडा अ�य�लाई दिैनक �मण भ�ा बापत २०७६ साउन दे�ख २०७७ असार
स�म िविभ� िमितका �वीकृत �मण आदेशमा�को आधारमा २ लाख २३ हजार ८ सय ५० भु�ानी िदएको छ । अ�य खच�मा भु�ानी िदन बाँक�को �मािणत
क�चावारी तयार गरी भु�ानी िदएकोमा अनुगमन मू�यांकन खच� िशष�कबाट भु�ानी िदन निम�ने खच� िदने कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाइ स�ब��धत पदा�धकारीबाट
असूल गन�पन� �

� सं पद पदा�धकारीको नाम थर रकम

१ पा�लका अ�य� दगुा�बहादरु ख�का २३८५०

२ अ�य� वडा नं ४ िशव बहादरु केसी ५००००

४ अ�य� वडा नं ६ यमलाल िव� ५००००

५ अ�य� वडा नं ७ कण�बहादरु रोका ५००००

ज�मा १७३८५०

१७३,८५०
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७९ गत वष�को भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी बढी बजेट खच� ह�ने गरी दािय�व सृजना गन� ह� ँदनै
। पा�लकाले देहायका भु�ानी गन� निम�ने अिघ�ो आ�थ�क बष�मा दािय�व सृजना भएको देहायको खच� काय�पा�लकाबाट अनुमोदन गराइ खच� लेखेको िनयमसंगत
नदे�खएको �

� सं भौ नं र िमित खच� िशष�क रकम

1 ०२ ०५।१२ िविवध खच� 439223

2 ०३ ०५।१२ िविवध खच� 725650

3 ०४ ०५।१२ िविवध खच� 25000

4 ०५ ०५।१४ काया�लय संचालन र इ�धन खच� 328007

ज�मा 1517880

१,५१७,८८०

८० शीष�क फरक 

आ�थ�क काय�िव�ध िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१२) मा स�ब��धत उपशीष�कमा िविनयोजन भएको एक समूहको खच� शीष�कको रकम
न�बरमा रकम अपया�� छ र सो खच� नगरेमा सरकारी हानी नो�सानी ह�ने वा सरकारी काममा बाधा पन� दे�खएमा सोको �प� कारण खुलाई सोही उपशीष�कको अक�
समूहको खच� शीष�कको मौ�दात रकमबाट खच� गरी �य�तो काम भएको सात िदन िभ� �यसरी खच� गरेको रकम िनयम ४३ बमो�जम िनयिमत गराउनु पन� �यव�था
छ । काया�लयले िविवध खच� शीष�कबाट �.२ लाख ४७ हजार ३३ मसल�द तथा काया�लय संचालनमा िनयमको पालना नगरी खच� लेखेको रकम अिनयिमत
दे�खएको �

२४७,०३३
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८१ बीमा भु�ानीमा ज�रवाना 
८१…२०७७।८।१९ पा�लकाले सवारी साधन बीमा र नवीकरण बापत �१५०००० खच� लेखेकोमा नवीकरण गन� बाँक� रहेको ब�यौता र सो को ज�रबाना बापत
पा�लकाले � ६७ हजार ८ सय थप �यभार पारेको �

६७,८००
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८२ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन�
�यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�सँग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन�
नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेको
अिनयिमत दे�खएको �.

भौ नं र िमित फम�को नाम रकम

७४ ०८।१९ िविभ� फम�संग टु�ा ख�रद ७२५७७१

३२४ ०३।०९ िविभ� फम�संग टु�ा ख�रद ३९४८१८

३१८ ०३।०४ िविभ� फम�संग टु�ा ख�रद ५४७०३३

२५६ ०१।०७ िविभ� फम�संग टु�ा ख�रद ६९७१८१

४४१ ०३।२२ जय भैरव �याग हाउस २४८७६

४६० ०३।२४ लोयल क��यूटर स�लायस� १०८७३०

१५ ०३।०४ �ीराम मेिडको क�सन� ४९६०६२

२७ ०३।२२ �व��तक िबजनेस ट� ेडस� ३९९३७६

१६ ०३।०९ वेलकम मेिड�सन स�लायस� ४७९७५१

ज�मा ३८७३५९८

३,८७३,५९८
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८३ परामश� सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� अनुसार परामश� सेवाको लागत
अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायअनुसारका परामश� सेवाको ख�रदमा गदा� �ित�पधा� नगराई सोभ ख�रद
गरी �. ४ लाख ७२ हजार ९ सय १७ खच� लेखेका छन् । पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत आयोजनाको
छनोट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ितपधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा सो गरेको दे�खएन ।

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

८५ सामा�जक सुर�ातफ�  �ितवेदन 

सामा�जक सुर�ा सुर�ा काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३० मा �थानीय तहले िवतरण गरेको भ�ाको चौमा�सकवािष�क िववरण अ�ाव�धक गरी एमआइएसमा �िव�ी
गनु�पन� भु�ानी गरेको रकम र बु�नेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका साथै �थानीय तहका वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन� र पिहलो
चौमा�सक �गित िववरण मं�सर ७ गतेिभ� दो�ो चौमा�सकको �गित िववरण चैत ७ गतेिभ� र ते�ो तथा वािष�क �गित िववरण साउन ७ गतेिभ� �िव�ी ग�रस�नुपन�
उ�ेख छ । काया�लयले सबै िववरण एमआइएसमा �िव� गरेको जनाएको भए तापिन �गित िववरण पेश गरेको �माण सुरि�त नराखेकोले परी�ण गन� सिकएन ।
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८६ पारदिश�ता 
काय�िव�धको दफा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण वडा सिमितको �सफा�रशका आधारमा �थानीय सभामा पेश गनु�पन�, चौमा�सक वा
वािष�क �पमा सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन समी�ा गनु�पन� सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको नामनामेसी �थानीय
तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था छ । गाँउपा�लकाको िनण�य पु��तका तथा वेवसाइट अवलोकन गदा� उि��खत काय�ह� भएको पाइएन । काय�िव�ध बमो�जम
सामा�जक सुर�ा स�ब�धी खच�लाई पारदश� बनाउन आव�यक छ ।

८७ साव�जिनक सुनुवाइ 

वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाइ गनु�पन� साव�जिनक सुनुवाइमा �ा� गुनासा तथा
सुझावम�ये आफूले स�ने कुरा स�बोधन गरी नस�ने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनको लािग �थानीय तहको काया�लयमा पठाउनुपन� उ�ेख छ । वडा
काया�लयह�मा साव�जिनक सुनुवाइ भएको र गुनासा स�बोधनको लािग �थानीय तहको काया�लयमा �ा� भएको �माण पेश ह�न आएन । काय�िव�धको पालना
गनु�पद�छ ।

८८ भ�ा िववरणको अनुगमन 

काय�िव�धको दफा २८ मा �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमितले चौमा�सक �पमा बैठक ब�ने तथा अनुगमन �ितवेदन �मुख वा अ�य� सम� पेश
गनु�पन� �यव�था छ । देहाय अनुसार भ�ा िवतरण गरेकोमा �यस अनुसार अनुगमन गन� 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 ।
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८९ िन�कृय खाता स�ब�धमा 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को अनुसूची ८ मा �थानीय तह र ब�क िबच ह�ने स�झौताप�को दफा ६ मा पा�लकाबाट �ा� रकम
लाभ�ाहीको खातामा ब�कले ज�मा गरी ��येक खातामा ज�मा भएको रकम दे�खने िववरण सिहत बाँक� रकम भए पा�लकालाई उपल�ध गराउनुपन�, कुनै लाभ�ाहीको
लगत क�ा भएमा लगत क�ा भएको िमित र पाउने रकम समेतको जानकारी पा�लकाले त�काल ब�कलाई उपल�ध गराउनुपन� र सो जानकारी �ा� भएपिछ ब�कले
लगत क�ा भएको लाभ�ाहीको उ� िमित पिछको रकम पा�लकामा िफता� पठाउने तथा ब�कले िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहनािभ�
पा�लकालाई िदनुपन� �यव�था छ । तर पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नग�र यसवष� पटक पटक नेपाल वकै �लिमटेडको नाममा � ६६३६७६६१ िनकाशा
िदएकोमा वकैले केकित रकम स�ब��धत सेवा�ाहीको नाममा रहेको खातामा ज�मा गरी कित रकम ज�मा गन� निमलेको¸ दोहोरो परेको¸ लगत क�ाको िववरण
पा�लकालाई उपल�ध गराएको छैन ।अतः सेवा�ाहीको नाममा जान वाँक� रकम एिकन गरी िफता� गनु�पद�छ ।

९० सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण 

�थानीय सरकार स� चाल 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 स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन
। पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ ।

९१ �थानीय पूवा�धार साझेदारी काय��म 

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मको
लािग यस �थानीय तहलाई देहायअनुसार २ प�रयोजना स�ालन गन� �.२५ लाख बजेट �ा� भएकोमा �. २३ लाख ९२ हजार खच� भई ९५.६८ �ितशत िव�ीय
�गित भएको दे�ख�छ ।

आयोजनाको �कार आयोजनाको सं�या बजेट रकम खच� रकम िव�ीय �गित �ितशत भौितक �गित �ितशत

अ�य साव�जिनक िनमा�ण २ २५०००००।- २३९२१९१.६३ ९५.६८ पेश नभएको
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९२ कोिभड तफ� : जो�खम आकलन र पूव� तयारी 
काया�लयले महामारी िनय��णका लािग पूव� तयारी िनय��ण र रोकथामका लािग काय� योजना बनाएको ह�नुपद�छ । तर गाउँपा�लकाले जो�खम आकलन गरी काय�
योजना बनाएको दे�खएन ।

९३ िवपद �यव�थापन कोष 

०५…२०७७।०५।०२ िवपद �यव�थापन कोष स�ब�धी काय�िव�ध ले िवपद �यव�थापन कोषमा �शासिनक खच� गन� नपाइने उ�ेख छ । पा�लकाले आ�थ�क बष�
२०७६।७७ मा �वारे�टाइन �थल अनुगमन गरेबापत २३ जना पदा�धकारी र कम�चारीलाई भु�ानी िदन बाँक� खच� � ३ लाख ६९ हजार िवपद �यव�थापन
कोषबाट खच� लेखेको छ । िवपद �यव�थापनकोषबाट �शासिनक खच� भु�ानी गनु� िनयमसंगत नदे�खएको �.

३१३,६५०

९४ कोिभड रोकथाम िनय��ण र �यव�थापन 

कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा २०७८ असार मसा�तस�म औषधी ख�रदमा � १२ लाख ८४ हजार ९ सय ४१ कोिभड अ�पताल �यव�थापनमा
२० लाख र उ�ार राहात तथा पुन�थापनामा २८ लाख ५९ हजार ८१ खच� लेखेको िववरण पेश गरेको छ ।
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९५ टु�ा पारी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४५ (१) मा िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था अनुसार ऐनको दफा ६६ बमो�जम ख�रद गदा�
साव�जिनक िनकायले ख�रदको आव�यकताको �ल�खत िववरण, गुण�तर, प�रमाण, शत� र काय� स�प� गन� अव�ध ज�ता िववरण तयार गरी आक��मक
प�र��थितको सामना गन� आव�यक प�रमाण र समयाव�धका लािग मा� यथास�भव �ित�पधा� गराई वा एउटा मा� िनमा�ण �यवसायी, आपूित�कता�, परामश�दाता वा
सेवा �दायकसँग �ल�खत दरभाउ वा ��ताव �लई �व�छ र उिचत मू�यको लािग वाता� गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले कोिभड १९ �कोप रोकथाम र
�यूनीकरणको लािग फरक फरक फम� स�लायस�बाट सोझै ख�रद गरेको छ। काया�लले िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था �भावकारी �पमा पालना
नगरी देहायका फम� र स�लायस�बाट टु�ा ख�रद गनु� िनयमसंगत नदे�खएको �

भौ नं र िमित िववरण फम� र स�लास� रकम

३० ०३।०४ औषधी ख�रद �यू इ�टरनेशनल २१२३२९

यनुाइटेड मेिडको क�सन� ४००३९

हायत मेिडको क�सन� ८२३०५

यनुाइटेड साइ��टिफक ए�ड स�ज�कल हाउस ३७८८५०

ज�मा 713523

७१३,५२३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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९६ परी�णको अवस् 

पा�लकाले ल�ण दे�खएका र ट� े �संगमा परेका �य�लाई ए��टजेन र िप�सआर टे�ट गदा� दे�खएका सं�िमतको अव�था देहाय बमो�जम छ ।

िववरण टे� पोजेिटभ कैिफयत

ए��टजेन िकट ४०८ २७

िप�सआर ६११ ३३८

९७ �वारे��टन र आइसोलेसन �यव�थापन 

काया�लयले कोिभडको जो�खममा रहेका �यि�ह�को �यव�थापनको लािग १ वटा आइसोलेसन से�टर तयार गरेकोमा देहायको स�यामा �वारे��टनमा ब�ने
मािनसह�को सं�या रहेको दे�ख�छ ।

�स यस िनकायले तयार वा स�ालन गरेको
आईसोलेशन के��को नाम

बेड 

सं�या
आईसोलेशन के��मा ब�नेह�को
सं�या

�यब�थापन
�योजनको खच�

दिैनक�पमा बसेको
अ�धकतम सं�या

आषाढ मसा�त स�म आईसोलेशन
के��मा बसेकाह�
कुल सं�या

१ लु��ी आइसोलेसन १० ३ ३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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९८ िकट ख�रदको अवस 

पा�लकाले कोरोना चेक गन� ख�रद गरेका ए�टीजेन िकट र िप�सआर िकटको अव�था देहायबमो�जम छ ।

िववरण �ा� खच� बाँक� कैिफयत

ए��टजेन िकट ९८० ६६० ५५५

िप�सआर ६६० ६११ ४९ ३ वटा िबि�एको

९९ परी�णको अव�था 
काय�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार २०७७ असार स�म पीसीआर परी�ण गदा� ३६५ जना मा� सं�िमत फेला परेको र Priority-1 �े�मा गरेको परी�ण सं�या
१०१९ बाट समेत ३६५ सं�िमत फेला परेको दे�ख�छ । परी�ण र परी�णको दर देहाय अनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मिहना सबै �े�मा गरेको कुल परी�ण सं�या

परी�ण सं�या सं�िमत सं�या

२०७८ असारस�म १०१९ ३६५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�.स. बे�जु
दफा

संि��त �ववरण समपर��ण
भएकोरकम

कै�फयत

१ ७१ �माणपेश फ�ौट ३६४४३८

२ ५५ पूण��सादउपा�याय अनगुमन
भ�ा असलु�

२५५०

३ ६० �दपाकुमार��व�ट पा�र��मक ८१३६

१०० खोपको अव�था 
पा�लकालाई िविभ� समयमा कोिभ�सल भेरोसेल र जो�सन खोप गरी  खोप �ा� भएको दे�ख�छ । जसम�ये पिहलो र दो�ो डोजमा जनाले दवु ैडोज खोप लगाएको
िववरण देहाय बमो�जम छ ।

िववरण �ा� खच� बाँक� कैिफयत

कोिभ�सल ३९५ ३९५ ०

जेनसन ए�ड जेनसन ६९६ ६९६ ०

भेरो�सल ७८५ ७८५ ०

१०१ वािष�क �ितवेदन 

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

१०२ समपरी�ण
फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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आय कर असलु�
४ ६२ �नयम�वप�रतको भ�ा

असलु� टेके��बहादरु घ�त�
१७०० �दपाकुमार� �व�ट
८५० कमला महरा ८५०

उबे ख�ी ४१६५
�ववशकुमार थापा ४१६५

�दलबहादरुबढुाथो�क
४१६५ पूण��साद
उपा�याय १७००

१७५९५

५ ६१ अनगुमनभ�ा असलु�
फुलकुमार� दस�द�

५१००

६ ६३ �नयम�वप�रतकोभ�ा असलु�
�लतमा कामी �व क

९९०० हक� नारायण �ग�र
९९०० भरत कुमार थापा

९९००

३९६००

७ ८१ �ो�साहनभ�ा असलु� �लतमा
कामी �वक१००००

खमौल� घत� १००००
हक� नारायण�गर� ७५००
भरतकुमार थापा ३५०००

६२५००

ज�मा ४९९९१९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१०३ अनुगमन तथा समपरी�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 स�परी�ण भई गत वष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ । (�.

हजारमा)
गत वष�स�मको बे�जू

(A)
यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू

(B)
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू

(C=A-B)
४७१८६७३५.०० ४९९९१९ ४६६८६८१६

१०४ अ�ाव�धक बे�जु
अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� य�ट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ । (�. हजारमा)

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

४७१८६७३५.०० ४९९९१९ ३३११४४१५ ० ७९८०१२०१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


