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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

( गण्डकी प्रदेश ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ९० तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बतडगाड गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
बागलङु। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

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

२. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट रू १ करोड ५७ लाख १० हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र् ेप्रतिर्क्रर्ाबाट रू. १० लाख ६ हजार फस्र्ौट भई 
बाँकी बेरुजू असलु गनुापने रू १४ लाख १७ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू ३ लाख ४४ हजार, तनर्तमि गनुापने रू १ करोड २० लाख ५१ 
हजार र पशे्की रू ८ लाख ९२ हजार रहेको छ । बतडगाड गाउँपातलकाको गिवषा रु ४ करोड १ लाख ९५ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा 
समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु ३ करोड ७ लाख ५० हजार रहेको 
छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार पदपूतिा नभएका 
कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पशे्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु ेकुन ैजानकारी 
खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही र 

र्थाथा हनुे 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 प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

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

रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भन ेहुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 
 
  

           (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 

 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

बतडगाड गाउँपातलका  
 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४३ २३ १५७१० ० ४ १००६ ४३ १९ १४७०४ १४१७ १२०५१ ३४४ ० ० १२३९५ ८९२ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

बागलङु ४०१९५ ० २४१४९ १६०४६ ० १४७०४ ३०७५० 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : विडगाड गाउँपा�लका, बागलुङ , बिदबाद गाउँपा�लका , बागलुङ

काया�लय �मुख चेतनारायण भ�डारी २०७८-१२-७ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख बालाकृ�ण सुवेदी २०७७-४-१ २०७८-११-२३

लेखा �मुख िड�ी �साद शमा� २०७६-८-२३

बे�जु रकम १५,७१०,३९५

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,७६,०६,५५३.२८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४२,९०,९२,७६७ चालु खच� ३६,७१,६९,६६५

�देश सरकारबाट अनुदान २,२३,४८,००० पँूजीगत खच� १३,१३,५०,१६२

राज�व बाँडफाँट ८,५६,१७,२६१ िव�ीय/अ�य �यव�था ७,०४,३९,८६४

आ�त�रक आय ९५,०४,४५९

अ�य आय ११,०१,७५,५५७

कुल आय ६५,६७,३८,०४४ कुल खच� ५६,८९,५९,६९१

बाँक� मौ�दात ९,३४,६१,८०४.५१
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
लेखापर��णमा पेश भएको आ�थ�क कारोवारसंग स�वि�ध �ा� जानकार� अनसुार �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना, २०७८ बमोिजम
�व�लेषण, नमनुा छनौट, �लिखत ��त�न�ध�व प�, लेखापर��ण नी�त मानद�ड, माग�दश�न, �नद�शन र लेखापर��ण सीमा समेतको आधारमा
पर��ण गर� तयार ग�रएको लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदनकोम�यौदा उपर �यव�थापनसंगको व�हग�मन व�ठकमा छलफल गर� कायम
भएका �यहोरा स�हतको लेखापर��णको �ारि�भक ��तवेदन जार� ग�रएको छ।लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष� स�हतको
��तवेदन जार� गन ु� हो भने आ�थ�क कारोवार र �व�ीय �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ।

२ प�रचय 

�थानीय नेतृ�वको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई
सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो।�थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा
सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गन ु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर�
नाग�रकलाई गणु�तर�य सेवा �दान गन ु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ।पा�लका अ�तग�त १० वडा, ५४ सभा सद�य तथा ३८ हजार
२२२ जनसं�या रहेका छन्।यसको �े�फल १७८.६७ वग� �कलो�मटर रहेको छ।

३ संिचत कोषको �ा�ी र भु�ानी 

आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �थानीय सि�त कोष आय �यय �हसावको संि�� अव�था �न�न वमोिजम रहेको छ।
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�ववरण �ट�पणी यस वष� (�.)
बजेट आफैलेगरेको �ाि�/

भ�ुानी
व�तगुत/
सोझैभ�ुानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ६७११५१२२१ ५५८१८७११५.८५ ५५८१८७११५.८५

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ५७७८९५००० ५४९१५३३८८.४३ - ५४९१५३३८८.४३

११००० कर ११ ९८०९२७५० ८९७६०९७७.३१ - ८९७६०९७७.३१

१३०००अनदुान ४६६३४१३५० ४५१४४०७६६.५२ - ४५१४४०७६६.५२

संघीयसरकार १२ ४३८९६४३५० ४२९०९२७६६.५२ - ४२९०९२७६६.५२

�देशसरकार १२ २७३७७००० २२३४८००० - २२३४८०००

१४०००अ�य राज�व १३४६०९०० ७९५१६४४.६० - ७९५१६४४.६०

ख.अ�य �ाि� ९३२५६२२१ ९०३३७२७.४२ ९०३३७२७.४२

कोषह� ५४७४२२१ ६६०३६११.५० - ६६०३६११.५०

धरौट� - २४३०११५.९२ - २४३०११५.९२

संघीय�देश सरकार वा अ�य काय��म ८७७८२००० - - -

भ�ुानी (ग+घ) ७३५०५१२८८.२८ ५०२५१५१५६.८५ ५०२५१५१५६.८५

ग.भ�ुानी (सि�त कोषबाट) ६४१७९५०६७.२८ ४९८५१९८२७.८५ ४९८५१९८२७.८५

२१००० पा�र��मक / स�ुवधा १८ ३६७००००० २५०८८९४०.९२ - २५०८८९४०.९२

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ ४२८१०९६७.२८ ३५८१२४५६.६६ - ३५८१२४५६.६६

२५००० सहायता (Subsidy) १८ ६००००० २९६००० - २९६०००

२६००० अनदुान १८ ३३३५६४३५० २९६२२६६५२.७९ - २९६२२६६५२.७९

२७००० सामािजक सरु�ा १८ १०५००००० ७३९१७६५ - ७३९१७६५

२८००० अ�य खच� १८ ३२५०००० २३५३८५० - २३५३८५०

३१००० गरै �व�ीय स�प�ी/ पूँजीगत खच� १८ २१४३६९७५० १३१३५०१६२.४८ - १३१३५०१६२.४८

घ.अ�य भू�ानी ९३२५६२२१ ३९९५३२९ ३९९५३२९

कोषह� ५४७४२२१ ३७४८६९९ - ३७४८६९९

धरौट� - २४६६३० - २४६६३०

संघीय�देश सरकार वा अ�य काय��म ८७७८२००० - - -

ङ.यो वष�को बचत (�यनु) (६३९०००६७.२८) ५५६७१९५९ ५५६७१९५९

च.गतवष�को िज�मेवार� रकम (अ.�या) ६४३८६२४२.२८ ६४३८६२४२.२८

वषा��तकोबाक� रकम (ङ + च) (६३९०००६७.२८) १२००५८२०१.२८ १२००५८२०१.२८

ब�क तथा नगद बाक� २४ १२०९४६९२६.२८ १२०९४६९२६.२८

अनदुान�फता� - २६४६९७९०.७३ २६४६९७९०.७३

�बभा�य कोष सोझै आ�तर�क राज�वमा - ११६२४०१ ११६२४०१

साटनबाँक� चेक + १४७०६९.९६ १४७०६९.९६

ब�कतथा नगद बाक� २४ ९३४६१८०४.५१ ९३४६१८०४.५१

४ िव��य िववरण 
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�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 :

यस �थानीय तहले NPSAS अनु�पको कोषको �ाि� र भु�ानीको एक�कृत िव�ीय �ितवेदन(म=ले=प=फा= नं= २७२) ले गत वष�को �ज�मेवारी, यस
वष�को अ��तम मौ�दात लगायतका देहायका िववरण फरक देखाएको ह� ँदा यसले आ�थ�क िववरणको यथाथ� िच�ण गन� नसकेको एंव सु�मा िवषयगत
िशष�कह�को िनकासा तथा खच� �.१० करोड २० लाख ४५ हजार समेटन नसकेको कारण यथाथ� एिककृत आ�थ�क िववरण माग गरी सोही िववरणलाई
आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ।
आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �थानीय स��त कोष आय �यय िहसावको संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छ। �थानीय तहले संिचत कोषमा गत
िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ आषाढ मसा�त िभ� सबै खच� खाताह� ब�द गरी खच� ह�न बाँक� रकम संिचतकोषमा िफता�
गनु�पन��यव�था भए बमो�जम पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरण अनुसार सबै खाताह�को रकम २०७८ �ावणमा मा�ै खच� खाताबाट िफता�
गरी संिचत कोषमा आ�दानी बाँ�धएको छ।
�थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय
संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सु�) अनुसारको िव�ीय �ितवेदन र पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरणको त�या�मा एक�पता दे�खदनै।

ब�क मौ�दातः �मािणत एिककृत आ�थ�क िववरणमा संिचत कोष तथा अ�य िविभ� कोषह�को समेत गरी ब�क मौ�दात �.९३४६१८०४.५१ देखाएकोमा
सु�को म.ले.प.फा.न २७२ मा �.१२०९४६९२६.२८ दे�ख�छ।एिककृत आ.िव.मा सु�मा रहेको भ�दा �.२७४८५१२१.७७ कम ब�क मौ�दात दे�खएकोमा
िमित २०७८।३।३१ संघ तफ� को �.२४७५३०००।०० र �देश तफ� को �.१७१७०००।०० समेत गरी � २६४७००००।०० िनकासा िफता� भएको छ।
सु�मा बढी दे�खएको �.११६२४०१।०० राज�व वाँडफाँडमा आ�दनी बा�नु पन�मा आ�त�रक राज�वमा आ�दानी बाँ�धएकोले सु�मा बढी भएको पा�लकाको
भनाई रहेको छ।
अनुदान िफता�ः पा�लकाबाट �ा� सु�को अनुसुची २१ मा िविभ� िनकायमा िफता� गनु�पन� अनुदान �.२६४६९७९०.७३ भएकोमा िमित २०७८।३।३१ मा
ज�मा �.२६४७०००।०० स�व��धत िनकायमा िफता� गरेको �माण पेश भएको छ।
�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।

५ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन।यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको
पाईएन।
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन।साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन।�थानीय राज�व �यव�थापन �णाली
�योगमा आएतापिन पुण��पमा काया��वयनमा आउन सकेको छैन।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�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 पाईएन
।
�थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन।
िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय�
भएको दे�खएन।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(११) मा िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ भौितकसंरचनाह�को िववरण खुलाई अिभलेख रा�नुपन�
�यव�था भएकोमा पा�लकाले िवगत वष�दे�ख भएको काय�को लगत नराखेको कारण एकै योजनालाई एक भ�दा वढी वष�मा वजेट िविनयोजन ह�न स�ने
दे�खएको
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले
भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४को िन७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयारगनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार कामलाई �यव��थत गन� लेखा सिमित, सुशासन सिमित लगायतका सिमित तथा िवशेष
सिमित गठन गन� स�ने उ�ेख भएकोमा सुशासन सिमित गठन नभएको कारण सं�थागत सुशासनको ��थितको वारेमा मु�यांकन गन� स�ने ��थित
नभएको सूचना अ�धकारीको काम, कत��य र �ज�मेवारी स�व�धी िनद�िशका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको माग, सो अनु�प सूचना �बाहको
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अव�थावा सूचना िदन इ�कार गरेको अिभलेख रा�नुपन� जसमा सूचनामागगन�को िववरण तथा सूचनाको संि�� िबबरण रा�नुपन� उ�ेख भएकोमा सूचना
माग र �बाहको अिभलेख �यब�थापन नगरेको,
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद २ दफा ४ मा भ�ा �ा� त ग�ररहेका लाभ�ाहीह�ले आगामी आथ�क वष�मा पिन भ�ा�लन
चाहेमा िनयमावलीको िनयम ९ वमो�जम ��येक सआ�थ�क वष�को काित�क मसा�त िभ� अनुसुची २ को ढाँचा वमो�जमउ�े�खत समयाव�धिभ� वडा
काया�लयमा दरखा�तिदनुपन� �यव�था भएकोमा सो को पालना नभएको
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को प�र�छेद ७ दफा ३१ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� त गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा
सिमितह�को �सफा�रसका आधारमा �थानीय सभामा पेश गनु�पछ�  भ� ने �यव�था रहेकोमा काया�लयले लाभ�ाहीह�को िववरण सभामा पेश नगरेको,

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को प�र�छेद ७ दफा ३२ (३) मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� त गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी
�थानीय तहको वेवसाइटमा रा� नुपन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� काय�िव�धको पालना नगरेको।
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ७ दफा ३२(२) मा पा�लकाले नयाँ नाम दता�, चौमा�सक भ�ा िवतरण स�ब��ध िववरण
साव�जिनक गनु�पन� �यव�था भएता पिन काया�लयले उ� िववरणह� साव�जिनक गरेको दे�खने गरी �माण नराखेको।
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ दफा ३४ मा वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म
स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� र �ा� त गुनासा तथा सुझावह� स�वोधन गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को पालना नभएको।
िवपद जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले गरेको कामको वािष�क �ितवेदन �ज�ा
िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था रहेकोमा �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा
पेस गरेको नदे�खएको,
वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा �थानीय तहले िनयमावलीको अनुसूची वमो�जम सडकह� िनमा�ण, १०० िम स�मको पुल, �ल�ट �सँचाइ,

सडक �तरो�ती लगायतका काय�मा वातावरणीय अ�ययन गनु�पन� र नगरेमा दफा ३५ वमो�जम �.५ लाख स�म ज�रवाना ह�ने �यव�था भएकोमा
�थानीय तह आफैले पालना नगरेको तथा पालना गराएको स�व�धी अिभलेख नराखेको,
सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा पा�लकाले लेखापरी�णको उ� िववरण उपल�ध नगराएकोले एिकन गन� सिकएन।

६ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को प�र�छेद ३ मा गाँउपा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ।पा�लकाबाट �ा� िववरण
अनुसार यस वष� ज�म तथा मृ�य ुदता�को लािग १५९९ ले िनवेदन िदएकोमा१५९९, घरवाटो �सफा�रश ३९९ , नाग�रकता �सफा�रश १२६३, नाता �मािणत
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२४८ चारिक�ा �मािणत ११० तथा अ�य २४७२ सं�यामा दता� तथा �सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो।पा�लकाले स�व�ध िव�छेद, प�ीकरण
दता�,वसाइ सराईतथा �सफा�रश, पा�रवा�रक लगतको अिभलेखआिदको स�ब�धमा अिभलेख राखेको छैन भने �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून
तथामापद�ड समेत वनाएको छैन।ऐन बमो�जम कानून वनाई सोको अिभलेख �यव��थत गनु�पद�छ।

७ 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 २०७७।०३।१० गते �.६४ करोड १७ लाख ९५ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।१० मा पा�रत भएको छ।यसैगरी �थानीय तह
�मुखले २०७७।३।१६ मा �मुख �शासिकय अ�धकृतला◌�इ बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ।

८ �े�गत बजेट 

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

�स.नं. �े�/उप�े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�क िवकास ३०४५० १९२८२ ३.८७

२ सामा�जकिवकास २७८७३९ २५२५६० ५०.६६

३ पूवा�धारिवकास १५६९१० ९२८७४ १८.६३

४ सुशासन तथाअ�तरस�ब��धत �े� ३९००९ ३१७७० ६.३७

५ काया�लयस�ालन तथा �शासिनक १३६६८७ १०२०३१ २०.४७

कुल ज�मा ६४१७९५ ४९८५१७ १००

पा�लकाले वातावरण तथा िवपद ् �यव�थापन तथा सं�थागत िवकास र सेवा �वाहमा बजेट िविनयोजन एवं खच� गरेको पाइएन।बजेट िविनयोजन गदा� सबै
�े�ला◌�इ समेिटने गरी गनु�पद�छ।
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९ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलकर �ितफल �ा� योजना छनौट
गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ।साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु
पन� �यव�था छ।काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो
मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ। साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�का�लन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला तथा
माग र आव�यकताका आधारमा योजना छनौट ग�र काया��यवन गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

१० योजना तथा काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलकर �ितफल �ा� योजना छनौट
गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ।साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु
पन� �यव�था छ।काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो
मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ।साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�का�लन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना
छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ।यस वष� भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�स न िववरण योजना सं�या रकम

१ १ लाख भ�दा कमको योजना ४६ ४१७८

२ १ लाख दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ७७ २२४७९

३ ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना २२ १९३२५

४ १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मा योजना ४० ७६५००

५ ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� १ १८०००

ज�मा १८६ १४०४८२

११ �याियक सिमित 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ।सिमितमा परेको
उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ।लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष�
फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� नरहेको यो बष� ४ मु�ा दता� भएकोमा ४ फ�यौट भई भएको पा�लकाबाट �ा� िववरणमा उ�ेख भएको छ।
�यय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी �भावकारी ढंगबाट �याय स�पादन गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

१२ पँुजीगतबाट चालु �कृितको ख�रद 

एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या २०७४ मा पँुजीगत िशष�कमा िविनयोजन वजेट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख छ। यस पा�लकाले यस आ.व
मा सभाबाटै नै पा�रत गरी चालु �कृितको खच� पँुजीगत वजेटमा समावेश गरी खच� लेखेको म�ये लेखापरी�णमा आषाढ मिहनामा नमुना छनौट गरी परी�ण गदा�
�. ६६८२४९३ /- चालु खच� पँुजीगत वजेटमा समावेश गरी खच� गरेको पाइयो। पँुजीगतवाट ग�रएको चालु �कृितका खच� म�ये अ�धकांश खच� खेलकुद कृषी
तथा पशुसेवासंग स�ब��धत काय��म लगायत िविभ� समुदाय लि�त िवतरणमुखी काय��म समावेश भएको पाइयो।पँुजीगत खच�मा वजेट रा�ख चालु �कृितका
खच� गरी पँुजीगत खच�को वजेट देखाउने काय� िनयमस�मत दे�खदनै। चालु �कृितका खच� चालु वजेट िशष�कमा समावेश गरी वजेट खच� ले�खनु पद�छ। पँुजीगत
िशष�कबाट गरीएको चालु खच�को केिह उदाहरण यस �कार छन् ।
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गो.भौ.न.िमित चालु �कृितका र िवतरणमुखी खच� िववरण रकम

३३७-२०७८।३।२९ वोयर बोका ख�रद ४६४५००

३२२-२०७८।३।२९ रा�� पित रिनङ् िश�ड �ितयोिगता ५५००००

३१५-२०७८।३।२९ नौमित बाजा ख�रद १५००००

३०९-२०७८।३।२९ देउराली बाल िवकास के�� �यव�थापन ९६०००

२९१-२०७८।३।२८ मिहला �वंयमसेिवका �मता अिभबृि� १४००००

२८९-२०७८।३।२८ रोटरी कलब �यव�थापन (�माट� टी िभ ख�रद) २०००००

२८२-२०७८।३।२८ द�लत लि�त काय��म ५०००००

२२०-२०७८।३।२२ नमुना बा�लश�ा तलब १०००००

२१८-२०७८।३।२२ घाँसको िवउ िवतरण ९२०००

२१७-२०७८।३।२२ पशुसेवा औष�ध ख�रद १९८९९०

२७३-२०७८।३।२७ वडा नं ८ मा इ�टरनेट जडान २४८९८८

२७२-२०७८।३।२७ बिडगाड मिहला तथा वालवा�लका शसि�करण के�� ढाका उ�ोग ता�लम ११३९४४८

२१९-२०७८।३।२७ राना कुमाल उ�थान पुवा�धार िवकास �यवसायीक तरकारी खेित १४१२१६७

२५२-२०७८।३।२६ तरकारीको िवउ िवतरण ३४१५००

२५१-२०७८।३।२६ धानको िवऊ िवतरण १४९४००

१८७-२०७८।३।२० मु��लम लि�त काय��म २०००००
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१६४-२०७८।३।१० ओखरको िव�वा िवतरण ४९९५००

१५८-२०७८।३।७ अ�पसं�यक लि�त काय��म २०००००

६६८२४९३

१३ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ मा �ैमा�सक �गित िववरण वनाईके���य िनकाय तथा कोष तथा लेखा
िनय��क काया�लयमा पेश गनु�पन� के���य िनकायले �ैमा�सक िववरण तयार गरी अथ� म��ालय र योजना आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको सु�
स�टवेयरवाट �ैमा�सक �ितवेदन �ा� नह�ने ह� ँदा सु�मा उपल�ध ह�नेचौमा�सक िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ।
जसअनुसार पुजीगत खच�म�ये आषाढ मिहनामा मा� कुल खच�को क�रव ४८.२४ �ितशत खच� भएको दे�ख�छ।वषा��तमाहतारमा काम गराउँदा कामको
गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प ते�ो चौमा�सकमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ। (� हजारमा)

पँूजीगत वजेट कुल खच� चौमा�सक खच� असार मिहनाको खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

कुल पँुजीगत खच� १३१३५० १२७५६ २१८१० ९७७८७ ६३३५७

�ितशत १०० ९.०२ १६.५४ ७४.४४ ४८.२४

१४ ख�रद योजना तथा गु�योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साव�जिनक िनकायले तोिकएको �समाको भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जम ख�रद गु�योजना तथा
ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� वािष�क िविभ� मालसमान ख�रद एवं िनमा�ण काय� गरेकोमा ख�रद योजना तथा गु�योजना गरेको
छैन ।गाउँपा�लकाले ऐन िनयमावलीमा भएको �ावधानको पूण��पमा पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

१५ मौजुदा सुिच दता� 
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साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६ क बमो�जम ��येक साव�जिनक िनकायले दफा ३० को उपदफा ४, दफा ४१ को उपदफा १ को ख�ड क र दफा ४६
बमो�जम ग�रने ख�रदको �कृित अनुसार आपुित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, परामश�दाता, गैर सरकारी सं�था वा सेवा �दायकको दफा १० को उपदफा २ बमो�जम
यो�यताका आधारमा छु�ाछु�ै सुची तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।तर पा�लकाले उपरो� अनुसारको मौजुदा सुची तयार गरेको दे�खएन। पा�लकाले ख�रद
ऐनमा भएको �यव�थाको पूण��पमा पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

१६ आ�थ�क सहायता 
सरकारको बािष�क काय��ममा परेका बाहेक कुनै पिन सरकारी तथा गैरसरकारी सं�थालाई आ�थ�क सहायता र अनुदान निदने, तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर
मा� �ितपूित�, आ�थ�क सहायता तथा  औषधी उपचार खच� वापत आ�थ�क �दान गन�, य�तो सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको अिभलेख राखी एउटै �यि�
वा सं�थालाई दोहोरो सहायता उपल�ध गराउन नह�ने �यव�था साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावकारीता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५
मा उ�ेख छ।साथै उपरो� �यव�था �देश सरकार तथा �थानीय तहका सव ैकाया�लयह�, सव ैपदा�धकारी एंव कम�चारीह�ले पालना गनु�पन� उ� माग�दश�नमा
उ�ेख छ।पा�लकाको गाउँपा�लका चालुबाट उ� िशष�कमा बािष�क �.७३ लाख ९२ हजार भु�ानी भएको पा�लकाबाट पा� िववरणमा उ�ेख छ।लेखापरी�ण
छनौटमा परेका केही भौचरको परी�ण गदा� १५ �यि� तथा सं�थालाई �.६५८५१०।०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको दे�खयो।आ�थ�क सहायता िवतरण
गनु�पुव� पा�लकाले आ�थ�क सहायता मापद�ड एंव काय�िव�ध तयार नगरेको, ठूलो रकम आ�थ�क सहायताको �पमा �यि� तथा सं�थालाई िवतरण गन� गरेको,
आ�थ�क सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको लगत रा�ने नगरेको ज�ता अव�था दे�खयो।पा�लकाले आ�थ�क सहायता एंव अनु�पादक चालु �कृितका खच�मा
कटौती नगरी पँू�जगत खच�को िह�सा बढाउन स�ने अव�था छैन।उ�पादनिशल �े�मा लगानी नगरी आ�थ�क बृि� हा�सल गन� नसिकने भएकोले य�ता
�कृितका खच�मा कटौती गनु�का साथै तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा� �ितपूित�, आ�थ�क सहायता र औषधी उपचार खच� ले�नुपन� दे�ख�छ।पा�ललकाले
चालु आ.व.मा िविभ� �यि� तथा सं�थालाई िवतरण गरेको आ�थ�क सहायता यस �कार छन्।
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गो भौ न र िमित आ�थ�क सहायता �दान ग�रएको �यि� तथा स�था सहायता रकम

१६।२०७७।५।२५ िटकाराम घत� मगर ४००००

८।२०७७।५।२३ कृ�ण बहादरु बुढा १००००

७।२०७७।५।२३ ढोरपाटन न पा अ�य सं�था सहयोग २०००००

५।२०७७।५।११ ल�ल दमाई १८०००

८।२०७७।५।२३ कृ�ण बुढा मगर १००००

१८।२०७७।५।२९ इ�� बहादरु घत� १००००

२५।२०७७।५।२९ मन बहादरु घत� १००००

३१।२०७७।६।८ टोप बहादरु कामी २००००

३३।२०७७।६।९ धन बहादरु बुढा मगर १००००

३४।२०७७।६।९ ितल बहादरु छ��याल १५०००

३६।२०७७।६।१२ िदल बहादरु घत� २००००

३७।२०७७।६।१२ चेत नारायण िघिमरे २५०००

४१।२०७७।६।१२ मनी घत� मगर १००००

४०६।२०७८।३।३१ राि�� य आिव�कार के�� १०००००

ज�मा ६५८५१०
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१७ लागत अनुमान तयार नगरेकोः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा कुनै पिन साव�जिनक िनकायले सामान ख�रद गदा� तोिकए बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ ।
�यसैगरी साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११ (२) मा लागत अनुमान तयार गदा� �लनुपन� आधार उ�ेख गरेको छ । काया�लयले अनुदान िदइ
लाभ�ाही सिमित माफ� त ५० �ितशत अनुदानमा िमिनिटलर, हा�े कन� सेलर, मेटल िवन र क�वाईन िमल ख�रद गदा� गदा� अ�धकांश लाभ�ाही सिमितले लागत
अनुमान तयार गरेको पाइएन। यसमा सुधार गनु�पद�छ ।

१८ या���क उपकरण ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा �  ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट गनु�पन�मा सो नगरी देहायका
िबिभ� फम�ह�बाटकृिष या���क उपकरणह� सोझै ख�रद ग�रएको तथा सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा एउटा आपूित�कता�संग सीमा भ�दा बढी
रकमको सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ।
काया�लयले िविभ� काय�िव�ध अनुसार लाभ�ाही समुहले सामान ख�रद गरेको िबलको आधारमा रकम भु�ानी गरेको छ। पटक पटक मा�ामा अनुदान भु�ानी
िदइ सामान ख�रद गदा� साव�जिनक ख�रद कानून आकष�ण ह�नुपन�मा य�तो अ�यास पा�लकाले गरेको दे�खदनै। �ित�पधा� वेगर एउटै �कृितका सामानह�लाई
टु�याई ख�रद गदा� गदा� िमत�ययीता तथा गुण�तरमा �ास आउने ह� ंदा पा�लकाले काय�िव�धमा भएको �यव�थाको पालना गरी �ित�पधा�लाई वढावा िदनुपद�छ।
िविभ� कृिष या���क उपकरण ख�रद गदा� सोझै समुहले ख�रद गरेकोमा काया�लयले उपकरण तथा काय��म अनुसार िविभ� न �ितशत अनुदान िदएका केही
समुहको नाम तथा िववरण देहायअनुसार छः
· काया�लयले भौ नं १९५ वाट मकै पकेट �े� संचालन सिमितलाई ५० �ितशत अनुदान वापत �. ५४२७९०।०० भु�ानी िदएकोमा उ� रकम म�ये �
१६०८५०।०० को हाते कन� सेलर ,कुटानी िपसानी िमल लगायतका सामा�ी ख�रद गरेको दे�ख�छ भने �. २५५००० को १८० वटा ि�पाल र � १०००००।
०० को ४ थान िमिनिटलर ख�रद गरेको दे�ख�छ।
· काया�लयले भौ नं १९७ वाट कोदो पकेट काय��मको लागी सिमितलाई � २१५५०३। (५० �ितशत अनुदान) उपल�ध गराएको छ। जसमा िमिन
टेलर,क�वाईन िमल, ि�पाल कोदो चुटने मेिशन ख�रद गरेको छ।
· काया�लयले भौ नं २०२ वाट कोदो िवकास काय��म संचालन सिमितलाई � २३०८९५। (५० �ितशत अनुदान) उपल�ध गराएको छ। जसमा ५ थान
िमिनिटलर � ५२०००। को दरले ख�रद गरेको दे�ख�छ।
· भौ नं २०८ वाट मकै पकेट काय��म संचालनका लािग द�ल�ङ कृषक समुहलाई �.४४१२३०।०० अनुदान उपल�ध गराएकोमा िमिन टेलर, कोदो चु�ने िमल,

ि�पाल लगायतका सामा�ीह� ख�रद गरेको दे�ख�छ।
· भौ.न. २०९ वाट अलैिच पकेट काय��म संचालनको लािग दगातुङडाङ कृषक समूहलाई �.५९००००।०० अनुदान उपल�ध गराएकोमा ३ वटा िमिनिटलर
�. ८००००।०० का दरले ख�रद गरेको दे�ख�छ।



https://nams.oag.gov.np16 of 47

· काया�लयले अनुदान उपल�ध गराएको स�पुण� लाभ�ाहीले ख�रद गरेको िमिनिटलर �ित�पधा� वेगर एक मा� िव�ेता म��ट ईले��ट�क�स ए�ड स�लायस�वाट
ख�रद गरको दे�ख�छ।

१९ गाडी बुझेको �माण 

ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�बनधी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा �थानीय
तहका पदा�धकारी तथा सद�यको यातायात खच� स�ब�धी �यव�था ग�रएको छ। पा�लकामा २ वडा गाडी �योगमा रहेको तर सो गाडी �ज�मेवार पदा�धकारी
कसैले पनी बुझेको पाईएन।�ज�मेवार पदा�धकारीले गाडी नबुझेको कारण मा�सक यातायात सुिवधा �.१२००० का दरले कुल �.१४४००० �थानीय
सरकारलाई �यय भार परेको दे�ख�छ।�थानीय सरकारको �ययभार कम गन� उ� गाडी यथािश� �ज�मेवार पदा�धकारीले यथािश� बुझेको �माण पेश गनु�पद�छ।

२० यातायात सुिवधा 
ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधमा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ४ पदा�धकारीले
सवारी साधन �लएकोमा ऐनको अनुसूचीमा उि��खत इ�धन तथा मोिबल खच� पाउने एंव सवारी साधनको सुिवधा �लने पदा�धकारीले सोही अनुसूिचमा उ�ेख
भएको यातायात खच� वापतको मा�सक सुिवधा �लन निम�ने उ�ेख भएकोमा गाउँपा�लकाका िन�न वडाका वडा�य�ह�ले पा�लकाबाट मोटरसाइकल सुिवधा
�लएकोमा समेत मा�सक यातायात सुिवधा बुझेको पाइयो। पा�लकाले सवारी साधन �लएका वडा�य�ह�लाई इ�धन सुिवधाको रकम भु�ानी भएको भिनएकोमा
इ�धन मा�सक १५ �लटर ह�नुपन�मा इ�धन वापतको रकम भु�ानी भए पा�लकाबाट इ�धन भु�ानी नभएको �माण एंव इ�धनको बील पेश गनु�पन� अ�यथा ऐनमा
भएको �यव�थाको िवपरीत भु�ानी �लएको रकम स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �...

१०८,०००
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�स न पद नाम थर वडा नं सवारी साधन नं भु�ानी �लएको रकम वािष�क

1. वडा�य� अजु�न �साद खरेल ५ ध १ ब १९८ १८०००

2 वडा�य� कृ�ण बहादरु ख�ी ९ ध १ ब १९७ १८०००

3. वडा�य� कृ�ण गु�ङ ७ ध १ ब २८० १८०००

4. वडा�य� बम बहादरु थापा १ ध १ ब ८८ १८०००

5. वडा�य� खडग बहादरु पुन ३ ध १ ब १६४ १८०००

6. वडा�य� मौसम काजी ख�ी ६ ध १ ब ३९१ १८०००

ज�मा १०८०००

२१ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमानमा आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ एंव साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावकारीता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा �देश तथा�थानीय तहले सरकारी
रकम खच� गदा� आव�यकता आधारमा िमत�ययी ढंगबाट खच� गनु�पन� उ�ेख गरेको छ।पा�लकाले यो वष� खाना तथा िविवधमा �.२४ लाख ६१ हजार खच�
गरेको छ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ।

२२ आ�त�रक लेखापरी�ण आंिशक मा� भएको 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा �थानीय तहले कानुन वमो�जम आ�नो आय र �ययको आ�त�रक लेखापरी�ण गनु�पन� उ�ेख छ।
तर काया�लयले आय र �ययको पुण� आ�तरीक लेखापरी�ण नगरी एकल खाता कोष �णाली (TSA) वाट िनकासा रकमको मा� लेखापरी�ण गरेको पाइयो।पुण�
�पमा आ�तरीक लेखापरी�ण नह� ँदा आ�तरीक िनय��ण �णाली कमजोर ह�ने तथा जसवाट आय र �ययको यथाथ�ता िच�ण समेत नह�ने अव�था रह�छ। अतः
आ�तरीक लेखापरी�ण अिनवाय� गनु�पन� �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

२३ घटी प�रमाण उ�खनन 
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�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको छ।ग�डक� �देश सरकारले आ�नो
�े�िभ�को ढंुगा, िग�ी, वालुवा उ�खनन काय�को लािग ठे�का व�दोव�त गदा� �ार��भक वातावरणीय मू�यांकन (IEE) �ितवेदनले िनधा�रण गरेको प�रमाण
बमो�जम मू=.अ कर बाहेक �ित �यूिफट दर �=७ कायम गरी �यूनतम मू�यांकन कायम गरी ठे�का �कृया अगाडी बढाई राज�व संकलन गन� तथा सोको
अनुगमन लगाएतका स�पूण� अ�धकार स�व��धत �थानीय तहको ह�ने कुरा उ�ेख गरेको छ।पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को नदीज�य पदाथ�को मू�यांकन गरी
राज�व संकलन गरेको पाइएन।पा�लका अ�तग�तका िविभ� ४ (चार) घाटबाट ज�मा �.२० लाख ९३ हजार राज�व संकलन गरेको दे�खयो।पा�लका
अ�तग�तका खोला तथा नदीबाट ढंुगा, िग�ी, वालुवा उ�खननबाट यस आ.व मा १२७२२०४.५० घनिफट नदीज�य पदाथ� उ�खनन गन� सिकने भनी �लोवल
इ��या�ट�स �ा.�ल. ले िमित २०७७ साल काित�क २६ तयार पारी स�व��धत िनकायले �वीकृत गरेको �ार��भक वातावरणीय मू�यांकन (IEE) �ितवेदनमा
उ�ेख भएकोमा पा�लकाले यस आ.व मा ज�मा २६४२८९ घनिफटको मा�ै ठे�का संझौता गरी राज�व आ�दानी गरेको पाइयो।पा�लकाले �ार��भक
वातावरणीय मू�यांकन (IEE) �ितवेदनमा उ�ेख भएको प�रमाणको �ित �यूिफट �.७ का दरले मू�यांकन गरी आय ठे�का �ि�या गनु�पन�मा �ितवेदनमा
उि��खत प�रमाणको क�रव २०% प�रमाणको मा�ै ठे�का संझौता गरेको छ।ठे�का लागेका घाटह�बाट संझौता बमो�जमको प�रमाणमा मा�ै नदीज�य पदाथ�को
उ�खनन भएको मा�े कुनै आधार समेत दे�खदनै।�ार��भक वातावरणीय मू�यांकन (IEE) �ितवेदनले िनधा�रण गरेको प�रमाण भ�दा १००७९१५ �यूिफट
कमको मू�यांकन गरी ठे�का लगाएबाट �ित �यूिफट �.७ का दरले १००७९१५ �यूिफटको �.७० लाख ५५ हजार र सोको मू अ कर समेत गरी �.७९ लाख
७३ हजार वरावरले पा�लकाको राज�व कम संकलन भएको दे�ख�छ।
यस स�व�धमा ठे�का लगाएका नदी तथा खोलाको केही भागमा मा�ै सडकको पह� ँच भएको र बाँक� भागमा �थानीयको िववाद समेत भएको कारण �ार��भक
वातावरणीय मू�यांकन (IEE) �ितवेदनमा उ�े�खत प�रमाणमा ठे�का संझौता नभएको पा�लकाको भनाई रहेको छ।

२४ ढंुगा, िग�ी तथा वालुवा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको छ।ग�डक� �देश सरकारले आ�नो
�े�िभ�को ढंुगा, िग�ी, वालुवा उ�खनन काय�को लािग ठे�का व�दोव�त गदा� �ार��भक वातावरणीय मू�यांकन (IEE) �ितवेदनले िनधा�रण गरेको प�रमाण
बमो�जम मू=.अ कर बाहेक �ित �यूिफट दर �=७ कायम गरी �यूनतम मू�यांकन कायम गरी ठे�का �कृया अगाडी बढाई राज�व संकलन गन� तथा सोको
अनुगमन ज�ता स�पूण� अ�धकार स�व��धत �थानीय तहको ह�ने कुरा उ�ेख गरेको छ।पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को नदीज�य पदाथ�को मू�यांकन गरी राज�व
संकलन गरेको पाइएन।आ�थ�क ऐनमा �यव�था भएका िव�ापन कर, मनोर�न कर,न�सापास द�तुर, सवारी साधन कर लगाएतका िशष�कबाट पा�लकाले शू�य
आ�दानी गरेको छ।पा�लकाले आ�त�रक आयका आधारमा थप सेवा सुिवधा िनधा�रण गन� पाउने तथा काय��म समेत बनाउन ज�ता अ�धकार भएकोमा आय
बढाउने तफ�  पा�लकाले �यान िदएको दे�खदनै।आगामी िदनमा पा�लकाले आय बृि� गन� तफ�  िवशेष �यान िदनुपन� दे�खयो।

२५ िदवा खाजाः ९,१२०
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िश्षा,िव�ान तथा �िव�ध म��ालयवाट �वीकृत �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवम् िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने
काय��मसंग स�व��धत काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.११.१.(७.२) मा लि�त समूहका लािग िदवाखाजा काय��मको लागी
िव�ालयलाइ अनुदान िदने �यव�था रहेको छ। जसअ�तग�त सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत �ार��भक वालिवकास क�ा दे�ख ५ क�ास�म �ित िव�ाथ�
दिैनक � १५ का दरले िदवा खाजा वापतको रकम अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था रहेको छ।पा�लकाले IEMIS मा उ�े�खत िव�ाथ� सं�याका आधारमा
मा� सो अनुदान रकम उपल�ध गराउनुपन�मा भगवती �ा.िव. दगाको IEMIS मा उ�े�खत िव�ाथ� सं�या १९ र िव�ालय खुलेको िदन ३२ अनुसार १५ का
दरले �.९१२० िनकासा िदनुपन�मा ३८ जना िव�ाथ� रा�ख िव�ालय खुलेको ३२ िदनको �.१५ का दरले �.१८२४०।िनकासा िदएको पाईयो। उ� विढ
िनकासा िदएको रकम िव�ालयवाट असुल गनु�पन� �.

२६ नयाँ भना�ः 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.३ मा �सकाईका लािग िनर�तर िव�ाथ� मू�याकंनःआव�यक सामा�ी, सुधारा�मक
िश�ण अनुदान,क�ा १ मा नयां भना� भएका िव�ाथ�का लागी �ित िव�ाथ� वािष�क �.१०० अनुदान िनकासा िदने �यव�था भएकोमा पा�लकाले IEMIS मा
�िव� नयां िव�ाथ� भना� सं�या ७३२ जना रहे अनुसार �. ७३२०० िनकासा िदनुपन�मा १४७५ जना िव�ाथ� वरावरको �. १४७५००। िनकासा िदई खच�
लेखेको पाईयो।उ� वढी िनकासा िदएको रकम असूल गनु�पन� �.

७४,३००

२७ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ (३) मा काया�लयले �च�लत कानून अनुसार िदएको पे�क� �याद नाघेको र
ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�ने तथा उपिनयम ४ मा लेखापरी�ण गन� िनकायले फ�यौट ह�न बाँक� पे�क� रकमलाई अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनमा
समावेश गदा� िनयमानुसार �याद ननाघेको पे�क�लाई वे�जू नमािनने �यव�था गरेको छ।पा�लकाको आ�थ�क बष�को अ��यस�ममा फ�यौट नभई बाँक� रहेको
िन�नानुसारका िनमा�ण �यवसायी, �यि�, सं�था तथा उपभो�ा सिमितह�को नाममा रहेको पे�क� रकम िनयमानुसार असूल फ�यौट गनु�पन� �...

८९२,०००
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गो भौ न पे�क� �लने �यि�/फम�/क�पनी वापत �याद ननाघेको �याद नाघेको

७ माउ�टेन किव�� जे भी मो.पे�क�, समपुरक कोषबाट ५१८५४८२

४ सातिवसे क�ट��सन �ा �ल मो. पे�क�, पोखरी िनमा�ण ९९६३२३

– कालीग�डक� �िदप जु�ली जे भी मो. पे�क�, १५ शैयाको अ�पताल िनमा�ण ८६६०७१८

१४२ �समखानी मा िव िश�ा १५८४००

११७ वडा काया�लय भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित वडा नं ३ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण ६३३६००

१० राजन कुमार पाइजा इ�धन ख�रद वापत २५०००

१० राजन कुमार पाइजा हेभी इ�यूमे�ट मम�त संभार ७५०००

ज�मा १४८४२५२३ ८९२०००

२८ स�टवेयरको �योग 

साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावकारीता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न,, २०७५ मा सरकारी रकम खच� गदा� सोको �भावकारी �पमा उपयोग
ह�ने �े�मा मा� खच� गनु�पन�मा पा�लकाले राज�व स�व��ध काम तथा सोसंग स�व��धत अिभलेख �यव�थान गन�को लािग मा�लका इ�फो�सस ए�ड सिभ�सेस �ा
�ल संग स�टवेयर ख�रद गरी � २३७३००।०० भु�ानी भएकोमा पा�लकाले उ� स�टवेयरबाट १० वडाम�ये वडा नं ४ मा मा� सोको �योग गरी राज�व
संकलन गरेको पाइयो।पा�लकाले उ� स�टवेयर १० वटै वडामा काया��वयन गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ।

२९ औष�ध ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा २० लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने तथा िनयम ८४ मा ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� िशलव�दी दरभाउप�को
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मा�यमवाट ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा शश�त अनुदानवाट �.१००००००।०० को औषधी गरेको छ।यस स�ब�धमा दे�खएका
�यहोरा िन�नानुसार छनः
· आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का
उठाई रा�ने नगरेको कारण संझौतामा औषधीको अव�ध क�तीमा १८ मिहनाको ह�नुपन� भिन उ�ेख भएअनुसार औषधी �ा� भए नभएको एिकन नभएको,
· आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल सामान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद
स�ब�धमा यिकन गन� नसिकएको,
· औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र अ�य�वाटह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
· पा�लका �ारा िनशु�क �वा��य काय��म भिन लोगो राखेको ह�नुपन� उ�ेख गरेकोमा उ� लोगो भएकोछ भ�े �माण संल� नरहेको,
· �याद ना�न लागेका तथा �याद नाँघी िड�पोजल गनु�पन� र गरेका औषधीको एिककृत अिभलेख नराखेको,
· पा�लका मातहत ह�ता�तरण गरी पठाएका औषधीह�को सदपुयोग स�व�धमा अनुगमन नभएको,
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको
एिकन गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी
सारी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

३० २४८ २०७८-३-३० हाितपाईले रोग िनवारण काय��मः 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालयवाट जारी भएको आथ�क वष� २०७७।७८ मा शश�त अनुदानतफ�  �थानीय तहवाट काया��वयन गरीने �वा��य तथा
जनसं�या स�व�धी काय��मह�को लागी स�ालन माग�दश�नको इिपिडिमयोलोजी तथा रोग िनय��ण काय��मको ि�याकलाप नं २.७.२२.७० को काय��म नं
(ट) मा पा�लका �तरमा �ित�वा��यकम� �ितिदन १४० जना जनसं�यालाई औषधी सेवन गराउने र सोही अनुपातमा �वा��य �वयंसेिवका समेत प�रचालन
ह�ने गरी वजेट �यव�थापन ग�रएकोमा पा�लकािभ� २५०४४ जनसं�यालाई औषधी सेवन गराउन १७९ जना �वा��यकम� र सोही अनुपातमा मिहला �वा��य
�वयंसेिवका प�रचालन गनु�पन�मा ३५७ जना �वा��यकम� र २४२ जना मिहला �वयंमसेिवका प�रचालन गरी खच� लेखेको पाईयो।नम�स भ�दा वढी �वा��यकम�
१७८ जनाको �.७०० का दरले �.१२४६०० र �वयंसेिवका ६३ जनाको �.६०० का दरल �. ३७८००।०० समेत गरी कुल �.१६२४००।०० वढी भु�ानी
भएकोले उ� वढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

१६२,४००

३१ 223 २०७८-३-२४ कम करक�ी गरी भु�ानीः 
आयकर ऐन २०५८ अनुसार िनयिमत �पमा नभई पटके �पमा �ा� गन� वठैक भ�ा लगायतका अ�य भ�ामा १५ �ितशत अि�म करक�ी गरी भु�ानी गनु�पन�
�यव�था भएकोमा पा�लकाले �वा��य तफ� को कोरोना रोकथाम आइसोलेसन �वाव कले�सन काय�को लागी खिटएका १० जना कम�चारीह�लाई जो�खम भ�ा

२८,३७६
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वापत �.२०२६८६।भु�ानी ग�रएकोमा १% मा� सासु कर क�ी गरेको पाईयो।बाँक� १४% कर रकम स�व��धत �यि�वाट दामासाहीले असुल गरी स��त
कोष दा�खला गनु�पन� �.

३२ िश�क िव�ाथ� अनुपातः 
पा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार पा�लकामा स�ालनमा रहेका ६५ िव�ालयह�को िश�क पदपुत� तथा िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको छ।
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�स.न. िव�ालयको नाम िश�क दरव�दी पदपूत� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ जनता आ.िव. ६ ६ ६ ६

२ �स�वारी �ा.िव. ३ ३ १ २२

३ �स� मा.िव. ७ ७ ५ ३९२

४ िकटेनी मा.िव. ९ ९ ६ १९२

५ लौगँा मा.िव. ६ ६ ४ ३०२

६ थानपित आ.िव. ७ ७ २ १६६

७ िशवालय �ा.िव. ४ ४ ० १७

८ रेमली टोला �ा.िव. ३ ३ १ ६८

९ नैतुल आ.िव. ४ ४ १ १३५

१० भगवती �ा.िव. ४ ४ १ ६६

११ गुफा आ.िव. ३ ३ १ ९५

१२ देउराली �ा.िव. २ २ ० ६७

१३ �स� �ा.िव. ३ ३ ० ४४

१४ सुरकुडी �ा.िव. ४ ४ ३ ३१

१५ नेपाने आ.िव. ४ ४ १ १७१

१६ अदवुाबारी �ा.िव. ३ ३ ० ७९
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१७ ख� गजय�ती आ.िव. ४ ४ १ २५३

१८ सर�वती �ा.िव. ४ ४ २ ७२

१९ भगवती �ा.िव. २ २ १ ११७

२० लु� खानी �ा.िव. २ २ १ ५५

२१ डाँफेपाताल आ.िव. ३ ३ २ १०३

२२ िश� �ा.िव. २ २ १ ४४

२३ बेतेनी �ा.िव. १ १ १ १०

२४ नवजागरण �ा.िव. २ २ १ ५०

२५ का�लका �ा.िव. २ २ २ ५२

२६ िभरकटेरा ताल �ा.िव. २ २ १ ५२

२७ माइ�थान �ा.िव. ३ ३ २ ५४

२८ मालारानी �ा.िव. २ २ १ ५२

२९ िव�ा�काश �ा.िव. २ २ २ ५२

३० सर�वती �ा.िव. ३ ३ २ ४९

३१ �ससाखानी मा.िव. ११ ११ ५ २४३

३२ देिव�थान �ा.िव. २ २ १ १५
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३३ िचसापनी �ा.िव. ३ ३ २ १२०

३४ आिद�य �ा.िव. १ १ १ ४३

३५ सर�वती �ा.िव. २ २ २ ३१

३६ िदपतारा �ा.िव. २ २ २ ३६

३७ �स�बराह �ा.िव. २ २ २ ५५

३८ चमेरोगुफा �ा.िव. २ २ २ १४

३९ का�लका �ा.िव. २ २ १ ४३

४० द�ल�ङ मा.िव. १० १० ७ ४९३

४१ बु� मा.िव. ९ ९ ५ ३७३

४२ िभमिगठे मा.िव. १५ १५ ८ ७१५

४३ भानु मा.िव. १८ १८ ५ ६६५

४४ पौदीटारी आ.िव. ७ ७ ३ २२०

४५ ि�भुवन मा.िव. २४ २४ १८ ११११

४६ दगा�तुडाँडा �ा.िव. ४ ४ १ ६१

४७ खार मा.िव. ८ ८ १ ३३४

४८ ख� कदेवी मा.िव. १३ १३ १० ४४१

४९ बन�पित मा.िव. १४ १४ ५ ५०८
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५० माझखक�  �ा.िव. ३ ३ २ ९२

५१ िश� �ा.िव. ४ ४ ० ७०

५२ जनक आ.िव. ५ ५ २ १८५

५३ भानु आ.िव. ६ ६ ३ ३४६

५४ भृकुटी मा.िव. १० १० ९ २३२

५५ क� चनापुर आ.िव. ३ ३ १ १६९

५६ क� चनादेवी �ा.िव. ३ ३ १ ४६

५७ माइ�थान �ा.िव. ३ ३ ० ५४

५८ िकटेनी �ा.िव. १ १ १ २३

५९ च�डी�थान �ा.िव. १ १ ० ४४

६० िदप�योती �ा.िव. १ १ ० ३१

६१ फुलबारी �ा.िव. १ १ ० ३३

६२ ितनचुले �ा.िव. १ १ १ ३०

६३ देिव�थान �ा.िव. १ १ ० २८

६४ �सज�नशील �ा.िव. १ १ १ १९

६५ देउराली �ा.िव. १ १ १ ७९

ज�मा ३०० ३०० १५२ ९८७०



https://nams.oag.gov.np27 of 47

यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय वमो�जम रहेका छन।
�स.न.१ जनता आ.िव. मा िश�क दरव�दी सं�या ६ र िव�ाथ� सं�या ६ रहेको छ।�य�तै गरी �स.न. ६३ को देिव�थाण �ा.िव. मा िश�क दरव�दी १ र िव�ाथ�
सं�या २८ रहेको छ।पा�लकाले भौगो�लक दरुी तथा उपल�ध �ोत साधन र िव�ाथ� सं�याका आधारमा िव�ालयह�लाई एक आपसमा गा�नुपन� दे�ख�छ।

३३ वढी िनकासाः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले� नु अघी �य�तो रकम
खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेरमा�
भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ।पा�लकाले ते�ो �ैमा�सकको तलव िनकासा िददंा �स� मा.िव.का िश�क �ेम बहादरु िव.क.लाई मा�सक �.३१६७१। का दरले कुल
�.९५०१३ िनकासा िदनुपन�मा �.१०५०१२ िनकासा िदएको पाईयो।उ� वढी िनकासा िदएको रकम िनज िश�कवाट असूल गरी संिघय संिचतकोष दा�खला
गनु�पन� �.

९,९९९

३४ तलिव �ितवेदन पा�रत नगरी खच� लेखेकोः 
िनजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 (2) ख वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन� �यव�था भएकोमा काया�लयले तलवी
�ितवेदन पा�रत नगरी िश�कह�को तलव भ�ा वष�भरीमा �.१३०१९६४१४।िनकासा िदई खच� लेखेको पाईयो।जसले गदा� िनकासा ह�नुपन� भ�दा वढी �ेड
रकम िनकासा ह�न स�ने भएकोले आगामी िदनमा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलव भ�ा िनकासा िदनेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

३५ कृिषमा अनुदानः 
सरकारी अनुदान रकमको िवतरण, सदपुयोग सही एवं समुिचत त�रकाले गरी खच�को साव�जिनिकरण एवं अनुगमन ह�नु पद�छ र सो को �भावकारीता मापन गन�
संय�� िवकास माफ� त उ�पादन तथा उ�पादक�वमा वृि� आए नआएको स�व�धमा �ितवेदन वनाउनुपद�छ। साथै अनुदानमा िवउ िवतरण गदा� ज�गाको �वामी�व
हेरी मा� िवतरण गनु�पद�छ। यस संव�धमा दे�खएका केही �यहोरा देहायअनुसार छन्।
·अनुदान िदएका कृषकको अनुगमन गरी उ�पादन र उ�पादक�व स�व�धमा �ल�खत �ितवेदन तयार गरेको छैन।
· िविभ� काय�िव�धह�मा एक पटक कुनै तहवाट अनुदान �लएकाको हकमा २/३ वष�स�म कुनै पिन तहका सरकारले अनुदान निदने उ�ेख भएकोमा सो को
िववरण दे�खने गरी कागजात रहेको दे�खदनै।
· केही मापद�ड तथा पुराना काय�िव�धमा अनुदान �ाहीले क�तीमा १० वष�स�म अिव��छ� �पमा ��ताव वमो�जमको काय� गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को
प�रपालनाको लािग संय�� िवकास गरेको छैन जसले गदा� अनुदान �लने र अव�ध सिकएपिछ काम छाडने �वृ�� दे�खएकोले यसमा िनय��ण गन� गरी
ि�याकलाप स�चालन गनु�पन� दे�ख�छ।
· अनुदान�ाहीले ३ वटै सरकारवाट अनुदान �लए न�लएको सुिन��चत गरेको छैन ।



https://nams.oag.gov.np28 of 47

३६ वढी काय� िदनः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले� नु अघी �य�तो रकम
खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेरमा�
भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ।पा�लकाले प�� जकरण काय��मको लािग घटना दता� िड�जटाईजेशन गन� ३ जना �यि�ह� करार सेवा माफ� त मा�सक �.२६६१०।
भु�ानी िदने गरी बाबुराम पौडेल, हेम �साद िव.क. र बु� पा�डेसँग िमित २०७७।८।२१ मा स�झौता गरेको दे�खयो। करार स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार
दिैनक क��तमा १२४ मृ�यदुता�, ९२ िववाहदता�, ७१ बसाइसराई, ८३ स�ब�ध िव�छेद दता� ,६६ �िव�ी तथा ६६० पेज �कयान गनु�पन� रहेको छ। पा�लकावाट
�ा� त �ितवेदन अनुसार २६२१७ घटना दता� िड�जटाईजेशन भएको छ।सो घटना िड�जटाईजेशन गन� स�झौता उ�ेख भएको शत� अनुसार काय� गदा� २०७८।
१०।२१ मा काय� स�प� न ह�ने दे�ख�छ।काया�लयको भनाई अनुसार पुराना कागजात भएको कारण उ� काय� समयमै स�प� ह�न नसक� िमित २०७८।११।२१
समय थप गरी काय� स�प� न भएको पाइयो।स�झौताको शत� अनुसार पिहलो २ मिहनामा काय� स�प� न ह�ने दे�खएको ह� ंदा थप १ मिहना काय� िदन लािग खच�
लेखेको रकम संिघय सरकारलाई थप �ययभार पन� जाने �.

७९,८३०

३७ वढी दरको �योगः 
पा�लकाले िनमा�ण काय�को दररेट िनधा�रण गदा� �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट वा तोिकएको दररेटको आधारमा  �ित इकाई लागत िनधा�रण गनु�पद�छ।पा�लकामा
नेपाल सरकार सशत� अनुदान तफ� को �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�तको िवप� �िमकको दिैनक �याला �ितिदन �.५१७।०० िनधा�रण गरी �थानीय
तहमा वजेट िनकासा भएको छ।�थानीय �ािमण तथा कृिष सडकको �वीकृत न�स� नं २-१ २.२, २- १.८ र २-१.९ मा सडक तथा ड� ेनमा कडा माटो ख�े �ित
घनिमटर काय�मा ला�े मािनसको प�रमाण ०.६ तथा नरम माटो ख� ने ०.५ भएकोमा �धानम��ी काय��म अ�तत�ग नमुना छनौटको आधारमा िन�न योजनामा
उ� काय�को लागत अनुमानमा �यानडेज ०.६ र ०.५ नराखी ०.७ र ०.८ राखी लागत अनुमान तयार गरेको पाइयो।यसरी लागत अनुमान भएको कारणबाट
संघीय सरकारलाई थप �ययभार परेको �.

५३७,८९६
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योजनाको नाम कामको
िववरण

प�रमाण
(घनिमटर)

ह�नुपन�
�यानडेज

भएको
�यानडेज

फरक
�यानडेज

दर बढी खच�

टावर नेपाने नेटाखक�  मोटरबाटो मम�त नरम माटो ६७५ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ ६९७९५

टावर नेपाने नेटाखक�  मोटरबाटो मम�त कडा माटो १४०.६ ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ १४५३८

ला�ते िदपार साउने अछम मोटर वाटो मम�त कडा माटो ९३ ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ ९६१६

खौलार अदवुाबारी िदपार जलजला मोटरबाटो
मम�त

कडा माटो ३२८.२० ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ ३३९३६

िभमघाट दोबटा देिव�थान गोरेटो बाटो मम�त नरम माटो ७५६.०८ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ ७८१७९

िभमघाट दोबटा देिव�थान गोरेटो बाटो मम�त कडा माटो ६९१.६० ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ ७१५११

दितमा �रङरोड मोटरबाटो मम�त कडा माटो ४१३.८५ ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ ४२७९२

धाईरीघाट नयागाउँ गोरेटोबाटो मम�त नरम माटो ३७०.८० ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ ३८३४१

धाईरीघाट नयागाउँ गोरेटोबाटो मम�त कडा माटो ३५१ ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ ३६२९३

दगाकोट धानपोखरा पैदलमाग� मम�त नरम माटो ५००.२४ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ ५१७२५

दगाकोट धानपोखरी पैदलमाग� मम�त कडा माटो ४९९.२० ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ ५१६१७

आ�पाता गंगरे सडकको ढारा ख�डमा सो�लङ
गन� काय�

नरम माटो २२६.५३ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ २३४२३

आ�पाता गंगरे सडकको ढारा ख�डमा सो�लङ
गन� काय�

कडा माटो १५६ ०.६ ०.८ ०.२ ५१७ १६१३०
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ज�मा ५३७८९६

३८ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवन यापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ।यस काय��म अ�तग�त �थानीय तह िभ�का वडाह�मा
नगरसरसफाई,नाली ख�े, पिहरो सफा गन�, �यािवन जाली भन� तथा बाटो िनमा�ण काम लगायतका १० िनमा�णका काय��म स�ालन गरी यस वष� १६१ जनालाई
रोजगारी उपल�ध गराई �.७६ लाख २४ हजार खच� गरेको छ। लि�त वग�लाई ९२ िदन स�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 भएता पिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी �सज�ना भएको
दे�खंदनै।

३९ फोहोरमैला �यव�थापन शु�क 

पा�लका �े�िभ�बाट संक�लत फोहोरमैला �यव�थापन वापत सेवा�ाहीबाट पा�लकालाई िन��चत दरमा शु�क िनधा�रण ग�र पा�लकाले राज�व संकलन गनु�पन�मा
पा�लकाले यस आ.व मा उ� िशष�कबाट शू�य आ�दानी गरेको दे�खयो।पा�लका �े�िभ� संच�लत �यवसाय र घरह�बाट संक�लत फोहोरको �यव�थापन ग�र
राज�व संकलन गन� सिकनेमा सोतफ�  पा�लकाले कुनै पहल गरेको पाइएन।पा�लकाले सेवा�ाहीह�लाई कर तथा शु�कको दायरामा �याएको दे�खएन।पा�लकाले
सव ैसेवा�ाहीह�लाई कर तथा शु�कको दायरामा �याउने काय�मा �यान िदनुपद�छ।

४० बढी राज�व छुट 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) मा पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को वातावरणीय मू�यांकन तथा �ार��भक वातावरणीय परी�णबाट
तोिकएको प�रमाणमा �लेट, ढंुगा, बालुवाको िव�� वापत �ा� रकम पा�लकाको संिचत कोषमा ज�मा गन� तथा गड�क� �देश सरकार ढंुगा, िग�ी, बालुवा
उ�खनन संकलन ��सङ र िव��िवतरण तथा �सर उ�ोग �थापना र संचालनलाई �यव��थत गन� काय�िव�ध, २०७५ मा स�व��धत �थानीय तहले दो�ो
प�संग ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�खनन ठे�का संझौता गदा� �देश सरकारले तोकेको दरमा संझौता गरी सोही बमो�जम राज�व संकलन गनु�पन� �यव�था गरेको छ।
पा�लकाले िन�न �यि� तथा िनमा�ण �यवसायीसंग आ.व ०७७।७८ को अ��यस�ममा सव ै िक�ताको रकम बुझाउने गरी आ�नो �े�िभ�को ढंुगा, िग�ी तथा
बालुवा उ�खननको ठे�का संझौता गरी राज�व रकम संकलन गरेकोमा देहायका �यि� तथा िनमा�ण �यवसायीह�लाई संझौता रकम एकमु� वुझाए वापत
संझौता रकममा १० �ितशतले ह�ने रकम छुट िदएको पाइयो।पालकाले �देश सरकारबाट तोकेको दरका आधारमा �यूनतम रकम िनधा�रण गन� ह�दाँ
�यूनतमभ�दा मा�थको रकममा मा� छुट िदनुपन�मा सव ै कवोल अंकमा छुट िदएकोले देहायका �यि� तथा िनमा�ण �यवसायीह�लाई बढी छुट िदएको �
१८५०००।०० को १३% ले ह�ने �.२४०५०।०० समेत �.२०९०५०।०० स�व��धतबाट असूल गरी �थानीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �..

२०९,०५०
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घाटको नाम वडा
नं

िनमा�ण �यवसायी एंव
�यि�को नाम

�यूनतम मू�यांकन
रकम

संझौता रकम मू अ कर
बाहेक

ह�नुपन�
छुट

भएको
छुट

बढी छुट

खवा�ङ मराङघाट
समेत

२ दोदरुाम �ीस ५००००० ७०७००० २०७०० ७०७०० ५००००

भैसेरह जोगीबगरघाट ५ देव �काश �े� ३००००० ३००५०० ५० ३००५० ३००००

�स�नेरी तथा ए�ले
वगरघाट

६ सुिनल अ�धकारी १५०००० १५०००० ० १५००० १५०००

तुरतुरे खोलाघाट ७ र
९

िद�य क��ट��सन ए�ड
िनमा�ण सेवा

९००००० ९००१५० १५ ९००१५ ९००००

ज�मा मू अ कर बाहेक १८५०००

४१ आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको छ तथा आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली,
२०६४ को िनयम ९,१०,१५ बमो�जम दिैनक तथा बािष�क �पमा �ा� भएको आय �प� दे�खने गरी �े�ता रा�नुपन�, र�सद िनय��ण खाता रा�नुपन�, वडा
काय�लयह�मा पठाएका र िफता� आएका र�सदको अ�ाव�धक �े�ता नरहेको, र�सदको �सल�सलेवार न�वर अनुसार उठाएको आय र ब�क दा�खलाको रकम
निभडेको ह� ँदा यो वष� घरबाटो �सफा�रसद�तुर, स�प��कर, मालपोत र�ज�ेशन शु�क तथा अ�य आयवापतको रकम सु�को अनुसुची ११ मा रहेको भएता पिन
राज�व स�टवेयरको �योग नभएकोले वडागत राज�व एकमु� भएकोले उि��खतिशष�कगत राज�वको स�व�धमा एिकन गन� सिकएन।यो वष� राज�व वाडफाँड
समेत आ�त�रकराज�व �.९ करोड ७७ लाख १३ हजार आ�दानी रहेको छ भने पा�लका आफैले संकलन गरेको वा�तिवक आ�त�रक आ�दानी �.१ करोड
२० लाख ९५ हजार रहेको छ।पा�लकाले आव�यक म.ले.प.फा.नं. ह� र �े�ता अ�ाव�धक गरी आ�त�रक आयलाई पारदश� गन� गराउने र आयको उिचत
अिभलेखांकन तथा प�रचालन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

४२ �यवसाय कर 
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पा�लकाले हरेक आ�थ�क वष�मा पा�लकाको आ�थ�क ऐनमा �यव�था भए बमो�जम पा�लकािभ� स�ालनमा रहेक िविभ� �यवसायकोदता�, निवकरण तथा
खारेजीका स�व�धमा करका दरह� िनधा�रण गद� आएकोमा पा�लकामा आ.व २०७७।७८ मा दता� भएका सोम�ये आ.व. २०७७।७८ मा खारेजी भई बाँक�
रहेका बाँक� निवकरण भई स�ालनमा रहेका �यवसायको िववरण माग ग�रएकोमा सोको िववरण �ा� नएकोले सो स�व�धमा एिकन ह�न सिकएन। पा�लकाबाट
�ा� िववरणका आधारमा यस आ व मा �यवसायको करबाट ज�मा �.२३४९००।०० राज�व संकलन भएको दे�ख�छ।पा�लकाले �यवसाय कर ितनु�पन� करदाता
कर ितन� आएपिछ मा� कर �लने र वाँक� व�यौता कर संकलन गन� ठोस पहल गरेको दे�खदनै एंव �े�िभ� संचा�लत सव ै�यवसायीह�लाई करको दायरामा समेत
�याएको पाइएन।जसका कारण पा�लकामा स�व��धत आ�थ�क वष�मा संकलन ह�नुपन� राज�व संकलन ह�न सकेको छैन।पा�लकाले स�पूण� �यवसायीह�लाई
समयमा दता� तथा निवकरण गन�को लािग आव�यक पहल गरी समयमा नै राज�व संकलन गरी �यवसायीह�लाई करको दायरामा �याउन आव�यक पहल
गनु�पद�छ ।

४३ राज�व रकम समयमा दा�खला नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काया�लय �मुखले
दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश �ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा वढी िढलो गरेको भए दश �ितशतका दरले ज�रवाना गरी
दा�खला गन� लगाउने �यव�था भएकोमा पा�लका अ�तग�तका िन�न वडाह�ले िविभ� िशष�कमा संकलन गरेको राज�व रकम समयमा दा�खला गरेको पाइएन।
संक�लत राज�व समयमा दा�खला नभएकोले समयमा दा�खला नगन� स�व��धत पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाई समयमा दा�खला नभएको रमकको �च�लत
कानून बमो�जम उि��खत दरको �याज समेत एिकन ग�र समयमा नै दा�खला गन� गराउने तफ�  पा�लकाले िवशेष �यान िदनु पन� दे�खयो।वडाबाट संक�लत
राज�वको दा�खला तथा अ�य ��थित यस �कार रहेको छ।

८४१,४००
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वडा
नं

संक�लत
राज�व

दा�खला भएको
रकम

दा�खला िमित फरक
रकम

कैिफयत

१ ६३४१८० ६३४१८० २०७७।१२।५ ० पिहलो चै�मा सो प�चात आषाढ मसा�तमा दा�खला भएको दे�ख�छ ।

२ ४७७२५८ ४७७२५८ २०७७।१२।
१२

० पिहलो चै�मा सो प�चात आषाढ मसा�तमा दा�खला भएको दे�ख�छ ।

३ १९४०४१ १९४०४१ २०७८।३।२८ ० आषाढ मसा�तमा मा� दा�खला भएको दे�ख�छ ।

४ ३६६४२० ३६६४२० २०७७।८।२२ ० पिहलो मं�सरमा सो प�चात आषाढ मसा�तमा दा�खला भएको दे�ख�छ
।

५ ७४१६२० ७४१६२० २०७७।१२।५ ० पिहलो चै�मा सो प�चात आषाढ मसा�तमा दा�खला भएको दे�ख�छ ।

६ २०३१३५ २०३१३५ २०७७।९।२६ ० पिहलो पौषमा सो प�चात आषाढ मसा�तमा दा�खला भएको दे�ख�छ ।

७ ४०५०३० ४०५०३० २०७८।३।२३ ० आषाढ मसा�तमा मा� दा�खला भएको दे�ख�छ ।

८ ४८७८४० ४८७८४० २०७७।६।२६ ० पिहलो आ��वनमा सो प�चात आषाढ मसा�तमा दा�खला भएको
दे�ख�छ ।

९ ४२०८२५ ० ४२०८२५ पा�लकाले िदएको िववरणमा दा�खला िमित उ�ेख नभएको।

१० ४२०५७५ ० ४२०५७५ पा�लकाले िदएको िववरणमा दा�खला िमित उ�ेख नभएको।

ज�मा ४३५०९२४ ३५०९५२४ ८४१४००

पा�लकाले िविभ� िशष�कबाट पा� राज�वको वडागत िववरणमा वडा नं ९ र १० बाट संक�लत राज�व ज�मा � ८४१४००।०० कुन िमितमा कित दा�खला
भएको नखुलाएको सु�को अनूसुची ११ मा वडागत राज�व नदे�खने भएकोले दा�खला भए नभएको स�व�धमा एिकन ह�न सिकएन।यस स�व�धमा पा�लकाले
यथाथ�ता एिकन गरी दा�खला नभएको पाइएमा स�व��धतलाई यथािश� दा�खला गन� लगाउनु पन� दे�खएको �...
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४४ २०७८-३-२८ �ोिभजनल समको िवल पेश नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल िवजकको भु�ानी गदा�
करारका शत� बमो�जम भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ।�वालीचौर सडक िनमा�ण काय�को लािग िनमा�ण �यवसायी �े� क�ट��सन सेवासँगको ख�रद स�झौतामा
�ोिभजनल सममा उ�े�खत रकम भु�ानी िदँदा खच� भएको वा�तिवक िबल पेश गरेको आधारमा भु�ानी िदने उ�ेख छ।िनमा�ण �यवसायीलाई Provisional

sum for the relocation of services labor material and equipment वापत � ५०००० ।०० भु�ानी िदएकोमा सो को िबल भरपाई पेश गरेको दे�खएन।
उ� काय�को वा�तिवक खच� भएको िबल पेश गनु�पन� अ�यथा उ� रकम असुल गनु�पन� �...

५०,०००

४५ िवमा नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ को उपिनयम १ अनुसार ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक १० लाख �पैया भ�दा
बिढ मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनयमावलीमा तोके अनु�प िबमा गराउनु पन� �यव�था छ ।लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट गरी परी�ण
गरेकािन�न काय�को BOQ मा िबमाको राखेको पाइएन । गाउँपा�लकाले िनयमावलीको पालना गनु� पद�छ ।

�स नं गो भ◌ौ नं र िमित कामको िववरण स�झौता रकम

१ ५१५-२०७८।३।२८ �वा�लचौर जलजला सडक ५१८२८५७.८

४६ 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� सोझै 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�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन�
नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� िन�न सडक िनमा�ण एवं मम�तको काय� ५ लाख भ�दा कमको सोझै ख�रद गरेकोमा लागत अनुमानकै रेटमा ( �ज�ा
दररेट) ख�रद गरेको कारण सोझै ख�रद गदा� �ित�पधा� नह�ने दे�ख�छ । पा�लकाले ख�रद काय� गदा� �ित��धा� ह�ने गरी िनयमानुसार �सलब�दी दरभाउप� वा
वोलप�माफ� त ख�रद गनु�पन�मा सोझै गरेकोले उ� रकम अिनयिमत दे�खएको �

४,४९१,४९७
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भौ. नं. र िमित कामको िववरण िनमा�ण �यववसायीको नाम रकम

३१३-२०७८।३।२९ वडा नं ३ मोटरबाटो मम�त एच िट िनमा�ण सेवा १००११२

३००-२०७८।३।२८ नौटुवा टाकर छेडा सतधारा सडक मम�त एच िट िनमा�ण सेवा ४११३५३

२९८-२०७८।३।२८ टाकरछेडादे�ख ल��धखोला मोटरबाटो अ�ट� ािवट �ा ली ४२५२६२

२९८-२०७८।३।२८ वडा नं ३ मोटरबाटो मम�त खवा�ङ् क��ट��शन �ा ली ४२५२६७

२५०-२०७८।३।२५ अदमछेडा समु��े मोटरबाटो अ�ट� ािवट �ा ली ४७९४८१

२२४-२०७८।३।२५ वडा नं ४ मोटरबाटो मम�त अ�ट� ािवट �ा ली ४८२४८२

२४३-२०७८।३।२५ िदपार छहरा जलजला मोटरबाटो वडीगाड क��ट��शन ४८९७८७

३२५-२०७८।३।२९ वडा नं ३ र ४ मोटरबाटो मम�त खवा�ङ् क��ट��शन �ा ली ४४२११०

३४८-२०७८।३।३० वडा नं १ मोटरबाटो मम�त खवा�ङ् क��ट��शन �ा ली ४८९५०४

३४६-२०७८।३।३० वडा नं १ मोटरबाटो मम�त वडीगाड क��ट��शन ४९५२७९

१०७-२०७८।१।८ �िमण बाटो मम�त वडा नं २ वडीगाड क��ट��शन २५०८६०

४४९१४९७

४७ बढी दररेट 

पा�लकाले िवप� प�रवार खरको छाना िव�थािपत उपभो�ा सिमितलाई िविभ� साइजको ज�तापाता ख�रदको भु�ानीमा �स �ज आई �सट २६ गेजको ०.३८
एम एम मोटाईको कलर म�यम साइजको १० िफटको �ित पाताको मू अ कर समेत � १४९०.९५ �ज�ा दररेट भएकोमा उपभो�ा सिमितलाई �ित पाताको

१०,१८०
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मू अ कर समेत � १५३३.५७ का दरले भु�ानी भएकोले �ित पाता बढी दर � ४२.५९ ले २३९ पाताको बढी भु�ानी भएको � १०१८०।०० स�व��धतबाट
असूल गनु�पन� �

४८ ४१ २०७७-१२-२१ बढी प�रमाणको भु�ानी 
सडक िवभागबाट जारी भएको सडक तथा पुलको �वीकृत न�स� बमो�जम भवनको िव�तृत प�रयोजना िनमा�णमा िड� �लङको काय� गदा� ३६ िमटर गिहराई
रा�खएको एंव उ� िड� �लङ काय�को �ित रिनङ िमटरको दर �.२११४३.९७ उ�ेख छ।पा�लकाले १५ शैयाको आधारभूत अ�पताल भवनको िव�तृत
प�रयोजना िनमा�ण काय�को लािग इग�स सोलुसन �ा.�ल.लाई मू.अ.कर वाहेक �.१७३५०००।०० भु�ानी िदएको पाइयो।पा�लकाले वनाएको िड.िप.आरको
लागत अनुमानमा ३ वटा िड� �लङमा पिहलो ,दो�ो र ते�ोको िड� �लङ काय� १२ िमटर रा�खएकोमा परामश�दाताको माटो परी�णको िव�तृत �ितवेदनमा �ित
िड� �लङ १०.५ िमटर गरी ज�मा ३१.५ िमटर मा�ै काय� स�पन भएकोमा पा�लकाबाट न�स�मा उ�ेख भएको ३६ िमटरकै भु�ानी भएकोले वा�तिवक काय�
प�रमाण भ�दा ४.५ िमटर िड� �लङको मू.अ.कर बाहेक �.११९३३।०० को मू.अ.कर समेत �ित रिनङ िमटरको बढी दर �.१३४८४।०० का दर बढी भु�ानी
भएको �.६०६७८।०० स�व��धतबाट असूल ग�र दा�खला गनु�पन� �...

६०,६७८

४९ ४० २०७७-८-१६ बढी भु�ानी 
पा�लका र खौलार झुलेडाँडा नैतुल �समाक मोटर बाटो मम�त उपभो�ा सिमितबीच खौलार झुलेडाँडा नैतुल �समाक मोटर बाटो मम�त योजनाको िनमा�ण काय�को
लािग संझौता भई काय� स�प� भएको छ।योजनाको दईु आइटम नं मा काय� पा�लकाको ए�साभेटर �योग गरी काय� भएकोमा लागत अनुमान तथा काय�
स�प�मा �ज�ा दररेटको रकम राखी उपभो�ा सिमितलाई पा�लकाको ए�साभेटरबाट भएको काय�को समेत भु�ानी िदएको पाइयो।फाइल परी�ण गदा�
पा�लकाका ए�साभेटर चालक सूय� िव�वकमा� र हे�पर िचरण काउचालाई ए�साभेटर चलाए वापत कूल २२९ घ�टा काय� गरेको भु�ानी भएको एंव �ािव�धक
मू�यांकनमा मेिशनबाट भएको काय�को अ�य कुनै वील भरपाई समेत नभएकोले पा�लकाको मेिशन �योग भएको दे�खयो।योजनाको िन�न आइटम नं मा
पा�लकाबाट बढी भु�ानी भएको रकम स�व��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� दे�खएको �...

५७०,१०२
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आइटम
नं

कामको िववरण प�रमाण एकाई दर भु�ानी
रकम

3.a E/W in excavation in surface cutting and filling with compaction in hard soil at
different places by excavator

९००० घनिमटर ८० ७२००००

3.b Landslide clearance from road surface ३४२० घनिमटर ५० १७१०००

ज�मा ८९१००००

उ� मेिशनमा �योग भएको इ�धन २००० �लटर िडजेलको �.२७५०९८।०० एंव चालक र
हे�परको २२९ घ�टाको खच� �.४५८००।०० समेत गरी �.३२०८९८।०० घटाउने।

३२०८९८

खुद बढी भु�ानी भएको रकम ५७०१०२

५० घटी आ�दानी गरेको 
गाउँकाय� पा�लकाको िनण�यानुसार गाउँपा�लकाको ए�साभेटर �योग गदा� �ेकरको �ित घ�टा ३००० र बकेट �योग गरे वापत �ित घ�टा २२०० िनण�य
भएकोमा िन�न योजनामा उपभो�ा सिमितले पा�लकाको ए�साभेटर �योग भएको लग�सट अनुसार �याग भएको घ�टा भ�दा कम घ�टको आ�दानी गरेको
दे�खएकोले उ� रकम �. १०७९००।-स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� �

गो�वरा भौचर र िमित योजनाको नाम �योग भएको घ�टा �ा� गनु�पन� आ�दानी �ा� आ�दानी नपुग रकम

६५४-२०७७।११।२३ गैरागाउँ छापा मोटरबाटो बकेट १८ घ�टा
�ेकर ९०.५ घ�टा

३१११०० २३३२०० ७७९००

४४-२०७७।११।१० वडा नं ५ मोटरबाटो मम�त जे �स िव ९९ घ�टा ९९००० ६९००० ३००००

१०७९००

१०७,९००

५१ काठदाउरा �यव�थापन 
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पा�लकाले पा�लका अ�तग�त वडा नं ५ को ताल �यव��थत गन�को लािग काठ �यव�थापन उपभो�ा सिमित गठन गरी � ९,६०,०००।- उपभो�ा सिमितला◌�इ
भु�ानी गरेको दे�ख�छ । उ� उपभो�ा सिमितले ताल वरपर रहेको काठदाउरा १५२ च�ा काटेको काय�स�प� �ितवेदन पेश भएकोमा उ� काठह� हालस�म
यितकै रहेको पाइयो ।यसरी लामो समयस�म काठ रा�दा कुिहने िवि�ने र हराउने समेत स�भावना ह�ने भएकोले उ� काठदाउरा �ललाम िव�� गरी पा�लकाले
आ�दानी गनु�पन� दे�ख�छ ।

५२ िनमा�ण�थलको िववाद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ६(३) मा साव�जािनक िनकायले िनमा�ण �थलको �यव�था नभ◌�इ, िनमा�ण�थलबाट हटाउनुपन� �खिव�वा
लगायतका संरचना हटाउने सुिन��चतता नभ◌�इ, मुआ�जा वा �ितपुित� िवतरण गनु�पन�मा सो को बजेट �यव�था नगरी ख�रद काय� गन� नह�ने �यव�था छ ।
पा�लकाको गौरबको योजनाको �पमा काया��वयनमा �याएको िभमिगठे द�लङ् ग�रे मोटरबाटो िनमा�ण काय�को लािग लागत अनुमान ५३९९३४२।- को लागत
अनुमान ��वकृत भ◌�इ उपभो�ा सिमितला◌�इ �.१५९३३०८।- पे�क� िदएकोमा वाटोमा पन� ज�गा िववादका कारण काम ह�न नसकेको भनी �.१९१७४८।-
को काय�स�प� �ितवदेन पेश गरी � १४२४५५१।- उपभो�ा सिमितले िमित २०७८।३।३० मा पा�लकाको खातामा दा�खला गरेको पाइयो । पा�लकाले
िनमा�ण�थलको सुिन��चत नगरी िनमा�ण काय� शु� गदा� िनमा�ण काय� ह�न नसिक पा�लकाको गौरबको आयोजना नै अलप� परेको दे�ख�छ । पा�लकाले योजना
शु� गनु�भ�दा अगाबै िनमा�ण�थलको सुिन��चत गरेरमा� िनमा�ण काय� अगाडी बढाउनुपन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५३ २०५ २०७८-३-३१ गाउँपा�लकको ए�साभेटरको आ�दानी नदे�खएको 
गाउँकाय� पा�लकाको िनण�य अनुसार गाउँपा�लकाको ए�साभेटर �योग गदा� �ेकरको �ित घ�टा ३००० र बकेट �योग गरे वापत �ित घ�टा २२०० िनण�य
भएको छ । वडा नं ७ को मोटरबाटो मम�त काय� गरेवापत उपभो�ा सिमितला◌�इ � ४८००००।- भु�ानी भएकोमा उपभो�ा सिमितले तलेको िवल मा� पेश
गरेको दे�खएकोले उ� योजनामा गाउँपा�लकाको ए�साभेटर �योग भएको दे�ख�छ तर पा�लकाले उ� सिमितबाट ए�साभेटरको भाडा �लएको नदे�खएकोले
कित घ�टा �योग भएको हो पा�लकाले यिकन ग�र आ�दानी गनु�पन� दे�ख�छ ।

५४ काय�िव�ध िवप�रत अनुदान 

कृिष पशुपंछी तथा मौरी मोडेल फम� काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७६ मा आवेदक वा िनजका प�रवारको �वािम�वमा ज�गा भए ज�गा धिन �माणप�को
�ित�लपी वा �लजमा भए क��तमा १० वष� �लजमा �लएको खु�ने कागजप� पेश गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले पाइजा पो�टी फम� संचालनको लािग �
१७४८८५।- अनुदान िदएकोमा िनजले पेश गरेको �लज स�झौता ५ वष�को मा� दे�ख�छ । यस�र काय�िव�ध िवप�रत ५ वष�को �लज स�झौता पेश गरेको
आधारमा उ� अनुदान �दान गरेको देखीएकोले �लज स�झौता अव�ध थप गरेको �माण पेश ह�नुपन� �

१७४,८८५

५५ पा�सको पूण� �पमा �योग नभएको 
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पा�लकाले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली पुण� �पमा लागु नगरेको कारण पा�लकाको स�पुण� साव�जिनक स�प�� तथा सोको मौि�क मु�य स�व�धमा
एिकन गन�सिकएन।पा�लकाले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली (PAMS) पुण� �पमा लागु गरी साव�जिनक स�प��को अिभलेख �यव��थत गनु�पद�छ।

५६ उपभो�ा सिमित छनौट 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा एक करोडस�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब��ध सेवा उपभो�ा सिमित वा
लाभ�ाही समुदायबाट गराउन स�ने र यसकालािग स�ब��धत काम र सेवाको �कृित प�रमाण ला�े रकम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ािह समुदायले �योहोन� वा
बेहोनु�पन� रकम र अ�य आव�यक कुराह� खुलाइ साव�जिनक िनकायले साव�जिनक सुचना �काशन ग�र ��ताव माग गन� वा �य�तो सिमित वा समुदाय आंफैले
��ताव वा िनवेदन पेश गन�स�ने �यव�था रहेको छ।तर पा�लकाले यस बष� उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउंदा स�झौता बाहेक स�झौतापुव�का उ� �कृया
पालना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश ह�न नआएकोले िवकास िनमा�ण काय�मा उपभो�ा सिमित छनौटको आधार पारदश� र �ितसपधा��मक तवरले
भएको दे�खएन।यसबाट िनमा�ण काय�को समय लागत र गुण�तरमा असर पन�ह� ंदा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूह छनौट गदा� उ� िनयमावलीको �यव�था
पालनागरी पारदश� र �ित�पधा��मक तवरले ग�रनु पद�छ

५७ हेभी उपकरणको �योग 

.साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा
डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार
गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट
सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ।पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका
उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको
�सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन।यसरी उपभो�ा सिमितमाफ� त उपकरण �योग गरी काम गराउँदा �ित�पधा� नह�ने,

�ािव�धक �ानको अभावमा कामको गुण�तर नह�ने, पूण� �पमा मेिशन �योग गरी काय� गराउँदा रोजगारी �सज�ना नह�ने अव�था दे�खने ह� ँदा यसरी गरेको काय� ऐन
िनयमको �ितकूल समेत दे�ख�छ। यसतफ�  नगरपा�लकाले अगािम िदनमा सुधार गनु�पद�छ। यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :
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गो भौ नं./ िमित आयोजनाको नाम भु�ानी रकम हेभी उपकरणमा भएको खच� �योग गरेको हेभी उपकरण

२३२-२०७८।३।४ स�ेपोखरा तु�डाँडा खा�तले मोटरबाटो १९२०००० २२६५००२ डोजर। ए�साभेटर

१७४-२०७८।३।१६ गोठान मोटरबाटो िनमा�ण १४४०००० ७००९६७ डोजर। ए�साभेटर

१९९-२०७८।३।२० द�लङ् िनगालापानी मोटरबाटो १३४४००० १५६७०५४ डोजर। ए�साभेटर

१९६-२०७८।३।२० स�ेपोखरा गरा�धारा मोटरबाटो ६७२००० ७७४०२७.६३ डोजर। ए�साभेटर

२४८-२०७८।३।२५ खा�तले ओवाङ् मोटरबाटो ११८८०२० १४०००८६ डोजर। ए�साभेटर

२५८-२०७८।३।२० वारीगाउँ जलजला खरखोला मोटरबाटो १४४०००० १६७६४७५ डोजर। ए�साभेटर

1.

५८ अनुपाितक क�ी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा
रहेको मु�य अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । जस अनुसार िन�न िनमा�ण
काय� गदा� उपभो�ा सिमित माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमित र पा�लकाले बेहान� अंश उ�ेख गरी स�झौता भएको दे�ख�छ । तर िनमा�ण काय� स�प� गदा� घटी
मू�यांकन भएको अव�थामा अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको नदे�खएको देहाय अनुसारको रकम � २००८७३।- स�ब��धत उपभो�ा
सिमितसंग असूल ह�नुपन� �

२००,८७३
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गो भौनं./िमित उपभो�ा सिमित र काम स�झौता रकम काय� स�प�
रकम

उपभो�ाले �यहोन�
%

भु�ानी
रकम

घटी अनुपाितक क�ी
रकम

२००-२०७८।३।
२०

द�लङ् रनाम मोटरबाटो ५४८४४२.६८ ४८३४३९.२८ १२.४८ ४८०००० ५६८४१

२४८-२०७८।३।
२५

खामतले ओवाङ्
मोटरबाटो

१८४००२३.८० १३३४००१.७३ २१.७४ ११८८०२० १४४०३२

ज�मा २००८७३

५९ २८६ २०७८-३-२८ सीमाभ�दा बढीको काय� उपभो�ा सिमितबाट गराएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ िनयम ९७ अनुासर एक करोड �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब�धी सेवा सोही �थानमा
बसोबास गन� बा�स�दा र �य�तो सेवा उपभोग गन� समुदाय मा� रहेको उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट गराउन वा �ा� गन� सिकने, एक करोड
�पैयाँस�मको लागत अनुमानमा मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड, क��टजे��स रकम र जनसहभािगताको अंश समेतको रकम समावेश ह�ने उ�ेख छ।पा�लकाले
जोिगवगर जलजला रण�स|हिकटेनी सडक िनमा�णको लािग सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमितसंग पा�लकाले मू�य ओभरहेड र क��ट�जे�सी बाहेक �
८९३६११७.४२ संझौता गरी संझौता बमो�जम भु�ानी िदएको पाइयो।यसरी िनयमावली िवपरीत १ करोड भ�दा बढी लागत अनुमान ह�ने काय� उपभो�ा
सिमितबाट गराउने काय� उिचत दे�खएन । यसमा सुधार गनु�पछ�  ।

६० स�झौता अनुसार काय� नभएको 
उपभो�ा सिमितसँग िनमा�ण काय�को स�झौता गदा� एक आ�थ�क वष� िभ�समप� ह�ने गरी गनु�पद�छ।पा�लका र उपभो�ा सिमित बीच वडा न १० को वडा
काया�लय िनमा�ण गन� गरी � २२०३६३७.४४ को स�झौता भएकोमा भवनको िपलर उठाउने काम मा� गरी � १०८०६६४।- भु�ानी गरी बाँक� काय� भएको
पाइएन ।यसरी काम पुरा नगरी िपलर उठाएरमा� छो�दा बनाएको संरचनाको गुण�तर कम ह�ने र काम अधुरो रहने दे�ख�छ । पा�लकाले आर �स �स भवन
बनाउने ज�तो जिटल �कित�कको काम उपभो�ाला◌�इ िदँदा समयमा काम नह�ने काममा गुण�तर समेत कम ह�न स�ने भएकोले उपभो�ाला◌�इ काम
लगाउँदा य�ता िवषयमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

६१ १७४ २०७८-३-१६ मू अ कर भु�ानी ११५,१५९
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायला◌�इ िनमा�ण काय�को भु�ानी िदँदा उपिनयम ३ को ख�ड
ख बमो�जमको लागत अनुमानमा रहेको मू�य अिभबृि� कर क�ा गरेरमा� भु�ानी िदने �यव�था छ साथै मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम
मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाले ए�साभेटरले बाटो ख�े काय�को लागी
उपभो�ा सिमतला◌�इ पा�लकाबाट ��वकृत दररेटमा मु अ कर समावेश गरी लागत अनुमान तयार ग�र सोही अनु�प भु�ानी गरेकोमा उपभो�ाले पेश गरेको
िन�न िवजक नं हातले लेखेको दे�खएकोले उ� िवजकमा भु�ानी गरेको मु अ कर �.११५१५९।- स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा ितरेको कर
समायोजन प� पेश ह�नु पन� अ�यथा उ� रकम असुल ह�नुपन� �

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी िवजक न र िमित मु अ कर रकम कैिफयत

गोठान मोटरबाटो िनमा�ण काउछा िनमा�ण सेवा ०३-२०७८।३।१६ ११५१५९ िवजक नं हातले लेखेको

६२ २८६ २०७८-३-२८ पा�लकाको ए�साभेटरको कामको मु�या�न नदे�खएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा�
करारका शत� वमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।जोगिवर
जलजला रण�संह िकटेनी मोटरबाटो िनमा�ण काय� गदा� गाउँपा�लकाको ए�साभेटर �योग गरे वापत उपभो�ा सिमितसंग � १६१७००।- शु�क �लएको छ । तर
उ� काय�को काय�स�प� �ितवेदन अनुसार ए�साभेटरबाट गरेको कामको मू अ कर समेत � ३९०७६३७.९७ को रहेको र उपभो�ा सिमितले बिडगाड�
क��ट� �शनको � ३९०९८००।- मू अ कर िवजक पेश गरेको दे�खएकोले काया�लयको ए�साभटरले गरेको कामको मु�या�न दे�खदनै ।यसरी काया�लयको
ए�साभेटरले खनेको काय�को समेत मू अ कर थप गरेर उपभो�ा सिमितला◌�इ भु�ानी गदा� बढी मु अ कर भु�ानी ह�ने भएकोले पा�लकाले पा�लकाको
ए�साभेटरको कामको मु�या�न यिकन गरी सो मा भु�ानी भएको मू अ कर रकम असुल गनु�पद�छ ।

६३ काया�लयको काम उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा िमत�ययी, गुण�तरीय, रोजगारी �ृजना गन� तथा िदगोपना ह�ने भएमा �य�ता आयोजना उपभो�ा
सिमितमाफ� त गराउन सिकने उ�ेख छ। साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको कामको �वािम�व
लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� उ�ेख छ।पा�लकाले आफै िनमा�ण गनु�पन� आ�नै भवन िनमा�ण तथा मम�तको काम उपभो�ा सिमित माफ� त गराइ
देहाय अनुसार �.६९४१५८२ ।- खच� गरेको छ। उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउदा लाभ �ा� गन� र िदगोपना आउने योजनाको काय� गन� िदनुपन�मा
ह�ता�तरण नह�ने र अिनवाय� �पमा काया�लयले नै गनु�पन� काय�ह� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको पाइयो। िनयमावलीमा भएको �यव�थाको �ितकुल ह�ने गरी
लाभ�ाही समुदाय माफ� तआ�नै भवन िनमा�णकाय� गराउनु अिनयिमत दे�खएको �

६,९४१,५८२
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भौ नं. कामको िववरण भु�ानी रकम

११८-२०७८।१।१४ वडा नं ९ वडा काया�लय भवन िनमा�ण २००००००

३५८।२०७८।३।२० वडा नं ७ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण २००००००

३२४-२०७८।३।२९ वडा नं १० को काया�लय भवन िनमा�ण ९४१५८२

३५०-२०७८।३।३० वडा नं २ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण २००००००

६९४१५८२

६४ उपभो�ा सिमितको िवल
साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ९७ (६) मा उपभो�ा स�म�तले गरेको कामको खच�का �वल भपा�इ साव�ज�नक �नकायमा पेश गनु�पन� उ�लेख छ।
लेखापर��णको �ममा नमनुा छनौट गर� प�र�ण गदा� देिखएका �यहोरा �न�न छन् ।

६४.१ कम िवलः िन�न योजनामा काय�स�प� अनुसार �योग भएको भ�दा उपभो�ाले कम �समे�ट लागायतका साम�ी ख�रद गरेको
दे�ख�छ । यसरी उपभो�ाले िकनेको भ�दा बढी प�रमाणको साम�ी �योग भएको देखा◌�इ भु�ानी गदा� उपभो�ाला◌�इ �समे�ट
लागयतका आइटममा मु.अ. कर जोडेर भु�ानी ह� ँदा �. ३३५६८।- बढी मु अ कर भु�ानी भएको दे�ख�छ साथै कम प�रमाणमा
�समे�ट लगायतका साम�ी ख�रद गदा� कामको गुण�तर तोिकएबमो�जम भए नभएको यिकन ह�न नस�ने दे�ख�छ। पा�लकाले
यसमा यथाथ� छानिवन गरी बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� �

गो भौ
नं

योजनाको नाम साम�ीको
िववरण

�योग भएको
प�रमाण

मु अ कर
भु�ानी दर

िवल पेश भएको
प�रमाण

बढी
भु�ानी

३५९ खेलकुद आवास तथा कवड�
हल िनमा�ण

इटा १८२७८ २.२७५ १०००० १८८३२

िट एम िट
बार

२६०३ ११.३१ १३०० १४७३६

कुल ज�मा ३३५६८

३३,५६८
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६४.२ बढी िबलः िन�न योजनामा �योग भएको साम�ी भ�दा बढी ख�रद गरेको, काम नभएको िवल राखेर भु�ानी भएको दे�ख�छ ।
यसरी आव�यक भ�दा बढी साम�ी ख�रद गरेकोले उपभो�ाले पेश गरेको िवल यथाथ�परक नभएको र साम�ीमा �यनु
िवजिककरण समेत भएको ( उदाहरणको लािग इटा �ित इकाइ १७.५० का दरले काया�लयले दर िव�ले�ण गरेकोमा उपभो�ाले
�ित इकाइ ९ �पँैयाको िवल पेश गरेको) दे�खएकाले पा�लकाले भु�ानीमा यस स�ब�धमा �यान पुया�उनुपन� दे�ख�छ ।

गो भौ
नं

योजनाको नाम कामको िववरण साम�ीको
िववरण

�योग भएको
प�रमाण

िवल पेश
भएको प�रमाण

११८ वडा काया�लय भवन
िनमा�ण

RCC work िट एम िट
बार

२७४०.९० ४३९९

इटाको गाहो लगाउने काय� इटा १०७८० १७०००

३५० वडा नं २ काया�लय
भवन िनमा�ण

िप सी �स , आर �स �स र ढंुगा तथा
इटाको गारो लगाउने काय�

�समे�ट ४४६ वोरा ५१७ बोरा

RCC work िट एम िट
बार

४७५६ ४८५४

२७६ �वालीचौर जलजला
छहरा मोटरबाटो

�यािवनको काय� १.५×१×१
जाली

१५ २१

६५ मापद�ड िवपरीत बाटो िनमा�ण 

व�ती िवकास ,शहरी योजना तथा भवन िनमा�ण स�व�धीआधारभुत माग�दश�न,2072 को बँुदा नं.१४.१1 मा सािवक व�तीह�का साना बाटाह�मा समेत
ए�बुले�स वा दमकल पु�स�ने गरी क��तमा ४ िमटर चौडाई ह�नेगरी �थािनय िनकायले बाटो िव�तार गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले िन�न अनुसारका नयाँ
बाटो िनमा�ण काय� गदा� ४ िमटर चौडाइ भ�दा कमका बाटो िनमा�ण गरेको पाइयो।यसरी बाटोको चौडाई मापद�ड िवपरीत रा�दा मानव व�तीलाई �ितकुल असर
पन� तथा मापद�डको समेत पालना नभएकोले यसतफ�  गाउँपा�लकाले �यान िदनुपद�छ।
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गो भौ नं र िमित योजनाको नाम बाटोको चौडाइ काय�स�प� रकम

२५८-२०७८।३।२७ वारीगाउँ जलजला खरखोला मोटरबाटो ३.१० मीटर दे�ख ४ िमटर स�म १६६२७१५.२५

२३२ -२०७८।३।२४ स�ेपाखरा तुनडाँडा खा�तले मोटरबाटो २ िमटर दे�ख माथी २४५५९८५.४८

६६ लगत क�ाः 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ३ दफा ११ मा लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा बसाईसराई गरेर गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले
िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा ५ वष� उमेर पुरा गरेमा, निवकरण नगरेमा, कुनै लाभ�ाहीले एक वष�िभ� रकम नबुझेमा वा बैकं माफ� त भ�ा िवतरण गदा�
लाभ�ाहीको खाता िन���य रहेमा स�ब��धत �थानीय तहको मूल अिभलेखवाट क�ा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले लगत क�ाको िववरण उपल�ध
नगराएकोले यस स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन।

६७ वढी िनकासाः 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को प�र�छेद ४ दफा १५ भ�ा खाईपाई आएको �यि�को मृ�य ुभएमा मृ�य ुभएको िदनस�मको भ�ा िनजको
न�जकको हकवालालाई भु�ानी िदन िम�ने �यव�था रहेको छ। पा�लकाले ते�ो चौमा�सकको भ�ा िनकासा िददंा िमित २०७८।३।१८ मा मृ�य ुभएका च��
बहादरु कँुवरको मृ�य ुभएको िमित स�म �.२४०० भ�ा िनकासा िदनुपन�मा �.४००० नै िनकासा िदएको पाईयो।उ� वढी िनकासा िदएको रकम असुल गरी
संिघय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पद�छ �.

१,६००

६८ कारोवार नभएको खाताको िववरणः 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छे ५ दफा २६(३) माएक आ�थ�क वष�स�म एक पटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा
�दायक वकंैवाट अनुसूची-११ वमो�जमको ढांचामा �ा� त गरी �य�ता लाभ�ाहीको स�व�धमा �थानीय तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुवा
कुनै कारण ले भ�ा �ा� त गन� यो�य नभएको पाईएमा स�व��धत व�ैवाट लगत क�ा ह�ने िमित स�मको रकम स�ब��धत हकवालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा
पिछको रकम िफता� गरी संघीञ संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले अनुसूची -११ वमो�जमको ढाँचामा सेवा �दायक वकंैवाट िववरण
माग गरेको पाईएन। पा�लकाले काय�िव�धमा भएको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

६९ अनुगमन तथा संपरी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ।सोह� एनको दफा ८४ (२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने
काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ।यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ।यस
वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ।
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आ. व. वे�जु दफा वे�जुको संि�� �यहोरा संपर��ण
संपर��णका �माण तथा आधार

०७६.७७ २७ काय�संपन ��तवेदन पेश गनु�पन� । काय�संपन ��तवेदन पेश भएको। ५३५०००
०७६.७७ ४०.४ बैठक भ�ा असूल भएको बैक भौचर पेश भएको। ३४००
०७६.७७ ३७.५ सामािजक सरु�ाको बढ� भ�ुानी भएको असूल भएको बैक भौचर पेश भएको। १४४००
०७६.७७ १७ बैक मौ�दात फरक असूल भएको बैक भौचर पेश भएको। २३२११
०७६.७७ २८ भरपाई पेश गनु�पन� �वतरणको भरपाई पेश भएको। २२८००
०७६.७७ ३२ बढ� भ�ुानी असूल भएको बैक भौचर पेश भएको। ९६८
०७६.७७ ९ दोहोरो स�ुवधा असूल भएको बैक भौचर पेश भएको। १७६१४
०७६.७७ ४२ पे�क� फ�ौट गनु�पन� (�व�भ� २१ पाट�को) पे�क� फ�ौट भएको गो�वारा भौचरह� पेश भएको। ३७३७५२१
०७५.७६ ३०.५ सदर�याहा गन�पन� देिखएको सदर�याहा भएको �माण पेश भएको �.२००।०० वे�जू

बढ� कायम भएकोले सो समेतको सं.प भएको।
१०१३००

०७५.७६ ६ �माण पेश गनु�पन� �माण पेश भएको। २०३४००
०७४.७५ ३४ �माण पेश गनु�पन� असूल भएको बैक भौचर पेश भएको। १२२२३०
०७६.७७ ११.२ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश

भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।
३०००००

०७६.७७ १४ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

२२५००

०७६.७७ ३३ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

१७२५०००

०७६.७७ ४०.२ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

६६१०००

०७६.७७ ४०.३ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

१००००

०७५.७६ १७ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

६३२१७३

०७५.७६ २८.१ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

६०३००३५

०७५.७६ ३०.३ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

६३६४२५

०७५.७६ ३१ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

७९२१५१

०७५.७६ ३२ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

५९००००

०७५.७६ ३४.१ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

२६१००००

०७४.७५ १० अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

२४२४००

०७४.७५ ३४ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

१३१६४२०

०७४.७५ ३६ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

४४८७०६
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०७४.७५ ३८ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

२९५००००

०७४.७५ ६१ अ�नय�मत भएको काय�पा�लकाबाट दफावर �पमा छलफल गर� सभामा पेश
भई सभाबाट �नय�मत ग�रएको �नण�य पेश भएको।

४०००००

ज�मा २४१४८५४५

७० अ�याव�धक वे�जू
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फछ�यौट गन� बाँक� वे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ।

गत वष�स�मको बांक�
वे�जू (A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
वे�जू (B)

यो वष� कायम वे�जू(c) संपर��णवाट
कायम वे�जू (D)

अ�याव�धक वाँक�
वे�जू

४०१९५ २४१४९ १५७१० ० ३१७५६


