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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 और्चत्र् 
समेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररचालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(कणााली प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं. ८३ तमतिाः २०७९।३।१७ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

पचालझरना गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
कातलकोट  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले पचालझरनागाउँपातलकाको 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 िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रचतलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाचँा पूणा रुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको 

छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ४ करोड ९४ लाख ६५ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् त्रँ्हाबाट कुनै पतन प्रतिर्क्रर्ा उपलब्ध नभई बाकँी 
बेरुजू असलु गनुापने रू. ४४ लाख २२ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. १ करोड ७० लाख ५५ हजार, तनर्तमि गनुापने २ करोड 
३४ लाख ६२  हजार र पेश्की रू. ४५ लाख २६ हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा सम्म रु ९ करोड ९० लाख ६२ हजार बेरुजू 
बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुजू रु १४ 
करोड ८५ लाख २७ हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

४.   आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की 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 प्रचतलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् 
िहसँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आचारसंर्हिाको 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 प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।नगर/गाउँ कार्ापातलका, 
नगरप्रमखु/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 उर्चि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्श्चििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

 (शंकर प्रसाद पन्थी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

पचालझरना गाउँपातलका, कातलकोट 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, 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
 

७४ १६ ४९४६५ ० ० ० ७४ १६ ४९४६५ ४४२२ २३४६२ १७०५५ ० ० ४०५१७ ४५२६ 

                                      
 

 

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 

पचालझरना 
गाउँपातलका 
कातलकोट ९९०६२ ० ० ९९०६२ ० ४९४६५ १४८५२७ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : पचालझरना गाउँपा�लका, का�लकोट , पचलझरना गाउँपा�लका , का�लकोट

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित

काया�लय �मुख Birendra   Bahadur   Bam २०७७-११-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Purna   Chandra   Kafle २०७८-८-१

बे�जु रकम ४९,४६४,९५५
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�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १,६२,३६,६२२.३३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २९,९२,६१,३१० चालु खच� २६,४६,६५,०००

�देश सरकारबाट अनुदान २,०१,५६,४८८ पँूजीगत खच� ११,९४,१९,७३७

राज�व बाँडफाँट ४,७९,१८,०७९.९४ िव�ीय/अ�य �यव�था १२,९२,१६,५५१.१४

आ�त�रक आय ६,०७,०००

अ�य आय १३,४९,०५,९७१

कुल आय ५०,२८,४८,८४८.९४ कुल खच� ५१,३३,०१,२८८.१४

बाँक� मौ�दात ५७,८४,१८३.१३
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ �थानीय संिचत कोष, प�रचय र िव��य िववरणः 
क) �थानीय संिचत कोष : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस नगरपा�लकाले िव��य
ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा सहयता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन भएको 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  १६२३६६२२।
३३

१ गत वष� अ�यावाट
खच�

 १६२३६६२२
।३३

क) नगद   चालु आ व २०७८
को
�यय

  

ख) बँैक   २ समािनकरण अनुदान
खच�

 ८९२०००००
।००

२ राज�व ( आ�त�रक
आय)

  ३ �थानीय िनकाय
सशत�
अनुदान

 १९३४२६९६
१।४०
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

क) आ�त�रक राज�व ६०७०००।० ४ संघीय कोष िफता� १४२२५५००
।०

ख) राज�व बाँडफाँड  ४७९१८०७९।
९४

५ �थानीय तह
�शासिकय
भवन पुवा�धार
िवकास
काय��म

 ४१०९८४।०

ग) अ�य आय   ६ जे� नाग�रक तथा
सा सु

 ४६०३३२४७
।०

३ िव��य ह�ता�तरण
संघ

  ७ �थानीय पुवा�धार
िवकास
साझेदारी काय��म

 २५०००००।
०

क) िव��य
समानीकरण
अनुदान

 ८९२०००००।
०

८ ग�रवसंग िव�वे�वर  ५४६०००।०

ख) सशत� अनुदान  २०९८०२८१
०।०

९ संघीय िवशेष  २५८५००।०
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

ग) समपूरक अनुदान   १० �देश समानीकरण  १०१०२०००
।०

घ) संघीय िवशेष  २५८५००।० ११ �देश सशत� चालु
अनुदान

 ८००००००।
०

४ �देश सरकारबाट �ा�
अनुदान

  १२ �देश समपुरक  १४४५२७७।
०

क) िव��य
समानीकरण
अनुदान

 १०१०२०००।
०

१३ �देश िवशेष  ६०९२११।०

ख) सशत� अनुदान  ८००००००।० १४ आ�त�रक आय  ४३३९८०।०

ग) समपुरक अनुदान  १४४५२७७।० १५ धरौटी  ८७७९५२।०

घ) िवशेष अनुदान  ६०९२११।० १६ आईटी अिफसरको
तलव

 ७५००००।०

५ अ�तर �थानीय
तहबाट �ा�

  १७ संघीय राज�व
वाँडफाँड

 ४७९१८०७९
।९

६ अ�य संघ   अ�य   
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकमक) �थानीय तह

�शासिनक भवन

 ४१०९८४।० १८ उ�ोग,पय�टन,वन
तथा

वातावरण म��ालय
चालु

 ६५०००००।
०

ख) जे� नाग�रक तथा
सा सु

 ४६०३३२४७।
०

१९ उ�ोग,पय�टन,वन
तथा
वातावरण म��ालय
पँु�जगत

 ५००००००।
०

ग) �थानीय पुवा�धार
िवकास साझेदारी
काय��म

 २५०००००।० २० सामा�जक िवकास
म��ालय चालु

 २४४३४२३।
०

घ) ग�रवसंग िव�वे�वर  ५४६०००।० २१ सामा�जक िवकास
म��ालय पँु�जगत

 ७४९१४३८।
०

 आइटी अिफसर तलव  ७५००००।००     

७ अ�य �देश   २२ मु�यम��ी रोजगार,

उ�म िशलता तथा
आयआज�न काय��म

 ४९५५५०००
।०

 उ�ोग, पय�टन, वन
तथा

 ६५०००००।० २३ आ�त�रक मािमला
तथा

 २१५००००।
०
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

वातावरण चालु कानून म��ालय
चालु

 उ�ोग, पय�टन, वन
तथा
वातावरण पँु�जगत

 ५००००००।० २४ कणा�ली उ�यालो
तथा
एिककृत व��त
िवकास
काय��म

 ८००००००।
०

 सामा�जक िवकास
म��ालय चालु

 २४४३४२३।० २५ �=ले=िन=का=
िफता�

 १५०००००।
०

 मु�यम��ी रोजगार,

उ�मिशलता तथा
आयआज�न काय��म

 ५१०५५०००।
०

२६ २०७७।७८ ब�क
मौ�दात

  

 आ�त�रक मािमला
तथा
कानून म��ालय चालु

 २१५००००।०  गापा स��त कोष
खाता

 १६४८८९।
१७

 कणा�ली उ�यालो तथा
एिककृत व��त
िवकास

 ८००००००।०  गापा चालु खाता  ६०१६३६।
३९
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

काय��म

 सामा�जक िवकास
म��ालय पँु�जगत

 ७४९१४३८।०  गापा पँु�जगत खाता     
 १३१७७२६।
५७

७ िविभ� कोषतफ� को
आय

  आ�त�रक राज�व
खाता

 १७३०२०।०

८ जनसहभािगता (नगद)   िविवध कोष खाता  २३१२८८७।
५०

९ िवषयगत िनकायबाट
�ा�

  �कोप �यव�थापन
कोष खाता

 ६६०९६।५०

१० धरौटी आय  २०२५८७९।० धरौटी खाता  ११४७९२७।
०

११ लगानीको साँवा िफता�     

१२ अ�य िविवध आय     

ज�मा  ५१९०८५४७
१।२७

ज�मा       
 ५१९०८५४
७१।२७
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

उ�े�खत कारोबारह�को लेखापरी�ण ऐन, महालेखापरी�कको काया�लयको �वीकृत म��ालयगत लेखापरी�ण योजना, इकाईगत
लेखापरी�ण योजना, जो�खम िव�लेषण, लेखापरी�ण नीित मानद�ड, �ल�खत �ितिन�ध�व प�, लेखापरी�ण अनुब�धप�, लेखापरी�ण
माग�दश�न, �यवसाियक लेखापरी�णका असल अ�यासका आधारमा तयार गरी �वीकृत लेखापरी�ण योजना, काय��म र
लेखापरी�णको िब�ध अनुसार नमूना छनौट (Sampling) का आधारमा लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�ण टो�लमा रहेको
�सिमत साधन र �ोत, सूचनाको पह�चमा ह�ने �सिमतता, कारोबारको जिटलता ज�ता कारण स�पूण� आ�थ�क कारोबारको कानूनी बै�ता
परी�णमा किठनाई ज�ता सीमाह� लेखापरी�णमा रहेका छन् । लेखापरी�कको �ज�मेबारी लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितबेदन
जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोवार र िव��य िववरणको स�पूण� �ज�मेबारी �यव�थापन प�को रहेको छ ।
लेखापरी�णबाट दे�खएको �यहोराह�को म�यौदा �ितवेदन उपर �यव�थापनसँग िमती २०७८।०६।२१ मा छलफल भइ पेश भएका
थप कागजातह� समेत परी�ण गदा� कायम ह�न आएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

ख) प�रचय – �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक
अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस पचालझरना पा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय
सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता,
उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पचालझरना
गाँउपा�लका अ�तग�त ९ वडा, ४७ सभा सद�य, १९६.६६ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा १५ हजार ४४३ जनसं�या रहेको छ ।

ग) िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक
गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको
दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
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• �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको
छैन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा
खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा
रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा
�ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।

�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 आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन।
यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र
�यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को
अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन चालु खच� खतामा �.६ लाख १ हजार
६३६, पुजीगत खच� खातामा �. १३ लाख १७ हजार ७२६ समेत गरी �. ७ लाख ६६ हजार ५२५ मौ�दात राखेको पाईयो ।
• 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 �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
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• काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव
िमलान भए नभएको स�व�धमा यिकन गन� सिकएन ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो
बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
• �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा
िनधा�रण सिमित र बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितह� गठन गरेको पाईएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ
सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०53 को िनयम 6 क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस नगरेको ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको
कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको
पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को
िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
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• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा
वनाएको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा
सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
• 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 ।
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको ५२ जनाको
दरब�दी रहेकोमा १६ दरब�दी �र� रहेको पाईयो ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ को दफा १४ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन
��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले
तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी � ९३ लाख ८९ हजार ८७७ तलब खच� लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन
ह�न सकेन ।
• 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��यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस
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पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी
अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।

तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान
िदनुपन� दे�ख�छ ।

३ 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 �ितबेदन 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 समानह� �ज�मेवारी सारेको पाईएन । 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 ।

४ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �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 िमित २०७७।३।१० गते �. ४३ करोड ९९
लाख ८९ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ ।



https://nams.oag.gov.np14 of 71

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

५ 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 �थिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय
गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�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 �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत
शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �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 ।

६ 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 ।
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७ गत बष�को दािय�व - 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ४०(७) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको
अब�थामा काया�लय �मुख र स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत
गरी रा�नुपन� �यब�था छ । �थानीय तहले २०७६।७७ मा िबिभ� �यि� तथा फम�ह�लाई �. ५ लाख ६१ हजार ४७७ भु�ानी िदन
बाँक� रहेको िबबरण राखी काया�लय �मुखबाट �माणीत समेत नगराई यो बष� (२०७७।७८) को बजेटमा गत बष�को भु�ानीको लािग
बजेट �यब�था नगरेको अब�थामा समेत भु�ानी गरेको पाइयो । बािष�क बजेटले नखा�ने गरी खच� गरेको कारण रकम भु�ानी िदन बाँक�
रहेको दे�खएकोले बािष�क बजेटले बह�बष�य काय��म �वीकृत गरेको अब�थामा बाहेक यस �कारको दािय�व �सजना� ह�ने गरी खच� नगन�
�यब�था िमलाउनु पद�छ ।

८ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ को उपदफा ३ अनुसार �मुख �शासिकय अ�धकृतले गाँउपा�लका कोषवाट खच�
भएको रकमको चौमा�सक �गित �य�तो अव�ध समा� भएको १५ िदनिभ� काय�पा�लकाको वठैकमा पेश गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।

बजेट
उपिशष�क

कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम
चौमा�सक

दो�ो
चौमा�सक

ते�ो
चौमा�सक

आषाढ
मिहना

चालु
खच�तफ�

२६४६६५०
००

८८१००००
०

८४४६५००० ९२०००००
०

८३००००
००

पँू�जगत ११९४१९७ ८२१२२८० २९२२००८१ ८१६८७३७ ६०२५२८
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खच�तफ� ३७ ६ ४०

ज�मा ३८३९८४७
३७

९६६१२२८
०

११३६८५०८
१

१७३६८७३
७६

१४३२५२
८४०

�ितशत  २५.१६ २९.६ ४५.२४ ३७.३०

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �.    ३८ करोड ३९ लाख ८४ हजार ७३७ खच� भएकोमा �थम ९ करोड ६६ लाख
१२ हजार अथा�त २५.१६ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �. ११ करोड ३६ लाख ८५ हजार, अथा�त २९.६ �ितशत र ते�ो
चौमा�सकमा �.१७ करोड ३६ लाख ८७ हजार, अथा�त ४५.२४ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �.

१४ करोड ३२ लाख ५२ हजार अथा�त ३७.३० �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच�
�यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ । ।
वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन�
प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ । 

९ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस
पा�लकाको २०७६।७७ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को
तुलनामा
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१ आ�थ�क िवकास २५०७८००० २०१५२००० ५.२६

२ पूवा�धार िवकास  
९४५९७०००

६१४२४००० १६.०२

३ सामा�जक िवकास २२२००९००
०

२०७९४१००
०

५४.२६

४ बातावरण तथा िवकास ० ० ०

५ सं�थागत िवकास, सेवा
�वाह र सुशासन

१९०३०००० १७९३४००० ४.६८

६ अ�य काया�लय संचालन
तथा �शासिनक

७९२७४००० ७५७६७००० १९.७८

ज�मा ४३९९८८००
०

३८३२१८००
०

१००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकासमा सबैभ�दा बढी ५४.२६ �ितशत र सं�थागत
िवकास, सेवा �वाह र सुशासनमा सबैभ�दा घटी ४.६८ �ितशत रहेको छ । 
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१० खच� िब�लेषणः 
पा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट � ६ लाख ७० हजार राज�व, बाँडफाँड र अनुदानबाट � ३६ करोड ८१ लाख ३५ हजार
८७८ समेत � आ�दानी भएकोमा � २९ करोड ९८ लाख १६ हजार २९४ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा
०-२२ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी स'िबधामा � १० लाख १६ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको १५२ �ितशत
रहेको छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण काय��म संचालनमा �यनु खच� गरी �शासिनक काय�मा बिढ खच� गरेको दे�ख�छ ।
�शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

११ ल�य �गित : 

काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरक �गती ि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 �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को
तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगन� �मुख �शासक�य अ�धकृतला◌�इ �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

काय��म/

योजना
कुल काय��म वािष�क �गित ��थती

शू�य
�गती

२५%स�म
�गित

५०%

स�म �गित
७५% स�म
�गित

काय��म
सं�या

९० २ ७ २ १
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१२ �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 ५२ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण
अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत १६ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत
काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो
पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१३ बढी तलब भ�ा भु�ानी - 
गो भौ नं. ७१ िमित २०७८/३/१३ बाट पोषण �वयमसेवक िवमल कठायतलाई पुष दे�ख असार मिहनास�मको ज�मा ७ मिहनाको तलव
� १,३३,०००।०० भु�ानी ह�नुपन�मा ८ मिहनाको तलव �. १९,०००। दरले ज�मा �. १,५२,०००। भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।एक
मिहनाको बढी भु�ानी भएको तलव रकम असुल उपर गनु�पन� �.

१९,०००
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१४ करार कम�चारीलाई अवकास भु�ानी: 
�थानीय शासन स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा अवकास कोषको �यव�था छ । जसवमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाको
कम�चारी िनजको सेवास�ब�धी कानूनवमो�जम अवकास ह�दा उपदान, िनवृ��भरण, औष�ध उपचार लगायतका सुिवधा उपल�ध गराउन
एक अवकास कोष �थापना गन�स�ने र सो कोषमा कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलववाट १० �ितशत क�ा गन� र �थानीय
तहले पिन सोिह वरावरको रकम थप ग�र ज�मा गन� �यव�था छ । तर करार सेवाको कम�चारीतफ�  अवकास भु�ानी पाउने स�व�धी कुनै
कानूनी �यव�था िव�मान नरहेको अव�थामा काया�लयले करारका कम�चारी सेवावाट अलग ह� ँदासमेत िवना कुनै कानून आधार गाँउ
काय� पा�लकाको िमित २०७७।९।२८ को िनण�य नं १५ वाट िनण�य ग�र भु�ानी िदएको देहाय वमो�जमको रकम िनयिमत दे�खएन ।

गो भौ नं/िमित िववरण भु�ानी पाउने रकम

१७९,२०७७।१२।२४ अवकास भु�ानी पशुिवना वम १२५०००।०

न�दाखर �यौपाने १२५०००।०

 ज�मा  २५००००।०

२५०,०००
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१५ 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 २८ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �.९४ लाख ७० हजार
खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय
सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ ।
�थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� ४ पदमा ६ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �. ४२ लाख ३७ हजार ६१०
भु�ानी गरेको अिनयिमत िदखएको �.......

४,२३७,६१०

१६ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख
र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य
�ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�नसिहतको 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� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख
रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता
नपाउने ह� ँदा यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

१७ सेवा�वाहको ��थित : 
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�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
९ वटा ऐन, ३ वटा िनयमावली र १२ बटा काय�िब�ध �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार
सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण ज�मा

  �वीकृत घरन�सा दता� पास ०

प��करणतफ�  

ज�मदता� ७९०

मृ�यदुता� ४३०

बसाईसराई दता� ४५

िववाह दता� ८०

स�ब�धिव�छेद दता� ०

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण ८

कालोप�े सडक िनमा�ण ०
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कालोप�े सडक मम�त ०

�ाभेल सडक िनमा�ण ०

�ाभेल सडक मम�त ०

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा
स�तोष जनक दे�खएन ।
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१८ 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 �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना
२०७७÷७८ को 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

२५ १० १६ १६ २३ ९०

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.१० लाख मा�थ ज�मा २३ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा�
२५ वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना
�यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट 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 । 
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१९ 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 ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले
हालस�म २२ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै पा�लकाले िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेतापिन
उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरेको छैन् । तसथ� उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

२० �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 गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� र यो बष� समेत
�याियक सिमतीमा कुनै उजुरी रहेको दे�खएन ।
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२१ �मण खच� : 
कणा�ली �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 एिककृत ि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 नगर/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 कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत
गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

२२ पदा�धकारी सुिवधा – 

कणा�ली �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७७ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी,
सद�य र सभाको सद�यले æ कणा�ली �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५Æ वमो�जम
सुिवधा नपाएका पदा�धकारी वा सद�यले सो सुिवधा नपाएको िमितदे�ख यस ऐनवमो�जमको सुिवधा पाउने �यव�था गरेको छ ।
जसअनुसार गाउपा�लकाले पदा�धकारी सुिवधामा ८४ लाख ८४ हजार ३०० लेखेको छ ।
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२३ ि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 । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. १७ लाख ८६ हजार ८३४ खच� गरेको
छ ।

२४ आ�थ�क सहायता – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण
गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� �. २,००,०००।०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क
सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

२५ 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 । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार
२०७७ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको पाइएन । खच� नभई बाँक� रहेको
िन�नानुसारको रकम स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �

अनुदान �दान गन�
िनकाय

अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� २०९८०२८१० १९५५५०३१० १४२५२५००

िवषेश २८५५०० २८५५०० ०

१४,२५२,५००
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समपुरक ० ० ०

अ�य    

�देश सरकार शसत� ८०००००० ८०००००० ०

िवषेश ६०९२११ ६०९२११ ०

समपुरक १४४५२७७ १४४५२७७ ०

अ�य    

 ज�मा २२०१४२७९८ २०५८९०२९८ १४२५२५००
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२६ ठे�का �यब�थापनः 
साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ तथा िनयमावली,२०६४ बमो�जम साव�जिनक ख�रद �यब�थापनका लािग सोझै ख�रद, �सलव�दी
दरभाउप� तथा बोलप�को मा�यमबाट गनु�पन� �यब�था छ । नगरपा�लकाबाट संचा�लत योजनाको िनमा�ण काय� देहाय बमो�जम भएको
दे�ख�छः (�.हजारमा)

कुल िनमा�ण
खच�

सोझै ख�रद �सलब�दी
दरभाउप�

बोलप� ते�ो चौमा�सकमा
�यव�था भएको

सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम

२२९०२०
 
०

०
  

० ० १४ १०४३१६ ४ ४५४१

२७ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद
गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १०
करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना
बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क �.८,२४,३२,२३०।००  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 बािष�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 ।
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२८ सवारीसाधन ख�रद – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो
आ�त�रक आ�दानीबाट मा� सवारी साधन ख�रद गनु� पद�छ । अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क
�यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध
गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ ।
लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले १ थान दईु पा�े सवा�र साधन ख�रदमा �.३ लाख ५० हजार बजेट खच� गरेको
छ ।

�स.नं सवारी साधन सं�या रकम

१ मोटरसाइकल १ ३५००००।०

 ज�मा  ३५००००।०

२९ आयको अनुमानः 
�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 आयसमेतको �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 �. २० लाख �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �. ६ लाख ७
हजार अथा�त अनुमान भ�दा ७० �ि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 ।
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३० आ�त�रक आयः 
�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� २०७६।७७ 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

२७६७७२३०८।०० ६०७०००।०० ०.२१

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा ०.२१ ि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 । 
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३१ 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 िवरौटी 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

एक�कृत स�प�� कर र
घरज�गा कर

२००००००।० ३०००००।० १५

अ�य कर १३७३५०००।० ३०७०००।० २.२३

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी
रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको
दायारामा �याउनु पद�छ । 

३२ राज�व अिभलेख : 

काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाबाट र�सद ठे�लह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको पुरा अिभलेख पा�लकामा आएको दे�खएन । अ�ध�ो
आ.व.को बाँक� के कित छन एिकन गन� सिकएन । काया�लयबाट सव ैवडाह�मा पिन �वचा�लत �णा�ल जडान गरी राज�व संकलन गन�
तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ । यसले गदा� �यि�ह�ले छु�ै र�सद छपाउने जो�खम िव�मान रह�छ । यसको स�ब�धमा तहाँ
काया�लयबाटै छानिवन गनु�पद�छ । अतः काय�लयले आगामी िदनमा र�सद िनय��ण तथा राज�व असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त
�यव�थापन स�ब�धमा िवशेष �यान पु¥याउनुपन� दे�खयो ।
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३३ राज�व दा�खला : 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम २७(१) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा
आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला गरी �े�ता खडा गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज�व
रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म िढला गरेको भए १० �ितशत, १५ िदन स�म िढला गरेको भए १५
�ितशत ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने र १५ िदन भ�दा िढलो गरेको भए २५ �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन�
लगाई कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ । काया�लय अ�तग�त ९
वटा वडा पा�लका �ा� गरेको राज�व रकम िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको छैन । यसरी
िढला ह�ने गरी राज�व रकम बैक दा�खला भएको अव�धको काया�लयले छानिवन गरी, ज�रवाना रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।
काया�लयले स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकमा दा�खला गरेको िववरणमा काया�लयले िवशेष �यान
िदनुपद�छ ।

३४ भु�ानीमा कर – 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा कर
दा�खला भएको दे�खएन ।तसथ� उ� कर असुल भएको भौचर पेश ह�नुपद�छ । �

गोभौनं./िमित िववरण कर रकम

 िविवध क��ट�जे��स खच� ११८२७०।००

 �देश सरकार वाट ह�ता�तरीत पँु�जगत ३१३५३७।००

 ज�मा ४३१८०७।००

४३१,८०७
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३५ िवल िवजक : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२२ अनुसार िनमा�ण �यवसायी, आपूित�कता� सेवा �दायक वा परामश�दाताले यस
िनयम बमो�जम भु�ानीको लािग पेश गन� रिनङ िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकमा िवल वा िवजकको िमित, आपूित�कता�, िनमा�ण
�यवसायी, सेवा�दायक वा परामश�दाताको नाम ठेगाना, आपूित� ग�रएको मालसामान वा सेवाको िववरण वा स�प� भएको िनमा�ण काय�को
नाप, आकार, प�रमाण र मू�य, आिद कुरा उ�ेख गनु� गरी रीतपूव�कको स�कल िवजक जारी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िमित
२०७८/३/२५ गो भौ नं. १४९ बाट सामुदाियक िव�ालयह�का छा�/छा�ाह�का लािग �यािनटरी �याड ख�रद गरे वापत �यू देउती ए�ड
अड�र स�लायस�लाई �. २०००१०। भु�ानी गरेको दे�ख�छ । सो सँग सँल� िवजकमा िवजक नं. हातले केरमेट गरको पाइयो जुन
िनयमस�मत दे�खएन ।�रतपूव�कको िवजक समावेश गरी उ�ेख ह�नुपन� कुराह� उ�ेख भएको यिकन गरी भु�ािन गन� गरी �यव��थत
गनु�पद�छ ।

३६ �ािव�धक िबल र काय� स�प�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै
िबल िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा 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 िबलह�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 िबलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाईएन । यसले गदा� कुन काम
किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािवधकले इ��जिनय�रङ न��स
अनुसारको उपभो�ा सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ ।
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३७ लागत सहभािगता — 

पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता
िदनुपन�, नगद सहभािगता तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सो को
भौचर �ा� भएपिछ मा� उपभो�ा सिमितसँग योजना स�झौता गनु�पन� गनु�पद�छ । तर पा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत
अनुमान तयार गरेको दे�खएन् । अतः नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपद�छ ।

३८ जिटलसंरचना िनमा�ण – 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�,
�ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड
टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा
सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माप�mत्
गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।
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३९ सव क��ा�टरबाट काम गराएको 
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 । देहायका उपभो�ा
सिमितले �ाभेलको काम आफै गन� गरी स�झौता गरेकोमा देहायका िनमा�ण �यावसायीबाट काम गराएको दे�खयो । िनयमावलीमा भएको
�यव�था िवप�रत काम गराउने उपभो�ा सिमित, जाँचपास गन� �ािव�धक तथा �सफा�रस कता� एवं अनुगमन कता�लाई यस स�ब�धमा
�ज�मेवार वनाउनु पद�छ ।

काय��म भौ.नं/िमित योजनाको नाम सव क�ट� ा�टर रकम

३५००००११
४

२,२०७८।३।२३ पडे�ा रंगशाला िनमा�ण
सिमित

कणा�ली क��ट��सन
ए�ड स�लायस� �ा �ल

९५००००।०

३६५००१०४
३

१,२०७८।३।२२ स�ापाटादे�ख
गौरीखोलास�म स िन उ स

भ�काली िव�डस� �ा
�ल

२५१०६३९।०

 ज�मा   ३४६०६३९।०

३,४६०,६३९

४० ि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 २९ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं
िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये िव�ाथ�
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करार सं�या

१ सर�वती मा िव िभटा १३ १३ ४ ४०२

२ का�लका मा िव खयरकोट ५ ५ २ ३३९

३ जनता मा िव खादु� ७ ७ ३ ३१५

४ �ानोदय मा िव रा�नाकोट १५ १४ ४ ४३०

५ प�का�लका मा िव
वाझकोट

६ ६ ० ४६०

६ पंगे�ल मा िव नुवाघर ४ ४ १ ४६२

७ सर�वती मा िव �सकु १० १० ५ ४०७

८ िव�ादेिव मा िव मयकोट ८ ८ २ ३९५

९ निवकरण आ िव वाझकोट ३ ३ १ २८७

१० जनि�य आ िव वलुगाँउ ५ ५ २ ३८५

११ का�लकादेिव आ िव
वयगाउ

४ ४ २ ३८९
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१२ का�लकादेिव आ िव
कोिटला

३ ३ ० १०५

१३ कणा�ँली आ िव ितखाती ४ ४ १ ३२६

१४ जन�योित आ िव मेला
खादु�

० ० ४ २६९

१५ थािमढु�ा आ िव
खिडतोली

० ० ४ १७४

१६ ला�लगुरास आ िव चौली ० ० २ १५९

१७ नौमुले आ िव धमाली ० ० ३ २५५

१८ िशशुक�याण आ िव भंक ३ ३ १ ६०

१९ िहमाल आ िव थामकोट ० ० २ १६०

२० चु�लमा�लका आ िव लाफा ३ ३ १ १०९

२१ कालािश�ा आ िव
वाझकोट

३ ३ २ १७२

२२ का�लकादेिव आ िव ४ ४ १ २९४
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तो�लिभड

२३ िव�ाम��दर आ िव
वयलाकोटी

३ ३ १ ८०

२४ कणा�ली आ िव �स
िव�खेत

० ० २ १२०

२५ चम�कार आ िव वाझकोट ० ० २ १२७

२६ म�टादेव आ िव काडागाँउ ० ० १ ९२

२७ नमुना वा िव के टुिडखेत ० ० १ ३०

२८ िव�ा�योित वा िव के खादु� ० ० १ २८

२९ नमुना वा िव के पो�र�यलुा ० ० १ २९

दरब�दी बमो�जम िश�क पदपूित� गनु�पद�छ । 
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४१ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा – 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत
सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन
दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७७ का लािग सहयोग अनुदान
िदन सिकने �यव�था छ । तर 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 �. ५३ लाख ८९ हजार तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।

४२ औषधी ख�रद –

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य
�तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर �
१९लाख ४४ हजार १६९ का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन् :

४२.१ ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको
नदे�खएको,

४२.२ आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय
िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,

४२.३ आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको
गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
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४२.४ औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी
बाँ�ने नगरेको,

४२.५ औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�त अनुसारकै
औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न 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 �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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४३ �धानम��ी रोजगार काय��म – 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त
नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । �धानम��ी
रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१) बमो�जम नगरपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा
समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन�
�यव�था रहेकोमा, काया�लयले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेको छैन/बेरोजगारको सूिचमा समावेशलाई �थिमिककरण गरेको छैन
। कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी योजनाको छनौट अगावै
औजार ख�रद भएको, ख�रद भएको औजारह�को �ज�सी दा�खला नभएको, अ�या�धक सं�यामा योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम्
अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट नभई, अनु�पादनमुलक काय� गराउने गरी योजना छनौट भएका छन् । साथै
�िमकको सं�या पिन अ�या�धक रहेकोले काय��मको उ�े�य अनु�प ल�य हाँ�सल गन� गरी काया��वयन भएको पाईएन । यस काय��म
अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, �ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस
वष� ३९७ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई � १ करोड ८७ लाख ३६ हजार ५९७ खच� गरेको छ । लि�त वग�ल ३० ि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 ।

४४ 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 सोभैm 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 सोभैm 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 नपनाइ सोझै ख�रद गरेको दे�खयो ।
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गा पा चालु १८,२०७७।६।२६ मसल�द िड एन आई
इले�ट� ोिन�स

१९०९७०।०

१९,२०७७।६।२६ मसल�द हा�ो पसल १८३११६।०

३८,२०७७।७।२७ मसल�द रा�धका �टेशनरी
ए�ड जनरल अड�र
स�लायस�

१९४२४७।०

३५९,२०७८।२।२८ मसल�द हा�ो पसल २२१४१३।०

३६५,२०७८।३।२४ औष�ध हा�ो स�ज�कल
हाउस

४४९१७०।०

गा पा कृिष १४,२०७७।१२।१२ कृिष सामा�ी  य ुलाईक ए�ोभेट
से�टर

३०३४६०।०

  ज�मा  १५४२३७६।०
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४५ स�टवेयर ख�रद - 

नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले
आ�नो काय� िव�ुतीय मा�यमबाट स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी
कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था रहेको छ ।
�थानीय तहले योजना अिभलेखस�ब�धी स�टवेयर ख�रद गरी �. ४ लाख ९८ हजार खच� गरेकोमा ख�रद भएका स�टवेयरको सूचना
तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन । य�ता स�वेयर �वीकृित �लई �योग गनु�पद�छ ।

४६ मम�त स�भार तथा संर�ण आदेश - 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९६ अनुसार साव�जिनक िनकायमा रहेको कुनै मालसामान मम�त स�भार गनु�पन� भए
सोको �ल�खत जानकारी �य�तो मालसामानको उपयोगकता�ले सो िनकायको �मुखलाई िदनुपन� र लागत अनुमान ��वकृत ग�र मम�त
गराउनुपन� �यव�था छ । �यसैगरी काया�लयले स�पितको समयमै मम�त, स�भार ग�र �योगमा �याउने, उ� मम�त स�भार तथा संर�ण
खच�लाई तुलना�मक िव�लेषणको आधारमा िव�लेषण गन� कुनै स�प��लाई मम�त गनु�अिघ मम�त स�भार तथा संर�ण आदेश म ले प फा
नं ४१४ ��वकृत गनु�पद�छ । तर काया�लयले देहायअनुसारका स�प��को मम�त गदा� उ�े�खत �यव�था पालना गरेको दे�खएन ।

गो भौ न /िमित कामको िववरण भु�ानी पाउनेको नाम र
ठेगाना

भु�ानी रकम

२२,२०७७।६।२६ सवारी मम�त �लोवन अड�र ७४५१२।०

६३,२०७७।९।२५ सवारी मम�त िप एच एस मो सा
�रपेय�र� से�टर

८४७२५।०
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९२,२०७७।९।१९ सवारी मम�त �लोवल वक� सप ९०११८।०

९७,२०७७।१०।१९ सवारी मम�त अ�सम अटो पाट�स ५११९५।०

११२,२०७७।१२।१० सवारी मम�त िप एच एस मो सा
�रपेय�र� से�टर

१२५६२२।०

१२०,२०७७।१२।१३ सवारी मम�त न�रमान सेजुवाल ९५२१२।०

१३३,२०७७।१२।१९ सवारी मम�त िप एस एस मो सा
�रपेय�र� से�टर

४३२७५।०

३५९,२०७८।३।२८ मम�त शाही अटो पाट�स ७७०००।०

 ज�मा  ६४१६५९।०
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४७ गत वष�को भु�ानी (गाउँपा�लका चालु) 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१३) अनुसार गत वष� दािय�व �सज�ना भई भु�ानी िदन
बाँक�को िववरणमा समावेश भएको खच� सो खच� �यहोनु�पन� उिचत आधार र पया�� कारण भएमा स�ब��धत काया�लयले संल� िबल
भपा�ईवमो�जमको रकम आगािम वष�मा भु�ानी िदने ग�र महालेखा परी�कवाट ��वकृत ढाँचामा भु�ानी िदन वाँिकको िववरण तयार गरी
आ�थ�क वष� समा� भएको सात िदनिभ� कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयवाट �मािणत गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयले
देहायवमो�जम गत आ�थ�क वष�को वािक भु�ानी गन�को लािग वािष�क काय��ममा वजेट समावेश गरेको तर कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयलवाट भु�ानी िदन वाँिकको क�चावारी �मािणत गराएको छैन ।

गो.भौ. नं/ िमित िववरण रकम

४०,२०७७।७।१० गतको भु�ानी ५००००।०

५१,२०७७।८।१० वन हेरालो ८००००।०

१२५,२०७७।१२।१३ काय�स�ालन खच� ११००००।०

१३६,२०७७।१२।२० काय� स�ालन खच� १०६८००।०

१३७,२०७७।१२।२० काय� स�ालन खच� ९८८७५।०

१३९,२०७७।१२।२० काय� स�ालन खच� १९३००।०

१७३, २०७७।१२।२४ काय�स�ालन ९६५०२।०
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ज�मा ५६१४७७।०

४८ वढी भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९-५_ मा सरकारी रकम खच� गदा� खच�को पुि� गन� िबल,

भरपाई , �माण र कागजात सलं� गरी अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत गराइ खच� गनु� पन� �यव�था छ ।काय�लयले �देश
सरकारवाट ह�ता�तरीत पँु�जगत िशष�कवाट ३।२०७८।०३।२७ वाट स�झौता र काय�स�प� वमो�जम िशसु क�याण आ िव लाई �
९३२७४६।०० भु�ानी ह�दा कि� ग�रएको � १४२०४।०० कर समेत भु�ानी भएकोले असुल भई राज�व खातामा दा�खला भएको
�माण पेश ह�नु पद�छ ।

१४,२०४

४९ ख�रद �यव�थापनतफ�  
झोलंुगे पुल िनमा�णको सामान ख�रदका लागी जुनिकरी इ�ड��ट�ज �ा.�ल.सँग वोलप� नं. ४ बाट धुलझना� पुलका लागी �. ८,३०,०४२।
०० र बोलप� नं. ५ बाट गो�ेगंखेत पुलका लागी �. १३,६८,८८७।०२ समेत �. २१,९८,९२९।०० को स�झौता ग�रएकोमा यसवष�
काय� स�प� भई २०७८।३।२५ मा �. २१,९८,९२९।०० भु�ानी भएको छ । उ� सामा�ी पुल िनमा�ण �थलमा झा�रएको र िनमा�ण
काय� बाँक� नै रहेको कागजातह�का आधारमा दे�ख�छ । संिघय ह�ता�तरण काय��म अ�तग�त २०७७।९।२४ मा उपभो�ा
सिमतीलाई उ� पुलका पाट�सह� जडान गरी पुल िनमा�ण गन� स�झौता ग�र पे�क� �. ५,००,०००।०० िदइएकोमा लेखापरी�ण
अव�धस�म जडान भएको दे�खएन । उ� पुल जडान गरी काय�स�प� भएको �माण पेश गनु�पन� �.

२,१९८,९२९
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५० 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� �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� �वीकत� ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था
िदखएन ।

५१ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ५ �ितशतमा नब�ने गरी
क��ट�जे�सी खच� समावेस गन� सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार 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 �ितशत का दरले िबलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व
२०७७/७८ मा क�टी�जे�सी बापत � . ३८ लाख ९५ हजार क�ी गरेको छ । यसरी क�ी गरेको रकमको काय��मगत क��ट�जे�सी
खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन ।

५२ साव�जिनक परी�ण - 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद�
वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको
पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा जवफदेिहता र पारद�िशताको �ब��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ ।
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५३ गुण�तर परी�ण - 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा
उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �थानीय तहले
िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने कुनैपिन सामानको गुण�तर परी�ण गरेको
पाइएन ।

५४ मू�य अिभवृि� कर क�ी र दा�खला: 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६(ग) वमो�जम सरकारी िनकाय तथा संघ सँ�थाह�ले करार गरी ख�रद गरेको ब�तु
तथा सेवाको िबल भु�ानी गदा� आ�थ�क ऐन, २०७६ वाट संसोधन अनुसार मू�य अिभवृि� करको ५० �ितशत र आ�थ�क ऐन, २०७८
वाट संसोधन अनुसार मू�य अिभवृि� करको ३० �ितशत क�ा गरी स�व�धीत आपूत�कको नामवाट मू�य अिभवृि� कर िशष�कमा
दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले िन�न फम�लाई स�झौता वमो�जम मू�य अिभवृि� कर भु�ानी गरेकोमा क�ा गरी मू�य
अिभवृि� कर िशष�कमा दा�खला गरेको नपाईएकोले उ� रकम समायोजन भएको �माण पेश गनु�पन� �...

गो भौ र िमित फम� मूअ कर भु�ानी रकम असुल गनु�पन� मूअ कर

१०६।०७८।१२।१७ धम� िनमा�ण सेवा ५७४०७।०० २८७०४।००

२६०।०७७।१२।२५ िनिकल िनमा�ण सेवा ५७३५३।०० २८६७७।००

२५९।०७८।१।१४ िनिकल िनमा�ण सेवा ५६९८५।०० २८४९२।००

२१२।०७८।३।३१ हेम िनमा�ण सेवा ५५८२२।०० १६७४७।००

१७१,३१०
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२१०।०७८।३।२२ कुशल िनमा�ण सेवा ५७०७५।०० १७१२३।००

२२०।०७८।३।२५ कुशल िनमा�ण सेवा ५७३४१।०० १७२०४।००

२५७।०७८।३।२८ कुशल िनमा�ण सेवा ५७४१२।०० १७२२४।००

१९९।०७८।३।२५ िचर��जिव िनमा�ण सेवा ५७१३१।०० १७१३९।००

  ज�मा १७१३१०।००

५५ एउटै फम�वाट सीमा भ�दा वढी खरीद काय�ः 
साव�जिनक खरीद ऐन,२०६३ को दफा ८(२) मा खरीद �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा खरीद गन� निम�ने उ�ेख छ । साव�जिनक
ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१) बमो�जम ५ लाख स�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� सोझै खरीद गन� सिकने तथा
सोही िनयमावलीको िनयम ८५(१ख) वमो�जम एक आ�थ�क वष�मा एक पटक वा पटक पटक गरी पाँच लाख भ�दा वढीको खरीद गन�
नसिकने �यव�था गरेको छ।िनयमानुसार एकमु� खरीद योजना बनाई �सलब�दी दरभाउ प�, बोलप�को मा�यमबाट खरीद गनु�पन�मा
काया�लयले िविभ� िनमा�ण काय�, सामान ख�रद तथा परामश� सेवा �लदा िन�नानुसार वोलप� एवं �सलव�दी दरभाउप�वाट ख�रद नग�र
ख�रद योजना बेगरनै पटक पटक सोझै खरीद गरेको पाइयो । खरीद िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत खरीद काय� गदा�
�ित�पधा��मक खरीद काय� ह�न सकेको छैन ।खरीद काय� गदा� िनयमावलीको �यव�था वमो�जम गनु�पद�छ।साथै िनयमावली िवप�रत
तोिकएको सीमा भ�दा वढी ह�ने गरी पटक पटक सोझै खरीद काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

गो भौ र िमित कामको िववरण िनमा�ण �यवसायी भु�ानी रकम ज�मा भु�ानी

१३१। HDP पाइप पचालझरना अड�र ४९८२८४।००  
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०७८।२।११ ख�रद स�लायस� ९९७०४७।००

१३०।
०७८।२।११

िनद�शजंग िनमा�ण
सेवा अड�र स�लायस�

४९८७६३।००

१२२।
०७८।२।८

िफ�टर ख�रद
(वडा नं. ३ का
लागी)

यमन ट� ेडस� ए�ड
स�लायस�

४७७०५०।००  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
२५६१०२९।००

११९।
०७८।२।८

िफ�टर ख�रद
(वडा नं. ८ का
लागी)

यमन ट� ेडस� ए�ड
स�लायस�

४९४४००।००

१०४।
०७८।२।७

िफ�टर ख�रद यमन ट� ेडस� ए�ड
स�लायस�

३२७५४०।००

१०३।
०७८।१२।९

िफ�टर ख�रद यमन ट� ेडस� ए�ड
स�लायस�

४७८८००।००

१२०।
०७८।२।८

िफ�टर ख�रद
(वडा नं. ५ का
लागी)

बागे�वरी
इले�ट� ो�लाजा
�ा.�ल.

४९६२३९।००
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१०५।
०७८।२।७

िफ�टर ख�रद बागे�वरी
इले�ट� ो�लाजा
�ा.�ल.

२८७०००।००

११६।
०७८।२।८

काप�ट, कुशन,

पदा�
बाराही ट� ेडस� ए�ड
स�लायस�

३२१४८५।००  
 
 
 
७२५७१०।००११५।

०७८।२।८
मेिशनरी औजार बाराही ट� ेडस� ए�ड

स�लायस�
२१५९४५।००

११२।
०७८।२।८

फिन�चर बाराही ट� ेडस� ए�ड
स�लायस�

१८८२८०।००

१०७।
०७८।२।७

ज�तापाता ख�रद एस.के.डी.
क��ट��सन ए�ड
स�लायस�

१६२४९९।०० ५२५३३१।००

ज�तापाता ख�रद यमन ट� ेडस� ए�ड
स�लायस�

३६२८३२।००

   ज�मा ४८,०९,११७।
००
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५६ खरको छाना मु� काय��म : 

एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा बग�करण र �या�या, २०७४ मा पँूजीगत शीष�कमा िविनयो�जत वजेटबाट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख छ
। �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान
िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । पा�लकाले यस काय��ममा ६० लाख बजेट िविनयोजन गरेकोमा ६५ लाख खच� गरेको छ ।
य�तो िवतरणमु�ख काय��ममा िवतरणका लागी नाग�रक छनौटको आधार र मापद�ड �प�ट नभएको, जडान ग�रएको �प�ट �माण पेश
नभएको ��थित रहेको छ । य�ता िवतरणकारी खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

५७ रा.वा. ब�क मौ�दात - 

�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� सभामा पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ�
सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ तथा िनयमावली,२०६४ बमो�जम साव�जिनक ख�रद �यब�थापनका
लािग सोमाभ�दा बढीको ख�रद बोलप�को मा�यमबाट गनु�पन� �यब�था छ ।गाउँ सभाले अ�य� तथा उपा�य� कोषमा बािष�क बजेट
एकमु� �. ६० लाख िविनयोजन गरेको छ । यसरी अव�डा रहेको उ� रा.वा. ब�क मौ�दातबाट यसवष� �.५१,८१,२२१।०० खच�
भएको दे�ख�छ । उ� खच�का लागी बजेट तथा काय��म गाउसभाबाट �वीकृत ग�रएको छैन । काय��म, योजना, काय�िव�ध �वीकृित
बेगर काय�पा�लकाको तजिवजका आधारमा यस िशष�कबाट �. ३५,३४७।०० दे�ख ४,९९,०४३।०० स�म चालु खच�, राहत तथा
कोटेशनबाट बाटो िनमा�णमा सोझै ख�रद गरी खच� गरेको दे�ख�छ । यस मौ�दातबाट खच� गरेको रकम �ाथिमकता �ा� �े�मा भ�दा
अ�धकांशतः अनु�पादक, र बजेटमा िविनयोजन भइ उपभो�ा सिमती�ारा संचालन भएकै �े�मा समेत खच� गरेकोले दोहोरो खच� ह�ने
स�भावना समेत रहेको दे�ख�छ ।
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५८ अनु�पादक खच�ः 
एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा बग�करण र �या�या, २०७४ मा पँूजीगत शीष�कमा िविनयो�जत वजेटबाट चालुखच� गन� नपाइने उ�ेख छ
। �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान
िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । िन�नानुसारका खच�ह� �यि�गत एबम् अनु�पादक खच�ह� रहेको र खच�को आधार र
मापद�ड बेगर खच� ग�रएको, चालु �कृितको खच� पँूजीगत िशष�कबाट ग�रएकोले य�ता िवतरणकारी खच�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ । चालु
�कृितका खच� चालु वजेट िशष�कका समावेश ग�र वजेट खच� ले�नु पद�छ ।

५९
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण
गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । भौ नं २२४।०७८।३।२५ बाट कुशल �यू�जक �ा.�ल.का संचालक �विण�म शाहीलाई अिडयो,
िभिडयो िनकाले वापत भनी �. २,००,०००।०० आ�थ�क सहायता �व�प भु�ानी िदएको दे�ख�छ । �. २०,०००।०० घटीका ११
वटा �यान िवल संल� गरीएकाले मू�य अिभबि� कर तथा आयकर ५६,०००।०० समेत गुमेको दे�ख�छ । िवतरणमु�ख य�ता खच�वाट
गाउपा�लकाले कुनै लाभ आज�न नगन� ह� ँदा र गाउपा�लकाले उ� �यू�जक �ा.�लका संचालकलाई िगतार र तवला िक�, �टुिडयो आउदा
जादाको खच� एबं खाजा र खानाको खच� साव�जिनक िनकायले �यहोनु� औिच�यपूण� नदे�खएकाले असुल गनु�पन� �.

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

५९.१ कुशल �यू�जक �ा.�ल.का संचालक �विण�म शाही २,००,०००

२००,०००
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६०
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण
गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । भौ नं १३८।०७८।२।१८ बाट ए�वम रेकिड�ग र छायांकन गरे वापत न�द बहादरु बुढालाई अिडयो,
�. ५०,०००।०० आ�थ�क सहायता �व�प भु�ानी िदएको दे�ख�छ । भौचरसाँथ खच�लाइ पु�टी ह�ने कुनै कागजात संल� ग�रएको
छैन। िवतरणमु�ख य�ता खच�वाट गाउपा�लकाले कुनै लाभ आज�न नगन� ह� ँदा र गाउपा�लकाले उ� ए�वम �सज�नाकता�लाई ग�रएको
खच� साव�जिनक िनकायले �यहोनु� औिच�यपूण� नदे�खएकाले असुल गनु�पन� �.

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

६०.१ न�द बहादरु बुढा ५०,०००

५०,०००

६१ डीपीआर खच� – 

बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययन गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । य�तो
अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको दे�खयो ।
डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा
गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ ।पा�लका अ�तग�तका योजना डीपीआरका आधारमा छनौट गनु�पन�मा
डीपीआर बेगर नै छनौट ग�रएको छ । तयार ग�रएका केिह डीपीआर अ�ययन गदा� ठे�का स�झौता सँगसगै सोिह योजनाको डीपीआर
तयार गरेको दे�खएको र डीपीआरको आब�यकता िव�ले�ण बेगर डीपीआर गरेको दे�ख�छ ।

गोभौनं./

िमित
परामश�दाता कामको िववरण खच� रकम

१३। र�ना इ��जिनय�रंग पा�लका भवनको िडिपआर १७९९५२५
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०७७।७।
२७

क�स�टे�सी �ा.�ल.

२१६।
०७८।३।
२५

�ज.के.ग्ुरप अफ क�पनी गाउपा�लकाको मा�टर�लान र
िडजाइन

४९८०००

१८७।
०७८।३।
३०

मुभ इ��जिनय�रंग
क�स�टे�सी ए�ड �रसच�
�ा.�ल.

पय�टन �व��धन के��को िव�तृत
सभ�

४९८३३०

१८६।
०७८।३।
३०

मुनलाइट इ��जिनय�रंग
ए�ड �रसच� क�स�टे�सी
�ा.�ल.

प�माग� बे� मंच को सभ��ण ४९८२१७

१८५।
०७८।३।
३०

�ी�थान इ��जिनय�रंग
क�स�टे�सी �ा.�ल.

�ाइलेट �लक र गाड� पो�टको
िव�तृत सभ��ण

४९७७६५

१४०।
०७८।२।
१८

अ.स.ई.िनरज रोकाया �वा�थ चौक� दे�ख काडागाँउस�म
�ािमण सडकको काटो का�ने
काय�को सभ�

३३०६७५
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 ज�मा  ४१२२५१२

६२ बढी भु�ानी : 
िन�न भौचरह�वाट िन�नानुसार बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� दे�खएको �.

भौ.नं. िमती िववरण  ह�नुपन� भु�ानी भएको भु�ानी बढी भु�ानी �

२१३।०७८।३।
२३

धवलपुरा माडु दे�ख
आचाय� टोलस�म
सडक िनमा�ण
उ.स.

२६५६०३४ २८५०००० १९३९६६

८८।०७७।१२।
२५

भुजानथला दे�ख
तो�लिभड सडक
िनमा�ण उ.स.

१३५२४१४ १५२४३३४ १७१९२०

६५।०७७।१०।
१९

लाफागाड दे�ख
पणे�ा सडक मम�त
उ.स.

१७८६३१२ २०१४३०० २२७६८८

४०।०७७।१०।
१९

पणे�ा दे�ख अ�के
स�म सडक िनमा�ण
उ.स.

५०२२८४९ ५६७५८१९ ६५२९७०

१,४७०,८९७
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१९

डउठे अ�के पणे�ा
सडक उ.स.

१७२५७९७ १९५०१५० २२४३५३

 ज�मा   १४७०८९७

६३ उपभो�ा सिमितः 
साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा � १ करोड स�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�व��ध सेवा
उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट गराउन सिकने �यव�था रहेको छ ।गाउपा�लकाले िव��य समानीकरण अनुदान तफ� का
स�पूण� िनमा�ण काय�ह� उपभो�ा सिमितबाट गराइएको छ । दीघ�का�लन सोच अनु�प योजनाह�को िडिपआर तयार गरी सो अनु�प
बजेट िविनयोजन नगरी ��येक वष� टु�ा टु�ा लागत अनुमान तयार गरी बजेट िविनयोजन गन� ग�रएको छ । यसले गदा� एकातफ�  बजेट
छ�रएर �बाह ह� ँदा योजनाको �ितफल गुण�त�रय ढंगवाट हा�सल नह�ने र अक�तफ�  ख�रद ऐन तथा िनयमाबलीको पालना ह�न
नसकेकोले लागत �भावी र िमत�यिय ब� नसकेको अव�था छ । साव�जिनक ख�रद ऐन, 206३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064

बमो�जमको �ित�पधा��मक �कृया अवल�वन गरी िनमा�ण काय� ह�नुपद�छ ।

६४ �ािव�धक िबल र काय� स�प�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै
िबल िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा 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 िबलह�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 िबलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाईएन । यसले गदा� कुन काम
किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािवधकले इ��जिनय�रङ न��स
अनुसारको उपभो�ा सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ ।
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६५ लागत सहभािगता — 

पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता
िदनुपन�, नगद सहभािगता तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सो को
भौचर �ा� भएपिछ मा� उपभो�ा सिमितसँग योजना स�झौता गनु�पन� गनु�पद�छ । तर पा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत
अनुमान तयार गरेको दे�खएन् । अतः नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपद�छ ।

६६ मम�तसं�भारः 
िनयम ९७ ३ (घ) मा उपभो�ा सिमितवाट स�प� िनमा�ण काय�को मम�त संभार उपभो�ा सिमितले गनु� पन�, उपिनयम १० मा काय�
स�प� भएपिछ साव�जिनक िनकायले सोको रेखदेख, मम�त सं�भार गन� �ज�मेवारी समेत तोक� आयोजनाको �वािम�व समेत ह�ता�तरण
उपभो�ालाई गनु�पन� उ�ेख छ ।यस पा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त सं�ालन गरीएका िनमा�ण काय�ह� कुनैपिन ह�ता�तरण गरेको
नदे�खएको र गत िवगतमा काय� स�प� गरीएका काय�ह�को उपभो�ाले मम�त सं�भार पिनगरेको दे�खएन ।कानुनत तोिकएको अव�था
स�झौतामा समावेस गरी लाभ�ाही वा उपभो�ा सिमितले संचालन गरेका योजनाह� सोही उपभो�ा सिमित बाट मम�त स�भार र
रेखदेख गन� �यव�था गरी �थानीय उपभो�ालाई �वािम�व ह�ता�तरण गरी हरेक वष� मम�त सं�भारमा ब�द ैगएको सरकारी खच�लाई
िनय��ण गरीनु पद�छ।

६७ सव क��ा�टरबाट काम गराएको : 
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 । देहायका उपभो�ा सिमितले
िन�नानुसार सडक िनमा�णको काम आफै गन� गरी स�झौता गरेकोमा देहायका िनमा�ण �यावसायीबाट काम गराएको दे�खयो । उपभो�ा
सिमितले पा�लकासँग स�झौता गरी कामको �ज�मेवारी �लने, आफुले �लएको पुरै काम पुन िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौता गरी काय�

१५,५१४,३०३
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गराउदा िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत दे�खएकाले काम गराउने उपभो�ा सिमित, जाँचपास गन� �ािव�धक तथा �सफा�रस कता�
एवं अनुगमन कता�लाई यस स�ब�धमा �ज�मेवार वनाई िनयिमत गनु�पन�

गो.भौ नं/िमित उपभो�ाको नाम भु�ानी रकम िनमा�ण
�यवसायीको नाम

भु�ानी रकम

२१३।
०७८।३।२३

धवलपुरा माडु दे�ख आचाय�
टोलस�म सडक िनमा�ण
उ.स.

२८५०००० िचरं�जिव िनमा�ण
सेवा

२८५००००

८८।
०७७।१२।
२५

भुजानथला दे�ख तो�लिभड
सडक िनमा�ण उ.स.

१५२४३३४ िचरं�जिव िनमा�ण
सेवा

१५२४३३४

६५।
०७७।१०।
१९

लाफागाड दे�ख पणे�ा
सडक मम�त उ.स.

२०१४००० ितला कणा�ली
क��ट� �सन ए�ड
स�लायस� �ा.�ल.

२०१४०००

४०।
०७७।१०।
१९

पणे�ा दे�ख अ�के स�म
सडक िनमा�ण उ.स.

५६७५८१९ ितला कणा�ली
क��ट� �सन ए�ड
स�लायस� �ा.�ल.

५६७५८१९

५३। डउठे अ�के पणे�ा सडक १९५०१५० कुशल िनमा�ण १९५०१५०
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०७७।१०।
१९

उ.स. ए�ड अड�र
स�लायस�

२५८।
०७८।३।२८

भै�ससैन दे�ख नािनकोट
उ.स.

१५००००० िचरं�जिव िनमा�ण
सेवा

४००००००

 ज�मा १५५१४३०
३

  

६८ कर क�ा नगरेको: 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ को ३क बमो�जम उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउदा �. ५० लाख �पैयाँ भ�दा वढीको भु�ानी
रकममा १.५ �ितशतका दरले कर क�ा गरी राज�व दाखीला गनु�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा सिमितलाइ िदइएको �. ५० लाख
�पैयाँ भ�दा वढीको िन�न भु�ानीमा कर क�ी गरी राज�व दा�खला गरेको नदे�खएकोले िन�नानुसार कर असुल गरी राज�व दा�खला
गनु�पन� �.

गो.भौ नं/िमित उपभो�ाको नाम र
काय�

िववरण भु�ानी � कर �

४०।०७७।१०।
१९

पणे�ा दे�ख अ�के
स�म सडक िनमा�ण
उ.स.

सडक िनमा�ण ५६७५८१९।
००

१०७६२७।
००

१०७,६२७
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६९ �माण पेश गन� : 
(व उ िश नं ३५००००११३, भौ नं ७, िमित २०७८।३।२३) कणा�ली �देश सामा�जक िवकास म��ालयको छो�र सुर�ा काय��मतफ�
ब�क ज�मा गन� पठाएको �. ६ लाखम�ये ४ लाख ९८ हजारको मा� नामनामे�स सिहतको िववरण छ । वाँक� १ लाख २ हजार �पैया
िविवध खच� खाता नं ०७४०१०१७५००१९२ मा ज�मा ग�रएको ह�नाले सो रकम छोरीको खातामा ज�मा भएको िवषयमा एिकन ह�न
सिकएन । तसथ� सो रकम स�ब��धत छोरीको खातामा ज�मा भएको ब�क दा�खला प� र भौचर पेश ह�नुपद�छ ।

७० धरौटीतफ�  : 
काया�लयमा अ�या धरौटीको िहसाव �ा� ह�न सकेन । गो�वारा धरौटी खाता, �यि�गत धरौटी खाता र धरौटीको ब�क नगदी िकताव
रा�खएको छैन । ब�क �टेटमे�टको आधारमा मा� धरौटीको आ�थ�क िववरण तयार पा�रएको छ । आगामी िदनमा िव�मान सम�या सुधार
गद� धरौटीका ��वकृत मलेप फारामह�को �योग ग�र धरौिटको िहसाव अ�ाव�धक रा�नुपद�छ ।

७१ सामा�जक सुर�ातफ�  : 
सामा�जक �पमा पछािड परेका वग�, �े� र समुदायका नाग�रकलाई सामा�जक सुर�ा काय��म माफ� त सामा�जक संर�ण �दान गन�
सामा�जक सुर�ा भ�ा �णाली रहेको छ । यो काय��म अ�तग�त पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा � ४६०३३२४७।०० खच� गरेको छ ।
यस काय��मबाट लि�त वग�का �पमा रहेका जे� ठ नाग�रक, एकल मिहला, िवधवा, बालबा�लका, र अश�ह� समेत लगभग ३२००
जना लाभा��वत भएको दे�ख�छ ।

७२
सामा�जक सुर�ा भ�ा �णाली �यव��थत गन�, सामा�जक सुर�ा काय��ममा �भावकारीता �याउन तथा िनयमन गन� नेपाल सरकारले
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ लागु गरेको छ । सामा�जक सुर�ा भ�ाको स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� यस
�कार छन् :
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• काय�िव�धमा उ�ेख भए झै लाभ�हीह�को मूल अिभलेख एम आइ एस मा अ�ाव�धक गरीसो अिभलेख अनुसार भ�ा िवतरणको लािग
िनकासा माग गनु� पन� सोही अिभलेख अनुसारको िवतरण फाराम ि��ट गरी िवतरण भरपाइको �पमा एम आइ एस �णाली �योग गरेको
दे�खएन ।
• एम आइ एस �णाली �योग नगदा� र वडा काया�लयमा रहने फोटो सिहतको अ�ाव�धक मूल अिभलेख खाता लेखापरी�णमा पेश नह� ंदा
भ�ा िवतरणको भरपाई िभडान गरी खच�को यथाथ�ता पिहचान गन� सिकएन ।
• अ�धकांश वडाह�का बालबा�लका पोषण भ�ा िवतरण गरेको भरपाइ फारामह�मा वालवा�लको उमेर खुलाएको दे�खएन ।
• सामा�जक सुर�ा भ�ाको पारदिश�ताको लािग पा�लकाले नयाँ नाम दता� चौमा�सक भ�ा िवतरण बसाइँ सराइ र मृ�य ुज�ता िवषयह�
चौमा�सक तथा वािष�क �पमा साव�जिनक गनु�पन�मा साव�जिनक गरेको दे�खएन ।
• वडा सिमितले ��यक चौमा�सकमा क��तमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��मको स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु� पन�मा सो
गरेको दे�खएन ।
• यस काय��मको िनयिमत अनुगमन मू�यांकन र सुपरीवे�ण गन� �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित रहनुपन�मा सिमित
गठन भएको दे�खएन ।
• काय�िव�धले �यव�था गरेका उपरो�मा उ�े�खत �यहोराह� पालना नभएको ह� ँदा सामा�जक सुर�ा भ�ा खच� यथाथ� र िव� वसनीय
रहेको भ�े आधार रहेन ।

पा�लकाले पिहलो चौमा�सक भ�ा नगद ैिवतरण गरेको छ भने दो�ो र ते�ो िक�ता व�क माफ� त िवतरण गरेको छ ।
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७३ त�यांक अ�याव�धक : 

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बुदा नं. १९ अनुसार िवभागले �थानीय तहमा सामा�जक सुर�ा स�ब�धी
सूचनालाई �यव��थत गन� �थानीय तह, िवभाग र बै� र िव�ीय सं�था िवच �णालीगत स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरणलाई� �भावकारी र पारदश� बनाउन के��ीकृत �यव�थापन सूचना �णाली काया��वयनमा �याउने र उ� �णालीमा लाभ�ाहीको
िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी स�ब�धीत �थानीय तहको ह�ने उ�ेख छ । काया�लयले ��येक बष� सामा�जक सुर�ा भ�ा
पाउने लाभ�ाहीको त�या�, काय�िव�ध बमो�जम अ�ाव�धक गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�मा अ�याव�धक त�या�
लेखापरी�णको �ममा पेश गरेको छैन । काय�िव�ध बमो�जम काया�लयले के��ीकृत �यव�थापन �णालीमा सुचना अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

७४ साव�जिनक सुनुवाई : 

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

७५ लाभ�ाहीको नाम निवकरण : 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ७(१) मा सामा�जक सुर�ा �ा� ग�ररहेका सव ै�कारका लाभ�ािहले
अगामी आ�थ�क बष�मा भ�ा �लनका लािग तोिकएको ढाँचामा सो काय�िव�धको दफा ६ मा उ�े�खत समयाबधी िभ� स�ब�धीत
पा�लकामा दरखा�त िदनुपन� �यव�था छ।सो काय�िव�धको उपदफा २ मा यसरी निवकरण नगन� लाभ�ािहले पिछ�ो आवमा भ�ा
नपाउने उ�ेख गरेकोमा यस पा�लकाले सोको प�रपालना गरेको पाइएन ।कािव��धको पालना गन�तफ�  काय�लयले �यान िदनुपद�छ।
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७६ �ितवेदन पेश गनु�पन� : 
सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम २३(१) मा �थािनय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको
चौमा�सक तथा बािष�क �ितवेदन अनुसूची -६ बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा स�ब�धी िवषय हेन�
िनकायमा पठाउनु पन�छ ।उपिनयम १ बमो�जम चौमा�सक �ितवेदन पठाउंदा पिहलो चौमा�सक �ितवेदन मं�सर ७ गते िभ� दो�ो
चौमा�सक �ितवेदन चैत ७ गतेिभ� र ते�ो चौमा�सक �ितवेदन तथा वािष�क �ितवेदन अक� आ�थ�क बष�को साउन १५ गतेिभ�
िवभागले तोकेबमो�जम पठाउनु पन�छ भ�े �यव�था भएकोमा नगरपा�लकामा सो िनयमको पालना भएको पाइएन ।पा�लकाले िनयमको
पालना गन� िवषयमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

७७ भ�ा रकम िवतरण �यव�थाः 
सामा�जक सुर�ा काय��म सं�ालन काय�िव�ध २०७५ को िनयम १६ (क) मा �थािनय तहले स�ब��धत वडा काय�लयमाफ� त �थम
 चौमा�सक असोजको १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� दो�ो चौमा�सक माघको १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� र ते�ो चौमा�सक जेठको १ गतेबाट
दो�ो ह�ािभ� िवतरण ग�र स�नुपन� �यव�था भएकोमा काय�िव��धको पालना भएको पाइएन।पा�लकाले काय�िव�धको पालनमा �यान
िदनुपद�छ।

७८ पारदिश�ता कायम गनु�पन� : 
सामा�जक सुर�ा काय��म सं�ालन काय�िव�ध २०७५ को िनयम ३३ (क) मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण
स�ब��धत वडा सिमितह�को �सफा�रसका आधारमा �थािनय तहको सभामा पेश गनु�पन�छ साथै (ख) मा �थािनय तहले स�ालन गरेको
काय��मको चौमा�सक वा वािष�क �पमा सिम�ा गदा� सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन सिम�ा गनु�पन�
�यव�था भएकोमा सोको पालना भएको पाइएन ।पा�लकाले काय�िव�धको पालनामा �यान िदनुपद�छ ।
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७९ िववरण पठाउनु पन� : 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध २०७५ अनुसूची ८ को शत� ६ अनुसार गाउँपा�लका र नगरपा�लका बाट �ा� रकम
लाभ�ाहीको खातामा ब�कले १५ िदनिभ� ज�मा गरी ��येक खातामा ज�मा भएको रकम दे�खने िववरण सिहतको (Reverse Feed)

िववरण पेश गनु�पन� �यव�था रहेकोमा नगरपा�लकामा उ� शत�अनुसार वकैवाट चौमा�सक �पमा ज�मा भएको िववरण �ा� भएको
दे�खएन।काय�िव�धको पालनामा �यान िदनुपद�छ ।

८० िवपद ्�यव�थापन काय�योजना: 
िवपद जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७-२_ तथा िवपद जो�खम �यिुनकरण तथा �यव�थापन िनयमावली,
२०७६ को िनयम -८_ मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा �देश िवपद �यव�थापन सिमितवाट
�वीकृत एिककृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने ग�र �थानीय िवपद �यव�थापन योजना तजु�मा ग�र काया��वयन गन�, बजेट
िविनयोजन गन� लगाउने, सव ैप�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद पुव� तयारी तथा �ित काय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार
र राहतको �यव�था गन�, ऐनवमो�जम काय� गरे नगरेको अनुगमन गन�, िवपद सुचना �णाली िवकास र स�ालन, त�या� अ�ाव�धक गन�,
िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��मसिहतको काय�योजना तयार गरी लागु गन� गराउने
स�ब��ध �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएको काय�ह� गरेको पाईएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गन�पद�छ ।

८१ 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� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको
पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।



https://nams.oag.gov.np67 of 71

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

८२ राहत उ�ार तथा पुन�था�पना (कोिभड १९) तफ� ः 
बजेट खच� गदा� साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३, िनयमावली २०६४, आ�थ�क काय�िवधी िनयमावली २०६४, मू�य अिभवृि� कर ऐन
२०५२ र िनयमावली २०५३, आयकर ऐन २०५८ अनुसारका �ि�या अपनाउनु पद�छ । ऐन िनयमको �ावधान पालना नभएको
दे�खएकोमा संकटको समयमा सवारी साधन नच�ने �यापार �यवसाय नखु�ने र सम�या भई तु��तै खच� गनु�पन� भएकोले िनयमका
�यव�था पालना ह�न नसकेको पा�लकाको भनाई रहेको छ ।यस पा�लकाले कोरोना रोकथाम र �यव�थापनमा � ३३०००००।०० खच�
गरेको छ ।

८३ महामारी फैलन स�ने अब�थालाई म�यनजर रा�द ैयस गाउपा�लकाबाट स�पादन ग�रएको पूब�तयारी  स�ब�धी काय�ह� िन�नअनुसार
रहेको पाइयो ।
: 

पूव� तयारी स�ब�धी
गनु�पन� काय�

स�पादन भएका �मुख ि�याकलापह� खच� रकम

�वारे�टाइन िनमा�ण
तथा �यव�थापन

२ ठाउमा�वारे�टाइन िनमा�ण २०००००

आइसोलेसन िनमा�ण १५ बेडको आइसोलेसन िनमा�ण ३०००००
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८४ कोरोनाको समयमा काय� गन� कम�चार�ह�लाइ �दान ग�रएको जोिखम भ�ा स�ब�धी �न�न �ववरण पाइयो ।
: 

�स जो�खम भ�ा पाउने
पदा�धकारी

कम�चारी वा
पदा�धकारी सं�या

भ�ाको �कार २०७७।७८ स�म खच�
रकम

कैिफय
त

१ �वा��यकम� ३१ जो�खम भ�ा १३०००००।००  

ज�मा ६६  १३०००००।००  

८५ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट कायम बे�जु : 

काया�लयका आ�त�रक लेखापरी�णमा उ�ेख भएका �यहोरा हालस�म पिन कायमै रहेका छन । आ�त�रक लेखापरी�णवाट
औं�याएको �यहोराह� अिवल�व फ�य�ट ह�नुपद�छ । आ�त�रक लेखापरी�णमा  औंलयाएका �यहोराह� यस�कार छन ।

व उ िश न गो भौ नं �यहोरा रकम -�_

गाँउपा�लका िश�ा १६ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा
अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले
भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े अि�म कर क�ी गरेको
छ� ैन । तसथ� उ� कर असुल ह�नुपन� �.
 

४६९५१।०

गाँउपा�लका
�वा��य

५१ पा�र�िमक कर, अि�म आय कर वहाल कर दा�खला
गनु�पन� �

१९६०६५।०

२,५५९,८४९
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कृिष शाखा १९ सामा�जक सुर�ा कर दा�खल गनु�पन� � = १५३१०।०

गाँउपा�लका चालु ३८९ अि�म आयकर, सामा�जक सुर�ा र नाग�रक लगानी
कोष दा�खला गनु�पन� �

८३०५५७।०

गाँउपा�लका पँु�जगत २७६,२७
७, २७९

अि�म आयकर, पा�र�िमक कर र मु अ कर दा�खला
गनु�पन� �

५२४५३५।०

संघीय सरकार
सशत� पँु�जगत
अनुदान

३३ धरौटी, मु अ कर कि� र अि�म आयकर कि� दा�खला
गनु�पन� �

९४६४३१।०

  ज�मा २५५९८४९।०

८६ पे�क� बाँक� : 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ अनुसार िदईएको पे��क काम स�प� भएको प��
िदनिभ� आफुले गरेको कामका स�ब�धमा खच� �मािणत गन� िबल, भपा�ई र कागजातसिहतको �ितवेदन पेश गरी फ�य�ट गनु�पद�छ ।
पा�लकामा िनयमानुसार काम स�प� भएपिछ फ�य�ट ह�नुपन� पे�क� हालस�म पिन फ�य�ट ह�न सकेको छैन । काम स�प� भएपिछ
अिवल�ब पे��क फ�य�ट ह�नुपद�छ । पे�क� बाँिकको िववरण यस�कार छ ।

गो भौ नं÷ व उ िश काम पे��क �लनेको नाम पे��क रकम �

२४९, गापा चालु सभा स�ालन खच� महा�जत थापा १५००००।०

४,५२६,२८०
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम२५१, गापा पँु�जगत छपाई िवकास स��याल ५०००००।०

३५, गापा चालु अ�य भाडा न�रमान सेजुवाल २०००००।०

४४, गापा चालु िविवध दान व वम ९०००।०

३५, गापा पँु�जगत जारकोट भवन कुशल िनमा�ण सेवा २५८५०००।०

२, गापा पँु�जगत गो�ेखेत झो पु गो�ेखेत झो पु उ स ५६२२८०।०

८७, गापा पँु�जगत धुलछहरा झो पु धुलछहरा झो पु उ स ३५००००।०

५१, गापा पँु�जगत पय�टन निवन शाही २००००।०

७७, गापा पँु�जगत उजा� िव�णलुाल �य�पाने १०००००।०

७९, गापा पँु�जगत वन तथा वातावरण देवे�� � चौलागाई ५००००।०

   २१९३७८०
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

८७ अनुगमन तथा स�परी�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 हनुे �यव�था छ । यो
वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु �न�नानसुार रहेको छ । 

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू 
 (C=A-B)

९८९५३२५५।००
 

०।०० ९८९५३२५५।००
 

 अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ
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)

९,८९,५३,२५५।००
 

०।०० ४,७१,०६,४५६।०० ०।०० १४,६०,५९,७११।००


