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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 संर्व ानको  ारा 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 संवै ातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, 
महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसिँग सम्बर्न् ि ऐन, 
तनर्मको आ ारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन 
जारी गररएको छ। 

स्रोि सा नको प्राति र पररिालन सम्बन् मा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा स ुारका 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 बािँडफािँटको 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 
स ुार हनु नसकेको, स्रोि, सा न 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 सम्बन् ी स्पि कार्ार्वत  िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू स ुार 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 पदात कारीहरूसिँग छलफल 
समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा स ुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग 
परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदात कारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू 
सबैलाइा  न्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 

 



 

 

 

  
महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

Office of the Auditor General 
अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 
 
 
 
 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 
( गण्डकी प्रदेश ) 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 
ि.नं. ७१ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 
श्री अध्र्क्षज्रू्, 
आत िँखोला गाउिँपातलका, गाउिँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
स्र्ाङजा। 
 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 
हामीले आत िँखोला गाउिँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससिँग सम्बर्न् ि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको 

लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 
हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आ ार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 

आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससिँग सम्बर्न् ि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसिँग सम्बर्न् ि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आ ार 
१.  आत िँखोला गाउिँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँिा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको 

छैन । 
२. लेखापरीक्षणबाट रू १ करोड ६१ लाख ९६ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र् ेप्रतिर्क्रर्ाबाट रू.२९ लाख ४१ हजार फस्र्ौट भई बािँकी बेरुजू 

असलु गनुापने रू २६ लाख १८ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू २४ लाख २८ हजार, तनर्तमि गनुापने रू १५ लाख १४ हजार र पशे्की रू 
६६ लाख ९५ हजार रहेको छ । आत िँखोला गाउिँपातलकाको गिवषा रु ३ करोड २९ लाख ६६ हजार बेरुजू बािँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र 
सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावत क बेरुजू रु ४ करोड ५ लाख ९६ हजार रहेको छ । बेरुजू 
वगीकरण र अद्यावत क बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. लेखापरीक्षणबाट स्रोि र सा नको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्दी अनसुार 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 आ ाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु ेकुन ै
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्व ान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसिँग सम्बर्न् ि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसिँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आ ारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अत कारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबत  ि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 आिँकडा रर्हि स्वरूपमा बने्न गरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउिँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अत कृि 
गाउिँपातलकाको 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 आिँकडा 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 लेखापरीक्षणसिँग 
सम्बर्न् ि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भने हुिँदैन। 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 आिँकडा मातनएको छ। 
 
  

         (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 

 

आत िँखोला गाउिँपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बािँकी 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 

सो भनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

३० २५ १६१९६ ३० ७ २९४१ ३० १८ १३२५५ २६१८ १५१४ २४२८ ० ० ३९४२ ६६९५ 

                                      
 

 

अद्यावत क बेरुजू र्स्थति 
२०७७।७८   

 
                                                                    (रु. हजारमा) 

र्जल्ला गि वषा 
सम्मको 
बािँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बािँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबािँकी 

स्र्ाङजा  ३२९६६ ० ५६२५ २७३४१ ० १३२५५ ४०५९६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : आँ�धखोला गाउँपा�लका, �यांजा , आँ�धखोला गाउँपा�लका , �याङजा

काया�लय �मुख यवुराज अ�धकारी २०७८-४-१ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख शेषका�त पौडेल २०७७-५-१८

काया�लय �मुख गेदरुाम ढकाल २०७७-४-१

लेखा �मुख जीवन पौडेल २०७७-४-१

लेखा �मुख आजाद पौडेल २०७७-१०-१

बे�जु रकम १६,१९६,२८१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २,८४,२९,४६१

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३४,६४,०३,६३१ चालु खच� २८,०३,६६,२४१.५४

�देश सरकारबाट अनुदान ३,३०,६६,००० पँूजीगत खच� १३,९४,४७,१७५

राज�व बाँडफाँट ४,२३,०३,६४१ िव�ीय/अ�य �यव�था ८,५६,२९,०३६.९६

आ�त�रक आय ७,२४,९०,३३१

अ�य आय ५,९०,४६,४७३.९५

कुल आय ५५,३३,१०,०७६.९५ कुल खच� ५०,५४,४२,४५३.५

बाँक� मौ�दात ७,६२,९७,०८४.९५
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

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

२ प�रचय 

�थानीय नते�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन
गन� उ�े�यल ेयस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो।�थानीय सरकारल ेसंचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका
काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ।पा�लका अ�तग�त६ वडा, ३४ सभा
सद�य रहेका छन।्यसको �े�फल ६९.६१ वग� �कलो�मटर रहेको छ।

३ लेखापरी�णको �ममा असुली
�संह बहादरु �े�ीको आ व २०७३।७४ को पे�क� फछयौटको संपरी�णबाट कायम वे�जू � ३७३३४।०० असुली भई दा�खला भएको छ।

४
�थानीय सि�त कोषः 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�  �. गतवष�  �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/ ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४�६०�७७४० ४९२९७�३३� ४९२९७�३३� ���९४३२२३.�० ���९४३२२३.�०

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धन)े ४७६२�७७४० ४�१�४१९०१ ० ४�१�४१९०१ ३�४�२३१�१.�० ० ३�४�२३१�१.�०

११००० कर ११ ६०२१४६२० �६१७�९३९ ० �६१७�९३९ ३��४�२२१ ० ३��४�२२१

१३००० अनुदान ४०�४९३१२० ४०९३�१�७० ० ४०९३�१�७० ३४३�४६१४९ ० ३४३�४६१४९

संघीय सरकार १२ ३६�४२७१२० ३६�३०७�६० ० ३६�३०७�६० २��१९०००० ० २��१९००००

�देश सरकार १२ ३३०६६००० ३३०६६००० ० ३३०६६००० �४२७६००० ० �४२७६०००

जनसहभािगता १००००००० ७९७७७१० ० ७९७७७१० ४३�०१४९ ० ४३�०१४९

१४००० अ�य राज�व ���०००० १६३११३९२ ० १६३११३९२ २१३१�११.�० ० २१३१�११.�०

१�००० िविवध �ाि� २०००००० ० ० ० ० ० ०

ख. अ�य �ाि� ९�००००० १११३६४३७ १११३६४३७ १७१४२००४२ १७१४२००४२

कोषह� २०००००० २��४७६० ० २��४७६० ६९०२�२१ ० ६९०२�२१

धरौटी ० �२�१६७७ ० �२�१६७७ १०९४१४० ० १०९४१४०

संघीय�देश सरकार वा अ�य काय��म ७�००००० ० ० ० १६३४२३०�१ ० १६३४२३०�१

भु�ानी (ग+घ) �३�४�७७४० ४१०९४७१२९.२० ४१०९४७१२९.२० ��९१७०१�३.९२ ��९१७०१�३.९२

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) �२�६�७७४० ४०�०१��३�.१९ ४०�०१��३�.१९ ३�७४६१��१.९२ ३�७४६१��१.९२

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� १७९�२�००० १६६६७७०७४.१९ ० १६६६७७०७४.१९ १�७१६६२९४.�७ ० १�७१६६२९४.�७

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� १३६४९०२४० ९६९७९४९० ० ९६९७९४९० ३७३�७७�� ० ३७३�७७��

२�००० सहायता (Subsidy) १� ० ० ० ० ९०१०१७ ० ९०१०१७

२६००० अनुदान १� २७�९००० २७�७�०० ० २७�७�०० १६७७३३९� ० १६७७३३९�

२७००० सामा�जक सुर�ा १� ३००००० २१६�०० ० २१६�०० २६६४९�९ ० २६६४९�९

२�००० अ�य खच� १� ४००००० ३�४�०० ० ३�४�०० ७�१४०० ० ७�१४००

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� १� २०६१�३�०० १४१०३३७७१ ० १४१०३३७७१ १७१७�७०२�.०� ० १७१७�७०२�.०�

घ. अ�य भू�ानी ९�००००० २९२�२९४.०१ २९२�२९४.०१ ��९१७०१�३.९२ ��९१७०१�३.९२

कोषह� २०००००० १९१४४०३ ० १९१४४०३ ६�४�१३१ ० ६�४�१३१

धरौटी ० १०��४�� ० १०��४�� १७३७०९० ० १७३७०९०
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संघीय�देश सरकार वा अ�य काय��म ७�००००० ० ० ० १६३४२३०�१ ० १६३४२३०�१

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक� (७१�९३.९९) (७१�९३.९९)

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (४९४०००००) �२०३१२०�.�० �२०३१२०�.�० (३२२६९३०.१२) (३२२६९३०.१२)

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) २�४२९४६१ २�४२९४६१ ३२४३१७�४ ३२४३१७�४

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (४९४०००००) ११०४६०६६९.�० ११०४६०६६९.�० २९२०४�२३.�� २९२०४�२३.��

ब�क तथा नगद बाक� २४ ११३२२७१७४.�० ११३२२७१७४.�० २७१०१६१३.�� २७१०१६१३.��

५ िव��य िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई
आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ।सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको�यव�थापन गनु�पद�छ।यस
स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् :

v यस �थानीय तहलेNPSASअनु�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� �.९ करोड ४४
लाख ९६ हजार समेटन नसकेको कारण यथाथ� एिककृत आ�थ�क िववरण माग गरी सोही िववरणलाई आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ।

v �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन।
v �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।
v ब�क मौ�दातः सु�को िव��य �ितवेदन म ले प फा नं २७२ मा वषा��तको बाँक� मौ�दात �. ११३२२७१७४.८० दे�खएकोमा पा�लकाले पेश गरेको �मािणत एिककृत आ�थ�क
िववरणमा िविभ� ९ वटा खातामा रहेको ब�क मौ�दात �.७६२९७०८४.४५ रहेको छ।सु�मा बढी दे�खएको ब�क मौ�दात �.३६९३००९०.३५ को स�व�धमा पा�लकाले एिकन
गरी ब�क िहसाव िमलान तयार पारी िहसाव िमलान गनु� पद�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 िववरणक◌ो त�या�मा एक�पता दे�खदनै।

�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।

६ गत वष�को �ज�मेवारी 
सु�को म.ले.प.फा.नं. २७२ तथा पा�लकाले पेश गरेको �मािणत एिककृत आ�थ�क िववरणमा गत वष�को मौ�दात �.२८४२९४६१।०० �ज�मेवारी सारी आ�दानी बाँ�धएको छ।
गत आ.व को िविभ� कोष समेतको यथाथ� ब�क मौ�दात �.२८७८४२२१।०० रहेको तथा सोही रकम �ज�मेवारी सारी आ�दानी बा�नु पन�मा �.२८४२९४६१।०० मा�ै

३५४,७६०
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�ज�मेवारी सा�रएकोले कम �ज�मेवारी सा�रएको �.३५४७६०।०० को �ज�मेवारी सारी आ�दानी बाँधी सोको �माण पेश गनु�पन� �..

७ आ�त�रक िनय��ण �णाली 

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

�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 २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार 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।
· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार
गरेको पाईएन।

�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।
· 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 सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन।
· पा�लकाले मातहतका िविभ� न शाखा तथा वडा काया�लयह�वाट सामा�ी ख�रद गरी सो वापत िवल रकम भु�ानी ग�रएकोमा उ� शाखा तथा वडा काय�लयमा दा�खला ग�रएको
�ज�सी सामा�ीको अिभलेख काया�लयको मूल खातामा �िव� टी नह� ँदा लगत अ�ाव�धक नभएको दे�खयो।
· �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
· मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदएको तथा ई-टीिडएस
गरेको छैन।
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· 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, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयारगनु�पन�मा तयार 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,

�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 अव�थावा सूचना िदन इ�कार गरेको अिभलेख रा�नुपन�
जसमा सूचना माग गन�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�जम उ�े�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� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा �थानीय तहले साव�जिनक स�प��को संर�ण गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को अिभलेख नराखेको,
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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� �यव�था बमो�जम पा�लकाले १८ ऐन, ६ काय�िव�ध तथा १ आँधीखोला गाउँपा�लका काय� िवभाजन िनयमावली जारी गरी काया��वयनमा �याएको
पा�लकाले िदएको िववरणमा छ।पा�लकाले आव�यक िवषयमा ऐन कानून बनाई काया��वयनमा �याउनु पद�छ।

८ वजेट 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 �.४६ करोड ७६ लाख
६० हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।१० मा पा�रत भएको छ।यसैगरी �थानीय तह �मुखले २०७७।३।१५ मा �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेट खच�
गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ।

९ 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 १००० ले िनवेदन िदएकोमा १०००, घरवाटो �सफा�रश २०० , नाग�रकता �सफारस ६१४, नाता �मािणत ६००, बसाइसराई ७४, तथा अ�य
२५२ सं�यामा दता� तथा �सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो।पा�लकाले िववाह दता�, स�व�ध िव�छेदप�ीकरण दता� तथा 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।

१० योजना तथा काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ि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 योजनाछनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ।यस वष�
भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:
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�स न िववरण योजना सं�या रकम (�.हजारमा)

१ १ लाख भ�दा कमको योजना ३ ३८०

२ १ लाख दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ९७ २००००

३ ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना १७ १०२७५

४ १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मा योजना १७ २२८२६

५ ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� १२ ८५८८४

ज�मा १४६ १३९३६५

११ �े�गत वजेट तथा खच� 
�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�छर। (�.हजारमा)
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�स.नं. �े�/उप�े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�किवकास ६३३५० ४६२४७ ११.३४

२ सामा�जकिवकास २४१९२७ २०३२५९ ४९.८३

३ पूवा�धारिवकास १४८३११ १०६४०३ २६.०८

४ बन वातावरण तथा िवपद �यव�थापन २२०० १४६५ ०.३६

५ सं�थागत िवकास र सेवा �वाह ५१०० ३३१३ ०.८१

६ िव��य �यव�थापन तथा सुशासन १४८०० ९५६९ २.३५

७ काया�लयस�ालन तथा �शासिनक ५०००० ३७६६४ ९.२३

कुल ज�मा ४०७९२० १००

१२ आ�त�रक लेखापरी�ण नभएको 
�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।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 पा�लकाले आ�तरीक लेखापरी�ण
अिनवाय� गनु�पन� �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

१३ पँू�जगत खच�को ��थित 

काया�लयको कुल पँूजीगत खच�को िव�लेषण गदा� देहायअनुसारको ख�रद िव�धवाट रकम खच� भएको िववरण पेश भएको छ।साव�जिनक ख�रद िनमयावली, २०६४ को िनयम ९७
मा रोजगारी �सज�ना ह�ने तथा लाभ�ाही समुदायलाई ह�ता�तरण ह�ने आयोजना मा� उपभो�ा सिमतीवाट गराउनुपन�मा जिटल तथा �ाभी मे�सन समेत �योग ह�ने �.६ करोड
३८ लाखको काय� १३६ उपभो�ा सिमित तथा लाभ�ाहीवाट गराएको छ।उपभो�ा सिमितवाट गराएको कामको गुण�तर परी�ण लगायतका काय� नभएको कारण यसको
गुण�तर तथा िदगोपनाको प� कमजोर ह�न स�ने दे�खदाँ उपभो�ा सिमितमाफ� त धेरै काय� गराउने प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ।
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िववरण रकम (�.हजारमा)

खुला बोलप�वाट १६५००४

�सलब�दी दरभाउप�वाट ०

उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट ६३८००

सोझै ख�रद १५००

ज�माः २३०३०४

१४ पँू�जगत चौमा�सक खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ मा �ैमा�सक �गित िववरण वनाई के���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�रव३८.६८ �ितशत खच� भएको दे�ख�छ भने �थम चौमा�सकमा शू�य �गित भएको दे�खयो।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�सकगत खच� असार मिहनाको खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

कुल पँुजीगत खच� १३९३७४ ० ३७८९६ १०१४७८ ५३९१२

�ितशत १०० ० २७.१९ ७२.८१ ३८.६८

१५ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ।सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप
�कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ।लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो
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लगाउन बाँक� नरहेको पा�लकाले िदएको िववरणमा उ�ेख छ।यो बष� १० मु�ा दता� भएकोमा ८ फ�यौट भई २ फ�यौट ह�न बाँक� रहेको पा�लकाबाट �ा� िववरणमा उ�ेख छ।
�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी �भावकारी ढंगबाट �याय स�पादन गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

१६ िदवा खाजा अनुदानः 
काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.११.१ मा �थानीय तहले िदवा खाजा काय��म काया��वयन गदा� सामुदाियक िव�ालयमा �ार��भक वाल
िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत वालवा�लकाह�का लािग �ितिव�ाथ� १५ का दरले िव�ालय स�ालन भएको िदनलाई आधार मानी िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक
हा�जरी पु��तका को �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�यस अ�य�वाट �मािणत गराई �थानीय तहमा संकलन गरी सं�या एिकन भए प�चात मा� थप अनुदान िदने
�यव�था भएकोमा पा�लकाले िव�ालयको िव�ाथ� हा�जरी वेगर ९० िदनको �.३४१५५००।०० िदवा खाजा वापत िविभ� िव�ालयलाई अनुदान िनकासा िदएको छ।पा�लकाले
काय�िव�धमा भएको �यव�थाको पालना गरी आव�यक �ि�या पुरा गरीसकेप�चात मा� अनुदान िनकासा िदने गनु�पद�छ।

१७ 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 कायम गन� स�व�धी मापद�ड,, २०७७ 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�लका चालु तफ� को लेखापरी�ण छनौटमा परेका केही भौचरको परी�ण गदा�
�प� �योजन समेत नखुलाई िविभ� �यि�लाई �.२६४५००।०० सहायता िवतरण गरेको पाइयो।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� ले�नु पद�छ।

१८ ऐ��छक िवषयः 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.४.६.१ मा सामुदाियक िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई िनशु�क पा�पु�तक अनुदान उपल�ध गराउदा िव�ाथ�
सं�या र पा�पु�तको दरको आधारमा सु�वातमा ७५ �ितशत तथा भना� प�चात िव�ाथ� सं�या एिकन गरी नपुग २५ �ितशत पा�पु�तक अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था
भएकोमा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को च.नं ३९५ िमित २०७८।०२।२५ को प�ानुसार आ व २०७७।७८ को शैि�क स� २०७८ अषाढ १ गते दे�ख मा� �ार�भ ह�ने
र �यसपछी भना� भएका िव�ाथ�को िववरण पा�पु�तक ख�रद र िवतरणको अव�था यिकन गरी नपुग ह�ने अनुदान रकम िनकासाको �ि�या अगाडी वढाँउदा चालु आ.व समा�
ह�ने भएकोले िव�ालयमा िव�ाथ� भना� भई सं�या एिकन ह�न नसकेमा शैि�क स� २०७७ को भना� सं�यालाई आधार मािन िनशु�क पा�पु�तक वापतको सत �ितशत
अनुदान िव�ालयमा िनकासा िदने प�रप� भएकोमा पा�लकाले िव�ाथ� भना� सं�या तथा ऐ��छक िवषय �लने िव�ाथ� सं�या एिकन नगरी क�ा ९ र १० को ऐ��छक िवषयको
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अनुदान िददंा �मशःएकमु� �.६४५ र �. ६६० का दरले �. १५६७३५ र �. १६९६२० समेत गरी कुल �.३२६३५५ िनकासा िदएको पाईयो। िव�ाथ� सं�या यिकन नगरी
एकमु� अनुदान िदने �वृितमा िनय��ण गनु�पद�छ।

१९ वढी दर राखी पा�पु�तक अनुदानः 
काय��म काया��वयन पु��तका,२०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.४.६.१ मा सामुदाियक िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई िनःशु�क पा�पु�तक अनुदान उपल�ध गराउदा ईिमसमा
�िव�ी त�याकंलाई स�ब��धत िव�ालयवाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�याकंसँग स�यापन गराई स�यािपत िववरण िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोको आधारमा
िनकासा िदनुपन� र अनुदान िनकासा िददंा पा��म िवकास के��बाट �वीकृत दररेट बमो�जम पा�पु�तकको अनुदान िनकासा िदनुपन�उ�ेख छ।पा�लकाले पा��म िवकास
के��वाट �वीकृत दररेट अनुसार अनुदान िनकासा िदनुपन�मा तल उि��खत क�ाका िव�ाथ�ह�लाई �वीकृत दररेट भ�दा वढी दररेट रा�ख अनुदान िनकासा िदएको पाईयो उ�
�वीकृत दररेट भ�दा वढी अनुदान िनकासा िदएको रकम स�ब��धत िव�ालयह�वाट असूल गनु�पन� �.

क�ा िव�ाथ� सं�या िनकासा िदएको दररेट �वीकृत दररेट फरक दररेट वढी िनकासा

१ १९० ६४७ ५१८ १२९ २४५१०

२ १८५ ६९५ ५४७ १४८ २७३८०

३ १९७ ७२५ ५७२ १५३ ३०१४१

४ १६९ ४६१ ३६९ ९२ १५५४८

५ १८४ ५१० ४०८ १०२ १८७६८

६ २१० ८७१ ६९७ १७४ ३६५४०

ज�मा १५२८८७

१५२,८८७

२० िविवध खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गदा� सो खच�लाई पु��ाई गन� �माण काजगात समेतको लेखा रा�नुपन�
एंव नेपाल सरकारले जारी गरेको साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम स�व�धी मापद�ड, २०७७ को दफा ३ मा साव�जिनक िनकाय तथा साव�जिनक पद धारण गरेको �यि�ले
सरकारी कामको �सल�सलामा खच� गदा� काया�लय सामान, मसल�द, पानी, िबजुली, इ�धन, िविवध खच� लगाएतका िशष�कमा खच� गदा� िमत�यियता कायम ह�ने गरी खच� गनु�पन�
�यव�था भएकोमा पा�लकाले झोला, रेनकोट लगायतका िशष�कमा ज�मा �.३८५४९२।०० को खच� भएको छ।यसरी ह�ने खच�मा पा�लकाले आगामी िदनमा िनय��ण गनु�पद�छ।
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२१ परामश�दाताको पूव�िनधा��रत �ितपूित� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ (क) मा परामश�दाताको िढलाईको कारणले खरीद संझौता बमो�जमको काम तोिकएको समयमा स�प� ह�न नसकेमा
संझौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी साधारणतया �ितिदन संझौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुित� �लनुपन� उ�ेख छ।�य�तै काया�लय एंव परामश�दाता
िबच भएको स�झौतामा पिन समयमा काम स�प� ह�न नसकेमा �ितिदन संझौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुित� �लने �यव�था छ।पा�लकाले सेपत भ�या�
देउराली सडकको �ार��भक वातावरणीय परी�ण (आई.ई.ई) तयारी गन� काय�को लािग परामश�दाता �ीन �याली क�स�टे�सी �ा.�ल.लाई मू.अ.कर वाहेक �.४२०६४६।००
भु�ानी िदएको पाइयो।उ� काय� गन�को लािग िमित २०७७।५।२७ मा संझौता गरी २०७७।६।३० मा संपन गनु�पन� गरी संझौता भएकोमा परामश�दाताले तोिकएको अव�धमा
काम नसक� िमित २०७७।८।१६ मा काय� स�पन गरी भु�ानीको लािग िनवेदन पेश गरेको छ।उि��खत आधारमा िनज परामश�दाताबाट ४५ िदन िढला गरी काम भएकोले
संझौता बमो�जम �ितिदनको �.२१०।०० का दरले ह�ने ज�मा �.९६६५।०० स�व��धतबाट पूव� िनधा��रत �ितपूित� असूल गनु�पन� �.

९,६६५

२२ 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� �.

६,६९५,०००
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गो. भौ. न. र
िमित

पे�क� �लने �यि�/फम�/क�पनी �योजन �याद
ननाघेको

�याद नाघेको

३४ �संह ए�ड �दश� सं�कृित।�ी च�पे� वर जे.भी. सेपत भसया�ङ वा��सङ प� चासे सडक आयोजना ३२५००००

५७ िववेक ए�ड कुवेर िव�डस� द�लोटे खानेपानी आयोजना ६०००००

८६ �संह ए�ड �दश� सं�कृित।�ी च�पे� वर जे.भी. सेपत भसया�ङ वा��सङ प� चासे सडक आयोजना ३२५००००

१० जनिहत सेके�डरी �कुल रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ५९४०००

११ शारदा म��दर मा�यािमक िव�ालय रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ५९४०००

१२ गाउँफक�  आ.िव. रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ६०००००

१४ अ�धाअ�धी �काश सेके�डरी �कुल रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ५९४०००

२१ अ�धाअ�धी �काश सेके�डरी �कुल रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ११५२०००

२१ गाउँफक�  आ.िव. रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ११४६०००

२१ जनिहत सेके�डरी �कुल रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ११५२०००

६३ माझकटेरी राजा�वाँरा टोलमा सामुदाियक भवन
िनमा�ण उ.स.

माझकटेरी राजा�वाँरा टोलमा सामुदाियक भवन िनमा�ण ८५०००

१७४ ४ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ.स. गाउँपा�लका वडा नं ४ को वडा भवन िनमा�ण ५०००००

१९५ च�डीबनपाला �संचाई कुलो िनमा�ण योजना
उ.स.

�संचाई योजना ५००००

१२७ सुिनल शमा� संचार महसुल १५०००

१९९ िनराजन लािमछाने आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख �वा��य स�ब��ध �ाथिमक उपचार १०००००
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वारे अिभमु�खकरण

१९९ िनराजन लािमछाने समुदायमा आधा�रत नवजात िशशु तथा बालरोगको एिककृत
�यव�थापन

१०००००

२०० रिवन पौडेल अ�य िविवध खच� १३०००

ज�मा ७१००००० ६६९५०००

सु�कोम.ले.प.फा.न २११ मा आ.व ०७७।७८ को अ��य स�ममा फ�यौट नभई बाँक� रहेको कूल पे�क� �.१८४०२०००।०० म�ये िविभ� िनमा�ण �यवसायी, उपभो�ा सिमित
तथा पदा�धकारीह�को नाममा रहेको पे�क� रकम लेखापरी�णको अव�धिभ� फ�यौट भएकोले पा�लकाबाट पे�क� फ�यौट �योजनको लािग अनुरोध भई आएकोमा उ�
रकमको परी�ण स�व��धत आ.व.मा नै गन� गरी पे�क� फ�यौट �योजनको लािग मा� ज�मा �.४६०७०००।०० पे�क� फ�यौट गरी बाँक� �.१३७९५०००।०० पे�क� वे�जू
कायम ग�रएको छ।

२३ पे�क� फछयौट 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३(३) मा पे�क� िदँदा िनमा�ण �यवसायीबाट �य�तो पे�क� रकम खा�ने गरी बािण�य ब�कबाट जारी भएको ब�क जमानत �लई
पे�क� िदने तथा उि��खत िनयमको उपिनयम (६) मा िनमा�ण �यवसायीले ख�रद संझौता बमो�जमको काय� संझौता अव�धिभ� नगरेको कारणले पे�क� फछयौट ह�न नसकेमा
साव��जनक िनकायलाई भु�ानी गन� गरी वािण�य ब�कबाट जारी भएको ब�क जमानतबाट �ा� गन� र �य�तो पे�क� रकमको सयकडा दश �ितशतका दरले �याज समेत असूल गन�
�यव�था छ।पा�लका र िनमा�ण �यवसायी �ी िगता/ �ी ि�यिटभ जे.भी. बीच पा�लका अ�तग�तको फूलबारी पुवाँडाडा सडक �तरउ�ती काय�को लािग िमित २०७७।९।२७ मा
िनमा�ण काय� स�प� गन� गरी िमित २०७६।९।२८ मा मू.अ.कर समेत �.४ करोड ३१ लाख २४ हजारमा संझौता भई िनमा�ण काय� भएको छ।ख�रद संझौताको सामा�य
शत�नामाको बुदाँ नं ५७.३ मा पे�क� रकम संझौता अव�धको ८० (असी) �ितशत अव�धिभ� क�ा गरी स�नुपन� �यव�था गरेको छ।संझौताका आधारमा िनमा�ण �यवसायीलाई
िदएको पे�क� िमित २०७७ साल काित�क १५ मा फछयौट ग�रस�नु पन�मा रिनङ बील भु�ानीमा पे�क� क�ा गरेको पाइएन।िनज �यवसायीको नाममा बाँक� रहेको पे�क�
�.३७९४०००।०० म�ये िमित २०७७।७।१९ को ते�ो न�रङ वीलमा �.५ लाख फछयौट भएको र बाँक� �.३२ लाख ९४ हजार अ��तम बील भु�ानीमा क�ा नभएकोमा उ�
रकम म�ये लेखापरी�ण अव�धमा �याज समेत �.३४ लाख २० हजार असुल भई दा�खला भएको छ।बाँक� �.३२ लाख ९४ हजारको १६ मिहनाको �याज रकम �.४३९२००।
०० समेत गरी �. ३७३३२००।०० मा �.३४ लाख २० हजार असुल भएको रकम कटाई बाँक� �.३१३२००।०० असूल गनु�पन� �..

३१३,२००

२४ कृिष तथा पशुमा अनुदानः 
पा�लकाले संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत चालु काय��मवाट देहायवमो�जम कृिष तथा पशु अनुदान उपल�ध गराएको छ।
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�स नं भौचर नं िववरण रकम

१. १५६ साझेदारीमा बा�ा �व��न काय��म ९६३५९६

२. १४३ लागत साझेदारीमा भैस� �व��न काय��म २०३८९७५

३. १५७ लागत साझेदारीमा बा�ा पकेट काय��म १५०००००

४. १९० कृिष उ�पादन पकेट संचालक सिमित २२०९९८५

५. १९१ उ� नत मकै िवउमा कृषकह�लाई अनुदान २८००००

६. २८९ ५०% अनुदानमा �ला��टक टनेल ख�रद अनुदान ८७९९९८

७. २९७ ५०% अनुदानमा सु�तला िव�वा ख�रद अनुदान ४२९६००

· सरकारी अनुदान रकमको िवतरण सदपुयोग सही एवं समुिचत त�रकाले गरी खच�को साव�जिनिककरण एवं अनुगमन ह�नुपद�छ र सोको �भावकारीता मापन गन� संय�� िवकास
माफ� त उ�पादन तथा उ�पादक�वमा वृि� आए नआएको स�ब�धमा �ितवेदन वनाउनुपद�छ। साथै अनुदानमा िवउ िवतरण गदा� ज�गाको �वािम�व हेरीमा� िवतरण गनु�पद�छ।
· अनुदान िदएका कृषकको अनुमान गरी उ�पादन र उ�पादक�व स�ब�धमा �ल�खत �ितवेदन तयार गरेको छैन।
· िविभ� न 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।
· केिह मापद�ड तथा पुराना काय�िव�धमा अनुदान �ािहले क��तमा १० वष�स�म अिव��छ� न �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 छा�ने �वृित दे�खएकोले यसमा िनय��ण गन� गरी ि�याकलाप संचालन गनु�पन� दे�ख�छ।
· अनुदान�ाहीले ३ वटै सरकारवाट अनुदान �लए न�लएको सुिन�� चत गरेको छैन।
· कृिष तथा पशुपालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष िवमा तथा पशु िवमामा अनुदानका काय��म संचालन गद� आइरहेको छ।पा�लकाले कृिष �े� तथा पशु �े�मा
िविभ� न अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेमा मा� अनुदान िदने िनित तय गनु�पन�मा िवमा गन� गराउने तफ�  पा�लकाले �यान निदइ अनुदानका काय��म मा� संचालन गरेको
दे�ख�छ। एक सरकारले �याएको िनतीलाई अक� सरकारले सहयोग गन� गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ।

२५ लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद ऐन¸२०६३ को दफा ५ मा िनमा�ण काय�को बाहेक एक लाख भ�दा बढीको ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था भएको एंव िनयमावली¸ २०६४ को
िनयम १३(५) मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामानको मम�त संभारको लागत अनुमान तयार गदा� सो िनकायमा सोसंग द� कम�चारी भए �य�तो कम�चारीबाट �य�तो
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कमा�चारी नभए �य�तो काम गन� �यि� फम� वा क�पनीबाट लागत अनुमान तयार गन� लगाउने �यव�था भएकोमा पा�लकाले काया�लयका सवारी साधन मम�तमा िविभ� पाट�संग
वष�भरीमा �.१० लाख ९९ हजार खच� भएको छ।पा�लकाले सवारी साधनह�को मम�त संभार गदा� ऐन तथा िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम लागत अनुमान �वीकृत गरेको
पाइएन।पा�लकाले लागत अनुमान �वीकृत गराएर मा�ै खच� गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ।

२६ बढी भु�ानी 
पा�लका र स�वृि� नेपाल ई��जिनय�रङ सिभ�सेस ए�ड �रसच� से�टर �ा.�ल.बीच ह�रपाला िटकाजा आँधीखोला पुलको िड.िप.आर तथा शहरे अघौली �स�वारी सडक तथा
फूलबारी कटेरा सडक ख�डको िड.िप.आर काय�को लािग संझौताअ बमो�जम �.१८ लाख ८६ हजार भु�ानी भएको छ।िनज परामश�दाताले िदएको िड.िप.आरको �ितवेदनमा
उि��खत दईु सडक म�ये पिहलो सडकको ल�वाई ५.१५ िक.मी र दो�ो सडकको ल�वाई २.८३ िक.मी गरी ज�मा ७.९८ िक.िम को मा� िड.िप.आर काय� भएकोमा ८.१ िक िम
पुरै भु�ानी भएकोले �ित िक.िम �.७०२१८।०० का दरले ०.१२ िक.िम को �.८४२६।०० बढी भु�ानी भएकोले स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �..

८,४२६

२७ न�स� भ�दा बढी भु�ानी 
नेपाल सरकार भौितक पूवा�धार िवकास तथा यातायात म��ालयबाट जारी भएको Feasibility Study, Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological

Study and Detailed Design of the bridge and Road को लािग �ित पुलसडकको लािग ला�े मािनसको लागत तथा सोसंग स�व��धत िविवध खच�ह� म�ये यातायातमा
मािनसको लागतको १०%, मेिशन तथा उपकरणमा १०% र मसल�द तथा अ�यमा ५% गरी बढीमा २५% स�म लागत समावेश गन� सिकने �यव�था गरेको छ।पा�लकाले िविभ�
ख�डको सडक तथा पुलको िड.िप.आर तयार गन� काय�को लािगस�वृि� नेपाल ई��जिनय�रङ सिभ�सेस ए�ड �रसच� से�टर �ा.�ल. संग भएको काय�मा �ित िक मी सडकको लागत
अनुमानमा मेिशन,उपकरण तथा मािनसको लागत �.२६९४३।०० को २५ �ितशतले ह�ने �.६७३६।०० थप गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन�मा �.१०७७७।०० राखेको
पाइयो।लागत अनुमानको हाराहारीमा संझौता भई काय� भएको छ।यसरी न�स�लाई आधार नमानी लागत अनुमान गदा� ८.१ िक मी सडकको काय�मा बढी भु�ानी भएको
�.३२७३४।०० स�व��धतबाट असूल गनु�पन� �..

३२,७३४

२८ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ मा ५ लाख �पैयास�म लागत अनुमान भएको मालसामान दररेट माग गरी सोझै ख�रद गन� सिकने तथा िनयम ८४ मा
साव�जिनक िनकायले �वीकृत काय��म र ख�रद योजना अनुसार �.२० लाख �पैयास�म लागत अनुमान भएको मालसामान �सलव�दी दरभाउप� आ�ान गरी ख�रद गनु�पन�
�यव�था भएकोमा पा�लकाले यस आ.व. मा काया�लय संचालनको लािग वािष�क �वीकृत काय��म अनुसार िविभ� आपूत�कबाट ज�मा �.२२ लाख ५९ हजारको मालसामान
ख�रद गरेकोमा नमुना छनौटको आधारमा लेखापरी�ण गदा� िन�न िमित र गो.भौ.न बाट एउटै फम�÷आपूत�कबाट पटक-पटक गरी �.५ भ�दा बढीको मालसामान िनयम िवपरीत
सोझै ख�रद गरेको पाइयो।ख�रद िनयमावली िवपरीत भएको खच� अिनयिमत दे�खएको �..

१,४१७,८५४
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गो भौ न िमित िववरण भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी भएको रकम

१६१,२०७७.११.१४ काया�लय सामान ख�रद लेखा क��यूटर ए�ड स�लायस� �याङजा १८३८९५

२५८,२०७८.३.१२ काया�लय सामान ख�रद लेखा क��यूटर ए�ड स�लायस� �याङजा २८३०५३

७३,२०७७.७.१२ काया�लय सामान ख�रद लेखा क��यूटर ए�ड स�लायस� �याङजा ४०६३८२

ज�मा ८६३३३०

२०७,२०७७.१२.१५ काया�लय सामान ख�रद अ��मता ट� ेड क�सन� पोखरा २९१६६४

७६,२०७७.०७.२० काया�लय सामान ख�रद अ��मता ट� ेड क�सन� पोखरा २६२८६०

ज�मा ५५४५२४

कूल ज�मा १४१७८५४

२९ मू अ कर क�ी नभएको 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६(ग) मा सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पुण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ स�थाले ठे�का वा करार अ�तग�त
आपुित� ह�ने व�तु वा सेवा आपुित� वापतको रकम स�व��धत िनमा�ण �यवसायी, आपुित�कता� वा परामश�दातालाई भु�ानी गदा� िनजलाई भु�ानी गन� कर रकमको 5० �ितशत रकम
मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था भएकोमा गाउँपा�लकाले पा�लका अ�तग�तका िविभ� ख�डको सडक तथा पुलको िड.िप.आर तयार गन� काय�को लािग स�वृि� नेपाल ई��जिनय�रङ
सिभ�सेस ए�ड �रसच� से�टर �ा.�ल.संग भएको संझौता बमो�जमको मू.अ.कर बाहेक �.१६६८७६५।०० को भु�ानीमा मू.अ.कर �.२१६९४०।०० को ३० % ले ह�ने
�.९७६२३।०० स�व��धतबाट असूल गनु�पन� �...

९७,६२३

३० दर फरक परेकोः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� स�व��धत काय�को �वीकृत न�स� तथा �ज�ा दररेटको आधारमा दर
िव�लेषण गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त पुतलीखेत तथा वरिपपले मोटरवाटो नाली मम�त तथा गोरेटो बाटो संर�ण काय�को
Excavationकाय�को दर िव�लेषण गदा� �ित घनिमटर �.४२६.०७ राखी रा�ख दर िव�लेषण गरेकोम �ित घ.िम. �.६३९.०१ का दरले ज�मा ४५० घ.िम. कामको भु�ानी
गरेको छ।यसरी भु�ानी भएको रकमबाट थप �ययभार परेको �..

९५,८२३

३१ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
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�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं 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 तहिभ�का वडाह�मा नगर सरसफाई,नाली ख�े, पिहरो सफा गन�,
�यािवन जाली भन� तथा बाटो िनमा�ण काम लगायतका ११ िनमा�णका काय��म स�ालन गरी यस वष� ४६ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.३० लाख ६४ हजार खच� गरेको छ।
लि�त वग�लाई ७६ ि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।

३२ भरपाई पेश नभएकोः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन�
उ�ेख छ। पा�लकाले देहाय वमो�जमका काय��ममा उ�त िव�वा तथा िवउिवजन ख�रद गरेकोमा केिह प�रमाण िवतरण गरेको भरपाई पेश भएको र केिह प�रमाण िवतरण गन� नै
वांक� रहको पाईयो।पा�लकाले उ� िवतरण िव�वा तथा िवउ िवजन िवतरण गरेको भरपाई पेश गनु�पद�छ �.

गो.भौ.न.।िमित िववरण ख�रद गरेको प�रमाण िवतरण गरेको प�रमाण वांक� प�रमाण दर रकम कैिफयत

२९७।२०७८।३।२३ सु�तला िव�वा ५०७० वटा ३७८० वटा १२९० वटा ८० ६२६४० ५०७ िव�वा नाश

२९०।२०७८।३।२२ उ� नत धानको िवउ ११७७ के.�ज. ९९० के.�ज. १८७ के.�ज. ७० १३०९०

१९१।२०७८।३।२२ मकै िवउ अनुदान १७२७ के.�ज. १६१६ के.�ज. १११ के.�ज. ८० ८८८०

२८९।२०७८।३।२२ �ला��टक टनेल २०० वटा १४३ वटा ५७ वटा ३८९४ २२१९४७

ज�मा ३०६५५७

३०६,५५७

३३ १९१ २०७८-३-२२ अनुदान वढी िनकासाः 
उ� नत िवउमा कृषकह�लाई अनुदान काय��म संचालन �ि�या,२०७७ को २.२ मा कृषकह�लाई अनुदान उपल�ध गराउँदा उ� नत िवउको �ित�पधा��मक िवि� मू�यको वढीमा
५०% अनुदान िदने उ�ेख रहेको छ।पा�लकाले सगरमाथा कृषक समुहलाई उ� नत जातको धानको िवउ िवतरण काय��म अ�तग�त �.४१७६०।०० िवल वरावरको पुरै रकम
भु�ानी िदएको पाईयो। उ� काय��म संचालन �ि�या भ�दा वढी भु�ानी िदएको रकम असूल गनु�पन� �. 

२०,८८०

३४ िफ�ड भ�ाः 
अथ�म��ालयबाट जारी तलवमान स�ब��ध प�रप�को िफ�ड भ�ाको आधार अनुसार िफ�डमा अथा�त गाउँ गाउँमा बसी काम गन� नािप िवभागका टोली, �ज�ा कृिष शाखाका
जे.टी. र ए. जे.टी ज�ता कम�चारी, त�याकं िवभागका त�याकं �लने टोली, �ज�ा सहकारी काया�लयका िफ�डमा काम गन� कम�चारी, गाउँ गाउँमा घु�ने �ज�ा िश�ा काया�लयका

२६१,६५०
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िन�र�क, मातृ िशशु काय�कता� र �ािमण काय�कता�, अदालतका तामलेदार, अिमन आिद ज�ता कम�चारीले िफ�ड भ�ा पाउने �यव�था छ। ��येक मिहना क��तमा १६ िदन
िफ�डमा काम गन� खिटएको ह�नुपन� र िनजले काम गरेको काय��े�को वडा अ�य�को �सफा�रस आव�यक पन� उ�ेख छ। हाल मातृ िशशु काय�कता� र �ािमण काय�कता� पद
खारेज भई पदेन अनमी र अहेव रहेको अव�था छ र पा�लकावाट पेश भएको हा�जरी िववरण अनुसार कुनै पनी कम�चारीले िफ�डमा १६ िदन काम गरेको दे�खदनै।मातृ िशशु
काय�कता� र �ािमण काय�कता� पद नै नरहेको अव�थामा र �यनुतम काय�िदन नै नपुिग िफ�ड भ�ा भु�ानी गनु� औिच�यपूण� दे�खँदनै।औिच�य वेगर �दान गरीएको िफ�ड भ�ा
स�ब��धत कम�चारीवाट असूल गन� �.

३५ वढी भु�ानीः 
नेपाल सरकारले जारी गरेको तलवमान अनुसार �थायी िनजामित कम�चारीलाई मा�सक �.२००० का दरले महंगी भ�ा उपल�ध गराउने �यव�था छ। छ नमुना छनौट गरी
आषाढ मिहनाको �े�ता परी�ण गदा� पा�लकाले देहाय वमो�जमका २ जना कम�चारीलाई सेवाका शत� तथा िनयमावली भ�दा वढी भु�ानी िदएको पाईयो। उ� वढी भु�ानी िदएको
रकम स�व��धत कम�चारीवाट असूल गनु�पन� �.

कम�चारीको नाम भु�ानी ह�नुपन� भु�ानी भएको वढी भु�ानी

डा. मदन �वाली २००० ७३७५ ५३७५

डा. गणेश वा�ले २००० ७३७५ ५३७५

ज�मा १०७५०

१०,७५०

३६ पारी�िमक करः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारीवाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायतका अ�य सुिवधा भु�ानी गदा� आयको
गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदातावाट कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले कम�चारीको वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम कर क�ी गरेको दे�खएको असूल गरी
राज� व दा�खला गनु�पन� �

४०,४४६



https://nams.oag.gov.np22 of 30

नाम वािष�क आय कुल क�ी करयो�य आय ितनुपन� कर ितरेको कर वाँक� कर

मदन �वाली ६८८६४४ ११९४२४ ५६९२२० १८४४ ४५०० १३८४४

गणेश वा�ले ६८८६४४ १७४३३६ ५१४३०८ १०९३१ ४५०० ६४३१

िड�ीराम अ�धकारी ६५२०९८ १६५०८४ ४८७०१४ ८२०१ ४५०० ३७०१

अजु�न चापागाई ५५९४७० ० ५५९४७० १६३९४ ४५०० ११८९४

लोक �साद लािमछाने ५७२७२० ९९८४० ४७२८८० ६७८८ ४५०० २२८८

िदना ढकाल ५७२७२० ९९८४० ४७२८८० ६७८८ ४५०० २२८८

ज�मा ४०४४६

३७ औषधी ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा २० लाख �पैयाँ स�मको औष�ध ज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचारप�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 मा�यमवाट ख�रद गनु�पन� उ�ेखछ।
पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा शश�त अनुदानवाट �.१८ लाखको औषधी ख�रद गरेको छ।यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः
· आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु. एच. ओ. सिट�फाइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषयिव�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�नु अिघ �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�वाट ह�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 भएको छ 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�
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तफ�  �यान िदनुपद�छ।

३८ वढी दरमा पा�पु�तक अनुदान िनकासाः 
िश�ा,ि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 २.७.१३.१३(९.६) मा िव�ालयलाई िनकासा भएको पा�पु�तक अनुदानको रकम म�ये ७५ �ितशत रकम पा�पु�तक
सामा�ी ख�रद तथा बाँक� २५ �ितशत रकम फिन�चर लगायतका िशष�कमा खच� गन� सिकने �यव�था भएकोमा पा�लका अ�तग�तकोि�श�� मा.िव.लाई उ� िशष�कमा िनकासा
भएको �.६५००००।०० म�येबाट सोको २५ �ितशतले ह�ने �.१६२५००।०० को फिन�चर ख�रद गनु�पन�मा �. २५१०००।को ख�रद भएकोले बाँक� �.३९९०००।०० को
मा� िव�ान �योगशाला सामा�ी ख�रद भएको पाइयो।िव�ालयले काया��यवन पु��तकामा उि��खत भ�दा �.८८५००।०० को कम ख�रद भएकोले िव�ालयले पु��तकामा
भएको �यव�था बमो�जमको ख�रद गरी सोको दा�खलाको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा कम खच� भएको रकम स�व��धत िव�ालयबाट असूल गनु�पन� �.

८८,५००

३९ आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको 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 आयवापत ह�नुपन� वा�तिवक आ�दानी एिकन गन� सिकएन।यो वष� आ�त�रक आय वापत �. ७२ लाख ४९ हजार आ�दानी दे�खएको छ।
पा�लकाले आव�यक म.ले.प.फा.न.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।

४० घटीदरमा कर उठाएकोः 
ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेको ग�डक� �देश आ�थ�क ऐन, २०७७ को अनुसूची ६ मा रोडा, ढु�ा, िग�ी, िच�स, गे�न, च�ानको संकलनको दर �ित �यूिफट �. ७ िनधा�रण
गरेको छ। गड�क� �देश सरकारबाट जारी भएको ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�खनन संकलन ��स� र िव��िवतरण तथा�सर उ�ोग �थापना र संचालनलाई �यव��थत गन�
काय�िव�ध, २०७५ कोदफा ९ मा उ� सामानको दररेट �देश सरकारले तोके बमो�जम ह�ने �यव�था रहेको छ।पा�लकाले यस आ.व. मा आय ठे�का लगाएको रंगेठाटी नाका माथी
गावटे पुलको मुखघाट, बिहयाघाट, �याटेघाट तथा सरादी खोला घाट नाकास�म घाटमा �देश सरकारले तोकेको �ित �यूिफटको दर �.७ नराखी �यूनतम रकम िनधा�रण ग�र
नदीज�य पदाथ� िव��को लािग उ� घाटको आय ठे�का लगाई मू.अ.कर सिहत �.९९९९९९।०० आ�दानी �ा� गरेको दे�खयो।पा�लकाले �देश सरकारले िनधा�रण गरेको �ित
�यूिफट �.७ दर राखीराज�व संकलन गनु�पन�मा सो नगरी �ित �यूिफट �. ७ भ�दा कम दरमा �यूनतम मु�याकंन गरी आय ठे�का गरेको छ। जसवाट �देश सरकारवाट जारी
भएको दरमा आय संकलन नभइ पा�लकाले राज� व गुमाएको दे�खयो।पा�लकाले आ�थ�क ऐनमा भएको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

४१ �यवसाय दता� तथा निवकरणः 
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पा�लका�ारा �थानीय राजप�मा �कािशत आ�थ�क ऐन, २०७७ मा पा�लका �े�िभ� �यापार, �यवसाय, सेवामा पँू�जगत लगानी र आ�थ�क कारोवारका आधारमा �यवसाय दता�
गनु�पन� तथा ऐनको अनूसूचीमा तोिकए बमो�जम कर िनधा�रण गरी असूल गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाको �े�िभ� संचा�लत �यवसायीह�पा�लकामा दता� भई करको
दायरामा आएको पाइएन।पा�लकािभ� २०७८।७९ स�म दता� भएका �यवसायीको सं�या माग ग�रएकोमा पा�लकाबाट सोको िववरण �ा� नभएकोले दता�, खारेजी तथा
नवीकरणको ��थितको वारेमा एिकन ह�न सिकएन। पा�लकाले सोको यथाथ� िववरण अ�ाव�धक गनु�पद�छ।

४२ राज� व छुटः 
करारको पालना गनु� करारीय प�को दािय�व हो। नागडाँडा कािक� नेटा सडक ख�डको सेित दोभान खोला दे�ख िहलेखोला स�मको सडक उपयोग मम�त शु�क संकलनको लािग
पा�लका र िनमा�ण �यवसायी सुि�म क��ट��सन िवच िमित २०७७।७।१८ मा मू.अ.कर समेत �.१५००६४०।०० राज� व दा�खला गन� स�झौता भएको छ। स�झौतामा
ब�द,हडताल वा अ�य य�तै कारण देखाई राज� व छुटको लािग दािव नगन� गरी स�झौताका शत�ह� भएकोमा समेत िनज िनमा�ण �यवसायीको िनवेदनको आधारमा राज� व परामश�
सिमितको �सफा�रसमा पा�लकाले �.५लाखराज� व छुट िदएको छ।�ज�ा �शासन काया�लय �याङजावाट जारी भएको कोिभड-१९ को रोकथाम िनय��णको लािग भएको
िनषेधा�ाको अव�ध ठे�का अव�धभर ज�मा २६ िदन मा� भएको दे�ख�छ।िनमा�ण�यवसाियले ज�मा २५२ िदनको �ित िदन �.५९५५ का दरले राज� व संकलन गरी
�.१५००६४०। बुझाउनुपन�मा २६ िदन िनषेधा�ाको अव�ध कटाई वाक� २२६ िदनको ज�मा �.१३४५८३०। बुझाउनुपन�मा �.१० लाख मा� बुझाई बांक� राज� व छुट
िदएकोले वढी छुट िदएको �.३४५८३० स�ब��धतवाट असुल गनु�पन� �.

३४५,८३०

४३ �ाककोटमा बढी भु�ानी 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालय अ�तग�तको सडक िवभागले जारी गरेको सडक तथा पुल िनमा�ण काय�को �टा�डड� �पेिशिफकेशन, २०७३ को पेज नं २१६ को टेवल
नं १३.१० मा �र�स�ल� र �यािच� ग�रने पुरानो िवटुिमनस सडकमा िवटुिमनको प�रमाण �ित बग� िमटर ०.४० दे�ख ०.६० �लटर र नयाँ सडकमा �ाइम कोटको काय�मा
�ितवग�िमटर ०.५० दे�ख ०.६० �लटर िवटुिमन ला�े उ�ेख छ।पा�लका अ�तग�तको फूलबारी पुवाँडाडा सडक �तरउ�ती काय�को लािग िनमा�ण �यवसायी �ी िगता/ �ी
ि�यिटभ जे.भी. संग भएको संझौता बमो�जमको �ाइम कोटको काय�मा �ितवग�िमटर ०.५० दे�ख ०.६० �लटर िवटुिमन �योग गनु�पन�मा �ित वग�िमटर १ �लटर राखी �ित
�लटर�.१५० का दरले ८४०० वग� िमटरको भु�ानी भएको छ।बढी िवटुिमनको प�रमाण �ित वग� िमटर ०.४ �लटरका दरले ८४०० वग� िमटरको ३३६० �लटरको �ित �लटर
�.१५०।०० का दरले ह�ने �.५०४०००।०० को मू.अ.कर समेत �.५६९५२०।०० स�व��धतबाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� �..

५६९,५२०

४४ िब   ओ �यू मा सवारी भाडा 
साव�जिनक लेखा सिमितको िमित २०६९ बैशाख ८ को िनय�णले िनमा�ण काय�को बी.ओ.�यू.मा सवारी साधनको भाडा समावेश गरी िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी िदने काय�मा
िनय��ण गनु�पन� उ�ेख भएकोमा पा�लकाले बाङ�सङ �वा��य चौक�को भवन िनमा�ण लगाएतको काय�को लािग सु�दर िनमा�ण सेवा �ा. �ल.संग मू.अ.कर समेत
�.१५७४२७५३।०० मा भएको संझौताको वी.ओ.�यू. मा गाडी भाडा वापत �. ४५००००।०० राखी भु�ानी भएको छ।यसरी भएको �यव�थाको िवपरीत खच� भएको
रकमबाट स�व��धत सरकारलाई अित�र� �ययभार पन� ह� ँदा आगामी िदनमा य�ता काय�मा िनय��ण गन�पद�छ।
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४५ ५० �ितशत मू अ कर असुल नभएको 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६(ग) मा सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पुण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ स�थाले ठे�का वा करार अ�तग�त
आपुित� ह�ने व�तु वा सेवा आपुित� वापतको रकम स�व��धत िनमा�ण �यवसायी, आपुित�कता� वा परामश�दातालाई भु�ानी गदा� िनजलाई भु�ानी गन� कर रकमको ५० �ितशतले
ह�न आउने रकम िनजको नामवाट स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा ज�मा गरी वाँक� रहने कर वापतको रकम मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले पा�लका
अ�तग�तका ६ वडामा बाटो मम�त तथा पिहरो सफा गन� काय�को लािग पा�लका र पोखरा िशवम क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा.�ल.संग भएको संझौता बमो�जमको
�.२५९७३५८।०० को भु�ानीमा �.२२९८५४७।०० को मू.अ.कर �.२९८८११।०० को ५० % ले ह�ने �.१४९४०६।०० स�व��धतबाट असूल गनु�पन� �.

१४९,४०६

४६ पूव� िनधा��रत �ितपूित� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले खरीद संझौता बमो�जमको काम तोिकएको समयमा स�प� ह�न नसकेमा
संझौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी साधारणतया �ितिदन संझौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुित� �लनुपन� उ�ेख छ।�य�तै काया�लय एंव िनमा�ण
�यवसायीिबच भएको स�झौतामा समेत समयमा काम स�प� ह�न नसकेमा �ितिदन संझौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुित� �लने �यव�था छ।पा�लकाले
बह�उदे�यीय सभाहल तथा सिप� क��ले�स भवन िनमा�ण काय�को मू.अ.कर समेत �.२३७३९८१४।०९ मा मुि�नाथ िनमा�ण सेवा का�क�संग िमित २०७८।१।१५ मा िनमा�ण
काय� स�प� गन� गरी िमित २०७६।१।१६ मा संझौता भएको छ।िनमा�ण �यवसायीले उ� काय� िमित २०७८।३।२८ मा स�प� गरी काया�लयमा अ��तम बील भु�ानीको लािग
िनवेदन िदएको दे�खयो।संझौता तथा िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार मू.अ.कर बाहेकको �.२१००८६८५।०० को ०.०५% ले �ितिदनको �.१०५०४।०० ले िढला
िदन ७३ को ज�मा �.७६६८१७।०० स�व��धतबाट �ितपूित� असूल गरी दा�खला गनु�पन� �...

७६६,८१७

४७ संझौता बमो�जमको काय� नभएको 
साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२८ मा ख�रद संझौतामा भएको शत�को िनमा�ण �यवसायीले उ�ंघन गरेमा संझौता बमो�जमको काय� नगन� िनमा�ण �यवसायीको
खच�मा साव�जिनक िनकायले �य�तो काय� गन� लगाउन स�ने �यव�था छ।बह�उदे�यीय सभाहल तथा सिप� क��ले�स भवन िनमा�ण काय�को मुि�नाथ िनमा�ण सेवा का�क�बीच
भएको संझौता बमो�जमको बी.ओ.�यू. को आइटम नं १४ मा 38 mm Thick Salwood Panalled Shutter Worksको कूल प�रमाण ६८.९९ वग� िमटर को �ित वग�िमटर
�.१०००।०० दर राखी संझौता भएको छ।भवनका स�पूण� ढोकाह�मा �थानीय सालको काठ �योग गन� भनी संझौता भएकोमा केही ढोकाह�मा मा�ै सालको काठको �योग गरी
ज�मा २९.३६ वग� िमटर मा�ै सालको काठ �योग भएको पाइयो।भवनको भँई तलाका ९ वटा ढोकामा �लाईका ढोका राखी काय� स�प� भएको अ��तम बील पेश गरी िमित
२०७८।३।२८ मा अ��तम वील भु�ानी भएको छ।�यवसायीले �वीकृत �पेिशिफकेशन तथा िडजाइन अनुसारको काय�मा कमसल सामा�ी �योग गरी भएको काय�बाट भवनको
गुण�तरमा आ�व�त ह�न सिकएन।�यवसायीको �ुटी स�याउने अव�ध बाँक� भएको तथा काय� स�प� �ितवेदन समेत निदएकोले बाँक� ९ वटा ढोकामा िव.ओ.�यू अनुसार ला�े
प�रमाण ३९.६३ वग� िमटरको �.१०००।०० का दरले ह�ने �.३९६३००।०० वरावरको काय� स�व��धत िनमा�ण �यवसायीबाट गराउनु पन� दे�खएको �...

३९६,३००

४८ िवमा नगराएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२(१)अनुसार ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक �.१० लाख �पैया भ�दा बढीमू�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 गदा� द�लोटे द�लत व�ती खानेपानी आयोजना
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िनमा�ण काय�को लािग िववेक ए�ड कुवँर िव�डस� �ा.�ल संग मू.अ.कर समेत �.८६ लाख ७६ हजारको संझौता भई िनमा�ण काय� भएकोमा उ� ठे�काको BOQ मा िबमाको
�ावधान राखेकोमा तोिकए बमो�जमकोिवमा गरेको पाइएन।गाउँपा�लकाले िनयमावलीको पालना गनु�पद�छ।

४९ �ािव�धक मू�यांकन नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा�ािव�धक नापजाँच गरी वा�तिवक काय�स�पादनका आधारमा िनमा�ण �यवसायीलाई वील वा िवजकको भु�ानी िदनुपन�
�यव�था भएकोमा पा�लका अ�तग�तका ६ वडामा बाटो मम�त तथा पिहरो सफा गन� काय�को लािग पा�लका र पोखरा िशवम क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा.�ल. संग �ितघ�टा
मू.अ.कर बाहेक �.१६३७।०० दरमा ख�रद संझौता भएको छ।िविभ� िमित र गो�वारा भौचरबाट िनज िनमा�ण �यवसायीलाई �ित काय� वा चेनेजमा �.५ लाखमा नबढाई ज�मा
�.२५९७३५८।०० भु�ानी िदएको पाइयो।उ� रकम वरावरको काय� कुन-कुन िमित र कहाँ-कहाँ भएको भनी खु�ने �माण कागजात संल� नराखी कूल काम गरेको घ�टाको
आधारमा �ित घ�टाको उि��खत दरमा मू.अ.कर थप गरी भु�ानी भएको छ।काम भएको आधारमा �ािव�धक मू�यांकन गरी स�व��धत वडाको �सफा�रस प� समेतका
आधारमा भु�ानी िदनुपन�मा सोझै �ित घ�टाको आधारमा भु�ानी िदएकोले उ�क रकम २५९७३५८।०० को �ािव�धक मू�यांकन तथा वडाको �सफा�रस प�को �माण पेश
गनु�पन� �..

२,५९७,३५८

५० िड एल पी अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५(१) मा ख�रद स�झौता वमो�जम िनमा�ण काय� स�प� न भएको ३० िदनिभ� स�व��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए
वमो�जमको (एज िव�ट) न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ।�य�तै सोही िनयमको उपिनयम २ मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� न भई �ुटी स�याउने दािय�व अव�ध
समा� त भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�,िडजाइन वा �पेिशिफकेशन वमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीवाट जाँचवुझ गराई
काय� स�प� न �ितवेदन तयार गनु�पन� छ।उपिनयम ४ मा उपिनयम (१) वमो�जमको िनमा�ण भए वमो�जमको न�सा र उपिनयम (३) वमो�जम पेश भएको काय� स�प� न �ितवेदन
स�व��धत साव�जिनक िनकायको वोलप� �वीकृत गन� अ�धकारी सम� पेश गनु�पन� र साव�जिनक िनकायको �मुख र वोलप� �वीकृत गन� अ�धकारी एउटै �यि� भएमा िनज भ�दा
एक तह मा�थको अ�धकारी सम� पेश गनु�पन� उ�ेख छ।िनयममा भएको उ� �ावधानको �भावकारी �पले काया��वयन गन� र गुण�तरीय िनमा�ण काय�मा सघाउ पुया�उनको लािग
िनमा�ण स�प� न भई िड.एल.पी मा रहेका ठे� काको अिभलेख रा�ख िनयममा उ�ेख भए अनुसार �ािव�धक कम�चारीवाट जाचवुझ गराउनुपन�मा िड.एल.पीमा रहेका ठे� काको
अिभलेख राखेको दे�खएन।य�तो अव�थामा िड.एल.िप समा� त भएका ठे� काको �ािव�धक कम�चारी खटाई िनयममा भएको �ावधान अनुसार जाँचबुझ गराई काय�स�प� न
�ितवेदन तयार भए नभएको ठे� का �वीकृत गन� पदा�धकारी र काय� स�प� न �ितवेदन तयार गन� एउटै पदा�धकारी भएको अव�थामा एक तह मा�थको अ�धकारी सम� काय�
स�प� न �ितवेदन पेश गरे नगरेको एिकन गन� स�ने अव�था रहेन।अतः पा�लकाले यसको अ�ाव�धक अिभलेख रा�नुपद�छ।

५१ पे�क� जमानत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३ (१) मा िनमा�ण �यवसायीलाई ऐनको दफा ५२( क) को अ�धनमा रही पे�क� िदन सिकने उ�ेख छ।िनयम ११३(३) मा
पे�क� िदँदा िनमा�ण �यवसायीबाट �य�तो पे�क� रकम खा�ने गरी बािण�य ब�कबाट जारी भएको ब�क जमानत �लई पे�क� िदने एंव उ� ब�क जमानतको मा�य अव�ध ख�रद
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संझौतामा उ�ेख भएको पे�क� फछयौट गनु�पन� अव�ध भ�दा क��तमा एक मिहना भ�दा बढी अव�धको ह�नुपन�  उ�ेख छ।िनमा�ण �यवसायीसंग भएको संझौताको सामा�य शत�मा
ख�रद संझौता अव�धको ८० �ितशत अव�धिभ� पे�क� फछयौट ग�रस�ने शत� कायम भएको छ।पा�लका अ�तग�तको सेपत भ�या� देउराली प�ासे �ािमण सडक िनमा�ण
काय�को लािग �संह ए�ड �दश�/ सं�कृित/ �ी च�पे�वरी जे.भी. संग िमित २०७९ पौष ४ गते िनमा�ण काय� स�प� गन� गरी िमित २०७७ पौष ५ गते मू.अ.कर समेत गरी �.६ करोड
५१ लाख ७५ हजारमा ठे�का संझौता भएको छ।संझौताका शत� बमो�जम दईु िक�तामा ज�मा �.६५ लाख पे�क� िदएको छ।िनमा�ण �यवसायीले माछापुछ� े बैक �लिमटेडबाट
जारी भएको ब�क जमानतको मा�य अव�ध संझौता तथा िनयमावलीमा भएको �यव�था भ�दा कम अव�धको पेश गरेकोले तोिकएको अव�धस�मको ब�क जमानतको �माण
पेशगनु�पद�छ।

�स
न

जमानत पेश गन� बैक जमानत
रकम

ख�रद संझौता
िमित

स�प� गनु�पन�
िमित

ह�नुपन� जमानतको मा�य
अव�ध

भएको जमानतको मा�य
अव�ध

कम
अव�ध

१ माछापुछ� े बैक
�लिमटेड

३२५०००० २०७७.९.५ २०७९.९.४ २०७९.५.४ २०७७.१२.१७ १७ मिहना

२ माछापुछ� े बैक
�लिमटेड

३२५०००० २०७७.९.५ २०७९.९.४ २०७९.५.४ २०७८.४.१५ १३ मिहना

ज�मा ६५०००००

५२ िवतरण पाइप लाइन 

ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेको वजेट तथा काय��म स�व�धी एक�कृत काय�िव�ध, २०७७ को दफा २९ मा खानेपानी योजनाको िवतरण �णालीको ख�े पुन� काय�मा कूल
लागत अनुमानमा उपभो�ाको लागत सहभािगता �यूनतम दश �ितशत र बढीमा २० �ितशत ह�नुपन� उ�ेख छ।पा�लकाले द�लोटे द�लत व�ती खानेपानी आयोजनाको िनमा�ण
काय�को लािग मू.अ.कर समेत �.१ करोड २६ लाख १७ हजारको लागत अनुमान तयार गरी िनमा�ण �यवसायी िववेक ए�ड कँुवेर िव�डस� �ा.�ल संग िमित २०७७।९।१७ मा मू.

अ.कर समेत �.८६ लाख ७५ हजारमा संझौता गरेको छ।पा�लकाले ख�े पुन� ज�मा काय� १९७८ घनिमटर म�ये ट� ासिमसन पाईप लाईन १०३३ घनिमटर र िवतरण पाईप
लाईन ९४५ घनिमटरको लागत अनुमान तयार गरी िवतरण पाईप लाईन �णालीको समेत ठे�का लगाएको पाइयो।सामा�यतया िवतरण पाईप लाईनको लेइङ जोइ��ट� तथा
पाइप ख�रदको रकम मा� सरकरी कोषबाट भु�ानी िदई िवतरण �णालीको ख�े पुन� काय�को स�व��धत उपभो�ाबाट लागत सहभािगता गराउनु पद�छ।पा�लकाले आगामी
आ�थ�क वष�मा य�ता प�मा �यान िदनुपद�छ।

५३ िबल वेगरको भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) मा साव�जिनक िनकायले सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भरपा◌�इ,

�माण कागजात, संल� गनु�पन� उ�ेख छ। छ।पा�लका अ�तग�तको सेपत भ�या� देउराली प�ासे �ािमण सडक िनमा�ण काय�को लािग �संह ए�ड �दश�/ सं�कृित/ �ी च�पे�वरी

३९०,०००
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जे.भी लाई �थम रिनङ बीलबाट �िमक तथा सामा�ीको बीमा बापतको �.३९००००।०० को भु�ानी भएकोमा उ� रकमलाई पु�ी गन� बील संल� नभएकोले सोको वीलको
�माण पेश गनु�पन� अ�यथा उ� रकम असुल गनु�पन� �..

५४ नन् फाइलरलाई भु�ानी 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ।लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� पा�लकाबाट एक योजनामा �संह ए�ड �दश�/ सं�कृित/ �ी
च�पे�वरी जे.भी लाई मू�य अिभवृि� कर �.१९६०७४५।०० भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म कर िववरण नबुझाई नन् फाइलर दे�खएकोले उ� रकमको आ�त�रक
राज�व काया�लयमा मू.अ.कर दा�खला भएको कर समायोजन प� पेश ह�नुपन� अ�यथा � ९८०३७३।०० असुल ह�नुपन� �

भौ.नं. र िमित योजनाको नाम भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी भएको
रकम

�यान नं. िवजक
नं.

मू.अ.कर
रकम

न�फाइलर
रहेको िमित

७.०७८.१.१२ सेपत भ�या� देउराली प�ासे
�ािमण सडक

�संह ए�ड �दश�/ सं�कृित/ �ी
च�पे�वरी जे.भी

७३७१६२४ ६१४५२८९२१ ००२ ८०३१९४ २०७७.९.३

२३.०७८.३.२६ सेपत भ�या� देउराली प�ासे
�ािमण सडक

�संह ए�ड �दश�/ सं�कृित/ �ी
च�पे�वरी जे.भी

१००६१७९१ ६१४५२८९२१ ००३ ११५७५५१ २०७७.९.३

ज�मा १९६०७४५

९८०,३७३

५५ हेभी इ�यूपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (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।उ�ि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 गाउँकाय�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�  गाउँपा�लकाले अगामीिदनमा सुधार गनु�पद�छ।यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन।
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गो भौ नं./िमित आयोजनाको नाम भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण

८.२०७८.३.२३ कृिष पुलको मुख ओिहया बसेवारी पंचमुल सडक उपभो�ा सिमित ४६३०५५८ डोजर, ए�साभेटर

१४.२०७८.३.२४ छहरे सफका थामाको डीलकोट पैदल माग� सडक उपभो�ा सिमित ९२९१४४ डोजर, ए�साभेटर

ज�मा ५५५९७०२

५६ उपभो�ा सिमितको छनौट 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ मा �.१करोड स�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाटगराउन स�ने र
यसका लािग 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�
खुलाईसाव�जिनक िनकायले साव�जिनक सुचना �काशन गरी��ताव माग गन� वा �य�तो सिमित वा समुदाय आंफैले ��ताव वा िनवेदन पेश गन� स�ने �यव�था रहेको छ।
पा�लकाबाटयस बष�मा १३६ उपभो�ा सिमितबाट ज�मा �.६ करोड ३८ लाखकोकाय� उपभो�ा सिमितबाट गराउँदा स�झौताबाहेक स�झौता पुव�का उ� �कृया पालना गरेको
कुनै कागजात तथा आधार पेश ह�न आएन।यसबाट ि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� िनयमावलीमा भएको�यव�थाकोपालना गरी पारदश� र �ित�पधा��मक
तवरले गनु�पद�छ।

५७ ढंुगामा बढी भु�ानी 
पा�लकाले छहरे सफका थामाको डीलकोट पैदल माग� सडक िनमा�ण काय�को लािग छहरे सफका थामाको डीलकोट पैदल माग� उपभो�ा सिमितलाई आइटम नं ६ को Boulder

Soiling and levelling Works काय�को लािग �ित घनिमटर ढंुगाको �वीकृत �ज�ा दररेट �.१२६०।०० का दरले ढंुगा सो�ल�को लािग न�स�मा तोिकएको �ित घनिमटरमा
खेर जाने भाग २० �ितशत समेत गरी �.१५१२ का दरले �ित घनिमटरको दर राखी खच� ले�नु पन�मा उ� २० �ितशतमा पुन २० �ितशतले ह�ने रकम थप गरी �ित घनिमटर
�.१८१४।०० का दरले भु�ानी भएकोले ३११ घनिमटर ढंुगाको �ित घनिमटर �.३०२ का दरले बढी भु�ानी भएको �.९३९२२।०० स�व��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल
गनु�पन� �....

९३,९२२

५८ िन���य खाताः 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छे ५ दफा २६(३) मा एक 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
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आ .व. वे�ज ुदफा वे�जकुो संि�� �यहोरा संपर��ण
संपर��णका �माण तथा आधार रकम

२०७३।७४ गाउँ पा� व�िच� �नमा�णको पे�क� फछ�यौट
नभएको

बैकं दािखला भएको भौचर पेश भएको ८००००

२०७५।७६ २० दोहोरो वैठक भ�ा भ�ुानी बैकं दािखला भएको भौचर पेश २४०००
२०७६।७७ १८ दोहोरो तलव भ�ुानी तलव भ�ा दोहोरो नगएको २२०१०
२०७६।७७ २४ परामश�दाताको �ा�व�धक मू�याकंन �टु�पूण�

रहेको
गाउँसभावाट �नय�मत भई आएको १२६००००

२०७६।७७ २६ काय��व�ध �वप�रत अनदुान �नकासा �दएको गाउँसभावाट �नय�मत भई आएको ४४००००
२०७६।७७ २८ खच�को �वल भरपाई तथा कागजात वेगर

भ�ुानी
स� कल दािखला तथा ह�ता�तरण फाराम पेश भएको ४६७५

२०७६।७७ ३१ पे�क� फछ�यौट नभएको बैकं दािखला भएको भौचर पेश भएको। ३७९४०००
ज�मा ५६२४६८५

�न�न वे�जू दफाको हकमा संपर��णको ���यामा रहेकोले संपर��णको जानकार� प�छ गराईनेछ।
२०७६।७७ २३ �समा भ�दा वढ�को काय� उपभो�ा स�म�त

माफ� त गराएको
लेखा स�मतको छलफल प� चात दशौ गाउँसभावाट �नय�मत गराएको। १००४८८३२

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।

५९ 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 �ा� त उपल�ध नगराएकोले यस स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन।

६०
अनगुमन तथा स�पर��णः �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� गराउन ेकाम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनु े�यव�था छ।यो वष�को लखेापर��णको �ममा पा�लकाबाट फछयौट भई पेश भए बमोिजम ज�मा
�.५६ लाख २५ हजार स�पर��ण भएको छ।


