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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, 
तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी 
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था 
छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एवं नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

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

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

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा 
अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, 

सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण 
कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा 
महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा 
भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरूमा सधुार िथा गि र्वगिका बेरुजू उपर 
आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन  कार्म हनुे व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

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

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

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, बागमिी प्रदेश 

(बबरमहल ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६६३                                                                                      तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रमखुज्रू्, 

राक्सीराङ्ग गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
मकवानपरु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले िहाँ पातलकाको 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 २०७७ 
आषाढ मसान्िमा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिाको पूणा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.४ करोड ८६ लाख ७८ हजार बेरुजू देर्खएको छ। पातलकाबाट प्रारम्भीक प्रतिवेदन उप प्रतिर्क्रर्ा प्राि भएन । लेखापीक्षणबाट 
असलु गनुापने रू.७ लाख ८२ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.४ करोड ७ लाख ६३ हजार, तनर्तमि गनुापने रु.५७ लाख ६९ हजार र म्र्ाद 
नाघेको पेश्की रु.१३ लाख ६४ हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषासम्म रु.४ करोड ३ लाख ३० हजार बरेुजू बाँकी रहेकोमा सम्परीक्षणबाट 
फछार्ौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.६ करोड ४१ लाख ८७ हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुजू 
वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनुे कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।    

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

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

र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न गरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्ापातलका, गाउँपातलका प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

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

 

 

 

 

          (तरलोिन आिार्ा) 
  नार्ब महालेखापरीक्षक 
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राक्सीराङ्ग गाउँपातलका, मकवानपरु  
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८ 

(रु. हजारमा) 

प्रारम्भिक बेरुज ु प्रम्िम्ियाबाट फर्छ्यौट बााँकी बेरुज ु
बेरुज ु

असुल गर्ुुपर्े 

म्र्यम्मि गर्ुुपर् े पेस्की 

दफा संख्या रकम दफा संख्या रकम दफा संख्या रकम अम्र्यम्मि 

 िएको 

प्रमाण  कागजाि  

पेश  र्िएको 

राजस्व लगि 

 म्जभमेवारी  र्सारेको 

सोधिर्ाु  

र्म्लएको 

जभमा 

 

सै
द्ध

ाम्ति
क
 

ल
ग

ि
ी 

सै
द्ध

ाम्ति
क
 

ल
ग

ि
ी 

सै
द्ध

ाम्ति
क
 

ल
ग

ि
ी 

40 31 48678 0 0 0 40 31 48678 782 5769 40763 0 0 46532 1364 

                                      
अद्यावम्धक बेरुज ूम्स्िम्ि 

२०७७।७८  

                                                                    (रु. हजारमा) 

म्जल्ला स्िार्ीय िह गि वरु् सभमको 

 बााँकी 

समायोजर् यो वरु्को  

फर्छ्यौट 

बााँकी 

 बेरुजू 

यो वरु् सभपरीक्षणबाट  

कायम बेरुज ु

यो वरु्को बेरुज ु कुल बेरुजु  

बााँकी 

मकवार्पुर राक्सीराङ्ग गाउाँपाम्लका 40330 0 24821 15509 ० 48678 ६४१८७ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : रा��सरा� गाउँपा�लका, मकवानपुर , र��सरंग गाउँपा�लका , मकवानपुर

काया�लय �मुख देव च�� गत�ला २०७८-४-२० हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख यवुराज आचाय� २०७७-४-१

लेखा �मुख राजे�� भ�राई २०७७-४-१

बे�जु रकम ४८,६७७,९२२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ७,१८,५०,३२५.४२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३०,३३,५१,७६९.६ चालु खच� २२,९८,७३,०७४.९

�देश सरकारबाट अनुदान ६,७१,६१,९७६.८ पँूजीगत खच� २१,४२,३६,३४७

राज�व बाँडफाँट ११,४०,८६,५७७.२ िव�ीय/अ�य �यव�था १२,६२,६०,१८६

आ�त�रक आय १,१७,१७,९०३.३३

अ�य आय १०,४०,८७,१२४

कुल आय ६०,०४,०५,३५०.९३ कुल खच� ५७,०३,६९,६०७.९

बाँक� मौ�दात १०,१८,८६,०६८.४
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ लेखापरी�ण �समा
उि�लिखत आ�थ�क कारोबारको लेखापर��ण ऐन २०७५ को दफा ४ तथा �वीकृत वा�ष�क लेखापर��ण योजना २०७८ अनसुार नमनुा छनौट गर� लेखापर��ण
स�प� गन� स�कने आधार तथा काया�लयले �न�य�ल गरेको जोिखममा आधा�रत योजना तथा काय��मको अ�धनमा र�ह काया�लयबाट पेश ग�रएको वा�ष�क काय��म
लगायतका कागजात तथा आ�त�रक लेखापर��ण ��तवेदन र �यव�थापन ��त�न�ध�व प� समेतलाई आधार मानी लेखापर��ण स�प� गर� ��तवेदन जार� ग�रएको
छ । सारभतू �पमा उ�लेखनीय नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापर��ण गदा� देिखएका �यहोराह�को स�ब�धमा काया�लय
�मखु स�हतका पदा�धकार�ह�सँग छलफल स�प� ग�र कायम भएका �यहोराह� �न�नानसुार रहेका छन् ।

२ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी, र �या�यक अ�यासलाई स�थागत गन� �थानीय सरकारको
स� चालन गन� सम� उ�े�य हा�सल गन� २०७३।१२।०३ मा यस पा�लकाको �थापना भएको हो ।�थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता,
सहअि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व र पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान
गनु� पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लकाको वडा सं�या 9, पा�लका सभा सद�य ४७, जनसं�या २५ हजार ८७१ जना र �े�फल २२६.७ वग�
�कलो�मटर रहेकोछ ।

३ िव�ीय िववरण
�थानीय सिचत कोष अ�थ�क वष� २०७७/०७८ को �थानीय संिचत कोष आय �यय �हसाबको संि�� अव�था �न�न बमोिजम रहेको छ ।
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�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष�  �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी

व�तुगत/

सोझै

भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ६९२९४३२१८. ६००४०५३५०.९१ ६००४०५३५०.९१

क. �ाि�

(संिचतकोषमा

आ�दानी बाँ�धने)

५६६१४३०९० ४९६३१८२२६.९१ ० ४९६३१८२२६.९१

११००० कर ११ १०१०३७२८० ११४०८६५७७.१८ ० ११४०८६५७७.१८

१३००० अनुदान ४३२४९५८१०. ३७५५१३७४६.४ ० ३७५५१३७४६.४

संघीय सरकार १२ ३४५०५२८१० ३०३३५१७६९.६ ० ३०३३५१७६९.६

�देश सरकार १२ ७०७३३००० ६७१६१९७६.८ ० ६७१६१९७६.८

अ�त�रक �ोत १६७१०००० ५०००००० ० ५००००००.

१४००० अ�य

राज�व

३२०७०००० ६७१७९०३.३३ ० ६७१७९०३.३३

१५००० िविवध

�ाि�

५४०००० ० ०.

ख. अ�य �ाि� १२६८००१२८ १०४०८७१२४ १०४०८७१२४.

िवतरण गन� बाक�

राज�व

० ७७५०९१ ० ७७५०९१.

कोषह� ७६०८६१२८ १६३९२६००. ० १६३९२६००.

धरौटी ० १०४८९१२० ० १०४८९१२०.
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संघीय �देश सरकार

वा अ�य काय��म

५०७१४००० ७६४३०३१३ ० ७६४३०३१३.

भु�ानी (ग+घ) ७२३२४३२१५. ५७०३६९६०७.९ ५७०३६९६०७.९

ग. भु�ानी (स��त

कोषबाट)

५९६४४३०८७ ४४४१०९४२२ ४४४१०९४२१.९

२१००० पा�र�िमक

/ सुिवधा

१८ १४२८५२६३० १२६३१४९१८.६ ० १२६३१४९१८.६

२२००० मालसामान

तथा सेवाको उपयोग

१८ १०२८९७४६० ७१२५१४५३.३ ० ७१२५१४५३.३

२३००० ��थर

स�प��को उपभोग

खच�

१८ ७०२००० ७०२००० ० ७०२०००.

२५००० सहायता

(Subsidy)

१८ २५९१६००० १५८७०२३१ ० १५८७०२३१.

२७००० सामा�जक

सुर�ा

१८ १५८३६००० १५११३६७२ ० १५११३६७२.

२८००० अ�य खच� १८ २९९७९९७ ६२०८०० ० ६२०८००.

३१००० गैर िव�ीय

स�प�ी / पूँजीगत

खच�

१८ ३०५२४१००० २१४२३६३४७ ० २१४२३६३४७.

घ. अ�य भू�ानी १२६८००१२८ १२६२६०१८६ १२६२६०१८६.

कोषह� ७६०८६१२८ ४४०३५६८० ० ४४०३५६८०.

धरौटी ० ५७९४१९३ ० ५७९४१९३.

संघीय �देश सरकार

वा अ�य काय��म

५०७१४००० ७६४३०३१३ ० ७६४३०३१३.
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ङ. यो वष�को बचत

(�यनु)

-३०२९९९९७. ३००३५७४३.०१ ०. ३००३५७४३.०१

च. गतवष�को

�ज�मेवारी रकम

(अ.�या)

७१८५०३२५ ७१८५०३२५.४२

वषा��तको बाक�

रकम (ङ + च)

-३०२९९९९७. १०१८८६०६८.४३ १०१८८६०६८.४३

ब�क तथा नगद बाक� २४ १०२२७१०८३.४३ १०२२७१०८३.४३

४ िव�ीय िववरणको िव�लेषण
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पा�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 पा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन
गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहायबमो�जम छन्
· सु�ले तयार गरेको म.ले.प.फा.२७२ को गतवष�को �ज�मेवारी �.२३३८६५१ दे�खएकोमा पा�लकाले �.७१८५०३२५ रहेको दे�ख�छ । पा�लकाल सोही

अनुसार िव�ीय िववरण संशोधन गरी िहसाब समायोजन गरेको छ ।
· सु�ले तयार गरेको म.ले.प.फा.२७२ को संिचतकोषको �ा�ी तफ�  �.५१४०७२१७५.९३ दे�खएकोमा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �मािणत

आ�थ�क िववरण अनुसार संघ तथा �देश अनुदान �.३७५५१३७४६.४०, कर रकम �.११४०८६५७७.१८, आ�त�रक �ोत �.५०००००० र अ�य
राज�व �.६७१७९०३.३३ समेत �.४९६३१८२२६.९१ रहेको दे�ख�छ ।

· पा�लकाको म.ले.प.फा.२७२ मा अ�य �ा�ीतफ�  संघ तथा �देश सरकारका अ�य काय��ममा शु�य दे�खएकोमा पा�लकाले पेश गरेको �माण िव�ीय िववरण
अनुसार �.१०४०८७१२४ ह�ने दे�ख�छ । साथै अ�य �ा�ीको कोषह�तफ�  �देश सकारको आ�थ�क वष� २०७६।७७ को समपुरक तथा िवशेष
अनुदानतफ� को बचत रकम आ�दानी बाँघेकोमा गत वष�को अ�यमा समेत जोिडएकोमा दोहोरो आ�दानी बाँधेको रकम समायोजना गरी िहसाब िववरण पेश
गरेको छ ।

· पा�लकाको म.ले.प.फा.२७२ को अनूसूची २४ मा बैक बाँक� �.८३२३००७३.८६ देखाएकोमा उ� रकममा आ�दानी बाँ�ध उपरो�ा अनुसारको आ�दानी
तथा खच� रकम समायोजन गदा� खुद बैक बाँक� �.१०१८८६०६८.४३ रहेको दे�ख�छ । सोही अनुसार पा�लकाले बैक समायोजन तयार गनु�पद�छ ।

· पा�लकाले पेश गरेको आ�थ�क िववरण तथा ब�क �टेटमे�ट अनुसार पा�लकाको यथाथ�  बाँक� मौ�दात �.१०२२७१०८३.४३ बाँक� रहेकोमा �े�ता भ�दा बैक �.३८५०१५ ले बढी दे�खएको छ ।
उ� रकम साँटनबाँक� चेकको रहेकोले िमित २०७८।११।१५ मा पा�लकाले आ�दानी बाँधेको दे�ख�छ ।

· लेखापरी�णका �ममा ब�क नगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ�  मा� स�न ेअव�था छैन ।
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· �देश समपुरक अनुदानतफ� को बचत रकम �.१८३५२३९८ िमित २०७८।०७।०७ मा गोभौ न ं७० बाट िफता� गरेको छ ।

· �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 महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले
२०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS basedढाँचाको पुण� �योग गरी �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।

�यसैले तोकेबमोिजमका �व�ीय �ववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गर� आय र �ययको वा�त�वक ि�थ�त देिखने गर� लेखांकन गनु�पद�छ ।

५ आ�त�रक िनय��ण 

�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 ।
• �मण �ितवेदन �लने नगरेको तथा ई�धन खच� स�ब�धमा सवारी लगबुक राखेको दे�खएन ।
• पा�लकाले २०७६।७७ 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 गरेकोमा कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• 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 ।
• �थािनय 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 ।
• �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 6क अनुसार इ टीिडएस नगरेको पाइयो।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
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• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• 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 मा पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ�
�यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र
लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल
पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ 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 कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन । 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 ।

६ आ�त�रक लेखापरी�ण 

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

७ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८
को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।
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मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

सामा�जक �े� २३७०५८००० १९०६२९६३१ ४२.९२

पूवा�धार िवकास �े� २१७२९९००० १४७५२७४९७ ३३.२२

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ६३८३५०८७ ४९२८३८१७ ११.१०

आ�थ�क िवकास ३८६२९००० २८७२३९२९ ६.४७

सुशासान तथा अ�तरस�ब�धीत �े� ३९६२२००० २७९४४५४८ ६.२९

ज�मा ५९६४४३०८७ ४४४१०९४२२ १००.००

उपयु�� िववरण अनुसार पा�लकाको सभाबाट िविनयो�जत बजेटम�ये कुल खच�को तुलनामा सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकास �े�मा ४२.९२ �ितशत र
सबैभ�दा कम सुशासान तथा अ�तरस�ब�धीत �े�मा ६.२९ �ितशत खच� रहेको छ ।अतः पा�लकाको एक�कृत, समानुपाितक र दीगो िवकासका लािग
�े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पद�छ ।

८ चौमा�सक खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३५(१) मा काय��म काया��वन गन� ��येक काया�लये अनुसुिच २ बमो�जमको
ढाँचामा �ैमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� पु�जगतफ�  �.२१४२३६३४७।०० खच� गरेको छ
। जसम�ये �थम चौमा�सकमा �.८९१५५४०।०० अथा�त कुल खच�को तुलनामा ४.१६ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �.६३५३७०३८।०० अथा�त कुल
खच�को तुलनामा २९.६६ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �.१४१७८३७६९।०० अथा�त कुल बजेट खच�को ६६.१८ �ितशत खच� गरेको छ । जसम�ये
असार मिहनामा मा� �.७४०६३७३०।०० अथा�त कुल खच�को तुलनामा ३४.५७ �ितशत खच� गरेको छ । तसथ� आ�थ�क वष�को अ�तमा काय� गराउँदा
कामको गुण�तरमा समेत असर पन� दे�खएकोले आषाढमा अ�धक खच� गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

९ �ज�सी अिभलेख 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदायी�व ऐन २०७६ को दफा २६ को उपदफा ४ मा काया�लय �मुखले �ा� �ज�सी सामानह�को मु�य खुलाई पा�समा
अिभलेख रा�नुपन� र तोक�एको समय िभ� �ज�सीको िववरण तालुक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयको िविभ� िनकायबाट ह�ता�तरण भएका
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तथा ख�रद ग�रएका �ज�सी सामानह�को मु�य खुलाई पा�समा अिभले�खकरण गरी सोको िववरण तथा �ितवेदन तालुक िनकायमा पठाएको दे�खएन् । अत
ऐनको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

१० योजना �थािमक�करण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा गाउँपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकास लािग आव�धक, वािष�क
रणनीितगत िवषय �े�गत म�यका�लन तथा दीघ�कालीन िवकास योजनाह�को सूची तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ । योजना बनाउँदा आ�थ�क िवकास तथा
ग�रबी िनवारणमा ��य� योगदान पु�े, उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा� गन� सिकने, जनताको जीवन�तर, आ�दानी र रोजगार ब�ने, �थानीय
बा�स�दाको सहभािगता जुटने, �थानीय �ोत साधन र सीपको अ�धकतम �योग ह�ने, सबै वग�लाई ��य� लाभपु�े, लैि�क समानता र सामा�जक
समावेशीकरण अिभवृि� ह�ने िवषयलाई �ाथिमकता िदएको दे�खएन । तसथ� �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क रणनीितगत िवषय �े�गत
म�यका�लन तथा दीघ�कालीन िवकास योजनाह�को सूची तयार गरी �भावकारी �पमा काया��वयन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

११ साव�जिनक स�प��को अिभलेख 

�थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त
स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन ।
पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ ।

१२ िनकासा लेजर 
पा�लकाले िश�कह�को तलव भ�ा िनकासा गनु� पूव� दरव�दी अनुसार काय�रत िश�कह� यिकन गरी तलव भ�ा िनकासा गनु�पद�छ । �य�तै माग फाराम सोही
आधारमा �जू गरी िव�ालयगत िनकासा लेजर तयार गरी िनकासा छो�नुपन�मा िनकासा लेजर राखेको छैन । पा�लकाले दरव�दी िववरण, काय�रत िश�क
िववरण, सो अनु�पको माग फाराम तथा िनकासा लेजर खडा गरी �यव��थत �पमा रा�नुपद�छ ।

१३ �यानीटरी �याड 

�यानीटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७६ को बुदा नं ५ मा िव�ालयमा रहेका छा�ाको सं�याको यिकन गरी िव�ालयले माग गरे अनुसार
�यानीटरी �याड उपल�ध गराउने तथा बुदा नं ६ मा िव�ालयले पा�लकाबाट �ा� �यानीटरी �याड �ज�सी खातामा अिभलेख �य��थत गरी छा�ाह�को
नामनामेसी �प� खु�ने गरी िवतरणको अिभलेख अ�यािव�धक गनु�पन� �यव�था छ । साथै सोही काय�िव�धमा िव�ालयबाट िवतरण भएको �यानीटरी �याडको
िवतरणको अव�था लगायतका िवषयमा पा�लकाबाट अनुगमन ह�नुपन� �यव�था छ । यस वष� पा�लकाले �ी मेिड�सन िड�ट� ी�यसु�बाट �.१०७९७१५।०० को
१४७०० पाकेट �यानीटरी �याड ख�रद गरेको दे�ख�छ । लेखापरी�ण अव�ध २०७७।१२।२० स�म गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार १८२०
पाकेट बाँक� रहेकोमा यस वष� सोही �याकेट िवतरण ग�रएको र ख�रद ग�रएका १४७०० पाकेट सबै �टकमा रहेको दे�ख�छ । साथै �धाना�यापकलाई

१,०७९,७१५
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वुझाएका �याडह� काय�िव�धमा तोक�ए अनुसार छा�ाह�लाई िवतरण गरेको नामनामेसी सिहतको अिभलेख तथा पा�लकाबाट भएको अनुगमन स�ब�धी
�माण लेखापरी�णको �ममा पेश ह�न सकेन । तसथ� मौ�दात रहने गरी ख�रद गन� काय�मा िनय��ण गरी काय�िब�ध बमो�जम ख�रद ग�रएका सेिनटरी �याड
स�ब��धत िब�ालयह�ले अ�ययनरत छा�ाह�लाई िबतरण गरेको नामनामेसी सिहतको अिभलेख पेश गनु� पद�छ । �

१४ अनुगमन �ितवेदन 

रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तरगत �सकाई सामा�ी �यव�थापनको लािग �ी कालीका मा�यािमक िव�ालयलाई गोभौ १४३ िमित २०७८।०३।१०
बाट �.६००००० िनकासा भएको छ । तर िव�ालयले काय�िव�धमा तोक�ए बमो�जम सामा�ी ख�रद तथा �ज�सी दा�खला गरेको र पा�लकाबाट भएको
अनुगमन लेखापरी�णको �ममा पेश ह�न सकेन । तसथ� साम�ी ख�रद, िव�ालयको �ज�सी खातामा दा�खला गरेको �माण र पा�लकाबाट भएको अनुगमन
�ितवेदन पेश ह�नुपन� दे�खएको �.

६००,०००

१५ काय� स�प� 

रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तरगत २ कोठे प�क� भवन िनमा�णका लािग लािग �ी सुय�दय मा�यािमक िव�ालयलाई गोभौ १४३ िमित २०७८।०३।
१० बाट �.१८००००० िनकासा भएको छ । तर िव�ालयले काय�िव�धमा तोक�ए बमो�जम भवन िनमा�ण काय� स�प� गरेको दे�खने �माण लेखापरी�णको
�ममा पेश ह�न सकेन । तसथ� उ� भवन िनमा�ण भएको दे�खने नापी िकताब तथा काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� दे�खएको �.

१,८००,०००

१६ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ५२ को उपिनयम ३ मा काया�लयले �च�लत कानून बमो�जम िदएको पे�क� �याद
नाघेको र �याद ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�ने तथा उपिनयम ४ मा लेखापरी�ण गन� िनकायले फछ�य�ट ह�न बाँक� पे�क� रकमलाई अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनमा समावेश गदा� िनयमानुसार �याद ननाघेको पे�क�लाई बे�जू नमािनने उ�ेख छ । काया�लयबाट �ा� िववरण अनुसार २०७७।७८ को आ�थ�क
वष�को अ�तस�ममा बाँक� रहेको पे�क�को िववरण देहाय अनुसार रहेको । उ� बाँक� पे�क� रकम तोक�ए बमो�जम फछ�यौट ह�नुपद�छ । �

१,३६४,०००
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�स.नं. पे�क� �लएको
िमित

गो.
भौ.
न.

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��
फम� वा क�पनीको
नाम

ज�मा बाँक� पे�क�

�याद ननाघेको �याद नाघेको ज�मा

१ ०९/०९/२०७७ ३८ चैनपुर सुनारीसौरा लापुर सानो भावर
सडक िनमा�ण योजना

वेहडा वावा
िनमा�ण सेवा

० ६८२००० ६८२०००

२ १०/१८/२०७७ ६१ चैनपुर सुनारीसौरा लापुर सानो भावर
सडक िनमा�ण योजना

वेहडा वावा
िनमा�ण सेवा

० ६८२००० ६८२०००

१ ०४/०१/२०७७ १ िव�ुत संरचना िनमा�ण नेपाल िवधुत
�ा�धकरण
िवगतरण के��
हेटौडा

१००००००० ० १०००००००

१ १२/११/२०७७ ८८ स�भा�य उ�पादनको उ�पादक�व र बजार
�ित�पधा� बृि� गन�का लािग क��तमा ५
जनाको समुहमा �िब�ध ह�ता�तरण

मान �स घलान १४०००० ० १४००००

२ १२/११/२०७७ ८८ उ�मिवकासका लािग सामा�जक
प�रचालन काय��म

मान �स घलान ५८८०० ० ५८८००

३ १२/११/२०७७ ८८ �ािव�धक सीपमुलक ता�लम �दान मान �स घलान ७२५०० ० ७२५००

४ १२/११/२०७७ ८८ उ�म�सलता िवकास ता�लम मान �स घलान १५६८०० ० १५६८००

१ १२/३०/२०७७ ३३६ गाउँपा�लकाको िड�जटल �ोफाइल तयार �माट� पा�लका
�ा.�ल.

२४७५०० ० २४७५००

ज�मा १०६७५६०० १३६४००० १२०३९६००

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?viewtype=3&jid=71852768495381661
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?viewtype=3&jid=56269789359138480
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?viewtype=3&jid=607444469820987
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?viewtype=3&jid=48291389810767138
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?viewtype=3&jid=48291389810767138
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?viewtype=3&jid=48291389810767138
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?viewtype=3&jid=48291389810767138
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?viewtype=3&jid=56963526546319086
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१७ पा�पु�तक 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुर वाट तयार भएको काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं.२.४.६.१. मा साव�जिनक
िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु�क पा�पु�तक अनुदान स�ब��ध �यव�था छ । जसअनुसार पा�लकाले ईिमसमा �िब� त�यांकलाइ स�ब��धत
िव�ालयबाट क�ागत िब�ाथ�ह�को यथाथ� त�यांकसँग स�यापन गन� तथा स�यािपत िववरणका आधारमा क�ागत तथा िबषयगत पा�पु�तकको सं�या
यिकन गरी पा�पु�तक अनुदान िदनु पन� �यब�था रहेको छ । पा�लकाले यो वष� पा�लका िभ�का ५२ िव�ालयलाई गोभौ १३८ िमित २०७८।०३।०७ बाट
७५ �िशतले ह�ने रकम �.२७२९२२६।०० िनकासा िदएको छ । साथै २० िव�ालयले ७५ �ितशत रकम नपुग भएको भनी माग गरे अनुसार थप
�.७४८८४८ िनकासा िदएको छ । तर पा�लकाले काय�िव�धमा तोक�ए अनुसार स�यापन नगरी िव�ालयले ईिमसमा �िव�ी गरेको त�यांकका आधारमा
िनकासा िदएकोले बढी िनकासा भए नभएको स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । तसथ� पा�लकाबाट िनकासा भएको रकमबाट पा��पु�तक िवतरण भए
नभएको स�ब�धमा अनुगमन ह�नुपद�छ ।

१८ िदवा खाजा 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुर वाट तयार भएको काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं.२.७.११.१ अनुसार िव�ालयको
�ार��भक बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत बाल बा�लकाह�का �ित िव�ाथ� दिैनक � १५ का दरले िदवा खाजा उपल�ध गराउने �यव�था
गरेको छ । पा�लकाले यस वष� िदवा खाजा वापत माघ दे�ख बैशख स�म िव�ालयले उपल�ध गराएको त�यांकको आधारमा �.५७६३१५५।०० उपल�ध
गराएको छ । िव�ालयले उपल�ध गराएको तथा माग गरेको त�यांक अनुसार नै खाजा िवतरण भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन ह�नुपद�छ ।

१९ �देश समपुरक तथा िवशेष अनुदान 

�देश समपुरक/िवशेष अनुदान स�ब��ध काय�िव�ध २०७७ को बुदा नं.९ मा आयोजनाको काय� तोक�एको समयिभ� स�प� गनु�पन� र तोिकएको समय िभ�
आयोजना तथा काय��म स�प� ह�न नसकेमा �य�तो आयोजना तथा काय��म �थानीय तहले आ�नै �ोतबाट स�प� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले आ�थ�क
वष� २०७६।७७ मा िवशेष तथा समपुरक अ�तरगत योजना संचालनको लािग �ा� बजेट �.२८९९९०००।०० आ�थ�क वष�को अ�तमा खच� नभई बचत
रहेको दे�ख�छ । पा�लकाले उ� खच� नभएको रकम �देश सरकारलाई िफता� गनु�पन�मा योजनाको ठे�का स�झौता भएको भनी उ� रकम िविवध कोषमा
दा�खला गरी आ�थ�क वष� २०७८।७९ मा खच� गरेको छ । आ�थ�क वष� २०७८।७९ मा उ� योजनाह� संचालन गरी �.२३९४२४५०।०० खच� भएको र
बचत रकम �.५०५६५५०।०० िमित २०७८।१२।२७ मा �देश संिचतकोष िफता� गरेको छ । यस स�ब�धमा म��ालय तथा �देश लेखािनय��क
काया�लयसँग सम�वय गरी मौ�खक सहमितका आधारमा उ� रकम खच� गरेको पा�लका �मुखको भनाई रहेको छ । साथै पा�लकाले उ� खच� म�ये �देश
समपुरक अनुदानतफ�  कुल खच� �.१५३३५४३५ ।०० को ५० �ितशतले ह�ने �.७६६७७१७।०० समेत पा�लकाले नबेहोरी खच� रकम सबै समपुरक
अनुदान तफ�  खच� लेखांकन गरेको दे�ख�छ । काय�िव�धमा उ�ेख भए अनुसार आ�थ�क वष�को अ�तमा खच� नभई बचत रकम �देश संितकोष िफता� गनु�पन�मा



https://nams.oag.gov.np14 of 42

नगरी कोषमा दा�खला तथा कोषबाट खच� गरेको काय�िव�ध अनुकुल दे�खएन । आ�थ�क मािमला तथा योजना म��ालय, �देश नं. ३ को प.सं.१३/२०७६/७७
च.नं.५१ िमित २०७६/०९/०७ को प�ामा पा�लकाबाट ठे�का �यव�थापन भई काया��वयनमा गएको योजनामा ठे�काको कबोल अंकले ह�ने ५० �ितशत
रकम पा�लका संिचतकोषमा रा�ख बाँक� िफता� पठाएको पा�लकाको भनाई रहेको छ ।

२० �देश िवशेष अनुदान 

बागमित �देश िवशेष अनुदान स�ब��ध काय�िव�ध २०७७ को बुदा नं.७ घ मा िवशेष अनुदान वापत �ा� बजेट उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउन नपाउने
�यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले यस वष� दामरा� �रनचर� गु��ा� खानेपानी योजनाको लािग �.३५ लाख बजेट �ा� भएकोमा उ� योजना उपभो�ा
सिमितबाट िनमा�ण गरी गोभौ २९ िमित २०७८।०३।२९ बाट �.३३१११४७।०० भु�ानी िदएको छ । जसबाट पा�लकाले काय�िव�धको पालना गरेको
दे�खएन । तसथ� काय�िव�धमा उ�ेख भए अनुसार उपभो�ा सिमितबाट गन� नपाउने काय� गरेको स�ब�धमा तालुक िनकायबाट खच� समथ�न पेश ह�नुपन�
अ�यथा पा�लका �ोतबाट खच� ले�ख �देश संिचतकोष दा�खला ह�नुपन� दे�खएको �.

३,३११,१४७

२१ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका (संशोधन समेत) तथा काममा आधा�रत पा�र�िमक स�ब�धी िनद�िशकाको बँुदा नं. ६(१) �धानम��ी
रोजगार काय��म अ�तग�त िविनयो�जत रकमबाट �ित िदन �.५१७ को दरले �िमकको �यालामा मा� खच� गनु�पन� उ�ेख छ । जस अनुसार सामा�ी ख�रद
तथा अ�य रकम �धानम��ी रोजगार काय��मबाट वेहोन� िम�ने दे�खद�न । साथै उ� रकम पा�लकाले साझेदारीमा बेहोनु�पन� दे�ख�छ । लागत अनुमान तयार
गदा� सामा�ी र �याला वापतको रकम नखुलाएको कारण रकम यिकन गन� किठनाई भएको दे�ख�छ । पा�लकाले देहाय अनुसार योजनामा पा�लकातफ� को
साझेदारी नगरी �धानम��ी रोजगार काय��मबाट खच� गरेको छ । तसथ� लागत अनुमान तथा मु�यांकन गन�लाई �ज�मेवार बनाई �धानम��ी रोजगार
काय��मबाट खच� लेखांकन गन� निम�ने रकम पा�लकाबाट खच� ले�ख संघीय संिचत कोष िफता� ह�नुपद�छ ।�.

१,०४९,१९२
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�स नं योजनाको नाम खच� लेखेको रकम खच� ले�न िम�ने रकम बढी खच�

१ मनहरी चुरीडाँडा ३००२२६ २३५४८३ ६४७४३

२ सेरेना चुरीडाँडा ४००१०२ ३१३८१६ ८६२८६

३ देवीटार �वा��य चौक� १०१३७८ ७८८९२ २२४८६

४ माम��त गा�वा� २४९७३६ १९४५४५ ५५१९१

५ िभमफेदी चेपा� झरना ३००२१५ २३५०३४ ६५१८१

६ देवीटार िशखरडाँडा २९८६५५ २३२६५७ ६५९९८

७ जलपरी झरना चमेरो गुफा २२३०९६ १७३७९१ ४९३०५

८ आपताल परेवा िभर २४१४१५ १८८०६० ५३३५५

९ परेवाटार लालखक� ३०६५१५ २३९०८३ ६७४३२

१० स�दीपखो�सी तटब�ध ३१८५६८ २४८१६३ ७०४०५

११ चुलीडाँडा पय�टक�य �थल २६९६१८ २०९५१४ ६०१०४

१२ प�स�वा� द�ुचेवा� गोरेटोबाटो ३०१०९० २३७३४७ ६३७४३

१३ वडा काया�लय सानो भवार ३००२०७ २३४५७१ ६५६३६

१४ ढुगेन िवराली टार २००२३४ १५७८२९ ४२४०५

१५ जुरीडाँडा तामासा�ल� ५००१३७ ३९३७८२ १०६३५५

१६ आपखो�सी गोरेरा� ५००२७६ ३८९७०९ ११०५६७
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ज�मा ४८११४६८ ३७६२२७६ १०४९१९२

२२ अधुरो योजना 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने समी�ामा �गित
कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर
गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले िनमा�ण काय� शु�वात भई स�प� ह�न नसकेका अधुरा योजनाह�को अिभलेख राखेको
छैन । अधुरा योजाह�को अिभलेख �यव��थत गरी यथािश� काया��वयन गनु� पद�छ ।

२३ बोलप�मा �ित�पधा� 
पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� भएको ठे�का �यव�थापन तथा �ित�पधा� िववरण अनुसूचीमा उ�ेख ग�रएको छ । पा�लकाले सडक िनमा�णका
लािग ई िवड बाट ठे�का �यव�थापन गरेको योजनामा लागत अनुमानको तुलनामा ४१ दे�ख ५९ �ितशतस�म स�झौता भएको छ भने हाड� किपबाट ठे�का
�यव�थापन भएकोमा ०.२२ दे�ख ७ �ितशत स�म घटीमा स�झौता भएको दे�ख�छ । साथै हाड� कपी पेश गन� गरी ठे�का �यव�थापन ग�रएको योजनामा ३
वटा मा� बोलप� दता� ह�न आएको तथा ई िवड भएकोमा १० दे�ख १६ वटा बोलप� दता� ह�न आएको दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले ठे�का �यव�थापन गदा�
अ�धकतमको सहभागीता ह�ने ग�र ई िवड बाट गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

२४ कोिभड १९ �यव�थाप

२४.१ कोिभड १९ �यव�थापनमा पा�लकाले िन�नानुसार खच� गरेको छ । पा�लकाले राहत साम�ी ख�रद तथा िबतरणमा �
३३७५४९०।०० खच� गरेको छ । राहत साम�ी िबतरणको भरपाई संल� गरेको भएतापिन भरपाई गराउदा राहतको प�रमाण र
मु�य खुलाएको छैन । ख�रद ग�रएका स�पुण� साम�ीह� िबतरण ग�रएको तर मू�य खुलाउन छुट भएकोले आगामी िदनमा
सुधार ग�रने पा�लकाले �ितब�ता जनाएको छ। तसथ� राहत �ाि�कता�ले प�रमाण र मु�य सिहतको राहत �ा� गरेको अनुभुित
ह�ने ग�र िबतरण गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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�स नं खच� िशष�क रकम खच� �ितशत

१ कोिभड अ�पताल स�ालन ३२७९५१२ ३०.४५

२ कोिभड अ�पताल कम�चारी सुिबधा ३६९२९४ ३.४३

३ राहत साम�ी ख�रद तथा िबतरण ३३७५४९० ३१.३४

४ औष�ध तथा मेिडकल साम�ी ख�रद ३५०००७७ ३२.५०

५ सवारी साधन भाडा १२३३०० १.१५

६ जनचेतना १२१३५१ १.१३

ज�मा १०७६९०२४ १००

२४.२ २०७९-१-१८ कोिभड १९ िनय��णकोलािग औष�ध तथा उपकरण ख�रद गरी � ३५ लाख खच� लेखांकन भएको छ । ख�रद भएका
औष�धह� कोिभड १९ सग स�ब��धत को कुन िबरामीह�लाई �योग ग�रएको हो मु�य र औष�धको प�रमाण खु�ने अिभलेख
तयार ग�र खच�लाई पारदिश� बनाउनु पद�छ ।

२४.३ ४० २०७८-३-३१ आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम ४९ मा िब�ेताबाट सोझै मालसामान ख�रद गन�
नसिकने अव�थामा मा� कम�चारीलाई पे��क उपल�ध गराउन सिकने �यव�था छ । कोिभड १९ �यव�थापन काय�को लािग
�वा��य संयोजक �ी िबजय कुमार का�ीले � १०७०७१०।०० र �स अनमी �ी �समा िम�ले � ५४५८१२।०० सोधभना�
तथा भु�ानी �लएको दे�खयो । लाखौ रकमको ख�रद गदा� �ित�पधा� गराई सोझै आपूत�कलाई रकम भु�ानी गनु� पद�छ ।

२४.४ ४१ २०७८-३-३१ िदपिशखा आयल ट� ेडस�लाई �वारे��टन �यव�थापनको लािग जेनेरेटर स�ालन गन� � १२१३५१।०० भु�ानी गरेकोमा कर
िबजक संल� गरेको दे�खएन । ई�धन खपतको लगबुक सिहत कर िबजक पेश गनु� पद�छ ।�

१२१,३५१
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२४.५ ४ २०७७-७-३ यूथ िभजन ट� े िडङ क�सन�बाट ४० थान िपिपई सेट �ित थान � ३२५० को दरले �पे�सिफकेसन नखुलाई �ित�पधा� नगरी
सोझै ख�रद गरेको दे�खयो । बोलप� माफ� त सोिफ ई�टरनेसनलबाट १०० थान िपिपई सेट �ितसेट � २४०० को दरले ख�रद
भएको छ । जस अनुसार यूथ िभजन ट� े िडङ क�सन�लाई �ितसेट � ८५० को दरले ४० सेटको � ३४ हजार थप �याय भार
परेको छ । कोिभड सं�मणको िपिपई वेगर आईसोलेसन तथा काया�लय संचालन गन� नसिकने तथा समायमा बजारमा िपिपई
सेट अभाव भएको र सो समयको �च�लत बजार दरमा बढी नह�ने गरी ख�रद गरेको काया�लयको भनाई रहेको छ । ख�रद काय�
िमत�यिय गराउनेतफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ । बिढ मू�यमा ख�रद भएको रकम फरक �पे�सिफकेसनको भए �माण पेश
गनु� पद�छ । अ�यथा असूल गनु� पद�छ ।�

३४,०००

२४.६ साब�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २६(६ ) मा आपसी िमलेमतो गरी बोलप� दा�खला भएमा �य�तो बोलप� र� ह�ने
�यव�था छ । पा�लकाले औष�ध ख�रदको लािग � ३८ लाख ५७ हजारको लागत अनुमान तयार गरी बोलप� आवहान
गरेकोमा ३ वटा मा� बोलप� दता� भएको र ३ वटैको कबोल अंक लागत अनुमानकै हाराहारीमा रहेको दे�खयो । ित म�ये सोिफ
ई�टरनेसनल �ालीको � ३७ लाख ८२ को बोलप� पा�लकाले ��वकृत गरेको छ । स�झौता रकम लागत अनुमान भ�दा
१.९४ �ितशत मा� घिट छ ।
साथै 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�नु पन� तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन भिन खुलाउनु पद�छ । 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 । औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन�मा
एकमु� घटाउने गरेको छ ।तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख
रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी 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 �ज�सी अिभलेख
�यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२५ िनमा�ण साम�ी खपतको नाँपजाँच 

िनमा�ण साम�ीह� योजना खुलाई ख�रद गनु� पद�छ । ख�रद भएका िनमा�ण सामि�ह� योजनाह�मा खपत भएको �ािब�धक नाँपजाच सिहतको �माण पेश गनु�
पद�छ । पा�लकाबाट �ा� िबबरण तथा �ज�सीखाता प�र�ण गदा� िन�नानुसारको िनमा�ण साम�ीह� �ज��स खाताबाट खच� घटाई मागफाराम एवं भरपाईको

४,०२७,६७२
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आधारमा सेवा�ािहह�लाई िबतरण गरेको दे�खयो उ� िनमा�ण साम�ीह� तोिकए बमो�जम सेवा�ािहह�ले �योग तथा लेईङ भएको �माण सिहत
ई��जिनयरबाट मू�यांकन गरी नापी िकताब पेश गनु� पद�छ । �

�स नं सामानको नाम प�रमाण मू�य

१ ३२ एम एम एचिडिप पाईप िपएन १० १६०० िमटर १०९५००

२ २५ एम एम एचिडिप पाईप िपएन १० २१६०० िमटर १११६७२३

३ २० एम एम एचिडिप पाईप िपएन १० २७००० िमटर १०६६५३८

४ ज�तापाता १०१.३० ब�डल १०१३५१७

५ �यािवन ब�स १७२ थान ७२१४९४

ज�मा ४०२७६७२

२६ िब�ा�थ� �ताना�तरण 

गाँउ िश�ा सिमितको २०७६।५।११ को िनण�य अनुसार िगंगु आधारभुत िब�ालयलाई का�लका मा�यिमक िब�ालय रा��सराङ ४ मा मज� गन� िश�ा िबकास
तथा सम�वय ईकाई मकवानपूरलाई �सफारीस गन� िनण�य भएको दे�ख�छ । तर सम�वय ईकाईले सहमती निदएकै अव�थामा पा�लकाले िब�ालय मज� ग�र
सकेको दे�ख�छ । िश�ा शाखाबाट �ा� त�या� अनुसार खारेज भएको िगंगु आ िब मा ६८ जना िब�ा�थ�ह� अ�ययनरत रहेको दे�ख�छ । अ�ययनरत
िब�ा�थ�ह� कुन कुन िब�ालयमा �थाना�तरण ग�रयो सो िबषय पा�लकाले खुलासा गरेको छैन । यसबाट दगु�म �थानका ६८ जना अ�ययनरत िब�ा�थ� सिहत
िगंगु आसपासका सबै बालबा�लकाह� सब�सुलभ आधारभुत िश�ाको हकबाट ब��त रहेको दे�ख�छ । तसथ� ६८ जना िब�ा�थ�ह�को शैि�क �यव�थापन
पा�लकाले गनु� पद�छ । िश�ा िबकास तथा सम�वय ईकाईको सहमती बेगर िब�ा�थ�ह�को �यव�थापनको �ज�मेवारी समेत बहन नगरी िब�ालय खारेज
भएकोले �यस िब�ालयमा काय�रत ३ जना िश�कह�को नाममा तलब भ�ा खच� लेखेको � १२ लाख ६८ हजार अिनयिमत दे�खयो ।

१,२६८,०००

२७ �सर उ�ोगको मौ�दात 

�ज�ा सम�वय सिमित मकवानपुरको २०७८।६।२० को िनण�यले �ािब�धक सिमित तथा �सफारीस उपसिमितबाट �सफारीश भई आएको �थािनय तहले
घाट गि� गरी राखेको प�रमाण र िबिभ� बालुवा तथा �सर उ�ोगह�को मौ�दात िन�नानुसार �मािणकरण गरेको दे�ख�छ ।
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उ� �ितबेदन अनुसार ५ �सर उ�ोगह�ले १००३७५ घनिमटर अथा�त ३५४१२३० घनिफट निदज�य पदाथ� आ�नो अिभलेखमा घिट मौ�दात कायम
गरेको दे�ख�छ । मौ�दात घिट देखाएको प�रमाणको िबि�बाट �ित घनिफट मू�य अिभबृि�कर समेत १०.१७ को दरले � ३ करोड ६० लाख १४ हजार
आ�दानी ह�ने दे�ख�छ । तसथ� उ� रकम छानिबन गरी असूल गनु� पद�छ । आ�थ�क बष� २०७८।७९ मा मौ�दात प�रमाणको राज�व संकलन गरीने पा�लकाले
जनाएको छ ।

�स नं �सर उ�ोगको नाम अिभलेख अनुसारको मौ�दात
घन िमटरमा

अनुगमनबाट दे�खएको मौ�दात
घन िमटरमा

अिभलेखमा घिट देखाएको मौ�दात
घन िमटरमा

१ धनल�मी वालुवा उ�ोग - ७६७१ २८८०० ३६४७१

२ जय हनुमान बालुवा उ�ोग ३२०६ ७७८० ४५७४

३ ब� हनुमान बालुवा उ�ोग ४८३२ २५६३३ २०८०१

४ गंगो�ी बालुवा उ�ोग - ३४३९ १८४४० २१८७९

५ लथान िनमा�ण सेवा ० १६६५० १६६५०

ज�मा १००३७५

२८ मालबाहक सवारी साधनको �मता 
काया�लयले यस बष� ३५४९९०६ घन िफट ढंुगा िगि� बालुवा िनकासी गरेको छ । अमानतबाट राज�व संकलन गदा� १० च�के िटपरको �ित िटपर ४००
घनिफट मा� प�रमाण गणना ग�र �ितघन िफट मू�य अिभबृि� कर समेत � १०.१७ का दरले राज�व संकलन गरेको छ । तर नेपालमा संचालनमा रहेका १०
च�के गािडमा ५६४ घन िफट (१६ घन िमटर ) स�म िनमा�ण साम�ी ढुवानी ह�ने दे�ख�छ । िछमेक� मनहरी नगरपा�लकाले ठेकेदार क�पनी माफ� त राज�व
संकलन गदा� १० च�के िटपरमा ४२४ घन िफटको दरले राज�व संकलन गरेको दे�ख�छ । कम �मताको १० च�के गािडको १२ घिनमटर मा� िहसाब गदा�
पिन �ित िटपर ४२३.३६ घन िफटको िहसाबले असूल ह�नु पन�मा पा�लकाले ४०० घनिफटको दरले मा� असूल गरेको छ ।
यस पा�लकाले अ�य सवारी साधनमा समेत औषत �मता भ�दा घिट परीमाण देखाई राज�व संकलन गरेको दे�ख�छ । तसथ� अमानतबाट उठाएको
राज�वलाई १० च�के गािडको आधारमा िहसाब गदा� १६ बग� िमटरको िहसाबले �ित िटपर १६४ घनिफट र १२ बग� िमटरको िहसाबले �ित िटपर २३.३६
घनिफट कम देखाई राज�व संकलन गरेको छ । तसथ� �यूनतम १२ घन िमटरलाई आधार मा�दा � २१ लाख ०८ हजार ३८८ घिट राज�व संकलन भएको

२,१०८,३८८
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छ । तसथ� नेपालमा �योग ह�ने िटपर लगायतका माल बाहक सवारी साधनको �मताको स�ब�धमा छानिबन गरी अमानतबाट प�रमाण घिट देखाई हािन
नो�सानी पारेको रकम प�रमाण िनधा�रण गन� र राज�व संकलनमा संल� पदा�धकारीह�लाई �ज�मेवार बनाई असूल गनु� पद�छ । �

२९ मू�य अिभबृि�कर

२९.१ आ�थ�क बष� २०७७।७८ को जे� मसा�त स�म संकलन भएको मू�य अिभबृि� कर � ४०५२६२९।०० राज�व िशष�क न�बर
३३३१४ मा २०७८।३।१ मा दा�खला गरेको दे�खयो । राज�व दा�खला �योजनको लािग २०७६।४।१ दे�ख लागु ह�ने ग�र
��वकृत भएको राज�व िशष�क बिग�करण अनुसार �थािनय तहले संकलन गन� मू�य अिभबृि� कर राज�व िशष�क ३३३१७ मा
ज�मा गनु� पद�छ । िभ� िशष�कमा दा�खला गदा� ठेकेदारले अ�य अस�ब��धत कारोबारमा मू�य अिभबृि�करको कर �ेिडट �लन
स�ने दे�खएकोले िभ� िशष�कमा दा�खला भएको रकम स�ब��धत िशष�कमा समायोजन गनु� पद�छ ।

२९.२ ८९,१७०

३० िढला दा�खला 
राज�व दा�खला - आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ ‐२_ मा आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा
�यसको भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला नगरेको दे�खन आएमा स�ब��धत तालुक काया�लय वा िवभागीय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दा�खला गन�
बाँिक रकम र सो रकमको दश �ितशतले जरीवाना गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सोभ�दा बढी िढलो गरेको भए दश �ितशतका दरले जरीवाना गरी
दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िवभागीय कारबाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ।
गाउपा�लकाले ९ वटा वडा काया�लय र गाउपा�लका आफुले मालपोत र अ�य नगदी र�सद माफ� त गन� आ�त�रक आ�दानीको �ा�ी र अिभलेखीकरण गन� काय�
�वीकृत म.ले.प.फारम न�बरह� १०१, १०२, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९ लगायतका अिभलेखह� माफ� त राखेको नदे�खदा पूण� रहेको भ� सिकने
अव�था दे�खएन । काया�लयले गन� सबै �कारको आ�दानीमा �वीकृत म ले प फारम न�बरह� लगायतका �वीकृत लेखा ढाँचामा अिभलेख अ�ाव�धक गन�
नगरेबाट कित र�सद छपाई ग�रयो, कुन र�सदबाट के कित आ�दानी भयो र उ� आ�दानी म�ये के कित आ�दानी बाधी किहले दा�खला भयो आिद स�ब�धमा
यिकन ह�न सकेन । जसले गदा� आ�त�रक िनय��णको �यव�था कमजोर रहन जानुको साथै आ�दानीको िहनािमना र म�यौट भएको छैन भ� सिकने अव�था
दे�खएन ।
लेखापरी�णको �ममा वडा काया�लयह�ले िन�नानुसार मालपोत तथा नगिद र�सदबाट आ�दानी गरेको देखाएको छ । ��वकृत म ले प फारम अनुसार
अिभलेख नराखेकोले वडा गत आ�दानी यथाथ� हो होईन यिकन गन� सिकएन । वडा काया�लयह�ले आ�दानी देखाएको रकम समेत समयमा दा�खला नग�र

१३५,८७२
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मिहना िदन स�म िढला दा�खला गरेको दे�खयो । तसथ� राज�व अिभलेखको ��वकृत म ले प फारमह� सिहत िढला दा�खला गरे वापत छानिबन गरी १०
�ितशतको दरले ह�ने िन�नानुसारको ज�रवाना रकम स�ब��धत वडा सिचवलाई �ज�मेवार वनाई असूल गनु� पद�छ । �

वडा न�बर िढल दा�खला गरेको रकम १० �ितशत ज�रवाना

१ २९१०९७ २९११०

२ १२८०९९ १२८१०

३ १४६३२१ १४६३२

४ १४७९४८ १४७९५

५ १६०९७९ १६०९८

६ १३२२९४ १३२२९

७ ७१५९५ ७१५९

८ १२७४७२ १२७४७

९ १५२९२० १५२९२

ज�मा १३५८७२५ १३५८७२

३१ प�रमाण घिट देखाएको 
मनहरी खोलाको मनहरी पुलदे�ख उ�रतफ�  ५०० िमटर मा�थ दे�ख चैनपुर स�मको बगरबाट वािष�क ६६७२३ घनिमटर उ�खनन् गन� सिकने भिन IEE

�ितवेदनले उ�ेख गरेको छ।�यसैगरी उ� खोलाको चैनपुर दे�ख गोरा�दी दोभानस�मको बगरबाट ६७०६२.५० घनिमटर वािष�क उ�खनन् गन� सिकने भनी
अक� IEE �ितवेदनले उ�ेख गरेको छ। जसअनुसार मनहरी खोलाको मनहरी पुलदे�ख ५०० िमटर उ�रदे�ख चैनपुर ह�द ै गोरा�दी दोभानस�मको
दोभानस�मको �े�बाट वािष�क १३३७८५.५० घनिमटर अथा�त ४७१९९५२ उ�खनन् गन� सिकने �यहोरा उ� २ वटा IEE �ितवेदनले उ�ेख गरेको छ ।

११,८९९,३६७
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तर पा�लकाले अमानतबाट ३५४९९०६ घनिफट मा� संकलन गरेको देखाएको छ । आईई �ितबेदन भ�दा ११७००४६ घनिफट घिट संकलन गरेको
देखाएको कारण �ित घनिफट मू�य अिभबृि� कर समेत १०.१७ को दरले � ११८९९३६७।०० हािन नो�सानी भएको दे�ख�छ । उ� रकम अमानतबाट
राज�व संकलनको िनण�य गन� र राज�व संकलनमा संल� पदा�धकारीह�लाई �ज�मेवार बनाई असूल गनु� पद�छ । �

३२ आईई �ितबेदन 

त�का�लन पसा� व�यज�तु आर� काया�लयले २०६३ मा गरेको �ार��भक वातावरिणय प�र�ण �ितबेदनले ५ बष�का लािग निदज�य पदाथ�को प�रमाण
आंकलन ग�र संकलन तथा िनकासी काय� गरेको �थयो । जस अनुसार मकवानपूर �ज�ामा रहेका खोलाह� तथा निदह�बाट ३२ लाख ७५ हजार घनिमटर
अथा�त ११ करोड ५५ लाख ४२ हजार घन िफट निदज�य पदाथ� संकलन तथा िनकासी गन� सिकने उ�ेख छ । सो बमो�जम मकवानपूर �ज�ाबाट मा� �ित
बग� िफट � १०.१७ को दरले � १ अब� १७ करोड ५० लाख ६२ हजार निद ज�य पदाथ�को िनकासीबाट आ�दानी ह�नु पन� दे�ख�छ । यस �ज�ामा मु�यतया
हेटौडा उपमहानगर पा�लका, मनहरी गाउपा�लका, बकैया गाँउपा�लका, रा��सराङ गाँउपा�लका, मकवानपुर गिढ गाँउपा�लका र िभमफेिद गाँउपा�लकाले
निदज�य पदाथ�को िनकासी गन� दे�खएकोले ित �थािनय तहह�बाट संकलन ग�रएको कुल राज�व आईई �ितबेदन अनुसार भए नभएको छानिबन गनु� पद�छ ।

३३ १० शैयाको अ�पताल 

पा�लकालाई १० शैयाको लागी एक�कृत �वा��य पुवा�धार िवकासका लािग �.८५ लाख बजेट �ा� भएको छ । सो बजेटबाट पा�लकाले उ� अ�पतालको
िनमा�ण काय�को िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन(डीिपआर) िनमा�ण काय� �लाट फम� ई��जिनयर� क�ट��सन ए�ड क�स�टेनसी �ा�लबाट गराई �.८०००००।
०० भु�ानी िदएको छ । सोही िडिपआर �ितवेदन अनुसार �.११४५०७५८८.२० को लागत अनुमान भएको उ� अ�पताल िनमा�ण काय�को लािग सुचना
�कािशत गरेकोमा िमित २०७८।०८।२० मा लामा वानीय जेभीसँग �.५९८५८५७१.०४ मा २०८०।०९।१३ िभ� स�प� गन� गरी स�झौता भएको छ ।
आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा बजेट �यव�था भएकोमा िनमा�ण �थलको ज�गा सम�याको कारण उ� काय� ह�न नसकेकोले उ� बजेट ि�ज भएको दे�ख�छ ।
यस वष� उ� िशष�कमा पा�लकाबाट बजेट िविनयोजन नभएको र संघ सरकारबाट समेत लेखापरी�ण अिव�ध २०७८।१२।२० स�म अ��तयारी �ा�
नभएकोले िनमा�ण �यवसाियले काय� सु� गरेको दे�खएन । तसथ� पा�लकाले िनमा�ण काय� सु�ह�नु अिघ साईट ��लयरे�स, ज�गा सम�या लागतयका िवषयह�
�यान निदएको कारण बजेट िफता� भएको तथा हाल उ� काय��ममा बजेट �ा� नभएको र पा�लकाबाट पिन बजेट िविनयोजन नग�रएको कारण उ� िनमा�ण
काय� समयमै स�प� ह�न स�ने दे�खएन । तसथ� पा�लकाले ठे�का �यव�थापन गनु�पुव� आव�यक पुव�तयारी गरी िनमा�ण काय� समयमै स�प� गन� तफ�
�यानिदनुपन� दे�ख�छ ।

३४ िवशेष अनुदान 

िवशेष अनुदान स�ब�धी काय�िव�ध २०७७ को बुदा नं.८(२) मा यस अनुदानबाट संचा�लत योजनाह� उपभो�ा सिमितबाट गन� नपाई तथा बुदा नं.४ मा
ठे�काबाट गनु�पन� �यव�था गरेको छ । पा�लकालाई यस वष� चेपा� खानेपानी िनमा�णको लािग �.१ करोड ८ लाख बजेट �ा� भएकोमा काय�पा�लकाले िनण�य

१०,३७८,०००
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गरी उ� बजेट रकमलाई देहाय अनुसार उपभो�ा सिमितबाट संचा�लत ३३ योजनामा � १ करोड ०३ लाख ७८ हजार खच� गरेको छ । संघ सरकार िवशेष
अनुदान काय�िव�धले तोक�एको योजनामा मा� खच� गन� पाउने गरेकोमा काय�पा�लकाले िनण�य गरी एक मा� योजनाको लािग भनी �ा� बजेटलाई टु�ा बनाई
उपभो�ा सिमितबाट काय� गराएकोले काय�िव�ध अनुकुल दे�खएन । तसथ� पा�लकाले काय�िव�धमा उ�ेख भए भ�दा फरक काय� गरेको स�ब�धमा संिघय
सरकारबाट उ� काय� गन� पाउने भनी खच� समथ�न गरेको �माण पेश ह�नुपद�छ अ�यथा पा�लका �ोतबाट खच� ले�ख संघीय संिचतकोष िफता� ह�नुपद�छ । �.
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�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम िविनयोजन खच�

१ सरि�त मातृ�वको लािग य.ुएस.जी.ख�रद ५००००० ५०००००

२ रो�दोनो खानेपानी िनमा�ण वडा नं.८ १००००० १०००००

३ दङुथली खानेपानी िनमा�ण योजना वडा नं.६ ५००००० ५०००००

४ धुसारा� खानेपानी िनमा�ण तथा मम�त योजना वडा नं.५ २००००० १९६०००

५ ह�जु�� खानेपानी मम�त वडा नं.५ १००००० १०००००

६ �याे� खानेपानी योजना वडा नं.६ ४००००० ३९१०००

७ लाई�सरा� खानेपानी मम�त वडा नं.५ १००००० १०००००

८ �लकवा� खानेपानी मम�त वडा नं.५ १००००० १०००००

९ सनरा� खानेपानी योजना वडा नं.६ ३००००० ३०००००

१० सुनार गाउँ खानेपानी योजना वडा नं.९ ६५०००० ६५००००

११ दगुा�टाेल खानेपानी योजना २००००० १९३०००

१२ रैकरा� खानेपानी मम�त वडा नं.५ १५०००० १५००००

१३ कँुडुले खानेपानी योजना वडा नं.२ ४००००० ३८८०००

१४ गाेठेरी खानेपानी �ा�ी िनमा�ण वडा नं.३ ५००००० ४८२०००

१५ िव�दे�वरी िव�ालय खानेपानी योजना वडा नं.१ ३००००० ३०००००

१६ तो�थेराङ खानेपानी िनमा�ण वडा नं.८ ३००००० ३०००००

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=62100230210094876
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=6447894969062499
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=15711630691432616
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=48422729447058019
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=36676439784070911
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=52148763769157766
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=55631924863074137
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=56494880795522891
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=7208444671334710
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=67708571750318941
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=15584428577049303
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=42512594172014895
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=66280556166092422
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=14763242997841928
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=4841112301960597
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=12731523141502575
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१७ ठुलो टो�के खानेपानी �ा�ी िनमा�ण वडा नं.८ ४००००० ४०००००

१८ देवीटार खानेपानी मम�त योजना वडा नं.८ ३००००० ३०००००

१९ केरावारी िव�ालय खानेपानी योजना वडा नं.३ ५००००० ४८८०००

२० सा�े घैयावारी खानेपानी योजना वडा नं.७ ३००००० २७९०००

२१ सानाे टो�के गालवा� खानेपानी �ा�ी िनमा�ण तथा मम�त वडा नं.८ १५०००० १५००००

२२ सानाेभावर िव�ालय खानेपानी योजना वडा नं.१ ३००००० ३०००००

२३ दा�स� काेटेवा� खानेपानी योजना वडा नं.९ ४००००० ४०००००

२४ सरकारी �लोन टोल खानेपानी योजना वडा नं.३ ५०००० ४९०००

२५ चरीमारा गाउँपा�लका खानेपानी �यव�था वडा नं.७ ४००००० ३९४०००

२६ जापराङ साेलार प��प� खानेपानी योजना वडा नं.८ ३००००० ३०००००

२७ जयाराेघारी पाङथली खानेपानी िनमा�ण वडा नं.८ २००००० २०००००

२८ सुनारी सौरा खानेपानी योजना वडा नं.२ ५००००० ४७३०००

२९ बोटवारी िबचटाेल खानेपानी योजना वडा नं.५ ५००००० ५०००००

३० पाउरेक गोठबारी खानेपानी मम�त तथा धारा िनमा�ण वडा नं.२ २५०००० २४००००

३१ लंका खानेपानी योजना वडा नं.७ ७५०००० ७५००००

३२ दगुा� टोल चौतारा खो�चा खाे�चा खानेपानी वडा नं.३ ३००००० ०

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=28128342543556946
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=36200294024363401
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=50805751562577352
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=61044382771334078
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=63949603832855275
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=53614545771505649
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=29523814652397207
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=29276387407553841
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=68305893929838538
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=3135439930168229
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=39720785501688063
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=42855960492261392
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=33170204222811209
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=15948457633364147
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=32333968189383955
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=7034279109584722
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३३ �संजालीटार मानेटाेल खानेपानी योजना वडा नं.३ ४००००० ३९९०००

कुल ज�मा १०८००००० १०३७८०००

३५ स�झौता भ�दा बिढ पे�क� 
पा�लकाले बोटवारी परेवािभर सडक िनमा�ण काय�को लािग लामा वानीया जेभीसँग िमित २०७७।०८।२२ मा गरेको स�झौताको �पेसल क��डसन अफ
क�ट�याकको बुदा नं ५७.१ मा �थम िक�ता ५ �ितशत र दो�ो िक�ता ५ �ितशत गरी अ�धकतम १० �ितशत पे�क� िदने उ�ेख छ । िनमा�ण �यवसाियले
�.४४३४९८६९।०० मा उ� काय� स�प� गन� गरी पा�लकासँग स�झौता गरेको छ । उ� स�झौता अनुसार िनमा�ण �यवसाियले �थम िक�तामा
�.२२१७४९३।०० र काय� सू� गरे प�चात थप �.२२१७४९३।०० गरी कुल �.४४३४९८६८।०० मा� पे�क� पाउने दे�ख�छ । तर पा�लकाले गोभौ नं
७४ िमित २०७७।१०।२० बाट �.७५६००००।०० पे�क� िदएको छ । पा�लकाले तयार गरेको ��ा�डड� िविड� डकुमे�ट तथा स�झौता भ�दा
�.३१२५०१३।०० बढी पे�क� िदएको छ । यस स�ब�धमा छलफल गदा� ख�रद ऐन अनुसार स�झौता रकममा २० �ितशत नबढने गरी ब�क जमानत माग गरी
पे�क� िदएको र उ� पे�क� िमित २०७८।०३।३० मा फछ�यौट भई सकेको पा�लकाको भनाई रहेको छ । तर स�झौता भ�दा बढी पे�क� िदन निम�ने
दे�खएकोले िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार १० �ितशतका दरले �.३१२५०१३।०० को १६० िदनको �.१३८८९०।०० �याज असूल ह�नुपद�छ । �

१३८,८९०

३६ िपएसको िवल 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा खच�को िवल भरपाई सिहत लेखारा�नुपन� �यव�था गरेको छ । ठे�का
�यव�थापन माफ� त संचालन ह�ने योजनाकै िपएस अ�तरगतको रकम भु�ानी गदा� िनमा�ण �यवसाियले उ� रकम खच� गरेको दे�खने िवल भरपाई सिहतको
�माण साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पद�छ । पा�लकाले वोटवारी परेवािभर सडक िनमा�ण काय� अ�तरगत लामा वानीया जेभीलाई गोभौ २०३ िमित २०७८।
०१।१५ मा �थम रिन� िवल वापतको रकम भु�ानी गदा� िपएस वापत �.४०००००।०० भु�ानी िदएको छ । िनमा�ण �यवसाियले िबमा वापत ि�िमयम
भु�ानी गरेको �.२४९३१८।०० को मा� िवल पेश गरेको छ । जसअनुसार िनमा�ण �यवसाियले पेश गरेको िवमाको िवल भ�दा �.१५०६८१।०० बढी भु�ानी
भएको दे�ख�छ । अतः िवल भ�दा बढी भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपद�छ । �

१५०,६८१

३७ एउटै सडक ख�डमा दईु पटक ठे�का 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११८ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित सो स�झौता काया��वयनको
�ममा �सज�ना भएमा साव�जिनक िनकायले भे�रएसन आदेश जारी गन� स�ने �यव�था छ । तर पा�लकाले ठे�का नं २।२०७७।७८ बाट परेवािभर सडक
ख�डमा ३३२ िमटरमा आरसीसी वाल सिहतको �ट�चर िनमा�णको लािग �.६६१६९६४१।०० को लागत अनुमान तयार गरेकोमा लामा बानीया जेभीले
�.४४३४९८६९।०० मा गन� गरी स�झौता गरेको छ । क�रब चार िमटर अ�लो उ� वाल िनमा�ण काय�मा Embackment को काय� लागत अनुमानमा समावेश

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100542250651881527&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=24001806398009831
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नगरेको कारण उ� काय�को छु�ै लागत अनुमान तयार गरी काय� गराएको दे�ख�छ । पा�लकाले लामा वानीया जेभीले िनमा�ण गन� ३३२ िमटर सडक वालको
िभ� �ाभेल तथा माटोले भन� काय�को लािग �.१८७९९९२।०० को लागत अनुमान तयार ग�र �सलब�दी दरभाउप� माग ग�रएकोमा ईभाना क�ट��सनले
�.१८६५७८८ मा स�झौता गरेको छ । जसअनुसार पा�लकाले ई िवड बाट ठे�का �यव�थापन गरेकोमा �ट�चरको काय�मा लागत अनुमानको तुलनामा ३५
�ितशत घटीमा काय� गन� स�झौता भई िनमा�णा�धन रहेको छ भने सोही �थानमा �यकिफल तथा ई��याकमे�टको काय�को लािग हाड� किप �सलब�दी
दरभाउप�बाट काय� गराएकोमा लागत अनुमानको तलुनामा ०.९१ �ितशत घटीमा मा� स�झौता भएको छ । एकै सडक ख�डको एउटै �थानमा एकमु�
ठे�का �यव�थापन नगरी फरक फरक ठे�का आहवान गरेको कारण ई��यकमे�टको काय�मा मा� पा�लकालाई ३४ �ितशतले �.६३९१९३।०० थप �ययभार
परेको छ । साथै लामा वानीया जेभीले २२० िमटरमा मा� सडक वाल लगाएको कारण ईभाना क�ट��स�ले पिन सोही २२० िमटरमा मा� ई��याकमे�टको काय�
गरेको छ । साथै पा�लकाले उ� सडक िनमा�ण काय� चालु रहेको अव�थामा हाल २३ �ितशतको भे�रयसन गनु�पन� अव�था रहेको जानकारी लेखापरी�णको
�ममा �ा� भएको छ । तसथ� पा�लकाले पुवा�अनुमान ह�ने काय�को लािग एकमु� ठे�का �यव�था गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

३८ ननफाईलर 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत
आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर काया�लयले िविभ� शीष�कमा देहायका फम�लाई िन�नानुसारको मू.अ.कर
रकम भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले
कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ.नं. �यवसाियको नाम काय� तथा योजना �याट/�यान नं ननफाईलर अव�ध मू.अ. कर

� पू ३ भा�जा टेक क�ट��सन ए�ड स�लायस� परेवािभर का��स� लोजा सडक ६०९७३९५४९ २०७७।एम।११ ५१३८५६

पा�लका २०६ भा�जा टेक क�ट��सन ए�ड स�लायस� - ६०९७३९५४९ २०७७।एम।११ २२५८५५

ज�मा ७३९७११

७३९,७११

३९ मु.अ. कर समायोजन 

मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ (एकाइसौ संशोधन) को िनयम ६(ग) मा सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको �वािम�व भएको संघस�थाले ठे�का वा
करार स�झौता अ�तग�त व�तु तथा सेवाको आपूत� गदा� स�ब��धत ठेकदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गन� मू�य अिभवृि� कर रकमको ५०(२०७८ जे�
१५ पछीको भु�ानीमा ३० �ितशत ) �ितशतले ह�न आउने रकम क�ा गरी िनजको नामबाट स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा गरी बाँक� रकम मा� भू�ानी

५३४,९८८
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िदने उ�ेख छ । पा�लकाले देहायअनुसारको भु�ानी मू.अ.कर रकम क�ी गरेको पाईएन । �यसैले स�ब��धत फम�लाई पा�लकाबाट भू�ानी भएको मु.अ. कर
रकम समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ नं काय� स�लायस�।फम� कर िवजक िमित मूअ कर रकम ३०।५० % ले ह�ने रकम

२२ �योशाला सामा�ी ख�रद िचतवन साई�टीफ�क �लंक �ा�ल २०७७।११।२४ ५७४५२ २८७२६

४० क��यटुर लगायतका सामा�ी ख�रद हेटौडा क�यटुर बजार २०७७।०१।०१ ९५८३६ ४७९१८

६२ शैि�क सामा�ी ख�रद एस एन ट� ेड स�लायस� २०७८।०३।१६ ५७४३० १७२२९

४७ चेपा� सं�ाहालय डीपीआर �सिभल बक� स ई��जिनय�र� २०७७।०९।१६ १३७५४० ६८७७०

९७ मनहरीखोला आईईई �रसच� ई��लेव �ा�ल २०७७।१०।२८ १३७३०५ ६८६५३

९८ पा�लका भवनको िडिपआर नारायणी ट� िन� ए�ड ई��जिन�र� २०७७।१०।१९ ११४५३० ५७२६५

१०७ पाबर �यकअप ख�रद सु�बा ट� ैिड� क�पनी �ा�ल २०७७।११।०७ १५८१८५ ७९०९३

१८० �यापटप ख�रद जे�रना क��यटुर ई�फो�सस २०७७।१२।१२ ९१८४३ ४५९२२

२८८ नेटवक�� बापु स�लायस� २०७८।०३।२० ४०४९५ १२१४९

२९३ खेलकुद मैदान िडिपआर �लाटफम� ई��जनय�र� �ा�ल २०७८।०३।२६ ५७१३५ १७१४१

१ १० शैया अ�पतालको डीिपआर �लाटफम� ई��जनय�र� �ा�ल उ�ेख नभएको ९२१२४ ९२१२४

ज�मा १०३९८७५ ५३४९८८

४० बायो-इ��िनय�र� 

साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� गदा� गराउँदा सो को गुण�तर तथा िदगोपना तथा वातावरणीय प�मा उिचत �यान िदनुपद�छ । सडक िनमा�ण (नयाँ ट�याक,

सडक िव�तार तथा मम�त/स�भार) सँगसँगै पानीको िनकासको लािग उपय�ु साइजको नाला तथा भू–�य रो�नका लािग बायो-इ��िनय�र� काय�समेत गद�
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जानुपन�मा काया�लयले �यसतफ�  पया�� �यान िदएको पाइएन । केही सडक योजनामा नालाको काम राखेको भए तापिन सडक खिनएको पुरा ल�बाइमा
नग�रएको अव�था छ भने बायो–इ��िनय�र�को काय� कुनै पिन योजनामा नभएको अव�था छ । जसले गदा� िनमा�ण ग�रएको सडक वषा�तमा स�ालनमा आउन
नस�ने, वषा�तपिछ उही सडक ख�डमा पुनः बजेट खच� गनु�पन�, भू–�य तथा भू–�खलनले वातावरणीय प�मा �ितकूल असर पन� अव�था रहेको छ । अतः
उि�खत प�ह�मा काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

४१ सडक िनमा�ण 

पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� पुवा�धार िवकास �े�मा कुल �.२१ करोड ७२ लाख ९९हजार बजेट िविनयोजन गरेकोमा सडक तथा पुलमा मा�
�.१६ करोड ८५ लाख ५४ हजार बजेट विनयोजन गरेको दे�ख�छ । उ� िविनयोजन रकम म�ये यस वष� सडक िनमा�णमा कुल �.१२ करोड १ लाख ९६
हजार खच� भएको दे�ख�छ । जसम�ये पा�लकाले ठे�का �यव�थापन मफ� त �.४ करोड ३४ लाख ४५ हजार को सडक खच� गरेको छ भने �.७ करोड ६७
लाख ५१ हजारको सडक उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको दे�ख�छ । उपभो�ा सिमितमाफ�  िनमा�ण गरेको अ�धकांश काय� मे�सन लगाई सडक ख�े मा�
रहेको छ । पा�लकाबाट िनमा�ण ग�रएको अ�धकांश सडकको िडिपआर समेत नभएको र उपभो�ा सिमितबाट वष�िन खडक ख�े काय� मा� गराएकोमा यस वष�
पा�लकाले दईु वटा ठे�का �यव�था माफ�  सडक सफाई काय�मा मा� �.९० लाख खच� गरेको छ । पा�लकाले सडक िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा�
सडक छेउमा �ट�चरको काय�लाई �यान निदएको कारण वष�नी सडक सफाई काय�मा रकम खच� गन� परेको दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले सडक ख�े काय�मा
मा� �यान निदई िनमा�ण ग�रएका सडकको �तरउ�ती तथा सडकमा संरचना िनमा�णको काय�मा समेत �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४२ ४८१ २०७८-३-२१ साब�जिनक सुनुवाई 

पा�लकाले साव�जिनक सुनुवाई गरी � १६०२५०।०० खच� लेखांकन गरेको छ । साब�जिनक सुनुवाईबाट मु�य �पमा देहायका िबषयह� उजागर भएको
दे�ख�छ । साब�जिनक सुनुवाईमा उठेका िबषयह�लाई पा�लकाले स�बोधन गरी सुशासन कायम गनु� पद�छ ।

४६ �ितशतले साब�जिनक काय��ममा �समा�त बग�को उप��थित नरहेको वताएका छन ।
२२ �ितशतले योजनाको िबल भु�ानीमा अ�ठेरो रहेको बताएका छन ।
२६ �ितशतले िबकास िनमा�णको िबषयमा जानकारी माग गदा� नपाईने बताएका छन ।
४० �ितशतले �थािनय िनकायको आचार संिहता पालना नभएको बताएका छन ।
३० �ितशतले जन�ितिन�धह�ले आ�नो मा� फाईदा हेरेका र नाताबाद कृपाबादमा फसेको बताएका छन ।

४३ ४९२ २०७८-३-२९ भू उपयोग रणनीित १,४७५,२१५
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भू उपयोग रणनीितक योजना िनमा�ण वापत वलाक�  ई�टरनेशनललाई( 401379802) � १४७५२१५।०० भु�ानी भएको छ । नापी िबभाग अ�तरगतको भू
उपयोग �यव�थापन महाशाखा (त�कालीन भू उपयोग आयोजना) ले सबै �थािनय तहह�को भू उपयोग न�सा डाटा तयार ग�रसकेको अव�थामा पा�लकाले
नापी िबभागसग सम�वय नगरी भू उपयोग काय�मा खच� गरेको � १४७५२१५।०० दोहोरो परेको दे�खयो । साथै सेवा �दायकले कर िबजकमा उ�े�खत
�थायी लेखा न�बर आ�तरीक राज�व िबभागको वेभसाईटमा खो�ज गदा� दता� भएको नदे�खएकोले छानिबन गरी संिघय सरकारबाट भईसकेको काय�मा दोहोरो
भएको खच� असूल गनु� पद�छ । �

४४ ४३६ २०७८-३-१३ घाँस उ�पादन 

�ी केशवराज �याङताङले सुपर िनिपयर, ईिपल ईिपल, िक�बु लगायतका डाले घास तथा फलफुल िब�वा ख�रद ग�र � २ लाख ४४ हजार सोधभना� भु�ानी
�लएको दे�खयो । उ� िब�वाह� रोपण ग�रएको, संर�ण ग�रएको र उ�पादन भएको �माण पेश भएको छैन । काय��म स�ालन गन� पशु �ािब�धक �ी
केशबराज �या�ताङले बषा�दको कारण केिह िब�वाह� रोपण गन� नसिक न� भएको जानकारी गराउनु भएको छ । ख�रद भएका िब�वाह�बाट उतपादन भई
िकसानह�ले लाभ �ा� गरेको सुिन��चत ह�ने गरी पा�लकाबाट अनुगमन गनु� पद�छ ।

४५ 429 २०७८-३-२१ खा� तथा पोषण सुर�ा 
साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ बमो�जम � ५ लाख स�म मा� सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । साब�जिनक ख�रद िनयमावली,
२०६४ को िनयम १९ मा � २० हजार भ�दा बिढको ख�रद गदा� मू�य अिभबृि� करमा दता� भएको सेवा �दायकबाट मा� ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । सो
िबपरीत पा�लकाले ५ बष� खा� तथा पोषण सूर�ा रणनीित योजना २०७८।७९ - २०८२।८३ तयार गरे वापत FIAN-NEPAl (303518190 ) लाई
�ित�पधा� बेगर सोझै स�झौता ग�र � १११८८००।०० भु�ानी भएको छ । रकम भु�ानी गदा� सेवा �दायकले जारी गरेको मू�य अिभबृि� कर िबजक पिन
संल� भएको छैन । आ�तरीक राज�व िबभागको वेभ साईट खो�ज गदा� उ� करदाता आयकर तफ�  २०७०।७१ दे�खनै नन् फाईलर रहेकोले िनजलाई भु�ानी
भएको रकम िब�वसिनय दे�खएन । नन् फाईलर करदातालाई �ित�पधा� वेगर सोझे भु�ानी भएको िनयिमत नदे�खएको �

१,११८,८००

४६ ४९६ २०७८-३-२९ गोठ सुधार काय��म 

िबिभ� ३४ जना िकसानह�को गोठ सुधार काय��मको लािग �ित िकसान � १० हजारको दरले ३ लाख ४० हजार खच� लेखांकन भएको छ । उ� रकम
स�ब��धत िकसानह�को ब�क खातामा ज�मा गनु� पन�मा कृिष �ािब�धक �ी केशबराज �याङताङको ब�क अफ काठमा�डौमा रहेको खाता न�बर
०३०४००००१८६०५२४ मा ज�मा गरेको दे�खयो । िनजले उ� रकम २०७८।४।२४ मा िकसानह�लाई बुझाएको भरपाई पेश भएको छ । िनज कम�चारीले
आ�नो खाताबाट लाभ�ािहह�को ब�क अफ काठमा�डौमा रहेको ब�क खातामा रकम ट� ा�फर गरेको पा�लकाले जनाएको छ । �सधै लाभ�ाहीले रकम �ा� गन�
�यव�था िमलाउनु पद�छ ।

४७ िशपमूलक ता�लम
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४७.१ ३१८ २०७७-१२-१९ हेटौडा �लंकेज टे��नकल एकेडेमीलाई रोजगारमुलक ता�लम स�ालनको खच�को िबलभरपाई प�र�ण गदा� १६ जनालाई
सवारी चालक अनुमतीप�को ता�लम वापत � २९९७६५।०० र १० जनालाई होम�टे ता�लम स�ालनको लािग �
२९९७१०।०० भु�ानी भएको दे�खयो । काया�लयबाट ता�लम �दान गरे प�चात ता�लम �लएका �यि�ह�ले सवारी चालक
अनुमतीप� �ा�ीको स�ब��धत यतायत काया�लयमा िनबेदन गरेको र होम�टेह� स�ालन गरेको स�ब�धमा पा�लकाबाट
अनुमगन भएको दे�खएन । तसथ� ता�लमको उपयोग भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाबाट अनुगमन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४७.२ ४७३ २०७८-३-१३ उदाहरिणय एकल मिहला �म सहकारी सं�था �लिमटेडलाई गुिडया, ढाकाको जु�ा, उनी झोला, लगायतको घरेलु सजावट
साम�ी उ�पादन ता�लम २० जनालाई �दान गरे वापत � २४८१५०।०० भु�ानी भएको छ । पा�लकाले वष�नी उ�मिशल
ता�लम �दान गन� गरेकोमा सो बाट �थानीय �जवनमा सुधार आएको, �सपमुलक ता�लम प�चात �यवसाय संचालन गरेको तथा
सो बाट आय आज�न भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन गरेको दे�खएन । तसथ� पा�लकाले �दान गरेको �यवसाियक ता�लम
�ा� गन� कृषकले �यवसाय संचालन गरे नगरेको अनुगमन गरी ता�लम प�चात अिनबाय� �यवसाय संचानल गनु�पन� सत� सिहत
ता�लम िदने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४८ हेभी ई�यपुमे�ट 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर,

ए�साभेटर, लोडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था 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 पाइएको छ । यसका केही उदाहरणह�ः
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भौ नं योजना तथा उपभो�ा सिमित काय�स�प� भु�ानी ए�साभेटर तथा �ेकर ई�धन सिहत हेभी ई�यपुमे�टमा
खच�

�था १ पा�पु� िशलाधुनी सडक िनमा�ण १०९१७९० ९५१३६० िविवटी क�ट��सन क�पनी
�ा�ल

१०४४५२३

�था ३ बेसी खोलाटार रा�चे सडक १०९२१२२ १०५१००० ��बा क�ट��सन ९४३२५०

�था ५ थमुबा� िभनदेश िक��� सडक १०८५९७६ ९४७९८७ ��बा क�ट��सन ९८६५५२

� ३ परेवा िभर का��सरा� लोजा धािद� सडक ४४६०९२९ ३८००६०८ भा�जा टेक क�ट��सन
�ा�ल

४४६६५९९

१० दानीघाट तामा� रानीवन सडक २६०८२७३ २३६२५०३ ई�मानुअल िनमा�ण सेवा
�ा�ल

२४५४२९४

� १३ सोलडाँडा कोकोले च��टोल सडक २०९८५८६ १९९९९१० ल�मी िनमा�ण सेवा २०८७०१६

� ८ घैयावारी दे�ख दर�ल� बा�ा फम� जोडने
सडक

२२०३४८६ १८०८२९५ िविवटी क�ट��सन क�पनी
�ा�ल

२२०२७७७

� ६ िगंगु रासीरा� जोडने सडक २२०८२१३ २०००००० आ�मान िनमा�ण सेवा �ा�ल १९९०७७८

� १५ झासीटार पलासे सडक २०२४५६१ १८३८७४३ चेपा� िनमा�ण सेवा १८३६०००

पा
२३७

मायावा� ह�क� वडा काया�लय सडक १०७१३१८ ९५५११५ चेपा� िनमा�ण सेवा ११३४६८८

पा
२९१

हा�ीखोला औले लापुर सडक १५७४८२२ १४३१४४३ ई�यानुअल क�ट��सन १६६९५२
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पा
१७६

�जख�खोला �सिमिन सडक ६४३७२८ ५८३७६० भा�जा टेक क�ट��सन ६६१६३०

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

४९ सब क�ट� ायक 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ९ मा हेभी ई�यपुमे�ट �योग ह�ने िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमितलाई िदन नह�ने तथा
उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमितले पाएको काय� आफैले गनु�पन� र कुनै िनमा�ण �यवसाियबाट वा सब क�ट�या�टबाट गराउन नपाई उ�ेख छ । पा�लकाले
�देश पुवा�धार साझेदारी काय��मतफ�  परेवािभर का��स� लोजा घािद� सडक िनमा�ण काय�को लािग �.४४६६५९९.६४ को लागत अनुमान तयार गरी
�.४००००००।०० पा�लकाले र �.४६६५९९.६४ उपभो�ा सिमितले बेहोन� गरी स�झौता गरेको छ । उपभो�ा सिमितले २५४० िमटर ल�बाई भएको
सडक भा�जा टेक क�ट��सन ए�ड स�लायस�बाट काय� गराएको �.४४६६५९९.६४ को कर िवजक पेश गरेको छ । साथै पा�लका �ािव�धकले मु�यांकन
गरेको अनुसार उ� सडक िनमा�ण काय� �.४४६०९२९.२९ को मा� भएको र गोभौ ३ िमित २०७८।०३।०१ बाट उपभो�ा सिमितलाई �.३८००६०८
भु�ानी भएको छ । जसअनुसार उपभो�ा सिमितले पा�लकासँग स�झौता गरेकोमा िनमा�ण �यवसाियबाट काय� गराएकोले उ� काय� सब क�ट� ायकबाट
गराएको होईन भ� सिकएन । पा�लकाबाट ठे�का �यव�थापन गरी भएको िनमा�ण काय�मा लागत अनुमानको तुलनामा ४१ दे�ख ५९ �ितशत घटीमा काय�
गरेकोमा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेको उपभो�ा सिमितले सोही काय� िनमा�ण �यवसाियसँग स�झौता गरी काय� गराएकोले थप �ययभार परेको छ ।
तसथ� िनयमावलीको �यव�था अनुसार उपभो�ा सिमितबाट गराउन निम�ने काय� उपभो�ा सिमितबाट गराएको र उपभो�ा सिमितले पाएको काय� पुनः
िनमा�ण �यवसाियबाट गराएकोले िनयमित नदे�खएको �.

३,८००,६०८

५० जिटल संरचना 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को
�ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका काया�लय तथा अ�य भवन, �ािकण िव�ुितकरण 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� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :
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गो.भौ. उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण काय� स�प� पा�लकाले खच� लेखेको रकम

२४७ �जख�डाँडा िव�ुत िव�तार ट� ा�सफरमर जडान ५५१०७४ ५०००००

२४३ �वा��य सं�था भवन िनमा�ण आ�स�स �टकचर सिहतको भवन ३५०६५३४ ३०८८०६२

१२४ पंजिन िव�ुत मम�त िव�ुितकरण ११४००० १०००००

५१ बढी दर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सडक िनमा�णको लािग
तयार गरेको दरिव�लेषण अनुसार १:२:४ को िप�स�स गन� काय�को दर �ित घनिमटर �.९२१९।०० रहेको दे�ख�छ । तर पा�लकाले देहाय अनुसार योजनाको
लागत अनुमान तयार गदा� भवनतफ� को दर िव�लेषण �योग गरी �ित घनिमटर �.१०५८८ ।०० �योग गरेको छ । उपभो�ा सिमितलाई लागत अनुमानकै
दरमा भु�ानी ह�ने ह�दाँ देहायअनुसार योजनामा िन�नानुसारको दरमा बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । तसथ� बढी दरमा भु�ानी भएको असूल ह�नुपन� दे�खएको
�.

भौ नं योजना तथा उपभो�ा प�रमाण �योग दर �योग गनु�पन� दर बढी दर बढी भ�ानी

१९३ देउकोट आलखोप केरावारी सडक २० १०५८८ ९२१९ १३६९ २७३८५

१२८ देउकोट स�रखेत सडक ८५ १०५८८ ९२१९ १३६९ ११५९६८

८९ सालवोटे ितलार �सचाई वडा नं ९ ३७ १०५८८ ९२१९ १३६९ ५००५१

ज�मा १९३४०४।००

१९३,४०४

५२ २८८ २०७७-१२-१० शा�र�रक सुगठन साम�ी 
साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ बमो�जम िनमा�ण काय� मा� उपभो�ा सिमितबाट राउन सिकने �यव�था छ । सो िबपरीत साम�ी
ख�रदको लािग मा� मया�ङ का�लका �वा��य यूवा सं�थासग स�झौता गरी एमएनिब�स �ा ली बाट �.७ लाखको शा�र�रक सुगठन साम�ी ख�रद भएको
दे�ख�छ । साम�ी ख�रदको लािग मा� उपभो�ा सिमितसग स�झौता गन� िम�ने कानुनी आधार नदे�खएकोले काया�लयमा दा�खला समेत नगरी सिमित माफ� त
आपूत�कलाई भु�ानी भएको हे�डल �लेट, ड�बवेल लगायतका साम�ी ख�रदमा भएको खच� अिनयिमत दे�खयो । �

७००,०००
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५३ �गित �ितवेदन 

सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम २३मा �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� उ�ेख छ । साथै
उपिनयम १ बमो�जम चौमा�सक �ितवेदन पठाउंदा पिहलो चौमा�सकको मं�सर ७ गतेिभ�, दो�ो चौमा�सकको चैत ७ गतेिभ� र ते�ो चौमा�सक तथा वािष�क
�ितवेदन अक� आ�थ�क बष�को साउन १५ गतेिभ� िवभागले तोकेबमो�जम पठाउनु पन�छ भ�े �यव�था भएकोमा सो िनयमको पालना भएको पाइएन। िनयमले
गरेको �यव�था पालनामा �यानिदनुपन� दे�ख�छ।

५४ लगत अिभलेख 

सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन� �यव�था गरेको छ । सामा�जक सुर�ामा पा�लकाले � १ करोड ५१ लाख १४ हजार खच� गरेको छ । साथै पा�लकाले
��येक बष� लाभ�ाहीको सं�या यिकन तथा के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी गरी लगत अ�याव�धक गन�, भ�ा िवतरणको िनयिमत �पमा अनुगमन गन�
�ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकामा यस वष� दे�ख बैकबाट भ�ा िवतरण
गरेकोमा लगत क�ा तथा लाभ�ाही थप भएको िववरण �ा� ह�न सकेन । �यसैगरी लाभ�ाही लगतसँग स�ब��धत �यि�गत सुचना फाईल समेत तयार भएको
दे�खएन् । लाभ�ाहीको आफ�त मृ�यदुता� गन� आएको अव�थामा मा� मृ�य ुदता� गरी लगत क�ा ग�रने जानकारी �ा� भएकोले पा�लकाले पेश गरेको िववरण
तथा लगत क�ा अिभलेख �यव��थत छ भ� सिकने अव�था रहेन । तसथ� पा�लकाले यस स�ब�धमा अनुगमन गरी ब�कमा रकम िनकासा भए अनुसार
स�ब��धतले भ�ा बुझेको यिकन गरी लाभ�ाही अिभलेख अ�यािवधक तथा सुचना फाईल �यव��थत गनु�पद�छ ।

५५ kyc अपडेट नभएको 
सामा�जक सूर�ा संचालन काय�िव�ध २०७७ अनुसार सामा�जक सूर�ा बचत खाता संचानल गन� तथा िव�ीय सं�थाले यस �कारका िववरण खाताह� म�ये
िन�कृय खाताको िववरण ��येक �वण र माघ मिहनािभ� के��ीय पं�जकरण िवभागलाई िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले सामा�जक सूर�ा िवतरण गन�
बैक अफ काठमाडौ �लिमटेडसँग स�झौता गरेकोमा सन २०२०।१०।०९ दे�ख २०२१।०४।३० स�म पा�लकाबाट डमी एकाउ�ट खो�लएकोमा लेखापरी�ण
अव�ध २०२२।०३।२८ स�म पिन kyc अपडेट गन� नआएको भनी देहाय अनुसार ३ जनाको नाममा हाल स�म िनकासा भएको बैक �याज समेतको रकम
�.१७८९११।०० रकम िन�कृय खाताको िववरण �ा� भएको छ । तसथ� बैकबाट िन�कृय तथा KYC अपडेट खातामा रहेको मौ�दात यिकन गरी संघीय
संिचतकोष दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� दे�खएको �

१७८,९११
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�स नं नाम प�रचयप� नं खाता खोलेको िमित हालस�म ज�मा रकम

१ काली माया ��बा २००४५०१५०३९१३ २०२०।१०।०९ ८६२०५

२ साईली माया मो�ान १९९६०८११७०९१४ २०२०।१०।०९ ८६२०५

३ िदयाना नेपाली २०७५१२१४०४१४९ २०२१।०२।२१ ६५०१

ज�मा १७८९११

५६ रमाना पछीको तलब 

रा�� ीय मा�यािमक िव�ालय �सला�ेको िश�क लालमाया ��बा िमित २०७७।१२।२३ को िनण�य अनुसार रा�� ीय मािव मनहरीमा स�वा भएकोमा
िव�ालयबाट िमित २०७७।१२।२४ मा रमाना भएको दे�ख�छ । िव�ालयले िमित २०७७।१२।२४ स�मको तलबभ�ा तथा पव� खच� िव�ालयबाट भु�ानी
भएको रमानामा �े�तामा संल� रहेको छ । तर िनजको नाममा २०७८ बैशाख दे�ख आषाढ स�म �ित मिहनामा �.२१५१४।०० का दरले ३ मिहनाको
�.६४५४२।०० बढी िनकासा भएको दे�ख�छ । रमाना भएको िमित भ�दा पिछको तलबभ�ा खच� लेखेको रकम िनजबाट असूल ह�नुपद�छ । �.

६४,५४२

५७ रमाना पछीको तलब 

सुय�दय मा�यािमक िव�ालयका िश�क िवशाल �साद लािमछाने िमित २०७७।०६।०९ को िनण�य अनुसार यवुा वष� आधारभुत िव�ालय मनहरीमा स�वा
भएकोमा िव�ालयबाट िमित २०७७।०६।२७ मा रमाना भएको दे�ख�छ । िव�ालयले िमित २०७७।०६।२७ मा िदएको रमानामा िनजले असोज मिहना
स�मको तलबभ�ा तथा पव� खच� िव�ालयबाट भु�ानी भएको उ�ेख गरेको छ । तर िनजको नाममा कात�क तथा मं�सर मिहनामा �.३१६७१।०० का दरले
दईु मिहनाको �.६३३४२।०० बढी िनकासा भएको दे�ख�छ । रमाना भएको िमित भ�दा पिछको तलबभ�ा खच� लेखेको रकम िनजबाट असूल ह�नुपद�छ । �.

६३,३४२

५८ बढी भु�ानी 
बागमती �देश ह�ता�त�रत काय��म अ�तरगत आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लािग �थानीय तहमा िविनयो�जत सशत� अनुदान वािष�क काय��म काया��वयन
माग�दश�नले �ार�भीक वाल िवकास िशि�काह�लाई �ो�साहन खच� वापत �ित मिहना �.१००० र पव� खच� �.१ हजार गरी वािष�क �.१३००० मा� खच�
ले�ने पाउने �यव�था गरेको छ । जसअनुसार पा�लकाले यस वष� ६ मिहना काय� गरेका ९ जनाको लािग �.५४०००।०० र १२ मिहना काय� गरेका ५३
जनाको लािग �.६८९०००।०० समेत गरी कुल �.७४३०००।०० मा� खच� ले�न पाउने दे�ख�छ । तर पा�लकाले �ा� बजेटलाई दामासायी �पमा िवभाजन

३५,६७६
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गरी �.७७८६७६।०० खच� लेखांकन गरेको छ । जसबाट माग�दश�नमा उ�ेख भए भ�दा �.३५६७६ बढी खच� लेखेको दे�ख�छ । तसथ� माग�दश�नले
तोकेभ�दा बढी भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपद�छ । �.

५९ औष�ध 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� संघीय सशत� अनुदानतफ�  गोभौ २१५
िमित २०७८।०३।२५ बाट ि�जला मेिड�सन स�लायस�बाट �.७८२५६०।०० र गोभौ २२१ िमित २०७८।०३।२५ बाट सेवक फमा�बाट �.२४९५४८।००
गरी ३५ �कारका औष�ध ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः
क)�ाथिमक �वा��य सेवा पुनजा�गरण महाशाखाको काय��म िनद�िशका बमो�जम काया�लयले ख�रद गरेका औषधीमा �याच नं. तथा क�तीमा १८ मिहना �याद
भएका ह�नुपन� उ�ेख छ । तर ख�रद गरेका औष�धको िवल तथा �ज�सी दा�खलामा �याच नं, उ�पादन िमित र �याद समा� ह�ने िमित उ�ेख गरेको दे�खएन् ।
ख) आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड भएको भनी िव�बाट मुचु�का उठाई �मािणत रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन भिन
खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
ग) 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�ध अिभलेख
�यव��थत नगरेको ।
घ)औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन�मा 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�तर 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 ।

६० िव�ुत महशुल 

सुशासन, (�यव�थापन तथा स�ालन) ऐन २०६४ को दफा २४ मा आफूले स�पादन गन� काम िनधा��रत समयमानै स�पादन गन� आफैले पहल गन�
उ�रदािय�व �ज�मेवार पदा�धकारीको ह�ने �यव�था छ। पा�लकाले रा��सरा� �वा��य चौक�को िव�ुत महशुल समयमै भु�ानी नगरेको कारण गोभौ १७५
िमित २०७८।०३।१९ बाट �.३४९१२।०० जरीवाना भु�ानी गरेको छ । समयमै महशुल भु�ानी गनु� पद�छ ।

६१ अुदानको अिभलेख 

पा�लकाबाट अनुदान िवतरण गदा� अ�धकतम कृषक वा समुहको सहभागीता ह�ने तथा एकै कृषक वा समुहलाई पटक पटक गरी अनुदान उपल�ध नह�ने गरी
काय�िव�ध �यव��थत गन� तथा अनुदान िवतरण गन� गनु� पद�छ । तर पा�लकाले कृिष अनुदान िवतरण स�ब��ध काय�िव�ध �यव��थत गरेको दे�खएन । पा�लकाले
यस वष� गोभौ १८७ िमित २०७८।०३।२२ बाट माकल दमार कृिष तथा पशुप��छ समुहलाई कागती, आँप, �लिच, एभोकाडो, अनार तथा केराको िव�वा
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रोपण काय� अ�तरगत ५० �ितशत अनुदान काय��म अ�तरगत �.४५०००.०० भु�ानी िदएको छ । सोही कृषक समुहलाई गोभौ ४९३ बाट पशु सेवातफ� को
काय��म अ�तरगत बा�ाको खोर, वोयर वोका र ख�र जातको बा�ा ख�रद काय�को लािग ५० �ितशत अनुदान �.५०००००।०० भु�ानी िदएको छ ।
पा�लकाले पटक पटक एकै कृषक समुहलाई अनुदान उपल�ध गराउनुको कारण �प� ह�न सकेन । साथै पालिकाले कृषक अिभलेख �यव��थत नगरेको कारण
गत िवगत वष�मा समेत सोही कृषक समुहलाई अनुदान उपल�ध गराएको नहोला भ� सिकने अव�था रहेन । तसथ� पा�लकाले अनुदान िवतरण स�व��ध
काय�िव�ध �य��थत गरी पटक पटक एकै कृषक तथा समुहलाई अनुदान िदने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

६२ खरको छानो मु� घर 
पा�लकालाई बागमती �देश सरकारले �थानीय तहको सम�वयमा खरको छानो भएका घरह�को खरको छानो मु� गन� काय��मको लािग बजेट िनकासा
िदएकोमा यस वष� १२६ वटा घर छनौट भएका दे�ख�छ । गोभौ २२४ िमित २०७८।०३।२५ बाट छनौट भएको म�ये ७७ वटाले पा�लकासँग स�झौता गरी
�ािव�धक मु�यांकनको ६० �ितशतले ह�ने रकम �.२२७६०।०० दे�ख २४०००।०० स�म �.१८०५६९४।०० अनुदान भु�ानी �लएको दे�ख�छ । तर उ�
अनुदानको रकमबाट घर िनमा�ण काय� स�प� भए नभएको स�व�धमा पा�लकाबाट अनुगमन भएको तथा �ािव�धक मु�यांकन भएको दे�खएन । दो�ो
िक�ताको रकम भु�ानी गदा� काय� स�प� भएको �ितवेदन समावेश ग�रने काया�लयको भनाई रहेको छ । तसथ� पा�लकाले अनुदान उपल�ध गराएको रकम
सोही अनु�प खच� भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन गनु�पद�छ ।

६३ सुरि�त नाग�रक आवास िनमा�ण 

पा�लकालाई यस वष� १७३ वटा सुरि�त नाग�रक आवास िनमा�णका लािग बजेट �ा� भएकोमा १६८ वटा घर छनौट भएको दे�ख�छ । छनौट भएको म�ये ९६
वटाले पा�लकासँग सुरि�त आवास िनमा�ण स�झौता गरी �थम िक�ता वापत ९५ जनाले �ािव�धक लागत अनुमानको ५० �ितशतले ह�ने �.२३०००।०० र
१ जनाले २२०००।०० का दरले गोभौ २२४ िमित २०७८।०३।२५ बाट २२०७०००।०० अनुदान भु�ानी �लएको दे�ख�छ । तर उ� अनुदानको
रकमबाट घर िनमा�ण काय� स�प� भए नभएको स�व�धमा पा�लकाबाट अनुगमन भएको तथा �ािव�धक मु�यांकन भएको दे�खएन । साथै दो�ो िक�ताको
रकम भु�ानी गदा� काय� स�प� भएको �ितवेदन समावेश ग�रने काया�लयको भनाई रहेको छ । तसथ� पा�लकाले अनुदान उपल�ध गराएको रकम सोही अनु�प
खच� भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन गनु�पद�छ ।

६४ अुदानको अनुगमन 

पा�लकाले पाकेट िवकास काय��म अ�तरगत यस वष� छनौटमा परेका पा�स�वा� चेपा� कृिष समुह र हा�ा� बा�ापालन कृिष समुहलाई ५० �ितशतले ह�ने
�.७५००००।०० का दरले अनुदान िदएको छ । उ� अनुदानबाट �ित कृषक समुहले स�झौता अनुसार �.८७७९५०।०० का १५० वटा ख�र जातको
बा�ा र १ वोयर वोका ख�रद गरेको दे�ख�छ । तर उ� ख�रद ग�रएका बा�ाह� �जनन यो�य भएको भिन �वा��य परी�ण गरेको दे�खएन । साथै
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पा�लकाबाट िवतरण गरेको अनुदानबाट भएको उपल��ध तथा �ितफलको स�व�धमा अनुगमन समेत भएको दे�खएन । तसथ� पा�लकाले अनुदान िवतरण
गरेप�चात सोको िनयिमित अनुगमन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

६५ कृषक �ोफाईल 

काया�लयले संचालन गरेका आयोजना, काय��म, कृयाकलापह� अ�तग�त गत िवगत तथा यस वष�मा कुन कुन कृषकलाई पुरै वा आंिशक शसत� िनशत�
व�तुगत, नगद अनुदान तथा �ािब�धक सेवा परामश� �सपिवकास ता�लम िदइएको �थयो सो को �यब��थत अिभलेख रा�ख कृषकगत �ोफाइल लगत राखेको
पाइएन । कृषकगत, लगत नह� ंदा एकै �कृितका काय��म एवं कृयाकलापह�मा उिह �यि�, सं�था तथा समुदाय दोहो�रन स�ने र अनुदान �दान गनु� पन�
कृषकह� स�म उ� काय��मको पह� ंचको अवसरबाट ब��त ह�नुपन� दे�ख�छ । तसथ� कृषकगत �ेफाइल लगत अिभलेख तयार गरी रा�नु पद�छ ।

६६ 282 २०७७-१२-१४ बेमौसमी तरकारी 
बेमौसमी तरकारी खेतीको लािग टनेल ख�रद ग�र �ी देबकोटा स�लायस�लाई � ४१९२३०।०० भु�ानी गरेको छ । तर पा�लका �े�मा बमौसमी तरकारी
उ�पादन भएको नदे�खएको र �थािनय बा�स�दाह�ले तरकारी अ�य�बाट खरीद ग�र उपभोग गन� गरेको दे�खयो । बेमौसमी तरकारी खेतीमा भएको खच�
अनु�पादक दे�खयो । तसथ� बेमौसमी तरकारी उ�पादनका लािग टनेल िवतरण गरेकोमा उ�पादन भएको दे�खने �माण संल� गन� तथा पा�लकाबाट िनर�तर
अनुगमन गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ । बेमौसमी तरकारी खेती काय��म उ�पानमूलकनै रहेकोले अनुगमन गरी �ितबेदन पेश ग�रने पा�लकाले जनाएको छ ।

६७ ४९३ २०७८-३-२९ काय��म अनुसार भु�ानी नभएको 
मकलदमार कृिष तथा पशुपंछी समूहलाई बोयर जातको बोका ख�रद काय�को लािग � ९० हजार भु�ानी भएको छ । बोयर जातको बोकाको �यूनतम िबशेषता
गद�न भ�दा मा�थ र अगाडीको खु�ाको घुडामुनीको भाग रातो र बाँिक भाग सेतो भएको ह�नु पद�छ । तर िबतरण ग�रएको बोयर बोकामा उ� िबशेषता दे�खएन ।
साथै खोर सुधारको लािग िबिभ� �िमकह�लाई �याला िबतरण गरेको देखाई � २४०५००।०० रकम भु�ानी भएकोमा � २४०५०।०० को मा� भरपाई
रहेको छ । तसथ� खच� ले�ने िब�वसिनय �माण बेगर भु�ानी भएको भरपाई बेगरको खच� � २१६४५०।०० र बोयर बोका भिन अ�य जातको बोका ख�रद
गरेको � ९००००।०० समेत � ३०६४५०।०० रकमको खच� पुि� ह�ने �माण दे�खएन। �

३०६,४५०

६८ अनुगमन तथा संपरी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने
काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा भई स�परी�ण एको बे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।
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आ�थ�क वष� बे�जूको दफा

नं

फ�य�टको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार

असुली �माण िनयिमत पे�क�

२०७३।७४ ११।३ िनकासा भ�दा बढी खच� रकम बे�जू फछ�यौट सिमितको िमित

२०७�।०�।१� तथा २०७�।०९।३० को गाउँसभाको

िनण�यबाट िनयिमत

० ० ३४३६००० ०

२०७३।७४ १२।३ िनकासा भ�दा बढी खच� रकम बे�जू फछ�यौट सिमितको िमित

२०७�।०�।१� तथा २०७�।०९।३० को गाउँसभाको

िनण�यबाट िनयिमत

० ० ३१४४००० ०

२०७५।७६ ७९ जय िशखर ई��जिनय�र�ले मु अ कर समायोजन गरेको �माण

पेश

० २४३००७ ० ०

२०७५।७६ ७९. जय िशखर ई��जिनय�र�ले मु अ कर समायोजन गरेको �माण

पेश

० ३८१७६७ ० ०

२०७६।७७ १२. साहारा ि�नतारा जेभीको पे�क� रकम गोभौ २८६ िमित

२०७८।०३।१५ बाट फछ�यौट

० ० ० १००००००

२०७६।७७ १२. आ�थ�क वष� २०७५।७६ मा लगती कायम भएको बे�जू पुनः

आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा समेत लगती कायम भएकोले

दोहोरो बे�जू कायम भएको �माण पेश

० ० ० १०००००००

२०७६।७७ ३५ जेसीबी �योग भएको लक बुक पेश ० २५८७५० ० ०

२०७६।७७ ३८ भा�जा क�ट� �सनबाट मूअ कर रकम असूल ग�र भौनं १३ बाट

राज�व दा�खला गरेको �माण पेश

३३८२३ ० ० ०

२०७६।७७ ४१ झोपु िनमा�ण काय�मा पुलको ��टल पाट�  जडान भएको नापी

िकताब पेश

० १८१६१३२ ० ०

२०७६।७७ ४४ महांकाल सोलार प�पी� खानेपानीमा उपभो�ा सिमितबाट

ख�रद स�ब�धमा सभाको िमित २०७८।०९।३० को

िनण�यबाट िनयिमत भएको

० ० १६००००० ०

२०७६।७७ ५० िश�काई बढी भु�ानी रकम असूल ग�र भौनं १३ बाट राज�व

दा�खला गरेको �माण पेश

१५५८८ ० ० ०
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२०७६।७७ ५१ भीमसेन �ािवमा िवजय महतोको नाममा िनकासा भएको तर

राम�साद साहको �ेड रकम भु�ानी नभई िहसाब िमलान भएको

�माण

० १९५१४ ० ०

२०७६।७७ ५२ पा�पु�तकमा बढी िनकासा भएको रकम असुल भएको बैक

भौचर पेश

१४३७४ ० ० ०

२०७६।७७ ५३ िब�ा�थ�  सं�या भ�दा बढी िनकासा भएको रकम असूल भएको

बैक भौचर पेश

११९५० ० ० ०

२०७६।७७ ५९ कम�चारीको रमाना पेश ११२०० ७८१०० ० ०

२०७६।७७ ६४ पदा�धकारीको थप सुिवधा रकम असूल भएको बैक भौचर पेश ३९००० ० ० ०

२०७६।७७ ६५ रकम असूल भएको बैक भौचर पेश ११२५० ० ० ०

२०७६।७७ ६६ रकम असूल भएको बैक भौचर पेश ४००० ० ० ०

२०७६।७७ ६७ रकम असूल भएको बैक भौचर पेश ६००० ० ० ०

२०७६।७७ ६८ रकम असूल भएको बैक भौचर पेश ७४८४४ ० ० ०

२०७६।७७ ७३ मु अ कर समायोजन पेश ० ६६४३ ० ०

२०७६।७७ ७४ पा�लकाबाट �दान ग�रएको िश�क अनुदान िमित २०७८।

०९।३० को िनण�य अनुसार िनयिमत भएको

० ० २६१५००० ०

ज�मा २२२०२९ २८०३९१३ १०७९५००० ११००००००
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