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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 और्चत्र् समेिको र्वचार 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 पररचालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि 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 खचा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार ि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 कमाचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरू 
सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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(बागमिी प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्)  
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं.  तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

चौंरीदेउराली गाउँपातलका, काभ्रपेलाञ्चोक । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रचतलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  र्स गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाचँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.1 करोड 24 लाख 27 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र् ेप्रतिर्क्रर्ाबाट रू.5 लाख 56 हजार फस्र्ौट भई र रू.1 करोड 
18 लाख 71 हजार बाँकी रहेको छ । बाँकी बेरुजू मध्र् ेअसलु गनुापने रू.6 लाख 64 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.98 लाल 93 
हजार, तनर्तमि गनुापने रू.2 लाख 49 हजार र पशे्की रू.10 लाख 65 हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषासम्मको रु.१४ करोड२८ लाख ३ हजार 
बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समिे हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु १३ 
करोड८६ लाख ३९ 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, कमाचारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ। कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

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

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोर्जम सही र 
र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न गरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मवेारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्चि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 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 न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

  

          

(तरलोचन आचार्ा) 
   नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 

 

चौंरीदेउराली गाउँपातलका, काभ्रपेलाञ्चोक 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व 
लगि 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

49 16 12427 
0 3 556 

49 13 11871 664 249 9893 ० ० 10142 1065 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

काभ्रपेलाञ्चोक १४२८०३ ० १६०३५ १२६७६८ ० ११८७१ १३८६३९ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : च�रीदेउराली गाउँपा�लका, का�ेपला�ोक , चौरीदेउराली गाउँपा�लका , का�ेपला�ोक

काया�लय �मुख महानदास लामा २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख मिनला चा��ल� २०७७-४-१

बे�जु रकम १२,४२६,९४२

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ९,०५,२५,११२.४८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३३,९८,६३,४३० चालु खच� ३७,६७,८७,४९०.२३

�देश सरकारबाट अनुदान ६,०७,६०,००० पँूजीगत खच� १५,८६,६२,४५२.१६

राज�व बाँडफाँट ७,५२,७५,४३३.०८ िव�ीय/अ�य �यव�था ६३,८७,४८५.५

आ�त�रक आय ४१,७३,६३८.७२

अ�य आय ११,७५,०९,१६७.१६

कुल आय ५९,७५,८१,६६८.९६ कुल खच� ५४,१८,३७,४२७.८९

बाँक� मौ�दात १४,६२,६९,३५३.५५

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ िव�ीय िववरण
प�रचय – �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस
पा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता
सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ९ वडा, ९८ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २० हजार ८२९ जनसं�या रहेको छ ।

च�रीदेउराली गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७७।७८ को आय �ययको ��थित देहायबमो�जम रहेको छः
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आय िशष�क आय �स.नं. �यय िशष�क ज�मा �यय कैिफयत

गत बष�को नगद मौ�दात (िबिभ�
कोषह� समेत)

90,525,112.48 1 संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत
काय��मको खच�

नगद मौ�दात ( राि�� य वािण�य
ब�क)

647,240.64 संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत
काय��म चालु

213,832,135.49

नगद मौ�दात (संिचत कोष खाता
नेपाल �ेिडट ए�ड कमस�)

85,712,405.30 संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत
काय��म पँुजीगत

10,897,743.00

धरौटी मौ�दात (धरौटी खाता) 3,195,777.00

�कोप �यब�थापन कोष खाता 969,689.54 2 �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत
काय��मको खच�

�देश सरकारबाट ह�ता�त�रत
काय��म चालु

9,133,702.00

�देश सरकारबाट ह�ता�त�रत
काय��म पँुजीगत

39,015,065.29

यस आ.ब.को आ�दानी 597,581,668.96 3 चौरीदेउराली गाँउपा�लका तफ� को
खच�

संघीय अनुदान 339,863,430.00 चौरीदेउराली गाँउपा�लका चालु 53,247,388.94

सशत� अनुदान संघ 249,463,430.00 चौरीदेउराली गाँउपा�लका पँुजीगत 95,178,345.87

िव��य समानीकरण संघ 90,400,000.00 चौरीदेउराली गाँउपा�लका िश�ा
चालु

3,114,345.00

चौरीदेउराली गाँउपा�लका िश�ा 935,525.00
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पँुजीगत

बागमती �देशबाट �ा� अनुदान 60,760,000.00 चौरीदेउराली गाँउपा�लका
�वा��य चालु

5,946,900.80

सशत� अनुदान �देश 50,834,000.00 चौरीदेउराली गाँउपा�लका
�वा��य पँुजीगत

496,555.00

िव��य समानीकरण �देश 9,926,000.00

4 अ�तर सरकारी अ��तयारी
(भु�ानी आदेश माफ� त)

ज�मा आ�त�रक आय 4173638.72 सामा�जक सुर�ा भ�ा 91,513,018.00

�थािनय पुवा�धार िबकास
साझेदारी काय��म

3,802,424.00

बाँडफाँड �ा� राज�व 75,275,433.08 �देश पुवा�धार िबकास साझेदारी
काय��म

8,336,794.00

राज�व बाँडफाँड संघ 56,608,197.15

राज�व बाँडफाँड �देश 18,667,235.93 5 �कोप �यब�थापन कोष �यय 4,672,115.00

6 धरौटी िफता� 565,250.00

7 धरौटी सदर�याहा 21,000.00

अ�तर सरकारी अ��तयारी
(भु�ानी आदेश माफ� त)

103,652,236.00 8 अ�य िविवध खच� 1,129,120.50

सामा�जक सुर�ा 91,513,018.00

�थािनय पुवा�धार िबकास साझेदारी 3,802,424.00 ज�मा खच� 541,837,427.89
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काय��म

�देश पुवा�धार िबकास साझेदारी
काय��म

8,336,794.00

9 मौ�दात िबबरण

�कोप �यब�थापन कोष आय 5,289,383.00 संिचत कोष खाता 133,987,200.72

राि�� य वािण�य ब�क 647,240.63

िविवध कोष - अ��सजन �ला�ट
जनसहभािगता

3,953,004.66 �कोप �यब�थापन कोष खाता 1,586,957.54

सडक बोड� 800,000.00 धरौटी खाता 5794950

धरौटी आ�दानी 3,185,423.00 िविवध खच� खाता 300,000.00

अ�य िविवध आय 629,120.50 िविवध कोष खाता 3,953,004.66

ज�मा ब�क बाँक� 146,269,353.55

कुल ज�मा 688,106,781.44 कुल ज�मा 688,106,781.44

�व�ीय �ववरण–�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदेिख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष�
कायम गर� आय र �यवयको �हसाव रा�पुद�छ । सोह� ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनसुार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णल�को �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा
देिखएका �यहोरा देहाय बमोिजम छन्
· �थानीय तहले संिचत कोषमा गत �वगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प�ट देिखने गर� खाता राखेको छैन ।
· क�तपय स�बि�धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट िशष�कगत बैक नगद� �कताबमा नजनाएकाले �े�ता अनसुार बैक मौ�दात ऋणा�मक रहेको तथा �थानीय तहका सबै खाताह�को एकम�ुट

�हसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको ।
· �थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र ��तवेदन �णाल�मा एक�पता र श�ुता कायम गन� महालेखा �नय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाल� (स�ु) को �योग

गरेको भएताप�न सबै कारोबारह� स�ुको दायरामा आएको पाइएन ।
· पा�लकाले बैक िहसाब िबबरण बनाएको भएतापिन �वीकृत ढाँचाँमा बनाएको पाइएन।
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२ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

२.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जस अनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा समा�य
�शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस नगरपा�लकाले लेखापरी�ण अव�धस�म ५ वटा ऐन, २ िनयमावली, ३ काय�िव�ध
गरी ज�मा १० वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ । उ� कानुन �भावकारी �पले काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

२.२ �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 िनवेदन दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार
गतवष� फ� यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� ७ यो बष� दता� भएको २८ गरी ज�मा ३५ म�ये १८ वटा फ�यौट भई १७ वटा बाँक� दे�ख�छ ।
�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�यौट वा कारवाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

३ पदा�धकारी सुिवधा र िविवध खच�

३.१ बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी सुिवधा ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा
�थानीय तहका अध�य तथा उपा�य�ले �ेस स�ाहकार / स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को
दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर पा�लकाले अध�य तथा उपाध�यको �ािव�धक तथा �शासिनक
स�ाहकार र �ेस स�ाहाकार िनय�ु गरी तलब र भ�ा वापत � ६२१३९०।- भु�ानी गरेको दे�ख�छ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स.नं नाम थर पद �केल महंगी
भ�ा

मा�सक चाडवाड
खच�

बािष�क कैिफयत

१ अ��जत गौतम �ािव�धक तथा �शासिनक
स�ाहकार

३५९९० ० ३५९९० ३५९९० ३९५८९० असोज १ गतेबाट
िनय�ु�

२ िडलबहादरु
थोकर

�ेस स�ाहकार २०००० ० २०५०० २०५०० २२५५००

ज�मा ६२१३९०

३.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
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गन� �यव�था छ । पा�लकाले यो बष� िविवध खच� तफ�  ७८०१४५।- खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�ययीतता कायम गनु�पद�छ ।

३.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था
नभएता पिन पालीकाले आ.ब. २०७७।०७८ मा � ११७०००।- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको दे�ख�छ । य�तो खच� काय�िव�ध तयार गरी �यव��थत
गनु�पद�छ ।

४ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान बष� भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता�
गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार िवशेष र समपुरक अनुदान �ा� भएको छैन । �देशबाट �ा� भएको सशत� अनुदान म�ये २६८५२३२।७१ पुरै िफता� भएको
छ । संघीय सशत� तफ�  �ा� भएको अनुदान असार मसा�त स�म खच� भई बाँक� रहेको � २४७३३५५१।५१ म�ये � १५०००००।- गाँउसभाले रोकेर राखेको हालस�म िफता� नभएको पालिकाले
जानकारी िदएको छ । �यसैले पा�लकाले िनयम अनुसार संघीय सशत� तफ� को � १५०००००।- िफता� गरेको �माण पेश गनु�पन� ।

क) संघीय सरकार सशत� अनुदान

�.सं. अनुदानको िक�सम ज�माअनुदान खच� बाँक (ि�जह�नुपन�)ं कैिफयत

1 एस.एस.िड.िप.सोधभना� ह�ने अनुदान 5690000 3890400 1799600

2 एस.एस.िड.िप.सोधभना� ह�ने ऋण 7634000 5430476.05 2203523.95

3 ए िड िव/ िप िव एल नगद ऋण 3413000 1907329 1505671 १५००००० गाउँ सभाले रोकेर राखेको हाल स�म िफता� नभएको

4 नेपाल सरकार नगद 220043430 201832445.4 18210984.56

5 नेपाल सरकार ऋण 800000 800000 0

6 आई िड ए सोधभना� ह�ने ऋण 8800000 7935228 864772

7 आई िड ए/ िड िप �स नगद ऋण 2934000 2934000 0

8 यरुोिपयनयिुनयन नगद अनुदान 149000 0 149000

ज�मा 249463430 224729878.5 24733551.51

ख) �देश सरकार सशत� अनुदान

१,५००,०००
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�.सं. अनुदानको िक�सम ज�मा अनुदान खच� बाँिक (ि�जह�नुपन� ं कैिफयत

1 शस�त 50834000 48148767.29 2685232.71 िफता� भएको

ज�मा 50834000 48148767.29 2685232.71

५ सेवा �वाह िववरण 

सेवा �वाह :

गाँउपा�लकाले आ ब ०७७।७८ स�पादन गरेको सेवा �वाहको ��थती झ�कने गरी �गित िववरण तयार गरी पेश नगरेकोले स�पािदत सेवाको सम� िववरण �ा� गन� सिकएन । लेखा परी�णको �ममा
काय�लयबाट �ा� िववरण अनुसार यस बष� पा�लकाबाट िन�न अनुसार सेवा �वाह भएको दे�ख�छ ।

�.सं. िववरण सेवा �ाि�का लािग िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या

1 नाग�रकता�सफा�रस 1475 1453

2 घरबाटो �सफा�रस 655 627

3 नाता �मािणत 986 935

4 ज�म,दता� 862 862

5 मृ�य ुदता� 431 431

6 अ�य 213 213

ज�मा 4622 4521

६ बजेट तथा काय��म

६.१ �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� र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट
�वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय
तहमा उप �मुखले िमित २०७७।३।१० मा नीित तथा काय��म बजेट � ५२ करोड ३५ लाख ३ हजार सभामा पेश गरी िमित २०७७।३।३१ मा पा�रत
भएको छ । यसै गरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।७ मा �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।
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६.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार
तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन�मा �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� चालु
भैपरी जगेडाकोष तफ�  � ७२७००००।- र पँुजीगत भैपरी जगेडाकोष तफ�  � १३२४४०००।- गरी ज�मा � २०५१४०००।- अव�डा राखेको छ । बजेट
अव�डा राखी काय�पा�लकाको िनय�णबाट खच� गन� काय�लाई िनय��ण गनु�पद�छ ।

६.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म,

बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता
कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार सो गरेको पाइएन ।

६.४ �े�गत बजेट र खच�को ��थित :

पा�लकाले �े�गत �पमा कुल बजेट � ५५७७७३३३७।६ िबिनयोजन गरी � ४३१७९७७०६।४ खच� गरी सम� �पमा ७७.४१ �ितशत खच� भएको दे�ख�छ
।

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

आ�थ�क िवकास 52615430 37248315.12 70.79

सामा�जक �े� 320964450 284012469.6 88.49

पूवा�धार िवकास �े� 86320400 60283236.87 69.84

वातावरण तथा िवप��यव�थापन 5150000 3887462 75.48

सं�थागत िवकास र सेवा�वाह 5600000 2580310.78 46.07

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन 900000 0 0

काय�स�ालन तथा �शासिनक खच� 86223057.64 43785913.04 50.78

ज�मा 557773337.6 431797706.4 77.41

६.५ काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के���य �तरका
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योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार नगरेककाले िववरण िव�लेषण गन� सिकएन । �यसैले पा�लकाले चौमा�सक तथा बािष�क
�गित िववरण समयमै तयार गनु�पद�छ ।

७ कोिभड परी�णसूिच

७.१ कोिभड तथा ननकोिभड अ�पताल स�ालनको ��थित

पा�लका अ�तग�त धुसेनी िशवालय �ाथिमक अ�पतालमा १० वेडको र DCWC सामुदाियक अ�पतालमा ५ वेडको कोिभड अ�पताल संचालन गरेको
दे�ख�छ ।
धुसेनी िशवालय �ाथिमक अ�पतालमा २ जना मेिडकल अ�धकृत र अ�य १६ जना �वा��यकम� काय�रत रहेको दे�ख�छ । DCWC सामुदाियक
अ�पतालमा १ जना मेिडकल अ�धकृत र अ�य १० जना �वा��यकम� काय�रत रहेको दे�ख�छ ।
अ�पतालमा ए�बुले�स ४ वटा, अ��सजन �स�ल�डर ७० वटा, क�से�ट� ेटर ८ वटा �योगमा �याइएको दे�ख�छ ।
कोरोना रोकथाम तथा िनय��णमा संल� १३ जना �वा��यकम� लाई जेठ र असारमा हा�जरी भएको िदनको आधारमा तलब �केलको २५ �ितशत
कोरोना जो�खम भ�ा � १३२८५०।- भु�ानी �लएको दे�ख�छ ।

७.२ संघ, �देश सरकार र �थानीय तहको िनण�यको आधारमा �चार �सारका सुचना स��ेषण तथा जनचेतनामुलक काय��मह� गरेको दे�ख�छ । कोरोना
िनयम��ण स�ब�धी संिघय सरकार तथा �देश सरकारले जारी गरेको िनद�िशका एवम् हे�थ �ोटोकलको �भावकारी काय��वयन गन� तफ�  िवशेष �यानिदनुपद�छ
।

७.३ पा�लका अ�तग�त िप�सआर परी�णको लािग कुनै पिन सरकारी �योगशाला संचालनमा रहेको दे�खदनै तर पा�लकाले ३६१ �यि�ह�को �वाब संकलन गरी
�देश �योगशाला धु�लखेलमा पठाई सबैको िनशु�क परी�ण गरी �रपोट� �ा� भएको दे�ख�छ ।

७.४ पा�लका अ�तग�त धुसेनी िशवालय �ाथिमक अ�पतालको आइसोलेशनमा १० र DCWC सामुदाियक अ�पतालको आइसोलेशनमा ५ वेडको संचालनमा
रहेको छ । आइसोलेशन स�ब�धी मापद�डको पालना भएको दे�ख�छ । तर पा�लकाले �वारे�टाइन संचालन नगरेको दे�ख�छ ।

७.५ कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा २०७७।७८ �ा� रकम र खच� स�ब�धी िबबरण िन�न अनुसार रहेको दे�ख�छ ।
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आय रकम �याय रकम

गतको अ�या 10,17,422.54 औषधी खरीद 26,40,156

संघीय सरकारबाट �ा� 10,00,000 काय��म खच� 12,80,951

�देश सरकारबाट �ा� 5,00,000 कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कार 1,87,448

गाउँपा�लकाबाट िविनयोिनत 34,41,650 करार सेवा शु�क 2,04,500

�मण खच� 2,07,060

प�पि�का छपाई तथा सूचना �काशन 35000

मौ�दात(�.4,77,554/- को चेक सटहीह�न बाँक� िववरण सिहत) 14,03,957.54

ज�मा 59,59,072.54 ज�मा 59,59,072.54

८ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

८.१ नीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । तर
पा�लकाले हालस�म नयाँ संगठन तथा �यव�थापन सव��ण गरी दरब�दी �वीकृत गरेको छैन । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �मुख �शासक�य
अ�धकृत सिहत �वा��य, पशु सेवा, कृिष सेवाको गरी ज�मा ४१ जनाको दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म संघबाट समायोजन भई आएका
२ जना र लोकसेवा बाट �सफा�रश २० जना गरी २२ जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । िविभ� पदमा गरी ज�मा १९ जना �र� रहेको दे�ख�छ । �यसैले
पा�लकाले नयाँ संगठन �ारा �र� पदह�को समयमै पदपूत� गरी सेवा �वाहलाई चु�तद�ु�त र �भावकारी वनाउने तफ�  िवशेष �यानिदनुपद�छ । 

८.२ क) �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन
सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने
�यव�था छ । तर नगरपा�लकाले िविभ� पदमा ९० जना कम�चारीह� करारमा राखी � २,७२,९७,७६४।०४ खच� लेखेको छ ।

ख) �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले��ट� �सयन,

चौिकदार, माली, बग�चे लगायतका पदमा मा� करारबाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको इ��जिनयर,
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सामा�जक परीचालक र आइटी पदमा गरी करार िनयिु� गरी बष� भरीमा � २,०८,६१,७६४।०४ भु�ानी गरेको छ ।

८.३ भ�ा सरहका सुिवधा :
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध
आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था
रहेको छ । पा�लकाले �ािव�धक भ�ा वापत तलब �केलको १५ �ितशत र २० �ितशत � १९८९२२।५, िफ�ड भ�ा वापत � ५२८२४।- र संचार खच�
वापत � ५७०००।- गरी ज�मा � ३०८७४६।५ भु�ानी गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले य�ता भ�ाह� भु�ानी गदा� कुनै काय�िव�ध तयार नगरेकोले काय�िव�ध
तयार गरी य�तो खच�ह�मा िमत�ययीतता कायम गनु�पद�छ ।

�.सं. सुिवधाको िक�सम सुिवधाउपयोगको सं�या बािष�क खच� कैिफयत

१ �ािव�धक भ�ा ७ १९८९२२.५ १५ % र २०% तलब �केलको आधारमा

२ िफ�ड भ�ा २ ५२८२४ हालुका सवारी चालक

३ संचार खच� १२ ५७००० १ �.�.अ लाई � १००० र ११ वटा शाखालाई � ५००।- �ित मिहना

ज�मा ३०८७४६.५

९ आ�त�रक िनय��ण �णाली

९.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा उप दफा ३ अनुसार नगरपा�लका नगर
�मुख आफैले वा �ज�मेवार अ�धकारी तोक� अनुगमन गनु�पन� �यव�था िमलाउनु पन�मा सो गरेको पाइएन । उपदफा ५ अनुसार नगरपा�लकाले साव�जिनक सेवा
�वाहलाई पारदश�, उ�रदायी र जवाफदही बनाउन साव�जिनक परी�ण, सामा�जक परी�ण, साव�जिनक सुनुवाई ज�ता काय��म गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन,

पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको
पाईएन,

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार गरे नगरेको ,

पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता आ ��सक �पमा राखेको,
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार नगरेको
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अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार नगरेको

पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था

अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� नगरेको
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका

तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा
कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत
तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेको

९.२ सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको

९.३ म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक नराखेको र अ�ाव�धक नभएको
म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख र नराखेको र अ�ाव�धक नभएको

९.४ म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन नराखेको

१० िश�ा तफ�  
िवल भरपाई पेश:

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदायी िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल भरपाइ �माण र कागजात संल� गनु� पन�र सोही िनयमको
उपिनयम १० मा सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक वील भरपाई वा कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे

८,२५०,०००
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वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था रहेको छ । िन�न अनुसारका िव�ालयह�लाई आव�यक िवल भरपाई पा�लकाबाट अनुगमन �ितवेदन िवना िन�न िशष�कमा अनुदान िदएको छ । ित िव�ालयह�लाई
िदएको अनुदान रकम सही त�रकाले �योग भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाबाट अनुगमन �ितवेदन र खच� सँग स�ब��धत वील भरपाई लगायत खच� पु�ी ह�ने �माण कागजात पेश ह�नु पन� �
८२५००००।-

�स न िव�ालयको नाम काय��म अनुदान रकम

१ महािव�ण ुआ िव च�रीदेउराली पु�तकालय िनमा�ण ६५००००

२ सूय�दय मा िव िव�ान �योगशाला ६५००००

३ सर�वती मा िव च�रीदेउराली ICT १३०००००

४ �भाव मा िव ICT ६५००००

५ �भाव मा िव नमूना िव�ालयको शैि�क तथा �यव�थापक�य योजना काय��वयन अनुदान ५००००००

ज�मा ८२५००००

११ स�प�ीको संर�ण र उपयोग

११.१ संपित ह�ता�तरण र अिभलेख  सािवक गाउँपा�लका स�प�� ह�ता�तरण गरी अिभलेख अ�ाव�धक रहेको पाइएन ।  सािवकका संघीय िवषयगत
काया�लयको स�प�� ह�ता�तरण स�ब��धत अिभलेख अ�ाव�धक रहेको पाइएन ।  सािवकका काया�लयका कोषह� ह�ता�तरण र अिभलेख अ�ाव�धक
रहेको पाइएन ।

११.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५
असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा गरेको पाइएन । तसथ� पा�लकाले यसतफ�  �यान पुया�उनु पद�छ ।

११.३ सरकारी तथ साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण - �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो
�े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार
एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ ।
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१२ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क बष�को अ��यस�ममा फ�य�ट ह�न नसक� देहायका �य�� फम� सं�थाको नाममा बाँक� रहेको पे�क� रकम आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ बमो�जम यथािश�
असुल फ�य�ट ह�नु पन� �

�स.नं. पे�क� �लएको िमित गो. भौ. न. पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम चालु आ. व.

�याद नाघेको �याद ननाघेको

रकम

पदा�धकारी

१ २०७७/११/१४ ४ िवनोद िघ�सङ ४,५०,००० ०

ज�मा ४,५०,००० ०

�यि�गत

2 २०७७/०९/०८ ११३ माेहन �साद दाहाल ३,६५,००० ०

3 २०७७/१०/२५ ३ सरोज अ�धकारी २,५०,००० ०

4 २०७८/०३/०७ १९७ माेहन �साद दाहाल ० १०,५००

ज�मा ६,१५,००० १०,५००

कुल ज�मा १०,६५,००० १०,५००

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१२.१ िवनोद िघ�सङ ४,५०,०००

१२.२ माेहन �साद दाहाल ३,६५,०००

१२.३ सरोज अ�धकारी २,५०,०००

१,०६५,०००
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१३ ख�रद �यव�थापन

१३.१ चौमा�सक पँूजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित
िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन�
दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�.सं. बजेट उपशीष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम
चौमा�सक

दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

१ िव�ीय समािनकरण, राज�व
बाँडफाड र आ�तरीक �ोत

९६६१०४२५.८७ १२६३९९३४. १७५७०६९६ ६६३९९७९५.८९ ३३५६९५१८.८९

२ संघीय सशत� १०८९७७४३. ८८३६७७. ८४००००. ९१७४०६६. ६३०५७७०.

३ �देश सशत� ३९०१५०६५.२९ ० ११३६८३९३.२९ २७६४६६७२. १५४५३६१९.

४ �थानीय पूवा�धार िवकास
साझेदारी

३८०२४२४. ० ० ३८०२४२४. ३४१८४२४.

५ �देश पूवा�धार िवकास ८३३६७९४. ० ० ८३३६७९४. ८०२९५९४.

साझेदारी

६ �ज�ा सम�वय सिमित

७ सडक बोड� ८०००००. ८०००००. ० ० ०

ज�मा १५९४६२४५२.१६ १४३२३६११. २९७७९०८९ ११५३५९७५१.८९ ६६७७६९२५.८९

�ितशत 8.98 18.67 72.34 41.88

१३.२ डीपीआर खच� – बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय
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तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

�.सं. काय��मको नाम परामश�दाता �वीकृत बजेट खच� रकम अ�ययनबाट
िनधा�रण भएका
आयोजनाको
लागत

काया��वयन
अव�था

१ छेडा कुथ�ली का�ले चौरीखोला
सडक DPR

Gaumukhi
Engineering Services
Pvt. Ltd.

११,४६,८७३/०० १०,९२,६६४/०० �696724237.49 छैन

२ वडा काया�लय भवन १,२ र ३ ित�लचो इ��जिनय�र�
�ा.�ल.

३०५१००/०० वडा-1 

�26715131.67

छैन

वडा-2
�26715131.67

वडा-3
�26718338.45

३ बु�ब डाँडामा ब�धारा वु� मूित�
िनमा�ण तथा ठूलो पोखरी िनमा�ण
DPR

Gaumukhi
Engineering Services
Pvt. Ltd.

४,००,०००/०० ३९७,३२८/०० �47242035.00 छैन

४ भालुखोला बह�उपयोगी �ाम
आयोजना िव�तृत अ�यायन

Nilkantha
Engineering
Consultancy

500000 497063 �165283000.00 छैन

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।
डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक
जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को
साथ�कता समेत दे�खएन । 

१३.३ पा�लकाले ख�रद स�झौता काया��वयन गन� िशलिशलामा िनमा�ण �यवसायीबाट भएको िनमा�ण काय�को मा� गुण�तर परी�ण गन� गरेको पाइयो । िनमा�ण काय�को
ठुलो िह�सा उपभो�ा सिमितबाट ह�ने गरेकोमा गुण�तर परी�ण गराएको पाइएन । तसथ� पा�लकाले यस तफ�  �यान पुया�उनु पद�छ ।
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१४ िव�ीय िववरणः

१४.१ आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा
कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�मा गरेको पाइएन । तसथ� पा�लकाले यस तफ�  �यान पुया�उनु पद�छ ।

१४.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको
मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था बमो�जम अवकाश कोष �थापना भएको
पाइएन । तसथ� पा�लकाले ऐन बमो�जम अवकाश कोष �थापना गनु� पद�छ ।

१४.३ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको
संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

१४.४ �ज�मेवारी फरक परेको – �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी
एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको िव�ीय िववरण अनुसार गत वष�को अ��यमा �. ७०६५१८८७।७३ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.

९०५२५११२।४८ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. १९८७३२२४।७५ बढी �ज�मेवारी सरेको
स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको छ।

१५ औष�ध ख�रद 

औषधी ख�रद – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना
�काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । �थानीय तहले उ� �यव�था बमो�जम �. २४९२६३३। का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको
�यहोराह� िन�नानुसार छनः

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

(ख) 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 िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ�
औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,

(ग) 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 ।

(घ) औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,



https://nams.oag.gov.np19 of 41

(ङ)औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।

तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�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 । 

१६ कर द�तुर तथा आ�त�रक आयः

१६.१ पा�लकाले राज�व आ�दानीको िहसाब चु�त द�ु�त रा�नु पद�छ । पा�लकाले र�सद िनय��ण खाताबाट देहायका वडा काया�लयह�मा जारी भएका र�सद
�याडह� नभेिटएको ह� ँदा राज�वको यथाथ�ता िच�ण गन� सिकएन । तसथ� पा�लकाले नभेिटएका र�सद �याडह�को स�ब�धमा यथाशी� यिकन ग�र हर िहसाब
चु�त द�ु�त रा�नु पद�छ ।

�स नं वडा नं र�सद न�बर र�सद सं�या

१ १ १३५१ दे�ख १४०० स�म ५०

२ २ ७०१ दे�ख ७५० र ९५१ दे�ख १००० स�म १००

३ ४ ९५१ दे�ख १००० र १३५१ दे�ख १४०० स�म १००

४ ६ ४१०१ दे�ख ४१५० स�म ५०

१६.२ राज�वको अिभलेख : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ५ को दफा २७ ले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको
लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले यस बष� राज�व आ�दानी तफ�  दिैनक राज�व आ�दानी खाता
(म.ले.प.फा.नं. १०२), �ा� सबै राज�व गो�वारा भौचर (म.ले.प.फा.नं. १०३), राज�व आ�दानीको िशष�कगत खाता (म.ले.प.फा.नं. १०४), राज�व
आ�दानीको गो�वारा खाता (म.ले.प.फा.नं. १०५), राज�व आ�दानीको दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता (म.ले.प.फा.नं. १०६), राज�व आ�दानीको दिैनक ब�क
भौचर �ा� गो�वारा खाता (म.ले.प.फा.नं. १०७), राखेको दे�खएन । िनयमावलीको �यव�था अनुसार मलेपफानं ह� नराखेकोले राज�वको लेखापरी�णबाट
�ा� ह�नुपन� सबै राज�व �ा� गरेको र �ा� सबै राज�व ब�क दा�खला गरेको एिकन गन� सिकएन । आ�दानी ज�तो संवेदनशील िबषयमा ग��भर भई अिनवाय�
�पमा रा�नुपन� खाताह�को �योग गरी आ�त�रक आयको लेखालाई �यव��थत बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

१६.३ र�सद िनय��ण खाता : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार �थानीय तहले आ�त�रक आ�दानी ह�ने रकमह�को नगदी र�सद क�ी गरी �यसलाई
दिैनक आ�दानी िकताबमा �िब�ी गरी तोक�एको समयमा ब�क दा�खला गनु�पछ�  । काया�लयले राज�व असूलीमा �योग ह�ने र�सदह� म�ये गत िवगतका कित
र�सद बाँक� �थए, यस बष� के कित छपाई ग�रयो र यो बष� वडा काया�लयह�, दह�र बह�रको असुली लगायत गाँउपा�लका काया�लयले �योग गन� गरी कित
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खच� भयो, के कित अगािम बष�को लािग �ज�मेवारी सारेको छ, सो खु�ने गरी र�सद िनय��ण खाता राखेको पाइएन । र�सद िनय��ण खाताको �य��थत
अिभलेख नह� ँदा आ�थ�क बष�भरी जारी गरीएका सबै नगदी र�सदबाट ह�नुपन� आ�दानी �ा� भयो भएन एिकन ह�न सकेन । काया�लयले �योग गन� र�सदको
�यव��थत अिभलेख रा�ख सबै र�सदबाट उठेको रकम दा�खला भएको सुिन��चत ह�नु पद�छ ।

१६.४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काय�लय
�मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले
ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था रहेको छ । पा�लका र
पा�लका अ�तग�तका वडाह�ले �ा� गरेको नगद रकम सोही िदन वा सोको भो�लप�ट दा�खला नगरी ६ मिहना भ�दा िढला गरी दा�खला गन� गरेकोमा ज�रवाना
र कारबाही ह�ने गरेको पाइएन । तसथ� पा�लकाले यस स�ब�धमा �यान पुया�उनु पद�छ ।

१६.५ पा�लकाको कर तथा शु�क अनुमान र असुलीको ��थित देहायनुसार छः
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�स.नं. �ाि�को �ोत िव�ध वािष�क अनुमािनत आय आ�दानी �ितशत

१ ११३१३ - एक�कृत स�पती कर नगद १००००० ० 0

२ ११३१४ - भुिमकर/मालपोत नगद ६००००० १२६२७५३.६९ 210.46

३ ११३२१ - घरवहाल कर नगद २०००० ३११७१ 155.86

४ ११६३१ - कृिषतथा पशुज�य व�तुको �यावसाियक कारोवारमा ला�े कर नगद ५०००० ५०० 1

५ ११६३२ - अखेटोपहारमा ला�े कर नगद ७०००० ० 0

६ ११६९१ - अ�य कर नगद १००००० २२०४२५ 220.43

७ १४२१३ - अ�य िब��बाट �ा� रकम नगद ४८००००० ० 0

८ १४२१९ - अ�य सेवा शु�क तथा िब�� नगद ४००००० ११३४८७५.०५ 283.72

९ १४२४२ - न�सापास द�तुर नगद ५००० २७४०५ 548.1

१० १४३१२ - �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत नगद १००००० ६६०० 6.6

११ १४६११ - �यवसाय कर नगद २००००० ३१०१०० 155.05

१२ १५१११ - बे�जू नगद ० ९९१९४

६४४५००० ३०९३०२४

पा�लकाले कुल � ६४४५०००। आय �ा� गन� अनुमान गरेकोमा � ३०९३०२४। आय �ा� गरेको �ा� िववरणबाट दे�ख�छ । अनुमान बमो�जमको ल�य �ा�
गन� पा�लकाले �यान पुया�उनु पद�छ ।

१६.६ दह�र बह�र ठे�काः पा�लकाको दह�र बह�र ठे�का �यव�थापन स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� देहायबमो�जम रहेको छः
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�थान �याकेज ठे�का
लगाएको
प�रमाण
घमी

�यनुतम कबोल
रकम (मु. अ.

कर बाहेक)

िनमा�ण
�यवसायी

कबोल अंक
(मु. अ. कर
सिहत)

स�झौता
िमित

दा�खला
रकम

उ�न बाँक�
रकम (मु.

अ. कर
सिहत)

कैिफयत

चौरी
खोला

कोइली
बगर

1 2624 833869.12 ठे�का नलागेको

बैरेलु बगर 2 995.3 316347.09 ठे�का नलागेको

मुलबेशी
लामा बगर

3 3399 1080463.5 ठे�का नलागेको

आ�बोटे
बगर

4 214.3 68101.5 ठे�का नलागेको

सुनकोशी
नदी

खहरेवेशी 5 18294 5814408.4 भगवती िनमा�ण
सेवा �ा. �ल.

6571411.5 २०७७।
१०।०४

2326000 2945411.5 दा�खला भएको
रकम म�ये �
1300000 यस
बष� दा�खला
भएको

पचुवारघाट
नकटे बगर

6 7954 2528112 ठे�का नलागेको

मालुवा
बगर

7 3964 1259855.5 ठे�का नलागेको
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िट�ेनी
मैसाद बगर

8 3246 1031720.8 ठे�का नलागेको

िभम
पाइलो
बगर

9 3175 1008989.5 िनर िड� �ल�
ए�ड
क��ट��सन
�ा. �ल.

1192771.5 २०७७।
१०।०४

1208604.7

जखडी
बगर

10 7857 2497071.3 ठे�का नलागेको

रानीदह
बगर

11 1618 514130.13 ठे�का नलागेको

दोभानटार
बगर १

12 1315 417890.6 ठे�का नलागेको

दोभानटार
बगर २

13 1025 325701.52 ठे�का नलागेको

ज�मा 17696661 7764183 3534604.7 2945412

(क) पा�लकाले निदज�य पदाथ� उ�खनन् संकलन र िब�� शु�क संकलनको लागी �ार��भक वातावरणीय परी�णमा तोिकएबमो�जम चौरी खोलाको िविभ� ४
�थान र सुनकोशी नदीको ९ �थान गरी १३ वटा �याकेजमा दईु पटकस�म बोलप� आ�ान गरेकोमा चौरी खोलाको खहरेवेशीको लागी भगवती िनमा�ण सेवा �ा
�लको मु अ कर सिहतको � ६५७१४११।५ कबोल अंक �वीकृत भएको छ । �यसैगरी सुनकोशी निदको िभम पाइलो बगरको लागी िनर िड� �ल� ए�ड
क��ट��सन �ा. �ल. को मु अ कर सिहत � 1192771।5 कबोल अंक �वीकृत भएको छ । दईुपटकस�मको बोलप� आ�ान भएकोमा ज�मा दईु �थानमा मा�
ठे�का लागेको छ । १३ �थान म�ये बाँक� ११ �थानको �यनुतम कबोल अंक मु अ कर सिहत १२२८६७८७।३० रहेकोमा पा�लकाले अमानतबाट समेत
कुनै रकम नउठाएको कारण �ा� गन� स�ने आय गुमेको अव�था छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक आय बृ�ी गन� तफ�  �यान पुया�उनु पद�छ ।

(ख) पा�लकाले भगवती िनमा�ण सेवा �ा �ल बाट उ�न बाँक� रहेको � २९४५४१२। रकम लेखापरी�णको �ममा असुली गरेकोमा सो रकममा ला�े �याज र
हजा�ना असुल गरेको पाइएन । काया�लयसँग छलफल गदा� स�झौतामा ज�रवाना एवं �याज असुल गन� स�ब��ध �ावधान नराखेको कारण �याज एवं ज�रवाना
असुल गन� नसिकएको जानकारी �ा� भयो । पा�लकाले �ा� गनु� पन� राज�व रकमको स�झौता गदा� �याज एवं ज�रवाना स�ब��ध �प� �ावधान रा�ख स�झौता
ग�रनु पद�छ ।
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१७ ठे�का �यव�थापन

१७.१ काय� �वीकार �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा�
सोको �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले देहायबमो�जमका काय�स�प� भएका िनमा�ण काय�को काय��वीकार �ितवेदन तयार गरेको पाइएन
। तसथ� यस स�ब�धमा पा�लकाले �यान पुया�उनु पद�छ ।

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी लागत अनुमान मु अ
कर बाहेक

कबोल अंक मु अ
कर बाहेक

स�झौता
िमित

काय�स�प� गनु�
पन� िमित

धुसेनी िशवालय �ाथिमक
अ�पताल भवन िनमा�ण

धु�लखेल िनमा�ण सेवा 54817003.5 ४२१५४६९३ २०७६।
०५।२०

२०७८।०५।२०

ढाडखक�  धुसेनी िबला पा�चेत
सडक िनमा�ण

िड.एस.एन क��ट��सन �ा. �ल.

चौरी देउराली
२९४२८२५.२६ १२८१७५२ २०७७।

१०।०६
२०७८।०१।१५

देउराली पोखरी रा�चे सडक एस बी क��ट��सन �ा �ल ३५८१२४८.५९ १६२०९८८ २०७७।
१०।०६

२०७८।०१।१५

का��के देउराली हर� खार ��ती
बहखोला सडक

िड.एस.एन क��ट��सन �ा. �ल.

चौरी देउराली
३५५२४३३.२ १४८२७८३ २०७७।

१०।०६
२०७८।०१।१५

१७.२ �य ुटावर िनमा�णः पा�लकाबाट काजी थु�का �य ुटावर िनमा�ण काय�को लागी �यचुर�या�ड क��ट��सन �ा. �ल.को � ४६०१४३१।६९ को कबोल अंक
�वीकृत गरी िमित २०७६।०३।१५ मा काय�स�प� गन� गरी िमित २०७६।०२।१७ मा स�झौता स�प� गरेकोमा िनमा�ण �यवसायीले काम िढला गरेको कारण
िनजको काय�स�पादन जमानत जफत गन� िमित २०७७।०२।०२ मा ब�कलाई प�ाचार गरी जमानत रकम गाउँपा�लकाको खातामा रा�खएको छ । उ� िनमा�ण
�यवसायीलाई िढलागरी काम गरेकोमा साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली बमो�जम कालोसूचीमा रा�नु पन�मा सो नगरी सोही िनमा�ण �यवसायीले उ�
काम सुचा� गरी हाल भौितक �पमा काम स�प� भएको �थलगत िनरी�णको �ममा समेत दे�खयो ।उ� िनमा�ण �यवसायीलाई हालस�म कुनै भु�ानी
नभएको र �याद थप समेत नभएकोमा पुव�िनधा��रत �ितपूित� असुल गरेर मा� बाँक� रकम भु�fनी िदनु पद�छ ।

१८ सामा�जक सुर�ा
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१८.१ क) काया�लयले दो�ो र ते�ो चौमा�सकको समा�जक सुर�ा भ�ा बापतको रकम िवतरणको लािग नेपाल �ेिडट ए�ड कमश� ब�कलाई िमित ०७७।१२।२० मा
� ३०१३३७३४।- र िमित ०७८।३।२१ मा � ३१५३०३०९।- गरी ज�मा � ६१६६४०४३।- िनकासा िदएको छ । आ�थ�क बष�को अ�त स�ममा ब�कले
स�ब�धीत लाभ�ािहको खाता के कित िवतरण गरेको छ र वा�तिवक खच� कित भएको छ सो को िववरण लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन ब�क ले उपल�ध
नगराएकाले सामा�जक सुर�ा वापत ब�कबाट भएको बा�तिवक खच� यिकन गन� सिकएन �यसैले पा�ललकाले ब�क संग सम�वय गरी खच� गरी बाँक� रहेको रकम
त�काल िफता� माग गरी संघीय स��त कोषमा दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� ।
ख) सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र निवकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय�
नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक वष� लगत अ�ाव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त
गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा संचालन गन� िनयिमत �पले अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सुचना �णालीमा �िव�ी ग�र अ�ाव�धक गन�
�ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । अत पा�लकाले उ�े�खत �यव�थाह� पुण��पले
पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

१८.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली ०७७ प�र�छेद ५ बमो�जम एक आ�थ�क बष�मा गएको पे�क� सोिह आ�थ�क बष�मा फ�य�ट ह�न बाँक�
रहेमा आगामी बष�मा �ज�मेवारी कायम गनु�पन� �यव�था रहेको छ । मोहन �साद दाहाललाई सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको लािग वडा नं १ को �थम िक�ता
वापत िदइएको पे�क� रकम म�ये आ�थ�क बष�को अ�तस�म � ८०००।- फ�य�ट भएको छैन अत पे�क� रकम िनयमावलीको �ि�या पुया�ई फ�य�ट गनु�पन� ।

८,०००

१९ आ�त�रक लेखापरी�ण तथा अ�य िविवध

१९.१ आ�त�रक लेखापरी�णबाट औं�याइएका देहायका बे�जु रकम यथािश� असुल गनु� पन� �

(क) साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97(६) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मु�या�न
,िवल,भपा�ई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� र साव�जिनक िनकायले
सोही आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । उपभो�ा सिमित माफ� त भएको सारे पोखरी ढोकाडाँडा साउने पानी भाल चौर सडक �तरो�तीयोजनामा काय�
स�प� �ितवेदनमा उ�ेख भएको रकमभ�दा कमका बील भपा�ई पेश गरेकोले स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट घटी बील पेश गरेको रकम असूल गनु� पन� �.

मु�या�न रकम बील पेश घटी बील

488988 482510 6478

(ख) साव�जिनक ख�रद िनयमावली,2064 को िनयम 97(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को बील भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा
रहेको मु�य अिभबृि� कर,  ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।जस अनुसार �जरो िकलो
फेदाली वकै��पक डाँडा सडक �तरो�ती योजनाकोउपभो�ा सिमित र पा�लकाले बेहोन� अंश लगत अनुमान र स�झौतामा उ�ेख भएको छ।तर िनमा�ण काय�
स�प� न गदा� घटी मू�या�न भएको अव�थामा अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको नदे�खएको रकम असूल ह�नुपन� �.

२००,००६
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काय�स�प� न रकम उपभो�ाले �यहोन� घटी अनुपाितक क�ी

(�ितशतमा)

242876 22.93 4815

(ग) देउराली बो�से देउराली िचसापािन सडक सफा गरेको शीष�कमा �ािव�धक मु�या�न भ�दा बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� �.

�ािव�धक मू�या�न भु�ानी भएको बढी भु�ानी

२७६९७२ २८८००० ११०२८

(घ) साव�जिनक ख�रद िनयमावली,2064 को िनयम 97(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को बील भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा
रहेको मु�य अिभबृि� कर,  ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।जस अनुसार िमलने� वर म��दर
मम�त पिहरो रोकथाम तथा घेराबार योजनाकोउपभो�ा सिमित र पा�लकाले बेहोन� अंश लगत अनुमान र स�झौतामा उ�ेख भएको छ।तर िनमा�ण काय�
स�प� न गदा� घटी मू�या�न भएको अव�थामा अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको नदे�खएको रकम असूल ह�नुपन� �.

काय�स�प� न रकम उपभो�ाले �यहोन� घटी अनुपाितक क�ी

(�ितशतमा)

223303 18.127 5175

(ङ) वडा न.9गोठपानीको वडा काया�लय भवनको भाडा भु�ानी गदा� बहाल कर �.6000 क�ी गनु�पन�मा 2000 का� क�ी ग�रएकोले कम क�ी �.4000 असुल
गनु�पन� �.

(च) िव�ालय भौितक पुधा�र िनमा�ण अनुदान �ी व�छे�वर �ा.िव.लाई िनकासा िदँदा �ािव�धकले वा�तिवक ख�रदको आधारमा Final Valuation नगरी �ज�ा
दररेटमै गरेकोले बढी िनकासा भएको असुल ह�नुपन� �. ३९,९५२
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Items प�रमाण दर ज�मा

ईटा 4000 1.95 7800

ईटा 3594 6.95 २४९७८

�समे�ट 40 बोरा 180 7200

�समे�ट 80 बोरा 108.55 8684

ज�मा 48662

�ािव�धक मू�या�न �.632048 मा �.48662 क�ी गरी �. 583386 भु�ानी ह�नुपन�मा �.62338 भु�ानी भएकोले बढी िनकासा �.३९९५२ असुल ह�नुपन�
�.

(छ) काय��म कया��वयन पु��तका 2077-78 अनुसार �ािव�धकधार भएका िव�ालयमा �ािव�धक �िश�क भ�ा �ित मिहना �.3000 का दरले 10 मिहनाको
मा� िनकासा ह�नुपन�मा खाँडादेवी मा.िव.का देहाय बमो�जमका �िश�कह�लाई 2 मिहनाको भ�ा बढी िनकासा भएको असुल ह�नुपन� �.

िश�कको नाम रकम �.

अप�ण �े� 6000

स�झना िघिमरे 6000

ल�मी पा�डे 6000

सीता जैशी 6000

ज�मा 24000/-

(ज)आयकर ऐन 2058 को दफा 3 बमो�जम ��येक आय वष�मा करयो�य आय भएको �यि�बाट कर असूल उपर गनु�पन� �यव�था छ । जस अनुसार �मुख
�शासक�य अ�धकृत �ी महान दास लामाको करयो�य आय � 70980। मा १० �ितशतका दरले ह�न आउने कर रकम � ७०९८। दा�खला भएको
नदे�खएकोले स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला गनु� पन� �

(झ)आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली ०७७ िनयम ३९ बमो�जम �रत पुगे नपुगेको चेक जाँच भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।
�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म तफ�  गोभौनं ३ िमित ०७८।३।२३ बाट होलगाड ढुकुरमाने खोला सडक उपभो�ा सिमित को भु�ानीमा
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�ािव�धक िवल � ९४०१७०।४० रहेकोमा � ९६००००।- भएकोले बढी भु�ानी असुल ह�नुपन� � १९८२९।६०

(ञ)आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली ०७७ िनयम ३९ बमो�जम �रत पुगे नपुगेको चेक जाँच भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।
गो.भौ.नं. ५ िमित ०७८।३।२४ बाट उ��सघारी, आँगेडाँडाचामटे, सु�लकोट कृिष सडक प�क�या म��दर िनमा�ण सिमितको भु�ानीमा �ािव�धक िवलको
रकम � १३८५२११।२२ रहेकोमा � १४२३१५०।- भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी असुल ह�नुपन� � ३७९३८।७८

(ट) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली ०७७ िनयम ३९ बमो�जम �रत पुगे नपुगेको चेक जाँच भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।
गो.भौ.नं. ११ िमित ०७८।३।२४ बाट सामुदाियक भवन पहरी िनमा�ण �यािमरे उपभो�ा सिमितको भु�ानीमा �ािव�धक िवलको रकम � ९१७८५३।-
रहेकोमा � ९४८०९५।- भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी असुल ह�नुपन� � ३०२४२।-

(ठ) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली ०७७ िनयम ३९ बमो�जम �रत पुगे नपुगेको चेक जाँच भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।
गोभौनं १३ िमित ०७८।३।२४ बाट का�ले खेल मैदान उपभो�ा सिमितको भु�ानीमा �ािव�धक िवलको रकम � ९५०५४९।५७ रहेकोमा � ९६००००।-
भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी असुल ह�नुपन� � ९४५०।४३

१९.२ आ�त�रक लेखापरी�णबाट औं�याइएका देहायका �यहोराका स�ब�धमा �माण पेश गनु� पन� �

क �ित�लिप बीजक पेश गरी J & S TRADE .Jorpatti(pan 300341595) ले भु�ानी �लएकोमा स�कल िबल पेश गनु�पन� �. 79494/37

ख ना�े �ल��टङ खानेपानीको क��ट�जे�सीबाट इ���ट�यटु फर �ोफेशनल ट� े िन� ए�ड �यानेजमे�ट नेपाल �ा �ल ले � १८००० भु�ानी �लएकोमा �
५००० को �ित�लिप बीजक पेश गरेकोले स�कल िबल पेश गनु�पन� �. 5000

ग दल�जत काक� वडा सिचवको �मण आदेशमा आदेश नं नभएको र �मण आदेश र िनवेदनमा समेत द�तखत नभएकोले खच� एिकन गन� नसिकएको �.

(साथै वडा काया�लयमा �मण अिभलेख खाता राखेको दे�खदनै र वडा सिचवह�ले वडाकोकाया�लय संचालन खच�बाट �मण खच� समेत �लने गरेकोले दोहोरो
पन� स�ने दे�ख�छ ) 8500

घ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली,2064 को िनयम 36(3)मा खच�को िबल भपा�ई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था िवप�रत ��येक �वा��य चौक�लाई िबल भपा�ई
िबनै िनकासा भएको खच� िनयिमत गनु�पन� �. 450000

५४२,९९४.३७

१९.३ �धानम��ी रोजगार काय��मः �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास
माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । गाँउपालीकामा यस वष�
�धानम��ी रोजगार काय��म स�ालन � ७११२८८६ खच� भएको �यहोरा �ा� िववरणबाट दे�ख�छ । �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालन िनद�िशका,
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२०७५ को दफा २ (ट) मा बेरोजगार �यि�लाई �थानीय तहको रोजगार सेवा के��मा सुिचकृत ग�र प�रचय प� िवतरण गनु�पन� �यव�था गरेको छ । �यसैगरी
काय�िव�धको दफा १३ (१) मा रोजगार सेवा के��मा सुिचकृत बेरोजगार �यि�ह� म�येबाट िनद�िशकाको दफा २१ को उपदफा (३) बमो�जमको
�ाथिमकता�मका आधारमा काममा खटाउनु पन� �यव�था गरेको छ । गाउपा�लकाले बेरोजगार �यि�ह�को सुिचकृत ग�र बेरोजगार प�रचयप� िवतरण गरेर
�ाथिमकताको आधारमा मा� कामका लािग पा�र�िमक काय��ममा सहभािग गराउनु पन�मा गरेको छैन । वडाको �सफा�रशको आधारमा मा� कामदारह�
छनौट ग�र काय��म स�ालन गरेको दे�खँदा वा�तिवक बेरोजगार �यि�ह�ले नै रोजगारी �ा� गरे भ�े आधार रहदनै । आयोजना स�ालन पुव� �थानीय तहले
�ािवधीक कम�चारी खटाई �ािव�धक �ितवेदन तयार गनु�पन� तथा सोको िनयिमत �ािव�धक सुप�रवे�ण र अनुगमन गनु�पन�मा गरेको �ितवेदन संल� भएको छैन
। कानुनमा भएको �यव�थाको पालना गद� सुिचकृत बेरोजगार ह�ले रोजगारी पाउने अव�थाको सृजना गरेर, रोजगार �यव�थापन सुचना �णा�ललाई
अ�ाव�धक गद� कामका लािग पा�र�िमक काय��मलाई िव�वासिनय तथा �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

�.सं. आयोजनाको नाम खच� रकम रोजगारीमा संल� भएका �य��को
सं�या

वा�तिवक रोजगारी सृजना भएको िदन
सं�या

1 कालीदेिव म��दर बाटो सो�लङ तथा चौतारो
िनमा�ण

300377 24 581

2 सानो बाङथली पाक�  िनमा�ण काय� 999878 42 1934

3 ढाडखक�  दे�ख छेडा स�म बाटो सो�लङ काय� 1000395 43 1935

4 नयाँब�ती पीपलबोट चौतारो ििनमा�ण काय� 312785 18 605

5 भालचौर दे�ख �य ुटावरस�म पथमाग� 2249467 57 4351

6 गोठपानी मानेडाँडा दे�ख �य ुटावरस�म पथमाग� 2249984 48 4352

7112886 232 13758

पा�लकाले रोजगार उपल�ध भए वापतको रकम भु�ानी िददंा बैक खाता माफ� त भु�ानी िदने गरेको पाइएन । गोठेपानी मानेडाँडा दे�ख �य ुटावरस�म पदमाग�
िनमा�ण काय�को लागी � २२४९९८४ । खच� भएकोमा उ� रकम रोजगार संयोजकले � १३४३०४१ । पे�क� बुझेर रकम भु�ानी गरेको दे�खयो । यसरी
ब�िकग �णाली अवल�बन नगरी कम�चारी �वयंले पे�क� बुझेर रकम उपल�ध गराउने काय� उिचत होइन । पा�लकाले �थानीय बेरोजगारह�लाई रोजगार
उपल�ध गराउँदा ब�क खाता खो�न �ो�साहन समेत गनु� पन� दे�खएको छ ।

१९.४ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म र �देश पूवा�धार काय��म अ�तग�त काया��वयन भएको योजनाको ��थित देहायबमो�जम रहेको छः
(क) �थानीय पुवा�धार िवकास सोझेदारी काय��मतफ�
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�स.नं. आयोजनाको
नाम

आयोजनाको
�कार

लागत अनुमान लागत सहभािगता बाट �यहो�रने रकम काय� स�प�
रकम

स�ब��धत
सभास�को
नाम

कैिफयत

काय��म बाट �थानीय
तहबाट

गैससवा
अ�य

जनसहभािगता ज�मा

१ वु��तुपा बगैचा
िनमा�ण
चौरीदेउराली-१

११३६४८२.०५ ९२२४२४. 214058.05 ११३६४८२.०५ ११३६४८२.०५ गंगा बहादरु
दोङ

२ ग�बु खोल
�ल��टङ
खानेपानी - ९

२८२६४९८.६१ १९२००००. ४८००००. ४६९९९३.५१ २८६९९९३.५१ २८६९९९३.५१ गंगा बहादरु
दोङ

३ होलगाङ-

ढुकुरमाने
खोला सडक-७

९६००००. २१९१९२.७७ ११७९१९२.७७ ११७९१९२.७७ गंगा बहादरु
दोङ

ज�मा ३९६२९८०.६६ ३८०२४२४ ४८०००० ९०३२४४.३३ ५१८५६६८.३३ ५१८५६६८.३३

(ख) �देश पूवा�धारतफ� ः
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�स. आयोजनाको आयोजनाको
�कार

लागत अनुमान लागत सहभािगताबाट �यहो�रने रकम काय� स�प�
रकम

स�ब��धत
सभास�को
नाम

कैिफयत

नं. नाम काय��मबाट �थानीय
तह बाट

गैससवा
अ�य

जनसहभािगता ज�मा

१ का�ले खेल
मैदान मादन
मा�झफेदा वडा
नं ३

११३६४९३/८६ ९६००००/- 165310.26 1125310.26 ११२५३१०/२६ र�न
ढकाल

Contingency
कटाएर

२ ढाँडखक� -
धुसेिन-

मा�झफेदा
पाङचेत सडक
वडा नं ३

३०१२८९५/६८ २४००००० 637288.55 ३०३७२८८/५५ ३०३७२८८/५५ र�न
ढकाल

३ पोखरी रा�चे
चौरीखोला
�ल�ट �सचाँई
वडा नं ५

१७२३१८२/२५ 304554 98828 ४०३३८२/- ४०३३८२/- र�न
ढकाल

Contingency
कटाएर

४ उ��सघारी-
आगेडाँडाचामटे
सु�लकोट कृिष
सडक
प�क�या
म��दर िनमा�ण
वडा नं ५

१७७९८६८/५२ १४२३१५० 37939 १३८५२११ १३८५२११ र�न
ढकाल

५ सामुदाियक
भवन पहरी

१२६३५५८/७४ ९४८०९५ 149947.67 1098042.67 १०९८०४२/६७ र�न
ढकाल
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िनमा�ण �यािमरे
वडा नं ६

६ माँदनकुडारी
चौरीखोला
�ल�ट �सँचाई
वडा नं ७

२८४१७७४/२४८ 2300995 440434.41 २७४१४२९/४१ २७४१४२९/४१ र�न
ढकाल

ज�मा ११७५७७७३.२९८ ८३३६७९४ 1529747.9 9790663.86 9790663.86

२० सोझै ख�रद

२०.१ �याट क�ी बाँक� :
आ�थ�क िवधेयक २०७६ ले मु�यअिभवृि� ऐन, २०५२ मा गरेको संशो�धत �यव�था साथै मू�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ मा भएको २१ औं
संशो�धत �यव�था अनुसार तथा आ�थ�क िवधेयक २०७८ मा भएको �यव�था अनुसार २०७८ जे� १५ पिछ िबिभ� �यवसायी, आपुत�कता� लाई �याट रकम
भु�ानी गदा� �मश ५० �ितशत र ३० �ितशत �याट रकम क�ी गरी सो रकम काया�लयले स�ब�धीत आ�त�रक राज�व काया�लयमा दा�खला गनु�पन�
�यव�था छ तर पा�लकाले िन�न गो.भौ.नं. र िमितबाट िविभ� �यवसाय तथा आपूित� कता�लाई �याट रकम भु�ानी गदा� सो िनयम िवप�रत पुरै रकम भु�ानी
गरेकोले �यवसायीह�ले कर समायोजन �माणप� पेश गनु�पन�

गो.भौ.नं/िमित पािट�को नाम िवल रकम �याट १३% ६.५% कैिफयत

२४-०७७।७।२७ �यू धने�वर स�लायस� ३५११७० ४५६५२ २२८२६ ५०% संिघय सशत� तफ�

१७८-०७८।३।२३ िदगो उ�म तथा सामा�जक िवकास के�� १२५१६९९ १६२७२० ४८८१६ ३०%

३०९-०७८।३।१० मना�लु ई�टर�ाइजेज ३५३००० ४५८९० १३७६७ ३०% गा.पा. चालु

२-०७८।२।५ िदपेश इ�टर�ाइजेज ४४२२०० ५७४८६ २८७४३ ५०% कोरोना कोष

१५-०७८।७।२७ हले�स मेिड�सन स�लायस� ४३९७०० ५७१६१ २८५८० ५०%

ज�मा १४२७३२

१४२,७३२
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२०.२ कर क�ी :
अपा�ता भएका �यि�ह�का लागी समुदायमा आधा�रत पुन �थापन सहयोग काय��म संचालन गरी सुिमरा राईले पेश गरेको िवल भरपाईको आधारमा
गो.भौ.नं. ५०-०७८।३।३१ बाट � २९४०००।- को पे�क� फ�य�ट गदा� िविभ� फम�ह�लाई � २६०९५०।- भु�ानी गदा� अि�म आयकर � ३९१५।- र
बालमै�ी �थानीयतह घोषणा �ो�साहन काय��म अ�तग�त काठमाड� बाट चौरीदेउराली स�म बा ३ ख ९४१८ न�बरको गािडबाट सामान �याउँदा गािडभाडा �
१००००।- बहालकर वापत � १०००।- गरी ज�मा � ४९१५।- दा�खला गनु�पन�

४,९१५

२१ कृिष तथा पशु 
पँूजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच�:
पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीयतहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�नेगरी योजना छनौट
तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ।यस �थानीय तहले आ�त�रक कृिष तफ�  िन�न अनुसारका चालु �कृितका
काय�ह�लाई पँुजीगत िशष�कबाट � १०७८९६२।- भु�ानी गरेको दे�ख�छ । �यसैले पा�लकाले चालु �कृितका खच�ह�लाई चालु िशष�कबाट नै भु�ानी गरी य�तो खच�मा िमत�ययीतता कायम
गनु�पद�छ ।
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गो.भौ.नं./िमित काय��म रकम

२-०७७।६।२१ उ�त तरकारी िकट ४०००००

९-०७७।७।२ िवउ उ�पादन काय��म ६५०००

२९-०७७।८।१९ िवउ उ�पादन काय��म ८३७५

३१-०७७।८।२४ धान मकैमा गरेका िवउ िवजन (२५% अनुदान) १०३०००

१४०-०७८।१।१९ िवउ उ�पादन काय��म ६२०८७

१७२-०७८।२।१७ िवउ उ�पादन काय��म ५१२५०

२३१-०७८।३।१६ िवउ उ�पादन काय��म ९९०००

२४१-०७८।३।२० मौरीघार (५०% अनुदान) १९९५००

२४२-०७८।३।२० िवउ उ�पादन काय��म ९०७५०

ज�मा १०७८९६२

२२ पा�र�िमक 

पा�लकाले काय�पा�लकाको िनण�य गरी कोरोना रोकथाम तथा िनय��णमा खिटएका िन�न अनुसारका कम�चारीह�लाई तलब �केलको २५ �ितशतका दरले कोरोना जो�खम भ�ा गो.भौ.नं.

९-२०७७।६।१३ बाट � १३४१९२।- भु�ानी गरेको दे�ख�छ । कोरोना जो�खम भ�ा िवतरण गदा� िनयमानुसार १५% पा�र�िमक कर क�ी गनु�पन�मा १% सामा�जक सुर�ा कर मा� क�ी भएकोले
दा�खला गनु�पन� बाँक� रकम � १८७८७।-

१८,७८७
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�स.नं. नाम थर रकम १% कर क�ी भएको बाँक� १४% कर क�ी

1 सिमर दलुाल 16152 161.52 2261.28

2 िगता कड�रया 11280 112.8 1579.2

3 पासा� �या�ताङ 11280 112.8 1579.2

4 मिनषा बुढाथोक� 11280 112.8 1579.2

5 लाल काजी तामाङ 10640 106.4 1489.6

6 पाव�ती चौलागाई 10640 106.4 1489.6

7 �योती शाह 10640 106.4 1489.6

8 पुनम �े� 10640 106.4 1489.6

9 सिवना �े� 10640 106.4 1489.6

10 तुल बहादरु लामा 14200 142 1988

11 टंक बहादरु थापा 5600 56 784

12 लालमाया लामा 5600 56 784

13 उम� लामा 5600 56 784

ज�मा 134192 1342 18787

२३ काय��म स�ब�धी खच�

२३.१ साना �यवसािय कृिष उ�पादन के�� (पकेट) िवकास काय��म :

�धानम��ी कृिष आधुिनकरण काय��म अ�तग�त साना �यावसाियक के�� (पकेट) िवकास काय��म संचालन गन�को लािग यस पा�लकालाई संघीय सशत�
अनुदान िशष�कमा आ.ब. ०७७।७८ मा � २४०००००।- अनुदान �ा� भएको दे�ख�छ । पकेटमा समावेश ग�रएका वा�ल ब�तुको उ�पादन र उ�पादक�व
वृ�ी, उ�पादन सामा�ी आपुित� र �ािव�धक सेवा �वाह गनु� यसको �मुख उदे�य रहेको छ । जसको लािग पा�लकाले काय�पा�लकाको िनण�य गरी ८ वटा पकेट
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�े� छनौट गरी ५०% लागत साझेदारीको आधारमा कृषक समुह र सहकारी माफ� त काय��म संचालन गदा� छनौट भएको कृषक समुहले स�झौता अनुशार
शत�ितशत काय�स�प� गरी िवल भरपाई पेश गरेपिछ पा�लकाले ५०% अनुदान रकम उपल�ध गराएको छ । तर ५०% कृषक लागत सहभािगता बापतको
रकम कृषकबाट संकलन गरी पा�लकामा ज�मा गरेर काय��म संचालन गदा� सरकारी अनुदानको �ा� तथा उपयोगमा कृषकको अपन�व वृि� भई सरकारी
अनुदानको �भावकारी प�रचालन र िदगो उपयोग माफ� त काय��मको ल�य तथा उदे�य पुरा ह�न स�ने दे�ख�छ । काय��म स�प� भए प�चात भौितक र
िव��य �गित दे�खनेगरी चौमा�सक र बािष�क �गित िववरण समेत तयार गनु�पद�छ ।

२३.२ िशष�क फरक पारी खच� :
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध उ�ेख छ । साथै सोही िनयमको उपिनयम ७ बमो�जम
काय�पा�लकाले सभाबाट �समा र िशष�क बािहर खच� गन� पाउने उ�ेख छ । तर पा�लकाले सभाबाट �वीकृत बािष�क काय��म िवपरीत िन�न िमित र भौचर नं
बाट सभाको �वीकृत बेगर बािष�क काय��म तथा उदे�य िवपरीत िशिष�क फरक पारी खच� गरेको अिनयिमत भएको � २४९४५०।-

गो.भौ.नं./िमित भएको िशष�क ह�नुपन� िशष�क रकम

३१०-०७८।३।११ िविवध छपाई तथा सुचना ८४७५०

३८२-०७८।३।२९ �यायीक सिमित �यव�थापन अनुगमन मु�या�न १६४७००

ज�मा २४९४५०

२४९,४५०

२३.३ आ�थ�क बष� ०७७।७८ गाउँसभाको िनण�य अनुसार ��येक वडालाई बािष�क ५ लाख नब�ने गरी िवल पेश गरेको आधारमा ९ वटा वडाको लागी मसल�द
िशष�कमा � ४५०००००।- िविनयोजन गरी खच� लेखेको छ । सो रकमबाट वडा काया�लयह�ले इ�धन, �मण, मसल�द तथा काया�लय सामा�ी र सवारी
साधन मम�त तथा पानी िवजुली िशष�कमा खच� गरेको िवल भरपाई पेश गरेको छ । वडा काया�लयलाई खच� अ�धकार ��यायोजन नभई सकेको तथा वडा
काया�लयले पे�क� �लई खच� गदा� िशष�कगत खच� अिभलेख नभएको र सोको �समा समेत नतोक� आव�यकताका आधारमा खच� ले�ने �वृित रहेकोले सोमा
सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।

२४ उपभो�ा सिमिततफ� ः

२४.१ पा�लकाले िविभ� खानेपानी योजनाको लागी पाइप ख�रद काय� समेत उपभो�ा सिमितको मा�यमबाट गराएको छ । उपभो�ा सिमितबाट ख�रद काय� गदा�
�ित�पधा� �सिमत ह�ने र गुण�तर परी�ण समेत नह�ने ह� ँदा मालसामानको गुण�तर कायम राखी �ित�पधा�लाई बढावा िदन बोलप�को मा�यमबाट ख�रद काय�
गन� उपय�ु दे�ख�छ । पाइप ख�रदका केही उदाहरण देहायबमो�जम छन् ।
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योजनाको नाम उपभो�ा सिमित मु�यांकन रकम पाइप ख�रद
रकम

कैिफयत

ना�े खानेपानी योजना (�स�लेफेदी �ल��ट� खानेपानी)
गतको �मागत

�स�लेफेदी ना�े �ल��ट� खानेपानी
िनमा�ण उ. स.

4287080.45 ११३२४२.९५ एच. िड.

पी.
पाइप

ना�े �ल��ट� खानेपानी योजना �स�लेफेदी ना�े �ल��ट� खानेपानी
िनमा�ण उ. स.

३१८३८२२.२९ २१४०२२९.०५ �ज.

आइ.

पाइप

२२५३४७२.

२४.२ वा�थली सेती देवी िन. मा. िव. - ना�े कोइली बगर- पचुवार-भोलुङ-का��के देउराली सडक िनमा�ण काय�को लागी medium rock किट�को लागी १६५ घन
मीटर र soft rock किट�को ४०२५ घन मीटर प�रमाण मु�यांकन भएको र सोही योजनामा �यािबयन जालीमा ढंुगा भन� काय�को लागी १८० घन मीटर र
ढंुगाको सो�ल� गन� काय�को लागी २६१ घन मीटर मु�यांकन गरी ज�मा � २८६२८९९। भु�ानी िदएको छ । उ� िनमा�ण काय�को जालीमा ढंुगा भन� काय�को
लागी १८० घन मीटर म�ये १६५ घन मीटर सोही �े�मा किट� भएको ढंुगा �योग ह�न स�ने अव�थामा सो प�रमाण घटाएको दे�खएन । तसथ� १६५ घन
मीटर ढंुगाको �ज�ा दररेट � २०००। का दरले ज�मा � ३३००००। रकम िनमा�ण काय�मा �ययभार परेकोले गाउँपा�लकाले �यहोरेको अनुपात ७९।९१
�ितशतले ह�न आउने � २६३७०३। स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु� पन� �

२६३,७०३

२४.३ आनुपाितक क�ीः खा�टािडल चौतारो िनमा�ण तथा चौरी खोला घाटे गोरेटो बाटो िनमा�ण काय�को लागी लागत अनुमान �. 843386.42 को ८० �ितशत �.

672000 गाउँपा�लकाबाट �यहोन� गरी स�झौता भएकोमा �ािव�धकको अ��तम मु�यांकन �. 821834.94 भएको छ । पा�लकाबाट अ��तम मु�यांकनको ८०
�ितशतले ह�न आउने �. ६५४८२८।०४ भु�ानी ह�नु पन�मा �. ६७२०००। भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको �. १७१७१।९६ स�ब��धत
उपभो�ा सिमितबाट असुल उपर गनु� पन� �.

१७,१७२

२४.४ फरक न�स�ः िनमा�ण काय� गराउँदा िमत�ययी ढंगबाट गनु� पद�छ । पा�लकाले देहायका िनमा�ण काय� गराउँदा सडकको न�स �योग नगरी भवनको न�स� �योग
गरेको कारण िनमा�ण काय�मा बढी �ययभार परेको �

१६४,१८३
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योजनाको नाम कामको िववरण मु�यांकन
प�रमाण

सडकको न�स�
बमो�जमको दर

भवनको न�स�
बमो�जमको दर

फरक दर बढी
भु�ानी

हद�न शिहद चौतारो तथा सा�लक
िनमा�ण

Stone Masonry work
1;4

५० १०२२५.४५ ११०२५.९८ 800.53 40026.5

चौरीखोला मादन कँुडारी �ल��ट�
�संचाई आयोजना

आर �स �सको लागी िप �स
�स १:१.5:3

66.73 १४२८७.८२ १६१४८.४ 1860.58 124157

ज�मा 164183

२५ अनुगमन तथा स�परी�ण

अनगुमन तथा स�पर��ण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह�
एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनुे �यव�था छ । यो वष�को
लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

१४२८०३ १६०३५ १२६७६८

यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छः



https://nams.oag.gov.np39 of 41

�स.नं. आ.व. वे�जु
दफा
नं.

वे�जुको संि��
�यहोरा

फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

1 ०७४।
७५

38 गंगाल�मी
र��तकार पे�क�

असुली ३४०००

२ सुिनता िब.क.

पे�क�
असुली १९६००

३ राज कुमार
गौतम पे�क�

पे�क� १०००००

४ धन बहादरु
तामाङ पे�क�

पे�क� १४००००

५ काजीथु�का
�यूटावर
उपभो�ा
सिमित पे�क�

पे�क� ७०००००

६ ०७५।
७६

५० तेज बहादरु
िघ�सङ पे�क�

असुली ११००

७ ०७६।
७७

६.३ िनकासा िफता�
नगरेको

�माण २९४५२१४

८ ८८.२ तेज बहादरु
िघ�सङ पे�क�

पे�क� ४०००००

९ ९०.१ तेज बहादरु
िघ�सङ पे�क�

पे�क� ३००००
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१० तेज बहादरु
िघ�सङ पे�क�

पे�क� २००००

११ �स�लेफेदी ना�े
�ल��टङ
खानेपानी
उपभो�ा
सिमित पे�क�

पे�क� ३९३६००

१२ चनौटे बाँधवेशी
झुलु�े पुल
पे�क�

पे�क� ३०००००

१३ तेज बहादरु
िघ�सङ पे�क�

पे�क� ३६०२०

१४ तेज बहादरु
िघ�सङ पे�क�

पे�क� ८८०००

१५ ३ घटी ब�क
�ज�मेवारी
सारेको

�माण ९६४५८४७.१९

१६ ५७ जन�ितिन�ध
पोशाक भ�ा

असुली ४९००००

१७ ४९.२ च�रीखोला
पा�थभरा
�ल��टङ
खानेपानी तथा
सरसफाई

�माण २४०२४६.७८

१८ ४९.५ �माण ४५१२४०.८२
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उपभो�ा
सिमित

ज�मा १६०३४८६८.७९

अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

१४२८०३ १६०३५ १२४२७ ० १३९१९५


