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मातलकार्जान गाउँपातलका 
दार् जाला 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

र्वाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हजने। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्र एवं गजणस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदर्शािा (Transparency) 

र्वाफदेर्हिा (Accountability) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानजनबमोर्र्म तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्र्त्र् 
समेिको र्वर्ार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हजने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोर्ना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमजख उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शजर्द्िा, प्रर्तलि कानजनको पालना, बरे्ट िथा र्ोर्ना िर्जामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावार्तनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्र्म्मेवारी, र्वाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनजा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररर्ालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सजधारका लातग सजझाव प्रदान गरी सजशासन प्रवर्द्ानमा टेवा प जर् र्ाउनज 
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि र्ारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार्सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र रार्स्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर रार्स्व छजट ददएको, बक्र्ौिा 
असजलीमा प्रभावकाररिा नआएको, बरे्ट अनजशासन कमर्ोर रहेको, अबण्डा बरे्ट राखेको, खर्ा पश्चाि बरे्ट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनजमोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खर्ा गरेको, खररद कानजन र्वपररि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खर्ा गरेको, बर्ि अनजदान 
र्फिाा नगरेको, अनजत्पादक िथा र्विरणमजखी खर्ाको बाहजल्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोर्ना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टजके्र आर्ोर्नाको छनौट गरेको, लागि अनजमान िथा आर्ोर्ना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, र्र्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, र्नसहभातगिा नर्जटेको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनजरूप र्ोर्ना र 
कार्ाक्रम िर्जामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िर्जामा नभएको र्स्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनजभवी र दक्ष र्नशर्क्तको कमी रहेको, कमार्ारी तनर्जर्क्त िथा बढजवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सजधार हजन नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दजरुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोर्ना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैंक र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमर्ोर रहनजका साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुर्ज फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िर्जामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सजधार गरी गि र्वगिका बेरुर्ज उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनजशासन हजने 
व्र्वस्था तमलाउनजपदाछ । 

समर् र र्नशर्क्तको सीतमििाको बाबर्जद र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमजख सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सजधार हजने अपेक्षा गरेको छज । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग पजर् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमार्ारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमार्ारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछज ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सजदूरपर्श्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

र्.नं.३९३  तमतिाः २०७९।०३।१९ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

मातलकार्जान गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
दार् जाला। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले मातलकार्जान 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 पेश भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रर्तलि कानजनबमोर्र्म सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्र्रण गदाछ ।   

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

1. लेखापरीक्षणबाट रू.५ करोड ३ लाख २५  हर्ार बेरुर्ज देर्खएको छ। सोमध्रे् तमति २०७८।१२।९ र २०७९।०१।९ मा प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाबाट रु.३३ लाख ३० हर्ार फस्र्ौट भई असजल गनजापने रु.१८ लाख ३२ हर्ार, प्रमाण कागर्ाि पेश गनजापने रु.१ करोड १२ 
लाख ४२ हर्ार, तनर्तमि गनजापने रु.३ करोड ३० लाख ७१ हर्ार र पेश्की रु.८ लाख ५० हर्ार बाँकी बरेुर्ज रहेको छ । पातलकाको 
गि वषासम्म रु.१८ करोड ७४ लाख ६१ हर्ार बरेुर्ज बाकँी रहेकोमा र्स वषा समार्ोर्न र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म 
भएको बरेुर्ज समेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुर्ज रु.२३ करोड ४४ लाख ५६ हर्ार रहेको छ ।  र्स पातलकाको बरेुर्ज वगीकरण र 
अद्यावतधक बरेुर्ज र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

2. पातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, कमार्ारीको दरबन्दीअनजसार पदपूतिा नभएका कारण 
र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनजदानको पर्ााि अनजगमन नभएको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमर्ोर रहेको 
लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको 
रुपमा रहेको छ ।   

3. आम्दानी िथा खर्ाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हजन े
कज नै र्ानकारी खजलाएको छैन ।   

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

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको र्र्म्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रर्तलि कानजन 

बमोर्र्म सही र र्थाथा हजने गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा र्ालसार्ी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्न े गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्र्म्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्ापातलका, 
अध्र्क्ष र प्रमजख प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनजगमनका लातग र्र्म्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्र्म्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा र्ालसार्ी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिू रूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्र्ि आश्वस्ििा 

प्राि गरी रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र्ारी गनजा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्र्ि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हजन्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रर्तलि कानजनबमोर्र्म गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
र्ालसार्ीर्न्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनर्श्चििा भन ेहजँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हजन ेर्वशेष वा र्ालसार्ीर्न्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

 
 
 

         (िारा प्रसाद पाण्डे) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

मातलकार्जान गाउँपातलका, दार् जाला 
 

बेरुर्ज बतगाकरण (तबतनर्ोर्न, रार्स्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हर्ारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुर्ज प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाँकी बेरुर्ज 
बेरुर्ज 

असजल 
गनजापने 

तनर्तमि गनजापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागर्ाि 
पेश 

नभएको 

रार्स्व लगि 
र्र्म्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

र्म्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

३९ ३० ५०३२५  ६ ३३३० ३९ २४ ४६९९५ १८३२ ३३०७१ ११२४२   ४६१४५ ८५० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुर्ज र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हर्ारमा) 
गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोर्न र्ो वषाको फस्र्ौट  बाँकी बेरुर्ज र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुर्ज 
र्ो वषाको बेरुर्ज कज ल बेरुर्ज बाँकी 

१८७४६१   १८७४६१  ४६९९५ २३४४५६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : मा�लकाजु�न गाउँपा�लका, दाचु�ला , म�लकाजु�न गाउँपा�लका , दाचु�ला

काया�लय �मुख सुरज �साद जोशी २०७८-९-२१ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख गुण राज ओझा २०७८-३-२८

काया�लय �मुख जय �सह धामी २०७७-१०-२८

काया�लय �मुख गुण राज ओझा २०७७-७-१७

काया�लय �मुख तारा द� भ� २०७७-६-८

काया�लय �मुख जय �सह धामी २०७७-४-१

लेखा �मुख पु�कर �सह िब� २०७८-२-१

लेखा �मुख �ेम �सह ख�ी २०७७-४-१

बे�जु रकम ४६,९९४,८६०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ७,८९,१३,०६१.८९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३६,४७,३३,३५० चालु खच� ३१,८६,१८,२५८

�देश सरकारबाट अनुदान ३,३५,४३,००० पँूजीगत खच� ९,४४,८८,८४५.५८

राज�व बाँडफाँट ४,९२,६५,९९९.९९ िव�ीय/अ�य �यव�था ८,७३,९३,७१३.४२

आ�त�रक आय १२,३२,००१.२४

अ�य आय ६,१०,०२,७३८

कुल आय ५०,९७,७७,०८९.२३ कुल खच� ५०,०५,००,८१७

बाँक� मौ�दात ८,८१,८९,३३४.१२
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय, लेखापरी�ण र एक�कृत ि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 मा�लकाजु�न गाँउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न
गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
मा�लकाजु�न गाँउपा�लका अ�तग�त ८ वडा, ४५ सभा सद�य, १००.८२ बग� िकलोिमटर �े�फल तथा २० हजार १३३ जनसं�या रहेको छ ।
लेखापरी�ण
लेखाप�र�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखाप�र�ण नीित, मापद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, लेखाप�र�ण माग�दश�न,

�यवसाियक लेखाप�र�णका असल अ�यासको आधारमा तयार गरीएको �वीकृत लेखाप�र�ण योजना, काय��म र लेखाप�र�णको िव�ध अनुसार लेखाप�र�ण स�प�
ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन
प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमित २०७८।६।१६  मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न
अनुसार छन् :

एक�कृत िव��य िववरण
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ४ मा �थानीय तहले आ�नो काय� �े� िभ�का काय�लाई नेपाल सरकार र �देश सरकारबाट �ा� भएको
अनुदान, राज�व बाँडफाँड अ�तग�त �ा� रकम, आ�त�रक आय, ऋण तथा अनुदान र िव��यको िववरण दे�खने गरी एिककृत िव��य िववरण तयार गरी स�ब�धीत �देश
लेखा िनय��क काया�लय र कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय पठाउनु पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले एक�कृत िव��य िववरण तयार गरी पठाएको द�खएन । िव��य
िववरण तयार गरी समयमा स�ब��धत िनकायमा नपठाउदा स�पूण� आ�थ�क कारोवार दे�खने यथाथ� िववरण दे�खद�न । तोिकएको समयमा एक�कृत िव��य िववरण तयार
गरी स�ब��धत िनकायमा समयमा पठाउनु पद�छ ।

२ िव�ीय िववरण 

�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 based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु� पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िव�ीय िववरण NEPSAS based

ढाँचामा तयार गरेको दे�खएन । तोके बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।
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३ ब�क िहसाब िमलान नगरेको 
�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय
तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी
यिकन गनुपन� �.

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक�

1. �थानीय स��त कोष खाता 88139334.12 38006929.66

2. धरौटी खाता 50000.00 1245857.00

3. कोिभड कोष खाता 2310337.00

4. चालु खच� खाता 3073257.06

5. पँू�जगत खच� खाता 46388993.63

४ खच� खाताको मौ�दात रकम 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७५ मा एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ��यमा गाँउपा�लका सं��त कोषमा ज�मा
गनु�पन� �यव�था छ । आ�थ�क वष�को अ��य स�म खच� नभइ चालु खच� खातामा बाँक� रहेको �. ३०७३२५७/०६ र पँुजीगत खच� खातामा बाक� ँरहेको �. १३७७४४/-

समेत �. ३२११००१/०६ आ�थ�क वक� अ�तयमा स��त कोष िफता� नगरी समयमा खाता ब�द गरी स��त कोष दा�खला भएको दे�ख�छ । समयमा खाता ब�द गरी
मौ�दात रकम स��त कोष दा�खला नह�दा लेखा अधाव�धक नह�ने दे�ख�छ र तोिकएको समयमा कारोवारका खाता ब�द गरी खच� नभई बाँक� रहेको मौ�दाता रकम
वषा��तमा स��त कोष दा�खला ह�नु पद�छ ।

५ शशत� अनुदान मौ�दात बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ वमो�जम शशत� अनुदातको रकम खच� नभइ बाँक� रहेको रकम वषा��तमा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय िफता� गनु�पन� वय�था
छ । शशत� अनुदान वापत िनकासा भएको रकम म�ये खच� नएइ बाँक� रहेको रकम �. २६४४०९७५/४२ वषा��तमा िफता� नगरी पिछ�ो आ�थ�क वष� २०७८।०४।०७ मा
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िफता� गरेकोले समयमा िफता� गरेको दे�खएन । िनयमानुसार वषा��तमा मौ�दात बाँक� रकम िफता� नह�दा लेखा यथाथ� नह�ने दे�ख�छ । िनकासा �ा� रकम म�ये खच� नभइ
वाँक� रहेको रकम वषा��तमा िफता� ह�नु पद�छ ।

६ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा
काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला,
भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४
(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन ।
· �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 बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म 3 ऐन, १ िनयमावली, ४५ काय�िव�ध समेत ४९ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।
· 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 ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ 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 दफा ३ 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 ।
· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क
वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन।
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· िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
· िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख२ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी
वष�भरीमा तलब खच� लेखेको पाईयो ।
· पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
· �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 िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।

· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।

· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �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 ।
· पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मासो 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 ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउनेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

७ �ज�सी लगत 
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५ मा काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा अ�य कुनै �कारबाट
�ा� �ज��स मालसामानको आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले वडा काया�लयह�लाई पे�क� िदई ख�रद ग�रएका �ज�सी
मालसामानको वडा काया�लयमा छु�ै �ज�सी खाता रा�ने गरेको र पा�लकाले मुल खातामा आ�दानी बाँ�ने नगरेको कारणले �ज�सी लगत अ�ाव�धक भएको दे�खएन ।
पा�लकाले आ�नो र अ�तरगत वडा तथा शाखाह�मा रहेका �ज�सी मालसामानह� गाँउपा�लकाको मूल अिभलेखमा आ�दानी बाँधी �ज��स लगत अ�ाव�धक ह�नु पद�छ ।

८ राज� व लेखा अ�ाव�धक नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम ५९ मा राज�वको आ�दानी गदा� आ�दानी दा�खला गरी ग�वारा भौचर तयार गरी दोहरो लेखा
�णालीको �स�ा�त अनुसार राज�व लेखा अ�ाव�धक ह�नुपन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले आ�त�रक राज�व वापत एक�कृत िव��य िववरणमा � १२,३२,००१/२४
आ�दानी देखाएको रकमको गो�वारा भौचर लगायत म.ले.प.फारामह� दिैनक आ�दानी �रपोट, दिैनक दा�खला, मा�केवारी एवं �ोतगत राज�व आ�दानी दे�खने गरी
अिभलेख राखेको दे�खएन । राज�व आ�दानीमा �योग ह�ने फारमह� �योग नगरी एकमु� राज�व आ�दानी देखाउदा िव��य िववरणमा देखाएको आ�दानीको यथाथ�ता
एक�न गन� सिकदन्ै ।राज�व आ�दानी �योग ह�ने स�पूण� म.ले.प.फारमह� �योग गरी राज�व आ�दानीको अिभलेख अ�ाव�धक ह�नु पद�छ ।

९ �मुख �शासक�य अ�धकृत 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा गाउँपा�लकाको �शासक�य �मुखको �पमा काम गन� एक �मुख �शासक�य अ�धकृत रहने �यव�था छ । आ�थ�क
वष� २०७७/०७८ मा �मुख �शासक�य अ�धकृत पुरै आ�थ�क वष� �र� रही िनिम�बाट �शासक�य �मुखको काम भई रहेकोले �शासिनक काय� िनिम� �मुख �शासक�य
अ�धकृतबाट िनयिमत स�ालन ह�न सकेको दे�खदनै । �शासिनक काय� लाई �यव�थीत गन� �मुख �शासिकय अ�धकृत िनयिमत �पमा काया�लयमा रही �शासिनक काम
स�ालन गन� �यव�था गरी िनिम�बाट �शासिनक काय� स�ालन गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

१० बजेट तथा काय��म
लेखापरी�ण �ितवेदन उपर छलफल
: 
लेखापरी�ण ऐन २०७५ को दफा २० मा महालेखापरी�कले जारी गरेको अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदन �थानीय तहको �च�लत कानून बमो�जम स�ब��धत �थानीय
तहको सभामा पेश गरी छलफल गनु� पन� र सभा सद�यह� म�येबाट �थानीय तहको कानून बमो�जम लेखा सिमित गठन गरी �ितवेदनमा उ�े�खत �यहोराह�मा दफावार
छलफल गनु� पद�छ । यो वष� पा�लकाले अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदन सभामा छलफल नगरी काय�पा�लकाको वठैकमा पेश स�म गरेको देखीयो । लेखापरी�ण �ितवेदन
उपर दफावार छलफल तथा िनण�य गरेको दे�खएन । कानून बमो�जम सभामा दफावार छलफल तथा सो उपर आव�यक िनण�य गरी कानूनको पालना तथा �थानीय तहको
�यव�थाक�य �यवहारलाई सं�थागत गनु� पद�छ ।

११ �याियक सिमित 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको
उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फछय�ट
वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� ७ र यो बष� थप भएको १० गरी कूल १७ िववाद दता� भएकोमा कुनैपन फछय�ट नभई १७ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन
�ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछय�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ ।

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

�.सं. िववरण योजनासं�या

१ � १ लाखभ�दा कमको योजना ३९

२ � एक लाखएक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ४५

३ � ५ लाखदे�ख १० लाख स�मका योजना ६

४ दश लाख एकदे�ख ५० लाख स�मका योजना १३

५ ५० लाख भ�दा माथीका १

ज�मा १०४

१३ एकमु� बजेट 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� सभामा
पेश गरी पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७७/०७८ को योजनागत आय-�ययको अनुमान नबनाइ एकमु� बजेट �. ४८,८५,५७,८९०/- २०७७/०३/२५ मा
पा�रत गरेको दे�खयो । योजनागत बजेट िववरण तयार नह�दा आय-�ययको यथाथ�परक बजेट िनमा�ण नह�ने दे�खयो । बजेट बनाउदा योजनागत बजेट बनाइ सभामा पेश गरी
पा�रत गराउनुपद�छ ।

१४
खच� �यव�थापन

१५ �े�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 ।

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

आ�थ�क िवकास 41109007.00 37126300.00 8.98

सामा�जक िवकास 268192600.00 239230700.00 57.91

पूवा�धार िवकास 59568070.00 47849510.00 11.58

वातावरण तथा िवकास 0.00 0.00 0

सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन 36458000.00 32155870.00 7.78

काया�लय संचालन तथा �शासिनक 82845910.00 56744660.00 13.74

ज�मा 488173587.00 413107040.00

उपरो� िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ को कूल खच� म�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकासमा ५७.९१   �ितशत र सबै भ�दा घटी सं�थागत िवकासमा ७.७८
�ितशत खच� भएको छ । म�यमका�लन खच� संरचना तयार गरी िदगो िवकासका �थानीय ल�य, ग�त�य र सूचकह� िनधा�रण गरी सोही आधारमा बजेट सांकेितकरण गरी
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�थानीय आव�धक योजनाका नीित काय�न�यन ह�ने गरी बजेट �यव�थापन गनु� पद�छ ।

१६ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन
�शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन
: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी
कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य
अ�धकृत सिहत २९ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म १३ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय�
�यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �मुन �शासक�य अ�धकृत, लेखा अ�धकृत, इ�जीिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहत १६ पदह� �र� रहेका छन् ।
दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह�
यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१७ �थानीय त�या� अिभलेख तथा �ोत न�सा�न 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा
आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख
तथा �ोत न�सा�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत
न�सा�न गरेको दे�खयो । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने
काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  नगरपा�लकाले
अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

१८ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा 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 �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब�ध◌ी अ�य �यव�था
�थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई काय�पा�लकाको 2075/2/23 को िनण�य अनुसार यो बष� िन�नानुसार दोहोरो
�ज�मेवारी िनवा�ह गरेको तथा �ोत �यि�ले िश�ा �शासन स�ब��ध काय� गरेको भनी �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

१,२८४,०७२
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गो.भौ.नं./िमित िववरण भु�ानी रकम

119-077/9/2 �ोत �यि� मोहन �संह खि� 180000.00

132-077/9/11 ३ जना �ािव�धक र �ज�सी शाखा �मुख नर �संह साम�त 337060.00

145-077/9/15 अ.स.ई दामोदर �संह धामी 106440.00

211-077/10/21 �ज�सी शाखा �मुख नर �संह साम�त 56400.00

229-077/10/23 अ.स.ई दामोदर �संह धामी 53220.00

597-078/3/30 ८ जना कम�चारी 550952.00

ज�मा 1284072.00

१९ वडा सिचवको पदपूित� 
पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको ८ दरब�दी भएकोमा २ पदपूित� भई ६ �र� भएको दे�खयो । �र�
पदपूित� गन�तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ ।

२० सेवा �वाहको ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता
अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार ७ वटा ऐन, २ वटा िनयमावली र १७ बटा काय�िब�ध �वीकृत गरी
काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :
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िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास

प��करणतफ�

ज�मदता� ८८१

मृ�यदुता� ९५

बसाईसराई दता� ११४

िववाह दता� २०९

स�ब�धिव�छेद दता� १

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक मम�त

�ाभेल सडक िनमा�ण

�ाभेल सडक मम�त

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोष जनक दे�खएन ।

२१ योजना छनौट र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट ग�र
�ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७६।७७ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश
योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।
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� १ लाख स�म � १ लाख दे�ख २ लाखस�म � २ लाखदे�ख ५ लाखस�मका � ५लाख दे�ख १० लाखस�मका � १० लाखभ�दा बढीको ज�मा

३९ २७ १८ ६ १४ १०४

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �. १०००००  दे�ख १००००००० लाख स�मका ज�मा ८८ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा� ६८ 
वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट
�ितफल भ�दा चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भवी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

२२ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन
कानून र स� चालन ��थित
: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जस अनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट
३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ३ वटा ऐन, १ वटा िनयमावली, ४५ काय�िव�ध लगायत ३३ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा
�याएको छ ।

२३ पदा�धकारी सुिवधा
पदा�धकारी सुिवधा
: 
सुदरुप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र सभाको सद�यले आफु
िनवा�िचत भई अनुसूची–१ बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमित मा�सक सुिवधा बापत पाउने �यव�था गरेकोमा
स�मानीत सव��च अदातलको आदेशले २०७६ काित�क १ गते बाट लागू ह�ने गरी उ� सुिवधाह� खारेज ग�रएको छ । जसअनुसार सुदरुप��चम �देश सरकारले �भम
संशोधन गरी िमित २०७७/३/८ मा पा�रत गरेको उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी ऐनको अनूसूिच १(क),१(ख),१(ग) मा उ�ेख भएको सूिवधामा� िदन िम�ने दे�ख�छ ।
पा�लकाले पदा�धकारीको मा�सक सुिवधामा �.१२२०८४९८ खच� लेखेको दे�ख�छ ।

२४ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर
पा�लकाले शैि�क सेवा अ�तग�तिव�ालय सुर�ा (कोिभड १९ िनय��ण) ४४ िव�ालयलाई �. ८७१२००/-, इ�टरनेट जडान अनुदान वापत ४४ िव�ालयलाई
�.३९६०००/- र �स.य.ु�ज अनुदान वापत ४४ िव�ालयलाई �.१०३५०००/- समेत ज�मा �.२३०२२००/- खच� लेखेको छ । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको
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अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय
तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२५ उपभो�ा सिमित दता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था
िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �. ११३७८२१९०/- भु�ानी
गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार दता� भएको पाइएन ।�य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको
िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई
�ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�ण समेत नगराउने भएकोले �थायी संय�� माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नु पद�छ।

२६ वािष�क ख�रद योजना वा गु�योजना

: 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार
गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� । िनयम ८ ले बािष�क
१० लाख भ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क �. ९४४८८८४५/- पँूजीगत खच�/ख�रद
िनमा�ण काय� गरेको छ । तर पा�लकाले आ�नो ख�रद िनयमावली नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय�
गरेको दे�खयो । अतः नगरपा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

२७ िडिपआर खच� 
सबै तहको सरकारी िनकायको लािग अथ� म��ालयबाट जारी साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड २०७७ मा साव�जिनक संय��बाट स�पादन ह�न
स�ने स�भा�यता अ�ययन ज�ता काय�मा परामश� सेवा ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर
लगायतको अ�ययन गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन
�ा� गरको छ ।
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काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको आयोजनाको
लागत

उकुमहल संर�ण तथा �व��नको
गु�योजना

मा�लकाजु�न क�स�टे�सी ए�ड
इ��जिनय�रङ

1997274.00 1997274.00 -

�ी शंकरपुर मा.िव.हो�टलको गु�योजना मा�लकाजु�न क�स�टे�सी ए�ड
इ��जिनय�रङ

443383.75 443383.75 -

हरिडगाड �लमेिट �कुल तटब�ध
गु�योजना

मा�लकाजु�न क�स�टे�सी ए�ड
इ��जिनय�रङ

194360.00 194360.00 -

ज�मा: 2635017.75 2635017.75

२८ िनमा�ण काय�को गुण�तर 

साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १११(१ङ)अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� गुण�तर प�को िन�र�ण र परी�ण गनु�पद�छ ।
काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त् िनमा�ण/काया��वयन गराइएका योजनाको िदगोपनाका लािग स�ब��धत उपभो�ा सिमित माफ� त आव�यक �यव�था गनु�पद�छ ।
काया�लयले िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण गन�/गराउने, ढु�ा र �समे�टको गा�ो लगाउने तथा ढलानको काय�को
गुण�तरका लािग �योग ह�ने �यािवयन तार, �समे�ट, मोटा�र तथा कंि�ट �यूब परी�ण ज�ता काय� गराएको पाइएन।यसले गदा� िनमा�ण काय�मा आव�यक गुण�तर कायम
भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन।अतःिनयमावली तथा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चत गन� गुण�तर प�र�णलाई
अिनवाय� गनु� पद�छ ।

२९ 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 । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�या वेगर �. ९२४४६७/- का औष�ध सोझै ख�रद गरेको
छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

३०
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 ।
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३१
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको ।

३२
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 ।

३३
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 ।

३४
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 ।

३५ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने
उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा िविभ� िनमा�ण काय� लगायतका
काय��म स�ालन गरी यस वष� २७५ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. १४११५३९४/- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ९४ िदनदे�ख १०४ िदनस�म रोजगारी
उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको
दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

३६ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िव�ध २०७५ मा तोिकएको काय�िव�ध पुराभई छनौट भएका लाभ�ाहीसँग स�झौता गरी लाभ�ाहीको खातामा अनुदान रकम
ज�मा गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले सहायक पाच� �ेम �संह खि�लाई लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा गन� �योजकोलािग �.१७५७०००/- पे�क� िदएमा यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः

३७ १,६००,०००
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उ� काय�िव�धको दफा ५(ग) बमो�जम लाभ �ाहीह�सँग अनुसुची २ बमो�जमको ढाँचामा अनुदान स�झौतागरी लाभ�ाहीको सुची ब�कलाई उपल�ध गराई सोही अनुसार
रकम अनुदान िदनुपन�मा स�झौता नगरी ६४ जना लाभ�ाहीको खातामा �ित लाभ�ाही �. २५०००/- का दरले ज�मा �. १६०००००/- िमित २०७८।५।२३ मा ज�मा
गरेको दे�खयो । काय� िव�धमा उ�ेख भए अनुसार अनुदान स�झौता लेखापरीणमा पेश नभएको �.

३८
उ� पे�क� रकम म�ये लाभ �ाहीको खातामा ज�मा गरेको �.१६०००००/-मा� दे�खएकोले बाँक� रकम असुल गनु�पन� �.

१५७,०००

३९ बढी िनकासा 
काया�लयले मा�लकाजु�न मा.िव., मडलाई मा.िव. तह ४ का र आधारभुत तह ५ िश�कको माघ देखी चै� र पोशाक भ�ा समेत माग फारम अनुसार �.१३५६७८७/-

िनकासा िदनुपन�मा �. १३८२५४०/- िनकासा िदएको दे�खयो । बढी िनकासा िदएको रकम असुल गनु�पन� �.

२५,७५३

४० बील भरपाई नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� िबल भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ
। ब�क नगदी िकताबमा खच� दे�खएका िन�न भौचरह�बाट खच� लेखेको रकमको गो�वारा भौचर लगायतका िबल भरपाई तथा �माण कागजात बेगर खच� लेखेको दे�खयो ।

भौ.नं. िववरण खच� रकम

१/२०७७/०५/३१ �वारे�टाईन खच� वापत वडा अ�य� गौर �संह बोहरालाई भु�ानी २०६,६२८/-

२/२०७७/०६/०६ �वा��यकम�ह�लाई जो�खम भ�ा वापत २२४२,३७३/-

३/२०७७/०६/२५ ना.�ा.स. रमेश राज जोशी, गोपाल �संह धामी र का.स. पु�पा प�तलाई �मण खच� २२०००/-

६/२०७७/०६/२७ सुर�ाकम� �ेम �संह बोहरा र शंकर बहादरु च�दलाई भू�ानी ७५०००/-

ज�मा २५४६,००१/-

िबल भरपाई एंव �माण कागजात बेगर खच� ले�दा खच�को यथाथ�ता एक�न ह�दनै । िबल भरपाई बेगर खच� लेखेको रकमको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

�िति�याः िमित २०७९।१।९ को िनण�यबाट �. २२४२३७३ र िमित २०७९।१।१० को िनण�यबाट �. २०६६२८ गरी ज�मा �. २४४९००१ �िति�याबाट
हटाइएकोले बाँक� �. ९७००० मा� बे�जु कायम ग�रएको छ ।

९७,०००
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४१ अि�म कर क�ा नगरेको 
आयकर ऐन, २०५८ बमो�जम भाडामा १० �ितशत अि�म आयकर क�ा गनु� पन� �यव�था छ । िन�न िनमा�ण काय� वाफत उपभो�ा सिमितलाई रकम भू�ानी गदा� डोजर
भाडा वापत (कर िबजक बेगर) भू�ानी गरेको भरपाई भएकोमा १० �ितशत अि�म कर क�ा गरेको दे�खएन ।

शीष�क भौ.नं. योजना िनमा�ण �यवसायीको नाम िबल रकम १० �ितशत रकम

�देश सरकार पँूजीगत ५/२०७७/१०/२५ भोरकोट खो�लचौरा सडक िनमा�ण डोजर भाडा नरे�� �संह धामी ७९८००० ७९८००

गाउँपा�लका पँूजीगत १४०/२०७८/३/२५ ऐ�रछाना डाडाकोट सडक मेिशन �योग ४९२८१७४.३० ४९२८१७.४३

गाउँपा�लका चालु ३५५-०७८।२।२ अ�चौरा देखी हरडास�म सडक ४८९००० ४८९०००

ज�मा ६२१५१७.४३

अि�म कर क�ा नगरी भू�ानी ह�दा राज�वमा आ�दानी नह�ने दे�खयो । िनयमानुसार क�ा गनु� पन� अि�मकर क�ा नगरेको रकम असुल ह�नुपन� �

६२१,५१७.४३

४२ संघीय ह�ता�तरीत पँूजीगत
समयमा काय� स�प� न नगरेको
: 
शंकरपुर बृहत खानेपानी योजनाका िनमा�ण �यवसायी ितंकरी िव�डस� िनमा�ण सेवा सँग २०७८/०१/२४ मा स�झौता भई स�झौता रकम �. ११४९२९२२।७९ मा
२०७८/०३/३० मा स�प� गनु�पन� िनमा�ण काय�को �थम रिनङ िबल भौ.नं. ३४/२०७८/०३/२५ बाट �. २५९६१८०/- र दो�ो रिनङ िबल भौ.नं. ४५/२०७८/०३/३०
बाट �. ४०३९६३०/- समेत �. ६६३५८१०/- भू�ानी भएकोमा समयमा िनमा�ण काय� स�प� नभएको र �याद थप समेत भएको दे�खएन । तोिकएको समयमा िनमा�ण
काय� स�प� नह�दा सेवा �वाहमा असर परेको साथै स�प� गनु�पन� समय पिछ �याद थप नगरी भु�ानी ह�दा िनयम संगत दे�खएन । स�झौतामा उ�ेख भएको िनमा�ण काय�
तोिकएको समयमा स�प� ह�नुपन� र तोिकएको समयमा स�प� नभएको िनमा�ण काय�को �यादथप नगरी भू�ानी भएको रकम िनयमानुसार नदे�खएको �.

६,६३५,८१०

४३ ख�रद आव� यकताको पिहचान नभएको 
साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५ मा साव�जिनक िनकायको �मुखले खरीद काय� गनु� अिघ ऐनको दफा ४ बमो�जमको �पेिशिफकेशन, योजना, न�सा,
डीजाइन, िवशेष आव�यकता वा अ�य िववरण तयार गरी �वीकृत ह�नुपन� �यव�था छ । खानेपानीका िविभ� पाइपह� खरीद काय�को लािग ह�नैनाथ रानीवाश िनमा�ण सेवा
ए�ड स�लायस� �ा.ली. सँग २०७८/०३/०१ मा स�झौता भई स�झौता रकम �. ५७०००५/- मा २०७८/०३/२९ स�म आपूित� ग�रस�नुपन� काय� वापत �.

५७५०००५/- भू�ानी भएकोमा कुन योजनाह�को लािग खरीद ग�रएको योजनागत िववरण तयार नगरी खरीद ग�रएको र खरीद ग�रएका पाइपह� मौ�दात रिहरहेको

५,७५०,००५
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दे�ख�छ । योजनागत िववरण तयार नगरी खरीद काय� गदा� कुन योजना काया��वयन ह�ने हो योजना अिन��चत दे�ख�छ । िनयमावलीमा �यव�था भए अनुसार खरीद काय�
गदा� काया��वयन ह�ने योजनाको िववरण एक�न गरेर खरीद ह�नुपन� �. 

४४ िव�ालयको खातामा रकम ज�मा गरेको 
िव�ालयह�को भौितक पूवा�धार िनमा�ण तथा पु�तकालय तफ�  भनी ५ वटा िव�ालयको खातामा �. ६८८००००/- रकम ज�मा गरेको र िव�ालयको खाता रो�का ग�रिदन
ब�कलाई प�ाचार गरेको दे�खयो । िबल भरपाई बेगर उ� रकम िव�ालयको खातामा रकम ज�मा गन� िम�ने आधार �माण नदे�खएकोले आधार �माण पेश ह�नुपन� �.

६,८८०,०००

४५ गाउँपा�लका पँुजीगत
बढी भ�ानी
: 
उकुमहलको संर�ण तथा घेर पखा�ल िनमा�ण सेवाका िनमा�ण �यवसायी जगद�बा िनमा�ण सेवालाई �. ३७३१०७३।९५ मा पे�क� �. ७४७२९९।६२ क�ा गरी
२९८३७७४।३३ भू�ानी ह�नुपन�मा पे�क� नघटाई पुरै रकम भू�ानी भएकोले बढी भू�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �.

७४७,२९९.६२

४६ काय� स�प� न नभएको 
आडाखान गो�ुडी सडक िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायी गाय�ी क��ट��सन सँग िमित २०७८/०१/१२ मा स�झौता भई स�झौता रकम �. २८४२६२४/- मा
२०७८/०३/२५ मा स�प� गनु�पन� काय� यो वष� �. १८२५५८१।६५ �थम रिनङ् िबल भू�ानी भएकोमा उ� िनमा�ण काय� स�प� भएको नदे�खएको र �याद थप समेत
भएको दे�खदनै । स�झौता बमो�जम स�प� गनु�पन� िनमा�ण काय� समयमा स�प� नह�दा सेवा �वाहमा असर पद�छ । स�झौता बमो�जम तोिकएको िनमा�ण काय� तोिकएको
समयमा स�प� ह�नुपद�छ ।

४७ उपभो�ा सिमितबाट भएको िनमा�ण काय� 
साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (१०) मा उपभो�ा सिमितले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन� र िनमा�ण �यवसायीबाट गराउन नपाउने �यव�था छ
। िन�न उपभो�ा सिमितले गरेको िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायीले डोजर �योग गरेको िबल संल� गरेको दे�खएकोले उपभो�ा आफैले िनमा�ण काय� नगरी िनमा�ण
�यवसायी माफ� त काय� गरेको दे�खयो ।

१३,३१४,०९४
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शीष�क उपभो�ा सिमित काय� स�प�
रकम

िनमा�ण �यवसायीको
नाम

िनमा�ण �यवसायीको
िबल रकम

काय�लायले सिमितलाई भू�ानी
गरेको रकम

गाउँपा�लका
पँूजीगत

मा�लकाजु�न �वालपानी सडक
िनमा�ण

३४०३,४९४।
१०

ह�नैनाथ िनमा�ण सेवा
�ा.�ल.

२८४९९७३/- २८३०२९१/-

गाउँपा�लका
पँूजीगत

ऐ�रछाना खेल मैदान िनमा�ण १८०१८९४।
९१

ह�नैनाथ िनमा�ण सेवा
�ा.�ल.

१४९९९३३।७५ १५०००००/-

गाउँपा�लका
पँूजीगत

ऐ�रछाना डाडाकोट सडक िनमा�ण ५०४२३३३/- ह�नैनाथ िनमा�ण सेवा
�ा.�ल.

१२८५३५३/- ४१८४०००/-

�देश सरकार
पँूजीगत

भोरकोट खोलीचौरा सडक िनमा�ण १३६८७९७।
५०

नरे�� �संह डोजर
इ�धन

७९८०००/-

५१६७३०।९२
११४०,०००/-

�देश सरकार
पँूजीगत

जोल�जबी चौक� घ�ेकोट सडक १३६६७१४।
५७

ह�नैनाथ िनमा�ण सेवा ११४००९४/- ११३७२१६/-

�देश सरकार
पँूजीगत

मेलखेत से�लचामा चौड सडक १९६६९३०।
४०

जय�ती जे.भी. १६२७२००/- १६३२०००/-

�थानीय पूवा�धार खडके कपडागाडा डुङरी बेताल
कृषी सडक

११२८६१७।
५३

एडभा�स ि�का�ट ७०००३५/- ८९०५८७/-

ज�मा १३३१४०९४

उपभो�ा सिमितले आफैले नगरी िनमा�ण �यवसायीको डोजर �योग गरी िनमा�ण काय� गदा� �ित�पधा� नह�ने दे�खयो । उपभो�ा सिमितले �ममूलक बाहेक िनमा�ण
�यवसायीको डोजर �योग गरी गरेको िनमा�ण काय� िनयमानुसार नदे�खएको �.

४८ बील भरपाई १,४८३,६३७.५
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� िवल भरपाई रा� नु पन� उ�ेख छ । काया�लयले िन�न
खच� भु�ानी गरेकोमा सो खच� �मािणत ह�ने िवल भरपाई संल� राखेको दे�खएन । िवल भरपाई वेगर गरेको खच� �मािणत ह�ने आधार �माण वेगर भु�ानी खच� लेखेको
रकम स�ब�धमा �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.नं./ िमित भु�ानी िववरण रकम

9-077/5/30 लिटनाथ �टेशनरी ए�ड अड�र स�लायस� 299000.00

17-077/6/6 �यू नराजन िकराना पसल 15000.00

18-077/6/6 आ.व. 2076/77 को पदा�धकारी सुिवधा भु�ानी िदएकोमा कुन मिहनाको खु�दनै । 171000.00

418-078/3/14 मा�लकाजु�न क�स�टे�सी ए�ड इ��जिनय�रङ सिभ�सेज �ा.�ल. काठमाड� । 998637.50

ज�मा 1483637.50

४९ नाफामूलक सं�थालाई अनुदान 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा समािनकरण रकमबाट नाफामुलक सं�थालाई अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था छैन । काया�लयले पालकाको सहकारी
�ब��न काय��मबाट भगवती िवकास बचत तथा ऋण सहकारी सं�था �लिमटेडलाई �यपटप, ि��टर, सोफा तथा काप�ट ख�रद काय�कालािग �. ३०००००/- अनुदान
िदएको दे�खयो । नाफामुलक सं�थालाई भु�ानी िदएको अनुदान रकम िनयिमत नदे�खएको �.

३००,०००

५० �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५ मा काया�लय �मुखले काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी कुनै �कारले �ा� ह�न
आएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामनको िववरण र मू�य समेत खुलाई �ज�सी िकताबमा आ�दानी बाँ�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले वडा काया�लय �यव�थापन वापत
वडा सिचवह�लाई पे�क� िदएकोमा पे�क� फ�य�टको �े�ता परी�णगदा� िन�न वडा सिचवह�ले ख�रद गरेका �ज��स सामा�ी काया�लयको मूल �ज�सी खातामा आ�दानी
बाँधेको साथै माग फारम, ख�रद आदेश समेत दे�खएन । वडा काया�लय �यव�थापनको लािग सामाि� ख�रद गन� �योजनमा वडा काया�लयलाई पे�क� िदने काय�मा िनय��
गनु�का साथै ख�रद गरेका सामाि� काया�लयको मुल �ज��स खातामा आ�दािन बाँधेको काया�लय �योजनमा �योग भएको �माण पेश गनु� पन� �.

१,०८७,६०४
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वडा नं. वडा सिचवको नाम ख�रद िववरण भु�ानी रकम

5 ल�मीद� जोशी काठको टेबल २ थान र डेल �यापटप १ थान 75000.00

1 मदन �संह धामी िविभ� समा�ी ख�रद 306000.00

2 जय द� ओझा फिन�चर लगायत ख�रद 306604.00

2 वडा सद�य ितलक �संह धामी सोलार सेट, �यापटप १ थान, टेबल १ थान लगायत 400000.00

ज�मा 1087604.00

५१ पदा�धकारीलाई पे� क� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ तथा �थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा पदा�धकारीलाई सामाि� ख�रद गन� पे��क िदन िम�ने
दे�खदनै। काया�लय िन�न पदा�धकारीलाई वडा काया�लय �यव�थापनको लािग सामाि� ख�रद काय�कालिग पे�क� िदएको तथा सामाि� ख�रद गरी फछ�यौट गरेको दे�खयो ।
ऐन िनयममा �यव�था नभएकोले पदा�धकारीलाई पेशक� िदई सामा�ी ख�रद गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं./िमित पदा�धकारीको नाम भु�ानी रकम

295-078/1/2 वडा नं. ७ वडा अ�य� लोके�� �संह धामी 171396.00

510-078/3/24 वडा नं. २ सद�य ितलक �संह धामी 400000.00

ज�मा 571396.00

५७१,३९६

५२ �ािव�धक सहायक 

�थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा काया�लयको �वीकृत दरब�दी िभ�को पद �र� भएमा काया�लयले तोिकएको �कृया पुरा गरी काया�लय �मुखले करार स�झौता
गन� स�ने �यव�था छ । वडा नं. ६ को �वीकृत काय��म बाट वडा सिचवले अकवर �संह धामीसँग �ािव�धक सहायक पदको करार स�झौता गरी �.२०००००/- भु�ानी
िदएको दे�खयो । करार स�ब��ध तोिकएको �कृया पुरा नगरेको तथा काया�लय �मुखले गनु�पन� स�झौता वडा सिचवले गरी भु�ानी िदएको रकम िनयिमत नदे�खएको �.

२००,०००

५३ अस�ब��धत खच� ५००,०००
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ मा काया�लयमा �ा� ह�न आएको रकम तोिकएको काममामा� खच� गन� पाइने तथा तोिकएको बाहेक अ�य
काममा खच� गरेको दे�खएमा �ज�मेवार �यि�बाट य�तो खच� रकम असुल उपर गन� सिकने �यव�था छ । काया�लयले उपा�य� �सत मिहला �वरोजगार काय��ममा
िविनयो�जत रकम बाट गत वष�को गाडी भाडा �.५०००००/- भु�ानी िदएको दे�खयो । गत वष�को गाडी भाडा भु�ानी िदन बाँक�को क�चावारी �मािणत नराखेको साथै
�वीकृत काय��म भ�दा अ�य �योजनमा खच� गरेको दे�खएकोले अिनयिमत दे�खएको �.

५४ उपभो�ा सिमितबाट भएको िनमा�ण काय� 
साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (१०) मा उपभो�ा सिमितले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन� र िनमा�ण �यवसायीबाट गराउन नपाउने �यव�था छ
। उपा�य� �सत मिहला �वरोजगार काय��म अ�तग�त वडा नं. ५ का मिहलाह�को �यालादारी �जनागन� अ�चौरा देखी हरडास�म सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित गठन र
�. १००००००/- को स�झौता गरी भु�ानी िदएकोमा �े�ता परी�ण गदा� २४० मी नँया सडक किटङ गरेको जे.सी.िब.को िबल संल� रा�ख भु�ानी िदएको दे�खएकोले
उपभो�ा सिमित आफैले काम गरेको दे�खएन । उपभो�ा सिमित माफ� त भएको कामको मेिशन �योग गरी िनमा�ण �यवसायीबाट काम गराउदा िनयमको काया��वयन
नभएको दे�खयो। उपभो�ा सिमितबाट ह�ने िनमा�ण काय� �ममुलक काय� मा� गराई िनमा�ण �यवसायीको डोजर �योग गरी िनमा�ण ह�ने काय� �ित�पधा� गराएर ह�नुपन�

१,०००,०००

५५ साव�जिनक सुनुवाई 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा कुनै पिन ख�रद काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� र साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६९ मा परामश�
सेवा ख�रद गदा� काय��े�गत शत� तयार गरी सो बमो�जम ��ताव माँग गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले गाँउपा�लकाका सबै वडाह�मा साव�जिनक सुनुवाई गन� काय�कालािग
लागत अनुमान तथा ��ताव आ�हान र काय��े�गत शत� समेत तयार नगरी मा�लकाजु�न एफ.एम. १०७.२ मेगाहज�सँग सोझै �.८०००००/- को स�झौता गरी भु�ानी
िदएको दे�खयो । ऐन िनयममा भएको �यव�थाको पालना नगरी सोझै ख�रद गरेको दे�खयएकोले िनयिमत नदे�खएको �. 

८००,०००

५६ सूचना �सारण 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा कुनै पिन ख�रद काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले गाँउपा�लकाको िवकास िनमा�ण योजनासँग
स�ब��धत िविभ� सुचना �शारण गन� काय�का लािग िमिडया िवकास समाज नेपाल सँग �. १००००००/- को स�झौता गरी िन�नानुसार भु�ानी िदएकोमा सुचनाको
िववरण, �शारण समय र अव�ध खुलाई लागन अनुमान बनाएको र साव�जिनक ख�रद िनयमावली बमो�जम िशल��द दरभाउप� माँग गरेको दे�खएन । ऐन िनयमको �यव�था
बमो�जम लागत अनुमान तयारी तथा �सलव��द दरभाउप� माँग नगरी सोझै गरेको ख�रद काय� िनयिमत नदे�खएको �.

९९९,०००
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गो.भौ.नं./िमित भु�ानी रकम

126-077/9/3 499000.00

389-078/3/6 500000.00

ज�मा 999000.00

५७ पदा�धकारी संचार सुिवधा 
सुदरुप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र सभाको सद�यले
आफुिनवा�िचत भई अनुसूची–१ बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमित मा�सक सुिवधा बापत पाउने �यव�था गरेकोमा
स�मानीत सव��च अदातलको आदेशले २०७६ काित�क १ गते बाट लागू ह�ने गरी उ� सुिवधाह� खारेज ग�रएको छ । जसअनुसार सुदरुप��चम �देश सरकारले �भम
संशोधन गरी िमित २०७७/३/८ मा पा�रत गरेको उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी ऐनको अनूसूिच १(क),१(ख),१(ग) मा उ�ेख भएको सूिवधामा� िदन िम�ने दे�ख�छ ।
काया�लयले उपरो� ऐन अनुसारको सुिवधा मा�सक �पमा पदा�धकारीह�लाई भु�ानी िदएको र गाँउ काय�पा�लकाको िमित २०७८।३।२२ को िनण�यले देहायका
पदा�धकारीह�लाई एकमु� िन�नानुसार दरले संचार �यव�थापन खच� िदने िनण�य गरी �. ५२५०००/- भु�ानी िदएको दे�खयो । सुिवधा स�ब��ध ऐन बमो�जमको सुिवधा
�लई सकेकोमा पुनः काय�पा�लको िनण�यगरी संचार सुिवधा वापत भु�ानी िदएको खच� दोहोरो भएकोले एकमु� �पमा संचार �यव�थापन वापत भु�ानी िदएको खच� असुल
गनु�पन� �.

�स.नं. पदा�धकारी भु�ानी दर �.

1. गाँउपा�लका अ�य� 50000/-

2. गाँउपा�लका उपा�य� 35000/-

3. वडा अ�य� 20000/-

4. काय�पा�लका सद�य 20000/-

�िति�याः िमित २०७९।१।१० को िनण�यले �. २४५००० मा� �िति�याबाट हटाई बाँक� �. २८०००० बे�जु कायम ग�रएको छ ।

२८०,०००

५८
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सुदरुप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ �थम संसोधन २०७७ को अनूसूिच १(क),१(ख),१(ग) मा उ�ेख भएको
सूिवधामा� िदन िम�ने दे�ख�छ । काया�लयले उपरो� ऐन अनुसारको सुिवधा मा�सक �पमा पदा�धकारीह�लाई भु�ानी िदएको र गाँउ काय�पा�लकाको 8 औं बैठकको
िनण�यले गाँउपा�लका अ�य� र उपा�य�लाई मा�सक �पमा �.१५०००/- का दरले खा�ा� सुिवधा वापत यस वष� �. ३६००००/- भु�ानी िदएको दे�खयो । सुिवधा
स�ब��ध ऐन बमो�जमको सुिवधा �लई सकेकोमा पुनः काय�पा�लको िनण�यगरी खा�ा� सुिवधा वापत भु�ानी िदएको खच� असुल गनु�पन� �.

�िति�याः िमित २०७९।१।९ को िनण�यले यो बे�जुको दफा लगत क�ा ग�र �िति�याबाट हटाइएको ।

५९
सुदरुप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ �थम संसोधन २०७७ को अनूसूिच १(क),१(ख),१(ग) मा उ�ेख भएको
सूिवधामा� िदन िम�ने दे�ख�छ । काया�लयले उपरो� ऐन अनुसारको सुिवधा मा�सक �पमा पदा�धकारीह�लाई भु�ानी िदएको साथै िन�नानुसार अित�थ स�कार तथा
खाजा खाना वापत नगद ै देहायका पदा�धकारीलाई भु�ानी िदएको दे�खयो । सुिवधा स�ब��ध ऐन बमो�जमको सुिवधा �लई सकेकोमा पुनः अित�थ स�कार तथा खाजा
खाना वापत िविभ� िवल संल� राखी पदा�धकारीह�लाई नगद ैभु�ानी रकम असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.नं./िमित िववरण पदा�धकारीको नाम भु�ानी रकम

187-077/10/13 अित�थ स�कार तथा िविवध खच� गा.पा.अ�य� नरे�� �संहधामी 25000.00

239-077/11/2 अित�थ स�कार तथा िविवध खच� गा.पा.अ�य� नरे�� �संहधामी 27000.00

215-077/10/21 अित�थ स�कार तथा िविवध खच� गा.पा. उपा�य� पु�पा अव�थी 60000.00

258-077/11/16 अित�थ स�कार तथा िविवध खच� गा.पा. उपा�य� पु�पा अव�थी 46200.00

282-077/11/16 अित�थ स�कार तथा िविवध खच� गा.पा. उपा�य� पु�पा अव�थी 49000.00

ज�मा 207200.00

�िति�याः िमित २०७९।१।९ को िनण�यले यो बे�जुको दफा लगत क�ा ग�र �िति�याबाट हटाइएको ।

६० मोबाइल �रचाज� 
गाउँपा�लकाको पदा�धकारी तथा कम�चारीको लािग िन�नानुसार मोबाइल �रचाज�मा �. ४१०९०६ /-खच� लेखेकोमा िनजी काय�मा �योग ह�ने मोवाइल �रचाज� गन� �माण
पेश ह�नु पन� �.
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गो.भौ.नं./िमित िववरण रकम

79-077/8/16 १५ वटा मोलाइल नं. मा �रचाज� 17000.00

307-078/1/3 ५५ वटा मोलाइल नं. मा �रचाज� 52250.00

ज�मा 69250.00

�िति�याः िमित २०७९।१।९ को िनण�यले यो बे�जुको दफा लगत क�ा ग�र �िति�याबाट हटाइएको ।

६१ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा २० लाख �पैयास�म लागत अनुमान भएको मालसामान िशलब��द दरभाउप� आ�हान गरी ख�रद गनु�पन�
�यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसार िविभ� �टेशनरी सामा�ी लिटनाथ �टेशनरी ए�ड अड�र स�लायस�बाट सोझै ख�रद ग�र �. १७१६५४४/- भु�ानी िदएको दे�खयो ।
िनयमावलीको �यव�था बमो�जम िशलब��द दरभाउप� आ�हान नगरी सोझै ख�रद गरी भु�ानी िदएको िनयिमत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं./िमित िववरण भु�ानी रकम

143-077/9/15 िविभ� �टेशनरी 437900.00

453-078/3/18 िविभ� �टेशनरी 994110.00

544-078/3/27 िविभ� �टेशनरी 284534.00

ज�मा 1716544.00

१,७१६,५४४

६२ मु�य अिभवृि� कर क�ा नगरेको 
आयकर ऐन २०५८ वमो�जम मु�य अिभ�ी कर रकमको ५० �ितशत रकम भु�ानी ह�दा क�ा गरी स�ब��धत राज�व खाता दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । िन�न फम�लाई
मु�य अिभवृ�ीकर भु�ानी गदा� ५० �ितशत रकम क�ा नगरी भु�ानी गरेको दे�खयो ।

९४,१२८.१२
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शीष�क गो.भा.नं. र िमित िनमा�ण �यसायीको नाम मु�य अिभ�ीकर ५० �ितशत मु.अ.कर

गा.पा.चालु ४१८-०७८/३/१४ मा�लकाजु�न क�स�टे�सी ए�ड इ��जिनय�रङ 114887.50 57443.75

५३०-०७८/३/२५ मा�लकाजु�न क�स�टे�सी ए�ड इ��जिनय�रङ 73368.75 36684.37

ज�मा 94128.12

िनयमानुसार भु�ानीको समयमा क�ा गनु�पन� मु�य अिभवृ�ीकर क�ा नह�दा राज�वमा ज�मा गनु� पन� मु�य अ�धवृ�ी कर क�ा नगरेको रकम क�ा गरी दा�खला ह�नुपन� �.

६३ पे� क� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ४७ मा पे�क� िदईएको रकम तोिकएको �यादिभ� फछय�ट गनु� गराउनु पे�क� �लने िदने दवु ैथ�रको कत��य ह�ने �यव�था
छ। िन�नानुसार पे�क� िदएको रकम �. ६७९२३०७ /- आ�थ�क वष�को अ��य स�मपिन फछय�ट नभई वांक� रहेको दे�खयो । पे�क� रकम िनयमानुसार फ��यौट गनु� पद�छ
। �याद नाघेको पे�क� �.

८५०,०००
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ब.उ.िश.नं. पे�क� �लएको िमित पे�क� �लनेको नाम �योजन पे�क� रकम �याद नाघेको

समपुरक कोष 2077/10/20 भगवती खा.पा योजना उ स खानेपानी योजना 1000000

संघीय पूजीगत 2077/10/11 समाज क�याण समाज झो.पु िनमा�ण काय� 65631 �याद ननाघेको

संघीय पूजीगत 2078/2/3 कृ�ण मा.िव. डाँडाकोट भौितक िनमा�ण 1080000 �याद ननाघेको

संघीय पूजीगत 2078/2/3 भगवती आ िव स�चोरी भौितक िनमा�ण 210000 �याद ननाघेको

2078/3/30 क गोिव�द �संह धामी िविवध खच� 250000 �याद नाघेको

2077/12/31 �स�दी ट� े िडङ �ा �ल ए�वुले�स ख�रद 2476000 �याद ननाघेको

2078/1/2 शंकरपुर मा िव प��त �यव�थापन अनुदान 1080000 �याद ननाघेको

2077/10/11 शंकरपुर सलेती सडक िनमा�ण उ स सडक िनमा�ण 940000 �याद ननाघेको

2078/3/13 वडा काया�लय भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण 600000 �याद नाघेको

६४ अ�ाव�धक बे�जुः
यस पा�लकाको २०७७/७८ स�मको फ��ट गन� बा�क वे�जुको ि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छ ।
(� हजारमा)

गत वष� स�मको बा�क
वे�जु (A)

योबष� समप�र�ण
ग�रएको वे�जु (B)

यो बष� कायाम वे�जु (C) समप�र�णबाट कायाम
वे�जु (D)

अ�ाव�धक बाँ�क वे�जु
(E=A-B+C+D)

१८७८५९ ० ४६९९५ ० २३४८५४


