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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

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

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

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ९७ तमतिाः २०७९।३।२५ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

मातलका गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
म्र्ाग्दी । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवदेनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको 

छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.२ करोड २० लाख ३६ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् तमति २०७८/७/१२ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.८० 
लाख ४५ हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू असलु गनुापने रू.१३ लाख २८ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.६ लाख ३८ हजार, 
तनर्तमि गनुापने रू.१ करोड २० लाख २५ हजार रहेको छ ।गिवषा रु. २ करोड ६५ लाख ५१ हजार बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा 
समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.३ करोड ८७ लाख १५ 
हजार रहेको छ ।  बरेुजू वगीकरण र अद्यावतधक बरेुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

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

बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा 
रर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष 
र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छनभ।   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवदेन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होसभ भनी उर्िि आश्वस्ििा 

प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्िििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै 
फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

 

 

 

           (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

मातलका गाउँपातलका, म्र्ाग्दी 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : मा�लका गाउँपा�लका, �या�दी , मा�लका गाउँपा�लका , �या�दी

काया�लय �मुख सुय�लाल िव�वकमा� २०७७-४-१

काया�लय �मुख िव�ण ु�साद पौडेल २०७७-८-१८

काया�लय �मुख हेमराज का�ले २०७८-१२-१४ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख सागर पौडेल २०७८-१२-२२

लेखा �मुख Phanindra Prasad Acharya २०७६-९-१५ २०७८-१२-१८

बे�जु रकम १३,९९०,६९१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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राज�व बाँडफाँट २५,९५,४०९ िव�ीय/अ�य �यव�था १,४५,६०,७८७
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बाँक� मौ�दात १०,५९,१४,६९९
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१
प�रचय- �थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस मा�लका गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो। �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका
अ�तग�त ७ वडा,37 सभा सद�य,147.17वग� �कलो�मटर �े�फल रहेको छ ।
उ�लेिखत आ�थ�क कारोवारको �वीकृत सम�ट�गत तथा ईकाइगत लेखापर��ण योजना, काया�लयबाट पेस ग�रएको वा�ष�क काय��म एवं �ग�त �ववरण समेतका कागजात र
�ववरणह�,�यव�थापन ��त�न�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापर��ण ��तवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापर��ण स�प� ग�रएको छ ।

लेखापर��ण ऐन, २०७५ र लेखापर��णका अ�तरा�ि��य मापद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गर� लेखापर��ण स�प� गन� स�कने आधार तथा काया�लयले �न�य�ल
गरेको जोिखममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापर��ण स�प� गर� ��तवेदन जार� ग�रएको छ । सारभतू �पमा उ�लेखनीय नदेिखएका
�यहोराह�लाई��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापर��णबाट कायम भएका �यहोराह� �न�नानसुार छन्:

�फता� दािखला - आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �नकासा म�ये बाँक� रहेका संघीय सशत� अनदुान तफ�  �.2,01,30,250।98 �म�त 2078/3/30 मा संघीय �वशेष
अनदुानतफ� को �.77,72,839।99 �म�त 2078/3/30 मा संघीय समपरुकतफ� को �.9,74,245।96 �म�त 2078/4/3 मा र �देश सशत�तफ� को �.1,41,125।- �म�त
2078/3/30 मा गर� ज�मा �.2,90,18,461।40 र सामािजक सरु�ातफ� को �नकासा �फता� �.16,58,325।- �म�त 2078/5/9 र 5/13 मा समेत कुल �.3,06,76,786।40
नेपाल बै� �ल. बेनी शाखामा दािखला भएको छ ।

�व�ीय �ववरण �व�लेषणः

िव�ीय िववरण

: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे को आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन
गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए को 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 स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः
• लेखापरी�णका �ममा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेस गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन ।
• �थानीय तहले िवभा�य कोषको िहसाब �यव��थत राखेको पाईएन । �देशलाई बाँडफाँड गनु�पन� राज�व बाँडफाँड नगरी �.७ लाख मौ�दात राखेको पाईयो ।
• �ा� िवतीय िववरणको अनुसूची-२४ मा देखाएको ब�क तथा नगद बाँक� �.10,51,71,264।25 म�ये राज�व खाता र स��त कोष खातामा �.7,57,825।25 र स��त
कोष र खच� खातामा �.2,62,80,320।40 ब�क कारोवारमा िभ�ता भ�े उ�ेख छ । यस स�ब�धमा पु��ाइ �ा� नभएकोले िहसाव यिकन ह�नुपद�छ ।
• NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेतापिन �ितवेदन र लेखा�नवबीच सम�पता दे�खदनै ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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• �थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष
�यव�थापन �णाली (सु�) को �योग गरेको भएतापिन सव ैकारोवार सु�मा समावेश नभएकोले आ�दानी तथा खच� िभ�दनै ।
• पा�लकाबाट लेखा प�र�णको लागी पेस भएको स��तकोषको ब�क नगदी िकताबअनुसार बाँक� �.6,20,86,689।08 देखाएकोमा पा�लकाले पेस गरेको िव�ीय िववरण
म.ले.प. फा.नं. २७२ मा �.10,59,14,699।58 दे�ख�छ । िव�ीय �ितवेदन र ब�क नगदी िकताबबीच �.4,38,28,010।50 फरक दे�खएको छ । यस स�ब�धमा यिकन
ह�नुपद�छ । लेखापरी�णका �ममा िव�ीय �ितवेदन र लेखा�नमा फरक रहेको कारण �थानीय तहले पेस गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन ।
�यसैले तोकेका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

२ �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 यिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको
लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.7,04,38,820।25 मौ�दात कायम भएकोमा यो वष�को शु�मा �.6,23,19,365।36 �ज�मेवारी सारेको दे�खयो।
जसअनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.81,19,454।89 घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.

८,११९,४५४.८९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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३ ब�क िहसाब िमलान नगरेको 
�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले
स�ालन गरेको देहायको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण �.1,52,85,716।34 फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी
यिकन गनु�पद�छ ।

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

1 चालु खच� खाता 0 17589474.24 17589474.24

2 पँुजीगत खच� खाता 2738142 48092198.79 45354056.79

3 िविवध खच� खाता 2113786.5 2579691.89 465905.39

4 धरौटी खाता 3458756.31 3474756.31 16000

5 स��त कोष खाता 62086689.08 15783930.39 -46302758.69

6 िविवध कोष खाता 6609186.86 4425096.86 -2184090

7 �कोप �यव�थापन कोष 2642208.33 2989336.94 347128.61

ज�मा 79648769.1 94934485.4 15285716.3

४ आ�ता�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा लागू गरेको पाईएन। यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल बमो�जम रहेका छन्:

• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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• �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 स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 बमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला,
भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(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 9 ऐन, 1 िनयमावली, 13 काय�िव�ध र 2 िनद�िशका समेत 25 कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी
काया��यनमा �याएको छ । उ� कानुन� 25 वटा नै राजप�मा �काशन भएको दे�ख�छ ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको
पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा
गरेको पाईएन । • सं�था दता� ऐन, २०३४ 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, २०53 को िनयम 6क 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।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क बमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 बमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�ण शाखाबाट
तलबी �ितवेदन पा�रत गरी खच� लेखेको पाईयो ।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ बमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• पा�लकामा कुल दरब�दी ३३ जना रहेकोमा २३ पदपूित� भई १० �र� दे�खएको छ। �र� म�ये २ जना करारबाट पदपूित� भएको दे�ख�छ ।
• 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।
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• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िवकास 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।
• �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 िबल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी 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 तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र लागत
सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भइरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान
एवं काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
• योजनागत �पमा अलग अलग नापी िकताब नराखेका एवंम िनमा�ण काय�को हालस�मको परीमाण र खच� दे�खने एिककृत नापी िकताव �योगमा न�याएको ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ बमो�जम पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�पितको रेखदेख,मम�त स�भार र संर�ण गरे नगरेको
अिभलेख राखेको पाइएन ।
• मौजुदा सूचीमा दता� भएका सेवा �दायकबाट मा� ख�रद गनु�पन�मा कितपय टु�ा ख�रद सूचीमा दता� नभएकासँग पिन गन� गरेको ।
• योजना काया��वयनको काय�ता�लका नबनाएको । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ
बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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५ सेवा �वाह 

लेखाप�र�णलाई �ा� िववरण अनुसार अ ब ०७७।७८ मा पा�लकाबाट िन�नानुसारको सेवा �वाह गरेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िववरण िववरण सेवा �ाि�का लािग िनवेदन र �सफा�रस स�या

1 ज�म दता� 831

2 मृ�य ुदता� 159

3 बसाईसराई दता� 47

4 नाग�रकता �सफा�रस 482

5 अ�य िनवेदन �सफारीस 3826

6 घरबाटो �सफा�रस 116

7 न�सा पास 4

8 नाता �मािणत 245

६ बजेट पेस, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १०
गते िभ� पेस गन� र यसरी पेस भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत
भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी
खरमाया िबतालुले २०७७।3।10 गते �.46 करोड 95 लाख 77 हजारको बजेट सभा सम� पेस गरेकोमा २०७७।3।10 मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका
�मुखले २०७७।3।15 मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।
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७

अब�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ �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� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� �.46 करोड 95 लाख 77 हजार अब�डा
राखेको छ । उ� अब�डा रकम गाउँसभाको २०७7।9।29 को िनण�यबाट बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी खच� गन� �ि�यामा िनय��ण
गनु�पद�छ । केही उदाहरणह�ः

�स.नं. अव�डा शीष�क रकम अव�डाबाट खच�

1 सडक तथा पूवा�धार 63300 पँुजीगत तफ� को पँुजीगतमा नै र चालु तफ� को चालु तफ�  नै खच� भएको छ ।

2 �सँचाइ 1500

3 भवन िनमा�ण 547800

4 सामा�जक िवकास 278400

5 िश�ा 6000

6 �वा��य 1000

7 खानेपानी 597600

8 यवुा खेलकुद 2000

9 कृिष 8620

10 पय�टन 6370

11 चालु 55000
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ज�मा 1567590

८ काय��म प�रवत�न 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�ब�धमा उ�ेख छ । साथै सोही िनयमको उपिनयम ७ बमो�जम
काय�पा�लकाले सभाबाट �वीकृत सीमा र शीष�क बािहर गई खच� गन� नपाउने उ�ेख छ । सो िवपरीत वडा काया�लयह�को �सफा�रसमा गाउँकाय�पा�लकाले िनण�य
अनुसार गाउँसभाबाट अनुमोदन तथा काय��म संसोधन गरी रकम खच� गरेको पाईयो ।

�स.नं. मौजुदा काय��म रकम (हजारमा) प�रवित�त काय��म रकम

१ िविभ� १३ योजना (चालु र पँुजीगत) 5000 िविभ� ४० योजना (चालु र पँुजीगत) 3830

९ चौमा�सक पँुजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेस गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा
कय��म 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 छ ।
वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प ते�ो चौमा�सक र आषाढमा बढी खच� गन� प�रपाटीमा
िनय��ण गनु�पद�छ।

�स.नं. पँुजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

1 पँुजीगत 153105 12229 27681 113194 80974

खच� �ितशत 7.98 18.07 73.93 52.88
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१० �े�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 52474160 31125509 8.55

सामा�जक �े� 196756000 172879072 47.48

पूवा�धार िवकास �े� 117351000 89747406 24.65

सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत 22600000 17524659 4.81

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 80396486 52797553 14.5

ज�मा 469577646 364074199 100

११ खच� िव�लेषण 

पा�लकाले यसवष� कुल आ��तरक आयबाट �.31,14,381।- राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.38,71,64,500।- समेत �.42,08,18,101।- आ�दानी भएकोमा चालु
तफ�  �.2,109,68,995।- र पँुजीगत तफ�  �.15,31,05,205।- समेत �.37,72,22,767।- खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा 0.82 �ितशत रहेको छ
। यसवष� पदा�धकारी सुिबधामा �.79,95,600।- खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको 256.73 �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व
बाँडफाँडको रकमबाट 54.49 �ितशत चालु र 39.54 �ितशतमा� पँुजीगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िवकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच�
गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िवकास िनमा�ण
�योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।
११.१ काया�लयबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� कुल आ�त�रक आ�दानी �.31,14,381।- रहेकोमा पा�लकाको कुल �शासिनक खच� �.5,27,97,553।- रहेको छ ।
आ�त�रक आयको तुलनामा �शासिनक खच�को िह�सा 16.95 गुणा बढी रहेको छ । पा�लकाले आ�तरीक आ�दानीस् थप �ोतह� बढाउन पहल गनु�पद�छ।
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१२ योजना र काया��वयन 

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

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ �.१ लाखभ�दा कमको योजना 20 1982761

२ �. १ लाख एकदे�ख पाँच लाख स�मका योजना 98 27259000

३ �.५ लाखदे�ख १० लाख स�मका योजना 23 17821000

४ �.१0 लाख एकदे�ख ५० लाख स�मका योजना 22 56392625

५ �.५० लाख भ�दा मा�थका 2 11350000

ज�मा 165 114805386

१३ अधुरा आयोजना 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने समी�ामा �गित कम
ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर गनु�पन�
कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । स�झौता अनुसार योजना स�प� नगरी अधुरो रहन गएको उपय�ु दे�खएन ।
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१४ �गित िववरण नभएको 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा योजना छनौट तथा स�ालन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� उपभो�ा सिमितवाट स�ा�लत 160

योजनाह� समेत कुल 165 योजना स�ालन गरेको दे�खयो । पा�लकाले स�ा�लत योजनाह�को �गित िववरण पेस ह�न आएन । स�ा�लत योजनाह�को काय�स�प�
अव�था, िव�ीय एवं भौितक �गित ��थित समेतको ि�याकलापगत र रकमगत प�रमाण खु�ने गरी एक�कृत �पमा �गित �ितवेदन तयार नगरेकोले सो को िव�लेषण
गन� सिकएन । अतः �वीकृत काय��म बमो�जम काय� स�ालन र स�ा�लत काय�को �गित िववरण तयार ह�नुपद�छ ।

१५ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन
कम�चारी करारः
: 
�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
पा�लकाले िविभ� 8 पदमा 25 जना कम�चारीह� करारमा राखी �.43,27,990।- खच� लेखेको छ। �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) बमो�जम पा�लकाले
नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको
छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद बाहेकको १ जना सूचना अ�धकृतको 25 �ितशतमा �.1,16,967।- र ८ जना �ा.स.को ५० �ितशतमा �.13,83,720।- खच�
लेखेको छ । सो बाहेक सा.प १ र स.व.इ. १ गरी २ पदको २ जना करार िनयिु� गरी वष�भरीमा �.7,17,852।- भु�ानी गरेको छ ।

१६ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतवष� फ�य�ट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� नरहेको र यो वष� 23 िववाद दता� भएकोमा 22 वटा फ�य�ट भई १ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको
�यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ।
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१७ आ�ता�रक लेखाप�र�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक
चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । यस �थानीय तहले २०७७।७८ को स�पूण� आ�थ�क कारोबारको अ�तर
सरकारी अ��तयारीतफ�  कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय �या�दी र अ�य कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गाउँपा�लकाबाट लेखापरी�ण भएको दे�ख�छ ।
आ�त�रक लेखापरी�ण बे�जु फ�य�ट गरी आ�त�रक िनय��ण �णाली �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१८ पदा�धकारी सुिवधा
�वक�य सिचव
: 
ग�डक� �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५(पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख
तथा उप �मुखले �वक�य सिचव।स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् । �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 अ�य�को �वक�य सिचवका �पमा �.26,610।- रा.प. ि�तीय �तरको तलब भ�ा भु�ानी ह�ने गरी �ी
लोककुमार पुनलाई िनय�ु गरी मा�सक �.26,610।- का दरले भु�ानी गरेको �.3,45,930।- खच� लेखको छ ।

१९ पदा�धकारी सुिवधा 
ग�डक� �देश अ�तग�त �थानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, 2076 को अनुसूची १ मा
उ�ेख भएको सुिवधा पाउने �यव�था छ । पा�लकाले सवारी इ�धमा �.3,42,000.00, मोिवलमा �.81,600.00, यातायात सुिवधामा �.93,600.00, प�पि�कामा
�.11,70,000.00, टे�लफोनमा �.11,70,000.00, अित�थ स�कारमा �.1,51,800.00, अनुगमनमा �.19,56,000.00 र सम�वय सहजीकरणमा �.8,22,000.00 गरी
�.79,95,600.00 पदा�धकारी सुिवधामा खच� गरेको दे�खयो ।

२० खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ
। यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  �.29,46,677।- खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।
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२१ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको
दे�खंदनै । यस �थानीय तहले उपचार तथा राहत �योजनको लािग यो वष� िविभ� �यि� एवं संघ सं�थालाई �.१० लाख आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो ।
य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२२ अनुदान �ाि� िववरण
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 देहायअनुसार कृिष, पशु, अनुदानमा �.37,24,900।- खच� लेखेका छन् । तर पा�लकाबाट िवतरण भएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा
अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी बनाई संघ,

�देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीवन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�
�यान िदनुपद�छ।

�स.नं. काय��मको नाम िवतरण सं�या अनुदान �ितशत अनुदान रकम

1 कृिष िबउिवजन तथा िवषादी ख�रद 100 492000

2 �याउ खेती िब�तार 4 50 68000

3 िकटब�स ख�रद 1 50000

4 िकवी िव�वा ख�रद तथा िवतरण 560 75 200000

5 �ेसर मे�सन ख�रद 14 75 619500

6 िमिनटेलर ख�रद 25 75 1046250
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7 कुटानी िपसानी िमल ख�रद 5 75 165000

8 टनेल ख�रद 94 75 594000

9 सु�तला खेती �यव�थापन साम�ी ख�रद 50 150000

10 च�ा ख�रद 10 75 340150

ज�मा 3724900

२३ पँुजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच� 
पँुजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँुजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता
�सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँुजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ।यस �थानीय तहले
देहाय अनुसारका पँुजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� संघ सं�था, समूह, �लव लगायतलाई काय��म र ��तावको
आधारमा पँुजीगत शीष�कबाट �4,83,820।- भु�ानी िदएको पाईयो । केही उदाहरणह� िन�न छन्:

गो.भौ.नं. र िमित �योजन रकम

30/2077/10/5 काया�लय सामान 63600

32/2077/10/7 राहत साम�ी ख�रद 22700

33/2077/10/7 वडा काया�लय खच� 145500

5/2077/6/26 काया�लय सामान 27010

23/2077/10/5 काया�लय सामान 19775

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np17 of 71

40/2077/11/3 ढुवानी भाडा 65000

44/2077/11/4 राहत साम�ी िवतरण 9250

46/2077/11/7 काया�लय सामान 30780

69/2077/12/11 काया�लय सामान 15255

99/2077/12/26 काया�लय सामान 81360

145/2078/3/7 काया�लय सामान 3590

ज�मा 483820

य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।
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२४ कर द�तुर एवं आ�त�रक आय
कर तथा शु�क असुली
: 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क
उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

भूिमकर/मालपोत कर 250000 299897 119.95

घरबहाल कर 350000 348282 99.5

�यवसाय कर 450000 336025 74.67

ज�मा 1050000 984204

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क �ा� गरेको दे�खयो । आ�नो �े�िभ� करदाताको
अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

२५ आय ठे�का 
मा�लका गाउँपा�लकाका िविभ� ५ वटा बगरबाट �.6,59,219।- नदीज�य पदाथ� उ�खनन् गरी िब�� िवतरण तथा आ�त�रक िनकासी गन� बोलप�को मा�यमबाट सूचना
�काशन गरेकोमा सबैभ�दा बढी कबोल गन� सोमरस िनमा�ण सेवाले मू.अ. कर बाहेक �.13,21,500।- कबोल गरी िमित 2077/6/21 गते स�झौता गरेकोमा िनज िनमा�ण
सेवाले �.5,00,000।- मा� बुझाएकोले स�झौताको शत� अनुसार मू�य अिभवृि� कर समेत बुझाउन बाँक� �.9,93,295।- िनमा�ण सेवाबाट स�झौता अनुसारको �याज
तथा हज�ना समेत यिकन गरी असुल गन�पन� �.

( उ� बे�जु रकम � ८२१५०० काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको) 

१७१,७९५
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२६ राज�व बाँडफाँड 

�थानीय तहले आ�थ�क ऐन असुल गरेको देहाय अनुसारको रकम राज�व वाँडफाँड गनु�पन�मा नगरेको वा घटी बाँडफाँड गरेको पाइएकोले िन�नानुसारको रकम
स�ब��धत िनकायलाई बाँडफाँड गरी पठाउनु पद�छ ।

आय शीष�क संक�लत रकम �देशलाई पठाउनु पन� �ितशत पठाएको रकम पठाउन बाँक� रकम

अ�य �ाकृितक �ोतको आय तथा रोय�टी 700000 280000 0 280000

२७ िग�ी, ढंुगा बालुवाको कर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को सािबक दफा 64 को उपदफा १, १(च), ३ र ४ मा ढंुगा, िग�ी र बालुवाको करमा �देश तथा �थानीय तहह�को दोहोरो
अ�धकार रहने, करको दर स�ब��धत �देशले िनधा�रण गरी �थानीय तहह�ले संकलन गरेर �देश �तरको कोषमा ज�मा गन� �यव�था गरी बाँडफाँड ह�ने गरेको �थयो ।
तर उ� दफा संघीय आ�थ�क ऐन, 2075 �ारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर �थानीय तहह�ले िग�ी, ढंुगा, बालुवा िब�� गरी �ा� रकम आ�नो संिचत कोषमा
ज�मा गन� �यब�था गरेको छ । यसै स�ब�धमा बागमित �देश सरकारको �देश आ�थ�क ऐन २०७६ को दफा ९ मा संघीय कानुनसंग बा�झने गरी ढंुगा, िगटी, बालुवा
दह�र बह�रको शु�क असुली र बाँडफाँड स�ब�धी �यब�था गरेको छ । ग�डक� �देश आ�थ�क ऐन २०७६ को दफा ९(५) अनुसार िग�ी ढंुगा बालुवा वापत संक�लत
करको चा�लस �ितशत �देश स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । यसैगरी संघीय म���प�रष�ले ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�ख�, िब�� तथा �यव�थापन स�ब�धी
मापद�ड, 2077 जारी गरी िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बापतको राज�व �थानीयले स�कलन गरी �देश र �थानीय तह बीच �मशः ४० र ६० �ितशत ह�नेगरी बाँडफाँड गन�
�यब�था गरेको छ जुन �थानीय सरकार स�ालन ऐनको दफा ६२(क) िवपरीत दे�ख�छ । यस पा�लकाले िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट यसवष� �.7,00,000।- राज�व �ा�
गरेकोमा िवभा�य कोषमा नै बाँडफाँड गन� बाँक� दे�खएको छ । िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट �ा� ह�ने राज�व उ�पतीको आधार एबं सो राज�व स�लन गदा� पन�
बाताबरणीय असर सम� �देशसंग स�ब��धत भएकाले राज�व बाँडफाँड स�ब�धी कानुन तजू�मा गदा� सो िबषयलाई म�यनजर राखेर संघीय कानुनसंग नबा�झने गरी �प�
कानूनी �यव�था गन� र सो को आधारमा राज�व संकलन तथा बाँडफाँड गनु�पद�छ ।

२८ रकम िढला दा�खला गन� 
गाउँपा�लकाले नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदनिभ�
ब�क दा�खला गनु� पद�छ । �थानीय तह अ�तग�तका वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�
स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ ।
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२९ २९ 

आ�दानी खच� पुि� ह�ने गरी �माण रा�नुपद�छ । काया�लयले यो वष� आ�त�रक आ�दानी �.31,14,381।- गरेको िववरण �ा� भएको छ । गाँउपा�लका काया�लय र ७ वटा
वडा काया�लयह�ले गाँउपा�लकाबाट �ा� र�सद �याड थान, आ�दानीमा �योग भएका र�सदह� र बाक� रहेका र�सदह�को अिभलेख अ�ाव�धक गरेको छैन ।
तोिकएका म.ले.प.फारम नं. १०५, १०६, १०७, १०८ लगायत िन�नानुसारका अिभलेखह� �यव��थत राखेको नदे�खदा गाँउपा�लका र वडा काया�लयह�बाट भएको
आ�दानी यिकन गन� सिकएन । • आ�त�रक आयमा �योग ह�ने र�सदह�को छपाई, आ�दानी, खच� र बाँक�को अिभलेख दे�खने र�सद िनय��ण खाता �यव��थत नरहेको,
• गत आ.व.मा छपाई भएका नगिद र�सदह� समेत �योगमा आएको पाइएको तर �यसको अ.�या. र बाँक� समेत दे�खने अिभलेख अ�ाव�धक नगरेको,

३० उपभो�ा सिमित माफ� त काय�
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 वष� िविभ� 160 उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �.8,88,83,181।-
भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार 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�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी
सुधार ह�नुपद�छ ।

३१ हेिभ इ��वपमे�टको �योग 

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

ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा
हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन
�योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर
लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित
�लएको पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन्:
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काय��म/भौ.नं. उपभो�ा सिमितको नाम कामको
िववरण

भु�ानी
रकम

�योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा
भएको खच�

�देश ह�ता�त�रत
काय��म

दखुु लेकदे�ख िहदी जो�ने मोटरबाटो िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

मोटरबाटो
िनमा�ण

2092251 ए�साभेटर (छहरे देउराली िनमा�ण
सेवा �ा.�ल. पव�त)

2036083

�देश ह�ता�त�रत
काय��म

1487570 1367996

4-077/6/21 दरवा� खारा िवम सडक िनमा�ण उ.स. सडक 5100000 ए�साभेटर 2731336

7-077/6/26 दरवा� िद�याम सडक सडक िनमा�ण उ.स. सडक 955000 ए�साभेटर 1028695

20-077/9/27 वाई�ाफाँट मा�लका म��दर सडक िनमा�ण
उ.स.

सडक 2215215 ए�साभेटर 1405378

230-078/3/23 फेदी फलाटे सडक िनमा�ण उ.स. सडक 1000000 ए�साभेटर 1103608

237-078/3/24 थापाचौर देव�थान सडक िनमा�ण उ.स. सडक 3880000 ए�साभेटर 477780

239-078/3/31 दरवा� िन�कोट सडक िनमा�ण उ.स. सडक 2897786 ए�साभेटर 1310668

310-078/3/31 िद�याम दखुु मा�लका सडक िनमा�ण उ.स. सडक 5254820 ए�साभेटर 5440809

ज�मा सडक 24882642 16902353

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।
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३२

जिटल संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी
िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, िनमा�ण, लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय�
समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माप�mत् गराउन उपय�ु
ह�ने दे�ख�छ। यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

उपभो�ा सिमितको नाम ठेगाना कामको िववरण भु�ानी रकम

िश� आमा भवन िनमा�ण उ.स. मा�लका-१ भवन िनमा�ण 585194

औलेनी सडक ��रो�ित उ.स. औलतेली सडक ��रो�ित 3685726

अ�धभारा औल सडक �तरो�ित उ.स. औल सडक ��रो�ित 1900000

महिभर द�लत भवन िनमा�ण उ.स. महिभर भवन िनमा�ण 522500

ओखरबोट मा.िव. खेलमैदान उ.स. ओखरबोट खेल मैदान 639619

जु�जा िव�ुत मम�त उ.स. जु�जा िव�ुत मम�त 178838

िद�याम खेल मैदान उ.स. िद�याम खेल मैदान 882243

त�ो गाउँ खेल मैदान उ.स. त�ोगाउँ खेल मैदान 1204035

खारा बाल िश�ा भवन िनमा�ण उ.स. खारा भवन िनमा�ण 570000

ज�मा 10168155

िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।
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३३

उपभो�ा सिमित माफ� त सरकारी भवन िनमा�ण काय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६४ को दफा ४४ मा िमत�ययीता, गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मु�य उ�े�य नै रोजगारीको �ृजना गन� �
लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा �य�तो आयोजना उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रन सिकने उ�ेख छ साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम
९७ अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काय� गराउन सिकने �यव�था छ ।तर तप�सलमा उ�े�खत उपभो�ा सहभागी नह�ने काय�मा पिन उपभो�ा
सिमित माफ� त काय� गराईएको पाईयो । यसरी उपभो�ा ���य �पमा सहभागी नह�ने काय�मा उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ । िनयमावलीमा
भएको �यव�थाको �ितकुल ह�नेगरी उपभो�ा सिमितमाफ� त गराई �. 25,37,836।- भु�ानी गरेको छ ।

भौ.नं.र िमित िनमा�ण काय� लागत अनुमान काय�स�प� रकम भु�ानी रकम

22-077/9/29 िशव आ.िव.-4 मम�त 320566 320566 300000

63-077/12/4 अमर�योती मा.िव.-3 �ाउ�ड मम�त 522584 444879 429370

103-078/1/6 खवा�� आ.िव. मम�त 313784 313784 300000

106-078/1/8 िशव ब.िव.-4 मम�त 261314 261915 250000

120-078/1/26 महािवर आ.िव. मम�त 209302 209302 200000

141-078/3/6 जन�योती आ.िव. मम�त 157723 133044 127703

159-078/3/16 राि�� य मा.िव. मम�त 107239 107939 100000

174-078/3/16 गोर� आ.िव. मम�त 418222 407041 389840

182-078/3/17 सर�वती आ.िव. �ला�र 195631 195631 186059

204-078/3/20 िन�कोट मा.िव �यव�थापन 313542 265536 254864

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np24 of 71

ज�मा 2819907 2659637 2537836

३४ जन�मदान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा रहेको
मु�य अिभवृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । जस अनुसार िन�न िनमा�ण काय� गदा� उपभो�ा
सिमित माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमित र पा�लकाले �यहोन� अंश उ�ेख गरी स�झौता भएको दे�ख�छ। तर िनमा�ण काय� स�प� गदा� घटी मू�यांकन भएको अव�थामा
अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो क�ी गरेको नदे�खएको देहायअनुसारको रकम असुल ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित िनमा�ण काय� िवल रकम उपभो�ाले �यहोन� उपभो�ाले �यहोरेको घटी क�ी रकम

52-077/11/18 त�ो गाउँ डाडागाउँ �सर�बोट सडक 497935 49793 47934 1859

82-077/12/24 खवाङ् ताराखोला सडक 475798 47579 45532 2047

82-077/12/26 जेम पा�ने सडक 2454964 245496 234560 10936

85-077/12/26 मा�लवोट ढलिनकास 655840 65584 59638 5946

92-077/12/26 खहरेखोला पदमाग� 278370 27837 26758 1079

94-077/12/26 ढुनाट �संचाई 486432 48643 46661 1982

144-078/3/7 फुलवारी सोरवोट नुनथला ओखरबोटे सडक 3563811 356381 347418 8963

181-078/3/17 शेरेधान धु�वाङ् व�वाङ् सडक 452223 45222 43717 1505

186-078/3/17 खारा खानेपानी िनमा�ण 497298 49729 47298 2431

८६,२०६
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218-078/3/21 भरयाङ् खानेपानी िनमा�ण 495680 49568 45680 3888

237-078/3/24 थापाचौर देवी�थान सडक 4125632 412563 405632 6931

239-078/3/24 दरवा� िन�कोट सडक 2893288 289328 275500 13828

310-078/3/31 िद�याम- दखुु मो.वा. 5317309 531730 499988 31742

ज�मा 22194580 2219453 2126316 93137

( उ� बे�जु रकम � ६९३१ काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको

३५ ख�रद �यव�थापन
सोझै ख�रद
: 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद
काय� सोभैm गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै
ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�सँग एक पटकभ�दा बढी सोभैm ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले यो
वष� पँुजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

�स.नं. िववरण रकम

1. फिन�चर तथा िफ�चस� 993864

2. मेिशनरी औजार 4933469

ज�मा 5927333

( उ� बे�जु रकम � २८१६१०० काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको

३,१११,२३३
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३६ िडपीआर 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 तहले यो वष� �वीकृत
बािष�क काय��म अनुसार देहायको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �. हजारमा अ�ययनबाट िनधा�रण भएको आयोजनाको
लागत �.

�वीकृत
रकम

खच�
रकम

DPR of Multippurpose Covered Hall Indrawati Engi 5000 497 48387215

eering Solutions Pvt. Ltd.

DPR of Primary Health Post Moulakalika Engineering Solution
Pvt. Ltd.

5000 496 2351487

आव�धक योजना िनमा�ण Accountability Initiative Pvt. Ltd. 10000 390

DPR of Malika Football Stadium Sarbottam Engineering 5000 497 88990860

olution Pvt. Ltd.

IEE for Construction of River
Training Works

Gyandevi Engineering Consultancy
Pvt. Ltd.

5000 493

ज�मा: 30000 2373 139729562

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

�म भौचर
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३७ परामश� सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� अनुसार परामश� सेवाको लागत
अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायअनुसारका परामश� सेवाको ख�रदमा गदा� �ित�पधा� नगराई सोभैm ख�रद
गरी �.23,71,000।- खच� लेखेका छन् । पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ
लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ितपधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा सो गरेको दे�खएन ।

३८ सवारी साधन ख�रद 

अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�प�� ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार
नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ ।
लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले 3 थान दईु पा��े सवारी साधन ख�रदमा �.7,85,200।- खच� गरेको छ ।

३९ स�टवेयर ख�रद 

गाउँपा�लकाबाट �.4,94,940।- को राज�व स�ब�धी स�टवेयर ख�रद गरी स�ालन रहेको दे�ख�छ । उ� स�टवेयर स�ब��धत िवभागीय �वीकृित �लएको दे�खएन ।

४० पँू�जगततफ�
स�कल िबल िवजक
: 
12/2078/3/29 गाउँपा�लकाले �थानीय पा��म क�ा 1-3 को िनमा�ण गरेवापत इ�टरनेशनल �रसच� ट� े िड� ए�ड डेभलेपमे�ट �ा.�ल. ल�लतपुर (606543613) लाई
�.2,21,000।- मा मू.अ. कर �.28,730।- समेत �.2,49,730।- भु�ानी खच� लेखको दे�ख�छ । उ� भु�ानीको स�कल िबल िवजक संल� नभएकोले मू.अ. कर
समायोजन पेस ह�नुपन� �.

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको
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४१ बह�उदे�यीय सभाहल
दरबाङ बजार मा�लका गाउँपा�लका, �या�द�मा बहुउ�े�यीयय सभाहल भवन �नमा�ण काय� ठे�ा नं. MRM/MGD/NCB/Works/076/77-03 बाट गन�को ला�ग �.1,24,86,465।97
को ल.ई. तयार गर� आ.व. 2076/77 मा ठे�ा �यव�थाका ला�ग �व�तुीय बोलप�को मा�यमबाट सूचना �काशन गर� पन� आएका बोलप� म�ये सबैभ�दा बढ� अ� �.1,19,92,461।68
(मू.अ. कर समेत) कबोल गन� जयल�मी �नमा�ण सेवा बागलङुको बोलप� �वीकृत गर� �म�त 2078/2/5 स�ममा स�प� गन� गर� �म�त 2076/11/15 मा स�झौता भएको पाइयो । �नमा�ण
�यवसायीले �म�त 2078/2/10 मा �नमा�ण काय�स�प� गर� As Built Drawing पेस गरेप�चात काया�लयले काय� �वीकार ��तवेदन तयार गर� भ�ुानी गरेको छ । उ� काय�को
लेखापर��णबाट �न�न �यहोरा देिखएका छन:्

४१.१ िनमा�ण काय�को स�झौता गदा� काय�स�पादन जमानत पेस गनु�पन� �यव�था साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ११० मा गरेको छ ।
सो �यव�था अनुसार काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�व (िडफे�ट लायिव�लिटज) को
अव�ध भ�दा एक मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ । काय�स�पादन वापत राखेको �.6,00,000।- को जमानतको �याद
2079/3/10 (June 24 2022) स�मको ह�नुपन�मा �भु बै�को बै� �यारे�टी नं. P07301p163867 िमित 2020/2/25 �याद 13th day

of May 2022 (2079/1/30) स�मको मा� भएकोले उ� बै� जमानतको �याद 2079/3/10 स�म बढाउनुपन� दे�खएको �.

६००,०००

४१.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 125 को उपिनयम 2 बमो�जम कुनै िनमा�ण काय�स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको
अव�ध समा� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ� िडजाइन वा �पेिशिफकेसन बमो�जम भए
नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जाचबुझ गराइ काय�स�प� �ितवेदन तयार गराउनु पन�मा सो �ितवेदन तयार गरेको नपाइएकोले
काय�स�प� �ितवेदन पेस गनु�पद�छ ।

४१.३ लेखापरी�णको �ममा उ� भवनको �थलगत िनरी�ण गदा� नदी िकनारबाट क�रब ५० िमटरको दरुीमा रहेको, भवनको २ साइडमा
पेटी, नाली नभएको, िटनको छाना र २ साइडमा पा�लसमेतको १ त�े, २ चे��च� कोठा र २ �ाइलेट भएको र उ� भवन अ�थायी
आइशोलेसन के��को �पमा समेत �योग भएको दे�खएको छ । सभाहल भवनको क�पाउ�ड वाल नभएको र नदी िकनारामा रहेकोले
पा�लकाबाट भवनको संर�णमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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४२
286/2078/3/29 मा�लका गाउँपा�लका अ�तग�तका िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई शैि�क साम�ीह� ख�रद गरी िवतरण गन� िव�ुतीय मा�यमबाट िश�डकोटेशन माग
गरी सबैभ�दा घटी रकम �.7,74,975।- (मू.अ. कर बाहेक) कबोल गन� खहरेखोला इ�टर�ाइजेज गोठाटार, भ�पुरको िश�डकोटेशन �वीकृत गरी सामान ख�रद
प�चात �.8,75,721।- भु�ानी भएको छ । ख�रद गरेको िन�न शैि�क साम�ीह� िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरेको भरपाई पेस गनु�पन� �.

�स.नं. सामानको िववरण प�रमाण

1 कापी 6488 गोटा

2 ड�पेन 736 गोटा

3 पे��सल 7282 गोटा

4 इरेजर 4406 गोटा

5 पे��सल कटर 765 गोटा

6 �कुल �याग 765 गोटा

7 ट�याकसुट 765 गोटा

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४३ भरपाई नभएको 
214/2078/3/26 १५ वटा सामुदाियक िव�ालयह�का छा�ाह�लाई �यानेटरी �याड िवतरण गन� िव�ुतीय �सलब�दी दरभाउप� माग गरी सबैभ�दा घटी कबोल गन� के.

एन. के. स�ज�कल ए�ड बायोमेिडकल हाउसबाट 17650 �याकेट ख�रद गरी �.5,88,163।- भु�ानी भएको छ । ख�रद ग�रएको िन�न सं�याका �यािनतरी �याड िन�न
िव�ालयमा िवतरण गन� भनेकोमा िवतरण नभई बाँक� रहेकोले िवतरण गरेको भरपाई पेस गनु�पन� �.

�स. नं. िव�ालय बोरा सं�या �याकेट �ित �याकेट दर रकम

1 िन�कोट मा�यिमक िव�ालय 6 720 33.32 23990.4

2 राि�� य मा�यिमक िव�ालय 15 1800 33.32 59976

3 जनजागृित आधारभूत िव�ालय 3 360 33.32 11995.2

4 �स�ाथ� मा�यिमक िव�ालय 9 1080 33.32 35985.6

5 िभम मा�यिमक िव�ालय 12 1440 33.32 47980.8

6 गौ बोम व�त मा�यिमक िव�ालय 13 1560 33.32 51979.2

7 भगवती आधारभूत िव�ालय 5 600 33.32 19992

ज�मा 63 7560 251899.2

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४४ अ�य काया�लयको खच� 
ग�डक� �देश काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार ��येक कारोबारको िववरण �प� दे�खने गरी �च�लत कानूनले तोकेबमो�जमको रीत पुर् याई रा�नुपन�छ ।
अ�य काया�लयको िनमा�ण तथा ख�रद काय�मा भएको खच� �.1,49,975।- यस पा�लकाबाट खच� �यहो�रएको छ । अ�य काया�लयको लािग खच� ले�ने काय�मा िनय��
गनु�पद�छ ।

भौ.नं.र िमित काया�लयको नाम �योजन रकम

24-077/10/5 गले�वर सश� �ही काया�लय, �या�दी ट� � हल िनमा�ण 80000

275-078/3/29 �ज�ा �हरी काया�लय, �या�दी आ�मुिनयम ि�ल र �टील ख�रद 69975

ज�मा 149975

४५ टिक� िटचर सेट ख�रद 

(190-078/1/8) ग�डक� �देश काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा १ अनुसार �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको �ज�सी मालसामान सात
िदनिभ� यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ। अं�ेजी िश�ा िड�जटाईशन अ�तग�त टिक� िटचर सेट 8 वटा �ित सेट �.65,000.00 का दरले
�स� आ.िव.-1, खवाङ आ.िव.-4,गोर� आ.िव.-3, मा�लका आ.िव.-7, देउराली आ.िव.-2, ल�मी आ.िव.-5 र भगवती आ.िव.-2 गरी ८ िव�ालयले ख�रद गरेको दे�ख�छ।
िव�ालयले ख�रदबाट �ा� भएका मालसामान �ज�सी दा�खला गरेको छैन । टिक� िटचर सेट �ज�सी दा�खला गरेको �माण पेस गनु�पन� �.

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको )

�म भौचर
न�बर

भौचर
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४६ �यािवन जालीमा बढी दर 
(20-077/9/27) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा�
करारको शत� बमो�जम �ािव�धक जापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । िविभ� �यािवन
जालीको (Gabin box, Assembling, filling समेत) �ज�ादररेट तयार भएको दे�ख�छ । उ� �यािवन जालीको मू�य �ज�ादररेट अनुसार िनधा�रण भएको दर अनुसार
िनमा�ण काय�मा �योग भएको स�ब��धत जालीको मू�य नै रा�नुपन�मा औषत मू�य राखेर भु�ानी िदएको छ । जसले गदा� तोिकएको दरभ�दा बढी भु�ानी भएको छ ।
यसरी तोिकएको दरभ�दा बढी दरमा भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.नं. र िमित योजनाको नाम जालीको �कार परीमाण(घिम) भु�ानी दर ह�नुपन� दर फरक दर ज�मा

20-077/9/27 वाई�ाफाँटदेखी मा�लका म��दर सडक िनमा�ण 2*1*1 182 4335.34 4014.79 320.55 58340

1.5*1*1 10.5 4335.34 4197.95 137.59 1445

ज�मा 59785

५९,७८५

४७ �ला�र काय�मा भु�ानी 
(189-075/3/18) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ को उपिनयम १-ख_ बमो�जम ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा
अ�य कुनै िबलको भु�ानी गदा� करारको शत�बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गन� �यव�था
छ ।भवनको न�स (12-1ग) अनुसार 12.5 mm Thick 1:4 cement sand plaster work मा �ित घ.मी. �.395.19 को दर उ�ेख छ । भवनको त�ो भाग, मा�थ�ो
भाग, टपमा गरेको 1:4 �ला�र 106.80 व.मी. को �.467.94 का दरले भु�ानी भएको छ । न�स�मा उ�ेख भएभ�दा बढी दर �.72.75 ले भु�ानी भएको दे�खयो । यसरी
106.80 व.मी. को �.72.75 का दरले बढी भु�ानी भएको असुल गनु�पन� �.

७,७७०

�म भौचर
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४८ बढी प�रमाण भु�ानी 
(230-078/3/23) फेदी फलाटे मोटरबाटो िनमा�ण काय�को Earth work calculation sheet मा चेनेजः 0+160 मा 102.13 घ. मी को 90% Hard soil र 30%

Medium rock, 0+240 मा 131.25 घ.मी. को 80% Hard soil र 25% Medium rock, उ�ेख गरी भु�ानी ग�रएको छ ।work calculation sheet को आधारमा
भु�ानी गदा� चेनेज 0+160 मा 20% (20.426 घ.मी) Medium rock, 0+240 मा 5% (6.563 घ.मी.) Medium rock को बढी भु�ानी भएको दे�खयो । यसरी बढी
परीमाण 26.99 घ.मी.को �ज�ादर �.621.50 का दरले बढी भु�ानी भएको असुल गनु�पन� �.

१६,७७४

४९ बढी भु�ानी 
(211-078/3/21) उप�ो कुलो मुहान िनमा�ण दखुुवेशीमा कुलो िनमा�णको लािग 49 घन िमटरको �यानुअलमा कडा च�ानको दर �.14,883.5 दरले ज�मा
�.7,29,291.00 भु�ानी भएको छ । �े�ता साथ पेस भएको फोटो तथा लेखापरी�णको �ममा �ािव�धकसँग सोधपुछ गदा� म�यम च�ान भएको भनाइ रहेकोले म�यम
च�ानको �यानुअल दर �.3502.00 अनुसार भु�ानी ह�नुपन� दे�ख�छ । म�यम च�ानको दर �योग गनु�पन�मा कडा च�ानको दर �योग गरेको कारणले बढी दर
�.11,381.50 पन� गएको छ । यसरी 49 घ.मी.को �.11,381.50 का दरले बढी भु�ानी �.5,57,693।- का स�ब�धमा गाउँपा�लकाबाट यिकन गरी असुल गनु�पन� �.

५५७,६९३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५० �ज�सीतफ�  
ग�डक� �देश काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा १ अनुसार �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको �ज�सी मालसामान सात िदनिभ� यथा�थानमा
दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ । साथै आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ५५(२) अनुसार काया�लयमा �ा� ह�न आएको
नगदी वा �ज�सी तोिकएको काममा बाहेक अ�य काममा �योग वा खच� गनु�ह�दनै । नमुना परी�णको �पमा �ज�सी शाखामा ३ वटा �ज�सी मालसामानको दा�खला र
िनकासा खच�को िववरण परी�ण गदा� कुन �योजनमा खच� भएको नखुलाई एकमुषठ �पमा खच� जनाईएको दे�खयो। �ज�सी मालसामान इकाइ र व�सलाई एकै
िक�समले दा�खला ग�रएको छ ।खच� भएर जाने मालसामानह� पूण� �पमा सबै दा�खला नभएको, माग फाराम नभएको, िवतरण भरपाई पिन पूण� �पमा नभएको साथै
�ज�सी सामानको वािष�क �ितवेदन पिन तयार गरेको छैन । यसरी भएको खच�ले वा�तिवक खच� भएको स�व�धमा सुिन��चत ह�न सिकएन । तप�सलको िववरण
अनुसारका मालसामान खच� भएको वा वुझेको �माण पेश गनु�पन� �.

सामानको नाम �ज��स संकेत न�बर आ�दानी भरपाई बाँक� औषत दर ज�मा

ि�पाल 6161401011 ३० ० ३० ४८१० १४४३००

�ज.आई.तारजाली 6161701035 २९।४५ ० २९।४५ २३४५ ६९०७०

एचिडिप पाईप 6161701101 6388 ० 6388 २६९।७५ १७२३१६३

ज�मा १९३६५३३

( उ� बे�जु रकम � १७९२२३३ काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको )

१४४,३००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५१ गाँउपा�लका चालुतफ�
भु�ानीमा कर क�ी
: 
323−२०७8⁄३⁄29 बा�स�दा �याि�ले नेपालमा �ोत भएको सेवाशु�कमा भु�ानी गदा� १५ �ितशत कर क�ी गनु� पन� �यव�था आयकर ऐनको दफा ८८ मा �यव�था
रहेको छ । यस पा�लकालाई िवप�ी बनाई परेको �रट उपर बहस गरेवापत ममता देवी उपा�यायलाई सेवाशु�क 25000 भु�ानी िदएकोमा 1.5 �ितशतले ह�ने रकम
�.250।- मा� क�ी गरेको दे�खएकोले 15 �ितशतले ह�ने रकम �.3,750।- मा 250 घटाएर ह�न आउने रकम �.3,500।- असुल गरी संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �.

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको )

५२ खच�को �माण 

332-2078/3/30 साव�जिनक िनकायले खच� ले�दा �च�लत कानूनले तोके बमो�जमको रीत पुगेनपुगेको परी�ण गरेरमा� खच� ले�नुपन� र सोही बमो�जम �े�ता रा�नु
पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले गाउँपा�लका के��मा रहेका �यवा�रसे �पमा रहेका �यि�ह�लाई उ�ार गरी मानव आ�म पोखरा लिगएको र सहयोग �व�प खा��
उपल�ध गराएको भनी भा�जा स�लायस�बाट 30 बोरा चामल, 2 बोरा आलु, 5 बोरा दाल तथा ल�क� ओम �टोस�बाट 1 बोरा िचनी, 10 बोरा सोयािवन, तेल, मसला,
बेसार तथा पापड ख�रद गरी िदएको भनी िवल भु�ानी िदएको तर मानवसेवा आ�मले आलु, दाल, िचनी, सोयािवन, तेल, मसला र बेसार मा� �ा� भएको भनेको र 30

बोरा चामल �ाि�को �माण पेस ह�नुपन� �.

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको )

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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५३ दोहोरो भ�ा 
�मण खच� िनयमावली, 2064 को िनयम 7 को उपिनयम 11 मा सरकारी कामको �सल�सलामा �मणमा रिह दिैनक �मण भ�ा उपभोग गन� पदा�धकारी वा कम�चारीले
दिैनक भ�ा उपभोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा, बैठक भ�ा, ता�लम भ�ा, �थानीय भ�ा वा अ�य कुनै िक�समको भ�ा नपाउने �यव�था छ । यस पा�लका अ�तग�त
काय�रत कम�चारीह�को �मण अिभलेख माफ� त नमूना परी�ण गदा� �मण अव�धमा समेत बैठकमा सहभागी भएको भनी बैठक भ�ा भु�ानी �लएकोले दोहोरो भएको उ�
रकम असुल गनु�पन� �.

नाम �मण भएको अव�ध �मण �थान बैठकमा उप��थत िमित िदन रकम

िव�ण ु�साद पौडेल 2077/12/24 दे�ख 12/26 बेनी 2077/12/24 बेलुका 6 बजे र 2077/12/25 2 3000

सोम ब. के.सी 2078/2/13 दे�ख 2/19 पोखरा 2078/2/14, 2/15, 2/16 3 4500

2078/10/21 देखी 10/27 िन�कोट 10/25/2077 1 1500

असोक �रजाल 2078/2/20 देखी 2/23 बेनी 2078/2/21 र 2/22 2 3000

सागर पौडेल 2078/2/10 देखी 2/16 पोखरा 2/14/2078 1 1500

ज�मा 13500

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको )

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५४ बढी दररेटमा ख�रद 

साव�जिनक िनकायले सोझै ख�रद गदा� मौजुदा सुचीमा रहेका क�तीमा तीनवटा आपूित�कता�बाट �ल�खत �पमा दरभाउ वा ��ताव माग गरी �यून दररेट भएको
स�लायस�सँग ख�रद गनु� पन� �यव�था साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(४_ मा �यव�था रहेको छ । यस गाउँपा�लकाले सशत� पँुजीगत अ�तग�त
गो.भौ.नं. 18−२०७8⁄3⁄18 बाट सौय� �िव�ध जडान गन�कोलािग ई�भट�र तथा बैट� ी ख�रद गदा� सहारा इले�ट� ोिन�स, माई �माट� ट� ेडस� र नयन तारा स�लायस� गरी तीन
वटा फम�ह�बाट दररेट माग गरेको तर �यून दररेट भएको फम� सँग ख�रद नगरी बढी दरभएको सँग ख�रद ग�रकएको दे�खएकोले िन�न �पमा बढी �यायभार भएको �.

सामानको नाम प�रणाम पेश भएको दर रेट �याट सिहत ख�रद भएको दर �याट
सिहत

�यून
दररेट

फरक रकम

सहारा
इले�ट� ोिनक

नयन तारा
स�लायस�

हाई �माट�
ट� ेडस�

1700 VA
इ�भट�र

2 33194 34500 34200 33194 34200 -1006 -2012

1500 VA
इ�भट�र

2 25425 26100 26500 25425 26500 -1075 -2150

160 AH बैट� ी 8 49280 50200 35500 49280 35500 13780 110240

बढी �यायभार भएको रकम 106078

१०६,०७८

५५ �ज�सी दा�खला 
�देश आथ�िक काय�िव�ध ऐन, 2074 अनुसार काया�लयले ख�रद गरी वा कुनै �कारले ह�ता�तरण भई �ा� ह�न आएको �ज�सी मालसामानको िववरण र मु�य समेत
खुलाई आ�दानी बाँधी �े�ता खडा गन� र �योग भएको प�रमाण अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत माग फारमको आधारमा खच� ले�द ैजानु पन� र बाँक� रहेको
सामानको लगत अ�यावधी गरी रा�नु पन� �यव�था छ ।यस काय�लयले सांिघय शसत� पँूजीगत अन�तग�त सैय� उजा� �िव�ध अ�तग�त िन�न प�रमाणमा ख�रद गरेको
सामा�ी केही अंशमा� दा�खला गरेको पाइएकोले दा�खला �माण पेश ह�नुपन� �.

सामा�ीको नाम ख�रद प�रमाण इकाई ख�रद दर रकम

२३३,७४९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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फोटोकपी पेपर 100 �रम 840 84000

20 �रम 720 14400

80 �रम 550 44000

4 �रम 1260 5040

र�ज�र - 5 55 वटा 97.5 5362

र�ज�र - 6 55 वटा 113 6215

बल पेन 900 वटा 13.8 12420

495 वटा 24.38 12068

220 वटा 20 4400

सेलो जेल पेन 110 वटा 40 4400

पाइलट पेन 88 वटा 100 8800

माक� र पेन 66 वटा 50 3300

220 वटा 27 5940

��लयर �याग 110 वटा 18 1980

�लु ��टक 44 वटा 60 2640

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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25 के डायरी 88 वटा 98 8624

�रङ फाइल 98 वटा 104 10160

1700 VA इ�भट�र 1 वटा 29375 29375

1500 VA इ�भट�र 1 वटा 22500 22500

ज�मा 285624

( उ� बे�जु रकम �. ५१८७५ काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको )

५६ पा�र�िमक कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारबाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा भु�ानी गदा�
आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदाताबाट कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाका िन�नानुसारका कम�चारीह�को वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा
कम कर क�ी गरेको दे�खएकोले नपुग कर असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �.

पद पदा�धकारीको नाम वािष�क आय कर यो�य आय कर रकम

अ�य� �ी �साद रोका 601000 151000 24700

उपा�य� खरमाया िवटालु 541000 91000 13600

ज�मा 1142000 242000 38300

३८,३००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५७ सशत� चालुतफ�
�यानो झोला िवतरण
: 
मातृ तथा नविशशु काय��म अ�तग�त रहेको आमा सुर�ा ANC �यानो झोला काय��ममा 200 थान �यानो झोला �.1,79,800।- मा िचराग फाम�सीबाट ख�रद गरेको
पाईयो । यसरी ख�रद गरेका �यानो झोलाह� म�ये 150 थान िविभ� �वा�थ चौकक�बाट िवतरण गरेको भरपाइ �माण पेश भएको छ । बाँक� 50 थान �यानो झोलाह�
�वा��य साखाको �टोरमा रहेको दे�ख�छ। बाँक� रहेको प�रमाणलाई पिछ�ो आ�थ�क वष�मा अ�या गरी आ�दानी जनाई �भावकारी �पमा उपयोग गनु�पद�छ ।

५८ मु�य अिभबृि� करमा दता� नभएकोसँग ख�रद 

179।2078।3।25 साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ मा �.२० हजार भ�दा बढीको ख�रद गदा� मू�य अिभवृि� करमा दता� भएकासँग मा� ख�रद
गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले रेनकोट, जु�ा तथा झोला ख�रद वापत जेिनस फे�सी �टोस�लाई िमित 2078।03।25 भौ. नं. 179 बाट �.38,000।- �यान िवलका
आधारमा 15 �ितशत अि�म कर क�ी भु�ानी गरेको छ। पा�लकाले िनयममा भएको �यव�थाको पालना गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५९ फोटोकपी िबल 

296।२०७8।०३।३० मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोिकएको ढाँचाको कर िवजक �लई ख�रद
गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले आव�धक योजना तजु�मा परामश� सेवा �लएबापत एकाउ�टािव�लटी इिनसीएटीभ �ा.�ल. लाई �.3,90,000।०० भु�ानी गरेकोमा
उ� रकमको फोटोकपी िवल संल� गरी भु�ानी गरेकोले स�कल िवल पेस गनु�पन� अ�यथा स�कल िवजक वेगर भु�ानी भएको मू. अ. कर रकम असुल गनु�पन� �.

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको )

६० िनयम िवपरीतको खच� 
संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत चालु (शसत�) शीष�कबाट �वा��य शाखा �मुख स�तुकुमारी काक�, जन�वा��य िनरी�क राजेश थापामगर तथा योजना अ�धकृत
सोमबहादरु केसीले ३ वटा रेडमी नोट नामको मोवाइल ख�रद गरी �यि�गत कामका लािग �योग गरेको पाइयो । यसरी अनाव�यक �पमा पा�लकालाई �यभार ह�ने गरी
ख�रद गरेको िनयमस�मत नभएको �.

८७,९९६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६१ पा�र�िमक कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारीबाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा भु�ानी गदा�
आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदाताबाट कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयका िन�नानुसारका कम�चारीह�को वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा
कम कर क�ी गरेको दे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �.

नाम थर वािष�क आय क�ी रकम करयो�य आय ितनु�पन� कर ितरेको कर नपुग कर

स�तु कुमारी काक� 754098 244865 509230 10425 5400 5000

राजेश थापा मगर 754098 238890 515210 11020 5400 5620

ज�मा 1508196 483755 1024440 21445 10800 10620

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको )

६२ िश�ातफ�
िश�क दरव�दी र पदपूित� - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ ।
यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका 38 सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.

नं.

िव�ालयको
नाम

िश�क
दरब�दी

पदपूित� पदपूित�
म�ये
करार

िव�ाथ�
सं�या

२०७७

१ �ी िन�कोट
मा.िव.

� � ४ २०३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२ �ी �स� आ.

िव.

६ ६ १ २१९

३ �ी
िशशुक�याण
आ िव.

२ २ २ ७�

४ �ी सर�वती
आ िव

१ १ १ १९

� �ी
जनजागरण
आ िव

१ १ १ ६७

६ �ी राि�� य मा
िव

१४ १३ ६ ४�७

७ �ी राि�� य
जनक�याण
आ िव

२ २ २ ६२

� �ी देउराली
आ िव

� � ३ २०९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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९ �ी
जनजागृित
आ िव

३ ३ १ ७३

१० �ी
�ुब�योित
आ िव

१ १ १ �३

११ �ी
�ानिवकास
आ िव

० ० ० ६०

१२ �ी
अमर�योित
मा िव

६ ६ २ २४�

१३ �ी
िव�ा�योित
आ िव

२ २ २ १४

१४ �ी गोर�ा
आ िव

४ ४ १ १��

१� �ी
जन�योित
आ िव

२ २ २ ३६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१६ �ी सर�वती
आ िव

० ० ० २७

१७ �ी
ओखरबोट
मा िव

१० १० � २१७

१� �ी
पु�षो�म
आ िव

३ ३ २ �२

१९ �ी �स�ाथ�
मा िव

६ ६ ३ १९६

२० �ी खबा�
आ िव

३ ३ १ ३�

२१ �ी िशव आ
िव

३ ३ ० ३३

२२ �ी महिभर
आ िव

३ ३ ० �२

२३ �ी िभम मा
िव

१२ १२ � २२�

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np45 of 71

२४ �ी गौ बम
ब�त मा िव

� � ४ २�३

२� �ी ल�मी
आ िव

३ ३ २ ३�

२६ �ी मा�लका
आ िव

३ ३ ० ४७

२७ �ी सर�वती
आ िव

४ ४ १ २९

२� �ी �ितनमा�
आ िव

३ ३ ३ ७७

२९ �ी जनि�य
मा िव

१७ १७ � ६१९

३० �ी मा�लका
आ िव

६ ६ ३ ७७

३१ �ी भगवती
आ िव

७ ७ ३ ७�

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३२ �ी सती आ
िव

२ २ १ ६�

३३ �ी �स� आ
िव

१ १ ० ६

३४ �ी िकसानी
मा िव

१४ १४ ३ ३३९

३� �ी
जनक�याण
आ िव

२ २ २ २�

३६ �ी िशब आ
िव

३ ३ २ ४�

३७ �ी मा�लका
आ िव

३ ३ १ ९९

३� �ी िहमाली
आ िव

० ० ० १�

ज�मा १७२ १७१ ७� ४४७६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६२.१ यस पा�लकामा 38 िव�ालयह� संचालनमा रहेकोमा 172 िश�क दरब�दीमा 171 पदपुित� भएको र पदपूित�म�ये 78 िश�क करारमा
रहेको दे�खयो । ित िव�ालयह�मा EMIS अभलेख अनुसार कुल िव�ाथ� स�या रहेको दे�खयो ।

६२.२ िव�ालयह�को लेखापरी�ण - गाउँपा�लका मातहतका िव�ालयले तोिकएको समयमा लेखापरी�ण गनु� गराउनु पद�छ । गाउँपा�लकाले
िव�ालयह�का लािग �.11,44,71,642।- िविनयोजन गरी िनकासा खच� गरेको छ। िव�ालयह�को लेखापरी�ण �ितवेदन �ा� गरी
गाउँपा�लकाले िदएको िनकाशा र अनुदान समेत समावेश गरी िव�ालयले िव�ीय िववरण तयार गरे नगरेको यिकन गनु�पद�छ ।

६२.३ अिभलेख - गाउँपा�लकाले िश�कह�को तलव भ�ा िनकासा गनु� पूव� दरव�दी अनुसार काय�रत िश�कह� दरव�दी िववरण, काय�रत
िश�क िववरण, सो अनु�पको माग फाराम तथा िनकासा लेजर खडा गरी �यव��थत �पमा रा�नुपद�छ ।
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६२.४ िव�ालयको सं�या - लेखापरी�णको लािग गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार गाउँपा�लका अ�तग�तका 38 िव�ालय
म�ये देहायका िव�ालयमा िव�ाथ� सं�या �यून रहेको दे�खयो । यसरी िव�ाथ� सं�या २० जना भ�दा कम रहेका िव�ालयमा िश�क,

कम�चारी तलब र �शासिनक खच� बापत आ.व. २०७७।०७८ मा देहाय रकम प�र�ा संचालनको अधारमा िनकासा भएको छ । �यून
िव�ाथ� सं�या रहेको िव�ालयलाई गाउँपा�लकाले सुिव�थाका आधारमा िव�ालय सं�या गा�ने �यव�था गनु�पद�छ ।

�.

सं.

िव�ालयको नाम संचा�लत
क�ा

िव�ाथ�
सं�या

िश�क
सं�या

बालिवकास
सहयोगी

कम�चारी
सं�या

िनकासा
रकम

1 �ी सर�वती आ.िव. 3-Jan १९ १ १ १ ७९१२२८

2 �ी िव�ा�योित
आ.िव.

3-Jan १४ २ १ १ १००३५३७

3 �ी �स� आ.िव. 3-Jan ६ १ ० १ १३८१२२३

4 �ी िहमाली आ.िव. 3-Jan १८ ० १ १ २५४६२१

ज�मा 57 4 3 4 3175989

६३ राज�व बाँडफाँडबाट रआ�ता�रक �ोतबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका
एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �.3,750,000।- तलब भ�ा भु�ानी गरेको
पाईयो ।

�स.नं. िव�ालयको नाम स�ा�लत क�ा �वीकृत दरब�दी अनुदान रकम

1 िशशु क�याण आ.िव. 5-Jan 2 150000
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2 राि�� य जनक�याण आ.िव. 5-Jan 2 150000

3 �ुव�योित आ.िव. 3-Jan 1 150000

4 सित आ.िव. 5-Jan 2 150000

5 जन�योित आ.िव. 5-Jan 2 150000

6 जनजागरण आ.िव. 3-Jan 1 150000

7 �ान िवकास आ.िव. 3-Jan 0 150000

8 सर�वती आ.िव. 3-Jan 0 150000

9 िहमाली आ.िव. 3-Jan 0 150000

10 जनजागृित आ.िव. 6-Jan 3 200000

11 �स� आ.िव. 8-Jan 6 200000

12 गोर�ा आ.िव. 8-Jan 4 200000

13 देउराली आ.िव. 8-Jan 5 200000

14 िन�कोट मा.िव. 10-Jan 8 400000

15 अमर�योित मा.िव. 10-Jan 6 400000

16 �स�ाथ� मा.िव. 10-Jan 6 400000
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17 गौ बमव�त मा.िव. 10-Jan 8 400000

ज�मा 3750000

६४ काय�िव�धको पालना नभएको 
251।2078।03।26 मा�लका गाउँपा�लकाको सामुदाियक िव�ालय स�ालन तथा िव�ालयका िश�क र कम�चारी ��थापन अनुदान िवतरण काय�िव�ध 2077 िनयम
9(क) अनुसार अनुदान िवतरण गदा� िव�ालय �यव�थापन सिमितको िनण�य(ख)स�ब��धत वडाको �सफा�रस (ग) िश�ा, यवुा तथा खेलकुद साखाको �थलगत िनरी�ण
अनुगमन गरेको �ितवेदन (घ) िश�ा, यवुा तथा खेलकुद शाखाको �सफा�रस(ङ) गाउँ काय�पा�लकाको िनण�य (च) मू�या�न सिमितको �सफा�रस र गाउँकाय�पा�लकाबाट
�मािणत कागजातका आधारमा सामुदाियक िव�ालयलाई गाउँपा�लकाबाट एकमु�ट अनुदान �दान ग�रनेछ भ�े �यव�था भएकोमा पा�लकाले अनुदान िवतरण गदा�
काय�िव�धको कुनैपिन बँुदाह�को पालना गरेको पाइएन। काय�िव�धको पालना गरी अनुदान रकमको �भावका�रता अिभवृि� गनु�पद�छ ।

�.सं. िव�ालयको नाम तथा ठेगाना अनुदान रकम

1. �ी िन�कोट मा�यिमक िव�ालय मा�लका-1 400000

2. �ी जनजागरण आधारभूत िव�ालय मा�लका-1 150000

3. �ी �स� आधारभूत िव�ालय मा�लका-1 200000

4. �ी िशशुकला आधारभूत िव�ालय मा�लका-1 150000

5. �ी राि�� य जनक�याण आधराभुत िव�ालय मा�लका-2 150000

6. �ी देउराली आधारभूत िवलालय मा�लका-2 200000

7. �ी जनजागृित आधारभूत िव�ालय मा�लका-2 200000

8. �ी �ुव�योती आधारभूत िव�ालय मा�लका-2 150000
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9. �ी �ान िवकास आधारभूत िव�ालय मा�लका-2 150000

10. �ी अमर�योती मा�यिमक िव�ालय मा�लका-3 400000

11. �ी गोर� आधारभूत िव�ालय मा�लका-3 200000

12. �ी जन�योती आधारभूत िव�ालय मा�लक-3 150000

13. �ी सर�वती आधारभूत िव�ालय मा�लका-3 150000

14. �ी �स�ाथ� मा�यिमक िव�ालय मा�लका-4 400000

15. �ी गौ बोम व�त मा�यिमक िव�ालय मा�लका-5 400000

16. �ी सती आधारभूत िव�ालय मा�लका-6 150000

17. �ी िहमाली आधारभूत िव�ालय मा�लका-7 150000

ज�मा 3750000

६५ काय�िव�धको पालना नभएको 
234।2078।3।23, िकसानी �ािव�धक िश�ालय, छा�वृ�� िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध, 2078 को िनयम 9(ख) अनुसार गाउँपा�लका �तरीय छा�वृ��
�यव�थापन सिमितले िव�ालयले �दान गरेको छा�वृ�� वा�तिवक लि�त वग�ले पाए नपाएको अनुगमन गन� भ�े �यव�था भएकोमा पा�लकाले िकसानी मा�यिमक
िव�ालयलाई िवतरण गरेको �.9,96,000 छा�वृ�� अनुदानको वा�तिवक लि�त वग�ले पाए नपाएकोमा अनुगमन गरेको पाइएन। काय�िव�धको पालना गरी अनुदानको
�भावकारी उपयोगमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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६६ �वा�यतफ� ः
औष�ध ख�रद– साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ८५ को उप�नयम १(क) मा �बस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि��य �तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गर� तोकेको �ब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� स�कने �यव�था छ । तर �थानीय तहह�ले उ� ���यावेगर �.14,92,343।- का औष�ध सोझै
ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी देिखएको �यहोराह� �न�नानसुार छन्:

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

६६.२ आपूित� ह�ने औष�ध स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण
समावेश नभएको ।

६६.३ आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण
औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन।

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

६६.५ औष�धको खच� घटाउदा माग फारामको आधारमा स�टवेयरबाट नै घटाउने गरेको दे�ख�छ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै
औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क
वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ
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६७ औषधीको लोगो 
पा�लकाले ख�रद गरेका औष�धह�मा “नेपाल सरकारको िनःशु�क �वा��य काय��मका लागी” भ�े लोगो लगाउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले ख�रद गरेका र
ह�ता�तरण भई आएका िनःशु�क िवतरण गन� औष�धह� म�ये नमूना छनौट गरी प�र�ण गदा� देहाय का औष�धह�मा िन�नानुसार रहेको पाइयो ।

�स.नं. औष�धको नाम �याद समा� ह�ने िमित िनशु�क िवतरणको लोगो

१ Primaquine (7.5 mg) Jun-22 नभएको

२ Albendazole (400 mg) Dec-23 नभएको

३ OPS May-23 Supply

४ Chlrohexidine Gcl Apr-22 Supply Only

५ Paracetamol (125 mg) Feb-22 नभएको

६८ �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 �थानीय तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय ७ तहिभ�का वडाह�मा गोरेटो बाटो, �कुल
मम�त, पदमाग� िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� 363 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.1,84,28,727।- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई 72

िदनदे�ख 110 ि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 ।
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६९ �थािनय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म 

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७६ काया��वयन ह�ने �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मको लािग यस
�थानीय तहलाई 7 प�रयोजना स�ालन गन� �.65,17,700।- बजेट �ा� भएकोमा �.65,17,700।- खच� भएको दे�ख�छ । पा�लकाले वािष�क �गित िववरण तयार
नगरेकोले सोको भौितक �गित खु�न सकेन । उ� ७ योजना ठे�काबाट र योजनाह� उपभो�ा सिमितवाट गरायको दे�ख�छ । उपभो�ा सिमित माफ� त संचा�लत
योजनामा हेभी इ�यपुमे�ट �योग गरेको, �ािव�धक प� समेतको भएका जिटल संरचना िनमा�ण गरेको, स�प� योजनाह�को मम�त सं�भारको �यव�था नगरेको ज�ता
काय�ह� भएको दे�ख�छ । जुन साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ िवपरीत दे�ख�छ ।

७० सामा�जक सुर�ातफ�
भ�ा �वतरण – सामािजक सरु�ा काय��म स�ालन काय��व�ध, २०७५ ले लाभ�ाह�को नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तो�कएको �म�त �भ�ै प�रचयप� अ�नवाय� �पमा
नवीकरण गर� सामािजक सरु�ा भ�ा �वतरण गनु�पन�, ��योक वष� लगत अ�याव�धक गर� लाभ�ाह�को सं�या य�कन गनु�पन�, भ�ा �वतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा �वतरण गनु�पन�,
सामािजक सरु�ा काय��मलाई �भावकार� �पमा स�लान गन� �नय�मत �पमा अनगुमन गनु�पन�, केि��कृत सूचना �णाल�मा ��व�ट� ग�र अधावि�क गन� िज�मेवार� सामािजक
सरु�ाको अि�तयार� पाउने स�वि�धत �थानीय �नकायको हुने �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले लाभ�ाह�को लगत अ�ाव�धक नगर� �.7,01,45,895।- �नकासा गरेको छ
।

७०.१ दोहोरो नाग�रकता-पा�लकाले एउटै चौमा�सकमा िन�नानुसार लाभ�ाहीलाई दोहोरो नाग�रकता न�बर उ�ेख गरी सामा�जक सुर�ा
भ�ा भु�ानी गरेको छ। नाग�रकता न�बर दोहोरो उ�ेख गरी भ�ा िवतरण गरेकोले वा�तिवक लाभ�ाही पिहचान ह�न सकेन। के
कारणले नाग�रकता न�बर दोहो�रएको हो सो पिहचान गरी वा�तिवक लाभ�ाही बाहेकलाई भ�ा िवतरण भएको नभएको यिकन गरी
दोहोरो भ�ा िवतरण भएको ख�डमा दोहोरो परेको रकम असुल गनु�पन� �.

सामा�जक
सुर�ाको
िक�सम

�यि�गत प�रचय
नं

नाम ज�म िमित वडा
नं.

नाग�रकता नं भ�ा बढी
िनकासा

बैक खाता न�बर िक�ता

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२.०१६०१E+१२ बली राम
सुनार

०१/०२/२०१६ ६ ४९-०१-७४-०३९३७ 8000 8000 02101900100357000001 �थम

जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२.०१६०१E+१२ बलीराम -

सुनार
०१/०२/२०१६ ४ ४९-०१-७४-०३९३७ 8000 0750064743400018 �थम

ख बग�
(आ�थ�क
सहायता)

२.०२००४E+१२ लाल
माती
गु��

०४/०७/२०२० ६ ४९१०२८-२७१६४ 6400 6400 02101400716969000001 �थम

ख बग�
(आ�थ�क
सहायता)

२.०२००४E+१२ लालमित
गु�ङ

०४/०७/२०२० ६ ४९१०२८-२७१६४ 6400 02101400716969000001 �थम

ख बग�
(आ�थ�क
सहायता)

२.०४७०७E+१२ सुक
बहादरु
िव�वकमा�

०७/१९/२०४७ ५ ४९३०३३।४७९ ४१६० 3000 02001400661185000001 �थम

क बग� २.०४७०७E+१२ सुक
बहादरु
िव�वकमा�

०७/१९/२०४७ ५ ४९३०३३।४७९ ३००० �थम

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२.०१५०९E+१२ बेलमती -
कामी

०९/०१/२०१५ ५ ४९३०३३-३ ८००० 8000 02101400766343000001 �थम

जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२.०१५०९E+१२ बेलमित
कािम

०९/१६/२०१५ ५ ४९३०३३-३ ८००० 02101400766343000001 �थम

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१.९९६०४E+१२ िचजा
रोका

०४/१५/१९९६ ६ ६०।१६८५ 12000 12000 02101400576222000001 �थम

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१.९९६०४E+१२ दुगृ रोका ०४/१५/१९९६ ६ ६०।१६८५ 12000 02101400576547000001 �थम

ख बग�
(आ�थ�क
सहायता)

२.०१४०९E+१२ तालमाया
गवु�जा

०९/१४/२०१४ ६ ४९३०२८-४८ 6400 6400 02101400733016000001 �थम

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ख बग�
(आ�थ�क
सहायता)

२.०१४०९E+१२ लाल
माया
गवु�जा

०९/१४/२०१४ ६ ४९३०२८-४८ 6400 02101400733016000001 �थम

जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२.०१५०४E+१२ िभम
वहादरु
सुनार

०४/०४/२०१५ ६ २४६ 8000 8000 02101400809509000001 �थम

जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२.०१५०४E+१२ िभम
बहादरु
सुनार

०४/०४/२०१५ ६ २४६-१२८९ 8000 02101400809509000001 �थम

जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२.०१६०१E+१२ बली राम
सुनार

०१/०२/२०१६ ६ ४९-०१-७४-०३९३७ 8000 8000 02101900100357000001 ते�ो

जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२.०१६०१E+१२ बलीराम -

सुनार
०१/०२/२०१६ ४ ४९-०१-७४-०३९३७ 8000 0750064743400018 ते�ो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२.०१५०४E+१२ िभम
वहादरु
सुनार

०४/०४/२०१५ ६ २४६ 8000 8000 02101400809509000001 दो�ो

जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२.०१५०४E+१२ िभम
बहादरु
सुनार

०४/०४/२०१५ ६ २४६-१२८९ 8000 02101400809509000001 दो�ो

जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२.०१६०१E+१२ बली राम
सुनार

०१/०२/२०१६ ६ ४९-०१-७४-०३९३७ 8000 8000 02101900100357000001 दो�ो

जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२.०१६०१E+१२ बलीराम -

सुनार
०१/०२/२०१६ ४ ४९-०१-७४-०३९३७ 8000 0750064743400018 दो�ो

अित
अश�
अपा�ता
भ�ा

२.०१४०९E+१२ तालमाया
गवु�जा

०९/१४/२०१४ ६ ४९३०२८-४८ 6400 6400 02101400733016000001 ते�ो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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अित
अश�
अपा�ता
भ�ा

२.०१४०९E+१२ लाल
माया
गवु�जा

०९/१४/२०१४ ६ ४९३०२८-४८ 6400 02101400733016000001 ते�ो

ज�मा 82200

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-२-२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

७०.२ बै� खाता दोहो�रएको - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १६(ख) अनुसार भ�ा िवतरण गदा� स�ब��धत
�यि�लाई मा� िवतरण गनु�पन�छ वा िनजको �यि�गत नाममा बै�मा खो�लएको सामा�जक सुर�ा िवशेष बचत खातामा �थम
चौमा�सक असोजको १ गतेबाट दो�ो ह�ा िभ�, दो�ो चौमा�सक माघको १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� र ते�ो चौमा�सक जेठ १ गतेबाट
दो�ो ह�ािभ� ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै २३ (ङ) मा �थानीय तहबाट िनकासा �ा� भएपिछ भ�ा िवतरण गन� तोिकएको बै�/

िव�ीय सं�थाले ख�ड (ख) अनुसार खो�लएको स�ब��धत लाभ�ाहीको नाममा बचत खातामा तोिकएको रकम ज�मा गनु�पन� �यव�था
रहेको छ । तर पा�लकाले दो�ो र ते�ो चौमा�सकको भ�ा बै� माफ� त िवतरण गदा� िन�न फरक फरक लाभ�ाहीह�को सामा�जक
सुर�ा भ�ा एउटै लाभ�ाहीको बै� खातामा ज�मा भएको छ । सो स�ब�धमा गाउँपा�लकाबाट छानिवन गरी यिकन गनु�पन� �.

सामा�जक
सुर�ाको
िक�सम

नाम ज�म िमित वडा
नं.

नाग�रकता
नं

भ�ा दोहोरो
िनकासा

बैक खाता न�बर िक�ता

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

फुलमित
सािक�

०५/१६/२००० ६ ९।२३।
१३१

12000 02101400576380000001 �थम

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

फुलमित
सािक�

०४/१६/२०१३ ६ ९।३३६ 8000 8000 02101400576380000001 �थम

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

धिम�सरा
फगामी

०८/१५/२००४ ५ २२७-२१४ १२००० 02101400670380000001 �थम

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

घिम�सरा
फगामी

०५/१५/२००४ ५ २८७-२१४ १२००० 12000 02101400670380000001 �थम

जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

धनदेवी
रोका

१०/१८/२००९ ६ ४९२०९८।
१४५

8000 02101400825822000001 �थम

जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

घनदेिब
रोका

१०/१८/२००९ ६ ९-२०९८।
१४५

8000 8000 02101400825822000001 �थम

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

मनमाया
जु�जाली

०९/१४/२००६ ७ २००-८०४ १२००० ०२१०१४००८२६१८२०००००१ �थम

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

मन
माया
जु�जाली

०९/१४/२००६ ७ २८०-८०४ १२००० 12000 ०२१०१४००८२६१८२०००००१ �थम

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

मनमाया
जु�जाली

०९/१४/२००६ ७ २००-८०४ १२००० ०२१०१४००८२६१८२०००००१ दो�ो

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

मन
माया
जु�जाली

०९/१४/२००६ ७ २८०-८०४ १२००० 12000 ०२१०१४००८२६१८२०००००१ दो�ो

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

मनमाया
जु�जाली

०९/१४/२००६ ७ २००-८०४ १२००० ०२१०१४००८२६१८२०००००१ ते�ो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

मन
माया
जु�जाली

०९/१४/२००६ ७ २८०-८०४ १२००० 12000 ०२१०१४००८२६१८२०००००१ ते�ो

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

फुलमित
सािक�

०५/१६/२००० ६ ९।२३।
१३१

12000 02101400576380000001 दो�ो

जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

फुलमित
सािक�

०४/१६/२०१३ ६ ९।३३६ 8000 8000 02101400576380000001 दो�ो

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

फुलमित
सािक�

०५/१६/२००० ६ ९।२३।
१३१

12000 02101400576380000001 ते�ो

जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

फुलमित
सािक�

०४/१६/२०१३ ६ ९।३३६ 8000 8000 02101400576380000001 ते�ो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

िदलमा
बुढा

०२/१७/२००७ ५ २०५५।
१६४

१२००० 02101400586111000001 ते�ो

जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

िदलमा
बुढा पुन

०९/१०/२००८ ५ ५९०-५७६ ८००० 8000 02101400586111000001 ते�ो

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

बोम
बहादरु
फगािम

०४/०१/१९९७ ५ ४०७४ १२००० 02101400586228000001 ते�ो

जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

वोम
बहादरु
फगामी

१०/०५/१९९५ ५ ६७१४९ १२००० 12000 02101400586228000001 ते�ो

जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

धनदेवी
रोका

१०/१८/२००९ ६ ४९२०९८।
१४५

8000 02101400825822000001 ते�ो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

घनदेिब
रोका

१०/१८/२००९ ६ ९-२०९८।
१४५

8000 8000 02101400825822000001 ते�ो

ज�मा 108000

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-२-२४को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

७१ िवपद ्�यव�थापन
सिमित
: 
सिमित- िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना
सद�य रहेको �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले 15 सद�यीय सिमित गठन भई ६ पटक बैठक बसेको पाइयो । ऐनमा
तोिकएबमो�जम काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

७२ काय� योजना 
िवपद ् जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ् जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८)

पा�लकाले काय��मसहीतको काय�योजना तयारी गरी लागु गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

७३ कोष 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा
रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकए ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले गत वष�को मौ�दात समेत
�.84,54,269।- आ�दानी र �.23,30,484।- खच� भई �.26,42,208।- बाँक� दे�ख�छ । पा�लकाले खच�को िनयम बनाएको दे�खएन । ऐन तथा िनयममा भएको
�यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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७४ वािष�क �ितवेदन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित
तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

७५ धरौटी 
धरौटी रकम िफता� गदा� करचु�ा �माणप� र मू�य अिभवृि� कर समायोजन प� संल� ह�नुपद�छ । गाउँपा�लकाले देहायबमो�जमको धरौटी िफता� गदा� �.2,59,558।- को
मू�य अिभवृि� कर समायोजन प� संल� गरेको दे�खएन । मू�य अिभवृि� कर समायोजन प� पेस ह�नुपन� �.

�स.नं. गो.भौ.नं. र िमित भु�ानी पाउने रकम

1 5/2077/6/27 जुनिकरी इ�ड� ि��ज �ा.�ल., बुटवल 159558

2 8/2077/10/7 �लोबल मेिड�याप नेपाल �ा.�ल. काठमाड� 100000

ज�मा 259558

२५९,५५८

७६ पे�क� 
पा�लकाले पेस गरेको िव�ीय �ितवेदन म.ले.प. फा.नं. २७२ को अनुसूिच २३ र सो को अिभलेख अनुसार पा�लकाको कुल हालस�मको पे�क� बाँक� �.2,39,01,200।-
देखाएकोमा पा�लकाको अिभलेख अनुसार �.6,65,000।- दे�खएको छ । उ� बाँक� पे�क� म�ये गत िवगत वष�को �.2,34,01,200।- र चालु आ.व. को �.5,00,000।-
दे�ख�छ । िमित २०७७।१०।९ बाट लागु भएको अ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ५२ बमो�जम �याद ननाघेको चालु आ.व.

को िहमालयन िव�डस� ए�ड स�लायस� �ा.�ल. को फ�य�ट ह�न बाँक� मोिबलाइजेसन पे�क� �.5,00,000।- दे�ख�छ ।

७७ कोिभड १९ तफ�
आ.व. २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म को�भड–१९ रोकथाम तथा �नय��णको ला�ग भएको आ�दानी तथा खच�को �ववरण �न�नानसुार रहेको छः

आ�दानी
�ोत

रकम � खच� शीष�क रकम �

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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गत वष�को
बाँक�

0 राहत िवतरण 0

�थानीय
तहको आ�नै
वजेटवाट

5700 �वारे�टाइन
िनमा�ण तथा
�यव�थापन

129

संघीय
कोिभड
कोषवाट

1450 औषधी एवं
�वा��य उपकरण
ख�रद

698

�देश कोिभड
कोषवाट

500 आइसोलेसन
के�� िनमा�ण

996

अ�य
�ोतबाट

0 खोप काय��म
खच�

0

जो�खम भ�ा 48

�शासिनक खच� 251

अ�य खच� 893

बाँक� 4635

ज�मा 7650 7650

यस स�ब�धमा �न�नानसुार देिखएको छः

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७७.१ गाउँपा�लका अ�तग�तको कोिभड डेिडकेटेड अ�पतालमा ४ जना दरब�दी रहेकोमा ४ जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । पदपूित� म�ये ३
जना करारमा रहेकोमा �वा��यकम� ५ जनालाई ५० �ितशत जी�खम भ�ा वापत �.47,680।- खच� लेखेको छ ।

७७.२ पा�लकाबाट िपिपइ सेट, मा�क लगायतका �.69,839।- मू�यका औष�ध तथा �वा��य साम�ीह� सोझै ख�रद गरेको दे�ख�छ ।

७७.३ पा�लका अ�तग�त रहेको अ�थायी कोिभड अ�पतालमा २० बेड सं�याको �वारे��टन एवं हो��ड� से�टर �.10 लाख खच�मा िनमा�मण
भएकोमा उ� से�टरको स�ालन �यव�थापन खच� �.5 लाख भएको दे�ख�छ । तर �वारे��टन तथा हो��ड� से�टरमा ब�नेह�को
सं�या नरहेको दे�ख�छ ।

७८ आ�ता�रक लेखाप�र�णबाट औ�याएको बे�जु
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ र ७८ अनसुार काया�लयले देहाय बमोिजम आ�त�रक लेखापर��णमा समावेश भएका वे�जहु� अि�तम लेखाप�र�ण स�म
असलु फ�योट गरेको देिखएन । उ� वे�ज ुलेखापर��णको �ममा य�कन गर� �न�नानसुार कायम ग�रएको छ ।
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न�बर

भौचर
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७८.१ ग�डक� �देश गाउँसभा, नगरसभा तथा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (१),

(२) र (३) मा सवारी साधन उपल�ध गराएमा यातायात सुिववा नपाउने साथै सवारी साधन नगराएमा मा�ै यातायात सुिवधा �लने
�यव�था छ । गाउँपा�लकाले सवारी साधन उपल�ध गराएको छैन तर इ�धमा र मोिवलको सुिवधा उपल�ध गराएको पाइयो । गो.भौ.नं.

८, 72, 160 र 251 को कारोबारमा पदा�धकारी तथा वडा अ�य�ले दवु ैसुिवधा उपल�ध गराएकोले यिकन गरी दोहोरो भु�ानी असुल
गनु�पन� �.

�स.नं. पदा�धकारी रकम

1 गाउँपा�लका अ�य� 132000

2 गाउँपा�लका उपा�य� 132000

3 वडा अ�य�ह�बाट ७ वडाको �.18000।- दरले 126000

ज�मा 390000

३९०,०००

७८.२ यस वष� वडा नं. ७ मा 9 ठेली आ�दानी र�सद तथा 9 ठेली ितरो असुली र�सद बु�झ�लएकोमा आठ वटा ितरो असुली र�सद मा�
काया�लयमा िफता� गरेको र १ ठेली िफता� गरेको दे�खएन । यसबाट के कित आ�दानी भयो भ�े �प� ह�न सिकएन । साथै कुल आ�दानी
�.1,05,870।- भएकोमा �.99,250।- दा�खला भएकोले नपुग �.6,620।- स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-२-२४को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

८० अनुगमन तथा सुप�र�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 हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत वष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ । 
�. हजारमा
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न�बर
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गत वष�स�मको
बाँक� बे�जू (A)

यो वष�
संपरी�ण
ग�रएको बे�जू
(B)

गत वष�स�मको
बाँक� बे�जू

(C=A-B)

26551 1827 24724

यस वष� फ�य�ट भएको बे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

�स.

नं.

आ.व. वे�जू
दफा
नं.

बे�जुको
संि��
�यहोरा

फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

1. 2075/76 36(ख) कर असुली 850 850

2. 2076/77 38 बैठक भ�ा
खरमाया
िबतालु

4250 4250

बैठक भ�ा
दोरण शेरचन

4250 4250

बैठक भ�ा
िभम पुन

3400 3400

बैठक भ�ा
कमलाकुमारी
शमा�

4250 4250

�म भौचर
न�बर

भौचर
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3. 2076/77 63 खरमाया
िबतालु बढी
भु�ानी

625 625

कमला
कुमारी शमा�
बढी भु�ानी

2880 2880

4. 2075/76 39 काय�स�प�
पेस नभएको

0 1800000 0 0 1800000

5. 2076/77 24 सामा�जक
सुर�ा भ�ा

1600 0 0 0 1600

6. 2076/77 25 सा.सु. भ�ा
धम�का�त
पौडेल.

1600 0 0 0 1600

सा.सु. भ�ा
सोम बहादरु
के.सी.

2400 0 0 0 2400

सा.सु. भ�ा
निवन पुन

400 0 0 0 400

ज�मा 26505 1800000 0 0 1826505

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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८१ अ�ाव�धक वे�जु
यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ�य�ट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छः �. हजारमा

गत
वष�स�मको
बाँक� बे�जू
(A)

यो वष�
संपरी�ण
ग�रएको बे�जू
(B)

यो वष� कायम
बे�जू (C)

संपरी�णबाट
कायम बे�जू
(D)

अ�ाव�धक
बाँक� बे�जू

(E=A-
B+C+D)

26551 1827 22036 0 46760

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


