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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवािदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्विनीर् िंस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण िेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवािदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ाविार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका िबै 
िरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् िमेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दिा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
िक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि िंवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एवं नेपाल िरकारी 
लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, 
महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहिँग िम्बर्न्धि ऐन, 
तनर्मको आधारमा र्ि स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन 
जारी गररएको छ। 

स्रोि िाधनको प्राति र पररिालन िम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रदान गनुा िथा िशुािन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, िावाजतनक िम्पर्त्तको िंरक्षण र उपर्ोग, जवािदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, िेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडिाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् िङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुािन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता ितमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकािका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, िेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, िेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा िाथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलिल र बरेुजू िस्र्ौट िम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरूमा िधुार िथा गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुािन कार्म हनुे 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

िमर् र जनशर्क्तको िीतमििाको बाबजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूिँग छलिल 
िमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन, र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा िधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा िहर्ोग 
परु् र्ाउने स्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा िंलग्न र्ि कार्ाालर्का कमािारीहरू 
िबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, बागमिी प्रदेश 

पर िंखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ५६६ तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

र्िक्कल गाउँपातलका, तिन्धलुी । 

 

कैर्िर्ि िर्हिको रार् 

हामीले  र्ि गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैर्िर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अिर बाहेक, पेि भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा िमाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहिँग िम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम िारभिूरूपमा िही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्िर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  र्ि गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल िावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.4 करोड 91 लाख 58 हजार बेरुजू देर्खएको छ। बेरुजू मध्र् ेअिलु गनुापने रू.32 लाख 90 हजार, प्रमाण कागजाि पेि 
गनुापने रू.4 करोड 1 लाख 99 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.51 लाख 69 हजार र पशे्की रू.5 लाख रहेको छ ।पातलकाको गिवषािम्म  रु.४ 
करोड ७६ लाख ४९ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्िवषा िमार्ोजन र िम्परीक्षणबाट िर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू िमेि हालिम्मको 
अद्यावतधक बेरुजू रु.९ करोड १९ लाख ११ हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्िैिाथ िंलग्न छ । 

३. र्ि गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र िाधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, अिलुी लक्ष्र्अनिुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनिुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम िञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ। कार्ाालर्बाट िम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्िको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहिँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्िैगरी स्वीकृि आिारिंर्हिाको पालना गरी कार्ािम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

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

र्वत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी  वा अन्र् गल्िी िमेिका कारण िारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होि ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् िर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले िामान्र् स्िरको आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग 
िम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन िक्न े
तनर्िििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले िामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैिरक पाना िक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई िारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

  

          
 

 

 

         (तरलोिन आिार्ा) 
       नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

र्िक्कल गाउँपातलका, तिन्धलुी 
बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट िर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

अिलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दिा िंखर्ा 

रकम 

दिा िंखर्ा 

रकम 

दिा िंखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व 
लगि 

र्जम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

74 43 49158 
0 0 0 

74 43 49158 3290 5169 40199 ० ० 45368 500 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

िम्मको 
बाँकी 

िमार्ोजन र्ो वषाको िर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा िम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

तिन्धुली ४७६४९ ० ४८९६ ४२७५३ ० ४९१५८ ९१९११ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : िफ�कल गाउँपा�लका, �स�धुली , िफ�कल गाउँपा�लका , �स�धुली

काया�लय �मुख िशबहरी दाहाल २०७८-१२-६ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख राजु �साद �यौपाने २०७७-५-२२ २०७८-११-२६

लेखा �मुख महे�वर दाहाल २०७८-१०-१९

लेखा �मुख दाताराम �याकुरेल २०७६-८-२० २०७८-१०-१८

बे�जु रकम ४९,१५७,९४६

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १३,९३,४३,४५०.४४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३४,६९,२३,४७३ चालु खच� ३०,७५,४७,६३४

�देश सरकारबाट अनुदान ६,१७,९७,००० पँूजीगत खच� १६,०५,६९,५३२

राज�व बाँडफाँट ७,७३,०८,३९३.३६ िव�ीय/अ�य �यव�था १,२१,१९,६१३

आ�त�रक आय १,२१,७१,४०८

अ�य आय १,८३,८७,६३२.६४

कुल आय ५१,६५,८७,९०७ कुल खच� ४८,०२,३६,७७९

बाँक� मौ�दात ५,०२,८५,४७८.४४
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस
गाउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअ��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� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३४ सभा सद�य, १८५ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा १६ हजार ९६६ जनसं�या रहेको छ ।

२ �थानीय स�� चत कोष
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा भएका आय�यय िहसावको आ�थ�क वष�  २०७७।०७� को
िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.न. २७२ िन�न वमो�जम रहेको छ ।
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िववरण िट�पणी यस वष�  �. गतवष�  �.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/

भु�ानी

ज�मा आफैलेगरेको �ाि�/

भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५२९,८६१,९०० ५१६,५८७,९०७ ५१६,५८७,९०७ ४०३,६०४,८५६.२२ ४०३,६०४,८५६.२२

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ५१४,४८१,७२८.५० ४९८,४६१,८३० ४९८,४६१,८३० ३६९,३०७,१४४.२२ ३६९,३०७,१४४.२२

११००० कर ११ ९१,२९४,९७० ७७,५०३,६७३.२८ ७७,५०३,६७३.२८ ६३,१३६,०८८.७२ ६३,१३६,०८८.७२

१३००० अनुदान ४०९,२६०,०७४ ४०८,९८२,०२८ ४०८,९८२,०२८ २९७,४६९,००० २९७,४६९,०००

संघीय सरकार १२ ३४६,९२३,८५३ ३४६,९२३,४७३ ३४६,९२३,४७३ २७५,८११,००० २७५,८११,०००

�देश सरकार १२ ६१,७९७,००० ६१,७९७,००० ६१,७९७,००० २१,६५८,००० २१,६५८,०००

जनसहभािगता ५३९,२२१ २६१,५५५ २६१,५५५ ० ०

१४००० अ�य राज�व १३,२२६,६८४.५० ११,९२९,३३०.७२ ११,९२९,३३०.७२ ८,७०२,०५५.५० ८,७०२,०५५.५०

१५००० िविवध �ाि� ७००,००० ४६,७९८ ४६,७९८ ० ०

ख. अ�य �ाि� १५,३८०,१७१.५० १८,१२६,०७७ १८,१२६,०७७ ३४,२९७,७१२ ३४,२९७,७१२

कोषह� १५,३८०,१७१.५० १४,५६९,१४० १४,५६९,१४० ३३,०१४,५७१ ३३,०१४,५७१

धरौटी ० ३,५५६,९३७ ३,५५६,९३७ १,२८३,१४१ १,२८३,१४१

भु�ानी (ग+घ) ५४३,०८८,५६९.५० ४८०,२३६,७७९ ४८०,२३६,७७९ ३६४,५४४,६१८.८९ ३६४,५४४,६१८.८९

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ५२७,७०८,३९८ ४६८,११७,१६६ ४६८,११७,१६६ ३४०,०२६,०४९.८९ ३४०,०२६,०४९.८९

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ ४६,९२७,६९३ ४२,४९५,५८३ ४२,४९५,५८३ ३४,०९१,६०० ३४,०९१,६००

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ १२१,०१६,८४३ १०५,४४६,१४७ १०५,४४६,१४७ ५९,००६,५४२ ५९,००६,५४२

२५००० सहायता (Subsidy) १८ २८,२०४,६४२ २७,४८६,८३७ २७,४८६,८३७ २४,७७१,८८१ २४,७७१,८८१

२६००० अनुदान १८ १३६,११२,००० १२९,२०२,२१७ १२९,२०२,२१७ १०२,४७७,९६९ १०२,४७७,९६९

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ ७००,००० ३९३,००० ३९३,००० १,२९४,९४७ १,२९४,९४७

२८००० अ�य खच� १८ २,७४०,००० २,५२३,८५० २,५२३,८५० १,६४६,७०० १,६४६,७००

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� १८ १९२,००७,२२० १६०,५६९,५३२ १६०,५६९,५३२ ११६,७३६,४१०.८९ ११६,७३६,४१०.८९

घ. अ�य भू�ानी १५,३८०,१७१.५० १२,११९,६१३ १२,११९,६१३ ३६४,५४४,६१८.८९ ३६४,५४४,६१८.८९

कोषह� १५,३८०,१७१.५० ११,४९५,६८८ ११,४९५,६८८ २३,७६८,५६९ २३,७६८,५६९

धरौटी ० ६४०,००० ६४०,००० ७५०,००० ७५०,०००

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक� -१६,०७५ -१६,०७५

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) -१३,२२६,६६९.५० ३६,३५१,१२८ ३६,३५१,१२८ ३९,०६०,२३७.३३ ३९,०६०,२३७.३३

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) १३,९३४,३५०.४४ १३,९३४,३५०.४४ १३,६४७,८१७.१७ १३,६४७,८१७.१७

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) -१३,२२६,६६९.५० ५०,२८५,४७८.४४ ५०,२८५,४७८.४४ ५२,७०८,०५४.५० ५२,७०८,०५४.५०

ब�क तथा नगद बाक� २४ ५०,८३२,५५२.४४ ५०,८३२,५५२.४४ ५२,७०६,४५४.५० ५२,७०६,४५४.५०

ब�क तथा नगद बाक� २४ ५०,८३२,५५२.४४ ५०,८३२,५५२.४४ ५२,७०६,४५४.५० ५२,७०६,४५४.५०

गाँउपा�लकाले पेश गरेको िव�ीय िववरणमा समावेश नभएको खच�  शीष�कह� िन�नानुसार रहेका छन्ः
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�स.नं. खच� शीष�क बजेट िनकासा

१ �थानीय पूवा�धार िवकास सा�ेदारी काय��म ७१४०००० ७१४००००

२ �देश पूवा�धार िवकास सा�ेदारी काय��म �०००००० �००००००

३ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ४०४६४००० ४०२७७३००

४ ग�रव सँग िव� वे� वर �४६००० �२००००

५ एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास काय��म १३९७८००० ८५०००००

६ �थानीय �शासक�य भवन िनिमा�ण काय��म १८००००० १४४९५२१

ज�मा ७१९२८००० ६५८८६८२१

संघीय राज�वतफ�  �. ३३२६१७ राज�व आ�दानी तथा संघीय संिचत कोष दा�खला गरेको आ�थ�क िववरण पेश भएको छ ।

३ लेखापरी�णको सीमा
उ�े�खत आ�थ�क कारोवारको नेपाल लेखापरी�ण �यव�थापन �णाली (NAMS) काे सूचना �िव�धमा आधा�रत �वीकृत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेश ग�रएको बािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका
कागजात र िववरणह�, �यव�थापन �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधारमानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ ।
लेखापरी�ण ऐन, २०७५ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मापद�ड तथा माग�दश�नमा नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार तथा काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा
काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ । सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा
काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीह�सँग छलफल स�प� गरी कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

४ िफता� दा�खला 
आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा िनकासा म�य बाँक� रहेको संघीय सशत� अनुदानतफ�  �. १,५५,४८,४५२।- िमित २०७८।४।४ र िवशेष अनुदानको िमित २०७८।७।१६ मा र �देश सशत�तफ� को �. १५,४४,९२९।- र
िवशेषतफ� को �. १,००,०५८।- िमित २०७८।४।४ मा र �देश समपूरकतफ� को �. २२,७९,९१८।- िमित २०७८।६।१७ मा राि�य वािण�य ब�क �स�धुली शाखामा िफता� दा�खला भएको छ ।

५ सेवा �वाह
लेखापरी�णलाई �ा� िववरण अनुसार आ. व. २०७७।७� मा पा�लकाबाट िन�नानुसारको सेवा �वाह गरेको दे�ख�छ ।
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�स न �ववरण �ववरण सेवा �ाि�का ला�ग �नवेदन र �सफा�रश स�या
१ �ववाह दता� १७३
२ ज�म दता� ३६७
३ मृ�य ुदता� ९२
४ बसाईसराई दता� ५२
५ नाग�रकता �सफा�रश २९०
६ घरबाटाे �सफा�रश ३०८
७ नाता �मािणत २९१

६ िव�ीय िववरण
यस गाउँपा�लकाको िव�ीय िववरण स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

६.१ चौमा�सक �गित िववरण - आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र
चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सो बमो�जम चौमा�सक िववरण
बनाई पेश गरेको पाइएन । कानूनको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

६.२ (क) िव�ीय िववरण िव� लेषण – �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 महालेखा परी�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 स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः .

• कितपय ब�क खाताह� �े�ता अनुसार बैक मौ�दात ऋणा�मक रहेको तथा �थानीय तहका सबै खाताह�को एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक
नरहेको ।
• �ा� िवतीय िववरणको अनुसूची-२४ मा बैक कारोवारमा बषा��तको बाक� �. ५०८३२५५२।- र अनुसूची-२४ अनुसारको नगद तथा बैक बाँक� �.

१६६४४३०४।- भई बैक �. ३४१८८२४८।- ले बढी दे�खएको िव�ीय िववरणले देखाउदछ । अनुसूची-२४ मा देखाएको ब�क तथा नगद बाँक�
�.५०८३२५५२।- म�ये िवभा�य कोष खातामा �. ३४१८८२४८।- ब�क कारोवारमा िभ�ता भ�े उ�ेख छ । यस स�व�धमा पु��ाई �ा� नभएकोले
िहसाव यिकन ह�नुपद�छ ।
• NEPSAS Based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेतापिन �ितवेदन र लेखा�नबीच सम�पता दे�खँदनै ।
• �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 ।
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• पा�लकाको स��तकोषको ब�क नगदी िकताब अनुसार �. ५५०७७६२९१।- खच� दे�खएकोमा िव�ीय �ितवेदनमा �. ४६८११७१६६।- दे�ख�छ । ब�क
नगदी िकताब र िव�ीय �ितवेदन बीच �. ८२६५९१३३।- ले फरक दे�खएको स�ब�धमा यिकन गनु�पद�छ ।

लेखापरी�णका �ममा िव�ीय �ितवेदन र लेखा�नमा फरक रहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन ।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।
(ख) ब�क िहसाब िमलान - �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 । लेखापरी�णको �ममा २०७८ असार मसा�तको
�े�ता र ब�क �टेटमे�ट अनुसारको िहसाब िमलान िववरण देहाय बमो�जम रहेको छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाक� बै� �टेटमे�ट अनुसारको बाँक� फरक

१ आ�त�रक राज�व खाता ० ५६४३९०

२ बाँडफाड �ा� राज�व ० ९६७१३२.४५

३ चालु खच� जोर बष� ० ३६४२९१०१.३२

४ पँुजीगत खच� जोर बष� ० ४६७२३९५१.९८

५ िविवध खच� खाता ० १२३६४३३.५

६ �थानीयतह धरौटी खाता ८९८००३ २२८०४३७

७ �ठानीय तह स��चत कोष १३१२६११९.४४ १५४०१६३.७३

८ �थानीय तह आक�मीक कोष ७१६४० १४२५२५

९ �कोप �यव�थापन कोष ६१९८८४ ६८०१०७

ज�मा १६६४४३०४.४४ ९०५६४५४१.९८ ७३९२०२३७.५४

६.३ क�याण कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक
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कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले क�याण कोष खातामा गत वष�को मौ�दात �. ४१६०००।- रहेकोमा कारोबार भएको दे�खएन । उ� कोषको स�ालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै
ऐन कानूनको बजेट �यव�था भएको दे�खएन । 

६.४ �ज�मेवारी – �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 �ितवेदन अनुसार गत वष�को अ��यमा �. ५२७०६४५४।- मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.

१३९३४३५०।- �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जसअनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.३८७७२१०४।- घटी �ज�मेवारी सरेको
स�ब�धमा पा�लकाले गत आ.व को िनकासा िफता� गनु�पन� रकम �. ३०७८५१४६।- सु�मा �िव�ी नगरी �यानुअल िफता� गरेको रकम घटाउदा समेत �.

७९८६९५८।- फरक दे�खएकाले यक�न गनु�पन� �

७,९८६,९५८

७ आ�त�रक िनय� �ण �णाली
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली
तयार गरी लागू गनु�पन�मा लागू गरेको पाइएन। यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपशील बमो�जम रहेका छन्ः

७.१
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा साे नगरेको
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार
नगरेको
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको
म�यकालीन खच�को संरचना तयार नगरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�ाव�धक नगरेको
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरेको
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु�पन�मा नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका ३१३ उपभो�ा सिमितह�बाट
�.७ करोड ५२ लाख २० हजार खच� भएकाेमा उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� नगरेकाे र �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 नबनेकाे र �य�ता सिमितह�ले आय-�यको लेखापरी�णसमेत नगराएकाे
वातावरण संर�णको एक�कृत दीघ�कालीन योजना तयार गरे नगरेको
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस
पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमितको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा
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कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको
बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले यिकन गरी अ�याव�धक नगरेको
अधुरा आयोजनाको समी�ा नगरेको
बै� िहसाव िमलान नगरेको
योजना काया��वयनको काय�ता�लका नबनाएको
ठे�काको िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता नराखेको
उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण नगरेको
योजनागत �पमा अलग अलग नापी िकताब नराखेको र हाल स�मको प�रणाम र खच� दे�खने एक�कृत नापी िकताब �योगमा न�याएको
आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िव�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा नगरेको
दीगो िवकास योजनालाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमावली नबनाएको
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमो�जम आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण साम�ी िनमा�ण �याला भाडा महशूल लगायतको �यूनतम
दररेट नतोकेको
कुनै रकमको भु�ानी िददंा रीत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद, िबल, भरपाईह�ममा �सल�सलेवार न�बर राखी काय�लय �मुखले तोकेको
कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो नगरेको
उपभो�ा सिमितबाट ग�रएका धेरै काममा खच�का �माण परी�ण गदा� केहीमा मू.अ.करमा दता� नभएका फम�को िबल राखेको र तोिकएको समयमा नै
काय� स�प� ह�ने नगरेको ।
िनजामती सेवा, २०४९ बमो�जम काय� िववरण बनाई लागू नगरेको
क�टे�जे�सी िहसावकाे अिभलेख नराखेकाे
डोजर स�ालनको आ�दानी तथा खच� अिभलेख नराखेको
पा�लकाका कम�चारीह� मा� बैठक बसेकोमा समेत बैठक भ�ा भु�ानी गरेको
िव�ालयले गरेको खच�को भु�ानीमा िबलभरपाईह� स�कल नराखेको
िविभ� सिमितह� गठन भई बैठक भ�ा खच� लेखेकोमा सिमित भ�दा आम���त धेरै रहेको ।
खच� भएर जाने धेरै जसो समानको �ज�सी दा�खला नगरेको
सहायक �ज�सी खाता नराखेको
आ�त�रक लेखापरी�ण - �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२)अनुसार पा�लकाले आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई
सोको �ितवेदन �ा� गरेकोमा उ�� �ितवेदनमा औं�याइएका बे�जु �यहोरा फ�य�ट गरेको पाइएन । आ�त�रक लेखापरी�णबाट औ�याइएका बे�जु
समयमै िनयमानुसार फ�य�ट गराउनु पद�छ ।
िव�ालयह�को लेखापरी�ण - गाउँपा�लका मातहतका ५४ िव�ालयह�का लािग � १४११४९०५३।- िविनयोजन ग�र िनकासा खच� गरेको छ।
िब�ालयह�को लेखापरी�ण �ितवेदन �ा� गरी गाउँपा�लकाले िदएको िनकासा र अनुदान समेत समावेश गरी िव�ालयले िव�ीय िववरण तयार गरे
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नगरेको यिकन गनु�पद�छ।
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 �यव��थत �पमा रा�नुपद�छ ।

७.२ सूचना �िव�ध प�ित - सूचना �िव�ध िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारसँग स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना
�िव�धसँग स�ब��धत �णाली �यव�था (application control), �वेश िनय��ण (access control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् । सूचना �िव�ध
िनय��ण वातावरणका स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्ः

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

७.३ म   .ले.प फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ित - सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ
। पा�लकाले म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक र म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त
अिभलेख अ�ाव�धक �पमा राखेको पाइएन । तोिकएको फारमह�को अिभलेख अ�ाव�धक रा�नुपद�छ ।

७.४ �मण अिभलेख - �मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । पा�लकाले म. ले. प. फाराम
९०७, ९०८ र ९०९ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख तथा �ितवेदन राखेको पाइएन । तोिकएको फारमह� �योग गरी अिभलेख
रा�नुपद�छ ।

७.५ बे�जु लगतः बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । पा�लकाले म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख अनुसार म. ले.

प. फाराम अ�ाव�धक राखेको पाइएन ।

७.६ धरौटी िफता� – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२४ मा क�ा ग�रएको �रटे�सन मनी िनमा�ण �यवसायीले स�ब�धीत आ�त�रक राज� व
काया�लयमा कर िववरण पेश गरेको �माण कागजात पेश गरे पछी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले भूिमका ए�ड स�मत िनमा�ण सेवा �ा.�ल. पान
नं.६०९५१७९१४ को धरौटी �. १२५०००.०० िफता� गदा� करचु�ा �माण प� संल� नभएको �.

१२५,०००
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८ स�प�� उपयोग र संर�ण
यस पा�लकाको स�प�� उपयोग र संर�ण स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

८.१ संपित ह�ता�तरण र अिभलेखः �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ बमाे�जम पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को रेखदेख,

मम�त स�भार, संर�ण , ह�ता�तरण र अिभलेख रा�नुपद�छ । गाउँपा�लकाले सािवकको काया�लयको स�प�� ह�ता�तरण र अिभलेख अ�ािवक नगरेकाे र
वडा काया�लयमा रहेकाे �ज�सी सामान सिहतकाे अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाकाे मूल �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरेकाे पाइएन । �ज�सी खातामा
मालसामानह�काे मू�य समेत आंिशक मा� खुलेकाेले अिभलेख अ�ािवक ह�नुपद�छ ।

८.२ �ज�सी लगत - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा
अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत
खाता २०७५ असार मसा�तिभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितवेदन तयार गनु�पन�मा साे गरेको पाइएन । पा�लकाले िनयमानुसार �ज�सी लगत तयार
गनु�पद�छ ।

८.३ साव�जिनक स�प��को संर�ण र उपयोग - �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक
तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प�� र ज�गा एवं मम�त
स�भार तथा संर�णको अिभलेख नरहेकाे, स�प��को संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड नबनेको र संर�ण र उपयोग नीित तथा मापद�ड नभएको
अव�थामा पिन साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�प��को अित�मण भए नभएको अनुगमन गरेको पाइएन । गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को
स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गरी/गराइ अिभलेख रा� नुपद�छ ।

९ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन
यस पा�लकाको कानून िनमा�ण एवं काया��वयन स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

९.१ कानून िनमा�ण - �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 १६ ऐन, ४ िनयमावली, १६ काय�िव�ध ५ िनद�िशका समेत ४१
कानून िनमा�ण भएको दे�ख�छ ।िनमा�ण भएका सबै कानूनह� राजप�मा �कािशत भई काया��वयनमा रहेका छन् । 

९.२ �याय स�पादन - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा�
िववरण अनुसार गतबष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� नखुलेकाे र यो बष� थप भएको ३९ िववाद दता� भएकोमा २९ वटा मा� फ�य�ट
भई १० 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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१० बजेट तथा काय��म
यस गाउँपा�लकाको बजेट तथा काय��म स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

१०.१ बजेट तथा 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 गतेिभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ ।
सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी
�दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी पाव�ती सुनुवार २०७७।३।१० गते �. ४५ करोड ६० लाख ४६ हजारको बजेट सभा सम�
पेश गरेकोमा २०७७।३।२६ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

१०.२ अब�डा बजेट – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �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
बष� �. ३ करोड ९० लाख ६७ हजार अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� िमितको िनण�यबाट देहाय बमो�जमको बजेट �यव�था
गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स.नं. अब�डा शीष�क रकम (�. हजारमा) अब�डाबाट खच�

१ समपूरक कोष ३१०६७ पँुजीगत �कृित

२ अ�य� काेष ३००० चालु र पँुजीगत

३ राेजगार सहायता काेष ५००० खच� नभएकाे

ज�मा ३९०६७

१०.३ (क) रकामा�तर - �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 उप
िनयम ७ वमो�जम काय�पा�लकाले सभावाट �वीकृत सीमा र शीष�क बािहर गई खच� गन� नपाउने उ�ेख छ । गाउँ सभाको िनण�यानुसार काय�पा�लकाले िविभ�
मौजुदा ३७ काय��मबाट �. १ करोड १५ लाख ४१ हजार रकमा�तर गरी िविभ� ४० नयाँ तथा पुराना काय��ममा �. १ करोड ९१ लाख ६९ हजार
काय��म संशोधन गरी रकम खच� गरेको दे�खएको छ।

(ख) �मागत योजना- सरकारी िनकायले गत बष�को भु�ानी गदा� यस बष�को काय�लाई असर नपन� गरी भु�ानी िदन बाँक�को क�चावारी �मािणत भएको
अव�थामा मा� भु�ानी गनु�पछ�  । पा�लकाले यस बष� गत आ. व. को भु��ानी बाँक� �मागत योजनाको िविनयोजन ऐन माफ� त चालु आ.व.मा एकमु� योजना
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ह�ता�तरण र बजेट �यव�था गरी िविभ� ११ योजनाको लािग �. २४०९००००।- भु�ानी गरेको दे�ख�छ । उ� भु�ानी रकमको भु�ानी बाँक�को
�मािणत क�चावरी वेगर भु�ानी गरेको दे�खयो । भु�ानी बाँक�को क�चावारी वेगर भु�ानी गरेको उिचत दे�खएन ।

१०.४ बजेट माग�दश�न - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने
रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा
िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमित गठन भएको दे�ख�छ तर सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल
सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय �े�गत बजेट तजू�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन
मिहनािभ� स�प� गरी स�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को
बजेट सीमा �मुख �शासक�य अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई उपल�ध गराउनुपन�मा सो गरेको पाइएन ।
कानूनको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

१०.५ अ�य� कोष - गाउँपा�लकाले िविनयोजन ऐन, २०७७ मा अ�य� कोष बजेट शीष�कमा �. ३००००००।- एकमु� �पमा अब�डमा िविनयोजन गरेको दे�ख�छ
। गाउँपा�लकाका अ�य��तरको पटक-पटक टोक आदेश र काय�पा�लकाको िनण�य र गउँसभाको एकमु� खच� अनुमोदन गरी उ� कोषबाट इ�धन खच�,
सोलार मम�त, म��दर िनिमा�ण, बाटो मम�त, गाडीभाडा तथा समाि� ख�रद, खेल मैदान िनमा�ण लगायतका खच� �कृितका बेजट ि�याकलपह�मा िविभ� ३०
खच� गो�वारा भौचरबाट �. २८९१५१८।- खच� लेखेको दे�खएको छ । यसरी बजेट अव�डा राखी तजािवजी अ�धकार �योग गरेर अनुकुलतामा िनण�य गरेको
उपय�ु दे�खएन ।

१०.६ योजना छनौट तथा काया��वयन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक,

उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका
आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन
�कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना 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:
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�. सं. िववरण योजना सं�या रकम (� हजारमा)

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना १८३ ९४९०

२ � १ लाख एक दे�ख ५ लाख स�मका योजना १०९ २६२४०

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ८ ५४५०

४ � १० लाख दे�ख५० लाख स�मका योजना १३ ३४०४०

ज�मा ३१३ ७५२२०

१०.७ अिभलेख - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभूत 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�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ
। पा�लकाले �ोफाइल तयार गरेको पाइएन । ऐन िनयमको पालना ह�नुपद�छ ।

१०.८ �े�गत बजेट र खच� - �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र दीगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ ।
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 २६६०२२२१ २३१७४१६० ४.९८

सामा�जक �े� २११५४४४०० १८९५२२५३८ ४०.४८

पूवा�धार िवकास �े� १६१६७६८५३ १३५९१५७१० २९.०३

सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत �े� ५०३७६९५४ ४६४०७६०८ ९.९१

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ७७५०७९७० ७३०९७१५० १५.६१

ज�मा ५२७७०८३९८ ४६८११७१६६ १००

(क) खच� िब�लेषण - पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � १२१७१४०८।- राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � ५०२३६७४६२।- र अ�य समेत �
५१६५८७९०७।- आ�दानी भएकोमा चालुतफ�  � ३०७५४७६३४।- र पँुजीगततफ�  � १६०५६९५३२।- समेत � ४८०२३६७७९।- खच� भएको छ ।
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खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा २.५३ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा � ४८००००० खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको
३९.४३ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ६१.२१ �ितशत चालु र ३१.९६ �ितशतमा� पँुजीगत
िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बढी खच� भएको दे�ख�छ ।
�शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।
(ख) आ�त�रक आयको तुलनामा �शासनीक खच� - लेखापरी�ण लाई �ा� िववरण अनुसार यस वष� कुल आ�त�रक आ�दानी �. १२१७१४०८।- रहेकोमा
पा�लकाको कुल �शासिनक खच� � ७३०९७१५०।- रहेको छ । आ�त�रक आयको तुलनामा �शासिनक खच�को िह�सा ६.०० गुणा बढी रहेको छ ।
पा�लकाले आ�तरीक आ�दानीको थप �ोतह� बढाउन पहल गनु�पद�छ ।
(ग) चौमा�सक पँुजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७, को िनयम ३५ मा बजेट तथा काय��म काय��वय गन�
काया�लयले अनुसूची-२ बमो�जमको ढाँचामा �ैमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पन� �यव�था छ । साथै पा�लकाले �वीकृत भएको काय��म बमो�जम
चौमा�सक �गित िववरण बनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ ।
पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँुजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा
असरपन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

पँुजीगत कूल खच� १६०५७० २४०३१ ३९४०७ ९७१३१ ६०३८०

खच� �ितशत १०० १४.९६ २४.५४ ६०.४९ ३७.६०

१०.९ वािष�क �गित िववरण - पा�लकाले चौमा�सक र वािष�क �गित िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय�तर, �देश�तर, �ज�ा�तर
तथा के��ीय �तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पद�छ । पा�लकाको स�ा�लत योजनाह�को �गित िववरण पेश
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 सोको िव�लेषण गन� सिकएन । अतः �वीकृत काय��म बमोजीम काय� स�ालन र स�ा�लत काय�को �गित
िववरण तयार ह�नुपद�छ । 

१०.१० उपभो�ा सिमितलाई �शासिनक खच� – गाउँपा�लकाको पूवा�धार �यव�थापन ऐन, २०७४ (संशोधन समेत) को दफा ८ बमो�जम उपभो�ा सिमितलाई
लागत अनुमान बाहेकको स�झौता भए बमो�जम �शासिनक खच� वापत �. २४५००००।- भु�ानी गरेको दे�ख�छ । नमूना छनौटका आधारमा िबल भरपाई
परी�ण गदा� य�तो खच� खाजा तथा खाना लगायतको खच�को िबल भरपाई संल� दे�खएको छ । यसरी लागत अनुमान र सहभािगतामा समावेश नगरी
उपभो�ा सिमितलाई �शासिनक खच� वापत थप खच� भु�ानी िदएको �. २४५००००।- पा�लकालाई थप आ�थ�क �ययभार पन� गएको �.

२,४५०,०००
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योजना िववरण �शासिनक खच� गा.पा.बाट संचा�लन योजनामा सं�या योजनाको रकम �शासिनक खच� �ययभार

१ लाखस�म ५००० १८३ ९४९०००० ९१५०००

५ लाखस�म १०००० १०९ २६२४००६३ १०९००००

१५ लाखस�म १५००० ८ ५४५०००० १२००००

२५ लाखस�म २५००० १३ ३२०४०००० ३२५०००

२५ लाख मा�थ ०.४० �ितशत ०.४० �ितशत

ज�मा ३१३ ७५२२००६३ २४५००००

११ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन
यस गाउँपा�लकाको संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

११.१ �वीकृत दरव�दी र पदपूित� - �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 बमो�जम दरव�दी �वीकृत र पदपूित� ह�नुपन� �यव�था छ । पा�लकामा कुल दरब�दी सं�या ३१ रहेकोमा २७ पदपूित� भएको छ ।
दरब�दी बमो�जमको पदपूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ । 

११.२ करार सेवा - �थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोजको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन
सव��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था
छ । पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको आव�यकताको आधारमा ७६ जना
कम�चारीह� करारमा राखी वष�भरीमा करार सेवा शु�क खच� शीष�कबाट �. १२८४०१८७।- खच� लेखेको दे�खयो ।
�यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी सवारी चालक, काया�लय सहयोगी, �ल�बर, ईले��ट� �सयन, चौिकदार, मा�ल, बँगैचे
लगायतका पदमा मा� करारबाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले उ�े�खत पद बाहेकको िविभ� ई. १ जना,सहायक �तर �ािव�धक समेत
१५ जना, अिमन १, अ.हे.ब. ६, अनमी ९, र �याब अ. १, जना गरी ३३ जना काय�पा�लकाको �सफा�रसमा गाउँसभाको अनुमोदनबाट करार िनय�ु�� गरी
वष�भरीमा �. १२४९८९८०।- भु�ानी गरेको दे�खएको छ ।

११.३ �ो�साहन भ�ा - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा
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स�ब�धी आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानून बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानून बमो�जम ह�ने
�यव�था छ । पा�लकाले कानून नबनाई यो वष� गाउँ काय�पा�लकाको िनण�य र गाउँसभाबाट अनुमोदन गराई १२ जना कम�चारीह�लाई अित�र� समय काम
गरेको आधारमा �ो�साहत भ�ा वापत �. ३६०८५०।- खच� लेखेको दे�ख�छ । 

११.४ तलवी �ितवेदनः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख२ बमो�जम तलबी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा पा�लकाले वष�भ�रमा
गाउँपा�लकातफ�  �. १०१२६२९३ ।- र �वा��य तफ�  �. १३५६४३९४।- गरी ज�मा �. २३६९०६८७।- तलबी �ितवेदन पा�रत नभई तलब खच� लेखेको
पाइयो । तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पद�छ ।

११.५ योजना छनौट - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल
�ा� ह�ने �गितका योजना छनौट गरी �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था बमो�जम योजना छनौट र काया��वयन गनु�पद�छ । पा�लकाले िनयमानुसार योजना
छनौट तथा काया��वयन गरेको पाइएन । योजना छनौट तथा �ाथिमक�करण गदा� उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने योजना छनौट तथा काया��वयन
गनु�पद�छ । 

१२ अनुदान �ा�ी, िवतरण र उपयोग
यस गाउँपा�लकाको अनुदान �ा�ी, िवतरण र उपयोग स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

१२.१ 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 पा�लकाले औष�ध उपचार �योजनको लािग यो वष� िविभ� न �यि�लाई �. १६०७२४० र अ�य सहायता �.

९१७०० समेत �. १६९८९५० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

१२.२ अनुदानको अनुगमन - साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको यिकन गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले
समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर पा�लकाले �वा��य कृिष, पशु, अनुदानमा �. ११८१३९९१।- खच� लेखेको छ । 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 । 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 । केही उदाहरणह�
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�.स काय��मको नाम लाभ�ाही सं�या अनुदान रकम

१ यवुा लि�त काय��म २०००० का दरले १० वटा फम�लाई िवतरण ग�रएको २०००००

२ ८० �ितशत अनुदानमा �ला�टीक टनेल िवतरण २४ जना १०००००

३ िप�लको ��ेयर �ा�क� गाउँिवकाससिमित सािवक
वडामा ११ थान सिहत ६० थान

३० लाभ�ाही िनशु�क िवतरण ३५६४९१

४ ६० �ितशत अनुदानमा कृिष औजार ५६ लाभ�ाही कन� सेलर ३०८०००

५ २ समुहलाइ म�टी�प �ेसर

६ आँप �लची पकेट �े� म�ये पाकेट �े� ३००० लाभ�ाही २९९५००

७ िकिवको िब�वा िवतरण ५० �ितशत १ समुह १०००००

८ धान मकै गह� ँक र आलुको िबउ िवतरण ५० �ितशत ४०००००

९ जुनार सु�तला नासपाती कागती िब�वा िवतरण ५०
�ितशत

२०००००

१० अ�बाली तथा फलफुलमा �योग ह�ने िवषादी ख�रद
िनशु�क

४००० ३०००००

११ माछा पालन अनुदान ४ वटा फम�लाई १०००००

१२ कृषक दता� �यव�थापन काय��म फम� छपाइ र �िव�ीकरण ३०००००

१३ �थानीय तहमा िमिन िड�जटल मोबाइल माटो �याब
�थापना तथा प�र�ण काय�को संचालनको लािग सशत�
अनुदान

५०००००

१४ राि�� य र �थािनय मह�वका खा� तथा पोषण सुर�ामा टेवा
पुया�उने बाली व�तुको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन
के�� पकेट िवकास काय��म संचालन ५० �ितशत

६ वटा पकेट समुह १ नं वडा िकिव २ नं वडा धान ३ नं वडा
आलु ४ नं वडा गहत ५ नं वडा आँप �लची र ६ नं वडा जुनार

२४०००००
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१४ गोठ खोर सुधार काय��म ५० जना कृषक घरप�रवार ५०००००

१५ लि�तवग� र सीमा�तकृत वग�मा बंगुर पाठापाठी न�ल
सुधारका लागी िवतरण

२ समुह �ित समुह १० वटा बंगुर पाठापाठी १०००००

१६ भुइ तथा डाले घाँसको िबउ बेना� िवतरण ६१ जना कृषकलाई १५० केजी विष�म ४७ जना कृषकलाई
२०० केजी जै २७ वटा बा�ा फम� १ वटा भ�सी फम� र ३३ जना
कृषलाइ बडहर टाक� िक�बु भटमासे कोइरालो िब�वा िवतरण

१८००००

१७ औष�ध ख�रद वडा नं ०६ को बा�ा महमारी ६ मासे रोग िनय��ण १९७०००

परजीवी िव�� कृषकलाइ िवतरण आउट �से�ट र�ज�रमा इ�ट� ी ७३०००

परजीवी िव�� कृषकलाई िवतरण आउट �से�ट र�ज�रमा इ�ट� ी १०००००

१८ पशु �याब �थापना आव�यक साधन ख�रद १०००००

१९ लागत साझेदारीमा बा�ा �व��न काय��म ३ वटा समुह १००००००

२० लागत साझेदारीमा नयाँ कृिष अिभयान सहकारी सं�था
�लिमटेड

१ वटा सहकारी सं�था २००००००

२१ बा�ाको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट वडा नं २ ५ र ६ गरी ३ वटा बा�ा पकेट १५०००००

२२ बा�ा �व��न काय��म २२ वटा बा�ा पालक समूहलाई उ�त जातको �याडे बोका
िवतरण

५०००००

ज�मा ११८१३९९१

नाफामूलक सं�थालाई अनुदान – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा�
रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान
उपल�ध गराउन िम�दनै । यिद उपल�ध गराउने हो भने पिन साव�जिनक �पमा िनःशु�क वा �यनु शु�कमा सेवा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । यस
�थानीय तहले यो वष� देहायअनुसारका ४ नाफामूलक सं�थाको लािग � ३३४००००।- अनुदान उपल�ध गराएका छन् । तर �यसबाट उपरो� बमो�जम
सेवा �वाह ह�ने सुिन��चत छैन ।
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�स.नं. अनुदान पाउने सं�थाको नाम �योजन अनुदान रकम

१ �ी �ृजनिशल लघुउ�िम मिहला समूह अनुदान ५०००००

२ �ी नयाँ कृिष अिभया सहकारी सं�था �ल. पशु पालन २००००००

३ �ी ि�वेणी सहकारी सं�था �ल. भवन िनमा�ण ७०००००

४ गौरी शंकल बचट तथा ऋण स.स.�ल. भवन िनमा�ण १४००००

ज�मा ३३४००००

१२.३ अ�य िनकाय खच� – साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका �योजनमा
�.६ लाख खच� गरेको दे�ख�छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

�स.नं. भु�ानी पाउने सं�थाको नाम �योजन रकम

१ िफ�कल फलफूल �शोधन के�� सामा�ी ख�रद ५०००००

२ �वत�� यवुा उ�मशील सं�था लोकसेवा तयारी क�ा संचालन १०००००

ज�मा ६०००००

१३ राज�व आ�त�रक िनय��ण
यस गाउँपा�लकाको राज�व आ�त�रक िनय��ण स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

१३.१ �ोत लेखा�न - पा�लकाले राज�वका सबै �ोतह� उिचत त�रकाले लेखा�न गनु�पद�छ । पा�लकाले पा�लका �े�िभ�काे भवन, टहरा, ज�गा, पोखरी आिदको
बहाल ,रोय�टी वा लाइसे�स वा य�तै �कारका शु�क, होिड�� बोड�, पाक�  लगायतबाट ह�ने शु�क र अ�य स�भा�य आयका �ोतह�काे लेखा�न तथा
अिभलेख गरेको पाइएन । राज�वका सबै �ोतह� लेखा�न गनु�पद�छ ।

१३.२ आय अिभलेख - गाउँपा�लकाले आय �ाि�का लािग भएका (बहाल, लाइसे�स, शु�क ज�ता) स�झौताह� उिचत त�रकाले नराखेको, स�झौताह�
अ�ाव�धक पिन नभएकाे र अिभलेख पिन सही त�रकाले नरा�खएकाे, आय �ाि�का लािग भएका (बहाल, लाइसे�स, शु�क ज�ता) स�झौताह� सुरि�त
त�रकाले नराखेको अव�था दे�खएकाे छ । पा�लकाले आय �ा�ीका कागजातह� �यव��थत �पमा रा�नुपद�छ । 
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१३.३ राज�वा दा�खला - आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा यस गाउँपा�लका अ�तग�त वडा काया�लयबाट संकलन भएको नगदी र मालपोत र�सदबाट उ�े�खत बढी
दा�खला राज�व िकन भएको हो पु��ाई गन� र घटी दा�खला भएको �. ५८१७४।- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८
बमो�जम १० �ितशत ज�रवाना समेत �. ६३९९१।- राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� �.

वडा नं. आ�दानी दा�खला बढी दा�खला घटी दा�खला दा�खला भौचर सं�या

१ २५७१२१.५ २६८०५३ १०९३१.५ 0 ७

२ १०८०३१ १३२१७१ २४१४० 0 ३

३ २७१७६५ २६८०११ ० ३७५४ ६

४ २४४७८० २४४२५५ ० ५२५ ११

५ २२१८८८.२५ २२८०८७ ६१९८ 0 ३

६ १५६०८९ १४६३४० ० ९७४९ २

गाउँपा�लका १०२८८६४ ९९५२५३.६ ० ३३६१०.४ १३०

नदीज�य १७२२०२६ १७११४९० ० १०५३६ २८

ए�बुले�स (गाडी नं. ३८५५) ३८११६० ३८३५८० २४२० ० २

ए�बुले�स (गाडी नं. ५२२५) ३७०१४० ६२१२६७ २५११२५ ० ८

ज�मा ४७६१८६४.७५ ४९९८५०७.६ २९४८१४.५ ५८१७४.४

६३,९९१

१३.४ भूिम कर – यस गाउँपा�लकाको सात� गाउँ सभाबाट �वीकृत वािष�क नीित, काय��म, बजेट तथा िनण�यह� आ.व. २०७७।७८ को अनुसूची-१ मा
गाउँपा�लकाबाट �लईने भूिमकरको दर �यूनतम र�ज�� ेशन �योजनको लािग मालपोत काया�लयले तयार गरेको �यूनतम मू�यांकनको ०.०१ �ितशतका दरले
मालपोत रकम कायम गरी मालपोत �लने �यव�था ग�रकएकोमा नमूना परी�ण गदा� वडा नं. ३ ले देहाय बमो�जम भूिमकर असुली गदा� िनयमानुसार तोिकए
बमो�जम राज�व असूल गरेको पाइएन । पा�लकाले भूिम कर असुली गदा� बा�तिवक आय गणना गरी भुिम कर असुल गनु�पद�छ । केही उदाहरणह�ः
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र�सद नं. �े�फल उठेको रकम उ�नु पन�

125 0-4-0-0 0.01 2.5

126 0-9-3-3 0.02 5.6

127 2-13-3-0 0.03 28.12

128 6-10-0-0 0.08 66.25

129 5-9-1-2 0.06 56.62

130 19-11-1-2 150 196.87

१३.५ र�सद िनय��ण खाता - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार �थानीय तहले आ�त�रक आ�दानी ह�ने रकमह�को नगदी र�सद जारी गरी
�यसलाई दिैनक आ�दानी िकताबमा �िव� गरी तोिकएको समयमा बै� दा�खला गनु�पद�छ । काया�लयले राज�व असूलीमा �योग ह�ने र�सदको छपाइ एवं गत
िवगतको बाँक� र यो वष� खच� भई आगामी वष�को लािग �ज�मेवारी सारेको तथा यस पा�लकाको �ज�सी खाता हेदा� नगदी र�सद १२० र मालपोत र�सद १२०
ठेली गरी ज�मा २४० ठेली आ�दानी बाढेको पाइयो सोही र�सद र�सद िनय��ण खातामा वडामा, ए�बुले�स र ढु�ा, िग�ी बालुवामा �योग भएको बाहेक ठेली
आ�दानी बाढेको पाइएन । उ� र�सद छपाई ग�रएका कित दे�ख कितस�म र�सद नं. को र�सद ठेली छपाई ग�रयो सो यिकन गन� सिकएन । पा�लकाले
लेखापरी�णका �ममा मालपोत ४२ ठेली र नगदी ७५ ठेली मा� पेश गरेको छ । नगदी ४५ र मालपोत ७८ गरी १२३ ठेली �योग भएको भए आ�थ�क
काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ बमो�जम १० �ितशत ज�रवाना समेत असुल गरी दा�खला गनु�पन� अ�यथा खाली र�सद ठेली
र.नं. सिहत सबै र�सदको िववरण पेश गनु�पद�छ ।

(क) वडामा, ए�बुले�स र ढु�ा, िगि� बालुवाका लािग िवतरण ग�रएका र�सद िनय��ण खातामा आ�दानी बाढेका म�ये वडा नं. ५ मा र.नं. ३३५१-३४००,

ए�बुले�स ५२२५ मा र.नं. १३०१-१३५० र निदज�य आ�दानीमा र.नं. १०५१-१११ को ठेली र�सद िनय��ण खातमा नचढाई िवतरण गरेको पाइएकोले
राज�व असूलीमा �योग ह�ने र�सद उपय�ु ढ�ाबाट �योग भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�ने आधार भएन । यस स�ब�धमा ग�भीर भई र�सदको �योगलाई
�यव��थत बनाईनुपद�छ ।

१३.६ सूचना �िव�ध अिभलेख - गाउँपा�लकाले आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयमा ५८ बमो�जम राज�व दा�खला तथा
राज�वको लेखा रा� नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले राज� वको दता� र दता� खारेजी लगत, राज�व लगत, राज�व िनधा�रण अिभलेखह�, सूचना �िव�धमा
आधा�रत अिभलेख राखेको अव�थामा �यसमा अ�ाव�धकता नरहेको, आव�यकता अनुसार मलेप फाराम नं १०१ दे�ख ११५ को �योगको अव�था
अ�ाव�धक �पमा राखेको दे�खएन । राज� व अिभलेख अ�ाव�धक �पमा रा�नुपद�छ ।

१३.७ ऐनको अ�धकार अ�तग�त जारी ग�रएका िनयम, िनद�िशका वा प�रप�ह�ह�ले आव�यकता अनुसार िनयिमत �पमा अ�ाव�धक ह�ने नगरेको दे�ख�छ ।
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१४ ख�रद �यव�थापन
यस गाउँपा�लकाको ख�रद �यव�थापन स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

१४.१ (क) सवारी साधन ख�रद – अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती 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� नपाइने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले ३ थान दईु पा� �े सवा�र साधन ख�रदमा �. ९४८९००।-
खच� गरेका छन् ।
(ख) डीपीआर खच� – बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । यस
�थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहाय बमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

�स.

.नं
योजनाको नाम परामश�दाताको नाम र

ठेगाना
�वीकृत
रकम

खच� रकम योजनाको लंइ

1 �वा��य उपकरण सिहत �याव �थापना हे�थ टेक इ��जिनय�र� 34996 34996 3000000

2 Master & detailed Engineering Report Of Mahakali Devi
Temple

phikkal Engineering
associats

397195 397195 0

3 DPR Of Administrative Building systematic Engineering
associates (SEA)
constancy pvt.ltd

1186500 1186500 90337176.77

4 गाउँपा�लका �े�को सुनकोशी नदीको आसपासको वगर �े�को
�ार��भक वातावरणीय परी�ण �ितवेदन

लसकुश इ��जिनय�र�
क�स�टे�सी �ा.�ल.

472210 472210 0

5 सुनकोशी नदीमा िमिशने वहादरुाखोला,साखरखोला �जतुखोला
िनगुरेखोला वा�सुखोला ढोडनी खोला �सदालीखोलाको वगर �े�बाट
नदीज�य पदाथ� �ार��भक वातावरिणय पितवेदन

आर�भ इ��जिनय�र�
क�स�टे�सी �ा.�ल.

470080 470080 0

6 गाउपा�लका �तरीय अ�पताल भवन िनमा�णको िव�तृत अ�ययन
�ितवेदन र ठे�का कागजप� (िडजाइन,डौइ� इि�मेट समेत )

आर एस.एस.

इ��जिनय�र� �ा.�ल.

499,000 499,000 82279814.5

7 DPR Of Homestay Building नखुलेको नखुलेको 17687757.9

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।
डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक
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जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजना �स.नं. २ को काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले
खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।
(ग) टु�ा गरी ख�रद – साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ मा �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकापा�लकाले
पा�लकाको देहाय बमो�जमको िनमा�ण काय� टु�ा गरी � ९३७६३४ को ख�रद गरेको दे�ख�छ । एउटै काय��मलाई टु�ा गरी ख�रद गन� �यव�थामा िनय��ण
ह�नुपद�छ । कही उदाहरणह�ः

�स नं. भौ.नं. योजनाको नाम भु�ानी पाउने रकम

१ ३५१ २ नं वडा काया�लय �शासिनक भवन िनमा�ण �ीकृ�ण िनमा�ण सेवा ४९८०३७

२ ३५० २ नं वडा काया�लय �शासिनक भवन िनमा�ण सृजनशील िनमा�ण सेवा ४३९५९७

(ग १) साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ मा �ित�पधा� सीिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले देहाय बमो�जमको मेिशनरी
औजार तथा मसल�द शीष�कमा टु�ा गरी � को ख�रद गरेको दे�ख�छ । एउटै काय��मलाई टु�ा गरी ख�रद गन� �यव�थामा िनय��ण ह�नुपद�छ । केही
उदाहरणह�ः
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�स नं. ख�रद िववरण आपूित�कता�को नाम भु�ानी रकम गो.भौ.नं.

१ �यापटप तथा ि��टर ख�रद �ाइम टे�नोलोजी �ा.�ल. / �भुिकरण क��यटुस� ४५०८७० ८४/२०७७-०७-२७

२ ि��टर �यापटप तथा काट�ज ख�रद जे.के ट� ेडस� / सोलुसन �टोस� नेपाल �ा.�ल. २६२६१४ २८७/२०७८-०१-२४

३ �यापटप ख�रद �य ुिभजन ट� ेडस� १४२०४१ २२७/२०७७-१२-२७

४ फिन�चर ए�ड फिन��सङ ख�रद �रितक स�लायस� / एस.ए. फिन�चर ए�ड फिन��सङ स�लायस� ४८७६५१ १८/२०७७-१२-१४

५ फिन�चर ए�ड फिन��सङ ख�रद एस.ए.फिन�चर ए�ड फिन��सङ स�लायस� सिहत ३ फम�लाई १५५१३७ १८/२०७८-०३-२१

६ फिन�चर ए�ड फिन��सङ ख�रद इ�डोर इ�टे�रयस� फिन�चर उ�ोग ३७६५९५ २२७/२०७८-०१-१४

७ ि��टर ख�रद �लोबल �ल� टे�नोलोजी ५२६५ १६/२०७७-०६-०४

८ ि��टर तथा क��यटुर ख�रद �य ुिभजन ट� ेडस� २०७५०१ ४६/२०७७-०९-२९

९ वे� आइटी सोलुसन �ा �ल ४१३३८ ४६/२०७७-०९-२९

१० काया�लय समा�ी �स�धु �टेशनरी १३२००० १३३/२०७८-०२-११

११ ि��टर ख�रद सोलुसन �टोस� नेपाल �ा �ल ७११९० १८३/२०७८-०३-१२

१२ ि��टर ख�रद जेके ट� ेडस� १८७२७० २१५/२०७८-०३-२२

१३ क�यटुर ख�रद जेके ट� ेडस� ९३११२ ३२२/२०७८-०३-३०

१४ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी जेके ट� ेडस� ७३१७१ ३२/२०७७-०७-०१

१५ �स�धुली अफसेट �ेस २०४७५८ ३२/२०७७-०७-०१

१६ िकरण डे�सटप १५७६० ३२/२०७७-०७-०१

१७ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी �स�धु �टेशनरी समेत िविभ� २५३९५० ५२/२०७७-०७-२७

१८ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी �स�धुली अफसेट �ेस लगायत िविभ� २२६५५८ १५८/२०७७-११-१९



https://nams.oag.gov.np26 of 68

१९ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी भरोसा ट� ेड ए�ड कम�स�यल �ा �ल १०५७६७ १८०/२०७७-१२-०४

२० मसल�द तथा काया�लय सामा�ी �स�धु �टेसनरी १६५००० २५/२०७७-०७-२७

२१ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी �स�धु �टेसनरी २२४३५० २६२/२०७८-०३-२७

२२ फिन�चर ख�रद िश�बाबा ��टल फिन�चर उ�ोग ३५६७४१ २२/२०७८-०२-२५

(घ) मू�या�न सिमित - िफ�कल गाउँपा�लकाको �सलव�दी दरभाउप� नं. FRM/Sindhuli/Goods/NCB/1/077-78 को राउ�ड टेबल, काप�ट र कुशन
आपूित� गन� बोलप�को सूचना िनका�लकोमा ३ वटा फम� सजावट फिन�चर उ�ोग, ल�लतपुर, इ�डोर इ�टे�रयस� फिन�चर उ�ोग, का.म.न.पा. र ल�मी
इ�टे�रयस� फिन�चर उ�ोग, ल�लतपुरलाई समावेश गरी तुलना�मक मू�या�न चाट� बनाइएको छ सो चाट�मा इ�डोर इ�टे�रयस� फिन�चर उ�ोगको �.

१९४०४३३.४७ कबोजल अंकमा स�झौता र भु�ानी भएको दे�ख�छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६६ बमो�जम �सलव�दी
दरभाउप�को िनरी�ण तथा मू�या�न गन� मू�या�न सिमित बसी दररेट पेश गरेका सबै फम�ह�को कागजात पुगे नपुगेको जाँच गरी सिमितले िनयमावलीमा
भएको क��तमा ५ वटा अनुसूची तयार गरी मू�या�न �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था भएकोमा अनुसूची-२ मा भएको तुलना�मक चाट� मा� पेश गरेको पाइयो
। बाँक� चार वटा अनुसूची सिहत मू�या�न सिमितले मु�याङ� �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन । िनयमावलीको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

(ङ) ख�रद मौ�दात - पा�लकाले बाल क�ा १-३ संचालन ह�ने सबै िव�ालयह�लाई �यव�थापन अनुदान िदनको लािग Indoor Interiors Furniture,

Budhhanagar, KTM बाट िब.नं. ०७०-२०७८।२।३० मा चकटीको खोल �सलाई �याला तथा िफिट� सिहत १५९६ थान �. २३०।- का दरले �.

४१४८००।- (मू.अ.कर समेत) र िब.नं. ०७१-२०७८।३।३ मा राउ�ड टेबुल २६६ थान �. ३९८०।- का दरले �. १०५८६८०।- र कुशन १०५६ थान
�. ३०८।- का दरले �. ३२५२४८।- गरी ज�मा �. १९७८६३८।- (मू.अ.कर समेत) को ख�रद गरेकोमा राउ�ड टेबल १५६ वटा र कुसन १०१२ वटा मा�
िवतरण भरपरई पेश भएको छ । िव�ालयको माग बेगर अनाव�यक �पमा ख�रद गरी बाँक� सामाि� िवतरण नभई मौ�दातमा रहेको छ । मौ�दातमा रहेका
केही सामा�ी पुराना ह�ने, �ामेज ह�ने भएकोले िवतरण गन� बाँक� चकटीको खोल १५९६ थानको �. ४१४८००।- (मू.अ.कर समेत), राउ�ड टेबुल ११०
थानको �. ४९४७१४।- (मू.अ.कर समेत) र कुसन ४४ थानको �. १५३१३।- (मू.अ.कर समेत) गरी ज�मा �. ९२४८२७।- को िव�ालयलाई िवतरण
नगरी मौ�दात नै रहेको दे�ख�छ । आव�यकताका आधारमा मा� ख�रद गनु�पद�छ ।

१४.२ न�स�को �योग - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १०(२) मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनमा�ण स�ब�धी भए �य�तो न�स�
बमो�जम �य�तो न�स� नभएको अव�थामा नेपाल सरकारबाट �वीकृत न�स� बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ । न�स�को �योग गदा� सकेस�म
िकफायती न�स� �योग गरी सरकारी �ोत साधनको िमत�ययी �योग ग�रनु पद�छ । गाउँपा�लकाले उपभो�ा सिमितमाफ� त संचालन गरी िनमा�ण काय�मा
डो�लडारको न�स� �योग गरेको पाइयो । दर िव� लेषणलाई आधार मा�दा डो�लडारको भ�दा �यही काय�मा �योग ह�ने सडक िवभागको न�स� िकफायती
दे�ख�छ । सडकको न�स� �योग नगरी सोही अनुसार मू�या�न एवं काय�स�पादन �ितवेदन तयारका आधारमा भु�ानी खच� लेखेको दे�ख�छ । न�स� �योग
गदा� स�तो एवं िकफायती न�स� �योग गनु�पद�छ । नमूना छनौटको आधारमा लेखापरी�ण गदा� िकफायती न�स� �योग नगरी बढी दरलको न�स�को आधारमा
ल.ई. एवं काय�स�प� न �ितवेदन तयार गरी उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी भएको पा�लकालाई थप आ�थ�क �ययभार पन� गएको केही उदाहरणह�:
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�स.

नं.

योजनाको नाम कामको िववरण डो�लडारको
न�स� 
अनुसारको
दर

सडकको न�स� 
अनुसारको दर

फरक ढुवानी
कटाइ
कायम
दर

काम
को
प�रणांम

रकम

१ मदन आ��त
�ित�ान िनमा�ण

PCC M20 (1:1.5:3) For RCC
works

15171.8 12300.25467 2871.545333 0 57 187176

२ ३ नं वडा काया�लय
�शासिनक भवन
िनमा�ण

Brick Masonry Work (1:4 c/s
Mortar)

16249.6 16055.632 193.968 0 25.39 4924

३ रचनेथाम खेल
मैदान िनमा�ण

Earthwork in Excavation for
Foundation of Sturucture in
oridinary soil

772.5 700 72.5 0 377 27332

१४.३ पूव� िनधा��रन �ितपूित� - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा स�झौतामा तोिकएको �यादमा काय� स�प� न ह�न नसकेमा िनमा�ण
�यवसायीले �ितिदन स�झौता रकमको ०.०५ पूव� िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले नागथान देउक� डाँडा भ� �या� भेडी खोर सडक
िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायी वा�बुले क��ट�कसनसँग िमित २०७८।३।१५ िभ� स�प� न गनु�पन� गरी गरेको स�झौताको �ावधान अनुसार पा�लकाले
BOQ का आधारमा भु�ानी गरेको तर स�प� न िमित नखुलेको उ� योजनाको िनमा�ण �यवसाियको २०७८।३।३० को काय� स�प� न भएको िनवेदन र
२०७८।३।३० को अ��तम िवजक जारी िमितका आधार �लदा १४ िदन िढलो गरी काय� स�प� न भएकोले �ितिदन ०.०५ �ितशत का दरले १४ िदनको �.

५२४१८।- िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गरी �देश संिचतकोषमा दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

५२,४१८

१४.४ (क) काय� �वीकार �ितवेदन - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको
मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िनमा�ण काय� आपूित� माल सामान तथा सेवा �वीकार गदा�
र िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उ�े�य अनु�प स�ालन गन� उपय�ु छ भ�े कुरा संरचनाको उपय�ुताको �मािणकरण र काय� �वीकार �ितवेदन संल� गरेको
पाइएन । िनयमावलीको पालना ह�नुपद�छ ।
(ख) गुण�तर परी�ण - साव�जािनक िनकायले िनमा�ण ख�रद स�झौता काय��वयन गदा� िनमा�णमा गुण�तर परी�ण गनु�पछ�  । पा�लकाले यस बष� स�ालन गरेका
साव�जिनक ख�रद �यव�थापन अ�तग�तका समान आपूित� मालसमानह� �ा�ी गदा� काया��वयन गुण�तर प�र�ण गरेको दे�खएन। पा�लकाले ख�रद स�झौता
काया��वयन गदा� गुण�तर परी�ण तथा �ितवेदन गरी संचा�लत काय�को िव�वासिनयता अिभवृि� गनु�पद�छ ।
(ग) साव�जिनक परी�ण र सुनुवाई - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी,
दीगो र भरपद� बनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा ताेिकए
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बमो�जमको साव�जिनक परी�ण तथा साव�जिनक सुनुवाई गरेको पाइएन। िनयममा तोिकएको �यव�थाको प�रपालना गरी स�ा�लत योजना तथा काय��मको
र सेवा �वाहको �भावका�रतामा �ज�मेवारी तथा जवाफदेिहता बहन गनु�पद�छ ।

१५ पदा�धकारी सुिवधा र िविवध खच�

१५.१ पदा�धकारी सुिवधा – बागमती �देश अ�तग�त �थगानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको
ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत) को दफा ३ (क) (१) मा �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनुसूची-१ मा उ�ेख भएको सुिवधा पाउने �यव�था छ ।
पा�लकाले संचारमा �. ५६४०००।-, यातायातमा �. ६६००००।-, प� पि�कामा �. ४३२०००।-, खाजामा �. ८०४०००।-, सम�वयमा �.

८८८०००।-, खानेपानी िबजुली महसुलमा �. २८८०००।- सरसफाई मम�तमा �. २०४०००।- अित�थ स�कारमा �. ९६००००।- र पदा�धकारी बैठक
भ�ामा �. ३५६२२३।- र अ�य सुिवधामा �. १५००००।- समेत �. ५२०६२२३।- खच� लेखेको दे�ख�छ । 

१५.२ िविवध खच� �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा
िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� � ४०७३४६१।- खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम
गनु�पद�छ ।

१६ िश�ा
यस गाउँपा�लकाको िश�ा तफ�  दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

१६.१ िव�ालय िश�क तलब भ�ा अनुदान - 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 राज�व
बाडफाडबाट ५४ िव�ालयह�लाई � १४०५५०१३।- तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो ।
पा�पु�तक अनुदान - ४२६-२०७८।३।३० गाउँपा�लकाले क�ा १,२,३ को अं�ेजी मा�यमको गिणत पा�पु�तक वापत ५४ िव�ालयलाई �.

३१७६५३।- भु�ानी िदएको दे�ख�छ । य�तो िनकासा संघीय सशत� अनुदानबाट समेत गएकोले दोहोरो परे नपरेको स�ब�धमा यिकन ह�नुपद�छ ।

१६.२ िदवा खाजा – लेखापरी�णलाई �ा� िववरण अनुसार पा�लका अ�तग�त यस वष� िव�ालय खुलेको िदन ज�मा १२३ रहेको दे�ख�छ । वािष�क िव�ालय खु�ने
िदनको गणना गदा� २२० िदनमा १२३ िदन िव�ालय खु�दा िन�नानुसारका िव�ायह�लाई िव�ालय खुलेको भ�दा बढी िदनको िदवा खाजा वापतर �.

६६७०।- भु�ानी भएको दे�ख�छ । बढी भु�ानी रकम असुल गरी संघीय संिचत कोष खातामा दा�खला ह�नुपन� �.

६,६७०
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�स.नं. िव�ालयको नाम रकम

१ �ी आ.िव ितम ख�डे राहँगाउ २०१०

२ �ी का�लका �ा.िव. न�ला ४६६०

ज�मा ६६७०

१६.३ २८५ २०७८-४-२९ काय� स�प� न �ितवेदन - गाँउ काय�पा�लकाको २०७८।३।२९ को िनण�यानुसार �ी मा.िव. लु�तीलाई एकमु� �पमा �. ५ लाख अनुदान िनकासा िदएको
दे�ख�छ । िव�ालयको २०७८।३।२९ को स�झौता बमो�जम िबल भरपाई र काय� स�प� �ितवेदन पा�लकामा अिनवाय� �पमा पेश ह�नुपन� उ�ेख छ ।
स�झौता बमो�जम िबल भरपाई र काय� स�प� न �ितवेदन पेश नभएको �.

५००,०००

१६.४ िव�ालय िनकासा- पा�लकाले ५४ वटा िव�ालयलाई ज�मा पाउने रकम �. २९७०८११ को ९० �ितशतले �. २६७३७३० (७ वटा उ.मा.िव.लाई
पु�तकालय अनुदान �. ५०००० बाहेक) भु�ानी िदएकोमा िव�ालयको िबल भरपाई अनुसार भु�ानी गदा� थप �. ६४२५३९ (�. ३१७६५३
गाउँपा�लकाको अनुदान समेत) भु�ानी भयो । सो रकमबाट गाउँपा�लकाको अनुदान घटाउदा �. ३२४८८६ संघीय रकम भु�ानी भएको दे�ख�छ जुन
पाउने रकमको १० �ितशतले बाँक� � २९७०८१ भ�दा �. २७८०५ बढी भु�ानी भएको रकम पा�लकाले यिकन गरी असुल गनु�पन� �.

२७,८०५

१६.५ रा�� पती शैि�क सुधार काय��म – रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त तोिकएका िवधालयह�मा तोिकएको भौितक तथा शैि�क पुवा�धार िवकासका
लािग संघीय सशत� अनुदान काय��मबाट िविभ� ८ िव�ालयह�का लािग गाउँपा�लकाबाट �. ५२५०००० भु�ानी भएको दे�ख�छ । गाउापा�लका र
िव�ालयह�को स�झौता बमो�जम �गित �ितवेदन पेश गनु�पन� उ�ेख भएकोमा िव�ालयह�ले काय��मको �गित �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन । स�झौता
बमो�जम िव�ालयह�ले काय��मको �गित �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

१७ पे�क� 
गाउँपा�लकाले पेश गरेको िव�ीय �ितवेदन म.ले.फा.नं. २७२ को अनुसूची-२३ र सो को अिभलेख अनुसार पा�लकाको कुल हाल स�मको पे�क� बाँक� �. ४७९८२१४।- दे�खएको छ । उ� पे�क�
बँक� म�ये गत िवगत वष�को �. ७०३०४४।- र चालु आ�थ�क वष�को �. ३५९५१७०।- दे�ख�छ ।चालु आ�थ�क वष�को पे�क� म�ये �याद ननाघेको देहाय बमो�जमको �. ३५९५१७०।-
िनयमानुसार असुल फ�य�ट ह�नुपद�छ ।
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�स.नं. पे�क� िववरण रकम

१ तामा� म�रण क��ट��सन �ा.ली. ८६०९८०

२ सुिदप िव�डस� �ा.ली. १०३५०६७

३ जलकेनी धा�ले झो.पु.िन.�ा.ली. ६०९२८६

४ कमलडाडा गैरी झो.पु.िन.उ.स ६०००००

५ सोलु खोला चापँगर झो.पु. िन.उ.स ४८९८३७

ज�मा ३५९५१७०

(क) उि��खत संघीय सशत� काय��म तफ� को पे�क� �स.नं. ३,४,५ को झोलु�े पुल िनमा�ण उपभो�ा सिमितको �. १६९९१२३।- पा�लकाले २०७८।३।२५ मा स�झौता गरी बजेट ि�ज नगराउने
उ�े�यले २०७८।३।३० मा पे�क� िदएको उपय�ु दे�खएन ।

१८ िवपद तथा कोिभड-१९ �यव�गथापन
यस गाउँपा�लकाको िवपद तथा कोिभड-१९ �यव�गथापन स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

१८.१ आ.व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण

िन�नानुसार रहेको छः

५००,०००
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आ�दानी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� समेत �थानीय तहको आ�नै बजेटबाट ८१६०९८३ �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन ३१८०५७

संघीय कोिभड कोषवाट ० औष�ध एवं �वा��य उपकरण ख�रद १२८००६७

�देश कोिभड कोषवाट १५००००० आइसोलेसन के�� िनमा�ण ५४३८६८

अ�य �ोतबाट ० �वा��य पूवा�धार िनमा�ण २१३४९०६

जनशि� प�रचालन २८३१०९

राहत िवतरण ३५४४२०

अ�य खच� ४१३५६७२

वाँक� ६१९८८४

ज�मा ९६६०९८३ ज�मा ९६६०९८३

पा�लकाबाट मा�स सेिनटाइजर समेतका �. १२८००६७।- का औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा समा�ीह� सोझै ख�रद िव�ध अपनाई ख�रद
गरेको दे�ख�छ ।
पा�लकाबाट १ �वा��य कम� र ११ सुर�ा कम� समेत १२ जनालाई �. २३१४२२ जो�खम भ�ा वापत खच� लेखेको दे�खएको छ ।
पा�लकाबाट २ �थानमा २० वेड सं�याको �वारे�टाइन �थापना गरेकोमा दिैनक �पमा ५ जना र कूल सं�या १५ जना रहेकोमा सो को �यव�थापन
वापन �. ३१८०५७ खच� भएको दे�ख�छ ।
पा�लकाबाट १ �थानमा २० वेड सं�याको आइसोलेसन के�� �थापना भएकोमा दिैनक �पमा ७ जना र कूल ७१ जना के��मा रहेकोमा सो
�यव�थापन मा �. ५४३८६८ खच� भएको दे�ख�छ ।
गाउँपा�लकाबाट काउली, ब�दा �सिम लगायतका तरकारी ज�य िबउ िबजनमा राहत �व�प �. ३४५४२० ख�रद ग�र कृषकह�लाई िवतरण गरेको
दे�ख�छ ।
पा�लका अ�तग�त ३ सद�यीय �स.आई.�स.टी िटम एक गठन भएकोमा खोज प�ताल गरीएको केश सं�या ११७३ र खोज प�तालबाट पिहचान
भएका सं�िमत सं�या ३५३ रहेको िववरणबाट दे�ख�छ ।
पा�लका अ�तग�त अ�थायी कोिभड-१९ डेिडकेटेड अ�पतालमा ४ जना दरब�दी रहेकोमा करारबाट ४ जना नै पदपूित� भएको िववरणबाट दे�खएको
छ ।
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लेखापरी�ण नभएको - गाउँपा�लकाले �वा��य पूवा�धार िनमा�ण तफ� को खच� रकम �. २१३४९०६।- म�ये आइशोलेसन भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित
�स�धुलीलाई �ज.स.स.को सम�वयमा अनुदान सहयोग वापत �. ५०००००।- भु�ानी खच� लेखेको छ । सो रकमको लेखापरी�ण नभएको �.

१८.२ २५ २०७८-३-६ पे�क� - औष�ध ख�रदको लािग लेखनाथ फुयाललाई �. ५०००००।- पे�क� िदएको दे�ख�छ । उ� पे�क� रकम आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय
उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४९ बमो�जम असुल फ�य�ट ह�नुपन� �.

५००,०००

१८.३ 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) बमो�जम पा�लकाले काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/
गराउनु पद�छ ।

१८.४ 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 ३०
जना सद�य रहेको �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले १७ सद�यीय सिमित गठन भएको पाइयो । ऐनमा
तोिकएबमो�जम काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

१८.५ 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 बमो�जम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकाले गत वष�को मौ�दात समेत �. ९६६०९८३ आ�दानी भई �. ९०४१०९९ खच� गरी बाँक� �. ६१९८८४ दे�ख�छ । पा�लकाले खच� म�ये �.

४०००००० रकमा�तर गरी चालु खच� गरेको दे�ख�छ । िनयममा तोिकए बमो�जम कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�थाकाे िनयम बनाएको छैन । ऐन तथा
िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

१८.६ वािष�क �ितवेदन – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ बमो�जम 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
।

१९ आ�त�रक आय
यस गाउँपा�लकाको आ�त�रक आय स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

१९.१ ढु�ा िग�ी बालुवा उ�खनन् - �देश आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ९(५) मा तोक�एको दरमा ढु�ा िग�ी वालुवा उ�ख� तथा िब�� िवतरणबाट कर संकलन
गन� स�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले पा�लका �े�िभ�का खोलाह� र सुनकोशी िकनारबाट ढु�ा िग�ी बालुवा एवं रोडाको उ�खनन् संकलन तथा िब��
काय�को लािग २०७७।१२।२४ मा बोलप�को सूचना �काशन गरेकोमा २ वटा बोलप� िब�� म�ये १ मा� ��ताव पेश भएको दे�ख�छ । सो ��ताव पेश गन�

६७४,०००
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पहाडी िनमा�ण सेवा �स�धुलीको कबोल अंक �. १६८५०००।- मा २०७८।१।३ दे�ख २०७८ जे� मसा�त स�म ठे�काको काय� गन� गरी पा�लकासँग
२०७८।१।३ मा कबु�लयतनामा गरेको दे�खयो । (क) कबु�लयतनामा बमो�जम िनमा�ण �यवसायीले उ�खनन् परीमाण तथा िब�� िवतरण परीमाण समेतको
�ितवेदन अध�क�ी रसीदमा समेत पा�लकामा पशे गनु�पन�मा सो भए गरेको दे�खएन । (ख) िनमा�ण �यवसायीले पा�लकालाई बुझाउनुपन� रकम २०७८।३।१४
मा �. ४२१२९०।- र २०७८।५।२३ र ६।४ मा गरी �. ८०९०००।- समेत ज�मा �. १२३०२९०।- राज�व खातामा दा�खला भएकोमा िमित २०७८।८।
१५ मा �. २२००००।- मू.अ.कर दाखीला भएको दे�ख�छ । (ग) सो ठे�कामा िमित २०७८।२।१४ मा िनमा�ण सेवाको लकडाउनका कारण �यवसायमा छुट
िदने िनवेदन र गाउँसभाको िमित २०७८।३।६ को िनण�यानुसार मू.अ.कर वाहेकको स�झौता �. १६८५०००।- को ४० �ितशतले ह�ने �. ६७४०००।- कर
छुट िम�हा िदएको दे�खयो । पा�लकाले स�झौता िवपरीत कर छुट िम�हा िदएकोले पा�लकालाई आय नो�सानी पन� गएको �.

१९.२ असुली गन� बाँक� आ�त�रक आय – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने
र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले िवगत वष� ब�दोब�त गरेको आ�त�रक आय ठे�कामा काक�
िव�डस�बाट � १९७४३५८।- असुल गन� बाँक� रहेको छ । तर उ�न बाँक� रहेको रकमको आयगत लगत समेत तयार गरेको छैन । जसबाट उ�नुपन�
राज�वको समि�गत लगत तयार गरी वा�तिवक �ा�ीको अिभलेख तयार गनु�पन� र सोही अनुसार आयको लेखा�न गरी उि��खत रकम स�झौता
अनुसारको �याज तथा हजा�ना समेत यिकन गरी असुल गनु�पद�छ ।

१९.३ (क) 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

घर बहाल कर १००००० ६०००० ६०

बहाल िबटौरी कर ५०००० ० ०

कृिष ज�य कर ५०००० ० ०

अ�य कर १००००० ० ०

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

१९.४ र�सद िफता� नभएको - गाउँपा�लकाको ढु�ा, िग�ी बालुवाको नगद संकलन गन�को लािग बुझी लगेको र.नं. ३८०१-३८५० स�मको रसीद िफता� भएको
नदे�खएकोले पा�लकाले असुल गद� आएको �ित र�सदको अ�धकतम �. २५८५ ले संकलन ह�ने �. १२९२५० दे�ख�छ । तसथ� उकेत रसीद �याड �ा�

१४२,१७५
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गरी संकलन भएको वा�तिवक रकममा िढला दा�खला वापत िनयमानुसार ज�रवाना समेत असुल गनु�पन� दे�ख�छ । �याड �ा� नभएको वा�तिवक अव�थामा
अ�धकतम रकम गणाना गरी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ बमो�जम १० �ितशत ज�रवाना समेत �. १४२१७५
थप गरी असुल ह�नुपन� �. (क) पा�लकाको भनाई अनुसार ए�बुले�स गाडी नं. ५२२५ मा ३ वटा ठेली बुझी लगेकोमा र.नं. ३१०१-३१५० र र.नं.

१३०१-१३५० मा� पेश भएको छ । यस ए�बुले�सको �. ३७०१४० मा� आ�दानी दे�खएको छ तर ब�क दा�खला भौचर �. ६२१२६७ भएकोले पेश
नभएको र.नं. २९०१-२९५० बाट कटी आ�दानी भएको भिन यिकन गन� सिकएन । सो र�सदबाट उठेको वा�तिवक आ�दानी यिकन गरी घटी भएको
अव�थामा अ�धकतम रकम गणाना गरी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ बमो�जम १० �ितशत ज�रवाना समेत
असुल गनु�पद�छ ।

१९.५ अमानतबाट कर संकलन – गाउँपा�लकाले गाउ काय�पा�लकाको िनण�यानुसार नगर �हरी १ जना र �थानीय �यि�ह� स��दव बराल र धाक�  राई सँग दिैनक
�यालादारीमा स�झौता गरी यस वष� �. ४५५७२५।- राज�व संकलन भएको राज�व खातामा िववरणबाट दा�खला भएको दे�खएको छ । उ� राज�व
संकलन गन� �. १५४७७७।- खच� लेखेकोमा आ�दानी र�सदमा बालुवा िग�ी उ�ेख गरेको तर प�रमाण खुलेको छैन । पा�लकाले उ� संक�लत रकम �.

४५५७२५।- को मू.अ.कर ऐन २०५२ अनुसार १३ �ितशत का दरले ह�ने मू.अ.कर �. ५९२४४।- दा�खला नगरेकोले मू.अ.कर दा�खला गरेको �माण पेश
ह�नुपन� �.

५९,२४४

१९.६ रकम िढला दा�खला गन� - आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७७ को दफा २७(१) बमो�जम �च�लत कानून बमो�जम सरकारलाई �ा�
ह�ने राज�व रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन र सोही िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले राज�वको लेखा राखी बै� दा�खला
गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लका �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले वष�मा २/३ प�ट मा� दा�खला गन� गरेकोले
समयमै दा�खला गन�तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानुपद�छ ।

१९.७ िग�ी, ढंुगा, बालुवाको कर - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को सािबक दफा ६४ 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, २०७५ �ारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर �थानीय तहह�ले
िग�ी, ढंुगा, बालुवा िब�� गरी �ा� रकम आ�नो संिचत कोषमा ज�मा गन� �यव�था गरेको छ । यसै स�ब�धमा बागमित �देश सरकारको �देश आ�थ�क ऐन
२०७७ को दफा ९ मा संघीय कानूनसंग बा�झने गरी ढंुगा, िगटी, बालुवा दह�र बह�रको शु�क असुली र बाँडफाँड स�ब�धी �यव�था गरेको छ । बागमती
�देश आ�थ�क ऐन २०७७ 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, २०७७ जारी गरी िग�ी ढंुगा बालुवा िब��बापतको
राज�व �थािनयले स�कलन गरी �देश र �थानीय तहबीच �मशः ४० र ६० �ितशत ह�नेगरी बाँडफाँड गन� �यव�था गरेको छ जुन �थानीय सरकार
स�ालन ऐनको दफा ६२(क) िबपरीत दे�ख�छ । पा�लकाले िग�ी ढंुगा बालुवा िब��बाट यसबष� � ३७०६१२८।- राज�व �ा� गरेकोमा �.१३३८१६३।-
�देशसंिचतकोष र �. २०४७०७४।- �थानीय संिचतकोषमा दे�खएको छ । िग�ी ढंुगा बालुवा िब��बाट �ा� ह�ने राज�व उ�प��को आधार एबं सो राज�व
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स�लन गदा� पन� वातावरणीय असर सम� �देशसंग स�ब��धत भएकाले राज�व बाँडफाँड स�ब�धी कानून तजू�मा गदा� सो िबषयलाई म�यनजर राखेर संघीय
कानूनसंग नबा�झने गरी �प� कानूनी �यव�था गन� र सोको आधारमा राज�व संकलन तथा बाँडफाँड गनु�पद�छ । 

२० सोझै ख�रद
यस गाउँपा�लकाको सोझै ख�रद स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

२०.१ औष�ध ख�रद साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा बीस 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� �ि�यावेगर
�.२०५००६७।- का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छन्ः

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 ।
आपूित� ह�ने 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 ।
आपूित� भएका औष�ध एवम् स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र
�याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
औष�धको �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
औष�धको खच� घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।

तसथ� औष�धको ख�रद, आपूित�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोिकएको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको
नभएको यिकन 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 ।

२०.२ १७४ २०७८-३-१० सोझै ख�रद - साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� सीिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद
िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै 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 ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा
बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले यो वष� सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनःशु�क �यािनटरी �याड �यव�थापनको लािग सामाा�ी
ख�रद गदा� इकोकने�ट �ा.�ल. सँग �. ९४५१६८।- मा सोझै ख�रद गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

९४५,१६८

२१ ठे�का �यव�थापन
यस गाउँपा�लकाको ठे�का �यव�थापन स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

२१.१ लागत अनुमान – साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा बोलप� आ�ान गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही ऐनको दफा ५ मा लागत
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अनुमान तयार गनु�पन� दफा ९ र २७ मा बोलप� �वीकृत र ख�रद स�झौता गन� सिकने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस वष� सूचना �िव�धको �योग गरी
�वीकृत भएको ठे�कामा बोलप�दाताले लागत अनुमानको तुलनामा ३३.४१ दे�ख ६१.२३ �ितशतस�म घटीमा काम गन� गरी ठे�का कबोल गरेको दे�ख�छ
। नमूना छनौटको आधारमा लेखापरी�ण गदा� देहायबमो�जमको ठे�का �यव�थापनमा लागत अनुमान तयार गरी �वीकृत गरेको केही योजना तथा
स�झौताको अव�था परी�ण गदा� लागत अनुमानको तुलनामा घटीमा गरेको काय�को गुण�तर र प�रमाणमा काय� भएको स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
ठे�का �यव�था गरी भएको काय�मा गुण�तर प�रमाण सुिन�� चत ह�नुपद�छ । केही उदाहरणह�ः

�स.नं. योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम लगत ईि�मेट स�झौता रकम लागत अनुमानको
तुलनामा घटी �ितशत

१ पोखरी-लु�ती-खोलागाउँ-पा�थभरा-दमार
सडक �तरो�ित

तामा� म�रण क�सट��सन �ा
�ल

१९३१८०६८ ८६०९८०८ ५५.४३

२ िफ�कल अ�पताल िनमा�ण आिश�बाद िनमा�ण सेवा �ा �ल ८२२७९८१४ ५४७८२१५२ ३३.४१

३ नागथान-देउक�डाडा-भ�या� भेिडखोर
सडक िनमा�ण

बा�बुले क�सट��सन �ा �ल १९३१८३२८ ७४८८३१३ ६१.२३

४ भदौरे ढोडेनी सडक �तरो�ित देवीरमण क�सट��सन �ा �ल २०८१९२३५ ११९९०४९२ ४२.४

५ र�नावती �वा��य चौक� भवन िनमा�ण लामाबु� िनमा�ण तथा सामा�ी
स�लायस�

१४९३८२७५ ८९०७९८५ ४०.३६

६ खाङसाङ �वा��य चौक� भवन िनमा�ण लामाबु� िनमा�ण तथा सामा�ी
स�लायस�

१४९३८२७५ ८९०५३९५ ४०.३८

७ भदौरे ढोडेनी सडक �तरो�ित िड सी क�सट��सन �ा �ल ८५४२८५९ ५००७९६२ ४१.३७

८ नागथान-देउक�डाडा-भ�या� भेिडखोर
सडक िनमा�ण

िहमानी का�य क�सट��सन
सेवा �ा �ल

११४५०२५३ ६४९३२९५ ४३.२९

९ पोखरी-लु�ती-खोलागाउँ-पा�थभरा-दमार
सडक �तरो�ित

सुदीप िव�डस� �ा �ल १०६२०७२३ ४१४४९३३ ५७.६८

२१.२ िफ�कल अ�पताल िनमा�ण – गाउँपा�लकाको एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास काय��म अ�तग�त िफ�कल अ�पताल िनमा�णकोप लागी काय�पा�लकाबाट १०,३२०,०००
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�वीकृित ल.ई. �. ८२२७९८१४.५० (मू.अ.कर समेत) मा घटी कबोल दाता आिशबा�द िनमा�ण सेवा �ा.ली. उदयपुरको कबोल अंक �. ५४७८२१५२
(म.अ.कर समेत) मा २०८०।१।३ मा काय� स�प� न गन� गरी २०७८।१।१४ मा स�झौता भएको दे�ख�छ । अ�पताल िनमा�णको लागी शु� सूचना २०७७।
९।२९ मा �काशन भएकोमा २०७७।१०।२९ मा BOQ आइटम नं. २१ मा इकाई ९१ ह�नुपन�मा cum भएको उ�ेख गरी पा�लकाबाट सूचना जारी भएको
दे�खयो । �मागत �पमा रहेको अ�पताल िनमा�णको लागी �. ७९३१६१० पे�क� भु�ानी भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम
११०(४) बमो�जम काय� स�पादन जमानत मा�य अव�ध २०८१।२।१३ स�म ह�नुपन�मा २०८०।१।११ स�म मा� कायम रहेकोले मा�य अव�ध रहेको �.

१०३२००००।- को काय� स�पादन जमानत थप गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

२१.३ वडा नं. ४ र ६ �वा��य चौक� भवन िनमा�ण – गाउँपा�लकाको संघीय िवशेष अनुदान काय��म अ�तग�त वडा नं. ४ र ६ �वा��य चौक� भवन िनमा�ण काय�को
लािग अलग अलग ल.ई. �. १४९३८२७५।- कायम गरी दबैु िनमा�ण काय�को लागी कबोलदाता लामा बु� िनमा�ण तथा साम�ी स�लायस� काठमाडौसँँग वडा
नं. ६ को लािग �. ८९०७९५३।- र वडा नं. ४ को लागी �. ८९०५३९५ मा दबैुको �याद थप समेत २०७८।१२।३० मा स�प� न ह�ने गरी २०७८।११।२५
मा स�झौता गरेको दे�ख�छ । दबैु योजना २०७८।३।२५ मा स�प� न गनु�पन� �याद थप गरी �मागत �पमा रहेका स�झौता बमो�जम स�प� न ह�न नसिक �याद
थप गरी �मागत �पमा रहेका दबैु योजनाको वडा नं. ६ को �. १३३६६१६।- र वडा नं. ४ को �. १३३३६०९।- भु�ानी भएकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ११०(४) बमो�जम काय� स�पादन जमानत २०८०।१।३० स�म ह�नुपन�मा २०७९।७।३० स�म मा� रहेकोले वडा नं. ६ को
PBG �. २३४१०००।- र वडा नं. ४ को �. २३४२०००।- समेत �. ४६८३०००।- को काय� स�पादन जमानत थप गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

४,६८३,०००

२१.४ बढी भु�ानी - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रिदय�व िनयमावली, २०७७ अनुसार भु�ानी गदा� �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ
। पा�लकाले नागथान देउक� डाँडा भ� �या� भेडी खोर सडक िनमा�ण काय�को लािग ना�बुले क��ट��सनको BOQ का आधारमा �. ७४८५१५८ को काय�
स�प� न भएको दे�खएकोले भौ.नं ३०० र ४८५ बाट �. ७४९५२४२ भु�ानी भएको दे�ख�छ । काय�स�पादन अंक भ�दा �. १००८५ ले बढी भु�ानी भएको
रकम िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गरी �देश संिचत कोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

१०,०८५

२१.५ मू.अ.कर समायोजन - आ�थ�क ऐन, २०७७ बमो�जम ठे�का वा स�झौताको भु�ानी गदा� ३० �ितशत मू.अ.कर क�ी गरी स�ब��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले पोखरी-लु�ती-खोलागाउँ दमार सडक योजनाको भौ.नं. २९९-२०७८।२।२३ मा तामा� म�रण
क��ट��सनको भु�ानी �. २७२३१८७।- मा मू.अ.कर �. ३१३२८७।- को ३० �ितशतले ह�ने �. ९३९८६।- क�ी नगरेकोले मू.अ.कर समायोजन पेश
ह�नुपन� �.

(क) पा�लकाले नागथान देउराली डाँडा भ� �याङ भेडी खोर सडक िनमा�ण योजनामा ना�बुले क��ट��सन (६०६८४६९९४) को �थम रिन� िबल भु�ानी
�. ३५८३४१३।- म�ये मू.अ.कर �. ४१२२५१।- को ३० �ितशतले ह�ने �. १२३६७५।- क�ी नगरी स�ब��धत क��ट��सनलाई नै भु�ानी गरेकोले
मू.अ.कर वापतको भु�ानी �. १२३६७५।- को मू.अ.कर वापतको भु�ानी �. १२३६७५।- को मू.अ.कर समायोजन पेश ह�नुपन� �.

२१७,६६१

२१.६ �याद थप – साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५६ मा ख�रद स�झौताको अव�ध थप स�ब�धी �यव�था स�ब��धत ख�रद स�झौतामा उ�ेख भए
बमो�जम ह�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले गाउँसभाको २०७८।३।२५ को िनण�यानुसार आ.व. २०७७।७८ को अ��य स�ममा स�झौता भए बमो�जमको काय�
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स�प� न ह�न नसकेको र िनमा�ण काय� चालु अव�थामा रिहरहेको उ�ेख गरी २०७८ पौष मसा�तस�म एकमु� �पमा �याद थप गरेको दे�ख�छ ।

�स.नं. योजनाको नाम स�प� न ह�नुपन� अव�ध �याद थप अव�ध

१ भदौरे-दोडेनी सडक �तरो� नित २०७८।३।३० २०७८ पौष मसा�त

२ पोखरी लु�ती-खोलागाउँ चमौरे पाथीभरा सडक �तरो� नित २०७८।३।३० २०७८ पौष मसा�त

३ खाङसा� �वा��य चौक� भवन िनमा�ण २०७८।३।३० २०७८ चै� मसा�त

४ रखावती �वा��य चौक� भवन िनमा�ण २०७८।३।३० २०७८ चै� मसा�त

२१.७ पोखरी-लु�ती-खोलागाउँ-दमार सडक – गाउँपा�लकाको �देश समपूरक काय��म अ�तग�त पोखरी-लु�ती-खोलागाँउ-चनौटे पाथीभारा-दमार सडक
�तरो� नती गन� काय�को लािग ल.ई. �. १९३१८०६।- (मू.अ.कर बाहेक) घटी कबोल गन� तामा� म�रन क��ट��सन �ा.ली.ले २०७८।३।३० र �याद थप
२०७८।९।३० स�ममा काय� गन� गरी �. ८६०९८०८।- कबोल गरी २०७७।१०।२० मा स�झौता भएको दे�खयो उ� योजना समयमा काय� स�प� न ह�न
नसक� �मागत भएको दे�खएन । योजनामा �पा�तरण भएकोले समयमा नै काय� स�प� न गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
(क) काय� स�पादन जमानत – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० (४) मा �वीकृत बोलप�को बोलप�दाताले काय� स�पादन जमानत
�याद अव�ध स�झौता उ�े�खत िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना बढी अव�धको पेश ह�नुपन� �यव�था छ ।
पा�लकाले स�झौता भएको योजनाको �याद २०७८।९।३० स�म थप गरेकोमा �ाइम ब�क �स�धुलीको २०७८।१०।१० स�म मा� मा�य अव�ध रहेकोले
२०७९।१०।३० स�मको मा�य अव�ध रहेको �. ४३३६०००।- को काय� स�पादन जमानत पेश ह�नुपन� �.

(ख)पे�क� जमानत - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३(३) मा पे�क� िदँदा सेवा �दायकबाट �य�तो पे�क� रकम खा�ने गरी वािण�य
ब�कबाट जारी भएको ब�क जमानत APG �लई पे�क� िदनुपन� र उपिनयम ४ मा APG को ब�क जमानतको मा�य अव�ध ख�रद स�झौता उ�ेख भएको पे�क�
फ�य�ट गनु�पन� भ�दा क��तमा एक मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले उ�े�खत ठे�कामा �. १७२१९६०।- पे�क� मा �. ८६९८०।-
फ�य�ट गरी बाँक� �. ८६९८०।- दे�खएको छ । सो को APG मा�य अव�ध २०७८ बैशाख मसा�त स�म मा� रहेको र �य�तो APG को खा�ने रकम �.

२१७९८०।- ले घटी दे�खएको छ । अतः पे�क� रकम भ�दा घटी APG भएको �. २१७९८०।- र �याद अव�ध समेत नभएको APG को मा�य अव�ध र
खा�ने ब�क जमानत थप भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

४,५५४,९८०

२१.८ नागथान-देउराली डाँडा भ� �या� भेिडखोर सडक िनमा�ण – गाउँपा�लकाको �देश समपूरक काय��म अ�तग�तको नागथान देउक� डाँडा भ� �या� भेडी खोर
सडक िनमा�ण काय�को लािग काय�पा�लकाबाट �वीकृत ल.ई. १९३१८३२४।- मा घटी कबोलदाता ना�बुले क��ट��सनको कबोल अंक �. ७४८८३१३ मा
िमित २०७८।३।२५ मा स�प� न गन�गरी २०७७।१०।२१ मा स�झौता भएको दे�ख�छ । उ� िनमा�ण काय�मा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को

४,८४१,०००
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िनयम ११०(४) बमो�जम उ� िनमा�ण काय�को काय� स�पादन जमानत मा�य अव�ध २०७९।४।२६ स�म ह�नुपन�मा २०६८।१०।१९ स�म मा� भएकोले
िनयमानुसार �. ४८४१०००।- को �याद अव�ध रहेको काय� स�पादन जमानत पेश ह�नुपन� �.

२१.९ भदौरे-दोिडिन सडक �तरो� नती – गाउँपा�लकाको �देश समुपुरक काय��म अ�तग�त भदौरे दोिडिन सडक �तोर� नती काय�को लागी काय�पा�लकाबाट
�वीकृत ल.ई. �. २०८१९२३५ मा देवी रमण क��ट��सन �ा.ली. को कबोल अंक �. ११९९०४९२ मा िमित २०७७।११।२५ मा स�झौता भएको दे�खयो
।
(क) �मागत �पमा रहेको उ� सडक �तरो� नतीको �. ४५५७०९८ भु�ानी र �. १५९१५३१ पे�क� बाँक� भएकोमा ख�रद िनयमावली, २०६४ को
िनयम ११०(४) बमो�जम काय� स�पादन जमानत मा�य अव�ध २०७९।१०।३० स�म ह�नुपन�मा २०७८।११।१८ स�म मा� भएकोले PBG रकम �.

२२५४००० को काय� स�पादन जमानत थप गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

(ख) उ� सडक �तरो� नतीको लागी �. ४५५७०९८ भु�ानी र �. १५९१५३२ पे�क� बाँक� रहेकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम
११३(३) बमो�जम पे�क� रकम खा�ने गरी ब�क जमानत र पे�क� फ�य�ट गनु�पन� भ�दा १ मिहना बढी अव�धको मा�य अव�ध ह�नुपन�मा २०७८।५।१९ स�म
मा� भएकोले २०७८।१०।३० स�म मा�य अव�ध भएको पे�क� ब�क जमानत पेश ह�नुपन� �.

३,५४५,५३२

२२ बीमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा १० लाख �पैयाँ भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यावसायीले िनमा�ण साम�ी �योग ग�रने मेशीन औजार लगायतका िनमा�ण
काय�को वीमा गराउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� ख�रद तथा ठे�का �यव�थापनका उ�े�खत काय� समेतको सबै िनमा�ण काय�ह�को स�झौता बमो�जम बीमा गरेको दे�खएन । स�झौता
बमो�जम बीमा गनु�पन� �याव�थाको पालना नगदा� योजनाह� धराशायी ह�न जाने जो�खम दे�ख�छ । ख�रद काय� गदा� बीमाको �ावधान काय��वयन गरी जो�खम �याव�थान गन�पद�छ । 

२३ �थलगत िन�र�ण 

नागथान देउक�डाँडा भ� �या� भेिडखोर सडक�तरो� नती पाट� एक र पाट� दईुको लेखापरी�णको �ममा �थलगत िनरी�ण गदा� पाट� दईुको चेनेज ०+००-१+६५० र पाट� एको चेनेज
१+६५०-१४+०० रहेकोमा पाट� एकोको ५ िक.िम. नयाँ ट�याक रहेको, वे� वाल, �यािवन �रटेिन� वाल, बर.�स.�स. कजवे समेत कही ठाउमा पिहरोले पु�रएको, सव�ेड लेव�ल� िठिकिठकै रहेको,
पाट� दईुको ल.ई.मा भएको एउटा �यािवन व�स हटाएर ल.ई.मा समावेश नभएको र�नगंगा �कुलको क�पाउ�ड वालमा �यािवन व�स राखेको अव�था दे�खयो ।

२४ बैठक भ�ा 
अथ� म� �ालयको काय� स� चालन िनद�िशका, २०७५ को दफा ७.१ को ७.१.१(३) र (६) मा एउटै िनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी/कम�चारी मा� ब� ने बैठक भ�ा �दान नगन� र बैठकमा
आम�� �त सद�यका �पमा थप �यि�ह� रा� न नपाइने तर िवशेष� सेवा आव� यक परेको अव�थामा बढीमा ३ जनास�म मा� आम�� �त सद�यलाई भ�ा �दान गन� सिकने साथै बागमती �देश
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ६(क) मा एकै �कृितको सिमितले बैठक जितसुकै पटक बसेपिन बैठकमा उप��थित सद�यले मा�सक �पमा
चार पटक भ�दा बढी बैठक भ�ा नपाउने �यव�था भए तापिन एउटै मिहनामा ४ पटक भ�दा बढी भ�ा �लएको दे�खयो । साथै पा�लकाको कम�चारीह� मा� बैठक बसी भ�ा �लएको समेत
दे�खएकोले पा�लकाले ऐनको पालना गरी िनयमानुसार बैठक भ�ा �लनुपद�छ । केही उदाहरणह�
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भौ नं. र िमित िववरण बैठकमा प��थत क./प. सं�या बंठक सं�या दर ज�मा रकम

२५०-२०७८।१।२४ बोलप� मू�याङकन सिमितको बैठक १२ ०५-Jan १५०० ५८५००

दरब�दी िमलान काय�दलको बैठक १० ०६-Mar १५०० ५४०००

रोजगार संयोजकको पदपूित� ८ ०५-Jan १५०० ३९०००

२७०-२०७८।२।९ बोलप� मू�याङकन सिमितको बैठक ९ ०५-Mar १५०० ६००००

२८९-२०७८।२।२९ ९ ०२-Jan १५०० २४०००

३०७-२०७८।३।६ ७ ०२-Jan १५०० १९५००

१०१-२०७७।९।२२ िश�क पदपूित�को बैठक ७ ०५-Feb १००० ३७०००

१५६-२०७७।११।१८ िश�ा सिमितका सद�यह�को बैठक १४ ७ १००० ९२०००

३०७-२०७८।३।६ िविभ� िवषयगत सिमितको बैठक ४४ ०५-Jan १००० १२१०००

२५ �शासिनक तथा काय��म
यस गाउँपा�लकाको �शासिनक तथा काय��म स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

२५.१ ई�धन खच� – गाउँपा�लकाको आ.वं. २०७७।७८ मा ई�धन तफ�  पा�लकाले ज�मा �. ४३७९१६४।- खच� गरेको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा गो� वारा
भौचरह�मा संल� लगबुक हेदा� काया�लयको मातहत भ�दा बािहर रहेका सवारी साधनह�मा समेत ई�धन �योग भएको दे�ख�छ । यसरी काया�लयको सवारी
साधनह� भ�दा अ�य सवारी साधनह�मा इ�धन �योग गन� कानून अनुसार नपाइने कुपनह� जारी गदा� काया�लयलाई थप �ययभार ह�ने दे�खएकोले यसमा
पा�लकाले आ�नो सावरी साधन बाहेक अ�य सवारी साधनकोलागी ई�धन िनय��ण गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२५.२ खरको छानो मु� काय��म – गाउँ काय�पा�लकाको २०७७।९।२४ को िनण�यानुसार खरको छाना मु� वागमती �देश काय��म संचालन मापद�ड २०७७
अनुसार ५० जना लाभ�ाही छनौट भएको दे�ख�छ । ��येक लाभ�ाहीलाई �ितघर �. ५० हजारका दरले �. २५ लाख बजेटमा �. २२९१३५०।- खच�
भएको दे�ख�छ । काय��म संचालनमा केहीलाई पे�क� र केहीलाई काय� स�प� न प�चातको भु�ानी भई स�प� न भएको उ� काय��मको उपयोग र
�भावका�रता स�ब�धमा सम�वय, अनुगमन र मू�या�न ह�नुपद�छ ।

सुरि�त नाग�रक आवास काय��म – गाउँपा�लकाको िनण�य र �ज.स.स. �स�धुलीको �सफा�रशमा पा�लकाबाट सुरि�त नाग�रक आवास काय��म अ�तग�त
खरको छानोमु� काय�मा ९० जना छनौट गरी �. ५० हजारका दरले �. ४५०००००।- खच� लेखेको दे�ख�छ । सुरि�त नागरीक आवास काया��वयन
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काय�िव�ध, २०७५ (शहरी िवकास म��ालय) अनुसार संचालन भएकोमा �देश सरकारको समेत खरको छानो मु� काय��म संचालन भएकोले दोहोरो नपन�
गरी एउटै मापद�डका आधारमा संचालन तथा सोको अनुगमन मू�याङकन गनु�पद�छ ।

२५.३ �ज�सी दा�खला - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५(१) मा काया�लयले कुनै पिन ख�रद गरेको वा कुनै
�कारको ह�ता�तरण भई �ा� भएको स�पित तथा मालसमानको िववरण तथा मू�य समेत खुलाई स�पित तथा �ज�सी िकतावमा ७ िदन िभ� आ�दानी
बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु� गराउनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाको �वीकृत काय��म अनुसार कृषकह�लाई िवतरण गन�को लािग िविभ� न साम�ी ख�रद
गरेको छ । पा�लकाले देहाय बमो�जम ख�रद साम�ीह�लाई मालसामानको िववरण तथा मू�य समेत खुलाई स�प�� तथा �ज�सी िकताबमा आ�दानी बाँधेको
नपाइएकोले िनयमावली अनु�प �. १८६१००।- को �ज�सी िकताबमा आ�दानी बाधी लगत अ�ाव�धक गरेको �माण पेश गनु�पन� �

S.N. Particular Quantity Rate Amount

1. Canon Printer LBP 2900 2 19850 39700

2. 4G/3G NTC wifi Pocket Device 2 3550 7100

3. Computer Set Accer 2 61750 123500

4. Canon Scanner Licie 2 7900 15800

Total 186100

१८६,१००

२५.४ िवतरण भरपाई - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल,

भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाको भनाई अनुसार वडा नं. १ र २ मा रहेका िव�ालयह�लाई िवतरण गन�का लािग िव.नं.

००२।६।२५ मा कारपेट ५६८ वटा �. ६०० का दरले �. ३४०८००।- र चकटी १९० वटा ३२५ का दरले �. ६१७५०।- गरी ज�मा �. ४५४८८१।-
(मू.अ.कर समेत) को �योग तथा मौ�दात अव�थाको �माण पेश गनु�पन� �.

४५४,८८१

२५.५ मे�पा काय��म – गाउँपा�लका र सामूिहक सरोकार समाज के�� �स�धुली बीच गाउँपा�लकामा ९० जना लघुउधमी सृजना गन� र ५० जना �तरो� नित गन�
ल�य सिहत २०७७।९।२९ मा स�झौता गरी �. १४२५९९७।- भु�ानी गरेको दे�ख�छ । के�� लघुउ�मी ९ काय��ममा १११ जना र �तरो� नित ४
काय��ममा ५० जना ता�लममा सहभागी सं�या दे�खएकोमा उ� ता�लमको स�झौता अनुसारको गुण�तर कायम गरी उ�िमह�ले �सकेको सीपलाई
�यवहारमा उतारी �यवसाियक बने नबनेको स�ब�धमा पृ�योजना सिहतको अनुगमन ह�नुपद�छ ।

२५.६ गैर सरकारी सं�थाबाट काय� – ३५७-२०७८।३।२९ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९९(२) मा साव�जिनक िनकायले १० लाख �पैयाँ
स�मको काम गराउनको लािग �य�तो काम गन� उ�े�य राखी �च�लत कानून बमो�जम दता� भएको र िनयम १८ बमो�जमको मौजुदा सूचीमा समावेश गैर
सरकारी सं�थालाई क�तीमा १५ िदनको अव�ध िदई राि�� य�तरका �थािनय �तरको दिैनक समाचारप�मा सूचना �काशन गरी सो सं�थाबाट ��ताव माग
गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले �ािमण सामुदाियक िवकास संघ �स�धुलीलाई क�ा ६-१० स�म गिणत र िव�ान िवषयको �योगा�मक ता�लम

८००,०००
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संचालनको लागी स�झौता गरी �. ८ लाख भु�ानी िदएको दे�ख�छ । िनयमानुसार मा� गैर सरकारी सं�थाबाट काय� गराउनुपद�छ । उ� सं�था मू.अ.करमा
दता� नभएको मौजुदा सूचीमा समावेश नभएको र सूचना �काशनबाट ��ताव माग समेत नभएको �.

२५.७ या���क उपकरण संचालन – गाउँपा�लकाले ख�रद गरेको मेिशनरी उपकरण उ�े�य बमो�जम संचालन गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाबाट १ �याकहोलोडर ख�रद
गरी गत िवगत वष�दे�ख नै संचालनमा रहेको दे�ख�छ । उ� या���क उपकरण संचालन गन� िफ�कल गाउँपा�लकाको या���करण उपकरणह� संचालन तथा
�यव�थापन काय�िव�ध २०७६ तयार गरी काया��वयनमा रहेको दे�खयो । उ� या��ीक उपकरण संचालनबाट पा�लकाले �. ११३१०००।- आ�दानी
गरेकोमा उ� उपकरण संचालन खच�मा चालक पा�र�िमक �. ५१५०००।- मम�त खच� �. ९६०५७४।- ई�धन खच� �. ९०२८२३।- समेत �.

२३७८३९७।- खच� भएको दे�ख�छ । उ� खच� उपकरणबाट भएको आ�दानी भ�दा खच� बढी दे�खएकोले या���करण उपकरण संचालनबाट पा�लकालाई
�. १२४७३९७।- थप आ�थ�क �ययभार परेको दे�खयो । अतः पा�लकाले या���क उपकरण संचालन गदा� काय�िव�ध बमो�जम संचालन गन�, संचालन कोषको
अलग आय-�यय तयार गरी लेखापरी�ण गराउने, मम�त, इ�धन, इ�सुरे�स र चालक खच� ज�ता �याव�थापन खच� तथा मेिशन �ित�थापन समेत ह�ने गरी
या���क उपकरण संचालन गन� �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

२६ कृिष
यस गाउँपा�लकाको कृिष काय��म तफ�  दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

२६.१ कृिष औजार िवतरण – ३३७-२०७८।३।१५ आ�थ�क वष� २०७७।७८ को वािष�क नीित तथा काय��म तथा बजेट अ�तग�त ६० �ितशत कृिष औजार (मकै
छोडाउने मेिशन, धान/गह� छान�, धान �ेसर, िमिन टेलर पावर टेलर) काय��मा ६० �ितशत पा�लकाले �यहोन� र ४० �ितशत िकशानले �यहोन� गरी काय��म
�वीकृत भएको छ । िव.नं. १२८-२०७७।८।१८ मा Ranjitkar Enterprises, Kathmandu बाट Manual Corn Thresor ५६ थान �. ३०००।- का दरले
ख�रद ग�रएकोमा वडा नं. १ मा ९ वटाको ४० �ितशतले ह�ने �. १०८००।- मा� दा�खला भएकोले बाँक� ४७ वटाको ४० �ितशतले ह�न आउने रकम �.

५६४००।- �ेसर पाएका कृषकबाट असुल गरी ब�क दा�खला गनु�पन� �.

५६,४००

२६.२ िबतरण भरपाई - आ�थ�क वष� २०७७।७८ का लािग सातौ गाउँसभाबाट �वीकृत वािष�क नीित, काय��म बजेट तथा िनण�यह� अ�तग�त आ�थ�क िवकास
सिमिततफ�  िपटलको ��ेयर �ा�ी गाउँ िवकास सिमितका सािवक वडामा १/१ वटा िवतरण गन� गरी काय��म �वीकृत भएको छ । िव.नं. २७८-२०७७।
१०।१९ मा का��तपुर स�ज�क, िट� पुरे� वरबाट ३० थान �. १००६७.२५ को दरले �. ३०२०१७.५० को ख�रद गरेकोमा सो �ा�ी कृषकलाई िवतरण गदा�
कृषक छनौटको आधार बेगर वडा नं. १ मा ५ थान, वडा नं. ३ मा ५ थान, वडा नं. ५ मा ५ थान र वडा नं. ६मा ५ थान, गरी ज�मा २० िवतरण गरेको र
िवतरण भरपाई संल� नभएको १० थानको �. १००६७२.५ िवतरण गरेको भरपाई पेश गनु�पन� �.

१००,६७२

२६.३ मकै छोडाउने मेिशन - ३३७-२०७८।३।१५ आ�थ�क वष� २०७७।७८ को वािष�क नीित तथा काय��म तथा बजेट अ�तग�त ६० �ितशत कृिष औजार (मकै
छोडाउने मेिशन, धान/गह� छान�, धान �ेसर, िमिन टेलर पावर टेलर) काय��मा ६० �ितशत पा�लकाले �यहोन� र ४० �ितशत िकशानले �यहोन� गरी काय��म
�वीकृत भएको छ । िव.नं. १२८-२०७७।८।१८ मा Ranjitkar Enterprises, Kathmandu बाट Manual Corn Thresor ५६ थान �. ३००।- का दरले

१४१,०००
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ख�रद गरेको मा वडा नं. १ मा ९ थान मा� िवतरण गरेको भरपाई पेश भएकोले बाँक� ४७ थानको �. १४१०००।- को कृषकले बुझेको वडाले �मािणत
गरेको भरपाई पेश गनु�पन� �. 

२६.४ नगद अनुदान – काय�पा�लकाको २०७८।३।३ को आ�थ�क िवकास सिमितको िनण�यानुसार पा�लकाले १० जना कृिष �यवसायी कृषकलाई �ित फम� �.

२००००।- का दरले ह�ने �. २०००००।- एकमु� अनुदान िदएको दे�ख�छ । पा�लकाले िनण�यका आधारमा माछा पालक �यवसायी ४ जनालाई �.

१०००००।- गरी �. ३०००००।- एकमु� नगद अनुदान िदएको उपय�ु नदे�खएको �.

िकिव िवतरण – पा�लकाको िकिवको िव�वा िवतरण गन� काय��ममा पा�लकाले बुठाथोक� नस�री तथा फलफुल उ�ोगबाट �. १००।- का दरले २०००
िव�वा ख�रद गरेकोमा १७ जना �यि�लाई १००/१२० वटा गरी िवतरण गरेको छ । पा�लकाको भनाई अनुसार सो िव�वा वडा नं. १ मा िकिव पकेट �े�
बनाउनलाई वडा नं. १ का कृषकह�लाई मा� िवतरण गरेको हो । पा�लकाले िवतरण गरेको भरपाईमा कृषकको नाम र िव�वाको प�रमाण र रकम मा�
खुलाएको पाइयो । पा�लकाले कृषकलाई कुनै पिन �कारका अनुदान िवतरण गदा� पाउने �यि�को सबै िववरण खुलाएर र िवतरण गदा� कृषक छनौटको आधार
बनाई मा� िवतरण गनु�पद�छ ।

३००,०००

२७ �वा��य
यस गाउँपा�लकाको �वा��य तफ�  दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

२७.१ �वा��य सं�था अनुदान – गाउँपा�लकाको िमित २०७८।३।१२ को िनण�यानुसार पा�लका िभ�का ६ �वा��य सं�थाह�लाई टी�पणीको आधारमा �. ५०
हजारका दरले �. ३ लाख अनुदान रकम िनकासा गरेको दे�ख�छ । सो अनुदान िनकासाको िबल भरपाई संल� नभएको र लेखापरी�ण �ितवेदन समेत
संल� नभएकोले अनुदानको उपयोिगता र �योजनको आधार यिकन नभएको �.

३००,०००

२७.२ (क) औष�धको लोगो – पा�लकाले ख�रद गरेका औष�धह�मा “नेपाल सरकारको िनःशु�क �वा��य काय��मका लािग” भ�े लोगो लगाउनुपन� �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 परी�ण गदा� देहाय बमो�जमका औष�धह�मा
िन�नानुसार रहेको पाइयो ।
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�स.नं. औष�धको नाम �याद समा� ह�ने िमित लोगो

१ ciproflaxacion (500 mg) Mar-23 Ins. Supply

२ Paracetamol Apr-24 Ins. Supply

३ Vitamin B Complex Oct. 2023 Supply Only

४ Ranitidin (150 mg) Sep. 2023 नभएको

५ Albendozole (400 mg) Aug. 2023 Ins. Supply

६ Iron May-22 Free Distrubution

(ख) �वा��य �ितवेदन नभएको – पा�लकाबाट माग फारामलाई नै ह�ता�तरण फाराम भरी माग फारामका आधारमा देहाय बमो�जमका �वा��य सं�थाह�मा
औष�ध तथ अ�य सामानह� पठाएको दे�ख�छ । �वा��य साम�ी �ा� गन� �वा��य सं�थाह�बाट लेखापरी�ण अव�ध स�परी�ण �ज�सी दा�खला भएको
�ितवेदन पठाएको पाइएन । �वा��य सं�थामा माग फारमका आधारमा भएका साम�ीह�को दा�खला �ितवेदन ह�नुपद�छ । केही उदाहरणह�

�स.नं. �वा��य सं�थाको नाम िनकासा िमित प�रमाण कैिफयत

१ �वा��य चौक� सोलपादाना २०७८।३।१९ HR ११२ मु�य नखुलेको

२ �वा��य चौक� सोलपादाना २०७८।१।१४ HRZE १८०

३ �वा��य चौक� सोलपादाना २०७७।१२।१६ HRZE ११२

(ग) �ामेज बालिभटा – पा�लकालाई �देश सरकारबाट आपूित� र �ज�ा �वा��य काया�लयबाट ह�ता�तरण भई आएका २१२६ परी�ण बालिभता �याद
ननाघेको तर �ामेज भई �योगमा नआएको िवतरण �ा� भएको छ । �ामेज वालिभताको उिचत �यव�थापन गनु�पद�छ ।

(घ) लेखापरी�णलाई �ा� िववरण अनुसार पा�लकाको औषधी ख�रद िवतरण र उपयोगको अव�था देहाय बमो�जम रहेको दे�ख�छ । केही उदाहरणह�ः
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�स.न. औष�ध उपकरणको नाम गत आ.ब.को मौ�दात ख�रद िवतरण मौजदात

१ Oxygen Cylinder २० ० ० २०

२ General Bed २० ० ० २०

३ Surgical Mask ४००० ५००० ७००० २०००

४ PPE set २०० ० ५० १५०

५ Tab Paracetamol ५०० mg ५००० ३७५०० ४२००० १०००

६ Tab Ciprofloxacillin ५०० mg २००० १६००० १६००० २०००

७ Ranitidin १५० mg ४००० १०००० १०००० ४०००

२७.३ नपाउने अनुदान – नेपाल सरकार �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको सशत� अनुदानतफ�  �थानीय तहबाट काया��वयन ग�रने �वा��य तथा जनसं�या
स�ब�धी काय�करमह�का लािग संचालन माग�दश�न, २०७६ को बुदा नं. ५.१ आमा सुर�ा र ANC काय��म संचालन पेरकृयामा २५ भनेदा कम शैया भएका
�ज�ा अ�पताल, �देश �वा��य अ�पतालको �व��य चौक� तथा �सूित इकाई र �वीकृित पाएका २५ शैया भनेदा कमका गैर सरकारी तथा िनजी
अ�पतालको लािग �. १०००।- �वा��य सं�था अनुदान पाउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले देहाय बमो�जमका �वा��य सं�थालाई �. १०००।- का दरले
अनुदान भु�ानी गनु�पन�मा �. २०००।- का दरले भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी �. ८१०००।- असुल गरी संघीय संिचत कोष खातामा दा�खला ह�नुपन� �.

�स.नं. �वा��य सं�थाको नाम �सूित सं�था ह�नु पन� भु�ानी भएको भु�ानी बढी भु�ानी

१ खाङसा� �वा��य चौक� २८ २८००० ५६००० २८०००

२ सु�बान बेशी �वा��य चौक� २६ २६००० ५२००० २६०००

३ महादेवडाँडा �वा��य चौक� ११ ११००० २२००० ११०००

४ सो�पा दाना �वा��य चौक� १० १०००० २०००० १००००

५ रखा�� �वा��य चौक� ६ ६००० १२००० ६०००

ज�मा ८१०००

८१,०००
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२७.४ बह��े�ीय पोषण काय��म – गाउँपा�लकाले बह��े�ीय पोषण काय��म अ�तग�त िव�ालयह�लाई िवतरण गन�को लािग भरौल वायो �पा�ड िफ�टर उ�ोग
सुनसरीबाट वायो �या�ड िफ�टर सेट ४० �ित इकाई �. ७५००।- का दरले �. ३०००००।- को ख�रद गरेको दे�ख�छ । उ� िफ�टर लेखापरी�ण
अवधीस�म पिन िव�ालयह�लाई िवतरण नगरी मौ�दात नै राखेको दे�खयो । आव�यकताका आधारमा मा� ख�रद गनु�पद�छ ।

२८ िश�ा तफ�
यस गाउँपा�लकाको िश�ा तफ�  दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

२८.१ ि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 ५४ 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 ।
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�.स. िव�ालयको नाम िव�ाथ�
सं�या

ज�मा दरव�दी (दर�दी,
राहत)

ज�मा पदपूत�
(दर�दी,राहत)

ज�मा पदपूत� म�ये करार
(दर�दी,राहत)

1 �ी वालक�याण �ा.िव. पोखरीडाँडा 2 2 1 27

2 �ी लोक �काश आधारभूत िव�ालय
ठूलीवन

2 2 2 120

3 �ी सर�वती �ा.िव. नागदह 0 0 0 35

4 �ी सुनकोशी मा.िव. खाङसाङ 14 13 5 362

5 �ी च�पादेवी �ा.िव. पाहारेपानी 2 2 1 35

6 �ी �स�े�वरी �ा.िव. पोटी 2 2 1 73

7 �ी महाकाली मा.िव. पोटी खाङसाङ 5 5 1 277

8 �ी �ानोदय �ा.िव. माझटोल 0 0 0 37

9 �ी ककिनदेवी �ा.िव. झगरे 3 3 2 71

10 �ी सुनकोशी आधारभुत िव�ालय
कवासे

2 2 2 28

11 �ी का�लका �ा.िव. खोलागाँउ 0 0 0 27

12 �ी महाकाली �ा.िव. त�ो चनौटे 2 2 2 61

13 �ी �काशोदय मा.िव. खोलागाउँ 7 7 5 317

14 �ी �ा. िव. सु�नाम ओ�ेनी 4 3 2 36

15 �ी �ा.िव. महाम�डल 3 3 2 37

16 �ी च��डका मा.िव. चनौटे 12 12 10 351
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17 �ी मा.िव. रातमाटा खोलागाँउ 14 14 10 276

18 �ी जनजागृती मा.िव. ढोडेनी 5 5 3 347

19 �ी जनक�याण िन.मा.िव. नयागाँउ 3 3 3 201

20 �ी जनता �ा.िव. आ�वोट 3 2 1 56

21 �ी जन�ेमी �ा.िव.दमारचौक� 2 2 2 52

22 �ी जन�योती �ा.िव. सोलीडाँडा 2 2 2 60

23 �ी जनक�याण �ा.िव. पा�थभारा 2 2 2 67

24 �ी आधारभुत िव�ालय काउलेडाडा 3 3 2 147

25 �ी मा.िव. महादेवडाँडा 15 14 11 337

26 �ी िफ�कल �ा.िव.वीरवलभ��याङ 0 0 0 64

27 �ी मा.िव. सालुके 9 9 7 323

28 �ी आधारभूत िपपलभ��याङ 3 3 1 37

29 �ी आधारभूत िव�ालय देउक�डाँडा 3 3 3 173

30 �ी आधारभूत िव�ालयितनख�डे
राइगाँउ

3 3 1 67

31 �ी जनता आधारभुत िव�ालय
भीरगाँउ

3 3 3 203

32 �ी जनजागृती �ा.िव. सोखुखोला 2 2 2 84

33 �ी र�नगंगा मा.िव. सोखुिडिहटार 3 3 3 229

34 �ी जनता �ा.िव. �सल�े 2 2 2 73

35 0 0 0 50
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�ी �ा.िव. देउराली

36 �ी जनि�य �ा.िव. भा�लथु�का 0 0 0 19

37 �ी �ा.िव. बा�िवसे 2 2 1 19

38 �ी का�लकादेवी िन.मा.िव. जाङजाङ 3 3 3 100

39 �ी सुनकोशी �ा.िव. झगरे 2 2 0 15

40 �ी आधारभूत िव�ालय बा�िबसे
ठुलढंुगा

3 3 2 55

41 �ी िफ�कल मा.िव. सो�पा 12 12 5 355

42 �ी िफ�कल देवी �ा.िव. बाझागाँउ 2 2 2 41

43 �ी गु�जटार �ा.िव. अथु��े रानागाउँ 1 1 0 24

44 �ी सुय�दय �ा.िव. खािनगाँउ 0 0 0 23

45 �ी ओम कारे�वरी �ा.िव. 3 3 2 38

46 �ी का�लका �ा.िव. बबला 3 3 3 62

47 �ी मा.िव. सु�नाम सु�तले
च��डभ�याङ

7 7 4 300

48 �ी मा.िव. लु��त 11 10 5 303

49 �ी पटनदेवी �ा.िव. धिमनी 3 3 2 25

50 �ी �ा.िव. बरमथ�क� 3 3 2 45

51 �ी �ा.िव. पौती 3 3 1 46

52 �ी पटनदेवी �ा.िव. माह��रभ��याङ 2 2 2 21

53 1 1 1 23
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�ी �स�कोटी �ा.िव.िचउ�रखानी

54 �ी सर�वती �ा.िव. दव� 0 0 0 25

ज�मा 198 193 129 6279

यस पा�लकामा ५४ िव�ालयह� संचालनमा रहेकोमा १९८ िश�क दरब�दीमा १९३ पदपूित� भएको र पदपूित� म�ये १२९ िश�क करारमा रहेको दे�खयो ।
ती िव�ालयह�मा EMIS अभलेख अनुसार कुल िव�ाथ� स�या ६२७९ रहेको दे�खयो ।

२८.२ िव�ालयको सं�या गाउँपा�लका िश�ा ऐन, २०७४ अनुसार पूवा�धार नभएको, िव�ाथ� सं�या कम रहेका, दुईु वा दुईु भ�दा बढी िव�ालयको प�रसर एक
आपसमा जोिडएको, दुईु वा सो भ�दा बढी िव�ालय बीचको पैदल दरुी ३० िमनेट भ�दा कम रहेको र दुईु वा सो भ�दा बढी िव�ालयको �यव�थापन सिमितले
िव�ालय गा�न संय�ु िनवेदन िदएकोमा िव�ालय गा�न स�ने �यव�था छ । लेखापरी�णको लािग गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार
गाउँपा�लका अ�तग�तका ५४ िव�ालय म�ये देहायका २ ि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 बमो�जम रकम परी�ा 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 ।

�
स.

िव�ालयको नाम स�ा�लत िव�ालय
िववरण

िव�ाथ� िश�क बालिवकाससहजकता� िव�ालय
कम�चारी

िनकासा रकम

संघीय
िनकासा

गा.पा
िनकासा

ज�मा
िनकासा
रकम

१ �ी जनि�य �ा.िव.

भा�लथु�का
क�ा १-३ 19 1 ० 1 64400 228400 292800

२ �ीसुनकोशी �ा.िव.

झगरे
क�ा १-३ 15 2 1 1 1032355 114000 1146355

ज�मा 34 3 1 2 1096755 342400 1439155

२८.३ बढी िनकासा – संघीय सशत� चालुतफ�  साव�जिनक िव�ालयह�का लािग िनःशु�क पा�पु�तक अनुदानको लागी िव�ालयले EMIS मा सबै िव�ाथ�को
सं�या �िव� गरी सोही अनु�प पा�पु�तक पाउने �यव�था छ । पा�लकाको िन�न िव�ालयले पाउनु पन� भ�दा बढी िनकासा भएको �. ६८०२ स�ब��धत
िव�ालयसँग असुल गरी संघीय स�� चत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

६,८०२
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�स.नं. िव�ालयको नाम पाएको पाउनु पन� बढी

१ सुनकोशी मा.िव खाङसा� १२८१५३ १२६३५९ १७९४

२ िफ�कल मा.िव. सो�पा १७६७७३ १७१७६५ ५००८

ज�मा ६८०२

२९ झोलु�े पुलतफ�  
झोलु�े पुल िनमा�ण – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) र ३९(१०)मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल,भरपाई, �माण र
कागजात सं�� ह�नुपन� र कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी िनकासा तथा खच� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले संघीय ससत� चालु शीष�क अ�तग�त िन�नानुसारका झोलु�े पुल
िनमा�ण काय�मा भु�ानी गदा� स�झौता अनुसार पा�लकाको योगदान क�ी ग�र भु�ानी गनु�पन�मा पा�लकाको योगदान समेतको रकम संघीय सशत� चालु शीष�कबाट भु�ानी गरेकोले पा�लकाको
योगदानबापतको रकम �.५७५३५८ बढी भु�ानी भएकोले असुल गरी संघीय खातामा दा�खला गनु�पन� �

५७५,३५८
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झोलु�े पुल बजेट उपशीष�क गो.भौ.नं।िमित काय�स�प� न पा�लकाको
योगदान

उसको
योगदान

SWAP भु�ािन ह�नुपन� भु�ािन भएको बढी भु�ानी

योगदान

मोहनटार झोलु�े पुल संघीय सशत�
पँुजीगत

५३३१३४ - १०००० ५२३१३४ ५२३१३४ ५२३१३४ ०

२६।०७८।३।
२२

८६६१४५.८ २३६५९६.८ ६८८१५.६ ५६०६८३.३ ५६०६८३.३ ७९७२७९ २३६५९५.६

आ.व. ७७.७८

ज�मा (क) १३९९२७९.८ २३६५९६.८ ७८८६५ १०८३८१९.१ १०८३८१९.१ १३२०४१३ १३१९९२

िचउरीखानी झोलु�े
पुल

संघीय सशत�
पँुजीगत

१३४५७८९.९ १५०००० ६०००० ११३५७८९.९ ११३५७८९.९ ११२७८८९ १५००००

(पे�क� समेत)

�देश सशत�
पँुजीगत

२२।०७८।३।
९

० ० ० ० १५७९००

आ.व. ७७.७८

संघीय सशत�
पँुजीगत

३८।०७८।३।
३०

१०५८००२.९ १५२६४९.६ ४०८८३.२ ८६४४७० ८६४४७० १०१७११९ १५२६४९.६

आ.व. ७७.७८

ज�मा (ख) २४०३७९२.९ ३०२६४९.९ १००८८३ २०००२६०.३ २०००२६०.३ २३०२९०८ ३०२६४९

भु�के तीनक�या
झोलु�े पुल

संघीय सशत�
पँुजीगत

२४।०७७।३।
२२

४४८५६२.७ २६९१३.७ ८९७१.२ ४१२६७७ ४१२६६७ ४१२६६७ ०

आ.व. ७६.७७

१८।०७८।३।
९

५६७८८५.३ १४०७१७.६ ४६९०५.८ ३८०२६२ ३८०२६२ ३८०२६२ १४०७१४
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आ.व. ७७.७८

�देश सशत�
पँुजीगत

२२।०७८।३।
९

० ० ० ० १४०७१७

आ.व. ७७.७८

ज�मा (ग) १०१६४४८ १६७६३१ ५५८९७ ७९२९४० ९३३६५७ ९३३६५७ १४०७१७

कुल बढी भु.

(क+ख+ग)

५७५३५८

३० उपभो�ा सिमित
यस गाउँपा�लकाको संघीय सशत� काय��म तफ�  दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

३०.१ वडा नं ४ काया�लय �शासिनक भवन िनमा�ण- गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा वडा नं ४ काया�लय �शासिनक भवन िनमा�णका लािग लागत
अनुमान �.३१७७४३४.६८ तयार गरी वडा नं ४ काया�लय �शासिनक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरेको पाइयो । जसअनुसार पा�लकाले
आ�थ�क वष� २०७६।७७ गाउँपा�लका पँुजीगत भौ.नं २११।०७७।३।३१ मा �११ लाख पे�क� िदएकोमा आ.व. २०७७।७८ मा उ� योजनालाई �मागत
गरी �ाउ�ड �लोर पी.सी.सी . ढलान लगायतका काय�को �३१७७५७५ को काय�स�प� न �ितवेदन पेश भई �. ११ लाखको पे�क� फ�य�ट भएको छ। साथै
पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �ला�र तथा �लो�रङ वक�  लगायतका काय�ह� राखी �.२८६८९२८।४९ लागत अनुमानमा �२८६८९२८.४९ को
काय�स�प� न गरेको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम रहेका छन ।

आ�थ�क वष� २०७७।७८

�स िववरण लागत अनुमान काय�स�प� न

प�रमाण (वग�.िम.) दर ज�मा (�.) प�रमाण (वग�.िम.) ज�मा (�.)

१ १२.५ एमएम १:४ �ला�र ५५२.४ ३४३.४६ १८९७२७.२८ ५५२.४ १८९७२७.२८

२ टु कोट िड�टे�पर पे�ट काय� ५५२.४ ३९७.३ २१९४६८.४ ५५२.४ २१९४६८.४

३ पी.सी.सी काय� १:२:४ १३४.७७ घ.िम. १२६९३.४ १७१०६८९.८ १३४.७७ घ.िम. १७१०६८९.८

४ ३ एमएम पिनङ वक�  १:१ १३४.७७ २८२.८ ३८११३ १३४.७७ ३८११३

१,७३२,१३२



https://nams.oag.gov.np54 of 68

(क) बढी भु�ानी - पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा आर.सी.सी. तथा पी.सी.सी. लगायतका अ�य काय�ह� राखी लागत अनुमान तयार गरी
काय�स�प� न गरेको र आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �ला�र तथा �लो�रङ वक�  लगायतका काय�ह� राखी लागत अनुमान तयार गरेकोमा लागत अनुमान तथा
काय�स�प� नमा ७५ एमएम �लो�रङ वक�  १:२:४ पी.सी.सी काय�को १३४.७७ व.िम. को �ित व.िम. �.११०४.७९ का दरले ह�न आउने �. १४८८९२.५
भु�ानी गनु�पन�मा पा�लकाले पी.सी.सी काय� १:२:४ काय�को १३४.७७ घ.िम. को �ित घ.िम. �. १२६९३.४ का दरले ह�न आउने �१७१०६८९.८ भु�ानी
गरेको पाइयो । यसरी लागत अनुमान, काय�स�पादन �ितवेदन तथा नापी िकताबमा ३ एमएम पिनङ वक�  समेत १३४.७७ वग�िमटर काय� भएकोमा �लो�रङ
काय�मा पी.सी.सी. काय� १३४.७७ वग�िमटर ह�नुपन�मा १३४.७७ घनिमटरको भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी रकम �.१५६१७९७।- स�ब��धत उपभो�ा
सिमितबाट असुल ह�नुपन� �
(ख) रड ख�रद- साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ (११) र ९७ (६) मा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काय� स�प� न भएपिछ स�ब��धत
�ािव�धकबाट जाँचपास गराउने र हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मु�या�न, िबलभरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात सिमित वा समुदायको
बैठकबाट अनुमोदन गराई साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� र साव�जिनक िनकायले सोही आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� वडा ४
�शासिनक भवन िनमा�णको आ�थ�क वष� २०७६।७७ को �.३१७७४३४ को काय�स�पादन �ितवेदन पेश गरेकोमा काय�स�प� न �ितवेदनमा रडको प�रमाण
८७५९ केजी �योग भएकोमा उपभो�ा सिमितले ७१५६ केजी रडमा�ै ख�रद गरेको िबल भरपाई पेश गरेकोले १६०३ केजी रड ख�रद गरेको िबल भरपाई
भेिटएन । जसले गदा� तोिकएको गुण�तरमा काय� भएको स�ब�धमा यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन । यसरी नापी िकताब तथा काय�स�प� न �ितवदेन
मू�या�न भ�दा कम िबल पेश भई १६०३ केजीको �ित केजी �१०६.२६ का दरले बढी भु�ानी भएको रकम � १७०३३५।- असुल ह�नुपन� �

३०.२ (क) क��ट�जे�सी खच�- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० उपिनयम (७) को अनुसूची -१ मा िनमा�ण काय�को लागतमा २ �ितशत वक�
चाज� �टाफ खच� र २ �ितशत सानाितना अ�य खच� समेत क��ट�जे�सी खच� �व�प ४ �ितशत समावेश गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसारका
योजनाह�मा ४ �ितशत क��ट�जे�सी खच�, २ �ितशत मम�तस�भार खच� र २ �ितशत बायो इ��जिनय�रङ खच� भिन बजेट िबिनयोजनको ६ �ितशत
स�मको खच� लेखेको पाइयो । केही उदाहरणह�

योजना लागत
अनुमान

काय�स�प� न पा�लकाबाट बजेट
िविनयोजन

क��ट�जे�सी
खच�

मम�तस�भार
खच�

बायो
इ��जिनय�रङ
खच�

उ.स.लाई
भु�ानी

रातोमाटे बेितनी चनौटे सडक ३३९३५३७ ३३९३५३७ ३३५०००० १३४००० ६७००० ६७००० ३०८२०००

�सलु�े िभरगाउ स�ेरी कोलबोट
सडक िन.उ.स.

१३३१३८४ १३३१७५४ १३००००० ५२००० २६००० २६००० ११९६०००

ठुलढंुगा मा�थ�ो टोल सडक
िन.उ.स.

४९४८०७ ४९४८०७ ५००००० २०००० १०००० १०००० ४६००००
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(ख) जिटल संरचना- साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन,औजार उपकरणह� आव�यक नपन� ,
�ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले आर.सी.सी. �ेम�ट� �चर सिहतका भवन लगायतका जिटल �ािव�धक प�ह� समावेश
ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितमाफ� त संचालन गरेको पाइयो । य�ता काय�ह� �यवसाियक एवं अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट
बोलप� �ित�पधा�माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । केही उदाहरणह�

योजनाको नाम उपभो�ा सिमित योजनाको अनुमान लागत काय�स�प� न

वडा काया�लय भवन िनमा�ण, वडा नं ३ वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ.स. ३४४०२४३. ६ ३४४०२४३.६

सो�पाठाना �वा��य चौक� िनमा�ण सो�पाठाना �वा��य चौक� िनमा�ण उ.स. २१८५९८८.७ २१८५९८८.७

महादेव�थान �वा��य चौक� िनमा�ण महादेव�थान �वा��य चौक� िनमा�ण उ.स. १९१७३८१.६५ १९१७३८१.६५

वडा काया�लय भवन िनमा�ण, वडा नं ४ वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ.स. २८६८९२८.४ २८६८९२८.४

(ग) हेभी 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�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक
िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन
िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाँउकाय�पा�लकाबाट सहमित �लएको पाइएन । जस अनुसार उपभो�ा सिमित
माफ� त संचा�लत केही योजनाह�मा लागत अनुमानको अ�धकांश रकम हेभी इ��वपमे�ट �योग गरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले उ� योजनाह�माफ� त
रोजगारी �सज�ना भएको समेत दे�खदनै । उपभो�ा सिमित तथा लाभ�ाही समुदायबाट रोजगारी �सज�ना गन� �ममूलक िनमा�ण काय�मा� गराउन सिकने
�यव�था भएकोले उपभो�ा सिमित माफ� त संचालन ह�ने योजनाह�मा हेभी इ��वपमे�टको �योगलाई िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ । केही उदाहरणह�
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बजेट
उपशीष�क

भौ.नं उ.स. कामको
िववरण

काय�स�प� न हेभी
इ��वपमे�ट

िनमा�ण �यवसायी बील रकम

गापा
पूजीगत

५७।०७७।
९।६

�सलु�े िभरगाउ स�ेरी कोलबोट
सडक िन.उ.स.

माटो ख� ने १३३१७५४ �काभेटर �लभी क��ट��सन
�ा.�ल.

९६५७०८

५९।०७७।
९।६

पधेरागैरा आ�बोट िव�ालय दा�ेढंुगा
सडक िन.उ.स.

माटो ख� ने ६९३८१२ �काभेटर �लभी क��ट��सन
�ा.�ल.

६२७४५२

६४।०७७।
९।६

बाटुलेटार फुटबल मैदान िन.उ.स माटो ख� ने ६०७९०३ �काभेटर एल.एन.बी.
क�ट��सन �ा.�ल.

६०००३०

घ ) उपभो�ा सिमित माफ� त साम�ी ख�रद- (साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमित
तथा लाभ�ाही समुदायबाट रोजगारी �सज�ना गन� �ममुलक िनमा�ण काय�मा� गराउन सिकने �यव�था छ । पा�लकाले िनयमावली िवपरीत उपभो�ा सिम��
वा लाभ�ाही समुदायमाफ� त खानेपानी पाइप,�यािबन ब�स, फिन�चर, सीमे�ट लगायतका साम�ीह� ख�रद गरेकोले िनयमसंगत दे�खएन । पा�लकाले
उपभो�ा सिमितमाफ� त ख�रद काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।केही उदाहरणह�

बजेट उपशीष�क गो.भौ.नं।िमित उपभो�ा सिमित िववरण रकम

गाँपा पँुजीगत ३५९।०७८।३।१६ तोरीखक�  रातामाटा खानेपानी पाइप ख�रद उ.स. पाइप ख�रद ५७६००

गाँपा पँुजीगत ३८४।०७८।३।२० देवीथान खोलापारी डाडाखेत �सचाई पाइप ख�रद उ.स. पाइप ख�रद ५७६००

गाँपा पँजीगत ४०१।०७८।३।२२ चनौटे काित�के �सचाई पाइप ख�रद उ.स. पाइप ख�रद ५७६००

गाँपा पँुजीगत ४२३।०७८।३।२५ था�ले �सचाइ पाइप ख�रद उ.स. पाइप ख�रद ९६०००

३०.३ काय�स�प� न �ितवेदन- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(११) र १२५ मा िनमा�ण काय� स�प� न भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले
�य�तो िनमा�ण काय� �ािव�धकबाट जाचँपास गरी काय�स�प� न �ितवेदन तयार गरी अिभलेख रा� नुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले िन�नानुसारका िनमा�ण
सामा�ीह� ख�रद गरी िविभ� न योजनाह�मा िवतरण गरेकोमा उ� िनमा�ण सामा�ीह�को िनमा�ण काय� स�प� न भएप� चात काय�स�पादन �ितवेदन तयार
गरेको नपाइएकोले काय�स�पादन �ितवेदन पेश गनु�पन� �

१,२६२,२५८
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बजेट
उपशीष�क

भौ.नं।िमित िववरण स�लायस� िनमा�ण साम�ी प�रमाण रकम

गापा
पूजीगत

२१४।०७७।
१२।३

तारजाली
ख�रद

नमोबु� िनमा�ण सेवा एंड नम�ते जनरल
स�लायस�

�यािबन ब�स २*१*१ १००
वटा

४१६१७९

१.५*१*१ १५०
वटा

२१५।०७७।
१२।३

तारजाली
ख�रद

मेनुका �े� स�लायस� एडं भ�काली
िनमा�ण सेवा

�यािबन ब�स २*१*१ ५०
थान

४८०७७६

१.५*१*१ १४७
थान

३४३।०७८।
३।९

पाइप ख�रद रीितका स�लायस� एच.डी.इ.पी
पाइप

३२ एमएम ८००
िमटर

८५८१५

५० एमएम १५०
िमटर

६३ एमएम ५०
िमटर

३८०।०७८।
३।२०

तारजाली
ख�रद

रीितका स�लायस� �यािबन ब�स २*१*१ ३३
थान

२७९४८८

१.५*१*१ ८०
थान

ज�मा १२६२२५८

३०.४ (क) नापी िकताब भ�दा बढी भु�ानी- साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ (३ख) र ९७ (११) बमो�जम स�ब��धत िनकायको �ािव�धकले
स�प� न कामको नापजाँच गरेप� चात भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसारका योजनाह�मा �ािव�धकले स�प� न कामको नापजाँच प�चात

३४३,१९७
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पेश गरेको नापी िकताबभ�दा बढीको काय�स�प� न �ितवेदनअनुसार भु�ानी गरेको पाइयो । तसथ� नापी िकताबभ�दा बढी भु�ानी भएको रकम �१२७९७२
स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल ह�नुपन� �

बजेट
उपशीष�क

भौ.नं.

िमती
योजना िववरण नापी

िकताब
अनुसार

काय�स�पादन
�ितवेदन अनुसार
भु�ानी

बढी
भु�ानी

दर रकम

गाँपा
पँुजीगत

१४५।
०७७।
११।९

आहालडाडा था�ले
सडक िन.उ.स.

ए�साभेटर �योग
गरी नरम माटो
ख� ने

३३७८.९१
घ.िम.

३९०० घ.िम. ५२१.१
घ.िम.

�.६०.७४ ३१६५२

गाँपा
पुजीगत

४४।
०७७।८।
१२

ठुलढंुगा मा�थ�ो
टोल सडक
िन.उ.स.

ए�साभेटर �योग
गरी नरम ढंुगा ख� ने

० ८९२.३८ घ.िम. ८९२.३८
घ.िम.

�.९८.४७ ८७८७३

गाँपा
पँुजीगत

४४।
०७७।८।
१२

ठुलढंुगा मा�थ�ो
टोल सडक
िन.उ.स.

नालीतफ�  नरम
�कारको माटो
ख� ने

८७.४८८ १०९.३५ घ.िम. २१.८७
घ.िम.

�.३८६.२५ ८४४७

घ.िम.

ज�मा १२७९७२

(ख) िनमा�ण सामि� ख�रद - साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ (११) र ९७ (६) मा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काय� स�प� न भएपिछ
स�ब��धत �ािव�धकबाट जाँचपास गराउने र हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मु�या�न, िबलभरपाइ र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात सिमित वा
समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� र साव�जिनक िनकायले सोही आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ। िन�नानुसारका
योजनाह�मा काय�स�प� न �ितवेदन मू�या�न गरेको रकम भ�दा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण साम�ी कम ख�रद गरेको िबल भरपाई पेश गरेको पाइयो । जसले
गदा� तोिकएको गुण�तरमा काय� भएको स�ब�धमा यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन । यसरी नापी िकताब तथा काय�स�प� न �ितवदेन मू�या�न भ�दा कम
िबल पेश भइ बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �
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बजेट
उपशीष�क

भौ.नं.

िमित
योजना/उ.स. को नाम काय�स�प� न

रकम
िनमा�ण
सामा�ी

काय�स�प� अनुसार
�योग भएको
प�रमाण

ख�रद
प�रमाण

फरक दर(�याट
सिहत)

रकम

गाँपा
पँुजीगत

१२४।
०७७।
१०।२०

वडा काया�लय
�शासिनक भवन
िनमा�ण,वडा नं ४

३१७७५७६ रड ८७५९.९ केजी ७१५६
केजी

१६०३ १०६.२७ १७०३३५

केजी

८७।
०७७।९।
२१

सु�ाम पाट� भवन िन.उ.

स.

३७३८४८ रड १११०.३८ १०५८ ५२.३८ १०६.२७ ५५६६

१७१।
०७७।
११।४

का�लका �ािव
खेलमैदान िनमा�ण

३०३०४५ �समे�ट ७२ �याग ५०
�याग

२२
�याग

१०१७ २२३७४

ज�मा १९८२७५

(ग) िप.िप.सी. �समे�ट- साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १० मा �वीकृत नम�स अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । साथै
उपभो�ा सिमितसंग भएको स�झौतामा समेत काया�लयले तोके भ�दा फरक गुण�तरमा काय� गरेमा काया�लयबाट भु�ानी नह�ने उ�ेख छ। काया�लयले
गाउँपा�लका पँुजीगत भौ.नं ४४८।०७८।३।२९ माफ� त महादेव�थान �वा��य चौक� भवन िन.उ.स. संग ओ.िप.सी. �समे�ट �योग गन� ग�र लागत अनुमान
�वीकृत गरी स�झौता गरेकोमा उपभो�ा सिमितले िप.िप.सी. �समे�ट ख�रद ग�र �योग गरेको मू.अ.कर िबजक समावेश गरेकोमा समेत काया�लयले लागत
अनुमानकै दरमा भु�ानी गरेको छ । काय�स�प� न �ितवेदन तथा नापी िकताब अनुसार १०० �याग  ओ.िप.सी. �समे�ट लागेकोमा उपभो�ाले १०० �याग
पी.पी.सी. �समे�ट ख�रद गरेको िबल पेश गरेको पाइयो । �ज�ा दररेट अनुसार ओ.िप.सी. �समे�टको दर �ित बोरा �.१०१७ (मू.अ.कर समेत) र िप.िप.सी.
�समे�टको दर �ित बोरा �.८४७.५ (मू.अ.कर बाहेक) रहेको छ । जसबाट एकातफ�  तोिकएको गुण�तर बमो�जमको काय� भएको छैन भने अक� तफ�  �ित
बोरा �.१६९.५ (मू.अ.कर समेत)का दरले �१६९५० बढी भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �

३१ ग�रब सँग िव� वे� वर 

आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �ा� अ��तयारी बमो�जम ग�रबसँग िव� वे� वर काय��मतफ�  २०७७ फागुन १२ गते बसेको िफ�कल गाउँपा�लका गाउँकाय�पा�लकाको बैठकबाट िनमा�णधीन तथा
�िति�त दा�रमबोट �ल�ट �सँचाई योजना संचालन गन� िनण�य भएको छ । �ािव�धकबाट तयार ग�रएको लागत अनुमान बमो�जम ख�रद स�ब�धी लागत अनुमान �वीकृत भई सबै हाइड� ोमेकािनकल
इ�वीपमे�ट िव.नं. ३२०-२०७८।२।१९ मा Nepal Brother Trading, Sukedhar-KTM, बाट १४ आइटमका इ�वीपमे�ट �. २२१०५०.६० को ख�रद ग�रएको काय� स�प� न �ितवेदनबाट
दे�ख�छ । उ� ख�रद सामान �योग भएको वा मौ�दात रहेको �माण पेश ह�न नआएकोले यिकन ह�न नसकेको �.

२२१,०५०
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३२ पँुजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच� 
पँुजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमुखी 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 �. ८४३९४८ भु�ानी िदएको पाइयो ।य�तो खच�मा
िमत�यियता कायम गनु�पद�छ । केही उदाहरणह�ः

�स.न. भौ.नं. भु�ानी िववरण रकम

१ २।०७७।६।२ ई�धन खच� १३५८६२

२ १४।०७७।६।२८ ई�धन खच� ३३५४८

३ २९।०७७।७।२१ ई�धन खच� ३१९१३

४ ३०।०७७।७।२४ ई�धन ढुवानी खच� १४०००

५ ७०।०७७।९।८ ई�धन खच� १०१६१४

६ १३४।०७७।११।६ सूचना �काशन ५२२०६

७ २१२।०७७।१२।३ आ�थ�क सहायता १५००००

८ २१६।०७७।१२।३ सुप�रवे�ण पा�र�िमक ८४६००

९ २८६।०७८।१।२४ सुचना छपाई ८५४२८

१० ४४७।०७८।३।२९ कर संचालकलाई पा�र�िमक १५४७७७

ज�मा ८४३९४८

३३ साझेदारी काय��म 

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने �थानीय पूवा�धार तथा �देश िवकास साझेदारी काय��मको लािग यस �थानीय
तहलाई देहाय अनुसार ८ प�रयोजना स�ालन गन� �. १५१४००००।- बजेट �ा� भएकोमा �.१४१५००००।- खच� भएको दे�ख�छ । पा�लकाबाट वािष�क �गित िववरण पेश ह�न नआएकोले सोको
�गित िव�लेषण गन� सिकएन ।
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आयोजनाको �कार आयोजनाको सं�या बजेट रकम खच� रकम िव�ीय �गित �ितश भौितक �गित �ितशत

�थानीय पूवा�धार िवकास काय��म २ ७१४०००० ७१४०००० १०० नखुलेको

�देश पूवा�धार िवकास काय��म ६ ८०००००० ७१४०००० १०० नखुलेको

उ�े�खत ८ आयोजना म�ये ८ योजनाह� नै उपभो�ा सिमितबाट गराएको 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 र तोिकएको सयमा नै स�प� नगरेको 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 । कानुनको प�रपालना ह�नुपद�छ ।

३४ रोजगारी सृजना 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतह
िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का ६ वडाह�मा खानेपानी, बाटाे िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ६७९
जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.३२०५५४०१ खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई २६ िदनदे�ख १०० ि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 ।

३५ सरकारी भवन ख�रद �कृया 
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 गन� सिकने उ�ेख छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन औजार आव�यक
नपन� �महमूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� र िनमा�ण ग�रएका आयोजनाको मम�त स�भारको �ज�मा उपभो�ाको ह�ने गरी ह�ता�तरण समेत गनु�पन� �यव�था छ । तर नमूना परी�ण गदा� तपसीलमा
उ�े�खत उपभो�ा सहभागी नह�ने काय�मा पिन उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराईएको पाईयो । पा�लकाले आर.�स.सी. क��ट��सन सिहतका उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण नह�ने सरकारी
भवनको िनमा�ण काय�मा िनय��ण ग�रनु पद�छ । िनयमावलीमा भएको �यव�थाको �ितकुल ह�ने गरी उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण काय� गराएको उपय�ु दे�खएन । केही उदाहरणह�
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�स.नं. योजनाको नाम रकम

१ वडा नं. १ भवन िनमा�ण ७०००००

२ वडा नं. २ भवन िनमा�ण १६५८७५८

३ वडा नं. ३ भवन िनमा�ण ३५०००००

४ वडा नं. ४ भवन िनमा�ण ४८०००००

५ वडा नं. १ �वा��य चौक� िनमा�ण २००००००

६ वडा नं. ५ भवन िनमा�ण २३०००००

ज�मा १४९५८७५८

३६ िविवध खच� खाता 
वडा नं. ५ सो�पाठाना अ�तग�त �ी सो�पा सडकड सम�त योजनाका लािग �. ४३८९२६.५३ को लागत अनुमात तयार भएकोमा सो बराबरको काय� स�प� न �ितवेदन पेश भएको छ । सो काय�
स�प� न बराबरको िबल भरपाई हेदा� िब.नं.२३-२०७८।३।१० एल.एन.िव. क��ट��सन �ा.�ल. को िबलमा "सडक िनमा�ण काय�" मा� लेखी �. ३५८०००.९५ को िबल पेश गरेको छ । उ� िबलमा
ख�रद गरेको सामान, प�रमाण, दर केही पिन नले�खएको ह� ँदा भएको काय� गुण�तर भएको हो या होइन भनी यिकन गन� सिकएन ।

३७ सामा�जक सुर�ा
यस गाउँपा�लकाको सामा�जक सुर�ा स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम रहेका छन्ः

३७.१ लाभ�ाहीको अिभलेख- सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै
प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा
िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत
सूचना �णालीमा �िव�ी गरी अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । तर
पा�लकाले नमूना छनौटको आधारमा लेखापरी�ण गदा� लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी �. ४०४६४०००।- िवतरण ग�रएको दे�ख�छ ।

३७.२ बढी िवतरण - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ अनुसार भ�ा पाउने सबै लाभ�ाहीको MIS मा �िव�ी गरी मा� भ�ा िवतरण गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले सोही MIS मा �िव�ी ग�रएको भ�ा पाउने लाभ�ाहीको देहाय बमो�जम MIS को भरपाईमा भएको भ�दा �. १७१४०९।- बढी भ�ा
िवतरण ग�रएले सो बढी रकम पाउनु पन� लाभ�ाहीले पाएको भए �माण पेश गन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

१७१,४०९
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वडा नं. िक�ता एम.आई.एस मा भएको भरपाई रकम वडाले िवतरण गरेको रकम बढी रकम

१ �थम २३८९४९१ २४५६२८८ ६६७९७

२ �थम २२२१५१९ २२७५५८६ ५४०६७

२ ते�ो २३२२७०७ २३७३२५२ ५०५४५

ज�मा १७१४०९

३७.३ िववरण अ�ाव�धक - गाउँपा�लकाले नाग�रकता नं. उ�ेख नगरी �थम दो�ो र ते�ो िक�ता गरी ७४३ जनालाई � १८०९५७४।- भ�ा िवतरण गरेको
दे�ख�छ । नाग�रकता नं. बेगर भ�ा िवतरण गदा� लाभ�ाहीको नाम िम�ने ह� ँदा सो लाभ�ाही फरक फरक हो या होइन भनी यिकन गन� सिकएन जसले गदा�
पा�लकाले सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध अनुसार भ�ा पाउने सबै लागभ�ाहीको नाग�र�ा नं. लगायत सबै िववरण अ�ाव�धक गरी मा�
िवतरण गनु�पद�छ ।
ब�क माफ� त भ�ा िवतरण - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ को दफा २१ मा �थानीय तहले ऐनको दफा १७ को उपदफ (३) बमो�जम
नेपाल सरकारबाट नेपाल राजप�मा िमित २०७७।०७।२४ मा �कािशत अनुसूची-९ बोमो�जमको सूचना अनुसार ब�क माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गनु�पन� �यव�था भएपिन पा�लकाले सबै चौमा�सकमा १५९३ जनालाई �. ४०४६४०००।- ��येक वडाको वडा सिचवलाई पे�क� िदएर हातले भ�ा
िवतरण गरेको दे�खयो । हातले भ�ा िवतरण गदा� वा�तिवक लाभ�ाहीले भ�ा पाएको हो भिन यिकन गन� सिकएन ।

३७.४ नाग�रकता नं. एउटै भएको - गाउँपा�लकाबाट देहाय बमो�जमका लाभ�ाहीलाई भ�ा िवतरण गदा� एउटै नाग�रकता नं. भएको २ जना लाभ�ाहीलाई �थम,

दो�ो र ते�ो िक�तामा १९ जनालाई �. २२००००।- िवतरण गरेको देहाय बमो�जम दे�खएको छ । उ� लाभ�ाही एउटै भए नभएको यिकन गन� सिकएन ।
लाभ�ाही एउटै भए नभएको यिकन गरी �. २२००००।- असुल ह�नुपन� �.

२२०,०००



https://nams.oag.gov.np64 of 68

�स.नं. िक�ता सामा�जक
सुर�ाको िक�सम

�यि�गत प�रचय नं. नाम
(अं�ेजीमा)

ज�म िमित वडा
नं.

नाग�रकता नं भ�ा बढी

1 �थम जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००११२३०६११०९ मान बहादरु
तामाङ

२००१-१२-३० ३ 1394332 १२००० 12000

2 �थम जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००११२३०६०९७८ हक�  बहादरु
�े�

२००१-१२-३० ३ 1394332 १२०००

3 �थम जे� नाग�रक
एकल मिहला

२०१००८१३००१८५ लालमाया
सुनुवार

२०१०-०८-१३ १ 158352285 ८००० 8000

4 �थम जे� नाग�रक
एकल मिहला

२०१११०२९००५१६ िशव माया
सुनुवार

२०११-१०-२९ १ 158352285 ८०००

5 �थम जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००१०७१५०४२५८ वुध माया
कामी

२००१-०७-१५ ६ 16822492 १२००० 12000

6 �थम जे� नाग�रक भ�ा
(द�लत)

२०१००१११०१३४९ बुधमाया
कामी

२०१०-०१-११ ६ 16822492 ८०००

7 �थम जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००६०९१५००७७२ न�द कुमारी
साक�

२००६-०९-१५ २ 2010067018 १२००० 12000

8 �थम जे� नाग�रक
एकल मिहला

२०१११२३०१७५८९ न�द माया
साक�

२००६-०९-१५ २ 2010067018 ८०००

9 �थम जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९८७०१०५००२७७ सुन माया
मगर

१९८७-०१-०५ ४ 203004-369 १२००० 12000
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10 �थम जे� नाग�रक
एकल मिहला

२०१४०४०१०३६३१ पवी माया
�या�छाक�

२०१४-०४-०१ ४ 203004-369 ८०००

11 �थम जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९६१२३०५२७६१ सु�तली माया
राई

१९९६-१२-३० ६ 2341 १२००० 12000

12 �थम जे� नाग�रक
एकल मिहला

२०१६१२०३००१२८ सु�तली राई २०१६-१२-०३ ६ 2341 ८०००

13 �थम जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००११२३०६३५९२ मान बहादरु
भुजेल

२००१-१२-३० ४ 5248849 १२००० 12000

14 �थम जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००४०१०१२६६९६ मान वहादरु
भुजेल

२००४-०१-०१ ४ 5248849 १२०००

15 �थम जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००११२३२६७६७२ नर बहादरु
थापा मगर

२००१-१२-३० ३ 6909121 १२००० 12000

16 �थम जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९४१२०१०२१८४ नर बहादरु
िव�वकमा�

१९९४-१२-०१ ३ 6909121 १२०००

17 �थम जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००१०५१५०८८५७ मन माया
नेवार

२००१-०५-१५ २ 86871894 १२००० 12000

18 �थम जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००१०२१८००५४१ मन माया
पाटा मगर

२००१-०२-१८ २ 86871894 १२०००

19 1394332 12000
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दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००११२३०६११०९ मान बहादरु
तामाङ

२००१-१२-३० ३ १२०००

20 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००११२३०६०९७८ हक�  बहादरु
�े�

२००१-१२-३० ३ 1394332 १२०००

21 दो�ो जे� नाग�रक
एकल मिहला

२०१००८१३००१८५ लालमाया
सुनुवार

२०१०-०८-१३ १ 158352285 ८००० 8000

22 दो�ो जे� नाग�रक
एकल मिहला

२०१११०२९००५१६ िशव माया
सुनुवार

२०११-१०-२९ १ 158352285 ८०००

23 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००१०७१५०४२५८ वुध माया
कामी

२००१-०७-१५ ६ 16822492 १२००० 12000

24 दो�ो जे� नाग�रक भ�ा
(द�लत)

२०१००१११०१३४९ बुधमाया
कामी

२०१०-०१-११ ६ 16822492 ८०००

25 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००६०९१५००७७२ न�द कुमारी
साक�

२००६-०९-१५ २ 2010067018 १२००० 12000

26 दो�ो जे� नाग�रक
एकल मिहला

२०१११२३०१७५८९ न�द माया
साक�

२००६-०९-१५ २ 2010067018 ८०००

27 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९८७०१०५००२७७ सुन माया
मगर

१९८७-०१-०५ ४ 203004-369 १२००० 12000

28 दो�ो जे� नाग�रक
एकल मिहला

२०१४०४०१०३६३१ पवी माया
�या�छाक�

२०१४-०४-०१ ४ 203004-369 ८०००
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29 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९६१२३०५२७६१ सु�तली माया
राई

१९९६-१२-३० ६ 2341 १२००० 12000

30 दो�ो जे� नाग�रक
एकल मिहला

२०१६१२०३००१२८ सु�तली राई २०१६-१२-०३ ६ 2341 ८०००

31 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००११२३०६३५९२ मान बहादरु
भुजेल

२००१-१२-३० ४ 5248849 १२००० 12000

32 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००४०१०१२६६९६ मान वहादरु
भुजेल

२००४-०१-०१ ४ 5248849 १२०००

33 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००११२३२६७६७२ नर बहादरु
थापा मगर

२००१-१२-३० ३ 6909121 १२००० 12000

34 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९४१२०१०२१८४ नर बहादरु
िव�वकमा�

१९९४-१२-०१ ३ 6909121 १२०००

35 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९८८१२३०२३१२४ भ� कुमारी
�े�

१९९८-१२-३० ५ 76141697 १२००० 12000

36 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९८१२३०५६८५९ भ� कुमारी
�े�

१९९८-१२-३० ५ 76141697 १२०००

37 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००१०५१५०८८५७ मन माया
नेवार

२००१-०५-१५ २ 86871894 १२००० 12000
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38 दो�ो जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००१०२१८००५४१ मन माया
पाटा मगर

२००१-०२-१८ २ 86871894 १२०००

ज�मा ४०८००० 22000

३८ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जु फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जु फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ
। यो वष�को लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।
( � हजारमा )

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� स�परी�ण ग�रएको बे�जू(B) गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

४७६४९ ४८९६ ४२७५३
(क) यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. बे�जु दफा नं. बे�जु �यहोरा असुली �माण िनयिमत पे�क� स�परी�ण

१ २०७६।७७ ५३ िनलह�र लािमछाने पे�क� १८८७५५ ० ० १९२२८९ ३८१०४४

२ २०७६।७७ ५३ ने.िव.� पे�क� ( �. ४९९९८५७.८९ म�ये) ८२९८६१.०२ ० ० ३६५७८८२ ४४८७७४३

३ २०७६।७७ ३६ पा�र�िमक कर क�ी नभएको १४०६२ ० ० ० १४०६२

४ २०७६।७७ २९.२ बढी भु�ानी १३५५३ ० ० ० १३५५३

ज�मा १०४६२३१ ० ० ३८५०१७१ ४८९६४०२

(ख)अ�ाव�धक वे�जु - यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फछ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छः

( � हजारमा )
गत वष�स�मको बाँक� बे�जु (A) यो वष� स�परी�ण ग�रएको बे�जु(B) यो वष� कायम बे�जु(C) स�परी�णबाट कायम

बे�जु(D)

अ�यािवधक बाँक� बे�जु
(E=A-B+C+D)

४७६४९ ४८९६ ४९१५८ ० ९१९११


