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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

( गण्डकी प्रदेश ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ८३ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

र्वहादी गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
पवाि । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

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

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

२. पातलकाको लेखापरीक्षणबाट रू १ करोड ९७ लाख  २३ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू ६ लाख ६६ हजार फस्र्ौट 
भई बाकँी बेरुजू असलु गनुापने रू १८ लाख ६३ हजार,  प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू ३४ लाख ७ हजार, तनर्तमि गनुापने रू ३५ लाख ७ 
हजार र पेश्की रू १ करोड २ लाख ८० हजार रहेको छ। गाउँपातलकाको गिवषा बेरुजू रु २ करोड ६४ लाख ६५ हजार बाँकी रहेकोमा 
र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु ४ करोड ५२ लाख ४३ 
हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

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

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

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 

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

                                                              
  

         (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

र्वहादी गाउँपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

३६ ४० १९७२३ १ ४ ६६६ ३५ ३६ १९०५७ १८६३ ३५०७ ३४०७ ० ० ६९१४ १०२८० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

पवाि २६४६५ ० २७९ २६१८६ ० १९०५७ ४५२४३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : िवहादी गाउँपा�लका, पब�त , िबहादी गाउँपा�लका , पव�त

काया�लय �मुख Dhrub Dayal २०७७-५-३१ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Rishiram Panthi २०७५-५-११

लेखा �मुख Arjun Rijal २०७६-८-१६

बे�जु रकम १९,७२२,८३३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ५,९७,७३,४६८.३९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २९,३३,४८,४१३.३३ चालु खच� २१,७१,३७,२४१.१४

�देश सरकारबाट अनुदान २,०३,३६,००० पँूजीगत खच� १०,९९,१९,७१८.९७

राज�व बाँडफाँट ४,७२,४५,३१७.९८ िव�ीय/अ�य �यव�था ५,२३,६५,९७९.५४

आ�त�रक आय १९,३२,२५४.३

अ�य आय ०

कुल आय ३६,२८,६१,९८५.६१ कुल खच� ३७,९४,२२,९३९.६५

बाँक� मौ�दात ५,३२,१२,५१४.३५
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
लखेापर��णमा पेश भएको आ�थ�क कारोवारसंग स�वि�ध �ा� जानकार� अनसुार �वीकृत भएको लखेापर��ण योजना, २०७८ बमोिजम �व�लषेण, नमनुा
छनौट, �लिखत ��त�न�ध�व प�, लखेापर��ण नी�त मानद�ड, माग�दश�न, �नद�शन र लखेापर��ण सीमा समेतको आधारमा पर��ण गर� तयार ग�रएको
लखेापर��ण �ारि�भक ��तवदेनकोम�यौदा उपर �यव�थापनसंगको व�हग�मन व�ठकमा छलफल गर� कायम भएका �यहोरा स�हतको लखेापर��णको
�ारि�भक ��तवदेन जार� ग�रएको छ।लखेापर��कको िज�मेवार� लखेापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवदेन जार� गन ु� हो भन ेआ�थ�क कारोवार र �व�ीय
�ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ।

२ प�रचय 

लखेापर��णमा पेश भएको आ�थ�क कारोवारसंग स�वि�ध �ा� जानकार� अनसुार �वीकृत भएको लखेापर��ण योजना, २०७८ बमोिजम �व�लषेण, नमनुा
छनौट, �लिखत ��त�न�ध�व प�, लखेापर��ण नी�त मानद�ड, माग�दश�न, �नद�शन र लखेापर��ण सीमा समेतको आधारमा पर��ण गर� तयार ग�रएको
लखेापर��ण �ारि�भक ��तवदेनकोम�यौदा उपर �यव�थापनसंगको व�हग�मन व�ठकमा छलफल गर� कायम भएका �यहोरा स�हतको लखेापर��णको
�ारि�भक ��तवदेन जार� ग�रएको छ।लखेापर��कको िज�मेवार� लखेापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवदेन जार� गन ु� हो भन ेआ�थ�क कारोवार र �व�ीय
�ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ।

३ लेखापरी�णको �ममा असूली
लेखापरी�णको �ममा पदा�धकारी सुिवधा लगायतमा � २३६९६६।०० असूली गरी दा�खला भएको छ।

४
�थानीय सि�त कोषः आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �थानीय सि�त कोष आय �यय �हसावको संि�� अव�था �न�न वमोिजम रहेको छ।
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�ा�ीभु�ानी िहसाव
िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सो�ै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४२३४३३९९�.०७ ३४००४�०४६.७४ ३४००४�०४६.७४ ३६३२�१��४.०९ ३६३२�१��४.०९

क.�ाि� (संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

४०६०�४२४२ ३१९�३�६�९.४० ० ३१९�३�६�९.४० २६६६३६२१७.७� ० २६६६३६२१७.७�

११००० कर ११ �२�१९३९�.४० ४३४३३९७०.२१ ० ४३४३३९७०.२१ ३३३७२७२४.९६ ० ३३३७२७२४.९६

१३०००अनुदान ३४७०४६०�० २७०३६३९०१.१२ ० २७०३६३९०१.१२ २२�९३��७�.�२ ० २२�९३��७�.�२

संघीयसरकार १२ ३२००१�०�० २�००२��१७.३७ ० २�००२��१७.३७ २११�२४�७�.�२ ० २११�२४�७�.�२

�देशसरकार १२ २७०३१००० २०३३�०�३.७� ० २०३३�०�३.७� १७१११००० ० १७१११०००

१४०००अ�य राज�व ६१०३७६३.६० �६२६०�९.०७ ० �६२६०�९.०७ ४३२७९१७ ० ४३२७९१७

१�०००िविवध �ाि� ११�००० ११४७�९ ० ११४७�९ ० ० ०

ख. अ�य�ाि� १७३४९७�३.०७ २०�०९३�७.३४ २०�०९३�७.३४ ९६६१�३६६.३१ ९६६१�३६६.३१

िवतरणगन�  बाक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� १७३४९७�३.०७ १७६४३९०३.१९ ० १७६४३९०३.१९ २०१३९९��.९९ ० २०१३९९��.९९

धरौटी ० २�६�४�४.१� ० २�६�४�४.१� २९०२२�७.६७ ० २९०२२�७.६७

संघीय�देश सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० ७३�७३११९.६� ० ७३�७३११९.६�

भु�ानी (ग+घ) ४��१�४�३३.०७ ३२६��१२७�.�३ ३२६��१२७�.�३ ३२७७१�९�३.१� ३२७७१�९�३.१�

ग.भु�ानी (स��त कोषबाट) ४४०�०�०�० ३१७०�६९६०.११ ३१७०�६९६०.११ २३६१�९६०३.६० २३६१�९६०३.६०

पा�र�िमक / सुिवधा १� १६१९१४६४७ १४४६६९०६०.६� ० १४४६६९०६०.६� १२७९२�४६३.९९ ० १२७९२�४६३.९९

२२००० मालसामान तथा १� ६००२९४३३ ३६२�४�४३.०६ ० ३६२�४�४३.०६ ४७६११२६�.२� ० ४७६११२६�.२�
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सेवाको उपयोग

२६००० अनुदान १� २��१�००० २२२०६२२९.२� ० २२२०६२२९.२� ७२३९�१६.६४ ० ७२३९�१६.६४

२७००० सामा�जक सुर�ा १� ३९�३००० ३१२१�१�.१� ० ३१२१�१�.१� १७९२२�७.६० ० १७९२२�७.६०

२�००० अ�य खच� १� ९००००० ����९३ ० ����९३ ९९९९९९ ० ९९९९९९

३१००० गैर िव�ीय
स�प�ी / पूँजीगत खच�

१� १��१९०००० १०९९१९७१�.९७ ० १०९९१९७१�.९७ �०६१�१०१.०९ ० �०६१�१०१.०९

घ. अ�यभू�ानी १७३४९७�३.०७ ९�२४३१�.४२ ९�२४३१�.४२ ३२७७१�९�३.१� ३२७७१�९�३.१�

कोषह� १७३४९७�३.०७ �४३९०३३.७� ० �४३९०३३.७� १६२३७२२९.९३ ० १६२३७२२९.९३

धरौटी ० १०��२�१.६७ ० १०��२�१.६७ १७१६००० ० १७१६०००

संघीय�देश सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० ७३�७३११९.६� ० ७३�७३११९.६�

ङ. योवष�को बचत (�युन) (३४७२०�३�) १३४६६७७१.२१ १३४६६७७१.२१ ३��३�६३०.९१ ३��३�६३०.९१

च.गतवष�को �ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

६१०���४०.०६ ६१०���४०.०६ २६�४९�७४.४६ २६�४९�७४.४६

वषा��तकोबाक� रकम (ङ +

च)

(३४७२०�३�) ७४�२�३११.२७ ७४�२�३११.२७ ६२३���०�.३७ ६२३���०�.३७

ब�क तथानगद बाक� २४ ७४�२�३११.२७ ७४�२�३११.२७ ६१�४९२७�.४४ ६१�४९२७�.४४

५ िव��य िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार
मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ।सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको�यव�थापन गनु�पद�छ।यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् :
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यस �थानीय तहले NPSASअनु�पको कोषको �ाि� र भु�ानीको एक�कृत िव�ीय �ितवेदन(म.ले.प.फा.नं. २७२) ले गत वष�को �ज�मेवारी, यस
वष�को अ��तम मौ�दात लगायतका देहायका िववरण फरक देखाएको ह� ँदा यसले आ�थ�क िववरणको यथाथ� िच�ण गन� नसकेको एंव सु�मा िवषयगत
िशष�कह�को िनकासा तथा खच� �.११ करोड ५ लाख ५ हजार समेटन नसकेको कारण यथाथ� एिककृत आ�थ�क िववरण माग गरी सोही िववरणलाई
आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ।

�थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन। आ.व. ०७७।
७८ को �थानीय स��त कोष आय �यय िहसावको संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छ।

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ आषाढ मसा�त िभ� सबै खच� खाताह� ब�द गरी खच� ह�न बाँक� रकम संिचतकोषमा िफता�
गनु�पन��यव�था भए बमो�जम पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरण अनुसार सबै खाताह�को रकम २०७८ �ावणमा मा�ै खच� खाताबाट
िफता� गरी संिचत कोषमा आ�दानी बाँ�धएको छ।

�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�) अनुसारको िव�ीय �ितवेदन र पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरणक◌ो त�या�मा
एक�पता दे�खदनै। �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।

६ घटी �ज�मेवारी सा�रएको 
सु�को म.ले.प.फा.नं. २७२ गत वष�को िविभ� कोष तथा संिचत कोषको � ६१०५८५४०.०६ �ज�मेवारी सा�रएकोमा पा�लकाबाट �मािणत एिककृत
आ�थ�क िववरणमा संिचत कोष तथा अ�य िविभ� कोषह�को समेत गरी ज�मा � ५९७७३४६८.३९ �ज�मेवारी सा�रएको पाइयो।सु�मा सा�रएको रकम भ�दा
पा�लकाबाट �मािणत एिककृत आ�थ�क िववरणमा � १२८२२८७.६७ कम �ज�मेवारी सा�रएको छ।सु�मा भ�दा �े�तामा बढी भएकोमा �यनुअल आ�दानी
बाँ�धएकोले फरक पन� स�ने भएकोमा पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आ िव मा कम �ज�मेवारी दे�खएकोले सोको वा�तिवकता एिकन ह�न सिकएन।यस
स�व�धमा पा�लकाले एिकन गरी सोको �माण पेश गनु�पन� �...

१,२८२,२८८

७ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन।यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन।
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको
पाईएन।
पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन।साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा
�वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।

· काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरे कारण िहसाव िमलान भए नभएको
स�व�धमा यिकन गन� सिकएन।

राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन।�थानीय राज�व �यव�थापन �णाली
�योगमा आएतापिन पुण��पमा काया��वयनमा आउन सकेको छैन।

· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन।

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको
िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय, �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको
पाईएन ।

· �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन।
· िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन।
· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन।

पा�लकाले मातहतका िविभ� न शाखा तथा वडा काया�लयह�वाट सामा�ी ख�रद गरी सो वापत िवल रकम भु�ानी ग�रएकोमा उ� शाखा तथा वडा
काय�लयमा दा�खला ग�रएको �ज�सी सामा�ीको अिभलेख काया�लयको मूल खातामा �िव� टी नह� ँदा लगत अ�ाव�धक नभएको दे�खयो।
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�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।

मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई
निदएको ।

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

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(११) मा िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ भौितकसंरचनाह�को िववरण खुलाई अिभलेख
रा�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले िवगत वष�दे�ख भएको काय�को लगत नराखेको कारण एकै योजनालाई एक भ�दा वढी वष�मा वजेट िविनयोजन
ह�न स�ने दे�खएको,

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार कामलाई �यव��थत गन� लेखा सिमित, सुशासन सिमित लगायतका सिमित तथा िवशेष
सिमित गठन गन� स�ने उ�ेख भएकोमा सुशासन सिमित गठन नभएको कारण सं�थागत सुशासनको ��थितको वारेमा मु�यांकन गन� स�ने ��थित
नभएको सूचना अ�धकारीको काम, कत��य र �ज�मेवारी स�व�धी िनद�िशका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको माग, सो अनु�प सूचना �बाहको
अव�थावा सूचना िदन इ�कार गरेको अिभलेख रा�नुपन� जसमा सूचना माग गन�को िववरण तथा सूचनाको संि�� िबबरण रा�नुपन� उ�ेख भएकोमा
सूचना माग र �बाहको अिभलेख �यब�थापन नगरेको,
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद २ दफा ४ मा भ�ा �ा� त ग�ररहेका लाभ�ाहीह�ले आगामी आथ�क वष�मा पिन
भ�ा�लन चाहेमा िनयमावलीको िनयम ९ वमो�जम ��येक आ�थ�क वष�को काित�क मसा�त िभ� अनुसुची २ को ढाँचा वमो�जम उ�े�खत समयाव�धिभ�
वडा काया�लयमा दरखा�तिदनुपन� �यव�था भएकोमा सो को पालना नभएको।
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को प�र�छेद ७ दफा ३१ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� त गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा
सिमितह�को �सफा�रसका आधारमा �थानीय सभामा पेश गनु�पछ�  भ� ने �यव�था रहेकोमा काया�लयले लाभ�ाहीह�को िववरण सभामा पेश नगरेको,
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ७ दफा ३२(२) मा पा�लकाले नयाँ नाम दता�, चौमा�सक भ�ा िवतरण स�ब��ध िववरण
साव�जिनक गनु�पन� �यव�था भएता पिन काया�लयले उ� िववरणह� साव�जिनक गरेको दे�खने गरी �माण नराखेको।
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ दफा ३४ मा वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म
स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� र �ा� त गुनासा तथा सुझावह� स�वोधन गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को पालना नभएको।
िवपद जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले गरेको कामको वािष�क �ितवेदन �ज�ा
िवपद ् �यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था रहेकोमा �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत
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सिमितमा पेस गरेको नदे�खएको,
वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा �थानीय तहले िनयमावलीको अनुसूची वमो�जम सडकह� िनमा�ण, १०० िम स�मको पुल, �ल�ट
�सँचाइ, सडक �तरो�ती लगायतका काय�मा वातावरणीय अ�ययन गनु�पन� र नगरेमा दफा ३५ वमो�जम �.५ लाख स�म ज�रवाना ह�ने �यव�था
भएकोमा �थानीय तह आफैले पालना नगरेको तथा पालना गराएको स�व�धी अिभलेख नराखेको,
सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा �थानीय तहले साव�जिनक स�प��को संर�ण गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को अिभलेख नराखेको,

अनुदान िदएका कृषकको अनुमान गरी उ�पादन र उ�पादक�व स�ब�धमा �ल�खत �ितवेदन तयार गरेको छैन।

िविभ� न काय�िव�धह�मा एक पटक कुनै तहवाट अनुदान �लएकाको हकमा २।३ वष�स�म कुनै पिन तहका सरकारले अनुदान निदने उ�ेख भएकोमा सो
को िववरण दे�खने गरी कागजात रहेको दे�खदनै।

केिह मापद�ड तथा पुराना काय�िव�धमा अनुदान �ािहले क��तमा १० वष�स�म अिव��छ� न �पमा ��ताव वमो�जमको काय� गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो
को प�रपालनाको लािग संय�� िवकास गरेको छैन। जसले गदा� अनुदान �लने र अव�ध सिकएपिछ काम छा�ने �वृित दे�खएकोले यसमा िनय��ण गन�
गरी ि�याकलाप संचालन गनु�पन� दे�ख�छ।

अनुदान�ाहीले ३ वटै सरकारवाट अनुदान �लए न�लएको सुिन�� चत गरेको छैन।

कृिष तथा पशुपालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष िवमा तथा पशु िवमामा अनुदानका काय��म संचालन गद� आइरहेको छ।पा�लकाले कृिष
�े� तथा पशु �े�मा िविभ� न अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेमा मा� अनुदान िदने िनित तय गनु�पन�मा िवमा गन� गराउने तफ�  पा�लकाले �यान
निदइ अनुदानका काय��म मा� संचालन गरेको दे�ख�छ। एक सरकारले �याएको िनतीलाई अक� सरकारले सहयोग गन� गरी काय��म काया��वयन
गनु�पद�छ।

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 पा�लकाले लेखापरी�णको उ� िववरण उपल�ध नगराएकोले एिकन गन� सिकएन।

८ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा गाँउपा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ।पा�लकाबाट �ा�
िववरण अनुसार यस वष� ज�म तथा मृ�य ुदता�को लािग ८११ ले िनवेदन िदएकोमा८११, घरवाटो �सफा�रश ३४४ , नाग�रकता �सफा�रश ५८२, नाता
�मािणत ४८४ बसाइसराई ६६, िववाह दता� १०६, स�व�ध िव�छेद ५ तथा अ�य ३६७९ सं�यामा दता� तथा �सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो।
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पा�लकालेप�ीकरण दता� तथा पा�रवा�रक लगतको अिभलेखआिदको स�ब�धमा अिभलेख राखेको छैन भने �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून
तथामापद�ड समेत वनाएको छैन।ऐन बमो�जम कानून वनाई सोको अिभलेख �यव��थत गनु�पद�छ।

९ बजेट पेश पा�रत र अ��तयारी 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई
असार १० गते िभ� 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 २०७७।०३।१० गते �.४१ करोड ३१ लाख ५१ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।१० मा पा�रत भएको छ।यसैगरी �थानीय तह
�मुखले २०७७।३।१६ मा �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ।

१० अव�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 । गाउँपा�लकाले यो बष� िन�नानुसार �.१
करोड ३५ लाख १४ हजार अब�डा राखेको छ।उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� िमितको िनण�यबाट चालुतफ�  र पुजीगततफ�  िविभ� िशष�कमा बजेट
�यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �वृ��मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स. नं िववरण रकम

१ छुटपुट योजना ४७३००००

२ भैप�र आउने योजना तथा अ�य ४५३४६४९

३ कृिष िवकास स�ब�धी भैप�र आउने काय��म ९५००००

४ पशु तथा पशु िवकास भैप�र आउने काय��म ३३००००००

१३५१४६४९

११ योजना छनौट र काया��वयन 
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�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।काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े
योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ।साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�का�लन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण
गरी ठुला योजनाछनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ।यस वष� भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�स न िववरण योजना सं�या रकम (�.हजारमा)

१ १ लाख भ�दा कमको योजना १२६ १२१९९

२ १ लाख दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ५८ २७९०५

३ ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना १३ ११९२१

४ १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मा योजना ३० ६१०८६

५ ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� ३ १३५००

ज�मा १२६६११

१२ �े�गत बजेट तथा खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ।गाउँपा�लकाबाट �ा� िववरण
अनुसार पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ।
(�.हजारमा)
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�स.नं. �े�/उप�े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�किवकास ७५७६७ २१७४९ ६.८६

२ सामा�जकिवकास १९१२४२ १६८२५१ ५३.०७

३ पूवा�धारिवकास ८९९४४ ६३२१४ १९.९४

४ बन वातावरण तथा िवपद �यव�थापन ५७१८०० २७३८ ०.८६

५ सं�थागत िवकास र सेवा �वाह २९१०२ २१४०५ ६.७५

६ िव��य �यव�थापन तथा सुशासन ३१०० २२५० ०.७०

७ काया�लयस�ालन तथा �शासिनक ४५९३३ ३७४५० ११.८१

कुल ज�मा ३१७०५७ १००

१३ पँू�जगत खच�को ��थित 

काया�लयको कुल पँूजीगत खच�को िव�लेषण गदा� देहायअनुसारको ख�रद िव�धवाट रकम खच� भएको िववरण पेश भएको छ।साव�जिनक ख�रद िनमयावली,
२०६४ को िनयम ९७ मा रोजगारी �सज�ना ह�ने तथा लाभ�ाही समुदायलाई ह�ता�तरण ह�ने आयोजना मा� उपभो�ा सिमतीवाट गराउनुपन�मा जिटल तथा
�ाभी मे�सन समेत �योग ह�ने �.५२४३६५००।०० को काय� उपभो�ा सिमित तथा लाभ�ाहीवाट गराएको छ।उपभो�ा सिमितवाट गराएको कामको
गुण�तर परी�ण लगायतका काय� नभएको कारण यसको गुण�तर तथा िदगोपनाको प� कमजोर ह�न स�ने दे�खदाँ उपभो�ा सिमितमाफ� त धेरै काय� गराउने
प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ।
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िववरण रकम (हजारमा)

खुला बोलप�वाट ४२७५२

�सलब�दी दरभाउप�वाट ७६६५

उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट ५२४३७

क��ट�जे�सीवाट १६२७

ज�माः १०४४८१

१४ पँू�जगत चौमा�सक खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ मा �ैमा�सक �गित िववरण वनाई के���य िनकाय तथा कोष तथा लेखा
िनय��क काया�लयमा पेश गनु�पन� के���य िनकायले �ैमा�सक िववरण तयार गरी अथ� म��ालय र योजना आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको सु�
स�टवेयरवाट �ैमा�सक �ितवेदन �ा� नह�ने ह� ँदा सु�मा उपल�ध ह�नेचौमा�सक िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ।
जसअनुसार पुजीगत खच�म�ये आषाढ मिहनामा मा� कुल खच�को क�रव ४४.९० �ितशत खच� भएको दे�ख�छ।वषा��तमाहतारमा काम गराउँदा कामको
गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प ते�ो चौमा�सकमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ। (� हजारमा)

पँूजीगत वजेट कुल खच� चौमा�सकगत खच� असार मिहनाको खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

कुल पँुजीगत खच� १०९९१९ ३५५२ २५२६२ ८११०५ ४९३४९

�ितशत १०० ३.२३ २२.९८ ७३.७९ ४४.९०

१५ ख�रद योजना तथा ख�रद गु�योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साव�जिनक िनकायले तोिकएको �समाको भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जम ख�रद गु�योजना
तथा ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� वािष�क िविभ� मालसमान ख�रद एवं िनमा�ण काय� गरेकोमा ख�रद योजना तथा गु�योजना
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गरेको छैन । पा�लकाले ऐन िनयमावलीमा भएको �ावधानको पूण��पमा पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

१६ मौजुदा सुिच 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६ क बमो�जम ��येक साव�जिनक िनकायले दफा ३० को उपदफा ४, दफा ४१ को उपदफा १ को ख�ड क र दफा
४६ बमो�जम ग�रने ख�रदको �कृित अनुसार आपुित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, परामश�दाता, गैर सरकारी सं�था वा सेवा �दायकको दफा १० को उपदफा २
बमो�जम यो�यताका आधारमा छु�ाछु�ै सुची तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।तर पा�लकाले उपरो� अनुसारको मौजुदा सुची तयार गरेको दे�खएन।
पा�लकाले ख�रद ऐनमा भएको �यव�थाको पूण��पमा पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

१७ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ।सिमितमा परेको
उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ।लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गत बष�
फ�यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� नरहेको यो बष� ५ मु�ा दता� भएकोमा ४ फ�यौट भई १ फ�यौट ह�न बाँक� पा�लकाबाट �ा� िववरणमा
उ�ेख छ।�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी �भावकारी ढंगबाट �याय स�पादन गन� तफ�  पा�लकाले �यान
िदनुपद�छ।

१८ आ�थ�क सहायता 
सरकारको बािष�क काय��ममा परेका बाहेक कुनै पिन सरकारी तथा गैरसरकारी सं�थालाई आ�थ�क सहायता र अनुदान निदने,, तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर
मा� �ितपूित�, आ�थ�क सहायता तथा  औषधी उपचार खच� वापत आ�थ�क �दान गन�, य�तो सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको अिभलेख राखी एउटै �यि�
वा सं�थालाई दोहोरो सहायता उपल�ध गराउन नह�ने �यव�था साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�व�धी मापद�ड,, २०७७ मा उ�ेख छ।साथै
उपरो� �यव�था �देश सरकार तथा �थानीय तहका सव ै काया�लयह�, सव ै पदा�धकारी एंव कम�चारीह�ले पालना गनु�पन� उ� माग�दश�नमा उ�ेख छ।
पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा उि��खत िशष�कमा ज�मा � १२ लाख ९८ हजार खच� गरेको छ। िव��य समानीकरण चालु तफ� को लेखापरी�ण छनौटमा
परेका केही भौचरको परी�ण गदा� �प� �योजन समेत नखुलाई सहायता िवतरण गरेको पाइयो।आ�थ�क सहायता िवतरण गनु�पुव� पा�लकाले आ�थ�क सहायता
मापद�ड एंव काय�िव�ध तयार नगरेको, ठूलो रकम आ�थ�क सहायताको �पमा �यि� तथा सं�थालाई िवतरण गन� गरेको, आ�थ�क सहायता पाउने �यि� तथा
सं�थाको लगत रा�ने नगरेको ज�ता अव�था दे�खयो।पा�लकाले आ�थ�क सहायता एंव अनु�पादक चालु �कृितका खच�मा कटौती नगरी पँू�जगत खच�को
िह�सा बढाउन स�ने अव�था छैन।उ�पादनिशल �े�मा लगानी नगरी आ�थ�क बृि� हा�सल गन� नसिकने भएकोले य�ता �कृितका खच�मा कटौती गनु�का साथै
तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा� �ितपूित�, आ�थ�क सहायता र औषधी उपचार खच� ले�नुपन� दे�ख�छ।पा�ललकाले चालु आ.व.मा िविभ� �यि� तथा
सं�थालाई िवतरण गरेको आ�थ�क सहायता यस �कार छन्।
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गो भौ न र िमित आ�थ�क सहायता �दान ग�रएको �यि�/ वापत सहायता रकम

३९५।२०७८।१।८ आगलािग भएको कारण भु�ानी भएको २५०००

५०९।२०७८।३।१४ पिहरोले घर जो�खममा परेको १००००

६००।२०७८।३।२२ िवपदमा परेकालाई राहत िवतरण ६६०००

७८।२०७७।७।९ िविभ� आमा समूहलाई भु�ानी भएको १०००००

६०४।२०७८।३।२२ िवपदमा परेकालाई राहत िवतरण भएको २९०००

६३४।२०७८।३।२५ बाढी पिहरो िपिडतलाई राहत िवतरण भएको ५९०००

ज�मा २८९०००

१९ ३४१ २०७८-३-२३ िदवा खाजाः 
काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.११.१ मा �थानीय तहले िदवा खाजा काय��म काया��वयन गदा� सामुदाियक िव�ालयमा
�ार��भक वाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत वालवा�लकाह�का लािग �ितिव�ाथ� १५ का दरले िव�ालय स�ालन भएको िदनलाई आधार
मानी िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तका को �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�यस अ�य�वाट �मािणत गराई �थानीय तहमा संकलन गरी
सं�या एिकन भए प�चात मा� थप अनुदान िदने �यव�था भएकोमा �ज�ा �शासन काया�लयले पव�तले जारी गरेको िनषेधा�ा िमित २०७८ वशैाख ३ गते राित
१२ बजेदे�ख लागु ह�ने िनषेधआ�ामा अ�याव�यक वाहेक अ�य सेवा ठ� प ह�ने उ�ेख छ।नमूना छनौट गरी �े�ता परी�ण गदा� पा�लकाले देहाय वमो�जमका
िव�ालयलाई िनषेधा�ा पिछ पिन अनुदान िनकासा िदएको पाईयो।उ� अनुदान वढी िनकासा िदएको िव�ालयवाट असूल गरी संिघय संिचतकोष दा�खला
गनु�पन� �.१२७२५। अ�य िव�ालयको हकमा पा�लकाले यथाथ� छानिवन गरी वढी अनुदान िनकासा भएको भए सो रकम असूल गरी संिघय संिचत कोष
दा�खला गनु�पद�छ।

१२,७२५



https://nams.oag.gov.np16 of 51

�स.न. िव�ालयको नाम िव�ाथ� सं�या चै� वशैाखमा िव�ालय खुलेको िदन दर भु�ानी ह�नुपन� भएको वढी भु�ानी

१ जनक�याण मा.िव. १६ २६ १५ ६२४० १२७५० ६५१०

१४ जनसेवा �ा.िव. ११ २६ १५ ४२९० ११५०५ ७२१५

ज�मा १२७२५

२० द�लत छा�वृितः 
िश�ा,िव�ान तथा �िव�ध म��ालयवाट �वीकृत �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवम् िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने
काय��मसंग स�व��धत काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं ७.२.१.१ (४.२) मा IEMIS मा �िव� त�यांकलाइ स�व��धत िव�ालयवाट
क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�याकंसँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई छा�वृित रकम क�ा १-८
स�मको छा�ाह�को लागी र द�लत छा�ह�को लागी �ित िव�ाथ� �.४००।अनुदान िनकासा िदने �य�था रहेको छ।पा�लकाले द�लत छा�वृित अनुदान
िनकासा िददंा IEMISमा�िव� गरीएको िव�ाथ� सं�या २५३ रहेकोमा ३०० जना रा�ख �. १८८०० वढी अनुदान िनकासा िदएको पाईयो।उ� वढी िनकासा
िदएको रकम असूल गरी संिघय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१८,८००

२१ छा�ा छा�वृित 

िश�ा,िव�ान तथा �िव�ध म��ालयवाट �वीकृत �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवम् िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने
काय��मसंग स�व��धत काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं ७.२.१.१ (४.२) मा IEMIS मा �िव� त�यांकलाइ स�व��धत िव�ालयवाट
क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�याकंसँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई छा�वृित रकम क�ा १-८
स�मको छा�ाह�को लागी �ित िव�ाथ� �.४००।अनुदान िनकासा िदने �य�था रहेको छ।पा�लकाले IEMISमा �िवि� ग�रएको िव�ाथ� सं�या भ�दा वढी
सं�या रा�ख अनुदान िनकासा िदएको पाईयो।उ� वढी अनुदान िनकासा िदएको रकम स�ब��धत िव�ालयवाट असूल गरी संिघय संिचतकोष दा�खला गनु�पन�
� ४५६००।००

गो.भौ.न.।िमित IEMIS मा �िव� ग�रएको िव�ाथ� सं�या िनकासा िदएको िव�ाथ� सं�या दर वढी िनकासा

२१५।२०७८।२।१० ७७४ ८८८ ४०० ४५६००

४५,६००

२२ २२५ २०७८-२-१० िश�ण �सकाई अनुदानः ६३,२७०
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िश�ण �सकाई अनुदान काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ३ दफा ८ (क) मा मा�यािमक तहको िश�ण अनुदानमा छनौट भएका िश�कले मा�यािमक तह तृितय
�ेिणको सु� तलव �केलको तलव �ेिण भ�दा वढी नह�ने गरी १२ मिहना वरावरको पारी�िमक सुिवधा मा� पाउने र सोही प�र�छेदको दफा ८ (ख) मा
िश�कले चाडपव� लगायतका अ�य सुिवधा नपाउने उ�ेख रहेको छ। पा�लकाले अं�ेजी, गिणत, िव�ान िवषयमा िश�क दरव��द नभएका िव�ालयलाई
अनुदान उपल�ध गराउँदा काय�िव�धमा भएको �यव�था िवप�रत वढी अनुदान िनकासा िदएको पाईयो। उ� वढी अनुदान िनकासा िदएको रकम स�ब��धत
िव�ालयवाट असूल गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िश�क सं�या सं�या अनुदान िदनुपन� रकम अनुदान िदएको रकम वढी रकम

ल�मी भवन मा.िव. २ ८६३७६० ९०५९४० ४२१८०

सगरमाथा मा.िव. २ ४३१८८० ४५२९७० २१०९०

ज�मा ६३२७०

२३ पु�तकालय �यव�थापन अनुदानः 
िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयवाट �वीकृत �थानीय र �देश तहमा शसत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइवाट काया��वयन ह�ने
काय��मसँग स�ब��धत काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.३ (९.६) मा िव�ालयलाई िनकासा भएको पा�पु�तक अनुदानको
रकम म�ये ७५ % रकम पा�पु�तक ख�रद तथा बांक� २५ % रकम फिन�चर लगायतका िशष�कमा खच� गन� सिकने �यव�था भएकोमा पा�लका अ�तग�तको
ल�मी भवन मा.िव. लाई उ� िशष�कमा िनकासा भएको �. ६५००००।०० म�येबाट सोको २५ % ले ह�ने �. १६२५००।०० को फिन�चर ख�रद गनु�पन�मा
फिन�चर, या�क दराज लगायत �यव�थापन सामा�ी ख�रद गनु�पन�मा �. ४२३५०३ ख�रद भएकोले बाँक� �. २९४९३१।०० को मा� पा�पु�तक ख�रद
गरेको पाईयो।िव�ालयले काया��वयन पु��तकामा उि��खत भ�दा �. १९२५६९।०० कम ख�रद भएकोले िव�ालयले पु��तकामा भएको �यव�था
वमो�जमको ख�रद गरी सोको दा�खलाको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा कम खच� भएको रकम स�ब��धत िव�ालयवाट असूल गनु�पन� �.

१९२,५६९

२४ तलिव �ितवेदन पा�रत नगरी खच� लेखेकोः 
िनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (२) ख वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन� �यव�था भएकोमा काया�लयले तलिव
�ितवेदन पा�रत नगरी िश�कह�को तलव भ�ा �.९७२०५०८३।०० िनकासा िदई खच� लेखेको पाईयो। जसले गदा� िनकासा ह�नुपन� भ�दा वढी �ेड रकम
िनकासा ह�न स�ने भएकोले आगामी िदनमा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलव भ�ा िनकासा िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ।

२५ २३५ २०७७-१२-८ िवउ िवजन अनुदानः ७,७७५



https://nams.oag.gov.np18 of 51

उ� नत िवउमा कृषकह�लाई अनुदान काय��म संचालन �ि�या,२०७७ को २.२ मा कृषकह�लाई अनुदान उपल�ध गराउँदा उ� नत िवउको �ित�पधा��मक
िवि� मू�यको वढीमा ५०% अनुदान िदने उ�ेख रहेको छ।पा�लकाले कृषकह�लाई उ� नत जातको तरकारीको िवउ िवतरण काय��म अ�तग�त कृषकह�ले
पौडेल ए�ोभेटवाट ख�रद गरी �याएको �. १५५५० िवल वरावरको पुरै रकम भु�ानी िदएको पाईयो। उ� काय��म संचालन �ि�या भ�दा वढी भु�ानी
िदएको रकम असूल गनु�पन� �.

२६ लागत सहभािगता नभएकोः 
ग�रवी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७४ को बंुदा नं २९ मा �यवसाय िवकास सेवा �दायक सं�थाले ता�लम �लई
उ�मी ब� न यो�य �यि�ह�लाई आव�यक पन� �िव�ध उपल�ध गराउनका लािग आव�यक �िव�ध पिहचान गरी उ�ोग िवकास शाखासंग सम�वय गरी
उ�िमह�लाई आव�यक उपय�ु �िव�ध ह�ता�तरण गनु�पन�छ साथै �ािव�धक �सप िवकास ता�लममा �योग भएका �िव�धह�लाई समेत लागत सहभािगतामा
सहभागीह�लाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था रहेको र बंुदा नं ३३(ग) मा उपय�ु �िव�धको पिहचान गरी उ�मीलाई काय��मको तफ� वाट विढमा ८०
�ितशत र उ�मीको तफ� बाट क��तमा २० �ितशत लागत सहभािगतामा �िव�ध ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाले उ�म िवकास काय��म अ�तग�त
उ�मीलाई �सलाई कटाई ता�लम तथा मुढा बु� ने ता�लममा सामा�ी वापत �. २९३३८०।०० रहेकोमा लागत सहभािगता क�ी नगरी पुरै रकम भु�ानी
िदएको पाईयो।उ� वढी भु�ानी िदएको रकम �. २९३३८०।०० को २०% ले ह�ने रकम �. स�ब��धत �यि�ह�वाट दामासाहीले असूल गनु�पन� �.

५८,६७३

२७ वडा सिमित बैठक भ�ा 
ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा, नगरसभा तथा �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ८ मा वडा
सिमितको बैठक भ�ा �ित मिहना बढीमा ३ वटा अनुसूची १ (क) मा उि��खत दरमा �दान गन� सिकने �यव�था गरेको छ।पा�लका अ�तग�तका ६ वडामा
बैठक भ�ा वापत वािष�क ज�मा �.११ लाख २९ हजार खच� भएको छ।वडाको ब�ठक भ�ा भु�ानीको लािग बैठकको माइ�यूट आव�यक ह�ने भएकोले उ�
ब�ठकबाट भएका िनण�यको परी�ण गदा� एउटै र उ�तै �कृितका तथा एकल ��ताव र िनण�य राखी सोका आधारमा बैठक भ�ा �लएको पाइयो।बैठक भ�ा
�लने �योजनका लािग मा�ै बैठक वसेको िनण�यबाट दे�ख�छ।पा�लकाबाट �ा� पे�क� रकम फ�यौट गन� आव�यक बील भरपाई पा� भएकोले उ� पे�क�
फछयौट गन� िनण�य गन�को लािग बैठक बसी सोही एकल िनण�य राखी बैठक भ�ा भु�ानी िदएको दे�ख�छ।यसरी िन��चत ��ताव िवना माइ�यूट पेश गन�
�योजनको लािग मा�ै बैठक बसी भ�ा भु�ानी गनु� उिचत मा� सिकएन।य�तो काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

२८ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ (३) मा काया�लयले �च�लत कानून अनुसार िदएको पे�क� �याद नाघेको र
ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�ने तथा उपिनयम ४ मा लेखापरी�ण गन� िनकायले फ�यौट ह�न बाँक� पे�क� रकमलाई अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनमा

१०,२८०,२३८
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समावेश गदा� िनयमानुसार �याद ननाघेको पे�क�लाई वे�जू नमािनने �यव�था गरेको छ।पा�लकाको आ�थ�क बष�को अ��यस�ममा फ�यौट नभई बाँक� रहेको
िन�नानुसारका िनमा�ण �यवसायी, �यि�, सं�था तथा उपभो�ा सिमितह�को नाममा रहेको पे�क� रकम िनयमानुसार असूल फ�यौट गनु�पन� �...
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गो भौ न पे�क� �लने �यि�/फम�/क�पनी वापत �याद
ननाघेको

�याद नाघेको

१५६,

१८३
सातिवसे क��ट��सन �ा �ल मो.पे�क�, ४ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण ६३३५९३

६४० िशवालय िनमा�ण सेवा मो.पे�क�, १ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण १०३००००

२३८ िवमल चौतारी पा�लकाको सं�कृित झ�कने गीत �काशन
गन�

३५०००

३२१ खुक�ट यवुा �लव सेतीखोला ट�स ि�ज िनमा�ण ५८९११

५५ रिववाली �सँचाई िनमा�ण उ सिमित रिववाली �सँचाई िनमा�ण वडा नं ६ ७ र ८ १५००००

१४८ सामुदाियक भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित बा�छा सामुदाियक भवन िनमा�ण बा�छा १५००००

३२१ सेतीवेणी ट�स ि�ज पुल िनमा�ण उ सिमित सेतीवेणी ट�स ि�ज पुल िनमा�ण ३७९३२७

६९० वडा काया�लयको शौचालय र गेट िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

वडा काया�लयको शौचालय र गेट िनमा�ण ५०००००

११ जनता आधारभूत िव�ालय भौितक तथा शैि�क पूवा�धार िवकास १८०००००

१४ आ�बारी मा िव भौितक तथा शैि�क पूवा�धार िवकास १८०००००

१४ च�� मा िव भौितक तथा शैि�क पूवा�धार िवकास १८०००००

१४ ल�मी भवन मा िव भौितक तथा शैि�क पूवा�धार िवकास १८०००००

१४ शा�ल�ाम मा िव भौितक तथा शैि�क पूवा�धार िवकास १८०००००
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६८ कुमार के सी भौितक तथा शैि�क पूवा�धार िवकास ७०००

ज�मा १६६३५९३ १०२८०२३८

पा�लकाको म.ले.प.फा.न २११ मा आ�थ�क वष�को अ��यमा फ�यौट नभई बाँक� रहेको पे�क� �.१५५४३८३१।०० म�ये लेखापरी�ण डोरमा पे.फ भई पेश
भएको �.३६ लाख पे.फ. �योजन गरी बाँक� �.११९४३८३१।०० बे�जू कायम ग�रएको छ।

२९ िफ�ड भ�ा 

नेपाल सरकारबाट जारी भएको साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�व�धी मापद�ड, २०७७ को दफा ६ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत
कम�चारीलाई सािवकमा �दान ग�रद ैआएको पोशाक खच� मह�ी भ�ा र �थानीय भ�ा बाहेकका अ�य कुनै पिन �कारका िवशेष भ�ा �दान गन� निम�ने
�यव�था गरेको छ।पा�लकामा काय�रत �ािव�धकह�लाई काय�पा�लकाबाट िनय�ण गरी मा�सक िन�नानुसारको पदमा काय�रत ८ जनालाई ज�मा � ८०५८६०।
०० खच� भएको छ।मापद�ड िवपरीत भु�ानी भएको भ�ा रकम अिनयिमत दे�खएको �...

�स न काय�रत पदको नाम सं�या मा�सक खच�(�ित �यि�) वािष�क खच�

१ ई��जिनयर १ १०७९७ १२९५६४

२ सव ई��जिनयर १ ८४६० १०१५२०

३ अ सव ई��जिनयर ६ ७९८३ ५७४७७६

ज�मा ८ ८०५८६०

८०५,८६०

३० सहकारीलाई अनुदान 

पा�लकाको �वीकृत वािष�क काय��ममा ल�िगक समानता तथा सामा�जक समावेशीकरण िशष�कमा रकम िविनयोजन भएकोमा पा�लकाले आ�नो �े�िभ�का
मिहला वचत तथा ऋण सहकारी सं�थाह�लाई सं�थाको हर िहसाव रा�ने लेखा स�टवेयर ख�रद गन� ५ सहकारीलाई �ित सहकारी क��तमा �.३०
हजारका दरले स�टवेयर ख�रदका लािग ज�मा �.१७००००।०० भु�ानी िदएको पाइयो।सहकारीह�ले उ� स�टवेयर �योग गरे नगरेको एंव सहकारीमा
सोको आव�यकताका स�व�धमा एिकन ह�न सिकएन।सोको �भाकारी �योग गन� गराउने तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।
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३१ िशष�क फरक 

पा�लकाको �वीकृत बािष�क काय��ममा क�ा ८ तथा १,३ र ५ को उपल�धी मापन �यव�थापनमा िविनयोजन भएको रकमबाट पा�लका अ�तग�तका ५ वटा
उ�च मा.िव.लाई क�ा ११ को प�नप� छपाई तथा अनुगमन भ�ा वापत ज�मा �.११६७१२।०० खच� लेखेको पाइयो।कूल खच�को क�रव ५२ �ितशत रकम
प�र�ाको अनुगमनमा खच� भएको छ।एउटा िशष�कमा भएको रकम अ�य� िशष�कमा खच� ले�खएको एंव भएको खच�मा �मण तथा अनुगमन भ�ामा खच� ले�नु
िनयम स�मत नदे�खएको �...

१६,७१२

३२ 320 २०७७-१२-४ एक वष� िबितस�दा समेत िवतरण नभएक ो 
पा�लकाले वालिवकास के��लाई शैि�क सामा�ी सहयोग िशष�कबाट उि��खत िमितमा िशवशि� शैि�क सामा�ी िव�� के��बाट �२०१५०९।०० को इ �स
िड िकट ख�रद गरेकोमा ख�रद गरी काया�लयमा दा�खला भएको एक वष� िवितस�दा समेत उ� सामा�ी स�व��धतलाई िवतरण भएको छैन।स�पूण� क�ट
यथािश� िवतरण गरी िवतरणको भरपाई पेश गनु�पन� �...

२०१,५०९

३३ लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद ऐन¸२०६३ को दफा ५ मा िनमा�ण काय�को बाहेक एक लाख भ�दा बढीको ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था भएको एंव
िनयमावली¸ २०६४ को िनयम १३(५) मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामानको मम�तसंभारको लागत अनुमान तयार गदा� सो िनकायमा सोसंग द�
कम�चारी भए �य�तो कम�चारीबाट �य�तो कम�चारी नभए �य�तो काम गन� �यि� फम� वा क�पनीबाट लागत अनुमान तयार गन� लगाउने �यव�था भएकोमा
पा�लकाले काया�लयका सवारी साधन मम�तमा िविभ� पाट�संग वष�भरीमा �.१३ लाख १८ हजार खच� भएको छ।नमुना छनौटको आधारमा लेखापरी�ण गदा�
िन�न िमित र गो�वारा भौचरबाट तप�सल बमो�जमको खच� भएको दे�खयो।पा�लकाले सवारी साधनह�को मम�त संभार गदा� ऐन तथा िनयमावलीमा भएको
�यव�था बमो�जम लागत अनुमान �वीकृत गरेको पाइएन।पा�लकाले लागत अनुमान �वीकृत गराएर मा�ै खच� गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ। 

३४ पोशाक भ�ा 
नेपाल सरकार म���प�रषदको िमित २०७४।०१।२१ को िनण�यनुसार सव ै िनकायमा एक�पता कायम ह�ने गरी �वीकृत दरव�दीिभ� करारमा रहेका
�यि�ह�लाई मा� आ�थ�क वष� ०७४।७५ बाट लागू ह�ने गरी सालवसाली �पमा एक (१) पटक चै� मिहनामा पोशाक भ�ा िनजामित कम�चारीले सरह
उपल�ध गराउने स�व�धमा नेपाल सरकार सामा�य �शासन म��ालयले िमित २०७४।०१।२५ गते प�रप� गरेकोमा पा�लकाले िन�न �य��ह�लाई �वीकृत
दरव�दी वेगर करार सेवामा �लई िनण�य िवपरीत पोशाक खच� भु�ानी िदएकोले �ित �यि� भु�ानी भएको �.१००००।०० को १ �ितशतले ह�ने रकम क�ी
गरी बाँक� रकम स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

२९,७००
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�स न कम�चारीको पद नाम थर पोशाक भ�ा

१ अ.न.मी �स�धु हमाल ९९००

२ अ.न.मी अ�ली �े�ी ९९००

३ अ.न.मी अ�ु भुसाल ९९००

ज�मा २९७००

३५ आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको तथा आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली,
२०६४ को िनयम ९,१०,१५ बमो�जम दिैनक तथा बािष�क �पमा �ा� भएको आय �प� दे�खने गरी �े�ता रा�नुपन�, र�सद िनय��ण खाता रा�नुपन�, वडा
काय�लयह�मा पठाएका र िफता� आएका र�सदको अ�ाव�धक �े�ता नरहेको, र�सदको �सल�सलेवार न�वर अनुसार उठाएको आय र ब�क दा�खलाको रकम
निभडेको ह� ँदा यो वष� घरबाटो �सफा�रसद�तुर, स�प��कर, मालपोत र�ज�ेशन शु�क तथा अ�य आयवापत ह�नुपन� वा�तिवक आ�दानी एिकन गन� सिकएन।
यो वष� आ�त�रक आय वापत �.१९ लाख ३२ हजार आ�दानी दे�खएको छ।पा�लकाले आव�यक म.ले.प.फा.न.ह� र �े�ता अ�ाव�धक गरी आ�त�रक
आयलाई पारदश� गन� गराउने र आयको उिचत अिभलेखांकन तथा प�रचालन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

३६ उ�खनन प�रमाण 

नेपाल सरकार �धानम��ी तथा म���प�रषद काया�लयबाट जारी भएको ढंुगा िग�ी बालुवा उ�खनन िब�� तथा �यव�थापन स�व�धी मापद�ड, २०७७ को
दफा ७ मा �वीकृत प�रमाण भ�दा बढी उ�खनन ह�न निदन उ�खनन आदेश िदनुपूव� �ािव�धकबाट नापजाँचका आधारमा उ�खनन तथा �े� िनधा�रण गरी
लाईन लेभल समेत िदनुपन� �यव�था गरेको छ। मंडला ई��जिनय�रङ क�स�टे�सी �ा �ल ले िदएको �ार��भक वातावरण परी�ण �ितवेदन, २०७७ मा िविभ�
८ वगरह�मा वािष�क ज�मा ह�ने प�रमाण २४३६७.५० घनिमटर भएकोमा उ�खनन गन� सिकने प�रमाण ज�मा भएको प�रमाणको ५०% �ितशत मा� उ�खनन
गन� सिकने �ितवेदनमा उ�ेख छ।सोही मापद�डको दफा ७(६) मा संकलनकता�ले उ�खनन तथा संकलन गरेको प�रमाणको दिैनक अिभलेख अनुसूची ४ (क)

बमो�जमको ढाँचामा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा संकलनकता�ले सो बमो�जमको अिभलेख नराखेकोले कित प�रमाणमा उ�खनन भएको भनी एिकन गन�
सिकएन।भ�डारण भएको कित % उ�खनन भएको स�व�धमा वा�तिवकता एिकन नह�ने भएकोले �ितवेदनमा उ�े�खत प�रमाणमा ठे�का व�दोव�त नह�दा
पा�लकामा ५०% ले कम राज�व संकलन ह�ने दे�खयो।पा�लकाले अनुसूची ४ बमो�जमको ढाँचामा अिभलेख रा�नुपद�छ।
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३७ राज�व समयमा दा�खला नभएको 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको तथा आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली,
२०६४ को िनयम ९,१०,१५ बमो�जम दिैनक �पमा �ा� भएको राज�व �प� दे�खने गरी �े�ता खडा ग�र सोही िदन वा सोको भोलीप�ट दा�खला गनु�पन�
�यव�था भएकोमा पा�लका अ�तग�तका िन�न वडाह�ले िविभ� िशष�कमा संकलन गरेको राज�व रकम समयमा दा�खला गरेको पाइएन। संक�लत राज�व
समयमा दा�खला नभएकोले समयमा दा�खला नगन� स�व��धत पदा�धकारीह� �ज�मेवार बनाई समयमा दा�खला नभएको रमकको �च�लत कानूनको �याज
समेत एिकन ग�र समयमा नै दा�खला गन� गराउने तफ�  पा�लकाले िवशेष �यान िदनु पन� दे�खयो।वडाबाट संक�लत राज�वको दा�खला तथा अ�य ��थित यस
�कार रहेको छ।

वडा नं �ज�मेवार �यि�को नाम संक�लत राज�व दा�खला भएको रकम पिहलो दा�खला िमित

१ ल�मी �साद आचाय� ३०४४१२ ३०४४१२ २०७७।८।९

२ रामु पौ�ाल २७५७७४ २७५७७४ २०७७।७।२९

३ अच�ना शमा� २३३१०३ २३३१०३ २०७७।७।२९

४ ई�वरी �साद भुसाल १२९७३२ १२९७३२ २०७७।५।२४

५ केशव पौडेल १५९९०० १५९९०० २०७७।५।२४

६ सुन कुमारी भ�राई १९०८९० १९०८९० २०७८।३।३१

ज�मा १२९३८११ १२९३८११

३८ �यवसाय दता� तथा नवीकरण 

पा�लका�ारा �थानीय राजप�मा �कािशत आ�थ�क ऐन, २०७७ मा पा�लका �े�िभ� �यापार, �यवसाय, सेवामा पँू�जगत लगानी र आ�थ�क कारोवारका
आधारमा �यवसाय दता� गनु�पन� तथा ऐ. ऐनको अनूसूचीमा तोिकए बमो�जम कर िनधा�रण ग�र असूल गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाको �े�िभ� संचा�लत
केही बाहेक अ�धकांश �यवसायीह� पा�लकामा दता� भई करको दायरामा आएको पाइएन।पा�लकािभ� २०७८।७९ स�म दता� भएका �यवसायीको सं�या
१०७ रहेका छन भने खारेजी शु�य एंव नवीकरण समेत शू�य रहेको पा�लकाबाट �ा� िववरणमा उ�ेख भएको छ।िनयमानुसार �यवसाय नवीकरण गरी कर
संकलन गन� तफ�  पा�लकाले िवषेश �यान िदनुपद�छ।
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३९ अमानतबाट काय� भएको 
नेपाल सरकार �धानम��ी तथा म���प�रषद काया�लयबाट जारी भएको ढंुगा िग�ी बालुवा उ�खनन िब�� तथा �यव�थापन स�व�धी मापद�ड, २०७७ को
दफा ७ मा �वीकृत प�रमाण भ�दा बढी उ�खनन ह�न निदन उ�खनन आदेश िदनुपूव� �ािव�धकबाट नापजाँचका आधारमा उ�खनन तथा �े� िनधा�रण गरी
लाईन लेभल समेत िदनुपन� �यव�था गरेको एंव सोही दफा १८ मा नदीज�य पदाथ�को ठे�का �लने �यवसायी अिनवाय� �पमा मू�य अिभबृि� करमा दता� भएको
ह�नुपन� उ�ेख छ।पा�लकाले यस आ व मा िविभ� ४ वटा वगरह�बाट स�व��धत वडाका वडा�य�को रोहवरमा रहने गरी संकलनको रेखदेख गन� हेरालु राखी
ज�मा �.१४११५७५।०० संकलन गरी सोको २०% ले ह�ने �.२८२३१५।०० हेरालु खच� कटाई �.११२९२६०।०० आ�दानी गरेको पाइयो।पा�लकाले
उि��खत मापद�ड तथा �ितवेदनमा भएको प�रमाणलाई आधार न�लई काय�पा�लकाले आफैले िनय�ण गरी राज�व संकलन गरेको पाइयो।यसरी राज�व
संकलन गनु� औिच�यपूण� दे�खएन।पा�लकाले मापद�डमा भएका �यव�थाको पूण� �पमा प�रपालना गनु�पद�छ।

४० औष�ध ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा २० लाख �पैयाँ स�मको औष�ध ज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको
समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने तथा िनयम ८४ मा ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� िशलव�दी
दरभाउप�को मा�यमवाट ख�रद गनु�पन� उ�ेखछ।पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा शश�त अनुदानवाट �.१०४४९६४।०० को औषधी गरेको छ।यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः
· आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फाइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का
उठाई रा�ने नगरेको कारण संझौतामा औषधीको अव�ध क�तीमा १८ मिहनाको ह�नुपन� भिन उ�ेख भएअनुसार औषधी �ा� भए नभएको एिकन नभएको,
· आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल सामान �टोर दा�खला ह�नु अिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद
स�ब�धमा यिकन गन� नसिकएको,
· औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र अ�य�वाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
· पा�लका�ारा िनशु�क �वा��य काय��म भिन लोगो राखेको ह�नुपन� उ�ेख गरेकोमा उ� लोगो भएको छ भ�े �माण संल� नरहेको,
· �याद ना�न लागेका तथा �याद नाँघी िड�पोजल गनु�पन� र गरेका औषधीको एिककृत अिभलेख नराखेको,
· पा�लका मातहत ह�ता�तरण गरी पठाएका औषधीह�को सदपुयोग स�व�धमा अनुगमन नभएको,
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको
एिकन गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी
सारी अिभलेख �यव��थत गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ।

४१ यातायात सुिवधाः ६,८००
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ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�बनधी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा �थानीय
तहका पदा�धकारी तथा सद�यको यातायात खच� स�ब�धी �यव�था ग�रएको छ।तल उि��खत काय��मह�मा सहभागी भएवापत वडाका पदा�धकारीह�ले
यातायात खच� बुझेको पाईयो।सुिवधा अ�तग�त नै यातायात सुिवधा पन� भएको ह� ंदा उ� रकम दोहोरो पन� दे�ख�छ।अतः उ� दोहोरो परेको रकम असूल
गनु�पन� �.

गो.भौ.न.।िमित काय��मको नाम रकम �.

११८।२०७७।१०।२३ पोषणमैि� �वा��य सं�था घोषणा २०००

१२७।२०७७।११।१२ नवजात िशशु तथा बालरोगको एिककृत �यव�थापन काय��म सिम�ा ४८००

ज�मा ६८००

४२ पा�र�िमक करः 
आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८ मा रोजगारीवाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा भु�ानी
गदा� आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदातावाट कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले कम�चारीको वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम कर
क�ी गरेको दे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �. ६४९१।००

नाम वािष�क आय कुल क�ी करयो�य आय ितनु�पन�कर ितरेको कर वाँक� कर

ह�र �साद भुसाल ७३६४५८ २२०७७६ ५१५६८२ ११०६८ ४५७७ ६४९१

६,४९१

४३ हाितपाईले रोग िनय��ण काय��मः 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालयवाट जारी भएको आ.व. २०७७।७८ मा शश�त अनुदानतफ�  �थानीय तहवाट काया��वयन ग�रने �वा��य तथा जनसं�या
स�ब��ध काय��मह�को लािग संचालन माग�दश�नको इिपिडिमयोलोजी तथा रोग िनय��ण काय��मको ि�याकलाप नं २.७.२२.७० को काय��म नं ट मा
पा�लका �तरमा �ित�वा��यकम� �ितिदन १४० जना जनसं�यालाई औष�ध सेवन गराउने र सोही अनुपातमा �वा��य �वयंसेिवका समेत प�रचालन ह�ने गरी
वजेट �यव�थापन ग�रएकोमा पा�लका िभ� ९९४३ जना जनसं�यालाई औष�ध सेवन गराउन ७१ जना �वा��यकम� र सोही अनुपातमा �वा��य �वयंसेिवका
प�रचालन गनु�पन�मा ८७ जना �वा��यकम� र ९९ जना मिहला �वयंसेवक प�रचालन ग�र खच� लेखेको पाईयो।नम�स भ�दा वढी भु�ानी भएको �वा��यकम�
१६ जनाको �.७०० का दरले �. ११२००। र �वयंसेिवका २८ जनाको �.६०० का दरले �. १६८००। समेत गरी कुल �.२८००० असूल गनु�पन� �.

२८,०००
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४४ २२५ २०७८-२-१० िश�ण �सकाई अनुदानः 
िश�ण �सकाई अनुदान काय�िव�ध,२०७७ को प�र�छेद २ दफा ३ (क) मा क�ा १० स�म �यूनतम ितन शैि�क स�स�म िव�ाथ�लाई मा�यािमक परी�ा
(एसईई) मा सहभािग गराएको िव�ालयलाई मा� िश�ण सहयोग अनुदान उपल�ध गराउने र दफा ५ को २(१) मा �थानीय तहमा पुलमा दरव�दी रहेको
िव�ालयलाई िश�ण सहयोग अनुदान उपल�ध नगराउने �यव�था रहेको छ। पा�लकामा संिघय सरकार माफ� त अं�ेजी, िव�ान, गिणत िवषयमा िश�ण सहयोग
अनुदान वापत �.१९४४०००। वजेट िनकासा भएकोमा वजेट िफता� नगरी िव�ालयवाट अ�ययन अ�यापन काय�मा सहयोगको लािग माग भए अनुसारकै
देहाय वमो�जमको ९ वटा िश�क दरव�दी भएको र आधारमभूत तहका िव�ालयलाई �.६५००० का दरले कुल �.५८५०००। अनुदान िनकासा िदएको
पाईयो।उ� काय�िव�ध िवप�रत वढी अनुदान िनकासा िदएको रकम स�ब��धत िव�ालयवाट असूल गनु�पन� �.

�स.न. िव�ालयको नाम िवषय रकम कैिफयत

१ च�� मा.िव. िव�ान ६५००० िनमािव तह

२ ल�मी आ.िव. गिणत ६५००० िनमािव तह

३ िशला आ.िव. िव�ान ६५००० िनमािव तह

४ जनिवकास आ.िव. गिणत ६५००० िनमािव तह

५ आ�बारी मा.िव. िव�ान ६५००० िनमािव तह

६ आ�बारी आ.िव. अं�ेजी ६५००० िनमािव तह

७ रानीपानी आ.िव. गिणत ६५००० िनमािव तह

८ जनता आ.िव. िव�ान ६५००० िनमािव तह

९ वहाक� मा.िव. गिणत ६५००० िनमािव तह

ज�मा ५८५०००

५८५,०००

४५ ५०२ २०७८-३-२४ िदवा खाजा अनुदान काय��मः २००,०००
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काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.७.११.१ मा �थानीय तहले िदवा खाजा काय��म काया��वयन गदा� सामुदाियक िव�ालयमा
�ार��भक वाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत वालवा�लकाह�का लािग �ितिव�ाथ� १५ का दरले िव�ालय स�ालन भएको िदनलाई आधार
मानी िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�यस अ�य�वाट �मािणत गराई �थानीय तहमा संकलन गरी
सं�या एिकन भए प�चात मा� थप अनुदान िदने �यव�था भएकोमा पा�लकाले पा�लकाको िव��य समािनकरण पू�जंगतवाट िव�ालयको िव�ाथ� हा�जरी वेगर
काय�िव�धमा भएको �यव�था िवप�रत क�ा ६-१२ स�मको शा�ल�ाम मा.िव.को िव�ाथ�को लािग �.२०००००। अनुदान िनकासा िदएको पाईयो।शश�तको
काय��मवाट नै बालिवकास दे�ख क�ा ५ स�मको िव�ाथ�ह�लाई िदवा खाजा रकम अनुदान उपल�ध ह�नँे ह� ँदा उ� रकम आव�यक पन� दे�खदनै। िदवा खाजा
काय��मको मम�, �भावकारीता तथा औिच�यताको मू�याकंन नगरी िनकासा िदएको उ� रकम स�व��धत िव�ालयवाट असूल गनु�पन� �.२०००००।००

४६ २२० २०७८-२-१० पा�पु�तक अनुदानः 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.४.६.१ मा सामुदाियक िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई िनशु�क पा�पु�तक अनुदान उपल�ध
गराउदा िव�ाथ� सं�या र पा�पु�तको दरको आधारमा सु�वातमा ७५ �ितशत तथा भना� प�चात िव�ाथ� सं�या एिकन गरी नपुग २५ �ितशत
पा�पु�तक अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था भएकोमा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को च.नं ३९५ िमित २०७८।०२।२५ को प�ानुसार आ व
२०७७।७८ को शैि�क स� २०७८ अषाढ १ गते दे�ख मा� �ार�भ ह�ने र �यसपछी भना� भएका िव�ाथ�को िववरण पा�पु�तक ख�रद र िवतरणको अव�था
यिकन गरी नपुग ह�ने अनुदान रकम िनकासाको �ि�या अगाडी वढाँउदा चालु आ.व समा� ह�ने भएकोले िव�ालयमा िव�ाथ� भना� भई सं�या एिकन ह�न
नसकेमा शैि�क स� २०७७ को भना� सं�यालाई आधार मािन िनशु�क पा�पु�तक वापतको सत �ितशत अनुदान िव�ालयमा िनकासा िदने प�रप�
भएकोमा पा�लकाले गो.भौ.न २२० िमित २०७८।२।१० वाट ७५% अनुदान वापत �. १५०५९०७।०० र गो.भौ.न. ३६२ िमित २०७८।३।२४ वाट थप
नपुग पा�पु�तक अनुदान �. २७३७९१ समेत गरी �.१७७९६९८।०० िनकासा िदएको पाईयो। पा�लकाले िव�ाथ� भना� सं�या एिकन नभएको अव�थामा
पा�लकाका ४५ िव�ालयलाई देहायवमो�जम IEMIS त�यांकअनुसारका िव�ाथ� सं�यालाई आधार मािन िनकासा िदनुपन�मा उ� त�यांकभ�दा वढी
िनकासा िदइएकोले वढी िनकासा भएको रकम स�व��धत िव�ालयवाट असूल गनु�पन� �. २९४२९५।००

२९४,२९५
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क�ा IEMIS अनुसार िव�ाथ�सं�या पा�पु�तक दर ज�मा रकम

१ २५६ ५१८ १३२६०८

२ २१४ ५५७ ११९१९८

३ २१५ ५८१ १२४९१५

४ १९३ ३७० ७१४१०

५ २२८ ४०८ ९३०२४

६ २१७ ६९८ १५१४६६

७ २०९ ८७३ १८२४५७

८ २५५ ८९८ २२८९९०

९ २६१ ७५५ १९७०५५

१० २७१ ६८० १८४२८०

िनकासा गनु�पन� रकम (१००%) १४८५४०३

िनकासा िदएको रकम (७५%) १५०५९०७

थप िनकासा (२५%) २९३७९१

कुल िनकासा १७७९६९८

बढी िनकासा २९४२९५



https://nams.oag.gov.np30 of 51

४७ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगा र�यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एव सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवन यापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ।यस काय��म अ�तग�त �थानीय तह िभ�का वडाह�मा नगर
सरसफाई,नाली ख�े, पिहरो सफा गन�, �यािवन जाली भन� तथाबाटो िनमा�ण लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� १९८ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई
�.७७ लाख ९५ हजार खच�गरेकोछ।लि�त वग�लाई ६५ िदन स�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 भएता पिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी �सज�ना भएको दे�खंदनै।

४८ फरक नम�सको �योगः 
पा�लकाले िनमा�ण काय�को दररेट िनधा�रण गदा� �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट वा तोिकएको दररेटको आधारमा  �ित इकाई लागत िनधा�रण गनु�पद�छ।पा�लकामा
नेपाल सरकार सशत� अनुदान तफ� को �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�तको िवप� �िमकको दिैनक �याला �ितिदन �.५१७।०० िनधा�रण गरी �थानीय
तहमा वजेट िनकासा भएको छ।�थानीय �ािमण तथा कृिष सडकको �वीकृत न�स� नं २-१ २.२, २- १.८ र २-१.९ मा सडक तथा ड� ेनमा नरम माटो ख�े
�ित घनिमटर काय�मा ला�े मािनसको प�रमाण ०.५ भएकोमा �धानम��ी काय��म अ�तग�त नमुना छनौटको आधारमा िन�न योजनामा उ� काय�को लागत
अनुमानमा �यानडेज ०.५ नभई ०.७ राखी लागत अनुमान तयार गरेको पाइयो।यसरी लागत अनुमान भएको कारणबाट संघीय सरकारलाई थप �ययभार
परेको �.

८०८,७२२
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योजनाको नाम कामको िववरण प�रमाण
(घनिमटर)

ह�नुपन�
�यानडेज

भएको
�यानडेज

फरक
�यानडेज

दर बढी खच�

भ�राई थर गहते देउरानी माझगाउँ ठाँटी पैदल
माग�

नरम माटो
का�ने काय�

१०८०.५३ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ १११७२७

सुनडाँडा पैदलमाग� िनमा�ण योजना नरम माटो
का�ने काय�

७५०.३८ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ ७७५८९

हािडखक�  तलातुम पैदल माग� नरम माटो
का�ने काय�

४१६.०९ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ ४३०२४

खा�टा नयाँपोखरा लौके पदमाग� नरम माटो
का�ने काय�

७१२.९ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ ७३७१४

लौचडी िकलाडाँडा गोला� लामगरा बाटो नरम माटो
का�ने काय�

१७६०.०४ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ १८१९८८

छितडाँडा लौके गहते नमेदी पदमाग� नरम माटो
का�ने काय�

५५३.०४ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ ५७१८४

िशतल गुफा काितके भुतेखोला का�लग�डक�
पदमाग�

नरम माटो
का�ने काय�

७५४.३४ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ ७७९९९

शाखा सडक दे�ख इ�ेनी ह� ँद ैपनौित पैदल माग�
योजना

नरम माटो
का�ने काय�

७७२.७५ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ ७९९०२

ख�ेटी डाँडीखक�  गे� ता� ख�रवोट जोगीखा�टा
पदमाग� िनमा�ण योजना

नरम माटो
का�ने काय�

१०२१.२३ ०.५ ०.७ ०.२ ५१७ १०५५९५
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ज�मा ८०८७२२

४९ ४०४ २०७८-२-२६ सामा�ी ख�रदः 
�धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा ६८ मा कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत रोजगार आयोजनाको लािग म��ालयवाट
�ा� रकम पा�र�िमकमा मा� खच� गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले योजनाह�को लागत अनुमान तयार गदा� अद� कामदारको लािग भनी �ािमण पुवा�धार
िवकास िबभागबाट सन् १९९८ मा जारी भएको वक�  न�स� अनुसार अद� कामदारले गन� िनमा�ण काय�को हकमा दर िव�लेषण गदा� सोमा �योग ह�ने �यामीको
रकमको ३ �ितशतले ह�ने रकम टु�स ए�ड �ला�टको दरमा कायम ग�रएकोमा पा�लकाले �धानम��ी रोजगार काय��मको लािग भनी पूनः छु�ै औजार
उपकरण �.११६८२१ वरावरको ख�रद ग�र खच� लेखेको पाईयो। टु�स ए�ड �ला�ट लागत अनुमान रा�ख सोही वमो�जम रकम खच� ले� नु र उिह �योजनका
लािग औजार उपकरण ख�रदमा खच� भएको रकम वरावरले �थानीय सरकारलाई थप �ययभार परेको �.

११६,८२१

५० २३७ २०७७-१२-८ वढी अनुदानः 
ग�डक� �देश सरकारले तयार पारेको साना �संचाई मापद�ड काय��म,२०७७ बंुदा नं २(क) मा कुलो, �समे�ट पोखरी, �ला��टक पोखरी, �ा� क�, बो�रङ
पाइप िव�तार, �ल��टङ पाईप आिदको िनमा�ण काय� तथा िव�तार गदा� कुल लागतको ९० % स�म अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ।पा�लकाले
िबसमुरेको पुछार �संचाई टंिक िनमा�ण काय� गदा� काय� स�प� न �. २०६९७१ वरावरको भएकोले मापद�ड वमो�जम �. १८६२७४।०० अनुदान िनकासा
िदनुपन�मा �. २००००० अनुदान िनकासा िदएको पाईयो।उ� वढी िनकासा िदएको �. १३७२६ स�ब��धत सिमितवाट असूल गनु�पन� �.

१३,७२६

५१ िवल भरपा◌�इ वेगरको भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल,

भरपाई, �माण कागजात, संल� गनु�पन� उ�ेख छ साथै उपिनयम १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी
िदन आव�यक िवल भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ।
पा�लकाले िन�नानुसार � ६०७५००।-भु�ानी गरेकोमा स�ब��धतले बुझेको/ िवतरण गरेको भरपाई संल� नभएकोले सो को स�ब��धतले बुझेको भरपाई पेश
गनु�पन� अ�यथा उ� रकम असुल ह�नुपन� �

६०७,५००
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गो.भौ नं र िमित कामको िववरण रकम

७०७…२०७८।३।२७ वडा नं ३ को बैठक भ�ा िवतरण गरेकोमा स�ब��धतले बुझेको भरपाई पेश नभएको ११४०००

२६…२०७७।७।१८ १५० टनेल ख�रद गरी िवतरण गरेकोमा िवतरण गरेको भरपाई पेश नभएको ४९३५००

६०७५००

५२ पँुजीगतवाट चालु खच� 
एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या २०७४ मा पँुजीगत िशष�कमा िविनयोजन वजेट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख छ। यस पा�लकाले यस आ.व
मा सभाबाटै नै पा�रत गरी चालु �कृितको खच� पँुजीगत वजेटमा समावेश गरी खच� लेखेको म�ये लेखापरी�ण छनौट गरी परी�ण गदा� �.२९६४५१६/- चालु
खच� पँुजीगत वजेटमा समावेश गरी खच� गरेको पाइयो। पँुजीगतवाट ग�रएको चालु �कृितका खच� म�ये अ�धकांश कृषी तथा पशुसेवासंग स�ब��धत
िवतरणमुखी काय��म, राहत िवतरण, बैठक भ�ा, आमा समुहलाई भाडा ख�रद लगायतका िवतरणमुखी एवं अनु�पादक खच� समावेश भएका दे�ख�छ।
पँुजीगत खच�मा वजेट रा�ख चालु �कृितका खच� गरी पँुजीगत खच�को वजेट देखाउने काय� उिचत दे�खएन। चालु �कृितका खच� चालु वजेट िशष�कमा समावेश
गरी वजेट खच� ले�खनु पद�छ। पँुजीगत िशष�कबाट गरीएको चालु खच�को केिह उदाहरण यस �कार छन् ।
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गो.भौ.न.िमित चालु�कृितका/ िवतरणमुखीखच� िववरण रकम

७१०-२०७८।३।२७ वडा नं ४ को बैठक भ�ा २२८०००

७०९-२०७८।३।२७ वडा नं ५ को बैठक भ�ा १५४०००

७०८-२०७८।३।२७ बडा नं २ को बैठक भ�ा २७८०००

७०७-२०७८।३।२७ बडा नं ६ को बैठक भ�ा ७००००

७०६-२०७८।३।२७ वडा नं ३ बैठक भ�ा ११४०००

५८१-२०७८।३२१ िविभ� �यि�लाई राहत िवतरण ३३०००

५७०२०७८।३।२० िविभ� �यि�लाई राहत िवतरण ५१०००

५९१-२०७८।३।२१ आमा समुहलाई भाडा ख�रद ६५०००

५९०-२०७८।३।२१ नेवार समाजलाई जा�ा खच� ५४९५५

५०४-२०७८।३।१४ भेटनरी औष�ध ख�रद १७७९३७

५२५-२०७८।३।१६ वडा नं १ को वडा सिमित बैठक ७३०००

४५०-२०७८।३।८ आधुिनक चुलो िवतरण १०९२००

४३८-२०७८।३।६ पशुपालन काय��म ९००००

४७९-२०७८।३।१२ लोकल कुखुरा पालन अनुदान ११५०००

४६३-२०७८।३।९ राहत िवतरण ११५०००

४३४-२०७८।३।६ राहत िवतरण ७००००
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३७१-२०७८।१।१६ अदवुाको िवउ िवतरण २०५०००

१२२-२०७७।१०।६ �याउ खेित ता�लम १८००००

४१-२०७७।८।२२ �ला�ीक टनेल / ि�पाल िवतरण ११३३३०

२६-२०७७।७।१८ �ला�ीक टनेल िवतरण ४९३५००

२२-२०७७।७।१४ �ला�ीक टनेल / ि�पाल िवतरण १७४५९४

२९६४५१६

५३ लागत अनुमान नभएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले एक लाख भ�दा बढी रकमको परामश� सेवाको ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन�
तथा ख�रद िनयमावली ,२०६४ को िनयम ९ को अ�धनमा रही िनयम १२ बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले पा�लका
अ�तग�तको कालीग�डक� नदीका बगरह�को ढंुगा, िग�ी, बालुवा संकलन तथा उ�खनन काय�को �ार��भक वातावरण परी�ण तयारी काय�को लािग मंडला
ई��जिनय�रङ क�स�टे�सी �ा �लसंग �.२९३८००।०० मा संझौता गरी भु�ानी भएको छ।उ� काय�को लािग पा�लकाले लागत अनुमान तयार गरेको
पाइएन।यसरी ऐन तथा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको िवपरीत ह�ने गरी भएको खच� अिनयिमत दे�खएको �...

२९३,८००

५४ �वीकृत दरव�दी वेगरको करार सेवा 
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले २०७४।१२।१४ मा जारी �थानीय तहमा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� काय�िव�ध, २०७४ मा
�वीकृत दरव�दी भ�दा अ�य �पमा कम�चारीह� राखी तलव भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी गन� निम�ने र �य�तो काय� �च�लत कानून िवपरीत भई भु�ानी गन�
पदा�धकारीबाट असूल उपर गनु�पन� साथै नेपाल सरकारले जारी गरेको साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�व�धी मापद�ड,२०७७ को दफा ४ (२)

मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत दरव�दी िभ�को काया�लय सहयोगी र सवारी चालक पदमा बाहेक �यालादारी वा करारमा थप आ�थ�क दािय�व �सज�ना ह�ने
गरी नयाँ िनय�ु� गन� नपाइने �यव�था गरेको छ।पा�लकाले उि��खत मापद�ड तथा म��ालयबाट जारी भएको उपरो� काय�िव�धमा उि��खत िवपरीतको
अ.न.मी.पदमा ज�मा ३ जनालाई मा�सक �.६००००।०० का दरले दशै खच� समेत १३ मिहनाको ज�मा �.७८००००।०० भु�ानी भएको रकम अिनयिमत
दे�खएको �

७८०,०००

५५ िव�ा लयमा िव�ुितय हा�जरी 
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पा�लका अ�तग�तका ९ मा�यिमक िव�ालयह�मा समयमा िव�ालयमा उप��थितकोलािग हा�जरी �यव�थापन गन� िव�ुितय हा�जरी जडान गरी ए�सोलुट
सोलुसन इ�टर�ाइजेज ल�लतपुरलाई �.२४९७३०।०० भु�ानी भएको छ।लेखापरी�णको �ममा िमित २०७८।११।८ गते १०:४५ मा ९ वटै िव�ालयको
हा�जरी परी�ण गदा� १४२ िश�क म�ये ८ जनाले मा�ै इ हा�जरी गरको पाइयो।िव�ालयमा िश�कह�को उप��थित समयमा नभएर हो वा िव�ुितय हा�जरी
मेिशनले काय� नगरेर सो ह�न गएको सो स�व�धमा एिकन ह�न सिकएन।यस स�व�धमा पा�लकाले यथाथ�ता एिकन गरी सोको �भावकारी �योग गन� गराउने तफ�
�यान िदनुपन� दे�खयो।

५६ दोहोरो पा�पु�तक अनुदान 

काय��म काया��वयन पु��तका,२०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.४.६.१ मा सामुदाियक िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई िनशु�क पा�पु�तक अनुदान उपल�ध
गराउदा िव�ाथ� सं�या र पा�पु�तको दरको आधारमा सु�वातमा ७५ �ितशत तथा भना� प�चात िव�ाथ� सं�या एिकन गरी नपुग २५ �ितशत
पा�पु�तक अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था भएकोमा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को प�ानुसार आ व २०७७।७८ को शैि�क स� २०७८ अषाढ
१ गते दे�ख मा� �ार�भ ह�ने र �यसपछी भना� भएका िव�ाथ�को िववरण पा�पु�तक ख�रद र िवतरणको अव�था यिकन गरी नपुग ह�ने अनुदान रकम िनकासा
गदा� िनशु�क पा�पु�तक वापतको शत �ितशत अनुदान िव�ालयमा िनकसा िदने प�रप� बमो�जम पा�लकाले सश�त अनुदानबाट पा�लका अ�तग�तका ३०
िव�ालयलाई उ� िशष�कमा गो भौ नं र िमित २२०।२०७८।२।१० बाट ज�मा �.१५ लाख ६ हजार िनकासा िदएकोमा पा�लकाले उि��खत िव�ालयलाई
चालु िशष�कबाट १ दे�ख ३ स�मका िव�ाथ�ह�को लािग अं�ेजी मा�यमको गिणत िवषयको पा�पु�तक ख�रदको लािग दामासाहीले ज�मा �.३०५४६८।००
िनकासा िदएको पाइयो।उ� िव�ालयमा क�ा १ दे�ख ३ स�म अ�ययनरत िव�ाथ�ह�को लािग िन�न अनुसार सेटको रकम र अं�ेजी मा�यमको िवषयको
समेत रकम िनकासा भएकोले दोहोरो भु�ानी भएको रकम स�व��धत िव�ायलह�बाट असूल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �..

�स न क�ा िव�ाथ� सं�या भु�ानी भएको गिणत िवषयको दर बढी रकम

१ १ २५५ ३७६ ९५८८०

२ २ २५७ ४३५ १११७९५

३ ३ २४० ४२८ १०२७२०

ज�मा ३१०३९५

३१०,३९५

५७ पोशाक खच� ४४,३२८



https://nams.oag.gov.np37 of 51

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा ग�डक� �देश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा नगरसभा तथा �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा
स�व�धी ऐन, २०७६ मा समेत�याियक सिमतका संयोजक तथा सद�यलाई कालोकोट (पोशाक) खच�को सुिवधा नभएकोमा गाउँपा�लकाले वडा नं का
िन�नानुसार सद�यह�लाई कालोकोट (पोशाक) बापत खच� भु�ानी िदएकोले कानूनमा �यव�था नभएको सुिवधा वापतको कर क�ी गरी भु�ानी भएको ज�मा
�.४४३२८।०० स�व��धतबाट असूल गरी दा�खला गनु�पन� �

�स न पद नाम थर भु�ानी �लएको रकम

१ सद�य जमुना ढकाल पौडेल ७३८८

२ सद�य छिवलाल �यौपाने ७३८८

३ सद�य देउमाया ठडाली ७३८८

४ सद�य मोहन �संह सुनार ७३८८

५ सद�य सुन कुमारी भ�राई ७३८८

६ सद�य गणेश आले ७३८८

ज�मा ४४३२८

५८ स�झौता अनुसार िवमा नगरेको 
िनमा�ण �यवसायी र काया�लय िवच िन�नानुसार काय� गन�को लािग स�झौता भएकोमा स�झौताको SCC 19.1 मा ठे�का स�झौताको रकम को िवमा गनु�पन�
�ितशत, मेिशन, स�प�ीको नो�सानी र �िमकको के कित िवमा गनु�पन� खुलाएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा केिह िवमाको िवलको नमुना प�र�ण गदा�
स�झौता अनुसार िवमा गराएको पाइएन । पा�लकाले िवमाको भु�ािन िदँदा स�झौता अनुसारको िवमा गरे नगरेको यिकन गरी भु�ानी िदनुपन� र िवमाको रकम
भु�ानी भईसकेकाको हकमा स�झौता अनु�प िवमा गराउने तफ�  थप पहल गनु� पन� दे�ख�छ ।
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योजनाको
नाम

SCC मा भएको िवमाको �ावधान पेश गरको पो�लसी अनुसार िवमा गरेको अव�था

शा�ल�ाम
�वा��य
चौक� िनमा�ण

The minimum coverage for loss of or damage to the
works, plants and materials is 115% of Contract
amount

स�झौता रकम � ३२४६६३९.४३ मा १५ �ितशत थप रकम बराबरको
िवमा गनु�पन�मा स�झौता रकम बराबरको मा� िवमा गरेको पो�लसी पेश
गरेको।

The minimum coverage for loss of or damage of
equipment- ५०००००

Construction plant and equipment - 0

The minimum coverage for insurance of other
property is - 1000000

other property कोinsurance नगरेको

The minimum coverage for insurance of Personal
Injury: Other People -500000

Other people को िवमा नगरेको

५९ स�कल िबजक पेश नभएको 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था
छ।पा�लकाले वरा�चौर वडा काया�लय िनमा�ण काय�को लािग इशानी िडजाइनर ए�ड िव�डश�ला◌�इ �थम रिनङ् िवल वापत � १२६९६०३।भु�ानी गरेकोमा
िनजले स�कल िवजक पेश नगरेको दे�खएकोले मु अ कर वापत भु�ानी भएको � १४६०६०।- कर समायोजन प� पेश ह�नुपन� अ�यथा ५० �ितशत
मू.अ.कर असुल गनु�पन� �

१४०,०८६

६० �ािव�धक मू�या�न वेगर भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवलिवजकको भु�ानी गदा�
करारका शत� वमो�जम �ािव�धक नाप जाँचगरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।�य�तै आ�थ�क
काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१३) मा चालु वष�को वजेटले नखामेको खच� �यहोनु� पन� उिचत आधार र पया�� कारण
भएमा स�व��धत काया�लयले संल� िवल भरपाई वमो�जमको रकम आगामी वष�मा भु�ानी िदने गरी महालेखापरी�कवाट ��वकृत ढाँचामा भु�ानी िदन
वाँक�को िववरण तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको सात िदनिभ� कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयवाट �मािणत गराई रा�नुपन� �यव�था रहेको छ।
संिघय काया�लयमा ज�तै �थानीय तहले पिन गत वष�को भु�ानी गन� �ायोजनाथ� आव�यक कानुनी �यव�था गरी आ�त�रक िनय��ण �णालीको काया��वयन
गनु�पन�मा पा�लकाले यस आ.व. मा गत िवगतमा बाटो सफा गरेको भनी �ािव�धक मू�या�न वेगर नै भु�ानी िदन वाँक�को क�चावारी समेत नरा�ख देहायको �

६४२,५९७
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६४२५९७।– भु�ानी गरेको पाइयो। यसरी गत िवगतको कामको भु�ानी िदन बाँक� क�चावारी नराखी ३ वष� अगाबै दे�खको काम �ािव�धक मु�या�न समेत
नगरी भु�ानी भएकोले यथाथ�मा काम भए नभएको यिकन ह�न नसकेकोले उ� काय�को �ािव�धक मू�या�न पेश ह�नुपन� अ�यथा उ� रकम असुल ह�नुपन� �.

गो�वरा भौचर नं र िमित कामको िववरण आ�थ�क वष� भु�ानी �लनेको िववरण रकम

६४९-२०७८।३।२४ गाउँपा�लका िभ�को िविभ� सडक सरसफाई २०७४।७५ माता र�भादेवी िनमा�ण सेवा �ा.ली १३९७००

२०७५।७६ ९९४००

२०७६।७७ १५७५००

२०७७।७८ ५६९९८

६४७-२०७८।३।२४ गाउँपा�लका िभ�को िविभ� सडक सरसफाई २०७५।७६ ए.पी �स. क��ट��शन ७७०७०

२०७६।७७ १११९२९

६४२५९७

६१ �रतपुव�को कर िवजक 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था
छ ।पा�लकाले िन�न िनमा�ण �यवसायीलाई मु अ कर वापत �.४८०३९४।… भु�ानी गरेकमा िनजह�ले पेश गरेको कर िवजकमा िवजक नं केरमेट भएको,
िवजक A4 साइजको पेपरमा ि��ट गरेको र िवजक नं पिन Printed भएको दे�खएकोले भु�ानी भएको मु अ कर को कर समायोजन प� पेश गनु�पन� अ�यथा �
२४०३७७ असुल गनु�पन� �

४८०,९९४
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गो�वरा भौचर नं र
िमित

कामको िववरण िनमा�ण �यवसायी िवजक नं र िमित भु�ानी मु अ
कर

५० �ितशत मु अ
कर

कैिफयत

८-२०७८।३।२७ शा�ल�ाम हे�थ पो� िनमा�ण सातिवसे
क��ट� �शन

७९, २०७८।३।
२१

३३८६४८ १६९२३४ िवजक नं
केरमेट

७०१…२०७८।३।
२७

वडा काया�लय शौचालय र गेट
िनमा�ण

योजक िनमा�ण
सेवा

०३,२०७८।३।
११

१४२२८६ ७११४३

४८०३९४ २४०३७७

६२ ३२५ २०७८-२-६ िवमाको बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�यकुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा�
करार का शत� वमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापीिकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन�उ�ेखछ ।शा�ल�ाम वडा
काया�लय िनमा�ण काय�को त�ो रिनङ् िवल भु�ानी गदा� िवमा वापत � २०४५६।- भु�ानी भएकोमा उ� िवमा वापतको रकम दो�ो रिनङ् िवलमा समेत
भु�ानी भएको दे�खएकोले दोहोरो भु�ानी भएको � २०४५६।- असुल ह�नुपन� �.

६३ पे�क� कम क�ी गरेको 
गाउँपा�लकाको �शासिकय भवन िनमा�णको लािग गाउँपा�लका र िनमा�ण �यवसायी ध�लखेल िनमा�ण सेवा िवच भएको स�झौताको SCC को ५७.३ मा पे�क�
क�ी गदा� कामको मू�या�न स�झौता रकमको ३० �ितशतभ�दा बढी भएपिछ ��येक रिनङ् िवलको मु�या�न रकमको ५० �ितशतको दरले क�ा गद� लैजाने
उ�ेख छ । पा�लकाले िन�नानुसार रिनङ् िवल भु�ानी गदा� स�झौता अनु�प ५० �ितशत क�ा नग�र कम दरमा िन�नानुसार पे�क� क�ी गरी भु�ानी गरेको
दे�ख�छ । यसरी भु�ानी गदा� पे�क� समयमा पे�क� फछय�ट नह�ने ह�नाले पा�लकाले स�झौतमा भएको �ावधानको पालना गनु�पद�छ ।
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गो�वारा भौचर नं र िमित रिनड् िवल मू अ कर र िप एस वाहेको रकम पे�क� क�ी रकम पे�क� क�ी ह�नुपन� रकम पे�क� कम क�ी

३६८-२०७८।१।२० ते�ो रिनङ् िवल ४२०१९०४० २००००० २१००९५२ १९००९५२

५५५-२०७८।३।१८ चोथो रिनङ् िवल ५९४२६४५.१२ १९५३००० २९७१३७२ १०१८३७२

२०१९१२४

६४ िब�तृत नािपिकताब 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी
गदा� करारका शत� वमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ।
पा�लकाले शा�ल�ाम �वा��य चौक� िनमा�ण काय�को लािग सातिवसे क��ट��शनलाई िवल भु�ानी िदँदा �योग भएको फलामे ड�डीको साइज अनुसारको
िब�तृत �पमा नापीमा गणना नगरी आर �स �स को १.९ �ितशतको आधारमा फलामे ड�डीको प�रमाण गणना गरी ६०५८.८५ के �ज को �ित के �ज � १००
का दरले � ६०५८८५।- भु�ानी िदएको दे�खयो।यसरी िनमा�ण काय�मा �योग भएको फलामे ड�डीको िब�तृत नािप िकताब (Bar schedule) तयार नगरी
भु�ानी िदँदा िनमा�ण काय�मा �योग भएको ड�डीको वा�तिवक प�रमाण एिकन गन� नसिकने भएकोले िव�तृत नापीको �माण पेश ह�नुपद�छ।

६५ पूव� िनधा��रत �ितपूित� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ (क) मा परामश�दाताको िढलाईको कारणले खरीद संझौता बमो�जमको काम तोिकएको समयमा स�प�
ह�न नसकेमा संझौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी साधारणतया �ितिदन संझौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुित� �लनुपन� उ�ेख छ।
�य�तै काया�लय एंव परामश�दाता िबच भएको स�झौतामा पिन समयमा काम स�प� ह�न नसकेमा �ितिदन संझौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत
�ितपुित� �लने �यव�था छ।पा�लकाले औ�ोिगक �ामको �ार��भक वातावरणीय परी�ण (आई.ई.ई) तयारी गन� काय�को लािग परामश�दाता बारवरा
इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी �ा.�ल.लाई मू.अ.कर वाहेक �.४३९५००।०० भु�ानी िदएको पाइयो।उ� काय� गन�को लािग िमित २०७७।६।१४ मा संझौता
गरी २०७७।८।१३ मा संपन गनु�पन� गरी संझौता भएकोमा परामश�दाताले तोिकएको अव�धमा काम नसक� िमित २०७७।११।२३ मा काय� स�पन गरी
भु�ानीको लािग िनवेदन पेश गरेको छ।उि��खत आधारमा िनज परामश�दाताबाट १०० िदन िढला गरी काम भएकोले संझौता बमो�जम �ितिदनको �.२४८।
०० का दरले ह�ने ज�मा �.२४८००।०० स�व��धतबाट पूव� िनधा��रत �ितपूित� असूल गनु�पन� �

२४,८००

६६ लागत अनुमान ४९६,६३५
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साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले एक लाख भ�दा बढी रकमको परामश� सेवाको ख�रद गदा� लागतअनुमान तयार गनु�पन�
तथा ख�रद िनयमावली ,२०६४ को िनयम ९ को अ�धनमा रही िनयम १२ बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले
औ�ोिगक�ामको आ.ई.ई �ितवेदन तयारी काय�को लािग बारवरा इ��जिनय�रङ क�पनी �ा.�ल. संग �.४९६६३५।०० मा संझौता गरी भु�ानी भएको छ।उ�
काय�को लािग पा�लकाले लागत अनुमान तयार गरेको पाइएन।यसरी ऐन तथा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको िवपरीत ह�ने गरी भएको खच� अिनयिमत
दे�खएको �....

६७ �ािव�धक मू�यांकन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा वील वा िवजकको भु�ानी गदा� िनमा�ण काय�को �ािव�धक मू�यांकन गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था
भएकोमा पा�लकाले कोिभड-१९ आइसोलेशन भवन िनमा�ण काय�को लािग िनवास इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी �ा.�ल. लाई �.४७२९१६।०० भु�ानी
भएकोमा सोको �ािव�धक मू�यांकनमा आइटम तथा दर तल मा�थ भएकोले उ� काय�को वा�तिवक �ािव�धक मू�यांकन भएको �माण पेश गनु�पन� �...

४७२,९१६

६८ टु�स ए�ड �ला�टको भु�ानी 
�ािमण पुवा�धार िवकास िबभागबाट जारी भएको वक�  न�स� अनुसार द� तथा अद� कामदारले गन� काय�को हकमा दर िव�लेषण गदा� सोमा �योग ह�ने �यामीको
रकमको ३ �ितशतले ह�ने रकम टु�स ए�ड �ला�टको दरमा कायम गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले िन�न काय�को दर िव�लेषणमा िनमा�ण सामा�ीको
मू�यको समेत ३ �ितशत रकम समावेश गरी लागत अनुमान तयार गरेको पाइयो।यसरी बढी दर राखी लागत अनुमान तयार गदा� आयोजनाको वा�तिवक
लागत भ�दा बढी लागत पन� दे�ख�छ । यस स�व�धमा उपभो�ा सिमितबाट भएका काय�को नमुना छनौटको आधारमा भौचर परी�ण गदा� िन�न आयोजनामा
�.३०६३९।- बिढ भु�ानी भएको दे�खएकोले उ� रकम स�व��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल गनु�पन� �

३०,६३९
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गो भौ नं र िमित योजनाको नाम कामको िववरण प�रममाण ३ �ितशत थप रकम बिढ भु�ानी

१७७…२०७७।१२।२१ डहर ब�ती डाँडा पदमाग� Drystone soling २६.४६ ४९.५ १३१०

PCC 1:3:6 २१.१७ २१०.९७ ४४६६

२६५…२०७७।१२।२७ चे�टेका�ख �संचा◌�इ कुलो PCC 1:3:6 १५ २१०.९७ ३१६५

२५६…२०७७।१२।१७ तलातुम पय�टिकय पोखरी िनमा�ण Stone masonary work २८.३५ १३५.३७ ३८३८

२१२…२०७७।१२।३ ख�काथर जो�ने पैदल माग� PCC 1:3:6 १०.०८ २१०.९७ २१२७

Stone masonary work १३.५० १३५.३७ १८२७

११४…२०७७।१०।५ लौके �सढी िनमा�ण PCC 1:3:6 १७.६१ २१०.९७ ३७१७

११३…२०७७।१०।४ मसार दे�ख घुमाउने पैदल माग� PCC 1:3:6 १७.५१ २१०.९७ ३६९४

३८३…२०७८।१।२० शा�ल�ाम खेल मैदान िनमा�ण Stone masonary work1:4 ३९.७५ १६३.३९ ६४९५

३०६३९

६९ १६५ २०७७-११-१० उपभो�ाको योगदान 

िवहादी गाउँपा�लकाको उपभो�ासिमित गठन प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध, २०७६ को १८ क (२) मा संरचाना िनमा�ण बाहेकका काममा
लागत अनुमान अंकको १० �ितशत रकम वराबरको काय� उपभो�ा सिमितले अिनवाय� �यहोनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले रनाली दनुडाँडा ह�द ै भेडावारी
सडक िनमा�ण काय�को लागत अनुमान १५१९२२५.११ को तयार गरी उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरेकोमा काय�िव�ध िवप�रत उपभो�ाको योगदान ५.२१
�ितशत मा� राखी स�झौता गरी सोिह अनु�प भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।यसरी पा�लकाले आफैले ��वकृत गरेको काय�िव�धको पा�लना नग�र भु�ानी गदा�
पा�लकालाई � ७२७७०।-थप �ययभार परेको दे�ख�छ । पा�लकाले काय�िव�धको पूण� �पमा पालना गनु�पद�छ ।

७० मू .अ. कर बढी भु�ानी १३,४३७
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायला◌�इ िनमा�ण काय�को भु�ानी िदँदा उपिनयम ३ को
ख�ड ख बमो�जमको लागत अनुमानमा रहेको मू�य अिभबृि� कर क�ा गरेरमा� भु�ानी िदने �यव�था छ । पा�लकाले िन�म योजनामा मेिशन�ारा माटो का�ने
कामको लािग लागत अनुमान तयार गदा� ��वकृत �ज�ादरमा मू.अ. कर थप गरेको र सोिह अनु�प भु�ानी भएकोमा उपभो�ा सिमितले भएको कामको
मू�या�न भ�दा कमको कर िवजक पेश गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको मू.अ. कर � १३४३७।… स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� �

गो भौ नं र िमित योजनाको नाम कामको
मू�या�न

उपमो�ाले पेश गरेको कर
िवजक

कम िवल बढी मू अ कर
भु�ानी

६७०…२०७८।३।
२५

सामुदाियक भवन घडेरी �यव�थापन १३८७१८.८० ५९७१२.५० ७९००६ ९०८९

२५७…२०७७।१२।
१७

वडा नं ६ बाटो सरसफाई तथा
�तरो�ित

६०८२८७.६ ५८९६७८ १८६१० २१४१

१९८…२०७७।११।
२५

वडा नं ५ बाटो सरसफाई तथा
�तोर�ित

८८९०६० ८६९८७२ १९१८८ २२०७

१३४३७

७१ ११० २०७७-१०-४ अनुपाितक क�ी नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा
रहेको मु�य अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । जस अनुसार वडा नं १ बाटो
सरसफाई तथा �तरो�ित काय�को उपभो�ा सिमित माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमितसंग � ६५०४३६.७७ को स�झौता भएकोमा � ६३३९९८.५३ को
काय�स�प� भएकोमा पा�लकाले अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा स�झौता अनुसारको सबै रकम � ५७६०००।- भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी
भु�ानी भएको � १४५५८।- स�ब��धत उपमो�ा सिमितसंग असुल ह�नुपन� �

१४,५५८

७२ १८९ २०७७-११-१५ स�झौता वेगरको भु�ानी १८८,०६४
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िवहादी गाउँपा�लकाको उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध, २०७६ को बँुदा नं ७ (२) मा आयोजनाको लािग उपभो�ा
सिमित र काया�लयिबच अनुसुिच २ बमो�जमको ढाँचामा स�झौता गनु�पन� र बँुदा नं ११ (२) मा उपभो�ा सिमितला◌�इ स�झौता बमो�जमको कामको
�ािव�धक मू�या�न, काय�स�प� र अ�य आव�यक कागजातको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले वडा नं ५ को बाटो सरसफाई तथा
�तरो�ित काय�को लािग � ७४७२१९.७० को लागत अनुमान तयार गरी सोिह अनु�प उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरेकोमा � ९६४४१४.६९ को पुन
संसो�धत लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा �सिमितलाई � ८६००६४।- भु�ानी गरेको दे�ख�छ । यसरी काया�लयले लागत अनुमानमा� संशोधन गरी पुन
स�झौता नगरी पुरानै स�झौताको आधारमा स�झौता भ�दा बढी � १८८०६४।- भु�ानी गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको �

७३ उपभो�ा सिमितलाई �यव�थापन लागत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ िनयम ९७ अनुसार एक करोड �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायबाट गराउन सिकने, एक करोड �पैयाँस�मको लागत अनुमानमा मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड, क��टजे��स रकम र जनसहभािगताको अंश समेतको
रकम समावेश ह�ने उ�ेख छ । साथै िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा रहेको
मु�य अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले िनयमावलीको �यव�था
िवप�रत अ�धकांश योजनामा उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउँदा उपभो�ाको �यव�थापन खच� भिन पा�लकाको बजेटको १.५ �ितशत समावेश गरी
उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गरेको पाइयो । िनयमावली अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� ४ �ितशत क��ट�जे�सी मा� खच� गन� पाइनेमा
पुन १.५ �ितशत थप उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गरेको उपय�ु दे�खएन । लेखापरी�णको �ममा नमुना परी�ण गदा� देहायका उपभो�ा सिमितलाई
�यव�थापन लागत वापत भु�ानी िदएको �.९५८५०।- उपभो�ा सिमितसंग असुल गनु�पन� �

९५,८५०
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�स.नं गो�वरा भौचर नं र िमित योजनाको नाम पा�लकाको बजेट उपभो�ाको �यव�थापन खच�

१ ६७६-२०७८।३।२५ शाली�ाम खानेपानी उपभो�ा सिमित २०००००० ३००००

२ ६६६-२०७८।३।२५ िवसमुरी वसा�ङ् �संचा◌�इ कुलो ३००००० ४५००

३ ६९४-२०७८।३।२६ र�भादेवी सामुदाियक भवन िनमा�ण ४००००० ६०००

४ ६३३-२०७८।३।२३ वहाक� सामुदाियक �या�पस ट�स भवन १५००००० ७५००

५ ३८३-२०७८।१।२० शा�ल�ाम खेल मैदान िनमा�ण ४००००० ६०००

६ १७७-२०७७।११।२१ डहर ब�ती डाँडा पदमाग� िनमा�ण ३५०००० ५२५०

७ १९०-२०७७।१२।२३ काखीघाट पौवा िनमा�ण सेवा ३००००० ४५००

८ २१२-२०७७।१२।३ ख�काथर जो�ने पैदल माग� ३००००० ४५००

९ ११४-२०७७।१०।५ लौके �सँढी िनमा�ण ३००००० ४५००

१० २५६-२०७७।१२।२७ तलातुम पय�टिकय पोखरी िनमा�ण ३००००० ४५००

११ ११३-२०७७।१०।४ मसार दे�ख घुमाउने पैदल माग� ३००००० ४५००

१२ ११०-२०७७।१०।४ वडा नं १ सरसफा◌�इ तथा �तरो�ित ६००००० ९०००

१३ २८-२०७७।७।२३ गोलाङ् �ित�ालय िनमा�ण ३२०००० ५१००

९५८५०

७४ उपभो�ा सिमित छनौट 
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ मा एक करोड स�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायबाटगराउन स�ने र यसका लािग स�ब��धत काम र सेवाको �कृित प�रमाण ला�े रकम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ािह समुदायले �योहोन� वा बेहोनु�पन�
रकम र अ�य आव�यक कुराह� खुलाइ साव�जिनक िनकायले साव�जिनक सुचना �काशन ग�र ��ताव माग गन� वा �य�तो सिमित वा समुदाय आंफैले ��ताव
वा िनवेदन पेश गन� स�ने �यव�था रहेको छ।तर काया�लयले यस बष� उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउंदा स�झौताबाहेक स�झौता पुव�का उ� �कृया पालना
गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश ह�न आएन ।यसबाट िवकास िनमा�ण काय�मा उपभो�ा सिमित छनौटको आधार पारदश� र �ितसपधा��मक तवरले
भएको दे�खएन ।यसबाट िनमा�ण काय�को समय लागत र गुण�तरमा असर पन� ह� ंदा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूह छनौट गदा� उ� िनयमावलीको
�यव�था पालना गरी पारदश� र �ित�पधा��मक तवरले गनु�पद�छ ।

७५ हेभी उपकरणको �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 गाउँकाय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन।यसरी उपभो�ा सिमितमाफ� त उपकरण �योग गरी काम गराउँदा
�ित�पधा� नह�ने, �ािव�धक �ानको अभावमा कामको गुण�तर नह�ने, पूण� �पमा मेिशन �योग गरी काय� गराउँदा रोजगारी �सज�ना नह�ने अव�था दे�खने ह� ँदा
यसरी गरेको काय� ऐन िनयमको �ितकूल समेत दे�ख�छ। यसतफ�  गाउँपा�लकाले अगािम िदनमा सुधार गनु�पद�छ। यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका
छन :
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गो भौ नं./िमित आयोजनाको नाम भु�ानी
रकम

�योग गरेको हेभी
उपकरण

हेभी उपकरणमा भएको
खच�

२९४…२०७७।१२।
२३

गाउँपा�लका िभ�का िविभ� सडक सरसफाई तथा
मम�त

९०५६१७ डोजर, ए�साभेटर ८६०४९०

१६५…२०७७।११।
१०

रनाली दनुडाँडा ह�द ैभेडावरी सडक ९६२९६४ डोजर, ए�साभेटर ८३२६७०

१७९…२०७७।११।
१२

वेदवुाटोल जाने मोटरबाटो िनमा�ण उ स २०९००० डोजर, ए�साभेटर १९९७०८

२५७…२०७७।१२।
१७

वडा नं ६ बाटो सरसफाई तथा �तरो�ित ६००००० डोजर, ए�साभेटर ५८९६७८

१९८…२०७७।१।२५ वडा नं ५ बाटो सरसफाई तथा �तरो�ित ८९५९०० डोजर, ए�साभेटर ८६९८७२

१९६…२०७७।१।१५ बाटो सरसफाई तथा �तरो�ित ५००००० डोजर, ए�साभेटर ३४६७९७

७६ उपभो�ाको िबल
साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ९७ (६) मा उपभो�ा स�म�तले गरेको कामको खच�का �वल भपा�इ साव�ज�नक �नकायमा पेश गनु�पन� उ�लेख
छ। लेखापर��णको �ममा नमनुा छनौट गर� प�र�ण गदा� देिखएका �यहोरा �न�नानसुार रहेका छन् ।

७६.१ बढी िबलः िन�न योजनामा �योग भएको साम�ी भ�दा बढी ख�रद गरेका िवल राखेर भु�ानी भएको दे�ख�छ ।यसरी आव�यक
भ�दा बढी साम�ी ख�रद गरेकोले उपभो�ाले पेश गरेको िवल यथाथ�परक नभएको र साम�ीमा �यनु िवजिककरण समेत भएको
दे�ख�छ । ज�तै पा�लकाले लागत अनुमान तयार गदा� �समे�टको मु�य � ८२० �ितवोरा राखेकोमा उपभो�ाले � ५०२
�ितवोरा ख�रद गरेको िवल पेश गरेको दे�खएकाले पा�लकाले भु�ानीमा यस स�ब�धमा �यान पुया�उनुपन� दे�ख�छ ।
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गो भौ
नं

योजनाको नाम कामको िववरण साम�ीको
िववरण

�योग भएको
प�रमाण

िवल पेश भएको
प�रमाण

५४४ भतेरपाटा सचेतना
के��

PCC work, stone
masonry work

�समे�ट ७७ बोरा ११० बोरा

ड�डीको काम ड�डी ११०७ के जी १७३३ के जी

६३३ बहाक� सामुदाियक
भवन िनमा�ण

PCC work, Brick
masonry work

�समे�ट ७० बोरा २४० बोरा

ड�डीको काम ड�डी ४२६ के �ज १५४० के �ज

७६.२ कम िबलः िन�न योजनामा काय�स�प� अनुसार �योग भएको भ�दा उपभो�ाले कम �समे�ट लागायतका साम�ी ख�रद गरेको
दे�ख�छ । यसरी उपभो�ाले िकनेको भ�दा बढी प�रमाणको साम�ी �योग भएको देखाई भु�ानी गदा� उपभो�ालाई �समे�ट
लागयतका आइटममा मु.अ. कर जोडेर भु�ानी ह� ँदा �. १०६६०।… बढी मु अ कर भु�ानी भएको दे�ख�छ साथै कम
प�रमाणमा �समे�ट लगायतका साम�ी ख�रद गदा� कामको गुण�तर तोिकएबमो�जम भए नभएको यिकन ह�न नस�ने दे�ख�छ।
पा�लकाले यसमा यथाथ� छानिवन गरी बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नुपन� �

१०,६६०
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गो भौ नं योजनाको नाम साम�ीको
िववरण

�योग भएको
प�रमाण

मु अ कर
भु�ानी दर

िवल पेश भएको
प�रमाण

बढी मु अ कर
भु�ानी

६९४…

२०७८।३।२६
र�भादेवी
सामुदाियक भवन

�समे�ट ८८ बोरा १०६.६ ५० बोरा ४०५०

फलामे
ड�डी

११५३ के �ज ११.३१ ७१० के �ज ५०१०

३२८…

२०७८।१।६
रनाली दधुौ�ल
कुलो िनमा�ण

�समे�ट ५० बोरा १०६.६ ३५ बोरा १६००

१०६६०

७७ लगत क�ा िववरणः 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ३ दफा ११ मा लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा बसाईसराई गरेर गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले
िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा ५ वष� उमेर पुरा गरेमा, निवकरण नगरेमा, कुनै लाभ�ाहीले एक वष�िभ� रकम नबुझेमा वा बैकं माफ� त भ�ा िवतरण गदा�
लाभ�ाहीको खाता िन���य रहेमा स�ब��धत �थानीय तहको मूल अिभलेखवाट क�ा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले लगत क�ाको िववरण �ा� त
उपल�ध नगराएकोले यस स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन।

७८ िन���य खाताः 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छे ५ दफा २६(३) मा एक आ�थ�क वष�स�म एक पटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण
सेवा �दायक वकंैवाट अनुसूची-११ वमो�जमको ढांचामा �ा� त गरी �य�ता लाभ�ाहीको स�व�धमा �थानीय तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको
मृ�य ुवा कुनै कारण ले भ�ा �ा� त गन� यो�य नभएको पाईएमा स�व��धत व�ैवाट लगत क�ा ह�ने िमित स�मको रकम स�ब��धत हकवालाई भु�ानी गरी सो
िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गरी संघीञ संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले अनुसूची -११ वमो�जमको ढाँचामा सेवा �दायक
वकंैवाट िववरण माग गरेको पाईएन। पा�लकाले काय�िव�धमा भएको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

७९ फरवाड िफडको �योग नभएकोः 
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आ .व. व�ेज ुदफा व�ेजकुो संि�� �यहोरा संपर��ण
संपर��णका �माण तथा आधार रकम

०७५।७६ २२ मू.अ.कर वढ� भ�ुानी दािखला भएको भौचर पेश ९३११
०७५।७६ २२ मू.अ.कर वढ� भ�ुानी दािखला भएको भौचर पेश १८९९१
०७५।७६ २९ वढ� �नकासा भएको दािखला भएको भौचर पेश ३५०००
०७५।७६ ३१.२ दोहोरो चाडपव� खच� भ�ुानी दािखला भएको भौचर पेश २२१७०
०७५।७६ ३४.२ वढ� दरको �योग दािखला भएको भौचर पेश ८५९४८
०७६।७७ ३९ �वमा रकम वढ� भ�ुानी दािखला भएको भौचर पेश १०७०८१

ज�मा २७८५०१

साामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को दफा १४ (५) मा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� �णा�लमा रहेको अनुसुची ७ वमो�जमको भरपाई
�ितवेदन तथा अनुसुिच ८ वमो�जमको फरवाडिफडको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� अनुसुची ७ वमो�जमको
भरपाई �ितवेदन र फरवाडिफडको �योग ग�रएको पाईएन।रा�य �ारा �दान ग�रएको िवशेष सुिवधाको �भावकारी ढंगले काया��वयन गन� पा�लकाले
काय�िव�धमा भएको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

८० अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ। सोह� एनको दफा ८४ (२)(घ) मा बे�जू फ��ट
गन� गराउन ेकाम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनु े�यव�था छ।यो वष�को लखेापर��णको �ममा पा�लकाबाट फछयौट भई पेश भए बमोिजम
ज�मा �.२१६९१३२ स�पर��ण भएको छ।


