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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : केिपलासगढी गाउँपा�लका, खोटाङ , केिपलासगढी गाउँपा�लका , खोटाङ

काया�लय �मुख अज�बर राई २०७९-१२-१४ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख राज कुमार ख�ी २०७६-९-११

बे�जु रकम ४४,४६९,२०१

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ८,३६,६१,४०१.२४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३०,१५,५९,६२५ चालु खच� २६,४६,३२,३२७.९५

�देश सरकारबाट अनुदान २,७८,२४,६९८.१४ पँूजीगत खच� १४,८४,१९,२९७.७१

राज�व बाँडफाँट ५,८८,५५,८८१.४९ िव�ीय/अ�य �यव�था ९,४५,४६,०८७.२९

आ�त�रक आय ३७,९६,६१९.६७

अ�य आय ९,६९,१८,५६१.९८

कुल आय ४८,८९,५५,३८६.२८ कुल खच� ५०,७५,९७,७१२.९५

बाँक� मौ�दात ६,५०,१९,०७४.५७

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको स�ालन गन� उ�े�यले
केिपलासगिढ गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो ।�थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता,
उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाँउपा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३७ गाँउसभा सद�य, १९१.५५ वग� िकलोिमटर
�े�फल तथा १५ हजार २८८ जनसं�या रहेको छ ।

२ लेखापरी�ण
लेखाप�र�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखाप�र�ण नीित, मापद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, लेखाप�र�ण माग�दश�न, �यवसाियक लेखाप�र�णका
असल अ�यासको आधारमा तयार गरीएको �वीकृत लेखाप�र�ण योजना, काय��म र लेखाप�र�णको िव�ध अनुसार लेखाप�र�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�णको
िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर
िमती २०७९।५। २२ मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् : 

३ आ�थ�क िववरण

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४१,४५,३९,३४४.४० ३९,७६,३३,०४४.४७ ३९,७६,३३,०४४.४७ ३५,१९,२८,३९१.१५ ५१,४४,०७२.७० ३५,७०,७२,४६३.८५

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

४०,६२,३५,१९९.२२ ३८,६७,०८,५७८.२९ ० ३८,६७,०८,५७८.२९ ३४,६५,५३,९४९.८३ ५१,४४,०७२.७० ३५,१६,९८,०२२.५३

११००० कर ११ ७,४७,५४,६९९.२२ ६,०६,९१,९५३.२९ ० ६,०६,९१,९५३.२९ ५,३९,४५,५९९.८३ ० ५,३९,४५,५९९.८३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१३०००
अनुदान

३२,८९,८०,५०० ३२,६०,१६,६२५ ० ३२,६०,१६,६२५ २९,२२,६३,३५० ५१,४४,०७२.७० २९,७४,०७,४२२.७०

संघीय
सरकार

१२ ३०,२०,४३,००० ३०,१५,५९,६२५ ० ३०,१५,५९,६२५ २६,४८,३४,३५० ५१,४४,०७२.७० २६,९९,७८,४२२.७०

�देश सरकार १२ २,४५,३७,५०० २,४४,५७,००० ० २,४४,५७,००० २,७४,२९,००० ० २,७४,२९,०००

अ�त�रक
�ोत

२४,००,००० ० ० ० ० ० ०

१४०००
अ�य राज�व

२५,००,००० ० ० ० ३,४५,००० ० ३,४५,०००

ख. अ�य
�ाि�

८३,०४,१४५.१८ १,०९,२४,४६६.१८ १,०९,२४,४६६.१८ ५३,७४,४४१.३२ ५३,७४,४४१.३२

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ८३,०४,१४५.१८ ८३,९४,५३५.१८ ० ८३,९४,५३५.१८ ३२,३६,७५८.१८ ० ३२,३६,७५८.१८

धरौटी ० २५,२९,९३१ ० २५,२९,९३१ २१,३७,६८३.१४ ० २१,३७,६८३.१४

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

भु�ानी
(ग+घ)

४८,९९,१८,११७.१३ ४२,१८,३०,३३१.५५ ४२,१८,३०,३३१.५५ ३०,३०,३८,९२३.०५ ८७,५२,९२४.८९ ३१,१७,९१,८४७.९४

ग. भु�ानी ४८,१६,१३,९७१.९५ ४१,३०,५१,६२५.६६ ४१,३०,५१,६२५.६६ २९,९१,७१,३१८.०५ ८७,५२,९२४.८९ ३०,७९,२४,२४२.९४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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(स��त
कोषबाट)

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ ११,६५,२७,००० १०,७१,०९,७९७.८६ ० १०,७१,०९,७९७.८६ १०,९१,४८,१४५.२४ ० १०,९१,४८,१४५.२४

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ १३,७८,८६,५०० १०,४९,७८,९७७.१३ ० १०,४९,७८,९७७.१३ ९,०१,०७,५२८.२२ ० ९,०१,०७,५२८.२२

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ १०,७०,००० ७,८१,५०० ० ७,८१,५०० २,६९,०२५.५० ० २,६९,०२५.५०

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ १,०७,१४,००० १,०२,३४,४७६ ० १,०२,३४,४७६ १,०४,००० ० १,०४,०००

२८०००
अ�य खच�

१८ ४,२२,३२,४५९.९६ ४,१५,२७,५७६.९६ ० ४,१५,२७,५७६.९६ ११,७३,३५० ० ११,७३,३५०

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ १७,३१,८४,०११.९९ १४,८४,१९,२९७.७१ ० १४,८४,१९,२९७.७१ ९,८३,६९,२६९.०९ ८७,५२,९२४.८९ १०,७१,२२,१९३.९८

घ. अ�य
भू�ानी

८३,०४,१४५.१८ ८७,७८,७०५.८९ ८७,७८,७०५.८९ ३०,३०,३८,९२३.०५ ८७,५२,९२४.८९ ३१,१७,९१,८४७.९४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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कोषह� ८३,०४,१४५.१८ ६३,१५,२५९.६२ ० ६३,१५,२५९.६२ ३१,६९,११३ ० ३१,६९,११३

धरौटी ० २५,३८,१९४.३१ ० २५,३८,१९४.३१ ६,९८,४९२ ० ६,९८,४९२

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

-७४,७४८.०४ -७४,७४८.०४

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(७,५३,७८,७७२.७३) (२,४१,९७,२८७.०८) (२,४१,९७,२८७.०८) ४,८८,८९,४६८.१० (३६,०८,८५२.१९) ४,५२,८०,६१५.९१

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

३१,३७,५४४.४५ ३१,३७,५४४.४५ १६,९८,३५३.३१ १६,९८,३५३.३१

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(७,५३,७८,७७२.७३) (२,१०,५९,७४२.६३) (२,१०,५९,७४२.६३) ५,०५,८७,८२१.४१ (३६,०८,८५२.१९) ४,६९,७८,९६९.२२

ब�क तथा
नगद बाक�

२४ (२,१६,९८,४९२.६३) (२,१६,९८,४९२.६३) ६,५२,९३,५७०.०१ ६,५२,९३,५७०.०१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४ स��त कोष अव�था

पा�लकाको यो वष�को स��त कोषको अव�था देहाय बमो�जम रहेको छः

यस वष� �. गतवष� �.

१ २ ३

�ा�ी ४७,०६,२२,३८१.८९ ३६,९९,९८,०२२.५३

भु�ानी ४१,३०,५१,६२५.६६ ३०,७९,२४,२४२.९४

यो वष�को बचत (�यनु) ५,७५,७०,७५६.२३ ६,२०,७३,७७९.५९

गत वष�बाट �ज�मेवारी सरेको

यो वषा��तस�मको बचत (�यनु) ५,७५,७०,७५६.२३ ६,२०,७३,७७९.५९

५ िव��य िववरण : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम
७६(२) मा 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 • SuTRA को िब��य �ितवेदनमा एिककृत �वा��य पूवा�धारको �
२२७५६७३४ र सामा�जक सुर�ा काय��मको िनकाशा खच� � ६३४३३६९३ समावेश भएको छैन । • �थािनय तह िविवध कोष खाताले � ५८४१५।५८ ले ऋणा�मक मौ�दात देखाएको छ ।•यस
बष�को �ाि� तथा भु�ानी िहसाबले बैक तथा नगद बाँक� � २१६९८४९२।६३ ले ऋणा�मक मौ�दात देखाएको छ ।�यसैले पेश भएको िब��य �ितवेदनले यथाथ� अव�थाको िच�ण गद�न ।
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 �ज�मेवारी फरक परेको : 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार
गत वष�को अ��यमा �.८१९२७६९७।७३ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.८३६६१४०१।२४ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा
� १७३३७०३।५१ बढी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �

१,७३३,७०३.५१
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७ ब�क िहसाव िमलान नगरेको : 
�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको
ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान
िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार ब�कमा घिट मौ�दात दे�खएकाले िहसाब िमलान िववरण तयार गरी असुल फछ�यौट गनुपन� �.

�स.नं. खाता खाताअनुसार बाँिक बैक अनुसार बाँिक फरक

१ संिचत कोष खाता ८१५८०९०.९७ ६८५४७४५.३४ १३०३३४५.६३

२ चालु खच� खाता ३२८२२०२१.६६ ३३०११९५३.४८ -१८९९३१.८२

३ पँूजीगत खच� खाता १७१०५४३८.१७ १५९३९७१९.१७ ११६५७१९

४ �कोप �यव�थापन कोष १०४११६५.१८ २०४११६५.४१ -१००००००.२३

५ िविवध कोष खाता ० २१०००० -२१००००

ज�मा ५९१२६७१५.९८ ५८०५७५८३.४ १०६९१३२.५८

१,०६९,१३२.५८

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

• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत
म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित
रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको
�थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
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• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको
पाइएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा
इ÷िट॰िड॰एस॰ गरेको पाइएन।
• िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५क बमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले २०७८।७९ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ बमो�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।
• िनजामित िश�क र �वा��य तफ� का काय�रत सबै कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पास नगरी र हा�जरी �मािणत बेगर तलव खच� लेखेकोले तलब र �ेड रकमको यथाथ�तता 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 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�ाव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िबल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई
द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतका लागत
अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र
साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरणको संर�णको एक�कृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भइरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एवं काय�योजना तयार गरेको
पाईएन ।
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• योजनागत �पमा अलग अलग नापी िकताब नराखेका एवंम िनमा�ण काय�को हालस�मको परीमाण र खच� दे�खने एिककृत नापी िकताव �योगमा न�याएको ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ बमो�जम पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�पितको रेखदेख,मम�त स�भार र संर�ण गरे नगरेको अिभलेख राखेको पाइएन ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

९ कर दा�खलाः 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गरी दफ ९० बमो�जम तोिकएको समयमा राज�व दा�खला गनु�पन� �यव�था छ ।कर क�ी रकम बष�को अ��यमा �. ७४ हजार
७४८।०४ देखीएकोमा दा�खला नगरेकोले दा�खला ह�नु पन� �

७४,७४८.०४

१० 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 सद�य �ी गु� राज राईले िमित २०७८। ०३ ।१४ गते � ४३ करोड ९८ लाख २६ हजारको बजेट सभा
सम� पेश गरेकोमा िमित २०७८।३।१४ मा पा�रत भएको छ ।

११ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : 

�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 छ । उ� 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 तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ�
स�प� ग�रस�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 �शासिकय अ�धकृतले चै� १५
गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको गठन गरेको छैन । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमालगायत
�े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

१२ बजेट तथा काय��म तजु�मा : 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको
�ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी
आ�थ�क वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ
।
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१३ कानून र संचालन ��थितः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई
काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस
पा�लकाले हालस�म ८ वटा ऐन, ४ वटा िनयमावली, र ३० काय�िव�ध लगायत ४२ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै पा�लकाले उ� कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेतापिन राजप�मा �काशन गरेको छैन् । तसथ� उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

१४ सेवा �वाहको ��थितः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास ०

प��करणतफ� ०

ज�मदता� ९९५

मृ�यदुता� १७३

बसाईसराई दता� १३५

िववाह दता� २३२

स�ब�धिव�छेद दता� ९

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोष जनक दे�खएन ।
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१५ चौमा�सक पँूजीगत खच� : 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व स�ब�धी िनयमावली २०७७ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कfय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प�
गरी कfय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन�
दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच� �. हजारमा

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

पँू�जगत खच�तफ� १४८४१९।३० ९१११।२२ ३८७३३।२० १००५७४।८८ ६९७१३।५५

�ितशत १०० ६।१४ २६।१० ६७।७६ ४६।९७

उ� िववरणअनुसार पूजीगत खच� िशष�कमा बािष�क � १४ करोड ८४ लाख १९ हजार िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ९१ लाख ११ हजार   अथा�त ६।१४ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा � ३
करोड ८७ लाख ३३ हजार अथा�त २६।१० �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �१० करोड ५ लाख ७५ हजार अथा�त ६७।७६ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� � ६
करोड ९७ लाख १४ हजार अथा�त ४६।९७ �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार
चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।
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१६ �े�गत बजेट र खच� : 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७८।७९ 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 ३१६०७००० १८२९८८५६।३५ ४।४४

सामा�जक िवकास २११५९९५०० १८५९२५६९४ ४५।०१

पूवा�धार िवकास ११६८६२५११।९९ १०५७६८३७९।८२ २५।६१

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ५७४६८९५९ ४७८९२४८४ ११।५९

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ६४०७६००० ५५१६६२११।४९ १३।३५

ज�मा ४८१६१३९७०।९९ ४१३०५१६२५।६६ १००

उपयु�� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकासमा ४५।०१ र सबैभ�दा कम आ�थ�क िवकासमा ४।४४ �ितशत रहेको छ । अतः पा�लकाले एक�कृत,

समानुपाितक बजेट िविनययोजन गनु�पद�छ ।

१७ खच� िव�लेषण : 

पा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट �.३७९६६१९।६७ राज�व बाँडफाँट र अनुदानबाट समेत � ६०६९१९५३ आ�दानी भएकोमा चालुतफ�  � २६४६३२३२७।९५ र पँुजीगत तफ�
�.१४८४१९२९७।७१ समेत �.४१३०५१६२५।६६ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ०।९२�ितशत रहेको छ । यसवष� पदा�धकारी सुिवधामा � ६९१५०९९।३३ खच�
भएको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँटको रकमबाट ६४।०६ �ितशत चालु र ३६ �ितशत मा� पँुजीगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाले िवकास
िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बढी खच� भएको दे�ख�छ। �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँटको रकम अ�धक�पमा िवकास िनमा�ण �योजनमा
प�रचालन ग�रनुपद�छ ।
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१८ योजना र काया��वयन 

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

१९ �गित िववरण नभएको : 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा योजना छनौट तथा स�ालन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले यस बष� उपभो�ा सिमितवाट स�ा�लत योजनाह� समेत िविभ� योजना
स�ालन गरेको दे�खयो। पा�लकाले स�ा�लत योजनाह�को �गित िववरण पेस ह�न आएन । स�ालीत योजनाह�को काय�स�प� अव�था, िव�ीय एवं भौितक �गित ��थित समेतको ि�याकलापगत र
रकमगत प�रमाण खु�ने गरी एक�कृत �पमा �गित �ितवेदन तयार नगरेकोले सो को िव�लेषण गन� सिकएन । अतः �वीकृत काय��म बमो�जम काय� स�ालन र स�ा�लत काय�को �गित िववरण तयार
ह�नुपद�छ ।

२० अधुरा आयोजना : 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३६ मा बजेट तथा काय��म काया��वयनको �गती सिम�ा गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� योजनाको काय�
स�प� ह�न नसक� �ज�मेवारी सारेको योजनाको �गित पेश भएको छैन । यस �कारको दािय�व िबगत वष�ह�को समेत साद� आएको छ। यसरी कानून िवपरीत स�झौता गरी बषौस�म पिन स�प� नगरी
अधुरो रहन गएको उपय�ु दे�खएन ।
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२१ अनुदान िफता� : 
अनुदान िफता� – संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक र सशत� अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत
िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७९ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको �. ३,४८,३८,४४४।५१ अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा
२०७९।६।५ मा संघीय सशत� अनुदान �. २,५७,१३,९३५।७० र �देश �ोतको अनुदान �. २७,४७,१७८ समेत �.२,८४,६१,११३।७० िफता� गरेको र बाँक� रहेको रकम स�ब��धत िनकायमा
िफता� गनु�पन� �.

िववरण संघीय �ोत �देश �ोत

सशत� अनुदान चालु २३३३२६१७।१५ २५०००

सशत� अनुदान पँूजीगत ८२८४६४८।३६ ३०४२८६०

समपुरक अनुदान चालु ० १३४५१२

ज�मा ३१६३६०७२।५१ ३२०२३७२

६,३७७,३३०.८१
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२२ पँू�जगत बजेटबाट चालु �कृितको खच� : 
पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट
तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ।यस �थानीय तहले देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा
वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� संघ सं�था, समूह, िव�ालय लगायतलाई काय��म र ��तावको आधारमा पँूजीगत शीष�कबाट � ९१८१५२८ भु�ानी िदएको पाईयो ।

�स न िववरण रकम

१ भैपरी आउने १५०००००

२ मम�त स�भार १०४८७७९

३ सेवा र परामश� खच� १९१४०००

४ स�पुण� िड पी आर ४००००००

५ �ये� नाग�रक स�मान ४३९९९९

६ िड�जटल �ोफाईल २७८७५०

ज�मा ९१८१५२८

य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२३ समािनकरण अनुदानवाट खच�ः 
अ�तर सरकारी �यव�थापन ऐन २०७४ को दफा २१(४) मा �देश तथा �थानीय तहले आफूले उठाएको राज�व र उ� ऐन वमोजीम राज�व वाडफाँडवाट �ा� ह�ने रकमवाट �शासिनक खच� पु�े गरी
राज�व र �ययको अनुमान पेश गनु�पन� र सो ऐनको दफा २८ वमो�जम �योजन तोिक �ा� अनुदान सोही �योजनमा खच� गनु�पन� �यव�था छ । िव��य समािनकरणवाट अनुदानको रकमलाई काय��म
�यव�थापन, पा�र�िमक ज�तो �शासिनक खच� गन� निम�नेमा पा�लकाले िव��य समािनकरणवाट पदा�धकारी पा�र�मीक, �ो�साहन भ�ा ,शैि�क ,धािम�क तथा सां�कृितक साहयता समेतमा खच�
लेखेको छ । यस बष� आ�तरीक आय �. ३७९६६१९।६७ राज�व वाडफाँडवाट �. ५८८५५८८१।४९ समेत ज�मा �. ६२६५२५०१।१६ �ा� भएकोमा चालु खच� वापत �. १०३१३४६६४।१०
खच� गरेको छ । राज�व वाडफाँडवाट �ा� उ� रकम बाहेक िव��य समािनकरणवाट अनुदानको रकमलाई �शासिनक िशष�कमा खच� लेखेको �. ४०४८२१६२।९४ िनयमस�मत दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२४ अनुदानको अनुगमन : 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । पा�लकाले सालवसाली िदइने
अनुदानको �प� अिभलेख र िनर�तर अनुगमन गरी �ितवेदन गन� �यव�था नदे�खएकोले अनुदानको �भावका�रता मू�यांकन गन� सिकएन। पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए
नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा अनुदान नीित तय गरेको छैन। तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय
तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२५ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक
मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख भएकोमा गराएको दे�खएन ।आ�त�रक लेखापरी�ण स�ब�धमा तलव खच� ले�ने तर काय� नभएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाई ऐनमा
भएको �यव�था काया��वयन गनु�पद�छ ।

२६ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन
भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।पा�लकाले उपल�ध गराएको िबबरण अनुसार देहाय बमो�जम रहेको छ

� सं शाखा ज�मा काय�रत �र�

१ गाँउपा�लका तफ� २० १३ ७

२ वडा काया�लय तफ� १४ ८ ६

३ �वा��य सं�था तफ� ४२ ३३ ९

४ कृिष शाखा तफ� ५ १ ४

५ पशु शाखा तफ� ६ १ ५

ज�मा ८७ ५६ ३१

दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा
�वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२७ िफ�ड भ�ाः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम
ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय
तहले कानून नबनाई यो बष� गाँउ काय�पा�लकको िनण�य अनुसार देहायका कम�चारीलाई � ८३६००० समेत ज�मा � ९१६००० िफ�ड भ�ा िदएको �

�स नं पद नाम अव�ध मा�सक दर ज�मा

१ इ��जिनयर �ी गु�जन काक� १२ मिहना १५००० १८००००

२ सव इ��जिनयर उ�सव राई १२ मिहना १२००० १४४०००

३ अ .स. ई. �ी �काश राई ७ मिहना ८००० ५६०००

४ खापासटे �ी गजे�� राई ७ मिहना ८००० ५६०००

५ अ .स. ई. �ी �लजा �े� १२ मिहना ८००० ९६०००

६ अ .स. ई. �ी निमता राई १२ मिहना ८००० ९६०००

७ अ .स. ई. �ी �काश राना ७ मिहना ८००० ५६०००

८ अ .स. ई.�ी िवर ब राई ७ मिहना ८००० ५६०००

९ अ .स. ई.�ी मिन सुनुवार १२ मिहना ८००० ९६०००

१० अ�य ८००००

ज�मा ९१६०००

९१६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
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२८ �थानीय तहका पदा�धकारीको सुिवधा 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा
सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट � ६९१५०९९ पा�र�िमक सुिवधा र भ�ा वापत भु�ानी भएको छ ।यस बष� नव
िनवा�िचत ३७ पदा�धकारीलाई जेठ ६,२०७९ देखी पा�र�िमक सुिवधा र भ�ा वापत खच� लेखेको छ ।

२९ कम�चारी करारः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको
लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ३० कम�चारीह� करारमा राखी
�.८७३५४८७ खच� लेखेको छ ।

३० यातायात खच�ः 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ पिहलो सशोधन को दफा ७ (३ ) मा सवारी साधन �ा� गन� सद�यलाई यातायात सुिवधा नपाउने उ�ेख छ । देहायका
पदा�धकारीह�ले मोटरसाईकल �योग गरेको भएतापिन यातायात खच� भू�ानी �लएकोले स�ब��धतबाट अशुल ह�नु पन� �.

पद नाम अवधी मा�सक रकम

अ�य� �ी कृ�ण कुमार राई २०७८ �ावण दे�ख चै� स�म १०००० १०००००

उपा�य� �ी िहरा कुमारी वन िगरी २०७८ �ावण दे�ख चै� स�म १०००० १०००००

वडा नं १ वडा अ�य� �ी िबर ब तामाङ २०७८ �ावण दे�ख चै� स�म ४००० ४००००

वडा नं २ वडा अ�य� �ी ब�लराज राई २०७८ �ामण दे�ख चै� स�म ४००० ४००००

वडा नं ३ वडा अ�य� �ी खगे�� बहादरु गु�ङ २०७८ �ावण दे�ख चै� स�म ४००० ४००००

वडा नं ४ वडा अ�य� �ी गणेश कुमार अ�धकारी २०७८ �ावण दे�ख चै� स�म ४००० ४००००

वडा नं ५ वडा अ�य� �ी खगे�� राई २०७८ �ावण दे�ख चै� स�म ४००० ४००००

वडा नं ६ वडा अ�य� �ी अशोक कुमार राई २०७८ �ावण दे�ख चै� स�म ४००० ४००००

५५६,०००

�म भौचर
न�बर
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वडा नं ७ वडा अ�य� �ी तेज कुमार राई २०७८ �ावण दे�ख चै� स�म ४००० ४००००

उपा�य� �ी गु�राज राई २०७९ जे� र आषाढ १०००० २००००

वडा नं १ वडा अ�य� �ी िनर कुमार राई २०७९ जे� र आषाढ ४००० ८०००

वडा नं २ वडा अ�य� �ी िमलन कुमार राई २०७९ जे� र आषाढ ४००० ८०००

वडा नं ३ वडा अ�य� �ी तुलाराम राई २०७९ जे� र आषाढ ४००० ८०००

वडा नं ४ वडा अ�य� �ी खङग बहादरु तामाङ २०७९ जे� र आषाढ ४००० ८०००

वडा नं ५ वडा अ�य� �ी िहमाल भ� राई २०७९ जे� र आषाढ ४००० ८०००

वडा नं ६ वडा अ�य� �ी गोपाल राई २०७९ जे� र आषाढ ४००० ८०००

वडा नं ७ वडा अ�य� तेज बहादरु राई २०७९ जे� र आषाढ ४००० ८०००

ज�मा ५५६०००

३१ �विकय सिचवः 
गाउँ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५(पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा �थानीय तहका अ�य�ले �वक�य सिचव रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् । �यसैगरी
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोिकएको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर गाउँपा�लका अ�य�को �वक�य सिचव तथा �मुख सहयोगीका
�पमा �ी देवान राईलाई िनय�ु गरी मा�सक � २८६१०।०० का दरले १० मिहनाको � २८६१००।०० चाड पव� खच� २८६१०।०० पोशाक वापत �.१०,००० गरी ज�मा �.३२४७१० भु�ानी
भएको छ । उ� पद दरव�दी नै नरहेको अव�थामा कम�चारी िनयिु� गरेको िनयमसंगत नदे�खएको �.

३२४,७१०

३२ दोहोरो सुिवधाः 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ को अनुसूची-१(क) �स.नं. २ मा अ�य� तथा उपा�य�लाई मा�सक ३००० का दरले टे�लफोन मोबाइल
खच� उपल�ध गराउने �यव�था छ । सोिह बमो�जमको सुिवधा मा�सक उपल�ध गराएतापिन देहायका पदा�धकारीले िबिभ� भौ नं र िमितबाट कानून िबपरीत नपाउने संचार सुिवधा �लएकोले
स�ब��धतबाट अशुल ह�नु पन� �.

भौ नं र िमित पद नाम रकम

३२,५००
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६२।०७८।७।१६ गाँउपा�लका अ�य� �ी कृ�ण कुमार राई २०००

�मुख �शासिकय अ�धकृत �ी छिवलाल राई ४०००

इ��जिनयर �ी गु�जन काक� २०००

ले .पा . �ी राज कुमार खा�ी ३०००

ख�रदार �ी संजय राई २०००

स. पाचौ �ी अिदत राई २०००

स .पाचौ �ी सौ धन बहादरु राई २०००

िश. अ�धकृत �ी सुरे�� खनाल १५००

१०३।०७८।८।१९ गाँउपा�लका अ�य� �ी कृ�ण कुमार राई ४०००

�मुख �शासिकय अ�धकृत �ी छिवलाल राई २०००

सु .� .अ�धकृत �ी संगम खितवडा २०००

ख�रदार �ी संजय राई १०००

१८५।०७८।९।२५ गाँउपा�लका अ�य� �ी कृ�ण कुमार राई ३०००

कृिष शाखा �मुख �ी साइमन गु�ङ २०००

ज�मा ३२५००

३३ आ�थ�क साहयताः 
�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 । तर पा�लकाले यस वष�
सामा�जक साहयता � ७८१५०० र सामा�जक सुर�ण � ५००००।०० िवतरण गरेका छन् । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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३४ िबिबध खच�ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम आय �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । िविवध खच� �
२५३७९३० खच� भएको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ । साथै पा�लकाले कुनै उप��थित तथा आधार �माण बेगर देहाय बमो�जम खाना तथा िविवधतफ�  मा� देहाय बमो�जम �
५७७६२५।०० खच� गरेको छ ।

भौ नं र िमित नाम िवल सं�या रकम

३७।२०७८।६।२० मुनलाईट होटल ए�ड लज ७ वटा ९०४००

११२।२०७८।६।२० होटेल सुजन ए�ड लज २ वटा ३७३५०

१३६।२०७८।८।२३ मुनलाईट होटल ए�ड लज ६ वटा ४६३५०

२५०।२०७८।११।३ मुनलाईट होटल ए�ड लज ४ वटा ९९०९५

३११।२०७८।१२।१ मुनलाईट होटल ए�ड लज २ वटा ३९६००

३५३।२०७९।१।१६ मुनलाईट होटल ए�ड लज ५ वटा ८००३०

४५४।२०७९।३।१९ मुनलाईट होटल ए�ड लज ४ वटा ७६४१०

४८२।२०७९।३।२५ मुनलाईट होटल ए�ड लज २ वटा २०६००

४९२।२०७९।३।२५ मुनलाईट होटल ए�ड लज ६ वटा ८७७९०

ज�मा ५७७६२५

३५ �यायीक सिमितः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको 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� फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� नभएको
र यो बष� ८ िववाद दता� भएकोमा ७ वटा फछ् य�ट भई १ बाँक� भएको दे�ख�छ ।

�म भौचर
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३६ �थानीय भ�ाः 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम ७(११) मा सरकारी कामको �सल�सलामा �मणमा रही दिैनक भ�ा उपभोग गन� कम�चारीले दिैनक भ�ा उपभोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा, बैठक भ�ा,
ता�लम भ�ा, �थानीय भ�ा वा अ�य कुनै िक�समको भ�ा नपाउने उ�ेख छ । पा�लकाले दिैनक भ�ाका लािग िविनयोजन गरेको वजेटको अलावा िविभ� बजेट शीष�कको क��ट�जे�सीबाट समेत
दिैनक भ�ामा खच� ले�ख कम�चारीह�लाई भु�ानी गदा� दिैनक भ�ा उपभोग गरेको अव�धको �थानीय भ�ा क�ा गरेको नदे�खएकोले छानिवन गरी �थानीय भ�ा असुल गनु�पद�छ ।

३७ बैठक भ�ाः 
काय� संचालन िनद�िशका, २०७५ को प�र�छेद ७ को ७.१.१ मा उ�े�खत बैठक भ�ाको मापद�ड अनुसार �प� िवषयव�तु एवम् काय�योजना बेगर बैठक ब�न नपाइने, बैठक काया�लय समय अिघ वा
पिछ ह�नुपन�, एउटै िनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी/कम�चारी मा� ब�ने बैठकमा भ�ा �दान नगन� र कानुन अनुसार गठन भएका सिमितह�को बैठकका लािग मा� भ�ा �दान गन� �यव�था रहेको छ
। ख�रद मू�यांकन सिमितको बैठक भ�ा भिन देहायको भौ नं र िमित बाट पा�लकाका िबिभ� कम�चारीह�लाई भू�ानी िदएको िनयम स�मत दे�खएन ।

भौ नं र िमित सं�या भू�ानी रकम कर खुद भू�ानी

४७८।२०७९।३।२४ १० २१०००० ३१५०० १७८५००

५०१।२०७९।३।२४ ११ ८४००० १२६०० ७१४००

३८ कोिभड १९ रोकथाम तथा िनय��ण : 

पा�लकाले यस वष� कोिभड १९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग ३११ जनालाई � ३१,१०,०००।०० खच� गरेको छ ।

३९ धरौटीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ६२, ६६ र ६८ अनुसार धरौटी को रकम ब�कमा दा�खला गरेपिछ एक �ित ब�क भौचर स�व��धत काया�लयमा बुझाई सोको
नगदी र�सद �लनुपन�, जुन कामको लािग धरौटी रा�खएको सो काम समा� भएको एक वष�िभ� धरौटी रकम िफता� पाउन स�ब��धत काया�लयमा नगदी र�सद (काया�लय आफैले काटेर राखेको बाहेक)

साथ िनवेदन िदनुपन� र काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयको धरौटी खातामा ज�मा भएको धरौटी रकमको कारोबारको लेखाको अनुसूची १० अनुसारको ढाँचामा गो�वारा धरौटी खाता (म ले प फा
नं ६०२), अनुसुची ११ अनुसारको �यि�गत धरौटी खाता (म ले प फा नं ६०१), छु�ै ब�क नगदी िकताव रा�नुपन� र �यादिभ� िफता� �लन नआएमा राज�वमा आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । तर
काया�लयले धरौटीको नगदी र�सद नका�नुको साथै अनुसुची ११ अनुसारको �यि�गत धरौटी खाता समेत राखेको छैन । नगदी र�सद नका�ने र �यि�गत धरौटी खाता नराखी धरौटी रकम िफता�
गदा� स�ब��धत िफता� �लन पाउने �यि�ले नै धरौटी िफता� �लएको छ भनी यिकन ह�न नस�ने भएकोले कानुनबमो�जम कारोबार गन�तफ�  पा�लकाको �यान पु�ुपन� दे�खयो ।
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४० िश�क कम�चारीको तलव भ�ाः 
शसत� अनुदानको �पमा उपल�ध गराएको रकमबाट तलब भ�ा बाहेक स��त िवदा  उपचार लगायत अ�य िशष�कमा खच� गन� नपाईने �यव�था छ ।िव�ालयह�ले सालबसा�ल पाउद ैगरेको अनुदानमा
काय�रत िश�क तथा कम�चारीको तलवभ�ा यस बष� िव�ालयको खातामा �८९२९९३१०।८९ उपल�ध गराएको छ ।उ� रकम गत बष� � ७६९२३३८३ रहेकोले १६।०८ �ितशतले बढेको छ ।
िव�ालयमा काय�रत िश�क तथा कम�चारीको दरव�दी र तलबमान यथावत रहेको अव�थामा �ेड बृि� बाहेक उ� िनकासा र खच�लाई िनयिमत र �वभािवक रहेको सुिन�चत गन� आधार ��तुत भएन
।यसथ� पा�लकाले िव�ालयगत लेखापरी�ण �ितवेदन, मौजुदा दरब��दमा काय�रत िश�क तथा कम�चारीको �ेड, हाजीरी लगायतका आधारमा खच� रकम यिकन गरी �च�लत कानुन बमो�जम कारबाही
गनु�पद�छ ।

४१ �याडिम�टन कभड� हल िनमा�णः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (१०) �रत पुगेको िबल भरपाई भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ। यस बष� �याडिम�टन कभड� हल िनमा�ण गन� भौ न ४६।८।२२ बाट
�पाकोट िनमा�ण सेवालाई � ७०१४९१ र उपभो�ा सिमितलाई भौ न ५०५।३।२५ बाट � १४४८७१० भु�ानी गरेको छ ।उ� कभड� हलको ज�गाको �वािम�व पेश नभएको �.

२,१५०,२०१

४२ उपभो�ा सिमितको �े�ता अनुगमन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ बमो�जम उपभो�ा सिमितवाट स�ा�लत काय��मको लेखा द�ु�त रा�ने दािय�व स�ब��धत उपभो�ा सिमितका �मुख, कोषा�य� र सद�य
सिचवको ह�ने, लेखा द�ु�त नराखेको पाइएमा �च�लत कानूनबमो�जम कारबाही ह�ने एवं भए गरेको कामलाई नगरेको तथा नगरेको कामलाई गरेको �सफा�रस गन�, नापजाँच �ािव�धक सुपरीवे�ण गन� र
अ��तम मू�या�न गन� कम�चारीलाई �च�लत कानूनबमो�जम कारबाही ह�ने �यव�था छ।उपभो�ा सिमितले राखेको लेखाको स�ब�धमा अनुगमन गरेको दे�खएन।उपभो�ा सिमितमाफ� त् भु�ानी गदा�
आयकर ऐन, २०५८ बमो�जम �ोतमा अि�म आयकर क�ी गनु�पन�, �थायी लेखा न�बर र मू�य अिभबृि� कर दता� �माणप� भएकासँग ख�रद गनु�पन� �यव�थाको पालना भएको छैन।उपभो�ा
सिमितबाट ख�रद ग�रएका िविभ� �ज�सी, िनमा�ण साम�ी र हेभी मेिशनको भु�ानीमा अि�म आयकर क�ी गरेकोसमेत दे�खएन। उपभो�ा सिमितले लेखा नरा�ने, पा�लकाबाट अनुगमन नह�ने
अव�थामा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार ला�े आयकर तथा भु�ानीमा असुली ग�रने कर रकम िनमा�ण �यवसायी तथा आपूित�कता�बाट छली ह�न स�ने भएकोले अनुगमन गनु�पद�छ ।

४३ अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(११) मा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ स�ब��धत साव�जिनक िनकायले खटाएको �ािव�धक कम�चारीबाट �य�तो कामको
जाँचपास गराई �य�तो िनकायबाट �ा� रकम र जनसहभािगताबाट �यहो�रएको �म, नगद र �ज�सीसमेत कुल खच�को िववरण सो िनकायमा पेश गनु�पन� र स�ब��धत साव�जिनक िनकायले �यसरी �ा�
भएको िववरण तथा उ� िनमा�ण काय�को सभ�, िडजाइन, लागत अनुमान, सुप�रवे�ण र काय� स�पादन गन� �यि� तथा पदा�धकारीको नाम र पदसमेत खु�ने गरी काय� स�प� �ितवेदन तयार गरी
अिभलेख रा�नु पन� उ�ेख छ । उपरो� अनुसारको �ावधान पूरा गदा� िनमा�ण प�चात कुनै �ुिट दे�खएमा स�ब��धत �यि�लाई �ज�मेवारी बनाउन सिक�छ । तसथ� उपभो�ा सिमितबाट भएका
काय�को िनयमले तोकेको �कृया पूरा गरी अिभलेख रा�नु पद�छ।
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४४ हतेवा खोला कुलो �सँचाइ जल उपभो�ा सं�था 
हतेवा खोला कुलो �संचाई जल उपभो�ा सं�थाः वडा नं. २ टोल मामाितममा १२४८ िम. �सचाई कुलो िनमा�ण ग�र २३ रोपनी �े�फल �संिचत ह�ने ल�य रहेको छ । उ� कुलोको �वीकृत लागत
अनुमान �.२२,७८,६६४। रहेको छ । कुलो िनमा�ण गन� उपभो�ा सिमितसंग २०७८।९।१६ मा स�झौता भएकोमा २०७९।३।१९ मा १५३ िम. कुलो बनाई योजना फरफारक गरेको दे�खयो ।
योजनाको �.८,५७,९१९ को काय� भई उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गरेतापिन योजना अधूरो रहेकोले �संचाई सुिवधाबाट जनता ब��त भएको र िनिम�त संचरना उपभोगिविहन भएकोमा
स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ । 

४५ हेभी इ��व�मे�टको �याोग 

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 गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन ।

�.सं. योजना जन�मदान
समेत काय�

िनमा�ण �यवसायी िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी रकम

१. वख� लामीडाँडा थो�े सडक ३८,७८,३७२।२८ नािछ�र� क��ट��शन�ा.�ल. ३३,३७,६२४।–

२. वहाने पोखरी सडक १६,८१,४४१।९५ केिपलासगढी िनमा�ण सेवा �ा.�ल. १४,२८,७७२।–

३. स�ल ओर�द ु�स�ने सडक िनमा�ण १९,२०,२७३।४९ बखालु गो�छा क��ट��शन �ा.�ल. १०,१२,५९३।–

४ नािछ�र� क��ट��शन�ा.�ल. २,४३,५५४।–
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४६ िव�ुितय सामा�ी आपूित� : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १११ मा स�झौतानुसार काया��वयन गराउने �यव�था छ । पा�लकाको १–७ वडाका िविभ� �थानमा अित िवप� नाग�रकको घरमा िव�ुत पु–याउने
उ�े�यले ३ मिहनामा पी.भी.सी. वायर, एम.सी.वी. �लड व�व लगायतका साम�ी आपूित� गन� �पाकोट िनमा�ण सेवा �ा.�ल. संग �.१८,५१,९०६। को ख�रद स�झौता २०७८।८।२९ मा भएकोमा
िनमा�ण �यवसायीलाई �.१४,९२,५०४। भु�ानी भएको छ । आपूित� भएका साम�ीको गुण�तर परी�ण जडान र स�झौताको �याद थप पिन नभएको दे�खएकाले नाग�रक िव�ुतीय सेवाबाट ब��त ह�न
पुगेको दे�खयो ।

४७ स�झौता नगरेको : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७(३) बमो�जम बोलप� �वीकृत ग�र १५ िदनिभ� छनौट भएको बोलप�दातालाई स�झौता गन� काय� स�पादन जमानत दा�खला गन� सूचना िदनुपन� �यव�था
छ । सोलार �ट� ीट लाइट सेट आपूित� र जडान गन� दरभाउप� माग गरेकोमा सूय� रोशनी क��ट��शन इ�डि�� यल छनौट भएको दे�खएकोमा स�झौता गरेको दे�खएन । एक सेट �ट� ीट लाइटको लागत
अनुमान �.९०,००४।५० दे�खएकोमा बोलप�दाताले �.८४,६९३।५० कबोल गरी �ाइम कम�स�यल बै�को �.७,६२,२४१।५० को ७ िडसे�बर २०२२ स�म �याद रहेको काय� स�पादन जमानत
पेश गरेको दे�ख�छ । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७(५) मा तोिकएको अव�धिभ� काय� स�पादन जमानत दा�खला गरी स�झौता गन� नआएमा बोलप�को जमानत रकम जफत गरी
सोभ�दा लगतै पिछको अक� �यूनतम मू�याि�त सारभूत �पमा �भाव�ाही बोलप�दाताको बोलप� �वीकृत गरी ख�रद स�झौता गरेको नदे�खएकोले स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

७६२,२४१.५

४८ शिहद माग� िनमा�ण : 

शिहद माग� िनमा�णः २० िक.िम. ल�वाई भएको क�से�ट आिक� टे�ट एक िडजाइनर �ा.�ल. ले DPR तयार गरेको उ� माग�को लागत अनुमान �.२,०८,३५,८८,२२१।२३ रहेको छ । उ� माग�को
DPR िनमा�णमा �.१९,१४,०००। खच� भएको छ । यस वष� पा�लकाले १५३० िमटर ट�याक खो�न �.१० लाख िविनयोजन गरी उपभो�ा सिमितलाई काया�देश िदएकोमा जन�मदान समेत
�.११,२०,५८२। को काय� भएको छ । बजेट िविनयोजन गरेको रकम अनुसार सडक िनमा�ण गन� २०८३ वष� ला�े दे�ख�छ । आइ.ई.ई. र सडक उपयोग गन� जनसं�या, लागत लाभ लगायतका
िवषयमा अ�ययन गरी काय� �ार�भ गनु�पन�मा सो नगरी काय� गरेकोले �ोत साधनको अप�यय ह�ने दे�ख�छ ।
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४९ काय� स�पादन जमानत : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११०(४) बमो�जम काय� स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�धभ�दा क�तीमा एक मिहना बढी अव�धको
ह�नुपन� �यव�था छ । देहायको योजनाको �याद थप भई नयाँ �याद कायम भएकोमा स�ब��धत ठेककाको काय� स�पादन जमानतको �याद समेत सोही बमो�जम थप गरी �याद थपको कारवाही गनु�पन�मा
गरेको नदे�खएकोले मा�य अव�ध थप ह�नुपन� दे�खयो । यस स�ब�धमा स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

�.सं. ठे�काको नाम काय� स�पादन जमानत रकम बै� जमानतको हाल कायम िमित जमानतको �याद थप ह�नुपन� िमित

१ �याख� कंखे वा�सीला खानेपानी १३,०२,२७६। एन.वी. बै� २०७९।५।२८ २०८०।५।२७

२ �याख� कंखे वा�सीला खानेपानी ९,६२,५२४। �लोबल आइएमई बै� २०८०।१।१२ २०८०।६।२५

३ वा�सीला स�े�वर कादेल जालपा रोड ३३,११,९५०। �लोबल आइएमई बै� २०८०।३।१० २०८०।६।१०

४ �स�ेली वबु सडक ८,२०,१२४। �लोबल आइएमई बै� २०८०।३।१० २०८०।६।१०

५० सुरि�त नाग�रक आवास काय��म : 

सुरि�त आवास काय��म िनमा�ण गन� २१३ लाभ�ाहीसंग स�झौता भई पिहलो िक�ता (६० �ितशत) �.३०,०००।– पे�क� उपल�ध गराएकोमा १४४ लाभ�ाहीलाई दो�ो िक�ता (४० �ितशत)

�.२०,०००।– का दरले भु�ानी भई �.३० लाख ७९ हजार खच� भएको छ । ६९ लाभ�ाहीले दो�ो िक�ता लगेको दे�खएन । उ� काय��म वापत िनकासा भई खच� ह�न नसकेको रकम संघीय
संिचत कोषमा िफता� गरेको नदे�खएकोले िफता� ह�नुपद�छ ।

५१ गुण�तर परी�ण : 

पा�लकाले गरेका ख�रद स�झौतामा तोिकए बमो�जम गुण�तर परी�ण गराउने �यव�था छ । खानेपानीको RV Tank, १५ बेडको अ�पतालको RCC Work , Structural काय� , Concrete Cube को
Compressive Strength Test र Tensile Test गरेको दे�खएन । 
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५२ डोजर,लोडर,ए�साभेटर मम�त : 

पा�लकामा रहेको डोजरको मम�त तथा ई�धन लगायतमा यो साल � १९४८९२४ खच� गरेकोमा उ� डोजर, लोडर र ए�साभेटर भाडामा लगाएबापत पा�लकाले नग�य मा� आ�दानी गरेको छ भने
पा�लका�ारा संचा�लत योजनामा समेत यसको �योग भएको पाईएन । पा�लकाले उपल�ध मेिशनरीको अ�धकतम �योग गन� एवम् सरकारी रकम लगानीको उिचत �ितफल �ा� ह�ने ग�र �योग गन�
ज�री छ ।

५३ िड.िप.आर. : 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०७३ को दफा २९ मा स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा उपल�ध जनशि�बाट कुनै काम ह�न नस�ने भएमा परामश� सेवा ख�रद गन� स�ने र साव�जिनक ख�रद िनयमावली
२०६४ को िनयम १२ मा परामश� सेवाको लािग लागत अनुमान तयार गन� आधारह�. तोिकएका छन।पा�लकाले देहायका DPR को लािग �. ७६८४२४० भु�ानी गरेको छ।अ�धकाँश DPR को
लागत अनुमान तयार नगरेको, परामश�दाता िफ�डमा खटेको �माण पेश नगरेको, योजना काया��वयन यो�य नदे�खएको, साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७२ बमो�जम िबस लाख भ�दा
कम रकमको परामश� सेवा �लदा क��त ३ र बिढमा ६ परामश�दाताबाट �ल�खत�पमा आ�थ�क र �ािव�धक ��ताव �लनुपन�मा �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरेको र ड� ा�ट �रपोट�मा पा�लकाले सुझाव िदई
अ��तम �ितवेदन तयार गन� नगरेको अव�था रहेकाले परामश� सेवामा गरेको खच�को यथाथ�ता यिकन ह�न सकेन। परामश� सेवाको लािग लागत अनुमान तयार गरेर मा� ��ताव माग गरी परामश� सेवा
ख�रद गनु�पद�छ।

काय� िववरण परामश�दाता खच� रकम

स�ेशवर/मालदेल साना �सँचाई प�रयोजना वृक क�स�ट �ा.�ल. ८६७८४०

िद�सुङ खानेपानी आयोजना खैरा इ��ज�यरीङ क�स�टे�सी ३६३७९५

�यामसुने या�सा िपिपङ धो�े सडक �य-ुडाईमे�सन इ��ज�यरीङ �ा.�ल. १९२१०००

सु�दे कुना खक�  रोड मा�.ती िडजाईनस� �ा.�ल. २७६५६७

दामालुङ सु�दे िपिपङ सडक (IEE) मझेरी इ��ज�यरीङ क�स�टे�सी �ा.�ल. ३७२९००

अिपस �याडिम�टन कवड�हल सेयर इ��जिनयरीङ �ा.�ल. ३५०५८२

सिहद रोड डीपीआर क�से�ट आिक� टे�ट िडजाईनस� �ा.�ल. १९१४०००

बा��सला ख�ीगाउँ दा�खु िव�. डाँडा सु�देल ह�द ैसा�पा सडकको िडपीआर �ाईभ इ��जिनयरीङ क�स�टे�सी �ा.�ल. १६१७५५६
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५४ साव�जिनक परी�ण : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक
परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा जवाफदेिहता र पारद�िशताको �ब��धन गन� काय�मा बाधा पन�
दे�ख�छ ।

५५ पाइप आपूित� : 
चाख� कंखे वा��सला खानेपानी आयोजना िनमा�ण गन� िनमा�ण �यवसायी �जन नानिछ�र� जे.भी.संग २०७८।३।१४ मा �.७८,५२,३१२।९९ को ख�रद स�झौता भएकोमा २०७८।१२।१७ को
काय�पा�लका बैठकबाट २०.५२ �ितशतको भे�रएसनबाट ४५० RM 3" dia भएको GI Pipe BOQ Item मा थप गरी िनमा�ण �यवसायीलाई भौ.नं. ४७ िमित २०७९।२।१२ बाट �.१६,११,७७०।
७५ भु�ानी गरेको छ । यसरी भु�ानी िदँदा िनयम ११५ बमो�जम �ािव�धक �पे�सिफकेशन र गुण�तर बमो�जम भए नभएको परी�ण गराएको दे�खएन । उ� प�रमाणको पाइप िनमा�ण �यवसायीले
जडान गरेको सुिन��चत गन� आधार समेत पेश नभएको �.

१,६११,७७०.७५

५६ कर समायोजन : 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (१०) �रत पुगेको िबल भरपाई भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ।.नं. २९२।१२।२ बाट फिन�चर ख�रद वापत �.२२,०८,७१०।–
स�म िनमा�ण सेवालाई भु�ानी गरेकोमा सोको स�कल िबजक पेश नभएकोले कर समायोजन पेश ह�नुपन� �.

२५४,०९९

५७ बोयाटार �रयाङ झोलु�े पुल : 

बोयाटार �रयाङ झोलु�े पुलः कुल लागत अनुमान �.७१९५७३२.७७ भएको बोयाटार �रयाङ झोलु�े पुल आयोजनाको लािग उपभो�ा सिमितलाई �. २०००० पे�क� भु�ानी भएको छ।
आयोजनाको �ािव�धक तथा सुपरिभजन काय�को लािग िहमाली �लबसँग भएको स�झौता अनुसार आयोजनाको DPR तथा लागत अनुमान तयार भएपिछ �थम ३० �ितशत रकम भु�ानी �.

१२६१५८।०४ भएकोमा आयोजनाको DPR �रपोट� लागत अनुमानको िववरण तथा उपभो�ा सिमितसँगको स�झौता समेतको िववरण पेश नभएकोले उ� िववरण पेश गन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

१२६,१५८.०४

५८ काय� स�प� �ितवेदन : 

काय� स�प� �ितवेदन - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ
गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� �यव�था छ । यस �थानीय तहले उि��खत कानूनी �यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको
पाइएन । कानूनी �यव�थाको पालना नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन ।

५९ िफता� गनु�पन� रकमबाट सडक िनमा�ण : 

संघीय र �देश सरकारबाट �ा� सश�त बजेटबाट तोिकएको योजना स�ालन गरी बचत रकम िफता� गनु�पन�मा पा�लकाले वषा��तमा RCC Pavement, Water Supply, Stone Soling लगायतमा
काय� िविभ� �थानमा गन� एक �याकेज ठे�का बनाई �.४५,९६,९३६।३३ को ख�रद स�झौता नानिछ�र� क��ट��शन �ा.�ल. संग भई भौ.नं. ११ र १९ बाट िमित २०७९।३।२५ मा
�.३५,१८,०९५ र १०,७८,८३६ खच� भएको छ ।काय� �थानको चेनेज पिन खुलेको दे�खएन । �वीकृत योजनामा िविनयो�जत रकम नया योजना थप गरी खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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६० काय�स�पादन वेगर रकम भु�ानी : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल िवजकको भु�ानी गदा� करारनामा शत� बमो�जम �ािव�धक नाप
जाँच गरी नापी िकताव (मेजरमे�ट वुक) मा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादन वा स�प� भएको काय�को आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । देहायका योजनामा िनमा�ण �यवसायीलाई नापी
िकतावमा उ�े�खत काय� स�पादन बेगर रकम भु�ानी गरेकोले �च�लत कानून बमो�जम �याज/हजा�ना समेत असुल गरी स�ब��धतलाई �ज�मेवार बनाउनु पन� दे�खएको �.

भौ.नं. र
िमित

योजनाको नाम िनमा�ण
�यवसायी

�मुख काय� भु�ानी रकम
(अ��तम िबल)

कैिफयत

९४–

२०७९।
३।२५

वा��सला
स�े�वर कादेल
जा�पा रोड

नानिछ�र�
क��ट��शन
�ा।�ल।

लु�बु खोलाको क�भट� जा�ल
�यािवयन टेवा पखा�ल �ाभेल �टोन
सो�लङ

६४,४४,९६८। २०७९।१।६ मा �.१,०६,१२,८९८। को स�झौता भएकोमा �थम रिन� िबल
�.४१,६७,९३०। भु�ानी भएको ।

९७–

२०७९।
३।२५

�याख� कंखे
वा��सला
खा.पा.यो. (II)

नानिछ�र�
क��ट��शन
�ा।�ल।

४० वटा धारा जोडने, एच डी पी
पाईप १४,६७० िमटर ख�रद गन�
आिद ।

४२,२४,१९०। २०७९।५।२५ मा स�प� गनु�पन� गरी २०७८।११।२३ मा �.६४,७२,८८०। को
स�झौता भएको ।

५–

२०७९।
३।२५

�याख� कंखे
वा��सला
खा.पा.यो. (I)

�जन
नानिछ�र�
जे.भी.

२२,४०,३६७। २०७८।३।३ मा �.७८,५२,३१२। को स�झौता भई पे�क� �.११,७७,८४६। र
रिनग िबल �.४४,३४,९४५। भु�ानी भएको ।

९–

२०७९।
३।२५

�स�ेली ववु
सडक

नानिछ�र�
क��ट��शन
�ा।�ल।

१७,९४,७८३। २०७९।१।६ मा स�प� ह�ने गरी �.२९,१८,१२०। को स�झौता भएको । �थम िबल
�.११,२३,३३६। भु�ानी भएको र �संचाई कुलो िववादको कारण २०७९।५।३१
स�म �याद थप

ज�मा १,४७,०४,३०८।

१४,७०४,३०८

�म भौचर
न�बर
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६१ सडक िनमा�ण : 

िनमा�ण �यवसायीसंग ख�रद स�झौता भई िनमा�ण काय� भइरहेको सडकमा मम�त काय� दरभाउप� �लई गरेको दे�खयो । िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने अव�ध समा� भएपिछ मा�ै य�तो काय� गन�
गनु�पद�छ ।

भौ.नं. र िमित योजना रकम िनमा�ण �यवसायी

२४–२०७८।८।८ वाकसीला – स�े�वर – कादेल सडक ४,८४,८१५।– निछ�र� क��ट��शन

१३–२०७९।३।२५ �स�ेली वनु सडक ७,६६,३५७।– वु�धसरा क��ट��शन स�लायर

६२ १५ वेडको आधारभूत अ�पताल : 

१५ बेडको आधारभूत अ�पतालः पा�लकामा १५ वेडको आधारभूत अ�पताल �थापना गन� २०७८।८।९ मा िववस इ�टरनेशनल क��ट��शन ए�ड स�लायस� �ा.�ल. संग �.१२,५०,५९,८९७।७०
(मू.अ.कर सिहत) को ख�रद स�झौता भएको छ । यस वष� २०७८।९।२८ र २०७८।११।३० मा गरी �.२ करोड २१ लाख मोिवलाइजेशन पे�क� िनमा�ण �यवसायीलाई उपल�ध गराएको छ । ख�रद
स�झौता र काय�ता�लका अनुसार वशैाख ७, २०८० स�म काय� पूरा गनु�पन� उ�ेख छ । काय�ता�लकामा RCC Work/Brick Work in Structure भा� २०७९ स�म स�प� गनु�पन� उ�ेख भएकोमा
Sub Structure को मा�ै काय� गरेकोले िनमा�ण काय� तेिकएको समयमा स�प� ह�न स�ने ��थित दे�खएन । िनमा�ण �यवसायीलाई भौ.नं. २ २०७८।११।३० बाट �.१,१०,००,०००। को पे�क�
उपल�ध गराउँदा काय� स�पादन जमानत बेगर उपल�ध गराएकोले सो रकमको काय� स�पादन जमानत पेश ह�नुपद�छ ।

६३ बािष�क �ितवेदन : 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन२०७४ को दफा४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा
िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस
गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

६४ िवपद ्�यव�थापन 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) मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन
सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी
काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय�
गरे नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना
तयारी गरी लागू गन� गराउने स�ब�धी �यव�था छ । िवपद �यव�थापनमा � ३३,४९,९६५।००खच� भएको छ ।पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा
िनयमावलीको पालना गनु�पद�छ ।
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६५ बिढ �ेड रकम भु�ानी : 
कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट आ.व २०७८।७९मा पा�रत तलबी �ितवेदन अनुसार मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ । देहायका कम�चारीह�को बिढ �ेड भु�ानी भएकोले असुल गनु�पन� �

नाम पद भु�ानी
ह�नुपन� �ेड

भु�ानीभएको
�ेड

बिढरकम कैिफयत

अहेव�ी िव�विवना राई ४७७० ५६५७ ४८७८ �ावणदे�ख का��क

अहेव�ी राम �साद आचाय� ४७७० ५६५७ ४८७८ �ावणदे�ख का��क

अहेव�ी ल�मी काक� ५७२४ ७४९८ २३२३४ �ावणदे�ख का��क

ज�मा ३२९९०

३२,९९०

६६   औषधी ख�रद : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको
िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ ।पा�लकाले � १०३४३२७ को औष�ध सोझै पटक पटक ख�रद गरेको छ ।औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने
गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को
अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

६७ अनुदानबाट िश�क तलब 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ ।काय��म काया��वयन पु��तकाको क�पोने�ट नं २।७।१३।४० अनुसार
अं�ेजी गिणत र िव�ान िवषयमा बजेटको प�र�ध िभ� रही शु�य दरब�दी भएका िव�ालयलाई �यनुतम २ र १ दरब�दी भएकालाई १ थप गरी �यूनतम २ िश�क बराबरको अनुदान िश�क भना� भएपिछ
उपल�ध गराउने �यव�था रहेकोमा सो को िनकासा उपल�ध गराएको छ।पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका तथा
िव�ालयले िन�ज�ोतमा राखेको िश�कलाई संघ तथा �देश सरकारको अनुदान तथा राज�व बाँडफाँड रकमबाट १२ िव�ालयका २३ िन�ज िश�कलाई � ५००९०५३।६७ भ�ा िनकासा गरेको
पाईयो । िव�ा�थ� िश�क अनुपात तथा शी�क दरब�दी िमलान गरी यस �कारका खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
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६८ छा�वृ�� 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को काय��म काया��वयन पु��तकाको �स नं ४.२ अनुसार पा�लकाले िव�ालयह�लाई १ दे�ख ८ क�ा स�मको िव�ाथ�ह�लाई छा�वृ�� �दान गरेकोमा देहायको
िव�ालयलाई भएको िनकासा भ�दा कम िव�ाथ�को भरपाई भएको दे�खयो। यसबाट पा�लकाले िव�ा�थ� सं�या यक�न नगरी छा�वृ�� रकम िनकासा गरेको दे�ख�छ। बढी िनकासा � १४८००।००
स�ब��धत िव�ालयबाट असुल गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम भरपाई बढी िनकासा

१ जा�पाआ.िव िपपलडाँडा २९२०० २२४०० ६८००

२ �सँहदेवी �ा िव लङखा ९६०० ६४०० ३२००

३
का�लका �ा िव हानेडाँडा ३२०० २००० १२००

४ सातक�या �ा.िव िपिपङ ६००० ४८०० १२००

५ तोमाने आ िव २९२०० २४८०० ४४००

६ राि�� य मा िव वा�पानी १८८०० १४८०० ४०००

७ रेणकुा मा िव िद�सुङ ३३६०० २७६०० ६०००

८ ज�मा २६८००

२६,८००

६९ िदवा खाजा

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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६९.१ िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को काय��म काया��वयन पु��तकाको अनुसूची ४मा िदवा खाजाको लािग िव�ाथ�लाई नगद रकम उपल�ध गराउने �यव�था छैन ।पा�लकाले िविनयो�जत बजेट �
५०३२४३३।०० म�ये �३४१५४७८।०० िदवा खाजा बापत खच� लेखी हा�जरीको आधारमा � १५ �ित िव�ाथ�को दरले नगद बाँडेको दे�खयो। पु��तकाको उपरो� अनुसूचीको �स नं २ मा खाजा
तयारी �यव�थापन तथा रेखदेखमा अिभभावक आमाह�को संल�ता र सहभािगता सुिन��चत गन� उ�ेख भएकोमा नगद रकम िव�ाथ�लाई नै बाँडेकोले अिभभावक संल�ता �यून भएको दे�खयो।
अतः िदवा खाजा काया��वयन पु��तका मा तोिकए बमो�जम ह�नुपद�छ। पा�लकाले यस वष� २८ िव�ालयमा िदवा खाजा वापतको रकम भनी िव�ालले उपल�ध गराएको त�यांकको आधारमा
�.३४१५४७८।० उपल�ध गराएको छ । िव�ालयले उपल�ध गराएको तथा माग गरेको त�यांक अनुसार नै खाजा िवतरण भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
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६९.२ िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं २.७.११.१ अनुसार पा�लकाले िव�ालयह�लाई �ार��भक बाल िवकास दे�ख ५ क�ास�म अ�ययनरत
िव�ाथ�ह�लाई भौचर नं ९८२४५ र २६७।०७९।३।२५ बाट िदवाखाजा �दान गरेकोमा देहायको िव�ालयलाई भएको िनकासा भ�दा कम भरपाई भएको दे�खयो। नपुग भरपाई बमो�जम भएको बढी
िनकासा असुल गनु�पन� �

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा
रकम

भरपाई बढी
िनकासा

कैिफयत

१ च��दोदय �ा िव बालवेसी ८६९८५ ६८६२५ १८३६०

२ सूय� मा िव सुङदेल २७५११५ २३२८८५ ४२२३० ��येक क�ाको ��येक िव�ाथ�का समान उप��थित िदन रहेको

३ मनकामना आ िव ११२२६० ९४०२० १८२४०

४ तोमाने आिव तोमाने ११८४८५ ११३४०० ५०८५

५ का�लका �ा िव हानेडाँडा ६२९७० ६१९३५ १०३५

६ रेणकुा मा िव िद�सुङ ९४७२५ ८१९०० १२८२५

७ पृ�वी मा िव बा��सला २२४०१० ११३१९० ११०८२०

८ थुपु� ँडाँडा मा िव २२०७८५ १०८५५५ ११२२३०

ज�मा ३२०८२५

३२०,८२५

७० सामा�जक लेखापरी�ण 

काया��वयन पु��तका २०७८।७९ को ि�याकलाप नं. २.७.१३.१० को ५.१ िव�ालय संचालन तथा �यव�थापन अनुदान अ�तग�त सामा�जक लेखापरी�ण तथा आ�थ�क लेखापरी�णको लािग
आधारभुत तथा मा�यिमक तहलाई �ित िव�ालय �मश: �.१०,०००।- र �.१५,०००।– का दरले वािष�क �पमा एकमु� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । यस वष� पा�लकाले आधारभुत तथा
मा�यिमक तहह�लाई सामा�जक लेखापरी�णको लािग � ४०५०००.० िनकासा िदएकोमा सामा�जक लेखापरी�ण गराई पेश गरेको दे�खएन । लेखापरी�ण गन�को लािग अनुदान िदएकोमा सो गरेको
नदे�खएकोले सामा�जक लेखापरी�ण गरी �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

४०५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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७१ िनःशु�क पा�पु�तक 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुर वाट तयार भएको काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं.२.४.६.१. मा साव�जिनक िब�ालयका िब�ाथ�ह�का लािग िनशु�क
पा�पु�तक अनुदान स�ब��ध �यव�था छ । जसअनुसार पा�लकाले ईिमसमा �िब� त�यांकलाइ स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िब�ाथ�ह�को यथाथ� त�यांकसँग स�यापन गन� तथा स�यािपत
िबबरण िश�ा अ�धकृतबाट �माणीत िववरणबाट क�ागत तथा िबषयगत पा�पु�तकको सं�या यिकन गरी पा�पु�तक अनुदान िदनु पन� �यब�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले यो वष� पा�लका िभ�का
३७ िव�ालयमा पा�पु�तक अनुदान वापत भौ नं ९८।०७८।११।२७ बाट ७५ �ितशतले ह�ने �.१३३८७८३।०३ िनकासा िदएको छ भने भौचर नं २४५। २०७९।३।२५ को � ५१७६३४।२ गरी
ज�मा � १८५६४१७।२३ िनकासा गरेको छ।स�यापन बेगर िव�ालयले ईिमसमा �िव�ी गरेको त�यांकका आधारमा िनकासा िदएकोले पा��पु�तक िवतरण भए नभएको पा�लकाबाट अनुगमन
ह�नुपद�छ।

७२ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 

रा�� पित शैि�क सुधार काय��मः िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको च नं २२५ िमित २०७९।३।१७ को प�ानुसार रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�तको दईु कोठे,चारकोठे भवन िनमा�ण
तथा प�द ैकमाउँद ैकाय��मको लािग स�ब��धत िव�ालयलाई नै �ज�मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी �वीकृत काय��मको लािग िविनयो�जत भएको बजेट स�ब��धत िव�ालयलाई यथाशी� िनकासा
िदई िनमा�ण काय� स�प� नभई बाँक� रहेको रकम रो�का राखी काय� �गितको आधारमा रकम फुकुवा गन� गरी स�प� ह�न बाँक� काम यथाशी� स�प� गनु�पन� �यव�था छ। लेखापरी�ण अव�धस�म
िव�ालयको भवन िनमा�णको काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले �माण पेश गनु� पद�छ ।

भौ नं र िमित िववरण रकम

५१।२।१७ प�क� आधारभुत िव�ालय मा ४ कोठे नयाँ भवन िनमा�ण ३६०००००

५१।२।१७ गँगा जमुना आधारभुत िव�ालयमा २ कोठे नयाँ भवन िनमा�ण १८०००००

५६।२।३१ मा�लकादेवी आधारभुत िव�ालय मा २ कोठे नयाँ भवन िनमा�ण १८०००००

७,२००,०००

७३ िश�क दरब�दी र पदपूित� 
िश�क दरव�दी र पदपूित� - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयमा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ�
तहका ३७ सामुदाियक िव�ालयको िश�क दरव�दी १७२ रहेकोमा १०४ �थायी ५७ राहत र ११ करार गरी को पदपूित� भएको छ । िव�ाथ�को सं�या ३७२३ रहेकोले िश�क िव�ाथ�को अनुपात
१।२१ दे�ख�छ । दरब�दी बमो�जम िश�क पदपूित� गनु�पद�छ ।
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७४ कम कर कि� : 

भौ नं २६८।०७९।३।२५ मकै बालीको साना �यवसाय कृिष उ�पादन काय��म अ�तग�त पा�लकाबाट अनुदानमा िवतरण गन� ७ बटा क�वाइन िमल ख�रद गरेको छ । स�झौतामा ख�रद मु�यको २५
�ितशत कृषकले �यहोन� उ�ेख भएकोमा नपुग राज�व स�व��धत कृषकबाट असुल गरी गाउँपा�लकाको राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� �

नाम ज�मा
गनु�पन� रकम

ज�मागरेको
रकम

नपुग रकम

कमलबहादरु तामाङ १६२५० १५००० १२५०

िहरामणीतामाङ १६२५० १५००० १२५०

ल�मी�साद राई १६२५० १५००० १२५०

दावानशेपा� १६२५० १५००० १२५०

पासाङशेपा� ३२५०० ३०००० २५००

ज�मा ७५००

७,५००

७५ सामा�जक सुर�ा तफ�  :

७५.१ पा�लकालाई यस वष� सामा�जक सुर�ा वापत � ६३४३३६८९।३७ िनकासा गरेकोमा बैक माफ� त � ६३०८२३६० िवतरण गरी बाँिक � ३५१३२९।४ िफता� गनु�पन�मा � ३३२९४५।६६ मा�
गरेकोले संिघय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �

१८,३८३.७१

७५.२ िन�कृय लाभ�ाही: सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को दफा २३(५) मा खाता स�ालनगन� बैक तथा िव��य सं�थाले सामा�जक सुर�ा वचत खाताह� म�ये िन�कृय खाताको
िववरण ��येक �ावण मिहनािभ� स�व��धत �थािनय तहका साथै िवभागलाई िदनुपन� �यव�था छ । बैकले िन�कृय खाताको िववरण �थािनय तहलाई उपल�ध गराएका छैनन् ।काय�िव�धले तोके
बमो�जमको िववरण बैकले समयमानै उपल�ध गराउनु पद�छ ।
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७५.३ िनरी�ण तथा अनुगमन :सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २७ बमो�जम नेपाल सरकारको स�ीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले िनयिमत, के��ीय प�ीकरण
िवभागले िबशेष सूचक बनाई,�देश सरकारको म��ालय तथा गाउँकाय�पा�लकाका अ�य� वा नगर काय�पा�लकाका �मुख वा �थािनय तहका �मुख �शासिकय अ�धकृतले भ�ा िवतरण काय�
�ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था भएता पिन यस वष� स�ब��धत िनकायले काय�िव�ध अनुसार अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको पाइएन ।

७५.४ िहसाव िमलान: सामा�जक सुर�ा काय�िव�ध, २०७७ को दफा १४(४) मा �थािनय तहले कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट सामा�जक सुर�ा भ�ाको िनकासा/भु�ानी माग गदा� अिनवाय� �पमा
अिघ�ो �ैमा�सकको िहसाव िमलानको �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले �ैमा�सक �पमा िहसाव िमलान नगरी आ�थ�क वष�को अ��यमा मा� िहसाव िमलान गन� गरेको पाइयो ।काय�िव�धले
तोकेको �ि�या पालना गनु�पद�छ ।

७५.५ पारदिश�ता :सामा�जकसुर�ाभ�ा िवतरणकाय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२(३) बमो�जम पारदिश�ता �व��नका लािग सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाग�ाहीह�को नाम नामेसी स�ब��धत �थानीय
तहले आ�नो वेभ साइटमा रा�ने �यव�था भए पिन पा�लकाले आ�नो वेभसाइटमा राखेको दे�खएन ।

७६ �धानम��ी रोजगार काय��म : 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ�
�धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ ।पा�लकाले यस काय��म अ�तग�त पा�लकािभ�का वडाह�मा सडक मम�त,सो�लङ र गोरेटो िनमा�ण लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� १०५
जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई � ६०,५८,५००।०० खच� गरेको छ । पा�लकाले लि�त वग�लाई १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच�
लेखेको छ। उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

७७ पंजीकरण तफ�  
गो.भौ.नं.-११३ -२०७८/१२/१ प��करण शाखा वाट स�ा�लत आयोजना सम�वय सिमितको बैठक भ�ा भु�ानी गदा� उप��थित नभएको बैठकको पिन भ�ा भु�ानी गरेकोले असुल गनु�पन� �.

नाम उप��थित सं�या भ�ा बुझेको भरपाई असुल गनु�पन� रकम

१खगे�� बहादरु गु�ङ 1 ३ १७००

२ �काश आचाय� ० १ ८५०

ज�मा २२५०

२,५५०
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७८ कर द�तुर तथा अ�तशु�क अशुलीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आयसमेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ ।
पा�लकाले पेश गरेको आय-�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर वापत अनुमािनत � २४००००० �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७८।७९ मा �
१२६०८०९ अथा�त अनुमान भ�दा ४७।४६ �ितशत कम आय �ा� गरेको छ । आ�दानीका अ�य �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान
िदन आव�यक दे�खएको छ ।

७९ राज�व दा�खलाः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २७ र िनयम ५८(४) बमो�जम तोिकएको समयमा राज�व दा�खला र लेखा रा�ने �यव�था गनु�पद�छ । पा�लका अ�तग�तका वडा र
पा�लकाले �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला नगरेको दे�खएकाले िनयमानुसार दा�खला ह�नु पद�छ । पा�लकाले स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा�
गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकमा दा�खला गरेको िववरणमा िवशेष �यान िदनुपद�छ ।

८० �यवसाय करः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेको छ । यस वष� पा�लकाले
�यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत � १९४२५० कर संकलन गरेको दे�खएतापिन पा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन । जसबाट पा�लकाले संकलन
गरेको �यवसाय कर यथाथ� म� स�ने अव�था छैन । तसथ� पा�लकाले आप्mनो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

८१ आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ ।
पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७८।७९ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम छ ।

के���य अनुदानबाट खच� आ�त�रक आय आ�त�रक आय �ितशत

४१३०५१६२५।६६ १२६०८०९ ०।३०

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा ०.३ �ितशत मा� रहेको छ । �यसैले पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको
दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np39 of 43

८२ नगदी र�सद तथा सोको आयः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २८(१) मा �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा �यसको भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला
गनु�पन� �यव�था छ।पा�लकाका देहाय बमो�जम शाखा तथा वडाका कम�चारीले नगदी र�सद बुझेकोमा सो र�सदह� साथै सुचना �िव�धमा आधा�रत स�टवेर �योग भएका वडा काया�लयको साउन र
भदौ मिहनाको वडागत आय िववरण पेश नभएको ह�दां के कित आ�दानी भयो र कित दा�खला भयो यिकन गन� सिकएन । १ नं. वडा काया�लयमा काय�रत का स �ी �ान बहादरु साक�ले ४४५१ दे�ख
४५०० स�मको मालपोत र�सद बु�झ�लएकोमा सोको लेखापरी�णमा पेश नभएकोले काया�लयबाट छानिबनगरी उ� ठेलीबाट अशुल भएको रकम �ज�मेवारबाट असुल ग�र संिचतकोषमा दा�खला ह�नु
पछ�  ।

८३ कर तथा शु�क अशुलीः 
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

मालपोत कर नखु�ने ०

घरज�गा वहाल कर नखु�ने १३२२६।५०

�यवसाय कर नखु�ने १९४२५०

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।
तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

८४ राज�व अिभलेखः 
राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट र�सद ठे�लह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा
सोको पुरा अिभलेख पा�लकामा नआएको र �योग भएका सबै र�सद ठे�लह� पेश नभएकोले सक�लत राज�वको यथाथ�ता यिकन भएन ।पा�लकाले सव ैवडाह�मा �वचा�लत �णा�ल जडान गरी
राज�व संकलन गन� तफ�  �यान जानुपद�छ । यथाथ� राज�वको सुिन�चत गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np40 of 43

८५ अनुगमन तथा �मण : 

�मण खच� िनयमावली,२०६४ अनुसार काय�लयले दिैनक �मण खच� िदनुपूव� �मण गन� उदे�य �प� ह�नुपद�छ ।�मण गनु�पन� अव�था भएपिछ �वीकृत �मण आदेश अनु�प �मण गन� पदा�धकारीले
�मण ग�र काया�लयमा फक� को ३५ िदन िभ� �मण को उपल�धी सिहतको �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।यसवष� काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �.४५ लाख �मण खच� भएको छ । �मण
खच� गरेको खच� स�व�धी केही फाँटवारी परी�ण गदा� �मण गन� पदा�धकारीले �मण �ितवेदन पेश नगरेकोले �मणको उपल�धी मापन गन� सिकने आधार दे�खएन ।�मण खच�लाइ आव�यकताको
आधारमा भ�दा सुिवधाको आधारमा खच� ले�ने पर�पराले सरकारी खच�को िमत�ययीतामा जो�खम दे�खयो । य�तो खच�गन� परीपाटीमा िनय��ण गरी अ�याव�यक काय�मा मा� �मण खच� भु�ानी गनु�
पद�छ ।अनुगमन तथा �मण खच� स�ब�धमा दे�खएका थप �यहोराह� िन�न छन।
• अ�धकांश �मणको उ�े�यमा काया�लय स�ब�धी काम भिन उ�ेख गरेको छ । तर �य�तो काम गरेको �मािणत ह�ने कागजात �मण िबलमा संल� गरेको छैन ।
• िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न सकेन ।
• �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको छ ।
• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� तथा सिचव सिहत, �मुख �शासिकय अ�धकृत र पा�लका अ�य� स�मका पदा�धकारी तथा कम�चारीह�को ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी �लने
गरेको छ ।
अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो ।�यसैले तोिकएको कानुनी
�यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

८६ पे�क� बाँिक :

८६.१ �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७५ को िनयम ८० मा सरकारी कामकाजको िनिम� एक आ�थ�क बष�मा भएको पे�क� रकम सोिह आ�थ�क बष�मा फ�य�ट ह�न नसकेमा काया�लय �मुखले
�यसरी फ�य�ट ह�न बाक� रहेको पे�क� �ज�मेवारी अक� आ�थ�क बष�मा सारी �मािणत गनु� पन� र यसरी सा�रएको पे�क� यस िनयमावली बमो�जम फ�य�ट गनु� पन� �यव�था छ ।

�स.नं. पे�क� िमित पे�क� �लनेको नाम चालु आ. व. ज�मा बाँक� पे�क�

�याद ननाघेको �याद नाघेको �याद
ननाघेको

�याद नाघेको ज�मा

रकम फ�य�टको अ��तम
�याद

१ सं�थागत

१ ०४/०१/२०७८ �पाकोट िनमा�ण सेवा �ा.�ल. ० ० १,७७,२०० ० १,७७,२००

५,७६२,२५०
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२ ११/२५/२०७८ आ�बोटे खानेपानी उ.स. ९९,००० १२/३०/२०७८ ० ९९,००० ० ९९,०००

३ ०२/१७/२०७९ गंगाजमुना आधारभुत िव�ालय ५,९४,००० ०३/२१/२०७९ ० ५,९४,००० ० ५,९४,०००

४ ०२/१७/२०७९ प�क� आधारभुत िव�ालय ११,८८,००० ०३/२१/२०७९ ० ११,८८,००० ० ११,८८,०००

५ २०७९/०२/३१ मा�लका देिव आधारभुत िव�ालय ० ०४/०३/२०७९ ५,९४,००० ० ५,९४,००० ५,९४,०००

६ ०३/२५/२०७९ गंगाजमुना आधारभुत िव�ालय ० ०४/२८/२०७९ १२,०६,००० ० १२,०६,००० १२,०६,०००

७ ०३/२५/२०७९ प�क� आधारभुत िव�ालय ० ०४/२८/२०७९ २४,१२,००० ० २४,१२,००० २४,१२,०००

८ ०३/२५/२०७९ मा�लका देिव आधारभुत िव�ालय ० ०४/२८/२०७९ १२,०६,००० ० १२,०६,००० १२,०६,०००

ज�मा १८,८१,००० ५४,१८,००० २०,५८,२०० ५४,१८,००० ७४,७६,२००

२ उपभो�ा सिमित

१ ०४/०१/२०७८ छागेखोला िवशुद ु�माला साना �सचाई योजना ० ० ६,००,६७० ० ६,००,६७०

२ ०४/०१/२०७८ छागेखोला िवशुद ु�माला साना �सचाई योजना ० ० १,४१,१३७ ० १,४१,१३७

३ ०४/०१/२०७८ स�े�वर फेदी खानेपािन िनमा�ण ० ० ६६,००० ० ६६,०००

४ ०४/०१/२०७८ साकेला �ािमण सडक ० ० ९९,००० ० ९९,०००

५ ०९/११/२०७८ बोयाटार �रयाङ झोलु�े पुल उ.स. ११,७०,००० १०/१६/२०७८ ० ११,७०,००० ० ११,७०,०००

६ १०/०६/२०७८ बा�पािन द�लत भवन १,३२,००० ११/१२/२०७८ ० १,३२,००० ० १,३२,०००

७ १०/०९/२०७८ खडका देवाली थान फेदी स�े�वर उ.स. ६६,००० ११/१५/२०७८ ० ६६,००० ० ६६,०००

८ ११/१८/२०७८ नारायण ब�नेत ५०,००० १२/२३/२०७८ ० ५०,००० ० ५०,०००

९ ११/२४/२०७८ दा�खु कंखे बोबु हाँसु साकेलाथान सडक उ.स. ३,३०,००० १२/२९/२०७८ ० ३,३०,००० ० ३,३०,०००
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१० १२/०१/२०७८ चोखाने सडक मम�त तथा खेल मैदान िनमा�ण
योजना उ.स.

२,९७,००० ०१/०६/२०७९ ० २,९७,००० ० २,९७,०००

११ ०१/०४/२०७९ ह��पटल दे�ख रंगशाला जाने सडक िनमा�ण उ.स. ६६,००० ०२/०८/२०७९ ० ६६,००० ० ६६,०००

१२ ०२/१२/२०७९ घ�े ढु�ा झोलुङगे पुल िनमा�ण उ.स. २,००,००० ०३/१६/२०७९ ० २,००,००० ० २,००,०००

१३ ०३/०९/२०७९ चेरे�ा खानेपानी िनमा�ण तथा मम�त उ.स. ० ०४/१२/२०७९ १,२३,७५० ० १,२३,७५० १,२३,७५०

१४ ०३/०९/२०७९ बख� खानेपानी आयोजना उ.स. ० ०४/१२/२०७९ ८२,५०० ० ८२,५०० ८२,५००

१५ ०३/१३/२०७९ सु�दे गाउँघर ��लिनक िनमा�ण उ.स. ० ०४/१६/२०७९ १,३८,००० ० १,३८,००० १,३८,०००

ज�मा २३,११,००० ३,४४,२५० ३२,१७,८०७ ३,४४,२५० ३५,६२,०५७

३ �यि�गत

१ ०४/०१/२०७८ ब�ण घले गु�ङ ० ० ४०,००० ० ४०,०००

२ ०५/०१/२०७८ रमेश प�रयार १,५०,००० ०६/०५/२०७८ ० १,५०,००० ० १,५०,०००

३ ०९/२८/२०७८ च�� कुमारी अ�धकारी ३०,००० ११/०४/२०७८ ० ३०,००० ० ३०,०००

४ ०९/२८/२०७८ राधा अ�धकारी ३०,००० ११/०४/२०७८ ० ३०,००० ० ३०,०००

५ ११/०२/२०७८ भैरव बहादरु राई ३०,००० २०७९/०२/३० ० ३०,००० ० ३०,०००

६ ११/२३/२०७८ पिव�ा राई ३०,००० १२/२८/२०७८ ० ३०,००० ० ३०,०००

७ ११/२३/२०७८ यवुराज राई ३०,००० १२/२८/२०७८ ० ३०,००० ० ३०,०००

८ ११/२५/२०७८ म�सिन राई ३०,००० १२/३०/२०७८ ० ३०,००० ० ३०,०००

९ १२/०१/२०७८ िनमा िव�वकमा� ३०,००० ०१/०६/२०७९ ० ३०,००० ० ३०,०००
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ज�मा ३,६०,००० ० ४,००,००० ० ४,००,०००

कुल ज�मा ४५,५२,००० ५७,६२,२५० ५६,७६,००७ ५७,६२,२५० १,१४,३८,२५७

८६.२ �याद ननाघेको देहायनुसार पे�क� बािक दे�खएकोले �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७५ को िनयम ८० बमो�जम फछ�यौट ह�नुपद�छ ।

पे��क िमित पे�क� �लने �याद नाघेको �याद ननाघेको

१।२०७८।९।२८ र २।०७८।११।३० िववस ई�टरनेशनल क�सट��शन ए�ड स�लायस� �ा.�ल. लाई १५ बेडको ह��पटल िनमा�ण गन� िदएको । ० २२१०००००

८७ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फछ�यौट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फछ�यौट गन� गराउने काम कत��य �मखु
�शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ ।यस पा�लकाको २०७८।७९ स�मको फछ�यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुाररहेको छ ।
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू(B) यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)

१३९५६४४१४ ० ४४४६९२०१ ० १८४०३३६१५
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