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दूर  (Vision) 
 

जवाफदे हता, पारदिशता र न ा व न गन व सनीय सं था ह 'ने । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग त य (Mission) 
 

देशमा वत  एवं गणु तर य लेखापर ण सेवा दान गन । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मू य मा यता (Core Values) 

 

वत ता (Independence) 

न ा (Integrity) 

पारदिशता (Transparency) 

जवाफदे हता (Accountability) 

यावसा यकता (Professionalism) 



 

 

महालेखापर कको भनाइ 

नेपालको सं वधानको धारा २४१ मा संघ, देश र थानीय तहका सबै सरकार  
कायालयको लेखा कानून बमोिजम नय मतता, मत य यता, कायद ता, भावका रता र औिच य 
समतेको वचार गर  महालेखापर कबाट लेखापर ण हनेु यव था छ । लेखापर ण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर कले येक थानीय तहको लेखापर ण स प  गर  
अलग अलग तवेदन जार  गन स ने यव था छ । सोह  यव थाबमोिजम थानीय तहको 
207७/7८ को आ थक कारोबारको लेखापर ण स प  गर  यो तवेदन जार  ग रएको छ। 

थानीय तहको लेखापर ण नेपालको सं वधान, लेखापर ण ऐन, सरकार  लेखापर ण 
मानद ड, व ीय लेखापर ण मागदशन, थानीय तह लेखापर ण नदिशका, महालेखापर कको 
वा षक लेखापर ण योजना र थानीय तहसगँ स बि धत ऐन, नयमको आधारमा स प  ग रएको 
छ । लेखापर णको मखु उ े यह मा व ीय ववरणको शु ता, च लत काननुको पालना, बजेट तथा योजना तजमुा एवं काय म 
काया वयन, ख रद यव थापन, सावज नक स पि को संर ण र उपयोग, िज मेवार , जवाफदे हता एवं पारदिशता र सेवा वाहको 
अव था मू या न गन ु रहेको  छ । यसैगर  ोत साधनको ा  र प रचालन स ब धमा नय मतता, मत य यता, कायद ता र 
भावका रता भए नभएको व षेण गर  व ीय यव थापनमा सधुारका ला ग सझुाव दान गर  सशुासन व नमा टेवा प ु  याउन ु

लेखापर णको उ े य रहेको छ । आथक वष २०७७/७८ को लेखापर ण स प  भएप ात जार  ग रएको ारि भक तवेदन उपर ा  
त याका वषयह  मलान गर  कायम रहेका यहोरा समावेश गरेर राय सहतको अि तम तवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापर णबाट देिखएका यहोराह  मूलत: आ त रक आय र राज व बाँडफाँटको ेपण यथाथपरक नरहेको, आ त रक 
आय ोत यव थापनमा प  कानूनी यव था नभएको, आय स लन यून रहेको, पया  आधार बेगर राज व छुट दएको, ब यौता 
असलु मा भावका रता नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अब डा बजेट राखेको, खच प ात बजेट तथा काय म संशोधन गर  
अनमुोदन गन गरेको, वषा तमा बढ  खच गरेको, ख रद काननु वपर त ख रद गरेको, अ य धक शास नक खच गरेको, बचत अनदुान 
फता नगरेको, अनु पादक तथा वतरणमखुी खचको बाहु यता रहेको लगायत छन ्। यसैगर  वकास नमाणतफ योजना ाथ मक करण 
नगरेको, साना तथा टु े  आयोजनाको छनौट गरेको, लागत अनमुान तथा आयोजना तयार मा अ य धक पमा परामशदातामा थ नभर 
रहेको, ज टल कृ तका कायह  समेत उपभो ा स म तबाट गराएको, जनसहभा गता नजटेुको, दगो वकासका ल य अनु प योजना र 
काय म तजमुा नगरेको, द घकाल न वकासको खाका तजमुा नभएको ज ता सम या रहेका छन ्।  

थानीय तहको आ त रक यव थापनतफ आव यक अनभुवी र द  जनशि को कमी रहेको, कमचार  नयिु  तथा बढुवामा 
देश लोकसेवा आयोगको परामश न लएको, सेवा वाहमा अपेि त सधुार हनु नसकेको, ोत, साधन र स पि को दु त अ भलेख 

नरहेको, स ा लत योजना, काय म, सेवा वाहको यथाथ पले अ भलेख नराखेको, अ धकांशको बै  हसाब न भडेको, लेखा न तथा 
सम  तवेदन णाल  र आ त रक नय ण कमजोर रहनकुा साथै आ त रक लेखापर ण भरपद  र भावकार  नभएको पाइएको छ। 

थानीय तहमा महालेखापर कको लेखापर ण तवेदन उपर छलफल र बे ज ू फ ट स ब धी प  काय व ध तजमुा भएको 
देिखएन । लेखापर णबाट औं याएका यहोराह  सधुार गर  गत वगतका बे ज ूउपर आव यक कारवाह  गर  व ीय अनशुासन हनेु 
यव था मलाउनपुदछ । 

समय र जनशि को सी मतताको बाबजदु यथास भव थानीय तहको काय थलमा नै उपि थत भइ लेखापर ण ग रएको र 
लेखापर णको ममा लेखापर ण टोल ले थानीय तहका मखु स हतका पदा धकार ह सँग छलफल समेत ग रएको थयो । 
लेखापर ण तवेदनमा उ लेख भएका यहोराको काया वयनबाट थानीय तहको व ीय यव थापन, वकास नमाण र सेवा वाहमा 
सधुार हनुे अपे ा गरेको छु । थानीय तहको लेखापर णमा सहयोग पु  याउने थानीय तहका सबै पदा धकार  तथा कमचार ह  र 
लेखापर ण तथा तवेदन तयार मा संल न यस कायालयका कमचार ह  सबैलाइ ध यवाद ापन गदछु ।  
  
  

 (टंकमिण शमा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापर क 
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देश लेखापर ण महा नदशनालय 

(कणाल  देश ) 
प  सं याः २०७८।७९ 

च.नं. : १०३ म तः २०७९।३।१७ 

वषयः लेखापर ण तवेदन । 

ी अ य यू, 

ख याड गाउँपा लका, गाउँ कायपा लकाको कायालय, 
मगु ु। 
 

कै फयत स हतको राय 

हामीले गाउँपा लकाको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससगँ स बि धत अ य ववरण तथा लेखा ट पणीह को 
लेखापर ण गरेका छ  । 

हा ो रायमा, यस तवेदनको कै फयत स हतको राय य  गन आधार ख डमा उ लेख भएका वषयले पान असर बाहेक, पसे भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा समा  भएको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससगँ स बि धत अ य ववरणले थानीय तहसँग 
स बि धत च लत काननुबमोिजम सारभतू पमा सह  तथा यथाथ अव था िच ण गदछ।  
कै फयत स हतको राय य  गन आधार 
१.  गाउँपा लकाले महालेखापर कबाट वीकृत नेपाल सावज नक े  लेखामानको ढाचँा पूण पमा योग गर  व ीय ववरण तयार गरेको 

छैन । 

२. लेखापर णबाट . १४ करोड २९ लाख ६९ हजार बे जू देिखएको छ। सोम ये म त 2078/08/02 मा ा  त याबाट . ४ 
करोड ८७ लाख ४४ हजार फ य ट भई बाँक  बे जू असलु गनपुन . ३३ लाख ४ हजार, माण कागजात पेस गनपुन . ५ करोड 
४८ लाख 97 हजार, नय मत गनपुन . १ करोड ९९ लाख ५२ हजार र पे क  . १ करोड 60 लाख 72 हजार रहेको छ 
।पा लकाको गतवषस मको . 20 करोड ६८ लाख ४८ हजार बे जू बाकँ  रहेकोमा यसवष समायोजन र स पर णबाट फ ट एवं 
यो वष कायम भएको बे जू समते हालस मको अ ाव धक बे जू .३० करोड १० लाख ७३ हजार रहेको छ । गाउँपा लकाको बे जू 
वग करण र अ ाव धक बे जू ि थ त यसैसाथ संल न छ । 

३. गाउँपा लकाको लेखापर णबाट ोत र साधनको ा को ेपण यथाथपरक नभएको, असलु  ल यअनसुार नभएको, कमचार को 
दरब द अनसुार थायी पदपू त नभएका कारण वकास नमाण र सेवा वाहमा भावका रता नआएको, अनदुानको पया  अनगुमन नभएको, 
वतरणमखुी काय म स ालन गरेको, आ त रक नय ण णाल  कमजोर रहेको, लगायतका यहोरा लेखापर ण तवेदनमा 
औ याइएको छ।कायालयबाट स े षत लेखापर णको ारि भक तवेदन यसको अ को पमा रहेको छ । 

४.   आ दानी तथा खचको े ता नगदमा आधा रत लेखा णाल  अवल बन गरेकोले पा लकाको पे क  बाहेक स पि  तथा दा य व यकन हनेु 
कुनै जानकार  खलुाएको छैन ।   

हा ो लेखापर ण काय नेपालको सं वधान, लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका सरकार  
लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसगँ स बि धत अ य च लत कानूनबमोिजम ग रएको छ । व ीय ववरण तयार गन थानीय 
तहसँग हामी वत  छ । यसैगर  वीकृत आचारसं हताको पालना गर  कायस पादन गरेका छ  ।लेखापर णको ममा ा  गरेका 
लेखापर ण माणह  हा ो राय य  गन आधारका ला ग पया  र उपयु  छन ्भ  ेकुरामा कायालय व त छ।   
व ीय ववरण उपर यव थापन र लेखाउ रदायी अ धकार को िज मेवार  

आथक काय ब ध तथा व ीय उ रदा य व ऐन, २०७६ र थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ तथा अ य च लत काननु 
बमोिजम सह  र यथाथ हनुे गर  व ीय ववरण तयार गन तथा जालसाजी  वा अ य ग तीका कारण व ीय ववरण सारभतू पमा गलत आकँडा 
र हत व पमा ब े गर  आव यक आ त रक नय ण णाल  लागू गन िज मेवार  पा लका यव थापनमा रहेको छ।नगर/गाउँ कायपा लका, 
नगर मखु/अ य  र मखु शासक य अ धकृत नगरपा लकाको व ीय तवेदन याको अनगुमनका ला ग िज मेवार रहेका छन।्   
व ीय ववरणको लेखापर ण उपर लेखापर कको िज मवेार  

व ीय तवेदन सम मा जालसाजी  वा अ य ग ती समतेका कारण सारभतू पमा गलत आकँडा र हत होस ्भनी उिचत आ तता 
ा  गर  राय स हतको लेखापर ण तवेदन जार  गन ु लेखापर णको उ े य हो।लेखापर णमा उिचत आ तताले सामा य तरको 

आ ततास म दान गरेको हु छ, तर लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका नेपाल सरकार  लेखापर ण 
मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसगँ स बि धत अ य च लत काननुबमोिजम गन लेखापर ण स पादन भएकै अव थामा प न सबै कारका 
जालसाजीज य वा अ य ग ती प ा लगाउन स न े नि तता भने हुदैँन। व ीय ववरणका उपयोगकताले सामा यतया गन आ थक नणयमा नै 
फरक पान स न ेअव था देिखएका एउटै वा सम तामा हनेु वशेष वा जालसाजीज य वा अ य ग तीलाई सारभतू पमा गलत आकँडा मा नएको 
छ।  

 
 

         (शंकर साद प थी) 
 नायब महालेखापर क



 
 

ख याड गाउँपा लका मगु ु

बे ज ुब गकरण ( ब नयोजन, राज व, धरौट  र अ य कारोबार) 
२०७७।७८  

( . हजारमा) 

ारि भक बे ज ु त याबाट फ ट बाँक  बे ज ु
बे ज ु

असलु 
गनपुन 

नय मत गनपुन पे क  

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 
अ नय मत 
भएको 

माण 
कागजात 

पेश नभएको 

राज व लगत 
िज मेवार  
नसारेको 

सोधभना 
न लएको 

ज मा 

 

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती  

सै
ाितक

 

ल
गती  

66 ५६ १४२९६९ ० १० ४८७४४ ६६ 47 94225 3304 19952 54897 0 0 74849 16072 

                                      
 
 

अ ाव धक बे जू ि थ त 

२०७७।७८   
 

                                                                    ( . हजारमा) 
िज ला गत वष 

स मको बाँक  

समायोजन यो वषको फ ट बाँक  बे जू यो वष स पर णबाट 
कायम बे ज ु

यो वषको बे ज ु कुल बे ज ुबाँक  

ख याड गाउँपा लका मगु ु 206848 0 0 206848 0 94225 301073 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : ख�याड गाउँपा�लका, मुगु , ख�यद गाउँपा�लका , मुगु

काया�लय �मुख नैन�संह बुढा २०७९-१-९ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख सुिदन वुढा २०७६-९-१५

बे�जु रकम ९४,२२५,१८७

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित



https://nams.oag.gov.np2 of 59

गत बष�को �ज�मेवारी १,७५,१७,३६८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३९,६१,८५,२७४ चालु खच� ३१,३२,०७,८१९

�देश सरकारबाट अनुदान ३,२४,७६,००० पँूजीगत खच� १६,३७,३७,८३९

राज�व बाँडफाँट ५,९९,५२,६१४ िव�ीय/अ�य �यव�था १३,०९,४४,९१८

आ�त�रक आय १३,४८,०००

अ�य आय १३,४०,५५,३८१

कुल आय ६२,४०,१७,२६९ कुल खच� ६०,७८,९०,५७६

बाँक� मौ�दात ३,३६,४४,०६१
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
प�रचयः�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन�
�थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र
सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु�
गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ११ वडा,२८१वग� िकलोिमटर �े�फल, २३ हजार ६२० जनसं�या तथा ५९ सभा सद�यम�ये
५६ जना कायम रहेको छ ।
�थानीय संिचत कोष : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस गाउँपा�लकाले िव��य ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा
साहयता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन भएको आयोजनाह� समेतको आय�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को सम� संिचत
कोषको संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छ।
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�स।नं आय तफ� �स।न �यय तफ�

िववरण रकम िववरण रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी १ चालु खच� ३१३२०७८१९

क० नगद २ पँूजीगत खच� १६३७३७८३९

ख० बँैक १७५१७३६८ ३ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ६५५८६४८०

२ राज�व ९ आ�त�रक आय० ४ ग�रव संग िवशे�वर काय��म ५४६०००

क० आ�त�रक राज�व १३४८००० ५ �थािनय पुवा�धार िवकास काय��म ७०१२०४४

ख० राज�व बाँडफाँड ५९९५२६१४ ६ �देश सरकार वा६ अ��तयारी �ा�

३ िव��य ह�ता�तरण संघ ७ कणा�ली एिककृत व��त िवकास काय��म ३८४१२००

क० िव��य समानीकरण अनुदान १०७३००००० ८ मु�य म��� रोजगार काय��म ४१५२६९८५

ख० सशत� अनुदान २७१२०८८९० ९ आ�त�रक मािमला म��ालय ९०००००

ग० समपूरक अनुदान ६४५६३८४ १० सामा�जक िवकास म��ालय ४३१८८३२

घ० िवशेष अनुदान ११२२०००० ११ सामा�जक िवकास म��ालय पु�जगत ६२७१३२७

४ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान १२ धरौटी िफता� ९४२०५०

क० िव��य समानीकरण अनुदान १०१०६००० १३ धरौटीमौ�दात ३११०४६३

ख० सशत� अनुदान ५२००००० १४ क० नगद मौ�दात

ग० समपुरक अनुदान ३९५०००० ख० बँैक मौ�दात ३०५३३५९८
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घ० िवशेष अनुदान १३२२००००

६ सं�धय सरकारवा६ अ��तयारी �ा�

सामा�जक सुर�ा तथा संर�०ा ६५५८६४८०

गरीव संग िवशे�व� कय��म ५४६०००

�थानीय पुवा�धार िवकास काय��म ७०१२०४४

७ �देश सरकार वा६ अ��तयारी �ा�

८ कणा�ली एक�कृत व��त िवकास काय��म ३८४१२००

९ मु�य म��� रोजगार काय��म ४१५२६९८५

१० आ�तरीक मािमला म��ालय ९०००००

११ सामा�जक िवकास म��ालय ४३१८८३२

१२ सामा�जक िवकास म��ालय पु�जगत ६२७१३२७

१३ धरौटीआय ४०५२५१३

ज�मा ६४१५३४६३९ ज�मा ६४१५३४६३९

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
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शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमती २०७८।६।१५ मा �यव�थापनसँग
छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् :

िव�ीय िववरण िव�लेषण

ि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 �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट
भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
• बैक िहसाब िमलान नगरेको – �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा
िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको
िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा पा�लकाले स�ालन गरेको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको र असार मसा�तको अ��यमा �े�ता
अनुसार �. ६२६४९५४६।१४ मौ�दात दे�खएकोमा बैक िववरण पेश नभएकोले ब�क तथा �े�ताको फरक रकम एिकन नभएकोले िहसाब िमलान िववरण
तयार गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ ।
• तोके बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक नगरेकोले पेश भएको आय र �ययको यथाथ� ��थित िच�ण गद�न । वा�तिवक ��थित दे�खने
गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

२ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको
पाईएन ।

· पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जमको 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 �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।

· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
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· िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।

· 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 अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।

· �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।

· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०53 को िनयम 6 क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस गरेको छैन् ।

· काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको छैन ।
· कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे 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 िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 अनुसार ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।

· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।

· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74

(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन ।

· साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।

· सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
· 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।
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· वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन ।

· सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ को अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन
संय�� तय गरेको पाईएन ।
· िनजामती सेवा ऐन 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
· िनजामतीसेवाऐन 2049 कोदफा 7 ख 2 वमो�जमतलिव�ितवेदनपा�रतगराएरमा�तलवभ�ाभु�ानीगनु�पन�मा पा�लकालेतलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलब खच�
लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन ।

· म��ालयको २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार
पे�क� फ�य�ट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत पा�लकाको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख
गाउँपा�लकाले एक�न गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�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।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

३ स�प�� ह�ता�तरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता
२०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार
नगरेको, क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समानह� �ज�मेवारी सारेको पाईएन । यसरी �ज�सी मालसामानको
आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा
आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

४ • बजेट तथा काय��म 

बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �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 ।
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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 तहको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।१० मा पा�रत भएको छ । 

५ 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 ।

६ 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 ।

७ चौमा�सक खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र
चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले 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 ।
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बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच� � हजारमा

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

चालु खच�तफ� ३१३२०८ ७२७८१ ८०३९३ १६००३ ११०९०४

पँू�जगत खच�तफ� १६३७३८ ६४६८ १८०४० १३९२२९ १०९९०७

ज�मा ४७६९४६ ७९२४९ ९८४३३ २९९२६३ २२०८११

�ितशत १०० १६।६२ २०।६४ ६२।७४ ४६।३०

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �. ४७ करोड ६९ लाख ४६ हजार खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा १६।६२ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा
२०।६४ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा ६२।७४�ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �. २२ करोड ८ लाख ११ हजार अथा�त
४६।३० �ि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 ।

८ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८
को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।



https://nams.oag.gov.np11 of 59

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास ४९०५७ ४३४८८ ९।१२

२ पूवा�धार िवकास १३००६७ ९८५०० २०।६५

३ सामा�जक िवकास २४६९०० २२३१११ ४६।७८

४ बातावरण तथा िवकास ० ० ०

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन ५९७५ ३३२६ ०।७०

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक ११५१८० १०८५१९ २२।७५

ज�मा ५४७१८० ४७६९४२ १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकासमा सबैभ�दा बढी. ४६।७८�ितशत र बातावरण तथा िवकासमा सबै भ�दा
घटीमा 0 �ितशत रहेको छ ।

९ खच� िब�लेषणः 
पा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट �.१३४८००० राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. ५९९५२६१३/- समेत �.६१३००६१३ /- आ�दानी भएकोमा
चालु तफ�  �. ३१ करोड ३२ लाख ०८ हजार र पँू�जगत तफ�  �. १६ करोड ३७ लाख ३८ हजार समेत � ४७ करोड ६९ लाख ४६ हजार खच� भएको छ ।
खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ०.२८�ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �. 11607500- खच� भएको छ ।यसबाट पा�लकाले िबकास
िनमा�ण काय��म संचालनमा �यनु खच� गरी �शासिनक काय�मा बिढ खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको
रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

१० ल�य �गित 

पा�लकाले चौमा�सक र बािष�क �तरको �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा पा�लकाले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के���य �तरका योजनाको
िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगन� �मुख
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�शासक�य अ�धकृतलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

११ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन 

�शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को
आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा
संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ४२ दरब�दी िवषयगत बाहेक �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म
�मुख �शासक�य अ�धकृत बाहेक २० जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण�
मािनएका �मुख �शासक�य अ�धकृत अ�धकृत, सव इ�जीिनयर, जन�वा��य अ�धकृत सिहत पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता
नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी
सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१२ कम�चारी करार 
�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 र 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� २४ पदमा ५९ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �. १२245040/- खच� लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�ट� ी�सयन, चौिकदार,

मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� पदमा जना करार
िनयिु� गरी बष�भरीमा �. 5245040/- भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.......

५,२४५,०४०

१३ क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको
मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ ।उ� कोषको संचालन स�ब�धी
पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन । 

१४ �वीकृत दरव�दी भ�दा वढी 
करार कम�चारी पा�लकामा दरव�दी रहेको पदमा �थायी कम�चारी पदपुित� नह�दा काया�लयको कामकाज रोिकने अव�था वा सम�या परेमा करारमा िनयिु� गरेको
अव�थामा सोही पदमा �थायी पदपुित� भई हा�जर भए प�चात सो पदमा काय�रत कम�चारीलाई िवदाइ गनु�पद�छ । तर पा�लकाले �थायी पदपुित� भएको अव�थामा
पिन सोही पदमा दिैनक �यालादारीमा िनयम िवप�रत कम�चारी रा�ख पा�र�िमक भु�ानी भएको दे�खएको �...

४४२,०९०
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भौ.नं. र िमित कम�चारीको नाम िववरण

40-077/7/2 ई. लोकेश कुमार िगरी दिैनक �.2100 का दरले ८१ िदनको र चाडपव� वापत �.35990/- समेत 206090/-

108-077/9/10 2076/77 को ५ मिहनाको दिैनक २००० का दरले 236000/-

ज�मा 394190/-

१५ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको 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 अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ�
म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था
छ । पा�लकाले कानून नबनाई यो बष� १०० �ितशतका दरले �मुख �शासिकय अ�धकृत, लेखा �मुख , �टोर �मुख तथा योजना शाखाका कम�चारीलाई
�ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

भौ.नं. र िमित िववरण रकम

36-077/7/2 100 �ितशतका �ो�साहन भ�ा 599980/-

340-078/3/21 100 �ितशतका �ो�साहन भ�ा 500000/-

385-078/3/30 100 �ितशतका �ो�साहन भ�ा 100000/-

ज�मा 1199980/-

१,१९९,९८०

१६ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : 

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

१७ वडा सिचवको पदपूित� : 
गाउँपा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय बमो�जम छ।
�र� पदह�को पदपूित� गनु�पद�छ ।

वडा सं�या वडा सिचवको दरब�दी वडा सिचवको पदपूित� �र� वडा सिचव

११ ११ ८ ३

१८ सेवा�वाहको ��थित : 

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

�वीकृत घरन�सा दता� पास ०

प��करणतफ�

ज�मदता� ९७१

मृ�यदुता� १३४

बसाईसराई दता� ६९

िववाह दता� १६९

स�ब�धिव�छेद दता� ०

�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 ।

१९ योजना छनौट र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका
योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ ।सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७७÷७८ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी
स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय
अनुसार छन् ।

�. १ लाख
स�म

�. १ लाख दे�ख २ लाखस�म �. २ लाखदे�ख ५ लाखस�मका �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका �.१० लाख
भ�दा बढीको

ज�मा

१९ ३२ ३८ १४ २४ १२७

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.10 लाख दे�ख मा�थ ज�मा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा मुिनका मा� योजनाह� रहेका छन् ।
�यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� पा�लकाको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृ��का
काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
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२० कानून र स�ालन ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । 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 ३० वटा ऐन तथा िनयमावली, २४ काय�िव�ध लगायत ५४ वटा
कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । तसथ� उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

२१ �यायीक सिमित 

�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� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ५ र यो बष� थप भएको ३८ गरी कुल ४३ िववाद दता� भएकोमा २९ वटा मा� फ��यौट भई
९ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

२२ 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 छ । तर गाउँपा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन
गरेतापिन यस वष�को आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । आ�त�रक लेखापरी�ण अभावमा आ�थ�क कारोवार अ�यव��थत भई िव�ीय
जो�खम व�ने संभावना रह�छ । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई
�भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२३ • पदा�धकारी सुिवधा 
कणा�ली �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को अनुसूची १ र २ मा �थानीय तहका पदा�धकारी, सद�य
र सभाको सद�यले आफुिनवा�िचत भई अनुसूची–१ बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमित दे�ख मा�सक
सुिवधा पाउने �यव�था गरेकोमा स�मानीत सव��च अदालतको आदेशले २०७६ काित�क १ गते बाट लागू ह�ने गरी उ� सुिवधाह� खारेज ग�रएको छ । कणा�ली
�देश सरकारले �थम संशोधन गरी २०७७/३/८ मा पा�रत गरेको पदा�धकारी सुिवधा स�ब�धी ऐनको अनूसूिच १ र २ मा उ�ेख भएको सूिवधामा� िदन िम�ने
दे�ख�छ । �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले मा�सक पा�र�िमक वापतको सूिवधा पाउने दे�खदनै । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट
आ.व.2076/77 को वाँक� समेत �.11607500/- सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।
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२४ �वक�य सिचव र स�ाहकार– 

�वक�य सिचव र स�ाहकार–कणा�ली �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत)मा यस �देशमा
�थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले �वक�य सिचव/स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को
दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन�नह�ने उ�ेख छ । तर गाउँपा�लका अ�य�को िनजी सिचवका �पमा �ी िडल व. थापालाई
िनय�ु गरी 2075 चै� मिहना दे�खको वाँक� तलव भिन �.133000/- भु�ानी भएको छ ।

१३३,०००

२५ आयकर- 
आयकर ऐन,42058 अनुसार वािष�क पा�र�िमक �.450000/- स�म १ �ितशत, थप १ लाख मा १० �ितशत र ५५००००/- भ�दा थप २ लाख स�म २०
�ितशत र सो भ�दा मा�थ ३० �ितशत पा�र�िमक कर ितनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले पदा�धकारीह�को पा�र�िमक २ आ�थ�क वष�को एकमु� भु�ानी गदा�
पा�र�िमक करको दायरामा पन� भएकोले सोही वमो�जकको कर क�ा गनु�पन�मा क�ा नभएकोले उ� रकम स�व��धतवाट असूल ग�र राज�व दा�खला ह�नुपन� �.

�स.नं. पदा�धकारीको नाम वािष�क भु�ानी कर क�ा ह�नुपन� क�ा भएको रकम नपुग कर

१ अ�य� �ी उ�जन बहादरु शाही ९१५00० १३४५00 ९१५० १२५३५०

२ उपा�य� �ी जय�दा रावल ६८२000 ३०९00 ६८२० २४०८०

ज�मा १४९४३०

१४९,४३०

२६ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.४८९८२८५.०० खच� गरेको छ ।य�तो खच� िनय��ण गनु�पद�छ ।

२७ • अनुदान िफता�, िवतरण र उपयोग 

अनुदान िफता� – संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान 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 २०७७ असार मसा�तमा अनुदान
�देश (�ोतको) खच� नभई बाँक� रहेकोमा �र��भक �ितवेदन �ा� भएपिछ संिघय सरकारलाई िफता� गनु�पन� रकम �१७१९३५८९।०० िफता� गरेको छ भने
�देश सरकारलाई िफता� गनु�पन� �

२,३८५,४७१



https://nams.oag.gov.np18 of 59

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम िफता� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� २७१२०८८९० २४४०१५७८६ १७१९३५८९।००

िवषेश ११२१९५१५ ११२१९५१४।७

समपुरक ६४५६३८४।४० ६४५६३८४।४०

�देश सरकार शसत� ८५००००० ६९०१४४० १५९८५६०

िवषेश ६२५०००० ६१०१२७६।८३ ६३८१८८।२१

समपुरक ७६२०००० ६९८१८११।७९ १४८७२३।१७

ज�मा ३११२५४७८९।४० २९१६७६२१३।२७ ० २३८५४७१

२८ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद
योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार
गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क
�.१६ करोड ३७ लाख पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर पा�लकाले आ�नो ख�रद िनयमावली नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम
बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र
�भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

२९ • कर द�तुर एवं आ�त�रक आय 

आयको अनुमानः �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 । गाउँपा�लकाले पेश गरेको आय-�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा
शु�क, द�तुर वापत अनुमािनत �.४२२०५००/- �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �.१३४८००० अथा�त अनुमान भ�दा ६८.०६
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�ि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 ।

३० आ�त�रक आय 

�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� २०७७।७८मा 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

४७६९४२००० १३४८००० 0.२८

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा 0.२८�ि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 ।

३१ 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 कर
उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली दे�खने गरी �े�ता पेश भएन । 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 दायरामा �याउनु पद�छ ।

३२ राज�व अिभलेख : 

पा�लकाले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी पा�लका �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट र�सद ठे�लह�
छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको अिभलेख पा�लकामा आएको दे�खएन । अ�ध�ो आ.व.को बाँक� एक�न गन� सिकएन ।राज�व असु�ल सँग
स�ब��धत कागजात लेखापरी�णमा पेश भएन । सव ैवडाह�मा पिन �वचा�लत �णा�ल जडान गरी राज�व संकलन गन� र र�सद ठे�लह� �ा� ग�र आय कायम
गन� तफ�  पा�लकाको �यान जानुपद�छ । 

३३ �यवसाय कर - 
�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 असु�लको लागी पा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक
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गरेको छैन। तसथ� पा�लकाले आप्mनो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

३४ • उपभो�ा सिमित माफ� त काय� 
लागत सहभािगता — पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता
िदनुपन�, नगद सहभािगता तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सो को भौचर �ा� भएपिछ मा�
उपभो�ा सिमितसँग योजना स�झौता गनु�पन� गनु�पद�छ । तर पा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन् । अतः नगद लागत
सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपद�छ ।

३५ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा
डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार
गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट
सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । गाउँपा�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 । िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

३६ सशत� काय��मतफ�  
समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा – अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का
िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै
पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७६ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने
�यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय
समानीकरण अनुदानबाट �.2655000/- तलब भ�ा भु�ानी गरेको �

२,६५५,०००

३७ वढी �ेड भु�ानी 
िश�कको तलव भ�ानी गदा� िश�क िकतवाखानावाट पा�रत भएको तलवी �ितवेदन वमो�जमको तलव र �ेड भु�ानी गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाको मा�यिमक
िव�ालयह�को िनकासा िभडान गदा� �ा�रत �ितवेदन भ�दा वढी �ेड भु�ानी भएको दे�खएकोले वाँक� िव�ालयह� समेत पा�लकाले एिकन गनु�पद�छ । साथै वढी
िनकासा असूल ह�नुपन� �

४८,०५४
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�स.नं. िव�ालयको नाम िश�कको नाम पा�रत �ेड िनकासा �ेड चाडपव� र संचयकोष सिहत चै� स�मको वढी भु�ानी

1 महादेव म� मा िव अिन�� लािमछाने 0 1 11880

२ ,, माठलु काक� 0 1 9306

३ पंचोदय मा िव मोहन व.शाही 0 1 9306

४ महादेव मा िव अ�ललाल रोकाया 0 1 8781

५ ,, िवमला रोकाया 0 1 8781

ज�मा 48054/-

३८
काय��म संचालन िनद�िशका 2077/78 को ७ कृयाकलापको वुदा नं.2.7.11.1 अनुसार क�ा ५ स�मका िव�ा�थ�ह�लाई िव�ालयमा हा�जर भएको िदनको
आधारमा दिैनक �.20/- का दरले िदवा खाजा वापतको रकम िनकासा गनु�पन� उ�ेख छ । कोिभड-19 का कारण उ�प� प�र��थितका कारण भौितक उप��थित
नगराउन संिघय सरकारले गरेको िनण�य अनुसार अ�धकांस समय िव�ालयह� व�द रहेको अव�थामा पा�लकाले िदवा खाजा वापत 11० िदनका दरले िदवा
खाजा िनकासा गरेको दे�खएको उ� रकम िनयमस�मत नदे�खएको साथै िनद�िशकामा भएको �यव�था अनु�प िव�ालय संचालन भएको अव�धको िव�ा�थ�को
हा�जरी िव�ालय ��याना�यापक र िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य�सँग �मािणत गराई �माण पेशका साथै िनयमिमतगनु�पन� �

भौ.नं. र िमित �यहोरा रकम

84-077/11/28 पिहलो िक�ता वापत 8० िदनको िदवा खाजा 667040 0/-

161-078/3/17 दो�ो िक�ता वापत ३० िदनको िदवा खाजा 2758600/-

ज�मा 9429000/-

९,४२९,०००

३९ १,७९६,२५०



https://nams.oag.gov.np22 of 59

भौ.नं. 159 िमित 2078/3/17, कोिभड-19 का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सह�जकरणका लागी शैि�क काय��म अ�तरगत सामुदाियक क�ा ४ देखी
१२ स�म संचा�लत िव�ालयह�लाई CUG SIM र आधारभुत तहमा इ�टरनेट जडानको लागी ४१ िव�ालयह�लाई �सम वापत २७ िव�ालयलाई
�.1436250/- र इ�टरनेट जडान वापत ३१ िव�ालयलाई �.360000/- गरी कुल �.1796250/- िनकासा भएकोमा उ� काय��ममा �सम ख�रद तथा
इ�टरनेट जडान भएको िवल भपा�ई पेश नभएकोले खच�को �माण पेश ह�नुपन� �.

४०
भौ.नं. 155-078/3/17, कोिभड-19 का कारण उ�प� प�र��थितका कारण भौितक उप��थित नगराउन संिघय सरकारले गरेको िनण�य अनुसार िव�ालयह�
व�द रहेको अव�थामा �ित िव�ा�थ� लागतका आधारमा िश�ण �सकाई साम�ी �यव�थापन अनुदान िनकासा गरेको दे�खएकोले खच� गरेको भए �माण पेश
ह�नुपन� अ�यथा उ� रकम संिघय संिचत कोषमा िफता� ह�नुपन� �.

�स.नं. खच� िशष�क रकम

१ पूव� �ाथिमक क�ाका लािग �ित िव�ाथ� वािष�क अनुदान 511600.00

२ बुक कन�र �यव�थापन क�ा 1-5 660220.00

३ िश�ण �सकाई साम�ी �यव�थापन क�ा 6-10 437400.00

४ िश�ण �सकाई साम�ी तथा �याव �यव�थपान 9-12 153250.00

ज�मा १७६२४70/-

१,७६२,४७०

४१
भौ.नं.157 िमित 2078/3/17, अ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�
�यव�था छ । शैि�क गुण�तर सु�िढकरण अ�तरगत िन�न िव�ालयह�लाई िनकासा िदएकोमा उ� स�प� भएको िवल भरपाई पेश ह�न नआएकोले खच�को
�माण पेश ह�नुपन� �.

१,९५०,०००
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�स.नं. खच� िशष�क िव�ालयको नाम रकम

१ मा�यिमक िव�ालयका �थापना का�लका मा.िव. बुगा 650000/-

2 िश�ण �सकाइमा आइ.�स.िट.को �योग महादेव म� मा.िव. रातापानी 650000/-

३ मा�यिमक िव�ालयमा िव�ान �योगशाला पंचोदय मा.िव. नखज� 650000/-

ज�मा १९५००००/-

४२ िव�ालय लेखापरी�ण 

आ�थ�क वष� 2077/78 िव�ालयह�को लेखापरी�ण गराउनको लािग ४१ िव�ालयलाई �.460000/- िनकासा गरेकोमा िव�ालयह�ले लेखापरी�ण अव�ध स�म
लेखापरी�ण गराएको नदे�खएकोले लेखापरी�ण गराई �ितवेदन पेश ह�नुपन� �..

४६०,०००

४३
भौ.नं.248 िमित 2078/3/27, अ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�
�यव�था छ । पा�लकाले िन�न सामुदाियक �सकाइ के�� संचालन तथा �य�थपानको लािग िन�नानुसारको �सचाइ के��ह�लाई िनकासा िदएकोमा खच�को िवल
भरपाई पेश ह�न नआएको �.

�स.नं. सामुदाियक �सकाइ के��को नाम रकम

१ कोटडाँडा सामुदाियक �सकाइ के�� 200000/-

२ जगतमाला सामुदाियक �सकाइ के�� 400000/-

4 गितिशल सामुदाियक �सकाइ के�� 200000/-

ज�मा ८00000/-

८००,०००

४४ २,१६०,०००
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भौ.नं. 146 िमित 2078/3/10, अ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�
�यव�था छ । कोिभड-19 का कारण उ�प� प�र��थितका कारण भौितक उप��थित नगराउन संिघय सरकारले गरेको िनण�य अनुसार िव�ालयह� व�द रहेको
अव�थामा सामुदाियक िव�लयका मा.िव. तह अ�तरगत अं�ेजी, गिणत र िव�ान िवषयमा शु�य दरब�दी रहेको िव�ालयलाई आ.व.2077/78 को िश�ण सहयोग
अनुदान वापत �.2160000/- िनकासा गरेकोदे�खएकोले उ� खच� पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम रकम

१ महादेव मा�यिम िव�ालय, �ा�लु 216000/-

2 �ी सर�वती मा�यिमक िव�ालय, �र�खयाँ 432000/-

3 �ी वालिश�ा मा�यिमक िव�ालय, कवा 432000/-

4 �ी जनजागरण मा�यिमक िव�ालय, पाथरगडा सेरी 432000/-

5 �ी भगवती मा�यिमक िव�ालय, लामु प�सेरी 216000/-

6 �ी नेपाल राि�� य आधारभुत िव�ालय, �जउँका 432000/-

ज�मा 2160000/-

४५ �यानेटरी �याड 

काय��म संचालन िनद�िशका 2077/78 को वुदा 2.7.13.13 अनुसार क�ा 6-12 स�मका छा�ाह�का लािग 10 मिहनाका लािग िनशु�क �यानेटरी �याड िवतरण
गन� उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले पेश गरेको EMIS डाटा अनुसार पा�लकामा 6-12 स�मा कुल 1390 जना छा�ाह� रहेकाले १० मिहनाको 31748 थान ख�रद
ग�र �.१६८६२२९/- खच� लेखेकोमा ४३१० थान �याड मौ�दात दे�खएकोले सोको खच� वा िवतरण गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

२२८,९०३

४६
भौ.नं. 165 िमित 2078/3/21, अ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�
�यव�था छ । कोिभड-19 का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाईका लािग 1150 थान िकताव छपाई ग�र �.300000/- खच� गरेकोमा उ� िकताव िवतरण गरेको

३००,०००
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भरपाई पेश नभएकोले िवतरणको �माण पेश ह�नुपन� �.

४७ भौ.नं. 249 �म�त 2078/3/27, शैि�क पहुँच स�ुनि�चतता, अनौपचा�रक तथा वैकि�पक िश�ा काय��म (
पर�परागत �व�ालय/ वैकि�पक �व�ालय सा�रता र �नर�तर िश�ा काय��म) संचालन गर� �.200०00/-
िश�ा अ�धकृत मदन ब.शाह�लाई भ�ुानी गरेको छ । उ� काय��मको �े�ता प�र�ण गदा� देिखएको
�यहोरा �न�नानसुार छन ।

४७.१ पु�तक ख�रद- सा�रता स�व��ध िकताव (नेपाली अं�ेजी वण�माला अल इन वन ) ६०० थान ख�रद ग�र �यू �भात �टेशनरी
�टेशनरी से�टर वाट ख�रद ग�र �.90000/- खच� लेखेकोमा उ� िकताव िवतरण गरेको भरपाई पेश नभएको �.

९०,०००

४७.२ खाना भ�ा – काय��ममा खिटएका ११ जना कम�चारीह�लाई 6300/- का दरले भु�ानी गरेकोमा उ� खच� कित िदन कित
अव�धमा काम गरेको हो उ�ेख नभएकोले उ� खच� पाउने वा नपाउने एिकन भएन । साथै भ�ा भु�ानी गदा� अि�म कर वापत
१५ �ितशतले ह�ने कर रकम असूल गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �.

१,४०२

४७.३ खाजा भ�ा- उ� काय��ममा खिटएका ११ जनालाई 850 का दरले खाजा भ�ा िदएकोमा अि�म कर क�ा नभएकोले उ�
रकम स�व��धतवाट असूल ग�र राज�व दा�खला ह�नुपन� �.

१०,३९५

४८ औषधी ख�रद

साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ८५ को उप�नयम १(क) मा �बस लाख �पैयाँस�मको
औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि��य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गर� तोकेको �ब��
मू�यमा सोझै ख�रद गन� स�कने �यव�था भए छ । गाउँपा�लकाले यस वष� �. 1006000/- को औष�ध
सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी देिखएको �यहोराह� ि�ानसुार छनः

४८.१ आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सट�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 तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश
भएको छैन ।
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४८.२ आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण
औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।

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

४८.४ औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको छ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर
अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख
रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४९ मु�यम��ी रोजगार काय��मः 
मु�यम��ी रोजगार काय��म स�ालन िनद�िशका,२०७८को बँुदा ६ मा �िमकको �याला वापतको रकम बैक खाता माफ� त मा�ै भु�ानी िदनुपन� तथा बँुदा ७ मा
�िमकको �याला तथा साम�ी लागत अनुपातको �यव�था छ ।पा�लकाले उ�े�खत शत�बमो�जम �िमकको �याला वापतको रकम बैक खाता माफ� त भु�ानी
गरेको छैन ।यस वष� मु�यम��ी रोजगार काय��म अ�तरगत �.४१५२६९८५/- खच� भएको मा �िमकको �यालामा खच� भएको रकम काय��म काया��वयन
िनद�िशका वमो�जम �िमकको खातामा रकम पठाउनु पन�मा पठाएको दे�खएन । 

५० �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 । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को
दफा २(१) बमो�जम नगरपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार,

कामका लािग रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले बेरोजगारको सूिचमा समावेशलाई �थिमिककरण गरेको छैन ।
कामका लागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह�को पालना नगरी अ�या�धक सं�यामा योजना छनौट भएको, पूवा�धार
एवम् अ�य िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट नभई, अनु�पादनमुलक काय� गराउने गरी योजना छनौट भएका छन् । साथै �िमकको सं�या पिन
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अ�या�धक रहेकोले काय��मको उ�े�य अनु�प ल�य हाँ�सल गन� गरी काया��वयन भएको पाईएन । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक
नाला, कुलो, घेरावार तटब�धन िनमा�ण काय� लगायतका २५ काय��म स�ालन गरी यस वष� 2६११ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई कुल योजनामा भएको
खच� �.३९२४४१७८ म�ये �िमकको �यालामा �. ३२९४६९३५/६० खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ६ देखी ४८ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक
�याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा
दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

५१ समानीकरण पँू�जगततफ�  

ठे�का �यब�थापनः साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ तथा िनयमावली,२०६४ बमो�जम साव�जिनक ख�रद �यब�थापनका लािग सोझै ख�रद, �सलव�दी दरभाउप�
तथा बोलप�को मा�यमबाट गनु�पन� �यब�था छ । पा�लकाबाट संचा�लत योजनाको िनमा�ण काय� देहाय बमो�जम भएको दे�ख�छः(�.हजारमा)

कुल िनमा�ण खच� सोझै ख�रद �सलब�दी दरभाउप� बोलप� ते�ो चौमा�सकमा �यव�था भएको

सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम

55821 5 14706 8 41115 2 7836

िनमा�ण खच� �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सकमा यस वष� स�प�

सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या सं�या

13 55821 4 18528 7 29457 2 7836 10 39932

५२
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । अि�म आयकर, मू�य अिभवृि� कर , सामा�जक सुर�ा कर ,

नाग�रक लगानी कोष, संचयकोषको रकम तोिकएको समयमा �च�लत कानुन वमो�जम स�व��धत राज�व र तोिकएको खातामा दा�खला गनु�पद�छ । पा�लकाले
कि� गरेको �य�ता कितपय रकम लेखापाल सुर वहादरु डाँगी र सुिदन वुढाको �यि�गत व�क खातामा दा�खला गन� गरेको दे�खयो । यस वष� कि� गरेको अि�म
कर तथा मु.अ.कर, सामा�जक सुर�ा कर, कम�चारी संचय र नाग�रक लगानी कोषकि� वापत रकम स�व��धत राज�व र तोिकएको खातामा दा�खला भौचर पेश
नगरेकाले यिकन भएन ।यसथ� छानिबन ग�र स�व��धत खातामा दा�खला भएको �माण पेश ह�नुपद�छ । सु�मा �िव� देहायनुसारका अि�म करको दा�खला
भएको �माण पेश ह�नुपन� �..

१,९९१,२८८
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�स.नं. िशष�क कर रकम

१ संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म (चालु) अि�म कर 128024.25

२ संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म (पुजीगत) अि�म कर 361957.94

३ �देश सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म ( चालु) अि�म कर 236899.47

४ �देश सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म (पुजीगत) अि�म कर 930696.07

५ पा�लका पुजीगत अि�म कर 170229.75

६ पा�लका चालु अि�म कर 71508.00

७ �याियक सिमत अि�म कर 91973.00

ज�मा 1991288.48

५३ �ािव�धक िबल र काय� स�प�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी
गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा सिमितह�बाट
स�ा�लत योजनाको ठे�का िबलह�मा लागत अनुमान र वा�तिवक कामको मू�या�नमा बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान बरावर
नै मू�या�न भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था दे�खएन । �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प�
�ितवेदनमा काय� स�प� गनु�पन� िमित र काय� स�प� भएको िमित लगायतका इ��जिनय�रङ न��स अनुसार िबलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाईएन ।
यसले गदा� कुन काम किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािवधकले इ��जिनय�रङ न��स
अनुसारको उपभो�ा सिमितको िबल बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ ।

५४ तामा� सडक योजना-
गाउँपा�लकाले तामा� सडक �नमा�ण गन� उपभो�ासँग 2078/2/13 मा स�झौता ग�र �नमा�ण गरेकोमा उ� योजनाको कागजात प�र�ण गदा� देिखएको �यहोरा
�न�नानसुार छन ।
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५४.१ �ािव�धकले तयार पारेको लागत अनुमानको आधारमा योजना स�झौता काया��वयन गनु�पद�छ । �ािव�धकले उ� योजनाको
लागत अनुमान �.2408733.50 तयार पारेकोमा उपभो�ा सिमितसँग �.2703073/16 मा स�झौता ग�र िनमा�ण काय� गरेको
दे�खयो । उ� स�झौता अनुसार कुल खच� म�ये �. 10 लाख �थािनय साझेदारवाट, �.१० लाख पा�लकावाट तथा वाँक�
उपभो�ा सिमितले �यहोन� ग�र स�झौता भएको दे�खयो । भने उ� योजनाको अ��तम मु�यांकन �. 2408733.50 रहेको
स�झौता न� गलत रहेको दे�खयो । 

५४.२ सव क��ा�टरबाट काम गराएको : साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १० मा उपभो�ा
सिमित वा लाभ �ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन� र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सव क���टरबाट काम गराउन
सिकने छैन भ�े उ�ेख छ । देहायका उपभो�ा सिमितले �ाभेलको काम आफै गन� गरी स�झौता गरेकोमा िनमा�ण �यवसायीबाट
काम गराएको दे�खयो । िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत काम गराउने उपभो�ा सिमित, जाँचपास गन� �ािव�धक तथा
�सफा�रस कता� एवं अनुगमन कता�लाई यस स�ब�धमा �ज�मेवार वनाउनु पद�छ । साथै िनमा�ण �यवसायीबाट कम मू�यमा काम
गराई बढी भु�ानी �लएको र वा�तिवक खच�मा उपभो�ाको योगदान समेत उपभो�ाबाट असुल उपर गनु�पन� �.

४०८,७३३

५५
अ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । 2074/8/9 मा
सृजनिशल सहकारी सं�था �लिमटेडको िवरा वगर जलिव�ुतको लािग पा�लकाले २ लाख िकता शेयर वापत �.2 करोड खच� लेखेको छ । सो जल िव�ुत
आयोजनाको लेखापरी�ण �ितवेदन वािष�क �गित �ितवेदन, पा�लकासँग गरेको स�झौता लेखापरीणको लािग उपल�ध नभएकोले मू�यांकन गन� सिकएन । यस
वष� उ� जलिव�ुत आयोजनालाई संचालन तथा �यव�थापन अनुदान वापत �.34 लाख वजेट �यव�था गरेको छ ।

५६ वसपाक�  िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 6(3) मा िनमा�ण �थलको �यव�था नभई वोलप� माग गनु�ह�दनै । वसपाक�  िनमा�ण ग�रने �थलको �वािम�व
पा�लकाको कायम नरहेको अव�थामा वसपाक� को िड.िप.आर. िनमा�ण गन� ि�पुरा क�सट��सनलाई �.989900/- खच� गरेको छ । पेश गरेको िड.िप.आर. अनुसार
वसपाक� को लागत अनुमान �.110915465/- दे�ख�छ । यस वष� पा�लकाले वडा नं. 4 त�लवगरको १६ ज�जाधिनको �वािम�वमा रहेको ३३७५ वग� िम. ज�गा
पा�लकाको नाममा नामसारी गन� ज�गाधिनको यातायात, खाजा, कानुनी परामश�मा समेत िविभ� भौचरवाट �.1038175/- खच� लेखेको छ । यसै ग�र पा�लकाले
२०७८ आषाढ मसा�तस�म स�प� ह�ने गरी वस पाक�  िनमा�ण गन� मू.अ.कर समेत �.615०017/58 को ख�रद स�झौता �सँजा भे�ल क��ट��सनसँग गरेको छ ।
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स�झौतानुसार प�क� नाला, ढंुगा सो�ल� पािक� � ए�रयामा िप.�स.�स., �ूम पाईप र किट�को काम गनु�पन�मा गरा स�याउने र ख�े काम गरी �.230832/-

भु�ािन गरेको छ । ख�रद स�झौताको �याद थप पिन नभएको र िनमा�ण काय� अधुरो रहेको छ । यस स�व�धमा स�व��धतलाई �ज�मेवार वनाउनु पद�छ । 

५७ झुगोला वेली ि�ज 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 6(3) मा �च�लत कानुन वमो�जम वातावरणीय अ�ययन �ितवेदन �वीकृत नगराई वोलप� माग ग�र पा�लकाले
झुगोला वे�लि�ज िनमा�ण गन� िड.िप.आर. को लािग �.1193845/- को लागत अनुमान �वीकृत गरी स�झौता वेगर अ�सरा इ��जिनय�र� क�स�टे��सलाई भौ.नं.

१२४-078/3/17 वाट �.1185370/- भु�ानी गरेको छ । परामश� दाताले िड.िप.आर तयार गन� �ममा माटो प�र�ण समेत गरेको छैन । वे�लि�जको �पान ६०
िम. र 3.25 मी. चौडा ह�ने र लागत अनुमान �.35960041/- रहेको छ । सोही �थानमा पूवा�धार िवकास काया�लय माफ� त मोटरेवल पूल िनमा�ण गन� वजेट
�यव�था भई काम भैरहेकोमा �देशको २ करोड र पा�लकाको � १ करोड ६० लाख बजेट �यव�था भै ठे�का भएकोले दोहोरो खच� ह�ने दे�ख�छ । 

५८
भौ.न्. 318-078/3/30 वाट �वयम सेवक िश�ण वापत सर�वती मा.िव �र�खयालाई �.१ लाख र ने रा. आ.िव. कखा� अिमरलाई �.1 लाख िनकासा िदएको छ ।
कोिभडको कारण िव�ालय व�द गन� संिघय सरकारले घोषणा गरेकोमा पा�लकाले िव�ालय संचालन गरेको भिन �वयम �वक िश�णको लािग िनकासा िदएको
िनयम स�मत नदे�खएको �

२००,०००

५९ िवल भरपाई 

अ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ ।पा�लकाले
िन�नानुसारको खच�को भु�ानी गक�मा िवल भरपाई पेश नभएकोले खच� पु�ी ह�ने �माण सिहत िवल भरपाई पेश ह�नुपन� �.

७५०,९४०
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भौ.नं. र िमित िववरण रकम

77-078/1/22 लोकि�य मा.िव. गा�थालाई अनुदान फिन�चर/ िफ�सचस� 200000/-

311-078/3/30 लोकि�य मा.िव. गा�थालाई अनुदान फिन�चर/ िफ�सचस� 99830/-

307-078/3/30 लोकि�य मा.िव. गा�थालाई अनुदान फिन�चर/ िफ�सचस� 325600/-

302-078/3/30 गा.पा.अ�य� उ�जन ब.शाही ( मेिशन औजारको िवलभरपाई पेश नगरेको ) 30510/-

304-078/3/30 क��टजे�सी वापत अनुगमन खच� लेखेको 95000/-

ज�मा ७५०९४०

६० डीपीआर खच� 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष�
�वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ । �. हजारमा

काय� िववरण परामश�दाता खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको आयोजनाको लागत

बसपाक�  तथा सिभ�स सडक 989 110915

ख�याड �टेिडयम अ�सरा इ��जिनय�र� क�स�टे�सी वाँके 1972 131267

वेली वृज ख�याड-8 1185 35960

ज�मा: 4141 278142

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

६१ �देश सरकार तफ�  
एिककृत नमुना व�ती �रगा ८ र १० मा संचालन गन� �ित घर �.1308594/99 को लागत अनुमान �वीकृत भएकोमा �देश सरकारको �.10 लाख र समुदायको
२६ �ितशत अथा�त �.338594/99 योगदान रहने �यव�था छ । पा�लकाले क�टीजे�सी वाहेक �ित घर �.970000/- का दरले ह�ने 132 घर को �.3841200/-

ग-२-७ खातामा काय��म संचालन नगरी मौ�दात राखेकोले सो रकम संिचत कोष दा�खला ह�नुपन� �.

३,८४१,२००

६२ व�क खाता छोरीको सुर�ा जीवन भरीको 
काय��म संचालन गन� माछापु�छे व�कसँग स�झौता गरी यस वष� १६७ छोरीको खातामा देहाय वमो�जम �.4 लाख िनकासा गरेको छ ।

छोरी सं�या अव�ध दर ज�मा

52 6 मिहना 500 3000

62 4 मिहना 500 2000

24 5 मिहना 500 2500

६३ जनिमलन जिडवुटी सहकारी सं�या- 
ख�रद स�झौता अनुसार काय� स�प� ह�नुपद�छ । पा�लकाले �थलगत अवलोकन /संभा�यता अ�ययनको आधारमा नेपाली कागज उ�ोग �थापना गन� क�पनीको
�500000/- र �देश सरकारको 75 �ितशत अथा�त 1501500/- अनुदान िदने स�झौता भई यस वष� �.1441440/- भु�ानी िदएको छ । स�झौता अनुसार
लो�ा िवटर, लो�ा पकाउने, कागज �ेसर,�टरेलर र कागज छ�ने छाप मेिशन ख�रद गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सहकारीले िवल पेश गरेतापिन जडानभई संचालन
र उ�पादनको काय� भएको र ज�गा र भवनको �वािम�व पिन सहकारीको भएको �माण दे�खएन । सो आयोजनाको छनौटको आधार पेश भएन । यस स�व�धमा
स�व��धतलाई �ज�मेवार वनाउनु पद�छ । 

६४ टु�ा पा�र पिहरो हटाउने काय� 
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साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ तथा िनयमावली,२०६४ बमो�जम साव�जिनक ख�रद �यब�थापनका लािग सोझै ख�रद, �सलव�दी दरभाउप� तथा बोलप�को
मा�यमबाट �ित�पधा� गराई गनु�पन� �यब�था छ ।पा�लकाको �या�हो लोडर ह�दाह�द� �योग नगरी पा�लकाले िविभ� िनमा�ण �यवसायीह�सँग कोटेशन माफ� त काय�
गरेको छ ।

�स.नं. भौ.नं. र िमित वाटोको नाम पािट�को नाम रकम

१ 67-078/12/39 का�मभाडा पाचे सडक सहारा िनमा�ण सेवा 491036.08

२ 132-078/3/18 पाचे नखज� सडक महादेव िनमा�ण सेवा 494893.00

३ 213-078/3/23 कालकाडा पाँचे रातापानी सडक के. िव िनमा�ण सेवा 494893.00

४ 214-078/3/23 कालकाडा पाँचे रातापानी सडक

ज�मा 1480822/-

६५ २०७९-२-१० िश�क दरव�दी र पदपूित� 
िश�क दरव�दी र पदपूित� �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था
ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका ४१ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार
रहेको दे�ख�छ ।
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�स.नं. िव�ालयको तह िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ उ�च मा�यिमक २३ ० २३ ६१३

२ मा�यिमक २४ ८ १६ ६७५

३ िन�न मा�यिमक २४ १५ ९ १४७२

४ �ाथिमक १०३ ८९ १३ ३३०६

दरब�दी बमो�जम िश�क पदपूित� गनु�पद�छ । साथै �यून िव�ा�थ� सं�या भएको िव�ालय मज� गनु�पद�छ ।

६६
देहायका लाई 2078/3/30 मा नमूना िव�ालय गु� योजना अनु�प काय� गन� रकम उपल�ध गराई िनकासा रो�का राखेको छ । नमुना िव�ालय गु�योजना
अनु�प काय� स�प� पेश गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम रकम

१ महादेव म� मा.िव. रातापानी 9900000.00

२ ने.रा.आ.िव.डमुना 2520000.00

३ ने.रा.मा.िव. �जउका 25200000.00

ज�मा 14940000.00

१४,९४०,०००

६७
ख�याड खोला स�पे�सन ि�जको ��टल पाट�स ख�रद स�झौता भई �स�ाथ� इ��जिनय�र�लाई आ.व.2076/77(2077/3/30) मा भौ.नं. ५ वाट �.1410567/81

भु�ानी गरी खच� लेखेकोमा आ�थ�क वष� 2077/78 मा भौ.नं. २-2077/6/11 मा �.1410567/- खच� लेखेकोले दोहोरो खच� लेखांकन भएको छ । सो रकम
दोहोरो �लएको यिकन ग�र असुल फ�य�ट गनु�पन� �.

१,४१०,५६७
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६८ भौ.नं.26 िमित 2078/3/24 वाट ख�याड खोला जल िव�ुत आयोजनाले 8500 मी. सिभ�स केवल ख�रद गनु�पन�मा टे�नो िभलेज �ा. ली. वाट 7.5 िक.मी. सिभ�स
लाईन केवल �.339000/- मा ख�रद गरेको तर १० मी. लामो 37 पोल ख�रद ढुवानी र जडानको काय� नगरेकोले सो वापत ह�न आउने रकम �.141921/-

असूल ह�नुपन� �.

१४१,९२१

६९
ने.रा.�ा.िव. मा�थ खक� को भवन िनमा�ण गन� िभ�मराज क��ट��सनसँग 2077/6/20 मा स�झौता भई 2078/3/25 मा काय� स�प� तयार गरी िनमा�ण
�यवसायीलाई यस वष� अ��तम िवल मू.अ.कर समेत �.5977186/- भू�ानी भएको छ । तर देहायका काम लेखापरी�ण अव�धमा स�प� नभएको दे�खएकोले
नापी र �ािव�धक मू�यांकन भरपद� दे�खएन । तसथ� स�प� नभएको देहायको कामको छानिवन गरी असूल ह�नुपन� �

�स.नं. कामको िववरण प�रमाण दर रकम

1 Earth Filing work 63.175 200 12635

2 Wooden shutter 75.24 3000 225720

3 MS grill work ७९।२० 135 106920

4 Plastering work (1:4) 1062.76 900 95६484

5 Two coated white cement 1062.76 50 53138

6 Two coated Emulsion paint 1062.76 150 159414

7 Cement punning work on Floor २५२।७० 800 202160

8 Electrification work १ 100००० १०००००

९ Enamel paint १६९।२९ १०० १६९२९

ज�मा 1833400/-

�याट समेत ज�मा २०७१७४२

२,०७१,७४२

७० ४९६,६५०
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 123(1) मा पूरा ग�रएको काय� प�रमाणको आधारमा भू�ानी गनु�पद�छ । ने.रा.�ा.िव. माथीखक� को भवन िनमा�ण
गन� �यवसािय िभ�मराज क�सट��सनलाई सोही �ा.िव.को िफ�ड िनमा�ण गन� भौ.नं. 33-078/3/26 वाट कोटेशन माग गरी �.496650/- भु�ानी गरेको छ ।
िफ�ड िनमा�ण र ��टल वक� को िनमा�ण काय� स�प� �ितवेदन पेश भएपिन िनमा�ण स�प� नभएको र ��टल वक� को कवोल दर अिघ�ो ठे�कामा भ�दा �.22.51

�ित के.जी.ले विढ भएकोले �.32974/- थप �ययभार परेको छ । साथै लेखापरी�ण अव�धमा सो काय� अधुरो रहेकोमा भू�ािन भएकोले छानिवन गरी असूल
ह�नुपन� �.

७१
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97(5) उपभो�ा सिमितलाई ओभरहेड क�ा गरी भु�ानी िदनुपद�छ । साटवडा दे�ख िनगालीवाट सडक िनमा�ण
गदा� उपभो�ा सिमितलाई ओभरहेड समेत िदएकाले असूल गनु�पन� �..

�स.नं. कामको िववरण प�रमाण भु�ानी भएको दर भु�ानी ह�नुपन� दर वढी दर रकम

१ Soft Soil 427.31 384.96 334.75 50.21 21455.23

२ Hard Soil 776.10 461.96 401.70 60.26 47767.78

३ Marshy Soil 353.94 769.93 669.50 100.43 35546.19

४ Odinary Rock 395.76 1539.85 1339 200.85 79488.39

ज�मा 184257.60

१८४,२५७

७२ मु�यम��ी रोजगार काय��म 

रातापानी दे�ख 9 नं वडा काया�लय स�म 729 मी. लामो सडक िनमा�ण गन� 2078/2/13 मा स�झौता भई 2078/3/22 मा काय� स�प� भएको उ�ेख छ । 2 मी.
दे�ख 4.4 मी. चौडाई रहेको उ� सडकको कडा च�ान (68.71) �ितशत मािनसले गरेको देखाई �.4935017/- को �ािव�धक मू�यांकन गरेको छ । उपभो�ा
सिमितले 330 जना मािनसको �.4933500/- को डोर हा�जर पेश गरेको छ । उ� चेनेजको काय� �कृित र समयाव�धलाई �ि�गत गदा� मेिशन �योग भएको
दे�खएकोले काय��म काया��वयन िनद�िशका िवप�रत काय� गरी भु�ानी गरेको �.

४,०२६,९७४

७३
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साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम 97 मा एक करोड �पैया स�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� लाभ�ाही समुदायवाट गराउने �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले सभाहल िनमा�ण गन� लागत अनुमान टु�ा पारी गत वष� दे�ख नै उपभो�ा सिमित माफ� त काष� �.8365342/- मा गराएको दे�खएकाले य�तो काय�
िमत�ययी भएको सुिन��चत ह�न सकेन । य�तो काय� वोलप� माग गरी काय� स�प� गनु�पद�छ ।

७४ समािनकरणवाट खच� 
अ�तर सरकारी �यव�थापन ऐन २०७४ को दफ २१(४) मा �देश तथा �थानी 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, सरसफाई सहजकता� आिदको पा�र�िमक ज�तो �शासिनक खच�
गन� निम�ने दे�खएकोमा पा�लकाले िव��य समािनकारणवाट देहायका �शासिनक िशष�कमा खच� ले�ने काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।
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�स.नं. िशष�क रकम

१ खा�ा� 300000/-

२ कम�चारी �ो�साहन पुर�कार 450000/-

३ अ�य भ�ा 500000/-

४ पदा�धकारी अ�य सुिवधा 10000000/-

५ पानी तथा िवजुली 3400000/-

६ संचार महसुल 699290/-

७ मेिशनरी औजार मम�त 7979631.25

८ गो�ी 1050000/-

९ शैि�क सं�थालाई साहयता 1440000/-

१० धािम�क तथा सां�कृितक साहयता 1060000/-

ज�मा २६८२८९२१।२५

७५ 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 पा�लकाले उि��खत कानूनी �यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध
समा� भएपिछ िनमा�ण स�प� भएको योजनाको काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी �यव�थाको पालना नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकत�
ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था दे�खएन ।
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७६ 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��न गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ ।

७७ गुण�तर परी�ण र िनय��ण :

साव�ज�नक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ६३ (१) को ख�ड (ग) र सो को �नयमावल�को �नयम १११(१) को ख�ड (ङ) मा �नमा�ण काय�को गणु�तर पर��ण
र �नय��णको �यव�था गरेको छ । ठे�ा संझौताका दफाह�ले गणु�तर माथी पा�लका �मखुको ��य� �नय��ण रहने �यव�था गरेको छ । �नमा�ण
�यवसायीलाई गणु�तर आ�व�तता योजना पशे गन� लगाई �यसको आधारमा �समे�ट, ड�डी, इ�ा, �ग�ी, ढंुगा, बालवुा, िज.आइ.तार माटो, �वटु�मन क��या�सन,

पाइप, वालवुाको मोरटार, �समे�ट, कं��ट �यूव आद�को पर��ण गराउन ुपद�छ । यस स�ब�धमा �न�न �यहोरा छन ।

७७.१ यस वष� भवन/�सचाइ/खानेपानी लगायतका योजनाह�मा खच� गरेकोमा �यसको गुण�तर परी�ण नगरी भु�ािन िदएको छ । 

७७.२ यस पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीह�लाई गुण�तर आ�व�तता योजना पेश गन� लगाएको दे�खएन । यसबाट गुण�तर परी�ण
तथा िनय��ण �ित पा�लकाको �ाथिमकता र �ितव�तामा कमी रहेको पाइयो ।

७७.३ िनमा�ण साम�ीको गुण�तर परी�ण गरी ती साम�ी �ा� गन� �थान तो�नु पन�मा सो को काया��वयनका नगनु�का साथै �थान उपर
पा�लकाको िनय��ण रहेको दे�खदनै ।

७७.४ पा�लकाका �ािव�धकह� िनमा�ण �थलमा उप��थत भइ िनरी�ण गरेर कामको गुण�तर िनय��ण गनु� पन�मा िनरी�णको
अिभलेख र साइट डायरी नराखेको कारण पया�� �पले नीजह�को उप��थती सुिन��चत गन� आधार छैन ।

७८ समानीकरण चालुतफ�  
�मण खच� : कणा�ली �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४
बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् .

· अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार दे�खएन ।
· िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न सकेन ।
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· �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको छ।
· कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको छ।
· �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� 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 । 

७९ सं�थालाई अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास
तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै ।यिद उपल�ध गराउने हो भने पिन साब�जिनक
�पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ ।

�स.नं. अनुदान पाउने सं�थाको नाम �योजन अनुदान रकम

१ कणा�ली �ामीण िवकास के�� वाल िवकास संर�ण साझेदारी 300000/-

य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

८० पशुपालन अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास
तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । पा�लकाले यो वष� देहायअनुसारका सं�थाको अनुदान उपल�ध गराएको छन। तर �यसको अनुगमन
मु�यांकन भएको दे�खएन । यसरी कृषक समूहह�लाई अनुदान उपल�ध गराउदा �यसवाट समूहका सद�यह�ले पाएको लाभ लागत समेतको मु�याँकन
ह�नुपद�छ । समूहका सद�यह�को संल�ता िव�लेषण ह�नुपद�छ साथै कुनै िन��चत �यि�लाई मा� लाभ ह�नेग�र संचालन भएको सं�थालाई अनुदान उपल�ध
गराउनु ह�दनै ।
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भौ.नं. र िमित अनुदान पाउने फम� रकम कैिफयत

278-077/8/29 िविभ� ६ वटा फम�लाई वा�ा ख�रद ग�र ह�ता�तरण 1464680 वा�ाको साना िकसान �यवसाियक कृिष उ�पादन के��
(पकेट)

179-078/3/21 म� देव बा�ा पालन फम� 402000

182-077/3/21 रमा म� तरकारी तथा फलपूल उ�पादन मिहला कृषक
समूह

200000

183-077/3/21 " 384000

184-077/3/21 म�ा ि�यािशल मिहला कृषक समूह 432000

186-077/3/21 �ी जागरण मिहला कृषक समूह 288000

153-078/3/17 किपल समृ�ी कृषक समूह 384000

177-078/3/20 गा�था कृिष सहकारी सं�था 150000

206-078/3/21 पंचदेव कृिष तथा जिडवुटी सहकारी सं�था 450000

217-078/3/22 रातापानी वागवानी नस�री तथा कृिष फम� 200000

276-
078/3/3/29

खे�मा�लका कृिष फम� 150000

८१ िवल भरपाई- 

अ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ ।पा�लकाले
िन�नानुसारको खच�को भु�ानी गरेकोमा िवल भरपाई पेश नभएकोले खच� पु�ी ह�ने �माण सिहत िवल भरपाई पेश ह�नुपन� �.

३,४६५,९२८
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भौ.नं. र िमित खच�को �यहोरा रकम कैिफयत

122-078/2/17 राच म�ा तरकारी तथा फलपूल उ�पादन मिहला कृषक समूह 300000 पे�क� फ�य�ट गरेकोमा िवल भरपाई पेश नभएको

168-078/3/17 पुनता�जगी र एडभा�स सीप िवकास ता�लक 1465928 िवल भरपाई पेश नभएको

८२ िबल भरपाई नभएको 
अ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ�
काय��ममा भएको खच�को खच�को िवल भरपाई पेश नभएकोले खच� पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा उ� रकम असूल ह�नुपन� �

२,३१४,९४२
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भौ.नं. र
िमित

काय��म रकम कैिफयत

133-
077/10/2

कृिष िवउ तथा कृिषज�य साम�ी ख�रद 214465 �याज तथा अ�य िवउ ख�रद गरेकोमा िवतरण भरपाई नभएको

146-
077/10/4

लि�त वग� अनुदान 120000 िवल भरपाई नभएको

162-
077/11/25

िकसान वगैचा काय��मका लािग िव�वा ख�रद तथा
औजार उपकरण ख�रद

182000 दाँते ओखरको वोट ख�रद गरेकोमा िवतरणको भरपाई नभएको

274-
078/2/19

िकसान वगैचा काय��मका लािग िव�वा ख�रद तथा
औजार उपकरण ख�रद

304250 कृिष साम�ी ख�रद गरेकोमा िवतरणको भरपाई नभएको

276-
078/2/19

िकसान वगैचा काय��मका लािग िव�वा ख�रद तथा
औजार उपकरण ख�रद

42000 �याउको िव�वा 6000 थान ख�रद गरेकोमा िवतरणको भरपाई
नभएको

190-
077/12/13

पदा�धकारी वठैक भ�ा
१. न�द ब. रोकाया �.6800/-

२. शोभा वुढा �.4250/-

३. नानदेवी बुढा �.2550/-

13600 िदप व.काक�को खातामा ज�मा भएकोले िनजले स�व��धतलाई
वुझाएको �माण पेश ह�नुपन�

326-
078/3/20

कृिष िवउ तथा कृिष ज�य साम�ी ख�रद 349627 िवउ ख�रद वापत सु�मा चलाउनेलाई भु�ानी गरेकोमा िवउ
िवतरणको भरपाई नभएको

314-
078/3/20

खाधा� सहयोग �ा�लु 500000 फोटोकपी िवजक

120-
077/9/19

घरधिनह�ला घरभाडा भु�ानी गन� गणेश थापाको नाममा
भु�ानी

589000 िनजले घरधिनलाई रकम वुझाएको भरपाई पेश ह�नुपन�

2314942
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ज�मा

८३ संघ / सं�था �थापना-

सरकार� �नकायले कानूनमा भएको �यव�था वाहेक संघ सं�था �थापना तथा संचालन गन� हदैुन । पा�लकाले
यस वष� छु�ै खाता संचालन हनुे ग�र �व�भ� सं�था �थापना ग�र अनदुान �दएको देिखएकोले कानून �वप�रत
�थापना भएको सं�थाको खाता व�द ग�र उ� खातामा भएको रकम पा�लकाको संिचत कोषमा आ�दानी
वा�नपुद�छ ।पा�लकाले खडा गरेका सं�थाह� �न�नानसुारका छन ।

८३.१ टोल िवकास सं�था – पा�लका िभ� मिदरा िनय��ण गन� भिन िनमा�ण भएको टोल िवकास सं�थाको िनमा�ण गरेको काया�लयले
जनाएकोमा उ� काय�का लािग िविभ� जनचेतना मुलुक काय��म संचालन गनु�पन�मा पा�लकाले १० जना करारमा कम�चारी
िनय�ु ग�र यस वष� �.१३६००००।०० िनकासा गरेको छ । कानुनमा �यव�था नभएको अव�थामा 

१,३६०,०००

८३.२ �थािनय �मसेवा दल संचालन – पा�लकाले करारमा कम�चारी िनय�ु ग�र यस वष� �.१80००००।०० िनकासा गरेको छ ।
कानुनमा �यव�था नभएको अव�थामा पा�लकाले �वाय� सं�था �थापना ग�र संचालन खच� भु�ानी गरेको िनयम स�मत
नदे�खएको �.

१,८००,०००

८३.३ द�लत डे�क – द�लत उ�थान काय�का लािग िविभ� �वरोजगार तथा उ�पादन मुलक काय��म संचालन गनु�पन�मा पा�लकाले
कानुनमा �यव�था नभएको अव�थामा पा�लकाले �वाय� सं�था �थापना ग�र संचालन खच� भु�ानी गरेको िनयम स�मत
नदे�खएको �.

९००,०००

८३.४ NGO DESK – पा�लकाले करारमा कम�चारी िनय�ु ग�र यस वष� �.६0००००।०० िनकासा गरेको छ । कानुनमा �यव�था
नभएको अव�थामा पा�लकाले �वाय� सं�था �थापना ग�र संचालन खच� भु�ानी गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

६००,०००

८३.५ रेिडयो खे�मा�लका - एफ एम स�ालन – गाउँपा�लकाले आ�नै लगानीमा “रेिडयो खे�मा मा�लका एफ. एम. ९१.६ मेघाहज�”
स�ालन गरेको छ । रेिडयो स�ालनको लािग गाउँपा�लकाले �.१२0000/- बजेट िविनयोजन गरेको छ । जस माफ� त

१,२००,०००
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नाग�रकह�लाई सूचना तथा स�देश �शारण गन� गरेको जनाएको छ ।१० जना कम�चारी राखी संचालन भैरहेको एफ. एम.

रेिडयोबाट गाउँपा�लकालाई कुनै आय आज�न नगरेको जनाएको तापिन लेखापरी�णको �ममा पोषण िव�ापन �सारण गरे वापत
उ� �रिडयोले 2078/3/29 मा िवल नं.40 वाट �.15000/- िवल नं.५२ वाट �.50०00/- �ज�ल �सारण गरेको र�सद काटी
आ�दानी गरेको दे�खएकोले उ� एफ.एम.को िवल नं.१ दे�ख नै आ�थ�क वष� 2076/77 र 2077/78 को आ�दानी एिकन ग�र
पा�लकामा वुझाउनु पन� अ�यथा उ� रेिडयोलाई िनकासा गरेको रकम स�व��धतवाट असूल ह�नुपन� �..

८४ अपा� भ�ा – 

सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण माफ� त संिघय सरकारले स�पूण लि�त वग�लाई सामा�जक सुर�ा भ�ा पा�लका माफ� त िदद ै आएको छ भने पा�लकाले
समािनकारण अनुदानवाट थप सुिवधा भु�ानी गन� निम�ने तथा कुनै िन��चत �यि�लाई फाईदा पु�े ग�र िनण�य गदा� सोही वग�को अ�यलाई समेत असमान
�यवहार ह�ने भएकोले यसरी कानून िवप�रत वडा नं.१० का मंगला वहादरु रोकायालाई पा�लकाले थप �.100000/- अपांग सहयोग भिन भु�ानी गरेको िनयम
स�मत नभएको �.

१००,०००

८५ िश�ा - 
िश�ा काय��म काया��वयन पु��तका अनासार वाल िवकास सहजकता�को पारी�िमक तोके अनुसार भु�ानी ह�नुपन�मा नगरपा�लकाले उ� रकममा �ो�साहन
थप गरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले थप �ययभार परेको �.

भौ.नं. र िमित �यहोरा रकम

243-0781/20 वाल िवकास सहजकता�को थप भ�ा – ३९ िव�ालय 1032000/-

366-078/3/26 वाल िवकास सहजकता�को थप भ�ा – ३९ िव�ालय 258000/-

ज�मा 1290000/-

१,२९०,०००

८६ गाउँपा�लका चालु – िश�ा 
गाउँपा�लका चालु – िश�ा
कोिभड-१९ को महामारीका कारण िव�ालयह� ब�द रहेको अव�थामा पा�लकाले १२ िव�ालयलाई िश�ण अनुदान वापत �.८८५०००/- िनकासा गरेकोमा
उ� रकम के काय�मा खच� भएको हो सोको �माण पेश ह�नुपन� �

८८५,०००



https://nams.oag.gov.np46 of 59

८७ वडा संचालन तथा �यव�थापन खच� -

पा�लकाले ��येक वडालाई वडा संचालन वापत वाष�क �.415407/80 का दरले कुल �.4569485/-
भ�ुानी गरेकोमा सो स�व�धमा देिखएको �यहोरा �न�नानसुार छन ।

८७.१ पदा�धकारी थप सुिवधा – कणा�ली �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७7 को दफा ३
मा �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची १ र २ मा उ�ेख भएको भ�दा बढी ह�ने गरी पादा�धकारी सुिवधा िदन िम�ने
दे�खदनै । पदा�धकारीह�लाई तोिकएको मा�सक सुिवधा गाउँपा�लकावाट एक मु� �पमा भु�ानी ह�दा संचार खच� समेत भु�ानी
भएकोमा वडा �यव�थापनवाट समेत पदा�धकारीह�लाई संचार खच� भु�ानी भएको दे�खएकोले दोहोरो परेको सुिवधा असूल
ह�नुपन� �..

वडा नं. पदा�धकारी रकम

१ वडा अ�य� 36000/-

५ वडा अ�य� 36000/-

६ वडा अ�य� 36000/-

७ वडा अ�य� 36000/-

८ वडा अ�य� 36000/-

९ वडा अ�य� 36000/-

१० वडा अ�य� 36000/-

११ वडा अ�य� 36000/-

ज�मा 324000/-

२८८,०००
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८७.२ पा�लकाले पेश गरेको �ज�सी िन�र�णमा वडामा रहेको �ज�सी मालसामान आ�दानी वाधेको नदे�खएकोले वडाको �ज�सी
िन�र�ण ह�नुपद�छ । 

८७.३ वडामा पठाएको ख�ने �ज�सी मालसामानह� मुल अिभलेखवाट घटाएकोले पुन आ�दानी वाधी सहायक �ज�सी र�ज�र माफ� त
वडामा �ज�सी सामान पठाएको अिभलेख रा�नुपद�छ । 

८७.४ वडा काया�लयमा ख�रद भएको ख�ने �ज�सी मालसामान गाउँपा�लकाको मुल अिभलेखमा आ�दानी वाधेको नदे�खएकोले वडामा
भएको स�पुण� ख�ने �ज�सी मालसामान पा�लकाको मुल अिभलेखमा आ�दानी वा�नुपद�छ । 

८८ वठैक भ�ा - 
अ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�न
पदा�धकारीह�लाई वठैक भ�ा वापत खच� लेखेकोमा वुझेको भरपाई पेश नभएकोले भ�ा वुझेको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा उ� रकम असूल ह�नुपन� �

�स.नं. भु�ानी पाउने वठैक सं�या कर वाहेक भु�ानी

१ �ी मदन शाही २४ २०४००

२ �ी नरेश शाही ११ ९३५०

३ �ी जनक बुढा ५ ४२५०

४ �ी नरबहादरु वुढा ३ २५५०

५ �ी अ�ी �साद अ�धकारी ५ ४२५०

६ �ी �कास जैसी ३ २५५०

ज�मा 22950/-

२२,९५०
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८९ �रतपूब�कको कर िबजक 

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
। तर पा�लकाले �रत पूव�कको कर वीजक बेगर देहायका स�लायस� तथा िनमा�ण �यवसायीबाट मु.अ.कर समेतमा सामान तथा िनमा�ण सेवा ख�रद गरेको छ ।
तसथ� उ� स�लायस� तथा िनमा�ण �यवसाियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएकोले मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित योजना / उपभो�ा सिमितको नाम भु�ानीपाउनेकोनाम र पान नं. करिवजककोअव�था भु�ानीरकम मु.अ.कररकम

255-
078/2/5

माजचौर दे�ख छोटे स�म पिहरो सफा
गन�

िप.ए�ड िप. क�सट��सन ए�ड �रसच�
से�टर
(609712928)

कलर ि��ट िवल 492000 56602

संिघय समािनकरण

7-078/3/25 भोगोिट खोला जलिव�ुत योजना टे�नो िभलेज �ा �ल काठमाड� कलर ि��ट िवल 920580 105907

ज�मा 162509

१६२,५०९

९० �ज�सी - 
काया�लयको �ज�सी मालसामान स�वा वा काया�लय छोडी अ�य� जादा िफता� गरे प�चात मा� रमाना िदनुपद�छ । पा�लकावाट िन�न कम�चारीह�लाई
कामकाजको �ममा वुझेको िन�न �ज�सी मालसामन िफता� नग�र काया�लय छोडी गएकाले उ� सामान स�व��धत तथा �ज�मेवार पदा�धकारीवाट िफता� वा
असूल ह�नुपन� �..

१,०१४,५०१
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�स.नं. कम�चा�रको नाम वुझेको सामान सामानको मु�य

१ स.इ. धन बहादरु थापा �ज.िप.एस. िमटर 80765

२ �यापटप डेल i5, 4gb, ram 1 tb, hdd 62450

३ ि��टर 6030 14500

४ हाड�िड�क 8500

५ Canl Desing Sowftwore 39889

६ ��टल दराज 11000

७ घु�ने कुिच� 11000

८ �यामरा 60951

९ िन.�.�.अ. मिणच�� काक� �यापटप डेल i7, core 7500 8gv rm 1 tb hdd 92024.5

१० �यापटप डेल i5, core 626 hd cpr@2.30 ghc 8 gv rm 1 tb hdd 83000

११ �यापटप डेल i5, core 8 gb rm 1400 hdd 7500 8 gv rm 1 tb hdd 83000

१२ टेवल काठको 7000

१३ �यानोन ि��टर 2900 22657

१४ दराज काठको 19500

१५ ज�मा 596236.50

१६ ले.पा. सुर बहादरु डागी �यानोन ि��टर एम एफ 237 35480

mailto:cpr@2.30
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१७ �यानोन ि��टर 22657

१८ ि��टर 6030 23730

१९ डे�कटप क��यूटर डेल 1.3 63716

२० हाड� िड�क 1 िट िव 38400

२१ �यामरा �यानोन िड.एस.एल.आर. 78000

२२ ज�मा 261983/-

२३ िव�ालय सहायक मान ब. काक� �यापटप डेल i5, core 5 gb rm 400 hdd 7500 8gv rm 1 tb hdd 83000

२४ अ.स.इ.निवन शाही वडा नं. ३ �यापटप डेल i5, core 3493 103 gf 4 gb 1 tb rm 2 gbb sv 73282

कुल ज�मा 1014501.50

९१ सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासा – 

सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासा – सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित
िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�,
भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत
सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ ।
पा�लकाले यस वष� ११ वडामा ३ चौमा�सक ग�र कुल �.६५५८६४८० व�क माफ� त िनकासा गरेकोमा उ� रकम म�ये िवतरण नभई व�कको पािक� � खातामा
वाँक� रहेको �.1038400/- िफता� �ा� ग�र संिघय संिचत कोषमा दा�खला ह�नुपन� �...

१,०३८,४००

९२ िवपद ्�यव�थापन 

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

९३ �कोप �यव�थापन कोषः-
यस कोषवाट �.९२७५६९८।०० खच� भएको छ । यस स�व�धमा �न�न �यहोरा देिखएका छन ्:

९३.१ जो�खम भ�ा: नेपाल सरकार�ारा जारी भएको "कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को
जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ को दफा ७(ङ) मा, अनुगमन मू�या�न तथा �यव�थापनमा संल� �शासिनक
जनशि�लाई नेपाल सरकारले तोकेको शु� तलव �केलको ५० �ितशत र क��ाक ट� े �स�मा खिटएका �वा��यकम�,
�वारे�टाइनमा खिटएका जनशि�लाई ७५ �ितशत जो�खम भ�ा �दान गन� स�ने �यव�था छ । तर पा�लकाले उपरो�
िनधा��रत दरमा खिटएका जनशि�लाईमा� भ�ा िवतरण गनु�पन�मा खटाएको प�बेगर �. ३६ लाख ९६ हजार भु�ािन गरेकाले
यथाथ�तता यिकन ह�न सकेन । य�तो भ�ा �वा��यकम�,लाई �. १८ लाख ६० हजार खच� लेखेको छ ।यसैगरी
सुर�ाकिम�लाई �. ५ लाख ८१ हजार खच� लेखेको छ ।�वयं सेवकलाई पा�र�िमक िदने �यव�था छैन । तर �वयं सेवक र अ�य
सेवा दललाई �.१२ लाख ५५ हजार खच� लेखेको छ ।

९३.२ औष�ध ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४५ (१) मा िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था
अनुसार ऐनको दफा ६६ बमो�जम ख�रद गदा� साव�जिनक िनकायले ख�रदको आव�यकताको �ल�खत िववरण, गुण�तर,
प�रमाण, शत� र काय� स�प� गन� अव�ध ज�ता िववरण तयार गरी आक��मक प�र��थितको सामना गन� आव�यक प�रमाण र
समयाव�धका लािग मा� यथास�भव �ित�पधा� गराई वा एउटा मा� िनमा�ण �यवसायी, आपूित�कता�, परामश�दाता वा सेवा
�दायकसँग �ल�खत दरभाउ वा ��ताव �लई �व�छ र उिचत मू�यको लािग वाता� गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले
कोिभड १९ �कोप रोकथाम र �यूनीकरणको लािग �वा��य साम�ी फम�बाट �.१९ लाख २९ हजार को ख�रद गरेको छ ।
ख�रद दर लट अनुसार फरक रहेको छ । पा�लकाले उपय�ु ख�रद िव�ध अवल�बन गन� नस�दा एउटै सामानको समेत �यूनतम्
र अ�धकतम् मू�यवीच धेरै अ�तर रहेकोले िवशेष प�र��थितमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था �भावकारी �पमा पालना गरेको
दे�खएन ।

९४ �याद नाघेको पे�क� बाँक� १६,०७२,२००
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ख�रद स�झौतानुसार र आथ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४७ बमोजीम बमोजीम �याद नाघेको देहायका पे�क�
फछय�ट ह�नुपन� �.
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�स.नं. पे�क�
�लएकोिमित

गो.
भौ.
न.

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��,
फम� वा क�पनीको
नाम

कम�चारी भए
पद

चालुआ. व.

�याद नाघेको

रकम फ�य�टकोअ��तम
�याद

१ पदा�धकारी

१ २०७७/०९/०२ ७८ िविवध खच� काली बहादरु
रोकाया

वडा अ�य� ६०,००० २०७७/१०/०८

२ २०७७/०९/१६ ११७ िविवध खच� काली बहादरु
रोकाया

वडा अ�य� ६०,००० २०७७/१०/२२

३ २०७७/१२/३१ २३६ (वडा काया�लय
�यव�थापनअनुदान)

ितलक बहादरु
रावल

वडा अ�य� १,००,००० २०७८/०२/०४

ज�मा २,२०,०००

२ कम�चारी

१ २०७७/०९/०७ ३१ रोजगार सेवा के��को सु�ढीकरण ह�र बहादरु बुढा �स.अ.हे.व. २,४६,००० २०७७/१०/१३

२ २०७७/०९/०७ ३१ आयवु�द  औषधालयको चालु तथा
काय��म बजेट

ह�र बहादरु बुढा �स.अ.हे.व. ८,५०,००० २०७७/१०/१३

३ २०७७/०९/०७ ९५ िविवध खच� ह�र बहादरु बुढा �स.अ.हे.व. ४,९५,००० २०७७/१०/१३

४ २०७७/०९/०८ ३२ मातृ तथा नविशशु काय��म ह�र बहादरु बुढा �स.अ.हे.व. ७,००,००० २०७७/१०/१४
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५ २०७७/१०/०२ ३ �याियक सिमित लाेके�� शाही सहायक १,००,००० २०७७/११/०७

६ २०७७/१०/०५ ३० �यागंलु �रगा डुमाना सडक िनमा�ण िदपक �धताल ई��जिनयर ४,५०,००० २०७७/११/१०

७ २०७७/१०/१६ ६० खोप र सरसफाई
�व��धनकाय��मको सिम�ा

ट�क बहादरु डाँगर अ.हे.व. २,३७,००० २०७७/११/२१

८ २०७७/१०/१६ ६० �वा��य स�व��धअिभमुखीकरण र
योजना तजु�मा ता�लम

ट�क बहादरु डाँगर अ.हे.व. ४,००,००० २०७७/११/२१

९ २०७७/१०/१६ ६० पोषण काय��म ट�क बहादरु डाँगर अ.हे.व. ४,६३,००० २०७७/११/२१

१० २०७७/११/०९ ७१ �वा��य चौक�को �यनुतम सेवा
मापद�ड काय��वयन

ह�र बहादरु बुढा �स.अ.हे.व. २,७५,००० २०७७/१२/१५

११ २०७७/११/०९ ७१ मातृ तथा नविशशु काय��म ह�र बहादरु बुढा �स.अ.हे.व. ३,००,००० २०७७/१२/१५

१२ २०७७/११/०९ ७१ िब�ालय �वा��य िश�ाअिभयान ह�र बहादरु बुढा �स.अ.हे.व. १,००,००० २०७७/१२/१५

१३ २०७७/११/०९ ७१ �थानीय तह िभ�का
�वा��यकम�को ता�लम

ह�र बहादरु बुढा �स.अ.हे.व. ८०,००० २०७७/१२/१५

१४ २०७७/११/०९ ७१ पशुपं�ी आदीबाट ह�ने ई�फुए�जा,
बड� �लुसचेतना काय��म

ह�र बहादरु बुढा �स.अ.हे.व. २०,००० २०७७/१२/१५

१५ २०७७/११/०९ ७१ समुदायमा आधा�रत नवजात िशशु
तथा बाल रोगको एक�कृत
�यव�थापन

ह�र बहादरु बुढा �स.अ.हे.व. १,००,००० २०७७/१२/१५

१६ २०७७/१२/०३ १८२ सीप िवकास तथा जनचेतना
ता�लम तथा गो�ी स�ब�धी खच�

िदपक �धताल ई��जिनयर ३,००,००० २०७८/०१/०७
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१७ २०७७/१२/१७ ९३ आयवु�द  औषधालयको चालु तथा
काय��म बजेट

ह�र बहादरु बुढा �स.अ.हे.व. १,७२,५०० २०७८/०१/२१

१८ २०७७/१२/१७ १९१ (वडा काया�लय �यव�थापन
अनुदान)

ह�रलाल लामा ख�रदार ५,००,००० २०७८/०१/२१

१९ २०७७/१२/३१ ७१ गाउँपा�लका सभाहल
साेलार�यव�थापन

िदप बहादरु काक� जन�वा��य
िन�र�क

५,००,००० २०७८/०२/०४

६२,८८,५००

३ सं�थागत

१ २०७७/०७/०१ २ द�लत डे�क द�लत डे�क स. सिचव २,२५,००० २०७७/०८/०६

२ २०७७/०९/१७ ३ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण
अनुदान

नेपाल राि�य मा.िव.

�जउका,मुगु
१०,८०,००० २०७७/१०/२३

३ २०७७/१२/१७ ९ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण
अनुदान

नेरा आ.िव.

डुमना,मुगु
१०,८०,००० २०७८/०१/२१

४ २०७७/१२/१९ ५८ वडा काया�लय भवन िनमा�ण ६ ७ वडा काया�लयको
भवन िनमा�ण
योजना

४,१२,५०० २०७८/०१/२३

५ २०७८/०२/१७ १४ महादेव मा िव �ाङलु पूवा�धार
िनमा�ण

�ी महादेव मा िव �  अ ६,६०,००० २०७८/०३/२१

ज�मा ३४,५७,५००
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४ उपभो�ा सिमित

१ २०७७/१०/०५ १४८ मिहला िमल राेल मिहला कुटािन
िपसािन िमल राेल

उपभाे�ा
सिमितअ�य�

१,४४,००० २०७७/११/१०

२ २०७७/१०/१५ ३९ गाडेखाेला व��त िवकास गाँडेखाेला ब�ती
�थाना�तरण

उपभाे�ा
सिमित
अ�य�

१६,५०,००० २०७७/११/२०

ज�मा १७,९४,०००

५ �यि�गत

१ २०७७/१०/०२ ४५ �वा��य चौक�को तलव,लगायत
�शासिनक खच� समेत

रामु सापकाेटा १,००,००० २०७७/११/०७

२ २०७७/१०/१६ ५८ रोजगार सेवा के��को सँचालन
खच�

सागर म� ६४,००० २०७७/११/२१

३ २०७७/१२/१७ ५१ �यागंलु �रगा डुमाना सडक िनमा�ण ककेश शाही ३,००,००० २०७८/०१/२१

४ २०७७/१२/१७ १९२ (वडा काया�लय
�यव�थापनअनुदान)

खेमराज हमाल ५,००,००० २०७८/०१/२१

५ २०७७/१२/१७ १९३ (वडा काया�लय �यव�थापन
अनुदान)

अिनता राेकाया २,५०,००० २०७८/०१/२१

६ २०७७/१२/१७ १९४ (वडा काया�लय
�यव�थापनअनुदान)

�काश जैसी वडा सिचव ५
र ६

५,००,००० २०७८/०१/२१

७ २०७७/१२/१७ १९५ (वडा काया�लय संगीता वाेहाेरा वडा सिचव ८ २,५०,००० २०७८/०१/२१
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�यव�थापनअनुदान)

८ २०७७/१२/१७ १९६ (वडा काया�लय
�यव�थापनअनुदान)

िवरे�� बाेहरा २,५०,००० २०७८/०१/२१

९ २०७७/१२/१७ १९७ (वडा काया�लय
�यव�थापनअनुदान)

ितलक �साद
ितवारी

२,५०,००० २०७८/०१/२१

१० २०७७/१२/१७ १९८ (वडा काया�लय
�यव�थापनअनुदान)

अ�मर म� वडा स १० २,५०,००० २०७८/०१/२१

११ २०७८/०१/२० ७३ �यागंलु �रगा डुमाना सडक िनमा�ण नर बहादरु बुढा १३,००,००० २०७८/०२/२४

ज�मा ४०,१४,०००

कुलज�मा १,५७,७४,०००

काय�स�ालन कोषतफ�
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�स.नं. पे�क�
�लएकोिमित

गो.
भौ. न.

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��, फम� वा
क�पनीको नाम

फ�य�टको
अ��तम �याद

�याद
नाघेको

१ उपभो�ा सिमित

१ २०७७/१२/०२ २ िविभ� वडामा स चा�लत खानेपानी
िनमा�ण काय��म ।

माझचाैर खानेपानी याेजना
उपभाे�ा सिमित

२०७८/०१/०६ ४,०३,२००

ज�मा ४,०३,२००

२ �यि�गत

१ २०७७/१२/३१ ६ वडामा स चा�लत खानेपानीिनमा�ण
काय��म ।

आन�द बहादरु राेकाया २०७८/०२/०४ १,२०,०००

ज�मा १,२०,०००

कुलज�मा ५,२३,२००

९५ अ�ाव�धक वे�जु - 

अ�ाव�धक वे�जु - यस पा�लकाको २०७७।०७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपरी�णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू
(E=A-B+C+D)

२०८१६२ ० ९४२२५ ० ३०२३८७
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लेखापरी�णमा संल� पदा�धकारी

· िनद�शक दगुा�बहादरु ब�नेत

· लेखाप�र�ण अ�धकारी श�ुधन यादव


