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           लमजङु 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसाँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको २०७७।०७८ को आतथाक कारोबारको 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

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

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

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

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

(गण्डकी प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६० तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 

क्होलासोथार गााँउपातलका, 
गााँउ कार्ापातलकाको कार्ाालर्,  

लमजङु । 
कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले क्होलासोथार गाउाँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससाँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

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

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

२. लेखापरीक्षणबाट रू.१ करोड ४५ लाख २७ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र् ेतमति २०७८।०७।२३ मा प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.३६ लाख ८७ 
हजार फस्र्ौट भई बााँकी बेरुजू असलु गनुापने रू.११ लाख ३० हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.३ लाख ८६ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.९३ 
लाख २४ हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा सम्म रु.१ करोड ९९ लाख ६५ हजार बेरुजू बााँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट 
फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.२ करोड ७३ लाख ९३ हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र 
अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  

           (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

     क्होलासोथार गााँउपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बााँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

६६ ५४ १४५२७ ६६ २१ ३६८७ ६६ ३३ १०८४० ११३० ९३२४ ३८६ ० ० ९७१० ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बााँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बााँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबााँकी 

लमजङु १९९६५ ० ३८०३ १६१६२ ३९१ १०८४० २७३९३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �होलासोथार गाउँपा�लका, लमजुङ , क�लासोथार गाउँपा�लका , लमजुङ

काया�लय �मुख Trilok Chandra Gurung २०७७-१२-२६ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Pitambar Saru २०७७-४-१

काया�लय �मुख Pitambar Saru २०७७-४-१

लेखा �मुख Jeevan Sharma २०७८-४-१

बे�जु रकम १०,८४०,२१०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १,३५,९४,०००

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २१,२३,९३,००० चालु खच� २०,६५,६२,०००

�देश सरकारबाट अनुदान २,२९,२६,००० पँूजीगत खच� ७,६६,३५,९९८

राज�व बाँडफाँट ४,५६,६३,००० िव�ीय/अ�य �यव�था १,११,५७,०००

आ�त�रक आय १८,८५,०००

अ�य आय १,४१,३०,०००

कुल आय २९,६९,९७,००० कुल खच� २९,४३,५४,९९८

बाँक� मौ�दात २,७३,९४,०००
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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
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� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त
९ वडा, ४८ सभा सद�य, १७५।३७ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा १००६७ जनसं�या रहेको छ ।
लेखापरी�णमा पेश भएको आ�थ�क कारोवारसंग स�व��ध �ा� जानकारी अनुसार �वीकृत भएको लेखापरी�ण योजना बमो�जम िव�लेषण, नमुना छनौट, �ल�खत �ितिन�ध�व
प�, लेखापरी�ण नीित मानद�ड, माग�दश�न, िनद�शन र लेखापरी�ण सीमा समेतको आधारमा परी�ण गरी तयार ग�रएको लेखापरी�ण �ार��भक �ितवेदनको म�यौदा
�यव�थापनसंगको विहग�मन व�ठकमा छलफल गरी कायम भएका �यहोरा सिहतको लेखापरी�णको �ार��भक �ितवेदन जारी ग�रएको छ। लेखापरी�कको �ज�मेवारी
लेखापरी�ण िन�कष� सिहतको �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोवार र िव�ीय िववरणको स�पूण� �ज�मेवारी �यव�थापनको रहेको छ।
लेखापरी�णको �ममा असूलीः पा�लकाको िश�ातफ�  तलव, पा�पु�तक र छा�वृ��मा वढी िनकासा भएको �.३६८,८९९।०० लेखापरी�णको �ममा असूल भई दा�खला
भएको छ।

आ.व. : २०७७/७� अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७�/०३/३१

�ा�ी भु�ानी िहसाव (� हजारमा)

िववरण यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको
�ाि�/भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको
�ाि�/भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) 357059 296998 296998 252940 252940

क. �ाि� 330625 282868 282868 231863 231863

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

११००० कर 56906 45663 45663 35635 35635

१३०००
अनुदान

271929 235320 235320 194665 194665

संघीय सरकार 244782 212393 212393 182597 182597

�देश सरकार 27147 22926 22926 12068 12068

१४००० अ�य
राज�व

1790 1885 1885 1229 1229

१�०००
िविवध �ाि�

335 335

ख. अ�य �ाि� 26435 14130 14130 21076 21076

िवतरण गन�
बाक� राज�व

कोषह� 8600 13607 13607 4160 4160

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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धरौटी 523 523

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

17835 16916 16916

भु�ानी (ग+घ) 370654 283198 283198 238751 238751

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

344219 272041 272041 218660 218660

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

141368 114538 114538 99161 99161

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

92266 71616 71616 48108 48108

२५०००
सहायता
(Subsidy)

950 948 948 658 658

3278 3188 3188 3488 3488

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np6 of 70

२६०००
अनुदान

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

4476 3357 3357 6393 6393

२८००० अ�य
खच�

2362 1759 1759 946 946

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

99519 76636 76636 59906 59906

घ. अ�य
भू�ानी

26435 11157 11157 238751 238751

कोषह� 8600 6199 6199 3175 3175

धरौटी 176 176

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

17835 16916 16916

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np7 of 70

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

-118 -118

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

-13594 13799 13799 14188 14188

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम (अ.�या)

13594 13594 4408 4408

वषा��तको
बाक� रकम (ङ
+ च)

-13594 27394 27394 18596 18596

ब�क तथा नगद
बाक�

27394 27394 9599 9599

अ�तर सरकारी अ��तयारीको िववरणः

वजेट उपिशष�क िनकासा
�
हजारमा

खच� �
हजारमा

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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संघीय सरकार
अ�तग�तः

सामा�जक सुर�ा 46479 46479

�थानीय पुवा�धार
सा�ेदारी

4536 4536

ग�रवसँग िव�वे�वर

एिककृत�वा�थयपुव�धार
िव. का

947 947

�देश सरकार अ�तग�तः

आ�त�रक मािमला तथा
कानून म��ालय

32 32

सामा�जक िवकास
म��ालय

400 400

ज�माः 52393 52393

: 
िव�ीय िववरण- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार
मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�ए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् : • यस �थानीय तहले NPSAS अनु�पको कोषको �ाि� र भु�ानीको
एक�कृत िव�ीय �ितवेदन (म=ले=प=फा= नं= २७२) ले गत वष�को �ज�मेवारी, यस वष�को अ��तम मौ�दात लगायतका देहायका िववरण फरक देखाएको ह� ँदा यसले आ�थ�क
िववरणको यथाथ� िच�ण गन� नसकेको कारण यथाथ� एिककृत आ�थ�क िववरण माग गरी सोही िववरणलाइ आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ।

िववरण �े�ता अनुसार मलेपफा नं २७२ अनुसार फरक रकम

गत वष�को �ज�मेवारी १३५९४२२४ १३५९४२२४ ०

अ�य आय ३१३८१२० २,६९७,५३८.५० 440582

मौ�दात २१६५९८५८ २७३९३६८० -५७३३८२

क. गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदनमा अ��तम मौ�दात सु� अनुसार भिन � १८६२८३२९.५० राखेको दे�खएकोमा यस वष� � १३५९४२२४ मा� दे�खएकोले �
५०३४१०६। फरक परेको छ। फरक रकम स�व�धमा काया�लयले जानकारी गराएको छैन भने फरक रकमको पु��ाइ पेश गरेको छैन। ख.अ��तम मौ�दातको िववरण
अनुसार �े�ता र मलेपफा नं २७२ मा � ५ लाख ७३ को फरक रहेकोमा यसको एिकन गरेको छैन। अतः पा�लकाले आ�नो कोषको िहसाव यथाथ�परक वनाउनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२ ब�क ि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 (म=ले=प=फा= नं= २७३)

तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको कुनै पिन खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको छैन। ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनु�पद�छ।

�स.नं. खाताको नाम २०७७ असार मसा�तस�मको बाँक� रकम वा�तिवक मौ�दात फरक

१ चालु खच� खाता १७३९२९७० १४२४९२३८ ३१४३७३२

२ पँुजीगत खच� खाता ३४२६२८३ ३१२९६५२ २९६६३१

ज�माः २०८१९२५३ १७३७८८९० ३४४०३६३

३ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�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 सो गरेको पाईएन । • पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार
गरेको पाईएन । • पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन। • काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण
तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा यिकन गन� सिकएन । • राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली
माफ� त गन� गरेको दे�खएन । �थानीय राज�व �यव�थापन �णाली �योगमा आएतापिन पुण��पमा काया��वयनमा आउन सकेको छैन । • अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन,

२०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन । • �थानीय सरकार
संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क,

रणनीितगत िवषय, �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन । • �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने
आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन । • िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई
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आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन । • पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता
अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो । • वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको
मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन । • पा�लका मातहतका िविभ� न शाखा तथा वडा काया�लयह�वाट सामा�ी ख�रद गरी सो वापत िवल रकम भु�ानी ग�रएकोमा
उ� शाखा तथा वडा काय�लयमा दा�खला ग�रएको �ज�सी सामा�ीको अिभलेख काया�लयको मूल खातामा �िव� टी नह� ँदा लगत अ�ाव�धक नभएको, • �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 6क मा ठे�का स�झौता
र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदएको तथा इ टीिडएस नगरेको पाइयो। • कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच
गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो
अनुसार गरेको पाईएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको 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 अगाबै 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 दे�खएन। • 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 । •
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू– जो�खम संवेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तो�नुपन� र �य�तो
मापद�डको अधीनमा रही तोकेको �े�मा मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था भएकोमा यस �थानीय तहले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड बनाई लागू
गरेको दे�खएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन । • सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� िनमा�ण काय� गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� 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 सिहतको 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। • पा�लकाले वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका
�थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । • सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५
अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन । • वजेट तथा वािष�क काय��म अनुसारको �गित
तयार नगरेकोले पा�लकाको वजेट, शशत� तथा िवषयगत अनुदानको काय��म काया��वयनमा आए नआएको र काय��म अनुसारको �गित भए नभएको संव�धमा एिकन गन�
सिकएन । • िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५ क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम
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९७ उपिनयम (११) मा िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ भौितक संरचनाह�को िववरण खुलाई अिभलेख रा�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले िवगत वष�दे�ख भएको
काय�को लगत नराखेको कारण एकै योजनालाइ एक भ�दा वढी वष�मा वजेट िविनयोजन ह�न स�ने दे�खएको, • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार
कामलाइ �यव��थत गन� लेखा सिमित, सुशासन सिमित लगायतका सिमित तथा िवशेष सिमित गठन गन� स�ने उ�ेख भएकोमा सुशासन सिमित गठन नभएको कारण
सं�थागत सुशासनको ��थितको वारेमा मु�यांकन गन� स�ने ��थित नभएको, • सूचना अ�धकारीको काम, कत��य र �ज�मेवारी स�व�धी िनद�िशका, २०७३ को दफा २५ मा
सूचनाको माग, सो अनु�प सूचना �बाहको अव�था वा सूचना िदन इ�कार गरेको अिभलेख रा�नुपन� जसमा सूचना माग गन�को िववरण तथा सूचनाको संि�� िबबरण आिदको
िववरण रा�नुपन� उ�ेख भएकोमा सूचना माग र �बाहको अिभलेख �यब�थापन नगरेको, • सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद २ दफा ७.१
मा भ�ा �ा� त ग�ररहेका लाभ�ाहीह�ले आगामी आथ�क वष�मा पिन भ�ा �लन चाहेमा दफा ६ को उपदफा १ मा उ�े�खत समयाव�धिभ� वडा काया�लयमा दरखा�त िदनुपन�
�यव�था भएकोमा सो को पालना नभएको, • सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ८ दफा २८ मा सामा�जक सुर�ा काय��मको िनयिमत
अनुगमन,मु�या�न तथा सुपरीवे�ण गन� �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन गनु�पन� �यव�था भएकोमा उ� सिमित गठन नगरेको तथा अनुगमन
मु�यांकनको काय� नभएको, • सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ (क) मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� त गन�ह�को िववरण
स�ब��धत वडा सिमितह�को �सफा�रसका आधारमा �थानीय सभामा पेश गनु�पछ�  भ� ने �यव�था रहेकोमा काया�लयले लाभ�ाहीह�को िववरण सभामा पेश नगरेको, •

सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ (घ) मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� त गन� लाभ�ािहह�को नाम नामे�स �थानीय तहको वेवसाइटमा
रा� नुपन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले उ� काय�िव�धको पालना नगरेको, • सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ दफा ३४ मा पा�लकाले
नयाँ नाम दता�, चौमा�सक भ�ा िवतरण स�ब��ध िववरण साव�जिनक गनु�पन� �यव�था भएता पिन काया�लयले उ� िववरणह� साव�जिनक गरेको दे�खने गरी �माण नराखेको, •
सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ दफा ३५ मा वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म
स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� र �ा� त गुनासा तथा सुझावह� स�वोधन गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को पालना नभएको, • िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन
ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले गरेको कामको वािष�क �ितवेदन �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी
सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था रहेकोमा �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको नदे�खएको, • वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा �थानीय तहले
िनयमावलीको अनुसूची वमो�जम सडकह� िनमा�ण, १०० िम स�मको पुल, �ल�ट �सँचाइ, सडक �तरो�ती लगायतका काय�मा वातावरणीय अ�ययन गनु�पन� र नगरेमा दफा
३५ वमो�जम �= ५ लाख स�म ज�रवाना ह�ने �यव�था भएकोमा �थानीय तह आफैले पालना नगरेको तथा पालना गराएको स�व�धी अिभलेख नराखेको, • �थानीय सरकार
स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा �थानीय तहले साव�जिनक स�प��को संर�ण गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को अिभलेख नराखेको, • िनजामती सेवा ऐन, 2049 को
दफा 7 (2) ख वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा �. १ करोड २६ लाख ९३
हजार खच� लेखेको पाईयो ।जसले गदा� भु�ानी ह�नुपन� भ�दा वढी �ेड भु�ानी ह�ने अव�था रहेको, • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा �थानीय तहले
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न�सापास गनु�पन� उ�ेख छ र न�सापास नगराइ भवन िनमा�ण गन� नह�ने उ�ेख भएकोमा �यनु मा�ामा मा� न�सापास भएको तथा अनुगमन कमजोर रहेको, • �टील �ुवुलर
पोल १०० थान �सचाइ िवकास िडिभजन काया�लयवाट आएकोमा हामस�म ३० वडामा� जडान भएको जानकारी �ा� भएकोले वाँक� ७० वटा काया�लय तथा वडा प�रषर
िभ� नै रहेको दे�खएको • पा�लकािभ� कुल भुिमिहन सुकु�वासी १७, भुिमिहन द�लत ३३ तथा अ�यव��थत वसोवासीको सं�या ५७ रहेको। 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 ।

४ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते
िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७
िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा २०७७।०३।१० गते �.३४
करोड ४२ लाख १९ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।१० मा पा�रत भएको छ ।
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५ पँूजीगत खच�को ��थित 

काया�लयको कुल पँूजीगत खच�को िव�लेषण गदा� देहायअनुसारको ख�रद िव�धवाट रकम खच� भएको िववरण पेश भएको छ । साव�जिनक ख�रद िनमयावली, २०६४ को िनयम
९७ मा रोजगारी �सज�ना ह�ने तथा लाभ�ाही समुदायलाई ह�ता�तरण ह�ने आयोजना मा� उपभो�ा सिमतीवाट गराउनुपन�मा जिटल तथा हेभी मे�सन समेत �योग ह�ने �
७१६०२१६१।०० को काय� उपभो�ा सिमित तथा लाभ�ाहीवाट गराएको छ। उपभो�ा सिमितवाट गराएको कामको गुण�तर परी�ण लगायतका काय� नभएको कारण
यसको गुण�तर तथा िदगोपनाको प� कमजोर ह�न स�ने दे�खदा उपभो�ा सिमितमाफ� त धेरै काय� गराउने प�रपाटीमा सुधार गनु�पद�छ ।

ख�रद िव�ध खच� रकम

खुला बोलप�वाट ४९०५४९३२

�सलब�दी दरभाउप�वाट २२०००००

सोझै १७०००००

उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट ७१६०२१६१

ज�माः १२४५५७०९३

६ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा गाँउपा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार
यस वष� ज�म दता� ३५६, मृ�य ुदता� १३३ वटा, वसाइ सराइ ४४, घरवाटो �सफा�रश ६३ वटा, नाग�रकता �सफा�रश ३८० वटा तथा नाता �मािणत १७६ को अ�य
१३३७० वटा दता� तथा �सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो । पा�लकाले स�व�ध िव�छेद, बसाई सराई, प�ीकरण दता� तथा �सफा�रश, पा�रवा�रक लगतको अिभलेख
आिदको स�ब�धमा अिभलेख राखेको छैन भने �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून तथा मापद�ड समेत वनाएको छैन। ऐन बमो�जम कानून वनाई सोको अिभलेख
�यव��थत गनु� पद�छ।
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७ अनुगमन तथा �मण खच� 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा �मण खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण गरेपिछ सो को अिभलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा रा�नुपन� तथा �मणलाई
िव�वसनीय वनाउन आव�यकता अनुसार आ�तरीक िनय��ण �णालीको थप �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ । िनयम १९ मा �ज�ािभ�को ठाउँको दरुीको िववरण रा�नुपन� उ�ेख
छ । काया�लयले यस वष� िवषयगत िशष�क तथा क��ट�जे�सी वाहेक चालू खच� िशष�कवाट �. २३ लाख २७ हजार खच� लेखेको छ तर �मणको उ�े�य, अनुगमन तथा �मण
�ितवेदन, �मण अिभलेख, दरुीको िववरण, सवारी साधनको िटकट आिद राखेको छैन । जसले गदा� अनुगमन तथा �मणको सिह सदपुयोग भएको छ भ�े आधार रहेन ।
यसमा सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।
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८ योजना र काया��वयन 

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

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना ७५ ३९३००००

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना १०७ २२७३७३९५

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना १७ १२५८७४६१

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मा योजना ९ १७९६८०६२

५ ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� १ ६९५७८६७

ज�मा २०९ ६४१८०७८५

९ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार यस वष� कुनै पिन उजुरी नपरेको
पा�लकाले जनाएको छ।
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१० चौमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ मा �ैमा�सक �गित िववरण वनाई के���य िनकाय तथा कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयमा पेश गनु�पन� के���य िनकायले �ैमा�सक िववरण तयार गरी अथ� म��ालय र योजना आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको सु� स�टवेयरवाट �ैमा�सक
�ितवेदन �ा� नह�ने ह� ँदा सु�मा उपल�ध ह�ने चौमा�सक िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ। जसअनुसार पुजीगत खच�म�ये ते�ो
चौमासीकमा मा� कुल खच�को ७५ �ितशत खच� भएको दे�ख�छ। वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था
अनु�प ते�ो चौमासीक तथा आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

कुल पँुजीगत खच� ७६६३६ १८१५ १७००१ ५७८२० ३३६०२

�ितशत १०० २.३६ २२.१८ ७५.४६ ४३.८४
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११ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत
बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (%) कुल खच� म�ये �ितशत

१ आ�थ�क िवकास ३७६४०००० ३१५५६९०८.७८ ८३.८४ ११.६

२ सामा�जक िवकास १३१५३४८३० ११४१२६४३५.१४ ८६.७७ ४१.९५

३ पूवा�धार िवकास ७२२९१००० ५६५४५८४६.७७ ७८.२२ २०.७९

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ४३९४००० २८०३५१३.५ ६३.८ १.०३

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ९८३५९०७४.१५ ६७००८७८२.३ ६८.१३ २४.६३

कुल ज�मा ३४४२१८९०४ २७२०४१४८६.४९ ७९.०३ १००

उपयु��ानुसार कुल खच�म�ये काय�स�चालन खच�मा २५ �ितशत खच� भएकोमा पुवा�धार िवकासमा २१ �ितशत मा� खच� भएको छ। पुवा�धार िवकासमा वढी खच� गन� गरी
काय��म तयार गरी काया��वयन गनु�पद�छ।
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१२ खच� िव�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �. २६ लाख ९७ हजार राज�व बाँडफाँट र अनुदानबाट �.२८ करोड ४ लाख ९ हजार समेत �.२८ करोड ३१ लाख ६ हजार
आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. १९ करोड ८५ लाख ६० हजार र पँू�जगत तफ�  � ८ करोड १ लाख ३७ हजार खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ०.९७
�ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा �. ७३ लाख ८४ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको क�रव ३ गुणा रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै
अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ७० �ितशत चालु र ३० �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा
�यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण
�योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ।

१३ अनुदान िफता� 
िविनयोजन ऐन, २०७७ को दफा ४ (१२) तथा (१३) मा सशत�, समपुरक तथा िवशेष अनुदानको रकम असार मसा�तस�म खच� नभइ वचत भएमा �य�तो रकम स�व��धत
कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमाफ� त संघीय स��चत कोषमा िफता� गनु�पन� र िफता� नभएमा िव�ीय समानीकरण अनुदानवाट उ� रकम क�ा गनु�पन� उ�ेख छ। �देशको
हकमा पिन �देश िविनयोजन ऐन, २०७७ ले सोही �यव�था गरेको छ।�ा� िववरण अनुसार २०७८ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा
िफता� गरेको पाइएन । खच� नभई बाँक� रहेको िन�नानुसारको रकम स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पद�छ। छलफलको �ममा उ� रकम �शासिकय भवनको लािग आएको,
खच� धेरै भएकोमा वढी खच� काया�लयतफ� वाट भएकोले �देशको �ोतमा कम खच� दे�खएको जनाएको छ। �ोत स�तुलन गरी खच� िमलान ह�ने गरी �े�ता अ�ाव�धक
गनु�पद�छ।

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

�देश सरकार समपुरक ७५,००,००० ५६,५५,०८०.९४ १८,४४,९१९.०६
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१४ काय��गत �गित 

तोिकएको ल�य पुरा गरी शत लि�त �गित हा�सल गनु�पद�छ । काया�लयले देहायका काय��ममा शु�य �गित गरेको छ । पुरा गन� स�ने योजनाह� छनोट गरी काया��वयनमा
लैजानुपद�छ । पूजीगत काय��म तफ�  कम �गित भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:

काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम िविनयोजन खच� खच� (%)

झो.पु िनमा�णमा साझेदारी काय��म ८०० २१८ २७.३५

सा�मे कु�लुङ मोटरबाटो �तरउ�ित समपुरक अनुदान ५००० १३६९ २७.३९

घा�ाङ सामुदाियक वा�ा पालन फाम� क�पाउ�ड िनमा�ण ९०० ० ०

मम�त स�भार तथा पुनिनमा�ण कोष १००० ० ०

ब�थ�� से�टर �थापना ६००० ० ०

मालीङ खानेपानी आयोजना ४८०० ० ०

१५ 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 । पा�लकाले यस वष� चालु खातावाट कम�चारी क�याण कोषमा
�. ५ लाख ट� ा�सफर गरेको छ । पा�लकाका �थानीय तहका कम�चारीवाट रकम क�ा नगरी कम�चारी क�याण कोष िशष�क अ�तग�त एकमु� � ५ लाख ट� ा�सफर गनु� उिचत
दे�खएन ।साथै उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था समेत भएको छैन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोझै
कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने दे�खदनै ।य�तो �कृयामा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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१६ साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली (PAMS) पूण� �पमा �योगमा नआएको 
गाउँपा�लकाले साव�जिनक स�पती �यव�थापन �णाली पुण� �पमा लागु नगरेको कारण पा�लकाको स�पुण� साव�जिनक स�पती तथा सोको मौि�क मु�य स�व�धमा एिकन गन�
सिकएन। पा�लकाले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली (PAMS) पुण� �पमा लागु गरी साव�जनीक स�प��को अिभलेख तथा संर�ण गनु�पद�छ।

१७ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था
छ । यस �थानीय तहले यो वष� िविवध िशष�कवाट ४५ लाख ९६ हजार खाना खाजा लगायत िविवध खच� गरेको छ भने खच�का �माण हेदा� िवल मा� आएको दे�ख�छ तथा
�योजन खु�दनै ।य�तो �वृ��मा िनय��ण गरी खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१८ िव�ीय समानीकरणबाट चालू खच� 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (४) मा �थानीय तहले आफुले उठाएको आ�त�रक आय र राज�व वाँडफाँटवाट �ा� ह�ने रकमवाट �शासिनक
खच� पु�े गरी राज�व र �ययको िववरण पेश गनु�पन� उ�ेख छ भने दफा २८ मा अनुदान जुन �योजनको लािग �ा� भएको हो सोही �योजनको लािग मा� खच� गनु�पन� उ�ेख
गरेको छ। जस अनुसार िव�ीय समािनकरण अनुदानको वजेटवाट चालू �कृितका काय�मा खच� गन� िम�दनै। तर यस �थानीय तहले िव�ीय समािनकरण अनुदानको �ोतवाट
देहायअनुसारका चालु खच� िशष�कमा देहायअनुसार � २ करोड ९५ लाख ७७ हजार वजेट राखी � २ करोड ५३ लाख ९१ हजार खच� गरेको छ।चालु �कृितका खच�
आ�त�रक आय तथा राज�व वाँडफाँटको रकमवाट खच� गनु�पन�मा समानीकरण अनुदानवाट खच� गरेकोले यस िशष�कवाट ग�रने चालु �कृितका खच�मा पुण��पमा िनय��ण
गनु�पद�छ।

खच� संकेत नं. खच� शीष�क अ��तम बजेट खच�

२११११ पा�र�िमक कम�चारी 1,072,000.00 663,450.00

२१११२ पा�र�िमक पदा�धकारी 2,697,000.00 2,620,500.00

२११२२ खा�ा� 187,000.00 186,746.00

२११३९ अ�य भ�ा 948,000.00 944,950.00
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२१२१९ अ�य सामा�जक सुर�ा खच� - -

२२१११ पानी तथा िबजुली 20,000.00 -

२२११२ संचार महसुल 52,000.00 9,000.00

२२२१२ इ�धन (काया�लय �योजन) 20,000.00 13,537.00

२२२१३ सवारी साधन मम�त खच� 30,000.00 -

२२३११ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 776,000.00 679,349.96

२२३१९ अ�य काया�लय संचालन खच� 50,000.00 28,240.00

२२४११ सेवा र परामश� खच� 1,000,000.00 982,560.00

२२५१२ सीप िवकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी स�ब�धी खच� 855,000.00 843,500.00

२२५२१ उ�पादन साम�ी / सेवा खच� 600,000.00 596,624.00

२२५२२ काय��म खच� 9,912,000.00 8,907,887.00

२२५२९ िविवध काय��म खच� 1,590,000.00 1,456,557.00

२२६११ अनुगमन, मू�यांकन खच� 515,000.00 399,360.00

२२६१२ �मण खच� 270,000.00 264,700.00

२२७११ िविवध खच� 3,950,000.00 2,690,643.00
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२५३११ शैि�क सं�थाह�लाई सहायता 550,000.00 550,000.00

२५३१२ �वा�थ सं�थाह�लाई सहायता 100,000.00 98,250.00

२५३१४ धािम�क तथा सां�कृितक सं�था सहायता 300,000.00 300,000.00

२६४११ सरकारी िनकाय, सिमित एवं बोड�ह�लाई िनःशत� अनुदान 2,595,000.00 2,595,000.00

२७१११ सामा�जक सुर�ा 100,000.00 100,000.00

२७११२ अ�य सामा�जक सुर�ा 50,000.00 50,000.00

२७२११ छा�वृ�� 165,000.00 165,000.00

२७२१३ औषधीख�रद खच� 500,000.00 -

२८१४३ सवारी साधन तथा मेिशनर औजार भाडा 270,000.00 245,000.00

२८९११ भैपरी आउने चालु खच� 403,000.00 -

ज�माः 29,577,000.00 25,390,854

१९ रकमा�तर 
�थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा काय�पा�लकाले �वीकृत वािष�क वजेटको कुनै शीष�कवाट पँूजीगत शीष�कमा प�चीस �ितशतमा नवढाइ रकमा�तर
गन� स�ने उ�ेख छ। �ा� िववरण अनुसार चालु तथा पु�जगत खच�बाट ६६ काय��मको � २ करोड २७ लाख ९४ हजार रकमा�तरवाट घटाएको दे�ख�छ रकमा�तरवाट ८८
टु�े योजनामा � ३ करोड ३४ लाख ८८ हजार थप गरेको दे�खएको छ । रकमा�तर गदा� कानुनको प�र�धिभ� रही स�व�धीत िशष�कको २५ �ितशत कटे नकटेको एिकन
गरेको छैन। चालुमा ह�ने रकमा�तरमा िनय��ण गनु�पद�छ।
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२०

सेवा करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी कम�चारी तथा सेवा करारबाट �लईने
कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� तथा उपदफा (८) मा नगर �हरी, सवारी चालक, माली, वगैचे, चौिकदार, काया�लय सहयोगी आिदको पद वाहेक अ�य पद तथा सेवामा
करारवाट पदपूित� गन� नसिकने कानूनी �यव�था रहेको छ। यस स�व�धमा संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले २०७४।१२।१४ मा जारी गरेको �थानीय तहमा
करारमा जनशि� �यव�थापन गन� काय�िव�ध, २०७४ मा �वीकृत दरव�दी भ�दा वािहर अ�य �पमा कम�चारीह� राखी तलब भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी गन� निम�ने र
�य�तो काय� �च�लत कानून िवप�रत ह�ने ह� ँदा भु�ानी गन� पदा�धकारीवाट असुल उपर ह�ने �यहोरा उ�ेख छ। तर पा�लकाले �वीकृत दरव�दी वेगर यस वष� सेवा करारमा
रा�न नपाइने कम�चारीलाइ मा� � २७६७४४०। भु�ानी भएको अव�था छ। ऐन अनुसार करारमा रा�न नपाउने अव�थामा करारमा कम�चारी रा�ने काय� उिचत दे�खएन।

�स नं पद नाम मा�सक तलब बािष�क तलब

१ ना.�ा.स ल�मी शेपा� २६६१० 345930

२ ना.प.�वा.�ा सुवास पौडेल २६६१० 345930

३ ना.�ा.स �ीका�त �यौपाने २६६१० 345930

४ ना.प.�वा.�ा राम �ासद गु�� २६६१० 345930

५ ना.प.�वा.�ा लेखनाथ पौडेल २६६१० 345930

६ �या अ िनतु गु�� २६६१० 345930

७ स.क�पु.अ शोष कुमारी गु�� २६६१० 345930

८ ना.�.सा स�झना गु�� २६६१० 345930

ज�मा 2767440
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यस स�व�धमा छलफल गदा� कृिष तथा तथा पशु तफ�  संघीय सरकारको काय��म अ�तग�तका पा�लकावाट समेत पा�र�िमक �यहो�रने कम�चारी रहेको र केही कम�चारी
अ�याव�यक भइ दरव�दी िभ� कम�चारी करारमा �लएको पा�लकाले जनाएको छ।

२१ �ेस स�ाहकार 
ग�डक� �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७६ मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले 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 ।
गाउँपा�लकाको अ�य�का �ेस स�ाहकारको �पमा �ी अ�वीर गु�� लाई िनय�ु गरी मा�सक � २६६१०। का दरले भु�ानी गरेको रकम िनयमसंगत दे�खएन।

२२ पा�र�िमक कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२(२) मा �ाकृितक �यि�ले रोजगारीबाट �ा� ह�ने आयको गणना गदा� कर �योजनको लािग नगद आधारमा लेखा�न गनू�पन� र दफा २३ मा
कूनै �यि�ले कर �योजनको लािग यस ऐनको अ�धनमा रही रोजगारी वा लगानीबाट भएको आयको गणनाको लेखा�न नगद आधारमा गदा� िनजले भू�ानी �ा� गदा� वा
िनजलाई सो भू�ानी उपल�ध ह� ंदाको अव�थामा मा� िनजको आय गणनामा रकम �ा� गरेको मानी समावेश गनू�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले उपा�य� �ी कुमारी मुनी
गु��लाई मा�सक ४३०००।ले � ५४१००० भु�ानी िदएकोमा पा�र�िमक कर क�ा गरेको छैन। अतः � ४ लाख ५० हजार दे�ख थप � १ लाख स�मको १० �ितशतले
ह�न आउने रकम � ९१००। असुल गनु�पन� � ..

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)
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२३ पा�लका �ोतबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था भए अनुसार �वीकृत दरव�दीिभ�का िश�क
लगायतको तलव भ�ा शशत� अनुदानवाट �ा� भइ पा�लकाले खच� गरेको छ । तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�नै �ोतबाट
तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण लगायतको आ�त�रक �ोतवाट देहायका िव�ालयलाइ िश�क दरव�दी पया�� नभएको भिन तलवको लािग अनुदानको
�पमा रकम िनकासा गरेको पाईयो । आव�यक भए दरव�दी �वीकृत गन� तफ�  पहल गनु�पन�मा दरव�दीिभ� नपरेका िश�कह�को लािग तलव भ�ा िदने गरी अनुदान िदएको
दे�खयो। य�तो �वृ��मा िनय��ण गनु�पद�छ।

भौ नं िववरण रकम

४ िनजी �ोतका िश�कलाइ तलव भ�ा भु�ानी ८१४९००

३२ िनजी �ोतका िश�कलाइ तलव भ�ा भु�ानी ११३८८००

१२० िनजी �ोतका ३२ िश�कलाइ तलव भ�ा भु�ानी १०८३५६६

१८६ िनजी �ोतका िश�कलाइ तलव भ�ा भु�ानी १०००००

२९८ िनजी �ोतका िश�कलाइ तलव भ�ा भु�ानी १५४७७३४

ज�मा २६६००००।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२४ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा �  ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमबाट गनु� पन� तथा िनयमावलीको िनयम ३१ मा
� २० लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� वोलप�को मा�यमवाट गनु�पन�मा सो नगरी देहायका िबिभ� फम�ह�बाट काया�लय सामानह� �सधै ख�रद ग�रएको तथा सोभैm ख�रद
काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा एउटा आपूित�कता�संग सीमा भ�दा बढी रकमको सोभैm ख�रद गन� नह�ने उ�ेख भएकोमा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको िवपरीत ह�ने गरी
एउटै फम�सँग पटक पटक ख�रद गनु� उिचत दे�खएन। यसमा सुधार गनु�पद�छ।

भौ नं िववरण रकम

३१ मसल�द सामा�ी (प��लक छापाखाना) २३४०१७

७९ मसल�� सामा�ी (प��लक छापाखाना) १४६४९३

१०९ �वा��य सामा�ी ख�रद (िचराग फाम��स) १७८२९२

३४६ मसल�द तथा काय�लय सामा�ी(लु��बिन इ�टर�ाइजेज) १४२७८८

३४७ मसल�द तथा काया�लय सामाि�(�य ुस�र�गी ि��टस�) १३९८३७

३४८ मसल�द तथा काया�लय सामाि� ( प��लक छापाखाना) १९६३२२

२३२ �यािवन तार जा�ल ख�रद (ल�जु� हाड�वयर से�टर ए�ड स�लायस�) ४९९६१६

१६ पशु शाखाको औष�ध ख�रद ४६१९१३

ज�माः १९९९२७८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२५ आलुको िवउ िवतरण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा खच�लाइ पु��ाइ गन� �माण काजगात समेतको लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ। यस
गाउँपा�लकाले आलुको िवउ िवतरण गदा� भौ नं १०४।२०७७।११।०६ आलुको िवउ िवतरणमा ५० �ितशत अनुदानमा � ५०००००।को आलुको िवउको भु�ानी
काया�लयको तफ� बाट भएको छ। यसरी काया�लयले खा�ा� तथा िबउ आलु अलैची तथा फलफुल नस�री बाट � १००००००। को आलुको िवउ ख�रद गरेको िवल राखेकोमा
�ज�सी दा�खला फारममा ५ लाख बरावरको आलुको प�रमाण दा�खला भएको र िवतरणको भरपाई पिन सोही वरावर मा� रहेको पाइयो । यसरी काय�लयबाट भु�ानी भएको
रकम बरावरको आलुको दा�खला तथा िवतरणको भपा�इ नभएकोले � ५०००००। को ६२५० प�रमाण दा�खला तथा िवतरण गरेको �माण पेश गनु�पन� �

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२६ अनु�पादक तथा िवतरणमुखी खच� 
साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा खच� गरेको दे�ख�छ ।
आ�त�रक �ोत कम भएको पा�लकाले अनु�पादक खच�मा िनय��ण गरी िवकास िनमा�ण तथा िश�ा, �वा��यमा लगानीमा वृि� गनु�पन� दे�ख�छ।

भौ नं भु�ानी पाउने सं�थाको नाम �योजन रकम

२१८ सामुिहक होम�टे पसगाउँ महो�सव ३०००००

३६१ पय�टक�य �यव�थापन सिमित घले गाउँ महो�सव २१०२४६

२३२ ला�लगुरास यवुा �लब खेलकुद काय��म २६७००

१४५ यवुा तथा खेलकुद िवकास सिमत गाउँपा�लका फुटबल काय��म १२०००००

२३८ �माट�भेलेज खेलकुद सिमित खेलकुद काय��म ५००००

१३६ बागलु�पानी यवुा �लव खेलकुद काय��म २०००००

१३७ मिहला स�ाल सिमित �मण काय��म ५००००

१५६ उतरक�या यनुाइटेड �लव खेलकुद काय��म ५००००

१६० वडा नं ८ खेलकुद िवकास काय��म ४५०००

ज�माः २१३१९४६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२७ गाउँपा�लका फुटबल �लग स�ालन 

काय�लयले भौ नं १४५।२०७७।१२।१९ वाट गाउँपा�लका �लग खेलकुद स�ालन को लािग यवुा तथा खेलकुद िवकास सिमित लाई � १२०००००। खच� गरेको छ। यस
स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायअनुसार छन् : • खेलकुद काय��म २०७७।१२।५ दे�ख २०७७।१२।९ स�म ५ िदन सं�ालन भएकोमा खच�को िववरणमा पुर�कारमा �
१६१०००।, रे�� पा�र�िमक � १९००००।, रे�� तथा खेलाडी �यव�थापन खच� � ६३३८००। खेलकुद सामा�ी ख�रदमा � १६७२७०। र संचालन �यव�थापन तथा
ढुवानीमा � ४७९३० खच� गरेको उ�ेख छ । �यव�थापन खच� पय�टन �यव�थापन सिमित (घले गाउँ) को िवल पेश गरेको छ उ� िवलमा कित जना खेलाडी तथा अ�य
�यि�ह� सहभागी �थए उ�ेख नभएको अव�था छ। काया�लयले अथ� म��ालयले तयार गरेको काय�स�चालन िनद�िशका, २०७५ मा उ�ेख भएको दर रेट बमो�जम खाजा
खाना तथा बसोबासको लािग रकम उपल�ध गराउनुपन�मा न�स� िवपरीत िवल पेश गरेको आधारमा रकम भु�ानी गरेको छ। • रे�� �िश�कलाइ ९ वटा खेलको � १००००।
को दरले � १९००००। पा�र�िमक उपल�ध गराएको छ भने रे�� �यव�थापनका लािग खाना तथा खाजा र बसाइको लािग � ५१७५०। खच� गरेको छ । रेि�लाइ �ित
खेलको � १० हजारको दरले रकम िदने कानूनी आधार तयार नगरी भु�ानी िदनु उिचत दे�खएन।

२८ �सलाई बुनाई ता�लम स�ालन 

यस पा�लकाले भौ नं २२५।२०७८।०२।२७ मा ३ मिहने ता�लम स�ालनका लािग �ी िहमचुली द�लत आमा समुहलाई � २१५३५०। भु�ानी िदएको छ। उ� ता�लम
स�ालनमा २ वटा मेिशन ख�रद ग�र � २४०००।को िवल पेश भएकोमा उ� मेिशन काय�लयमा दा�खला नभएको र अ�य िनकायको लािग ह�ता�तरण पिन नभएको अव�था
छ। पा�लकाले उ� मेिशन सदपुयोगको सुिन��चत गनु�पन� दे�ख�छ।

२९ िवतरणको भरपाई नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा खच�लाइ पु��ाइ गन� �माण काजगात समेतको लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ। पा�लकाले भौ
नं २३२।२०७८।०३।२७ बाट �यािवन तार जाली ख�रद ग�र ल�जु� हाड�वयर से�टर ए�ड स�लायस�लाई � ४९९६१६। भु�ानी गरेकोमा १०५ वटा जा�ल म�ये ६५ वटा
जाली िवतरण नगरेको पाइयो।जा�ल िवतरणको भरपाई पेश गनु�पन� � ...

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३० झोपु हेरालुको तलब 

भौ नं ३६५।२०७८।०३।२९ बाट झोपु हेरालुको लािग २९ जनाको ६००० को दरले � १७४०००।रकम िच� घलेको नाममा रकम भु�ानी गरेकोमा ७ जनाले हालस�म
पिन रकम नबुझेकोले बाँक� रकम असुल ह�नु पन� �

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

३१ छा�वृ�� 

गाउँपा�लकाले SEE मा उ�कृ� अंक �याउने िव�ा�थ�लाई छा�वृित �दान गरेको छ। पा�लकाले भौ नं ३३० बाट पोखरा इ��जिनय�र� कलेज लाई ३ जना िव�ा�थ�को बािष�क
शु�क � ३२१८२५। भु�ानी गरेको छ। भौ नं ३३१ बाट टे�नीकल हे�थ म�टी�पोज इ��टी�यटुलाई एच ए अ�ययनको लािग बािष�क १९९१००। भु�ानी िदएको छ।
�य�तै भौ नं ३३५ बाट पोखरा इ��जिनय�र� कलेज लाई बािष�क �पमा ३ जना िव�ा�थ�को हो�टेल खच� बापत � ४८००००। गरी ज�मा कुल � १०००९२५। भु�ानी
भएको छ। गाउँपा�लकाले छा�वृित �दान गदा� िव�ा�थ� छनोटको आधार एस ई ई मा उ�कृ� अंक �याउने िव�ा�थ� लाई �दान गरेको भिनएता पिन िव�ा�थ�ह�को शैि�क
�माणप� पेश नभएको र उ� छा�वृ�� छनोट गदा� कित जना स�म िव�ा�थ� लाई �दान गन� हो तथा िव�ा�थ� छनोटको आधार के हो उ�ेख गरेको पाइएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३२ काय�िव�ध भ�दा बढी भु�ानी 
अथ� म��ालयले तयार गरेको काय� स�चालन िनद�िशका, २०७५ मा िविभ� ता�लम तथा गो�ी आिदमा ह�ने खच�को मापद�ड तोिकएको छ। सोही अनुसार खच� गनु�पन�मा
पा�लकाले भौ नं २९।२०७८।०२।२७ बाट बगुर पालन ता�लम र कुखुरा पालन ता�लम सिहत ३ िदन ता�लम स�ालन गरेको बापत ��येक िदनको काय�प� बापत � १०००,

��तुती बापत � ५०० र पा�र�िमक बापत � १६०० भु�ानी िदएको छ। यसरी काया�लयको �यि�बाट ता�लम स�ालन गदा� � ��तुित बापत भु�ानी िदनु निम�ने साथै
काय�प� बापत रकम भु�ानी ग�रसकेपिछ पा�र�िमक बापत भु�ानी िदन निम�ने दे�खएकोले िनद�िशका िवपरीत वढी भु�ानी गरेको रकम असुल ह�नुपन� �

काय��मको िववरण नाम भु�ानी भएको रकम

काय�प� बापत ��तुित बापत पा�र�िमक बापत

बंगुर तथा कुखुरा पालन स�ब�धी ३ िदने ता�लम ितथ� मान �े� ६००० ३००० ९६००

बंगुर तथा कुखुरा पालन स�ब�धी ३ िदने ता�लम लेखनाथ �े� ३००० १५०० ४८००

४५०० १४४००

(उपरो� बे�जु म�ये लेखनाथ �े�को �. ६३०० काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

१२,६००

�म भौचर
न�बर
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३३ काया�लयको काम उपभो�ा सिमित माफ� त् गराएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा िमत�ययी, गुण�तरीय, रोजगारी �ृजना गन� तथा िदगोपना ह�ने भएमा �य�ता आयोजना उपभो�ा सिमितमाफ� त
गराउन सिकने उ�ेख छ। साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको कामको �वािम�व लाभ�ाही समुदायलाई नै
ह�ता�तरण गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले आफै िनमा�ण गनु�पन� आ�नै भवन िनमा�ण तथा मम�तको काम उपभो�ा सिमित माफ� त गराइ देहायअनुसार � ४०,६३,४६७। खच�
गरेको छ। उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउदा लाभ �ा� गन� र िदगोपना आउने योजनाको काय� गन� िदनुपन�मा ह�ता�तरण नह�ने र अिनवाय� �पमा काया�लयले नै गनु�पन�
काय�ह� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको पाइयो। िनयमावलीमा भएको �यव�थाको �ितकुल ह�ने गरी लाभ�ाही समुदाय माफ� त आ�नै भवन िनमा�ण काय� गराउनु अिनयिमत
दे�खएको �.

भौ नं. कामको िववरण भु�ानी रकम

�ज�ा सम�वय सिमितवाट �ा� कोषवाट खच�ः

२ वडा नं ७ को भवन िनमा�णको लािग वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ स लाइ भु�ानी १०३९४६७

३ वडा नं ४ को वडा काया�लय िनमा�णको लािग वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ स लाइ भु�ानी ३०२४०००

ज�माः ४०६३४६७

४,०६३,४६७

�म भौचर
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३४ आव�धक योजना िनमा�ण 

पा�लकाले �थापना भएको ५ औ वष� ला�े �ममा मा� ३ वष� अव�धको आव�धक योजना तयार गरेको छ। आव�धक योजनको लािग ग�डक� �देश �िश�ण �ित�ानले � ५
लाख र वाँक� पा�लकाले गरी भौ नं २ िविवध खच� तथा भौ नं ३६९ पा�लका चालुवाट �स�ले इ�फोटेक �ा�ललाइ कुल � १४८२५६०। भु�ानी गरेको दे�ख�छ। यसमा
दे�खएका �यहोराह� देहायअनुसार छन्:

क. साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को अनूसुची १ क मा �मण, वसोवास, मालसामान वा उपकरण वा सेवा लगायतका खच� लाइ सोधभना� ह�ने खच� भिन उ�ेख गरेको
छ। जसअनुसार �स�ले इ�फोटेक �ा�लले पेश गरेको आ�थ�क ��ताव तथा संझौता अनुसार कुल � ३८६४६०। (मु अ कर वाहेको � ३४२०००।) को सोधभना� ह�ने खच�
भिन उ�ेख गरेको तर िवल पेश नगरेको अव�था छ। उ� खच� अ�तग�त मु अ कर वाहेक यातायातमा १२००००।, अिफस भाडामा � ८० हजार, िफ�ड िट� पमा �
१२००००। तथा �ितवेदनमा � २२ हजार रहेको दे�खएकोमा िवल िवजक पेश नगरेकोले उ� खच�का �माण पेश गनु�पन� � ... ख. साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को
िनयम १२ मा परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख भएकोमा लागत अनुमान तयार नै नगरी ३ वटासँग दररेट माग गरी एक फम�वाट � १४८२५६०।को काम
गराइ भु�ानी िदएको छ। लागत अनुमान नै तयार नगरी संझौता गनु� उिचत दे�खएन। योजना िनमा�णमा कित जनशि� क�तो �कारको ला�े हो, दर कित हो, कित �यान डेज
ला�े हो एिकन नगरी ३ फम�सँग मा� दररेट माग गरी एक परामश�दाता छनोट गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ। ग. उ� फम�ले ि�विष�य योजना भिन ४०६ पृ�को �ितवेदन
िदएको तर �यसमा पा�लकाका गौरवका योजना, �पा�तरणकारी योजना, वह�विष�य योजनाह� केही उ�ेख नगरी केही �े�गत �यहोराह� उ�ेख गरेको दे�ख�छ। पा�लकाले
यस योजनालाइ �वीकृत गरेको तथा �काशन गरेको समेत दे�खदनै। ९ वटा वडा भएको यस पा�लकामा ५० को हाराहारीमा जन�ितिन�ध रहेको तथा थु�ै कम�चारी रहेकोमा
संघ तथा �देशका योजनासँग िमलान गन� गरी आफैले य�ता योजना वनाउन सिकने र आ�नो पा�लका िभ�का सम�या, अव�था, लाभका �े� तथा आ�थ�क सामा�जक
अव�थाको वारेमा पा�लकालाइ नै वढी �ान ह�ने अव�थामा आ�नै जनशि� �योग नगरी लागत अनुमान नै तयार नगरी परामश�दाता छनोट गरी काय� गराउनु उिचत दे�खएन।

३८६,४६०
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३५ लागत अनुमान तयार नगरी ठे�का 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को, ११ मा मालसामानको तथा १२ मा परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ भने
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा िनमा�ण काय�को हकमा जितसुकै रकमको तथा अ�यको हकमा � १ लाख भ�दा वढी रकमको कामको लागत अनुमान तयार
गनु�पन� उ�ेख छ। तर पा�लकाले देहायका कामको लािग �ित�पधा�को मा�यमवाट ख�रद गरेकोमा लागत अनुमान नै तयार गरेको छैन। जसले गदा� फम�ले पेश गरेको आ�थ�क
��ताव सारभुत �पमा �भाव�ाही रहे नरहेको एिकन गन� आधार भएन भने फम�ले पेश गरेको िवओ�यू सिह तथा वा�तिवक भए नभएको समेत एिकन गन� आधार भएन। अतः
लागत अनुमान अिनवाय� �पमा तयार गरी ठे�का �यव�थापन गनु�पन� दे�ख�छ।

भौ नं कामको िववरण भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम

३६९, िविवध २ आव�धक योजना िनमा�ण �स�ले इ�फोटेक �ा�ल १४८२५६०

३ एक�कृत �वा��य पुवा�धार िवकास काय��म अ�तग�त १५ सैयाको अ�पतालको िडिपआर िपस इ��जिनयरको घर जेभी ७९०३२२

कृिष पुजीगत उपिशष�कः

३९ ८ वटा �लाि�क घर िनमा�ण िप िव स�लायस� १२९५०००

ज�माः ३५६७८८२

३६ होम�टेमा िवशेष अनुदान 

होम�टे भएका गाउँमा सोलार व�ी जडान काय��मको लािग �देश सरकारले � ५० लाख िवशेष अनुदान िदएकोमा � ३२ लाख ८० हजार खच� भएको दे�ख�छ। ग�डक�
�देशले आफै स�चालन गरेको होम�टे अनुदान काय��म �ज�ा ��थत िडिभजन वन काया�लयमाफ� त काया��वयनमा रहेकोमा िवशेष अनुदानमाफ� त सोही होम�टेमा सोलार
व�ी जडानको लािग रकम िदँदा दोहोरो पन� स�ने दे�खएकोले दोहोरो नपन� सुिन��चत गनु�पद�छ।
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३७ तारजालीको काममा ढु�ा �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� मालसामान �थलगत �पमा उपल�ध ह�ने वा नह�ने अ�ययन गरी
दररेट िनधा�रण सिमितले तोकेको दरमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले सा�मे कु�लुङ मोटरवाटो �तरो�तीको लािग सा�मे कु�लुङ मोटरवाटो
�तरो�ती उपभो�ा सिमितलाइ भौ नं १२८ वाट � २२८२२०५। भु�ानी गरेको छ। कामको नापी िकताव प�र�ण गदा� उ� सिमितले ए�साभेसनको काममा �ेकर �योग
गरेर १५७.७३ घनिमटर ढंुगा फोरेको देखाएको छ भने सोही वाटोको िविभ� ठाउमा तारजालीमा ३३६.५० घनिमटर ढंुगा भन� काम (३३६.५० घनिमटरमा �ित घनिमटर �
२७१९।२५ को दरले कुल � ९१५०२७। को जाली भन� काम गरेको) गरेको समेत देखाएको छ। एकै वाटोको िविभ� चेनेजमा �ेकर �योग गरेर ढंुगा िनकालेको तर सोही
ढंुगा �योग गरेर जालीमा ढंुगा भन� काम नगरेको कारण १५७.७३ घनिमटर ढंुगाको �ज�ा दररेट अनुसार १८९७।५० को दरले � ३२९२२२। को वढी �ययभार पारेको छ।
अतः �योग ह�न स�ने ढंुगा �योग नगरी �ज�ा दररेटका आधारमा वािहरको ढंुगाको दर र �यामी �याला �योग गदा� उ� रकम अनाव�यक भु�ानी ह�न गएकोले यसरी वढी
�ययभार पान� गरी दरिव�लेषण गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको � ...

३२९,२२२

३८ �शासिनक भवन िनमा�ण 

पा�लकाले काया�लयको �शासिनक भवन िनमा�णको � ६१५,३०,९०२। को लागत अनुमान तयार ग�र वोलप� आ�ान गरी � ४१९,७४,८४५। मा रिवना अिवसा िवकोन
जेभी सँग संझौता गरेको छ। यस स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायअनुसार छन्:

क. �ोतको सुिन��चतता नभइ ठे�काः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १६ (६) मा वजेट तजु�मा गदा� खच�को �ोत सुिन��चतता
भएको ह�नुपन� उ�ेख छ। पा�लकाले यस भवनको लािग � ४१९,७४,८४५। मा रिवना अिवसा िवकोन जेभी सँग संझौता गरेकोमा �ोतको सुिन��चतता वेगर ठे�का संझौता
गरेको छ। कानूनमा भएको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।
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३९ परामश�दाता र काया�लयले तयार गरेको आइटम र दरमा फरक 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितले तय गरेको
दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले काया�लयको �शासिनक भवन िनमा�णको लािग परामश�दातावाट िडिपआर तयार गरेकोमा
परामश�दाताले � ४६९,३४,०४७। को लागत अनुमान तयार गरेको �ितवेदन लेखापरी�णका �ममा पेश गरेको तर ठे�का �यव�था गदा� सोही भवनको लािग �
६१५,३०,९०२। को लागत अनुमान तयार ग�र वोलप� आ�ान गरी � ४१९,७४,८४५। को संझौता गरेको छ। साथै देहायका आइटममा समेत प�रमाण र दर फरक पारेको
दे�ख�छ। फरक परेको नया दर लेखापरी�णका �ममा पेश नगरेकोले दर िव�लेषण सिह हो वा होइन एिकन गन� सिकएन। परामश�दाताले पेश गरेको �ितवेदनको तुलनामा
अ�धकांश आइटमको प�रमाणमा तलमा�थ भएको छ भने दरमा समेत फरक परेको छ। मु�य केही ठुला आइटमको प�र�ण गदा� ४ आइटमको काममा लागत अनुमानमा �
1769645। फरक परेको दे�खएकोले उ� रकम अिनयिमत दे�खएको � ...

िववरण परामश�दाताले तयार
गरेको

काया�लयले वोलप�
गरेको

फरक
प�रमाण

फरक दर वढी लागत अनुमान रकम (मुअकर
समेत)

प�रमाण दर प�रमाण दर

pcc 1:1.5:3 (M 20) 414.45 20735.7 493.1 22083.04 78.65 1347.34 750742

providing and fixing fe 500 57.58 125245 57.77 127626.7 0.19 2381.66 155475

steel reinforcement in rcc
works

brick work 1:6 229.13 15437.04 213.1 18635.54 -16.03 3198.5 770208

brick work 1:4 104.25 21867.32 104.25 22658.64 0 791.32 93219

0 0 1769645

१,७६९,६४५
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४० �ोिभजनल समको िबल नभएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२२ र १२३ मा िवल िवजक र �ािव�धक मु�यांकनका आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ। काया�लयले यस वष� दइु रिनङ
िवलवाट � ६९५७८६७। भु�ानी गरेको छ। जसमा पिहलो रिनङ िवलवाट �ोिभजनल सम अ�तग�त वीमाको � ५८६२९५।वीमाको िवलका आधारमा भु�ानी गरेको छ तर
रिवना अिवसा िवकोन जेभीले कत रकमको िवजक जारी गरेको दे�खदनै। ठे�का �ा� गन� जेभीले िवल पेश नगदा� वीमा वापतको खच� भएको रकमको आ�दानीमा नदे�खने तर
खच� घटाउन पाउने ह� ँदा िनजले ितनु�पन� आयकरमा कमी आउने भएकोले आगामी रिनङ िवल भु�ानी गदा� उ� जेभीवाट थप � ५८६२९५। को िवजक जारी गरेको �माण
पेश गनु�पन� �

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

४१ �यान िबलको आधारमा भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनमयावली, २०६४ को िनयम १९ मा � २० हजार भ�दा वढीको िनमा�ण काय� वा मालसामानको ख�रद गदा� मु अ करमा दता� भएका फम� तथा
�यवसायवाट मा� ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले भौ नं १७३ वाट वु�ोदय मािवलाइ फिन�चर ख�रद गरेवापत � १लाख ५० हजार भु�ानी िदएको दे�ख�छ। िवल
प�र�ण गदा� होम डेकोरेशन से�टरको � ४२४८०। को िवल तथा इशाने�वर स�लायस�को २२९६८। को फिन�चरको िवल मुअकरमा दता� नभएको दे�ख�छ। मुअकरमा दता�
भएको फम� वा क�पनीसँग कारोवार गरी य�तो �वृ��मा सुधार गनु�पद�छ।
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४२ पेिभङ ढु�ामा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितले तय गरेको
दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले तमु �ये �छु संघ पोचोको �वोइवो धी लाइ भौ नं १३७ वाट � ६ लाख भु�ानी गरेको छ। जसमा
िटिपकल िडजाइन �टोन पेिभङ (५ �सएम �थक) को लािग �ज�ा दररेट �योग नगरी वजार दरका आधारमा �ित वग�िमटर � १५०६।४ को िवल राखी २३६।३७ वग� िमटर
ढंुगा �योग भएको देखाएको छ तर िवल अ�ययन गदा� कुल � ३१२२००। िवल मा� पेश गरेको दे�खएकोले िवल भ�दा � २८८०२। वढी खच� लेखेकोले उ� रकम असुल
गनु�पन� �.. साथै �ज�ा दररेटमा �ित वग�िमटर � ५५०। उ�ेख भएकोमा मेिशनमेड भिन �ित वग�िमटर � १५०६।४ दर राखी वढी दर कायम गदा� उ� काममा �
२२६०६४। को वढी �ययभार पारेको दे�ख�छ। �ज�ा दररेटको आइटम समावेश गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन� दे�ख�छ।

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

४३ पेिभङ् ढु�ामा ओभर�याप 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितले तय गरेको
दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले को�दो आ�� स�म गोरेटो वाटो िनमा�ण उ स लाइ भौ नं १०३ वाट � ३६००००। भु�ानी गरेको छ।
जसमा ५० एमएम �थक पेिभङ िवथ �समे�ट मोटा�र १:४ को कामको लािग �ज�ा दररेट �योग नगरी वजार दरका आधारमा �ित वग�िमटर (ढंुगाको मा� � १३४४।८ को रेट
राखी) � २२३१।८८ को दर िव�लेषण गरी २०२.४४ वग� िमटरको काम गरेको देखाएको छ। �टोन पेिभङको काम सतहमा, �यो पिन १:४ को �समे�ट मसलामा �योग
गरेपिछ ओभर�याप नह�नेमा २० �ितशत ओभर�याप भएको देखाइ कुल ३३.७४ वग� िमटर ओभर�याप देखाउदा कुल � ७५३०४। वढी भु�ानी गरेकोले उपभो�ाको अंश
२२ �ितशत क�ा गरी वाँक� रकम असुल गनु�पन� � ..

५८,७५१

४४ मेिशनमेड ढु�ाको �योगमा बढी दररेट 

साथै �ज�ा दररेटमा �ित वग�िमटर � ५५०। उ�ेख भएकोमा मेिशनमेड भिन �ित वग�िमटर � १३४४।८० दर राखी वढी दर कायम गदा� उ� काममा � १६०८९९। को
वढी �ययभार पारेको दे�ख�छ। भवनको काममा मेिशनमेड ढंुगा �योग गन� केही हदस�म आव�यक दे�खएतापिन वाटोको काममा वढी दररेट रा�ने गरी मेिशनमेड �योग गन� गरी
वढी दर िव�लेषण गनु� उिचत दे�खएन। यसरी वाटोको काममा थप �ययभार पान� ग�र लागत अनुमानमा वृि� गरी वढी खच� लेखेको रकम अिनयिमत दे�खएको �

१६०,८९९

४५ न�स� फरक पारी बढी भु�ानी १००,६३७
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�ािमण सडकह�को लािग �थािनय पुवा�धार तथा कृिष सडक िवभाग (डो�लडार) ले न�स� तयार पारेको छ । �थानीय तहले �ामीण सडकह� लगायतका पुवा�धार तयार गदा�
सोही न�स� �योग गरेको दे�ख�छ । न�स� अनुसार नरम माटो का�ने कामको लिग �ित घनिमटर ०.५ तथा कडा माटोको लािग ०.६ �यानडेज �योग ह�ने उ�ेख भएकोमा
काया�लयले उ� कामको लािग भवनको न�स� �योग गरी �मश ०.७ र ०.८ �यानडेज �योग गरेको छ। डो�लडारको न�स�मा उ�ेख भएको दर भ�दा वढी दर राखेकोले
देहायअनुसार उपभो�ा समुहको योगदानको �ितशत क�ा गरी वाँक� रकम वढी भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �....

भौ नं कामको िववरण माटो का�ने
कामको िववरण

माटो का�ने
कामको प�रमाण

भु�ानी
भएको दर

भु�ानी
ह�नुपन� दर

काया�लयको
योगदान �ितशत

वढी
भु�ानी

काया�लयको
योगदान

११० भोजे आ�त�रक गोरेटो वाटो
िनमा�ण

कडा माटो ४६.७ 650.96 488.22 81.49 6194 250000

111 उप�ो चरागाउँ आ�त�रक
गोरेटो वाटो िनमा�ण

कडा माटो ५८.५ 650.96 488.22 79.26 7546 २८८०००

129 का�द ुदे�ख व�थ�ङ से�टर स�म
�सढी िनमा�ण उ स

कडा माटो १४६.८६ 650.96 488.22 84.72 20249 251053

१४० दोभान खोला वृहत �सचाइ कुलो
िनमा�ण उ स

कडा माटो १५७.५ 650.96 488.22 84.56 21674 240000

17 �ोचे गोरेटोवाटो िनमा�ण उ स नरम माटो २२.१८ 569.59 406.85 77.04 2781 192000

55 घा�ाङ कृिष सडक िनमा�ण उ स कडा माटो ७२.२५ 650.96 488.22 73.64 8658 288000

56 वगुम टोल देखी हे�थपो� जाने
गोरेटो वाटो िनमा�ण

कडा माटो ३३.३५ 650.96 488.22 80.90 4391 144000

57 पगुम गाउँ गोरेटो वाटो �तरो�ती कडा माटो २५.२ 650.96 488.22 81.70 3351 192000
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68 जनक�याण टोल गोरेटो वाटो
िनमा�ण

नरम माटो २७.७ 569.59 406.85 78.84 3554 288000

74 िघचे गाउँ आ�त�रक गोरेटो वाटो
�तरो�ती

कडा माटो २२.०५ 650.96 488.22 79.29 2845 192000

१४१ तलय फाँट �सचाइ कुलो िनमा�ण
उ स

कडा माटो १०१.२५ 650.96 488.22 82.43 13583 144000

164 वाटो सरसफाइ तथा मम�त उ स कडा माटो ४३.५ 650.96 488.22 86.65 6134 162140

९ कु�लुङ भोजे सडक �तरो�तो
उ स
(�थानीय पुवा�धार साझेदारी
काय��म)

कडा माटो २३८.५ 650.96 488.22 90.00 34934 1206950

९९५.५ ८२९९.७ १३५८९४ ३८३८१४३.

(उपरो� बे�जु म�ये दोभान खोला वृहत �सचाइ कुलो िनमा�ण उ स �.२१६७४ र तलय फाँट �सचाइ कुलो िनमा�ण उ स �.१३५८३ काया�लयको िनण�य अनुसार
�िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

४६ इ�ामा �यून िवजक�करण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमितले गरेको कामको खच�का िवल भपा�इ साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले
िविभ� काम उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएकोमा खच�का िवल प�र�ण गदा� पा�लकाले तयार गरेको दररेट भ�दा �याद ै�यनु मा�ामा िवजक पेश गरेको दे�खयो। इ�ाको काममा
�ज�ा दररेटमा �लास अनुसार �ित इ�ा �. १३, १४ र १६ रहेकोमा यस काया�लयले अ�धकांशमा � १५। कायम गरेको छ तर िवजक प�र�ण गदा� �ित इ�ा � ५। दे�ख
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११। िभ� ख�रद गरेको दे�खएकोमा समेत � १५। कै दरले मु�यांकन गरी भु�ानी िदएको छ। पा�लकाले �यनु िवजक�करणलाइ िनमु�ल पान� िवल अनुसारको मु�यांकन गनु�
ज�री दे�ख�छ भने उपभो�ाले िवल भपा�इ पेश गनु�पन� कानूनी �यव�था भएकोले िवलको आधारमा मु�यांकन गदा� देहायअनुसार � 479,087। वढी भु�ानी भएको दे�खएको
छ। �यनु िवजिककरणको अ��य गरी कम िवजक पेश भएमा सोही अनुसार भु�ानीको �य�था िमलाउनुपद�छ।

भौ
नं

भु�ानी पाउनेको नाम कुल भु�ानी
रकम

काया�लयको
योगदान

ि�क वक� को
काम
(घनिम)

�योगमा
आएका
इ�ा

दररेट उपभो�ा
सिमितको िवल
अनुसारको दर

फरक
दर

उ स को
योगदान क�ा
गरी वढी
भु�ानी

�ज स स अनुदान (िविवध कोष) तफ� ः

३ वडा नं ४ को वडा काया�लय िनमा�णको
लािग वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ स

३०२४००० 90.08 ३९.६ 22176 16.95 7.91 9.04 180593

पा�लका पँुजीगत तफ� ः

46 गाउँटोल सामुदाियक भवन िनमा�ण उ स १९२००० 80.85 ६.५५ 3668 16.95 11.3 5.65 16756

53 जनजाती �होइवो घर िनमा�ण योजना उ स 864000 90.41 4.67 2615.2 16.95 6.78 10.17 24046

94 व�थ�ङ से�टर �थापना उ स ३३२५५१४ 89.88 ३६.५७ 20479.2 18.08 8 10.08 185550

147 सयप�ी आमा समुह भवन िनमा�ण उ स ६७२००० 84.08 ९.१८ 5140.8 16.95 8.48 8.48 36631

166 तमु सं�हालय भवन िनमा�ण उ स ६७२००० 89.13 ७.८७ 4407.2 16.95 7.91 9.04 35511

479087
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४७

�टोन मेशनरीको काममा ओभर�याप 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा �ािव�धक जाँच गरी वा�तिवक कामको रकम भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले ड� ाइ �टोन मेशनरीको काममा
शु� लागत अनुमानमा नै न�स� अनुसार १० �ितशत ढंुगा थप गन� गरेकोमा नापीमा २० �ितशत ओभर�याप ह�ने मा�यता राखी मु�यांकन गदा� नमुना छनोट ग�र हे�रएका
िविभ� ७ योजनामा मा� � ३ लाख वढी भु�ानी भएको छ। अित िभरालो अव�थामा कुनै ठाउमा वढी ओभर�याप गनु�पन� अव�था ह�ने भएतापिन केही मा� िभरालो तथा तेस�
ठाउमा कम मा� ओभर�याप गरे पु�ेमा सम�मा २० �ितशत ओभर�याप िदनु उिचत दे�खएन। यसरी २० �ितशत ओभर�याप िदन िम�ने कानूनी आधार तथा न�स� भए पेश
गनु�पद�छ। अ�यथा यसरी न�स� वेगर भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

भौ नं भु�ानी पाउनेको dry stone
masonry

दर 20 �ितशत
ओभर�याप

२० % ओभर�यापको
मु�य

११० भोजे आ�त�रक गोरेटो वाटो िनमा�ण 50.4 ४७५७.२५ 8.4 39961

111 उप�ो चरागाउँ आ�त�रक गोरेटो वाटो िनमा�ण 66.87 ४७५७.२५ 9.95 47311

129 का�द ुदे�ख व�थ�ङ से�टर स�म �सढी िनमा�ण उ स 42.19 ४७५७.२५ 7.03 33451

16 छारने गोरेटो वाटो िनमा�ण उ स ५१.७८ ४७५७.२५ 8.63 41055

17 �ोचे गोरेटोवाटो िनमा�ण उ स 74.12 ४७५७.२५ 12.35 58768

32 सातक�या दे�ख पुरानो जीप �टेशन स�म �सडी वाटो िनमा�ण उ
स

६०.७७ ४७५७.२५ 10.13 48183

74 िघचे गाउँ आ�त�रक गोरेटो वाटो �तरो�ती 40.57 ४७५७.२५ 6.76 32167

ज�माः 300896

१० �ितशत ओभर�याप िदएको अव�थामा वढी ह�ने रकम १५०४४८

३००,८९६�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४८ न�स�मा फरक 

काया�लयले सडक िनमा�णका धेरै आइटमको दररेट रा�दा भवन िवभागले तयार गरेको दररेट राखी लागत अनुमान तयार गरेको छ। सडक िनमा�णका काय�मा सडक िवभागको
न�स� रा�नु उिचत ह�नेमा भवनको न�स� रा�नु उिचत दे�खएन। काया�लयले िविभ� भौ नं वाट उपभो�ा सिमितले ड� ाइ �टोन मेशनरीको काममा तल उ�े�खत घनिमटरको
काम भएकोमा भवनको दररेट �योग नगरी सडकको दररेट �योग गरेको अव�थामा देहायअनुसार � २ लाख २ हजार वचत ह�ने अव�था दे�खएको ह� ँदा दर िव�लेषण गदा� कम
ला�े गरी िव�लेषण गरी सरकारी रकमको सदपुयोग गनु�पन� दे�ख�छ।

भौ नं उपभो�ा सिमितको नाम dry stone masonry को काम (घमी) दर सडक िवभागको दर फरक रकम

११० भोजे आ�त�रक गोरेटो वाटो िनमा�ण 50.4 ४७५७.२५ ४३१८.१२५ 22132

111 उप�ो चरागाउँ आ�त�रक गोरेटो वाटो िनमा�ण 66.87 ४७५७.२५ ४३१८.१२५ 29364

129 का�द ुदे�ख व�थ�ङ से�टर स�म �सढी िनमा�ण उ स 42.19 ४७५७.२५ ४३१८.१२५ 18527

16 छारने गोरेटो वाटो िनमा�ण उ स ५१.७८ ४७५७.२५ ४३१८.१२५ 22738

17 �ोचे गोरेटोवाटो िनमा�ण उ स 74.12 ४७५७.२५ ४३१८.१२५ 32548

32 सातक�या दे�ख पुरानो जीप �टेशन स�म �सडी वाटो िनमा�ण उ स ६०.७७ ४७५७.२५ ४३१८.१२५ 26686

56 वगुम टोल देखी हे�थपो� जाने गोरेटो वाटो िनमा�ण 24.41 ४७५७.२५ ४३१८.१२५ 10719

57 पगुम गाउँ गोरेटो वाटो �तरो�ती ४९.६८ ४७५७.२५ ४३१८.१२५ 21816

74 िघचे गाउँ आ�त�रक गोरेटो वाटो �तरो�ती 40.57 ४७५७.२५ ४३१८.१२५ 17815

202344
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४९ जालीमा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितले तय गरेको
दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले �ी ला�लगँुराश यवुा �लव प�रवारलाइ खेल मैदान िनमा�ण काय�को लािग भौ नं १ वाट � ४८०,०००।
भु�ानी िदएको छ। उ� कामको नापी प�र�ण गदा� फेि�केशन अफ �यािवन व�सको काममा १.५*१*१ को ४० थान जाली �योगमा आएकोमा �ित जाली ८ वग� िमटर
ह�नेमा �ित जाली ९ वग�िमटर राखी दर िव�लेषण गदा� �ित वग�िमटर � ३१०।७५ को दरले � १२४३०। वढी भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

१२,४३०

५० िग�ी बालुवामा मुअकर िदएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� खच�को �माण रा�नुपद�छ। काया�लयले �थानीय पुवा�धार
िवकास साझेदारी तफ�  भौ नं ३ वाट ितजे उ�रक�या देवी म�दीर पुन�थ�पनाको लािग � १३२८८१२। भु�ानी गरेको छ। दर िव�लेषण गदा� िग�ी तथा वालुवामा मु अ कर
समेत ला�े गरी लागत अनुमान तयार गरेको तर मुअकर िवजक पेश नभएकोले उ� कामको िप�स�स, �टोन मेिशनरीमा �योगमा आएका िग�ी तथा वालुवाको मु अ कर रकम
� ७८४३। असुल गनु�पन� �

७,८४३
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५१ सामुदाियक �सकाई के�� अनुदान 

काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २-७-१३-११ को ६-७ मा �थानीय तहले िनयिमत �पमा चलेका �सकाई के��को �यव�थापन सिमतीले
गरेको �सफा�रसको िनण�य र �थलगत िनरी�ण �ितवेदनका आधारमा हा�जरी �माण �ा� भएपिछ सामुदाियक प�रचालकको �यनुतम तलव भ�ाको रकम उपल�ध गराई
वाँक� रकम ��तावका आधारमा उपल�ध गराउने गरी अ�धकतम २ लाख स�म अनुदान िदने �यव�था रहेको छ।पा�लकामा रहेका देहायवमो�जमका सामुदाियक �सकाइ
के��लाई ��ताव वेगर �.२ लाखका दरले अनुदान िदएको दे�ख�छ। यसरी खच�का यथे� �माण तथा ��ताव वेगर थप िनकासा िदएको रकम अिनयिमत दे�खएको �.

�सकाई के�� रकम

जनक�याण सामुदाियक �सकाई के�� २०००००

िम�लजुली सामुदाियक �सकाई के�� २०००००

ज�मा ४०००००

सामुदाियक �सकाई के��ले उ� अनुदान रकमवाट �यापटप क��यटुर ख�रद तथा इ�टरनेट जडानमा खच� गरेको काया�लयको भनाई रहेकोमा सो खच� पु�ी गन� कागजात
तथा िवल भरपाई पा�लकामा पेश भएको दे�खदनै।

४००,०००

५२ सामा�जक आ�थ�क लेखापरी�ण 

४९।०७७।११।१९ �थानीय तह अ�तग�त स�ा�लत सामुदाियक िव�ालयह�लाई सामा�जक परी�ण तथा आ�थ�क लेखापरी�ण वापत आधारभुत तह स�ा�लत
िव�ालयह�का लागी � १० हजार र मा�यािमक स�ा�लत �ित िव�ालय लाई � १५ हजारका दरले िनकासा िदने �यव�था िव�ालय �े� िवकास काय��म काय��वयन
पु��तका २०७६।७७ को २.७.१३.१० मा रहेकोमा पा�लकाले यस वष� ९ मा�यिमक िव�ालयलाई �.१५०००।०० का दरले र २० आधारभुत िव�ालयलाई �.१००००।
०० का दरले � ३३५०००।०० सामा�जक परी�ण तथा आ�थ�क लेखापरीषण वापत रकम िनकासा गरेकोमा लेखापरी�ण स�प� नभएकोले िनयमानुसार लेखापरी�ण
स�प� गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� अ�यथा असूल गन�पन� �

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)
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५३ िश�क दरब�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 २९ सामुदाियक िव�ालयह�मा १४२ िश�क दरव�दी रहेकोमा १४२ दरव�दीमा पदपुित� भएको दे�ख�छ।पदपुित�म�ये ७३ जना िश�क करारवाट अथा�त कुल
दरव�दीको ५१ �ितशत करारवाट पदपुित� भएको छ। पा�लकाले �र� एवम् करारवाट पदपुुित� भएको दरव�दीमा �थायी पदपुित� ग�र गुण�तरीय िश�ाको सुिन��चतता
गनु�पद�छ। पा�लकाले िमित २०७८।०३।२१ मा िश�ा मानव �ोत िवकास के��लाई पठाएको प�ानुसार पा�लकामा �ािव तहका १० दरव�दी पुल दरव�दीमा रहेको र मा िव
तहमा िश�क अभाव दे�खएकोले यथािश� दरव�दी िमलान गनु�पन� दे�ख�छ।

५४ दरब�दी बेगरको िव�ालयलाई थप अनुदान 

११८।२०७८।०३।२० पा�लकाले दरव�दी नभएका आधारभुत तथा मा�यिमक िव�ालयमा अ�ेजी गिणत िव�ान िवषयमा िश�क सहयोग अनुदान िशष�कअ�त�गत
पा�लकाका वन�थली मा िव र िहमालयन मा िव लाई �.४३१८८० का दरले ज�मा � ८६३७६०।०० अनुदान उपल�ध गराएको छ।पा�लकाले दरव�दी िमलान गरी आव�यक
दरव�दीमा �थायी पदपुत� गरी गुण�तरीय िश�ाको सुिन��चतता गनु�पद�छ।
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५५ पा�र�िमक कर 
आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८ मा रोजगरावाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा भु�ानी गदा� आयको
गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदातावाट कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ।काया�लयका िन�नानुसारका कम�चारीह�को वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम कर क�ी
गरेको दे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �.

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

िवजय लामा ४९४०७० ० ४९४०७० 8907 ४९४० ३९६७

ि�लोक च�� गु�ङ 748580 211816 ५३६७६४ 13176 5028 ८१४८

िदपक राज पौडेल ६९७३३८ १७७१३६ ५२०२०२ ११५२० ६९७३ ४५४७

��वल देवकोटा ४७७८७० ० ४७७८७० ७२८७ ४७७८ २५०९

ज�मा १९१७१

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

५६ क��यटुर ि��टर ख�रद 

साव�जिनक िनकायले साव�जिनक ख�रद काय� गदा� ख�रद स�झौतामा उ�ेख भएका शत�का आधारमा ख�रद काय� गनु�पद�छ।काया�लयले वडा काया�लयको लागी आव�यक
क��यटुर तथा ि��टर ख�रद गन� िहमालयन अिफस अटोमेसन �ा �ल संग स�झौता गरी �.७९२०००।०० भु�ानी गरेकोमा स�झौताको िव.ओ.�य ुमा ख�रद गन� क��यटुर
तथा सामा�ीको ३ वष� वारे�टी उ�ेख भएकोमा स�लायस�ले उपल�ध गराउनुपन� सामा�ीको पिहचान सिहतको वारे�टी �माणप� पा�लकामा पेश गरेको पाइएन।काया�लयले
ख�रद प�चातको सेवा सिहतको स�झौता गरी भु�ानी गरेकोमा सोको सुिन��चतता प�चात मा� भु�ानी गनु�पद�छ।
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५७ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा �  ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमबाट गनु� पन� तथा िनयमावलीको िनयम ३१ मा
� २० लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� वोलप�को मा�यमवाट गनु�पन�मा सो नगरी देहायका िबिभ� फम�ह�बाट काया�लय सामानह� �सधै ख�रद ग�रएको तथा सोभैm ख�रद
काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा एउटा आपूित�कता�संग सीमा भ�दा बढी रकमको सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख भएकोमा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको िवपरीत ह�ने गरी एउटै
फम�सँग पटक पटक ख�रद भएकोले उ� रकम अिनयिमत दे�खएको �

भौ नं ख�रदको िववरण भु�ानी रकम

६६ �वा��य स�थाको लागी क��यटुर ि��टर ख�रद २५१०००

९६ �यापटप, क��यटुर ि��टर ख�रद १३५०००

१५४ �यापटप ख�रद १३००००

३(पा�लका पँुजीगत) �यापटप ख�रद ६६७९८९

१८२(पा�लका पँुजीगत) �यापटप ि��टर ख�रद ८५०००

३४६ पा�लका चालु िविभ� सामा�ी ख�रद १३१३३७

१४००३२६

१,४००,३२६
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५८ हा��पाइले रोग िव��को औष�ध सेवन काय��म 

�वा��य तथा जनसं�या म��ालयवाट जारी भएको आथ�क वष� २०७७।७८ मा शश�त अनुदानतफ�  �थानीय तहवाट काया��वयन गरीने �वा��य तथा जनसं�या स�व�धी
काय��मह�को लागी स�ालन माग�दश�नको इिपिडिमयोलोजी तथा रोग िनय��ण काय��मको ि�याकलाप नं २.७.२२.७० को काय��म नं (ट) मा गाउँपा�लका �तरमा
�ित�वा��यकम� �ितिदन १४० जना जनसं�यालाई औषधी सेवन गराउने र सोही अनुपातमा �वा��य �वयंसेिवका समेत प�रचालन ह�ने गरी वजेट �यव�थापन गरेकोमा
पा�लकािभ� ६७८४ जनसं�यालाई औषधी सेवन गराउन एक िदन वडा�तरमा वुथ स�ालन ग�र र एक िदन घरदलैो काय��म माफ� त ४४ �वा��यकम� प�रचालन गरेकोमा
सोही अनुपातमा ४४ जना मिहला �वयंमसेिवका प�रचालन गरी औषधी सेवन गराउनुपन�मा ६९ मिहला �वयंसेिवका प�रचालन गरी २ िदनको भु�ानी गरेकोले �ितिदन
�.६०० का दरले २५ जना मिहला �वयंसेिवकालाई २ िदनको वढी भु�ानी भएको रकम दामासाहीले असूल गरी संिघय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �..

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

५९ कृिष अनुदान 

पा�लकाले संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत चालु काय��मवाट देहायवमो�जम कृिष तथा पशु अनुदान उपल�ध गराएको छ।

�स नं भौचर नं िववरण रकम

1. १२१ आलु पकेट �े� पसगाँउ �स�दी तरकारी आलु कृषक समुह ५०००००

2. १२९ मौरी पकेट िवकास काय��म मा�लङ मौ�रपालन कृषक समुह ४५००००

3. १३० मौरी पकेट िवकास काय��म उ�रक�या मौरी पकेट सिमती २३००००

4. १३१ मौरी पकेट िवकास काय��म पु�कुदेवी मौरीपालन समुह ५२००००

5. १३९ मा�लङ तरकारी पकेट �े� अनुदान ७०००००

6.
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१५६ ��होलास�थार भेडा पालन समुह ४२६१३८

7. १६१ वा�ा पकेट तथा भेडा संर�ण काय��म घाँस िवउ िवतरण २५५०००

8. १६२ वा�ा पकेट िवकास काय��म ९६००००

9. १५८ लागत साझेदारीमा भेडा संर�ण काय��म २४८२२०

10. ९० मौ�र सिहतको घार िवतरण ४०००००

11. १०३ मौ�र सिहतको घार िवतरण १५००००

12. १०४ आलुको िवउ अनुदान ५०००००

13. १३५ मौरी घार िवतरण २०००००

14. १४१ बगुम सामुिहक तरकारी खेित अनुदान १५००००

15. १४३ आलुको िवउ िवतरण १५००००

16. १८५ अलैची फम� लाई ४८०००

17. १८६ बंगुर पा�लन १९२०००

18. १८८ भेडा फम� िव�तारको ८००००

19. २०३ भै�स िवतरण ३०००००

20. २३६ तरकारी खेितको लािग �ला��टक टनेल १५००००
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21. २३४ मै�स िवतरण ३०००००

22. २४९ वंगुर िवतरण १७००००

23. २५९ कृिष पशुपं�ी पालन अनुदान ६०००००

24. २६१ सामुिहक तरकारी खेितका लािग अनुदान १५००००

25. २६५ खो�दा �वारा बा�ा फम� लाई अनुदान १०००००

26. २७० बा�ा िवतरण ३१००००

27. २७४ बा�ा र भैसी अनुदान २०००००

28. २७५ मौ�र सिहतको घार िवतरण ३९९६६५

29. २७९ भेडा तथा बा�ा पालन समुहलाई अनुदान १५००००

30. २९४ मौरी घार िवतरण २०००००

31. ३०० मौरीको घार िवतरण ५६००००

32. ३४१ मेलिमलाप वंगुर फम� लाई पाठापाठी िवतरण १६००००

कृिष चालु तफ�

33. ९ तरकारी िवउ िवतरण १५००००

34. १३ जै घु तथा केराउको िवउ िवतरण १२९१७५
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35. ३१ धानको िवउ अनुदान १०००००

36. ३८ वंगुरको पाठा पाठी िवतरण १५४०००

37. ४० भौरीको गोला सिहतको ईर िवतरण १०००००

38. ४१ �ला�टीक टनेल १४००००

39. ४२ कुखुरा िवतरण १४००००

40. ४५ फु�मो कुखुरा पालन समुह लाई कुखुरा अनुदान १४००००

41. ४६ कुखुरा िवतरण १४००००

42. ४८ धानको िवउ िवतरण १९९२५

43. ५८ बोका िवतरण २४००००

44. ज�माः ११३६२१२३

यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ।
क.अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको संव�धमा अनुगमन �भावकारी छैन भने अनुदान प�चातको उपल�धी मापन गरेको छैन । अनुदान वाट �ा� लाभको िव�लेषण गरी
आगामी िदनमा अनुदानको काय��म संचालन गनु�पन� दे�ख�छ । अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र
यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह�दा ठुला अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष पेशालाई आकिष�त गनु�पन� दे�ख�छ । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो (संघ,

�देश तथा �थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन तयार गनु�पन� दे�ख�छ । ख.कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु
वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ । पा�लकाले कृिष �े� तथा पशु �े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेमा मा� अनुदान िदने नीित तय
गनु�पन�मा वीमा गन� गराउने तफ�  पा�लकाले �यान निदइ अनुदानका काय��म मा� स�ालन गरेको दे�खयो । एक सरकारले �याएको नीितलाइ अक� सरकारले सहयोग गन� गरी
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काय��म काया��वयन गनु�पद�छ । ग.अनुदानमा ठुलो रकम खच� भएकोमा ज�गाको �वािम�व एिकन गरेको छैन जसले गदा� अनुदानको वा�तिवक �े�मा खच� भइ अनुदानको
सिह सदपुयोग भयो भ� स�ने अव�था छैन ।

६० �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना 
�धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना काया��वयन �यानुअल को प�र�छेद ७ अ�तग�त ७.१ मा प�रयोजनावाट स�व��धत पकेट, �लक, जोन र सुपरजोनमा उपल�ध ह�ने
सुिवधाको �यव�था ग�रएको छ।जसअनुसार प�रयोजना काया��वयन गदा� कृिष उ�पादनका सामा�ीह� (िवउ, वेना�, िव�वा, माछाभुरा तथा पशुन�ल लगायत) मा वढीमा ५०
�ितशत, �ािव�धक सहयोग १०० �ितशत, �योगशाला सेवाह� वढीमा ८५ �ितशत र कृिष औजार उपकरणह� वढीमा ५० �ितशत अनुदान िदने उ�ेख ग�रएकोछ।
पा�लकाले मा�लङ तरकारी पकेट �े�मा अनुदान उपल�ध गराउँदा काय�िवधी अनुसार िवउ, वेना�, िव�वा, पशुन�ल तथा किष� औजार तथा उपकरण र �ािव�धक सहयोगमा
तोिकएवमो�जम �ितशतका आधारमा अनुदान िदनुपन�मा देहायवमो�जमका पकेट काय��मह�मा डोर हा�जरी रा�ख सोको पचास �ितशत समेत अनुदान िदएको रकम
अिनयिमत दे�खएको �..

भौ नं अनुदान�ाहीको नाम र अनुदान िववरण प�रयोजना कुल लागत कुल लागतमा समावेश डोर हा�जरी पा�लकावाट भु�ानी भएको अनुदान

१३९ मा�लङ तरकारी पकेट �े� अनुदान १४५८५०४ ६२३१९३ ७०००००

१२१ आलु पकेट �े� पसगाँउ �स�दी तरकारी समुह १०००००० ४८४००० ५०००००

ज�मा २४५८५०४ ११०७१९३ १२०००००

१,२००,०००
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६१ मौरी पकेट िवकास काय��म 

१३०।२०७८।०३।२३ मौरी पकेट िवकास काय��म अ�त�गत उ�रक�या मौरी पकेट समुहलाई १२४ थान खा�ल घार तथा ६ वटा गोला सिहतको घार वापतको
�२३००००।०० अनुदान उपल�ध गराएकोमा उ� घार िवतरणको भरपाई पेश गनु�पन� �..

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

६२ बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा �ज�ा तथा �थानीय तहले तय गरेको दररेट िनधा�रण सिमितले तय गरेको दरमा सामानह� ख�रद गनु�पन� उ�ेख
भएकोमा काया�लयले भौ नं २ वाट � १ लाख खच� गरी (५० �ितशत अनुदानमा) देहायका सामान ख�रद गरेको तर �ज�ा दररेटमा उ� सामानको कम दर भएकोमा
देहायअनुसार वढी भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

सामानको िववरण ख�रदको सं�या ख�रदको दर �ज�ा दररेटअनुसारको दर वढी भु�ानी ५० �ितशत अनुदान वढी भु�ानी

िवजु कागती ३५६५ ५० ४० ३५६५० १७८२५

सुन कागती १०९ २०० १५० ५४५० २७२५

३६७४ ४११०० २०५५०

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)
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६३ आलुिवउ ख�रद 

आलु िवउ ख�रद गरी ५० �ितशत अनुदानमा िवतरण गन� � १० लाखका कुल १२५०० केजी िवउ ख�रद गरी काला�लयले � ५ लाख भु�ानी गरेकोमा वडा नं ४ का वडा
सद�य िदल वहादरु गु�ङलाइ ४८०० केजी िवउ िदएकोमा िनजले पुनः िवतरण गनु�पन�मा िवतरण गरेको नदे�खएकोले िवतरणको भपा�इ पेश गनु�पन� (४८००*४०) �
साथै आलु िवउ ख�रद ग�र िवतरण गरेकोमा ज�गाको �वािम�व तथा रोपणको स�भा�यता एिकन नगरी खासादेवी गु�ङ (वडा नं ९) लाइ ७०० केजी, वडा नं ९ कै कमरजंग
गु�ङलाइ ६६० केजी, कुल वहादरु गु�ङलाइ ५०० केजी आलु िवतरण गरेको दे�ख�छ।

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

�म भौचर
न�बर

भौचर
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६४ सामान ख�रद 

अथ� म��ालयको आ व २०७७।७८ को वजेट काया��वयन स�व�धी माग�दश�नमा नगद कारोवार गदा� ह�न स�ने जो�खम कम गन�को लािग िनमा�ण �यवसायी, आपुित�कता�, सेवा
�दायक र परामश�दातालाइ अिनवाय� �पमा स�व�धीतको व�क खातामा भु�ानी िदनुपन� �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले कृिष पुजीगत उपिशष�कवाट देहायअनुसारका
सामानह� ख�रद गन� पा�लकाकै कम�चारी �ीका�त �यौपानेलाइ � ७ लाख भु�ानी गरेको दे�ख�छ। सामान ख�रद गन� �यि�लाइ रकम िदनु आ�थ�क अनुसासनको उ�ंघन
हो। �यि�लाइ रकम िदने काय�मा िन��साहन गरी आ�त�रक िनय��ण �भावकारी वनाउनुपद�छ।

भौ नं सामानको नाम रकम भु�ानी

७ ९ थान क�वाइन राइस िमल ३६०००० ५० �ितशत रकम � ७ लाख भु�ानी

१५ थान िमिनिटलर ९०००००

२ थान किफ प��पङ मेिशन ७००००

३ थान �स कटर ७५०००

१४०५०००

ठुलो रकम मेिशनरी सामानमा खच� गरेकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ मा भएको �यव�था अनुसार िशलव�दी दरभाउप�वाट गन� सिकनेमा नगरी काया�लयका
कम�चारी माफ� त सामान ख�रद गरी रकम भु�ानी िदनु उिचत दे�खएन। साथै ख�रद गरेका सामान सिह �योगमा आए नआएको सुिन��चत समेत गनु�पन� दे�ख�छ।
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६५ सुधा�रएको चुलो (वायोमास) �िव�ध जडान 

१५१।२०७८।०३।२६ पा�लकाले सुधा�रएको चुलो (वायोमास) �िवधी जडान काय��ममा कम�दा ट� ेड ए�ड स�लायस�वाट ४० थान रकेट चु�हो ख�रद गरी �२०००००।००
भु�ानी गरेकोमा लेखापरी�ण अवधीस�म पनी उ� चु�हो �टोरमा रहेकोले उ� चु�हो िवतरण गरी िवतरणको भरपाई पेश गनु�पन� � साथै उजा� जल�ोत तथा �सँचाइ
म��ालयवाट जारी भएको �थानीय तहका लागी नवीकरणीय/वकै��पक उजा� िशष�कमा िविनयो�जत शसत� अनुदान अ�तग�तका काय��मह� काय��वयनका लागी माग�दश�नको
वँुदा नं ३ मा नेपाल सरकारवाट अनुदान �ा� �िवधीमा �थानीय तहले पिहचान गरेका उपभो�ा समुदायको लािग उपल�ध गराउने अनुदानमा संघ �देश र �थानीय तहको
कुल अनुदानमा क�तीमा १० �ितशत उपभो�ा वा समुदायको लगानी सुिन��चत गरी अनुदान िदने �यव�थानुसार पा�लकाले उपभो�ाको लगानी सुनु��चत गरी िवतरण गन�
�यव�था गनु�पद�छ।

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

६६ लागत अनुमानको आधार पेश नभएको 
१५२।२०७८।०३।२६ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११ मा साव�जिनक िनकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गदा� स�व��धत मालसामानको
�पे�सिफकेशनको आधारमा स�व��धत साव�जिनक िनकाय वा �य�तो साव�जिनक िनकाय रहेको �ज�ाको अ�य साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ा वष�ह�मा सोही
�कृतीको ख�रद गदा� लागेको वा�तिवक लागत वा �थानीय वजारमा �च�लत दरभाउ तथा उधोग वािण�य महासंघले जारी गरेको दररेटका आधारमा लागत अनुमान तयार
गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले पा�लकाका िविभ� �थानमा सौय� सडक व�ी जडान गन� काय�को लागी � ४९२७८९०।०० लागत अनुमान गरेकोमा िव�ुितय
वोलप�माफ� त िदप लाइट इनज� �ा �ल संग �.३२७९४२५।०० मा स�झौता गरी भु�ानी गरेको छ।लागत अनुमानको आइटमगत दर िव�लेषणको अ�ययन गदा� पा�लकाले
कुनै पनी आधारवेगर अनुमािनत दरमा दर िव�लेषण गरेको दे�ख�छ।काया�लयले ख�रद �ि�यालाई �ित�पधा��मक एवम् पारदिश� वनाउन तोिकवमो�जम आधारमा लागत
अनुमान गरी यथाथ�परक लागतमा �ित�पधा� गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ।
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६७ औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा २० 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 तथा िनयम ८४ मा ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� िशलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट ख�रद गनु�पन�
उ�ेख छ ।पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा शश�त अनुदानवाट �.९८७२८० को औषधी गरेको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः • आपूित� ह�ने औष�ध
ड�लु.एच.ओ. सिट�फइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको कारण
संझौतामा औषधीको अव�ध क�तीमा १८ मिहनाको ह�नुपन� भिन उ�ेख भएअनुसार औषधी �ा� भए नभएको एिकन नभएको, • आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल सामान
�टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� नसिकएको, • औष�धको �ज�सी िकतावमा
आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र अ�य�वाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको, • गाउँपा�लका �ारा िनशु�क �वा��य काय��म भिन
लोगो राखेको ह�नुपन� उ�ेख गरेकोमा उ� लोगो भएको छ भ�े �माण संल� नरहेको, • �याद ना�न लागेका तथा �याद नाँघी िड�पोजल गनु�पन� र गरेका औषधीको एिककृत
अिभलेख नराखेको, • पा�लका मातहत ह�ता�तरण गरी पठाएका औषधीह�को सदपुयोग स�व�धमा अनुगमन नभएको, तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा
खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको एिकन गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण
खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी सारी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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६८ इ�ाको काममा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�लको िनयम ९७(६) मा उपभो�ा सिमती वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मु�यांकन, िवल, भरपाई र खच� �मािणत गन�
अ�य कागजात �य�तो सिमती वा समुदायको वठैकवाट अनुमोदन गराई स�व��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पद�छ।काया�लयले �स�दी आधारभुत �वा��य के�� र
घा�ाङ सामुदाियक �वा��य इकाई लाभ�ाही समुहवाट िनमा�ण गरेकोमा �ािव�धक मु�यांकनअनुसार इटाँको कामको लागी �ितघनिमटर ५६० वटा इटाँ आव�यक पन�
न�स�अनुसार देहायवमो�जम कम इटाँ खपत भएको अव�थामा वढी मु�यांकन गरी भु�ानी िदइएको छ। �वीकृत न�स�अनुसार आव�यक प�रमाणमा ख�रद नभएको अव�थामा
काम भए नभएको एिकन गन� सिकएन।यस�र िवलभ�दा वढी मु�यांकन भएको रकम स�व��धत उपभो�ा सिमतीवाट असूल गनु�पन� �

भौ
नं

िनमा�ण काय� कामको
प�रमाण(घ. िम)

मु�यांकन अनुसार
ह�नुपन� िवल

उपभो�ा सिमतीले पेश
गरेको िवल

वढी खपत
देखाइएको

इटाँको दर मु अ कर
सिहत

वढी
भु�ानी

१० �स�दी आधारभुत �वा��य
के�� भवन

१४.९८ ८३८९ ५००० ३३८९ १२.९९ ४४०४०

१८ घा�ाङ सामुदाियक �वा��य
इकाई

२१.२३ ११८८८ ६००० ५८८८ १७.९८ १०५८६६

ज�मा १४९९०६

१४९,९०६

६९ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

११।२०७८।०३।२१ सुरि�त नाग�रक आवास काय�िवधी २०७५ को दफा ३ अनुसार लि�त वग�को पिहचान प�चात दफा ५(४) वमो�जम �थािनय तहसंग स�झौता गरी
पिहलो िक�तावापत साठी �ितशत रकम उपल�ध गराइने र उ� रकम लाभ�ािहले ज�तापाता र काठ लगायतको सामा�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� अगाडी वढाउन खच�
गनु�पन� र िनमा�ण स�प� भएको �ािव�धक �ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा वाँक� ४० �ितशत रकम दो�ो िक�तामा उपल�ध गराउने �यव�था रहको छ। पा�लकाले
यस वष� ७४ जना लाभ�ाहीलाई �थम िक�तावापत � २९९९७।०० का दरले सुर�ीत नाग�रक आवास अनुदान रकम वापत ज�मा �.२२१८२९८।०० उपल�ध गराएकोमा
अनुदानको �भावकारीताको स�व�धमा अनुगमन मु�यांकन गरी आवास िनमा�ण काय� स�म� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।
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७० बढी भु�ानी 
१३,१४ २०७८।०३।२१ पा�लकाले िघ�चेखोला झोलु�े पुल तथा िच�ोखोला झोलु�ेपुल िनमा�ण काय� गन� उपभो�ा सिमतीसंग भएको स�झौताअनुसार ७४ �ितशत सश�त
अनुदानवाट १३ �ितशत गाउँपा�लका र २ �ितशत लागत उपभो�ा सिमतीवाट भु�ानी ह�ने स�झौता भएकोमा पा�लकाले देहायका झोलु�ेपुल िनमा�ण उपभो�ा सिमतीलाई
भु�ानी गदा� उपभो�ाको अंश क�ी नगरी भु�ानी गरेकोले वढी भु�ानी भएको रकम स�व��धत उपभो�ा सिमतीवाट असूल गनु�पन� �..

उपभो�ा सिमती मु�यांकन रकम पा�लकावाट भु�ानी ह�नुपन� रकम भु�ानी भएको रकम वढी भु�ानी

िघ�चेखोला झो. पु िनमा�ण उ.स १६७४३३३ १६४०८४६ १६७२८८३ ३२०३७

िच�ोखोला झो. पु िनमा�ण उ.स १२८७३२३ १२६१५७६ १२८७३२३ २५७४७

ज�मा ५७७८४

५७,७८४

७१ ख�रद नगरी ढुवानी िवल भु�ानी 
१४।२०७८।०३।२१ िच�ोखोला झोलु�े पुल िनमा�ण उपभो�ा सिमतीसंग भएको स�झौताअनुसार िच�ोखोला झोलु�ेपुल िनमा�ण उपभो�ा सिमतीलाई �.१२८७३२३।००
भु�ानी भएकोमा �ािव�धक मु�यांकनमा �समे�टको काम नभएको तथा उपभो�ाले ख�रदको िवल पिन पेश पेश नगरेकोमा �समे�ट तथा टु�स ढुवानी भनी �.३८१२७।००
भु�ानी भएकोले काम नभई भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमतीवाट असूल गनु�पन� � ...

३८,१२७

७२ ब�क माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण नगरेको 
सामा�जक सुर�ा काय��म काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लतग क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक
सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�ाव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु� पन�, भ�ा िवतरण गदा� बैक माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा
काय��मलाई �भावकारी �पमा स�ालन गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, एम आइ एस �णालीमा �िव�ी ग�र अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी
पाउने स�ब��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ।तर यस पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरेको तथा नगद �पमा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवरण
गरेकोले काय�िव�धको पालना गनु� पन� दे�ख�छ।
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७३ खाता सि�य नभएको 
सामा�जक सुर�ा काय��कम संचालन काय�िव�ध २०७५ अनसुसूिच ७ को बंुदा न ७ मा सामा�जक सुर�ा िवशेष बचत खाता संचालन गन� ब�क तथा िव�ीय सं�थाले यस
�कारका िववरण खाताह� म�ये िन���य खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहनािभ� के���य प��करण िबभागलाइ िदनुपन� साथै अनुसुची ८ को बंुदा न १० मा ब�कले
िन���य खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहना िभ� स�ब��धत �थानीय तहलाइ िदनुपन� �यव�था छ।�सिभल ब�क �लिमटेड बाट वडा न�बर १ देखी ९ स�ममा 207८।
०३।3१ स�ममा १०० लाभ�ािहह�को ज�मा �.१११५५०९।00 रकमको खाता िन���य रहेको वकैवाट �मािणत िववरण लेखापरी�णका �ममा �ा� भएको छ।उि��खत
िन���य खाताका लाभ�ाहीह�म�ये वा�तिवक लाभ�ािहह� स�व�धमा स�व��धत वडाबाट एिकन गरी वा�तिवक लाभ�ाही नभएको अव�थामा खातामा िन���य रहेको
रकम असूल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)
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७४ एउटै नाग�रकता न�बरबाट दोहोरो भु�ानी 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध,२०७५ को दफा १९ मा िवभागले �थानीय तहका सामा�जक सुर�ा स�ब�धी सूचनालाई �यव��थत गन�, �थानीय तह,िवभाग र
ब�क\िव��य सं�था बीच �णा�लगत स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई �भावकारी र पारदश� बनाउन के���कृत �यव�थापन सूचना �णाली
काया��वयनमा �याएको छ।उ� �णालीमा लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी स�ब��धत �थानीय तहको ह�ने �यव�था रहेको छ।पा�लकाले
तपिशलको �यि�ह�लाई �थम चौमा�सक भ�ा िवतरण गदा� दोहोरो नाग�रकता न�वर उ�ेख गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी ग�रएको छ।नाग�रकता न�बर दोहोरो
उ�ेख गरी भ�ा िवतरण ग�रएकोले वा�तिवक लाभ�ाही पिहचान ह�न सकेन।के कारणले नाग�रकता न�बर दोहो�रएको हो सो पिहचान ग�र वा�तिवक लाभ�ािह बाहेकको लाइ
भ�ा िवतरण भएको भए एिकन ग�र असूल गनु�पन� �.

�स नं लाभ�ाहीको �कार लाभ�ाहीको नाम वडा नं नाग�रकता नं वुझेको रकम

६६ �ये� नाग�रक द�लत काले िव.क ६ ४५३०१४÷२९ ८०००

७५ �ये� नाग�रक एकल मिहला काली िव.क ६ ४५३०१४÷२९ ८०००

ज�मा १६०००

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)
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७५ मृ�य ुभएका �यि�लाई भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम १३ मा सामा�जक सुर�ा पाउने �य��को मृ�यू भएका उ� लाभ�ाहीलाई भ�ा पाउने सुचीवाट हटाई मृ�यू भएको िदनदेखी
भ�ा िदन रो�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले �थम चौमा�सक भ�ा िवतरण गदा� देहायका �य��को मृ�यूप�चात पिन भ�ा िवतरण गरेकोले उ� सामा�जक सुर�ा भ�ा
असूल गरी संिघय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �...

�स नं लाभ�ाहीको �कार लाभ�ाहीको नाम वडा नं मृ�यू िमित वढी वुझेको रकम

१ �ये� नाग�रक वादीरामा गु�ङ ५ २०७७।०६।२९ ३०००

२ �ये� नाग�रक उमरजंग गु�ङ ७ २०७७।०४।३१ ९०००

ज�मा १२०००

(उपरो� बे�जु काया�लयको िनण�य अनुसार �िति�याको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ।)

७६ आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको िव�ीय अ�धकार �े�को �यव�था रहेको छ।तथा आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व
िनयमावली,२०७७ को िनयम ५८, ५९ र ६१ बमो�जम दिैनक तथा बािष�क �पमा �ा� भएको आय �प� दे�खने गरी �े�ता रा�नुपन� �यव�था भएकोमा नमुना छनौटका
आधारमा लेखापरी�ण गदा� र�सद िनय��ण खाता रा�नुपन�मा नरहेको, वडा काय�लयह�मा पठाएका र िफता� आएका र�सदको अ�ाव�धक �े�ता नरहेको, र�सदको
�सल�सलेवार न�वर अनुसार उठाएको आय र ब�क दा�खलाको रकम निभडेको ह� ँदा यो वष� घरबाटो �सफा�रस द�तुर, स�प��कर, मालपोत र�ज�ेशन शु�क तथा अ�य
आयवापत ह�नुपन� वा�तिवक आ�दानी एिकन गन� सिकएन। यो वष� पा�लकामा िविवध �सफा�रस द�तुरमा आ�त�रक आयवापत �.२६ लाख ९७ हजार आ�दानी दे�खएको
छ। पा�लकाले आव�यक म.ले.प.फा.नं ह� र �े�ता अ�ाव�धक गरी आ�त�रक आयलाई पारदश� गन� गराउने र आयको उिचत अिभलेखांकन तथा प�रचालन गन�तफ�  �यान
िदनुपद�छ।
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७७ िढला दा�खला 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २७ मा �च�लत कानुनवमो�जम नेपाल सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व तथा सरकारी रकम काया�लयमा �ा�
भएपछी सोही िदन र सोही िदन स�भव नभए भो�लप�ट �ज�मेवार �य��ले तोिकएवमो�जम ढाँचामा राज�वको लेखा राखी वकै दा�खला गनु�पन� �यव�था भएकोमा पा�लकामा
नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� िन�नानुसार वडाको राज�व रकम िनयामानुसार समयमा ज�मा नभई िढला दा�खला ह�ने गरेको दे�ख�छ। पा�लकाले िनयमको पालना
गद� समयमै राज�व दा�खला गनु�पन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

संकलन �थान संकलन िमित दा�खला िमित रकम

वडानं २ २०७८ असार ३१ गते २०७८ आ��वन ४ ३१४४

पशु शाखा २०७७।०६।१२ दे�ख २०७८।०३।२५ स�म २०७८ असार २८ ३४९००

वडा नं ६ २०७८।०१।०४ दे�ख २०७८।०३।२४ स�म २०७८ असार २७ ११९००

�शासन शाखा २०७७।०४।१५ दे�ख २०७८।०१।१५ स�म २०७८ असार २५ ८१६००

७८ आ�त�रक आय स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोरा देहाय अनुसार छन् 

आ�तरीक आय स�व�धमा दे�खएका अ�य �हयोरा देहायअनुसार छन् : • व�क नगदी िकतावःकाया�लयले मुल संिचत कोषको व�क नगदी िकताव तयार गरेको छैन । जसले गदा�
आ�तरीक आय, िवषयगत िनकाय तथा अ�य �ोतवाट �ा� आ�दानीको सिह लेखांकन भए नभएको सुिन��चत गन� सिकएन । �ा�ी तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक
गनु�पद�छ । • मनोर�न करः-�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न
�थल, ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा कर �लनूपन� �यव�था छ। आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकाले यस शीष�कमा कर संकलन गरेको दे�खएन। पा�लकाको
�े�िभ�वाट उ�नु पन� मनोर�न कर पिहचान तथा एिकन गरी असुल गनु�पद�छ। • जडीवुटी कवाडी र जीवज�तु करः ऐनको दफा ६१ मा जडीवुटी कवाडी र जीवज�तु कर
लगाउने �यव�था भएकोमा सो को पिहचान गरेको छैन ।

७९ कोिभड १९ तफ�  
कोिभड १९ तफ� ः आ व २०६७।७८ को अषाढ मसा�त स�मको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�न अनुसार रहेको भिन पेश गरेको छः
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आ�दानीको �ोत २०७८ असार मसा�त स�म �ा�
रकम

खच� िशष�क २०७८ असार मसा�त स�मको
खच�

संघीय स��त कोषबाट १०००००० राहात िवतरण ०

�देश स��त कोषबाट ५००००० �वारे��टन हो��ड� से�टर ४५०९८७

िनमा�ण �यव�थापन

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट िविनयोजन
भएको

१०००००० आईशोलेसन के�� िनमा�ण
�यव�थापन

०

संघीय कोिभड कोषबाट जनशि� प�रचालन (तलव) २४४८५३

�देश कोिभड कोषबाट औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा ८३४५४४

साम�ी ख�रद

अ�य �ोतबाट �ा� ६६२१६९ �वा��य पूवा�धार िनमा�ण ०

अ�य शीष�कमा भएको खच� ०

बाँक� १६३१७८५

ज�मा ३१६२१६९ ज�मा ३१६२१६९

मा�थ उ�े�खत खच�को िववरण अनुसार दे�खएका �यहोरा देहायअनुसार छन्: • यस पा�लकाले तयार तथा स�ालन गरेको �वारे��टन तथा हो��डङ से�टरमा िनमा�ण तथा
स�ालन �यव�थापन � ४ लाख ५१ हजार खच� गरेको दे�ख�छ। • औषधी �वा��य सामा�ी एवं उपकरण ख�रद गदा� पटक पटक �पमा � ८ लाख ३४ हजारको सोझै ख�रद
भएको दे�ख�छ। • वेिशशहरमा �वारे�टाइन तथा सुर�ामा खिटएवापत भौ नं ३ वाट � २३८४३१। खच� गरेको छ। उ� रकम वेिशशहर, ��होलासोथार तथा म�या�ङदी
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समेत ३ पा�लकाले �यहोन� उ�ेख गरेकोमा कुन पा�लकावाट कित खच� �यहोरीयो र कित खच� भयो भिन खु�ने िववरण तयार नगरी रकम मा� भु�ानी गरेको छ। • पा�लकाले
भौ नं ९ वाट िचराग फाम�शीलाइ अ��सजन �स�ल�डर लगायतको लािग � ३०७६४२। तथा भौ नं १३ वाट अ��सजन �स�ल�डर ६ थान, क�सनट� ेटर � १ लाख ९०
हजारको १ थान समेतका सामान एभरे� स�ज�कल ए�ड �या�ोटरी क�सन� वाट ख�रद गरी � ४८७७०७। भु�ानी िदएकोमा सामानह� सोझै ख�रद गरेको दे�ख�छ भने
िचराग फाम�िशवाट अ��सजन �स�ल�डर २ थान ख�रद गरेकोमा �ित इकाइ मु�य � १६५००। छ भने एभरे� स�ज�कल ए�ड �या�ोटरी क�सन�वाट ६ थान ख�रद गरेकोमा
�ित इकाइ मु�य � २१५००। रहेको छ। यसरी एकै �कृितको सामान ख�रदमा अलग अलग दर रा�नु उिचत दे�खएन।

८० �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने
उ�े�यले �थानीय तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा �सिढ िनमा�ण तथा वाटो सो�लङ र
सामुदाियक वा�ाफम� िनमा�ण लगायतका िनमा�णका काय��म स�ालन गरी यस वष� १६४ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई औषत ९९ िदनको लािग �. ९४ लाख ३२ हजार
खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ७ िदन स�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा
अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

८१ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४,को दफा ७७(२) मा �थानीय तहले कानुन वमो�जम आ�नो आय र �ययको लेखापरी�ण गनु�पन� उ�ेख छ। यस �थानीय तहको
अ�तरसरकारी अ��तयारीको लेखापरी�ण कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयवाट भएको छ भने वाँक�को हकमा आ�तरीक लेखापरी�ण शाखावाट भएको दे�ख�छ।
आ�त�रक लेखापरी�णवाट दे�खएका �यहोराह� म�ये �े�ता अिभलेखमा भौचर नराखेको, �यानिवलवाट ख�रद गरेको, रकम भु�ानीमा भरपाई नरहेको, तलव भ�ा
भु�ानीमा वकै �मािणत प� नरहेको, सामान ख�रदमा कोटेशन समावेश नगरेको लगायतको सै�ा��तक �यहोराह� समावेश भएको छ। साथै अ�तर सरकारी अ��तयारीको
लेखापरी�ण कोलेिनकाले गरेको छ। जसमा सामा�जक सुर�ा तफ�  काया�लयले िविभ� कम�चारी माफ� त भएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको पे�क� फ�य�ट गदा� कोलेिनका
िफता� गनु�पन� रकम � ८११३६९। लाइ संघीय वे�जु खातामा दा�खला गरेको छ । उ� रकम कोलेिनका खातामा िफता� गनु�पन�मा वे�जु खातामा रकम रा�नु उिचत
दे�खएन।
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८२ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को प�र�छेद ५ मा पे�क� िदने तथा फ�य�ट गन� स�व�धी �यव�था छ। जसअनुसार काया�लयले
देहायअनुसार �याद समा� नभएको पे�क� फ�य�ट नगरेकोले उ� पे�क� फ�य�ट गनु�पद�छ।

भौ. नं िमित पे�क� �लनेको नाम

�याद ननाघेको पे�क� रकम

७ २०७७।०९।०५ रिवना अिवशा िवकोन जे िभ ६११८८९०।९४

८३ अनुगमन तथा स�परी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य
�मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा भई स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ । वाँक� वे�जु समेत
फ�य�ट गरी संपरी�णको लािग पेश गनु�पद�छ । हालस�मको कुल वे�जुको ��थित देहायअनुसार छः

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक�
बे�जू

यो वष�को बे�जू
(D)

संपरी�णबाट कायम बे�जू
(E)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू

(C=A-B) (F=C+D+E)

१९९६५ ३८०३ १६१६२ १४५२७ ० ३०६८९

यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

आ.व. वे�जु
दफा
नं.

वे�जुको संि�� �यहोरा स�परी�ण

२०७६। १९.२ झोलु�े पुलमा सशत� अनुदानवाट खच� गनु�पन� रकम गाउपा�लकावाट खच� गरेकोले सोधभना� �लनुपन� रकममा गाउपा�लकावाट २६७१०६.१६
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७७ खच� समथ�न

२०७६।
७७

२० कपुरगाँउ मा�लक सा�मे सडक �तरो�ती वापत �यास ए�ड �सा�त क�ट��सनको मु�य अिभवृ�ी कर समायोजन प� पेश ३३९२५

२०७६।
७७

४०.४ वु�ोदय मािव �सलुङको भवन मम�त वापत पावर ट� �ट नेपालसंग साझेदारीमा गन� गरी अनुदान िनकासा िदइएकोमा अनुदान र
स�थाले गरेको कामको एिकन गनु�पन�मा अनुदान रकम र पावर ट� �ट नेपालले गरेको कामको छु�ा छु�ै काय�स�प� पेश भएको

२००००००

२०७६।
७७

३३.१ िव�ालय अनुदान रकम अिनयिमत दे�खएकोमा १० औ गाउँसभावट िनयिमत भई फ�यौट भएको ११७८०५३

२०७६।
७७

३९.५ जाली ख�रद स�व�धमा नापी र मु�यांकन पेश भएको ३२४११३

३८०३१९७.१६

८४ स�परी�णबाट कायम बे�जु
बाँक� रकम असुल गनु�पन�

: 
आथ�िक काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा साव�जिनक िनकायले खच� गदा� खच�का िवल भरपाई तथा खच� �मािणत गन� कागजात
रा�ख खच� गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले वु�ोदय मािव �सलुङको भवन मम�त गन� पावर ट� �ट नेपालवाट �.१७०००००। र गाउपा�लकावाट �.२००००००। अनुदान
गरी कुल �.३७०००००। मा भवन मम�त गन� स�झौता भएकोमा भवन मम�त काय�मा �.३३४०६४७।०० मा� खच� भई वाँक� रकम �.३९१२१७।०० पावर ट� �ट नेपाल
नामक ट� �टकै खातामा रहेको प� �ा� भएकोले खच� नभइ वाँक� रहेको रकम उ� स�थावाट असूल गनु�पन� �

३९१,२१७
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