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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : रघुगंगा गाउँपा�लका, �या�दी , राह�गंगा गाउँपा�लका , �या�दी

काया�लय �मुख Amrit Subedi २०७७-१-१० हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Khagaraj Subedi २०७६-८-२९

बे�जु रकम ३,६२६,९८८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४,५८,२६,८१२.२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २९,१७,४३,९५३ चालु खच� २४,८७,७०,७९७.४९

�देश सरकारबाट अनुदान १,९६,९७,००० पँूजीगत खच� १०,६०,०९,४७९.७४

राज�व बाँडफाँट ६,६०,९५,२७९.६८ िव�ीय/अ�य �यव�था १,४४,९८,४५०.०७

आ�त�रक आय ४१,१४,२६०

अ�य आय १,८१,३७,४९६.९५

कुल आय ३९,९७,८७,९८९.६३ कुल खच� ३६,९२,७८,७२७.३

बाँक� मौ�दात ७,६३,३६,०७४.५३
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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 रघुगंगा गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो। �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
गाउँपा�लका अ�तग�त ८ वडा, 42 सभा सद�य, 379 वग� िकलोिमटर �े�फल रहेको छ ।
�थानीय संिचत कोष - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार
संचालनमा भएका आय-�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ िन�न बमो�जम रहेको छः

�ववरण �ट�पणी

यस वष� �. गतवष� �.

बजेट
आफैले गरेको �ाि�/

भ ु�ानी व�तुगत/सोझै भ ु�ानी ज�मा
आफैले गरेको �ाि�/

भ ु�ानी व�तुगत/सोझै भ ु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५० ,६९,५० ,३५८.३५ ३९,९७,८७,९८९.६३ ३९,९७,८७,९८९.६३ ४३,४८,५५,७३४.२९ ४३,४८,५५,७३४.२९

क. �ाि� (संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने) ४१,१८,६२,०६० ३८,१६,५० ,४९२.६८ ० ३८,१६,५० ,४९२.६८ ३१,०३,६७,५८८.६४ ० ३१,०३,६७,५८८.६४

११००० कर ११ ७,७९,७४,४४० ६,६० ,९५,२७९.६८ ० ६,६० ,९५,२७९.६८ ४,८० ,७५,१३४.६४ ० ४,८० ,७५,१३४.६४

१३००० अनुदान ३३,०३,२२,६२० ३१,१४,४० ,९५३ ० ३१,१४,४० ,९५३ २५,४४,५३,००० ० २५,४४,५३,०००

संघीय सरकार १२ ३० ,५६,२५,६२० २९,१७,४३,९५३ ० २९,१७,४३,९५३ २३,९९,४१,००० ० २३,९९,४१,०००

�देश सरकार १२ २,४६,९७,००० १,९६,९७,००० ० १,९६,९७,००० १,४५,१२,००० ० १,४५,१२,०००

१४००० अ�य राज�व ३५,६५,००० ४१,१४,२६० ० ४१,१४,२६० ७८,३९,४५४ ० ७८,३९,४५४

ख. अ�य �ाि� ९,५० ,८८,२९८.३५ १,८१,३७,४९६.९५ १,८१,३७,४९६.९५ १२,४४,८८,१४५.६५ १२,४४,८८,१४५.६५

�वतरण गन� बाक�
राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� १,८६,६७,२९८.३५ १,७६,७६,६९६.९५ ० १,७६,७६,६९६.९५ ४,१६,०१,४४८ ० ४,१६,०१,४४८

धरौट� ० ४,६० ,८०० ० ४,६० ,८०० ० ० ०

संघीय, �देश सरकार
वा अ�य काय��म ७,६४,२१,००० ० ० ० ८,२८,८६,६९७.६५ ० ८,२८,८६,६९७.६५

भ ु�ानी (ग+घ) ५४,७६,९४,८९६.३५ ३६,९२,७८,७२७.३० ३६,९२,७८,७२७.३० ३९,१५,७४,३८७.३८ ३९,१५,७४,३८७.३८

ग. भ ु�ानी (सि�त
कोषबाट) ४५,२६,०६,५९८ ३५,४७,८० ,२७७.२३ ३५,४७,८० ,२७७.२३ २७,३६,०७,८१६.१८ २७,३६,०७,८१६.१८

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा १८ १८,७६,३७,६२० १७,०७,२७,७३५.९८ ० १७,०७,२७,७३५.९८ १३,८२,४२,१४३.१० ० १३,८२,४२,१४३.१०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२२०००
मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ ५,८७,४५,२७५ ३,५९,६५,६९०.१२ ० ३,५९,६५,६९०.१२ २,४९,८२,३०२.२६ ० २,४९,८२,३०२.२६

२५०००
सहायता
(Subsidy) १८ २,६० ,३० ,००० २,३८,४८,५६०.३० ० २,३८,४८,५६०.३० ६५,३९,८१५.६० ० ६५,३९,८१५.६०

२६००० अनुदान १८ २९,१० ,००० ५,७३,२१८ ० ५,७३,२१८ ९९,८०० ० ९९,८००

२७०००
सामा�जक सुर�ा १८ २,१६,९४,९६५ १,४८,७० ,७२९.०९ ० १,४८,७० ,७२९.०९ ४४,५२,४०८ ० ४४,५२,४०८

२८००० अ�य
खच� १८ ३७,५० ,००० २७,८४,८६४ ० २७,८४,८६४ १५,५६,५०० ० १५,५६,५००

३१००० गैर
िव�ीय स�प�ी /
पूँजीगत खच� १८ १५,१८,३८,७३८ १० ,६० ,०९,४७९.७४ ० १० ,६० ,०९,४७९.७४ ९,७७,३४,८४७.२२ ० ९,७७,३४,८४७.२२

३२००० िव�ीय
स�प�� १८ ० ० ० ० ० ० ०

घ. अ�य भू�ानी ९,५० ,८८,२९८.३५ १,४४,९८,४५०.०७ १,४४,९८,४५०.०७ ३९,१५,७४,३८७.३८ ३९,१५,७४,३८७.३८

कोषह� १,८६,६७,२९८.३५ १,३८,०७,८४९.५७ ० १,३८,०७,८४९.५७ ३,५० ,७९,८७३.५५ ० ३,५० ,७९,८७३.५५

धरौट� ० ५,११,९३७ ० ५,११,९३७ ० ० ०

संघीय, �देश सरकार
वा अ�य काय��म ७,६४,२१,००० ० ० ० ८,२८,८६,६९७.६५ ० ८,२८,८६,६९७.६५

क�ी रकम भ ु�ानी/
दािखला गन� बाक� १,७८,६६३.५० १,७८,६६३.५०

ङ. यो वष �को बचत
(�युन)

(४,०७,४४,५३
८) ३,०५,०९,२६२.३३ ३,०५,०९,२६२.३३ ४,३२,८१,३४६.९१ ४,३२,८१,३४६.९१

च. गतवष�को िज�मेवार�
रकम (अ .�या) ४,५८,२६,८१२.२० ४,५८,२६,८१२.२० २,९९,९७,२३७ २,९९,९७,२३७

वषा��तको बाक� रकम
(ङ + च)

(४,०७,४४,५३
८) ७,६३,३६,०७४.५३ ७,६३,३६,०७४.५३ ७,३२,७८,५८३.९१ ७,३२,७८,५८३.९१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ब�क तथा नगद बाक� २४ ७,५७,४५,३३४.५३ ७,५७,४५,३३४.५३ १० ,०५,४७,६४६.९१ १० ,०५,४७,६४६.९१

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

1 सामािजक सरु�ा तथा
संर�ण काय��म

81197000 74260871

2 ग�रबसँग �व�वे�वर
काय��म

546000 517000

3 एक�कृत �वा��य
पूवा�धार �वकास
काय��म

8500000 0

4 �व�छ वातावरण
काय��म

2000000 1941773.3

5 �थानीय पूवा�धार
�वकास साझेदार�

6517500 6157254

6 सामािजक �वकास
म��ालय

2000000 1785956

7 सामािजक �वकास
म��ालय संघ सशत�

500000 465959

8 �व�वध 500000 500000
9 िश�ा �वकास

�नद�शनालय
500000 500000

ज�मा 102260500 86128813.3

उ�लिेखत बाहेक पा�लकाल ेसंघीय राज�व असलु� �.2,67,98,682.56 र �देश राज�व असलु� �.61,30,624.00 को आ�थ�क �ववरण पेस भएको छ ।
उ�लिेखत आ�थ�क कारोवारको �वीकृत सम�ट�गत तथा ईकाइगत लखेापर��ण योजना, काया�लयबाट पेस ग�रएको वा�ष �क काय��म एवं �ग�त �ववरण समेतका कागजात
र �ववरणह�, �यव�थापन ��त�न�ध�व प� तथा आ�त�रक लखेापर��ण ��तवदेनलाई समेत आधार मानी लखेापर��ण स�प� ग�रएको छ ।
लखेापर��ण ऐन, २०७५ र लखेापर��णका अ�तरा�ि��य मापद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गर� लखेापर��ण स�प� गन� स�कन ेआधार तथा काया�लयले
�न�य�ल गरेको जोिखममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लखेापर��ण स�प� गर� ��तवदेन जार� ग�रएको छ । सारभूत �पमा उ�लखेनीय नदेिखएका

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�यहोराह�लाई ��तवदेनमा समावशे ग�रएको छैन । लखेापर��ण गदा� कायम भएका �यहोराह� �न�नानसुार छन:्
�फता� दािखला - आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �नकासा म�ये बाँक� रहेका संघीय सशत� अनदुान तफ� को �.2,38,22,104.99 �म�त 2077/3/30 र 4/1 मा �देश सशत�
तफ� को �.9,45,149.59 �म�त 2077/3/31 मा र �देश समपरुकतफ� को �.1,81,293.41 �म�त 20773/31 मा गर� ज�मा �.2,49,48,547.99 नपेाल बै� �ल. बेनी
शाखामा दािखला भएको छ ।

२ िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे को आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन
गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए को ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट
�वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः •

लेखापरी�णका �ममा ब�क नगदी िकताब तथा गो�वारा भौचर अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेस गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन । •
�ा� िवतीय िववरणको अनुसूची-२४ मा ब�क कारोवारमा बषा��तको बाँक� �.1,52,13,324.35 र अनुसूची-२४ अनुसारको नगद तथा ब�क बाँक� �.8,96,38,296.00 भई ब�क
�.7,44,24,972.18 ले फरक दे�खएको िवतीय िववरणले देखाउँदछ । अनुसूची-२४ मा देखाएको ब�क तथा नगद बाँक� �.8,96,38,296.53 म�ये �.7,44,24,972.18 ब�क
कारोवारमा िभ�ता भ�े उ�ेख छ । यस स�ब�धमा पु��ाइ �ा� नभएकोले िहसाव यिकन ह�नुपद�छ । • NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेतापिन
�ितवेदन र लेखा�नवबीच सम�पता दे�खदनै । • �थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क
काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सु�) को �योग गरेको भएतापिन सव ैकारोवार सु�मा समावेश नभएकोले आ�दानी तथा खच� िभ�दनै
। • पा�लकाले पेस गरेको स��तत कोषको बै� नगदी िकताब अनुसार मौ�दात �.22,29,787.17 दे�खएकोमा िव�ीय �ितवेदनमा वषा��तको बाँक� �.7,98,11,276.53

दे�ख�छ । फरक रकम �.7,75,81,489.36 स�ब�धमा यिकन ह�नुपद�छ । लेखापरी�णका �ममा िव�ीय �ितवेदन र लेखा�नमा फरक रहेको कारण �थानीय तहले पेस
गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन । �यसैले तोकेका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी
लेखांकन गनु�पद�छ ।
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३ �ज�मेवारी फरक परेको 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी यिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको
लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.5 करोड 27 लाख 75 हजार मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.४ करोड ५८ लाख २६ हजार �ज�मेवारी
सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.६९ लाख ४९ हजार घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा मम�त स�भार कोष, �कोप र िविवध
खाताको सु�मा अ�या नदेखाएको �.64 लाख िवभा�य कोषमा �यानुअल िफता� पठाएको �.10 लाख 24 हजार समेतको िहसाबमा �.4 लाख 76 हजार बढी दािय�व सरेको
िहसाब िमलान िववरण लेखापरी�णको �ममा पेस भएको छ । उ� रकम सु�मा िहसाब िमलान भएको दे�खँदनै ।

४ ब�क िहसाब िमलान नगरेको 
�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट
�वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायको
खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार �.7,65,27,649.03 फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनु�पद�छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

1 आ�त�रक राज�व खाता 5439763 3631918.2 -1807844.8

2 बाँडफाँटबाट �ा� राज�व खाता 0 2415701.27 2415701.27

3 चालु खच� खाता 0 18814841.05 18814841.05

4 पँुजीगत खच� खाता 0 23082608.42 23082608.42

5 िविवध खच� खाता 659 599038.8 598379.8

6 धरौटी खाता 120800 896512.44 775712.44

7 स��त कोष खाता 2229787.17 12900847.07 10671059.9
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8 िविवध कोष 111019.23 2180505.22 2069485.99

9 िविवध कोष 200000 0 -200000

10 िवभा�य कोष 399600 4226395 3826795

11 �कोप �यव�थापन 6711695.95 7779281.56 1067585.61

ज�मा 15213324.35 76527649.03 61314324.68

५ लेखा �े�ता 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ मा पा�लकाले आय �ययको अिभलेख अधाव�धक �पमा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले लेखापरी�णलाई पेस
गरेको िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं २७२, ब�क नगदी िकताब शीष�कगत आ�थ�क िववरणह� िभडान गदा� आ�दानी, खच� पे�क�को अिभलेख अ�ाव�धक �पमा राखेको
पाइएन । कितपय खच�को गो�वारा भौचर र बै� नगदी िकताबमा समेत अिभलेख नरहेको िवभा�य कोषको रकम �देशलाई �यानुअल पठाएको लगायतका अिभलेखबाट
दे�ख�छ ।

६ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा लागू गरेको पाईएन। यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल बमो�जम रहेका छन्: • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र
�यव�थापन गनु�पन�मा आंिशक मा� गरेको पाइयो । • �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 सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 बमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण साम�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन। • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक
ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार
�थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म 17 ऐन,
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3 िनयमावली, 36 काय�िव�ध 3 िनद�िशका समेत 59 कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । • अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७
म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन । • 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। • 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 पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना
िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन । • मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53

को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको
पाइएन। • िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क बमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन । • िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 बमो�जम
तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले पा�लकातफ� को आ�त�रक लेखापरी�कबाट पा�रत गरी खच� लेखेको पाइयो । • पा�लकाले
२०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ बमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । • पा�लकामा �ािव�धक २७ र
�शासिनक २१ समेत ४८ �वीकृत दरब�दी रहेकोमा �ािव�धक २१ र �शासिनक १८ पूित� भई ९ जना �र� रहेको पाइयो । • 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।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन । • �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने
आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन । • िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई
आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन। • �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा
�ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन । • कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िबल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको
कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन । • ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का
अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन। • �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने
सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । • पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई
�ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन । • स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र
वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय�
गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन। • वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भइरहेका �थानलाई
म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एवं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । • योजनागत �पमा अलग अलग नापी िकताब नराखेका एवंम िनमा�ण काय�को
हालस�मको परीमाण र खच� दे�खने एिककृत नापी िकताव �योगमा न�याएको । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ बमो�जम पा�लकाले आ�नो
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�े�िभ�को साव�जिनक स�पितको रेखदेख,मम�त स�भार र संर�ण गरे नगरेको अिभलेख राखेको पाइएन । • मम�त आदेश बेगर मम�त खच� गन� गरेको । • कर क�ी रकम बष�को
अ��यमा एकमु� दा�खला गरेको । • क�टे�जे�सी खच� िहसाबको अिभलेख राखेको पाइएन । • योजना काया��वयनको काय�ता�लका नबनाएको । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक
िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

७ सेवा �वाह 

लेखाप�र�णलाई �ा� िववरण अनुसार आ.व. 2०७७।७८ मा पा�लकाबाट िन�नानुसारको सेवा �वाह गरेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िववरण िववरण सेवा �ाि�का लािग िनवेदन र �सफा�रस स�या

1 ज�म, मृ�य दता� 1115

2 नाग�रकता �सफा�रस 792

3 अ�य िनवेदन �सफारीस 4663

4 घरबाटो �सफा�रस 262

5 नाता �माणीत 498

८ बजेट पेस, 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� पेस गन� र यसरी पेस भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७
िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी कमला ित�लजाले
२०७७।3।10 गते �.39 करोड 74 लाख 35 हजारको बजेट सभा सम� पेस गरेकोमा २०७७।3।10 मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।3।15

मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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९ अब�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा
िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� �.17 लाख अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम
गाउँसभाको २०७7।9।16 को िनण�यबाट पँुजीगततफ�  २ योजनामा बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स.नं. अव�डा शीष�क रकम अव�डा वाट खच�

1 अ�य साव�जिनक िनमा�ण 1700 संशोधन गरी पँुजीगततफ�  खच�

१० काय��म प�रवत�न 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�ब�धमा उ�ेख छ । साथै सोही िनयमको उपिनयम ७ बमो�जम काय�पा�लकाले
सभाबाट �वीकृत सीमा र शीष�क बािहर गई खच� गन� नपाउने उ�ेख छ । सो िवपरीत वडा काया�लयह�को �सफा�रसमा गाउँसभाको िमित 2077।9।10 मा अनुमोदन गरी
काय��म संसोधन गरी रकम खच� गरेको पाईयो ।

�स.नं. मौजुदा काय��म रकम प�रवित�त काय��म रकम

१. िविभ� १० काय��म 15400 िविभ� १५ काय��म 15400

२. नगद मौ�दात 19121 िविभ� १६ काय��म 19121

३. िविभ� ८ योजना 2700 िविभ� ९ योजना 2700

ज�मा 37221 37221

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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११ चौमा�सक पँुजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेस गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म
काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय छ । वषा��तमा
हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प ते�ो चौमा�सक तथा आषाढमा बढी खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ
।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

1 गाउँपा�लका 91912 1913 29263 60737 36271

2 संघीय सशत� 12542 0 0 12542 8311

कूल खच�: 104454 1913 29263 73279 44582

खच� �ितशत 1.83 28.01 70.15 42.68

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१२ �े�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 ।

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास 36117620 15779195 4.44

सामा�जक �े� 221895013 188471421 53.12

पूवा�धार िवकास �े� 102126000 77777552 21.92

सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत 19403965 15119969 4.26

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 72064000 57632139 16.24

ज�मा 451606598 354780276 100

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१३ खच� िव�लेषण 

पा�लकाले यस कवष� कुल आ�त�रक आयबाट �.24,39,763.00 राज�व बाँडफाँट र अनुदानबाट �.37,64,77,396.00 र अ�य समेत �.38,16,50,492.00 आ�दानी
भएकोमा चालु तफ�  �.24,87,70,794.00 र पँुजीगततफ�  �.10,60,09,479.00 समेत �.35,47,80,277.00 खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा 1.53

�ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.1,04,43,040.00 खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको 191.97 �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै
अनुदान र राज�व बाँडफाँटको रकमबाट 66.07 �ितशत चालु र 28.15 �ितशतमा� पँुजीगत ि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 बाँडफाँटको रकम अ�धक�पमा िबकास
िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।
(क) काया�लयबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� कुल आ�तरीक आ�दानी �.54,39,763.00 रहेकोमा पा�लकाको कुल �शासिनक खच� �.5,76,32,169.00 रहेको छ ।
आ�त�रक आयको तुलनामा �शासिनक खच�को िह�सा 10.59 गुणा बढी रहेको छ । पा�लकाले आ�त�रक आ�दानीको थप �ोतह� बढाउन पहल गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१४ योजना र काया��वयन 

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

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ �.१ लाखभ�दा कमको योजना 5 188000

२ �. १ लाख एकदे�ख पाँच लाख स�मका योजना 92 24764680

३ �.५ लाखदे�ख १० लाख स�मका योजना 22 17107250

४ �.१0 लाख एकदे�ख ५० लाख स�मका योजना 20 56781250

५ �.५० लाख भ�दा मा�थका 3 37740000

ज�मा 142 136581180

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१५ अधुरा आयोजना 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने समी�ामा �गित कम ह�नुका
�मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर गनु�पन� कारबाही समेत
उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहायअनुसार �.1,43,18,062.00 का 3 योजनाको काय� स�प� ह�न नसिक �ज�मेवारी सारेको छ । यसरी अधुरो रहन
गएको उपय�ु दे�खएन । यस स�ब�धमा िमित 2078/6/7 को �देश सरकार म��ी�तरको िनण�यानुसार 2078 चै� मसा�तस�म �याद थप भएको दे�ख�छ ।

आयोजनाको नाम स�झौता रकम (�याट बाहेक) स�झौता िमित काय�स�प� ह�ने संभािवत िमित

�झँ पाखापानी सडक कालोप�े 5246336 2078/1/22 2078 पौष मसा�त

बह�उ�े�यीय सभाहल 6707526.4 2077/7/17 2078 पौष मसा�त

मौवाफाँट द�ाम, िचमखोला �यासीखक� 2364200 2077/10/29 2078 पौष मसा�त

ज�मा 14318062.4

१६ �गित िववरण नभएको 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा योजना छनौट तथा स�ालन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले यस बष� उपभो�ा सिमितवाट स�ा�लत 142

योजनाह� समेत कुल 145 योजना स�ालन गरेको दे�खयो । पा�लकाले स�ा�लत योजनाह�को �गित िववरण पेस ह�न आएन । स�ालीत योजनाह�को काय�स�प�
अव�था, िव�ीय एवं भौितक �गित ��थित समेतको ि�याकलापगत र रकमगत प�रमाण खु�ने गरी एक�कृत �पमा �गित �ितवेदन तयार नगरेकोले सो को िव�लेषण गन�
सिकएन । अतः �वीकृत काय��म बमो�जम काय� स�ालन र स�ा�लत काय�को �गित िववरण तयार ह�नुपद�छ ।

१७ स�ालन नभएका काय��मह� 

पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास काय��मको लािग �.85 लाख बजेट �ा� गरेकोमा काय��म स�ालन गरेको दे�खएन । पा�लकाले �ा�
काय��मह� संचालन गरी बजेट उपयोग �मता बढाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१८ शू�य �गित भएका योजना 
गाउँपा�लकाबाट पेस भएको िववरण अनुसार यस वष� बजेट �यव�था भएका तर स�ालनमा आउन नसकेका योजनाह� िन�नानुसार रहेका छन् । बजेट �यव�था भएका
योजनाह� स�ालन गरी ल�य �ाि�मा अिभवृि� गनु�पद�छ ।

�स.नं. योजनाको नाम बजेट

1 ओखरबोट िभरपाटा सडक नाली िनमा�ण 150000

2 िश�ा �व��न योजना 496000

3 वडाअ�य� िश�ा �व��न योजना 300000

4 वडा काया�लय भवन िनमा�ण 500000

5 �झँ ज�गा ख�रद 3600000

6 एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास 8500000

7 बह�उ�े�यीय उ�च खेल मैदान 10000000

8 �शासिनक भवन िनमा�ण 2000000

9 पय�टन उपज साझेदारी 3000000

ज�मा 28546000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१९ कम�चारी करार 
संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा
�थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ�
10 पदमा 31 जना कम�चारीह� करारमा राखी �.59,18,310.00 खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी
चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले
मा�थ उ�े�खत पद बाहेकको अ.न.मी. ८ जना, कृिष िवकास अ�धकृत १, �ा.स. ४ जना, �ा.स. १, प.िन.अ. १, प.से.�ा. १, ना.�.�वा.�ा. २ र ना.प.से.�ा.२ समेत िविभ� 9

पदमा 20 जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.28,44,790.00 भु�ानी गरेको छ ।
(क) उ�े�खत करार सेवा म�ये �वा��य तफ� को सामुदाियक �वा��य इकाइ स�ालन स�ब�धी काय�िव�ध बनाइ िनय�ु गरेको छ । 

२० क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ �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� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.४
लाख ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका
अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर उिचत नदे�खकएकोले यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

२१ �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 िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ�य�ट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� नरहेको र यो बष� थप भएको 9 गरी कुल 9 िववाद दता� भएकोमा 6 वटा मा� फ�य�ट भई 3 बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले
तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२२ �वक�य सिचव 

• पदा�धकारी सुिवधा �वक�य सिचव – ग�डक� �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५(पिहलो संशोधन समेत) मा यस
�देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले �वक�य सिचव।स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा
८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर गाउँपा�लका अ�य�को �वक�य सिचवका �पमा सहायक चौथो �तर तलब भ�ा भु�ानी
ह�ने गरी �ी �काश छ��याललाई िनय�ु गरी मा�सक �.26,610.00 का दरले १३ मिहनाको �.3,45,930.00 भु�ानी गरेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२३ पदा�धकारी सुिवधा 
ग�डक� �देश अ�तग�त �थानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, 2076 को अनुसूची १ मा उ�ेख
भएको सुिवधा पाउने �यव�था छ । पा�लकाले पदा�धकारी सुिवधामा वष�भरीमा �.1,41,09,556।- खच� लेखेको छ ।

�स.नं. िववरण रकम

1 इ�धन 1159556

2 मोिवल खच� 48000

3 यातायात सुिवधा 168000

4 प�पि�का 1284000

5 टे�लफोन 1284000

6 अित�थ स�कार 1284000

7 अनुगमन 5544000

8 सहजीकरण 2664000

9 चाडपव� 674000

ज�मा 14109556

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२४ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस
�थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.15,86,734.00 खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२५ आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै ।
यस �थानीय तहले िविभ� �योजनको लािग यो वष� िविभ� �यि� एवं संघ सं�थालाई �.23,60,627.00 आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता
कायम गनु� पद�छ ।

२६ अनुदान िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत
िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७७ असार मसा�तमा �देश समपुरकतफ� को �.25,00,000.00 �ा� र
�.48,18,706.59 खच� भई �.2,21,293.41 बाँक� रहेकोमा िमित 2077/3/31 मा �.1,81,293.41 मा� िफता� दा�खला भई �.40,000.00 बाँक� दे�ख�छ । खच� नभई बाँक�
रहेको रकम स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �. (महालेखापरी�कको काया�लय ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु
हटाईएको)।

२७ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर
पा�लकाले देहायअनुसार कृिष, पशु, अनुदानमा �.94,81,310.00 खच� लेखेको छ । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा
अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश
तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीवन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान
िदनुपद�छ।

�स.नं. काय��मको नाम अनुदान �ितशत अनुदान सं�या अनुदान रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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1 कृिष माटो परी�ण 100 96 गोटा 12000

2 िहउँदे फलफूल िव�वा िवतरण िक.िव., ओखर 50 3650 गोटा 700000

3 लहरे �जाित तरकारी िवउिवजन िवतरण 100 7 समूह 100000

4 कृिष साम�ी िवतरण (टनेल, ��े, �सिकचर) 50 402 िपस 800000

5 कृिष या���क�करण काय��म 50 55 वटा 1600000

6 पकेट िवकास काय��म (धान, केरा, सु�तला, आलु) 6 समूह र 140 कृषक 2400000

7 औष�ध ख�रद 700000

8 घाँस िवतरण (िहउँदे, वष�, डाले) 75 130 कृषक 20000

9 लागत साझेदारीमा भेडा संर�ण 75 ५ समूह 1866667

10 न�ल सुधार काय��म ११ जना 223643

11 नमूना गोठ िनम�ण १५ वटा 1000000

12 पशुप�छी खोप काय��म 11800 डोज 59000

ज�मा 9481310

२८ पँुजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच� 
पँुजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँुजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता
�सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँुजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ।यस �थानीय तहले

�म भौचर
न�बर

भौचर
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िबषय बे�जु रकम
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देहाय अनुसारका पँुजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� संघ सं�था, समूह, �लव लगायतलाई काय��म र ��तावको आधारमा
पँुजीगत शीष�कबाट �.3,12,680.00 भु�ानी िदएको पाईयो । य�ता खच�का केही उदाहरणह� िन�न रहेका छन्:

�स.नं. गो.भौ.नं. र िमित �योजन रकम

1 107/2077/12/17 िविवध 4080

2 104/2077/12/18 काया�लय साम�ी 22500

3 155/2078/1/21 सूचना �काशन 10200

4 206/2078/3/20 ढुवानी भाडा 8800

5 217/2078/3/22 ढुवानी भाडा 2500

6 218/2078/3/22 गाडी भाडा 35000

7 236/2078/3/6 काया�लय �योजन साम�ी 21000

8 239/2077/3/26 मम�त 22600

9 260/2078/3/28 काया�लय साम�ी 163000

10 297/2078/3/30 काया�लय साम�ी 23000

ज�मा 312680

य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२९ कर तथा शु�क असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क
उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

स�प�� कर 200000 0 0

घर बहाल कर 0 10995

बहाल िवरौटी कर 120000 0 0

अ�य सेवा शु�क 25000 0 0

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

�म भौचर
न�बर

भौचर
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३० आय ठे�का 
कालीग�डक� नदीको ११ वटा बगरको ढु�ा िग�ी बालुवा उ�खनन् िनकासी तथा िब�� िवतरण गन� ठे�का लगाउनको लािग िमित 2077/5/31 मा सूचना �काशन गरेकोमा
ठे�का नं. १ दे�ख ५ स�म ५ वटा बगरको मा� ठे�का परेको र ५ वटै बगरको ठे�का �नय क��ट��सन ए�ड स�लायस� सामाखुली-3, काठमाड�ले �वीकार गरेकोमा उ�
ठे�काह�बाट िन�नानुसारको रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।
(क) ठे�का नं. 1/2077/78 को कबोल अ� �.22,000।- असुल भएकोमा उ� रकमको मू�य अिभवृि� कर �.2860।- र अि�म कर �.330।- समेत �.3,190।- असुल गरी
स�ब��धत राज�व शीष�कमा दा�खला गरेको �माण पेस ह�नुपन� �.

(ख) ठे�का नं. 2/2077/78 को कबोल अ� �.1,31,111।- म�ये स�झौता गदा� कबोल रकमको 50 �ितशतले ह�ने �.66,000।- असुल भएको र असुल ह�न बाँक�
�.65,111।- र मू�य अिभवृि� कर वापत �.17,044।- तथा अि�म आयकर वापत �.1967।- समेत �.84१21 असुली गरी राज�व दा�खला �माण पेस ह�नुपन� �.

(ग) ठे�का नं. 3, 4 र ५ घटी कबोल गन� �नय क��ट��सनले स�झौता गन� नआएकोले िनजले ठे�का कबोल गदा� ३ वटै ठे�काको राखेको धरौटी रकम �.13,550।- जफत
गरी स��तकोष खातामा दा�खला गनु�पन� �.

१००,८६१

३१ िग�ी, ढंुगा, बालुवाको कर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को सािबक दफा 64 को उपदफा १, १(च), ३ र ४ मा ढंुगा, िग�ी र बालुवाको करमा �देश तथा �थानीय तहह�को दोहोरो अ�धकार
रहने, करको दर स�ब��धत �देशले िनधा�रण गरी �थानीय तहह�ले संकलन गरेर �देश �तरको कोषमा ज�मा गन� �यव�था गरी बाँडफाँट ह�ने गरेको �थयो । तर उ� दफा
संघीय आ�थ�क ऐन, 2075 �ारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर �थानीय तहह�ले िग�ी, ढंुगा, बालुवा िब�� गरी �ा� रकम आ�नो संिचत कोषमा ज�मा गन� �यब�था
गरेको छ । यसै स�ब�धमा ग�डक� �देश सरकारको �देश आ�थ�क ऐन २०७६ को दफा ९ मा संघीय कानुनसंग बा�झने गरी ढंुगा, िगटी, बालुवा दह�र बह�रको शु�क
असुली र बाँडफाँट स�ब�धी �यब�था गरेको छ । ग�डक� �देश आ�थ�क ऐन २०७६ को दफा ९(५) अनुसार िग�ी ढंुगा बालुवा वापत संक�लत करको चा�लस �ितशत �देश
स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । यसैगरी संघीय म���प�रष�ले ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�ख�, िब�� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड, 2077 जारी गरी िग�ी ढंुगा
बालुवा िबि�बापतको राज�व �थानीयले स�कलन गरी �देश र �थानीय तह बीच �मशः ४० र ६० �ितशत ह�नेगरी बाँडफाँट गन� �यव�था गरेको छ जुन �थानीय सरकार
स�ालन ऐनको दफा ६२(क) िवपरीत दे�ख�छ । यस पा�लकाले िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट यसबष� �.53,53,200.00 राज�व �ा� गरेकोमा �.21,41,280.00 �देश
संिचतकोष र �.32,11,920.00 �थानीय संिचतकोषमा ज�मा गरेको छ । िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट �ा� ह�ने राज�व उ�पतीको आधार एवं सो राज�व स�लन गदा� पन�
बाताबरणीय असर सम� �देशसंग स�ब��धत भएकाले राज�व बाँडफाँट स�ब�धी कानुन तजू�मा गदा� सो िबषयलाई म�यनजर राखेर संघीय कानुनसँग नबा�झने गरी �प�
कानूनी �यव�था गन� र सो को आधारमा राज�व संकलन तथा बाँडफाँट गनु�पद�छ ।
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३२ रकम िढला दा�खला गन� 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ मा नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख
गरी सात िदनिभ� ब�क दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । �थानीय तह अ�तग�तका वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेकोले
समयमै दा�खला गन�तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानुपद�छ ।

३३ . 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ अनुसार आ�दानी खच� पुि� ह�ने गरी �माण रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले योवष� आ�त�रक आ�दानी �.24,39,763.00

गरेको िबवरण �ा� भएको छ । गाँउपा�लका काया�लय र 8 वटा वडा काया�लयह�ले गाँउपा�लकाबाट �ा� र�सद �याड थान, आ�दानीमा �योग भएका र�सदह� र बाँक� रहेका
र�सदह�को अिभलेख अ�ाव�धक गरेको छैन । तोिकएका म.ले.प.फारम नं. १०५, १०६,१०७,१०८ लगायत िन�नानुसारका अिभलेखह� �यव��थत राखेको नदे�खँदा
गाँउपा�लका र वडा काया�लयह�बाट भएको आ�दानी यिकन गन� सिकएन । • आ�त�रक आयमा �योग ह�ने र�सदह�को छपाई, आ�दानी, खच� र बाँक�को अिभलेख दे�खने
र�सद िनय��ण खाता �यव��थत नरहेको, • गत आ.व.मा छपाई भएका नगदी र�सदह� समेत �योगमा आएको पाइएको तर �यसको अ.�या. र बाक� समेत दे�खने अिभलेख
अ�ाव�धक नगरेको,

३४ दा�खला बाँक� 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा 87, 88 र 89 बमो�जम करक�ी गरेको रकम ऐनमा तोिकएको समयमा दा�खला गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाको िव�ीय िववरण म.ले.प.फा.नं. 272

अनुसार भु�ानीमा क�ी गरेको आ�दानीमा रकम दा�खला गन� �.1,78,663.50 बाँक� दे�खएको छ। उ� रकम यिकन गरी स�ब��धत राज�व शीष�कमा दा�खला गरेको �माण
पेस ह�नुपन� �. (महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np27 of 67

३५ �रतपूव�कको कर िबजक 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोिकएको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ। तर गाउँपा�लकाले
�रतपूक� कको कर वीजक बेगर देहायका स�लायस� तथा िनमा�ण �यसायीबाट मु.अ.कर �.2,05,463।70 समेत �.17,85,953.70 सामन तथा िनमा�ण सेवा ख�रद गरेको छ ।
तसथ� उ� स�लायस� तथा िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेस ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. कर िवजकको अव�था भु�ानी रकम मुअकर कर रकम

109 /2077/12/17 रामकृ�ण क��ट��सन 300811742 िमित स�चाएको 1785953.7 205463.7

२०५,४६३.७

३६ उपभो�ा सिमित दता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था
िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� 125 उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �.9,88,41,180.00 भु�ानी
गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण
गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार
बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ । 

३७ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर,

ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी
मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन�
सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी
मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका
केही उदाहरणह� िन�न रहेका छन्:

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�
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2/2078/6/23 गा.पा. खेलकुद मैदान उ.स. खेलकुद मैदान 2132445 डोजर 2114445

7/2077/8/11 िप�ले मोटरबाटो मम�त उ.स. मम�त 362600 �काभेटर 416001

9/2077/8/18 मौवाफाँट मोटरबाटो उ.स. मम�त 196000 �काभेटर 231990

10/2077/8/19 वडा नं. १ सडक मम�त उ.स. मम�त 248920 जे.�स.िव. 277500

18/2077/12/1 नकलडाँडा सडक मम�त उ.स. मम�त 588000 जे.�स.िव. 630370

27/2078/3/24 जैसीखोर सडक मम�त उ.स. मम�त 190000 जे.�स.िव. 93975

30/2078/3/29 िप�ले मोटरबाटो मम�त उ.स. मम�त 196000 जे.�स.िव. 219999

10-077/8/9 द�ाम िचमखोला कुई मंगले मो. वा.उ.स. 5373780 जे.�स.िव. 5374393

35/077/9/26 द�ाम िचमखोला कुई मंगले मो. वा. उ.स. 5364034 जे.�स.िव. 5373150

115/077/12/11 द�ाम – दिग�जा मो वा उ.स. 2375000 जे.�स.िव. 2879240

192-078/3/16 कालमुढा रामखोर सडक उ.स. 4229976 जे.�स.िव. 3752198

270-078/3/29 वखैरी �रितन चौतारी �हरी काया�लय सडक उ.स. 1057165 जे.�स.िव. 1070235

ज�मा 22313920 22433496

िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ । 

३८ जिटलसंरचना िनमा�ण 
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी
िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, गाउँपा�लका गौरवका योजना, साम�ी ख�रद लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने
पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा�
माफ� त् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

मोटरबाटो तथा ट�स िनमा�ण उ.स. ट�स िनमा�ण 2500000

संकलन के�� िनमा�ण उ.स. िनमा�ण 1500000

द�मान ब�ी संर�ण उ.स. िनमा�ण 1800000

गौरवको योजना गा.पा. उ.स. मोटरबाटो 5000000

गले�वर िप�ले सडक िनमा�ण उ.स. सडक 5000000

गाउँपा�लका ज�गा �यव�थापन उ.स. गा.पा. ज�गा 3000000

ठूलाघर आमा समूह घर िनमा�ण उ.स. भवन िनमा�ण 700000

मा�लका आ.िव. १ कोठे भवन िनमा�ण उ.स. भवन िनमा�ण 800000

बेगखोला खेल मैदान खेल मैदान 987500

िविभ� ५ समूहको साम�ी ख�रद ख�रद 500000

ज�मा 21787500
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िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।
(क) गाउँपा�लकाले वन�पित उ�ान पाक�  िनमा�ण समेतमा कितपय योजनाह�मा संघीय ह�ता�त�रत काय��मको समेत मम�त स�भार वापत क�ी गरी ल.ई. तयार गरेको र
भु�ानीको बखत मम�त क�ी समेतको पुरै काम गराइ क�ी गरेको रकम समेत भु�ानी िदएको दे�ख�छ । योजनाको स�झौता योजना िकताब र काय�स�प� �ितवेदनमा
गाउँपा�लकाको योगदान रकम फरक फरक अ� उ�ेख गरेको छ । योजनागत अिभलेख खाताह� एक�पता ह�नुपद�छ ।

३९ जन�मदान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा रहेको मू�य
अिभवृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । जस अनुसार िन�न िनमा�ण काय� गदा� उपभो�ा सिमित
माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमित र पा�लकाले बेहान� अंश उ�ेख गरी स�झौता भएको दे�ख�छ । तर िनमा�ण काय� स�प� गदा� घटी मू�यांकन भएको अव�थामा अनुपाितक
क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा क�ी नगरी भु�ानी िदएकोले देहायअनुसारको रकम असूल ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमित र काम स�झौता रकम काय� स�प� रकम उपभो�ाले �यहोन� % घटी अनुपाितक क�ी रकम

2/2078/3/23 गा.पा. खेलकुद मैदान 2639632 2335322 10.1 32990

(महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )।
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४० उपभो�ा सिमितलाई सीमाभ�दा बढीको काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१) मा �.१ करोडस�म लागत अनुमान भएको सोही आ�थ�क वष� िभ� स�प� गन� सिकने िनमाण� काय� मा� स�ब��धत
उपभो�ा सिमितबाट गराउन सिकने तथा उ� लागतमा मू�य अिभवृि� कर, ओभरहेड, क��ट�जे�सी र जनसहभािगताको अंश समेतको रकम समावेश ह�ने �यव�था छ । तर
पा�लकाले �.1,06,61,054.00 लागत अनुमान भएको योजना टु�ाएर दईु उपभो�ा सिमितबाट गराएको पाइयो । जसमा यस वष� �.1,07,37,814.00 खच� लेखेको छ ।

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम लागत अनुमान काय�स�प� रकम

10-077/8/9 द�ाम िचमखोला कुई मंगले मो. वा.उ.स. 5332568 5373780

35-077/9/26 द�ाम िचमखोला मो. वा. उ.स. 5328486 5364034

ज�मा 10661054 10737814
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४१ उपभो�ा सिमित माफ� त सरकारी भवन िनमा�ण काय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६४ को दफा ४४ मा िमत�ययीता, ,गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मु�य उ�े�य नै रोजगारीको �ृजना गन� �
लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा �य�तो आयोजना उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रन सिकने उ�ेख छ साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७
अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काय� गराउन सिकने �यव�था छ । तर तप�सलमा उ�े�खत उपभो�ा सहभागी नह�ने काय�मा पिन उपभो�ा सिमित
माफ� त काय� गराईएको पाईयो । यसरी उपभो�ा ���य �पमा सहभागी नह�ने काय�मा उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ । िनयमावलीमा भएको
�यव�थाको �ितकुल ह�नेगरी उपभो�ा सिमित माफ� त िन�नानुसार काय� गराई खच� गरेको छ ।

भौ.नं.र िमित िनमा�ण काय� लागत अनुमान काय�स�प� रकम भु�ानी रकम

85-077/12/8 वडा नं ४ दिम�जामा वाईफाई जडान काय� 527970 527970 475000

101-077/12/13 वडा नं. 3 रघुगंगा गापा के�� ज�गा �यव�थापन 3147453 3042946 2676793

114-077/12/19 खगा�म �वा�य चौक� मम�त 106276 106276 95000

167-078/2/11 वडा नं 3 ितम के�� ता संकलन के�� िनमा�ण 1583333 698711 628840

433710 390339

186-078/3/6 वडा नं ६ मा�लका आिव एककोठे भवन िनमा�ण 845050 845553 760000

215-078/3/22 वडा नं.2 �वा�य ईकाइ भवन िनमा�ण 527777 530521 475000

250-078/3/27 गौरव आ.िव. क�ा कोठा िनमा�ण 158434 159013 142500

ज�मा 5643472

४२ सोझै ख�रद २,१२०,६९६
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साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय�
सोभैm गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद
काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�सँग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष�
पँुजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

गो.भौ./िमित स�लायस�को नाम साम�ी रकम

239-2078/3/27 �या�दी ट� ेडस� �यापटप तथा ि��टर ख�रद 145000

137/078/1/12 �लाि�क कुच� �सिटजन फिन�चर ट� ेड �लंक 351000

147-078/1/20 �लाि�क कुच� �सिटजन फिन�चर ट� ेड �लंक 490646

152-078/1/20 ि��टर ख�रद मे�रिडयन आई.िट.�ा.�ल. 99000

161-078/1/23 �लाि�क कुच� �सिटजन फिन�चर ट� ेड �लंक 186822

165-078/1/30 �यापटप क��यूटर मे�रिडयन आई.िट.�ा.�ल. 220000

166-078/2/9 �यापटप ख�रद िवग वाईट आई.िट. �ा.�ल. 475000

235-078/3/26 क��यूटर �लोवल ट� ेडी� क�सन� 113000

238-078/3/26 ि��टर ख�रद �लोवल ट� ेडी� क�सन� 40228

ज�मा 2120696

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

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम
�.

खच� रकम
�.

अ�ययनबाट िनधा�रण भएको आयोजनाको
लागत

औ�ोिगक�ाम आ.ई.ई. इग�स सोलुसन �ा.�ल. 1151000 1150001 1599754.5

मैदान थापाटोल देउराली सडक ने��ट क�स�टे�सी �ा.�ल. 321033 321033 400577.99

�वग��ारी शाखा आ�म म��दर तथा �यू टावर इ��जक �ुप अप क�पनी �ा.�ल. 500000 496070 499747.02

पाखापानी रायखोर �यासीखक�  सडक डे�टा इ��जिनय�र� क�स�टे�सी 450000 448895 496777.38

गले�वर �इसेडाँडा धौलािगरी आइसफर
पदमाग�

�टेप १ क�स�टे�सी �ा.�ल. 1000000 837895 887423.47

Electrical Reistyitts Tomography महा�� �ुप �ा.�ल. 1186500 1186500 1199771.85

भगवती बेगखोला बेग देउराली बादकु
ितप�याङ सडक

बारबरा इ��जिनय�र� क�स�टे�सी
�ा.�ल.

700000 681034 924493.05

दश श�या अ�पताल तथा माटो परी�ण साइन टे�नो�ाइ�स �ा.�ल. 1000000 900000 1000000

बगर आ.ई.ई. अ� इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.�ल. 300000 297190 207090.58

बगर आ.ई.ई. एडभा�स ि�यिटभ �ुप 200000 186375 207090.58

बगर आ.ई.ई. अ� इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.�ल. 200000 186375
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�शासक�य भवन, सभाहल, अ�पताल सोइल
टे�

एडन इ��जिनय�र� सोलुसन �ा.�ल. 1075000 1074000 1100000

धौलािगरी से�चुरी पदमाग� िनमा�ण �रज इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.�ल. 1000000 700035 705337.24

बह�उ�े�यीय उ�च उचाइ खेल मैदान िनमा�ण हेबाइल इ��जिनय�र� क�स�टे�सी
�ा.�ल.

1000000 949991 1006102.85

बह�आयािमक नमुना �ाम प�रयोजना बारबरा इ��जिनय�र� क�स�टे�सी
�ा.�ल.

1500000 1351990 1399633.82

वडा नं. २ खेलकुद मैदान �याङकटेश इ��जिनय�र� एशो�सय�स
�ा.�ल.

400000 395500 447242.12

ज�मा: 11983533 11162884 4658316.03

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट कै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर. तयार गदा�
गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै
यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका पाखापानी रायखोर सडक, दश श�या अ�पताल, �शासिनक भवन र बह�उ��यीय उ�च खेलमैदान आयोजनाह� काया��वयन गएका र
अ�य काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

४४ परामश� सेवा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� अनुसार परामश� सेवाको लागत अनुमान
तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायअनुसारका परामश� सेवाको ख�रद गदा� �ित�पधा� नगराई सोझै ख�रद गरी
�.1,11,62,884।- खच� लेखेका छन् । पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत
यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ितपधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा सो गरेको दे�खएन ।
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४५ सवारी साधन ख�रद 

अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल
सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा
�ा� िववरण अनुसार पा�लकाले 6 थान दईु पां��े सवारी साधन �याटलग िव�धबाट ख�रद गरी �.23,82,000.00 खच� गरेका छन् ।

४६ स�टयेर ख�रद 

गाउँपा�लकाले यस वष� अनलाइन राज�व संकलन स�टवेयर ख�रदमा �.4,96,070.00 खच� लेखेका छन् । उ� स�टवेयर काया��वयन रहेतापिन िवभागीय �वीकृित �ा�
गरेको दे�खएन ।

४७ गले�वर िप�ले द�ाम िचमखोला कुइने मंगले सडक 

ठे�का नं. RRM/MYAGDI/NCB/W02/077-78 को गले�वर िप�ले द�ाम िचमखोला कुइने मंगले सडक िनमा�ण काय�को लािग मू�य अिभवृि� कर र िप.एस. समेत
�.47,52,052।50 को ल.ई. तयार गरी िव�ुतीय बोलप�को मा�यमबाट िमित 2077/9/5 मा सूचना �काशन गरेकोमा ३ वटा फम� दता� भएको म�ये सबैभ�दा घटी अ� मू.अ.

कर समेत �.26,96,546।- (43.48 �ितशत घटी) कबोल गन� एस.के. क��ट��सन, बेनी-7, �या�दीको बोलप� �वीकृत गरी िमित 2078/3/15 स�ममा स�प� गन� गरी िमित
2077/10/28 मा स�झौता भएको पाइयो । भौ.नं. 7/2078/1/27 स�म �थम रिन� िबलल र पे�क� �.2,19,500।- समेत �.8,14,927।- भु�ानी भएको छ । तोिकएको िमित
2078/3/15 स�ममा काय�स�प� नभएको र आगामी आ�थ�क वष�को लािग बजेट सुिन��चत समेत नभएकोले उ� सडकको िनमा�ण काय� अधुरो अव�थामा रहेको छ ।
स�झौता गन� तर तोिकएको समय सीमािभ� िनमा�ण काय� स�प� नगन� िनमा�ण �यवसायीलाई आव�यक कारवाही समेत ग�रनुपद�छ ।
(क) उ� िनमा�ण काय�को ठे�का स�झौता गदा� �.8,06,176।- बै� जमानत �लनु पन�मा नेपाल बै� �लिमटेडको बै� �यारे�टी नं. GPF06383 बाट �.5,19,000। मा�
�लएकोले घटी जमानत �लएको रकम �.2,87,176।- को बै� �यारे�टी बढाउनुपन� �.

(महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )।
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४८ बह�उ�े�यीय सभाहल िनमा�ण 

�देश समपुरक कोषबाट बह�उ�े�यीय सभाहल िनमा�ण गन� �.1,10,28,798।72 को ल.ई. तयार गरी िमित 2077/7/3 मा िव�ुतीय बोलप�को मा�यमबाट सूचना �काशन
गरेकोमा ५ वटा फम�ह� दता� भएकोमा २ वटा फम�ह� मा� पास भएका र सबैभ�दा घटी रकम �.76,29,504।89 कबोल गन� िहमालयन िब�डस� स�लायस� �ा.�ल. सँग िमित
2078/2/16 स�ममा िनमा�ण काय�स�प� गन� गरी िमित 2077/9/12 मा स�झौता भएको पाइयो । उ� �े�ताको लेखापरी�ण गदा� िन�न �यहोराह� दे�खएका छन्:

(क) िहमालयन िब�डस�सँग स�झौता गदा� बै� जमानतवापत �.12,53,962।- �लनु पन�मा �भु बै�को बै� �यारे�टी नं. P760/9/37878 बाट �.10,03,300।- बै� जमानत
�लएकोले घटी जमानत �लएको रकम �.2,50,962।- को बै� जमानत थप गनु�पन� �. (महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४
को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )।
(ख) 295/2078/3/30 िनमा�ण काय�को दो�ो िबलबाट �.33,04,018।- भु�ानी गदा� िन�नानुसार बढी भु�ानी भएको रकम �.49,463।- असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

a. BOQ मा P.S. आइटममा बीमा वापत �.50,000।- राखेकोमा �.50,000।- नै भु�ानी भएको छ । बीमा वापत �.21,007।- को िबल पेस ह�न आएकोले िबलभ�दा बढी
भु�ानी भएको �. 28993.00

b. आइटम नं. 14 को Earthworks in exacavationfor ground by machine को कुल काय� 226.44 घनिमटरको काय� भई पिहलो रिन� िबलको भु�ानी गदा� उ�
काय�को ह�ने रकम �.18,115।20 समेत समावेश भइसकेकोमा दो�ो रिन� िबलको भु�ानीमा समेत सोही रकम पुनः भु�ानी भएकोले दोहोरो भु�ानी भएको �.18,115।20

को मू�य अिभवृि� कर समेत बढी भु�ानी भएको �. 20470.00

(ग) बह�उ�े�यीय सभाहलको िनमा�ण काय� तोिकएको समयमा स�प� ह�न नसक� अधुरो अव�थामा रहेको छ । िनमा�ण �यवसायीले िमित 2078/3/19 को �याद थपको िनवेदन
तथा काय�पा�लकाको िमित 2077/5/9 को िनण�य बमो�जम िमित 2078/9/19 गतेस�म स�पूण� काम स�प� गन� गरी �याद थप भएको छ । गाउँपा�लकाबाट बजेट समेत
सुिन�चत गरेकोले बाँक� रहेको सभाहलको िनमा�ण काय� �याद थप भएको अव�धस�ममा स�प� गन� गराउनेतफ�  गाउँपा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

४९,४६३

४९ . 
635/2078/3/26 गाउँपा�लकाले ख�रद गरेका िविभ� साइजका �यािवन जाली म�ये 1.5×1×1 को ब�ससाइज जाली 22 वटा 2×1×1 साइजको 27 वटा र 3×1×1 साइजको
११ वटा समेत �.1,95,834।- मू�य बराबरका ६० वटा जालीह� ७ नं. वडालाई िवतरण गनु�पन�मा िवतरण ह�न नसक� गाउँपा�लकामा नै मौ�दात रहेको पाइयो । उ�
जालीह� समयमा नै ७ नं. वडामा िवतरण गरी जनतालाई सेवा सुिवधा उपल�धध गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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५० लि�त वग� छनौट तथा िवतरण 

(249-078/3/27) ग�डक� �देश काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार ��येक कारोबारको िववरण �प� दे�खने गरी �च�लत कानूनले तोकेबमो�जमको रीत पुर् याइ
रा�नुपन�छ । लि�त वग� छनौटको लािग योजना आव�यकता भएका वग�बाट िनवेदन संकलन गरी उ� योजना आव�यक छ िक छैन अनुगमन गरेर अित आव�यक भएका
�थान र �य��ह� छनौट गरेर काय� गनु�पद�छ । कृिष �ब�न तथा नस�री काय��म वडा नं.2 अ�तग�त �.6,00,000.00मा िमिन िटलर-14, चापकटर-2, वष� फाली-2, टनेल
�लाि�क-6, चेन �स मेिशन-4, �ेसर मेिशन-6, ख�रद गरी िवतरण ग�रएको छ । उ� सामाि� िवतरण काय�को लागी िनवेदन संकलन तथा छनौट �ि�या अवल�बन गरेको
दे�खएन । छनौट �ि�या अवल�बन गरेर मा� िवतरण ग�रनु पद�छ ।

५१ चेक भु�ानी 
(284-078/3/30) ग�डक� �देश काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार ��येक कारोबारको िववरण �प� दे�खने गरी �च�लत कानूनले तोकेबमो�जमको रीत पुर् याइ
रा�नुपन�छ । िनमा�ण काय�, सेवा ख�रद वा अ�य काय�को रकम भु�ानी गदा� स�ब��धत िवजककता�, िनमा�ण �यवसायी वा परामश�दाता, सं�था, सिमितको नाममा भु�ानी चेक
उपल�ध गराउनुपद�छ । मेिशनरी औजार र फिन�चर ख�रद वापत वडा सिचव �ी दल वहादरु थापाको नाममा चेक उपल�ध गराई �.5,00,000.00 खच� लेखेको पाइयो ।
िवजककता�, िनमा�ण �यवसायी वा परामश�दाताको नाममा जारी गनु�पन�मा कम�चारीको नाममा चेक जारी ग�रएको छ । य�तो काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ ।

५२ अ�य काया�लयको खच� 
ग�डक� �देश काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार ��येक कारोबारको िववरण �प� दे�खने गरी �च�लत कानूनले तोकेबमो�जमको रीत पुर् याइ रा�नुपन�छ । सश�
�हरी बल, नेपाल आ��त गु�म, �या�दीलाई ट� � पाईप ख�रद र �ज�ा �हरी काया�लय �या�दीलाई नाग�रक सहायता क� िनमा�णको लागी सहयोग �व�प �.3,50,000।-
उपल�ध गराइएको छ । अ�य काया�लयको लािग सहयोग �व�प खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

भौ.नं. र िमित काया�लयको नाम �योजन रकम

6-077/7/24 सश� �हरी बल, नेपाल आ��त गु�म, �या�दीलाई पाईप ख�रद 100000

280-078/3/29 �ज�ा �हरी काया�लय, �या�दी नाग�रक सहायता क� 250000

ज�मा 350000
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५३ स�ब��धत खच� शीष�कबाट खच� गनु�पन� 
ग�डक� �देश काय�िव�ध ऐन, २०७४ का दफा १७(२) अनुसार आ�नो र मातहत िनकाय अ�तग�तको कुनै बजेट उप–शीष�कमा रकम नपुग भएमा सो अ�तग�त रकम बचत
भएको अ�य बजेट उप–शीष�कह�बाट �देश िविनयोजन ऐनमा तोिकएको सीमािभ� रही खच� �यहोन� �ोत प�रवत�न नह�ने गरी चालु बजेटबाट चालुतफ� का खच� शीष�कह�मा र
पँुजीगत बजेटबाट पँुजीगततफ� का खच� शीष�कह�मा तथा चालुबाट पँुजीगत खच� शीष�कमा स�ब��धत सिचवले रकमा�तर गन� स�नेछ। एक�कृत आ�थ�क संकेत विग�करण र
�या�या, २०७४ मा खच� िशष�क उ�ेख गरेको र सोहीअनुसार खच� गनु�पन� उ�ेख छ । �वीकृत काय��ममा िविनयोजन भएको रकम अ�य काय�मा खच� ग�रएको दे�खयो ।
�वीकृत भएको काय��म भ�दा फरक काय��ममा खच� ग�रएकोले िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ.नं. र िमित खच� भएको �वीकृत काय��म ह�नुपन� शीष�क रकम

252-078/3/29 �वा��य कम�चारीको तलवभ�ा सौय� उजा� �िव�ध जडान सोलार साम�ी ख�रद 47347

४७,३४७

५४ �ज�सी दा�खला तथा िवतरण 

ग�डक� �देश काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा १ अनुसार �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको �ज�सी मालसामान सात िदनिभ� यथा�थानमा
दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ।आमा समुह �व�न काय��मबाट िविभ� आमा समुह सं�थामा िवतरणको लागी 2077/7/26 मा 372 थान र 2077/9/6 मा 718

थान गरी ज�मा 1090 थान कुच� ख�रद गरी �ज�सी खाता पाना नं. 82 मा दा�खला गरेको दे�ख�छ । उ� ख�रद ग�रएका 1090 कुच� म�ये वडा नं.5,6,7,र 8 मा 120 थान
का दरले ज�मा 480 थान िवतरण ग�रएको छ ।िवतरण ह�न बाँक� 360 थान दे�खएको छ । उ� बाँक� रहेका कुच� �.730 का दरले ज�मा �.2,62,800.00 को िवतरण �माण
पेश गनु�पन� �.

(महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट � १४२३५०। बे�जु हटाईएको )।

१२०,४५०
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५५ �यािवन जालीमा बढी दर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम
�ािव�धक जापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ . िविभ� �यािवन जालीको (Gabin box,

Assembling, filling,समेत) �ज�ादररेट तयार भएको दे�ख�छ । उ� �यािवन जालीको मु�य िनमा�ण काय�मा �योग भएको स�ब��धत जालीको मु�य नै रा�नुपन�मा औषत
मु�य राखेर भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी भएको छ । यसरी तोिकएको दर भ�दा बढी दरमा भु�ानी भएको असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.नं. र िमित योजनाको नाम जालीको �कार परीमाण(घिम) भु�ानी दर ह�नुपन� दर फरक दर ज�मा

102-077/12/13 झी फुलडाडा मोटरबाटो 2*1*1 62 4222.37 4014.79 207.58 12870

103-077/12/13 महादेव मािव िनमफाँट मोटरबाटो 2*1*1 7 4222.37 4014.79 207.58 1453

119-077/12/26 खहरेखोला ए��लखेत नागीडाँडा मोटरबाटो 2*1*1 40 4222.37 4014.79 207.58 8303

192-078/3/16 कालमुढा रायरवोट सडक 2*1*1 18 4222.37 4014.79 207.58 3736

192-078/3/16 कालमुढा रायरवोट सडक 1.5*1*1 27 4222.37 4197.95 24.42 659

203-078/3/18 पा�लो पधेरा तटव�ध 2*1*1 38 4222.37 4014.79 207.58 7888

ज�मा 34909

३४,९०९
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५६ न�स� भ�दा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम
�ािव�धक जापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ। ख�रद स�झौता भै िनमा�ण काय� भएका र िनमा�ण
स�प� भएका योजनाका उपभो�ा सिमित, िनमा�ण सेवा वा फम�ह� लाई रिन� िवल तथा अ��तम िवलको भु�ानी गदा� केही आइटम ह�को दररेट फरक पारी भु�ानी
िदईएको छ। उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िवजकमा उ�ेख भएको �पेिशिफकेशन भ�दा फरक �पेिशकेशन नापी िकतावमा उ�ेख ग�र भु�ानी भएको, मू.अ.कर नपाउने
अव�थामा मू.अ.कर जोडेर भु�ानी भएको तथा वा�तिवक काय� स�पादन भएको भ�दा बढी ह�ने गरी भु�ानी िदएको ज�ता अव�थाह� दे�खन आयो। स�झौताको शत�, दर
िव�लेषणको आधार �ािव�धक मु�यांकन तथा नापी िकताब र िवलिवजकमा उ�े�खत प�रमाण भ�दा बढी ह�ने गरी भु�ानी िदएको �यहोरा यस �कार छन्:

(क) (186-078/3/6) मा�लका आ. िव. एक कोठे भवन िनमा�ण काय� अ�तग�त िभ�ाको �ला�र र रगंरोगन काय�मा ढोका र �यालले ओगटेको �े�फल 5.06 घ.मी (54.5 व.मी)
घटाएर मा� भु�ानी िदनुपन�मा नघटाईकन भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी ह�न गएको छ । 5.06 घ.मी. को �ला�र काय� �.538.20 का दरले �.2723.00 र रगंरोगन
�.171.70 का दरले �.870.00 गरी ज�मा �.3593.00 असुल गनु�पन� �. (महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को
िनण�यानुसार �िति�याबाट � ३५९३। बे�जु हटाईएको )।

(ख) (192-078/3/16) कालमुढा रायखोर सडक िनमा�ण काय�मा नापी िकताव अनुसार B.For the new track (mixed soil) chainage 0+90-

0+120.0+160,0+210,0+330,0+360 मा 930 घ. मी.को �.621.50 का दरले भु�ानी ग�रएको छ । डोजरको �योग गरेर ख�े काय�मा नरम माटो �.75 र कडा माटो
�.80 �ज�ा दररेट रहेको छ ।नरम र कडा माटोलाई अनुपात �लदा �. 87.575 (मूअकर समेत) दर पन� दे�ख�छ । माटो ख�े काय�मा �.87.575 को दर ह�नुपन�मा �.621.50

का दरले भु�ानी गदा� बढी दर �.533.925 पन� गएको छ ।यसरी 930 घ.मी को �.533.925 का दरले बढी भु�ानी भएको असुल गनु�पन� �.

४९६,५५०
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५७ गाउँपा�लका चालु 

638/2078/3/27 भवगती �वा��य चौक�कव मम�त र �वा��य साम�ी ख�रद वापत �.2,89,171।- भु�ानी भएकोमा िन�नानुसारका �वा��य साम�ी ख�रदमा
�.1,36,798।- खच� भएको छ । ख�रद गरेका सामानह� �ज�सी दा�खला गरेको �माण पेस गनु�पन� �.

�स.नं. सामानको िववरण प�रमाण रकम

1 Dell Laptop 1 थान 73899

2 Projector EPSON 1 थान 62899

ज�मा 136798

१३६,७९८

५८ बढी जाली ख�रद 

124/2077/8/10 साव�जािनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ (१) ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको
भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताब (मेजरमे�ट वुक) मा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा िदनुपन� �यव�था छ। दबा� िभर मम�त गदा� लागत
इि�मेट, मेजरमे�ट बुक र काय�स�प� �ितवेदन अनुसार 2×1×1 साइजको �यािवन जाली �ित िपस �.2776।10 को दरमा २६ िपसको �.72178।60 ह�नुपन�मा दबा� िभर
मम�त स�भार उपभो�ा सिमितले 2×1×1 को �यािवन जाली 38 िपसको िबल पेस गरी �.1,05,491।80 भु�ानी भएकोले उ� जाली �योग भएको नदे�खएकोले उ� जाली
�योग भएको �माण पेस गनु�पन� अ�यथा उ� असुल ह�नुपन� �.

योजनाको नाम जाली ख�रद �योग भएको बढी जाली दर �. रकम

दबाङ िभर मम�त स�भार 38 िपस 26 िपस 12 िपस 2776.1 33313.2

३३,३१३.२
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५९ बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयमा 123 मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम
�ािव�धकनाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । यस पा�लकाले �धानम��ी रोजगार काय��म
अ�तग�त िन�न योजनामा भु�ानी िदँदा नरम �कारको माटो ख�े काय�मा �ित घन िमटर 0.7 �यान डेज ला�े र सोही बमो�जम �वा��टटी �या�कुलेसन गरेर �ित �यानडेज
517 (�धानम��ी रोजगार काया��म स�ानल िनद�िशका, 2077 अनुसार) को दरले ह�न आउने रकम भु�ानी िदन पन�मा कुल प�रमाणमा 517 ले ह�न आउने रकम िदएकोले
बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �.

योजना कामको िववरण आइटम
नं.

कुल
प�रमाण

ला�े �यामी
सं�या

�ित �यानडेज
ला�े दर

भु�ानी ह�न
पन�

भु�ानी
भएको

बढी
भु�ानी

ठुलागाँउ भईपाइले उ��सनी
पदमाग�

नरम �कारको �ले
माटो

1 119.34 83.53 517 43189 61698 18508

गाडापानी खानेपानी छेपारेबोट
थापाखोला

नरम माटो ख�े
काम

1 17.04 11.92 517 6166 8794 2627

5 36.92 25.84 517 13361 19087 5725

26860

(महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )।

६० पोशाक खच� 
203−२०७७⁄10⁄4 ग�डक� �देश सभाले जारी गरेको गाँउसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धमा �याव�था गन� बनेको ऐन, २०७७
को दफा ६ र अनुसूची अनुसार बढी नह�ने गरी सुिवधा पाउने साथै यसै ऐनको दफा 16 मा यस ऐनले �यव�था गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा नपाउने �प� �याव�था छ।
यस पा�लकाको िविभ� मिहला पदा�धकारीह�को लािग 18 सेट पोशाक �.16,725।- को दरमा ख�रद गरेको भनी �सजन इ�पे�सलाई एकमु� भु�ानी िदएको पाइयो ।यसरी
अनुसुची बमो�जम मा�सक �पमा सुिवधा �लएप�चात कुनै �कारको सुिवधा �लन नपाउने सुिवधा �लएको असुल ह�नुपन� �. (महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश
िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )।
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६१ पा�र�िमक कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारबाट 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 रोजगारदाताबाट कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाका िन�नानुसारका कम�चारीह�को वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम कर क�ी
गरेको दे�खएकोले नपुग कर रकम असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �.

कम�चारीको नाम करयो�य आय कर रकम कर क�ी बाँक�

पदम बहादरु भ�डारी 506402 10140 6591.38 3548.82

िटका बहादरु शाही 585482 21596 7102.58 14493.8

ितथ� कुमारी छ��याल 462880 5788 5627.2 144.8

िशव �साद पा�डे 571322 18764 6932.18 11832.2

�ेम च�� जैसवाल 557282 15956 6784.58 9171.82

ल�मण शमा� 514682 10968 6250.58 4717.62

पिव� भ�डारी 871620 7662 4816 2842

ज�मा 46751.06

(महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )।
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६२ बढी भु�ानी 
(110-078/2/16) पा��म िवकास के��, सानोिठमी भ�पुरको िमित 2078/1/26 को प�ानुसार क�ा 4 को 5 वटा िवषयको लगी �ित िव�ाथ� �.369.60 तोिकएको छ ।
क�ा 4 मा अ�ययनरत 33 वटा िव�ालयका छा�ाछा�ालाई �ित िव�ाथ� �.396.60 का दरले 253 जनालाई �.1,00,393.80 िनकासा गएको छ । यसरी िनकासा िददा �ित
िव�ाथ� �.27.00 बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । यसरी 253 जनालाई �.27 का दरले बढी भु�ानी भएको ज�मा �.6,831.00 असुल गनु�पन� �. (महालेखापरी�कको
काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )।

६३ �वअ�ययन छपाई साम�ी िवतरण 

(111-078/2/16) �ामीण �े�का िव�ाथ�ह�को �सकाई काय�लाई िनर�तरता िदने �योजनका लागी क�ा 1-8 स�मका �वअ�ययन साम�ी छपाई गरी EMIS अ�तग�त रहेको
त�या�को आधारमा िवतरण गन� गरी िमित 2077/12/6 मा गाउँ िश�ा सिमितले िनण�य गरेको छ । धौलािगरी अपसेट �ेसबाट �वअ�ययन साम�ी छपाई गरी 1317 थानको
�.164.69 का दरले ज�मा �.2,89,740.00 भु�ानी ग�रएको छ । उ� छपाई ग�रएका �वअ�ययन साम�ी िवतरण गरेको दे�खएन । तसथ� िवतरण गरेको �माण पेश गनु�पन�
�. (महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )।

६४ छा�वृ�� िवतरण 

(115-078/2/24) िश�ा मानव �ोत िवकास के�� भ�पुरको काय��म काया��वयन पु��तका 2077/78 को बुदा नं.4.1.4(ङ) अनुसार अपा�गता छा�छा�ालाई गैरआवासीय
सहयोगी सहायता वा छा�वृ�� �.500 का दरले 10 मिहनाको �.5000.00 गैरआवासीय यातायात सेवा छा�वृ�� �.300 का दरले 10 मिहनाको �.3000.00 र शैि�क
साम�ी छा�वृ�� �.100 का दरले 10 मिहनाको �.1000.00 नगद ैदोहोरो नपन� गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ।तप�सलको छा�छा�ालाई छा�वृ�� िवतरण गरेको उ�ेख
गरेको भएतापिन स�व��धत िव�ाथ�ले बुझेको भरपाई पेश भएको छैन। स�व��धत छा�ाछा�ले वुझेको भरपाई �माण पेश गनु�पन� �.

�स.नं. छा�छा�ाको नाम छा�वृ��को िक�सम रकम

1 िवमला प�रयार शैि�क सामा�ी छा�वृ�� 1000

2 िवमला प�रयार शैि�क सामा�ी छा�वृ�� 1000

3 राज भ�डारी गैरआवा�सय यातायात सेवा छा�वृ�� 3000
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4 भुवन के सी गैरआवा�सय यातायात सेवा छा�वृ�� 3000

5 ओम प�रयार शैि�क सामा�ी छा�वृ�� 1000

6 सजना भ�डारी शैि�क सामा�ी छा�वृ�� 1000

7 रजनी परीयार शैि�क सामा�ी छा�वृ�� 1000

8 िन�मा पाईजा सहयोगी सहायता वा छा�वृ�ी 5000

9 सोिफया गवु�जा गैरआवा�सय यातायात सेवा छा�वृ�� 3000

10 �ेम नेपाली गैरआवा�सय यातायात सेवा छा�वृ�� 3000

11 ई�� व गवु�जा गैरआवा�सय यातायात सेवा छा�वृ�� 3000

12 िमल के.सी. शैि�क सामा�ी छा�वृ�� 1000

13 सु��मता काक� सहयोगी सहायता वा छा�वृ�ी 5000

14 �िदप िव क शैि�क सामा�ी छा�वृ�� 1000

15 िविपन िव.क. शैि�क सामा�ी छा�वृ�� 1000

16 हेम गबु�जा शैि�क सामा�ी छा�वृ�� 1000

17 रेखा छ��याल सहयोगी सहायता वा छा�वृ�ी 5000

ज�मा 38000
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(महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )।

६५ ई�टरनेट जडान 

िश�ा मानव �ोत िवकास के��, भ�पुरको काय��म काया��वयन पु��तका 2077/78 को बुदा नं. ५.१ अनुसार मा�यिमक िव�ालयमा इ�टरनेट जडान तथा स�ालन खच�
वापत �ित िव�ालय वािष�क �.१२,०००।- का दरले उपल�ध गराउने �यव�था छ । तप�सलका िव�ालयलाई इ�टरनेट जडान तथा स�ालन खच� वापत रकम उपल�ध
गराईएकोमा ई�टरनेट जडान गरेको �माण तथा िबल भरपाई पेस गरेको छैन । इ�टरनेट जडान तथा स�ालनमा भएको खच�को �माण पेस गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम रकम

१ महादेव मा िव-1 १२०००

२ का�लका मा िव-1 १२०००

३ मुितधाम मा िव-2 १२०००

४ �ानोदय मा िव-3 १२०००

५ रघुगंगा मा िव-3 १२०००

६ जनता मा िव-4 १२०००

७ अमर मा िव-6 १२०००

८ अमर मा िव-7 १२०००

९ महे�� मा िव-5 १२०००

१० �रतु� मा िव-8 १२०००

२४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ज�मा 120000

(महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट � ९६०००। बे�जु हटाईएको )।

६६ �थानीय कोषमा रकम ज�मा गरेको 
�थानीय कोषमा रकम ज�मा गरेको - (89-078/1/20) संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समानीकरण
अनुदान बाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ। �थानीय तहको ल�गीक िहंसा िनवारण कोषमा
�.1,00,000.00 �सधै ज�मा गरेको दे�ख�छ । संघीय सरकारबाट ह�ता�तरीत काय��मको बजेटबाट अ�य कोषमा यसरी रकम पठाउन िम�ने दे�खदनै । �थानीय तहको
ल�गीक िहंसा िनवारण कोषमा पठाएको रकम िफता� �ा� गरी संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �. (महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित
२०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )।

६७ बढी भु�ानी 
233/2078/3/27 साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ अनुसार िनमा�ण काय�मा पुरा ग�रएको काय�को प�रमाणको आधारमा भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ ।
साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� धान पकेट �े� वडा नं. २ र ३ मा िमिनटेलर हलो, बख� फाली, ह�सयाँ, कोदालो, धान िवउ (गौरी जात) ख�रद गरी िवतरण गदा� लागत
इि�मेट र काय�स�प� �ितवेदन अनुसार धान िवउ 420 पाथीको �.300।- को दरले �.1,26,000।- भु�ानी िदनुपन�मा �.1,35,000।- भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी भएको
�.9,000।- असुल गनु�पन� �. (महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )।

६८ बढी भु�ानी 
148/2078/3/15 �वा��य सं�थाबाट िनःशु�क औष�ध िवतरण गन�को लािग �.20,00,000।- बजेट �यव�था भएकोमा ख�रदको लािग �.19,88,216।75 को ल.ई. तयार
गरी बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� सूचना �काशन गरेकोमा दता� भएका ३ वटा फम� म�ये सबैभ�दा घटी अ� कबोल गन� Candela Medi Concern काठमाड�को
िव�ुतीय �सलब�दी दरभाउप� �वीकृत गरी �.8,41,559।- मा उपल�ध गराएप�चात स�झौता अनुसारको रकम �.8,41,559।- मा� भु�ानी िदनुपन�मा �.8,44,560।-
भु�ानी िदएबाट बढी भु�ानी भएको रकम �.3,001।- असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

३,००१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६९ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 

संघीय सशत� काय��म अ�तग�त रा�� पित शैि�क सुधार काय��म काया��वयनका लािग िश�ा िव�ान ताथ �िव�ध म��ालको च.न.-83 िमित 2078/3/20 प� अनुसार सबै
�थानीय तहबाट अनुदान िनकासा ह�ने रकम स�ब��धत िव�ालयको खातामा त�काल िनकासा िदई सोको �ितवेदन, लेखापरी�ण, सामा�जक परी�ण लगायतका काय�को
लािग स�ब��धत िव�ालयह�लाई नै �ज�मेवार र जवाफदेही बनाउनेगरी सह�जकरण, सम�वय र सहयोगका लािग सबै �थानीय तहमा िनद�शन भए बमो�जम िन�नानुसार
िव�ालयह�मा बजेट िनकासा भएको छ । उ� रकमको काय�स�प� गरी िव�ालयबाट लेखापरी�ण तथा सामा�जक परी�ण भए नभएको अनुगमन गनु�पद�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम काय��मको नाम रकम

1 �ी जनसेवा आधारभुत िव�ालय खानेपानी सिहतको शौचालय िनमा�ण 700000

2 �ी �स�ाथ� �ान म��दर आ.िव. �सकाइ साम�ी तथा उपल��ध अिभबृि� 650000

3 �ी पाव�ती आधारभुत िव�ालय क��यटुर �याब �थापना 650000

4 �ी �ानोदया मा�यिमक िव�ालय क�ाकोठा िनमा�ण 1800000

5 �ी महे�� मा�यिमक िव�ालय िश�ामा नवीनतम् �िव�ध �व��न 650000

6 �ी अमर मा.िव. िचमखोला क�ाकोठा िनमा�ण 3600000

7 �ी जनता मा�यिमक िव�ालय �सकाइ साम�ी तथा उपल��ध अिभबृि� 650000

ज�मा 8700000

७० िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त
िविभ� तहका 33 सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�.सं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� स��या

१ �ी महादेव मािव बेग १२ १२ ४ १४७

२ �ी का�लका आिव ित��यांग ६ ६ ० ९५

३ �ी कृ�ण आिव बांदकु ५ ५ २ ३३

४ �ी पाव�ती आिव बेग ३ ३ १ ३०

५ �ी मुि� धाम मािव राखु २० २० ० ५२७

६ �ी देउराली आिव बुजबुजे ३ ३ ० ९०

७ �ी अ�पुण� आिव �सजल् गाउँ ३ ३ ० ३२

८ �ी �स�ाथ� �ान म��दर अधेरी खोला ६ ६ ० १२१

९ �ी धौलािगरी आिव �र�संग चौत�र ३ ३ ० ५७

१० �ी �नोदय मािव मौवाफंट १० १० १ २२६

११ �ी रघुगंगा मािव िप�ले ११ ११ २ २६१

१२ �ी िहमालय आिव कलेजबंग ३ ३ ० ७७

१३ �ी मा�लका देवी आिव मा�लका ३ ३ ० ४८

१४ �ी अमर�संह आिव रानीपौवा ३ ३ ० ३९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१५ �ी जनता मािव द�ाम ९ ९ ४ १७०

१६ �ी िशव आिव दिम�जा ३ ३ ३ ४५

१७ �ी महे�� मािव झ� १२ १२ १ २०४

१८ �ी गौरब आिव फुल डाडा २ २ ० २२

१९ �ी िशशु क�याण आिव झी २ २ ० २१

२० �ी अमर मािव पाखापानी १२ १२ ५ २२८

२१ �ी ह�र आिव पाखापानी २ २ १ २२

२२ �ी जन आदश� आिव कोट गाउँ ३ ३ १ ३०

२३ �ी रयखोर आिव रायखोर ३ ३ १ ५९

२४ �ी मा�लका आिव ठाडाखानी ४ ४ २ ९०

२५ �ी अमर मािव िचमखोला १२ १२ ४ १६०

२६ �ी िचमखोला आिव िचमखोला २ २ ० २४

२७ �ी �स� आिव िचमखोला २ २ ० १९

२८ �ी �रतुंग मािव दलेु खक� ९ ९ २ १३२

२९ �ी जन सु�दर आिव प�लेखारका ३ ३ १ ११

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३० �ी सु�दरा आिव दवुाडी ३ ३ १ २०

३१ �ी रघुगंगा आिव चौखा�नी ३ ३ १ १२

३२ �ी जना सेवा आिव मंगले खानी ३ ३ २ १६

३३ �ी कुइने आिव कुइने ५ ५ २ १९

ज�मा १८५ १८५ ४१ ३०८७

यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः
यस पा�लकामा 33 िव�ालयह� संचालनमा रहेकोमा 185 िश�क दरब�दीमा 185 पदपुित� भएको र पदपुित�म�ये 41 िश�क करारमा रहेको दे�खयो । ती िव�ालयह�मा
EMIS अिभलेख अनुसार कुल िव�ाथ� स�या 3087 रहेको दे�खयो ।
(क) िव�ालयह�को लेखापरी�ण - गाउँपा�लका मातहतका िव�ालयले तोिकएको समयमा लेखापरी�ण गनु� गराउनु पद�छ । गाउँपा�लकाले 33 िव�ालयह�का लािग
�.1,26,20,9416.00 िविनयोजन गरी िनकासा खच� गरेको छ। िव�ालयह�को लेखापरी�ण �ितवेदन �ा� गरी गाउँपा�लकाले िदएको िनकाशा र अनुदान समेत समावेश गरी
िव�ालयले िव�ीय िववरण तयार गरे नगरेको यिकन गनु�पद�छ ।
(ख) अिभलेख - गाउँपा�लकाले िश�कह�को तलव भ�ा िनकासा गनु� पूव� दरव�दी अनुसार काय�रत िश�कह� दरव�दी िववरण, काय�रत िश�क िववरण, सो अनु�पको माग
फाराम तथा िनकासा लेजर खडा गरी �यव��थत �पमा रा�नुपद�छ ।
(ग) िव�ालयको सं�या - लेखापरी�णको लािग गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार गाउँपा�लका अ�तग�तका 33 िव�ालय म�ये देहायका िव�ालयमा िव�ाथ�
सं�या �यून रहेको दे�खयो । यसरी िव�ाथ� सं�या २० जना भ�दा कम रहेका िव�ालयमा िश�क, कम�चारी तलब र �शासिनक खच� बापत आ.व. २०७७।०७८ मा देहाय
रकम प�र�ा संचालनको अधारमा िनकासा भएको छ । �यून िव�ाथ� सं�या रहेको िव�ालयलाई गाउँपा�लकाले सुिव�थाका आधारमा िव�ालय सं�या गा�ने �यव�था
गनु�पद�छ ।

�.सं. िव�ालयको नाम स�ा�लत क�ा िव�ाथ� िश�क बा स का िव कम�चारी िनकासा

१ दे�ख ३

�म भौचर
न�बर

भौचर
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१ िचमखोला आ िव १ दे�ख ३ १० २ १ १ १००४१७३

२ �स� आ िव १ दे�ख ३ ६ २ १ १ १०१६७६८

३ िशशुक�याण आ िव १ दे�ख ३ १३ २ १ १ १५२४००

४ ह�र आ िव १ दे�ख ३ १५ २ १ १ ९०३६६२

५ गौरब आ िव १ दे�ख ३ ९ २ १ १ ९१२२६०

ज�मा ५३ १० ५ ५ ३९८९२६३

�म भौचर
न�बर

भौचर
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७१ आ�त�रक राज�वबाट ि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 छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं
िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �.29,63,350.00 तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।

�स.नं. िव�ालयको नाम रकम

1 का�लका मा.िव. 467870

2 रघुगंगा मा.िव. 467870

3 �ानोदय मा.िव. 467870

4 जनता मा.िव. 467870

5 �रतुङ मा.िव. 467870

6 �ानोदय मा.िव. 104000

7 देउराली मा.िव. 104000

8 �स�ाथ� जनम��दर आ.िव. 104000

9 रघुगंगा आ.िव. 104000

10 जनसु�दर आ.िव. 208000

ज�मा 2963350

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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७२

औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा
सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । तर �थानीय तहले उ� �ि�या बेगर �.4,205,505।- का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ ।
यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

काय��म गो.भौ.नं. र िमित ख�रद िववरण रकम

संघीय ह�ता�त�रत चालु 155/2078/3/16 औष�ध ख�रद 425080

156/2078/3/16 औष�ध ख�रद 498974

162/2078/3/17 औष�ध ख�रद 110515

180/2078/3/31 औष�ध ख�रद 125000

258/2078/3/29 औष�ध ख�रद 315261

267/2078/3/30 औष�ध ख�रद 1378600

�कोप कोष 49/2077/10/9 औष�ध ख�रद 336382

98/2078/3/16 औष�ध ख�रद 96853

106/2078/3/18 औष�ध ख�रद 34060

29/2077/7/28 �वा��य साम�ी 384780

�देश िविवध औष�ध ख�रद 500000

4205505

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np56 of 67

ज�मा

(क) ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको ।
(ख) आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
(ग) आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा
यिकन गन� सिकएन।

(घ) औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको ।
(ङ) औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन�मा ३/३ मिहनामा एकमु� घटाउने गरेको।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूित�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी
ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी सारी �ज�सी अिभलेख
�यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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७३ �वा��य तफ�
औष�धको लोगो
: 
पा�लकाले ख�रद गरेका औष�धह�मा “नेपाल सरकारको िनःशु�क �वा��य काय��मका लागी” भ�े लोगो लगाउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले ख�रद गरेका र ह�ता�तरण
भई आएका िनःशु�क िवतरण गन� औष�धह� म�ये नमूना छनौट गरी प�र�ण गदा� देहाय का औष�धह�मा िन�नानुसार रहेको पाइयो ।

�स.नं. औष�धको नाम �याद समा� ह�ने िमित िनशु�क िवतरणको लोगो

१ Metronidazole (400 mg) April 2023 For provinciess supply

२ Paracetamol (500 mg) December 2023 ins. supply only

३ Panitidine (150 mg) January 2023 supply only

४ Amoxycllun (500 mg) January 2024 supply only

५ Ibrufeen (400 mg) May 2023 नभएको
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७४ �याद समा� औष�ध 

लेखाप�र�णलाई �ा� िववरण अनुसार आ.व. 07७/07८ मा देहायका बमो�जमका ख�रद तथा ह�ता�तरण भई अएका औष�धह� �यादिभ� िवतरण गरी अव�ध समा� भएको
पाइयो । �यादिभ� औष�ध िवतरण नगदा� एकातफ�  लाभ�ाही सेवावाट ब��चत ह�न जाने र अक�  तफ�  पा�लकाको थप आ�थ�क नो�सानी �यहोनु�पन� अव�था दे�ख�छ। अतः
औष�धह� �यािदिभ� िवतरण गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�स.नं. औष�धको नाम प�रमाण  औष�धको मू�य ज�मा

1 Tab. Cotirm 480 mg 6700 1.8 12060

2 Iron 10000 0.9 9000

3 Spirit 15 240 3600

4 Cetamol 56 20 1120

ज�मा 25780

७५ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने
उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का 8 वडाह�मा गोरेटो बाटो, पदमाग� िनमा�ण काय�
लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� 240 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.68,78,290.00 खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई 25 िदनदे�ख 100 िदनस�म रोजगारी
उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना
तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।
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७६ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म 

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म- �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७६ काया��वयन ह�ने �थानीय पूवा�धार
िवकास साझेदारी काय��मको लािग यस �थानीय तहलाई 7 प�रयोजना स�ालन गन� �.61,57,254.00 बजेट �ा� भएकोमा �.61,57,254.00 खच� भएकोमा पा�लकाले
भौितक �गित िववरण तयार नगरेकोले सोको अव�था यिकन गन� सिकएन । उ� 7 आयोजना उपभो�ा सिमितबाट गरायको दे�ख�छ । उपभो�ा सिमित माफ� त संचा�लत
योजनामा हेभी इ�यपुमे�ट �योग गरेको, �ािव�धक प� समेतको भएका जिटल संरचना िनमा�ण गरेको, स�प� योजनाह�को मम�त सं�भारको �यव�था नगरेको ज�ता काय�ह�
भएको दे�ख�छ । जुन साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ िवपरीत दे�ख�छ ।

(क) 20/2078/3/23 सामुदाियक भवन धारपानी िनमा�णको लािग �.8,33,888।- को ल.ई. तयार गरी काया�लयबाट �.7,50,500।- र उपभो�ा सिमितबाट �.8338।- �यहोन�
गरी स�झौता भएकोमा िनमा�ण काय� प�चात काया�लयबाट �.7,50,500।- मा� भु�ानी िदनुपन�मा �.7,74,000।- भु�ानी िदएबाट बढी भु�ानी िदएको रकम �.23,500।-
बढी भु�ानी भएको रकम असुल गरी स��तकोष दा�खला गनु�पन� �.

(ख) 7/2078/1/21 घमाड खेल मैदान िनमा�ण काय�को लािग �.8,33,664।- को लागत इि�मेट तयार गरी काया�लयबाट �.7,50,500।- र उपभो�ा सिमितबाट �.83,164।-
�यहोन� गरी स�झौता भएकोमा �.8,68,860।- को िनमा�ण काय� प�चात काया�लयबाट स�झौता अनुसार �.7,50,500।- भु�ानी िदनुपन�मा �.7,74,200।- भु�ानी िदएबाट
बढी भु�ानी िदएको रकम असुल गरी स��तकोष दा�खला गनु�पन� �.

५०,०००

७७ िविवध खच� खाता 
1/2077/11/05 गाउँपा�लकाको िमित 2077/11/5 को िनण�यानुसार आ.व. 2075/76 मा स�प� भएको पौवादे�ख बेगखोला बाटो िव�तार तथा मम�त योजनाको काय� गरेवापत
रारा क�स�ट��सन �ा.�ल. लाई �.2,34,000।- भु�ानी खच� लेखेको दे�ख�छ । उ� भु�ानी रकम भु�ानी िदन बाँक�को क�चाबारी संल� नभएको, स�झौता संल� नभएको,
क��ट��सन �ा.�ल. को िवल िवजक संल� नभई काय�स�प� �ितवेदनका आधारमा �.27,158।35 मू�य अिभवृि� कर समेत भु�ानी गरेकोले कर िवजक सेमत पेस ह�नुपन�
�.

(महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट बे�जु हटाईएको )। 
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७८ सामा�जक सुर�ातफ�
भ�ा �वतरण

: 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक बष� लगत अ�ाव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक
सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�ालन गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको
अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी यस वष� �.7,42,60,871.00 खच� लेखेको छ ।

७९ बै� माफ� त भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १६(ख) अनुसार भ�ा िवतरण गदा� स�ब��धत �यि�लाई मा� िवतरण गनु�पन�छ वा िनजको �यि�गत नाममा
बै�मा खो�लएको सामा�जक सुर�ा िवशेष बचत खातामा �थम चौमा�सक असोजको १ गतेबाट दो�ो ह�ा िभ�, दो�ो चौमा�सक माघको १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� र ते�ो
चौमा�सक जेठ १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� ज�मा गनु�पन�मा पा�लका वडा नं. ३, ४ र ५ को द�लत बालबा�लका, अपा� बाहेकको मा� बै� माफ� त िवतरण गरी बाँक� नगद ैभु�ानी
गरेकोले काय�िव�धले तोकेबमो�जम सामा�जक सुर�ा भ�ा बै�माफ� त िवतरण गनु�पद�छ ।
(क) दोहोरो नाग�रकता - पा�लकाले एउटै चौमा�सकमा िन�नानुसार लाभ�ाहीलाई दोहोरो नाग�रकता न�बर उ�ेख गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी गरेको छ। नाग�रकता
न�बर दोहोरो उ�ेख गरी भ�ा िवतरण गरेकोले वा�तिवक लाभ�ाही पिहचान ह�न सकेन । के कारणले नाग�रकता न�बर दोहो�रएको हो सो पिहचान गरी वा�तिवक लाभ�ाही
बाहेकलाई भ�ा िवतरण भएको नभएको यिकन गरी दोहोरो भ�ा िवतरण भएको ख�डमा दोहोरो परेको रकम असुल गनु�पन� �.

नाम ज�म िमित वडा नं. ना.�.प.नं. �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौम�सक

सुकमा दिमनी 2017/1/1 7 751-472 6000 8000 8000

सुकमा दिमनी 6 6000 8000 8000

ि�जल प�रयार 2075-3-25 3 बालबा�लका 1600

3 1600

२५,२००
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ि��जल प�रयार

सुज�मित पुन 2001/12/30 6 835-105 12000 12000 12000

सव��जत पुन 2001/5/15 6 12000 12000 12000

रामबहादरु थजाली पुन 1977/9/18 6 491023-9337 6000

गमबहादरु थजालीपु 6 6000

ज�मा 18000 20000 16800

(महालेखापरी�कको काया�लयको ग�डक� �देश िनद�शनालयको िमित २०७९।२।२४ को िनण�यानुसार �िति�याबाट � २९६००। बे�जु हटाईएको )।

८० िवपद ्�यव�थापन
स�म�त
: 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको
�थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले 15 सद�यीय सिमित गठन भएको पाइयो । ऐनमा तोिकए काम, कत��य र अ�धकारमा सि�यता
बढाउनुपद�छ ।

८१ काय� योजना 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) पा�लकाले
काय��मसहीतको काय�योजना तयारी गरी लागु गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।
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८२ कोष 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने
रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकए ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले गत वष�को मौ�दात समेत
�.1,30,01,801.00 आ�दानी र �.62,90,106.00 खच� गरी �.67,11,695.00 बाँक� दे�ख�छ । पा�लकाले खच� म�ये �.1,06,32,211.00 कोिभड-19 �यव�थापनतफ�
भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।

८३ वािष�क �ितवेदन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा
�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

८४ धरौटी 
धरौटी िफता� गदा� करचु�ा �माणप� र मू�य अिभवृि� कर समायोजन प� पेस ह�नुपद�छ । गाउँपा�लकाले गो.भौ.नं. 3/2077/5/29 मा िहमालयन िब�डस� �ा.�ल. को धरौटी
िफता� �.1,71,937.00 को मू�य अिभवृि� कर समायोजन प� संल� गरेको दे�खएन । उ� कारोबारको मू�य अिभवृि� कर समायोजन प� पेस ह�नुपन� �.

१७१,९३७

८५ कोिभड–१९ तफ� ः 
आ=व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दfनी �ोत रकम � खच� शीष�क रकम �

गत बष�को बाँक� 0 राहत िवतरण 0

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट 10000000 �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन 168081

संघीय कोिभड कोषवाट 2500000 औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद 4187135

�देश कोिभड कोषवाट 500000 आइसोलेसन के�� िनमा�ण 946327
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अ�य �ोतबाट 1435000 खोप काय��म खच� 6000

जो�खम भ�ा/�ो�साहन 1171206

�शासिनक खच� 1405048

अ�य खच� 2748414

बाँक� 3802789

ज�मा 14435000 14435000

यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः
(क) पा�लकाले पेस गरेको िववरण अनुसार २० �वा��यकम�लाई �.5,58,320.00 जो�खम भ�ा समेत कुल जो�खम तथा �ो�साहन भ�ा �.11,71,206.00 खच� लेखेको
दे�ख�छ। (ख) पा�लकाबाट िप.िप.ई. सेट, स�ज�कल मा�क, �यािनटाइजर समेतको औष�ध �वा��य उपकरण सोझै ख�रदमा �.41,87,135.00 खच� लेखेको छ । (ग)

पा�लकाबाट केश इ�भेि�गेशन तथा क��ा�ट ट� े �स� ५ सद�यीय िटम गठन भई 1236 खोजप�ताल ग�रएको केश सं�या र खोजप�ताल प�चात पिहचान भएका सं�िमत
सं�या 395 रहेको िववरणबाट दे�खएको छ । (घ)पा�लका अ�तग�तको ८ वटै वडाह�मा ५ बेडको आइशोलेसन के��मा ६५ बेडको सं�या र दिैनक 25 जना र कुल ज�मा
432 जना �वारे��टनमा बसेको दे�ख�छ । (ङ)पा�लका अ�तग�तको कोिभड अ�पतालमा ४ जना दरब�दीमा ४ जना नै करारबाट पूित� भएको दे�ख�छ । (च) 18/2077/6/11

गाउँपा�लकाको िनणा�नुसार कोिभड-19 िनय��ण तथा उपचारको लािग बेनी अ�पताल �यव�थापन सिमितलाई �.13,95,017.00 आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको छ ।
(छ) कोिभड-19 को उपचार तथा िनय��णका लािग कोिभड अ�पतालस�म िबरामी पुर् याउनु �.4,30,100.00 खच� गरेको दे�ख�छ ।
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८६ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट औं�याएका बे�जू कायम
बढ� रकम भ�ुानी
: 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ र ७८ अनुसार काया�लयले देहाय बमो�जम आ�त�रक लेखापरी�णमा समावेश भएको बे�जु अ��तम लेखापरी�णस�म
असुल फ�य�ट गरेको दे�खएन । (क) बढी रकम भु�ानी - 105/2078/1/30 �यि�गत घटना दता� िकताब िड�जटाइजसनका लािग परामश� सेवाबाट ज�मा 21028 वडा घटना
िड�जटाइजेसन ग�रएकोमा पोटे��सयल क�पनीले बढी िवजक जारी गरेकोमा सोही अनुसार भु�ानी ग�रएकोले �.7000.00 बढी भु�ानी भएकोले असुल गनु�पन� �.

७,०००

८७ अनुगमन तथा स�परी�ण 

यस वष� फ��ट भएको बे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

�स. नं. आ.व.

वे�जू दफा
नं.

बे�जुको
संि��
�यहोरा

फ��टको आधार

स�पर��ण

असुल� �माण �नय�मत पे�क�

1 2076/77 24 न�स�भ�दा
बढ�
भ�ुानी 34500 0

0 0

34500

2 2076/77 36 तलब भ�ा
बढ�
भ�ुानी 38891

0 0 0

38891

3 2075/76 86 न�स�भ�दा
बढ�
भ�ुानी 41000

0 0 0

41000

4 2076/77 31 बढ�
भ�ुानी 55766

0 0 0
55766

5 2076/77 45 फाँट
उ�सेनी
प ुल
�न.उ.स.
पे�क� 0

0 0

500000 500000

छहरेखोला 0 0 0 500000 500000
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झो.प ु.
उ.स.
पे�क�

�रखार
झो.प ु.
उ.स.
पे�क� 0

0 0

500000 500000

6 2076/77 15 उ�खनन
प�रमाण
सोझै �ब��
गरेको 0 0 3675000 0 3675000

7 2076/77 35 ��त�पधा �
सी�मत
भएको 0 0 947116 0 947116

8 2076/77 40 उ.स. को
काय�
�नयमस�म
त
नदेिखएको 0 0 485000 0 485000

9 2076/77 47 शीष�क
फरक पार�
खच� 0 0 576173 0 576173

10 2076/77 41 टु�ा ख�रद 0 0 773496 0 773496

11 2076/77 35 उ.स.बाट
भएको
काय� 0 0 4799946 0 4799946

12 2075/76 26 पटक
पटक
ख�रद 0 0 1426193

0

1426193

13 2075/76 55 बैठक भ�ा
�नयमस�म
त
नदेिखएको 0 0 120945

0

120945

14 2075/76 57 स�ार खच�
अ�नय�मत
देिखएको 0 0 88320

0

88320

15 2075/76 60 बैठक भ�ा
खच�
अ�नय�मत
देिखएको 0 0 87550

0

87550

2075/76 61 खच� 0 0 44500 0 44500
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16 शीष�क
फरक

17 2075/76 73 खच�
शीष�क
फरक 0 0 24625

0

24625

18 2075/76 95 खच� रकम
अ�नय�मत
देिखएको 0 0 121708

0

121708

19 2075/76 96 अस�बि�धत
खच� 0 0 52352

0
52352

20 2076/77 46 �टका
बहादरु
शाह�
पे�क� 0 0 0 402500 402500

21 2076/77 रमा ख�ी
पे�क� 0 0 0 5000 5000

22 2076/77 जय�ती
पौडेल
पे�क� 0 0 0 200000 200000

ज�मा 170157 0 13222924 2107500 15500581
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८८ अ�ाव�धक वे�जु 

�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 ।

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B) यो

वष�को
कायम
बे�जू
(C)

अ�ाव�धक बाँक� बे�जू
(D=A-B+C)

28836 15501 ३६२६ 16961
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