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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

र्वग ुगाउँपातलका, दोलखा । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  र्स गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ४ करोड 46 लाख 9  हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.11 लाख 15 हजार फस्र्ौट भई र रू.4 करोड 
34 लाख 94 हजार बाँकी रहेको मध्रे् असलु गनुापने रू.69 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.3 करोड 53 लाख 61 हजार, तनर्तमि गनुापने 
रू.36 लाख 84 हजार र पेश्की रू.43 लाख 80 हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषा सम्म रु 12 करोड 92 लाख 39 हजार बेरुजू बाँकी 
रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु 17 करोड 11 लाख 
90 हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही र 
र्थाथा हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

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

 

 

 

  

         (तरलोिन आिार्ा) 
       नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

र्वग ुगाउँपातलका, दोलखा 
बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व 
लगि 

र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

70 38 44609 
0 8 0 

70 30 43494 69 3684 35361 ० ० 39046 4380 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

दोलखा 129239 0 1543 127696 0 43494 171190 



 

2 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : िवगु गाउँपा�लका, दोलखा , िबगु गाउँपा�लका , दोलखा

काया�लय �मुख शैले�� कुमार भ�डारी २०७८-१०-२३ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख कृ�णह�र पौडेल २०७७-६-२३ २०७८-९-१३

लेखा �मुख पु�कर देव िगरी २०७७-९-१४

बे�जु रकम ४३,४९४,४४४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २,०४,५२,५९५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३०,९५,४६,८१० चालु खच� २४,८६,७७,३८३.९६

�देश सरकारबाट अनुदान ३,७५,७५,८१७ पँूजीगत खच� १८,८६,९१,८३७

राज�व बाँडफाँट ८,६६,२४,१६६.६५ िव�ीय/अ�य �यव�था ७,७७,१०,१७८

आ�त�रक आय १,१२,७५,०५७

अ�य आय ७,६४,९३,७४८

कुल आय ५२,१५,१५,५९८.६५ कुल खच� ५१,५०,७९,३९८.९६

बाँक� मौ�दात २,६८,८८,७९५
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काया�लयको नामः
�वगु
गाँउकाय�पा�लकाको
काया�लय , दोलखा
।

पद नाम काय�रत अव�ध बे�ज ुरकम

काया�लय
�मखु

�ी �श��दप राई 2077.4.1 2077.05.31
�ी कृ�ण हर�
पौडेल

207७.06.23 207८.3.31

लेखा �मखु �ी स�वता पौडेल 2077.4.1 2077.08.31
�ी प�ुकर देव �गर� 2077.9.17 2078.०3.31

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१ परीचय

आ�थ�क कारोबारोको ि�थ�त

आय�यय
गत वष�को मौ�दात यस वष�को थप ज�मा रकम खच� रकम बाँक� �.
20452595 449327259 469779854 442891059 26888795

प�रचयः �थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक 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–अि�त�व र सम�वयलाई �व�न
गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ ।
यस गाउँपा�लका अ�तग�त ८ वडा, ४४ सभा सद�य, ६६३।२वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १८ हजार ४४९ जनसं�या रहेकोछ ।
�थानीय सि�तकोषः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोिजम गाँउपा�लकाले�ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनमा भएका
आय-�यय �हसाबको आ�थ�क वष� 207७/7८को कोषको संि�� अव�था �न�नबमोिजम रहेको छः
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�ववरण �ट�पणी यसवष� �.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/
भ�ुानी

व�तुगत/
सोझैभ�ुानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५१०७४२२९० 449327259 449327259
क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

५०६२४२२९० 445021850 ० 445021850

११००० कर ११ ११०२७४४८० 86624166.65 ० 86624166.65
१३००० अनुदान ३७०५६२८१० 347122627 ० 347122627
संघीय सरकार १२ ३०९५४६८१० ३०९५४६८१० ० ३०९५४६८१०
�देश सरकार १२ ४५०१६००० ३७५७५८१७ ० ३७५७५८१७

अ�त�रक �ोत १२ १६०००००० 11275057 ० 11275057
१४००० अ�य राज�व २५४०५००० 00 0 00
ख. अ�य �ाि� ४५००००० ४३०५४०९ ४३०५४०९
�वतरण गन� बाक� राज�व ० ० ० ०
कोषह� ४५००००० ३०००००० ० ३००००००

धरौट� ० १३०५४०९ ० १३०५४०९

संघीय �देश सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ०

भ�ुानी (ग+घ) ५२९०६१२९० ४४२८९१०५९.९६ ४४२८९१०५९.९६
ग. भ�ुानी (सि�त कोषबाट) ५२४५६१२९० ४३७३६९२२०.९६ ४३७३६९२२०.९६
२१००० पा�र��मक / स�ुवधा १८ १५५०१९१२५ १३५४८६२८८.१ ० १३५४८६२८८.१
२२००० मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ ८२९५२६५० ६४५४६४०१.८६ ० ६४५४६४०१.८६

२५००० सहायता (Subsidy) १८ २१०१५००० १८५५३५४४ ० १८५५३५४४
२६००० अनुदान १८ ५२५०००० ५१७२३२६ ० ५१७२३२६
२७००० सामािजक सरु�ा १८ २७०१६००० २३३६८११५ ० २३३६८११५
२८००० अ�य खच� १८ २३००००० १५५०७०९ ० १५५०७०९
३१००० गैर �व�ीय स�प�ी /
पूँजीगत खच�

१८ २३१००८५१५ १८८६९१८३७ ० १८८६९१८३७

घ. अ�य भू�ानी ४५००००० ५५२१८३९ ५५२१८३९
कोषह� ४५००००० २९७२६११ ० २९७२६११
धरौट� ० २५०४१०५ ० २५०४१०५
संघीय �देश सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ०

क�ी रकम भ�ुानी/दािखला गन�
बाक�

४५,१२३ ४५,१२३

ङ. यो वष�को बचत (�युन) ० ६४३६१९९ ६४३६१९९
च. गतवष�को िज�मेवार� रकम
(अ.�या)

२०४५२५९५ २०४५२५९५

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) 26888795 26888795
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माथी ��ततु ग�रएको �था�नय संिचत कोष �यव�थापन �णाल� को म. ले.प. फा. नं. २७२ ले नसमेटेका कारोवार �न�नानसुार छन्।
�. सं. बजेट मलु िशष�क �नकाशा खच�
१ �था�नय पवुा�धार �वकास साझेदार� काय��म ३४००००० ३४००००
२ �देश पवुा�धार �वकास साझेदार� काय��म ४२०५७३९ ४२०४७३९
३ ग�रबसंग �वशे�वर काय��म ५००३५६ ५००३५६
४ सामािजक सरु�ा तथा संर�ण ६४०८२२४४ ६४०८२२४४
ज�मा ७२१८८३३९ ७८१२८३३९

क) उपरो� आ�थ�क कारोवारह�को पेश भएस�मको �े�ता �यव�थापन �ितिन�ध�व प� एंव आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन समेतलाई आधार मानी लेखापरी�ण ऐन
2075 को लेखापरी�णका अ�तराि�� य मापद�ड र माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण गन� सिकने �यव�था र �वीकृत लेखापरी�ण योजना बमो�जम
नमुना छनौटको आधारमा लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�णको �ममा दे�खएका �यहोरा स�व�धमा काया�लयका स�ब��धत पदा�धकारीसँग िमित
२०७८।०६।09 मा छलफल भएको छ ।सारभुत �पमा उ�ेखिनय नदे�खएका �यहोरालाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । छलफलबाट कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार
छन् ।

ख) लेखापरी�णको �ममा कम कर क�ी र कृषक सहभा�गता अंश नपगु समेत �.19540 असलु गर� बैक दािखला भएको छ ।

२ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,207७ को िनयम 73(3) मा आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा पे�क� फ�यौट गनु�पन� �यव�था रहेकोमा देहाय
अनुसार �याद ननाघेको पे�क� �. २ लाख १४ हजार र �याद नाघेको पे�क� �. ४३ लाख ८० हजार समेत कुल �. ४५ लाख ९४ हजार फ�यौट गन� बाँक� रहेको छ ।
िनयमानुसार समयमै पे�क� फछ�यौट गनु�पन� �याद नाघेको पे�क� फछ�यौट नभएको �.

४,३८०,०००



https://nams.oag.gov.np6 of 61

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

चालु आ. व.

�याद नाघेको फ�य�टको
अ��तम �याद

�याद
ननाघेको

१ �यनुतम सेवा मापद�ड सुधारका लािग �वा��य सं�था (�ा.�वा.के./

हे.पाेलाइ ससत� अनुदान
राम नरेश यादव ५०,००० ०९/१९/२०७७ ०

२ �यनुतम सेवा मापद�ड सुधारका लािग �वा��य सं�था (�ा.�वा.के./

हे.पाेलाइ ससत� अनुदान
कृ�ण कुमारी थामी ५०,००० ०९/१९/२०७७ ०

३ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�तग�त आमा सुर�ा गभ�वती उ��ेरणा सेवा
�यानो झोला र िनशु�क गभ�पतन काय��म

कृ�ण कुमारी थामी १५०००० १२/२५/२०७७ ०

४ िवपद �यव�थापन ह�र लाल आचाय� ० ०४/०३/२०७८ १७५०००

५ राि�� य मिहला �वा��य �वयंसेिवका काय��म (पोशाक �ो�साहन यातायात
खच� वािष�क सिम�ा गो�ी र िदवस मनाउने खच� समेत)

कृ�ण कुमारी थामी ० ०४/१७/२०७८ ३९,०००

६ वडा काया�लय भवन िनमा�ण वडा न ं. ४ लामा बु� िनमा�ण तथा
सामा�ी स�लायस� �ा.�ल.

६००००० ११/१४/२०७७ ०

७ वडा काया�लय भवन िनमा�ण वडा नं. ७ लामा बु� िनमा�ण तथा
सामा�ी स�लायस� �ा.�ल.

३६०००० ११/१४/२०७७ ०

८ झाे�ङ खोला पूल िनमा�ण बािनया ि�वेणी लाफा जे.

िभ.

११४०००० १२/२६/२०७७ ०

९ गाउँपा�लका भवन िनमा�ण बािनया ि�वेणी लाफा जे.

िभ.

२०००००० २०७८/०२/३० ०
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१० मिहला �वा��य �वयमसेिवकाह�का लािग संचार खच� अशव�त यादव ३०,००० ०१/२१/२०७८ ०

ज�मा ४,३८०,००० २१४०००

३ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र
�यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाँउपा�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 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 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 ७ ऐन, १
िनयमावली, ६ काय�िव�ध १ िनद�िशका र १ न�स� समेत १६ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । • 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 । • 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 वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू 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। • राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन । • �थािनय
तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन । • िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन
गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन । • पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा
सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो । • वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख
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दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन । • �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु�
पन�मा गरेको पाईएन । • कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद ि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 । • 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 भैरहेका
�थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए
बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४ बजेट पेश तथा पा�रत 

�थानीय तह 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 207७/3/१० मा नीित तथा
काय��म र बजेट पेश भई २०७७/३/१९ मा �वीकृत गरी �मुखले 207७/4/५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ। यस
पा�लकाले यस बष� �. ४९ करोड ४५ लाख ६२ हजारको बजेट पा�रत गरेको छ ।

५ �वीकृत ढाँचा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा गाँउपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको
अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�ए अनुसार गाँउपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको
�यव�थापन गनु�पद�छ।

६ �वीकृत ढाँचा 
�वीकृत ढाँचा �थानीय सरकार स�ालन ऐन,2074 को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी
�यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस गाँउपा�लकाले २०७६।

२९,८१५,४६१
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२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेता पिन सबै आ�थ�क कारोबारलाई समे�न सकेको दे�खएन । यस स�ब�धमा दे�खएका
�यहोरा िन�न छन् ।

क) ��तुत �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली ढाँचाको �ितवेदनले यस वष�को आय �.४४ करोड ९३ लाख २७ हजार र गत वष�को मौ�दात �.२ करोड ४ लाख
५२ हजार समेत ज�मा �.४६ करोड ९७ लाख ७९ हजार र कुल भु�ानी �.४४ करोड २८ लाख ९१ हजार देखाई मौ�दात �. २ करोड ६८ लाख ८८ हजार दे�ख�छ ।
ख) गाँउपा�लकाले �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (SUTRA) ले देखाएको आय-�यय िवचको फरक स�ब�धमा कारण र आधार सिहत खुलासा गरेको छैन ।

ग) संिचत कोष �यव�थापन �णालीले ��तुत गरेको म ले प फारम नं 272 ले आ�त�रक आयको ख�डमा अ�य राज�व बापत �.३० लाख र आ�त�रक �ोतको �.७०
लाख गरी १ करोड देखाएकोमा वा�तिवक �पमा आ�त�रक आय �.१ करोड १२ लाख ७५ हजार रहेको र यो वष�को बचत �.५९ लाख ४३ हजार देखाएकोमा
वा�तिवक यो वष�को बचत ६४ लाख ३६ रहेको काया�लयले जनाएको छ।
घ) �ज�मेवारी :– �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर
�थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा � ५०२६८०५६ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.२०४५२५९५ �ज�मेवारी सारेको
दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.२९८१५४६१ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.

७ बैक िहसाब िमलान 

�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय
तहले स�ालन गरेको धरौटी खातामा रहेको �.६० लाख संिचतकोषको ब�क �टेटमे�टमा समाबेश नभएको कारण िहसाब फरक परेको काया�लयले जनाएको छ।

�े�ता अनुसार बैक
मौ�दात

बैक अनुसार बैक
मौ�दात

फरक रकम कैिफयत खुद फरक

२६८८८७९४ २०८८५११९ ६००३६७५ धरौटीको कोषमा रहेको �.६० लाख आ�दानी संिचतकोषको ब�क �टेटमे�टमा
नदे�खएको �

६००३६७५

८ खच� िववरण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३५(१) मा काय��म काया��वन गन� ��येक काया�लये अनुसुिच २ बमो�जमको ढाँचामा
�ैमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।गाँउपा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चैमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।वषा��तमा हतारमा
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काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प चौमा�सक �यव�थापन गरी खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

१ सबै ४३७३६९११० ५१२२६६०४ १०६०४२३५१ २६३४२७३५३ -

९ �े�गत बजेट 

गाँउपा�लकाको �े�गत �पमा कुल बजेट ५२ करोड ४५ लाख ६१ हजार र खच� ४३करोड ७३ लाख ६९ हजार को आधारमा सम� �पमा ८३.३७ �ितशत खच�
भएकोमा �े�गत बजेट खच� �गित िन�नानुसार रहेको छ ।

� स �े�गत बजेट बािष�क रकम खच� �ितशत

1. आ�थ�क िवकास ४३१२३७६० ३६०९९२१४ ८.२५

2. सामा�जम िवकास १९८११७६०५० १७७०७३९६६ ४०.५

3. पूवा�धार िवकास १५४९१५४८० १२३०२४९३९ २८.१

4. वातावरण तथा िवपद �यव�थापन ११६११००० ६८०९४७६ १.६

5. िव��य �यव�थापन र सुशासन ११६७३५००० ९४३६१६२५ २१.६

6. काया�लय संचालन तथा �शासिनक

ज�मा ५२४५६१२९० ४३७३६९२२० १००

उपयु�� िववरण अनुसार गाँउसभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकास ४०.५ �ितशत, पूवा�धार िवकासमा २८.१ �ितशत र िव��य
�यव�थापन र सुशासनमा तथा काया�लय संचलन र �शासिनकमा गरी २१.६ �ितशत रहेको छ । आ�थ�क िवकास तफ�  ८.२५ �ितशत मा� रहेको दे�खयो ।अतः
आ�थ�क िवकास र िव��य �यव�थापन र सुशासन �े�मा पया�� बजेट िविनयोजन गरी सुधार गनु�पद�छ।

१० संिचत कोषमा रकम िफता� 
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 45(1) मा संघीय संिचत कोषबाट �देश तथा �थानीय तहमा भएकव िव�ीय ह�ता�तरणको
रकमम�ये स�व��धत आ�थ�क वष�िभ� खच� नभइ जुनसुकै खातामा बाँक� रहेको सशत� अनुदान , समपूरक अनुदान र िवशेष अनुदानको रकम सवही आ�थ�क वष�िभ�
स�व��धत �देश तथा �थानीय तहले संघीइ संिचत कोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।�ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७७ असार मसा�तमा
देहायबमो�जमको सशत� अनुदान रकम म�ये �.२२ करोड ४० लाख ०६ हजार आ�दानी भएकोमा �. १९ करोड ६३ लाख ०२ हजार खच� भई �.२ करोड ७७ लाख
०४ हजार बाँक� रहेकोमा स�ब��धत संिचतकोषमा िफता� पठाएको छ।

११ सम�वय 

�थानीय तह स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको
�ाथिमक�करण, िवषय�े�गत काय��म र काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदन काय��मको आपसी ताद�यता तथा प�रपूरकता िमलाउने �यव�था छ । योजना छनौट एवं
स�ालन गदा� संघीय सरकार, �देश सरकार अ�तग�तका िनकायबाट स�ा�लत योजना र गाँउपा�लकाबाट स�ा�लत योजनाबीच दोहोरोपना ह�न निदन आव�यक सम�वय
सहयोगको �णाली �थािपत गरी काय� गनु�पन�मा सो भए गरेको दे�खएन । यस वष� गाँउसभाबाट �वीकृत भई बजेट िविनयोजन भएका कितपय योजनामा �देश तथा के��ीय
वजेटवाट र कितपय काय��ममा गाँउपा�लकावाट समेत थप बजेट छु�ाएको दे�खएबाट योजनामा बजेट दोहोरो परेको अव�था छ । एउटै योजना तथा काय��म दोहोरो
तथा तेहोरो �पमा स�ालन नगरी बजेट एकै ठाउँबाट स�ालन गन� �यव�थाको लािग िवगतको समेत अिभलेख अ�ाव�धक ह�न ज�री दे�खएको छ ।

१२ �गित िववरण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३५(१) मा काय��म काया��वन गन� ��येक काया�लये अनुसुिच २ बमो�जमको ढाँचामा
�ैमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।िनयमानुसार काया�लयले �ैमा�सक िववरण तयार नगरी चैमा�सक िववरण पेश गरेको छ । अत �ैमा�सक �पमा
खच� र �गित िववरण िववरण तयार गनु�पद�छ ।

१३ �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र
मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था
�थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । काया�लयले कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कार िशष�कबाट आ.व.०७७।०७८ को नीित तथा काय��म र बजेट
तजु�माका लािग अित�र� समयमा खिटने कम�चारीह�लाई १ मिहना बराबरको �ो�साहन भ�ा गो.भौ.४५४-०७८।०३।१३ बाट �.३००५४० र करार �ािव�धक
(३जनालाई) भ�ा �.३२७४५६ काय�पा�लकाको िनण�यको आधारमा खच� लेखेको छ। काय�िव�ध तयार नगरी यो बष� �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार
ब�न गएको छ ।

१४ भ�ण �ितवेदन 
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�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम १८ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी\कम�चारीले �मण समा� भएपिछ िनयमानुसार �मण खच�को बील भरी �मण �ितवेदनका
साथ आव�यक बील, भपा�ई पेश गनु�पन� र �यसैगरी िनयम २१ मा तोिकएको ढाँचामा �मण आदेश न�बर सिहत �मण गन� पदा�धकारी\कम�चारीको �मण अिभलेख
रा�नुपन� �यव�था उ�ेख छ। काया�लयले �मण खच� िशष�कबाट कम�चारीह�को दिैनक �मण भ�ा बापत �.१७५१००० खच� लेखेको छ। तर काया�लयको अ�धकांश
�मण खच� ले�दा �मण अिभलेख नराखी �मण �ितवेदन िबना नै खच� लेखेको साथै पदा�धकारी �मण खच� समेत अनुगमन �ितवेदन िबना नै खच� लेखेको पाईएको छ।
िनयमानुसार �ितवेदन पेश गररे मा� �मण खच� ले�ने काय� गनु�पद�छ।

१५ गुण�तरीय काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम ९(२) िनयम ९७(३ख) तथा िनयम ११७(४) मा भएको �यव�था अनुसार गुण�तर परी�णको लािग लसागत अमान मा
रकम �यव�था गनु�पन� , सुप�रवे�ण र गुण�तर िनय��ण गनु�पन� एंव िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उपय�ुताको प�र�ण गरी �मािणत नभए स�म �य�तो कुनै पिन काय�
�वीकार गन� नह�ने �यव�था छ । गाँउपा�लकाबाट संचा�लत कुनै पिन योजनाको गुण�तर आ�व�तता योजना पेश नभएको एंव गाँउपा�लका भवन िनमा�ण बाहेक अ�य
योजनामा गुण�तर परी�ण गरेको �माणह� संल� नरहेकोले िनमा�ण भएका संरचनाहर गुण�तरीय छन् भ� स�ने अव�था दे�खएन । गाँउपा�लकाले गुण�त�रय काय�
गराउन िवशेष �यान िदनुपन� दे�खयो ।

१६ योजना छनौट तथा संचालन 

�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 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 ।
संभव भएस�म ठूला तथा �ितफलय�ु योजना छनौट गरी संचालन गनु�पद�छ ।
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�. सं. िववरण योजना सं�या

१ � १ लाख स�म 19

२ १ लाख दे�ख ५ लाख स�म 82

३ 5 लाख दे�ख १० लाख स�म 27

४ १० लाख दे�ख ५० लाख स�म 25

५ ५० लाख भ�दा माथीका योजना 3

ज�मा 156

१७ ठे�का स�झौता 
साव�जिनक ख�रद ऐन 2063 को दफा ८ मा साव�जिनक िनकायले ख�रद काय� गदा� तोिकए बमो�जमको अव�था र ख�रद मू�यको आधारमा ख�रद िव�ध िनधा�रण गन� र �
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 207७ मा बजेट तथा काय��म तयार गदा� लागत अनुमान तयार गन� ठे�काप�ा �वीकृत गन� काय� �थम
चौमा�सक अव�धमा समा� गन� गरी �यव�था िमलाउनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले यो वष� १५ वटा ठे�का म�ये �थानीय सडक, सो�लङ तथा भवन िनमा�ण काय�का लािग
िनयममा �यव�था भए अनुसारको �थम चौमा�सकमा ठे�का स�झौता नगरी दो�ो चौमा�सकमा अव�धमा स�प� नगरी दो�ो चौमा�सकमा ४ वटा र ते�ो चौमा�सकमा ११
वटा ठे�का आ�हान गरेको दे�खयो ।दो�ो र ते�ो चौमा�सकमा ठे�का आ�हान गरेका ठे�का म�ये अ�धकांश ठे�काको काय�स�प� नभई �याद थप भएको छ।अतः
िनयमानुसार �थम चौमा�सकमा ठे�का �यव�थापन गनु�पद�छ।

१८ योजना छनौट 

गाँउपा�लकाले यसवष� 161 योजना संचालन गरेको �गित पेश गरेको छ।15६ योजनाको �गित १०० �ितशत र ५ वटा योजनाको �गित शु�य �गित रहेको छ ।
गाँउपा�लकाले स�ालन गरेका योजनाको िक�सम, योजना सं�या, उ� योजनाह�को लागत अनुमान आ�थ�क वष�िभ� स�प� कामको मू�या�न ��थित एवं स�प�
अव�था र चालु अव�था स�ब�धी िववरण पेश नगरेकोले योजनागत �गित स�ब�धी िव�लेषण गन� सिकएन ।अत: छनौट भएका योजनाको िक�सम, सं�या, लागत
अनुमान, स�ा�लत योजना सं�या, स�झौता रकम, स�प� सं�या, स�प� रकम, स�ालन ह�न नसकेका योजना र स�ालन ह�न नसकेका योजनाको बजेट रकम स�ब�धी
िववरण अ�ाव�धक गरी योजना स�ालन �ि�या पारदश� बनाउनु पद�छ ।
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१९ िवमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम ९(2) साव�जिनक िनमा�णको लागत अनुमान तथा तयार गदा� गुण�तर परी�ण र िवमा खच�को लािग रकम �यव�था गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । नमूना छनौटमा परेको स�झौता म�ये ५ वटामा मा� िवमाको �यव�था गरेको पाइयो । गुण�तर परी�णको लािग कुनै पिन योजनामा रकमको छु�ै
�व�ध गरेको पाइएन ।

२० करार कम�चारी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 मा कुनै पिन योजनामा छु�ाएको क�टे�जे�सी रकम स�व�धीत योजनासँग सम��धत काय�मा मा� �योग गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
गाँउपा�लकाले यो �यव�था िवप�रत क�टे�जे�सी रकम लाई स�व��धत योजना बाहेक अ�य काय�मा समेत �योग गरेको छ । यस �कारको काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।

२१ करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा
�थायी �कृितको कामको 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� ११ पदह�मा ३३ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१०८७५००० खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले गापा
�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 असई-२, �ा.स.-१, का.सहायक-६ गरी ९ जना करारमा िनय�ु गरी बष�भरीमा �.२७८६७३६ भु�ानी गरेको छ।दरब�दी
भ�दा बाहेक अ.स.ई-१, िनय�ु गरी खच� लेखेको �.

क) �ािव�धक कम�चारी तफ�  1 जना पद �र� रहेको दे�खयो जसले गदा� गाँउपा�लकाको सेवा �वाहमा असर पान� ह�दा यथा�स� �थायी पदपुित� गनु�पद�छ ।

३५५,९३०

२२ उपदानकोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१.1 मा �थानीय तहले �थानीय सेवाका कम�चारी िनजको सेवा शत� स�व�धी कानून बमो�जम अवकास ह�दा �ा� गन�
योगदानमा आधा�रत उपदान वा िनवृ�भरण औष�ध लगायतका सुिवधा उपल�ध गराउनका लािग एक अवकास कोष �थापना गनु�पन� �यव�था छ । उ� ऐन को िनयम
91.2 अनुसार 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 । गाँउपा�लकाले �थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 �चलनमा आए पिन हालस�म पिन 2 जना काय�रत �थानीय �थायी कम�चारीको तलब
भ�ामा 10 �ितशत क�ी गरी अवकास कोषमा ज�मा गरेको दे�खएन। िविभ� पदमा काय�रत कम�चारीको उ�े�खत ऐन अनुसार 2074 काित�क दे�ख 207८ आषाढ स�म
रकम क�ी गरी रकम दा�खला गनु�पन� दे�खएको छ । �थानीय सेवा ऐन तजु�मा भैनसकेको, सािवक �थानीय तहबाट समायोजन भएका कम�चारीह�को सेवा शत� स�व�धी
�प� कानूनी �यव�था नभ{]एको कारण क�ी नगरेको गाँउपा�लकाले जनाएको छ ।
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२३ काय�स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 125 अनुसार �ुटी स�चाउने अव�ध समा� भएपिछ काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन�मा गापापा�लकाले �ुिट स�चाउने
अव�ध बाँक� रहेको योजना अिभलेख तयार नगरेको एंव काय� स�प� भएकै आधारमा काय�स�प� �ितवेदन तयार गन� गरेको दे�ख�छ । अत : साव�जिनक ख�रद
िनयमावली 2064 को िनयम 117 बमो�जम काय��वीकार �ितवेदन तयार गरी �ुिट स�चाउने अव�ध बाँक� रहेका योजनाको अिभलेख राखी साव�जिनक ख�रद िनयमावली
2064 को िनयम 125 अनुसार मा� काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पद�छ ।

२४ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ङ, च) �थानीय तहले �थानीय सेवाको �यव�थापन, �थानीय त�या� र अिभलेख स�लन लगायतका सेवा
उपल�ध गराउनुपन� �यव�था उ�ेख छ।सो अनुसार गाँउपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िन�नाअनुसार सेवा �बाह गरेको िववरण �ा� भएको छ ।

�.स िववरण स�या

1. नाग�रकता �सफ�रस ४१७

2. घरबाटो �सफा�रस ३४५

3. नाता �मािणत २३७

4. ज�म मृ�य ुदता� ७५७

5. घर न�सा पासको िनबेदन ३४२२

२५ सम�वय 

गाँउपा�लकाले आ�नो बािष�क काय��म �देश र संघीय सरकार वा िनकायलाई र संघीय सरकार �देश सरकारका िनकायबाट गाउँपा�लका िभ� ग�रने काय�को जानकारी
पा�लकालाई गराई सम�वया�मक िक�समले काय� गन� संय��को िवकास गनु�पद�छ ।

२६ अनुगमन खच� 
पदा�धकारी सेवा सुिवधा स�व�धी ऐन 2075 को दफा ७(1) मा पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई आ�नो काय��े� िभ� कामको िशस�सलामा अनुमगन गरे बापत भ�ा �ा�
गन� �यव�था छ । सो अनुसार मा� अनुगमन खच� गन� �यव�था िमलाउनुपद�छ ।]
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२७ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक
चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । गाँउपा�लकाले यस वष�को आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको
छैन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२८ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(६) मा �मुख �शासिकय अ�धकृतले �वीकृत बजेट खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावका�रता र
औिच�यको आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको छ। �थानीय तहले यो वष� िविवधतफ�  �. 41 लाख 99 हजार खच� गरेकोमा िनयमानुसार िमत�यियता स�व��ध काय�िव�ध
तयार गरी खच� कायम गरेको दे�खएन। िविवध खच� िशष�कमा िविभ� �योजन खुलेको र नखुलेको काय� समेत समावेश गरी खच� भएको छ । काया�लयले खच� गदा�
िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

२९ िवमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 112 मा भएको �यव�था अनुसार � 10 लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायी तथा कामकव सुर�ाको लािग
िनमा�ण ग�रने काम , कामदार , उपकरण र ते�ो प� को िवमा गनु�पन� �यव�था भएकोमा नमूना छनौटमा परेका १० वटा योजना म�ये ४ वटा योजना बाहेक अ�य ठे�का
�कृया �ारा िनमा�ण ग�रएका योजनमा िवमा गरेको छैन। साथै उपभो�ा सिमित�ारा िनमा�ण ग�रएका स�पूण� िनमा�ण काय�मा बीमा ग�रएको छैन।अत िनयमानुसार बीमा गरेर
िनमा�ण काय�लाई सुरि�त गराउनुपद�छ।

३० रकमा�तर 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावाली, २०७७ को िनयम ८(१) मा काया�लयले वािष�क ख�रद योजना तयार गरी सोही अनुसार ख�रद गनु�पन� तथा
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा िवशेष प�र��थित बाहेक अ�य िवषयमा रकमा�तर गन� नह�ने �यव�था गरेको छ। पा�लकाले वािष�क ख�रद योजना
तयार नगरी ई�टरनेट िव�तार, ई�टरनेट सभ�र ख�रद जडान तथा संचालन िशष�कमा रकमा�तर गरी आ.व.को अ��यमा �.९५०००० खच� गरको छ। वािष�क ख�रद
योजना तयार गरी अ�याव�यक िशष�कमा मा� रकमा�तर गरी खच� गन� प�रपाटीमा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ।

३१ राज�व अनुमान तथा �ा�ी 
�थािनय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 54 अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े� िभ� कानून अनुसार कर लगाउने तथा असुल गन�स�ने �यव�था रहेको छ । जस
अनुसार गाँउपा�लकाले यस वष� िविभ� िशष�कमा �. 43०८९१९ आ�दानी गरेको दे�ख�छ ।
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राज�व उपशीष�क अनुमािनत बजेट �ा� रकम �.

११३१४ भुिमकर/मालपोत १०००००० ४५३५३१

११३२१ घरवहाल कर ७००००० ३३,७४१

११३२२ वहाल िवटौरी कर ५००००० ५,२७१

११६३२ अखेटोपहारमा ला�े कर ५००००० ०

११६९१ अ�य कर ५५००००० ८१५४८५.७

१४१५१ सरकारी स�प�ीको वहालबाट �ा� आय १७८५२००० १८६९०४०

१४१५८ बाँडफाँड भई �ा� पव�तारोहण वापतको रोय�टी ५०,००० ३३,८६१.१५

१४२२४ परी�ा शु�क ३०३००० ०

१४२४२ न�सापास द�तुर १०००००० २४,०९७

१४२४३ �सफा�रश द�तुर ७००००० २९२७५८

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर ५००००० ४९,५५०

१४२४५ नाता �मािणत द�तुर ५००००० १९,२००

१४२४९ अ�य द�तुर २०००००० ७१२३८४

१४२५३ �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर ५००००० ०

१४२६५ अ�य �े�को आय २०००००० ०

ज�मा ३३६०५००० ४३०८९१९
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गाँउपा�लकाले िविभ� िशष�कमा � 3 करोड 36 लाख 05 हजार संकलन गन� ल�य रहेकोमा 43 लाख 08 हजार मा� संकलन भएको छ । आ�त�रक आयका स�व�धमा
दे�खएका �यहोरा िन�न छन्

क) �यवसाय करः- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाँउपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर
उठाउनूपन� �यव�था रहेको छ। गाँउपा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक नगनु�को साथै गरेको छैन ।तसथ� गाँउपा�लकाले आ�नो �े� िभ�
स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

ख) मनोर�जन करः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७५को दफा ६४ मा �सनेमा िभिडयो हल साँ�कितक �द�शनहल तथा ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा ५
�ितशतका दरले मनोर�जन कर उठाउन पाउने �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले हालस�म उ� िशष�कमा कुनै पिन रकम उठाएको पाइएन । िनयमानुसार उ� कर
उठाउनु पद�छ ।

ग) घर ज�गा बहाल करः गाँउपा�लकाले जारी गरेको आ�थ�क ऐन २०७५ को दफा ४ अनुसार गाँउपा�लका �े�िभ� कुनै पिन �यि� वा सं�था वा िनकायले घर पसल
�यारेज गोदाम टहरा सेड कारखाना ज�गा वा पोखरी पूरै वा आिशंक �पमा बहालमा िदएमा बहाल लागेको रकममा घर ज�गा बहाल कर लगाइने �यव�था रहेको छ ।
गाँउपा�लकाले यस िशष�कमा कुनै पिन रकम आ�दानी गरेको दे�खएन।गाँउपा�लकाले वहाल कर स�व�धमा घर सव��ण (HOUSEHOLD SURVEY) गरी त�या�
अ�ाव�धक गरी करको दायरा अिभबृि� गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।अत िनयमानुसार अिभलेख राखी कर उठाउने �कृयालाई �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

३२ मु�ाको िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ अनुसार गाँउपा�लकाको उप–�मुखको नेतृ�वमा �याियक सिमितले दफा ४९ अनुसार �याय स�पादनको काय� गन�
�यव�था छ। गाउँपा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� �याियक सिमितको काय� स�पादन अव�था देहाय बमो�जम छ ।सिमितको काय�मा �भावका�रता �याउनुपन�
दे�खयो ।

अ.�या यस वष� थप ज�मा फ�यौट सं�या मा�थ�ो िनकायमा �रफर मौ�दात

६८ ० ६८ ० 0 ६८

३३ �ज�सी �यव�थापन 
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५(१) मा काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी, कुनै �कारले
ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै �कारबाट �ा� ह�न आएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मु�य समेत खुलाई स�प�� तथा �ज�सी
िकताबमा ७ िदन िभ� आ�दानी बाधी लगत अ�ाव�धक गनु�, गराउने �यव�था रहेको छ। गाँउपा�लकालले �ज�सी िनरी�ण गराई �ितवेदन तयार गरेकोमा िनरी�ण
�ितवेदनमा उ�ेख भएका, टुटफूट भएका सामानको मम�त गनु�पन� समायोजन भएका सािवकका गाँ िव स ह�ले ख�रद सामानह�को यथात� अिभलेख रा�ने लगायतका
सुझाव काया��वयन गरी �ज�सी �यव�थापन �णालीलाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

३४ खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट िमत�ययी तवरले खच� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले सवारी मम�त िशष�कमा � २६५०२८७
खच� गरेको छ । सवारी साधन मम�तको लागत अनुमान तयार गरी अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट मम�त आदेश �वीकृत गराई मम�त लागत अनुमानको आधारमा साव�जिनक
ख�रद िनयमावली अनुसार को िव�ध अपनाई मम�त गन� फे�रएका सामानह�को �ज�सी दा�खला गन� र पुन मम�त गदा� वारे�टी र �यारे�टी अव�ध एिकन गरी िमत�ययी तवर
खच� गनु�पद�छ ।

३५ रकमा�तर 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 73 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 �समा,काय��म र िशष�क बािहर खच� गन� नपाउने उ�ेख छ । गाँउपा�लकाको बािष�क �वीकृत काय��म अनुशार िन�नानुसार िविभ� काय��म प�रवत�न
गरेको छ । एक पटक आव�यकता महसुस गरी तजु�मा गरेको काय��म आ�थ�क वष�को अ�यमा प�रवत�न गन� काय� उपय�ु दे�खएन ।
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काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम रकम प�रवित�क काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम रकम

साे�ङ खाेला सा�बा बजार सडक १५,२७,००० गत आ .व. २०७६/७७ �देश िवशेष अनुदान रकम
िफता�

४९,५२,०००

५० �ितशत अनुदानमा बयर बोका िवतरण ३,००,००० िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग
अनुदान

३,००,०००

लामाबगर ल�ची पैदल माग� १०,००,००० लामाबगर ल�ची पैदल माग� १०,००,०००

अमाडाेल देिवथान सडक साे�लङ ५,००,००० पदा�धकारी बैठक भ�ा ६,९६,१७५

अमाडाेल देिवथान सडक साे�लङ १०,००,००० सूचना के�� संचालन, खाे�ल�खम ४,००,०००

सूचना के�� संचालन, खाे�ल�खम ४,००,००० थाेपाेडाँडा पदमाग� िनमा�ण ३,००,०००

पदा�धकारीअ�य सुिबधा ५,००,००० नारायणी �ािव इ-लाइबेरी ४,००,०००

नारायणी �ािव इ-लाइबेरी ४,००,००० वडा काया�लय भवन िनमा�ण, वडा नं. ८ ३०,००,०००

वडा काया�लय भवन िनमा�ण, वडा नं. ८ ३०,००,००० ल�ची गु�बा भा�छा घर िनमा�ण २०,००,०००

अ�य भ�ा १,९६,१७५ अमाडाेल देिवथान सडक �तरो�ती १०,००,०००

ल�ची गु�बा भा�छा घर िनमा�ण २०,००,००० अमाडाेल देिवथान सडक �तरो�ती ५,००,०००

थोपो डाँडा पदमाग� िनमा�ण ३,००,००० शैि�क सं�थाह�लाई सहायता २,००,०००

काय��म खच� २,००,००० मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ५,००,०००

अ�य सेवा शु�क ३,००,००० घरभाडा २,००,०००
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�टेिडयम िनमा�ण, कभड� हल, खेलकुद साम�ी ३,५०,००० सवारी साधन मम�त खच� ३,००,०००

अ�य सामा�जक सुर�ा ५,००,००० इ�धन (काया�लय �योजन) ५,००,०००

सीप िवकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी स�ब�धी खच� ५,००,००० खेलमैदान �यव�थापन ३,५०,०००

करार सेवा शु�क ७,००,००० िविवध खच� १०,००,०००

सूचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच� ५,००,००० िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग
अनुदान

१३,००,०००

सामुदाियक भवन िनमा�ण,लादकु मा�काेथान १०,००,००० पदा�धकारी बैठक भ�ा ५,००,०००

सामुदाियक भवन िनमा�ण,लादकु मा�काेथान ५,००,००० िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग
अनुदान

२,००,०००

सूचना के�� संचालन, खाे�ल�खम ५,००,००० िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग
अनुदान

५,००,०००

उ�ार, राहत तथा पुन�था�पना खच� ५,००,००० अ�य भ�ा ५,००,०००

�स�दकु� सडक साे�लङ तथा �यािवयन जाली १,००,००० बह�लापाेखरी पदमाग� पय�टन �ब��न (िहल �टेशन
िनमा�ण) काय��म

४,००,०००

उपा�य� यूवा राेवगार काय��म ६,००,००० बह�लापाेखरी पदमाग� पय�टन �ब��न (िहल �टेशन
िनमा�ण) काय��म

४,००,०००

उपा�य� यूवा राेवगार काय��म ४,००,००० िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग
अनुदान

१०,००,०००

अ�य� कृिष अधुिनक�करण काय��म- ५० �ितशत अनुदानमा हाते १०,००,००० िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग १२,००,०००
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ट�या�टर िवतरण अनुदान

पदा�धकारी बैठक भ�ा ५,००,००० गाउँपा�लका स�ब�धी �य�ुजक िभिडयाे िनमा�ण ४,००,०००

अ�य भ�ा ५,००,००० काेिभड अ�पताल डा�टर जाे�खम भ�ा १,००,०००

५० �ितशत अनुदानमा िकिवफल था�ा �यव�थापन २,००,००० िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग
अनुदान

२,००,०००

िविवध खच� १८,००,००० िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग
अनुदान

१०,००,०००

उ�ार, राहत तथा पुन�था�पना खच� १,००,००० िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग
अनुदान

३,००,०००

काय��म खच� ४,००,००० िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग
अनुदान

५,००,०००

िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग अनुदान ५,००,००० िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग
अनुदान

१२,००,०००

िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग अनुदान १०,००,००० िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग
अनुदान

१३,००,०००

िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग अनुदान १२,००,००० घरभाडा ५,००,०००

िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग अनुदान ३,००,००० काेिभड काेष १५,००,०००

िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग अनुदान १३,००,००० काेिभड काेष ५,००,०००

िवगु पाे�लटे��नक इ����यटु संचालनकाे लािग अनुदान २,००,००० तरकारी संकलन के�� �थापना,�संगटी २,५०,०००
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खानेपानी �यव�थापन, वडा न ं. २ ५,००,००० बाढी पिहराे िनय��णकाे लािग �यािवन जाली ख�रद ४,११,०००

पु�तक तथा साम�ी खच� ५,००,००० सवारी साधन मम�त खच� ५,००,०००

अनुगमन, मू�यांकन खच� ५,००,००० थाेपाेडाँडा पदमाग� िनमा�ण १,००,०००

�टेिडयम िनमा�ण, कभड� हल, खेलकुद साम�ी ९,८८,००० ओराङखाेला सडक साे�लङ ४,००,०००

पा�लका�तरीय यूवा खेलकुद �िश�ण काय��म ५,००,००० ओराङखाेला सडक साे�लङ २,००,०००

िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� २,५०,००० �कािप�याे जीपकाे इ��जन मम�त ५,७७,०००

अ�य भ�ा ३,००,००० उ�ार, राहत तथा पुन�था�पना खच� १०,००,०००

�थानीय भ�ा ५,००,००० मालपूर सडक २,००,०००

िफ�ड भ�ा ५,००,००० �मण खच� ५,००,०००

महंगी भ�ा १०,००,००० �मण खच� ३,००,०००

मङसारा जौ�वारा सडक िनमा�ण ४,००,००० तटब�धन काय��म, जगत ९,००,०००

कम�चारी ता�लम खच� ३,००,००० थाक�पु �ल�वा सडक िनमा�ण १,५०,०००

अ�य �मण खच� २,००,००० मे�सनरी वाल िनमा�ण मा�काेथान ५,५०,०००

काय��म खच� ५,००,००० गु�वा िनमा�ण ५,००,०००

गा�गरखाेला �यालु �ािमण सडक ९,००,००० गु�वा िनमा�ण १०,००,०००

वडा काय�लय जाने बाटो िनमा�ण ५०,००० जाेिगकुटी खानेपानी १,००,०००

यवुा तथा खेलकुद काय��म २,००,००० याेमखक�  खानेपानी २,००,०००
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५० �ितशत अनुदानमा तरकारी खेती काय��म ३,००,००० िचकु� नथान �ित�ालय िनमा�ण ३,००,०००

सामुदाियक भवन फिन�चर �यव�थापन म�दङु १,५०,००० भागेटार खानेपानी १,००,०००

थानेखक�  जोगी कुटी खानेपानी ३,००,००० ठाे�साङ �यािवन वाल थप िनमा�ण १,००,०००

िचकु� नथान सामुदाियक भवन ३,००,००० सामुदाियक �वा��य इकाइ भवन िनमा�ण थािमचागु १५,२७,०००

मिहला �वा��य �वयम सेिवकाका लािग सामा�ी ख�रद १,००,००० इ�टरनेट िव�तार काय��म ५,००,०००

इ�टरनेट िव�तार काय��म ५,००,००० इ�टरनेट सभ�र ख�रद जडान तथा संचालन २,००,०००

इ�टरनेट सभ�र ख�रद जडान तथा संचालन २,००,००० �याटेलाइट फाेन ख�रद तथा ह�ता�तरण काय��म २,५०,०००

इ�टरनेट िव�तार काय��म २,५०,००० इ�टरनेट सभ�र ख�रद जडान तथा संचालन २,००,०००

�िव�धक कम�चारी ता�लम १,००,००० ४,२१,१३,१७५

सु.�.अ. साइवर सुर�ा ता�लम १,००,०००

३६ दररेट िनधा�रण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 3(ख) अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार बजारमा उपल�ध दररेटको िवचार गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
गाँउपा�लका मातहत संचा�लत िविभ� योजनामा �दान ग�रएको �ज�ा दर रेट �थानीय स�लायस�ले उपल�ध गराउने सामानको रेट भ�दा मह�ो भएको ह�दा �ज�ा दर रेट
िनधा�रण काय� नै बा�तिवक ब�तुिव� र बै�ािनक आधारमा तयार गरेको हो भ� सिकएन । पा�लकाले ओ िप �स �समे�टको रेटमा �याट बाहेक ८५४ राखी लागत अनुमान
तयार गरेकोमा बजार दरमा ओ िप सी �समे�ट �थानीय बजार दररेट लागत अनुमान भ�दा कम भएको िवल पेश भएको आधारमा दररेट नै ब�तुिन� भएको एिकन गन�
सिकएन ।

३७ 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
। तर गाँउपा�लकाले यस वष� �.६०८४४१ आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको छ। आ�थ�क सहायता खच� ले� ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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३८ रकम दा�खला 
वडा तथा गाउँ पा�लकाको आ�त�रक आयको दा�खला स�ब�धमा शु�मा उ�ेख भएको राज�वको संि�� िववरण अनुसार वष�भरीको आ�त�रक आय �. २४०६०१७
संकलन भएको दे�खएतापनी ब�क दा�खला �. १८७४९६८ मा� गरेको पाईयो। अतः काया�लयले कम द�खला गरेको रकम �. ५३००४९ ब�क दा�खला गनु�पन�

५३०,०४९

३९ उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� 
उपभो�ा सिमितः गाँउपा�लकाले उपभो�ा सिमितबाट गराएका कामम�ये लेखापरी�णको �ममा छनौट गरी परी�ण गदा� साब�जिनक खरीद ऐन,२०६३ को दफा ४४ मा
उ�ेख भएका िवषय �प� नगरेको , साव�जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ िवप�रत जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने काय� समेत उपभो�ा सिमित माफ� त
गराउने गरेको, योजनाको भु�ानीमा संल� ग�रएका अ�धकांश िवल भरपाई �मािणत नगरेको , िववरण पूण� �पमा नभ�रएको, सिह छाप नभएको अव�था दे�खएको छ ।
�य�तै िनयमावलीको िनयम १२५.2 अनुसार काय�स�प� �ितवेदन तयार गन�, िनयम 115.1 अनुसार गुण�तर परी�ण गन� गराउने, सिमितले गरेका खच�को अनुमोदन गरी
साव�जिनक गन�, सामा�जक परी�ण गन� एवम् िनमा�ण काय�को �थान पिहचान ह�ने गरी �प� िववरण रा�ने काय�मा सुधार गनु�पन� दे�खएको छ ।

क) साव�जिनक ख�रद ऐन 2063 को दफा 44 अनुसार िमत�ययीता गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभबृि� ह�ने सुिन��चता नभएको एंव िनयमावली िनयम 97 (12) अनुसार
िनमा�ण काय�को रेखदेख मम�त संभार गन� �ज�मेवारी उपभो�ा सिमितमा ह�ता�तरण गन� नसिकने �कृितका काय�ह� समेत उपभो�ा सिमितबाट गराएको छ । यस
�कारको काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

ख) उपभो�ा सिमित मू अ कर :- उपभो�ा सिमितलाई मु.अ. कर भु�ानी िददा कामको प�रमाण र कर िवजक िभडान गरी बा�तिवक ितरेको रकम भ�दा बढी नह�ने गरी
भु�ानी िदने �यव�था गरेको पाईएन ।

ग) पुन: �योग :- कितपय पुराना संरचना भ�काई नँया संरचना िनमा�ण गदा� पुन: �योग ह�न स�ने सामा�ीको अिभलेख राखी पुन �योग गन� गरी लागत अनुमान तयार गन� वा
सो को अ�य �योजनमा उपयोग गन� �यव�था गरेको पाईएन ।

४० राज�व िविवध 

क) राज�व अिभलेखः नेपाल साव�जिनक �े� लेखामानमा �वीकृत लेखाढाँचा तथा �देश नं. ३ को आ�थ�क ऐन २०७४ को दफा २(झ) मा िव��य िववरण स�व�धी
आव�यक आ�थ�क िववरण तयार गरी लेखापरी�णको �ममा पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ। गाँउपा�लकाले करदाता वा सेवा�ाहीबाट �ा� ह�ने राज�वको स�व��धत आय
िशष�क जनाइ क�पुटरमा अिभलेख राखेतापिन राज�व ज�माको ब�क दा�खला भौचरको आधारमा म ले प फारम नं. 212 राज�व आ�दानीको दिैनक गो�वरा खाता र मलेप
फा नं 213 को राज�व अ�दानी बैक नगदी िकताव तोिकए बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी लेखा�न गनु�पन�मा सो काय� गरेको पाइएन जसले गदा� र�सदगत र शीष�कगत
आ�दानी िभडान गन� सिकएन । अत िनयमानुसार खाता तयार गरी राज�व �े�ता तयार गनु�पद�छ।
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ख) राज�व परामश� सिमितः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा राज�व परामश� को लािग एक �थानीय राज�व परामश� सिमित स�व�धी �यव�था
रहेको छ। उ� सिमितको काम कत��य तथा अ�धकार अ�तग�त राज�व स�व��ध आव�यक कानूनको तजु�मा संशोधन प�रमाज�न र सो को प�रपालनाका स�व�धमा
आव�यक परामश� िदने राज�वको �ोत दायरा तथा दर समेतको िव�लेषण गरी आगामी आ�थ�क वष�मा �ा� ह�न स�ने राज�वको िब�लेषण गरी सो स�व�धमा अनुमान गरी
राज�वका दर र �े� तो�ने लगायतका काय�ह� उ�ेख छ। राज�व परामश� सिमितको बैठक बसी नीितगत छलफल भएतापिन त�यगत िव�लेषण सिहत राज�वको
अनुमान गरेको पाइएन । अत िनयमानुसार आ�नो काय� �भावकारी �पमा पुरा गनु�पद�छ।

ग) रोय�टी: �थािनय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को दफा ६९ मा राज�व संकलन गरी �थािनय स��त कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था गरेको छ। �थािनय तहले
राज�वको �े� पिहचान गरी राज�व संकलनको दायरा बढाउनु पन�मा पा�लका �े�मा स�ा�लत, िनमा�णा�धन र िनमा�ण स�प� जलिव�ुत आयोजनाको लगत तथा िववरण
तयार गरी कुन कुन योजनाबाट कित रोय�टी �ा� ह�नुपन�, कित �ा� भयो सो को लेखाजोखा राखेको छैन। काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार अपर तामाकोशी
जलिव�ुत आयोजनाबाट �. ५० लाख र �संगटी जलिव�ुत आयोजनाबाट �. २० लाख गरी ज�मा ७० लाख �ा� भएको छ। िव�तृत अ�ययन अनुस�धान गरी संब��धत
जलिव�ुत आयोजनाबाट �ा� ह�नुपन� रोय�टी संकलन काय� लाई �यव��थत र �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

४१ कर समायोजनप� 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर
गाउँपा�लकाले िविभ� िनमा�ण �यसायीबाट स�कल िवल माफ� त काय� गरी भु�ानी िदनुपन�मा फोटोकपी िवलको मा�यमबाट भु�ानी िदएकोमा उ� िवजक जारीकता� बाट
करसमायोजन प� पेश गनु�पन�मा मा काया�लयको िमित २०७८।८।२ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको इ�टरनेशनल अटो मोवाईल�सको बाहेक अ�य २
को � 164641 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो । वाँक�को स�कल
िवल पेश गनु�पन� �

गो.भौ-िमित खच� िशष�क स�लायस� खच� रकम

६२०-०७८।०३।२७ सवारी मम�त �यू इ�टरनेशनल अटोमोबाई�स ९५५९८

६२३-०७८।०३।२९ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ९५४८५

636/078.03.29 मे�सन औजार तथा मम�त सं�भार िव ए�ड िव ट� ेडस� 69156

ज�मा २६०२३९

९५,५९८
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४२ िवतरण भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा
भू�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�ई र कागजात संल� भए, नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था रहेको छ। वडा
नं.५ ले िवपद ्�यव�थापन कोष िशष�कबाट िविभ� साईजको ५८ थान ि�पाल ख�रद गरी �.१००००० खच� लेखेकोमा ख�रद ि�पाल कहाँ, कुन अव�थामा छन्, क-

कसलाई िवतरण ग�रए सो स�ब�धी िववरण तथा िवतरण भपा�ई �ा� भएन।काया�लयले ख�रद गरेको उ� ि�पालको उपयोग स�ब�धमा �माण पेश गनु�पन� �.

१००,०००

४३ वडा गत रकम संकलन 

गाँउपा�लकापा�लको िबिभ� वडाको आ�दानी �तर एकै �कारको नभएकाले ��येक वडाको अवसर र सं�भािवत आ�दानीका �े�को पिहचान गरी वडागत ल�य तो�ने र
सो को अनुगमन गन� र ल�य हा�सल गन� �ो�सािहत गन� गरी करको दायरा बढाउन पहल गनु� पद�छ ।
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�.स. वडा न. ज�मा

1 1 १६९०७९

2 2 १३२६१५

3 3 १७६५१४

4 4 २१२८१३

5 5 १०६६६७

6 6 ८०२७३३

7 7 १२२२८०

8 8 १२२३६४

९ िबगु.गा.पा. काया�लय 9703247

४४ र�सद िनय��ण स�व��ध खाता 
क) नगदी र�सद िफता� नभएकोः- गत आ.व. मा वडा नं ४ मा २० वटा नगदी र�सद बु�झ�लएकोमा १५ वाट �योग भई ५ वटा र�सद िफता� गरेको पाईयो। �योग भएको १५
वटा र�सद म�ये १४ वटा र�सद मा� पेश भएको ह� ँदा एक �याड नगदी र�सदको आ�दानी के कित रहेको भनी एिकन गन� नसिकएको ह� ँदा काया�लयले सोको यथाथ�
छानिबन गरी एिकन गनु�पद�छ ।

ख) र�सद िनय��ण खाताः- काया�लयले चालु आ�थ�क वष�मा �योग भईरहेका नगदी र�सद �याडको िववरण, गत आ�थ�क वष� को अ. �या. गरेको िववरण, र� भएको �याड
तथा र�सदको िववरण, ज�मा �याड छपाई तथा �यसको �स�रयल नं. , वडा तथा पा�लकामा बुझेको नगदी र�सदको िववरण, बाँक� रहेको �प� दे�खने गरी �यब�थापन
गनु�पन�मा र�सद िनय��ण खाता �भावकारी रहेको पाइएन ।

ग) रकम िढला दा�खलाः- आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५८(४) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन�
र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गनु�पन� �यव�था छ ।यस पा�लका अ�तरगतका वडाह�ले मा�सक �पमा र कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेको पाईयो ।
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भौगो�लक िवकटताका कारण दिैनक दा�खला स�भव नभएतापनी स�दो िछटो समयमै दा�खला गन� तफ�  पा�लका तथा स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ।

४५ कोरोना जो�खम भ�ा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) िवल भरपाई सिहत लेखा राखी �यसको औिच�यको आधारमा भु�ानी िदनुपन�
�यव�था रहेको छ।पा�लकाले जन�वा��य अ�धकृत ई�वर कुमार ख�काको उ�ार, राहत तथा पुन�था�पना काय��मको पे�क� गो.भौ. ६९-२०७७।०८।१० बाट
�.४०००००फछय�ट गदा� दे�खएका �यहोराह� िन�न छन।

क) �वारे�टाईन भ�ाः �वारे�टाईनमा बसेका �यि�ह�लाई �वारे�टाईन खच� �व�प �ित �यि� १९० का दरले �.२३९२३० खच� लेखेकोमा उ� खच� बराबरको रकम
बुझेको भपा�ई रहेतापिन उ� �यि�ह� �वारे�टाईनमा बसेको �माण पेश नभएकाले खच� वा�तिवक �पमा भएको हो भ� सिकएन।�यसैले काया�लयले �यि�ह� वा�तिवक
�पमा काया�लयले तोकको �वारे�टाईनमा बसेको �माण पेश गनु�पन� �.

ख) कम�चारी �मण खच�ः िविभ� कम�चारीह�को �मण खच� अ�तग�त �.१३०४९० खच� लेखेकोमा कम�चारीह�को �मण आदेश, िबल भएतापिन �मण खच� बुझेको भपा�ई
नभएको �.

३६९,७२०

४६ कर बापतको रकम िफता� 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा �यि�गत करलाई संघको एकल अ�धकार अ�तग�त रा�खएको छ। साथै उ� ऐनको दफा ३४(२) मा
संघको िनद�शन र आदेश प�रपालना गन� �थानीय तहको कत��य रहने �यव�था उ�ेख छ। काया�लयले िविभ� िमितह�मा बोलप� मू�या�न सिमितको बैठक भ�ा बापत
गो.भौ.४२१-०७८।०३।०१ बाट �.१४१००० को १५% का दरले भु�ानीमा करक�ी बापत �.२११५० कर खच� नदेखाई �.११९८५० भू�ानी लेखेको छ।
िनयमानुसार संघमा पठाउन बाँक� भु�ानीमा करकि� गनु�पन� मा काया�लयको िमित २०७८।८।२ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 21150 िमित
२०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

४७ बैठक भ�ा 
अथ�म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका 2075 को बुदा नं 7.1.1 मा बैठक भ�ा �ा� गन�को लािग बैठकको �प� िवषयव�तु वा काय�योजना ह�नुपन�, काया�लय समय भ�दा
अ�ध वा पिछ ह�नुपन�, एकै िनकाय वा अ�तग�तका पदा�धकारी मा� उप��थित रहेको बैठक ह�न नह�ने, कानून अनुसार गिठत सिमितको बैठक तथा आम���त �पमा सद�य
रा�न नह�ने तर िवशेष�ता आव�यक पन� बैठकमा ३ जना स�म आम���त भएको ह�नुपन� �यव�था गरेको छ । �य�तै �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा नं
73(6) मा �मूख �शासिकय अ�धकृतले �वीकृत बजेट खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावका�रता र औिच�यता कायम गन� आव�यक �यव�था
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िमलाउनुपन� �यव�था रहेको छ । गापापा�लकाले मा�थ उ�े�खत िनद�िशका बमो�जम बाहेकको बैठकह�मा समेत �थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा बमो�जम बैठक
भ�ा िमत�यियता स�व��ध कुनै कानूनी �यव�था नगरी भ�ा िवतरण गरेको ह�दा यस �कारको बैठक भ�ा िवतरण काय�लाई िनयिमत मा� सिकएन । बैठक भ�ाको
स�व�धमा दे�खएका खच�को �यहोरा िन�नानुसार रहेका छन् ।

�स.नं. गो.भौ.-िमित बैठक सिमित खच� िशष�क खच� रकम

१ १३४-०७७।०९।०२ बोलप� मू�या�न सिमित िविवध खच� िशष�क ३१६५००

२ १३५-०७७।०९।०२ बोलप� मू�या�न सिमित कम�चारी बैठक भ�ा १३०५००

३ ४२१-०७७।०३।०१ बोलप� मू�या�न सिमित कम�चारी बैठक भ�ा ११९८५०

क) एकै �कृतीको काय�लाई िछटो समयमा मू�या�न गरी भु�ानी िदनुपन�मा िविभ� साना साना िवषयमा पिन बैठक बसेको साथै एकै �कृती र एकै कामको िनण�य िविभ�
चरण गरेको बैठकको माइनुट अ�ययन बाट दे�खयो ।यस �कारको काय�मा सुधार ह�नुपद�छ ।

४८ काय�स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५(क)मा साव�जिनक िनकाय �मुखले कुनै मालसामान, िनमा�ण काय� वा सेवा ख�रद गनु� अिघ ऐन बमो�जमको
�पे�सिफकेशन, योजना, न�सा, िडजाईन, िवशेष आव�यकता वा अ�य िववरण तयार गरी िनयम बमो�जमको अ��तयार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत गराउनु पन� उ�ेख छ।
तर काया�लयले गो.भौ.२७५-२०७७।१२।२४ मा वडा नं.५, सो�ङ था�े सडक ख�डको नाला, ढल, पिहरो सफा गन� काय�को लािग �.१३८००० खच� लेखेकोमा लागत
ईि�मेट तयार नगरी, �ािव�धकबाट जाँच नगरी डोर हा�जर मा� पेश भएको छ। यसबाट भएको भू�ानी वा�तिवक कामको हो, होईन, �ािव�धक नापजाँच नभएकाले
कामको गुण�तर एिकन ह�न सिकएन। काया�लयले िनयम बमो�जम काय�स�प� गरी खच� ले�ने गनु�पद�छ।

४९ पा�र�िमक कर 
आय कर ऐन २०५८ को िनयम ८७, ८८ र ८९ मा कम�चारी पार�िमक करको बारेमा �यव�था गरेको छ । कम�चारीह�को वािष�क आयमा पा�र�िमक कर ला�े तर
काया�लयले १% सामा�जक सुर�ा करमा� क�ी गरेकाले अपुग पा�र�िमक असुल गरी संघीय आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� मा काया�लयको िमित २०७८।
८।२ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 43038 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म
�योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
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�स.नं. नाम, थर ज�मा वािष�क आय करयो�य आय करयो�य आय(१%छुट पिछ) असुल गनु�पन�

1. ित��बन कुमार �सवाकोटी ७०५४२० ६६५४२० २६५४२० ४३०८४

५० मिहला �यािनटरी �याड ता�लम संचालन 

मिहला उ�थान काय��म अ�तग�त वडा नं.१ बाट संचा�लत लि�त मिहला �यािनटरी �याड ता�लम संचालन गदा� गो.भो.५३४-०७८।०३।२० बाट काया�लयले
�.२००००० खच� लेखेको।यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन्।

क) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(७) मा सरकारी िनकायबाट ह�ने ता�लम, सेिमनार, गो�ी, काय�शाला ज�ता ता�लम
काय��मको लािग रकम खच� गदा� �य�तो काय��मको लागत अनुमान अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत भएको ह�नुपन� �यव�था रहेकोमा सो �वीकृत नगरी काय��म
संचालन गरेकोले ता�लम काय��मको उ�े�य अनु�प काय��म भए, नभएको यिकन गन� सिकएन।

ख) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम खच� ले�दा आव�यक िबल, भपा�ई र
कागजात संल� भए, नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था रहेको छ। लि�त मिहला �यािनटरी �याड ता�लम
संचालन गदा� बखतको माई�यटु पेश नगरेको कारण काय��ममा के,कित जना सहभागी तथा �िश�कको उप��थित �थयो सोको यिकन गन� नसिकएको कारण माई�यटु
पेश गनु�पद�छ।

ग)३ वटा समूहमा संचा�लत काय��ममा �याड बनाउने समूहको ��येक अ�य�ले �.२५ का दरले १००० �याड बनाए बापत एकमु� �पमा �.२५००० का दरले ३ जना
अ�य�ले बुझेको �.७५००० स�ब��धत ता�लममा सहभागीलाई बुझाएको �माण पेश गनु�पन� �

ङ ) ता�लममा �याड िनमा�णका लािग कपडा, कपास, धागो, बटम, ि��ट भेला कपडा, गाडी भाडा, खानाखाजा बापतको ज�मा �.१२३५८० र �यािनटरी �सलाई बापतको
भू�ानी �.७५००० गरी ज�मा �.१९८५८० मा� खच� भएकाले अपुग रकम असुल गनु�पन� �.

७५,०००

५१ थप �ययभार 
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 िनयम ८ अनुसार काया�लयले वािष�क ख�रद योजना तयार गरी सोही बमो�जम ख�रद काय� गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।काया�लयले पेश
गरेको योजनाको �गित िववरण अनुसार २ पटकको जाली ख�रद �कृयामा उिह �कृितको ख�रद मू�य सुिचमा िमित २०७८।०८।२८ मा ख�रद �कृया माफ� त गु�े�वर
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ट� ेडस� ए�ड स�लायस� २*१*१ को ३१२ थान जाली �ित थान � २३०० र १.५*१*१ को ३१२ थान जाली को �ित जाली � १७०० मा गरी � १४१०२४० मा ख�रद
गरेकोमा पुन जाली आव�यकता भएको भनी अक� लागत अनुमान तयार ग�र ठे�का �कृयमा गरी २०७८।२।२१ मा ख�रद �कृया माफ� त मान�धर माक� िट� अड�र ए�ड
स�लायस�ले २*१*१ को १७५ थान जाली �ित थान � २९४८ र १.५*१*१ को १३५ थान जाली को �ित जाली �२१४४ को गरी � ९१००३४ खच� लेखेको छ ।
बािष�क ख�रद योजना तयार नगरी आव�यकताको आधारमा ख�रद गदा� काया�लयलाई उिह ख�रद काय�को लािग � २२५७०९ थप �ययभार परेको छ ।

५२ उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितले ठेकेदार�ारा काय� गराउन नह�ने �यव�था गरेको छ । गाँउपा�लकाले िन�नानुसारका
योजनामा स�प� गन�को लािग उपभो�ा सिमित गठन गरी काय� स�झौता गरेतापिन उपभो�ा सिमितले ठेकेदारको िवल ठे�का िवल पेश गरी रकम भु�ानी गरेको कारण
उ� योजना उपभो�ा सिमितबाट गरेको भ�े आधार रहेन । अत िनयमानुसार उपभो�ा सिमितले गन� नस�ने काय� तथा उपभो�ा सिमितलाई ��य� लाभ ह�ने
योजनामा� उपभो�ा सिमितबाट गराउन उपय�ु ह��छ ।

गो भौ नं र िमित योजनाको नाम उपभो�ा सिमितको नाम ठेकेदारको नाम भु�ानी रकम

४-०७७।७।३ वडा नं ५ नं बाटो सरसफाई वडा नं ५ नं बाटो सरसफाई उ स च�े�वरी िब�डस� ९६००००

२८-२०७७।9।1 बुलु�वा च�दोम�दो गु�वा सडक मम�त बुलु�वा च�दोम�दो गु�वा सडक मम�त उ स च�े�वरी िब�डस� ९६००००

५३ छो�ल� बौ� गु�वा िनमा�ण 

उपभो�ा सिमितबाट काय� :- उपभो�ा सिमितबाट काय� :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 मा उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� गराउदा उपभो�ा
सिमितलाई ��य� लाभ ह�ने तथा अपन�व ह�ने खालका योजना संचालन गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लये �या�हाग छो�ल� बौ� गु�वा िनमा�ण काय�को लािग
उपभो�ा सिमित गठन गरी सो को काय�स�प� �ितवेदनको आधारमा गो भौ नं 166/078.1.३ बाट � 813438 भु�ानी गरेको छ ।यसरी उपभो�ाको ��य� योगदान तथा
लाभ नह�ने साथै दीघ�का�लन संर�ण ह�ने कुराको िव�व�त आधार नह�ने ह�दा यस �कारको काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

५४ वािनया ि�वेणी लाफा जे भी काठमाड� 
गाँउपा�लका भवन िनमा�ण काय�को िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन तयार गन� काय� गत वष� स�प� भएकोमा सो �ितवेदन अनुसार सम� काय�को लागत अनुमान
�.262881६४७ रहेकोमा यस वष� �शासिनक �लगको मा� �.76082989 लागत अनुमान �वीकृत गरी ठे�का आ�हान गरेकोमा पन� आएका आवेदन म�ये सव ैभ�दा कम
कवोल गन� वािनया ि�वेणी लाफा जे भी काठमाड�को कवोल अंक �.49248290 �वीकृत गरी 31 असोज २०६९ मा काय�स�प� गन� गरी 15 माघ 2077 मा स�झौता
भएको दे�ख�छ । यस िनमा�ण काय� स�व�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन्।

१९०,०००
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क) स�झौता अनुसार िनमा�ण �यवसायीले काय�ता�लका पेश गरेतापिन काय�ता�लका बमो�जम काय� �गित नभएकोले अव�ध २० मिहना भ�ये 2078 आषाढ मिहना स�म ५
मिहना अथा�त 25 �ितशत अब�ध समा� ह�दा �.3499182 को काय� भई 7.3 �ितशत मा� काम भएको छ । अतः तोिकएको समयमा िनमा�ण काय� स�प� गराउनुपद�छ ।

ख) स�झौता अनुसार िनमा�ण �यवसायीले गुण�तर आ�व�तता योजना पेश गरेको छैन।तथापी गुण�तर प�र�णको लािग नमूना संकलन गरी परी�णको लािग लाहाछाप
िशलव�दी गरी पठाएको छ।तर सो को मूचु�का तयार गरेको छैन। यसमा सुधार गरी गुण�तर िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

ग) िवमा बापत भु�ानी िददा स�झौताकै बखतमा �ुिट स�चाउने अव�ध स�मको िवमा गन� लगाएर मा� भु�ानी िदनुपन�मा स�झौता भ�दा ५ मिहना पिछ 2078.3.24 मा
िवमा गराएको पाईयो भने �ुिट स�चाउने अव�ध 2080.7.15 स�मको िवमा गनु�पन�मा 2079.6.25 स�मको मा� िवमा गरेको छ । तसथ� तोिकए बमो�जमको अव�ध स�मको
िवमा नगरेको अव�थामा िवमा बापत भु�ानी भएको �.

५५ मोिवलाईजेन पे�क� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३(१, ३) मा मोिबलाईजेसन पे�क� िदन सिकने �यव�था रहेको छ।जस अनुसार कबोल अंकको एक ितहाई स�म
मोिबलाईजेशन पे�क� रकम उपल�ध गराउन स�ने र िनमा�ण �यावसायीलाई ३० �ितशत भ�दा बढी िवल भु�ानी गदा� पे�क� रकमको ४० �ितशत क�ी गन� शु� गरी ८०
�ितशत रकम भु�ानी स�म सव ैमोिवलाईजेन पे�क� बापतको रकम क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।गाँउपा�लकाले सो िवपरीत िन�नानुसारको योजनाको रकम भु�ानी
गदा� सो अनुसार क�ी गरेको दे�खएन । आगामी िदनमा यस �कारको काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।

गो भौ नं र िमित योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी पे�क� रकम भु�ानी रकम पे�क� क�ी गनु�पन� क�ी पे�क�

२७६।०७७।३।१५ वडा नं ४ को वडा भवन बु� िनमा�ण सेवा ६००००० १३२२००० २४०००० ०

२११।०७७।२।२० वडा नं ६ को वडा भवन िनमा�ण बु� िनमा�ण सेवा ६००००० १६९१०१८ २४०००० ०

५६ िवमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनय ११२ मा १० लाख भ�दा बढी मु�य को िनमा�ण काय� गराउँदा िनमा�ण काय�को लािग �योग ग�रने सामा�ी औजार तथा
मािनस तथा योजनाको िवमा गनु�पन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले िविभ� संचालन गरेको योजनाको िवमा बेगर संचालन गरी भु�ानी गरेको छ । िनयमानुसार िवमा
गनु�पद�छ ।
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गो भौ नं र िमित योजनाको नाम लागत अनुमान िनमा�ण कता� कवोल अंक

२७६।०७७।३।१५ वडा नं ४ को वडा भवन ६७०१९४९ बु� िनमा�ण सेवा ३८७८५१८

५३।०७७।१०।०१ सो�� खोला सा�वा सडक १९६०१२५९ एस िव �दस� क�ट��सन �ा �ल ९७७८३९४

५७ काय��म संचालन 

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 �वा��य कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा तथा िविभ� िकिव तथा चौरी गाई पकेट �े�मा 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 गरेको छैन। तसथ�
अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी
रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५८ ि�पाल ख�रद भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनमय 39(5) िवल �माण कागजात अनुसार खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले अिघ�ो आ.

व. को भु�ानी गदा� म.ले.प. १८ (खच�को क�चा फाँटवारी) तयार गरी सोिह आधारमा भु�ानी िदनुपन�मा सो िववरण तयार नगरी गो.भौ.२०५/२०७७/११/९ बाट अिघ�ो
आ.व. को नसािटएको चेकको भु�ानी यस बष�मा गरेको छ। साथै उ�ार, राहत तथा पुन�था�पना खच�बाट गत वष� ि�पाल ख�रद बापतको रकम �.१५२५५० भु�ानी
गरेकोमा स�कल िबलको स�ा िबलको फोटोकपीका आधारमा गरेको भु�ानी िनयमस�मत नभएको मा काया�लयको िमित २०७८।८।२ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा
यस बँुदामा रहेको �152550 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

५९ स�कल िवलभरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(१०) मा िवल भरपाई र �माण कागजाता अनुसार खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ ।
गाँउपा�लकाले आईटेक ए�ड ट� ेड ई�टर�ाईजेज सामान ख�रद बापत फोटोकिप िवलमा गो भौ ५८९/२०७७८/३/२४ बाट � ४९२४५४ भु�ानी िदएको छ।अत स�कल
िवल पेश नभएको �

४९२,४५४

६० खु�ा दरभाउप�बाट ख�रद 
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िव�ाथ� अनुपात िश�ा िनयमावली २०५९ को िनयम १२ क मा सामुदाियक िव�ालयह� एक एक आपसमा गािभँनको लािग उ� िनयमावलीको िनयमको ७७ बमो�जम
िहमाली �ज�ा �ित क�ा िव�ाथ� सं�या ४० जना नभएको ख�डमा आपसमा गा�न सिकने �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लका मातहतमा रहेका ४० बटा सामुदाियक
िव�ालयको िश�क िव�ाथ� अनुपात िन�नानुसार रहेको ह�दा िनयमानुसार रहेको ह�दा िनयममा भएको �यव�था अनुसार एक आपसमा गािभ िश�ाको गुण�तरमा बृि�
गराउनुपद�छ ।
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� स िव�ालयको नाम िव�ा�थ�को सं�या �वीकृत दरव�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िवधा�थ� िश�क अनुपात

१ जन �ािव िवगु-६ ४३ २ २ ० २२

२ थ�पू मािव िवगु-६ २३४ ७ ७ ४ ३३

३ मानेडाँडा �ािव िवगु-६ ४१ २ २ २ २१

४ सर�वती �ािव िवगु-७ ३४ ३ ३ १ ११

५ देउढु�ा �ािव िवगु-७ ३२ ३ ३ ३ ११

६ गौरीशंकर मािव िवगु-७ २८२ ९ ९ ४ ३१

७ टाशीिछमे गाछल गु�बा �ािव िवगु-७ ६० ० ० ० ०

८ कालीदेवी �ािव िवगु-३ २९ २ २ १ १५

९ जनक�याण �ािव िवगु-३ ११ १ १ ० ११

१० िभरमुनी �ािव िवगु-३ २२ २ २ ० ११

११ शारदा मािव िवगु-३ २७७ ९ ९ ६ ३१

१२ बुलुङखानी �ािव िवगु-३ ३३ ३ ३ १ ११

१३ �ामीण सामुदाियक �वा. बािवके िवगु-३ १८ ० ० ० ०

१४ िहमालीदेवी �ािव िवगु-५ ६७ ३ ३ २ २२

१५ िहमालय मािव िवगु-५ ३१८ ९ ९ ५ ३५

१६ देवीटार आिव िवगु-३ १८९ ४ ४ २ ४७
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१७ सर�वती �ािव िवगु-५ २५ २ २ ० १३

१८ कैले�वरी �ािव िवगु-५ २६ २ २ ० १३

१९ जनता �ािव िवगु-५ १५ २ २ २ ८

२० िहमख�डे भुवने�वरी आिव िवगु-५ ५९ ३ ३ १ २०

२१ िचकु� नथान नमुना �ािव िवगु-५ ३१ १ १ १ ३१

२२ सेतीदेवी �ािव िवगु-३ ४४ २ २ ० २२

२३ जमुना �ािव िवगु-८ ४२ २ २ १ २१

२४ का�ल�चोक मािव िवगु-८ ३२१ ६ ६ ३ ५४

२५ िहमालय मािव िवगु-८ ४०१ १२ १२ ४ ३३

२६ ढु�े�वरी �ािव िवगु-४ ६० ४ ४ २ १५

२७ िच�े मािव िवगु-४ २७३ ६ ६ १ ४६

२८ �या�सुङ �ािव िवगु-४ ३१ ३ ३ २ १०

२९ �ल�वा �ािव िवगु-४ ३१ २ २ १ १६

३० शा��त आदश� मािव िवगु-४ २८६ १४ १४ ४ २०

३१ नारायणी �ािव िवगु-४ २९ ३ ३ २ १०

३२ गोगने�वरी �ािव िवगु-१ ६२ ३ ३ ० २१
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३३ ठाडीदेउलाङ आिव िवगु-१ १५२ ५ ५ २ ३०

३४ गौरीशंकर �ािव िवगु-१ ६८ ४ ४ २ १७

३५ गोगँरडाँडा �ािव िवगु-१ १९ १ १ ० १९

३६ गौरीशंकर मािव िवगु-१ ४३६ १२ १२ ५ ३६

३७ ठोङठोङ �ािव िवगु-१ १४ १ १ ० १४

३८ देव�ल�े�वर मािव िवगु-२ २९५ ७ ७ ४ ४२

३९ देउलाङखानी �ािव िवगु-२ १११ ४ ४ ३ २८

४० िशव�ल�े�वर बािवके िवगु-२ १६ ० ० ० ०

ज�मा ४५३७ १६० १६० ७१ २८

६१ अनुगमन खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनमय 39(5) िवल �माण कागजाता अनुसार खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकामा काय�रत
िविभ� कम�चारीले िमित 2078.2.3 दे�ख 2078.2.7 स�म प��जकरणको धटना दता� िशिवर संचालन गरेको भनी काया�लयमा हा�जरी गरेको अव�थामा गो भौ बाट खच�
लेखेको छ । �या�पलको �पमा उ� कम�चारीको हा�जरी चेक गदा� काया�लयमा उप��थित भएर हा�जरी गरेको दे�खयो । अत: काया�लय समयमा उप��थित भई हा�जर
गरेर अनुमगमन गएको भनी रकम भु�ानी भएको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� दे�खएको �

२४,०००
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कम�चारीको नाम �थान रकम

सुजन नेपाली िवगु गा पा को िविभ� वडा 6000

नवराज व�नेत 6000

रिमला औ�ल 6000

लोक कुमारी लुईटेल 6000

ज�मा 24000

६२ सुधा�रएको चुलो(बायोमास-�िव�ध जडान) 

काया�लयले सुधा�रएको चुलो(बायोमास-�िव�ध जडान) खच� िशष�क अ�तग�त काया�लयले सन�टार म�टी�पोज �ा.�ल.बाट िविभ� �पेिशिफकेशन र सं�यामा बायोमास
चुलो ख�रद गरी ज�मा �.१९७०९० खच� लेखेको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन्।

क) ख�रद ग�रएको Jumbo Portable Green Way Smart Stove १३ वटा �.८७८७.६१ र Green way smart stove ८ वटा �.७५२२.१२ दरले खरीद गरेकोमा सो
सामा�ी के, कित िवतरण भए, िवतरण गरी कित बाँक� रहे सोको िववरण �ा� भएको छैन।साथै िवतरण काय�िव�ध के हो �प� भएको छैन।अत : ख�रद चुलोको के, कित,

कहाँ िवतरण ग�रयो, यसको उपयोगको अव�थाको �माण पेश गनु�पन� �.

१९७,०९०

६३ कृिष काय��म 

काया�लयले ७५% अनुदानमा तरकारी िबउ िवतरण गन� िविनयो�जत काय��म अनुसार ए�ो टप ट� ेडस�बाट भ�टा, पालु�ो आिद तरकारीको िबउ, औषधी ख�रद गरी
गो.भौ.२-०७७।०९।०२ बाट �.२८२,६४० खच� लेखेको छ। जसम�ये २५% कृषक सहभािगता बापत �.३२६१४ ज�मा भएको छ।ख�रद ग�रएको भ�ये कृषकलाई
िवतरण गरी बाँक� रहेको �.१५२,१८४ बराबरको तरकारी बीउ, औषधीको उपयोगको अव�था काया�लयले यिकन गनु�पन� साथै िवतरण काय� समयमा नै गरी सबै
गाउँपा�लका बा�सको पह� ँचमा पुर् याउद ैगरी कृिष उ�पादनको उ�पादक�व बढाउने काय� तफ�  �यान िदनुपद�छ।

६४ रकम िफता� 
संघीय सशत� अनुदानबाट संचा�लत काय��मह� संचालन गरी बाँक� रहेको रकम संघीय संिचतकोषमा नै िफता� गनु�पन� �ावधान रहेको छ। तर काया�लयले िन�न काय��म
र गो.भौ.बाट िफता� बाँक� रकमलाई गाउँपा�लका संिचतकोषमा नै दा�खला गरेको पाईएकाले संघीय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१६३,८२९
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�स.नं. गो.भौ.-िमित काय��म िफता� रकम

1. ३०९-०७८।०३।१८ मातृ तथा िशशु काय��म ४८०००

2. १४८-०७७।१२।१८ आमा सुर�ा, गभ�वती उ��ेरणा ३५२००

3. १५२-०७७।१२।१८ ग�रब पिहचान तथा प�रचयप� िवतरण ४००४

ज�मा ८७२०४

संघीय सशत� अनुदानबाट संचा�लत काय��मह� संचालन गरी बाँक� रहेको रकम संघीय संिचतकोषमा नै िफता� गनु�पन� �ावधान रहेकोमा पा�लकाले कृिष काय��म
अ�तग�त लागत सहभािगतामा आधा�रत कृिष उपज संकलन तथा बजार पूवा�धार िनमा�ण काय�को लािग गो भौ नं 72/078.3.30 बाट � 300000 को पे�क� फ�य�ट गदा� �
223375 को िवल भरपाई पेश गरी बाँक� रकम �. ७६६२५ �थानीय गाँउपा�लकाकै खातामा ज�मा गरेको दे�खयो । अत के���य खातामा ज�मा गनु�पन� �.

६५ �माण पेश 

सरकारी िनकाय वा अ�य सं�थालाई आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराएको रकम सो सं�थाले आ�नो बजेटमा समावेश गरी आ�दानी देखाई खच� गनु�पद�छ। पा�लकाले �ज�ा
��थत रेड�स �लड ब�कलाई गो.भौ.३४७/२०७८/१/३० बाट �.५००००० आ�थ�क सहयोग गरेको छ।रेड�सले अनुदान �ा� रकम आ�नो आय-�यव िबवरणमा
समावेश गरी खच� गरेको �माण पेश गनु�पद�छ।

६६ बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम 39(10) �ज�मेवार पदा�धकारीले िवल भरपाई सिहत लेखा रा�ने र सोको औिच�यताको
आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले िन�नानुसार िव�ालयलाई दो�ो िक�ता बापतको रकम भु�ानी गदा� िव�ालयले भना� भएको �माण तथा िकताव
िकनेको िवल पेश गरेको आधारमा अ�धकतम् २५ �ितशत स�म रकम भु�ानी गन� स�ने �यव�था रहेकोमा सो गरेको पाइएन । अत: िवल भरपाई भ�दा बढी भु�ानी
भएको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

८६,९६९
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िब�ालयको नाम िनकाशा रकम �ा� िवल भपा�ई रकम फरक रकम

ठािडदेउला� आ. वी. िवगु १ ७८५४७ ६७७९५ १०७५२

गौरी शंकर मा.वी. िवगु १ २३९७०४ २२५११९ १४५८५

शा��त आदश� मा. वी. िवगु ४ १४१९३१ १३६८३८ ५०९३

नारायिण �ा. वी. िवगु ४ १०२५७ ८८९५ १३६२

कैले�वरी �ा. वी. िवगु ५ १३८०६ ८१९३ ५६१३

गौरी शंकर मा.वी. िबगु ७ १६४५०१ १२६१८८ ३८३१३

थ�पु मा. िव. िवगु ६ १४९५६५ १४००७४२ ८८२३

ढु�े�वरी �ा. िव. िवगु ४ २४५२८ २२१०० २४२८

ज�मा ८६९६९

६७ अनुगमन खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को 39(७ र ८) मा सरकारी िनकायबाट �ा� अनुदान रकमबाट कुनै ता�लम सेिमनार गो�ी काय�शाला
ज�ता काय��म संचालन गदा� लागत अनुमान �वीकृत गरी सोही बमो�जम काय��म संचलन गरी सोको यथाथ� िवतरण दे�खने गरी �ितवेदन तयार गरी काया�लय �मूखबाट
�वीकृत गराउनुपन� र अ��यमा अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िन�नानुसार योजनामा सो �कृया अवल�वन गरेको पाइएन । अत: िनयमानुसार
आ�धकारीक िनकायबाट अनुमगन गरी �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।
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भौ.नं िव�ालयको नाम काय��म रकम

२२३/२/१२ िविभ� िव�ालयलाई िश�क तथा िब�ा�थ�लाई CUG सेवामा आव� गन� ९७८०००

२२४/३/१ ८९३६००

२६७/३/४ गौरीशंकर मा.वी. िबगु-७ पु�तकालय �थापना तथा �यब�थापन ६५००००

२९६/३/१६ देिव�ल�े�वर मा. वी. िबगु २ िव�ान �योगशाला कय��म ६५००००

१९७/१/२७ गौ�रशंकर मा वी. िवगु -१ पु�तकालयमा आधा�रत पा�पु�तक (५०००० का दरले) १५००००

शा��त आदश� मावी िवगु ४

िहमालय मा. वी. िवगु ८

३५२/३/२२ गौरीशंकर मा.वी िश�ामा निवन �िव�ध �वध�न ६५००००

३५३/३/२२ िच�े मा वी. क�पुटर �याब �थापना ६५००००

३५४/३/२२ िहमालय मा वी. िशकाई सामि� उपल��ध अिभवृि� ६५००००

३५५/३/२२ िहमालय मा वी. िश�ामा िव�ान �िव�धको �योग ६५००००

३५५/३/२२ थ�पु मा. वी. �सकाई सामि� �िव�धको �वध�न ६५००००

३५७/३/२२ िहमा�ल देवी मा. वी. िश�ामा निवन �िव�ध �वध�न ६५००००

३५८/३/२२ देिवटार आधारभुत िब�ालय िश�ामा निवन �िव�ध �वध�न ६५००००

ज�मा ७८७१६००
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६८ दोहोरो घर भाँडा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) �ज�मेवार पदा�धकारीले िवल भरपाई सिहत �यसको औिच�यको आधारमा भु�ानी
िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले काया�लय �योजनको लािग ९ कोठाको लािग मा�सक �ित कोठा ३३०० का दरले भु�ानी गन� गरी घरघनी �ी िव�ण ुतामा�सँग
स�झौता गरेको छ । स�झौता अनुसार भाँडा भु�ान गदा� बािष�क � ३११९४० भु�ानी ह�नुपन�मा � ४६७८२० भु�ानी भई � ६ मिहनाको भाँडा � १५५८८० बढी
भु�ानी भएको छ । अत बढी भु�ानी भएको � असुल गरी दा�खला गनु�पन� मा काया�लयको िमित २०७८।८।२ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको �
155880 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

६९ खु�ा दरभाउप�बाट ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम ३१(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले ५ लाख ले�ख बीस लाख स�म लागत अनुमान भएको मालसामान खरीद गदा�
बेलप�को मा�यमबाट ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ । गाँउपा�लकाले िन�न भौ नं / िमितबाट फिन�चर, काया�लय सामान खु�ादरभाउप�को आधारमा ख�रद गरेको छ ।
गाँउपा�लकाले वािष�क आव�यकता पिहचान गरी ख�रदको योजना बनाई िनयममा �यव�था भए बमो�जम ख�रद �कृया अपनाई मालसामान ख�रद गनु�पन�मा खु�ा
दरभाउप�बाट ख�रद गरेको �.

गो भौ नं र िमित आपूित�कता� सामानको िववरण रकम

14/077.7.19 िन�रजमा मेिडको स�लायस� िविभ� मेिड�सन 499643

18/077.7.21 रमास मेिड�सन स�लयास� िविभ� मे�स�सन तथा मेिड�सन�य सामा�ी 499871

42/077.8.22 अ�थित फमा� ए�ड ट� ेड �ा �ल �यायो झोला 199874

44/077.8.22 िन�रजमा मेिडको स�लायस� िविभ� मिड�सन 168191

319/078.3.30 अ�थित फमा� ए�ड ट� ेड �ा �ल िविभ� मेिड�सन 214750

369/078.3.23 महाल�मी ट� ेडस� ए�ड स�लायस� अ��स�जन क�स�टेटर 176000

1758329

१,७५८,३२९

७० �ज�सी दा�खला 
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आ�थ�क तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९५(१) मा काया�लय �मूखले काया�लयलाई ख�रद तथा अनुदानबाट �ा� भएको �ज�सी तथा
मालसामनको िववरण र मू�य समेत खुलाई स�पित तथा �ज�सी िकतावमा सात िदन िभ� आ�दानी बाँधी लगत रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले िमिन िड�जटल
माटो �याव तथा परी�ण बापत � ४७६८६० का िविभ� सामा�ी ख�रद गरेकोमा सो सामा�ी �ज�सी खातामा आ�दानी बाँधेको एंव सो को उपयोग गरी सेवा �वाह गरेको
नदे�खएकोमा काया�लयको िमित २०७८।८।२ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 476860 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

७१ छाता िवतरण भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली 2077 अनुसार साव�जिनक िनकायले स�व��धत खच� िशष�कबाट खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ। पा�लकालले
संघीय सशत� चालू अ�तग�त �थानीय तहका �वा��य चौक�, �ा.�वा.के. र अ�पतालह�मा काय�रत कम�चारीह�को तलव, महगी भ�ा, �थानीय भ�ा, पोषाक लगायत
�शासिनक खच� समेत शीष�कबाट ६५ वटा �याट �याग र ६५ थान छाता िवतरण गरेको भनी गो भौ नं 368/078.3.23 बाट �. 439580 खच� गरेको छ । अत: शीष�क
फरक पारी खच� गरी अिनयिमत भएको �.

क) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) िवल भरपाई सिहत लेखा राखी सो को औिच�यताको आधारमा भु�ानी िदनुपन�मा
गा पा ले माथी उ�े�खत ६५ झोला तथा छाताको भरपाई वेगर खच� लेखको छ ।िवतरण गरेको भरपाई पेश गनु�पद�छ ।

४३९,५८०

७२ ख�रद 

आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनमय 39(5) िवल �माण कागजाता अनुसार खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले
आव�यकता पिहचान बेगर ४ वटा पानी �ाि� सिहत हात धुने सामा�ी ख�रद भनी गो भौ 369/078.3.24 बाट ि��ल िनमा�ण सेवालाई � 180000 भु�ानी गरेको छ ।
ख�रद गरेको समा�ी कुन कुन �थानमा जडान गरी �योग भएको �माण पेश भएको छैन । काया�लय प�रसरमा रहेको एक सेट �योग िविहन अव�था रहेको छ । अत :

आव�यकता पिहचान वेगर खच� भएको �.

१८०,०००

७३ �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनमय 39(5) िवल �माण कागजाता अनुसार खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ ।गाँउपा�लकाले ले ख�रद
आदेश तथा दा�खला �ितवेदन बेगर गो भौ नं 381/078.3.24 बाट ऐ�वय� �टेशनरी अड�र ए�ड स�लायश� लाई 3 थान दराज 3 थान �रभ��भ� िचयर र 3 थान िमिन
िड�पे�सर ख�रद गरेको भिन � . 101700 खच� लेखेको छ । अत : सामान ख�रद गरेको �माण पेश गन� वा असुल गरी दा�खला गन� �

१०१,७००

७४ हा�जरी गरेर अनुगमन भ�ा भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(१०) िवल भरपाई तथा �माण कागजात अनुसार खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ । पालकाले
पा�लका मातहत काय�रत िविभ� 3 जना कम�चारीले पोषण काय��ममा अनुगमन गरेको भनी काया�लयमा हा�जरी गरेरै गो भौ नं 401/078.3.27 बाट � 46800 खच�

३०,०००
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लेखेको छ । नमूना �पमा उ� कम�चारीको हा�जरी चेक गदा� काया�लयमा उप��थित भएर हा�जरी गरेको दे�खयो । अत: काया�लय समयमा उप��थित भई हा�जर गरेर
अनुगमन गएको भनी रकम भु�ानी भएको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

७५ रकम िफता� 
कोरोना (कोिभड १९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश २०७७ को बुदा नं ६(२) अनुसार �देश तथा �थानीय तहले
कोिभड िनय��ण काय�मा खटाएका जनशि�लाई स�व��धत �देश सरकार तथा �थानीय तहले नै जो�खम भ�ाको �यव�था गनु�पद�छ । पा�लकाले संघीय ससत� अनुदान
िशष�कको गो भौ 351/078.3.22 बाट �. 531000 र गो भौ नं ३83।०३।२5 बाट � 810000 गरी कुल �. 1341000 खच� लेखेको छ । उ�े�खत आदेश िवप�रत संघीय
अनुदानबाट खच� लेखेको रकम संघीय खातामा िफता� गनु�पन� �

१,३४१,०००

७६ खा�य सुर�ा काय��म 

अथ� म��ालयबाट जारी ग�रएको काय� संचालन िनद�िशका 2075 को सातौ संशोधन को बुदा नं 7 अनुसार साव�जिनक िनकायले कुनै काय��म संचालन गदा� सहभािगलाई
� 700 का दरले सहभागी भ�ा र यातायात खच�को हकमा २ िदने काय��म भएको हकमा � 200 र २ िदन भ�दा जित िदन काय��म संचालन भएमा � 500 का दरले
�दान गन� सिकने �यव�था गरेको छ । गाँउपा�लकाले संचालन गरेको वडा �तरीय तथा खा�य सुर�ा काय��ममा गो भौ नं 207150 खच� लेखेकोमा िन�नानुसार �यहोरा
दे�खयो ।

क) िविभ� वडामा मा संचा�लत काय��ममा िनद�िशका अनुसार 15 सहभागीलाई 200 का दरले यातायात खच� �दान गनु�पन�मा �. ७०० का दरले भु�ानी ग�र बढी
भु�ानी गरेको 7500 , 13 जनालाई ७०० दरले भु�ानी ह�नुपन�मा 800 का दरले भु�ानी गरी वढी भु�ानी भएको ७८०० र 15 जनालाई � ७०० का दरले भु�ानी
िदनुपन�मा � 1000 का दरले भु�ानी गरी बढी भु�ानी भएको �. 12000 भु�ानी ग�र बढी भु�ानी भएको � 27300 असुल गरी दा�खला गनु�

२७,३००

७७ �या��सन �योग 

�या��सन ख�रदः काया�लयले िशखर ट� े िडङ हाउसबाट िविभ� पशु �या��सन बापतको भू�ानी गरी गो.भौ.३-०७७।०९।०२ बाट �.१९९,९८५ खच� लेखेको छ।ख�रद
ग�रएका �या��सन के, कहाँ, कित मा�ामा उपयोग भए सो िववरण �ा� भएको छैन। यसरी ख�रद गरेको �या��सन समयमा नै कृषक वग�मा पुर् याई अपेि�त �ितफल
हा�सल गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ।

७८ पु�ाई कागजात 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को 39(७ र ८) मा सरकारी िनकायबाट �ा� अनुदान रकमबाट कुनै ता�लम सेिमनार गो�ी काय�शाला
ज�ता काय��म संचालन गदा� लागत अनुमान �वीकृत गरी सोही बमो�जम काय��म संचलन गरी सोको यथाथ� िवतरण दे�खने गरी �ितवेदन तयार गरी काया�लय �मूखबाट
�वीकृत गराउनुपन� र अ��यमा अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले िबगु पो�लटे��नक ई���ट�यटुलाई अनुदान रकम �दान गरेकोमा

३५०,०००
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सोको िबल, भपा�ई तथा अनुगमन �ितवेदन पेश भएको छैन।अत: िनयमानुसार आ�धकारीक िनकायबाट अनुमगन गरी �ितवेदन पेश गनु�पद�छ । पा�लकाले काय�पा�लकाको
िनण�य बमो�जम गो.भौ. २१७/२०७७/११/१० बाट िवगु पो�लटे��नक ई����ट�यटु संचालनको लािग ितन िक�तामा ग�र �. ४५००००० रकम अनुदान िदएकोमा सो
अनुदानको रकम के क�तो काय�मा �योग भएको, अनुदानको सही सदपुयोग भए-नभएको स�ब�धमा अनुदान रकमको �भावका�रताको अनुगमनका साथै खच�को पु�ाईं
गन� कागजात पेश गनु�पन� �.

भ� नं.िमित रकम �ोत

२१७/२०७७/११/१० १५००००० ने.स. संघीय राज�व बाँडफाँड

२८८/२०७८/१/२ १००००००

७९ काय��म खच� 
पा�लकाले यस बष� द�लत उ�थान काय��म तथा प� चेबाजा िबतरण काय��म गरी िबिभ� पर�परागत पेशा तथा िबप� वग�को उ�थानका लािग काय��म स� चालन गरेकोमा
सो काय��मबाट लि�त बग�मा पुगेको लाभको �भावका�रता तथा उिनह�को �जवनमा �यस काय��मले �याएको लाभको लेखाजोखाका लािग आव�यक अनुगमन गरी
�ितवेदन तयार गनु�पन� र य�ता काय��म स� चालन गदा� वा�तिवक लि�त बग�लाई लाभ पु�े गरी तथा िमत�ययी ढंगले गनु�पद�छ।

गो.भौ/ िमित िववरण रकम

४६०/२०७८/३/१३ द�लत उ�थान काय��म (आरन �यवसाियलाई �िव�धमैि� औजार िवतरण) १०००००

४८४/२०७८/३/१५ द�लत उ�थान काय��म (आरन �यवसाियलाई �िव�धमैि� औजार िवतरण) १०००००

४९३/२०७८/३/१६ प� चेबाजा िवतरण काय��म वडा नं ५ मा १०००००

८० काय��म संचालन 

आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनमय 39(१०) मा िवल भरपाई तथा �माण कागजात अनुसार खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाले खेलकुद �व��न काय��म अ�तग�त िबगु गाँउपा�लका वडा नं. ३ वडा�तरीय पु�ष भ�लवल खेलकुद काय��म स� चाल गरेको भनी गो भौ नं ५/२०७७/१०/१९
� ५००००० भु�ानी भएको छ ।पु��कार सिहतको काय��म भिनएकोमा िविनयो�जत बजेट सव ैरकमको िवल भरपाई अनुसार खच� भएकोमा पु��कारको लािग रकम
छु�ाएको नदे�खएकोले उ�े�य अनु�प काय� संचालन भएको भएको हो भ�े कुरामा िब�व�त ह�न सिकएन।
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८१ पावर िटलर ख�रद 

आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनमय 39(१०) मा िवल �माण एंव �माण कागजात सिहत खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले
यस वष� ५० �ितशत अनुदानमा िवतरण गन�का लािग एस के ट� ेडस�लाई �ित पावरिटलर ५०००० दरले ६ थान को ५०५/२०७७/३/१८ बाट � ३००००० भु�ानी
भएको छ। पा�लकाले लाभ�ाही कृषक छनौट गदा� उिनह� आव�यकता अनु�प काय�योजना तथा काय�िव�ध तयार गरी छनौट गनु�पन�मा वडाको �सफा�रसमा िवतरण गन�
गरेको दे�खयो । अत काय�िव�ध तयार गरी अनुदान रकम िवतरण �कृयालाई �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

८२ चौरी संर�ण काय��म 

चौरी संर�ण काय��म अ�तग�त िन�नानुसार खच� भएकोमा सामा�ी ख�रदको दा�खला तथा ह�ता�तरण फारम संल� नभएको , उ� सामा�ीको उपयोग चौरी संर�ण
काय�मा भएको �ािव�धक �ितवेदन अनुगमन �ितवेदन तथा स�व��धत बडाको �सफा�रस समेत पेश नभएकोले सो पेश ह�नुपद�छ ।

� स गो भौ नं र िमित सामा�ी िववरण रकम

1. ३२।०७८।०३।२५ २९८०३४

2. ३३।०७८।०३।२५ ७५०००

3. ३८।०७८।०३।२९ ि�पाल ४५ थान १२६९६६

ज�मा ५०००००

क) साझेदारी चौरी संर�ण काय�िव�ध 2077 अनुसार ५० �ितशत बापत कृषकको लागत अनुमान सिहत काया�लयको 50 �ितशत बापत मा� भु�ानी ह�नुपन�मा
काया�लयले १०० �ितशत खच� गरी वढी �यय भार भएको �.

२५०,०००

८३ आधुिनक बै�ािनक र अनुस�धानमा आधा�रत कृिष तथा पशुपालन काय��म 

आधुिनक बै�ािनक र अनुस�धानमा आधा�रत कृिष तथा पशुपालन काय��मह� लाई �ो�साहन र �बद�न गन� हेतुले �देश सरकारको शस�त अनुदान रकमबाट थामीटार
ए�ोभेट �रसच� से�टर िवग-५ मा �थापना गरेकोमा िन�नानुसारका शीष�कमा खच� भएको दे�ख�छ ।

१,१३०,४३९
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गो भौ नं र िमित कामको िववरण काय�स�प� भु�ानी ख�रद िव�ध

07/078.3.15 पूव�धार िनमा�ण 6005883 5000000 उपभो�ा सिमित माफ� त

35/078.3.25 पवा�धार िनमा�ण 628964 628964 पे�क� माफ� त सोझै ख�रद

25/078.3.15 गाई ख�रद ५ (बा�छा बा��छ सिहत) 645000 645000 वोलप�को मा�यम

26/078.3.23 भै�स ख�रद १० (पाडापािड सिहतको ) 1780000 1780000 वोलप�को मा�यम

27/078.3.23 वोका ख�रद ९ वटा 499400 499400 सोझै ख�रद

36/078.3.28 हेरालु खच� 72000 72000 डोर हा�जर भरपाई

37/078.3.28 सामन ढुवानी खच� 330000 330000 स�झौता अनुसार दिैनक � 5500 का दरले

39/078.3.29 िविभ� सामान ख�रद 430998 430998 पे�क� माफ� त सोझै ख�रद

40/078.3.29 िडि�ज लगायत ख�रद 198810 198810 पे�क� माफ� त सोझै ख�रद

48/078.03.30 पराल भुसा ख�रद 227360 200000

ज�मा 10818416 ९७८५१७२

यसमा स�व�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन् ।

क) सं�था माफ� त स�झौता अनुसारका काय� स�पादन गनु�पन�मा उपभो�ा सिमित माफ� त एंव पे�क� िदई सोझै ख�रद गरेको िनद�िशका तथा ख�रद कानून स�मत दे�खएन ।
ख) िनद�िशकाको बुदा नं 11 बमो�जम कूल लागत �यूनतम लागत सहभािगता 20 �ितशत ह�नुपन�मा �. 10818416 को खच�को िववरण �ा� भएकोले सो को 80 �ितशत
ले ह�ने � 8654733 मा� खच� ले�नुपन�मा � 9785172 खच� भएको दे�खएकोले िनद�िशकाले तोके भ�दा � 1130439 बढी खच� �
ग) भौ नं 20,39 र ४० बाट ख�रद ग�रएको � १२५८७७२ मू�य बरावरको िविभ� सामा�ीको स�व��धत �रसच� सं�थामा �ज�सी दा�खला तथा उपयोग भएको �ितवेदन
पेश गनु�पद�छ ।
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घ) सामान ढुवानी बापत �ितिदन 5500का दरले � 330000 खच� लेखेकोमा १८ �कारका सामान ढुवानी गरेको एंव ख�रद काय�मा जादा र अनुगमनको �ममा �योग
भएको जनाएको छ ।य�तो खच�मा िमत�ययीता अपनाउनुपद�छ ।
ङ) िनद�िशकाको बुदा नं 12 अनुसार स�व��धत सरोकारबालाह� एंव गाँउपा�लका �ािव�धक बाट अनुगमन मू�या�न तथा बुदा नं 13 अनुसार गाँउपा�लकाबाट �थलगत
िन�र�ण गरी �सफा�रस गनु�पन� सो गरेको दे�खएन । अत : िनद�िशकाको अनुसुिच-२ अनुसार �यवसाय योजना तयार गरी �ा� अनुदानको उ�े�य �ा� ह�ने ग�र �रसच�
से�टर संचालन गनु�पन� दे�ख�छ ।

८४ सेिनटरी �याड ख�रद 

सेनटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध 2076 मा िव�ालयले छा�ा िव�ाथ� लगत तयार गरी स�व�धीत �थानीय तहमा लेखी पठाउने र �थानीय तहले �ा�
सं�याको आधारमा एक मिहनामा बढीमा �ित िव�ाथ� १६ वटा सेनेटरी �याड िवतरण गन� गरी स�व�धीत िव�ालयको मिहला िश�क वा कम�चारीलाई स�पक�  �यि�
तोक� �याड िवतरण �कृया सुचा� गरी ते�को भरपाई तयार गरी अक� मिहनाको ७ गते सुचना पािट�मा िववरण टा�नु पन� �यव�था उ�ेख गरेको छ । गाँउपा�लकाले उ�
�कृया पुरा नगरी यस वष� उ� िशष�कमा गो भौ नं. 346/2078.3.21 बाट अितथी फमा� ए�ड ट� ेड �ा �ल लाई �. 899983 भु�ानी िदएको छ ।आ.व. को अ��यमा सामा�ी
ख�रद गरी िवतरण ग�रएकोमा काय��मको उ�े�य अनु�प िश�ाको गुण�तरमा टेवा पुगेको/नपुगरेको भ� सिकने आधार दे�खएन साथै उ� सामा�ी िवतरण नगरी �टोरमा
मौ�दातमा रहेको काया�लयले जनाएको छ। गाँउपा�लकाले यस स�व�धमा अनुगमन गनु�पद�छ ।

क) उ� सामा�ीको गुण�तर प�र�ण गरी िवतरण गनु�पन�मा सो गुण�तर प�र�ण गरेको �माण पेश गरेको छैन । साथै िव�ालयगत अिभलेख खाता नभएको कारण कुन
िव�ालयलाई कित मा�ामा आव�यक �थयो र सो बमो�जम िवतरण भए/नभएको एिकन गन� सिकएन ।

८५ काय��म संचालन 

आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनमय 39 अनुसरा साव�जिनक िनकायले काय��म संचालन गदा� काय��मको ��ताव अनुसार लागत
अनुमान तयार गरी �ज�मेवार पदा�धकारीबाट �वीकृत गराई सोही बमो�जम काय��म संचालत गरी आव�यक �मािणत कागजात र िवल भरपाई सिहत �ितवेदन पेश
गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।गा पा मा संचा�लत संघीय सशत� चालू अ�तगरका िन�नानुसार काय��ममा सो िनयम पालना भएको छैन । काय��म संचालन �ितवेदन पेश
गनु�पद�छ ।

गो भौ नं र िमित काय��मको नाम िववरण रकम

203/078.1.31 नाक कान घाटी र मूख स�व�धी अिभमु�खकरण काय��म काय��म संचालनको �ितवेदन नभएको 100000

204/078.1.31 �वा��य चौक� �यूनतम मापद�ड सेवा स�व�धी काय��म काय��म संचालनको �ितवेदन नभएको 200000

१४,८००
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क) काय� संचालन िनद�िशका 2075 अनुसार संघीय सशत� अनुदानमा संचा�लत २ िदने काय��म नाक कान घाटी र मूख स�व�धी अिभमू�खकरण ता�लममा ३४ जना
मिहला �वंवसेिवकालाई � 400 का दरले भु�ानी भई बिढ भु�ानी भएको �. 6800 र ५ जना सहभागीलाई सहभािग भ�ा वापत � 700 का दरले भु�ाती िदनुपन�मा
1500 का दरले भु�ानी िदई बढी भु�ानी भएको रकम �. 4000 गरी कुल असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

ख) काय� संचालन िनद�िशका 2075 अनुसार संघीय सशत� अनुदानमा संचा�लत २ िदने काय��म �वा��य चौक� �यूनतम मापद�ड सेवा स�व�धी काय��ममा ३४ जना
मिहला �वंवसेिवकालाई � 400 का दरले भु�ानी भई बिढ भु�ानी भएको �. 6800 र ५ जना सहभागीलाई सहभािग भ�ा वापत � 700 का दरले भु�ाती िदनुपन�मा
1500 का दरले भु�ानी िदई बढी भु�ानी भएको रकम �. 4000 गरी कुल असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

८६ औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ बमो�जम 5 लाख दे�ख २० लाख स�मको लागत अनुमान भएको सामा�ीको ख�रद �सलव�दी वोलप�को मा�यमबाट
ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । जस िवप�रत काय�लयले ३ वटा मू�यसुची मागी सो को मा�यमबाट 56 आइटमको औषधीको लािग � १० लाख यथु िभजन मेिड�सन
िडि��यटुस�लाई गो भौ नं 5/078.2.27 बाट भु�ानी भएको छ । स�झौता अनु�प सामा�ी स�लाई गरेको भनी उ� स�लायस�लाई भु�ानी भएकोमा िन�नानुसार �यहोरा
दे�खएका छन् ।

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 दे�खएन।

ख) आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफाइड 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 दे�खएन ।

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 गरेको पाइएन ।

ङ) औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको उपय�ु दे�खएन ।

८७ फोटोकपी िवल ९७,७९०
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी खच� गदा� खच� पुि� गन� िबल, भपा�ई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले रोजगार सेवा के�� सु�िढकरण िशष�कबाट िव ए�ड िव ट� ेड�स इ�टरनेशनललाई 97790 भु�ानी भएको स�कल िवल पेश नगरी
फोटोकपी िवल पेश भएको छ। अत उ� स�लायस�बाट कर समायोजन प� पेश गनु�पन� �.

८८ दा�खला �ितवेदन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी खच� गदा� खच� पुि� गन� िबल, भपा�ई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था रहेको छ । काया�लयले प�जीकरण काय��म अ�तग�त ख�रद आदेश र दा�खला कागजात बेगर गो भौ नं 350/078.3.21 बाट अ�सम ट� ेड ए�ड स�लायस�लाई �.

88739 भु�ानी िदएको छ । सामानको ख�रद आदेश दा�खला �ितवेदन पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गरी दा�खला गनु�पन� मा काया�लयको िमित २०७८।८।२ को �िति�या
उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 88739 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ
दशा�इएको हो ।

८९ करसमायोजन प� 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ (२) िनयम १२३ बमो�जम कि� गरेको घरौटीको भु�ानी िददा �ुटी स�चाउने अव�ध समा� भएपिछ ५० �ितशत
घरौटी क�ी रकम भु�ानी िदनुपद�छ र बाँक� क�ी घरौटी भु�ानीको हकमा स�व��धत िनमा�ण �यवसायी ले कर िववरण पेश गरेको �माण पेश गरे प�चात भु�ानी िदनुपन�
�य�था रहेको छ । पा�लकाले िन�नानुसार �यवसायीलाई क�ी घरौटी िफता� गदा� िनमा�ण �यवसायीले पेश गनु�पन� आ�त�रक राज�व काया�लयको कर िववरण पेश गरेको
�माण कागजात बेगर नै भु�ानी गरेको छ ।कर िववरण पेश गरेको �माण पेश गनु�पन� �

िमित/ गो.भौ. रकम मु.अ.कर रकम ५०.००% फम�को नाम

मु.अ.कर

१७/२०७८/२/३० ४९३१०९ ५६७२९.४ २८३६४.७ ि�� टल िनमा�ण सेवा

१८/२०७८/२/३१ ७५२०३ ८६५१.७ ४३२५.८५ ि�� टल िनमा�ण सेवा

२२/२०७८/३/२९ १७६९९१ २०३६१.८ १०१८०.९ ि�� टल िनमा�ण सेवा

२३/२०७८/३/२९ ४०५५८५ ४६६६०.२ २३३३०.१ ि�� टल िनमा�ण सेवा

ज�मा ६६२०१.५५

६६,२०१.५५
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९० जैिवक मल िवतरण 

जैिवक मल ख�रदः काया�लयले ७५% अनुदानमा जैिवक मल िवतरण गरी गो.भौ.१७, १८-०७८।०१।२६ बाट �.२४७००० खच� लेखेको छ। तर ख�रद ग�रएको जैिवक
मल िवतरण गरेको पाईएन।काय��म संचालन गदा� आ�थ�क वष�को अ��यमा हतार-हतारमा गनु� भ�दा योजनाब� त�रकाले ख�रद �कृया अनपनाई स�पूण� कृषकमा सूचना
तथा िवतरणको पह� ँच पु�े गरी अनुदान िवतरण गनु�पद�छ। िवतरण काय� भख�रै शु� ग�रएको काया�लयको भनाई छ।

९१ संिचत कोष िफता� 
काया�लयले ५०%अनुदानमा जस� गाई िवतरण गन� �वीकृत काय��म अनुसार वायथुान ए�ीक�चर �रसच� �ा.�ल.बाट ३ वटा जस� गाई �.१००००० का दरले खरीद गरी
गो.भौ.२०, २१ र २२-२०७८।०३।२३ बाट ज�मा �३००००० खच� लेखेको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन्।
क) ख�रद ग�रएका ३ वटा जस� गाईह� ५०% अनुदानमा �ा� गन� ३ कृषकह�लाई अनुदानमा गाई िवतरण गदा� के, क�ता काय�िव�ध, मापद�ड अपनाई िवतरण ग�रयो
�� भएन।काया�लयमा कित कृषकह�को िनवेदन पेश भएको र िनिद�� काय�िव�ध अपनाई आव�यक पदा�धकारी तथा कम�चारीह� रही उपय�ु कृषक छनौट गरेको हो भ�े
आधार पेश भएको छैन। सूचनामा सबै कृषकको पह� ँच, आ�थ�क ��थित पिहचान एवं िन��चत िवतरण काय�िव�ध बनाएर मा� अनुदान िवतरण गन� तफ�  काया�लयले �यान
िदनुपद�छ।
ख) अनुदानमा िवतरण गरेको जस� गाईको कृषक लागत सहभािगता अ�तग�त १ जनाबाट मा� �.५०००० गाउँपा�लका संिचतकोषमा दा�खला भएको दे�खयो तर बांक�
२ कृषक बाट रकम ज�मा भएको नदे�खएकाले उ� लागत सहभािगता रकम गाउँपा�लका संिचतकोषमा दा�खला भएको �माण पेश गनु�पन� मा मा काया�लयको िमित
२०७८।८।२ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १००००० िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

९२ परामश� सेवा 
परामश� सेवा :- काया�लयले आव�यकता पिहचान गरी बजेट �यव�था सुिन��चत ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु�
पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।
क) डी.पी.आर.तयार गदा� गाँउपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाँउपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट
य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै तयार ग�रएका �ितवेदन �ज�सी दा�खला गरी आ�दानी बाँधेको �माण पेश गनु�पद�छ ।

९३ �माण 

पा�लकाले ७५ �ितशत अनुदानमा मकै िवउ िवतरण काय��मको वडा नं. १ मकैको िवउ िवतरण गरेको भपा�ई तथा �ा� कृषक लागत सहभािगता रकम िववरण पेश भएको
छैन। अत �माण कागजात पेश गनु�पद�छ ।
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९४ �माण 

आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(१०) िवल �माण कागजात अनुसार खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ।गो. भौ. ५३/२०७८/३/२७
बाट ओरा� �वा��य चौक�, िवगु -२ मा �पक ठकु�रको �. ३५००० को पे. फ. गदा� िबल भपा�ई पेश नभएकोले सो को �माण पेश गनु�पन� मा काया�लयको िमित २०७८।
८।२ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 35000 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म
�योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो .

क) यस पा�लकाले गो. भौ. ५४/२०७८/३/२७ बाट बुलु� �वा��य चौक� िवगु -३ को सरोज आचाय�को �. ४०००० को पे. फ. गदा� िबल भपा�ई बेगर भु�ानी िदएकोमा सो
को िवल भपा�ईको �माण पेश गनु�पन� मा काया�लयको िमित २०७८।८।२ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � 40000 िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट
भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो

९५ िवपद �यव�थापन 

क) सिमित गठन- ि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 ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको गठन भएतापिन िनयिमत �पमा
बैठक ब�ने गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

ख) काय� योजना - िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को
िनयम (८) मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत
�े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल�
गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली
िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू
गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरी ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

ग) िवपद ्�यव�थापन कोष – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद्
�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकाले गत वष�को मौ�दात र आ�दानी गरी �. ३०००००० �ा� गरेकोमा � २९७२६११ खच� गरी बाँक� �. २७३८९ दे�ख�छ। पा�लकाले िनयममा तोिकएबमो�जम
िनयम बनाएको छैन । ऐन तथा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।
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९६ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म 

ल�य �गित :- �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी
काय��मको लािग यस �थानीय तहलाई देहायअनुसार प�रयोजना संचालन गन� � ३५ लाख बजेट �ा� भएकोमा �. ३५ लाख खच� भई १०० भौितक �गित भएको छ ।
यस स�व�धमा िन�नानुसार �यहोरा दे�खयो ।

�स नं आयोजनाको नाम आयोजनाको �कार लागत अनुमान काय� स�प� रकम

१ िफ�े ढु�ा ताइला� �यानडाँडा सडक सडक १०६४७९१ १०६५६९३

२ िच�े मािव लादकु भवन ५११००० ५०८४८४

३ बोदार �याखेपा खानेपानी खानेपानी ५२९२६८ ५३०६२७

४ िछरी� िढलेन �मृती �ित�ान भवन १११२०६२ १११२१६५

५  ओरा� मानेडाँडा जेने�स सडक सडक ५२८५६४ ५२९२२७

ज�मा ३७४५६८५ ३७४६१९६

क) �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली २०७६ को बुदा नं. ६(घ) िनद�शक सिमितले छनौट गरेका आयोजना �वीकृतीका लािग
�थानीय तहमा लेखी पठाउने र �थानीय तहको �वीकृती प�यात योजना संचालन गनु�पन� �यव�था रहेता पिन यस काय��म अ�तग�त िनद�शक सिमितले सोझै योजना
पठाएको दे�ख�छ जसले �थानीय आव�यकताको स�वोधन नह�नस�ने भएकाले गाँउपा�लकाले य�ता आयोजना संचालन गदा� िनयमानुसार �कृया अवल�वन ग�र
�भावकारी योजना छनौट ह�ने प�ितमा �यान िदनुपद�छ ।

ख) िफ�ेढु�ा ताईला� सोईलाँ� �यानेडाँडा सडकको भौ. नं. ३/२०७८/३/२ भु�ानी गदा� आयोजनाको ल.ई १०६४७९१.७२ र काय�स�प� मु�या�न
�.१०६५६९३.४६ रहेकोमा पा�लकाले �यहोन� खच� �.९६०००० रहेकोमा ज�मा �. ९४७१५० बराबरको िबल भपा�ई पेश भएकोमा पेश भएको िवल भपा�ई रकमभ�दा
बढी भु�ानी भएको �.

१२,८५०

९७ �धानम��ी रोजगार काय��म 
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==================================================, �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका २०७६ अनुसार �धानम��ी
रोजगार का�� मको मू�य उ�े�य मुलक िभ� रोजगारका �या� अवसर �सज�ना ग�र उपल�ध बेरोजगार जनशि�को लगत तयार ग�र मह�म उपयोग गद� आ�थ�क िवकासमा
योगदान पुया�उने सुिन��चतता गरी सामा�जक सुर�ाको �यव�था गनु� रहेको छ । �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 वडाह�मा िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई खच� गरेको छ । लि�त
वग�लाई 80 िदनदे�ख 100 िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । काया�लयबाट �धानम��ी रोजगार
काय��मको �गित िववरण तयार नगरेको कारण कित जनाले कित आयोजनामा रोजगारी �ा� गरेको सो को जानकारी �ा� भएन ।

९८ कोरोना खच� 
२ �थािनय तहको आ�नै बजेटबाट िबिनयोजन �. ४५५९४०३, संघीय संिचत कोषबाट � १० लाख �देश स��त कोष वाट ५ लाख, गरी ज�मा � ६० लाख ५९हजार
४०३ �ा� भएकोमा िन�नानुसार � ५५ लाख ५९ हजार खच� भएको छ ।

� सं िशष�क रकम

१ आइसोलेसन खच� ४८००००

२ �वारे�टाईन हो��डन से�टर िनमा�ण २८३०००

३ जनश�� प�रचालन भ�ा १५००००

४ औषधी एंव  उपकरण १४५८०५३

५ �वा��य पूवा�धार िनमा�ण ११६६८५५

५ अ�य ५०००००

ज�मा रकम ५५५९४०३

क) �शासिनक कम�चारीलाई भ�ाः कोरोना भाइरसको सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश २०७७ को बुदा नं. ३ मा �थानीय
तहमा कोरोना उपचारमा संल� कम�चारी तथा अ�य जनशि� �यव�थापनमा संल� कम�चारी तथा कोरना िनय��ण काय�को अनुगमन मू�या�न तथा �यव�थापनमा संल�
कम�चारीलाई सो काय�मा खटाएको �माण वा खिटएको �थानमा काय� गरको �मािणत हा�जरी पेश भएको ख�डमा शु� तलव �केलको ५० �ितशत स�म जो�खम भ�ा

८१०,३५५
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िदन स�ने �यव�था रहेको मा सो काय�मा संल� भएको भिन िविभ� पदका �शासिनक शाखामा काय�रत कम�चारी उ� माथी उ�े�खत काय�मा स�रक भएको भिन 20 जना
कम�चारीलाई 1 �ितशत कर सिहत गो भौ नं 383/078.3.25 �. 810355 खच� लेखेको छ । उपरो� काय�मा खिटएको �माण र �मािणत हा�जरी पेश ह�नुपन� �.

९९ ल�य �तिग 

ल�य �तिग :- �देश पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने �देश पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मको
लािग यस �थानीय तहलाई देहायअनुसार प�रयोजना संचालन गन� �. ४५ लाख बजेट �ा� भएकोमा �. ४५ लाख खच� भई 10० �ितशत भौितक �गित भएको छ ।

�स नं आयोजनाको नाम लागत अनुमान काय� स�प� रकम

१ िवगु �ािव�धक िव�ालय छा�ावास िनमा�ण ३१९७७०८ ३५३९७१०

२ शा��त आदश� मािव खापा िनमा�ण १०६०९७८ १०६२०७७

३ देवा�लंगे�वर मािव पूवा�धार िनमा�ण १०६३५२९ १०६४१६५

ज�मा ५३२२२१५ ४६६५९५२

१०० योजना संचालन 

लेखापरी�णको िशलिशलामा िन�नानुसारका योजनाह� िन�र�ण गदा� देहाएका �यहोरा िन�न छन् ।
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योजनाको नाम लागत
अनुमान

काय� िववरण काय�भएको दे�खएको �यहोरा

जगत �ित�ालय 320809 फलाम ज�ता �योगा गरी
�ित�ालय िनमा�ण

321850 फलामको ते�ो �लेट �खया लागेकोले पे�ट गनु�पन� दे�खएको ।

जगत �यािवन जाली
सडक �तरो�ती

�यािवन जाली लगाउने एंव
सडक सुधार गन�

2114751 लागत अनुगमन र काय� स�प� पेश नभएको साथै वषा��तको पानीले सडक,

िवगारेको सडकमा पानी बगेको एंव घास पालाएको दे�खयो ।

१०१ सामा�जक सुर�ा 
क) सामा�जक सुर�ा भ�ा िनकासा/खच�ः आ.व.०७७।०७८ मा यस काया�लयलाई संघीय �ोतबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणका लािग �.६४०,८२,२४४ िनकासा
तथा खच� गरेको पाईयो। सामा�जक सुर�ा भ�ा �णालीको ब�क नगदी िकतावमा पे�क� फछय�ट् बाँक� रकम �.१,३४,५०,०९१ दे�खयो।जुन काया�लयले वडा नं.२, ३, ४
र ५ को ते�ो िक�ताको पे�क� फछय�ट् २०७८ आषाढ मसा�त िभ� CGAS �णालीमा ई�ट� ी गन� छुट भएकाले पे�क� फछय�ट बाँक� दे�खएको पाइयो। हाल ती
वडाह�ले भ�ा िवतरण भपा�ई, बाँक� रकम दा�खला भौचर पेश ग�रसक� पे�क� फछय�ट् गरेको पाईएको छ।

ख) सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण स�ब�धमा सामा�जक सुर�ा ऐन, २०७५ को दफा १७ र सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ को
िनयम १०(३) मा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� बैि�ङ �णालीबाट मा� गनु�पन� �यव�था ग�रएको छ।सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को
१६(घ) मा �णाली माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणमा नगईसकेका �थानीय तहको हकमा स�ब��धत वडा सिमितको रोहबरमा भ�ा रकम िवतरण गन�पन� �यव�था
रहेको छ ।�यसैगरी सामा�जक सुर�ा काय�िव�ध, २०७५ बुदा नं.२२ मा म��ालयको �वीकृित िबना हातहातै नगद िवतरण गन� नपाईने �यव�था उ�ेख �यव�था भएतापिन
गाउँपा�लकाले यस स�ब�धमा म��ालयबाट �वीकृित न�लई हातहातै नगद िवतरण गरी औठाछाप/सहीका आधारमा भपा�ई राखी भ�ा िवतरण ग�रएको, भ�ा बु�झलेने
�यि�ह� �वाई, नाती, बुहारी, भितज, जेठाजू, भाई बुहारी आिद उ�ेख छ। यसबाट वा�तिवक लाभ�ाहीले नै भ�ा पाए, नपाएको सुिन��चत भएन। यस स�ब�धमा
गाउँपा�लकाले वा�तिवक लाभ�ाहीले भ�ा रकम पाए, नपाएको यिकन गनु�पन� दे�ख�छ।सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण यथािश� बैिकङ �णालीबाट गन�, लाभ�ाही
नामावली तथा स�पूण� िववरण समयमा नै उ�े�खत िव�ुितय �णालीमा ई�ट� ी गन�, आव�यक लगत क�ा गन�, दोहोरो नामावली ह�न निदने, MIS �णालीमा उ�ेख
बमो�जमको लाभ�ाहीह�लाई भ�ा िवतरण प�चात वडागत �पमा, नाम नामेसी, प�रचयप� नं., नाग�रकता नं. आिद उ�ेख ग�रएको ब�क भपा�ई माग गरी तोिकएका
सामा�जक सुर�ा भ�ा लाभ�ाहीले िनयम बमो�जम भ�ा �ा� गरे-नगरेको सुिन��चत गन� गनु�पद�छ।

८,०००
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ग) सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ को िनयम १२ मा �थानीय तहले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु� अिघ भ�ा पाउने �यि�को अिभलेख रा�दा ऐनको दफा
१७ बमो�जम आफुले भ�ा िवतरण गन� नाग�रकको वडागत �पमा अ��तम सूची तयार गरी अनुसूची-३ बमो�जम फोटोसिहत तोिकएको ढाँचामा रा�नुपद�छ।
गाउँपा�लकाले अिभलेख रा�दा स�पूण� सामा�जक सुर�ा भ�ा लाभ�ाहीह�को फोटो, प�रचय प� नं., नाग�रकता न�बर, अपा�ता प�रचय प� नं., राि�� य प�रचयप�
नं.आिद ज�ता पूण� िववरण उ�ेख गरी अिभलेख तथा MIS िववरणमा राखेको पाईएन । यस स�ब�धमा काया�लयले तोिकएको ढाँचामा पूण� िववरण उ�ेख गरी सामा�जक
सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पद�छ।

घ) िवतरण भपा�ई अपुगः काया�लयको वडा नं.६, ते�ो िक�ता बापत वडा सिचव सुिशल �रजालको पे�क� �.२३०८६०० फय�ट गदा� भ�ा िवतरण भपा�ई जोडज�मा गदा�
� २२६४००० मा� भएकोले � ४४६०० िफता� गनु�पन�मा � ३६६०० मा� िफता� गरेकोले नपुग रकम असुल गरी संघीय खातामा दा�खला गनु�पन� �

ङ ) नमुना छनौटको �पमा वडा नं.४ र ६ को भ�ा िवतरण िवतरण भपा�ई हेदा� भपा�ई िववरणमा स�पूण� िववरण नभरेको, नाग�रकता नं�बर उ�ेख नभएको भिन लेखेको,
भ�ा बु�झ�लनेमा �वयंम् लाभ�ाही नभई िविभ� नातेदारले बुझेको दे�खएको छ। �यसैगरी पे�क� फ�य��मा भपा�ईको जोडज�मा फरक आउने दे�खएकाले अ�य वडाह�को
हकमा काया�लयले भरपाई खच�, दा�खला रकम एिकन गरी भरपाई भ�दा बढी खच� दे�खएकमा संघीय बे�जु खातामा दा�खला गराउनुपद�छ।

१०२ स�परी�ण
स�परी�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बे�जू फ�यौट गन� �यव�था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) बमो�जम वे�जू फ�यौट गन�, गराउने काम
कत��य �मखु �शासक�य
अ�धकृतको हनेु �यव�था गरेको छ । बे�जकुो �ववरण अ�ाव�धक गर� �नयमानसुार बे�ज ु फ�ौट गनु�पद�छ । काया�लयले गत �वगत वष�स�मको बे�ज ू म�ये
�.१७३२७५७ लेखापर��ण
डोरमा स�पर��णको ला�ग अनरुोध गरेकोमा �माण कागजातको आधारमा �. १५४३२२८ स�पर��ण भएको छ।
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आ�थ�क वष� बे�जु
दफा

बे�जु
संि��
�यहोरा

बे�जु रकम फ�यौट
ग�रएको
आधार र
�यहोरा

संप�र�णको
लागी पेश

संपरी�ण
भएको रकम

भएको रकम

२०७६/७७ २१ बैठक भ�ा ��०० असुल
ग�रएको

��०० ��००

२०७६/७७ ३४ �रतपुव�क
कर िवजक

२३७९९ स�कल िबल
पेश भएको

२३७७९ २३७७९

२०७६/७७ ३� न�स�को
�योग

७०७�४३ भवज�य
िनमा�ण
काय�मा
भवनको न�स�
�योग भएको
�माण पेश
भएको

७०७�४३ �१�४१४

२०७६/७७ ४०।
१

�संगटी
लादकु
बुलु�
ओरा�
सडक

४२२००९ गा. पा. को
डोजर �योग
भएको
लग�सट र गा.
पा. को बैकमा
रकम ज�मा
भएको �माण
पेश ।

४२२००९ ४२२००९
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२०७६/७७ ४०।
२

�संगटी
लादकु
बुलु�
ओरा�
सडक

३��४०२ गा. पा. को
डोजर �योग
भएको
लग�सट र गा.
पा. को बैकमा
रकम ज�मा
भएको �माण
पेश ।

३��४०२ ३��४०२

२०७६/७७ ४२ घटी काय�
साव�जिनक
शौचालय
मम�त वडा
नं. ४

१४��४.१४ ड��डको िबल
रकम
नजोिडएकोमा
िबल पेश
भएको

१४��४.१४ १४��४.१४

२०७६/७७ ६७.� िदवा
खाजा
अनुदान

१७०६४० िदवा खाजा
अ�तग�त
१२१ िदनको
�जु हा�जरको
�माण कपेश
भएको

१७०६४० १७०६४०

ज�मा १७३२७�७ १�४३३२�

१०३ अनुगमन
अनुगमनः गत वष�को �ितवेदनमा आयोजना काया��वयन, सोझै ख�रद, िबल भरपाई, बै� समायोजन, अि�म कर, बढी भु�ानी, कर वीजक लगायतका �यहोरा औ�ंयाइएकोमा यो वष�
प�न सधुार गरेको पाइएन ।
बे�ज ू�यहोरा पनुराविृ� नहनेु गर� काय�स�पादन गनु�पन� देिख�छ ।
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१०४ बे�जुको अ�याव�धक अव�था
अनुगमनः गत वष�को �ितवेदनमा आयोजना काया��वयन, सोझै ख�रद, िबल भरपाई, बै� समायोजन, अि�म कर, बढी भु�ानी, कर वीजक लगायतका �यहोरा औ�ंयाइएकोमा यो वष�
प�न सधुार गरेको पाइएन ।
बे�ज ू�यहोरा पनुराविृ� नहनेु गर� काय�स�पादन गनु�पन� देिख�छ ।


