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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 ग णस्िरीर् 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 ह ने 
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 कान नी व्र्वस्था एंव 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 स धारका लातग स झाव प्रदान गन ा िथा स शासन प्रवर्द्ानमा टेवा प र् र्ाउन  
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको श र्द्िा, प्रितलि कान नको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िज ामा, 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 छ ट, बजेट अन शासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अन त्पादक िथा र्विरणम खी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िज ामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अन भवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
स धार ह न नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको द रुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहन का साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िज ामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू स धार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अन शासन ह ने व्र्वस्था 
तमलाउन पदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबज द 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 स धार ह ने अपेक्षा गरेको छ  । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग प र् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछ  ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ५१ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री प्रम ख/अध्र्क्षज्रू्, 

म्र्ाग्दे गाउँपातलका, म्र्ाग्दे गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
िनह ँ  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले म्र्ाग्दे 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 
कान नबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.४५ लाख ५८ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्र् ेअस ल गन ापने रू.३२ लाख २३ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गन ापने रू.७ 
लाख २४ हजार, तनर्तमि गन ापने रू.९९ हजार र पेश्की रू.३ लाख १२ हजार रहेको छ।पातलकाको गिवषा रु १ करोड १८ लाख २० हजार 
बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. १ 
करोड ५१ लाख ६६ हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रक्षेपण र्थाथापरक नभएको, अस ली लक्ष्र्अन सार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअन सार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अन दानको पर्ााि अन गमन नभएको, र्विरणम खी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पशे्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन ह न ेक न ै
जानकारी ख लाएको 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 उपर् क्त छन ्भने्न क रामा 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 कान न बमोर्जम सही 

र र्थाथा ह न ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न 
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रम ख प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अन गमनका 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 गन ा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
ह न्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कान नबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भन ेह दैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा ह न े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 
 
  

          (शम्भ  क मार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

म्र्ाग्दे गाउँपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज  प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज  
बेरुज  

अस ल 
गन ापने 

तनर्तमि गन ापने 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
 

४१ २५ ४५५८ ० ० ० ४१ २५ ४५५८ ३४२३ ९९ ७२४ ० ० ८२३ ३१२ 

                                      
 

 

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  क ल बेरुज  बाँकी 

िनह  ँ ११८२० ० १२१२ १०६०८ ० ४५५८ १५१६६ 

 

प नश्व: प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिर्क्रर्ा पेश भएकोमा र्थार्शघ्र सम्परीक्षण गरी सोको जानकारी गराईने व्र्होरा अन रोध छ । 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �या�दे गाउँपा�लका, तनह� ँ , �या�दे गाउँपा�लका , तनह� ँ

काया�लय �मुख नारायण �साद अ�धकारी २०७७-५-३० हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख ह�र राम नािगला २०७७-४-१

बे�जु रकम ४,५५७,९०१

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १२,५९,६०,०८२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २७,२४,९६,५८० चालु खच� २८,६२,०९,१६६

�देश सरकारबाट अनुदान २,६८,५३,००० पँूजीगत खच� २३,४२,७०,२८१

राज�व बाँडफाँट ६,४५,१२,३४६ िव�ीय/अ�य �यव�था २,३७,३३,३४४

आ�त�रक आय ५,२०,१२,५१३

अ�य आय १३,९६,९४,३५९

कुल आय ५५,५५,६८,७९८ कुल खच� ५४,४२,१२,७९१

बाँक� मौ�दात १,३७,३३,१६,०८७

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय 

प�रचय–�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� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ७ वडा, ४० सभा सद�य, ११५-३५वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २८७०८ जनसं�या
रहेको छ ।

२ लेखापरी�ण
लेखापर��णमा पेश भएको आ�थ�क कारोवारसंग स�वि�ध �ा� जानकार� अनसुार �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना बमोिजम �व�लेषण, नमनुा छनौट, �लिखत ��त�न�ध�व प�, लेखापर��ण नी�त मानद�ड,

माग�दश�न, �नद�शन र लेखापर��ण सीमा समेतको आधारमा पर��ण गर� तयार ग�रएको लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदनको म�यौदा �यव�थापनसंगको व�हग�मन व�ठकमा छलफल गर� कायम भएका
�यहोरा स�हतको लेखापर��णको �ारि�भक ��तवेदन जार� ग�रएको छ । लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोवार र �वि�य �ववरणको स�पूण�
िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ ।

३ आय �यय िववरण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ लेखापरी�णको �ममा असुली
िश�ामा वढी िनकासा भएको, पदा�धकारी सुिवधा वढी भु�ानी भएको, दोहोरो अनुगमन भ�ा, वढी दरमा वठैक भ�ा र पा�र�िमक कर क�ी नभएको गरी ज�मा � १२७७३३९ असुली भई
दा�खला भएको छ।

५ िव��य िववरणको िव�लेषणः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम
गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
· �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम, संिचत कोषवाट भएको खच� तथा खच� नभइ वाँक� रहेको रकम �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन भने �थानीय सरकारको
कोषको �ाि� र भु�ानीको एक�कृत वािष�क �ितवेदन (NPSASअनु�प)म=ले=प=फा= नं= २७२ ले समेत आय �ययको यथाथ� िच�ण गन� सकेको छैन ।
· �थानीय तहले खाता अनुसारको ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दातमा फरक दे�खएको छ ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा
िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS

basedढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
· एिककृत आ�थ�क संकेत विग�करण तथा �या�या २०७४ अनुसार चालू र पुजीगत िशष�कमा रकम िविनयोजन गरी खच� गनु�पन�मा कितपय काय��म चालुवाट गनु�पन�मा पुजीगत िशष�क र पुजीगत
िशष�कवाट गनु�पन�मा चालु िशष�कवाट खच� भएकोले उ� �या�या अनुसार वजेट तयार तथा काया��वयन भएको छैन । अतः खच� िशष�कले यथाथ� िशष�कगत खच� रकमको िववरण िदन स�ने
अव�था रहेन ।
· पा�लकाको आ व २०७६।७७ को म ले प फा नं २७२ को िव��य �ितवेदनमा वकै मौ�दात �. १४६३७२५६९।०० दे�खएको र पा�लकाले आ व २०७७।७८ मा सोही रकम �ज�मेवारी
सानु�पन�मा �.१२६३७८९११।०० मा� �ज�मेवारी सारेको दे�ख�छ।�ज�मेवारी फरक परेको रकम �.१९९९३६५८।० को स�व�धमा पा�लकाले िहसाव िमलान गरी �ज�मेवारी सानु�पन� दे�ख�छ।
· पा�लकाको यस वष�को वकै मौ�दात �.137316087।०० भएकोमा सु�को िव��य �ितवेदनले �.१५७४७४१८७।०० देखाएको छ। फरक परेको मौ�दात रकम �.२०१५८१००।०० का
स�व�धमा पा�लकाले वकै िहसाव िमलान िववरण तयार गरी एिकन गनु�पद�छ।
· वाँडफाडवाट �ा� ह�ने राज�व अ�त�गत मु�य अिभवृ�ी कर तथा अ�तशु�कको छु�ा छु�ै राज�व िशष�कमा लेखा�न गनु�पन�मा मु�य अिभवृ�ी कर राज�व िशष�क ११४११ मा स�पुण� रकम
आ�दानी वाँधेको दे�ख�छ । पा�लकाले आ�थ�क संकेत विग�करण र �या�या २०७४ अनुसार आ�दानीको लेखा�न गनु�पद�छ।
पा�लकाले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ।

६ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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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�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरकोिवकासकािग आव�धक योजना
वनाएतापिनवािष�क, रणनीितगत िवषय, �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन योजना तयार 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 दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसा िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदएको तथा इ टीिडएस नगरेको
पाइयो।
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत
लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो�े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य
महशुलको �थानीय �यनुतम दररेटतो�नु पन�मा िढला गरी तोकेको दे�खयो।

ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
�थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू– जो�खम संवेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तो�नुपन� र �य�तो मापद�डको
अधीनमा रही तोकेको �े�मा मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था भएकोमा यस �थानीय तहले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड बनाई लागू गरेको दे�खएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� सिमित गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने
गरी दता� गरेको पाइएन ।
पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मासो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतको लागत
अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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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 ।
सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
वजेट तथा वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार नगरेकोले पा�लकाको वजेट, शशत� तथा िवषयगत अनुदानको काय��म काया��वयनमा आए नआएको र काय��म अनुसारको �गित भए
नभएको संव�धमा एिकन गन� सिकएन ।
िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५ क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
वडावाट िविभ� वठैकह� वसी भ�ा भु�ानी गरेकोमा वडागत वठैकको िनण�य अ�ययन गदा� अ�धकांशमा वठैकको �प� काय�िव�ध नभएको तथा केहीमा मह�वपुण� िनण�य नभएको तर वठैक
भ�ा भु�ानी गरेको,
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ उपिनयम (११) मा िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ भौितक संरचनाह�को िववरण खुलाई अिभलेख रा�नुपन� �यव�था भएकोमा
पा�लकाले िवगत वष�दे�ख भएको काय�को लगत नराखेको कारण एकै योजनालाइ एक भ�दा वढी वष�मा िविनयोजन ह�न स�ने दे�खएको,

७ चौमा�सक खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ मा �ैमा�सक �गित िववरण वनाई के���य िनकाय तथा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा पेश गनु�पन� के���य
िनकायले �ैमा�सक िववरण तयार गरी अथ� म��ालय र योजना आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको सु� स�टवेयरवाट �ैमा�सक �ितवेदन �ा� नह�ने ह� ँदा सु�मा उपल�ध ह�ने चौमा�सक
िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ। जसअनुसार पुजीगत खच�म�ये ते�ो चौमासीकमा मा� कुल खच�को ७० �ितशत खच� भएको दे�ख�छ। वषा��तमा हतारमा
काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प ते�ो चौमासीक तथा आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ
िनधा��रत बजेटको �समा नािघ खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

पँूजीगत खच� २१२९६५३८३ २१३७५०६५ ४३१४००१८ १४८४५०३०० ७४०६५९२१

खच� �ितशत १०० १० २०.२५ ६९.७५ ३४.७७

�म भौचर
न�बर
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८ अव�डा वजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका
आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� क��ट�जे�सी िशष�कमा � ३७ लाख ९२ हजार एकमु� राखी योजनाको क��ट�जे�सी वाहेक
क��ट�जे�सी िशष�कमा खच� गरेको छ। योजनावाट �ा� ह�नेवाहेक बजेट िशष�क नै क��ट�जे�सी राखी िविनयोजन गरी खच� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

९ �े�गत वजेट र खच�ः 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७7।७8 को �े�गत बजेट र खच�को ��थित
देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ

�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (%)

1 आ�थ�क िवकास 35651000 19877846.0 4.6

2 सामा�जक िवकास 193492000 167787986.1 38.8

3 पूवा�धार िवकास 260343000 157485951.2 36.4

4 सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 4247000 4040735.0 0.9

5 काया�लय स�ालन तथा �शासिनक 110870020 83538555.7 19.3

कुल ज�मा 604603020 432731074.1 100

१० खच� िव�लेषणः 
पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �.५ करोड ३० लाख १२ हजार राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.३६ करोड ३८ लाख ६१ हजार र गत वष�को �ज�मेवारी �.१२ करोड ५९ लाख
६० हजार समेत �.५४ करोड २८ लाख ३३ हजार आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. २८ करोड ६२ लाख ९ हजार र पँू�जगत तफ�  � २३ करोड ४२ लाख ७० हजारखच� भएको छ । खच� म�ये
आ�त�रक आयको िह�सा १०.१८ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा �. ८८ लाख ८६ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको क�रव १६.७६ �ितशत रहेको छ ।
पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ५२.७२ �ितशत चालु र ४७.२८ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास
िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण
�योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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११ सेवा �वाहः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा गाँउपा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� ज�म तथा मृ�यु
दता� ९७१ वटा, नाता �मािणत ४७१ वटा, घरवाटो िशफा�रश ११४० वटा, नागरीकता िशफा�रश ७२७ वटा दता� तथा �सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो । पा�लकाले स�व�ध िव�छेद,

बसाई सराई, प�ीकरण दता� तथा �सफा�रश, पा�रवा�रक लगतको अिभलेखआिदको स�ब�धमा अिभलेख राखेको छैन भने �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून तथामापद�ड समेत वनाएको
छैन । ऐन बमो�जम कानून वनाई सोको अिभलेख �यव��थत गनु� पद�छ ।

१२ कानुन िनमा�णः 
�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 ७० ऐन कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

१३ �याियक सिमतीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा
िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार यो बष� दता� भएको ४ िववाद दता� भएकोमा १ वटा मा� फ��यौट भई ३ वटा बाँक�
दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np9 of 42

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

�.सं. िववरण योजनासं�या रकम

१ � १ लाखभ�दा कमको योजना ९४ ४१५४४३५

२ � एक लाखएक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना २९७ ८०४२४५४

३ � ५ लाखदे�ख १० लाख स�मका योजना ३२ २५२४३२१०

४ दश लाख एकदे�ख ५० लाख स�मा योजना २३ ४२३६७३२४

५ ५० लाखभ�दा मा�थका योजनाह� ० ०

ज�मा ४४६ ७९८०७४२३

१५ साव�जिनक स�पती �यव�थापन सुचना �णाली (PAMS) पुण� �पमा लागु नभएकोः 
पा�लकाले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली पुण� �पमा लागु नगरेको कारण पा�लकाको स�पुण� साव�जिनक स�पती तथा सोको मौि�क मु�य स�व�धमा एिकन गन� सिकएन। पा�लकाले
साव�जिनक स�पती �यव�थापन �णाली(PAMS) पुण� �पमा लागु गरी साव�जनीक स�पतीको अिभलेख तथा संर�ण गनु�पद�छ।

१६ आ�त�रक आयतफ�  दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.१
छुट िददा राज�व आ�दानी �यनु एक मु� रकम वुझाएमा १० �ितशत स�म छुट िदने �यव�था छ । �थानीय उ�पादन िवि� िनकासी शु�क संकलन काय�को ठे�का �यव�थापनको लािग ठे�का
रकम �.१५००००००।को �थम पटक सुचना �काशन २०७७।५।९ मा भएको भएतापिन दो�ो पटक सुचना �काशन गदा� समेत ठे�का नपरेकोले ठे�का रकम �थम पटक �.९४९४१४०।
संसोधन गरी दईु पटक सुचना जारी गदा� पिन टे�डर नपरेकोले दो�ो पटक �.७००००००। मा संसोधन गरी ठे�का सुचना �काशन गरेकोमा दईु �यवसायीले टे�डर गरेकोमा तेज िव�डस�ले �.

९२५००००। �याट बाहेक कवोल गरी िमित २०७७।११।२८ मा ठे�का सकारेको दे�ख�छ ६ घाटबाट ढंुगा िगटी बालुवा उ�खनन् र संकलन काय�को िविभ� �यवसायीबाट कवोल अंक
�.२१८०६४९०। �याट बाहेक दे�ख�छ । एकमु� �पमा कवोल अंक राज�व वुझाउदा दश �ितशत स�म औिच�य हेरी छुट पाउने कानुनी �यव�था रहे अनुसार गाउपा�लकाले ज�मा कवोल अंक
�.३१०५६४९०। को १० �ितशत छुट िददा �.३१०५६४९।५० आ�दानी कम भएको अव�था छ । बुझाउनु पन� मू�यअिभवृि� तथा अि�म आयकर बापतको रकम �वयम् ठे�का �यवसायीले नै
ज�मा गरेको दे�ख�छ । मू�यअिभवृि� कर र अि�म करबापतको रकम �वयं काया�लयले �ा� गरी ज�मा गनु�पद�छ ।

१६.२
�ाकृितक �ोतको प�रचालनः ढंुगा िगटी बालुवा उ�खनन् र संकलन काय�को आइइको �ितवेदन अनुसार िन�न घाट बाट िन�नप�रमाणमा उ�खनन् एवं संकलन गन� उ�ेख छ ।

उ�खनन एवं संकलन गन� �थान उ�खनन गन� िम�ने घनिमटर �देश दर राज�व कैिफयत

भागर २९७२ २४७.२ ७३४६७८।४ �थानीय अवरोध

बुढो दोभान िवचको उ�च भाग ३४३० २४७.२ ८४७८९६

मझुवाटार ३२०० २४७.२ ७९१०४० बाटो नभएको

चो�ेटार ९३१० २४७.२ २३०१४३२ सुचना िनकालेको ठे�का नपरेको

कुडुले ११९४८ २४७.२ २९५३५४५।६०

ज�मा ३०८६० २४७.२ ७६२८५९२

काय�लयको भनाई अनुसार �थानीयको अवरोध, बाटो नभएको तथा पटक पटक ठे�का सुचना िनका�दा पिन ठे�का नलागेकोले गदा� राज�व संकलन नभएको भनाई रहेको छ । �थानीय अवरोध
हटाउने , बाटो बनाउने तथा ठे�का सुचना अंकमा प�रमाज�न तथा संसोधन गरी ठे�का लगाउने वातावरण िनमा�ण गरी�.७६२८५९२। गाउपा�लकामा �ा� ह�ने वातवरण िनमा�ण ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.३ �याट असुल नगरेको ◌ः मु�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा ५ अनुसार नेपाल िभ� आपुत� ह�ने व�तुको कारोवारमा मू�य अिभवृि� कर ला�े �यव�था रहेको छ । �थानीय उ�पादन िवि�
शु�क संकलनको ठे�का िढलो गरी लागेकोले ठे�का नलागे स�मको अव�धको लािग िनकासी कर उठाउने �योजनको लािग वडा नं १, ५ र ६ का नाकामा करार �यालादारीमा ४ जना जनशि�
�यव�थापन गरी �.२६५५४६०। असुल गरेको दे�ख�छ । असुल भएको रकमको मु�य अिभवृि� कर � ३०५४९५। दा�खला नभएकोले सो छुट रकम संघीय संिचत दा�खला गनु�पद�छ ।

३०५,४९५

१७ अनुगमन मु�यांकन 

�ार��भक वातावरण प�र�ण �ितवेदन २०७७ अनुसार ��येक बष� बषा�याम सिकएपिछ थुपा�रएको ढु�ा िग�ी बालुवाको प�रमाण, नापजाँच अिभलेख रा�नु पन�, ठे�का स�झौता उ�ेख भएको
प�रमाण, �थान आिदको नगरअनुगमन सिमित�ारा िनयिमत अनुगमन गनु�पन� उ�ेख छ।निदज�य पदाथ�को िवि�को लािग वातावरणीय �भाव मु�यांकन गरी िन��चत प�रमाण तोिक उ�खनन्को
�वीकृती िदई ठे�का लगाएको भएतापिन��येक बष� बषा�याम सिकएपिछ थुपा�रएको ढु�ा िग�ी बालुवाको प�रमाण, नापजाँच अिभलेख नराखेको, ठे�का स�झौता उ�ेख भएको प�रमाण, �थान
आिदको नगरअनुगमन सिमित�ारा िनयिमत अनुगमन नगरेको पाइयो। आगमी िदनमा यस स�ब��ध नीित बनाउन सहज ह�ने गरी उ�खनन भएको प�रमाणको एिकन गन� तथा अनुगमन
मु�यांकनलाई �भावकारी वनाउनुपद�छ।

१८ आ�त�रक आय तथा करका �े�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.१ सामुदाियक वनवाट रकम �ा� नगरेकोः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ ख मा सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितले वन पैदावार िवि� तथा उपयोग स�व�धी वािष�क कया�योजना
वनाई स�व�धीत तहवाट �वीकृत गराउनुपन� र सामुदाियक वनले वन पैदावारको िवि� वापत �ा� ह�ने रकमको दश �ितशत रकम पा�लकामा वुझाउनुपन� �यव�था छ । �ज�ा वन काया�लयवाट �ा�
िववरण अनुसार यस पा�लका अ�तग�त देहायका सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितले वन पैदावार िवि� गरेकोमा उ� रकमको १० �ितशतले ह�ने रकम यस पा�लकामा वुझाउनुपन�मा वुझाएको छैन
भने उ� रकम उठाउन �थानीय तहले कुनै पहल समेत गरेको दे�खएन । उ� रकम असुल गनु�पन� �.....

� स सामुदाियक वन समुह ठेगाना मु अ कर रकम ज�मा िवि� १० �ितशत रकम

1 कवादी �या�दे ५ ७७७१५ ५९७८१० ५९७८१

2 िभरपानी �या�दे २ ९६३४० ७४१०८० ७४१०८

3 मा��ेढंुगा �या�दे ६ १८१२९२ १३९४५५० १३९४५५

4 व��याङ �या�दे १ ५०६६० ३८९६९० ३८९६९

5 सालडाँडा धुसेनी �या�दे ५ ३३९३५ २६१०४० २६१०४

6 �या�टाङ पधेराखोला �या�दे २ ११४५२५ ८८०९६० ८८०९६

7 उमाचोक �या�दे २ ५३३३५ ४१०२७० ४१०२७

8 साँगुपखेरा �या�दे ५ ८०२७५ ६१७५०० ६१७५०

9 सालडाँडा धुसेनी �या�दे ५ ४७७१७ ३६७०५० ३६७०५

10 वांगेसाल �या�दे ६ १७३०३० १३३१००० १३३१००

९०८८२४ ६९९०९५० ६९९०९५

६९९,०९५

१८.२ मु�य अिभवृि� कर क�ी नगरेकोः मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६(ग) माठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मु.अ. कर रकमको ५० �ितशत(२०७८।२।१५ प�चात ३०
�ितशत) स�व��धत राज�व िशष�कमा र वाँक� ५० �ितशत स�व��धत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले देहायका फम�को भु�ानीमा मु�य अिभवृि� कर क�ा नगरी पुरै मु�य
अिभवृि� कर फम�लाई नै भु�ानी िदएको दे�खएकोले मु�य अिभवृि� कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

३४३,६०१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भौ.न. काय� फम�को नाम भु�ानी
रकम

मु.अ. कर
रकम

५०।३० �ितशत मु.अ.

कर

52 िड�जटल नाग�रक वडाप� तयारी स�टवेययर हव नेपाल ४९६३२५ ५७१३५ २८५६७

83 िड�जटल एल इ डी वोड� िड��ले अलंफािवटा इ��जनय�रङ �ा �ल ४९७२०० ५७२०० २८६००

142 सेती नदी िकनारका िविभ� घाटको �ार��भक वातावरणीय प�र�ण
अ�ययन

व��दपुर क�स�टटे�सी �ा �ल ३९८८९० ४५८९० २२९४५

223 साव�जिनक सुनुवाई काय��म ��पड सोलुशन �ा �ल १३३१९८ १५३२३ ७६६२

337 साव�जिनक परी�ण गैरसकारी स�था सम�य सिमती
तनह� ँ

१९९००० २५८७० १२९३५

424 साव�जिनक सुनुवाई काय��म ��पड सोलुशन �ा �ल १३३१९८ १५३२३ ७६६२

527 राज�व अ�ययन सेवा परामश� �ो�ेिशभ इिन�सयिटभ �ा �ल ३००००० ३४५१३ १०३५४

536 लैि�क अिडट एकाउ�टािव�लटी इिन�सयिटभ �ा
�ल

१९८२५९ २२९५२ ६८८५

568 साव�जिनक सुनुवाई काय��म ��पड सोलुशन �ा �ल १३३१९८ १५३२३ ४५९७

१५शस�त सुर�ीत आ�वासन प�रयोजना �ािमण शसि�करण समाज ४८०११९ ५५२३४ २७६१७

८५शस�त सुर�ीत आ�वासन प�रयोजना �ािमण शसि�करण समाज ५६४५९७ ६४९५३ ३२४७६

२०६शस�त सुर�ीत आ�वासन प�रयोजना �ािमण शसि�करण समाज ७५४४८२ ८६७९८ २६०३९

९४शस�त सुधारीएको चु�हो काय��म िमरा� क�स�ट �ा �ल ३००००० ३४५१३ १७२५६

२१५शस�त मे�पा काय��म स�पदा नेपाल २९९००० ३४३९८ १०३१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३२ िविभ� िनमा�ण काय� �ो क�स�ट �ा �ल ४९१५५० ५६५५० २८२२५

४२ िविभ� िनमा�ण काय� ए�ले�जया टे�नोलो�ज �ा �ल २९९४५० ३४४५० १७२२५

४३ िविभ� िनमा�ण काय� सु�दर अटो व�स २४४९०० २८१७४ १४०८७

४४ िविभ� िनमा�ण काय� �वेश ट� ेडस� ३००००० ३४५१३ १७२५७

७१ िविभ� िनमा�ण काय� �लोवल एरा ३९८००० ४५७८७ २२८९४

ज�मा ६६२१३६६ ७६४८९९ ३४३६०१

१९ िशष�क फरक पारी खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(१) वमो�जम काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� वजेट तथा काय��मको �समािभ� रही खच� गनु�पन� �यव�था
छ भने एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या,२०७४ मा िविनयो�जत वजेट स�व��धत खच� िशष�कमा गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले पौषको गाउँसभामाफ� त रकमा�तर गरी तप�सल
वमो�जमको � ९०२५००|०० रकम िशष�क फरक पा�र खच� लेखेको छ। अत िविनयो�जत वजेट खच� गदा� िशष�क फरक परेको अिनयिमत दे�खएको �....

भौ नं कायम खच� िशष�क खच� गरेको िशष�कको।काय��मको नाम खच� रकम

१४ िविवध खच� �ज�सी िन�र�ण वापत भ�ा ४००००

६०८ चौमा�सक वुलेिटन तथा �याले�डर �काशन वठैक भ�ा ५९३७०

ज�मा ९९३७०

९९,३७०

२० आ�थ�क साहायताः 
सरकारको बािष�क काय��ममा परेका बाहेक कुनै पिन सरकारी तथा गैरसरकारी सं�थालाई आ�थ�क सहायता र अनुदान निदने, तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा� �ितपूित�, आ�थ�क सहायता तथा
 औषधी उपचार खच� वापत आ�थ�क �दान गन�, य�तो सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको अिभलेख राखी एउटै �यि� वा सं�थालाई दोहोरो सहायता उपल�ध गराउन नह�ने �यव�था साव�जिनक
खच�मा िमत�यियता र �भावकारीता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा उ�ेख छ।साथै उपरो� �यव�था �देश सरकार तथा �थानीय तहका सव ैकाया�लयह�, सव ैपदा�धकारी
एंव कम�चारीह�ले पालना गनु�पन� उ� माग�दश�नमा उ�ेख छ।पा�लकाको चालु खच�तफ�  नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� अ�य�को तोक आदेशमा आ�थ�क साहयता िशष�कमा �.८ लाख
४७ हजार आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको दे�खयो।आ�थ�क सहायता िवतरण गनु�पुव� पा�लकाले ठूलो रकम आ�थ�क सहायताको �पमा �यि� तथा सं�थालाई िवतरण गन� गरेको, आ�थ�क सहायता

�म भौचर
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पाउने �यि� तथा सं�थाको लगत रा�ने नगरेको ज�ता अव�था दे�खयो।पा�लकाले आ�थ�क सहायताएंव अनु�पादक चालु �कृितका खच�मा कटौती नगरी पँू�जगत खच�को िह�सा बढाउन स�ने
अव�था छैन।उ�पादनिशल �े�मा लगानी नगरी आ�थ�क बृि� हा�सल गन� नसिकने भएकोले य�ता �कृितका खच�मा कटौतीगनु�का साथै तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा� �ितपूित�, आ�थ�क
सहायता र औषधी उपचार खच� ले�नुपन� दे�ख�छ।पा�ललकाको समािनकरण चालु तफ� को लेखापरी�ण छनौटमा परेका केही भौचरको परी�ण गदा� चालु आ= व= मा िविभ� �यि� तथा
सं�थालाई िवतरण गरेको आ�थ�क सहायता यस �कार छन्

गो भौ न र िमित आ�थ�क सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको नाम सहायता रकम

३८ राम व नेपाली ११०००

४१ कमला रानाभाट ६०००

५१ वावुलाल �े� १००००

५१ हरीराम थापा १००००

६९ िमन वहादरु उचै ठकुरी १००००

९७ िकरण राना १००००

९८ सुय� कुमारी �े� १००००

१०३ ल�मी अ�धकारी १००००

१०५ ��मणी म� १००००

१०६ घन�याम जैसी १००००

ज�मा ९७०००

२१ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने
�यव�था छ। �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमा भ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटक भ�दाबढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेखछ । पा�लकाह�ले यो
वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.
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�स नं भौ नं सामा�ी �यहोरा रकम

१ २८ मेिशनरी तथा औजार क��यटुर ख�रद वापतको रकम भु�ािन ४४६३५०

२ ४७ मेिशनरी तथा औजार क��यटुर ख�रद वापतको रकम भु�ानी १५८७६५

३ ६४ मेिशनरी तथा औजार �वेश ट� ेडश� लाइ रकम भु�ानी ३०००००

४ ३२४ मेिशनरी तथा औजार िहमालयन ट� े िड� हाउस लाइ रकम भु�ानी १५२०००

५ ४८५ अि� िनय��क फाइर ए���ट���वसर तथा फाइरबल ख�रद फायर वल ख�रद वापतको रकम भु�ानी ४९९७००

६ ७२५ मेिशनरी तथा औजार �माट� िटिभ ख�रद वापतको रकम भु�ानी १४४३००

७ २५ फिन�चर तथा िफ�चस� आधारमा फिन�चर ख�रद वापतको रकम भु�ािन ४२२७३३

८ १०४ फिन�चर तथा िफ�चस� फिन�चर ख�रद वापतकोरकम भु�ानी १९८६८३

९ २०६ थपु� गु�� समाज भवन फिन�चर तथा िफ�चस� गु�ग समाज फिन�चरको रकम भु�ानी १०००००

१० २२९ फिन�चर तथा िफ�चस� फिन�चर रयाक िनमा�ण वापतको रकम भु�ानी ३०२८४०

११ ३३ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी शुभकामना स�लायस� लाई िबल रकम भु�ानी २४७४८१

१२ ३७ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी सल� िवल भरपाइका आधारमा काया�लय स�ालन खच� भ�ा्नी । - २५४५३२

१३ २०१ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी मसल�द ख�रद वापतको रकम भु�ानी ३२२५२४

१५ २७८ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी स�र�ी ि��टस�लाइ रकम भु�ानी १९३५५७

१६ ३०६ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी छपाइ वापतको रकम िव�ान ि��ट�सलाइ भु�ानी २३१५९३

१७ ३३३ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी मसल�द सामा�ी कोरकम भु�ानी ४०३७७७

१८ ९४ नीितगत,�शासिनक तथा �यब�थापन खच� नवीकरणीय उजा� िमरा क�स�टलाइ रकम भु�ानी १०००००
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२१ ५४९ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी िविभ� काया�लय सामा�ी ख�रद वापतको रकम भु�ानी २३०८५३

५२२९६८८

२२ करार कम�चारीः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको
लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा १६ जना कम�चारीह� करारमा राखी खच�
लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐन २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा�
करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेक पिन िविभ� पदमा करारमा राखेको छ भने �र� दरव�दी नभएको पदमा समेत करारमा राखी खच� गरेको
दे�खयो । दरव�दी �र�नभएको इ��जिनयर, सव इ��जिनयर र अिमन पदमा करारमा राखी आ�त�रक �ोतवाट मासीक �.९०८००। को दरले वािष�क �.१०८९६००। भु�ानी गरेकोले उ� रकम
िनयमसंगत दे�खएन । यस स�व�धमा छलफल गदा� सभाले िनण�य गरेर थप दरव�दी �ृजना गरेको जनाएको छ । तर हालस�म संगठन तथा �यव�थापन सव��ण नगरी सभाले दरव�दी �ृजना
गरीरा�नु उिचत दे�खएन ।

२३ क��ट�जे�सी खच�ः 
�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 ।
पा�लकाले यस वष� कम�चारी �ो�साहान िशष�कमा िविभ� योजनाको क�टी�जेनसी रकमवाट काया�लय �मुख समेत १५ जनाले �. १२४६०००।०० भ�ा भु�ानी गरेको दे�खयो । साव�जिनक
ख�रदमा क��ट�जे�सी रकम खच�लाई �यव��थत गन� वनेको िनद�िशका २०७४ को दफा ४ अनुसार क��ट�जे�सी रकम वक�  चाज�, �टाफ खच� (म�रोल) र अ�य सानाितना खच�मा �योग गनु�पन�मा
मा�सक िनण�य गरी क��ट�जे�सी रकमवाट �ो�साहान भ�ा तथा िफ�ड सुिवधा �लनु उिचत दे�खदनै यसमा सुधार गनु�पद�छ।

२४ हा�जरीभ�दा वढी तलव भु�ानीः 
पा�लकाले पा�लकाका िविभ� घाटह�वाट िनकासी कर संकलन गन� �यालादारीमा तलव िदने गरी कम�चारी खटाई तलव भु�ानी गरेकोमा िनकासी संकलनकता� गंगा वहादरु घलेको २०७७
आ��वन २१ वाट फागुन २८ स�म मासिक �पमा हा�जरीको आधारमा भु�ानी गरेको दे�ख�छ।िनजको हा�जरी परी�ण गदा� भौ नं २४१ वाट २४ िदनको दोहोरो हा�जरीवाट भु�ानी तथा काित�क
२१ र मं�सर २१ लाई दोहोरो गणना गरेको र दशै र ितहारको िदन िनकासी संकलन नभएको िदन समेत गरी ज�मा २८ िदनको तलव �ितिदन �.१०००।०० का दरले वढी भु�ानी भएको रकम
असूल गनु�पन� �...

२८,०००

२५ कृिष तथा पशुमा अनुदानः
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२५.१

पा�लकाले पा�लका कृिष तथा समानीकरण पँू�जगत काय��मवाट देहायवमो�जम कृिष तथा पशु अनुदान उपल�ध गराएको छ।

�स अनुदानिववरण रकम

१ आलुको िवउ िवतरण ५० �ितशत अनुदान ६०००००

२ कृिष उपज के�� तथा बजार के�� िनमा�ण जामुने बह�उ�े�य सहका�र सं�थालाई ९७५६१४

३ कृषकलाई अदवुा िवतरण ७५�ितशत १५५२९४

४ तरकारी िवउ िवतरण १०० �ितशत २४४८४०

५ हाते �ा�टर ख�रद १०० �ितशत अनुदान ६७००००

६ धानको िवउ िवतरण ५२२२५

७ धानको िवउ िवतरण ३६८५८६

९ वस�वारी पशु तथा कृिष फम� ४००००

१० िहलेपानी पशुपालन फम� ४००००

११ सौभा�य गाई फम� ४००००

१२ सृि� गाई फाम� ४००००

१३ दगुा� गाई फाम� ४००००

१४ आई एस कृिष तथा पशु फम� ४००००

१५ सोनाम ए�ड सिभ�ा कृिष फम� ४००००

१६ �ु�स ए�ो फम� ४००००

१७ जय ल��म गाई फम� ४००००
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२० क�चन कृिष तथा पशु फम� २००००

२३ आिषक कृिष फम� २००००

२४ नेपाली कृिष तथा पशु फम� २००००

२५ �या�दे माछा फम� २००००

२६ ओम कृिष तथा पशु फम� २००००

२७ आले पशु फम� २००००

३० सो�सना कृिष तथा कुखुरा फम� ३७५००

३१ धयराधारी कुखुरा फम� ३७५००

३२ मौसम पो��ट�  फम� ३७५००

३३ नमुना कुखुरा फम� ३७५००

३६ �ेस एग ए�ड म��ट �पोज �ा �ल ५००००

३९ िश�बारािह कृिष तथा कुखुरा फम� ३३०००

४० �ेस एग पो��ट�  फम� ३३०००

४१ सुवास ए�ड िवकास कृिष फम� ३३०००

३८४५५५९

यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ।
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२५.२ (क) अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको संव�धमा अनुगमन �भावकारी छैन भने अनुदान प�चातको उपल�धी मापन गरेको छैन । अनुदान वाट �ा� लाभको िव�लेषण गरी आगामी िदनमा
अनुदानको काय��म संचालन गनु�पन� दे�ख�छ ।अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह�दा
ठुला अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष पेशालाई आकिष�त गनु�पन� दे�ख�छ । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो (संघ, �देश तथा �थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन
तयार गनु�पन� दे�ख�छ ।
(ख) कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ ।पा�लकाले कृिष �े� तथा पशु �े�मा िविभ� अनुदान
िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेमा मा� अनुदान िदने नीित तय गनु�पन�मा वीमा गन� गराउने तफ�  पा�लकाले �यान निदइ अनुदानका काय��म मा� स�ालन गरेको दे�खयो । एक सरकारले �याएको
नीितलाइ अक� सरकारले सहयोग गन� गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ।
(ग) अनुदानमा ठुलो रकम खच� भएकोमा ज�गाको �वािम�व एिकन गरेको छैन जसले गदा� अनुदानको वा�तिवक �े�मा खच� भइ अनुदानको सिह सदपुयोग भयो भ� स�ने अव�था छैन।साथै
वा�ाको खोर सुधार काय��म, कुखुराको खोर सुधार काय��म तथा पला��टक टनेल िनमा�ण काय�मा िनमा�ण सामा�ी ख�रदको िवलको आधारमा अनुदान िवतरण भएको र िनमा�ण काय�को
�ािव�धक मु�यांकन नभएकोले अनुदानको सिह सदपुयोग भयो भ� स�ने अव�था छैन

२६ 246 २०७८-३-२६ शैि�क �सकाईसह�जकरणका अनुदान

: 
कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थतीमा �सकाई सह�जकरणका लागी शैि�क काय��म अ�त�गत िव�ालयमा ई�टरनेट सेवा िव�तारका लािग �थािनय तह अ�तरग�त स�ा�लत आधारभुत
तहका सामुदाियक िव�ालयको लािग �ित िव�ालय � १२ हजार उपल�ध गराउने र उ� रकम ई�टरनेट जडान गन�, जिडत ई�टरनेट शु�क भु�ानी गन� खच� गन� उ�ेख छ।पा�लकाले २० वटा
िव�ालयाई � २४००००। अनुदान उपल�ध गराएकोमा उ� िव�ालयह�ले सोिह कामका लािग खच� गरे नगरेको पा�लकाले अनुगमन गरेको छैन। पा�लकाले अनुदान गएको िव�ालयको ई�टरनेट
जडान गरे नगरेको एिकन ग�र �माण पेश गनु�पन� अ�यथा जडान नभएको िव�ालयको अनुदान िनकासा भएको रकम स�व��धत िव�ालयवाट असूल गरी संिघय स��त कोष दा�खला गनु� पन� �

२४०,०००

२७ 187 २०७८-३-२५ पा�पु�तक अनुदान 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं २.४.६.१ मा सामुदाियक िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई िनशु�क पा�पु�तक अनुदान उपल�ध गराउदा िव�ाथ� सं�या र
पा�पु�तको दरको आधारमा सु�वातमा ७५ �ितशत तथा भना� प�चात िव�ाथ� सं�या एिकन गरी नपुग २५ �ितशत पा�पु�तक अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था भएकोमा िश�ा तथा मानव
�ोत िवकास के��को च.नं ३९५ िमित २०७८।०२।२५ को प�ानुसार आ व २०७७।७८ को शैि�क स� २०७८ अषाढ १ गते दे�ख मा� �ार�भ ह�ने र �यसपछी भना� भएका िव�ाथ�को िववरण
पा�पु�तक ख�रद र िवतरणको अव�था यिकन गरी नपुग ह�ने अनुदान रकम िनकासाको �ि�या अगाडी बढाउदा चालु आ.व समा� ह�ने भए कोले िव�ालयमा िव�ाथ� भना� भई सं�या एिकन ह�न
नसकेमा शैि�क स� २०७७ को भना� सं�यालाई आधार मानी िनशु�क पा�पु�तक वापतको सत �ितशत अनुदान िव�ालयमा िनकसा िदने प�रप� भएकोमा पा��म िवकास के�� सानोिठिम
भ�पुरले शैि�क स� २०७७ को मु�य िनधा�रण गरेको छ। पा�लकाले उ� मु�य िनधा�रण गरेको बाहेक ऐि�क िवषयमा क�ा ९ र १० को � एकमु� � ९३२८२। िनकासा िदएको छ। ऐि�क िवषय
नछु�ाई एकमु� अनुदान िदएकोले पा�लकाले ऐि�क िवषयको एिकन ग�र अनुदान िदनुपन� दे�ख�छ।

२८ 12 २०७८-९-१८ कोिभड कोष तफ�  ३००,०००
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कोिभड १९ तफ�  २०७७।७८ को अषाढ मसा�त स�मको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�न अनुसार रहेको भिन पेश गरेको छः

बजेट/आ�दानीको �ोत २०७८ असार मसा�तस�म �ा� रकम खच� शीष�क २०७८ असार मसा�तस�म खच� रकम

गत वष�के अ�या ५६०५६२५.५० �वारे��टन हो��ड� से�टर 
िनमा�ण �यव�थापन

५११८४४

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट िविनयोजन भएको आईशोलेसन के��
िनमा�ण �यव�थापन

६०००००

संघीय कोिभड कोषबाट जनशि� प�रचालन ९५७५५६

�देश कोिभड कोषबाट औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा
साम�ी ख�रद

१०६५७६६

कम�चारी तथा पदा�धकारीबाट दा�खला १५९०३८.०० आ�थ�क सहायता ३३९४४०

प�पि�का तथा सूचना खच� ११४६००

बािक मौ�दात १४७७५५६

ज�मा ५७६४६६३.५ ज�मा ५७६४६६३.५

यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा िन�न छनः

पा�लकाले तयार गरेको �े�ता प�र�ण गदा� कोरोना िनय��ण तथा रोकथाम उपचार कोषवाट � ४२८७१०७। खच� भएको छ।
अ�पतालमा १ जना मेिडकल अिफसर २ जना �टाफ�  नस� र १ जना काय�लय सहयोिगको दरब��द रहेकोमा कोिभड अ�पतालको कम�चारीह�को तलब भ�ा मा � ५ लाख र सामाि� ख�रद
गद� � ५० हजार बजेट िनकासा भएकोमा नपुग रकम काया�लयले आ�त�रक �ोत बाट तलब भ�ा भु�ानी गरेको छ। रहेको �वा�यकिम� चैत मिहनाको तलब भु�ानीमा � १३६२६०।खच�
गरेको छ।
िप �स आर प�र�ण तथा िकटढुवानीको गन� लािग दिैनक �मण भ�ामा � ४१२२०९।खच� गरेको छ। दिैनक भ�ा खच� गदा� �मण उ�े�य तथा भौगो�लक दरुीको आधारमा मा� �मण भ�ा
भु�ानी गनु�पद�छ।
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· कोरोना भाइरस सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन २०७७ मा जो�खम भ�ा िवतरण गन� दफा ३ बमो�जमको काय� गन�का लािग खिटएको �थानमा काय�
गरेको �मािणत हा�जरीको आधारमा जो�खम भ�ा उपल�ध गराउने उ�ेख छ। काया�लयले खटीएको �थानको काय� िववरण वना �वा��यकिम� सुर�ाकिम� र कम�चा�रह�लाई जो�खम भ�ा
३ मिहनाको ४० �ितशत र २० �ितशत दरले � ७७८१५४।खच� गरेको छ जो�खम भ�ा िवतरण गदा� �वा��य कम�चारीह� खटीएको �थान वा काय� स�ब�धी िववरण दे�खदनै जो�खमको
�े�मा खिटने कम�चारी तथा �वा��यकम�को काय�िववरण सिहत जो�खमको �े�मा खिटएको आधारमा जो�खम भ�ा िदनुपन� दे�ख�छ।

भौ नं १२ वाट दमौ�ल अ�पतालमा आईसोलेसन से�टरमा सामुिहक उपचार गन�को लािग लाई DCCMC को िनण�य वमो�जम सोधभना� �लने ग�र दमौली अ�पताल लाई � ३ लाख अनुदान
िदएको दे�ख�छ।िनकासा िदने र खच� गन� िनकाय �ज�मेवार भई खच�को �माण पेश गनु�पन� दे�खएको �

�वा��य तथा सामा�ी ख�रद ग�रमा � १०६५७६६ खच� गरेको छ। �वा��य सामा�ी तथा औष�ध ख�रद गदा� काय�लयले सोझै ख�रद नग�र �ित�पधा��मक िव�ध अपनाएर खच� गनु�पन�
दे�ख�छ।
भौ नं १५ बाट �ज िप कोइराला राि�� य �वास ��वास उपचार के��को आइसोलेसन वाड� �थापना गन�को लािग शु�लाग�डक� नगरपा�लका लाई � ३ लाख अनुदान िदएकोमा छ।
पा�लकाले काय�पा�लकाको बैठकको िनण�य अनुसार �वारे�टीनमा ब�ने �यि�ह�लाई दिैनक � ३६५ को दरले भु�ानी िदने ग�र िनण�य ग�र � ८२८५५। खच� लेखेको छ। पा�लकाले
कोरोना भाइरस कोिभड स�ब��ध �वारे�टाइन स�ालन तथा �यव�थापन गन� बनेको मापद�ड २०६६ बमो�जम �वारे�टीनमा ब�ने �यि�ह�को �ितिदन �ित�यि� �ज�ामा काय�रत नेपाल
�हरीको लािग िनधा��रत राशन दर बमो�जमको खाजा खाजा खच� उपल�ध गराउने उ�ेख छ। सोिह बमो�जम पा�लकाले खच� गनु�पन� दे�ख�छ।
पा�लकाले कोरोना सं�मण बाट मृ�य ुभएको �यि�ह�लाई � १५०००।को दरले नगद अनुदान िवतरण मा � १२००००। खच� लेखेको छ। काय�िवध नबनाई पा�लकाले िविभ� �पमा
आ�थ�क सहयाता गरेको दे�ख�छ । खच� गदा� पटके �पमा िनण�य गरेर भ�दा पिन काय�िव�ध बनाएर खच� गनु�पन� दे�ख�छ।

२९ पे�क� बािक 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को प�र�छेद ५ मा पे�क� िदने तथाफ�य�ट गन� स�व�धी �यव�था छ। जसअनुसार काया�लयले देहायअनुसार �याद समा�नभएको
पे�क� हालस�म फ�य�ट नगरेकोले उ� पे�क� िनयमानुसार फ�य�ट गनु�पद�छ।

�स.नं. पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम चालु आ. व. ज�मा बाँक� पे�क�

भौ नं �याद ननाघेको �याद नाघेको �याद ननाघेको �याद नाघेको ज�मा

रकम

१ ५ ९ ११ १५=(९+१२) १६=(११+१४) १७=(१५+१६)

३११,२६३
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३ ५५० नेपाल िवधुत �ा�धकरण ० १६६२२७ ० १६६२२७ १६६२२७

ज�मा ५७,२४३ २५४०२० ५७,२४३ २५४०२० ३११२६३

�म भौचर
न�बर
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३० ठे�का �यव�थापनमा िन�नानुसार दे�खएको छ। 
ठे�का �याव�थापनमा िढलाईः �या�दे गाउँपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७६ (९) (२) (ग)मा ख�रद कारबाहीको समय ता�लका उ�ेख गनु�पन�मा सो अनुसार उ�ेख गरेको दे�खदनै
। िन�नानुसारको ५० लाख भ�दा माथीको िनमा�ण काय� ख�रद संझौता फा�गुण मिहना पिछ गरेको दे�ख�छ । ख�रद संझौता �थम चौमा�सक िभ�ै स�प� गरी िनमा�ण काय� समय ता�लका अनुसार
गनु�पद�छ ।

िनमा�ण काय� संझौता िमित �याट सिहत लागत अनुमान संझौता रकम खच�

धयेरे िकलचोक मोटरमाग� �देश समपुरक २०७७।१२।२६ ९६५१०१२।०२ ५२८१८५९।१० १४०१९५५

वडा काया�लय भवन वडा नंं. ३ २०७७।११।१० ८७५७१७२।९७ ५११९९४४।१२ १२८५४२५।७३

वडा काया�लय भवन वडा नंं. ४ २०७७।११।१० ८७५७१७२।९७ ५११९९४४।१२ ९०६००० पे�क�

वडा काया�लय भवन वडा नंं. ६ २०७७।११।१० ८७५७१७२।९७ ५११९९४४।१२ ९०६००० पे�क�

वडा काया�लय भवन वडा नंं. ७ २०७७।११।१० ८७५७१७२।९७ ५११९९४४।१२ ९०६०००पे�क�

३१ परामश� सेवा ख�रदमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np25 of 42

३१.१ पा�लकाको काया�लयले यस बष� तिपसलका काय�का लािग िविभ�परामश�दातासँग स�झौता गरी देहायअनुसार परामश� खच� लेखेको छ।यस स�व�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन।

भौ.न. काय� भु�ानी रकम

५२ िड�जटल नाग�रक वडाप� तयारी ४९६३२५

८३ िड�जटल एल इ डी वोड� िड��ले ४९७२००

१४२ सेती नदी िकनारका िविभ� घाटको �ार��भक वातावरणीय प�र�ण अ�ययन ३९८८९०

३१८ कानुन िनमा�ण तथा राजप� �काशन स�पादन वापत भु�ानी ९००००

३१९ कानुन िनमा�ण तथा राजप� �काशन स�पादन वापत भु�ानी ९००००

४२ िविभ� घाटह�को IEE २९९४५०

७१ वडा काया�लय िडिपआर ३९८०००

८० गापा �शासिनक भवन िडिपआर ४९४०००

१०५ सभाहल िडिपआर ४९९४००

१३२ अ�पताल िडिपआर ४९१५५०

६७४ का�छी बाराही झरना िडिपआर ४९२०००

५२७ राज�व अ�ययन सेवा परामश� ३०००००

ज�मा ४५४६८१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.२ सोझै ख�रद काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७२ र ७० मा बीस लाख �पैया भ�दा कम रकमको परामश� सेवा मौजुदा सुचीमा रहेको परामश�दाताबाट �ािव�धक र आ�थ�क
��ताव माग गरी ख�रद गन� स�ने र वीस लाख �पैया भ�दा बढीको लागत अनुमान भएका परामश� सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा� गराई आसय प� माग गनु� पन� उ�ेख छ। काया�लयले पा�लकाको
िभ�का िविभ� काय�को लािग ५ लाख भ�दा कमको ३ �ित कोटेशन �लई परामश�दातकै दरमा भु�ानी िदएको छ। िविभ� उकै �कृतीको काय�को लािग एउटै �याकेज बनाई �ित�पधा� गराउन स�ने
अव�था रहेतापिन पटक पटक सोझै ख�रद काय� गरेको, पा�लकाले गरेको परामश� सेवाको लागत अनुमान वेगर नै परामशदा�ताको दरमा �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी ख�रद काय� गरेको दे�ख�छ।
यसमा सुधार गनु�पद�छ।

३१.३ िड�जटल �ोफाईल िनमा�ण: छ।साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गनु� पन�, जसमा लागत अनुमान तयार गदा� म��ालयले तयार पारेको
न�स� गत बष�को न�स� सोही �कृितको काय� गन� अ�य िनकायले तयार पारेको न�स�, आिद कुरा लाई आधार मानी लागत अनुमान तयार गनु� पन� उ�ेख छ । यस काया�लयले िड�जटल �ोफाईल
िनमा�ण काय�को �.१९९५७९६.२३। को लागत अनुमान तयार गरेको छ।लागत अनुमान तयार गदा� ऐनमा उ�ेख भएका आधारह�को पालना नगरेको पाईयो।यस पा�लकाले काय�लयमा सुिचकृत
फम�ह�बाट आ�थ�क तथा �ािव�धक ��ताव माग गरे छ।यसपा�लकाले िड�जटल �ोफाइल िनमा�णको लािग िविभ� परामश�दाबाट �ािव�धक ��ताव माग गरी अ�भार सिहत �ािव�धक ��ताव र
आ�थ�क ��ताव मु�या�न गरी फोर �ज ई��जिनय�र� सोलुस�स �ा �ल लाई परामश�दाता छनौट गरेको छ।छनौट भएको परामश�दालाई काय�स�प� प�चात भौ न ४८३ बाट �.१९६९५९० खच�
लेखेको छ। परामश�दाताह�को छनौट गदा� यस काया�लयले साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६४ को िनयम ७१(६) बमो�जमका आधारह� म�य �िव�ध ह�ता�तरण वा ता�लम को आधारलाई �यवा�ता
गरेको छ।काया�लयले परामश�दाताबाट �िव�ध ह�ता�तरण वा ता�लमको सुिन��चत गरी िड�जटल �ाफाईलको िनर�तरता तथा बह�आयािमक उपयोगको सुिन��चतता गनु�पद�छ। साथै कुल लागत
अनुमान �.१९९५७९६.२३ रहेकामा �.१९६९५९० को ��ताव छनौट भएबाट ��ताव छनौटको दायरा ऐनको �यव�था बमो�जम �ित�प�ध� तथा िमत�यिय नभएको दे�ख�छ।यसथ� परामश� सेवा
ख�रद गदा� पा�लकाले ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा जोड िदनु पद�छ।

३१.४ वा� परामश�दातावाट कामः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा काया�लयका जनशि�ले गन� नस�ने काय� भएमा मा� परामश�दातावाट काम गराउन सिकने उ�ेख छ। पा�लकाको
काया�लयमा �ािव�धक काय�मा संल� थु�ै जनशि� मौजुदा रहेकोमा सो जनशि�को उपयोग नगरी बा� परामश�दाताबाट ख�रद स�झौता गरी खच� गरेको कारण सेवा ख�रद काय�मा पा�लका लाई �
४५४६८१५। थप �ययभार परेको छ। आफनो जनशि�बाट ह�न स�ने काय�मा बाहय जनशि� �योग ग�रनु ह�दनै ।

३१.५ वीमाः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ३८ बमो�जम स�झौता गन� परामश�दाताले स�झौता गरेको तीस िदन िभ� स�झौताको कुल रकम समे�ने गरी साव�जिनक िनकायलाई िनसत� भु�ानी
ह�ने पेशागत दािय�व िवमा (�ोफेशनल �यािव�लटी इ�सोरे�स) पेश गनु� पन� �यव�था िनयमावलीको िनयम ८०(७) मा उ�ेख भएकोमा काया�लयले परामश�दाताको पेशागत दािय�व िवमा पेश गन�
लगाएको छैन । ख�रद कानुनको पालना नगन�लाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ।

�म भौचर
न�बर
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३१.६ सेवाको लागत अनुमानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गनु� पन�, जसमा लागत अनुमान तयार गदा� म��ालयले तयार पारेको न�स�,
गत बष�को न�स�, सोही �कृितको काय� गन� अ�य िनकायले तयार पारेको न�स�, आिद कुरा लाई आधार मािन लागत अनुमान तयार गनु� पन� उ�ेख छ। पा�लकाले मा�थ उ�े�खत आधार वेगर
फम�सँग दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरको कारण लागत अनुमान यथाथ� परक छैन।

३१.७ साव�जिनक सुनुवाई तथा परी�णःसरकारी खच�मा िमत�ययीता र �भावकारीता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न २०७५ को वँुदा नं १८ ले काया�लयले गनु�पन� काम परामश�दातावाट गराउने
काय�लाइ िन��सािहत गनु�पन� उ�ेख छ भने नेपालको संिवधानले आ�थ�क अनुशासन कायम गन� कुरा संघीय सरकारको कानून वमो�जम ह�ने उ�ेख छ । काया�लयले देहायअनुसारको सामा�जक
परी�ण तथा ल�िगक तथा सामा�जक समावेशी वजेट परी�णको काम परामश�दातालाइ िदइ देहायअनुसार भु�ानी गरेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ।

भौ.न. काय� भु�ानी पाउने भु�ानी रकम

२२३ साव�जिनकसुनुवाई काय��म ��पड सोलुसन �ा �ल १३३१९८

३३७ साव�जिनकपरी�ण गैरसरकारी स�था सम�वय सिमती तनह� ँ १९९०००

४२४ साव�जिनकसुनुवाई काय��म ��पड सोलुसन �ा �ल १३३१९८

५३६ लैि�कअिडट एकाउ�टािव�लटी इिन�सयिटभ �ा �ल १९८२५९

५६८ साव�जिनकसुनुवाई काय��म ��पड सोलुसन �ा �ल १३३१९८

ज�मा ७९६८५३

३२ �धानम��ी रोजगार 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय
तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा गोरेटो बाटो िनमा�ण, सडक नाला िनमा�ण, काम लगायतका ६५वटा िनमा�णका
काय��म स�ालन गरी �. ८४ लाख ७३ हजार खच� गरेको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको
दे�खंदनै ।

�म भौचर
न�बर
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३३ मे�पा काय��म 

ग�रिव िनवारणका लागी ल�ु उ�म िवकास काय��म काय�स�ालन िनद�िशका ,२०७७ (४१)मा उ�िमलाई उपल�ध गराउने �िव�धमा कुल लागतको क��तमा २० �ितशत लागत उ�िमले �यहोनु�
पन� �यव�था छ ।पा�लकाले लागत सहभाािगता अंश वेगर ग�रिव िनवारको लािग ल�ु उ�म िवकास काय��म अ�तग�त �सलाई कटाई र होम �टे स�ब��ध ता�लम संचालन गन� � २६८७३१ को
मे�सनरी  औजार तथा सामान ख�रद गरेको छ । ता�लम काय��म प�चात �िव�ध ह�ता�तरण गदा� िनद�िशकमा उ�ेख भएका शत� पालन गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

३४ पँु�जगत खच�को ��थती 
काया�लयको कुल पँूजीगत खच�को िव�लेषण गदा� देहायअनुसारको ख�रद िव�धवाट रकम खच� भएको िववरण पेश भएको छ । साव�जिनक ख�रद िनमयावली, २०६४ को िनयम १११ मा कामको
गुण�तर परी�ण गनु�पन�मा उपभो�ा सिमितवाट गराएको कामको गुण�तर परी�ण लगायतका काय� नभएको कारण यसको गुण�तर तथा िदगोपनाको प�मा असर पन� दे�ख�छ । अनुगमन
मू�यांकनलाई �भावकारी बनाई उपभो�ा सिमितमाफ� त भएको काय�को गुण�तरीयतामा जोड िदनुपद�छ ।

ख�रद िव�ध खच� रकम

खुला बोलप�वाट ९९३१४८२७।६७

�सलब�दी दरभाउप�वाट १४५८८३०।१८

उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट १२९८०७४२३

क�टी�जे�सीवाट ३६८९२००

ज�माः २३४२७०२८०

३५ िवभा�य कोष 

ढंुगा िगटी बालुवा उ�खनन तथा �यव�थापन स�ब��ध मापद�ड२०७७ को दफा १४ मा िनमा�णमु�ख खानीज�य र निदज�य पदाथ�को िब�� एवं अनुमती वा निवकरण शु�क वा करबाट संक�लत
राज�व म�ये ६० �ितशत रकम स�ब��धत गाउँपा�लकाको �थानीय स��त कोषमा र ४० �ितशत रकम स�ब��धत �देश सरकारको �देशा स��त कोषमा बाँडफाँड गनु� पन� �यव�था रहेकेमा यस
पा�लकाले निदज�य पदाथ� िब��बापत �ा� राज�व अ.�या. �.१२३८५६२९। र यस वष�को आ�दानी �.१९६२५८४१। गरी ज�मा �. ३२०११४७०। को �देशले �ा� गन� ४० �ितशत रकमले
ह�न आउने �.१२८०४५८८। बाँडफाँड नगरी संिचतकोषमा राखेको दे�ख�छ । कानुन अनुसार बाँडफाँड ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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३६ अनुदान �ा�ी काय��वयन तथा िफता� 
समपुरक अनुदान स�ब��ध काय�िव�ध २०७५को दफा ६ मा आयोजन वा काय��मको कुल लागतको ५० �ितशतस�म रकम समपुरक अुदान �दान गन� स�ने भ�े �यव�थाछ । बडहरे माछापु�छ� े
बाखखोर भैसीखक�  चारहजार बाँध सडक लागत अनुमान �. ८७४७३९५।०४ को काम पारास िनमा�ण सेवा �यास, ५ तनह�ले �याट सिहत कवोल अंक ६३९४३११।९० मा स�प� गन� संझौता
अनुसार स�प� गरेको कामको लािग क��टजे�सी समेत ज�मा �६१९६२३०।१५ गरेकोछ । जसम�ये समपुरक अनुदान वापत �. ३२८२०००। र पुजीगत तफ� बाट �.२९१४२३०।१५ खच�
गरेकोछ । �घ र �थानीय तहको पचास पचास �ितशत लगानी खच� ह�नुपन� �यव�था अनुसार �. ६१९४३११।९० को पचास �ितशत �.३०९८११५। मा� समपुरक अनुदानबाट ह�नुपन�मा �.

३२८००००। िनकासा खच� भएकोले वढी भएको िनकासा खच� संघीय स��तकोषमा दा�खला गनु�पन� �

१८३,८८५

३७ घर न�सा राज�व 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४२(घ) मा न�सा पास स�ब�धी िवशोष �यव�था अ�तग�त भवन िनमा�ण स�ब�धी मापद�ड र संिहता पुरा गरेको यिकन भएमा हाल न�सा पास गन� वा
�वीकृत न�सा हेरफेर गन�को लािग ला�े द�तुरको ते�बर द�तुर �लने उ�ेख छ।पा�लकाले आ�थ�क तथा िविनयोजन ऐन, २०७७ मा घर न�सा हेरफेर तथा संसोधन गदा� ला�े द�तुरको थप २०
�ितशतल राज�व �लएको छ।यस�र पा�लकाले �थािनय सरकार स�ालन ऐनमा भएको �यव�था अनुसार न�सा संशोधन तथा हेरफेर गदा� हेरफेर भएको �े�फलको ला�े द�तरको ितन गुणा
राज�व संकलन गनु�पन�मा देहायका सेवा�ाहीवाट २० �ितशत मा� राज�व संकलन गरेकोले नपुग राज�व रकम असूल गनु�पन� �..

� स घरधनीको नाम वडा
न

सािवक राज�व सु�को �े�फल
(व.िफ)

संसोधन �े�फल(व.िफ.) फे�रएको �े�फल संसोधन पिछ �लएको शु�क �लनुपन�

१ टेक�माया थापा ५ ४७४८.५ १०४५।५० १३७७ ३३१.५ २१९२.८२ ५४८२।५०

२ िशव ह�र वा�ले ४ ११९१९.१२ २८४५।५० ३३४९।५० ५०४ ४६५१.८२ ११६२९।६

३ �ीमाया थापा मगर ७ २८४८।४८ ७८८।७० ८२४ ३५।३ ५४७.६३ १३६९।०८

४ िमना शाही २ ७१७६।७६ १६८४।४४ १६८४।४४ १४३५।३५ ३५८८।३५

५ गुम बहादरु प�रयार ५ ८९७४.७८ २१२६।६१ १७९५।७४ -३३०।८७ १७९४.९५ ४४८७।३८

६ नारायणी देवी खनाल १ ८४०१.६८ १९२३।७५ १९७२।७१ ४८।६९ २३३५.०८ ५८३७।७

७ अ�जु नेपाली ४ ४७६८.१८ १०३९।५० १५५९।१९ ५१९।७५ ३०३२.६३ ७५८१।५८

८ राघा थापा ४ ६७१९.६२ १७२४ १७१९ १९३ २११५.९२ ५२८९।८

८५,९९९
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९ ई�� �वज काक� १ ५२८२.२७ ११३१८.२२ ११३१८.२२ १०५६।४५ २६४१।१३

१० �रम माया थापा सा� २ ७५२२.०१ १५०१।५ १९३९।४३ ४३७।९३ २१७६।०७ ५४४०।१८

११ सुमित काय�थ ४ ७५७२।८१ २४००।७५ २७४१।६ ३४०।८५ २१३६।१२ ५३४०।३

१२ रेण ु�े�ी ४ ५२९६.२२ १२१२.९१ १५३८.३२ ३२५।४१ २५२३.५८ ६३०८।९५

१३ िव�ण ुमाया खनाल १ ६४०३ १६४५.६८ १७९५.३४ १४९।६६ १८७९.२४ ४६९८।१

१४ सुिम�ा नेपाली ७ ५४५६.५६ १२४१.६३ १५९६।३८ ३५४।७५ २४२१.६२ ६०५४।०५

१५ दगु� कामी १ ५९०० १५६८ १५६८ ११८० २९५०

१६ िबना �े� ३ ९१९९।३७ २४५०.५ २१५३।५० -२९७ 1839.87 ४५९९।६८

१७ िटका बहादरु ख�ी ७ ५४०२.८४ १२१४।५८ १०९४।८९ -११९।६९ १०८०.५७ २७०१।४

ज�मा ८५९९९।३

३८ िवपद ्�यव�थापनतफ�  दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन।

३८.१ िवपद ्�यव�थापन कोष –िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७५ को दफा २३(१) र २३(२) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र
कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले गत वष�को मौ�दात �.२१४५०००। र
कोिभड १९ अ�थायी अ�पताल िनमा�णको लािग �.१००००००। र नाम नामेसी नखुलेको �.५४१८२। गरी �.३१९९१८२। आ�दानी भई �कोप �यव�थापन तफ�  �. १७०७०००। र अ�थायी
अ�पताल तफ�  � ९०४१५४ गरी ज�मा �.२६१११५४। खच� गरी बाँक� �.५८८०२८। रहेको दे�ख�छ । यस स�व�धमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छन् ।

�े�तामा बाँक� �.५३३८४६। र वकैबाँक� �.५४८८४६। दे�खएको तर �ा�ी तथा खच� िववरण िभडान गदा� �.२१४५०००। र कोिभड १९ अ�थायी अ�पताल िनमा�णको लािग
�.१००००००। र नाम नामेसी नखुलेको �.५४१८२। गरी �.३१९९१८२। आ�दानी भई �कोप �यव�थापन तफ�  �. १७०७०००। र अ�थायी अ�पताल तफ�  � ९०४१५४ गरी ज�मा
�.२६१११५४। खच� गरी बाँक� �.५८८०२८। रहेको दे�ख�छ । वकै ज�मा नपुग � ३९१८२। असुल गनु�पन�

३९,१८२
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३८.२ वािष�क �ितवेदन – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क
�ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ् �यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ को िवपद ्जो�खम
�यूनीकरण तथा �यव�थापन कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

३८.३ सोही काय�िवधीको दफा १०(२) मा कोषबाट एकपटकमा �.२००० भ�दा बढी रकम भु�ानी गदा� अिनवाय� �पमा बैक माफ� त मा�ा भु�ानी ग�रने �यव�था भएपिन सो काय�िवधीको पालना नगरी
नगद ैवुझाएको दे�खएकोले यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।

गो.भ.नं. र िमित बढी �भािवत जना �ित �भािवत दर �

३।२०७७।६।४ २५ ५००० १२५०००

८।२०७७।७।२६ ३० ५००० १५००००

ज�मा २७५०००

३८.४ िवप�का �यव�थापन काय�योजनाः िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७५ को दफा ५ तथा संघीयतफ� को ि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�, ि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 ।नगरपा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन
तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

३९ अनुगमन तथा �मण खच�ः 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा �मण खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण गरेपिछ सो को अिभलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा रा�नुपन� तथा �मणलाई िव�वसनीय वनाउन
आव�यकता अनुसार आ�तरीक िनय��ण �णालीको थप �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ भने िनयम १९ मा �ज�ािभ�को ठाउँको दरुीको िववरण रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले यस वष� िवषयगत
िशष�क तथा क��ट�जे�सी वाहेक चालू खच� िशष�कवाट �.२५ लाख ३१ हजार खच� लेखेको छ तर �मणको उ�े�य, अनुगमन तथा �मण �ितवेदन, �मण अिभलेख, दरुीको िववरण आिद राखेको
छैन । जसले गदा� अनुगमन तथा �मणको सिह सदपुयोग भएको छ भ�े आधार रहेन । यसमा सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।
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४० खाना तथा िविवध खच�ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय
तहले यो वष�िविवध िशष�कवाट२८ लाख ३ हजार खाना खाजा लगायत िविवध काय��ममा खच� गरेको छ भने खच�का �माण हेदा� िवल मा� आएको दे�ख�छ र �यस �कारको खच� िविभ� वडा तथा
पा�लकामा िवषयगत शाखाका काय��ममा भएको पा�लकाले जानाकारी गराएको छ।।य�तो �वृ��मा िनय��ण गरी खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

४१ उपभो�ा सिमतीवाट जिटल �कृतीका काय�ः 
�या�दे गाउँपा�लकाको साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७६ को िनयम १०७ (९) उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा लोडर, ए�साभेटर, रोर, डोजर, �ेडर
िवटुिमन िड�ट� ी�यटुर, िवटुिमन �वाइलर ज�ता हेभी मेशीनह� �योग गन� सिकने छैन । तर, लागत अनुमान तयार गदा�को समयका हेभी मेशीन �योग गनु� पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख
भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा गाउँपा�लकाबाट सहमित �लई �य�ता मेशीन �योग गन� सिकनेछ । जनसहयोगी मोटर माग� �तरो�ती काय�को लािग पा�लकाबाट
�.१३०१७२९।३३ र उपभो�ाको तफ� बाट २३०१४८।५४ गरी ज�मा �.१५३१८७७।८९ खच� गरेको छ । उ� काय�गदा� कडा च�ान कटान, कडा माटो र नरम माटो का�ने ख�े कामको लािग
हेभी मेिशन �योग गरेको दे�ख�छ । �यसै गरी िनम�ल व�ती थान�संह मोटर माग� िनमा�ण ज�ता जिटल �कृितको काममा पिन उपभो�ा सिमितबाट काम गरी पा�लकाबाट �. १४४१५००। र
उपभो�ाको तफ� बाट �.१७३३०८ गरी ज�मा �. १६१४८०८। खच� गरेको दे�ख�छ । जिटल �कृतीको काय� भिन स�ब��धत �ािवधीकको �सफा�रस र गाऊपा�लकाको सहमित �लएको
नपाईएकोले काय� िनयम स�मत दे�खएन । िनयमको पालना गरी उपभो�ा सिमतीबाट िनमा�ण काय� ग�रनुपद�छ ।
सोही िनयमवालीको िनयम (१३) उपिनयम (१२) बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ गाउँपा�लकाले सोको रेखदेख, मम�त स�भार गन� �ज�मेवारी समेत तोक� आयोजनाको �वािम�व उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था भएकोमा हाल स�म कुनैपिन योजना ह�ता�तरण भएको छैन ।िनयमको पालना गरी योजना ह�ता�तरण गरी योजनाको िदगोपनको
सुिन��चता गनु�पद�छ ।

योजनाको नाम उपभो�ा सिमती बजेट लागत अनुमान गा प बाट खच�

छिवसे जौखोला धैरेनी मोटरमाग� को िछिद� दोभान क�भट� कजवे िनमा�ण छिवसे जौखोला धैरेनी मोटरमाग� उपभो�ा सिमती १०००००० १०६९६८९ ९६१०००

बरचौर खानेपानी िनमा�ण सुधार बरचौर उपभो�ा सिमती १५०००० १६०९१९८ १४४१५००

धारापानी सामुदाियक भवन िनमा�ण धारापानी उपभो�ा सिमती १००००० १०७२६३३ ९६१०००

जनसहयोगी मोटरमाग� �तरो�ती जनसहयोगी मोटरमाग� उपभो�ा सिमती १५००००० १६९६३६० १४४१५००

िनमा�ल व�ती थमन�संह मोटर माग� कालोप�े िनमा�ल व�ती थमन�संह मोटर माग� कालोप�े १५००००० १६१३०४१ १४४१५००

ज�मा ६५००००० ७०६०९२१ ६२४६५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ मु�य अिभवृ�ी कर वढी भु�ानीः

४२.१ 2 २०७८-३-२८ मु अ कर वढी भु�ानीः (सामा�जक िवकास म��ालय) २।२०७८।३।२८ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमितले गरेको कामको खच�का िवल भपा�इ
साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ।काया�लयले �या�दे रंगशाला िनमा�ण गन� �या�दे रंगशाला िनमा�ण उपभो�ा सिमती संग स�झौता गरेकोमा डोजरको �ज�ा दररेट �.४०४७ �ितघ�टाका
दरले मु�यांकन गरेकोमा उपभो�ा सिमतीले पेश गरेको िवलअनुसार �.३५९५ का दरले डोजर �योग भएको दे�ख�छ।यसरी कम दरमा डोजर �योग गरी मु अ कर िवजक नभएको अव�थामा समेत
�ज�ा दररेटको आधारमा वढी भु�ानी भएको मु अ कर रकम असूल गनु�पन� �...

३०,६०४

४२.२ वढी भु�ानीः(सडकवोड�) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमितले गरेको कामको खच�पाका िवल भपा�इ साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ।
काया�लयलेिभमादको पुलदे�ख छा�पाटन मोटरवाटो िनमा�ण वापत उपभो�ा सिमतीलाई भु�ानी गदा� मु अ कर रकम �.१९०९९।०० गणना गरेकोमा उपभो�ाले पेश गरेको मु अ कर िवजकमा �
१२४६३।०० को मा� मु अ कर िवजक पेश भएकोले वढी भु�ानी मु अ कर रकम असूल गनु�पन� �..

६,६३६

४३ जडान वेगरको खपत:

: 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा वा�तिवकभएको कामको �ािव�धक मु�यांकनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले देहायका भौचरवाट उपभो�ा
सिमितलाइ भु�ानी गरेकोमा ख�रद गरेको पाइप जडान नभएको आधारमा रकम भु�ानी भएको दे�खयो। सामान ख�रद गरेर जडान नगदा� कामको �भावकारीता नरहने ह� ँदा उ� पाइप जडान
भएको �ािव�धक पु��ाई सिहतको �माण पेश गनु�पन� �

भौ नं उपभो�ा सिमितको नाम जडान नभएको पाइप दर �ित रिन� िमटर रकम

३५८ टुिनखोला खानेपानी पाईप ख�रद ४९५ R/M 50 mm HDPE पाईप २२५ १११३११

१११,३११

४४ बिढ भु�ानी: 
सडक िवभागको SS1302 13.2.B मा रहको �ाक कोट लगाउने काय�को न�स� र तनह� ँ �ज�ाको दर रेट अनुसार सो िनमा�ण काम � ९७.४८ मा स�प� ह�नुपन� दे�ख�छ।यस गाउँपा�लकाले
उपभो�ा सिमितबाट काया��वयन गरेको छा�पाटन दे�ख बैकु�ठे स�म सडक कालोप�े िनमा�ण कामको आईटम नं ४ को �ाक कोट लगाउने काय� �.१५३.८६ को दरले काय� स�प� भएको छ।
यसबाट कुल �ाक कोट लगाउने काय� १४०६ वग� िमटर �ित वग� � ५६ दरले ज�मा � ७९२६९ बिढ भु�ानी भएको दे�ख�छ। यसरी वढी भु�ानी भएकोले यसमा उपभो�ाको योगदानको अंश
४०% क�ा गरी वढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

४७,५६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ मे�सनले बाटो खनेकोमा नाली ख�े काममा मािनस �योग: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� मालसामान �थलगत �पमा उपल�ध ह�ने वा नह�ने अ�ययन गरी दररेट िनधा�रण सिमितले
तोकेको दरमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले छा� थपु� हिटया मोटर माग� �तरी�ती उ स लाइ सडक िनमा�णको लािग भौ नं ७२६ िमित २०७७।०३।३० बाट � १५०००००
भु�ानी भएको छ। उ� काममा आईटम नं २ मा बाटो स�याउने तथा �ेड िमलाउने ख�े काम भएकोमा उ� काम मेिशनवाट गराएको दे�खएको तर सोिह सडक ख�डकोआईटम नं न को ९१ घन
िम नाली ख�े काम मािनसवाट गराएको देखाइ � ३६७ को दरले भु�ानी िदएको छ। बाटो ख�े तथा �ेड िमलाउने काम मेिशनवाट गदा� �ित घनिमटर � ७७ को दरले भु�ानी गरे ह�ने अव�थामा
मािनसवाट गरेको देखाउदा �ित घनिमटर � २८४ को दरले २६०४९ वढी �ययभार परेको छ। मेिशनवाट गन� सिकने काम मािनस �योग गनु�को आधार नखुलाएकोले मािनसको �योगबाट काम
स�प� भएको मा� सिकदनै। यसथ� बढी दरले भु�ानी भएकोले थप �ययभार परेको रकम असुल गनु� पन� �

२६,०४९

४६ सडक �ाभेल काय�मा दररेट बिढ: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले लागत अनुमान तयार गदा� मालसामान �थलगत �पमा उपल�ध ह�ने वा नह�ने अ�ययन गरी दररेट िनधा�रण सिमितले
तोकेको दरमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� उ�ेख छ।यस पा�लकाको िविभ� सडक �तरो�ती काय�को केिह नमुना छनौट गदा� �थानीय खानीको �ाभेल �योग गरी डोजर�ारा �ाभे�ल� गन�
काय�मा काय��थलमै उपल�ध उ�खन गरेको माटो तथा ढु�ा �योग गरी डोजरको �योगबाट �ाभेल गरेको पाईयो।यसरी डोजरको �योगबाट काय� स�पादन भएकोले डोजरको दररेट नराखी मािनस
�ारा �ाभेल काय�स�पादनको दररेटको आधारमा मु�या�न कायम गरी भु�ानी िदएकोले बिढ भु�ानी भएको स�ब��धत उपभो�ा सिमितलाई �ज�मेवार बनाई असुल गन�पन� �

भौ न योजनाको नाम �ाभे�ल� कामको प�रमाण
घ िम

भु�ानी भएको दर �ित घ िम भु�ानी ह�नुपन� दर बिढ भु�ानी रकम

१२१ छा�पाटन नयाँव�ती मुलावारी �झ�वास मोटर माग� पुलको �ाभेल २८.७५ १६०५ ७६.७४ ४३९३७

६१९ सेराफाट केवरा� �े�भ��या� मोटर माग� िनमा�ण १४५.३८ १६०५ ७६.७४ २२२१७८

ज�मा २६६११५

२६६,११५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ काय�स�प� भ�दा बिढ खपत: 

उि��खत योजनाको Bricks Masonryकाममा लागत अनुमानको प�रमाणमा काय�स�प� भएको छ र मु�या�न र नापी िकताव बाट थप काम भएको दे�खदनै तर उपभो�ा सिमितले दररेट
िव�लेषणको ५६० गोटा ई�ंा �ित घ िम अनुसार थपु�गु�� समाज भवन िनमा�णको Bricks Masonryकाम २९.९५ घ िम मा ज�मा ई�ा �योग १३४१२ ह�नुपन�मा मु�या�न दर भ�दा घिट दरमा
१८००० गोटा ई�ा ख�रद िबल संल� रहेको र मानु� होम�टे भवन िनमा�णको Bricks Masonry काम १४ घ िम मा ज�मा ई�ा �योग ७८४० ह�नु पन�मा मु�या�न दर भ�दा घिट दरमा ८०००
गोटा ई�ा ख�रद िबल संल� रहेको छ। यस स�ब�धमा थुप� गु�� समाज भवन िनमा�ण र मानु� होम�टे िनमा�ण काय�मा मु�या�न रकम बरावर कायम ह�ने गरी �मश: ४५८८ गोटा र ६० गोटा गरी
ज�मा ४६४८ गोटा ई�ा आव�यकता भ�दा बिढ ख�रद भएको दे�ख�छ। यसरी �ित गोटा �११.७ को दरले ज�मा�. ५४३८१.६ मा बिढ ख�रद भएको ४६४८ गोटा ई�ा को �योग भए नभएको
स�ब�धमा �ािव�धक पु��ाई सिहतको �माण पेश गनु� पन� �

भौ न योजनाको नाम ि�क वक� को काम
(घनिम)

ि�क �योग �ित ध
िम

�योगमा आएका
इ�ा

ख�रद भएको
ई�ा

िवल अनुसारको
दर

बिढ ख�रद भएको
ई�ा

वढी भु�ानी
मुअ कर
सिहत

६०४ थपु� गु�ङ् समाज भवन
िनमा�ण

२३.९५ ५६० १३४१२ १८००० ११=७ ४५८८ ५३६८०

६५५ मानु� होम�टे भवन िनमा�ण १४ ५६० ७८४० ८००० ११=७ ६० ७०२

ज�मा ५४३८२

५४,३८२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ सडक िनमा�णको �ाककोट काय�मा बिढ भु�ानी: 
भौितक पुवा�धार तथा यातायात म��ालय अ�तग�तकोसडक िवभागले जारी गरेको सडक तथा पुल िनमा�ण काय�को �ट�डड� �पेिशिफकेशन २०७३ को पेज नं २१६ को टेवल नं १३.१० मा
�र�स�ल� र �यािच� ग�रने पुरानो िवटुिमनस सडकमा �ित बग� िमटर ०.४०दे�ख ०.६० �लटर र नया सडकमा �ाइम कोट ग�रएको �े�फलमा �ितवग� िमटर ०.५० दे�ख ०.६० �लटर �ाककोट
ला�े उ�ेख गरेको छ। यस नगरपालका अ�तग�त उपभो�ा सिमित वा िनमा�णसेवा माफ� त स�झौता भई िनमा�ण काय� गराएको पुराना सडकको �यािच� तथा �र�स�� काय�मा र नयाँ सडकको
कालोप�े गन� काय�का लािग िवटुिमन तथा �ाइम कोट �योग गरेको �ित वग� मी �े�फलमा ०.७३ �लटर स�म �ाक कोट खच� ले�ख भु�ानीगन� गरेको पाइयो। सडक िवभागको उपरो� न�स�
अनुसार िवटुिमनस तथा �ाइमकोट खपतको ४० दे�ख ६० �ितशत मा� �ाककोटको खच� ला�े र सोही बमो�जम मा� खच� ले�नु पन� उ�ेख भएकोले तप�सलका कालोप�े सडकमा न�स� भ�दा
बढी �ाककोटको खच� ले�दा �५५१२२बढी भु�ानी भएको रकम उपभो�ा सिमित र िनमा�ण �यवसायीबाट असुल ह�नुपन� �

गो भौ
नं

योजनाको नाम िनमा�ण सेवा /उ स को नाम �ाककोट
िदएको (�लटर) ब
मी

�ाक कोट िदनु पन�
(�लटर) (६० �ितशत)

�ाक कोट वढी
�लएको �लटर

�ाककोट को दर �ित
�लटर (मुअकर समेत)

बढी
भु�ानी

१३६ छा�पाटन नयाँ व�ती �स�वास
मोटरमाग� िनमा�ण

ह�रशा�ती क�स�ट��सन ४२०० २५२० ३०६६ ५० २७०००

१६४ छा�पाटन दे�ख बैकु�ठे स�म
सडमा कालोप�े

छा�पाटन दे�ख बैकु�ठे स�म
सडमा कालोप�े उ स

१४०५.९८ ८४३.५८८ १०२६.३७ १५३.८६ २८१२२

२३९
०

धएरे िक�चोक सडक माग� ह�रशा��त क�स�ट��सन २७५८.९४ १६५५.३६ २०१४ १४५.४८ ५२१७५

३ बडहरे माछापु�छ� े बाघखोर भै�स
खक�  चार हजार बाँध सडक

पारस िनमा�ण सेवा २१५९.६७ १२९५ १५७७ १४५.४८ ४१०२५

ज�माः १४८३२२

१४८,३२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ ईटाँमा �यून िवजिककरण: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमितले गरेको कामको खच�का िवल भपा�इ साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले िविभ� काम उपभो�ा
सिमितमाफ� त गराएकोमा इ�ाको काममा खच�का िवलप�र�ण गदा� पा�लकाले तयार गरेको दररेट भ�दा �याद ै�यनु मा�ामा िवजक पेश गरेको दे�खयो। इ�ाको काममा �ज�ा दररेटमा १६.७५ रहेको
छ तर िवजक प�र�ण गदा� �ित इ�ा � ११.७ िभ� ख�रद गरेको दे�खएकोमा समेत � १६.७५ को दरले मु�यांकन गरी भु�ानी िदएको छ। पा�लकाले िवल अनुसारको मु�यांकन गरी �यनु
िवजक�करणलाइ िनय��ण गन� ज�री दे�ख�छ। यस स�ब�धमा Bricks Masonry मा िवलको आधारमा मु�यांकन गदा� देहायअनुसार � १०७२२२ बिढ भु�ानी भएको छ साथै उपभो�ा सिमितले
ख�रद गरेको दरभ�दा बिढ दरमा मु�या�न कायम गरी भु�ानी गदा� उपभो�ा सिमितलाई मु�य अिभवृि� कर वापतको रकम समेत भु�ानी भएकोले बिढ दरमा मु�या�न ह�दा उपभो�ा सिमितलाई
बिढ भु�ानी भएको मु�य अिभवृि� कर असुल गनु�पन� �

भौ न योजनाको नाम ि�क वक� को काम
(घनिम)

ि�क �योग �ित ध
िम

�योगमा आएका
इ�ा

�ज�ादररेट िवल अनुसारको
दर

फरक
दर

वढी
भु�ानी

बिढ भु�ानी मु अ
कर

६०४ थपु� गु�ङ् समाज भवन
िनमा�ण

२३.९५ ५६० १३४१२ १६.७५ ११.७ ५.०५ ६७७३० ७७९५

६५५ मानु� होम�टे भवन िनमा�ण १४ ५६० ७८४० १६.७५ ११.७ ५.०५ ३९५९२ ४५५५

ज�मा १०७३२२ १२३५०

१२,३५०

५० िवल भ�दा वढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� उ�ेख छ ।
पा��लकाले भौ.नं १८/०७७/७/२ ��कल नेट �ा.�ललाई �यापटप,क��यटुर ख�रद गदा� िवल अनुसार � ४७८००० भु�ानी गनु�पन�मा � ४८५९०० भु�ानी गरेकोले िवलभ�दा वढी भु�ानी भएको �
७९०० र भौ.नं ९४/०७७/१२/१२ िमरा� क�स�ट �ा.लीलाई सुधा�रएको चुलो काय��मको िवल भु�ानी गदा� िवल अनुसार � २९६६२५ भु�ानी गनु�पन�मा � ३००००० भु�ानी गरेकोले दे�ख�छ
यसरी िवलभ�दा बिढ भु�ानी भएको असुल गनु�पन� �

११,२७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ सुरि�त आवास काय��म 

१९७।२०७८।०३।२२सुरि�त नाग�रक आवास काय�िवधी २०७५ को दफा ३ अनुसार लि�त वग�को पिहचान प�चात दफा ५(४) वमो�जम �थािनय तहसंग स�झौता गरी पिहलो िक�तावापत
साठी �ितशत रकम उपल�ध गराइने र उ� रकम लाभ�ािहले ज�तापाता र काठ लगायतको सामा�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� अगाडी वढाउन खच� गनु�पन� र िनमा�ण स�प� भएको �ािव�धक
�ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा वाँक� ४० �ितशत रकम दो�ो िक�तामा उपल�ध गराउने �यव�था रहको छ।पा�लकाले यस वष� वडा नं ७ का १३२ जना लाभ�ाहीलाई �थम
िक�तावापत �३०५०० का दरले सुर�ीत नाग�रक आवास अनुदान रकम वापत ज�मा �.४०२६०००।०० उपल�ध गराएकोमा अनुदानको �भावकारीताको स�व�धमा अनुगमन मु�यांकन गरी
आवास िनमा�ण काय� स�म� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

५२ औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने
�यव�था छ । ५ लाख भ�दा कममा टु�ा ग�र � १५६१२६६ को औष�ध ख�रद गरेको देे�ख�छ । सोझै ख�रद काय� गदा� सीमा भ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटक
भ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।पा�लकाले औष�ध ख�रद गदा� �ित�पधा��मक ह�ने गरी गनु�पद�छ ।

भौ न र िमित िववरण रकम

७४।०७७।११।१६ िचराग फाम�सी ३९९६८२

१४२।०७८।२।२३ ��ान ट� ेड क�स�न १३३८३६

१५३।०७८।३।३ िचराग फाम�सी २९९५२७

१६६।०७८।३।१३ पपुलर आयवु�द से�टर ४९९९३६

२४७।०७८।३।२६ ��ान ट� ेड क�स�न २२८२८५

ज�मा १५६१२६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ दर भ�दा वढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयम अनुसार १ लाख भ�दा मा�थको सेवा परामश� ख�रद गदा� क��तमा ३ सेवा �दायकबाट कोटेसन माग ग�र सेवा परामश� ख�रद गनु�पन�मा सोझै ख�रद गरेकोले उ� सेवा
परामश� ख�रद �ि�यगदा� ख�रद िनयमावलीको पालना गरेको दे�खदनै ।पा�लकाले नयाँ लघु उ�म �सज�ना काय��म अ�तग�त भौ.नं २१५/०७८/३/२४ बाट वाड नं ४ गै�ा गाँउमा ३५ घरधुरीलाइ
अित�थ स�कार तथा होम�टे �यव�थापन र कुिकङ ता�लम संचालन गन� स�पदा नेपाल �ा.�लसँग � २९९७०० मा स�झौता भएको दे�ख�छ । यस काय��ममा स�पदा नेपाल �ा.�ल लाई भु�ानी
गदा� उ� खच� कुन कुन िशष�कमा भएको, �िश�क,संयोजनक,अनुगमनकता� को को रहेको भनी उ�ेख नभई स�पदा नेपालको एकमु�ट िवलका आधारमा भु�ानी भएकोले स�पदा नेपाल �ा.�लको
��तावनामा उ�ेख ग�रएको खच�को िववरणलाई आधार मा�दा काय� संचालन िनद�िशका भ�दा वढी भु�ानी भएको देहायअनुसारको रकम असुल गनु�पन� �

िववरण ह�नुपन� दर भु�ानी भएको दर प�रमाण वढी भु�ानी

�िश�कको पा�र�िमक १३०० २००० २४ १६८००

संयोजक भ�ा ३०० १५०० ५ ६०००

�ितवेदन लेखन १००० २५०० २ ३०००

ता�लम अनुगमन तथा मु�या�न ० १५००० १ १५०००

ज�मा ४०८००

पा�लकाले संचालन गन� शशत� तफ� का अ�य काय��ममा पिन संिघय सरकारको न�स पालना गन� गरेको नदे�खएकोले शशत� वजेट खच� गदा� संिघय काय�िव�ध पालनामा �यान िदनुपद�छ ।

४०,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ वढी �ेड भु�ानी 
संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च नं १८० िमित २००७६।५।१८ गतेको प�रप� वमो�जम �थािनय तहका कम�चारी र संघबाट काजमा �थािनय तहमा कामकाज गन� खटाईएका
कम�चा�रह�को तलिव �ितवेदन नेपाल सरकारको िमित २०७६।५।१८ गतेको िनण�यवमो�जम स�व��धत �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत गन� उ�ेख भएकोमा �या�दे
गाँउपा�लकामा काय�रत िनजामित कम�चारीको तलिव �ितवेदन पा�लकालेनै पा�रत ग�र तलव भु�ानी गरेको छ । पा�लकाबाट पा�रत तलब �ितवेदन भ�दा वढी भु�ानी भएकोले असुल गनु�पन� �

�स.न कम�चारीको नाम भु�ानी ह�नुपन� �ेड भु�ानी भएको �ेड वढी भु�ानी �ेड �ेड वृि� ह�ने मिहना

1 सािव�ी िघिमरे ६५८० ७५२० ११२८० असाढ

२ पाव�ती �े� ४७०० ५६४० १०३४० जे�

३ �यामकृ�ण जोिश ८८३४ १००९६ ८८३४ माघ

४ स�झना सुवेदी ५६४० ६५८० ६५८० माघ

ज�मा ३७०३४

३७,०३४

५५ िन���य खाताः 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७५ अनसुसूिच ७ को बंुदा न ७ मा सामा�जक सुर�ा िवशेष बचत खाता संचालन गन� ब�क तथा िव��य सं�थाले यस �कारका िववरण खाताह�
म�य िन���य खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहनािभ� के���य प��करण िबभागलाइ िदनुपन� साथै अनुसुची ८ को बंुदा न १० मा ब�कले िन���य खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ
मिहना िभ� स�ब��धत �थानीय तहलाइ िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले ३ वटा वकै माफ� त सामा�जक सुर�ा िवतरण गरेकोमा लेखापरी�णको �ममा िन�कृय खाताको िववरण माग गदा� �योती
िवकास वकैमा १६९ जना तथा एनआइसी ए�सया वकैमा ४ गरी १७३ खाता िन�कृय रहेको र उ� खातामा �.१०७८३७१।०० रकमको खाता िन���य रहेको वकैवाट �मािणत िववरण
पा�लकामा �ा� भएको छ।उि��खत िन���य खाताका लाभ�ाहीह�म�ये वा�तिवक लाभ�ािहह� स�व�धमा स�व��धत वडाबाट एिकन गरी नभएको अव�थामा खातामा िन���य रहेको रकम
असूल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१,०७८,३७१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ िनकासा पिछको मृ�य ुभ�ा असुलीः 
सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम १३ मा सामा�जक सुर�ा पाउने �य��को मृ�यू भएका उ� लाभ�ाहीलाई भ�ा पाउने सुचीवाट हटाई मृ�यू भएको िदनदेखी भ�ा िदन रो�नुपन�
�यव�था भएकोमा पा�लकाले चौमा�सक भ�ा िवतरण गदा� देहायका �य��को मृ�यूप�चातको अव�धको पिन भ�ा िनकासा गरेकोले मृ�यपु�चातको अव�धको सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व��धतवाट
असूल गरी संिघय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �..

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

१ �ये� नाग�रक हरीमाया खनाल १ २०७७।०५।१७ १२००० दो�ो चौमा�सक

२ �ये� नाग�रक राम�साद खनाल १ २०७७।०९।१७ १९३०० दो�ो र ते�ो

३ �ये� नाग�रक वल व साक� ७ २०७७।०९।११ १९९०० दो�ो र ते�ो

ज�मा ५१२००

५१,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ अनुगमन र स�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य
�मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जू �न�नानसुार रहेको छः

(�. हजारमा)
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू

(A)
यो वष� स�पर��ण ग�रएको

बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

यो वष� थप हालसमको ज�मा

११८२० १२१२ १०६०८ ४५५८ १५१६६

यस वष� फ��ट भएको वे�जूको ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।
�स.नं. आ व वे�जू दफा

नं.
वे�जूको संि�� �यहोरा फ��टको आधार स�पर��ण

असलु� �माण �नय�मत पे�क�
1. ०७६।

०७७
१५ �बल वेगर भ�ुानी �दन

न�म�ने �बमा श�ुक
३८०००० १०००० ० ० ३९००००

२ १९ बैठक भ�ा वापत
भ�ुानी रकम असलु ग�र
ब�क दािखला भएको

३२३०० ० ० ० ३२३००

३ ०७५।
०७६

३२=३ काय�स�प� ��तवेदन
संल�न नभई कायम
भएको ब�ेजु

० ७००००० ० ० ७०००००

४ ३६ ब�ढ भ�ुानी रकम ब�क
दािखला �माण पेश

२८५० ० ० ० २८५०

५ ०७३।
०७४

१=८ पे�क� फ��ट भएको
�ववरण पेश

० ० ० ८७००० ८७०००

ज�मा ४१५१५० ७१०००० ० ८७००० १२१२१५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


