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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 

 

(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 कानूनबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र्समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, 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 प्रवाहलगार्िका 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 
प्रतिवेदनउपर छलफल र बरेुज ु फस्र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनु े
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफलसमेि 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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पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४५० तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

रामप्रसाद राई गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
भोजपरु। 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
कानूनबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँामा पूणारुपमा सबै कारोबार समावेश नगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार 

गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. २ करोड ८ लाख ३ हजार बरेुज ुदेर्खएको छ । सो मध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रु. १४ लाख १५ हजार फर्छ्यौट भइ बाँकी बेरुज ुरु. 
१ करोड ९३ लाख ८८ हजार रहेकोमा असलु गनुापने रू. 6 लाख 52 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. 1 करोड 12 लाख 69 हजार, 
तनर्तमि गनुापने रू. 74 लाख 67 हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषासम्मको रु. 4 करोड 32 लाख 84 हजार बेरुज ुबाकँी रहेकोमा र्सवषा 
समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ुरु. 6 करोड 12 लाख 9 हजार रहेको छ 
। गाउँपातलकाको बरेुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बरेुजरु्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. 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 पेश्कीबाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनुे कुन ैजानकारी 
खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ 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 ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरणउपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम सही र 
र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ् भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको 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 भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

           

 
 (पद् म प्रसाद आिार्ा) 

 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

रामप्रसाद राई गाउँपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, 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 

६१ २९ २०८०३ ० ७ १४१५ 61 22 19388 652 7467 11269 0 0 18736 0 
                                      

 
 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

भोजपरु 43284 0 १४६३ 41821 0 19388 61209 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : राम�सादराई गाउँपा�लका, भोजपुर , राम �साद राई गाउँपा�लका , भोजपुर

काया�लय �मुख वावु न�दन मेहता २०७७-१२-२१ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख जंगम राई २०७७-४-१ २०७७-१२-२०

लेखा �मुख मनोज कुमार शमा� २०७७-४-१

लेखा �मुख केशब सापकोटा २०७७-९-२६

बे�जु रकम १९,३८८,१८१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,१३,९७,०१३.६५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३३,९४,९०,२८९ चालु खच� २१,२३,८३,०९३.९७

�देश सरकारबाट अनुदान १,८९,९८,००० पँूजीगत खच� १२,८०,१६,०३५.०२

राज�व बाँडफाँट ६,३५,७३,६८७.२२ िव�ीय/अ�य �यव�था ६,१३,७४,२८६.७३

आ�त�रक आय ५,७०,०००

अ�य आय ७,४५,६१,००७.४७

कुल आय ४९,७१,९२,९८३.६९ कुल खच� ४०,१७,७३,४१५.७२

बाँक� मौ�दात १५,६८,१६,५८१.६२
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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�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
स�ालन गन� उ�े�यले यस राम�सादराई गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो।�थानीय सरकारले स�ालन 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, ४२ सभा सद�य, १५६.२५ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १८८१८ जनसं�या रहेको छ ।

२ �थानीय संिचत कोष
�थानीय संिचतकोषः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोिजम पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता
लगायतको को आय�यय (Sutra & C GASसमायोजन 272) �हसाबको सम� अव�था �न�न बमोिजम रहेको छ ।

म.ले.प.फा.नं.२७२

राम�सादराई गाउँपा�लका

गाउँ काय�पा�लकाको काया�लय, भोजपुर

काया�लयको कोड : �०१०७�०�३००

िव�ीय�ितवेदन

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

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष�  �. गतवष�  �.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सो�ैभु�ानी ज�मा आफैलेगरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सो�ैभु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) �०,७७,४९,३�७..९७ ४९,७१,९२,९�३.६९ ४९,७१,९२,९�३.६९ ३�,४७,३३,७३�.�० ३�,४७,३३,७३�.�०

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

४३,४४,७३,९९९ ४२,२६,३१,९७६.२२ ० ४२,२६,३१,९७६.२२ ३२,३४,३७,�३९.९२ ० ३२,३४,३७,�३९.९२

११००० कर ११ ७,�१,�०,७१० ६,३�,७३,६�७.२२ ० ६,३�,७३,६�७.२२ ४,९७,६४,७६४.९२ ० ४,९७,६४,७६४.९२

१३०००
अनुदान

३�,�४,��,२�९ ३�,९०,��,२�९ ० ३�,�४,��,२�९ २७,२२,४२,००० ० २७,२२,४२,०००

संघीय
सरकार

१२ ३३,९४,९०,२�९ ३३,९४,९०,२�९ ० ३३,९४,९०,२�९ २४,३९,�६,००० ० २४,३९,�६,०००

�देश सरकार १२ १,�९,९�,००० १,�९,९�,००० ० १,�९,९�,००० २,�२,�६,००० ० २,�२,�६,०००

१४००० �,३�,००० �,७०,००० ० �,७०,००० १४,३०,७७� ० १४,३०,७७�

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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अ�य राज�व

ख. अ�य �ाि� २,१३,३२,�७४.९७ ७,४�,६१,००७.४७ ७,४�,६१,००७.४७ ३,१२,९६,१९�.�� ३,१२,९६,१९�.��

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� २,१३,३२,�७४.९७ २,२�,�९,६०३.४७ ० २,२�,�९,६०३.४७ २,९४,३३,२६९.६७ ० २,९४,३३,२६९.६७

धरौटी ० २�,६२० ० २�,६२० १�,६२,९२९.२१ ० १�,६२,९२९.२१

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

�,३९,४३,००० �,१९,४२,७�४ ० �,१९,४२,७�४ ० ० ०

भु�ानी
(ग+घ)

��,६३,९६,१६१.९७ ४०,१७,७३,४१�.७२ ४०,१७,७३,४१�.७२ २९,७७,९२,१७०.४१ २९,७७,९२,१७०.४१

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

४�,३१,२०,�०३ ३४,०३,९९,१२�.९९ ३४,०३,९९,१२�.९९ २�,१६,१४,१६२.४१ २�,१६,१४,१६२.४१

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१� ११,९�,२७,३�० ९,९२,�२,�१७.४� ० ९,९२,�२,�१७.४� ११,३६,४२,�३१.३� ० ११,३६,४२,�३१.३�

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१� १६,�६,६�,२१० १०,९४,०४,४२३.�९ ० १०,९४,०४,४२३.�९ �,०९,६७,१४४.९७ ० �,०९,६७,१४४.९७

२४०००
�याज, सेवा
शु�क तथा
ब�क किमशन

१� ० ० ० ० �६,००० ० �६,०००

२�०००
सहायता
(Subsidy)

१� ० ० ० ० १९,४०,००० ० १९,४०,०००

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१� ३�,३३,००० ३१,६४,��२.६० ० ३१,६४,��२.६० २�,�९,६९४.४० ० २�,�९,६९४.४०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२�०००
अ�य खच�

१� १०,००,००० �,३१,००० ० �,३१,००० �,०७,�३० ० �,०७,�३०

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पूँजीगत खच�

१� १९,३३,९२,२४३ १२,�०,१६,०३�.०२ ० १२,�०,१६,०३�.०२ �,१६,१०,९६१.६६ ० �,१६,१०,९६१.६६

घ. अ�य
भू�ानी

२,१३,३२,�७४.९७ ६,१३,७४,२�६.७३ ६,१३,७४,२�६.७३ २९,७७,९२,१७०.४१ २९,७७,९२,१७०.४१

कोषह� २,१३,३२,�७४.९७ १,०६,६३,७७�.३� ० १,०६,६३,७७�.३� १,�७,��,०२१ ० १,�७,��,०२१

धरौटी ० १,६२,७६२.१� ० १,६२,७६२.१� ४,१९,९�७ ० ४,१९,९�७

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

�,१९,४२,७�४ �,१९,४२,७�४ ० �,१९,४२,७�४ ० ० ०

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

(१३,९�,०३४.�०) (१३,९�,०३४.�०)

ङ. यो वष�को
बचत (�युन)

(४,�६,४६,�०४) ९,�३,७२,०४३.६२ ९,�३,७२,०४३.६२ �,६९,४१,�६�.३९ �,६९,४१,�६�.३९

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

६,१३,९७,०१३.६� ६,१३,९७,०१३.६� ६,२२,१�,�७१.०९ ६,२२,१�,�७१.०९

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(४,�६,४६,�०४) १�,६�,१६,��१.६२ १�,६�,१६,��१.६२ ११,९१,�७,१३९.४� ११,९१,�७,१३९.४�

ब�क तथा नगद
बाक�

२४ १�,६�,४६,��१.६२ १�,६�,४६,��१.६२ ११,७४,०९,३�९.३९ ११,७४,०९,३�९.३९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३ छलफल
लेखापर��णको �च�लत मानद�ड तथा ईकाईगत लेखापर��ण योजनाले �नधा�र�त गरेको �समा �भ� रह� आ�थ�क कारोवारह�को पर��ण प�चात तयार गर�एको लेखापर��ण
�ारि�भक ��तवेदन जार� ग�रएको छ । सारभतू �पमा उ�लेखनीय नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��णको
�न�कष� स�हतको ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र �व�ीय �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ । छलफल गर� कायम भएका �यहोरा
�न�नानसुार छन् ।

४ ले.प.को �ममा असुली
लेखापर��णको �ममा असलु� - लेखापर��णको �ममा काया�लयबाट �न�नानसुारको रकम असलु� भएको छ-

�.सं �ववरण रकम
1. सामािजक सरु�ा भ�ा संिघय संिचतकोष (15111) �फता� 526261
2. सामािजक सरु�ा भ�ा संिघय संिचतकोष (15111) �फता� 164285
3. �देश अनदुान �फता� 7614146।20
4. संघ अनदुान �फता� 68682409।89
5. दै�नक �मण भ�ा भ�ुानी असलु� 4960
6. दै�नक �मण भ�ा भ�ुानी असलु� 13175
7. दै�नक �मण भ�ा भ�ुानी असलु� 1320
8. दै�नक �मण भ�ा भ�ुानी असलु� 6155
9. ता�लम बढ� भ�ुानी असलु� 765
10. ता�लम बढ� भ�ुानी असलु� १५३०
११. कर दािखला ४३३८५४.४०

ज�मा 7,7४,४८,८६१।४9

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५ स�परी�णको �ममा असुली
स�पर��णको �ममा असलु� – स�पर��णको �ममा काया�लयबाट �न�नानसुारको रकम असलु� भएको छ-
�.सं �ववरण रकम
1. पदा�धकार� दोहोरो स�ुवधा असलु� 144000
2. घरभाडावापत बढ� भ�ुानी असलु� 21500
3. वढ� भ�ुानी असलु� 4760
4. योजना अ�भमखुीकरण ता�लम �िश�ण वापत बढ� भ�ुानी असलु� 35365
5. बढ� भ�ुानी असलु� 26000
6. �व�ालयलाई बढ� भ�ुानी असलु� 57000
7. �वा��य तफ�  समायोजन �ेड बढ� भ�ुानी असलु� 1७३२२
8. पा�प�ुतक वापत बढ� �नकासा असलु� 28839
9. पदा�धकार� पोशाक तथा वैठक भ�ा वापत बढ� भ�ुानी असलु� 82000
10. पदा�धकार� वैठक भ�ा वापत रकम असलु� 19125

ज�मा ४३५९११

६ . 
िव�ीय िववरण – �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 based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िव�ीय िववरण
स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क �वीकृत ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले
NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको छ ।
· सु�को �ाि� तथा भु�ानी (म.ले.प.फा.नं. २७२) �ितवेदन अनुसार �. ४४,८२,०२,६७५।३४ बराबरको बािष�क कारोबारको आ�थ�क िववरण पा�लकाले गरेकोमा
कोलेिनकाबाट �सधै िनकासा (CGAS) ह�ने रकम फा.नं. २७२ को संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म िशष�कमा �.५,१९,४२,७८४।०० थप गरी एिककृत आय
�ययको िववरण तयार ग�र �ितवेदन जारी ग�रएको छ ।
· खुद आ�त�रक आयतफ�  पा�लकाले पेश गरेको आय िववरण तथा म.ले.प.फा.नं. २७५(अनुसुची-१) अनुसार कर �.२३,८२,४७५।०० र गैर कर �.५,७०,०००।००
गरी �.२९,५२,४७५।६५ रहेको दे�खएकोमा म.ले.प.फा.नं. २७२ (�ा�ी तथा भु�ानी) मा �.५९,०४,९५१।३० आय �ाि� भएको दे�खएको ह� ँदा वा�तिवक आय भ�दा
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�.२९,५२,४७५।६५ बढी �ा�ी भएको दे�खएको छ । पा�लकाले पेश गरेको �मािणत िव�ीय िववरण (आ�तरीक आयको दोहोरो पो�ीङ भएको समेत) अनुसार �.

४४,८२,०२,६७५।३४ �ा�ी तथा भु�ानीमा �.२९,५२,४७५।६५ िमलान गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ ।
· संघीय सरकार अनुदान तफ�  िव�ीय समािनकरण, सशत� अनुदान र िबशेष अनुदान गरी ज�मा �.३३,९०,१८,२८९।०० �ा� भएको दे�खएकोमा सु�को �ाि� तथा
भु�ानीको िववरण (फा.नं.२७२) मा �.३३,९४,९०,२८९।०० भई �.४,७२,०००।०० फरक दे�खएको छ । वा�तिवक �ाि� भ�दा वढी �ाि� दे�खदा सम� िव�ीय
िववरणमा बढी �ाि� दे�खन गएको छ । िहसाब िमलान गनु�पद�छ ।
· NEPSAS based ढाँचाको �ितवेदनबाट बािष�क �पमा संचा�लत काय��मह�को भौितक �गित खु�ने नदे�खएकोमा सो स�ब��ध थप बािष�क ल�य तथा �गित िववरण
तयार गरेको छैन ।
· �थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब िववरण नह�दा वषा��तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात िभडान नह�दा एिकन गन� सिकएन।
· गाउँपा�लकाले आक��मक कोष, �कोप �यव�थापन कोष लगायत अ�य काय�संचालन कोषको अ�या रकम, संघीय र �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत िशष�क तथा
काय��मह�को लेखा�न सु�मा नराखेको तथा खुद आ�त�रक आय, संघीय अनुदान �ाि� लगायतमा वा�तिवक �ाि� र सु�को �ाि� तथा भु�ानी (२७२) को िबबरण
एक�पता नदेखीएको ह� ँदा पुण� र ऐथाथ� रहेको छ भ�े आधार दे�खएन ।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

७ �ज�मेवारी फरक परेको 
�ज�मेवारी फरक परेको – �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन
गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.७,२४,७९,०८६।०० मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा
�.६,१३,९७,०१३।०० �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.१,१०,८२,०७३।०० घटी �ज�मेवारी सरेको
स�ब�धमा काय�संचालन कोषमा रहेको अ�या मौ�दात र असार मशा�त प�चात सटही भएको रकम एिकन गनु�पन� दे�खएको �.

११,०८२,०७३

८ ब�क िहसाब िमलान नगरेको 

बैक िहसाब िमलान नगरेको – �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क
काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण
तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण �.१,९४,७३,५५२.२२ ब�क मौ�दात बढी
दे�खएकोले भु�ानी भई बषा��त पछी सटहीको िववरण एिकन गरी ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी दा�खला बांिक भएको दा�खला गनु� पद�छ ।
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अनुसूची २४ ब�क तथा नगद बाक�

ब�कको नाम खाता नं खाताको �कार खाता अनुसार बाक�
�

ब�क अनुसार बाक� �

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

2152050028990000 ग १.१, आ�त�रक राज�व खाता २९२२४७५.६५ २९२२४७५.६५

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

2152050028991000 ग १.२, बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता १५२५१०८२.७८ ३८३०८०७.४१

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

2152050028992000 ग १.३, आ�त�रक अनुदान खाता ११७१६६६ १२४६८०३५

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

2152050029005000 ग २.२, चालू खच� खाता- जोर वष� ५१८३६१७९.९७ ६६६३९८४५.४४

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

2152050028994000 ग २.४, पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� ४५७९७००९.६७ ३५९४९७१२.२४

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

2152050028997000 ग २.७, िविवध खच� खाता ९०९३५८.६२ ४३१२२६.१२

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

L५CA०५२५७०२५२४०१ ग ३.१, �धानीय तह धरौटी खाता १५०६३९१.०६ १६९७१६५.२१
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एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

L५CA०५२५७०२५२४०२ ग ४.१, �थानीय तह स��त कोष खाता २६५१६५७७.११ ४३८१९३५८.९४

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

L५CA००००११२५२४०२ ग ५.१, �थानीय तह िविवध कोष खाता ६०४१०९८ १५४६०९८

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

L५CA००००११२५२४०४ ग ७.१, �थानीय तह आक��मक कोष खाता ८९९००० ८९९०००

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

२१५२०५०५२५७०२००६-१ ग ७.२, �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष
खाता

४२२५३०१.८७ ६१२६१६९.०७

ब�क कारोबारमा िभ�ता [राज�व खाता र स��त कोष खाता] (१६१२९९२५.०४) ०.

ब�क कारोबारमा िभ�ता [स��त कोष खाता र खच� खाता] १५९१०१२५.१७ ०.

ज�मा १५६८५६३४०.८६ १७६३२९८९३.०८

९ आ�त�रक िनय��ण �णाली 

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 संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
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· �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� �यव�था छ । यस पा�लकाले िमित २०७७।०४।०३ मा �थानीय दररेट �वीकृत गरी काया��वयनमा
�याएको छ । ऐनको पालना ह�नुपद�छ ।

· �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� �यव�था छ । यस बष� पा�लकाले िनमा�ण गरेको ऐन, िनयमावली, काय�िव�ध, िनद�िशका तथा न�स�को िववरण �ा� ह�न सकेन । आव�यक
कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी सोको अिभलेख �यव�थीत गनु�पद�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 पाईयो।

· िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
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· िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा
�.६८,१७,८९२ खच� लेखेको पाईयो । ऐनको पालना ह�नुपद�छ ।

· 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 ।

· राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
· िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
· �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· सवारी साधनहको मम�त स�भार गदा� काया�लय �मुखबाट मम�त आदेश �वीकृत गरे अनुसार गनु�पन�मा सो 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 ।
· 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 ।
· 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 अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा 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 । 
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१० बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - 
बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको
दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ ।
यस �थानीय तहमा उपा�य�ले २०७७।०३।१० गते �. ४२ करोड ५० लाख ३० हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।२८ मा पा�रत भएको छ ।
पा�लकाको िबशेष सभाबाट संशोधीत आय �यय �. ४४ करोड ५२ लाख ५० हजारको बजेट पा�रत भएको छ । पा�रत बजेट ४४ करोड ५२ लाख ५० हजार भएको र
�ाि� तथा भु�ानी िहसाबमा ४३ करोड ४४ लाख ७४ हजार दे�खएकोले बजेट अिभलेख फरक परेको स�ब�धमा एिकन गनु� पद�छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले
२०७७।०३।२८ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । 

११ अव�डा 
अब�डा बजेट – �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� �. ८ लाख अब�डा
राखेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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१२ चौमा�सक पँूजीगत खच� 

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

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

पा�लका पँुजीगत ७४६९४ १९१२ १३०६४ ५९७१६ ४५२७१ ६९.५७

संघीय ह�ता�तरीत ४९७२४ २६० १३६१ ४८१०३ ४३६६८ ६५.४

�देश ह�ता�तरीत ३५९७ ० ० ३५९७ ३५९७ ३५.९७

कूल खच�: १२८०१५ 2172 14425 १११४१६ ९२५३६
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१३ �े�गत बजेट र खच� 

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

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

आ�थ�क िवकास २९०५३५९५ १६००२७६७ ४.७०

सामा�जक �े� २२०७१५१९६ १७८७५९५७३ ५२.५२

पूवा�धार िवकास �े� ९०७५५४९८ ५४१४१०११ १५.९०

वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन ० ० ०

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह ० ० ०

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन ४०३५७८०४ २७१३३२९५ ७.९७

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १०२२३८७१० ६४३६२४८१ १८.९१

ज�मा ४८३१२०८०३ ३४०३९९१२८ १००
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१४ खच� िव�लेषण 

खच� िब�लेषण – पा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट �.२९,२२,४७५।०० राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.३८,८१,४०,०००।०० समेत
�.३९,१०,६२,४७५।०० आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �.२१,२३,८३,०००।०० र पँू�जगत तफ�  �.१२,८०,१६,०००।०० समेत �.३४,०३,९९,०००।०० खच�
भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ०.६६ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �.७५,३०,१००,०० खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको
२५७.६६ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६२.३९ �ितशत चालु र ३७.६१ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा
खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाले ि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 ।
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१५ योजना र काया��वयन 

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

�.सं. िववरण योजनासं�या रकम

१ � १ लाखभ�दा कमको योजना ७ ६७५०००

२ � एक लाखएक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना १०४ ३०५५९८२२

३ � ५ लाखदे�ख १० लाख स�मका योजना ३८ २८५८८४००

४ दश लाख एकदे�ख ५० लाख स�मका योजना २० ४२३२०४३६

५ ५० लाख भ�दा माथीका ० ०

ज�मा १६९ १०२१४३६५८
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१६ �यायीक सिमित

: 
�यायीक सिमित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा
परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष�
फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बांिकको िववरण �ा� नभएकोमा यो बष� २ वटा उजुरी दता� भएकोमा २ फ�य�ट भई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाएको पाईयो ।
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१७ अनुदान िफता� 

अनुदान िफता� – संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक�
रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७७ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको
अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा लेखापरी�ण प�चात िमित 2078।06।17 गते मा� �. 7,62,96,556।09 िफता� गरेको छ । खच� नभई बाँक� रहेको रकम स�ब��धत
िनकायमा समयमा िफता� गन� तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ।

अनुसूची १२

सशत�/समपुरक /िबशेष अनुदानको सम��टगत िबवरण

अनुदानको िबवरण कुल�ाि� कुलखच� रकम बाँिक रकम

शसत� अनुदान (संघ) २३,८५,१८,२८९ १७,३७,०३,१८१.११ ६,४८,१५,१०७.८९

िवषेश अनुदान (संघ) १,५०,००,००० १,१६,०४,६९८ ३३,९५,३०२

शसत� अनुदान (�देश) १,२०,०१,००० ४३,८६,८५३.८० ७६,१४,१४६.२०

ज�मा २६,५५,१९,२८९ १८,९६,९४,७३२.९१ 7,58,24,556.09

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१८ क�याण कोष 

क�याण कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई
आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िव�ीय
समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा �.५,००,०००।०० ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको
दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोभैm कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर उिचत नदे�खकएकोले ऐनको पालना ह�नु पद�छ ।

१९ कम�चारी करार 
कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन
सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ
।
�यसैगरी सोही ऐनको 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 वाहेकको िविभ� पदमा 1१ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा
�.२७,२७,३८०।०० भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

२,७२७,३८०

२० कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
कम�चारी �ो�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 । �थानीय तहले राम�सादराई गाउँपा�लकाको �ो�साहन भ�ा िनद�िशका, 2075 बनाई
मा�सक �पमा गाउँपा�लका अ�तरगतका कम�चारीलाई तलबको 40 �ितशत र वडा अ�तरगतका कम�चारीलाई तलबको 30 �ितशत गरी ज�मा �.27,41,525। रकम
कम�चारी �ो�साहन भ�ा वापत भु�ानी गरेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२१ पदा�धकारी थप सुिवधा 
पदा�धकारी थप सुिवधा – गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन, 2075 (पिहलो संशोधन समेत) को दफा 3 को उपदफा 4 मा चाडपव� खच�को हकमा
वष�मा एकपटक स�ब��धत �थानीय तहकको आ�त�रक राज�व र आ�दानीलाई िवचार गरी गाउँपा�लकाको सद�यले �. दश हजारमा नब�ने गरी सभाले �वीकृत गरेको
बजेटको सीमािभ� रही काय�पा�लकाले िनण�य गरे बमो�जम चाडपव� खच� पाउनेछ भनी �यव�था गरेको छ । पा�लकाले बजेट �यव�था नगरी पदा�धकारी पारी�िमक
िशष�कबाट ज�मा �.2९,५२,४७५।६५ आ�त�रक आ�दानी भएको अव�थामा िमित 2075।06।27 को काय�पा�लका िनण�यलाई आधार मानी यस वष� 41 जना
जन�ितिन�धलाई �.10,000। का दरले ज�मा �.4,10,000। चाडपव� खच� वापत भु�ानी गरेको छ। यसरी बजेट �यव�था नगरी र पा�लकाको आ�त�रक आ�दानी
�.२९,५२,४७५।६५ �यनु भएको अव�थामा पदा�धकारीलाई चाडपव� खच� वापत भु�ानी भएको स�ब�धमा कानुनको पूण� पालना ह�नु पन� दे�ख�छ।

२२ पदा�धकारी दोहोरो सुिवधा 

पदा�धकारी दोहोरो सुिवधाः गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, 2075 को दफा 7(3) बमो�जम हलुका सवारी
साधन �ा� गन� सद�यलाई अ�य यातायात सुिवधा िदइने छैन भ�े �यव�था रहेको छ । िन�नानुसारका पदा�धकारीह�ले हलुका सवारी साधन तथा मोटरसाईकल �ा�
गरे पिन थप मा�सक यातायात खच� वापत भु�ानी �लएकोमा यातायात सुिवधा दोहोरो भएको कारण स�ब��धत पदा�धकारीबाट असुल गनु� पन� �.

�.सं पदा�धकारीको नाम
पद

मिहना सवारी नं मा�सक दर
(�.)

यातायात वापत भु�ानी भएको रकम �. (कर क�ी
बाहेक)

1. गाउँपा�लका अ�य� 077 �ावण – 078

असार

1475 10000 ११८८00

2. गाउँपा�लका
उपा�य�

077 �ावण – 078

असार
�.1-02-001 ब
3056

10000 ११८८00

3. वडा नं 1 वडा अ�य� 077 �ावण-077 फागुन को 1 ब 1857 4000 ३१६८०

4. वडा नं 2 वडा अ�य� 077 �ावण-077 फागुन को 1 ब 1855 4000 ३१६८०

२२१,७६०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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5. वडा नं 3 वडा अ�य� 077 �ावण-077 फागुन को 1 ब 1856 4000 ३१६८०

6. वडा नं 4 वडा अ�य� 077 �ावण-077 फागुन को 1 ब 2539 4000 ३१६८०

7. वडा नं 6 वडा अ�य� 077 �ावण-077 फागुन को 1 ब 1216 4000 ३१६८०

8. वडा नं 7 वडा अ�य� 077 �ावण-077 फागुन को 1 ब 2572 4000 ३१६८०

9. वडा नं 8 वडा अ�य� 077 �ावण-077 फागुन को 1 ब 2573 4000 ३१६८०

ज�मा ४५९३६0

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७८-८-२१ को िनण�यानुसार गापा अ�य� र उपा�य�को �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

२३ करार कम�चारी थप सुिवधा 

करार कम�चारी थप सुिवधा – सामा�य �शासन म��ालयको चलानी नं 217 िमित 2074/01/25 मा जारी गरेको प�रप�मा नेपाल सरकार, म���प�रष�को िमित
2074/01/21 को िनण�यानुसार सबै िनकायह�मा एक�पता कायम ह�ने गरी �वीकृत दरब�दी िभ� करारमा रहेका �यि�ह�लाई मा� आ�थ�क वष� 2074/075 बाट लागु ह�ने
गरी क��तमा 6 मिहना करार सेवा गरेमा सालबसाली �पमा एक मिहनाको आधारभुत पा�र�िमक बराबरको चाडपव� खच� र सालबसाली �पमा एक पटक चै� मिहनामा
पोशाक भ�ा मा� पाउने �यव�था गरी करार स�झौता गन� ह�न िनद�शन गरेकोमा पा�लकाले िन�नानुसारका दरब�दी िभ� रहेका करारका कम�चारीह�लाई करार
स�झौतामा उ�ेख गरेको र काय�पा�लकाको िमित 2076।3।9 को िनण�यबाट भनी �थायी कम�चारी सरह मह�ी भ�ा र �थािनय भ�ा भु�ानी गरेको स�ब�धमा
म��ालयले िदएको िनद�शन िवप�रत भ�ा भु�ानी गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

�.सं करार कम�चारीको नाम र पद मह�ी भ�ा (मा�सक) �थािनय भ�ा (मा�सक) भु�ानी अव�ध भु�ानी रकम

1. ई. सुजन घले 2000 3940 077 �ावण– 078 असार 71280

४३९,२७०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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3. स.ई सरोज �े� 2000 3210 077 �ावण– 078 असार 62520

4. स.ई �िवन राई 2000 3210 077 �ावण– 078 असार 62520

5. अ.स.ई सुकिवर तामा� 2000 2760 077 �ावण– 078 असार 57120

6. अ.स.ई िव�वमणी राई 2000 2760 077 �ावण– 078 असार 57120

7. ना.�.स. पशु नरे�� ब. काक� 2000 2760 077 पुस– 078 असार 33320

8. स.ई जागे�वर म�डल 2000 3210 077 चैत – 078 असार 20840

9. �ा.स. कृिष ल�मी �धान 2000 3210 077 पुस – 078 असार 36470

10. खा.पा.स.टे ओम �काश माझी 2000 2760 077 चैत – 078 असार 19040

11. अ.स.ई सिम�ा राई 2000 2760 077 चैत – 078 असार 19040

ज�मा 439270

�म भौचर
न�बर

भौचर
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२४ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 

समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा– अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने
�यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण
अनुदानबाट िन�नानुसार �.35,33,384। तलब भ�ा भु�ानी गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं/िमित काय��म/िशष�क अनुदान भु�ानी रकम

309-078/3/15 शैि�क गुण�तरका लािग �वयमसेवक िश�क �ो�साहन अनुदान 1612884

160-077/12/12 �ी वेहेरे�वर मा.िव +2 संचालन खच� अनुदान 300000

280-078/3/8 �ी �संहे�वरी मा.िव +2 संचालन खच� अनुदान 400000

298/078/3/14 �ी प�क�या मा.िव भु�के नमुना िव�ालय अनुदान 870500

323-078/3/18 िव�ालय कम�चारी तथा स.का. �ो�साहन अनुदान 350000

ज�मा 3533384

३,५३३,३८४

�म भौचर
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२५ पूव�िनधा��रत �ितपूित� 
पूव�िनधा��रत �ितपूित�ः (गो.भौ.नं 113-2077/11/1 चालु) - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 (संसोधन 2076) िनयम 120 अनुसार िवशेष प�र��थित परी िनमा�ण
�यवसायीले �यास गदा� गद� स�झौतामा उ�े�खत समय िभ� काय� स�प� नभएमा �याद थपको लािग 21 िदन अगाडी िनवेदन िदनु पन� �यव�था छ। �यू �लानेट
इ��जिनय�र� सिभ�सेज �ा.�ल ले पा�लकाको आव�धक योजना िनमा�णका लािग िमित 2076/11/14 मा �.1808000।(�याट सिहत) स�झौता गरी िमित 2077 असार
मसा�तमा स�प� गन� भिनएकोमा कोिभड 19 का कारण समयमा काम स�प� ह�न सकेन। गाउँ काय�पा�लकाको िमित 2077/3/6 को िनण�यले योजनाको �याद थप गरी
िमित 2077/8/30 स�म स�प� गनु�पन� भिनएकोमा फम�ले िमित 2077/10/29 मा मा� �ितवेदन पेश गरेकोले साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम 121 अनुसार �याद
थप भएको अव�थामा समयमा काम स�प� नगरेकोले �ित िदन 0.05 �ितशतले कबोल अंक मु.अ.कर बाहेक �. 16,00,000।- को 57 िदनको �. 45,600।- पूव�
िनधा��रत �ितपूित� असुल गनु� पन� �.

४५,६००
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२६ िवतरण भपा�इ पेश नभएको 

िवतरण भपा�इ पेश नभएको – (गो.भौ.नं 195-2077/12/19) - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को
िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले पा�लका िभ� रहेका िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई �िवरा मेिड�सन स�लायस�बाट
िन�नानुसारको सामा�ी (�यानो कपडा) ख�रद गरेकोमा स�ब��धत िव�ाथ�लाई िवतरण नगरी लेखापरी�णको अव�ध िमित 2078।06।01 स�म पिन काया�लयमा मौ�दात
राखेकोले यथािश� स�ब��धत िव�ाथ�लाई िवतरण गरी िवतरण गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

सामा�ीको िववरण सामा�ीको प�रमाण दर (�.) रकम

�यानो कपडा 16,18 साइज 413 थान 700 �ित थान 289100

�यानो कपडा 20,22 साइज 285 थान 710 �ित थान 202350

�यानो कपडा 24,26 साइज 258 थान 775 �ित थान 199950

�यानो कपडा 28,30,32 साइज 152 थान 840 �ित थान 127680

13 �ितशत �याट 106480

ज�मा 925560

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७८-८-२१ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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२७ स�कल बील पेश नभएको 

स�कल बील पेश नभएकोःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन�
�माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसार िबलको छाया�ित राखी भु�ानी िदएकोले स�कल िबल पेश गनु� पन� �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम िवजक नं/िवजक िमित सामान रकम

77-77/10/13 इ-�पोट� िमिडया �ा.ली का�माडौ ँ 009 /77-9-27 �ेस ��लिपङ सेवा 4500

355-78/3/22 नेपाल िव�ुत �ा�धकरण (�वा��य चौक� ओ�े ) 002/08/202 िव�ुत िवल 6030

405-78/3/27 इ-�पोट� िमिडया �ा.ली का�माडौ ँ 029/77-12-30 �ेस ��लिपङ सेवा 4500

ज�मा 15030

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७८-८-२१ को िनण�यानुसार इ-�पोट� िमिडया �ा.ली का�माडौ ँको �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

६,०३०

�म भौचर
न�बर

भौचर
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२८ भु�ानीमा कर 
भु�ानीमा कर– आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े अि�म
कर क�ी गरेपिन कम क�ा गरेको कारण स�ब��धतबाट असुल गरी संिघय राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� �.

गोभौनं./िमित िववरण भु�ानी रकम करको दर कर रकम

133-78/11/13 अ�धव�ा िहमादेिव ब�नेत वसह पैरवी वापत पा�र�िमक (1% मा� क�ी भएको) 51000 15 % 7140

396-78/3/25 म�जु �ल�बु गु�ङ तीन मिहने ढाका बुनाइ ता�लम वापत पा�र�िमक (1% मा� क�ी भएको) 90000 15 % 12600

ज�मा 19740

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७८-८-२१ को िनण�यानुसार �िति�याबाट अ�धव�ा िहमादेिव ब�नेत वसह पैरवी वापत पा�र�िमक (1% मा� क�ी भएको) फ�य�ट
ग�रएको)

१२,६००

२९ िवतरण मूखी काय��म 

िवतरणमुखी काय��म - �थािनय तहले योजना छनौट गदा� रोजगारी सृजना ह�ने जनताको जीवन�तर उठाउने आयआज�न सँग ��य� स�ब�ध भएका र पूवा�धार िवकासको
योजनाह�को छनौटमा �यान िदनु पद�छ। पा�लकाले संघीय सरकारबाट सीिमत �ोत �ा� गन� र आ�नो आ�त�रक �ोत पिन सीिमत रहेको अव�थामा सीिमत �ोतको
अ�धकतम उपयोग ह�ने गरी उ�े�खत िवषयह�मा के���त भई योजना काया��वयन गनु� पन�मा िवतरणमुखी योजना र काय��मह� संचालन गन� गरेको दे�खयो। जुन योजना
र काय��मह�ले राि�� य अथ�त��मा उ�ेखनीय योगदान पुर् याउने दे�खदनै। काया�लयले सं�कृित संर�ण ,खेलकुद समूह गठन, खेलकुद काय��म, रासायिनक मल ढुवानी
अनुदान, चेतनामुखी काय��म, िविभ� ता�लम संचालन, सामा�ी ख�रद, �वा��य काय��म, कृिष काय��म ज�ता काय�मा �.1,29,59,999। भु�ानी खच� लेखेको
दे�ख�छ। य�तो खच�मा िनय��ण ह�नु पद�छ।
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न�बर
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३० गभ�वती आमा पोषण काय��म 

गभ�वती आमा पोषण काय��म – (गो.भौ.नं 313-78/3/16 र 365-78/3/24) – गाउँपा�लका िभ�का गभ�वती तथा सु�केरी आमाको पोषण �थीित सुधार गन� आ.व. 2077।
78 मा गाउँसभाबाट गभ�वती आमा पोषण काय��ममा बजेट िविनयोजन भएकोमा संिघय सरकारबाट आमा सुर�ा काय��म काया���यन भइरहेकै अव�थामा उ�तै
�कृितको काय��ममा िमित 2077।06।28 मा �वा��य शाखाबाट ��ताव पेश भइ अ�य�, उपा�य��ारा �वीकृत भएको ए.एन.सी काड�, नाग�रकताको �ित�लिप र
वडाको �सफा�रसमा आधारमा �ित �यि� �.5000। का दरले 223 �यि�लाई �. 11,15,000। भु�ानी भएकोमा िनयमानुसार काय�िव�ध बनाउनु पन�मा काय�िव�ध बेगर
भु�ानी गरेकोमा काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

३१ ता�लम काय��म 

ता�लम काय��म – अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका 2075 (सात� सं�करण) को बुदा 7.1.1.15(4) मा भएको �यव�था बमो�जम गाउँपा�लका �त�रय ता�लम
काय��ममा सहायक �तरको �िश�ण काय��ममा �िश�ण र काय�प� वापत �.1300। �ित सेसन पाउने �यव�था भएपिन िन�नानुसारको ता�लम काय��ममा �यव�था
भएको भ�दा बढी भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नु पन� �.

गो.भौ.नं/

िमित
ता�लम काय��मको नाम �िश�क /

काय�प�कता�को नाम
�िश�ण वापत भु�ानी
रकम

पाउने रकम बढी भु�ानी रकम (कर
बाहेक)

कैिफयत

258-
078/2/30

गा.पा.�त�रय अगुवा कृिष ता�लम (

6 सेसन )

�ा.स. योगे�� राई 2500 �ित स� 1300 �ित
स�

6120 �िश�ण
वापत

ज�मा ६१२०

६,१२०

�म भौचर
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३२ खाना तथा िविवध खच� 
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� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.१४,९५,०२९।०० खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता
कायम गनु� पद�छ ।

३३ आ�थ�क सहायता – 

आ�थ�क सहायता – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने
�यव�था रहेको दे�खंदनै । यस �थानीय तहले आ�थ�क सहायता स�ब�धी काय�िव�ध, २०७५ िमित २०७५।०२।०८ मा गाउँ काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरी आ�थ�क
सहायता �योजनको लािग यो वष� ३६ �यि� एवं भोजपुर नगरपा�लका वडा नं. ५ का २ जन�ितिन�धलाई �.२,००,०००।०० सिहत �.११,५५,०००।०० आ�थ�क
सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

३४ उपभो�ा सिमित दता� 
उपभो�ा सिमित दता�— साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३
मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� १४६ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी
�.६,६७,०३,७२१।०० भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार दता� भएको पाइएन।�य�ता सिमितह�
�थानीय�तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना
स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय �ययको लेखापरी�ण समेत नगराउने भएकोले �थायी संय��
माफ� त काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ। 

३५ हेभी इ��वपमे�टको �योग — 

हेभी इ��वपमे�टको �योग— साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने
िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान
तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट
सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा
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सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ
काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यस बष� पा�लकाले ४६ योजनाबाट �.१,६१,८६,६७२।०० उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गदा� सो म�ये
�.१,०८,८४,५६५.९७ लागत बराबरको हेिभ मेिशन �योगको �ािव�धक काय�मु�यांकन भएको दे�ख�छ । िनयमाबलीको �यब�था अनु�प हेिभ मेिशन आव�यक नपन�
�थानीय �तरमा रोजगारी सृजना गन�, जनसहभािगता गन� स�ने �ममा आधा�रत योजनाह�मा� उपभो�ा सिमितबाट काया��वयन गराउनुपद�छ ।

उपभो�ासिमितको नाम कामको िबबरण वाडा
नं.

उ.स.भु�ानी
रकम

�योग
गरेकोहेभी
उपकरण

हेभी
उपकरणमाभएको
खच�

मेिशनले
कामगरेको
मू�या�न

Juneli aa.vi khel maidan nirman samiti Ground (Back cutting) १ 116700 Backhoe
loader

116700 129739

Bhirale krishi sadak nirman samiti Road New track १ 372322 Excavator 372322 414316

khakanla krishi sadak nirman samiti Road New track १ 384000 Backhoe
loader

217661.4 241846

kumaledanda krishi sadak nirman samiti Road New track १ 191000 Backhoe
loader

191000 212471.2

Sadak istarunnati Road maintenance १ 124000 Backhoe
loader

95597.1 106219

Bojheni sadak nirman New track+
Backcutting

१ 467000 Backhoe
loader

406017 451130

Chintangdevi aa.vi khel maidan nirman
samiti

New ground २ 367600 Backhoe
loader

176272.2 195858

Sadak marmat sambhar samiti Road maintenance २ 288000 Backhoe
loader

165424.5 183805

katunje ma.vi marmat tatha khel maidan
nirman samiti

Ground (Back cutting) २ 743000 Backhoe
loader

199477.8 221642
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Gumba nirman ward istariye nirman samiti Road new track ३ 450000 Backhoe
loader

11169.432 12410.48

Sabik ward 5 deule dukhuna shichai kulo
pokhori gherabar and khelmaidan nirman
samiti

Ground (Back cutting) ३ 192000 Backhoe
loader

45378.558 50420.62

Sadak istraunnati upabhokta samiti Road Backcutting+
maintenance

३ 158000 Backhoe
loader

158000 179566.19

kamidanda krishi sadak nirman Road new track+ Back
cutting + maintenance

३ 189510 Excavator 138499.047 153887.83

Tol no 6 krishi sadak istarunnati and Nirman
samiti

Road New track + old
road (maintenance)

४ 306000 Excavator 154543.932 171715.48

Behere doban jane bato nirman Road maintenance ४ 202000 Excavator 44650.26 49611.4

Nabadurga ma.vi khelmaidan and manch New ground ४ 384000 Backhoe
loader

131401.314 146001.46

Tol No.2 sadak istarunnati Road (grade
maintenance)

४ 239700 Excavator 165049.443 183388.27

Basuwa dakshinkali sundarichwok sadak
nirman samiti

Road New track ५ 643000 Excavator 499200.786 554667.54

Ghising turning bata gogunbote ghar samma
sadak nirman samiti

Road New track ५ 709000 Excavator 503124.129 559026.81

Sabai sadak istaunnati Nirman samiti Old road (Maintenance
)

५ 480000 Backhoe
loader

199506.825 221674.25

Timure tuntang sadak Nirman samiti Road New track ५ 308500 Excavator 308500 343021.63

Khel maidan Nirman samiti New ground ६ 1243000 Excavator 976861.08 1085401.2

Manedanda Tati sadak nirman samiti Road New track ६ 480000 Excavtor 480000 534028.29

Khandanda hatuwali khola sadak nirman Old road (Maintanace 183000 Backhoe 47015.271 52239.19
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samiti ) ६ loader

Sadak istarunnati ward no. 6 Old road (Maintenance
)

६ 76500 Backhoe
loader

76500 85076.27

Kafaltar bohora bhanjyang panigaira sadak
nirman samiti

Road New track ६ 683500 Excavator 444474.8529 493860.9477

Khel maidan nirman ward no.6 nirman
samiti

Ground (Back cutting) ६ 177000 Excavator 177000 197042.59

Choktang sadak nirman samiti New track + old road
(maintenance)

६ 643000 Excavator +
Backhoe
loader

385033.419 427814.91

Tol no 7 khel maidan Baikunthe nirman
samiti

Ground (Back cutting) ६ 96000 Backhoe
loader

96000 107425.74

Ambote sirise sadak Road New Track ६ 469000 Excavator 342391.797 380435.33

Mahadevtar sadak nirman samiti Road New track + old
road (maintenance)

७ 266000 Excavtor 42614.1 47349

Sangirang sadak suvey tatha nirman samiti Road New track ७ 351000 Excavator 254122.2 282358

Shree panchami bar krishi sadak marmat
samiti

Road Back cutting ७ 254000 Backhoe
loader

148765.941 165295.49

Chinamchha khukla sadak nirman samiti Road New track ७ 693500 Excavator 499893.705 555437.45

Deurali chandithan sadak nirman samiti Road New track ७ 412000 Excavator 412000 458170.58

Bahurang sadak survey tatha nirman samiti Road New track ८ 212140 Excavator 202443.3 224937

khoksik khel maidan nirman samiti Ground (Back cutting) ८ 461000 Backhoe
loader

388846.8 432052
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Khoksik sadak marmat samiti Road Back cutting+
maintenance

८ 1213000 Excavator+
Backhoe
loader

220875.3 245417

Furkeni soti sadak ward no.8 Road Back cutting ८ 765700 Excavator 98375.616 109306.24

Oda sadak marmat samiti Road Back cutting ८ 192000 Backhoe
loader

196650.522 218500.58

16186672 9789359.63 10884565.97

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ । 

३६ जिटलसंरचना िनमा�ण

३६.१
जिटलसंरचना िनमा�ण – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�,
�ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका
जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय�
गराउनुपद�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

१४९-०७८।३१७ के��ीय िव�ुत लाईन िब�ता उ.स., वडा नं. ८ िप.एस.�स. पोल ख�रद गरी ई��टलेसन गन� ९२१०००

४९,१९०-०७८।०३।२३ तातोपानी �ल�ट खानेपानी आयोजना �ा�ी, िपलर, ईले�ट� ीिफकेशन, प�प ख�रद लगायत १७७४७६५
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३६.२ अधुरो तातोपािन �ल�ट खानेपािन योजनाः पा�लकाबाट �.३८,००,०००।०० सिहत �.४५,६१,४३१।१२ लागत बराबरको काय� गन� गरी उपभो�ा सिमित सँग िमित
२०७८।०३।२० िभ� स�प� गन� गरी िमित २०७७।०९।०२ मा स�झौता भएकोमा उ� अवधीस�म भौितक �गित ५५ �ितशत र िव�ीय �गित ४८.६५ भई योजना
अधुरो रहेको छ । उपभो�ा सिमितले स�झौताको �याद िभ� काय�स�प� गन� नस�नु तथा कानूनत उपभो�ा सिमितको अवधी १ बष�भ�दा बढी नह�ने अव�था रहे संगै
योजनाको पुण� संचालन भई खच�को उपल��ध तथा लाभ�ाहीले लाभ पाउनबाट बं��त रहेको पाईयो । �ल��टङ गन� काय� अ�तग�त ई�टेक, भ�ब चे�बर, �ेक �ेसर,
सेडानेटर �ा�ी, ईले�ट� ी िफकेसन, प�प ई�सटलेसन, �लो�रनेशन ज�ता काय� आईटमह� रहेको यस योजनामा िनमा�णको �ममा Quality & Quantity assurance

को लािग सिमितसंग आ�नै �ािव�धक नभएको, आव�यक मेिशन उपकरण ख�रद तथा जडानको लािग िव�ता नभएको अव�थामा समेत सिमितलाई �ज�मेवारी िददा
काय�स�प� ह�न नस�नुको अित�र� योजना �वािम�व िविहन ह�न पुगेको छ । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माप�mत्
गराउनु पद�छ । 

३७ जन�मदान 

जन�मदान – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ बमो�जम उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउँदा अिनवाय� जनसहभािगता जुटाउनुपन� �यव�था बमो�जम
पा�लकाको काय�पा�लकाको िनण�यानुसार िनमा�ण काय�मा १० �ितशत तथा बांिक अ�य �कारको योजनामा ५ �ितशन जनसहभािगत ह�ने गरी योजनाको स�झौता,
मु�यांकन तथा भु�ानी भएको छ । �ा� िववरण अनुसार यस बष� �.८,०५,१०,४६४।०० बराबरको खच� १४६ वटा योजना उपभो�ा समितबाट काया��वयन ह� ँदा
�.१,३८,०६,७४३।०० जनसहभािगता योगदान रेहको दे�ख�छ । अ�धकतम जनसभािगता सिहत योजना काया��वयन गनु�पद�छ ।

३८ स�झौता अनुसार काय� नभएको 
स�झौता अनुसार काय� नभएको - उपभो�ा सिमितसँग िनमा�ण काय�को स�झौता गदा� एक आ�थ�क वष� िभ� स�प� ह�ने गरी गनु�पद�छ । तर पा�लकाले �संचाई तथा
खानेपािन �यव�थापन काय�को लािग िबिभ� ४ वटा उपभो�ा सिमितसँग �.८,००,०००।०० को काय� गन� गरी स�झौता भएकोमा काय��वयन भएको पाईएन ।
सालबसा�ल �पमा बजेट िविनयोजन ह�ने य�ता योजनाह�को काय� समयमा स�प� नह�दाँ पा�लकाको िवकास िनमा�णको काय� �भािवत भएको छ । तसथ� समयमै काय�
स�प� ह�ने गरी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गनु�पन� दे�ख�छ ।
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३९ शु�य �गित भएको योजनाः 
शु�य �गित भएको योजनाः �वीकृत काय��म अनुसार समयमै काय��म संचालन गरी बािष�क ल�य हा�सल गनु� पन�मा िन�न काय��मह� संचालन भएको पाईएन । बािष�क
काय��वयन ता�लका बनाई �वीकृत काय��मह� स�प� गनु� पद�छ ।

�स.नं. सभाबाट �वीकृत योजना िविनयोजीत बजेट खच� �ितशत

१ �याकहो लोडर मेिशन ख�रद ४७००००० शु�य �गित

२ के��ीय िब�ुत लाईन िब�ता, वडा नं. ७ १५००००० शु�य �गित

३ मु�य सडक भुसंर�ण काय��म ३००००० शु�य �गित

४ पय�टन पूबा�धार िवकास काय��म ५००००० शु�य �गित

५ थापा देवालय �यव�था, बैकु�ठे १५०००० शु�य �गित

६ गाउँपा�लका �तरीय �संचाई योजना १००००० शु�य �गित

७ िचसापािन खानेपािन मम�त तथा तार घेराबारा, वडा नं. १ २००००० शु�य �गित

८ दमईखोला �संचाई योजना, वडा नं. २ २००००० शु�य �गित

९ द�धिन देउले �संचाई पाईप �यव�थापन, वडा नं. ३ १५००००० शु�य �गित

१० सरकारी कुलो मम�त तथा पाईप ख�रद, वडा नं. ६ २००००० शु�य �गित

११ वडा नं. २ (सािवक-८) खानेपािन �यव�थापन २००००० शु�य �गित

४० ठे�का ब�दोब�त र �ित�पधा�ः 
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ठे�का ब�दोब�त र �ित�पधा�ः- पा�लकाले यो बष� देहायबमो�जम योजनाह� बोलप�बाट संचालन गरेको छ । ठे�कामा �ित�पधा� तथा काया��वयनको ��थती िन�नानुसार
छः

�स.नं. आयोजनाको नाम ठे�का नं. िनमा�ण क�पनी लागत अनुमान
(मुअकर
सिहत)

स�झौता रकम घटी
�ितशत

स�झौता
िमित

1 वडा नं. ८ को काया�लय भवन
िनमा�ण

१-२०७७।७८ R and RR
Nirman Sewa

5859970.284 3962529.75 32.38% 7/20/2077

2 Ward Office Building
Construction 2

02/RPRRMUN/2077/078 Balkanya Devi
Katak Bahadur
Nirman Sewa

5820192.228 3692169.72 36.56% 7/21/2077

3 Dhodlekhani Lift water
Supply system

03/RPRRMUN/2077/078 Rijan & Riyana
Construction

9600000 7090147.37 26.14% 9/2/2077

4 Procurement of Steel Parts
Fabrication for Chukuwa
Khola Trail Bridge

04/RPRRMUN/2077/078 Lumbini
Engineering
Works

1201708.34 1100256.08 8.44% 11/3/2077

5 Chhapmakhola-Yambak
Road

05/RPRRMUN/2077/078 Kosheli Nirman
Sewa

2112000 760750.23 63.98% 1/2/2078

6 Baikunthe-Dhodlekhani-
Filungetar Road Upgrading

06/RPRRMUN/2077/078 Kosheli Nirman
Sewa

2350000 1009801.69 57.03% 1/2/2078

7 Laharebar-Beheredham-
Kerabari Road Upgrading

07/RPRRMUN/2077/078 SM
Construction

1870000 875949.57 53.16% 12/18/2077

8 Baikunthe-Bhaledhunga-
Ganga Khola Road- 6

08/RPRRMUN/2077/078 SM
Construction

1440000 689892.86 52.09% 12/18/2077

9 Okhre Health Post 09/RPRRMUN/2077/078 Kosheli Nirman 8425000 4627605.59 45.07% 1/2/2078
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Building Construction Sewa

10 Pakhuwa Yawarang Water
Supply

11/RPRRMUN/2077/078 Nath Nirman
Sewa

7728640 4945485.69 36.01% 3/8/2078

Total 46407510.85 28754588.55

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ मा िनधा�रीत समयमा काय� स�प� गन� लागत अनुमान तयारी गन�, ठे�का प�ा �वीकृत गन� काय� समेत �थम चौमा�सक अवधीमा
समा� गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले यस बष� १० वटा ठुला योजनाह� बोलप�को मा�यमबाट संचालन गरेकोमा २ वटा योजनामा� �थम चौमा�सकमा ठे�का स�झौता
गरी बांिक म�ये २ वटा योजना दो�ो र ६ वटा योजना ते�ो चौमा�सकमा ठे�का स�झौता गरेको छ । बष�को अ��यमा ठे�का स�झौता गदा� अव�ध कम ह�ने, बषा��तको
समयमा काय� गदा� पया�� अनुगमन मु�यांकन ह�न नस�ने र गुण�तर सुिन��चतता नह�न स�दछ । बािष�क ख�रद गु� योजना बनाई पिहलो च�मा�सक िभ� ठे�का ब�दोब�त
ग�रस�ने र बषा��तको समय अगाबै स�झौता अनुसारको काय� गरी बजेट तथा योजना काया��वयन गनु�पद�छ ।

४१ �याद थपः

४१.१ �याद थपः साब�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५६ (२) मा काबु बािहरको प�र��थती र साब�जिनक िनकायले उपल�ध गराउनुपन� कुरा उपल�ध गराउन नसकेको वा
अ�य मना�सव कारणबाट नबढाई नह�ने भएमा मा� स�झौता गन� �य�� तथा िनमा�ण क�पनीको िनवेदन बमो�जम अ�धकार �ा� अ�धकारीले तोिकएको आधारमा अवधी
बढाउन स�ने �यव�था छ । पा�लकाबाट यस बष� संचा�लत १० वटा ठे�का ब�दोब�त भएकोमा ३ योजना ठे�का स�झौता अवधीमा, ४ योजना �याद थप गरी आ�थ�क
बष�को अ��यस�ममा र ३ वटा ठे�का स�झौता अवधी िभ� काय�स�प� नभई अधुरो रहेको पाईयो । ज�मा ७ वटा योजनाको �याद थप ग�रएकोमा पा�लकाले काबु
बािहरको प�र��थती वा अ�य मना�सव कारणबाट समयमै काय� ह�न नसकेको वा िनमा�ण क�पनीको लापरबाही तथा िढलासु�तीको कारणले स�प� ह�न नसकेको फरक
गरी �याद थप गनु�पन� मा कोिभड महामारीको कारण र कम अवधी देखाई देहाय अनुसार �याद थप ग�रएको छः

�स.

नं.

योजना ठे�का नं. िनमा�ण
क�पनी

स�झौता रकम खच� स�झौता
िमित

स�प�
गनु�पन�

�याद
थप

स�प�
िमित

१ चुकुवा खोला ट� ेल
ि�जको ��टल
पाट�स ख�रद

04/RPRRMUN/2077/078 लु��बिन
ई�जीनीयरीङ
व�स�

११००२५६.८ १०९९३४७.९१ २०७७।
११।०३

२०७८।
०१।०३

२०७८।
०३।१५

२०७८।
०३।१०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np39 of 64

२ छा�माखोला
या�बाक रोड

05/RPRRMUN/2077/078 कोशेली
िनमा�ण सेवा

७६०७५०.२३ ७०६३२९.४७ २०७८।
०१।०२

२०७८।
०३।०२

२०७८।
०३।२०

२०७८।
०३।२५

३ बैकु�ठे दे�ख
धो�लेखानी ह� ँदै
िफलु�ेटार सडक
�तरउ�ती

06/RPRRMUN/2077/078 कोशेली
िनमा�ण सेवा

१००९८०१.७० ८४४८५५.९ २०७८।
०१।०२

२०७८।
०३।०२

२०७८।
०४।३०

अधुरो

४ लहरेबर बेहेरेथान
केराबारी सडक
�तरउ�ती

07/RPRRMUN/2077/078 एस. एम.

क��ट�कसन
८७५९४९.५७ ७८०६०० २०७७।

१२।१८
२०७८।
०२।१८

२०७८।
०३।०५

२०७८।
०३।०५

५ बैकु�ठे, भालेढु�ा,
गंगाखोला रोड

08/RPRRMUN/2077/078 एस. एम.

क��ट�कसन
६८९८९२.८६ ६३७५६८.६ २०७७।

१२।१८
२०७८।
०२।१८

२०७८।
०३।०५

२०७८।
०३।०५

६ ओ�े हे�थपो�
भवन िनमा�ण

09/RPRRMUN/2077/078 कोशेली
िनमा�ण सेवा

४६२७६०५.०६ ४१६२२५३ २०७८।
०१।०२

२०७८।
०३।३०

२०७८।
०५।३१

अधुरो

७ पखुवा याङबाराङ
खानेपानी योजना

11/RPRRMUN/2077/078 नाथ िनमा�ण
सेवा

४९४५४८५.०६ ३४०९३४५.६३ २०७८।
०३।०८

२०७८।
०५।३१

अधरो

ज�मा १४००९७४२ ११६४०३१०

४१.२ पूव� िनधा�रीत �ितपुित�ः �ा� �याद थप िनवेदनह� म�ये ख�रद स�झौता गन�को लापरबाही वा िढलासु�तीका कारण समयमा काय�स�प� नगरेको एिकन िनमा�ण
�यवसायीलाई साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१(क) बमो�जम पुव�िनधा��रत �ितपुित� असुल गरेर मा� �याद थप गनु�पन�मा गरेको छैन । तोिकएको
अव�ध िभ� काय� स�प� गन� �ितव�ता जनाउन लगाई �याद गरेबाट पूब� िनधा�रीत �ितपुित� न�लने गरी �याद गरेको पाईयो । ख�रद स�झौताको पालना गरी समममै
काय�स�प� गन� पा�लकाले य�तो काय� िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np40 of 64

४१.३
�याद थप िनवेदनः साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२०(१) मा ऐनको दफा ५६ बमो�जमको अव�था परी ख�रद स�झौता बमो�जमको काम �य�तो
स�झौताको अव�धिभ� पूरा गन� नसिकने भएमा स�ब��धत िनमा�ण �यवसायी, आपूित�कता�, सेवा �दायक वा परामश�दाताले कारण खुलाई ख�रद स�झौताको �याद सिकनु
क�तीमा ए�काईस (२१) िदन अगाव ैस�ब��धत साव�जिनक िनकायमा अव�ध थपको लािग िनवेदन िदनु पन� �यव�था भएकोमा सोको पालना भएको छैन । केही उदाहरणः

ठे�का नं. योजना स�प� गनु� पन� �याद थपको िनवेदन

८-२०७७।०७८ बैकु�ठे, भालेढु�ा, गंगाखोला रोड २०७८।०२।१८ २०७८।०२।१७

६-२०७७।०७८ बैकु�ठे दे�ख धो�लेखानी ह� ँद ैिफलु�ेटार सडक �तरउ�ती २०७८।०३।०२ २०७८।०३।०६

९-२०७७।०७८ ओ�े हे�थपो� भवन िनमा�ण २०७८।०३।३० २०७८।०३।२०

ते�ो चौमा�सकमा ठे�का स�झौता ह�नु र समयमा काय�स�प� ह�न नस�नुमा बष�को अ��य ितर खच� गन� अ��तयारी �ा� भई िढलो बजेट िनकासा ह�नाले काया��वयनमा
िढलाई भएको पा�लकाको भनाई रहेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४२ भेरीयसनः 
भेरीयसनः साब�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा ख�रद स�झौता गदा�को बखत पूबा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थती स�झौता काय��वयनको �ममा सृजना
भएमा सोको �प� कारण खुलाई भे�रयसन आदेश जा�र गन� स�ने �यव�था रहेको छ । साथै साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११८ भे�रयसन जारी गदा�
�ािव�धक पु��ाई समेत पेश गनु�पन� �यव�था छ । धो�लेखािन खानेपािन �ल��टङ आयोजना (३-०७७।०७८) �.७०,९०,१४७.३७ मा �रजन ऐ�ड �रयाना
क��ट�कशन (६०९५६३७४०) सँग स�झौता भएकोमा आईटम भे�रयसन गरी �.७२,०६,३०८।९७ लागत ह�नेगरी स�झौता ग�रएको छ । Revised contract

doucment अनुसार Ferocement tank िनमा�णको लािग form work को �पमा HDPE pipe आव�यक भएको र सो पाईप BOQ को आईटममा नभएकोले भे�रयस
गनु� परेको कारण पेश स�ब�धमा यसलाई पूबा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थ भ� सिकएन । योजनाको शु� BOQ मा समाबेश गनु�पन� आईटमको रहेकोमा आईटमनै छुट
भएकोले �ािव�धकको नािप िकताब तथा लागत अनुमानको िब�वसिनयता कमजोर दे�खएको छ । थप �यहोराः
· भे�रयसन आदेशबाट थप भएको पाईप ख�रद तथा ढुवानीको आईटम पुन दरभाउ प� माग गरी दर िनधा�रणबाट कायम ग�रएको �यहोरा पेश गरेको छ ।
· थप भएको १४०० िमटर पाईप �ाङक� िनमा�ण स�प� भए प�चात पुन �योग गन� िम�ने ह� ँदा उ� पाईपको मौ�दात एिकन ह�नु पद�छ ।
· �ािव�धकको �सफा�रश सिहत काया�लय �मुखबाट �वीकृत भएको िववरण पेश ग�र ख�रद ऐन र िनयमावलीको पालना ग�रएको पा�लकाको भनाई रहको छ ।
भे�रयसन आदेशबाट �.१,१६,१६४।०० बढी �ययभार परेको दे�खएतापिन योजना काय�स�प� ह� ँदा अ�य सहायक आइटमह�मा घटी मु�यांकन भई शु� स�झौता रकम
भ�दा बिढ भु�ानी दे�खएन ।

४३ लहरेबर बेहेरेथान केराबारी सडक 

लहरेबर बेहेरेथान केराबारी सडक(७-२०७७।७८) सडकको �तरउ�ती, चौडाई िब�तार तथा ढु�ा सिहतको तारजाली ब�स िनमा�ण गन� गरी बोलप� आ�ान ग�रएकोमा
�.८,७५,९४९।५७ (ल.ई. �.१८,७०,०००।००) कबोल गन� एस.एम. क��ट�कसन छनौट भई �याद थपको अवधीमा काय� स�प� भएको भिन �ािव�धक मु�यांकन
अनुसार �.७,८०,६००।०० वडा नं. तातोपानी �ल��टङ खानेपानी आयोजनामा िविनयो�जत िशष�कबाट भु�ानी भएको छ । पा�लकाले �देश राज�व बांडफाट बाट
सोधभना� ह�ने गरी गाउँसभाबाट �.२०,००,०००।०० (क��ट�जे�सी र सभ� खच� �.१,३०,०००।०० सिहत) को काय��म �वीकृत गरेकोमा पया�� बजेट नआएको र
तातोपािन �ल��टङ खानेपािन आयोजनामा िविनयो�जत रकमबाट पा�लका �मुखबाट िनण�य गरी भु�ानी िदएको िववरण उ�ेख छ । �देश राज�व बांडफांडबाट सोधभना�
ह�नेगरी �वीकृत ग�रएको काया��ममा समयमै �ोत �ाि�को पहल नगरी पा�लकाको िव�ीय समािनकरणबाट �वीकृत भएको योजनालाई स�झौता अनुसार काय��वयन
गराउनुको स�ा सो योजनाको बजेटबाट सोधभना� िदनु मना�सब दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४४ �रटे�सन मिनः 

�रटे�सन मिनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ को उपिनयम ४ मा साव�जिनक िनकायले उपिनयम १ बमो�जम भू�ानी गदा� �रटे�सन मनी वापत
रिनङ वा अ�य िबल वा िवजकमा उि��खत रकमको पाँच �ितशत रकम क�ा गरी रा�नु पन� �यव�था छ। योजना काय�स�प� प�चात िनिम�त संरचनाको गुण�त�रयता
सुिन��चत स�ब�धमा थप १ वष� �ुटी स�चाउने अव�धको दािय�व ह�ने र सो को सुिन��चतताको लािग �रट�सन मनी क�ा गनु�पपन� ह��छ। दािय�व बहन अव�ध पुरा
भएप�चात मा� िफता� गन� गरी �यव�था गनु�पन�मा पा�लकाले देहायको योजनाको भू�ानीमा क�ा नगरेको �.

भौ.नं. र िमित योजनाको नाम भु�ानी पाउने (िनमा�ण क�पनी) भु�ानी रकम (मुअकर
सिहत)

क�ी गनु� पन� �रटे�सन मिन
(५%)

२८-२०७८।०३।
२७

तातोपािन �ल�ट खानेपािन आयोजना,
वडा नं. ६

एम. ऐस क��ट�कशन
(६१२०५९७१३)

७८०६०० ३६३३६

४६-२०७७।११।
०७

िब�ुत लाईन िब�तार िबजय िनमा�ण सेवा(६०९११०८७६) १७८६६२० ७९०५४

१७९-२०७८।
०३।२२

वडा नं. ८ काया�लय भवन िनमा�ण आर ऐ�ड आर िनमा�ण सेवा
(६०६६३१२५७)

३९००२६२ १७२२७७

ज�मा ६४६७४८२ २८७६६७

२८७,६६७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४५ अधुरो योजना – 

अधुरो योजना– आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने समी�ामा
�गित कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर
गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहायअनुसार �.९६७४०७२.९१ का ३ योजनाको काय� स�प� ह�न नसिक �ज�मेवारी
सारेको छ । यस �कारको दािय�व िबगत वष�ह�को समेत साद� आएको छ । यसरी कानून िवपरीत स�झौता गरी बषौस�म पिन स�प� नगरी अधुरो रहन गएको उपय�ु
दे�खएन ।

योजनानको नाम िनमा�ण
क�पनी

स�झौता स�प� गनु�पन� स�झौता रकम हालस�मको खच� भौितक
�गित

बैकु�ठे दे�ख धो�लेखानी ह� ँद ैिफलु�ेटार
सडक �तरउ�ती

कोशेली
िनमा�ण सेवा

२०७८।
०१।०२

२०७८।०३।०५ (�याद
थप-२०७८।०३।३०)

१००९८०१.६३ ८४४८६५.९० ५५%

ओ�े हे�थपो� िनमा�ण कोशेली
िनमा�ण सेवा

२०७८।
०१।०२

२०७८।०३।३० (�याद
थप-२०७८।०५।३१)

४६२७६०५.५९ ४१६२२५३.२९ ६०%

पखुवा याङबाराङ खानेपानी योजना नाथ िनमा�ण
सेवा

२०७८।
०३।०८

२०७८।०५।३१ ४९४५४८५.६९ ३४०३४५.६० ७०%

ज�मा ९६७४०७२.९१ ५३४७४६४.७९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४६ साव�जिनक परी�ण – 

साव�जिनक परी�ण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन
काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तरगत साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन।साव�जिनक परी�णको अभावमा
आ�थ�क कारोबारमा जवफदेिहता र पारद�िशताको �व��न गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ।

४७ क��ट�जे�सी खच�ः 
क��ट�जे�सी खच�ः साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० को अनुसुची-१ मा क��ट�जे�सी खच�को �यव�था गरेको छ । िमित २०७०।०१।१५ को नेपाल
सरकारको िनण�यानुसार क��टजे�सी रकम खच� गदा� छु�ै खाता राखी कुल रकम म�ये ६० �ितशत रकम चालु �कृितको �शासिनक र ४० �ितशत पँुजीगत �कृितको
पँु�ज िनमा�ण िशष�कमा खच� गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले क��ट�जे�सीको सोही अनु�प खच� दे�खने गरी छु�ै खाता राखेको दे�खएन। अतः क��ट�जे�सी खाता
राखी क��ट�जे�सी रकम �यव��थत गनु� पद�छ।

४८ सोझै ख�रद – 

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 �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन�
�यव�था छ । �य�तै सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोभैm ख�रद गन�
नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले 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 �.

भौ. नं. िमित काय��म आपूत�क डेिबट

२२ २०७७/०७/०२ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी �स�काली ि��टीङ �ेस, ४५१४३५

२५ २०७७/०७/०२ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी �स�काली ि��टीङ �ेस, ३१५३२६

ज�मा ७६६७६१

७६६,७६१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४९ डीपीआर खच� – 

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

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

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

ओ�े हे�थपो� िनमा�ण रेिपड ए�स�ेस ई�जीनीयरीङ �ुप �ा.�ल. २१५००० २१०००० ८४२५०००

पकुवा याफाराङ खानेपानी आयोजना गौरी ए�ड गाय�ी क��ट�कसन ५००००० ४९५००० ७७२८६४०

शिहद पाक�  िनमा�ण, बा�सखोरा आरऐ�डआर ई�जीनीयरीङ �ा.�ल. २५०००० २४९००० २५०००००

ज�मा: 965000 954000 18653640

५० सवारी साधन ख�रद – 

सवारी साधन ख�रद – अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को
िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने
�यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले २ थान दईु पांग्ेर सवा�र साधन ख�रदमा �.४,७५,७९९।०० खच� गरेका छन् ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५१ सेिनटेरी �याडः 
सेिनटेरी �याडः २३६-२०७८।०३।२४ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ को ि�याकलाप नं. २.७.१२.२३ मा िव�ालयका छा�ालाई सेिनटरी �याड िवतरण
गन� काय��मको �यव�था गरेको छ । िब�ालय संचालन २०७७ पौष दे�ख बैशाख बाहेक ब�द रहेको अव�थामा असार मशा�तको अ��यमा असल हाई�ज� �ोड�सन,

भ�पुरबाट ११५८७ �याकेट �.९,२६,९६०।०० मा ख�रद भएकोमा 2078 असोज स�म िव�ाथ�लाई िवतरण गरेको भपा�ई पेश भएको छ। तसथ� चालु वष�को काय��म
बनाउदा गत वष�को मौ�दात िहसाब गरी ख�रद गन� स�ब��धत िनकायको �यान जानु पद�छ।

५२ संिघय सरकार ह�ता�त�रत चालु – रमानापिछ तलब भु�ानी - 
संिघय सरकार ह�ता�त�रत चालु – रमानापिछ तलब भु�ानी - (गो.भौ.नं 149/150) – �वा��य चौक� दलगाउँमा काय�रत अ.न.िम िहरा भ�डारीले िमित 2077।12।23

मा रमाना �लई सागुरीगढी गाउँपा�लकामा पद�थापना भएकोमा बैशाख र जेठ मिहनाको तलब यस गाउँपा�लकाबाटै भु�ानी भएकोले रमाना पिछको तलब भ�ा
स�ब��धत कम�चारीबाट असुल गनु�पन� �.

७८,६२०

५३ िश�क दरव�दी र पदपूित� -

५३.१
िश�क दरव�दी र पदपूित� - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ ।
यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका३४ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.सं िव�ालयको नाम वाड� नं संचा�लत क�ा िश�क दब��दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या कैिफयत

दे�ख स�म

१ कवपैानी �ा.िव वकुै�ठे 6 बा.िव.क ३ २ २ २ ४३

२ प�क�या�ा.िव वकुै�ठे 6 बा.िव.क ५ ५ ५ १ ८७

३ जलक�यादेवी �ा.िव वकुै�ठे 6 बा.िव.क ५ २ २ २ ३९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४ गो�मारानी �ा.िव वकुै�ठे 6 १ ५ ३ ३ १ ३४

५ सािव�ा मा.िव 6 बा.िव.क १० १० १० ३ ४०९

६ �संहे�वरी मा.िव 7 बा.िव.क १२ ११ ११ ७ ५६४

७ िभमे�वरी आ.िव बा�सखोरा 8 बा.िव.क ८ ७ ७ ३ १०९

८ राम�साद�मृित�ा.िव बा�सखोरा 7 १ ३ २ २ २ २०

९ शंखे�वरीआ.िव बा�सखोरा 8 बा.िव.क ८ ६ ६ २ २४५

१० िव�ाधारी�ा.िव बा�सखोरा 7 बा.िव.क ५ ४ ४ २ ७९

११ जले�वरी �ा.िव बा�सखोरा 7 बा.िव.क ५ ३ ३ १ ४५

१२ जल�स�ा �ा.िव बा�सखोरा 8 १ ३ २ २ २ ३६

१३ एकादशी �ा.िव भु�के ३ बा.िव.क १० १ १ ० ३१

१४ जनरा�धका �ा.िव भु�के ३ बा.िव.क ८ २ २ ० ३८

१५ ग�यादेवी �ा.िव भु�के ३ बा.िव.क ५ ३ ३ १ ६८

१६ प�क�या मा.िव भु�के ३ बा.िव.क १२ १५ १५ ४ ५७५

१७ दलगाउँ �ा.िव ४ बा.िव.क ३ २ २ १ ६३

4

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१८ च��डका �ा.िव दलगाउँ बा.िव.क ५ २ २ ० ३४

१९ सेितदेवी आ.िव दलगाउँ 4 बा.िव.क ८ ७ ७ ३ १२६

२० नवदगुा� मा.िव 4 बा.िव.क १० ११ ११ ८ ३०७

२१ कटु�े मा.िव धो�लेखानी 2 बा.िव.क १० १२ १० ५ २०० २ �र�मािव

२२ िछ�ताङदेवी आ.िव 2 बा.िव.क ८ ७ ७ ५ १३६

२३ �संहदेवी �ा.िव धो�लेखानी 2 १ ३ १ १ ० १४

२४ सु�चाहाङ् �ा.िव धो�लेखानी 2 १ ३ २ २ ० १५

२५ जले�वरी �ा.िव मानेभ��या� 5 बा.िव.क ३ २ २ १ ७४

२६ िश�ासदन �ा.िव मानेभ��या� 5 बा.िव.क ५ ४ ४ १ ८७

२७ भानुभ� �ा.िव मानेभ��या� 5 बा.िव.क ५ ५ ५ २ १०७

२८ बेहेरे�वर मा.िव 5 १ १२ ११ ११ ४ २५०

२९ �संहे�वरी�ा िव मानेभ��या� 5 बा.िव.क ३ १ १ ० ६२

३० जुनेली आ.िव ओ�े 1 बा.िव.क ८ ७ ७ ६ १५८

३१ प�क�या �ा.िव ओ�े 1 बा.िव.क ३ १ १ ० १०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३२ का�लका मा.िव ओ�े 1 बा.िव.क १० ९ ९ ६ ३४१

३३ सािव�ादेवी �ा.िव ओ�े 1 बा.िव.क ३ २ २ २ ६८

३४ �संहदेवी �ा.िव ओ�े 1 बा.िव.क ३ २ २ २ ४१

ज�मा १६६ १६४ ७९ ४५१५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५३.२
दरब�दी िमलानः िश�क दरब�दी (िमलान तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६ को दफा२० मा कुनै खास �थानीय तहले आ�नो �े� िभ�का िब�ालयह�को
आव�यकता अनुसार दरब�दी िमलान तथा पुन िवतरण गन� पाउने �यव�था छ । साथै िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १५ अनुसार दईु वा दईुभ�दा बढी िब�ालयलाई गाभी
एउटा िब�ालय कायम गन� अनुमित  तथा �वीकृती िदन स�नेछ । यस पा�लकाको िन�नानुसारका िब�ालयह�मा िब�ा�थ� सं�याको तुलनामा िश�क दरब�दी तथा
पदपुित� बढी भएको अिभलेख पेश भएकोले ऐन तथा काय�िव�धको पालना ह�नपद�छ ।

�. सं. िव�ालयको नमा वडा नं. संचा�लत क�ा िश�क दब��दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

दे�ख स�म

1. गो�मारानी�ा िव वकुै�ठे 6 १ ५ ३ ३ १ ३४

2. जलक�यादेवी�ा िव वकुै�ठे 6 बा.िव.क ५ २ २ २ ३९

3. राम�साद�मृित�ािव बा�सखोरा 7 १ ३ २ २ २ २०

4. च��डका�ा िव दलगाउँ 4 बा.िव.क ५ २ २ ० ३४

5. �संहदेवी�ा िव धो�लेखानी 2 १ ३ १ १ ० १४

6. सु�चाहाङ्�ा िव धो�लेखानी 2 १ ३ २ २ ० १५

५४ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�धानम��ी रोजगार काय��म– �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त
नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का
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वडाह�मा िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� 390 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.1,87,02,332।70 खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई 10 दे�ख
112 िदन स�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना
भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

(क) आ.व. 2077/78 मा �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त राम�सादराई गाउँपा�लकामा संचालन भएका आयोजनाह�को िववरण

वडा
नं

योजनाको नाम खच� रकम रोजगारीमा संल�
�यि�को सं�या

उपल�ध भएको
रोजगारी िदन

ज�मा
रोजगारी
िदन

1 ओ�े सडक मम�त तथा �तरो�ती 982300 17 111.76 1900

1 रो�ावा सडक मम�त तथा �तरो�ती 700000 14 96.71 1354

2 वडा काया�लयदे�ख नेपालगाउँ जाने सडक �तरो�ती 700000 13 103.34 1343

2 धो�लेखानी सडक मम�त तथा �तरो�ती 1499300 28 74.39 2082.89

3 सडक िनमा�ण तथा �तरो�ती ड� ाइगन फु�स िपलर िनमा�ण 592500 143 10.26 1467

3 ड� ाइगन फल िपलर गा�ने, म�साराम �संचाइ कुलो िनमा�ण तथा बेहेरेखोला,
मािटकोरे �जरो पोइ�ट सडक �तरो�ती

672100 13 100 1300

3 मािटकोरे-भु�के-धो�लेखानी सडक �तरो�ती 1447600 28 88.91 2489

3 भु�के �जरो पोइ�ट-ओ�े �समाना सडक मम�त 361900 9 77.78 700

3 दलगाउँ �समाना-देउराली सडक �तरो�ती 775500 13 112.65 1465
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3 म�साराम सडक सो�लङ, ज�वा धारा घेरावारा तथा गैयाँदेवी बर�डा �सढी िनमा�ण 361900 10 58.01 580

4 दलगाउँ सडक �तरो�ती 592500 13 88.16 1146.04

4 गु�बा-ढु�े-भु�के सडक सो�लङ तथा मम�त 1034000 19 105.26 2000

5 काित�के पाँचघरे जाने सडक �तरो�ती 700000 12 112.83 1353.97

5 मानेभ��या� सडक �तरो�ती 982500 17 108.91 1852

6 वडा काया�लयदे�ख नागछाँगा जाने सडक �तरो�ती 700000 13 104.15 1354

6 िचलाउनेटार-�स�रसे-बेहेरेखोला सडक �तरो�ती 930600 12 150 1800

7 वडा काया�लय क�पाउ�ड पखा�ल िनमा�ण 592500 13 81.17 1055

7 बा�सखोरा सडक �तरो�ती 2429900 46 102.17 4700

8 द�लत �सप िवकास भवन िनमा�ण 361900 7 96.63 676

8 खो��सक खानेपानी मम�त र घर धारा खानेपानी िव�तार 672100 13 89.52 1163.70

8 बुलबुले से�फेक खाने पानी मम�त 568700 11 100 1100

8 �यालुङ सडक मम�त तथा जल�स� आ.िव. पखा�ल िनमा�ण 568700 11 52.21 574

8 िच�पु�ा सडक मम�त तथा खेल मैदान �टेज िनमा�ण 592500 11 99.10 1090.05
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५५ (क) सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासा – 

(क) सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासा– सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै
प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा�
ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र
अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले िन�नानुसारका मृ�य ुभइसकेका
लाभ�ाहीको लगत क�ा गरेपिन भ�ा िवतरण गरी बढी खच� गरेको छ । तसथ� पा�लकाले लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक गरी िन�नानुसार बढी खच� लेखेको रकम असूल
ह�नुपन� �.

वडा नं चौमा�सक नामथर ना.�.नं/ज�मिमित समुह रकम कैिफयत

2 �थम �ीमाया भुजेल 1034/2002-2002/08/28 जे� नाग�रक 12000 िमित 2076/12/10 मा मृ�य ुभएको

3 �थम सािव�ा कोइराला 670/2281-2000/01/30 जे� नाग�रक 12000 िमित 2076/11/30 मा मृ�य ुभएको

ज�मा 24000

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७८-८-२१ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)
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५६ (ख) सामा�जक सुर�ा भ�ा ब�क माफ� त िवतरण - 

(ख) सामा�जक सुर�ा भ�ा ब�क माफ� त िवतरण - सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ ले भ�ा िवतरणलाई �भावकारी बनाउनका लािग अिनवाय� �पमा
ब�� माफ� त भ�ा िवतरण गनु� पन� �यव�था गरेको छ। पा�लकाले यस आ�थ�क वष�को �थम चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा वडा सिचवलाई पे�क� िदइ िवतरण गरेकोमा
दो�ो चौमा�सक दे�ख ब�क माफ� त िवतरण गरेको छ। यसरी ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गरेकोमा पा�लकाले ब�कबाट फवा�ड �सट अनुसार िववरण �ा� गरी बाँक� रकम िमित
2078।06।05 गते �. 5,26,261। र भपा�ईबाट बढी भएको रकम िमित 2078।06।17 गते �.1,64,285। समेत ज�मा �.6,90,546। रकम संिघय संिचत कोषको
(15111) बे�जु खातामा दा�खला गरेको छ।

�.सं ब�कको नाम �थम चौमा�सक छुट वापत
भु�ानी रकम

दो�ो चौमा�सक वापत
भु�ानी रकम

ते�ो चौमा�सक वापत
भु�ानी रकम

ज�मा भु�ानी
रकम

1. एन.आइ.सी ए�सया ब�क बैकु�ठे
शाखा भोजपुर

2108867 16626807 17057830 35793504

�ेिषत फवा�ड� �सट अनुसार ब�कलाई िनकासा भएको ज�मा रकम 35793504

�ेिषत फवा�ड� �सट अनुसार ब�कले िवतरण गरेको ज�मा रकम 35267243

िमित 2078।06।05 मा ब�कबाट िवतरण गरी वढी भएको रकम संिघय संिचतकोष िफता� 526261

५७ (ग) िनरी�ण तथा अनुगमन - 

(ग) िनरी�ण तथा अनुगमन - सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ बमो�जम नेपाल सरकारको संघीय मामीला तथा सामा�य �शासन म��ालयले िनयिमत,

के��ीय प�ीकरण िवभागले िबशेष सूचक बनाइ तथा �ज�ा सम�वय सिमितको काया�लयले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था
भएतापिन यस वष� स�ब��धत िनकायले काय�िव�ध अनुसार अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको पाइएन ।
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५८ (घ) साव�जिनक सुनुवाई - 

(घ) साव�जिनक सुनुवाई - सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ बमो�जम वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एक पटक सामा�जक काय��म
स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� उ�ेख भएतापिन साव�जिनक सुनुवाई गरी जनगुनासो स�बोधन गरेको छैन । काय�िव�धले तोकेको समयमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�
पद�छ ।

५९ (ङ) अनुगमन - 

(ङ) अनुगमन - सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ अनुसार सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमनको
�यव�था गरेको छ । सो बमो�जम पा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने �या��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको
दे�खएन । सामा�जक सुर�ा भ�ाको द�ुपयोग ह�न निदन पा�लका �तरीय अनुगमन संय�लाई �भावकारी बनाउँद ैतोिकए बमो�जम भ�ा िवतरण र लगत अ�ाव�धक गन�
काय�मा िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

६० गाउँपा�लका आ�त�रक आ�दानी - 
गाउँपा�लकाको आ�त�रक आ�दानी तफ� ः (क) यस वष� गाउँपा�लकाले मालपोत, अ�य सेवा शु�क, �शासिनक द�तुर, प�र�ा शु�क, बोलप� िब��, प��करण शु�क,

लगायत अ�य िविवध िशष�क गरी राज�व वाँडफाड बाहेक �.29,22,475। आ�दानी गरेको िववरण �ा� भएको छ । काया�लयले आफै �लने राज�व रकम र�सद का�ने
गरेको तथा वडाह�बाट �ा� ह�ने राज�व �ा� भए अनुसार दा�खला गरी राज�व आ�दानी बा�ने गरेको पाईयो । नगद माफ� त आ�दानी भएको रकमको दिैनक आ�दानी
तथा दा�खला िववरण तयार नगरी बँैक दा�खलाका आधारमा आ�दानी बाधेको तथा आ�त�रक आ�दानीको िशष�कगत आ�दानी खाता राखेको पाइएन। आ�त�रक
िनय��ण �णाली �भावकारी नभएकोले आ�त�रक आ�दानी एिकन गन� नसिकने भएकोले कानुनले तोिकएको फारमह� �योग गरी आ�त�रक िनय��ण �णाली
�भावकारी बनाउनु पद�छ।
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६१ (ख) मालपोत तथा नगदी र�सद आ�दानी तफ� ः 
(ख) मालपोत तथा नगदी र�सद आ�दानी तफ� ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २७(५) ले राज�वको लगत तथा लेखा रा�ने, िहसाब
िभडान गन�, िव��य िववरण तयार गन�, लेखापरी�ण गराउने उ�रदािय�व काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ। यस वष� काया�लयले राज�व आ�दानी तफ�  म.ले.प.फा.नं.

ह� नराखेको तथा काया�लयले राज�व असुलीमा �योग ह�ने र�सद के कित छपाइ भयो र यो वष� कित खच� भइ के कित आगामी वष�को लािग �ज�मेवारी सारेको भनी र�सद
िनय��ण खाताको �योग गरेतापिन उ� खातालाई अ�याव�धक गरेको छैन। अतः अिनवाय� रा�नु पन� दिैनक आ�दानी एवम् ब�क दा�खला खाताह�को �योग गरी राज�व
अिभलेख �यव��थत रा�नु पन� दे�ख�छ। वडा काया�लयले र�सदह�को दिैनक आ�दानी िववरण राखेपिन �यव��थत �पमा राखेको दे�खएन।साथै वडा काया�लयले �सधै
काया�लयको खातामा रकम दा�खला गरेको आ�दानीका आधारमा राज�वको आ�दानी बाधेको दे�खयो। वडा काया�लयले कानुनले तोिकएको अव�धमा राज�व ब�क
दा�खला गनु�पन�मा मा�सक, �ैमा�सक र कित पय अव�थामा सो भ�दा बढी अव�धपिछ मा� राज�व दा�खला गरेको दे�खयो। यसबाट काया�लयले देखाएको आ�त�रक
आ�दानी यिकन गन� सिकने अव�था दे�खएन। यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।

६२ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

सुरि�त नाग�रक आवास काय��म
सुरि�त नाग�रक आवास काय��म, २०७७ बाट फुसको छानो िब�थािपत गन� काय��म अ�तग�त यस गाउँपा�लकाले २ िक�ता �ित घरधुरी �.५०,०००।०० का दरले
२७१ घरधुरी फुसको छाना िब�थापन गन� काय��म अ�तग�त वडा नं. ३ मा ३९१, वडा नं. ४ मा ६०, वडा नं. ५ मा ८०, वडा नं. ८ मा ४० घरधुरीलाई सघन शहरी तथा
भवन िनमा�ण आयोजना धनकुटाबाट छनौट भएको म�ये वडा नं. ३ मा ५२, ४ मा ६० घरधरीलाई �ित घरधुरी �.२८,८००।०० का दरले �थम िक�ता
�.३२,२५,६००।०० िनकासा भएको दे�ख�छ । आयोजनाबाट छनौट भए बमो�जमका काय��म समयमै स�प� गन� स�ब��धत िनकायको �यान जानुपद�छ ।

६३ क��ट�जे�सी क�ीः 
क��ट�जे�सी क�ीः सुरि�त नाग�रक आवास काय��म, २०७७ मा क��ट�जे�सी रकम अ�ीम �पमा क�ा ह�ने र उ� रकम म�ये सघन शहरी तथा भवन िनमा�ण
आयोजनाले २ �ितशत र �थानीय तहले २ �ितशतले ह�ने रकम खच� गन� पाउने �यव�था छ । पा�लकाले पुन लाभ�ाहीलाई भु�ानी गदा� ११२ लाभ�हीको नामबाट
�.१,२००।०० का दरले �.१,३४,४००।०० क��ट�जे�सी क�ी गरेको पाईएको ह�दा उ� रकम लाभ�ाहीलाई भु�ानी गन�पन� दे�खएको �.

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७८-८-२१ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)
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६४ मौ�दातः 
मौ�दातः धरौटी खाताको शु� मौ�दात �.१६,४०,५३३।२१ देखाउनुपन�मा �.१५,११,६१५।२१ देखाएकोले घटी मौ�दात �.१,२८,९१८।०० को िहसाब िमलान
गनु�पन� �.

१२८,९१८

६५ कर चु�ा �माणः 

कर चु�ा �माणः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ अनुसार िनमा�ण �यवसायी वा आपूित�कता�को धरौटी रकम िफता� गदा� कर चु�ा �माणप� पेश गरेपछी मा� िफता�
गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायको िनमा�ण �यवसायी र आपूत�कको धरौटी रकम िफता� गदा� करचु�ा गरेको �माण बेगर िफता� गरेको ह� ँदा उ� �माण पेश ह�नुपन� �.

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७८-८-२१ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

भौ.नं. र िमित काय��म िफता� रकम

२-२०७७।११।०९ �ेम भेराईटी पसल २०४०५

३-२०७७।११।१३ पशुपित क��ट�कसन ५६५१३

४-२०७७।११।१८ ए�मी �माट� टे�नोलोजी �ा.�ल. ५२०००

ज�मा १२८९१८

५१,९९८

६६ आ�त�रक लेखापरी�ण

६६.१ 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 । यस �थानीय तहले २०७७।७८ को स�पूण�
आ�थ�क कारोवारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छ । आ�त�रक लेखापरी�णबाट कायम भएको �यहोरा िन�न छन्
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६६.२ गाउँपा�लकाले �थानी �तरको बेरोजगार यवुाह�लाई लि�त गरी उनीह�को चाहाना अनुसारको �सपमुलक ता�लम काय��म छनौट गरी वरोजगारी �यनुीकरणमा जोड
िदनुपद�छ ।

६६.३ खच� �यव�थापनः �वीकृत काय��म बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण बनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी
काय��म काय��वयन गनु�पद�छ । कामको गुण�तर कायम गन�का लािग वजेट तथा काय��मले िनधा�रण गरेको समय ता�लका अनुसार वजेट काय��वयन गनु�पद�छ ।
स�तु�लत खच� �यव�थापन गरी कामको गुण�तर समेत सुिन��चत ह�नेगरी काय� गनु�पद�छ ।

६७ सिमित गठन- 

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 भएतापिन २ वटा बैठक ब�ने बाहेक
अ�य काय� गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

६८ काय� योजना - 
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�को काय�योजना तयार◌ी गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु� पद�छ ।
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६९ िवपद ्�यव�थापन कोष 

ि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 समेत �.३०,००,०००।०० आ�दानी भई �.४,२२,१३४।०० खच� गरी बाँक� �.२५,७७,८६६।०० दे�ख�छ । पा�लकाले खच� म�ये
�.४,२२,१३४।०० भु�ानी गरेको दे�ख�छ । काय�िव�ध बनाएर खच� गनु� पद�छ ।

७० वािष�क �ितवेदन 

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
कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

७१ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण 

सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण - �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले
आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक
स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख
रा� नु पद�छ ।

७२ कोिभड१९
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७२.१ कोिभड–१९ तफ� ः

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

आ�दfनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� ९०७२४९४।९७ राहत िवतरण (िवपद �यव�थापन) ०

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन (अ�पताल) १३७१५९२

संघीय कोिभड कोषवाट औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद (अ�पताल) २४०३४५१

�देश कोिभड कोषवाट आइसोलेसन के�� िनमा�ण ३६८५६५

अ�य �ोतबाट खोप काय��म खच� ४८३००

जो�खम भ�ा ०

�शासिनक खच� (तलब भ�ा) १०६४८६७

अ�य खच� ३०२३६६

वाँक� ३५१३३५३।९७

ज�मा ९०७२४९४।९७ ज�मा ९०७२४९४।९७

यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः
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७२.२ कोिभड-१९ महामारीको �यव�थापन गन� �.९०,७२,४९४।९७ आ�दानी भएकोमा मा�थ उ�े�खत िबिभ� काय�मा �.५५,५९,१४१।०० खच� भई �.३५,१३,३५३।००
मौ�दात रहेको पाईयो । कोरोना महामारी रोकथाम तथा उपचार खच� गदा� �च�लत साब�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र िनयमावली, २०६४ को पालना गरी खच� गन� तफ�
पा�लकाको �यान जानुपद�छ ।

७३ पे�क� 

आ�थ�ककाय�िव�धिनयमावली, २०६४कोिनयम७४वमो�जमपे�क�फछय�टगनु�पन�रिनयम७९ (१) मारकमपे�क��लनेकम�चारीले�यादिभ�पे�क�फछ�यौटगनु� पन� �यव�था
रहेको छ । यस बष� �याद ननाघेको मोिवलाइजेसनपे�क� �.१,८८,१३०।०० बांक� रहेको दे�खयो।

गो.भौ.नं. िमित पे�क�को िववरण पे�क� �लनेकोनाम ज�मा

४ २०७८।०३।३० पखुवायावारा� खानेपािन योजना, वडा नं. ७ नाथिनमा�ण सेवा (मोिबलाईजेशन) १८८१३०

ज�मा १८८१३०

७४ स�परी�ण
बे�ज ुतथा स�पर��ण- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 84 मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ। सोह� ऐनको दफा 84(2)(घ) मा बे�जू फ��ट गन�
गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ। �देश आ�थ�क काय��व�ध ऐन, 2074 को दफा 36 को 1 मा लेखापर��ण ��तवेदनमा कायम भएको वे�जु
�नय�मत, असूल उपर तथा स�पर��ण गर� फछ�यौट गन� गराउने िज�मेवार� स�बि�धत लेखा उ�रदायी अ�धकृतको हुनेछ भ�े �यव�था छ। पा�लकाको गत �वगत वष�को बे�जू
�.4 करोड 32 लाख 84 हजार रहेकोमा �न�नानसुार �.1४,६३,४११।०० फ��ट ग�र पेश भएकोले स�पर��ण गर�एको छ। बाँक� बे�जू फ��ट गन� पा�लकाको �यान
जान ुपद�छ।

दफा आ�थ�क वष� बे�ज ुको �यहोरा बे�ज ु रकम फ��टको �यहोरा फ��ट रकम

18 2076/77 पदा�धकार�ह�ले दोहोरो सु�वधा �लए वापतको 336000 �न�न पदा�धकार�ह�ले दोहोरो सु�वधा �लए वापतको रकम काया�लयकोको �था�नय संिचतकोषमा 144000

�म भौचर
न�बर
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िमित

िबषय बे�जु रकम
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रकम असुल हुन ु पन� दािखला गरेको �माण पेश भएको

�.सं नामथर रकम

1. वडा नं 6 वडा�य� पशु�राम राई 48000

2. वडा नं 7 वडा�य� सुय � बहादरु राई 48000

3. वडा नं 4 वडा�य� फौद�संह काक� 48000

ज�मा 144000

29 2076/77 जयकुमार राईलाई घरभाडा वापतको रकम बढ�

भु�ानी भएको

21500 जयकुमार राईलाई घरभाडा वापत बढ� भु�ानी भएको रकम काया�लयको �था�नय संिचत

कोषमा दािखला भएको �माण पेश

21500

30 2076/77 मि�दरा ख�कालाई बढ� भु�ानी भएको 4760 मि�दरा ख�कालाई बढ� भु�ानी भएको रकम काया�लयको �था�नय संिचत कोषमा दािखला

भएको �माण पेश

4760

37 2076/77 योजना अ�भमुिखकरण ता�लममा पदा�धकार� तथा

कम�चार�ह�ले �िश�ण भ�ा बढ� भु�ानी �लएको

38765 �न�नान ुसारका पदा�धकार� र कम�चार�ले योजना अ�भमुिखकरण ता�लममा �िश�ण भ�ा बढ�

भु�ानी �लएको रकम काया�लयको �था�नय संिचतकोषमा दािखला गरेको �माण पेश

�.सं नामथर रकम

1. उपा�य� स�झना राई 13600

2. वडा नं 6 वडा�य� पशु�राम राई 850

3. वडा नं 7 वडा�य� सुय � बहादरु राई 850

4. �.�.अ. जंगम राई 3150

5. अ�धकृत अ�त राई 1785

6. स.ई सरोज �े�ठ 4760

7. अ.स.ई �ानराज भ�राई 4760

8. ई. सुजन घले 4760

9. वडा नं 4 वडा�य� फौद�संह काक� 850

ज�मा 35365

35365

39 2076/77 ना.�ा.स शुभराज राईलाई बढ� भु�ानी भएको 26000 ना.�ा.स शुभराज राईलाई बढ� भु�ानी भएको रकम संिघय संिचतकोषको बे�ज ु खातामा

दािखला भएको �माण पेश

26000

40 2076/77 �व�भ� �व�ालयह�लाई बढ� भु�ानी भएको 119383 �व�भ� �व�ालयह�लाई बढ� भु�ानी भएकोमा कटु�जे मा.�वले बढ� भु�ानी भएको रकम

संिघय संिचतकोषको बे�ज ु खातामा दािखला गरेको �माण पेश

57000

46 2076/77 �वा��य तफ� का कम�चार�ह�लाई समायोजन �ेड

वापत बढ� भु�ानी भएको

41846 �वा��य तफ� का कम�चार�ह�लाई समायोजन �ेड वापत बढ� भु�ानी भएकोमा �वरे�� मह�ोको

�.१२,०००।०० र स�यकला राईको �.५,३२२।०० गर� �.१७,३२२।०० बढ� भु�ानी

भएको रकम संिघय संिचतकोषको बे�ज ु खातामा दािखला गरेको �माण पेश

1७३२२

48 2076/77 �व�भ� �व�ालयह�लाई पा�पु�तक अन ुदान

रकम बढ� �नकासा भएको

73984 �व�भ� �व�ालयह�लाई पा�पु�तक अन ुदान रकम बढ� �नकासा भएकोमा �न�नान ुसारका

�व�ालयह�ले बढ� भु�ानी भएको रकम संिघय संिचतकोषको बे�ज ु खातामा दािखला गरेको

�माण पेश

�.सं �व�ालयको नाम रकम

1. नवदगुा� मा.�व दलगाउँ 25348

2. प�चक�या �ा.�व बैकु�ठे 3491

ज�मा 28839

28839
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07 2075/76 पदा�धकार�ह�ले पोशाक भ�ा वापत भु�ानी

�लएको रकम असुल हुन ु पन�

240000 �न�नान ुसारका पदा�धकार�ह�ले पोशाक भ�ा वापत भु�ानी �लएको रकम काया�लयको �था�नय

संिचतकोषमा दािखला गरेको �माण पेश

�.सं नामथर रकम

1. वडा सद�य सर�वती थापा 10000

2. वडा सद�य कमलादेवी राई 10000

3. वडा सद�य नैनकला दज� 10000

4. वडा सद�य जगत बहादरु चौहान 10000

5. वडा सद�य �लल बहादरु मगर 10000

6. व.स. हक�  बहादरु राई 10000

7. व.स. क�वता �े�ठ 10000

8. व.अ. फौद�संह काक� 12000

ज�मा 82000

82000

23 2074/75 पदा�धकार�ह�ले वैठक भ�ा �लए वापत असुल

हुन ुपन�

41650 �न�नान ुसारका पदा�धकार�ह�ले वैठक भ�ा वापत भु�ानी �लएको रकम काया�लयको �था�नय

संिचतकोषमा दािखला गरेको �माण पेश

�.सं नामथर रकम

1. व.स. हक�  बहादरु राई 19125

ज�मा 19125

19125

33 2076/77 ना.�ा.स शुभराज राईलाई वडा नं 4 र 6 मा

�वतरण गन � �वषाद� ख�रद वापत भु�ानी

�दएकोमा सो सामा�ीको िज�सी दािखला र �वतरण

भपा�ई पेश नभएको

180000 ना.�ा.स शुभराज राईलाई वडा नं 4 र 6 मा �वतरण गन � �वषाद� ख�रद वापत भु�ानी

�दएकोमा सो सामा�ीको िज�सी दािखला र कृषकलाई �वतरण गरेको भपा�ई पेश भएको

180000

20 2075/76 काय�पा�लकाको �नणा�यान ुसार काया�लयमा काय�रत

जनशि�बाट सव� तथा �डजाइन गराई �बल भपा�इ

पेश नभएको

847500 गाउँपा�लकाको �म�त 2075 असोज 5 को �नण�य नं 1 अन ुसार गाउँपा�लकाको आ�नै

जनशि�बाट सव� तथा �डजाइन गराईएको र सव� ��तवेदन 13 थान �ा� भएको आधारमा

भु�ानी �दएको �माण पेश भएको

847500

ज�मा स�पर��ण भएको रकम १४६३४११

७५ अ�ाव�धक बे�जु
अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ

गत वष�स�मको
बाँक� ब�ेजू (A)

यो वष� संपर��ण
ग�रएको ब�ेजू(B)

यो वष� कायम
ब�ेजू(C)

संपर��णबाट
कायम ब�ेजू(D)

अ�या�वधक
बाँक� ब�ेजू

(E=A-B+C+D)

४३२८४ 14६३ २०८०२ 0 ६४०८६
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भौचर
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७६ लेखापरी�ण संल� टोलीह�
लेखापर��णमा संल�न टोल�ह�

�स.नं. कम�चार�को नाम ह�ता�र
१ लेखापर��ण अ�धकार� �ी �कशोर

पो�ले
२ लेखापर��ण अ�धकार� �ी च�� शेर

राई
३ लेखापर��ण अ�ध�क �ी स�ुनता

कुमार� साउद

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


