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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : च��कोट गाउँपा�लका, गु�मी , छ�कोट गाउँपा�लका , गु�मी

काया�लय �मुख इ�� बहादरु �े�ी २०७८-७-२८ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख अन�तपाणी मरा�सनी २०७८-४-१ २०७८-७-८

लेखा �मुख बश�त �रजाल २०७८-४-१

बे�जु रकम २८,७९३,४४३

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�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस च��कोट
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� च��कोट गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ८ वडा, ४२ सभा सद�य, १०५.७३ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १८७५१ जनसं�या
रहेको छ ।

२ लेखापरी�णको उ�े�य
�थानीय तहकाे िव�ीय िववरण तथा कारोबारको िनयिमतता तथा औिच�यको आधारमा परी�ण गरी िव�ीय �ितवेदन उपर उिचत आ�व�तता �दान गनु� िव�ीय लेखापरी�णको उ�े�य रहेको छ । िव�ीय
लेखापरी�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखापरी�ण नीित मानद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�वप�, लेखापरी�ण माग�दश�न, �यवसाियक लेखापरी�णका असल
अ�यासको आधारमा तयार ग�रएको �वीकृत लेखापरी�ण योजना काय��म र लेखापरी�णको िव�ध अनुसार लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ ।

३ िव�ीय �यव�था

यस वष� गाउँपा�लकाको सु� (SuTRA) को २७२ बाट दे�खएको आय �यय र बाँक�को िववरण यस �कार छ ।

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४९,१०,३३,१६५.५५ ४८,११,३०,३२८.५७ ४८,११,३०,३२८.५७ ४८,५१,२३,६८२.४१ ४८,५१,२३,६८२.४१

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ४८,३२,२६,२८१ ४७,३६,४७,८०१.०२ ० ४७,३६,४७,८०१.०२ ४६,७६,१४,९६८.९७ ० ४६,७६,१४,९६८.९७

११००० कर ११ ८,१२,३३,२८१ ७,९३,२३,७५६.२५ ० ७,९३,२३,७५६.२५ ६,८५,०५,२०१.५६ ० ६,८५,०५,२०१.५६

१३००० अनुदान ३९,६३,७३,००० ३८,६३,३७,००० ० ३८,६३,३७,००० ३८,८९,१४,६२० ० ३८,८९,१४,६२०

संघीय सरकार १२ ३६,२१,८५,००० ३५,२१,४९,००० ० ३५,२१,४९,००० ३३,८३,५०,६२० ० ३३,८३,५०,६२०

�देश सरकार १२ ३,४१,८८,००० ३,४१,८८,००० ० ३,४१,८८,००० ५,०५,६४,००० ० ५,०५,६४,०००

१४००० अ�य राज�व ५६,२०,००० ७९,८७,०४४.७७ ० ७९,८७,०४४.७७ १,०१,९५,१४७.४१ ० १,०१,९५,१४७.४१

ख. अ�य �ाि� ७८,०६,८८४.५५ ७४,८२,५२७.५५ ७४,८२,५२७.५५ १,७५,०८,७१३.४४ १,७५,०८,७१३.४४

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ७८,०६,८८४.५५ ५८,०६,६७७.५५ ० ५८,०६,६७७.५५ १,३४,९३,००३.०५ ० १,३४,९३,००३.०५

धरौटी ० १६,७५,८५० ० १६,७५,८५० ४०,१५,७१०.३९ ० ४०,१५,७१०.३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ५१,४७,४४,३३८.५५ ४२,२३,६५,२९३.६० ४२,२३,६५,२९३.६० ४३,५५,१४,०४७.२१ ४३,५५,१४,०४७.२१

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ५०,६९,३७,४५४ ४१,८३,५७,२८८.७९ ४१,८३,५७,२८८.७९ ४२,३७,९६,७८२.७१ ४२,३७,९६,७८२.७१

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ २०,८२,१३,९६० १८,१५,८७,४१४.३१ ० १८,१५,८७,४१४.३१ १४,४५,६६,५०९.४२ ० १४,४५,६६,५०९.४२

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १८ ७,९७,८१,९९४ ५,६७,४८,४०३.७७ ० ५,६७,४८,४०३.७७ ९,७४,३९,४०८.७५ ० ९,७४,३९,४०८.७५

२४००० �याज, सेवा शु�क तथा ब�क
किमशन

१८ ० ० ० ० ० ० ०

२५००० सहायता (Subsidy) १८ ० ० ० ० ७,४२,५०० ० ७,४२,५००

२६००० अनुदान १८ ४,३२,०३,००० ३,९१,८७,७४४.८७ ० ३,९१,८७,७४४.८७ २,४९,५५,०३६ ० २,४९,५५,०३६

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ १,००,१०,००० ५८,४६,१०१ ० ५८,४६,१०१ १,०५,८२,६७९ ० १,०५,८२,६७९

२८००० अ�य खच� १८ ३२,६८,००० २३,१०,५५५ ० २३,१०,५५५ २५,५३,८०३ ० २५,५३,८०३

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत
खच�

१८ १६,२४,६०,५०० १३,२६,७७,०६९.८४ ० १३,२६,७७,०६९.८४ १४,२९,५६,८४६.५४ ० १४,२९,५६,८४६.५४

घ. अ�य भू�ानी ७८,०६,८८४.५५ ४०,०८,००४.८१ ४०,०८,००४.८१ ४३,५५,१४,०४७.२१ ४३,५५,१४,०४७.२१

कोषह� ७८,०६,८८४.५५ २६,७४,४०० ० २६,७४,४०० १,०४,५१,८६४.५० ० १,०४,५१,८६४.५०

धरौटी ० १३,३३,६०४.८१ ० १३,३३,६०४.८१ १२,६५,४०० ० १२,६५,४००

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ० ० ० ०

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (२,३७,११,१७३) ५,८७,६५,०३४.९७ ५,८७,६५,०३४.९७ ४,९६,०९,६३५.२० ४,९६,०९,६३५.२०

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) २,६९,४९,६३३.३९ २,६९,४९,६३३.३९ ४,८८,१५० ४,८८,१५०

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (२,३७,११,१७३) ८,५७,१४,६६८.३६ ८,५७,१४,६६८.३६ ५,००,९७,७८५.२० ५,००,९७,७८५.२०

ब�क तथा नगद बाक� २४ ८,५७,१४,६६८.३६ ८,५७,१४,६६८.३६ ६,५६,३४,०४५.२० ६,५६,३४,०४५.२०

�थानीय सं��त कोषः �थानीय स��त कोष स�व�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः
�थानीय तहको एक�कृत िव�ीय िववरणले सो पा�लकाको स�पेूण आय र �ययको यथाथ� िच�ण गन� गरी कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट C-GAS माफ� त ह�न िनकासा लगायतका स�पूण� आय �यय समावेश नगरेको देहाय
अनसुार स�ु र एक�कृत िववरणमा फरक परेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िववरण म.ले.प.फा.नं. २७२ एक�कृत आय �यय िववरण फरक

गत वष�को अ�या २६९४९६३३.३९ २९९५६५१८.३९ ३००६८८५

यस वष�को आ�दानी ४८११३०३२८.५७ ६४९४१६४८७.६१ (१६८२८६१५९.०४)

यस वष�को खच� ४२२३६५२९.६० ६३८५४९०४५.५२ (५९६३१२५१५.९२)

बाँक� मौ�दात ८५७१४६६८.३६ ४०८२३९६०.४८ ४४८९०७०७.८

लेखा �णाली सु�बाट सजृना भएको म.ले.प.फा.नं. २७२ ले पा�लकाको यथा�थ आय �ययको �ितिन�ध�व गरेको दे�खएन । सबैआय �ययलाई सु�को मा�यमबाट एक�कृत गनु� पद�छ ।म.ले.प.फा.नं. २७२
अनुससार एक�कृत आय �यय िववरणमा बढी रहेको बाँक� मौ�दात � ४४८८९०७०७.८८ को िहसाब िमलान ह�नुपद�छ।

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली

४.१ वडा सिचवको पदपूित�: पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपूण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय बमो�जम छ । �र� पदह�को पदपूित�
गनु�पद�छ ।

वडा सं�या वड सिचवको दरब�दी वडा सिचवको पदपूित� �र� वडा सिचव

८ ८ २ ६

४.२ बे�जु लगतः बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका देहायका म. ले. प. फाराम म�ये काया�लयस� स�ब��धत म. ले. प. फाराम ८०१ बे�जु
लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत, म. ले. प. फाराम ८०४ बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन, म. ले. प.

फाराम ८०५ स�परी�ण गो�वारा अिभलेख फाराम राखेकाे पाइएन । यसमा सुधार ह�नु पद�छ ।

४.३ म.ले.प. फारमह�को �योगः सािवकमा रहेका म.ले.प. फारमह�को स�ा नयाँ म.ले.प. न�बरह� २०७६ अनुसार म.ले.प.फा. नं. ९०१ दे�ख ९१० आ�त�रक िनय��ण �णालीसँग स�ब��धत फारमह�
ज�तै आई.िट. तथा स�टवेयरसँग स�ब��धत अिभलेख, प�रवारको दिैनक �मण भ�ा स�ब�धी अिभलेख, सवारी साधन तथा मेिशन �योगको लगबुक, र�सद िनय��ण खाता, �मण �ितवेदन, कम�चारी
द�तखत नमुना अिभलेख आिद म.ले.प. फारमह� आंिशक �पमा �योग गरेको दे�खयो । काया�लयको काय�स�पादनमा िमत�यियता तथा �भावका�रता �याउन कामको �कृितअनुसार फारमह�को
�यव��थत र पूण� �योग गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.४ सूचना �िव�ध प�ितः - नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय मा�यमबाट स�ालन
गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था
रहेको छ । �थानीय तहले स�ब�धी स�टवेयर ख�रद गरी देहायबमो�जम �. ४५७२०० खच� गरेकोमा ख�रद भएका स�टवेयरको सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन । य�ता स�वेयर
�वीकृित �लई �योग गनु�पद�छ साथै सूचना �िव�ध प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ को �योग गरी िव�ुतीय �णाली �योगकता� स�ब�धी
िववरणलाइ अ�यव�धक गनु� पद�छ ।

४.५ आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाइएन। यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसूची १४ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाइएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा
आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् चालु खच� खातामा �. १०३५५०८.१९ र पँुजीगत खच� खातामा �. २६५२९९५.१६ मौ�दात रहेकोमा २०७९ साउन २९ गते �. ३४११०९७७.४० मा संिचत
कोषमा ट� ा�सफर गरेको ।
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको
�गित �ितवेदन तयार गरेको पाइएन।
काया�लयको �े�ता र ब�कबीचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�ब�धमा ब�क िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�ब�धमा यक�न गन� सिकएन ।
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�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाइएन ।
िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतरणमुखी रहेको पाइयो ।
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 पाइयो ।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन ।
साना तथा ठूला सबै िनमा�ण काय�को नापी िकताब क��यूटरबाट तयार ग�रएको लुजिशटमा भरी भु�ानीको लेखासाथ रा�ने गरेको छ । कितपय िनमा�ण काय�लाई थप िनर�तरता िदन वा अ�य
कारणले पिछ पिन पुनरावलोकन गन� पन� भएकोले आव�यक परेको समयमा उपल�ध ह�न स�ने गरी सं�थागत �मृितको लािग िड�जटलाईज गरी वा अ�य तवरले सुरि�त रा�न आव�यक दे�ख�छ ।
कितपय सडक तथा कुलो÷नहर िनमा�ण तथा मम�तमा सो �थानको चेनेज नं. उ�ेख गन� नगरेबाट एकै काय�को लािग दोहोरो भु�ानी ह�न स�ने र िनमा�ण�थलको अनुगमन िनरी�णमा ि�िवधा ह�ने
भएकोले जुनसुकै समयमा पिन िनमा�ण�थलको पिहचान ह�ने गरी चेनेज लगायतका संकेतह�लाई अिनवाय� गनु�पद�छ ।
जुनसुकै िनमा�णकाय�, मालसामान, परामश� सेवा वा अ�य सेवा ख�रदको लािग लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले िनमा�ण तथा सेवा स�ब�धी काय�को लागत अनुमान तयार
गरेको भए तापिन लागत अनुमान वेगर फिन�चर, काया�लय सामान, क��यूटर आिद ख�रद गरेको दे�ख�छ ।
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाइएन ।
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मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ (क) अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा�
िदइएको तथा इ िटिडएस नगरेको ।
काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान गरी िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद बील भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत
गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाइएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण साम�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको
�थानीय �यूनतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाइएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा बनाएको पाइएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� 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
र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाइएन।
वातावरण संर�णको एक�कृत दीघ�का�लन योजना तयार नगरेको ।
पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको ३६ जनाको दरब�दी रहेकोमा २१ �र� रहेको पाइयो । �यसै गरी �व��य तफ�
३५ दरब�दी रकेकोमा १९ दरब�दी मा� पूित� भइको छ ।
सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम १४ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाइएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाइएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले कमचा�रीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी �.

८९०६२०२७४।- तलब खच� लेखेको पाइयो । तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यक�न ह�न सकेन ।
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमितको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ��य�ट तथा बे�जु
स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले यक�न गरी अ�याव�धक गरेको छैन ।
पा�लकाले चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था अनुसार पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत
तयार गनु� पन� भनी गत िवगतको �ितवेदनमा उ�ेख भए पिन सो �यव�थाको काया��वयन भएको पाइएन ।

तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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५ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

५.१ कानून र स�ालन ��थित– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अधीनमा रही िनयम िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३९ नमूना कानूनह� बनाई
उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म २५ वटा ऐन, ५ िनयमावली,५८ वटा काय�िव�ध, १ िनद�िशका र १ नम�स समेत लगायत ९० वटा कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

५.२ �याियक सिमित– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकाराह �े� 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 गत बष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक�
१ र यो बष� थप भएको ९ गरी कुल १० िववाद दता� भएकोमा ७ वटा मा� फ��यौट भई ३ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो
लगाउनुपद�छ ।

६ राज�व आ�त�रक िनय��ण

६.१ आयको अनुमानः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आयसमेतको �यव�थापन गन� स�ने
�यव�था छ । पा�लकाले पेश गरेको आय÷�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर वापत अनुमािनत �. 88 लाख �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७8।७9 मा �.

1 करोड ३७ लाख ५५ हजार अथा�त अनुमान भ�दा १५७ �ितशत बढी आय �ा� गरेको छ ।

६.२ आ�त�रक आयः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको �यव�थापन गन� स�ने
�यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय बमो�जम छ ।

के���य अनुदानबाट खच� आ�त�रक आय आ�त�रक आय �ितशत

३००८०५२१८ १३७५५००० ४.५७

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा ४.४४ �ितशत मा� रहेको छ । �यसैले पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको
दायरालाई फरािकलो पद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

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

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

११३१४ भुिमकर/मालपोत ११,००,००० १५,९४,११९ १४४.९१

११३२१ घरवहाल कर ५,००,००० ११,५९,१०२ २३१.८२

११३२२ वहाल िवटौरी कर ६,८०,००० २,५२,२६९ ३७.१

११६११ �यवसायले भु�ानी गन� ९,००,००० १०,०४,९५१ १११.६६

१४१५९ अ�य �ोतबाट �ा� रोय�टी ३८,००,००० ३२,९०,४२४ ८६.५९

१४२४३ �सफा�रश द�तुर १,००,००० १५,९२,८४६ १५९२.८५

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर १,५०,००० ४,०९,८०० २७३.२

१४२४५ नाता �मािणत द�तुर ७०,००० ४,८७,४८८ ६९६.४१

१४२४९ अ�य द�तुर १५,००,००० २२,०६,४८६.७७ १४७.१

ज�मा 8800000 11997486

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ�
आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.४ सवारी कर : �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा पा�लकाले आ�नो �े� िभ�का सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी दता� तथा वािष�क सवारी कर र आ�नो �े�मा आउने सबै �कारको
सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारी कर उठाउने ल�य राखेको छैन। हरेक वष� दता� ह�ने सवारीको अिभलेख राखी कर असूलीलाई �भाबकारी बनाउने तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ ।

६.५ �यवसाय कर - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेको छ । यस वष�
पा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत �. १० लाख ५ हजार कर संकलन गरेकोमा पा�लकाको �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन । जसबाट पा�लकाले
संकलन गरेको �यवसाय कर यथाथ� म� स�ने अव�था छैन । तसथ� पा�लकाले आ�नो �े� िभ� स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।

६.६ ७३ बहाल करः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ अनुसार गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको �े�िभ� कुनै �यि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, टहरा, छ�पर, कारखाना, ज�गा
वा पोखरी पूरै वा आंिशक तवरले बहालमा िदएकोमा गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाले �य�तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने �यव�था छ । तर उ� �यव�था वाहेकको पा�लकाले पटके �पमा असुल �.

४२९७९।- गाउँपा�लकको संिचत कोषमा ज�मा गरेको रकम संघीय संिचत कोष खातामा दा�खला गनु� पन� �.

४२,९७९

७ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.१ बैक िहसाब – �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 ब�क खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान
िववरण तयार नगरेको कारण �े�तामा भ�दा ब�कमा �. 45932216।- बढी भएकोले मे.ले.प.फा. नं. २१२ को ढाँचामा ब�क िहसाब िमलान िववरण गनु� पद�छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� िहसाब िमलान गरेको रकम फरक

१ संिचत कोष 25400474.72 30422474.72 5022000 0

२ िविवध कोष खाता 200000 200000 1049092.1

३ आक��मक कोष खाता 0 0 0 0

४ पँूजीगत खाता 5553151.07 6602243.16 39861124

५ धरौटी खाता 3580705.88 3580705.88 0 0

६ चालू खाता 3159610 43020734.25 1049092.1

७ िवपद �यव�थापन कोिभड 2920484.55 2920484.55 0

ज�मा 40814426.2 86746642.6 5022000 45932216

७.२ �ितवेदनः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतले पा�लकाको कोषबाट खच� भएको रकमको चौमा�सक �गित �य�तो अव�ध समा� भएको प�� िदनिभ�
काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गनु�पन�, आ�नो आय र �ययको िववरण ��येक मिहनाको सात गतेिभ� साव�जिनक गनु�पन�, �थानीय स��त कोषमा भएको आय–�ययको चौमा�सक शीष�कगत िववरण तयार
गरी संघीय अथ� म��ालय, �देश अथ� म��ालय, म��ालय तथा राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था रहेकोमा उ� �यव�था बमो�जम �ितवेदन गरेको दे�खएन । ऐनको
�यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

७.३ साव�जिनक स�प��को रेखदेखः 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 गाँउपा�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 । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको र
अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�, गराउनु र अिभलेख रा� नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.४ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७८।७९ 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 २३३८९००० १८३७६७३ ४.३९

सामा�जक �े� २४१४२६५०० २०७६९८६९० ४९.६५

पूवा�धार िवकास �े� ६८,८३२,००० ५८४८६२२८ १३.९८

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन १५७९०००० १३११९५२४ ३.१४

काय�स�ालन तथा �शासिनक खच� १५७४९९९५४ १२०६७६११४ २८.८५

ज�मा ५०६९३७४५४ ४१८३५७२८९ १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक �े�मा सबैभ�दा बढी ४९.६५ �ितशत र सबै भ�दा घटी िव�ीय �यव�थापन र सुशासनमा ३.१४ �ितशत बजेट िविनयोजन गरेको
छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.५ अनुदान िफता�– संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपूरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा
िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । खच� नभई बाँक� रहेकोरकम संघीयको सरकारको �. 39147015.98 र �देश सरकारको िमित � ५७४१४३४.०८ समेत ज�मा � 44888450.06 िफता� गरेको छ ।

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

संघीय सरकार शसत� 252749000 213601984 39147015.98

िवषेश 0 0

समपुरक 0 0

अ�य 0 0

�देश सरकार शसत� 8544000 8124756 419244

िवषेश 6000000 5181431 818569

समपुरक 15000000 10496378.92 4503621.08

अ�य 0 0 0

ज�मा 282293000 237404549.9 44888450.06

७.६ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको
�यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत
न�सा�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका
हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या�वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना,
बजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

८ आ�थ�क सहायता

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.१ ि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 । तर
पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.५ लाख ६२ हजार खच� गरेको छ ।

८.२ आ�थ�क सहायता – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर
पा�लकाले यस वष� �. ९ लाख १६ हजार आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार िवतरण गरेका छ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु� पद�छ ।

९ स�प�� उपयोग र संर�ण

९.१ स�प�� ह�ता�तरण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका
पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�
�यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको, क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समानह� �ज�मेवारी सारेको
पाईएन । यसरी �ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी
जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

९.२ साव�जिनक स�प��को रेखदेखः 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 गाँउपा�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 । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको र
अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�, गराउनु र अिभलेख रा� नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९.३ ४२५-२०७९।४।२४ लागत अनुमानः– साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११(१) मा साव�जिनक िनकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गदा� िनयम ९ र स�ब��धत मालसामानको
�पे�सिफकेशनको अधीनमा रही तयार गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै िनयम ११(२) मा �य�तो लागत अनुमान तयार गदा� स�ब��धत साव�जिनक िनकायले चालु वा अिघ�ा वष�ह�मा सोही �कृितको ख�रद
गदा� लागेको वा�तिवक लागत, �थानीय बजारमा �च�लत दरभाउ, अ�य बजारको �च�लत दरभाउ, उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेट लगायतका कुरालाई आधार �लनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले
िविभ� कृषक समुहह�लाई ५० �ितशत अनुदानमा िमनी िटलर, कुटानी िपसानी िमल, �ेसर, चापाकटर िवतरण गन� अ�िदप ए�ो इ��जिनय�र� से�सबाट �. १८९१५००।– मा देहाय अनुसार कृिष
साम�ी ख�रदमा गरेको छ । यसरी ख�रद भएका साम�ी लागत अनुमान र �पे�सिफकेशको आधार बेगर ख�रद गदा� मालसामानको गुण�तर कायम नह�ने र थप �ययभार समेत पद�छ । तसथ� िनयमावलीको
उपयु�� �ावधान अनुसार िन��चत आधार एवं मापद�डको आधारमा मालसामानको लागत अनुमान गरी �पेिशिफकेसन वमो�जमको सामान �ा� गनु� पद�छ । लागत अनुमान तयार नगरी ५० �ितशत
अनुदानमा ख�रद भएका कृिष साम�ी उदाहरण देहाय अनुसार छन्ः–

सामानको नाम सं�या दर भु�ानी रकम

िमनी िटलर ३२ ६७००० २१४४०००

िमनी िमल २९ ३९००० ११३१०००

�ेसर ४ ७०००० २८००००

चापाकटर ६ ३८००० २२८०००

१० िव�ीय िववरण स�ब�धमा

१०.१ िव�ीय िववरण– �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष�
कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् ।

• �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात �. 50,22000।– ले फरक दे�खएको छ ।गाउँपा�लकाले ब�क समायोजन िहसाब तयार गरी चेक सा�न वाँक� रहेको िववरण तयार गरी
िहसाब फरक परेको कारण पेश गरेको छ । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(५) मा काया�लयले �थानीय स��त कोषमा भएको आय �ययको चौमा�सक शीष�गत िववरण तयार गरी
संघीय अथ� म��ालय, �देश अथ� म��ालय, तथा राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िव� आयोगमा पठाउनुपन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले यो वष� स��त कोषको चौमा�सक िहसाव तालुक िनकायमा पठाएको
दे�खएन। तहगत अनुगमन �यव�थालाई ि�याशील बनाउन कानून बमो�जमका िववरणह� तालुक िनकायह�मा पठाउनु पद�छ। • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७६(२) मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तयार गरी लेखापरी�णमा पेश भएन ।
�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 ।

�म भौचर
न�बर
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१०.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष�
समा� भए प�चात् चालु खच� खातामा �. १०३५५०८.१९ र पँुजीगत खच� खातामा �. २६५२९९५.१६ मौ�दात रहेकोमा २०७९ साउन २९ गते �. ३४११०९७७.४० मा संिचत कोषमा ट� ा�सफर
गरेको गरेको छ । तोिकएको अिव�ध बचत िभ� संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु� पद�छ ।

१०.३ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार
गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा�
वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क �. १३ करोड २६ लाख ७७ हजार पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर पा�लकाले आ�नो
ख�रद िनयमावली नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना/
गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

१०.४ िवतरणको भपा�इः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम ३९(४) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� बील भपा�इ,�माण र कागजात संल� ह�नु पद�छ
।गाउँपा�लकाले २०७९।३।१४ कोिभड लि�त िकसानको लािग संर�ण योजना अ�त�गत ख�रद भएको अमे�रकन फ��किकरा तथा गवारो िनय��णको लािग िकसान भेटनरी, वुटवलबाट ख�रद भएको
िवषादी िवतरण भएको नदे�खएकोले िवतरणको भपा�ई पेश ह�नु पन� �

१२५,०५०

१०.५ परामश� सेवाको लागत अनुमानः साव�जािनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� उपिनयम २ अनुसारको �कृया उ�ेख छ ।साव�जिनक ख�रद
ऐन,२०६३ दफा १ (क) मा स�व��धत साव�जािनक िनकायमा उपल�ध जनशि�वाट कुनै काम ह�न नस�ने भएमा परामश� सेवा ख�रद गन� सिकने �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले गाउँपा�लकाको ५ वष�
आव�धक योजना िनमा�णकोलािग � २० लाख वजेट िविनयोजन गरी ३५७।०७९।१।७ वाट � १९६६२०० अलाना इ�टरनेसनल लाई नन फाइलर �याट बील राखी भु�ानी िदएको दे�ख�छ ।परामश�
सेवाको लागत अनुमान िनयम अनुसार बनाएको छैन र परामश� दाताले �ािव�धक ��ताव अनुसार �ितवेदन तयार नगरेको र तयार भएको योजना गाउँपा�लकाको लािग उपल��ध मुलक भएको नदे�खएकोले
अिनयिमत दे�खएको �.

१,९६६,२००

१०.६ बढी भु�ानीः गाउँपा�लका र च�े�वर �माट� कृिष गाँउ बा�ा तथा तरकारी पकेट समुह च��कोट ३,४ र ६ हरेवालाइ जमुना पारी वा�ा ख�रद र वा�ाको खोर िनमा�ण काय��मको लािग ८५ �ितसत
गाउँपा�लका र १५ �ितशत उपभो�ाको सहभागीता रहने गरी स�झौता भएका छ ।वा�ाको खोर िनमा�णमा सहभािगता कि� गरी � ५१४५००।००, जमुना पारी २५ बा�ा �ित वा�ा � १७५०० यस के
गोट �मवाट � ४३७५०० ख�रदमा ८५ �ितशत � ३७१८७५ र ढुवानी � १२५०० गरी � ८९८८७५।०० भु�ानी ह�नु पन�मा ५६६।०७९।३।२१ वाट कर कि� गरी � ९८४६२५।०० भु�ानी भएको
छ ।विढ भु�ानी भएको � ८५७५० अशुल ह�नु पद�छ ।

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१०.६.१ च�े�वर �माट� कृिष गाँउ बा�ा तथा तरकारी पकेट समुह ८५,७५०

८५,७५०

�म भौचर
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११ सेवा�वाह 

सेवा�वाहको ��थित : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अधीनमा रही आव�यकता अनुसार
िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार २५ वटा ऐन र ५८ वटा काय�िब�ध �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट ज�म दता�
८३६ वटा, मृ�य ुदता� २५९ वटा, बसाइँसराइ २४० वटा, िववाह दता� ३५६ वटा, स�ब�ध िव�छेद दता� ११ वटा गरेको िववरण �ा� भएको छ । कालोप�े सडक ० िम., �ाभेल सडक िनमा�ण सडक २२६४।
१८ िम. रहेको छ ।

१२ बजेट तथा काय��म काया��यन

१२.१
बजेट तथा काय��मः �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� र 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 बमो�जम नगरेको छ । यस �थानीय तहमा िमित २०७८।३।१० गते �. ४६ करोड ६ लाख ३१ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा
२०७८।३।१० गते पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।४।१५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । 

१२.२ बजेट तथा काय��म तजु�मा : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा
काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भए
तापिन आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान
िदनुपद�छ ।

�म भौचर
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१२.३ काय��मह� काया��वयन नभएकोः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �यय (बजेट) को अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार दश गतेिभ�
सभामा पेश गनु�पन� र सभाले काय�पा�लकाबाट पेश गरेको बजेट मा�थ छलफल गरी आषाढ मसा�तिभ� पा�रत ग�रस�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७८।७९ को लािग �. ४७ करोड ५१
लाख ५२ हजारको बजेट पा�रत गरेको छ । बजेटमा समावेश भएका कुल ८८८ बटा काय��म म�ये यस वष� १८२ वटा काय��मह� काया��वयन गरेको पाइएन । काया��वयन नभएका �. ५ लाख भ�दा
मा�थका काय��मह� देहाय अनुसार छन् ।

�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम खच� शीष�क �ोत िविनयोजन �.

१ कोिभड-१९ महामारीबाट �भािवत अित िवप� प�रवार नगद ह�ता�तरण २७२१२ नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु ३०१०

२ �ार��भक बालिवकास सहजकता�हरको पा�र�िमक २११११ नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु १९७२

३ अिनबाय� दािय�व लागत साझेदारी ३११५९ नेपाल सरकार - समािनकरण अनुदान १५००

४ कफ�को साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� (पकेट) िवकास काय��म स�ालन २२५२२ नेपाल सरकार - शसत� अनुदान चालु १२००

५ कम�चारी ता�लम खच� २२५११ राज�व बाँडफाँड - �देश सरकार ५००

१२.४ नीित तथा माग�दश�नः गाउँपा�लकाको आ.व. २०७८।०७९ को नीित तथा माग�दश�न २०७८ असार १० गते गाउँसभामा ��तुत ग�रएकोमा उ� नीित तथा माग�दश�नमा ��तुत भएका िवषयव�तुह� म�ये
कितपय �यहोराह� यस आ�थ�क वष�मा काया��वयन गरेको पाइएन । गाउँसभामा ��तुत नीित तथा माग� दश�नमा उ�े�खत �यहोराह�को काया��वयनको लािग गाउँपा�लकाले आव�यक पहल गनु� पन�
दे�ख�छ । नीित तथा माग�दश�नमा उ�ेख भएका �यहोराह� काया��वयन नभएका उदाहरण देहाय अनुसार छन्ः
• हरेक वडामा एक वटा सुिवधा स�प� �वा��य सं�था �थापनाको ल�य पुरा गन� • समाजमा �या� बा�लववाहको रोकथामको लािग बाल�लव गठन गरी उनीह�को कृयािशलता बढाउने • जे� नाग�रक
िमलन के�� �थापना गन� र यसका लािग आव�यक पूवा�धार तयार गन� • घर दता� गन� �ो�सािहत गन� र यसका लािग आव�यक पूवा�धार तयार गन� • न�सापास �य��था लागू गन� • सडक, नदी, ढल
�े�ा�धकार तोक� सोही मापद�ड अनु�प भवन िनमा�ण काय� अिघ बढाउने • गाउँपा�लकाको िवपद ्काय� योजना तयार गन� • एक यवुा एक उ�मी काय�ब�म स�ालनमा �याउने • कृषकलाई सह��लयतपूण�
ऋण तथा अनुदान उपल�ध गराउन आव�यक �यव�था िमलाउने • बडीगाढ नदीमा बोिटङको स�भा�यता अ�ययन गन� • गाउँपा�लकाको �समानाह�मा �समाना संकेत िनमा�ण गन�
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१२.५ �गित �ितवेदनः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ बमो�जम बजेट तथा काय��म काया��वयन गन� ��येक काया�लयले अनुसूची २ बमे�जमको ढाँचामा
�ैमा�सक �गित िववरण तयार गरी तोिकएको िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा �गित िववरण तयार गरेको दे�खएन । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार
िविनयोजत बजेटबाट भएको खच�को आधारमा भएको �गित देहाय अनुसार छ ।

काय��म/योजना कुल काय��म वािष�क �गित ��थती

शू�य �गित २५%स�म �गित ५०% स�म �गित ७५% स�म �गित

काय��म सं�या ७९३ ९० १६ १९ ३९

१२.६ �ैमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १६(१०) बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम ३५ बमो�जम �ैमा�सक �गित िववरण वनाई पेश
गनु�पन� र �ैमा�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 िववरणअनुसार पँूजीगत खच� वािष�क �. १३ करोड
२६ लाख ७७ हजार खच� भएकोमा �थम �ैमा�सकमा �. १० लाख ६१ हजार अथा�त ०.८० �ितशत, दो�ो �ैमा�सकमा ९८ लाख १६ हजार अथा�त ७.४० �ितशत ते�ो �ैमा�सकमा �. ३ करोड ३८
लाख ३४ हजार अथा�त २५.५० �ितशत र चौथो �ैमा�सकमा �. ८ करोड ७९ लाख ६६ हजार अथा�त ६६.३० �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै असार मिहनामा मा� �. ६ करोड २६ लाख
३४ हजार अथा�त ४७.२१ �ितशत खच� दे�खनुले असारमा आएर खच�को चाप बढेकोले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार �ैमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी
काय��म काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

बजेट उपिशष�क कुल खच� �ैमा�सक खच�

�थम�ैमा�सक दो�ो �ैमा�सक ते�ो �ैमा�सक चौथो �ैमा�सक असार मिहना

पँू�जगत खच�तफ� 132677 1061 9816 33834 87966 62634

�ितशत 0.8 7.4 25.5 66.3 47.21
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१२.७ योजना छनोट र काया��वयन: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �कृितका योजना छनोट
गरी �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत वािष�क गाउँ िवकास योजना २०७८/७९ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत
�भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

िववरण � १ लाख स�म � १ लाख दे�ख २ लाखस�म � २ लाखदे�ख ५ लाखस�मका � ५लाख दे�ख १० लाखस�मका � १० लाखभ�दा बढीको ज�मा

योजना सं�या 387 142 127 61 76 793

ज�मा रकम 26698 24020 47199 48372 360649 506937

�ितशत 5.26 4.73 9.31 9.54 71.14 100

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �. एक लाख दे�ख १० लाख मा�थका समेत ज�मा 793 वटा योजना संचालन गरेकोमा �. १ लाख भ�दा मुिनका मा� 387 वटा योजनाह� रहेका छन् ।
�यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भरी योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृितका काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा
िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

१२.८ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको
��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको
स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फागुन मिहनािभ�
स�प� गरी स�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासक�य अ�धकृतले चैत १५ गतेिभ�
पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई उपल�ध गराउनुपन� कानूनी �यव�था छ । ऐनमा �यव�था भएअनुसार बजेट सीमालगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा
काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान जानुपद�छ ।

१३ 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 र 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� ७ पदमा ९९ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �
२६११९६७४.०० खच� लेखेको 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 ८ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.१५०९०५५.०० भु�ानी
गरेको अिनयिमत िदखएको �.

१,५०९,०५५
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१४ �मण खच� स�ब�धमा 
�मण खच� : लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा
पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् ।
• अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको । • िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा
कम�चारीको �मण स�ब�धी एक�कृत िववरण �ा� ह�न नसकेको । • �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको । • कितपय �मणह�
पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत खच� भु�ानी गन� गरेको । • �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको ।
अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो । �यसैले तोिकएको कानूनी �यव�थाको
पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ

१५ क�याण कोष 

क�याण कोषः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ वमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका कम�चारीले िनजको सेवासत� तथा कानून वमो�जम अवकास ह� ँदा �ा� गन� योगदानमा
आधा�रत उपादान, औष�धउपचार लगायतका सुिवधा उपल�ध गराउन अवकास कोषको �थापना गन� �यव�था छ । उ� कोषमा आ�नो दरव�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाइपाई आएको मा�सक
तलवबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सोको वरावरले ह�ने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकामा काय�रत �थानीय तहका कम�चारीको तलवबाट रकम क�ा गरी क�याण कोषमा ज�मा
गन� गरेको छैन । साथै कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन । यसमा सुधार ह�नु पद�छ ।
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१६ िवतरणमुखी काय��म 

िवतरणमुखी काय��म – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन
पँुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । यस नगरपा�लकाको आ व २०७८।७९ को पँुजीगत बजेट शीष�कबाट भाडाकुडा, फिन�चर, साउ�ड �स�टम िवतरण गन� काय��ममा देहाय अनुसार �  ३२ लाख ९
हजार खच� गरको पाइयो ।य�ता �कारका िवतरणमुखी काय��मबाट उ�पादक�व वृि� नह�ने, िवतरण भएका साम�ीको सदपुयोग नह�ने ह� ँदा रा�यको �सिमत �ोत साधनबाट सव�साधारण जनताले लाभ �लन
नस�ने ह� ँदा स�तो खच� िनय��ण गनु� पद�छ । यसका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन् ।

भौ.नं. र िमित लाभ�हीको नाम िववरण रकम

२३४-२०७८।१२।२९ दह ओखरबोटे आमा समुह फिन�चर, भाडाकुडा ९९७०९

२१७-२०७८।१२।१७ उदय शा��त यवुा �लव साउ�ड �स�टम ९९३०९

१९६-२०७८।१२।१० िपपल�ख आमा समुह फिन�चर, भाडाकुडा ११८८६३

१६१-२०७८।११।२३ समाजसेवा आमा समुह फिन�चर ४४९१०

१५९-२०७८।११।२३ �वा�दी तथा अज�वा झरना आमा समुह फिन�चर ९९७८४

१५८-२०७८।११।२३ जनिहत यवुा�लब साउ�ड �स�टम ९९०००

१४६-२०७८।११।२२ नबदगुा� आमासमुह फिन�चर ५००००

४२३-२०७९।३।२२ �सज�नशील यवुा �लव झार खक� खेलकुद साम�ी ४९२००

४२५-२०७९।४।२४ िविभ� कृषक समूह (५० �ितशत अनुदान) िमिनिटलर ३२, �यापकटर ६ �ेसर ४ र िमनी िमल २९ १८९१०००

४०८-२०७९।३।२२ ३६ घर प�रवार िव�ुत िमटर, तार ३५८९००

३००-२०७९।२।१८ वजेनी, देवलधारा का�ाबोट िकउँ द�लतटोल आमा समुह भाडाकुडा ९९८०२

२८४-२०७९।१।१९ मजुवा �गितशील आमा समुह फिन�चर 98200

२८३-२०७९,१।१६ राम आ�म आमा समुह फिन�चर 100000
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१७ क��ट�जे�सी खच� 
क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० को उपिनयम (७) सँग स�ब��धत अनुसूची १ मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� वक�  चाट� र �टाफ खच�को
लािग २ �ितशत र अ�य सानाितना खच�को लािग २ �ितशत क��ट�जे�सी खच� गन� सिकने �यव�था छ ।पा�लकाबाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट ३ �ितशतका दरले बीलबाट
य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ । पा�लकाले आ.व २०७8/७9 मा क��ट�जे�सी बापत � 3181215 क�ी गरेको छ । उ� रकम म�ये �. 30 लाख 8 हजार खच� भएको छ । यसरी क�ी गरेको रकमको
काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन ।

१८ काेिभड १९ तफ�

१८.१ �ा� रकम र खच�ः कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा २०७८ असार मसा�तस�म �थानीय तहको आ�नै बजेटबाट िविनयोजन भएको �. २० लाख �ा� भएको िववरण पेश गरेको छ भने
कोिभड �कोप �यून भभएको कारण उ� रकम खच� नभई िवपद ्�यव�थापन कोषमा आ�दानी बाँधेको छ ।

१८.२ खोपको अव�था : पा�लकालाइ िविभ� समयमा कोिभ�सल, भेरोसेल र जो�सन खोप गरी ११४५४ खोप �ा� भएको दे�ख�छ । कूल जनसं�या 21791 म�ये ५ वष� मा�थ उमेर समुह 1154४ पिहलो डोज,

10459 दो�ो डोज र 6931 जनाले बु�टर खोप लगाएको दे�ख�छ । खोप �ाि� र खोप लगाउनेको िववरण देहाय अनुसार छ ।

खोपको िववरण �ा� प�रमाण खोप लगाउने सं�या िफता� खोप बाँक� खोप

सव ै�कारको खोपको ११४५४ ११४५४ ० ०

१८.३ कोिभड परी�णः पा�लकाले पेश गरेको िववरण अनुसार २०७९ असार मसा�तस�म ५०६ जनामा ए��टजेन परी�ण गदा� २२८ जना सं�िमत फेला परेको दे�ख�छ । �यसै गरी ३५८ जनाको परी�ण गदा�
१०९ जना सं�िमत फेला परेको दे�ख�छ । परी�ण र परी�णको दर देहाय अनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. परी�ण िव�ध परी�ण सं�या सं�िमत सं�या

१ ए��टजेन 506 228

२ पीसीआर 235 109
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१८.४ बािष�क �ितवेदन िवपद जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद �यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क बष�मा गरेको कामको िबवरण सिहतको बािष�क �ितवेदन
तयार गरी �ज�ा िवपद �यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद �यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेश गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको बािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत
सिमितमा पेश गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�था पालना ह�नुपद�छ ।

१९ िनमा�ण �यवसायीबाट काम गराएको

१९.१ िनमा�ण �यवसायीबाट काम गराएको: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन� र कुनै िनमा�ण
�यवसायी वा सव क�ट� ा�टरबाट काम गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख छ । नमूना छनोटको आधारमा परी�ण गन� गरी छनोट भएका देहायका उपभो�ा सिमितले आफै िनमा�ण काय� गन� गरी �. १६ करोड
३३ लाख ४१ हजारको स�झौता गरेकोमा िनमा�ण �यावसायीबाट काम गराइ सोही बराबरको िनमा�ण �यवसायीह�को िवल पेश गरेको दे�खयो । गाउँ पा�लकाले उपभो�ा सिमितले �यहोनु� पन� योगदान समेत
समावेश नगरी स�झौता गरेको छ । नमुना छनोटको आधारमा परी�ण गदा� गाउँपा�लकाबाट भु�ानी भएको ९१६९६२६ भ�दा बढी िनमा�ण �यवसायीबाट िवल पेश गरेको दे�ख�छ ।उपभो�ा सिमितको
योगदान नभएको तथा िनमा�ण �यवसायी र काया�लयबीच म�य�थकता�को �पमा मा� काम गन� गरेकोले गाउँपा�लकाबाट भु�ानी भएको रकमबाट िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत काम गराउने
उपभो�ा सिमित, जाँचपास गन� �ािव�धक तथा �सफा�रसकता� एवं अनुगमनकता�लाई यस स�ब�धमा �ज�मेवार वनाउनु पन� दे�खएको �.

भौ.नं. आयोजना भु�ानी गापा अनुदान िनमा�ण �यवसायी वील रकम

२४९-२०७९।१।२ िपपलपाटा मोटरबाटो �तरो�ित १२६२०४ १३००००० िवहानी िनमा�ण सेवा १२६०००

ब�नेत िनमा�ण सेवा ३७३६३७

२२२-२०७९।१२।१७ हरा�चौर मोटरबाटो मम�त ६९८४०० ७२०००० िटमुरे क����न ४५२०२३

१९४-२०७८।१२।१६ घु�ती नौ डाडा मोटरबाटो १३८००४ १५००००० ल�मी क���सन १५१४२०

१८५-२०७८।१२।९ रामपुर दाङ�सङ मोटरबाटो १८८९५० २०००००० नाइजल िनमा�ण सेवा १९६०७६

१७३-२०७८।११।२९ दह सा�लमे दह मोटरबाटो ३७७४९७ ४००००० ल�मी क���सन ३९८८९०

१३९-२०७८।११।१३ गौराचौर खरेलटोल मोटरबाटो ९७००० १००००० ,, १००९०९

१२५-२०७८।११।१० दमुका �यालपोखरा मोटरबाटो १४५००० १५०००० िवहानी िनमा�ण सेवा १४९१६०

७४-२०७८।१०।१८ ५,६,७ मोटरबाटो सफाई ११९९३८ १२५००० ल�मी क���सन १५०००६

६२-२०७८।१०।६ वडा�तरीय शाखा बाटो सफाई ८२४५०० ८५०००० बमबम िव�डस� ८५२०२०

९,१६९,६२६
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५७-२०७८।१०।५ सािवक वाड� नं. ९ मोटरबाटो सफाई १९११२१ २००००० एभरि�न क����सन १९८८००

५६-२०७८।१०।५ धौलािदप तोष धारापानी मोटरबाटो १९४००० २००००० ल�मी क���सन १९६६२०

४३-२०७८।९।५ वडा�तरीय शाखा बाटो सफाई ९७०००० १०००००० ,, १०९६२००

३९-२०७८।९।२५ शा��तपुर रेगी िटमुरे मोटरबाटो २४२५०० २५०००० बमबम िव�डस� २५७६४०

३५-२०७८।९।२० शा��तपुर डाँडावन मोटरबाटो २४२५०० २५०००० ,, २५३१२०

३०-२०७८।९।११ वडा�तरीय शाखा बाटो सफाई ४८५००० ५००००० नाइजल िनमा�ण सेवा ५३०७८६

२५-२०७८।९।११ चारकोटे त�ाफाँट मोटरबाटो ४६७५७४ ५००००० िवहानी िनमा�ण सेवा २७७९८०

४७१-२०७९।३।२५ ए�लेिपपल कोट �स�बाबा मोटर बाटो ७९५२५२ १०००००० िवरे�� क����न ७१८६८०

३९९-२०७९।३।३१ ए�लेिपपल �स�बाबा मोटर बाटो १४५२४४ १५००००० िटमुरे क����सन १६९५००

३७८-२०७९।३।२० शा��तपुर िचसापानी नेटाका पोखरी १५४६५६ २५०००० आइसा आरती िनमा�ण सिमती १३१४७३

३८१-२०७९।३।२० मजुवा गेख� शा��तपुर सडक १९४००० २००००० ब�नेत क����सन ८६२९९

एभरि�न क����सन ७९१००

३६९-२०७९।३।१६ सानारघु चारनारे का�लपोखरी मोटर बाटो १६९६७ २००००० सृगे�वर िनमा�ण सिमती २०००१०

३३१-२०७९।३।२० गोबा��दप िवभुखक� ४५९८२५ ५००००० िवदषुा क����सन ५०२३९८

३२२-२०७९।२।३० गोबा��दप �ृ�डाँडा मोटर वाटो १४४८६९ १५०००० िटमुरे क����सन ३७४३१२

िवदषुा क����सन १५२०९८

३१३-२०७९।२।२५ वसोर धारापानी मोटर वाटो १४५५०० १५०००० �ृगे�वर िनमा�ण सिमित १५०२९०

३०९-२०७९।२।१३ शा��तपुर िचसापानी मोटर वाटो ४८५००० ५००००० अजु�न िव�डस� ४९९३६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९९-२०७९।२।१७ डाडापानी सु�खयाटोल मोटर वाटो ४७५२६० ५००००० वमवम स�लायस� ३०१७१०

२९८-२०७९।२।१६ भैरवा �थान यवुा �लव खेलमैदान ७१६७० १००००० व�नेत क����सन ७९३००

२७५-२०७९।१।१४ झोलु�े पुल दे�ख छहरा स�म मो.वा. २४०९४१ २५०००० वमवम िव�डस� २५१०८६

२७१-२०७९।१।१४ झरना �ा.िव. घडेरी �यव�थापन १४५५०० १५०००० वमवम िव�डस� १५३११५

२७०-२०७९।१।९ अज�वा वायगौडा िद�ुङ सा�लने १८६७५४ २००००० ल�मी क���सन १९८८८०

ज�मा ९१६९६२६ १५६९५००० ० ९८०८९०७

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ११ उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले िनमा�ण काय� स�प� गरी सकेपिछ स�ब��धत साव�जिनक िनकायले खटाएको �ािव�धक
कम�चारीबाट �य�तो कामको जाँचपास गराई �य�तो िनकायबाट �ा� रकम र जनसहभािगताबाट �यहो�रएको �म, नगद वा �ज�सी समेत कुल खच�को िववरण सो िनकायमा पेश गनु� पन�छ । स�ब��धत
साव�जिनक िनकायले �यसरी �ा� भएको िववरणको अिभलेख रा�नु पन� �यव�था छ । मा�थको ता�लका अनुसार नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� उपभो�ा सिमितले काया�लयवाट तयार गरेको
लागत अनुमान वरावरको कामको िनमा�ण �यवसायीको मू.अ.कर िवजक राखी भु�ानी �लने गरेबाट उपभो�ा सिमितले आ�नो योगदानबाट गनु�पन� काय� नगरी केवल अनुदान रकमको मा� काम गन� गरेको
दे�खयो। उपभो�ा सिमितले �म योगदान नगरेको र �ि�या पुर् याउने �योजनको लािग उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेकोमा िनमा�ण �यवसायीको म�य�थकता�को �पमा मा� काम गन� गरेकोले उपभो�ा
सिमितको योगदान दे�खएन ।

१९.२ हेभी इ��वपमे�टको �योगः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर,

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

गो. भौ.नं./ िमित उपभो�ा सिमितको नाम िनमा�ण �यसायी कूल मू�यांकन हेभी उपकरणमा भएको खच�

६९–२०७८।१०।७ डकुवा भास� खोला राव वौसदी मोटरबाटो �ृ�े�वर िनमा�ण सेवा ७७६११५ ४९७२००

३०-२०७८।९।११ वडा�तरीय शाखा बाटो सफाई नाइजल िनमा�ण सेवा ४८५४२० ५३०७८६

६२–२०७८।१०।६ वडा�तरीय बाटो सफाइ योजना बमबम िव�डस� ए�ड स�लायस� ८२९७४० ८५२०२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७–२०७८।१०।५ सािवक वाड� नं. ९ मोटरबाटो सफाई एभर�ीन क����सन १९८०१० १९८८००

५६–२०७८।१०।५ धौलादीप तोष धारापानी मोटरबाटो ल�मी क�ट��सन १९५९३४ १९६६२०

४३–२०७८।९।२५ वडा�तरीय बाटो सफाइ योजना ल�मी क�ट��सन ९७४४०० ९८३१००

२४९-२०७९।१।२ िपपलपाटा मोटरबाटो �तरो�ित िवहानी िनमा�ण सेवा, ब�नेत िनमा�ण सेवा १२६२३०४ ५९९६३७

२२२-२०७९।१२।१७ हरा�चौर मोटरबाटो मम�त िटमुरे क����न ६९८४०० ४५२०२३

१८५-२०७८।१२।९ रामपुर दाङ�सङ मोटरबाटो ल�मी क���सन १५१४२० १५१४२०

१७३-२०७८।११।२९ दह सा�लमे दह मोटरबाटो ल�मी क���सन ४००२०० ३९८८९०

३८१-२०७९।३।२० मजुवा गेख� शा��तपुर सडक ब�नेत क����सन १९७०७५ ८६२९९

३२७-२०७९।२।३१ शा��तपुर िटमोरे सडक �तरो�ती रेसु�ा दश�न क����सन १२५७५८४ ८०००४

३०९-२०७९।२।१३ शा��तपुर िचसापानी मोटर वाटो अजु�न िव�डस� ४८७०३७ ४९९३६९

२९९-२०७९।२।१७ डाडापानी सु�खयाटोल मोटर वाटो वमवम स�लायस� ४७६११७ ३०१७१०

१९.३ ४६२–२०७९।३।२४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (१) अनुसार एक करोड �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब�धी सेवा सोही �थानमा वसोवास गन�
वा�स�दा र �य�तो सेवा उपभोग गन� समुदाय मा� रहेको उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट गराउन स�ने र उपिनयम १२ अनुसार उ� िनमा�ण काय� स�प� भए पिछ साव�जिनक िनकायले 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 छ । पा�लकाले �थानीय सरकार वा अ�य सरकारी
िनकायले उपभोग गन�, हक भोग नह�ने र उपभो�ा सिमितलाई आयोजनाको �वािम�व ह�ता�तरण नह�ने वडा काया�लय भवनको क�पाउ�ड तथा गेट िनमा�ण काय�को लािग �. ५ लाख िविनयोजन गरेकोमा
उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण गन� गरी स�झौता गरी �. ४८११४२।– य�ता संरचनाह�को रेखदेख, मम�त स�भार गन� �ज�मेवारी समेत ह�ता�तरण नह�ने र उपभो�ा सिमितको गुण�तरय�ु काय� गन�
यो�यता र �मता समेत नह�ने ह� ँदा य�तो िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराउनु िनयम संमत निदखएको �.

४८१,१४२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९.४ पाइप मौ�दातः देहाय अनुसारका उपभो�ा सिमितलाई देहाय अनुसार पाइप ख�रद गरेको वीलको आधारमा �. भु�ानी गरेको पाइयो । �ािव�धकले तयार पारेको नापी तथा काय� स�प� �ितवेदनमा ख�रद
प�रमाण भ�दा घटी पाइप लेइङ गरेको देखाएको छ । उपयोग नभएको �. ४३५६६४०।– को पाइप आगामी आ�थ�क वष�को काय��ममा समावेश गरी पाइप उपयोग भएको �माण पेश गनु� पन� �.

गो. भौ.नं./ िमित उपभो�ा सिमितको नाम पाइप ख�रद प�रमाण लेइङ प�रमाण बाँक� प�रमाण मू�य

४६१–२०७९।३।२४ च��कोट खा.पा. तथा सरसफाई योजना ७७४६ ५५६४ २१८२ २२४६४३

४३३–२०७९।३।२४ च��कोट खा.पा. योजना, मगरगाउँ ७४०० ५७२० १६८० १५३४८७

३७०–२०७९।३।२२ च��कोट खा.पा. योजना, तुराङ ४१८० ३४५५ ७२५ ५७५१०

ज�मा ४३५६४०

४३५,६४०

२० उपभो�ा सिमित तफ�

२०.१ ४५७ २०७९-३-२४ अित�र� वे�ेजः नेपाल सरकारको �वीकृत दर िव�लेषण न�स� नं. ७.५ अनुसार आर.सी.सी. स�ब� काय�का लािग फलामे ड�डीको किट� बे��ड� तथा �ले�स� समेतका लािग ५ �ितशत स�म थप गरी
प�रमाण गणना गन� सिकने उ�ेख छ । काया�लयबाट पेश भएको ड� इ� िडजाइन तथा बार शे�ुल अनुसार फलामे ड�डीको कूल प�रमाण गणना गदा� �यािप� उ�ेख गरी ५ �ितशत थप गरेको पाइयो ।
नापी िकतावमा १६०.८५ के.जी. फलामे ड�डीको �. १८९२२.४० थप लागत समावेश भएको पाइयो । �वीकृत न�स� अनुसार ५% वे�ेज बाहेक यसरी थप प�रमाण समावेश गरी थप �ययभार पारेको �.

१८,९२२

२०.२ �ािव�धक बील र काय� स�प�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ बील वा अ�य कुनै बील बीजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक
नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा सिमितह�बाट स�ा�लत योजनाको ठे�का बीलह�मा लागत अनुमान र
वा�तिवक कामको मू�या�नमा बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान बरावर नै मू�या�न भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने
अव�था दे�खएन । �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प� �ितवेदनमा काय� स�प� गनु�पन� िमित र काय� स�प� भएको िमित लगायतका इ��जिनय�रङ न�स� अनुसार बीलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको
पाइएन । यसले गदा� कुन काम किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा एिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािव�धकले इ��जिनय�रङ न�स� अनुसारको उपभो�ा सिमितको बील
बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०.३ उपभो�ा सिमित 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 कुनै पिन सं�था
िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� ४१८ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �. १६ करोड ३३ लाख ४१ हजार भु�ानी गरेकोमा यसरी
काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प�
प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय �ययको लेखापरी�ण
समेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

२१ न�फाइलर 

न�फाइलर– मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर
िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �. १६६१७७७।- समेत �. १४०९७०९४।- भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर
िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. न�फाइलर रहेको िमित बील रकम मूअकर कर रकम

गोभौनं./िमित
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गापा चालु तफ�

३५७–०७९।१।७ अलाना इ�टरनेशनल सिभ�सेस ६०९५२१८४५ २०७८।M।९ १९६६२०० २२६२००.

�देश अनुदान तफ�

२४–२०७९।३।१९ �पाकोट �वा.चौ. भवन ६०६१९२०१५ २०७८।M।१० ६४१४२८१.४६ ७३७९२६.

ज�मा १४०९७०९४.८९ १६६१७७७

२२ �या�पस अनुदान 

�या�पस अनुदानः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ज) मा �थानीय तहले आधारभुत र मा�यािमक िव�ालयको िश�ा �े�मा गन� स�ने काय�ह� उ�ेख छ । पा�लकाले �या�पस
��यापक र काया�लय सहयोगी गरी २ जनालाई ६ मिहनाको तलब भता अनुदान बापत भौ.नं. २६।०७९।३।१५ बाट च��कोट �य�पसलाई � २५०००० र भौ.नं. २८।०७९।३।१२ बाट मानका
िटकाराम बह�मुखी �या�पसलाई � २५००० गरी � ५ लाख भु�ानी िदएको िनयमसंगत नदे�खएको �.

५००,०००

�म भौचर
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२३ कर असुली 
बिडगाड खोला ठे�काः बिडगाड नदीका िविभ� बगर �े�का ढु�ा उ�ख�का लािग आ व २०७८।७९ का लािग पा�लका�ारा आ�ान ग�रएको सूचनामा �यनुतम आ�ान अ� मु अ कर बाहेक �
२३८३७७८ रहेकोमा नाइजोल िनमा�ण सेवा �ा �ल त�घास�ारा � २३८४००० मा कबोल भएको पाइयो ।पा�लका र िनमा�ण सेवाबीच भएको स�झौता अनुसार स�झौताकै बेला ५०% ले ह�न आउने �
११९२००० दा�खला गनु�पन� र बाँक� ५०% (� ११९२०००) जे� मसा�तस�ममा दा�खला ग�रस�नुपन� स�झौता भएकोमा नाइजोल िनमा�ण सेवा �ा �ल ले � ५००००० आ व २०७९।८० को िमित
२०७९।४।२ मा दा�खला गरेको पाइयो ।तसथ� स�झौता अनुसार समयमा ब�यौता रकम दा�खला नगरेकोले िनयमानुसार १०% �याज अनु�प � ५०००० नाइजोल िनमा�ण सेवा �ा �ल बाट असुल गरी
राज�व दा�खला गनु�पन� �

५०,०००

२४ सुरि�त आवास 

सुरि�त आवास – सुरि�त आवास काया��वयन काय�िव�ध २०७५, (संशोधन २०७७।१।८) को बँुदा ३ मा लि�त वग�को पिहचान गन�, बँुदा ४ मा लाभ�ाही छनोटको आधार िव�ध र बँुदा ५ मा अनुदान
स�झौता र िवतीय �ब�ध गनु�पन� तथा बंुदा ६ मा झुठा िववरण पेश गरी अनुदान रकम �लएको पाइएमा वा जुन �योजनको लािग अनुदान उपल�ध गराइएको हो सोही �योजनमा खच� नगरी अ�य �योजनमा
खच� गरेको पाइए वा िक�ता बमो�जमको गनु�पन� काय��गित अनुदान उपल�ध गराइएको िमितले ३ मिहना िभ� नगरेमा लाभ�ाहीबाट अनुदान रकम �थानीय तहले असुल उपर गन� �यव�था छ । काया�लयले
सुरि�त नाग�रक आवास सम�वय सिमितले लाभ�ाही छनोट र �सफा�रश गरेको नामावलीको आधारमा १६१ घर िनमा�णको ल�य रा�खएकोमा १०२ घर िनमा�ण स�प� भएको िववरण काया�लयले पेश
गरेको छ । सुरि�त आवास काय�मबाट �ित घर २ िक�तामा ५० हजार भु�ानी ह�ने यस काय��ममा पिहलो िक�तामा ३० हजार, दो�ो िक�तामा २० हजार भु�ानी ह�ने �यव�था छ । यस आ�थ�क वष�
िभ� १२४ लाभ�हीलाई �थम र दो�ो िक�ता वापत �. ५७ लाख ६० हजार भु�ानी गरेको छ । यस �कारको िवतरणमुखी काय�मा खच� गदा� लाभ�ाही छनौटको आधार, गत िवगत वष�मा यस �कारको
सुिवधा �लए न�लएको, ज�ता पाताको गुण�तर तथा �पेिशिफकेशन तयार गरी अ�य िनकायवाट यस �कारको सुिवधा न�लएको सुिन��चतता गरेको दे�खएन। य�तो काय�मा सुधार ह�नु पद�छ । यस वष�
आवास िनमा�णको लािग अनुदान पाउनेको िववरण देहाय अनुसार छ ।

िक�ता भु�ानी पाउने सं�या दर रकम

पिहलो १२४ ३०००० 3720000

दो�ो १०२ २०००० 2040000

दो�ो िक�ता �लन बाँक� २३

कुनै िक�ता न�लने ३७

ज�मा ५०००० ५७६००००

२५ िव�ालय तफ�

२५.१ पा�पु�तक अनुदानमा खच� भ�दा बढी िनकासाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० मा सरकारी रकम खच� गदा� �ज�मेवार �यि�ले १७५,८८२

�म भौचर
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सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक वील, भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा स�ल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�
पद�छ ।काय��म काया��वयन पु��तका२०७८।७९ को ि�याकलाप नं २.४.६.१मा साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनःशु�क पा�पु�तक अनुदान अ�तग�त �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा
क�ा १ दे�ख १२ स�म अ�ययनरत िव�ाथ�का लािग िनःशु�क पा�पु�त अनुदान िदने �यव�था छ ।पा�लकाले भौ नं ८०।०७९।१।१२ बाट � १६९३९६२ र भौ नं १२६।०७९।३।१९ बाट �
४३६५८९ गरी ज�मा � २१३०५५१ IEMIS िव�ाथ� सं�याका आधारमा िनकासा िदएकोमा नमुना छनौटका आधारमा प�र�ण गदा� देहायका िव�ालयह�ले देहायका क�ाको पु�तक िनकासा रकम
िव�ाथ� सं�या भ�दा घटी ख�रद गरेकोले बढी िनकासा रकम स�ब��धत िव�ालयह�बाट असुल गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �

क�ा िव�ाथ� सं�या िनकासा रकम िबल अनुसार खच� बढी िनकासा

�ानोदय मा�यिमक िव�ालय

१ ७७ ३९९१७ १३४६८ २६४४९

७ ७३ ५४९२५ ४२८६४ १२०६१

९ ७७ ५९६२९ ५१०८४ ८५४५

१५४४७१ १०७४१६ ४७०५५

उदय मा�यिमक िव�ालय

१ ३० १५५१२ ६७३९ ८७७६

२ २८ १५५९० ७२३८ ८३५२

४ ३८ २२९०६ १८१२० ४७८६

७ ८७ ६५४६९ ४५९३३ १९५२६

११९४७७ ७८०३० ४१४४०

हरा�चौर मा�यिमक िव�ालय

१ १६ ८२९४ ३११० ५१८४

४ १३ ७८३६ ४२२८ ३६०८

�म भौचर
न�बर
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६ १२ ८५५३ ५७०४ २८४९

९ २२ १७०३७ ७२४८ ९७८९

४१७२० २०२९० २१४३०

�वाघा मा�यिमक िव�ालय

१ १७ ८८१३ ५७०२ ३३११

३ १६ ९२९३ ६३८० १९१३

४ २४ १४४६७ ७२३३ ७२३४

७ २० १५०४८ ७५३४ ७५१४

९ २९ २२४५८ १८९७१ ३४८७

१० ४० १९८६० १७२७७ २५८३

८९९३९ ६३०९७ २६०४२

सर�वती मा�यिमक िव�ालय

२ १६ ८९०९ ८३५२ ५५७

३ १९ ११०३५ ९८७३ ११६२

४ २३ १३८६४ १०८५० ३०१४

६ २२ १५६८२ १०६९२ ४९९०

७ ५० ३७६२० १५८०० २१८२०

९ ३४ २६३६० २२४५७ ३९०३

�म भौचर
न�बर
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१० ३७ १८८६७ १४३९८ ४४६९

१३२३३७ ९२४२२ ३९९१५

कुल बढी िनकास रकम १७५८८२

२५.२ िश�कको तलब भ�ा िनकासा - िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १७९ मा कुनै कामको लािग आब�यकभ�दा बढी रकम माग गन� र िनकासा िदने पदा�धकारीलाई कानून बमो�जम कारबाही गरी बढी
िनकासा वा खच� भएको रकम असुल उपर ग�रने उ�ेख छ ।पा�लकाले देहायका िव�ालयका िश�कह�लाई बढी तलब र िश�क िकताबखानाले �मािणत गरेको भ�दा बढी �ेड भता िदएकोले बढी भता
देहायका िश�क कम�चा�रह�बाट असुल गनु�पन� �

भौ नं।िमित िव�ालयको नाम िश�कको नाम पद पाउनुपन� � पाएको � बढी कैिफयत

४-०७८।६।१७ उदय मा िव िव�ान �यौपाने उ मा िव �िश�क ९४७६० १८४५२० ८९७६० बढी तलब

४-०७८।६।१७ �ानोदय मा िव �खमान�द अया�ल िन मा िव तृितय १ * १३* १००७= १३०९१ ७*१३*१००७= ९१६३७ ७८५४६ बढी �ेड

बढी भु�ानी रकम १६८३०६

१६८,३०६

२५.३ िव�ालयको सामा�जक तथा आ�थ�क लेखापरी�ण �ितवेदनः काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ को ि�याकलाप नं २.७.१३.१० मा िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान अ�तग�त
िव�ालयह�को आ�थ�क लेखापरी�ण गराउनको लािग आधारभुत तह स�ा�लत िव�ालयह�लाई � १०००० र मा�यिमक तह स�ा�लत िव�ालयह�लाई � १५००० अनुदान िदने �यव�था छ ।पा�लका
अ�तग�त स�ा�लत ४१ वटा सामुदाियक िव�ालयह�लाई लेखापरी�ण बापतको अनुदान रकम भु�ानी िदए पिन पा�लकाका कुनै पिन िव�ालयले अ��तम लेखापरी�णको िदनस�म पिन सामा�जक र
आ�थ�क लेखापरी�ण गराएको पाइएन ।िव�ालयको आय �ययको आ�त�रक लेखापरी�ण समयमै गराई गाउँपा�लकाको काया�लयमा �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

२५.४ िदवा खाजाः िदवा खाजा काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ को ि�याकलाप नं २.७.११.१ मा सामुदाियक िव�ालयका तोिकएका िव�ाथ�को लािग िदवा खाजा अ�तग�त बालिबकास दे�ख क�ा ५
स�मको िव�ाथ�लाई �ित िव�ाथ� �ित िदन � १५ का दरले अनुदानको �यव�था गरेको छ । गाउँपा�लकाले भौ नं ३४- ०७८।१०।१६ बाट � २०२१८०५ भौ नं ८१-०७९।२।१२ बाट � २७११७९०
र भौ नं १२६-०७९।३।१९ बाट � १४९१८५५ समेत ज�मा � ६२२५४५० िदवा खाजाको लािग िनकासा िदएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय अनुसार छनः (क) िव�ालयह�को िव�ाथ�
दिैनक हा�जरी पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव.�य.स.को अ�य�बाट �मािणत गराई �थानीय तहमा स�लन गरी सं�या यिकन भए प�चात मा� अनुदान िनकासा िदने �यव�था छ ।
तर पा�लका अ�तग�त संचा�लत िव�ालयह�म�ये अ�धकांश िव�ालयको हा�जरी �.अ. र िव.�य.स.बाट �मािणत नगराई पेश गरेको र पा�लकाले सोही आधारमा अनुदान रकम िनकासा िदएकोले
काया��वयन पु��तकाको पालना गरेको पाइएन ।तस�थ पा�लकाले य�तो िनकासा गदा� काया��वयन तोके बमो�जम हा�जरी पु��तका �मािणत कागजातका आधारमा मा� िनकास िदनु पद�छ । (ख) आ�थ�क
काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० मा सरकारी रकम खच� गदा� �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा

१,७४४,३९४
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भु�ानी िदन आव�यक वील, भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा स�ल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पद�छ ।पा�लकाले िव�ाथ� उप��थितको आधारमा देहायका
िव�ालयह�लाई िबल भरपाई भ�दा बढी िनकासा िदएकोले बढी िनकासा रकम ती िव�ालयह�बाट असुल गरी राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� � १७४४३९४

� सं िव�ालको नाम िदवा खाजा िनकासा रकम खच� बढी रकम

1. �ानोदय मा�यिमक िव�ालय ६०४००५ ५६३८३६ ४०१६९

2. �वाघा मा�यिमक िव�ालय २७५७१५ १६००८० ११५६३५

3. ने रा च��ोदय �ा िव ११२०९५ ४२२४० ६९८५५

4. च��ड�थान �ा िव ५५४२५ ३६३७० १९०५५

5. बालबोध िन मा िव १४३६७० ५१२१० ९२४६०

6. डाँडावन �ा िव १७९९१० १०२१२० ७७७९०

7. महे�� �ा िव ९७९९५ ७८५९५ १९४००

8. नम�दा �ा िव ६४१८५ ५७४७० ६७१५

9. जन�योती �ा िव १०३३८० ६२९३० ४०४५०

10. बाल�योती �ा िव १५९२४० ११२३८० ४६८६०

11. का�लका �ा िव २७१८० १९४८५ ७६९५

12. ख�देव �ा िव ७३७८५ ५२१७० २१६१५

13. जनसहयोग �ा िव ४५२२५ ३६७२० ८५०५

14. सर�वती �ा िव ८ १२९८७० ३४९३५ ९४९३५

15. महे��र�न िन मा िव ७३४७० ५२२३० २१२४०

16. िहमालय िन मा िव ५ १६११९० ४९७४० १११४५०

�म भौचर
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17. स�तोिषमाता आ िव ३८३४० २८४५० ९८९०

18. शारदा मा िव अज�वा ९८७०० ६७६४५ ३१०५५

19. भारती िन मा िव रेमी १११००० ८९०१० २१९९०

20. हरेवा िन मा िव १३९११० ११५४८५ २३६२५

21. ई��चोक �ा िव १८७७२५ ६०५२५ १२७२००

22. हरा�चौर मा िव १२९३०० ८६८६५ ४२४३५

23. जनता �ा िव ६५१०० ५३४१५ ११६८५

24. सर�वती �ा िव ३ ११९४९० १०४५७० १४९२०

25. शारदा मा िव �पाकोट २६१०४५ १९३७८५ ६७२६०

26. िहरा भवन �ा िव १६६२०० १३०८४५ ३५३५५

27. उदय �ा िव ९७९२० ३४०९५ ६३८२५

28. जनता बालिनकेतन मा िव २२९८४५ ६५३७० १६४४७५

29. िक�सकोट �ा िव ६७९९५ ४५८५५ २२१४०

30. रामकोट �ा िव २८८१३५ २३७८९५ ५०२४०

31. बालिवकास �ा िव ७७४६० २५९९५ ५१४६५

32. सर�वती मा िव २७८९४० ६५९३५ २१३००५

ज�मा रकम ४६६२६४५ २९१८२५१ १७४४३९४
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२६ िव�ालय अनुदान र खच�

२६.१ थप बालिबकास के�� �थापना स�ब�धमाः गाउँपा�लका अ�तग�त स�ा�लत िव�ालय तथा बालिबकासाका कम�चारीह�लाई संिघय सरकारबाट सशत� चालु अनुदान माफ� त तलब भता अनुदान िदद ैगदा�
पिन पा�लकाले १५ वटा बालिबकास �थापना गरी �ित बालिबकास के��लाई एक जना कम�चारीको लािग मा�सक � ९५०० का दरले तलब तथा चाडपव� र पोसाक समेत गरी � १९२७५०० भु�ानी
िदएको छ ।उ� बालिबकास के�� �थापना स�ब�धमा पा�लकाको िनण�य पेश नभएको साथै पा�लकाले संिघय अनुदान पाउदा पिन बालिबकास के��को �थापना गरी रकम िनकासा िददा पा�लकाको
आ�थ�क �ययभार थप भएको दे�ख�छ ।यसरी गाउँपा�लका�ारा थप बालिवकास के�� �थापना गन� स�ब�धमा भएको िनण�य पेश ह�नुपन� �

� सं बालिवकासको के��को नाम

1. भैरव�थान बालिवकासको के��

2. देवलधारा बालिवकासको के��

3. �स�बाबा बालिवकासको के��

4. महे��र�न �ा िव

5. नम�दा �ा िव

6 िक�सकोट �ा िव

7 ल�मीनारायण बालिवकासको के��

8. भुिम�थान �ा िव

9. सर�वती �ा िव

10. ने रा च��ोदय �ा िव

11. महे�� �ा �ल

12. च�डी�थान �ा िव

13. झापक �ा िव

14.

१,९२७,५००
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का�लका �ा िव

२६.२ नमुना िव�ालय अनुदानः च��कोट गाउँपा�लका अ�तग�त संचा�लत �ानोदय मा�यिमक िव�ालयलाई नमुना िव�ालयको �पमा आ व २०७८।७९ मा संघीय सशत� चालुको भौ नं १५६-२०७९।३।२४
बाट � ३०००००० अनुदान िदएकोमा देहायका �यहोरा दे�खयोः
(क) नमुना िव�ालयलाई िदएको अनुदानको लािग काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ को ि�याकलाप नं २.७.१३.१३ को बँुदा नं ९.१२ अनुसार नमुना िव�ालयको शैि�क तथा �यव�थाक�य
योजना काया��वयन अनुदानको लािग स�ब��धत िव�ालयले शैि�क सुधार ह�ने ि�याकलापह� िनधा�रण गरी शैि�क पूवा�धारह� छा�वास �यव�थापन शैि�क सुशासनका �यनुतम शत� पुरा गन� लगायतका
काय��मह� गन� भौितक पूवा�धार िवकासका लािग िविनयो�जत बजेटको काय��गित सिहत आव�यक बजेट सिहतको ��ताव (proposal) िव�ालयमा पेश गनु�पन�मा नमुना िव�ालयको �पमा छनोट भएका
�ानोदय मा�यिमक िव�ालयले काय��गित वेगरको ��ताव (proposal) पेश गरेकोले िवगतका वष�मा भएको काय�स�पादनको �गित यिकन ह�न सकेन ।
(ख) आ व २०७८।७९ मा स�पादन गन� काय��म िनधा�रण गरी �थानीय तह र िव�ालयबीच स�झौता गरी सो स�झौतासँग अनु�प िव�ालयले काम गरे नगरेको िनयिमत अनुगमन गरी काय��गित यस
के��मा पठाउनुपन�मा सो को �गित िववरण तयार गरेको पाइएन ।
(ग) उ� अनुदान काय��मको काय� स�ब��धत आ व २०७८।७९ मै स�प� ह�नुपन�मा लेखापरी�णको �ममा २०७९।५।११ �थलगत अनुगमन गदा� समेत काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएको  �.

३,०००,०००

२६.३ िश�क दरव�दी भ�दा बढी पदपूित�ः - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त
िविभ� तहका ४१ सामुदाियक िव�ालयह�म�ये ३८ वटा िव�ालयह�मा पा�लकाले िनण�य गरी बालिबकास र क�ा १ को िबचमा के जी क�ा थप गरेर दरब�दी बाहेक ३८ जना िश�क िनय�ु गरी �ित
मिहना � ९७०० का दरले चाडपव� र पोसाक खच� समेत िदने गरी आ व २०७८।७९ मा बजेट नै छु�ाएर िविभ� भौचरबाट � ५१७१८०० भु�ानी िदएको छ ।यसरी दरब�दी भ�दा बढी िश�क िनय�ु
गरी रकम भु�ानी िददा पा�लकालाई थप आ�थ�क �ययभार ब�न गएकोले यसमा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

२६.४ �यानेटरी �याडः सामुदाियका िव�ालयका क�ा ६-१२ स�मका छा�ाह�को लािग िनशु�क �यानेटरी �याड िवतरणको लािग पा�लकाले � ९९८०५३ को �यानेटरी �याड ख�रद गरेकोमा देहायका �यहोरा
दे�खयोः
(क) उ� �यानेटरी �याड आ�थ�क वष� २०७८/७९ को २०७९।३।२१ मा �रवा�स मेिडहे�थसँग ख�रद गरेको छ ।सेनेटरी �याड (िवतरण तथा �यव�थापन) काय�िव�ध २०७६ को प�र�छेद ५ िनयम १४ मा
�थानीय तहमा �यानेटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापनको लािग �थानीय तहको उप�मुख तथा उपा�य�को संयोजक�वमा िवतरण �यव�थापन सिमित गठन गन� र िनयम १५ मा उ� सिमितको काम
कत��यमा �थानीय तहमा संचा�लत िव�ालयह�को छा�ाहले �यानेटरी �याड पाए नपाएको �यानेटरी �याड समयमै ख�रद भए नभएको अनुगमन गरी �यसको जाँच गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लका�ारा
सो नभएको पाइयो ।साथै उ� �यानेटरी �याडको गुण�तर प�र�ण पिन पेश भएको पाइएन ।
(ख) सेनेटरी �याड (िवतरण तथा �यव�थापन) काय�िव�ध २०७६ को िनयम २१ मा सेनेटरी �याड िवतरण काय��म काया��वयनको �गती िववरण म��ालयले तोकेको ढाँचामा चौमा�सक �पमा िव�ालयले
�थानीय तहमा र �थानीय तहले �देश सामा�जक िवकास म��ालय र म��ालयमा पठाउनुपन� �या�था छ । तर पा�लकाको कुनै पिन िव�ालयले चौमा�सक �गित िववरण पठाएको पाइएन । काय�िव�धमा
उ�ेख भएको िनयमको पालन ह�नुपद�छ ।
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२७ बढी भु�ानी

२७.१ फोटोकिप/िमित उ�ेख नभएका बीलबाट भु�ानी: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�ता रकम पु�ी गन� िवल
भरपाई कागजात र �माण संल� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �मािणत नगरेका फोटोकिप बीलमा िविभ� िमित र गो.भौ.न.मा िन�नानुसनर फम� तथा �यि�लाई भु�ानी भएको दे�खएकोले स�कल
भौचर पेश ह�नुपन� �

�.स. शीष�क गो.भौ.न. र िमित �यहोरा फम�/�यि� रकम

१ गा.पा.चालु ९/२०७८/०६/०७ गत आ.व. को बील फौदार वक� शप ३६००

२ गा.पा.चालु ५३/२०७८ /०७ /०४ फोटोकपी बील मेिचकाली स�देश �काशन �ा.ली. १४९१६

३ गा.पा.चालु ७८/२०७८ /०७ /०८ फोटोकपी बील मेिचकाली स�देश �काशन �ा.ली. ७६६२०

४ गा.पा.चालु ३६३/२०७९ /०१ /०८ बीजक नं. हातले ले�खएको �ितभा �िवना सुवेदी �टोस� २२००

५ गा.पा.�वा��य चालु ८१/ २०७९ /०३ /०९ पान नं. नभाको बील - ५०००

१०२,३३६

२७.२ बढी भु�ानी : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० मा सरकारी रकम खच� गदा� �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो
रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक वील, भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा स�ल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पद�छ । गा.पा. �वा��य चालु गो .भौ.न.

८८ िमित २०७९।०३।१९ मा सामुदाियक �वा��य इकाईमा काय�रत कम�चारीह�को असार मिहनाको मा� भु�ानी ह�नुपन�मा दईु मिहना बराबरको तलब /भ�ा बढी भु�ानी भएको ह� ँदा बढी भएको भु�ानी
असुल गरी �थानीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� ।

�.स. नाम थर पद ह�नुपन� भु�ानी भु�ानी भएको बढी रकम

१ जानक� कुवर अ.न.मी. १८००० ३६००० १८०००

२  ओम�यारी बलाल काया�लय सहयोगी ९००० १८००० ९०००

३ अ�जु भ�डारी अ.न.मी. १८००० ३६००० १८०००

४ �सता अया�ल काया�लय सहयोगी ९००० १८००० ९०००

१४४,०००
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५ स�लना िव.क. अ.हे.व. १८००० ३६००० १८०००

६ छमकली �सजापित काया�लय सहयोगी ९००० १८००० ९०००

७ धनमाया राना अ.न.मी. १८००० ३६००० १८०००

८ देिवमाया दगामी काया�लय सहयोगी ९००० १८००० ९०००

९ �गती पौडेल काया�लय सहयोगी ९००० १८००० ९०००

१० िमना �सजाली अ.न.मी. १८००० ३६००० १८०००

११ मिनषा �े� काया�लय सहयोगी ९००० १८००० ९०००

१२ ल�मण नेपाली अ.हे.व. १८००० ३६००० १८०००

१३ सीता भ�डारी काया�लय सहयोगी ९००० १८००० ९०००

ज�मा १४४००० २८८००० १४४०००

२८ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�धानम��ी रोजगार काय��मः काय��म अ�तग�त कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना स�ालन गन� कुल िनकासा �ा� �.११७१३०००।– म�येबाट गोरेटो वाटो तथा क�पाउ�ड
वाल िनमा�ण , सडक यातायत ,सरसफाई ज�ता �े�मा साम�ी ख�रद तथा ढुवानी र क��ट�जे�सी खच� बाहेक �िमक �यालामा �. ९३६९३२६ खच� भएको दे�ख�छ । रोजगार काय��ममा आव� ह�नको
लािग ६१२ जनाले िनवेदन िदएकामा ज�मा १६६ जना छनोट भएको �ितवेदन गाँउपा�लकाले तयार गरेको छ । पा�लकका ८ वटा वडा म�ये ८ वटा वडामा यो काय��म संचालन भएको जानकारी
गाँउपा�लकाले िदएको छ । ८ वटा वडामा स�ा�लत काय��ममा १६६ जनालाई दिैनक ५७७ को दरले अ�धकतम ९८ िदन दे�ख �यूनतम ६० िदन रोजगारी िदएको पाइयो ।यसरी स�ा�लत काय��मको
नापी तथा मू�यांकन तयार गरे पिन काय� िदन र कूल काय� बीच तुलना गन� स�ने अव�था छैन ।

२९ पे�क� बाँक� 
पे�क� बाँक�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (१) अनुसार पे�क� फ��यौट ह�नुपद�छ। िनमा�ण �यवसायी �व�छ�द लड� बु� जेभीलाई भु�ानी भएको
मोिवलाइजेशन पे�क� �. ५८४००००।÷ स�झौता अनुसार फ��यौट ह�नु पद�छ ।

३० अनुदान तथा खच�
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३०.१

१ (क) िश�क दरव�दी र पदपूित� - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त
िविभ� तहका ४१ 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 ।

�स.नं. िवधालयको नाम संचा�लत क�ा िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िवधाथ� सं�या

1 भीमा �ा.िव. च��कोट-1 05-जन ३ ३ २ 81

2 शारदा मा.िव. च��कोट-1 अज�वा 10-जन 10 10 ६ 81

3 शारदा मा.िव. च��कोट-1 सराङ 12-जन 13 13 ९ 290

4 सर�वती मा.िव. च��कोट-2 12-जन १३ १३ ६ 365

5 जन�योित �ा.िव.च��कोट-2 05-जन ३ ३ 0 44

6 जनता �ा.िव. च��कोट-2 03-जन २ २ 2 27

7 इ��चोक �ा.िव.च��कोट-2 05-जन ३ ३ २ 107

8 का�लका �ा.िव.च��कोट-2 03-जन १ १ 0 9

9 हरा�चौर मा.िव. च��कोट-3 10-जन १० १० ५ 117

10 बालबोध िन.मा.िव. च��कोट-3 08-जन ७ ७ ६ 74

11 जनसहयोग �ा.िव. च��कोट-3 03-जन २ २ 1 19

12 सर�वती �ा.िव. च��कोट-3 ०३-जन १ १ १ 47

13 ख�गदेव �ा.िव. च��कोट-4 ०४-जन ३ ३ २ 31

14 डाँडावन �ा.िव. च��कोट-4 05-जन ३ ३ २ 66

15 उदय मा.िव. च��कोट-4 12-जन २५ २५ ५ 827

16 बाल�योित �ा.िव. च��कोट-4 05-जन ३ ३ 2 59
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17 भूिम�थान �ा.िव. च��कोट-4 05-जन ३ ३ १ 52

18 स�तोषी �ा.िव. च��कोट-4 03-जन १ १ १ 22

19 भारती िन.मा.िव. च��कोट-4 08-जन ४ ४ २ 84

20 �वाघा मा.िव. च��कोट-5 १२-जन १२ १२ ३ 273

21 स�तोषीमाता �ा.िव. च��कोट-5 03-जन २ २ 0 19

22 िहमालय िन.मा.िव. च��कोट-5 08-जन ५ ५ ३ 113

23 नेराच��ोदय �ा.िव. च��कोट-5 05-जन ३ ३ २ 38

24 हरेवा िन.मा.िव. च��कोट-6 08-जन 4 4 २ 93

25 नम�दा �ा.िव. च��कोट-6 05-जन ३ ३ 2 30

26 झरना �ा.िव. च��कोट-6 03-जन १ १ 0 11

27 महे�� �ा.िव. च��कोट-6 05-जन २ २ 0 35

28 झापक �ा.िव. च��कोट-6 03-जन २ २ १ 21

29 च��ड�थान �ा.िव. च��कोट-6 05-जन ३ ३ २ 26

30 शारदा मा.िव. च��कोट-7 �पाकोट 12-जन १२ १२ ७ 302

31 जनता िन.मा.िव च��कोट-7 08-जन ४ ४ ४ 99

32 िहराभवन �ा.िव. च��कोट-7 05-जन ३ ३ ३ 73

33 रामकोट �ा.िव. च��कोट-7 05-जन ३ ३ 1 103

34 महे��र�न �ा.िव. च��कोट-7 04-जन २ २ ० 37

35 706
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�ानोदय मा.िव. च��कोट-८ 12-जन २० २० ६

36 जनता बालिनकेतन मा.िव. च��कोट-८ 10-जन ८ ८ ६ 214

37 उदय �ा.िव. च��कोट-८ 05-जन ३ ३ १ 41

38 सर�वती �ा.िव. च��कोट-८ 05-जन ३ ३ १ 56

39 बालक�याण आ.िव. च��कोट-८ 06-जन ३ ३ 1 66

40 िक�सकोट �ा.िव. च��कोट-८ 05-जन ३ ३ १ 31

41 बालिवकास �ा.िव. च��कोट-८ 03-जन २ २ २ 26

दरब�दी बमो�जम िश�क पदपूित� गनु�पद�छ ।
(ख)िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र – अ�धकार �ा� त अ�धकारीले आ�दानी खच� ठीक र िव� वसनीय रहेको तथा दोहोरो ह�ने गरी भु�ानी भएको छैन भ� ने कुरामा सुनु��चत ह�नुपद�छ । पा�लकाले तोिकएको
ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प� िववरण खुलाई दोहोरो भु�ानी नह�ने गरी अिभलेख रा�ने नगरेकोले दोहोरो भु�ानी ह�न स�ने अव�थाको िनय��ण  गन� भरपद� आ�त�रक
िनय��ण �णाली अवल�बन गरेको पाइएन । तोिकएको ढाँचामा िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र रा�नु पद�छ ।

३०.२ औष�ध ख�रद– साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा बीस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन
गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ । �थानीय तहले यस वष� �. २४ लाख ३० हजारका औष�ध म�ये टु�ा टु�ा गरी �. १६ लाख ९९ हजारको ख�रद गरेको छ । यस
स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः • ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको, • आपूित� ह�ने
औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन
खुलाएको �माण समावेश नभएको, • आपूित� भएका औष�ध एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा
यिकन गन� सिकएन । • औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको, • औष�धको खच� घटाउदा
मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको । तसथ� औष�धको ख�रद, आपूित�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�त अनुसारकै औष�ध
�ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख
�यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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३०.३ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा – अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान
उपल�ध गराउने �यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन�
गरी शैि�क स� २०७८ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर 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 �. ६७१६१६०।– तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।

३१ ख�रद �यव�थापन

३१.१ हेभी इ��वपमे�टको �योगः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर,

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

गो. भौ.नं./ िमित उपभो�ा सिमितको नाम िनमा�ण �यसायी कूल मू�यांकन हेभी उपकरणमा भएको खच�

६९–२०७८।१०।७ डकुवा भास� खोला राव वौसदी मोटरबाटो �ृ�े�वर िनमा�ण सेवा ७७६११५ ४९७२००

६२–२०७८।१०।६ वडा�तरीय बाटो सफाइ योजना बमबम िव�डस� ए�ड स�लायस� ८२९७४० ८५२०२०

५७–२०७८।१०।५ सािवक वाड� नं. ९ मोटरबाटो सफाई एभर�ीन क����सन १९८०१० १९८८००

५६–२०७८।१०।५ धौलादीप तोष धारापानी मोटरबाटो ल�मी क�ट��सन १९५९३४ १९६६२०

४३–२०७८।९।२५ वडा�तरीय बाटो सफाइ योजना ल�मी क�ट��सन ९७४४०० ९८३१००
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३१.२ टु�ा ख�रद ग�रएकोः �वा��य चालु साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा ख�रद गन� निम�ने उ�ेख छ । िनयमानुसार एकमु� ख�रद योजना बनाई
�सलब�दी दरभाउ प�को मा�यमबाट ख�रद गनु�पन�मा देहाय अनुसार टु�ा ख�रद ग�रएको छ ।�याकेजमा ख�रद गदा� लागतमा िमत�ययीता ह�ने दे�ख�छ ।

गोभो नं। िमित आपूित�कता�को नाम रकम �

१८।०७९।३।२० अ�फा स�ज�कल ए�ड साइ�टिफक हाउस ९९७३६।००

१८।०७९।३।२० अ�फा स�ज�कल ए�ड साइ�टिफक हाउस ९९८५८।००

१०४।०७९।३।२४ राम ल�मण फाम�सी ९९९०८१।००

१११।०७९।३।२४ िनःशु�क �वा��य सेवा ५०००००।००

ज�मा १६९८६७५।००

१,६९८,६७५

३१.३ ६ २०७८-११-२७ बीमा भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� खच� पुि� गन� बील, भरपाई, �माण र कागजात संल� गनु� पन� �यव�था
छ । बा�दीगरा झोलु�े पुल िनमा�ण काय�को बीमा वापत �. २२९५६।– भु�ानी गरेको छ । बीमा स�ब�धी कागजप� पेश गरे पिन �. २२९५६।– भु�ानी गरेको कर बीजक पेश गरेको पाइएन । भु�ानी
अनुसारको कर िवजक पेश गनु� पन� अ�यथा असुल गनु� पन� �.

२२,९५६
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३१.४ खानेपानी तथा सरसफाई काय��मबाट संचा�लत देहाय अनुसारका खानेपानी उपभो�ा सिमितह�लाई िवतरण गन� देहाय अनुसार भौ.नं. र िमितबाट खानेपानी िमटर ख�रद गरेको छ । पा�लकाले १३५८
वटा पानी िमटर �. १६९१०३३.७० मा ख�रद गरेको वील पेश गरेकोमा सबै पानी िमटर िवतरण गरेको भपा�इ समेत �े�तासाथ समावेश गरेको छैन । उपभो�ा सिमित दता� नभएको र िमटर रा�नुको
उ�े�य मा�सक शु�क उठाउने रहेको दे�खंदा खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमितले �ाहकसंग उठाउने शु�क र िमटरको लािग काया�लयले खच� लेखेको िनमय स�मत नदे�खएको �.

भौ.नं. िमित उपभो�ा सिमित िमटर सं�या दर भु�ानी रकम

२५९-२०७९।१।७ गेखु� खानेपानी िमटर गेटभ�भ ख�रद ६७ १३५६. ९०८५२.

२५६-२०७९।१।७ धाराटूटी,िमटर र गेटवल ख�रद (सबै वडा) ४४३ १३८९.९ ६१५७२५.७

१६९-२०७८।११।१५ खानेपानी धारा टुिट ख�रद योजना २७० १४६९. ३९६६३०.

११-२०७८।७।७ िमटर गेटभ�व ख�रद (िमसु ट� े िड�) ५७८ १०१७. ५८७८२६.

ज�मा १६९१०३३.७

१,६९१,०३३

३२ ख�रद �यव�थपन

३२.१ 1 ठे�काको िववरण– िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखाकनका लािग �योग ग�रने ठे�का स�ब�धी गो�वरा लगत (म.ले.प.फा.नं. ५०७) अिभलेख रा�खएमा कुल गनु�पन�, हालस�म भएको कामको प�रमाण र
मू�य स�जलै जानकारी ह�ने, काय� स�पादन जमानत, पे�क� �लन पेश गरेको ब�क �यारे�टीको अव�था, काम स�प� गनु�पन� िमित, भे�रएसन आिदको जानकारी ह�ने ह��छ । काया�लयले उ� �योजनका लािग
अिभलेख राखेको दे�खएन । अतः �वीकृत ढाँचा अनुसार सबै िववरण खु�ने गरी अ�ाव�धक बनाई रा�नुपद�छ ।

2 ठे�का �यव�थापनः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १६(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गन�, ठे�का स�झौता गन� काय� �थम �ैमा�सक िभ� गनु�पन�
�यव�था छ । काया�लयको यो वष� वोलप� तथा �सलव�दी दरभाउ प�को मा�यमबाट ८ वटा ठे�का स�झौता गरेकोमा दो�ो �ैमा�सकमा १ वटा, ते�ो �ैमा�सकमा ७ वटा ठे�का स�झौता गरेको छ ।
िनयमावलीले गरेको �यव�था वमो�जम तोिकएको समयावधी िभ� ठे�का व�दोव�त गरेको पाइएन । �वीकृत काय��म अनुसार स�पूण� काय� गनु� पन�मा सो वमो�जम गरेको पाइएन । िनयमको पालना ह�नु पद�छ
।
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३२.२ लागत अनुमानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११ ले साव�जिनक िनकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गदा� �पेिशिफकेशनको अ�धनमा रही चालु वा अिघ�ो वष�ह�मा अ�य
िनकायले सोही �कृितको ख�रद गदा� लागेको वा�तिवक लागत, �थानीय वजारमा �च�लत दरभाउ, अ�य वजारको �च�लत दरभाउ र मालसमान आपूित� गन� �थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच�,
उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेट आिदलाई आधार �लनु पन� �यव�था गरेको छ ।रा�� पित शैि�क सुधार काय��मबाट �ानोदय मा.िव., होरोचौर मा.िव. र सर�वती मा.िव.लाई �. ६ लाख ५०
हजारको दरले आइिट �याव �थापनाको लािग यस वष� �. १९ लाख ५० हजार अनुदान िदएको छ । िव�ालयह�ले अनुदान रकम बराबरको फिन�चर, क��यटुर, �टेशनरी, �याला, �जे�टर ख�रद गरेको
वील भपा�इ पेश गरेको पाइयो ।य�तो अनुदान गत िवगत वष�मा �लए िनलएको स�ब�धमा नखुलेको, मालसामानको �पेिशिफकेसन तयार नगरेको, लागत अनुमानको आधार पेश नभएकोले ख�रद ग�रएका
साम�ीको मू�य र गुण�तर स�ब�धमा एक�न गन� स�ने अव�था छैन ।

३२.३ मालसामानको गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ मा साव�जिनक िनकायले आपूित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा उि��खत �ािव�धक �पे�सिफकेशन र गुण�तर
बमो�जमका भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन�, िनरी�ण वा परी�ण गन� िनकाय, अ�धकारी वा सिमितले िनरी�ण वा परी�ण गरी सकेपिछ �वीकृत र अ�वीकृत मालसामानको िववरण उ�ेख
गरी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु�पन�, �य�तो �ितवेदनमा जाँच भएको मालसामानको नाम, �ितशत, �पे�सिफकेशन, िनरी�ण वा परी�णको प�रणाम उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस स�व�धमा दे�खएका
उ�ेखनीय �यहोरा िन�नानुसार छन्ः
- काया�लयमा मालसामान �ा� भएपिछ ख�रद स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार �पे�सिफकेशन तथा गुण�तर स�व�धी मापद�ड पुरा गरे नगरेको खु�ने गरी परी�ण सूची सिहत िनयमको �यव�था बमो�जम
�ािव�धक �पेिशिफकेशन तथा गुण�तर स�व�धी सत� पुरा गरे नगरेको �ितवेदन पेश गन� गरको पाइएन । तसथ� मालसामानको �कृितअनुसार तुलना�मक ता�लका वा परी�ण सूची (check list) सिहतको
�ितवेदन �ा� गरी मालसामान दा�खला तथा भु�ानी गन� �यव�था िमलाउनु पन� दे�ख�छ । - देहायका मालसामान ख�रद गरी स�व��धत आपूित�कता�लाई भु�ानी गरेकोमा िनरी�ण÷परी�ण गन� गठन
ग�रएको बोड�ले तयार गन�गरेको खोलुवा फाराम समेत न�लई भु�ानी गरेको उदाहरण देहाय अनुसार रहेको छः

गो.भौ. र िमित मालसामानको नाम िब�ेता भु�ानी रकम

१३८–२०७८।११।१३ �यापटप, ि��टर अ�सफोड� क�पइटर नेटवक� २९४५६४

२६–२०७८।९।११ �यापटप, ि��टर लोयल क��यटुर ४६५२८८

२०–२०७८।८।२७ काया�लय साम�ी सागर �ील �टील, सिचन �टोस� १४७३६०

३७४–२०७९।३।१९ फिन�चर तथा िफ�चस� सिचन �टोस� ११८९३२

६–२०७८।७।४ �यापटप ख�रद लोयल क��यटुर स�लायस� ९९८९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.४ डीपीआर खच� –बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययन गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो वष� �वीकृत वािष�क काय��म
अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय��मको नाम परामश�दाता �वीकृत बजेट खच� रकम

खेलमैदान िनमा�ण इग�स सोलुसन ८००००० ७८९८७०

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� गाउँपा�लकाको �ािव�धक
जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा गाउँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । 

३२.५ १५ शैयाको अ�पताल भवन िनमा�णः लागत अनुमान �. १७९९४१५७६.२७ रहेको १५ शैयाको अ�पताल भवन िनमा�ण काय�को लािग आ.व. २०७८/७९मा ठे�का �यव�थापन भई तु�सीभ� क�ट��सन
�ा.�ल.ले कवोल गरेको � १३,६६,४४,७३६.३३ मा ठे�का स�झौता भएको छ । स�झौता िमितले २४ मिहना िभ� काय� स�प� गन� गरी िमित २०७८।३।१० मा स�झौता भएकोमा आ.व. २०७८।७९ मा
�. ४,७४,९५,९९५।– को �थम रिनङ वील पेश भएकोमा �. ७२ लाख पे�क� क�ा गरेको छ । लेखापरी�णको �मममा काया�लय �मुख, लेखा �मुख, �ािव�धक र लेखापरी�ण टोली सिहत २०७९ भदौ
११ गते �थलगत िनरी�ण गदा� १५ शैयाको अ�पतालको पिहलो तला ढलान गरेको र कम�चारी आवास भवनको फिन�चर, र�रोगन र �यालको ढोकाको काम बाँक� रहेको पाइयो । स�झौता अिव�ध ५८
�ितशत समा� ह� ँदा ४३ �ितशत भौितक �गित भएको काया�लयको भनाइ रहेको छ । स�झौता अिवध िभ�ै काम स�प� गन� पा�लकाले पहल गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.६ गुण�तर परी�ण - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम
भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �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 । केही उदाहरण देहाय बमो�जम छन् ।

भौ.नं. िमित उपभो�ा सिमित कामको �कृित खुद भु�ानी

४४५–२०७९।३।२४ मजुवा बजार ड� ेन िनमा�ण �सम�ट कंि�ट १२६९२०५

४३२–२०७९।३।२३ अ�पताल सडक �तरो�ित �सम�ट कंि�ट, �ट�चर १२१४०८१

३६-२०७९।३।२२ �ानोदय मा.िव. भवन भवन िनमा�ण ७००००००

३९-२०७९।३।२३ उदय मा.िव. भवन भवन िनमा�ण १०००००

,, �वाघा मा.िव. भवन भवन िनमा�ण ३६०००००

शारदा मा.िव. भवन भवन िनमा�ण १८०००००

३३ लागत सहभािगता

३३.१ लागत सहभािगता –साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (१) मा लागत अनुमानमा मू�य अिभवृि� कर ओभरहेड क�टे�जे�सी र जनसहभािगताको अंश समेत जोिडने �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाको नव� सभाले �संचाई खानेपानी बाहेकका योजनामा लागत सहभािगता शु�य ह�ने �यव�था गरेकै आधारमा �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म अ�तग�तका योजनाह�मा समेत
उपभो�ाको सहभािगता शु�य राखेको छ । लागत अनुमान तयार गदा� र स�झौता गदा� उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने काममा जनसहभािगताको अंश अिनवाय� गनु� पन� �यव�था िवप�रत जनसहभािगताको
अंश शु�य राखी उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराएको िनयम स�मत दे�खएन । �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��मबाट िविनयोजन भएको बजेट �. १ करोड ११ लाख ५० हजारबाट संचा�लत
योजनाह�को लागत अनुमान तयार गदा� र स�झौता गदा� उपभो�ा सिमितबाट लागत सहभािगताको कूल मू�यंकनको १० �ितशतले ह�ने �. १०६९९५०।- समावेश नगरेको अिनयिमत दे�खएको �.

भौचर न./िमित आयोजना भु�ानी (क��ट�जे�सी वाहेक) मु�यांकन गा.पा. अनुदान

२-२०७८।११।३० �वाघा झुलन� पय�टक�य �े� िनमा�ण आयोजना ४८५००० ४९०९६५ ५०००००

३-२०७८।१२।१४ महे�� मा.िव.हरेना मम�त तथा छानो ८२४५०० ८३९६०० ८५००००

५-२०७८।१२।१७ का�लका नगर �याटिम�टन खेलमैदान ९७००० ९७०५९१ १००००००

१,०६९,९५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६-२०७८।१२।३० उदयशा��त यवुा�लब खेलमैदान ९७०००० ९७७८०५ १००००००

९-२०७८।१२।३० िमरखानी खेल मैदान िनमा�ण योजना ९७०००० ९८७००३ १००००००

११-२०७९।१।७ िभमा आधारभूत िव�ालय मम�त तथा क�ा कोठा रंगरोगन १९४००० १९९८७४ २०००००

१२-२०७९।१।८ देवलधारा वालिवकास के�� ४८५०० ५०१९८ ५००००

१३-२०७९।१।८ िवउववालिवकास के�� ४८५०० ५०१९८ ५००००

१५-२०७९।१।१६ मदरसा गु�सने मिदना घेरावार पखा�ल २९१००० २९५६७४ ३०००००

१६-२०७९।१।१९ िहरा भवन आधारभूत भवन िनमा�ण ९७००० १०३५५६ १०००००

१७-२०७९।१।२३ महे�� आधारभूत घेरावार पखा�ल िनमा�ण योजना १४५५०० १४८३५७ १५००००

१८-२०७९।१।२३ डाडावन आधारभूत घेरावार तथा िव�ालय घेरावार योजना १४५५०० १५४७८९ १५००००

२१-२०७९।१।१३ जनता आधारभूत पखा�ल िनमा�ण ९७००० ९९६२७ १५००००

१९-२०७९।११३ का�लका आधारभूत रंगरोगन ९७००० १०००८३ १५००००

२२-२०७९।२।२५ नम�दा आधारभूत िव�ालय घेरावार १४२७३५ १४४५६८ १५००००

२३-२०७९।२।२५ िहमालय आ.भू. िब�ालय क�ा कोठा रंगरोगन ९७००० ९७६३७ १०००००

२४-२०७९।२।३० िक�सकोट आधारभूत �व�छ खानेपानी ९७००० १०१६१२ १०००००

२५-२०७९।२।३० भारती आधारभूत घेरावार तथा पखा�ल १९४००० २०२३६७ २०००००

२६-२०७९।२।३० स�तोसी आधारभूत घेरावार १४५५०० १५३८०३ १५००००

२७-२०७९।२।३० पाटेचौर िपकिनक �पाट� ४८५००० ४९९१८१ ५०००००

२९-२०७९।३।१९ वालवोध आधारभूत घेरावार १७८०९७ १८५५६८ २०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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