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काया�लय र �थानः 

फा�गुन�द गाउँपािलका, 
फा�ेप, पाचँथर

नाम

काय�रत अविध

बे�जु रकम
देिख स�म

काया�लय �मुखः

�.�.अिधकृत �ी अिनल ितख�ी 2077 4 1 2077 5 22

40148688.19
�.�.अिधकृत �ी िनम�ल तु�ोक २०७7।5 23 २०७8।३।३१

आ�थक वष�: २०७7/७8 लेखा �मुखः लेखापाल �ी च�� बहादुर सु�वा २०७7।४।१ २०७8।3।31

आ�थक कारोबारको ि�थित

�ा�ी र भु�ानी िहसाव

ि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)  ५८६३२१८५४ ५५५८५४५५७.४७ ०.०० ५५५८५४५५७.४७ ५१६५८६६०६.५४ ०.०० ५१६५८६६०६.५४

क. �ाि� 

(संिचतकोषमा 

आ�दानी बाँिधने)

 ५००४५६४६० ४८३१५४१७२.४७ ०.०० ४८३,१५४,१७२.४७ ४११,६६५,३३१.५४ ०.०० ४११,६६५,३३१.५४

११००० कर ११ ७८८०१११० ६५५६३६३३.३६ ०.०० ६५५६३६३३.३६ ५०७२०२७०.५४ ०.०० ५०७२०२७०.५४

१३००० अनुदान  ४१९६५५३५० ४१३६४४८५० ०.०० ४१३६४४८५०.४४ ३५८७४६०००.०० ०.०० ३५८७४६०००.००

संघीय सरकार १२ ३९३८८६३५० ३८७८७५८५०.४४ ०.०० ३८७८७५८५०.४४ २९५३३४०००.०० ०.०० २९५३३४०००.००

�देश सरकार १२ २५७६९००० २५७६९०००.०० ०.०० २५७६९०००.०० ६३४१२०००.०० ०.०० ६३४१२०००.००

अ�त�रक �ोत १२ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ५०००००.०० ०.०० ५०००००.००

१४००० अ�य 

राज�व
 २००००००.०० ३९४५६८८.६७ ०.०० ३९४५६८८.६७ १६९९०६१.०० ०.०० १६९९०६१.००

३३००० दािय�व  ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००

ख. अ�य �ाि�  ८५८६५३९४.०० ७२७००३८५.०० ०.०० ७२७००३८५.०० १०४९२१२७५.०० ०.०० १०४९२१२७५.००

िवतरण गन� बाँक� 

राज�व
 ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००

कोषह� १५ ७१९३१३७.०० १३५२८२४७.०० ०.०० १३५२८२४७.०० १७८२६८२०.०० ०.०० १७८२६८२०.००

आकि�मक कोष  ३२७८२४७.०० ४००००००.०० ०.०० ४००००००.०० ५००००००.०० ०.०० ५००००००.००

 िवपद �व�थापन 

कोष
 ६३६६४३.०० ६२५००००.०० ०.०० ६२५००००.०० ७६१८७७१.०० ०.०० ७६१८७७१.००

िबिबद कोष  ३२७८२४७.०० ३२७८२४७.०० ०.०० ३२७८२४७.०० ३४४७०४१.०० ०.०० ३४४७०४१.००

धरौटी १५ ०.०० १२२१२६५.०० ०.०० १२२१२६५.०० १७६१००८.०० ०.०० १७६१००८.००

संघीय, �देश 

सरकार वा अ�य 

काय��म

 ७१४७९१२०.०० ७१४७९१२०.०० ०.०० ७१४७९१२०.०० ८७०९४४५५.०० ०.०० ८७०९४४५५.००

भु�ानी (ग+घ)  ६७०१९६७१२.७४ ५८३४०६८८३.९७ ०.०० ५८३४०६८८३.९७ ४५७२२२७७८.१७ ०.०० ४५७२२२७७८.१७

ग. भु�ानी 

(सि�त कोषबाट)
 ५९१४८६८७१.७४ ४९५१४५२१२.४५ ०.०० ४९५१४५२१२.४५ ३६२४७४६६१.७७ ०.०० ३६२४७४६६१.७७

   २१००० 

पा�र�िमक / 

सुिवधा

१८ २००६२९३४५.०० १७९३२०७१८.५६ ०.०० १७९३२०७१८.५६ १४१५११८४६.७७ ०.०० १४१५११८४६.७७

   २२००० 

मालसामान तथा 

सेवाको उपयोग

१८ १५६१२२९६७.०० ११०८५५४२०.०० ०.०० ११०८५५४२०.०० ७०१२५८३४.०० ०.०० ७०१२५८३४.००

२५००० 

सहायता(Subsid
y)

१८ १५६५७०१६.०० १४,१६९,०९४.०० ०.०० १४१६९०९४.०० ३६८९६००.०० ०.०० ३६८९६००.००

   २६००० 

अनुदान
१८ २५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ४१०४९३६.०० ०.०० ४१०४९३६.००

 २७००० १८ ३१८७२००.०० २७२५२८४.०० ०.०० २७२५२८४.०० १००००१८७.०० ०.०० १००००१८७.००
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सामािजक सुर�ा

   २८००० �फता� 

खच�
१८ ५१४४४३४२.०८ ५९५५५४९६.४४ ०.०० ५९५५५४९६.४४ १८०१८६३.०० ०.०० १८०१८६३.००

   ३१००० गैर 

िव�ीय स�प�ी / 

पूँजीगत खच�

१८ १६४४२१००१.६६ १२८५१९१९९.४५ ०.०० १२८५१९१९९.४५ १३१२४०३९५.०० ०.०० १३१२४०३९५.००

घ. अ�य भू�ानी  ७८७०९८४१.०० ८८२६१६७१.५२ ०.०० ८८२६१६७१.५२ ९४७४८११६.०० ०.०० ९४७४८११६.००

कोषह�  ७१९३१३७.०० १५२६९५७३.०० ०.०० १५२६९५७३.०० ९६७३०७५.०० ०.०० ९६७३०७५.००

आकि�मक कोष  ३२७८२४७.०० ६८१३७४१.०० ०.०० ६८१३७४१.०० २१८३७३३.०० ०.०० २१८३७३३.००

 िवपद �व�थापन 

कोष
 ६३६६४३.०० ६१८८५४४.०० ०.०० ६१८८५४४.०० ६९८२१२८.०० ०.०० ६९८२१२८.००

िविवध खच� खाता   २२६७२८८.०० ०.०० २२६७२८८.०० ०.०० ०.०० ०.००

िबिबद कोष  ३२७८२४७.०० ०.०० ०.०० ०.०० १६८७९४.०० ०.०० १६८७९४.००

धरौटी  ०.०० १३८७५००.०० ०.०० १३८७५००.०० ३३८४२०.०० ०.०० ३३८४२०.००

संघीय, �देश 

सरकार वा अ�य 

काय��म

 ७१४७९१२०.०० ७१४७९१२०.०० ०.०० ७१४७९१२०.०० ८७०९४४५५.०० ०.०० ८७०९४४५५.००

क�ी रकम 

भु�ानी/दािखला 

गन� बाक�

 ३७५८४.०० १२५४७८.५२  १२५४७८.५२ २०१९४१३.६० ०.०० २०१९४१३.६०

ङ. यो वष�को 

बचत (�युन)
 ६५२४१५५.६४ (२७५५२३२६.५०) ०.०० (२७५५२३२६.५०) ५९३६३८२८.३७ ०.०० ५९३६३८२८.३७

च. गतवष�को 

िज�मेवारी रकम 

(अ.�या)

 ११२०२६३११.७४ ११२०२६३११.७४ ०.०० ११२०२६३११.७४ ५२६६२४८३.३७ ०.०० ५२६६२४८३.३७

वषा��तको बाक� 

रकम (ङ + च)
 ११२०२६३११.७४ ८४४७३९८५.२४ ०.०० ८४४७३९८५.२४ ११२०२६३११.७४ ०.०० ११२०२६३११.७४

ब�क तथा नगद 

बाक�
२४  ८४४७३९८५.२४ ०.०० ८४४७३९८५.२४    

काया�लयको नामः फा�गुन�द गाउँपािलका, पाँचथर ।                                          आथ�क वष�ः 2077/78

दफा 
नं.

भौ.नं., िमित र �यहोरा बे�जू रकम

गाउँपािलकाको आ�थक वष� २०७7।७8 को राज�व, धरौटी, िविनयोजन तथा अ�य कारोवारसंग 
स�बि�धत आ�थक िबवरण एंव �े�ताह�को लेखापरी�ण ऐन, २०७५ को दफा ३ र लेखापरी�णका 
अ�तरा�ि�य मानद�ड तथा माग�दश�नको आधारमा नमुना छनौट गरी लेखापरी�ण गन� स�कने आधार 
तथा महालेखापरी�कको काया�लयबाट �वीकृत लेखापरी�ण योजना बमोिजम लेखापरी�ण स�प� 
गरीएको छ  लेखापरी�णबाट देिखएका �होरा उपर �व�थापनसंग िमित २०७8।6।21 मा छलफल 
गरी जानाकारी गराए प�ात कायम भएको �होरा िन� छन   

लेखापरी�णको �ममा देहाय बमोिजम असुल� भएको भौचर पेश भएको छ ।

�स. न. �यहोरा �म�त रकम स�चीत कोष

१ बहुउ�दे�यीय पोषण काय��ममा ब�ढ 
भु�तानी भएको 

195785.0 आ�त�रक

2 नक�टे सहकार� सं�था ब�ढ अनुदान 2078/6/14 4115.0 आ�त�रक
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प�रचयः  �थानीय नेतृ�वको �वकास गद� �थानीय शासन प�ध�तलाई सु�ढ गर� �थानीय 
तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको 
स�चालन गन� उ�दे�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले 
स�चालन गन� काय�मा सहका�रतत, सह-अि�त�व र सम�वयलाई �व��धन गनु� र �थानीय 
सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारद�श�ता सु�नि�चत गर� नाग�रकलाई 
गुण�तर�य सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�दे�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त  ७ 
वडा, ७७ सभा सद�य, १०७.५३ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा 28696 जनसं�या रहेको छ ।

�फता� गनु�पन� दािय�व राज�व दािखलाः गाउँपािलकाले आ�थक वष� 2076/77 मा �फता� गनु�पन� दािय�व 

संघीय शसत� िवशेष अनुदान �.2,69,37,393/48, �देश शसत� िवशेष/समपुरक अनुदान 

�.1,94,04,535/-, कर दािय�व �.2,47,523/-, धरौटी दािय�व �.7,31,724/- र सा�न बाँक� चेक 

दािय�व �.10,40,166।60 समेत �.4,83,61,342।08 काय��ममै �वीकृत गरी िविभ� िमितमा राज�व 

दािखला गरेको छ । उ� रकम गाउँपािलकाको चालु कोषमा रहेकोले �यसैबाट घ�न गएको छ । 

1. आ�त�रक लेखापर��ण नभएकोः �थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 77(2) 
बमोिजम �थानीय तहले कानुन बमोिजम आ�नो आय र �ययको आ�त�रक लेखापर��ण 
गराउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकामा आ�त�रक लेखापर��ण गन� १ जना कम�चार� 
�सफा�रस भएर आएको भएताप�न उ�त कम�चार�ला◌�इ �म�लाजु�ग गाउँपा�लकामा लेखामा 
स�वा भएकोले आ�थ�क वष� 2077/78 को आ�त�रक लेखापर��ण हुन सकेको छैन । 
आ�त�रक लेखापर��ण नहुनाले काया�लयको आ�त�रक �नय��ण �णाल� कमजोर रहेको 
दे�ख�छ । कानुन बमोिजम आ�त�रक लेखापर��ण गन� �यव�था �मलाउनुपद�छ ।

2. आ�थ�क कारोबारः यस पािलकामा यस वष� �.55,58,54,557/47 आय भएकोमा २०७8 असार मसा�त 

स�म �.58,34,06,883/97 खच� भई (�.2,75,52,326/50) �यून मौ�दात रहेको छ । गत वष�को मौ�दात 

समेत बषा��तमा सि�त कोष र अ�य कोष �.8,44,73,985/24 रहेको देिखयो ।

3.
आ�त�रक �नय��ण �णाल�ः �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोिजम 
आ�त�रक �नय��ण �णाल� तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस 
स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तप�शल बमोिजम रहेका छन्  

 वडाह� र पा�लकाका एकै �कृ�तका योजना तथा काय��मह� �व�भ�न अनुगमनकार� 
�नकायका �नद�शन प�रप� र ��तवेदन अनुसार एक�कृत �याकेज बनाई �मत�ययी, 
��त�पध� र द�तापूण� ढ�गबाट काया��वयन गनु�पन�मा सो बमोिजम गरेको दे�खएन 
। 

 पा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य �भ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको 
अनुसुची 14 बमोिजम ढाँचामा वा�ष�क ��तवेदन तयार गरेको पाईएन । 

 पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट 
यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको 
वा�ष�क काय��म अनुसारको �ग�त तयार गरेको पाईएन  

 काया�लयको �े�ता र ब�क �वचको �हसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा ब�क 
�हसाव �मलान �ववरण तयार नगरेको कारण �हसाव �मलान भए नभएको 
स�व�धमा ए�कन गन� स�कएन ।

 अ�तर सरकार� �व� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोिजमको म�यकाल�न खच� 
संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमोिजम म�यकाल�न खच�को संरचना तयार गरेको 
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पाईएन । 

 �वषयगत �े�मा स�चालन हुने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, 
गो�ठ�तफ� बढ� के���त भई �वतरणमुखी रहेको पाईयो   

 काया�लयले उ�दे�य �ाि�तमा आइपन� स�भा�वत जो�खमह� प�हचान ग�र 
�नराकरणको �यास गरेको अ�भलेख नराखेको ।

 कुनै रकमको भु�तानी �दँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गर� र�सद �बल 
भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चार�ले भु�तानी 
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गर� �मा�णत गनु�पन�मा  अनुसार 
गरेको पाईएन ।

 साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, 2064 को �नयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना 
तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन 

 �थानीय सरकार स�चालन ऐन, 2074 को दफा 13 बमोिजम आ�थ�क वष� शु� 
हुनुभ�दा प�� �दन अवागै पा�लकाले आ�नो �े��भ�को �नमा�ण सामा�ी मू�य, 
�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �युनतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको 
पाईएन।

 �थानीय सरकार स�चालन ऐन, 2074 को दफा 74
(2) अनुसार साव�ज�नक ख�रद �नयमावल� वनाई लागु गन� स�ने �यव�था 
भएकोमा वनाएको पाईएन । 

 साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, 2064 को �नयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प�न 
भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ता स�म�तलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा 
अ�धकांश योजनाह�को ह�ता�तरण गरेको पाईएन ।

 स�चा�लत योजनाको सूचना पाट�मा आय-�यय, अपे��त र वा�त�वक लाभका साथै 
उपभो�ताको योगदान र काय�स�पादन लगायतका �वषयमा �प�ट गर� सरोकारवाला 
स�हतको साव�ज�नक सुनुवाई र साव�ज�नक पर��णलाई अ�नवाय� गनु� गराउनुपन�मा 
अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।

 वातावरण संर�णको एक�कृत �दघ�का�लन योजना तयार नगरेको 

 पा�लकाको �वकास �नमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका ला�ग आव�यक 
�ा�व�धक तथा �शास�नक कम�चार�को अभाव रहेको पाईयो ।

 सुशासन �यव�थापन तथा स�चालन �नयमावल�, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा 
उ�ले�खत सेवाह�को काया��वयन ि�थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको 
पाईएन ।

 �नजामती सेवा ऐन, 2049 बमोिजम काय� �ववरण बनाई लागु गरेको पाईएन ।

 म��ालयको �म�त 2073।12।25 को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समा�हत 
भएका सा�वकका गाँउ �वकास स�म�तको नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत 
तयार गरेको पाईएन । 

 पा�लकाले �व�यालयमा रकम �नकासा गदा� �व�यालयगत �नकासा ��ट दे�खने गर� 
खाता राखेको दे�खएन 

 �वीकृत वा�ष�क काय��मअनुसार स�चालन ग�रने �व�भ�न काय��मह� स�चालनका ला�ग 
के क�त बजेटको �यव�था भई कुन कुन समयमा स�चालन ग�रनुपन� हो र �य�ता 
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काय��मह� स�चालन भएको अ�भलेख दे�खने गर� काय��मगत खच� खाता रा�ुपन�मा सो 
राखेको दे�खएन  काय��मगत खच� खाता राखेमा स�चालन ग�रएका �व�भ�न 
काय��मह�को वा�ष�क बजेट, स�चालन हुने समय, सोको खच� सिजलै ए�कन हुने र काय��म 
बजेटको अवधारणा अनुसार �वीकृत बजेटभ�दा बढ� खच� नहुने र काय��मको �भावका�रता 
र उपलि�ध मापन समेत सिजलै ए�कन हुने हुँदा उ�त अ�भलेख रा�ुपन� दे�खएको छ 

          तसथ� पािलकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमोिजम �भावकारी र िव�शिनय 

बना◌�इ सेवा �वाह सुदृढ बनाउने तफ� �यान �दनुपन� देिख�छ । 

4. बजेट पेश, पा�रत र अि�तयार�ः �थानीय सरकार स�चालन 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 यसर� पेश भएको बजेट छलफल गर� असार मसा�त�भ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� 
�यव�था छ  सोह� ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ �दन�भ� �थानीय तहका 
�मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अि�तयार� �दान गनु�पन� �यव�था छ  यस 
�थानीय तहमा उपा�य� �ी दे�व�ा कुमार� आङदे�वे �म�त २०७7।३।9 गते �.५४,95,69,677/- 
बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा �म�त २०७7।३।10 मा पा�रत भएको छ  यसैगर� �थानीय तहका 
�मुखले २०७7।४।2 मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अि�तयार� �दान गरेको 
दे�ख�छ  

5. चौमा�सक पूँजीगत खच�ः काया�लयले उपल�ध गराएको �ववरण अनुसार चौमा�सक पुँिजगत खच�को 
ि�थ�त देहाय बमोिजम छ  

�. हजारमा

�.सं

.
बजेट 

उपशीष�क

बजेट र खच� �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक आषाढ मिहनाको मा�

बजेट खच� बजेट खच� बजेट खच� बजेट खच� बजेट खच�

१ पुँजीगत १६४४२१ १२६०३

१

६३००४ २२७१ ४८०५५ ११८६5 ५३३६2 १११८९

6

९२३४1 ९०६90

२ चालु ४५५९30 ३५४५६

१

१५४२४

६

१०४७४

२

१४४७४

२

६१३९४ १२८०७

७

१८८४२

5

१३५७५

९

११७५५

८

ज�माः
६२०३५1 ४८०५९

3

२१७२५

०

१०७०१

३

१९२७९

७

७३२५9 १८१४३

9

३००३२

०

२२८०९

९

२०८२४

८

�ितशतः 100 77.47 22.25 15.24 62.50 33.50

   उ�ले�खत ता�लका बमोिजम बजेटको तुलनामा 77.47 ��तशत मा� खच� भएको, �यस 
म�ये �थम चौमा�सकमा 22.25 ��तशत, दो�ो चौमा�सकमा 15.24 ��तशत, ते�ो 
चौमा�सकमा 62.50 ��तशत र आषाढमा मा� 33.50 ��तशत खच� भएको दे�ख�छ । खच� 
गदा� बजेट अनुसार चौमा�सक �पमा आनुपा�तक �हसावले खच� गनु�पन�मा �थम र दो�ो 
भ�दा ते�ो चौमा�सकमा ब�ढ खच� भएको, झन आषाढमा कुल खच�को आधा भ�दा ब�ढ 
खच� दे�ख�छ । �थम चौमा�सक दे�खनै काय��मह� संचालन गर� खच� गद� जानुपन�मा ते�ो 
चामा�सकमा मा� खच� �यादा हुनाले अ�धकांश काम ते�ो चौमा�सकमा भएको दे�ख�छ । 
यसर� अि�तम चौमा�सकमा काम गदा� वषा�द, बाढ�, प�हरो ज�ता दै�व �कोप हुने हतारमा 
काम गदा� गुण�तर�हन काम हुने, �ा�व�धक कम�चार�ले अनुगमन गन� नस�कने आ�द हुँदा 
बजेट खच� गन� उ�दे�य मा� रहेको दे�ख�छ । तसथ� आगामी �दनमा समयमै योजनाह� 
संचालन गर� चौमा�सक �पमा आनुपा�तक खच� गनु�पद�छ ।

6. पुँजीगत खच� �व�धः काया�लयवाट पेश भएको �ववरण अनुसार पुँजीगत खच�  देहाय अनुसार 
गरेको पाइयो 

खुला बोलप� िसलब�दी दरभाउप� कोटेसन सोझै उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदाय ज�मा खच�

१८९६5 ९००० ११२११ ८६८३४ 126010
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      कुल खच� म�ये 69 ��तशत उपभो�ता स�म�तवाट खच� गरेकोले ��त�पधा��मक �व�धवाट 
ख�रद गन� तफ� पा�लकाको �यान पु�नुपद�छ ।

7. ख�रद स�झौताः आ�थ�क काय��व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�य�व �नयमावल�, 2077 को दफा 
16(7) बमोिजम काया�लयले वा�ष�क बजेट तथा काय��मको काया��वयन ता�लका बनाउँदा 
काया��वयन ग�रने आयोजना वा काय��मको पूव� तयार� अव�था, ख�रद �व�ध छनौट, 
�ा�व�धक तथा अ�य जनशि�त �यव�थापन, लागत अनुमान तयार गन� तथा बोलप� 
आ�वान गन� ज�ता काय� �थम चौमा�सक अव�ध�भ� स�प�न गन� गर� बजेट ��ताव 
गनु�पन� �यव�था छ ।

�. हजारमा

�.
सं. काय��म

को नाम

ख�रद स�झौता
यस वष� स�प�

ज�मा �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक
ते�ो 

चौमािसक

आषाढ 
मिहनाको मा�

स�ख्

या

रकम स�ख्

या

रकम स�ख्

या

रकम स�ख्

या

रकम स�ख्

या

रकम स�ख्

या

रकम

१ चालु
५५० २९००० १०० ५००० १५०

९००

०
३००

१५०

००
२००

१००

००
५५०

२९०

००

२ पुँजीगत
२१५ ८५००० ५० २५०० ७०

३५०

००
९५

४७५

००
७०

३००

००
२१३

६५०

००

ज�माः

   उ�ले�खत ता�लका बमोिजम यस वष� 765 योजनाह� स�झौता भएकोमा �थम 
चौमा�सकमा 150, दो�ो चौमा�सकमा 220, ते�ो चौमा�सकमा 395 र ते�ो चौमा�सक 
म�ये आषाढमा  70 वटा योजनाह� स�झौता गरेको छ । स�झौता भए म�ये 763 वटा 
मा� स�प�न भएको छ । योजना स�झौता सकेस�म �थम चौमा�सकमा स�प�न गर� 
स�नुपन�मा ते�ो चौमा�सकमा सब भ�दा बढ� स�झौता भएको छ । यसर� वषा��तमा 
स�झौता गर� काम स�प�न गरेको भएताप�न गुण�तर�य काम भयो भ�ने �व�वास�नय 
आधार केह� छैन । कामको चाप पन�, �ा�व�धक कम�चार�को कमी र अनुगमन गन� 
क�ठना◌�इ आ�द कारणले योजना स�झौता गन� काय� चाँडो गन�तफ� पा�लकाको �यान 
जानुपद�छ । 

8. आ�त�रक ऋणः �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोिजम गाउँपा�लकाले 
�व� आयोगको �सफा�रसमा स�बि�धत सभावाट �वीकृत गर� उ�पादन�शल, रोजगारमुलक, 
आ�त�रक आय वृ��ध तथा पूँजीगत काय�का ला�ग आ�त�रक ऋण �लन स�ने �यव�था छ 
। यस गाउँपा�लकाले यो वष� आ�त�रक ऋण �लएको दे�खएन ।

9. योजना छनौटः �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ४ अनुसार 
पा�लकाह�ले आव��यक वा�ष�क रणनी�तगत �वषयको योजना बनाउँदा म�यकाल�न तथा 
द�घ�काल�न �कृ�तका आयोजनाह�मा लगानी गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै सोह� ऐनको दफा 
२४ को उपदफा १० अनुसार पा�लकाले �थानीय�तरका �वकास आयोजनाको आव�यक 
अ�ययन अनुस�धान तथा �भाव मू�या�कन काय� गन� स�नेछ भनी �यव�था रहेको छ । 
पा�लकाले यस वष� 610 वटा योजना छनौट गरेको छ । छनौट भएका योजना म�ये �. 1 
लाख स�मका 231 वटा, �. 2 लाख स�मका 170 वटा, �. 5 लाख स�मका 153 वटा, �. 
10 लाख स�ममका 40 वटा, �. 10 लाख भ�दा मा�थका 16 वटा  योजनाह� छनौट 
भएका छन् । अ�धकांश योजनाह� साना बना◌�इ उपभो�ता माफ�त काय� गराएको दे�खयो । 
अ�ययन, अनुस�धान र �भाव मू�यांकन �बना बनाएको य�ता योजना �दगो र वातावरण 
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मै�ी नहुन स�दछ । अतः पा�लकाले आगामी �दनमा म�यम र ठुला आयोजनाह� तजु�मा 
गर� काया��वयन गन�तफ� �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

10. उपभो�ता स�म�तको �े�ता अनुगमनः साव�ज�नक खर�द �नयमावल�, २०६४ को �नयम ९७ 
बमोिजम उपभो�ता स�म�तबाट स�चा�लत काय��मको लेखा दु��त रा�े दा�य�व स�बि�धत 
उपभो�ता स�म�तका �मुख, कोषा�य� र सद�य स�चवको हुने, लेखा दु��त नराखेको 
पाइएमा �च�लत कानुन बमोिजम कारबाह� हुने एवं भए गरेको कामलाई नगरेको तथा 
नगरेको कामलाई गरेको �सफा�रस गन�, नापजांच �ा�व�धक सुपर�वे�ण गन� र अि�तम 
मू�यांकन गन� कम�चार�लाई �च�लत कानुन बमोिजम कारबाह� हुने �यव�था छ । उपभो�ता 
स�म�तले राखेको लेखाको स�ब�धमा अनुगमन गरेको दे�खएन । उपभो�ता स�म�त माफ�त् 
भु�तानी गदा� आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम �ोतमा अ��म आयकर क�ट� गनु�पन�, �थायी 
लेखा न�बर र मू�य अ�भबृ��ध कर दता� �माणप� भएकासँग ख�रद गनु�पन� �यव�थाको 
पालना पूण� �पमा भएको छैन । उपभो�ता स�म�तबाट ख�रद ग�रएका �व�भ�न िज�सी, 
�नमा�ण साम�ी र हेभी मे�शनको भु�तानीमा अ��म आयकर क�ट� गरेको समेत दे�खएन । 
उपभो�ता स�म�तले लेखा नरा�े, काया�लयबाट अनुगमन नहुने अव�थामा आयकर ऐन, २०५८ 
अनुसार ला�ने आयकर तथा भु�तानीमा असुल� ग�रने कर रकम �नमा�ण �यवसायी तथा 
आपू�त�कता�बाट छल� हुन स�ने भएकोले अनुगमन गनु�पद�छ ।

11. न�सा पासः �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा २७(१) अनुसार कसैले प�न 
गाउँपा�लकाबाट न�सा पास नगराई भवन �नमा�ण गन� नहुने �यव�था छ । तर यो वष� 
गाउँपा�लकामा न�सा पास स�ब�धी कामकारबाह� भएको छैन । �यसैले तोकेबमोिजम 
संरचना �नमा�ण गनु�पूव� गाउँपा�लकाबाट न�सा पास गन� �यव�थाको काया��वयनमा �यान 
�दनुपद�छ ।

12. �शासक�य संगठन र कम�चारी �व�ापनः �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा 
८३ बमोिजम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता 
समेतलाई �यानमा राखी कम�चार� समायोजन भएप�छ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका 
आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम हुने �यव�था छ  पा�लकामा �मुख �शासक�य 
अ�धकृत स�हत 8६ दरब�द� �वीकृत रहेकोमा लेखापर��ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत 
स�हत 76 जना पदपूत� भएको दे�ख�छ  लेखापर��णको �ममा �ा�त �ववरण अनुसार काय� 
�यव�थापनका �ि�टकोणले मह�वपूण� मा�नएका �शासक�य अ�धकृत, लेखा अ�धकृत, कृ�ष 
अ�धकृत, भेटेनर� अ�धकृत र �श�ा अ�धकृत स�हत 10 पदह� �र�त रहेका छन्  दरब�द� 
बमोिजम जनशि�तको पूण�ता नहुँदा �वषयगत काय��म स�चालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको 
सम� काय� स�पादनमा असर परेको ि�थ�त छ  तसथ� �र�त पदह� यथाश�य �छटो पू�त� गर� 
सेवा �वाह �भावकार� बनाउनुपद�छ 

13. क�ाण कोषः �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोिजम �थानीय तहले 
�थानीय सेवाका आ�नो दरब�द�मा काय�रत ��येक कम�चार�ले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट 
१० ��तशत रकम क�टा गर� सो रकम बराबरल ेहुन आउने रकम थप गर� ज�मा गनु�पन� �यव�था 
छ  पा�लकाले यस वष� �व�ीय समानीकरणबाट कम�चार� क�याण कोषमा रकम �ा�सफर गरेको 
दे�खएन  

14. कानून र स�ालन ���तः �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार 
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�थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� �भ�का �वषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रह� �नयम 
�नद��शका, काय��व�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ  जसअनुसार 
�थानीय तह स�चालनको ला�ग संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना 
कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले 2076/77 स�म ३ वटा ऐन, ३ वटा 
�नयमावल�, १4 काय��व�ध र १ आचार सं�हता लगायत २१ वटा कानून �नमा�ण गर� 
काया��यनमा �याएको छ  

15. �ा�यक स�म�तः �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार 
�े� तथा �याय स�पादन ���याको �यव�था गरेको छ  स�म�तमा परेको उजुर�म�य ेमेल�मलाप 
�कृ�तका आधारमा �ववाद दता� भएको ३ म�हना�भ� टु�गो लगाउने �यव�था छ  तर 
लेखापर��णको �ममा �ा�त �ववरण अनुसार गत वष�को 9 र यो वष� थप भएको 2 �ववाद दता� 
भएकोमा 2 वटा मा� फ�य�ट भई ९ बाँक� दे�ख�छ  �याय स�पादन ���यालाई ऐनले तोकेको 
�याद�भ� फ�य�ट वा कारबाह� �कनारा गर� टु�गो लगाउनु पद�छ ।

16.
सेवा �वाहः गाउँपािलकाले पेश गरेको सेवा �वाह स�वि�ध िववरण देहाय अनुसार रहेको छ 
qm=

;+= ljj/0f ;]jf k|flKtsf nflu lgj]bg 
;+Vof l;kmfl/; ;+Vof

1 gful/stf l;kmfl/; 1370 1370

2 3/af6f] l;kmfl/; 992 992

3 gftf k|dfl0ft 711 711

4 hGd, d[To' btf{ 1068 1068

5 अ�य 276 276

17. �व�ापन करः �देश नं १ आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ५ मा �देश �भ� रा�खने हो�डङ बोड�, साईन 
बोड�, �यानर, �ाई �भजन बोड�, �लो बोड�, �टल, �डिजटल बोड�, धातुको �ेम वा कुनै �थानमा 
लागाउने, ले�े वा �व�युतीय तर�गको �योग गर� ग�रएको �चारको लागी रा�खने ब�तु वा 
सामा�ीमा ग�रने �व�ापनमा कर लगाई असुल गन� उ�लेख छ  तर पा�लकाले यस स�ब�धी कुनै 
कर असूल गरेको दे�खएन् 

18. वन पैदावारः �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२(ख) मा सामुदा�यक वन 
उपभो�ता स�म�तले वन पैदावार �ब�� तथा उपयोगस�ब�धी आ�नो वा�ष�क काय�योजना 
बनाई गाउँपा�लकाबाट �वीकृत गराउनुपन� र वन पैदावार �ब�� बापत �ा�त हुने रकमको दश 
��तशत रकम स�बि�धत गाउँपा�लकाको सि�चत कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । 
गाउँपा�लकाले सो स�ब�धी अ�भलेख तथा वन काय�योजना �वीकृत गरेको दे�खएन । आ�नो 
�े��भ� रहेका सामुदा�यक वनको अ�भलेख राखी वन काय� योजनाको �वीकृ�त तथा वन 
पैदावारको �ब��बाट �ा�त हुने रकम आ�दानी गन� पहल गनु�पन� दे�ख�छ ।

समानीकरण चालु �श�ा
19. समानीकरण अनुदानबाट �श�कको तलब भ�ाः  अ�तर सरकार� �व� �यव�थापन ऐन, २०७४ को 

दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�द� �भ�का �श�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान 
उपल�ध गराउने �यव�था छ  सा�वकको िज�ला �श�ा काया�लयबाट अनुम�त �ा�त गर� 
स�चालनमा रहेका र कुनै प�न दरब�द� तथा राहत अनुदान कोटा �ा�त नगरेका �व�यालयलाई 
�श�क �यव�थापन गन� गर� शै��क स� २०७7 का ला�ग सहयोग अनुदान �दन स�कने �यव�था छ 

4022000.0
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 तर पा�लकाले �वीकृत दरब�द��भ� नपरेका एवं �व�यालयले गत �वगतदे�ख नै आ�त�रक 
�ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका 23 �श�कलाई �व�ीय समानीकरण अनुदानबाट �.40,22,000/- 
तलब भ�ा भु�तानी गरेकोले अ�नय�मत दे�खएको �.

शसत� काय��म

20. �श�क दरव�ी र पदपु�त�ः गाउँपा�लकाले पेश गरेको �श�क दरव�द� र पदपु�त� देहाय अनुसार 
रहेको छ ।

�.सं. िव�ालयको नाम िश�क दरबि�द पदपू�त
पदपू�त म�धे 

करार

िवधाथ� 

सं�या

१ �ी िस� देिव मा.िव. 21    21 7 461
२ �ी हरीनाथ आ.िव. 4 3 0 42
३ �ी शाि�त �े� आ.िव. 2 2 1 42
४ �ी बाल िवकास आ.िव. 3 2 1 45
५ �ी जन क�याण आ.िव. 1 1 1 36

६ �ी ितरितरे आ.िव. 1 0 0 0
७ �ी बाल उ�ान आ.िव. 3 3 1 37
८ �ी िपपल बोटे आ.िव. 2 2 0 33
९ �ी िस�े�री मा.िव. 7 6 2 235

१० �ी ि�भुवन आ.िव. 7 7 3 266
११ �ी जन क�याण आ.िव.फा�गुन�द -

२
1 1 1 20

१२ �ी स�यहाङमा मा.िव. 13 13 7 370
१३ �ी महागु� फा�गुन�द आ.िव. 3 2 1 41

१४ �ी सारताप मा. िव. 18 18 3 391
१५ �ी लािलगुँरास आ.िव. 3 3 2 73
१६ �ी पदम क�या आ.िव. 2 2 0 55
१७ �ी प�ामृत आ.िव. 6 6 2 206
१८ �ी जल �स मा.िव. 15 14 10 426
१९ �ी इमान �स आ.िव. 2 2 1 32
२० �ी जालपा देवी आ.िव. 6 6 3 102
२१ �ी कृ�ण मा.िव. 8 8 5 193
२२ �ी िस�े�री मा.िव.िचिलङ�दन 9 8 4 220

२३ �ी ितन चुले आ.िव. 2 2 2 34

२४ �ी जनता आ.िव.
2 2 0 41

२५ �ी पैयौबोटे आ.िव. 6 6 2 114
२६ �ी घु�वसे प�मी मा.िव. 17 17 8 585
२७ �ी जनक�याण मा.िव. 14 14 4 419
२८ �ी नागे�बा आ.िव. 2 2 2 34
२९ �ी िस� सर�वती आ.िव. 2 2 0 29
३० �ी �टका भै�ङ् आ.िव. 2 2 0 42
३१ �ी इिछङ् आ.िव. 2 2 1 62
३२ �ी जगद�वी माई आ.िव. 2 1 0 27
३३ �ी जय नारायण आदश� मा.िव. 21 20 6 539
३४ �ी प� क�या आ.िव. 6 4 1 67
३५ �ी ल�मी आ.िव. 5 3 2 113
३६ �ी लाल बहादुर आ.िव. 7 7 2 66
३७ �ी नमुना �योित आ.िव. 3 1 0 67
३८ �ी िव.िप.�मृित आ.िव. 3 3 0 47
३९ �ी �योित मा.िव. 12 12 6 397
४० �ी जनता आ.िव. 3 3 1 46

 ज�मा 248 233 92 6055

      उपरो�त �श�क दरब�द� र पदपु�त� एवम् �वधाथ� सङ�या �व�लेषण गदा� ��त �श�क 
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औषतमा 24 जना �व�याथ� पढाउनुपन� अव�था दे�खएको, �व�याथ� सं�याको तुलनामा 
�श�क दरब�द� बढ� भएको दे�खदा गाँउपा�लकाले �श�क दरव�द� �मलानको काय� यथा�श� 
अगा�ड बढाउनु पन� दे�ख�छ ।

21. साव�ज�नक परी�णः �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोिजम �थानीय 
तहले साव�ज�नक सेवा �वाहलाई �भावकार�, �दगो र भरपद� बनाउन काय��मको सामािजक 
पर��ण अ�तग�त साव�ज�नक पर��ण र साव�ज�नक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमोिजमको काय� 
भएको पाइएन  साव�ज�नक पर��णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा जवाफदे�हता र 
पारद��शताको �व��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ 

22. को�भड-19 खच�ः यो पा�लकामा सबभ�दा बढ� को�भड �कोप दे�खएको हुँदा राँके पाँचथरमा 
वन काया�लय भवन मम�त गर� को�भड-19 को ला�ग �वारे�टा◌�इन बना◌�इ उपचार गरेको 
दे�खयो । पा�लकाले आ�थ�क वष� 2077/78 मा �वपद �यव�थापन कोषबाट �.30,22,310/- 
खच� गरेको छ । रोग महामार�का कारण खच� गदा� �च�लत ऐन, �नयमको पालनामा �यान 
�दनुपन�मा केह� कामह� सोझै गरेको समेत दे�खयो । ख�रद गदा� साव�ज�नक ख�रद ऐन र 
�नयमावल� बमोिजम गनु�पन� तफ� पा�लकाले �यान �दनुपद�छ । 

23. डीपीआर खच�ः बजेट �यव�था भई काया��वयन हुने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर 
लगायतको अ�ययन गर� ��तवेदन तयार गनु�पद�छ । यस �थानीय तहल ेयो बष� �वीकृत 
बा�ष�क काय��म अनुसार देहाय बमोिजमको काय� परामश�दाताबाट गराई ��तवेदन �ा�त गरेको छ 

�. हजारमा
�.सं. काय��मको नाम कुल खच� कुल खच� म�ये परामश� खच� 

१ ईमान�सं पाक� �नमा�ण ५०० ४९०

२ �करात हा�साम मि�दर �नमा�ण ३०० ३००

३ गा.पा �रङरोड १३०6 १३०6

४ जनक�याण मा �व ८ कोठे भवन ७५० ७५०

५ �यो�त मा.�व. भवन ३९५ ३९५

६ युमामाङ�हम फा�गुन�द ५ ३०० ३००

७ वडा नं. 5 को वडा काया�लय ४९५ ४९५

८ �सलौट� सा�सु दोभान या�बापुङ सडक १४१० १४१०

९ नवमीडाडा माङगेना दोभान �रङ रोड ११२५ ११२५

ज�माः 6581.0 6571.0

    य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�ने खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई 
�वीकृत बजेट बमोिजमकै रकम खच� गरेको उपयु�त दे�खएन । परामश�दातबाट डी.पी.आर. तयार 
गदा� स�भव भएस�म गाऊँपा�लकाको �ा�व�धक जनशि�तबाट काय� गनु�पद�छ । साथै यसर� 
अ�ययन ��तवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को 
साथ�कता समेत दे�खएन । ��तवेदन तयार भए बमोिजमका योजनाह� काया��वयनमा 
�याइनुपद�छ ।

24. गुण�र परी�णः साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ११५(१) अनुसार साव�ज�नक 
�नकायले आपु�त� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�ले�खत �ा�व�धक �पे�श�फकेसन र गुण�तर 
बमोिजम भए नभएको �नर��ण वा पर��ण गनु� गराउनुपन� �यव�था छ  �थानीय तहले 
�नमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ता स�म�त माफ�त काय� गराएकोमा �नमा�ण काय�मा �योग हुने 
सामानको गुण�तर पर��ण गरेको पाइएन 
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कर �वजकः १03।2077।12।31 जनक�याण मा�य�मक �व�यालय वडा नं. ५ को आठ कोठे 
भवन �नमा�णको ला�ग �ड.�प.आर तयार गन� ए.आर.सी. �हमालय स�भ�सेज �ा.�ल., 
काठमा�ड�सँग स�झौता भए बमोिजम अि�तम ��तवेदन तयार पार� �.7,50,000।- 
मु.अ.कर स�हत भु�तानी �दएकोमा कर �बजकमा न�बर उ�लेख नभई हातैले ०१ ले�ख पेश 
गरेको छ । उ�त कर �बजकमा �सल�सलेवार न�बर उ�लेख नभई हातैले लेखेको हुँदा कर 
समायोजन भयो भ�ने आधार भएन । उ�त �बलमा समावेश भएको मु�य अ�भवृ��ध कर 
�.86,283।19 स�बि�धत आि�तरक राज�व काया�लयबाट समायोजन भएको �माण पेश 
गनु�पन� �.

86283.19

26. उपभो�तालाई बढ� भु�तानीः साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, 2064 को �नयम 97(4) 
बमोिजम उपभो�ता स�म�तका लाभ�ाह� समुदायलाई �नमा�ण काय� वा सेवाको काम �दंदा 
उप�नयम 3 को ख�ड (ख) बमोिजम लागत अनुमानमा रहेको ओभरहेड क�ट��जे�सी, 
मु.अ.कर र जनसहभा�गताको अंश क�टा गरेर मा� भु�तानी �दनुपन� �यव�था छ । 
गाँउपा�लका अ�तग�त संचालन भएका �व�भ�न योजनाह� म�ये उपभो�ता स�म�त माफ�त 
संचा�लत योजनाह�मा ८०% गाउँपा�लकाबाट �यहोन� र जन�मदानबाट २०% �यहोन� गर� 
�नण�य भई सोह� अनुसार स�झौता भएको छ । केह� उपभो�ता स�म�तह�ले लागत अनुमान 
बमोिजमको काम स�प�न नगर� कम काम गरेबाट गाँउपा�लकाले �यहोन� खच�मा समेत 
आनुपा�तक �पमा कम भु�तानी हुनुपन�मा बढ� भु�तानी गएको दे�खएकोले असुल गनु�पन� � 

36472.0
गो.भौ.नं. �म�त उपभो�ता स�म�तको नाम लागत 

अनुमान रकम
स�प�न 
भएको 

कामको रकम

बढ� 
भु�तानी 
रकम

137 2078 03 02 �स�धे�वर� मा.�व. �या�मरे 
भवन मम�त 

363194.0 335893 19200.0

237 2078 03 24 �सरान टोल खानेपानीम योजना 780507.0 - 2152.0
275 2078 03 25 राधाकृ�ण र �शवालय मि�दर 

मम�त
480283.0 - 4620.0

276 2078 03 25 �पपलवोटे सा�क�टार कृ�ष सडक 
�नमा�ण

240675.0 212421 10500.0

ज�माः 36472.0

27.
28 2077 09 31 - आ�थ�क काय��वधी तथा �व�ीय उ�रदा�य�व �नयमावल�, 2077 को �नयम 
39 (5) बमोिजम सरकार� काया�लयले खच�को भु�तानी �दँदा खच� पु�ट� हुने �बल, भरपाई, 
�माण र कागजात संल�न रा�ु पन� �यव�था छ । काया�लयले �व�भ�न सडकह� मम�त 
तथा सरसफाई गरेवापत एल.एम.�व. �नमा�ण सेवालाई �.2,88,000।- भु�तानी भएको छ । 
�नजले पेश गरेको कर �बजक �.2,84,646।- को मा� भएकोले कर �बजक भ�दा 
�.3,354 - बढ� भु�तानी रकम असुल गनु�पन� �.

3354.0

28. उपभो�ता स�म�तले मे�शन �योग गर� काम गराएकोः साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, 2064 को 
�नयम 97 (1) बमोिजम �. 1 करोड �पैयाँस�मको लागत अनुमान भएको �नमा�ण काय� 
सोह� �थानमा ब�ने बा�स�दा र �य�तो सेवा उपयोग गन� समुदाय मा� रहेको उपभो�ता 
स�म�त गठन गर� काम गराउन स�कने, �नयम 97(9) बमोिजम उपभो�ता स�म�तले हेभी 
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इ�वीपमे�ट ज�तै डोजर, लोडर, �काभ�टर, रोलर, �ेडर आ�द �वीकृत बेगर �योग गन� 
नपाईने र �नयम 97(10) बमोिजम उपभो�ता स�म�त वा लाभ�ाह� समुदायले पाएको काम 
आफैले स�प�न गनु�पन� छ र कुनै �नमा�ण �यवसायी वा सव क��या�टरबाट गराउन स�कने 
छैन भ�ने ��ट कानुनी �यव�था छ । �थानीय बा�स�दा तथा लाभ�ाह�ले रोजगार�को 
अवसर पाउन, काम ��त अपन�वको भावना वृ��ध होस र वातावरण मै�ी काम स�प�न 
होस भ�ने उ�दे�यबाट �नयमावल�मा य�तो �यव�था गरेको छ । गाँउपा�लका अ�तग�त 
�वीकृत भएका योजनाह� म�ये अ�धकांश योजना उपभो�ता स�म�त माफ�त संचालन भएका 
छन् । गाँउपा�लकामा लागत अनुमानको २० ��तशत जन�मदान र ८० ��तशत अंश 
गाँउपा�लकाले �यहोन� गर� उपभो�ता स�म�तह�सँग स�झौता ग�रएको छ । सडक मम�त 
तथा �नमा�ण काय�मा अ�धकांश उपभो�ता स�म�त गठन गर� स�झौता गन� र 
गाँउपा�लकाबाट �ा�त हुने रकमबाट �नमा�ण �यवसायीबाट काय� गरा◌�इ �नमा�ण 
�यवसायीला◌�इ उपभो�ता माफ�त भु�तानी �दने गरेको छ । य�तै �कृ�तको काममा ठे�का 
माफ�त ��त�पधा� गराई काम गराउँदा 50% भ�दा घट�मा काम स�प�न हुने गरेको छ । 
बचत भएको रकमबाट अक� काम स�प�न हुन स�ने स�भावना समेत रह�छ । उपभो�ता 
स�म�त माफ�त काम गराउँदा आफै काम नगर� �नमा�ण �यवसायी माफ�त काम गराएको 
दे�खएकोले पा�लकाले ��त�पधा��मक �व�धबाट काम गराउनेतफ� �यान �दनुपद�छ साथै टु�ा 
टु�ा कामको ठूलो �याकेज बनाई ठे�का �यव�थापन हुनुपद�छ । �नमा�ण �यवसायीबाट काम 
गराउँदा मे�शनकै दररेट अनुसार भु�तानी �दएको भएताप�न �नयमावल�को उ�दे�य अनु�प 
ल�य �ा�ती हुन सकेको छैन । य�ता कामह�को केह� उदाहरणह� �न�न बमोिजमका रहेका 
छन् ।

गो.भौ.नं. �म�त उपभो�ता स�म�तको नाम �नमा�ण �यवसायीको 
नाम

गाँउपा�लकाबाट 
अनुदान

�नमा�ण 
�यवसायीलाई 
भु�तानी

22 2077 09 21 फा�तेपका �व�भ�न शाखा 
सडकह� मम�त

एल.एम.�व. �नमा�ण 
सेवा

5,76,000 5,76,000

36 2077 10 28 �ल�ग�बा ��वेणीघाट 
मोटरबाटो 

मुकु�लुङ 
क����सन �ा.�ल.

4,80,000 4,80,000

47 2077 11 09 मेहेलबोटे-�नवुवाखोला 
मोटर बाटो �नमा�ण

एल.एम.�व. �नमा�ण 
सेवा

9,60,000 9,60,000

49 2077 11 25 पुरानो प�चमी या�वावु�ग 
मोटर बाटो �नमा�ण

गौडेनी �नमा�ण सेवा
5,75,815 5,75,815

86 2077 12 22 से�रना कुवा दे�ख का�त�के 
दोभान मोटर बाटो 
�नमा�ण

एल.एम.�व. �नमा�ण 
सेवा 9,60,000 9,60,000

87 2077 12 22 सुकेपोखर� ल�टेवार� 
मु�याहा�गडाडा मोटर 
बाटो �नमा�ण

छाला सुकुवा 
क����सन ए�ड 
स�लायस�

3,84,000 3,84,000

96 2077 12 29 थु�के थेमागु �योती डाडा 
सडक �नमा�ण

गौडेनी �नमा�ण सेवा
9,60,000 9,60,000

97 2077 12 29 नसुवा खो�ा-का�त�के कृ�ष 
सडक �नमा�ण

एल.एम.�व. �नमा�ण 
सेवा

6,72,000 6,72,000

174 2078 03 21 गेल� भ�जयाङ- भाग�दम 
सडक �नमा�ण

गौडेनी �नमा�ण सेवा
9,60,000 9,60,000

271 2078 03 05 याङवातु�ग रागाटार मोटर 
बाटो �नमा�ण

मुकु�लु�ग 
क����सन �ा.�ल.

9,58,490 9,58,490
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दोहोरो काय��मः गाँउपा�लका अ�तग�त वडा नं १ का �वप�न तथा द�लत प�रवारको ला�ग 
वडा काया�लयको काय��ममा वजेट छु�याई ज�तापाता ख�रद भएको छ । य�तो �वप�न 
तथा द�लत प�रवारको ला�ग घरमा ज�ता छाना छाउन सुर��त नाग�रक आवास काय��म 
लागु भएको छ । यस वष� गाँउपा�लकाको �सफा�रस बमोिजम 495 जना छनौट भई सो 
काय�को ला�ग स�झौता गन� पुरै आएका छैनन् । काय��मबाट स�झौता गर� रकम न�लएको 
र गाँउपा�लकाको बजेटबाट पुन: ज�ता छाता ख�रद भएकोले एकै �कारको काम दोहोरो पन� 
गएको छ । लाभ�ाह� �य�तीह�को छनौट �वधी र के क�त जना छनौट भयो �यसको �माण 
पेश भएको छैन । सुर��त नाग�रक आवास काय��म चालु रहेको अव�थामा य�तै 
काय��मको लागी बजेट खच� गन� उपयु�त दे�खएन । साथै उ�त ज�ता पाता क�त जनालाई 
�वतरण भयो । के आधारमा �वतरण भयो र �नमा�ण काय� स�प�न भयो भएन सोको 
�माण समेत नभएकोले खच� पु�ट� गन� आधार नभएको �. 795279.0

गो.भौ.नं. �म�त खच� रकम �

349 2077 12 23 (चालु) 397170.0

377 2077 03 30 (पूँजीगत) 398109.0

ज�माः 795279.0

30. ख�रद स�ब�धी कागजात �योगः साव�ज�नक ख�रद ऐन, 2063 को दफा 65 (1) (ग) 
बमोिजम साव�ज�नक ख�रद अनुगमन काया�लयले साव�ज�नक �नकायले ख�रद कारवाह� 
संचालन गन� �योग गनु�पन� बोलप� स�ब�धी कागजात (�टा�डड� �व�डङ डकुमे�ट) र ख�रद 
स�झौता स�ब�धी कागजात (�या�डड� क��या�ट डकुमे�ट) को नमुना तयार गन� र सोह� 
बमोिजमका कागजातह� �योग गर� साव�ज�नक �नकायह�ले ख�रद �कृया संचालन 
गनु�पन�मा यस गाँउपा�लकाले उ�त कागजातह� �योगमा �याएको छैन । आगामी �दनमा 
साव�ज�नक ख�रद अनुगमन काया�लयले तयार गरेको ख�रद स�ब�धी नमुना बमोिजम 
ख�रद कागजात तयार गर� ख�रद गन� काम ग�रनुपद�छ ।

31. ठे�का नं. PRM/NCB/Works/२०७६।७७।18 कवड� हल िनमा�णः लागत अनुमान 

�.1,98,83,898।- भएको कवड� हल िनमा�ण काय�को िनमा�ण �वसायी ई�वरी िनमा�ण सेवासँग 

�.1,35,71,899।- (मु.अ.कर. सिहत) मा स�झौता भएको िथयो । स�झौता िमित 2077।03।29 र 

स�प� गनु�पन� िमित 2078।02।15 रहेको उ� ठे�ा चालु रहेता पिन �याद थप भएको छैन । गत 

आ.व.मा  �.39,21,378।- पे�क� �दएको र यस वष� �थम रिन�ग िबल �.61,09,044।- पेश भएको 

म�ये �.49,32,630।- मा� भु�ानी भएको छ । यस वष� �थम रिन�ग िबल भु�ानी भएकोमा पे�क� 

फ�य�ट भएको छैन । यस वष� पे�क� फ�य�ट समेत भएको छैन । उ� �े�ताको प�र�ण गदा� देिखएको 

�होराह� देहाय बमोिजमका रहेका छन् । 

31.
1. 353।2078।03।29 साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, 2064 को �नयम 121(क) बमोिजम 

�नमा�ण �यवसायीको �ढलाईको कारणले ख�रद स�झौता बमोिजमको काम सो स�झौतामा 
तो�कएको �यादमा स�प�न हुन नसकेमा �नजले साव�ज�नक �नकायलाई स�झौता रकमको 
10% नव�ने गर� साधारण तथा ��त�दन शू�य दशमलव शू�य पाँच ��तशतको दरले पूव� 
�नधा��रत ��तपू�त� �दनुपन� �यव�था छ । उ�त कवड� हल �नमा�ण ठे�कामा स�झौता 
बमोिजमको �याद 2078।02।15 मा समा�त भएको र भु�तानी आषाढ मसा�तमा भएकोले 
45 �दन �याद नाघेकोले स�झौता रकम �.1,35,71,899।- को ��त�दनले हुने �.6,786।- 
ले �.3,05,370।- पूव��नधा��रत ��तपू�त� हुनुपन� �. 

305370.0



14

उ�त �नमा�ण काय�को लेखाप�र�ण अव�ध 2078।06।16 स�म �याद थप समेत नभएकोले 
पा�लकाले आव�यक ���या अगाडी बढाई काम स�प�न गराउनु पद�छ ।

31.
3. �बमा र गुण�तर प�र�ण नगराएकोः साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, 2064 को �नयम ११२ 

बमोिजम ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक दश लाख �पैयाँ भ�दा बढ� 
मू�यको �नमा�ण काय�को �बमा गराउनु पन� �यव�था छ । गाँउपा�लका काया�लयले 
�व.ओ.�यू.मा �बमा र गुण�तर प�र�णको ला�ग रकम �यव�था गरेको भएताप�न �बमा 
गरेको छैन र सामान �योग भएकोमा गुण�तर प�र�ण समेत भएको छैन । �बमा नगदा� 
कामको जो�खम वहनमा सम�या हुने र गुण�तर प�र�ण नहुँदा गरेको काम गुण�तर यु�त 
छ/छैन ए�युरे�स हुने आधार भएन । य�ता कुराह�मा स�बि�धत �यव�थापन प� र 
�ा�व�धकले �यान पुया�उनु पछ� ।

32. �वा��य समा�नकरण चालुः 25।2078।03।29 काय� स�चालन �नद��शका, 2075 बमोिजम 
��तवेदन लेखन वापत भए �.1,000।- र �यो भ�दा बढ� �दन भए �.500।- गर� 1500।- 
स�म खच� ले� �म�ने दे�ख�छ । �म�म 2078।03।01 दे�ख 2078।03।10 स�म 10 �दने 
म�हला �था��य �वयंमसे�वका ह�लाई आधारभूत ता�लम संचालन गरेकोमा काय��म 
संचालनलाई ��तवेदन लेखन बापत ज�मा �.1,500।- पा�र��मक �लनुपन�मा �.10,000।- 
भु�तानी �लएकोले बढ� रकम असुल गनु�पन� �. 8500.0

32.
1. अि�म कर दािखला नगरेकोः 53।2078।01।03 वा�षक काय��म बमोिजम मा.िव. िश�क बाबुराम 

राईले िमित 2077।11।26 देिख 2077।11।29 स�म बाल िश�क तािलम 4 �दने संचालन गरी 

�.2,00,000।- पे�क� फ�य�ट गनु� भएकोमा िविभ� पा�र�िमक भु�ानी वापत �.22,560।- अि�म कर 
क�ा गरी भु�ानी �दएको र उ� कर दािखला नगरेको �ँदा राज�व दािखला गनु�पन� �.

22560.0
33. सुर��त नाग�रक आवास काय��मः सुर��त नाग�रक आवास काय��म काया��वयन 

काय��वधी, 2075 बमोिजम गाँउपा�लकाले आ�थ�क वष� 2077।78 को ला�ग ल��त वग� 
प�हचान गर� 495 घरधुर� छनौट गर� ज�तापाता लगाउन �सफा�रस गर� संघन शहर� तथा 
भवन �नमा�ण आयोजनाको काया�लय, झापामा पठाएकोमा पठाएका सबै �वीकृत भई आएको 
र �यसम�ये 345 घरधुर�ले स�झौता गर� प�हलो �क�ता �.30,000।- का दरले 
�.1,03,50,000 – अनुदान �दएकोमा वषा��त स�म कसैले प�न काय� स�प�न गरेको छैनन् । 
उ�त �े�ता पर��ण गदा� दे�खएको �यहोरा देहाय बमोिजम छ ।

33.
1. �नमा�ण स�प�न ��तवेदन पेश गनु�पन�ः सुर��त ना�गरक आवास काय��म काय��वयन 

�नद��शका, 2075 को बुँदा 6 बमोिजम कुनै �यि�तले झु�टा �ववरण पेश गर� अनुदान 
रकम �लएको पाईएमा वा जुन �योजनको ला�ग अनुदान उपल�ध गराइएको हो सोह� 
�योजनमा खच� नगर� अ�य �योजनमा खच� गरेको पाईएमा अनुदान उपल�ध गराइएको 
�म�तले ३ म�हना �भ� लाभ�ाह�बाट �थानीय तहले अनुदान असुलउपर गन� र बुँदा ७ 
बमोिजम �थानीय तहका �ा�व�धकबाट अनुसुची ३ बमोिजमको काय� स�प�न ��तवेदन 
�मा�णत भएप�छ स�प�न भएको मा�नने �यव�था छ । स�झौता भएका 345 घरधुर� म�ये 
कसैले प�न यस वष� काय� स�प�न गर� दो�ो �क�ता �लएका छैनन् । यसर� काय� स�प�न 
नगन� �यि�तह� म�ये काय� स�प�न गन� नस�नेबाट रकम असुल उपर गनु�पन� र काय� 
ग�ररहेका �यि�तह�लाई स�प�न गराई काय� स�प�न ��तवेदन पेश गनु�पन� (345*30,000= 10350000
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1,03,50,000।-) �.
34. 244।2078।03।30 आ�थ�क काय��वधी तथा �व�ीय उ�रदा�य�व �नयमावल�, 2077 को 

�नयम 39(5) बमोिजम सरकार� रकम खच� गदा� खच� पु�ट� हुने �बल, भरपाई, �माण र 
कागजात संल�न गनु�पन� �यव�था छ । �श�ा म��ालयको अनौपचा�रक �श�ा काय��म 
अ�तग�त �ा�मण सामुदा�यक �सकाई के��ह�लाई ४ वटा �यापटप ख�रद गर� ह�ता�तरण 
गरेकोमा �य�तीले बुझेर लगेको छ । उ�त �यापटपह� सं�थाको िज�सी खातामा आ�दानी 
बाधी सोको �माण पेश भएप�छ मा� सं�थाले �ा�त गरेको �माण हुने हुँदा िज�सी दा�खला 
पेश गनु�पन� �. 

400000.0

35. �श�क तलव भ�ाः 104।078।01।03 �श�ा �नयमावल�, 2059 को �नयम 179 बमोिजम 
कुनै कामको ला�ग आव�यकता भ�दा बढ� रकम माग गन� र �नकासा �दने पदा�धकार�लाई 
कानुन बमोिजम कारवाह� ग�रने कुरा उ�लेख छ । गाँउपा�लकाले मातहतको 
�व�यालयह�लाई ते�ो �ैमा�सक �नकासा �दएकोमा जय नारायण मा.�व.मा 2077।09।17 
दे�ख हािजर हुनु भएको �श�क पु�प कुमार� तमा�गलाई १४ �दनको छुट तलब माग 
भएकोमा मा�सक �.36,950।- ले �.17,543।- मा� �नकासा �दनुपन�मा �.21,251।- 
�नकासा भएकोले बढ� �नकासा �.4,508।- असुल गर� दा�खला गनु�पन� �. 4508.0

36.
तलवी �ितवेदन पा�रत नभएकोः िश�कह�को तलवी �ितवेदन िश�क �कतावखानाबाट पा�रत भई 

आएपिछ मा� तलब भ�ा र �ेड भु�ानी गनु�पन�मा आ�थक वष� 2077।78 मा �तवेदन पा�रत भएको 

छैन। तलबी �ितवेदन पा�रत नभएको �ँदा �थायी िश�कह�को तलब, �ेड, �ािविधक �ेड आ�द ए�कन 

गन� स�कएन ।

37. पा�यपु�तक �वतरणः 140।2078।03।07 आ�थ�क काय��वधी तथा �व�ीय उ�रदा�य�व 
�नयमावल�, 2077 को �नयम 39(5) बमोिजम सरकार� खच� गदा� खच� पु�ट� हुने �बल, 
भरपाई, �माण र कागजात संल�न गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लका काया�लयले 
�व�यालयह�लाई पा�यपु�तक ख�रद गन� शत ��तशत अनुदान �दएकोमा पा�यपु�तक 
ख�रद गर� �वतरण गरेको �बल भरपाई पेश हुन नसकेको र क�ा 11 र १२ संचलान भएका 
�व�यालयह�लाई ��त �व�यालय �.50,000।- का दरले पु�तकालय �यव�थापनको ला�ग 
�दएको अनुदान पु�तकालय �थापना भयो भएन भनेर अनुगमन गर� ��त�दन �ा�त 
नभएको �. 

3144924.0

�स.नं. �ववरण रकम
1 �नशु�क पा�यपु�तक ख�रद र �वतरण गरेको �बल भरपाई नभएको 2694924.0

2 पु�तकालय �यव�थापन गन� 9 वटा �व�यालयह�लाई �दएकोमा पु�तकालय 
�थापना भएको  अनुगमन ��तवेदन पेश गनु�पन�

450000.0

ज�माः 3144924.0

38. म�हला �वकास शाखा चालुः �कशोर� िजवन उपयोगी ता�लम संचालन गर� संचार �वकास 
के��लाई �.3,50,000।- भु�तानी �दएको �े�ता पर��ण गदा� �न�नानुसार दे�खयो ।

38.
1.

��श�क िजते�� भ�डार�लाई ��श�क भ�ा �.29,400।- भु�तानीमा पा�र��मक कर 15% 
ले �.4,410।- क�टा गरेकोमा उ�त रकम राज�व दा�खला नगरेकोले दा�खला गनु�पन� �. 

4410.0

38.
2. स�झौता बमोिजम कर सिहत �.3,48,500।- भु�ानी गनु�पन�मा �.3,50,000 - भु�ानी भई �.1,500।- 

बढी भु�ानी असुल गनु�पन� �. 
1500.0
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39. कर �बजक पेश नभएकोः 13।2078।01।15 मू�य अ�भवृ��ध कर �नयमावल�, 2053 को 
�नयम १७(1) बमोिजम दता� भएको �य�तीले कुनै व�तु वा सेवा आपू�त� गदा� कर 
अ�धकृतले अ�यथा �वीकृत गरेदे�ख बाहेक �ापकलाई अनुसुची-5 र 5 (क) बमोिजमको 
ढाँचामा कर �बजक �दनुपन� �यव�था छ । गाँउपा�लकाले �नवा��चत म�हला 
जन��त�न�धह�लाई उदघोषण ता�लम �दन संचार �वकास के��सँग कर स�हत 
�.2,97,000।- को स�झौता गर� �य�त नै भु�तानी �दएको छ । मू�य अ�धवृ��ध कर दता� 
भएको उ�त सं�थाले कर �बजक नै जार� नगर� �.2,97,000।- भु�तानी �लएकोले कर 
�बजक जार� नगरेकोमा सचेत गराई �यसमा समावेश भएको मु�य अ�भवृ��ब कर रकम 
�.34,168।- असुल गर� राज�व दा�खला गनु�पन� �. 

34168.0

40. �बल भरपाई 16।2078।03।27 - आ�थ�क काय��वधी तथा �व�ीय उ�रदा�य�व �नयमावल�, 
2077 को �नयम 39(5) बमोिजम सरकार� खच� गदा� खच� पु�ट� हुने �बल, भरपाई, �माण 
र कागजात संल�न गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले लै��गक तथा घरेलु �हंसा �यू�नकरण 
स�ब�धी ता�लम संचालन गर� वस�त कला पौडेललाई पे�क� फ�य�ट तथा भु�तानी 
�.45,955।- गरेकोमा �नजले पेश गरेको �बल भपा�◌�इको जोडज�मा गदा� �.27,615।- मा� 
भएकोले नपुग � 18,340।- खच� पु�ट� हुन नसकेको �. 

18340.0

41. खच� �रभस�ः 19।2078।03।26 महागु� फा�गुन�द आधारभुत िव�ालयको शौचालय िनमा�ण काय� 

िव�ालय �व�थापन सिमितसँग स�झौता गरी काय� स�प� भई गाउँपािलकाले �होन� रकम 

�.6,72,000।- मा कर क�ा गरी �.6,61,864।- को चेक िव�ालय �व�थापन सिमितलाई �दएकोमा 

तो�कएको समयमा खातामा ज�मा गन� नगएकोले काया�लयले गो.भौ.नं. 37।2078।03।31 बाट खच� 

�रभस� गरी िहसाव िमलान गरेको छ । उ� रकम खच� �रभस� गरी िहसाव िमलान गरी सकेको र स�प� 

भई सकेको कामको  भु�ानीको लािग ताकेता भई रहेकोले बजेट �व�था गरी भु�ानी �दनुपद�छ । 

42. काय� स�प�न ��तवेदन पेश गनु�पन�ः 20।078।03।26 �स�धदेवी मा�य�मक �व�यालय 
फा�गुन�द-1 लाई नमुना �व�यालय सुधार गु�योजना अनु�प ४ कोठे �व�यालय भवन र 
शौचालय �नमा�णको ला�ग �.1,50,00,000।- �व�यालयको खातामा �नकासा गरेको छ  । 
�व�यालयको उ�त भवन �नमा�ण काय� सु� गरेको भएताप�न स�प�न नभएकोले �नमा�ण 
काय� स�प�न गर� �नमा�ण कागजात स�हत काय� स�प�न ��तवेदन पेश गनु�पन� �. 

15000000.0

43. वडा काया�लयह� संचालन खच�ः गाँउपा�लका अ�तग�त ७ वटा वडा काया�लयह� रहेकोमा वडा 
काया�लय संचालन गन� चौमा�सक �पमा खच�को भु�तानी �दने गरेको छ । वडा स�चवह�को 
वैठक भ�ा, इ�धन, मसल�द, संचार, आ�द खच� गर� �बल भरपाई पेश गन� र गाँउपा�लकाले 
भु�तानी �दने गरेको छ। खच� गदा� �मत�ययी त�रकाले सवै वडाह�मा एक �पता हुनुपन�मा 
�यसो हुन सकेको छैन । क�तपय वडामा इ�धन, मम�त, संचार आ�द अ�या�धक खच� 
दे�खएको छ । खच�को �समा तोक� एक �पता कायम ग�रनु पद�छ । वडाह�मा भएको 
खच�को प�र�णबाट दे�खएका �यहोराह� देहाय बमोिजमको रहेको छ । 

44. आदेश �वीकृत बेगर �मणः �मण खच� �नयमावल�, 2064 को �नयम 3 बमोिजम �मण 
आदेश वा �नण�य �बना �मण खच� गन� गर� �मण गन� वा काजमा जान हुँदैन भ�न 
उ�लेख गरेको छ । यस पा�लकामा �न�नानुसारका वडा अ�य�ह� र स�चव समेत �मण 
आदेश पेश नगर� वा �वीकृत नगराई �मण गर� दै�नक �मण भ�ा भु�तानी �लएकोले 
�नयमसंगत नदे�खएको �.

वडा नं. २ वडा अ�य� वहादुर �संह नेवा�ग 
134200
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भौ.नं. �म�त �मण अवधी �थान रकम
554 2078 03 23 2078 01।08 दे�ख 2078।01।12 

स�म
�वराटनगर 5100.0

554 2078 03 23 2077।12।07 दे�ख 2077।12।11 
स�म

�फ�दम 5100.0

554 2078 03 23 2078।02।06 दे�ख 2078।02।11 
स�म

�फ�दम 5100.0

554 2078 03 23 2078।02।28 दे�ख 2078।02।32 
स�म

�फ�दम 5100.0

554 2078 03 23 2078।03।07 दे�ख 2078।03।11 
स�म

�वता�मोड 5400.0

ज�माः 25800.0

वडा नं. ३ वडा अ�य� सुख�वर नेवा�ग

भौ.नं. र �म�त �मण अवधी �थान रकम
575 2078 03 27 2077।08।12 दे�ख 

2077।08।15 स�म
�फ�दम 5100.0

575 2078 03 27 2077।09।21 दे�ख 
2077।09।23 स�म

�फ�दम 5100.0

575 2078 03 27 2077।10।06 दे�ख 
२०७७।१०।१७ स�म

�फ�दम 5100.0

575 2078 03 27 2077।11।25 दे�ख 
2077।11।29 स�म

�फ�दम 5100.0

575 2078 03 27 2077।12।05 दे�ख 
2077।12।09 स�म

�फ�दम 5100.0

575 2078 03 27 2078।01।03 दे�ख 
2078।01।07 स�म

�फ�दम 5100.0

575 2078 03 27 2078।02।11 दे�ख 
2078।02।15 स�म

�फ�दम 5100.0

575 2078 03 27 2078।03।03 दे�ख 
2078।03।07 स�म

�फ�दम 5100.0

ज�माः 40800.0

वडा नं. ५ वडा अ�य� अर�व�द �साद चे�जु�ग

भौ.नं. र �म�त �मण अवधी �थान रकम
559 2078 03 29 2077।12।05 दे�ख 

2077।12।11 स�म
काठमा�डौ 13200.0

2078।01।10 दे�ख 
2078।01।14 स�म

�फ�दम 5800.0

ज�मा 19000.0

स�चव �टका �वज चेमजु�ग

भौ.नं. र �म�त �मण अवधी �थान रकम
559 2078 03 29 2077।12।12 दे�ख 

2077।12।28 स�म
�फ�दम 8200.0

2078।01।18 दे�ख 
2078।01।24 स�म

�फ�दम 8200.0

2078।03।20 दे�ख 
2078।03।23 स�म

�फ�दम 5800.0

ज�माः 22200.0

वडा नं. ६ वडा अ�य� नारायण �साद आ�गद�वे

भौ.नं. र �म�त �मण अवधी �थान रकम



18

518 2078 03 20 2078।03।14 दे�ख 
2078।03।17

�फ�दम 3900.0

2078।03।02 दे�ख 
2078।03।04 स�म

�फ�दम 2700.0

2078।02।23 दे�ख 
2078।02।26 स�म

�फ�दम 3900.0

2078।02।02 दे�ख 
2078।02।04 स�म

�फ�दम 2700.0

2078।01।29 दे�ख 
2078।01।31 स�म

�फ�दम 2700.0

2078।01।10 दे�ख 
2078।01।13 स�म

�फ�दम 3900.0

2077।12।26 दे�ख 
2077।12।28 स�म

�फ�दम 2700.0

2077।12।08 दे�ख 
2077।12।11 स�म

�फ�दम 3900.0

ज�माः 26400.0

कुल ज�माः 134200.0

45. कम�चार�लाई बैठक भ�ा भु�तानीः गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सु�वधा 
स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, 2075 बमोिजम �नवा��चत पदा�धकार�ह�लाई बैठक 
ब�दा बैठक भ�ा �दने �यव�था गरेको भएताप�न कम�चार�ह�लाई बैठक भ�ा �दने �यव�था 
गरेको छैन । काया�लयको काम गन� कम�चार�ह�लाई अ�य कुनै ऐन �नयमले बैठक भ�ाको 
�यव�था नगरेकोले �न�नानुसारका वडाका कम�चार�ह�लाई �दएको बैठक भ�ा असूल गनु�पन� 
�. 
वडा नं. १

भौ.नं. र �म�त बैठक भ�ा �लने कम�चार�को नाम रकम
152 2077 09 05 वडा स�चव ��दप थापा(वडा स�म�तको वैठक बाहेक) 4000.0

काया�लय सहायक तेजे�� गु��ग 4000.0

काया�लय सहायक रेखा �ल�बु 4000.0

काया�लय सहयोगी �याम कुमार आ�गद�वे 4000.0

512 2078 03 20 वडा स�चव ��दप थापा (वडा स�म�तको वैठक वाहेक) 12000.0

काया�लय सहायक तेजे�� गु��ग 12000.0

काया�लय सहायक रेखा �ल�वु 12000.0

काया�लय सहयोगी �याम कुमार आङद�वे 12000.0

ज�माः 64000.0

87000.0

वडा नं. ४

भौ.नं. र �म�त बैठक भ�ा �लने कम�चार�को नाम रकम
397 2078 01 14 वडा स�चव प�चराम ने�वा�ग( ८ वटा वैठकको मा� भ�ा �लनु 

पन�मा १६ वटा वैठकको भ�ा �लएकोले वढ� ८ वटा वैठक भ�ा)

8000

वडा न◌ं. ६

भौ.नं. र �म�त बैठक भ�ा �लने कम�चार�को नाम रकम
193 2077 09 19 �मना कुमार� ओझा �रजाल 5000.0

�दपेश तमा�ग 5000.0

अजु�न तमा�ग 5000.0

ज�माः 15000.0
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कुल ज�माः 87000.0

46. पानी ट�क� �वतरणः 570।2078।03।27 गाउँपा�लकाले वडा नं. २ को ला�ग ७९ थान 500 
�लटरको पानी ट�क� ख�रद गर� �वतरण गरेको छ । �.4,50,000।- मा 79 थान पानी ट�क� 
ख�रद गर� वडा नं. २ का ७९ घर धुर�लाई एक/एक थान पानी ट�क� ख�रद गर� �वतरण 
गरेको छ । यसर� पानी ट�क� �वतरण गनु� भ�दा पाईप ख�रद गर� खानेपानी मुहानबाट 
पानी �याई पायक पन� ठाउँह�मा धारा जडान गरेको भए खानेपानीको �थायी समाधान हुने 
�थयो । पानीको अभाव भएका य�ता �थानमा �ोतको खोजी गर� �थायी समाधान गन�तफ� 
गाँउपा�लका तथा वडाह�ले �यान पुया�उनुपद�छ ।
आ�त�रक आ�दानी तफ�ः

47. ल�य अनु�प �गती नभएकोः आ.व. २०७७।७८ को ला�ग गाँउपा�लकाले आ�त�रक आय 
�.51,00,000।- �ा�त गन� ल�य राखेकोमा �.23,89,606।- मा� संकलन गन� सफल 
भएको छ । ल�यको तुलनामा 46.86% मा� �ग�त हुन सकेको छ । आ�दानीको �ोतलाई 
फरा�कलो बनाउनु नस�नु, आय आज�न हुने �े�को प�हचान गन� नस�नु, न�दज�य 
उ�खननबाट �ा�त हुने राज�वको ठे�का प�टा नहुनु, आ�द कारणले राज�व कम उ�न गई 
पुरै मा�थ�ला �नकायको भर पनु�पन� अव�था रहेको दे�खयो  गाँउपा�लकाले आ�त�रक आय 
हुने �ोत प�हचान गर� आय वृ��ध गनु�पद�छ ।

48. पदा�धकारी तथा कम�चारी �मणः �थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 73(7) 
बमोिजम काय�पा�लकाले सभाबाट �वीकृत सीमा र �शष�क बा�हर ग◌�इ खच� गन� पाउने छैन 
भ�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाका उपा�य� लगायत कम�चार� गर� ३० जना अवलोकन 
�मणमा �म�त 2077/11/9 दे�ख 2077/11/22 स�म पोखरा, मु�ता�ग लगायत पि�चमका 
ठाउँह� ग◌�इ �.12,97,00/- खच� गरेको दे�खयो । गाउँपा�लकाले प�हला �.6,00,000/- 
बजेट �यव�था गरेकोमा �.6,97,000/- नपुग भ◌�इ �म�त 2077/12/24 मा गाउँ सभाबाट 
�नण�य भ◌�इ थप भएको छ । भौ.नं. 281/2077/11/8 बाट �.6,00,000/- खच� देखा◌�इ 
बाँक� �.6,97,000/- भौ.नं. 410/2078/1/16 बाट खच� गरेकोले �मण कुन उ�दे�यले 
भएको �थयो । �यसबाट गाउँपा�लकाला◌�इ के उपल�धी भयो सोको पु�टया◌�इ र अवलोकन 
�मणको ��तवेदन समेत पेश भएको छैन । खच�को औ�च�य पुि�ट गनु�पन� �.

697000.0
49. पदा�धकारी सु�वधाः �देश नं. १ आ�त�रक मा�मला तथा कानुन म��ालयबाट �का�शत 

गाउँ तथा नगरसभाका सद�यह�को सु�वधा स�ब�धी ऐन, 2075 को दफा 3 को अनुसुची 
१(क) बमोिजम यस गाउँपा�लकाका पदा�धकार�ह�ला◌�इ पा�लकाले �दएको �ववरण बमोिजम 
आ�थ�क वष� 2077/78 मा �न�नानुसार सु�वधा �दएको छ ।

िस.नं िववरण �मुख/

अ�य�

उप�मुख/

उपा�य�

वडाअ�य� ७ 

जना

काय�पािलका 

सद�य ५

सभाका २३ 

सद�य

ज�मा

१ बैठक भ�ा ३६००० ३६००० १६८००० १२०००० ४६००० ४०६०००

२ यातायात खच� सवारी साधन १२०००० ३३६००० १५०००० ५५२००० ११५८०००

३ टेिलफोन मोबाइल ३६००० ३६००० १६८००० ९०००० २७६००० ६०६०००

४ पु�तक प�ीका

ई�टरनेट

२४००० २४००० ८४००० ६०००० २७६००० ४६८०००

५ सम�वय तथा 

सहजीकरण

१२०००० १२०००० ३३६००० १२०००० ० ६९६०००
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६ अितिथ स�कार १०८००० ६०००० ३३६००० १२०००० ४१४००० १०३८०००

७ खानेपानी/िबजुली/

सरसफाई

६०००० ६०००० १६८००० ९०००० १३८००० ५१६०००

८ चाडपव� खच� 1000० 1000० 7000० 5000० 23000० 37000०

ज�मा ३9४००० ४6६००० १666००० 80०००० 1932००० 5258000

49.
1. वडा अ��ह�ला◌�इ दोहोरो यातायात सु�वधाः गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने 

सु�वधाको स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, 2075 को दफा 7(3) मा (1) र (2) बमोिजम 
सवार� साधन �ा�त गन� सद�यला◌�इ अ�य यातायात सु�वधा �द◌�इने छैन भनी उ�लेख भएको 
छ । यस पा�लकाका ७ वडा म�ये ६ वटा वडाका वडा अ�य�ह�ले पा�लकाबाट मोटरसा◌�इकल 
बु�झ�लएको र इ�धन र मम�तमा समेत वडाका चालु खच�बाट खच� भएको छ । वडा 
अ�य�ह�ले पाउने सु�वधा म�ये यातायात सु�वधा वापत मा�सक �.4,000/- का दरले रकम 
समेत बुझेको दे�खएकोले यातायात साधन बुझी इ�धन र मम�तमा समेत खच� भु�तानी �लएको 
अव�थामा मा�सक यातायात सु�वधा दोहोरो हुन गएकोले असुल गनु�पन� �.

288000.0

वडा नं. वडा अ��को नाम मा�सक यातायात सु�वधा वा�ष�क बुझेको यातायात 
सु�वधा

1 होम �साद आङदे�वे 4000.0 48000.0

2 बहादुर �सं ने�वा�ग 4000.0 48000.0

3 सुख �वर ने�वा�ग 4000.0 48000.0

4 मन बहादुर चे�जो�ग 4000.0 48000.0

5 अ�व�� �साद चे�जो�ग 4000.0 48000.0

6 नारायण �साद आङदे�बे 4000.0 48000.0

ज�ाः 288000.0

49.
2. वडा नं. 4 बाट राहत रकम �वतरणः �वपद �यव�थापन कोष तथा आक�मीक कोषबाट 

गाउँपा�लकाले �व�भ�न रोगी, अस�त, �कोप �प�डत, �वपतीमा परेका आद�ला◌�इ पा�लका 
अ�य�बाट तो�क आदेश भए बमोिजम आ�थ�क सहायता �दने गरेकोमा वडा नं. 4 का वडा 
अ�य�बाट प�न य�तो आ�थ�क सहयोग �वतरण गर� रकम खच� गरेको छ । वडा अ�य�ला◌�इ 
यसर� आ�थ�क सहायता वा�न पाउने अ�धकार भएको �माण पेश भएन । गाउँपा�लकाले 
अ�य�बाट हुने य�ता काय� वडाबाट हँुदा दोहोरो पन� र अ�धकार �े��भ� प�न नपरेकोले य�तो 
काय�ला◌�इ �नयमसंगत मा�न न�म�ने �.

30000.0

भौ.नं. र �म�त �ववरण रकम
583/2078/3/28 बा�डप�हरो 10000.0

584/2078/3/28 �बरामीराहत 10000.0

585/2078/3/28 बाडीप�हरो 10000.0

ज�ाः 30000.0

49.
3.

भौ.नं. 101/2077/7/27 - वडा नं. ५ को पदा�धकार�ह�को ४ म�हनाको ८ वटा बैठक बसी 
भ�ा भु�तानी हुँदा वडा सद�य �ी दान बहादुर अ�धकार�को उपि�थत �बनानै बैठक भ�ा 
बुझेकोले असुल हुनुपन� �. 8000.0

50. ब�ढ भु�ानीः भौ.नं. 426/2078/2/28 बाट कृ�ष या��ीकरण औजार ख�रद तथा �वतरण 
अ�तग�त अजु�न स�लायस�बाट �.2,17,000/- मा �न�नानुसार सामानह� ख�रद गर� कृषकला◌�इ 
�वतरण गर� काया�लयले �.1,62,750/- भु�तानी गर� बाँक� �.54,250/- कृषकबाट उठेको रकम 

25000.0
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भु�तानी गनु�पन�मा �.79,250/- भु�तानी गरेकोले �.25,000/- ब�ढ भु�तानी भएकोले असुल 
हुनुपन� �.

�स.नं
.

सामानको 
नाम

लागत गा.पा. 
अनुदान

कृषकबाट उ�ने भु�ानी

1 ��े टयाङक� 100000.0 50000.0 50000.0 162750.0

2 �लाि�टक टनेल 117000.0 87750.0 29250.0 ७९२५०.0
ज�ाः 217000.0 137750.0 79250.0 242000.0

51. भौ.नं. 61/2077/6/29 - �देश नं. १ आ�त�रक मा�मला तथा कानुन म��ालयबाट �का�शत 
गाउँ तथा नगरसभाका सद�यह�को सु�वधा स�ब�धी ऐन, 2075 दफा 6(4) अनुसार 
�थानीय �तरमा संचा�लत ता�लम काय��ममा खाना वापत �.500/- भु�तानी गनु�पन� भ�ने 
�यव�था छ । काया�लयले गाउँपा�लकामा योजना संचालन सहायताको ला�ग �व�भ�न �वषय 
स�ब�धी ता�लम तथा अ�त���या काय��मको ला�ग रोजगार संयोजक �वचार �संह 
लावतीला◌�इ �.1,94,234/- भु�तानी भएको छ । सो काय��ममा खाजा र खाना �वा◌�इ 
सोको �बल संल�न गरेताप�न पुनः खाना भनी �व�भ�न ३७ जना �यि�तह�ला◌�इ भपा�◌�इ 
गरा◌�इ नगद �वतरण गरेकोले दोहोरो पन� गएको हुँदा असुल गनु�पन� �. 37000.0

52. भौ.नं. ३२८/२०७८/०३/२३ �मण खच� �नयमावल�, २०६४ को दफा 7(११) बमोिजम सरकार� 
कामको �सल�सलामा �मणमा रह� दै�नक �मण भ�ा उपभोग गन� पदा�धकार� वा 
कम�चार�ले दै�नक भ�ा उपभोग गरेको अव�धभर �फ�ड भ�ा, बैठक भ�ा, ता�लम भ�ा, 
�था�नय भ�ा, वा अ�य कुनै �क�समको भ�ा पाउने छैन भ�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले 
�न�नानुसार पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�ला◌�इ �मणमा खट�◌�इ दै�नक �मण भ�ा 
भु�तानी �दएको अव�थामा बैठक भ�ा समेत भु�तानी �दएको हुँदा दोहोरो सु�वधा भु�तानी 
गराएकोले असुल गनु�पन� �.

14450.0
कम�चार�को नाम र पद �मण भ�ा �लएको �म�त बैठक भ�ा 

�लएको �म�त
असुल हुनुपन� 
कर बाहेक

वडा नं. १
वडा�य� �ी होम �साद आङदे�बे 2077/9/22-9/24 2077/9/24 850.0

2077/10/10-10/16 2077/10/11 850.0
वडा स�चव �ी ��दप थापा 2077/11/26-11/29 2077/11/28 850.0

वडा नं. 2
वडा�य� �ी बहादुर �सं ने�वाङ 2077/5/4-5/8 2077/5/4 850.0

2077/6/3-6/7 2077/6/6 850.0
2077/7/4-7/8 2077/7/5 850.0

वडा स�चव केशव आचाय� 2077/5/3-5/7 2077/5/4 850.0
2077/5/25-5/28 2077/5/26 850.0
2077/6/3-6/7 2077/6/6 850.0
2077/7/3-7/7 2077/7/5 850.0

वडा नं. ६
वडा�य� �ी नारायण �. आङदे�बे 2077/5/19-5/24 2077/5/20 850.0

2077/6/11-6/14 2077/6/14 850.0
वडा स�चव �ी जय ब. तामा�ग 2077/7/2-7/5 2077/7/3 850.0

2077/9/21-9/24 2077/9/22 850.0
वडा नं. 7

वडा�य� �ी �लला भ�लभ नेपाल 2077/5/7-5/11 2077/5/8 850.0

2077/7/16-7/20 2077/7/17 850.0
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वडा स�चव �ी �नम�ल अ�धकार� 2077/5/7-5/12 2077/5/8 850.0

ज�माः 14450.0

कृ�षतफ�ः
53. भौ.नं. 26/2078/3/30 – काया�लयले �म�त 2078/2/25 मा अजु�न स�लायस�, झापाबाट 

�.2,80,000/- को 50 ��तशत अनुदानमा �म�न�मल ख�रद गर� 7 वटै वडामा �वतरण 
गरेको भपा�◌�इ पेश गर� पुरै भु�तानी गरेकोमा 50 ��तशत कृषकबाट उठाएको रकम 
गाउँपा�लकाको खातामा ज�मा भएको नदे�खएकोले कसले उठाएको हो गाउँपा�लकाको 
खातामा ज�मा गर� �माण पेश गनु�पन� �.

140000.0

54. भौ.नं. 25/2078/3/30 – काया�लयले �म�त 2078/1/14 दे�ख 2078/11/16 स�म मौर� 
घारसेट �वतरण तथा ता�लम काय��म संचालन गदा� ५ जनाले २ �दन अनुगमन गरेको भनी 
�.10,000/- भ�ा बु�झ�लएकोमा ��तवेदन पेश नभएकोले सो पेश हुनुपन� �.

10000.0

सामा�जक सुर�ा काय��मतफ� 
55. सामािजक सुर�ा काय��म स�चालन काय��व�ध, २०७५ ले लाभ�ाह�को नाम दता� र 

नवीकरण,  लगतक�टा तथा भ�ा �वतरण लगायत यससँग स�बि�धत �व�वध �यव�थाह� 
गरेको छ । यस बष� पा�लकाले �.6,28,51,232/- सामािजक सुर�ा भ�ा �वतरण गरेकोमा 
दे�खएका �यहोराह� देहाय बमोिजम छन् 

55.
1. ब�कमा ब�ढ रकम पठाएकोः भौ.नं. 8/2078/3/2 सामािजक सुर�ा भ�ा स�ब�धीत 

�यि�तको खातामा ज�मा गन� ते�ो चौमा�सक �.2,14,91,073/- इ�भे�टमे�ट ब�क शाखा 
काया�लय, रांकेमा पठाएकोमा वडा नं. 2 बाट �.23,06,032/- �सफा�रस भै आए बमोिजम 
नै रकम पठाउँदा ब�कबाट �.22,94,032/- स�ब�धीत खातावालाको नाममा ज�मा गर� 
�.12,000/- बचत हुन गएको र उ�त रकम हालस�म ब�कमै रहेकोले राज�व दा�खला 
गनु�पन� �.

12000.0

55.
2. �वतरण �व�ाः सामािजक सुर�ा काय��म स�चालन काय��व�ध, २०७५ को दफा १६ मा 

पा�लकाले �थम चौमा�सक भ�ा असोज १ गतेबाट दो�ो ह�ता�भ�, दो�ो चौमा�सक माघको 
१ गतेबाट दो�ो ह�ता�भ� र ते�ो चौमा�सक जेठको १ गतेबाट दो�ो ह�ता�भ� भू�तानी गर� 
स�नुपन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले यस वष� �थम चौमा�सकको रकम का���क 25, दो�ो 
वैशाख 3 र ते�ो असार २2 गते �नकाशा गरेको दे�खयो । काय��व�धले तोकेको समयमा नै 
लाभ�ाह�लाई भ�ा �वतरण गनु�पद�छ ।

55.
3. पारद�श�ताः सामािजक सुर�ा काय��म स�चालन काय��व�ध, २०७५ को दफा ३३(घ) 

बमोिजम पारद�श�ता �व��धनका ला�ग सामािजक सुर�ा भ�ा �ा�त गन� लाग�ाह�ह�को 
नाम नामेसी स�बि�धत �थानीय तहले आ�नो वेभ साइटमा रा�े �यव�था भएताप�न 
पा�लकाले आ�नो वेभसाइटमा राखेको दे�खएन ।

55.
4. �नरी�ण तथा अनुगमनः सामािजक सुर�ा काय��म स�चालन काय��व�ध, २०७५ को दफा 

२७ बमोिजम नेपाल सरकारको संघीय मामीला तथा सामा�य �शासन म��ालयले �नय�मत, 
के���य प�जीकरण �वभागले �बशेष सूचक बना◌�इ तथा िज�ला सम�वय स�म�तको 
काया�लयले भ�ा �वतरण काय� ���याको �नर��ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था 
भएताप�न यस वष� स�बि�धत �नकायले काय��व�ध अनुसार अनुगमन तथा �नर��ण गरेको 
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पाइएन ।
55.

5. साव�ज�नक सुनुवाईः सामािजक सुर�ा काय��म स�चालन काय��व�ध, २०७५ को दफा ३५ 
बमोिजम वडा स�म�तले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एक पटक सामािजक सुर�ा काय��म 
स�ब�धमा साव�ज�नक सुनुवाई गनु�पन� उ�लेख भएताप�न साव�ज�नक सुनुवाई गर� 
जनगुनासो स�बोधन गरेको छैन । काय��व�धले तोकेको समयमा साव�ज�नक सुनुवाई 
गनु�पद�छ ।

56. गत वष�को पे�क� फ�य�ट हुन बाँक�ः ख�रद स�झौता बमोिजम �नमा�ण �यवसायीलाई 
�.39,21,370।- पे�क� �दएकोमा �थम र�न�ग �बल भु�तानी गदा� पे�क� क�टा ग�रएको 
छैन । �नमा�ण �यवसायीले पे�क� �लदा कृ�ष �वकास व�क �ल�मटेडबाट पे�क� जमानत 
�लएकोमा सोको �याद 12 जुलाई 2021 (२०७८।03।28) स�म मा� भएकोमा जमानतको 
�याद थप समेत छैन । साव�ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ दफा ५२(क) बमोिजम स�झौता 
रकमको २0% नब�ने गर� पे�क� �दनुपन�मा सो भ�दा बढ� पे�क� �दएको छ । पे�क� 
जमानतको �याद समा�त भएको उ�त पे�क� रकम �च�लत �नयम, कानुन बमोिजम �याज 
स�हत अ�बल�व असुल/फ�य�ट गनु�पन� �. 3921370.0

57. चालु आ.व. २०७७।७८ को फ�य�ट हुन बाँक� पे�क�ः आ�थ�क काय��वधी तथा �व�ीय 
उ�रदा�य�व �नयमावल�, 2077 को �नयम 51(1) बमोिजम सरकार� रकम पे�क� �लने 
सरकार� कम�चार� वा अ�य जुनसुकै �य�तीले यस �नयमावल�मा तोक�एको �याद �भ� 
पे�क� फ�य�टको ला�ग आव�यक कागजात पेश नगरेमा �य�तो पे�क� रकममा �याद 
नाघेको �म�तले वा�ष�क दश ��तशतका दरले �याज समेत लगाई असूल गनु�पन� �यव�था छ 
। गाँउपा�लकाले आ.व. २०७७।७८ मा �व�भ�न �य�ती, सं�था, फम�, तथा �नमा�ण 
�यवसायीलाई �दएको पे�क� म�ये फ�य�ट भई आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेका 
�न�नानुसारका �याद नाघेका र �याद ननाघेका पे�क�ह� �नयमावल� बमोिजम असूल 
फ�य�ट गनु�पन� �. 

507000.0
भौ.नं. �म�त पे�क� �लनेको नाम फ�य�ट गनु�पन� 

अि�तम �म�त 
अथा�त �याद

पे�क� रकम
�याद 

ननाघेको
�याद नाघेको

17 2077 06 25 भवानी �व�म आङदे�बे 2077 07 30 50000

02 2078 02 04 �ी श�हद ��त�ठान पाँचथर 2078 03 08 75000

02 2078 02 04 �ी साङ�सन गु�बा �शवालय 
स�या�ग  �सलौट�

2078 03 08 97000

417 2078 02 04 �ी वातावरण संर�ण पय�टन �वकास 
नेपाल

2078 03 08 143000

418 2078 02 04 �ी जन�हत के�� पाँचथर 2078 03 08 142000

02 2078 03 29 �ी ठाडे कुलो �संचाई जल उपभो�ता 
स�म�त

2078 05 01 832000

03 2078 03 29 �ी अँधेर� खोि�स सुसुवा �संचाई जल 
उपभो�ता स�म�त

2078 05 01 832000

ज�माः 1664000 507000

58. अनुगमन तथा स�री�णः �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू 
फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� 
गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । पा�लकाबाट गत 
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�वगत वष�को बे�जू फ�य�ट तथा अ�याव�धक बे�जूको ि�थ�त �न�नानुसार दे�खएको छ ।                        
                                                                       (�.हजारमा)
गत वष�स�मको बाँक� 

बे�जू (A)
यो वष� संपरी�ण 

ग�रएको बे�जू (B)
यो वष� कायम बे�ज ू

(C)
संपरी�णबाट कायम 

बे�जू (D)
अ�ाविधक बाँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)
36674 0.0 40149 0.0 76823

  राम काजी थापा मगर                                     गोिव�द बहादुर भ�डारी       

  (लेखापरी�ण अिध�क)                                    (लेखापरी�ण अिधकारी)


