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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदचशािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

राष्ट्रमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदचशािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखा कानून बमोचजम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र औचित्र् 
समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्था बमोचजम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेचशका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बचन्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पचत्तको संरक्षण र उपर्ोग, चजम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदचशािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारचम्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अचन्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देचखएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपररि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशचक्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्चुक्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेचक्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पचत्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैंक र्हसाब नतभडेको, लेखाङ्कन िथा 
समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुज ु फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देचखएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशचक्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपचस्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमचण शमाा, दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(सदूुरपचश्चम प्रदेश) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं.३४८  तमतिाः २०७९।३।१७ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

र्वत्थडचिर गाउँपातलका, 
बझाङ । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक  पेश 
भएको २०७८ आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बचन्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् 
िहसँग सम्बचन्धि प्रितलि काननुबमोचजम सारभिू रूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था चिरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड ३३ लाख ५२ हजार बेरुज ुदेचखएको छ । सो मध्रे् असलु गनुापने रु.४ लाख ४७ हजार, प्रमाण कागजाि 

पेश गनुापने रु.१ करोड २ लाख १० हजार, तनर्तमि गनुापने रु.४ लाख ३२ हजार र पेश्की रु.२२ लाख ६३ हजार रहेको छ । 
पातलकाको गि वषासम्म रु.८ करोड ६० लाख ८२ हजार बेरुज ुबाँकी रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फस्र्ौट एवं र्ो वषा 
कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ुरु.९ करोड ९३ लाख ३१ हजार रहेको छ । पातलकाको बेरुज ुवगीकरण र 
अद्यावतधक बेरुज ुचस्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

३.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पचत्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

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

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु 
बमोचजम सही र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिू रूपमा गलि 
आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने चजम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ 
कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग चजम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको चजम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिू रूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उचिि आश्वस्ििा 
प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उचिि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बचन्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोचजम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनचश्चििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देचखएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।  

  
 

 

 

         (िारा प्रसाद पाण्डे) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

र्वत्थडचिर गाउँपातलका,बझाङ 

 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारचम्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फस्र्ौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
चजम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ाचन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाचन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाचन्िक
 

लगिी
 

५४ १५ १३३५२ ० ० ० ५४ १५ १३३५२ ४४७ ४३२ १०२१० ० ० १०६४२ २२६३ 
                                      
  
 

अद्यावतधक बेरुज ुचस्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
गि वषा 

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

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

86082 0 103 85979 0 १३३५२ ९९३३१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : िव�थडिचर गाउँपा�लका, बझाङ , िबथादिचर गाउँपा�लका , बझाङ

काया�लय �मुख च� देब भ� २०७७-४-१

काया�लय �मुख च�देव भ� २०७७-४-१

काया�लय �मुख रमेश बहादरु िब� २०७८-१०-१० हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख हक� देव भ� २०७७-४-१

लेखा �मुख रामच�� धामी २०७७-१२-१

बे�जु रकम १३,३५१,७६६

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी २,४०,१६,७७९.६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३१,८३,४२,३१७.२ चालु खच� २७,०५,२२,८७१.९

�देश सरकारबाट अनुदान १,८८,९७,९४० पँूजीगत खच� १२,१३,७६,४८०.३

राज�व बाँडफाँट ५,३६,०६,६५८.५३ िव�ीय/अ�य �यव�था १०,९७,६१,०९९.१

आ�त�रक आय २७,८७,०४६.६

अ�य आय १०,४४,३१,१४०

कुल आय ४९,८०,६५,१०२.३३ कुल खच� ५०,१६,६०,४५१.३

बाँक� मौ�दात २,०४,२१,४२७.६४

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय- 

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना
भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा
�दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ ।यस गाउँपा�लका अ�तग�त ०९ वडा, ४७ सभा सद�य, ८६.१३ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा १७ हजार १५४ जनसं�या रहेको छ ।
िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा दफा ७६(२) मा
महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ
। पा�लकाले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

२ �ज�मेवारी फरक परेको- 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.

२४२२३००० मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �. २४०१६७७९ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. २०६२२१ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन
गनु�पन� दे�खएको �.

२०६,२२१

३ ब�क िहसाव िमलान- 

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार पा�लकाको खच� खातामा असार मसा�तको मौ�दात �. ८०३९५८२७ रहेकोमा खाता ब�द गदा� � १३६४३११२ मौ�दात रहेको पाइयो । पा�लकाले सा�न बाक� चेकको ��ट
िववरण उपल�ध गराई बैक िहसाव िमलान गनु�पद�छ ।

४ ब�क िहसाव िमलान नगरेको- 
�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ ।
सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी पा�लकाले पेश गरेको छ ।
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खाताको नाम �े�ता अनुसार २०७8 असार मसा�तको बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार २०७8 असार मसा�तको बाँक� फरक

स�� चत कोष २७२६०१०।१ २७२६०१०।१ ०

चालु खाता ५२८७००५।८६ १३५५८३१८.४१ ८२७१३१२.५५

पूँजीगत खाता ८३५६१०७।१५ १९६२२१७१.१५ ११२६६०६४

बाँडफाँडबाट �ा� राज�व १९३३२४.२९ १९३३२४.२९ ०

आ�त�रक राज�व १४४७०७४.६ १४४७०७४.६ ०

आ�त�रक अनुदान ५५ ५५ ०

क�याण कोष खाता ९६०००० ९६०००० ०

धरौटी खाता १४५१३१५ १४५१३१५ ०

५ आ�त�रक िनय�� ण �णाली- 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा लागू गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन । 
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन । 
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन
तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा
पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन । 
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट
तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागू गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन । 
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले
हालस�म १६ ऐन, १८ िनयमावली, ८ काय�िव�ध लगायतका ४२ वटा कानूनह� िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन । 
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन । 
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची ११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन। 
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• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोक� मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
• �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन । 
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई
अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । 
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ । 

६ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी- 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी
असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी जानक� बोहराले २०७७।३।१० गते � ३९ करोड ८५ लाख ९४ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।१२ मा पा�रत भएको छ ।यसैगरी �थानीय तहका �मुखले
२०७७।०५।०१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

७ अव�डा बजेट- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी
आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� �. ३ करोड ३३ लाख ७० हजार अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको २०७७।१०।७ को िनण�यबाट चालुतफ�  शीष�कमा �. २८
लाख २५ हजार र पुजीगतफ�  शीष�कमा �. ३ करोड ५ लाख ४५ हजार बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

८ चौमा�सक खच�- 
काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन�
प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम दो�ो ते�ो आषाढ

चौमा�सक चौमा�सक चौमा�सक मिहना

चालु खच�तफ� ३३४७६१ 59604 74588 127040

पँू�जगत खच�तफ� १५६७०७ 9564 १९०१७ 62752

ज�मा ४९१४६८ 69168 ९३६०५ 189792 १३८९०२

�ितशत 100 १४.०७ १९.०४ 38.61 28.26

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

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

आ�थ�क िवकास 46400000 36304978 ९.२६

पूवा�धार िवकास �े� 80493067.66 60965661.33 १५.५५

सामा�जक �े� 223705000 203852238.8 ५२

सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन 78077940 59496339.25 १५.१८

अ�य काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 38021668.34 31420885.33 ८.०१

ज�मा ४६६६९७६७६ ३९२०४०१०२ १००

उपरो� िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ को कूल खच� म�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक �े�मा ५२ �ितशत र सबै भ�दा घटी काय�स�ालन तथा �शासिनक खच� ८ �ितशत खच� भएको छ । म�यमका�लन खच�
संरचना तयार गरी िदगो िवकासका �थानीय ल�य, ग�त�य र सूचकह� िनधा�रण गरी सोही आधारमा बजेट सांकेितकरण गरी �थानीय आव�धक योजनाका नीित काय�न�यन ह�ने गरी बजेट �यव�थापन गनु� पद�छ ।

१० खच� िव� लेषण- 

पा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट � २८८७०४६ राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � ३९०८४६९१२ समेत गरी � ३९३६३३९५९ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  � २७०५२२८७१ र पँू�जगत तफ�  �
१२१३७६४८० गरी � ३९१८९९३५२ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ०.७६ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �. ८००९५०० खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ५९८
�ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ६९.२१ �ितशत चालु र ३१.०५-�ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण
�योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

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

�. सं. िववरण योजना सं�या

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना ३८

२ � एक लाख दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ५६

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ८

४ दश लाख दे�ख ५० लाख स�मका योजना १०

ज�मा ११२

१२ कम�चारी करार- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट
�लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� १२ पदमा ८० जना कम�चारीह� करारमा राखी �. १०६००००० खच� लेखेको छ ।

१३ क�याण कोष- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम
बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा �. ९६०००० ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै
ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोझ� कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर उिचत नदे�खकएकोले यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

१४ �याियक सिमित- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३
मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� कुनैपिन नभएको र यो बष� थप भएको २ गरी कुल २ िववाद दता� भएकोमा
यो आ व मा कुनैपिन फ��यौट नभई २ वटै बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१५ आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा- 
��येक �थानीय तहले आ�नो आ�त�रक कारोवार, आ�त�रक जाच एवं आ�थ�क काय� �णाली �भावकारी र �यव��थत गराउन आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गनु�पन� �यब�था भएपिन आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन
भएको छैन । आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठनको अभावमा आ�थ�क कारोवार अ�यव��थत भई िव�ीय जो�खम व�ने संभावना रह�छ । तसथ� यस गाउँपा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन गरी आ�थ�क
कारोवारको यथाथ�ता एवं िव�ीय जो�खम �यूनीकरण गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

१६ काय� स� चालन काय�िव�ध- 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा �थानीय तहको काय� �े� िनधा�रण गरेको छ र दफा १२ मा �थानीय तहले आ�नो काय��े� अ�तग�तको काम कत��य र अ�धकार �योग गन� आव�यक कानून काय�िव�ध
तथा मापद�ड बनाई लागु गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनको उि��खत �ावधान अनु�प काय�िव�ध तथा मापद�ड नबनाई िन�नानुसार काय��म संचालन गद� आएको छ । काय�पा�लका बाट काय�िव�ध �वीकृत गराएर काय�
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गनु� पद�छ ।

� स काय��मको नाम रकम

१ जनतासंग अ�य� काय��म ३०००००

२ गभ�वित तथा सु�केरी संग उपा�य� कोशेली काय��म ५०००००

१७ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा- 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार सुदरु प��चम �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को
सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार यस वष� पा�लकाबाट देहाय बमो�जम �. ८००९५०० सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

�स.नं िववरण अ�य� उपा�य� वडाअ�य� ९ जना काय�पा�लका सभाका सद�य

सद�य ६ ३०

१ बैठक भ�ा १२००० १२००० १०८००० ७२००० ३६००००

२ टे�लफोन,मोबाइल ७२००० ६०००० ३७८००० २१६००० ७२००००

३ पु�तक,प�ीका, ६०००० ५४००० ४३२००० २१६००० ७२००००

ई�टरनेट

४ सम�वय तथा सहजीकरण १०८००० ८४००० ६४८००० ३६०००० १०८००००

५ अित�थ स�कार १२०००० १०८००० ७५६००० ० ०

६ खानेपानी/िबजुली/ ४२००० ३६००० २१६००० १४४००० ३६००००

सरसफाई

७ चाडपव� खच� 25000 22500 १४४००० ५४००० २१००००

ज�मा ४३९००० ३७६५०० २६८२००० १०६२००० ३४५००००

१८ कानूनी स�ाहकारी- 
सुदरुप��चम �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब��ध ऐन २०७५ ( पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन ।
�यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोिकएको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर गाउँपा�लका अ�य�ले कानूनी स�ाहकारको �पमा �ी िशव अ�धकारीलाई िनय�ु
गरी � ४३१८८० भु�ानी गरेकोले अिनयिमत भएको �

४३१,८८०

१९ खाना तथा िविवध खच�- 
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा
िविवधतफ�  मा� �. २५००००० खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२० आ�थ�क सहायता- 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । यस �थानीय तहले आ�थ�क सहायता �योजनको
लािग यो वष� िन�न �यि� एवं संघ सं�थालाई �. १८६४००० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२१ म��दर िनमा�ण तथा मम�त- 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ ले �मुख �शासक�य अ�धकृतले �वीकृत बजेट खच� गदा� िनयिमतता, िमत��यता, �भावका�रता, काय� द�ता र औिच�यता समेतको आधारमा खच� गनु� पन� �यव�था छ ।पा�लकाले यो
वष� िविभ� १९ वटा म��दरह� िनमा�ण तथा मम�तमा �. ४६०७७०२ िविनयोजन गरी खच� लेखेको छ । िदगो र उ�पादनमूलक �े�मा पँु�जगत बजेट िबिनयोजन गरी �थानीय रोजगारी सृजना तथा ग�रवी िनवारणमा के���त ह�नु
पन�मा म��दर िनमा�ण ज�ता धािम�क ि�याकलापमा कूल पा�लकाको पँु�जगत बजेटको ६.०१ �ितशत खच� भएको दे�खयो । भ�जनह�को आ�था र दान भेटीबाट संर�ण तथा स�ब��न गनु� पन� गरी म��दरह�को
�यव�थापनमा स�ब��धत उपभो�ाह� लाई �ज�मेवारी बनाई पा�लकाले �थानीय िव�ीय आधार बढाउन बढी �यान िदनु पद�छ ।

२२ अनुदान िफता�- 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
�ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७८ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको पाइयो ।

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

संघीय सरकार शसत� २१२७५०७८० १९१९९४६४०.२ २०७५६१३९.८

िवषेश १५०००००० १४९७७८९४ २२१०६

समपुरक १६०००००० ७३७०४८३ ८६२९५१७

अ�य ४११२००० ४११२००० ०

�देश सरकार शसत� ६८००००० ६८००००० ०

िवषेश १३२५५००० ९९१९३७ १२२३३०६३

समपुरक २१२७५०७८० १९१९९४६४०.२ २०७५६१३९.८

अ�य १५०००००० १४९७७८९४ २२१०६

२३ अनुदानको अनुगमन- 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर पा�लकाले िविभ� ६५ वटा कृिष र पशु फम�लाई
अनुदानमा �. ८५०००० खच� लेखेका छन । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय
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अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण�
सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२४ पँू�जगत बजेटमा चालु �कृितको खच�- 
पँूजी �सज�ना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन
गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ।यस �थानीय तहले देहाय अनुसारका पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िविभ� संघ
सं�था, समूह, �लव लगायतलाई काय��म र ��तावको आधारमा पँूजीगत शीष�कबाट आ�थ�क सहायता भनी िविभ� �यि�ह�लाइ �. ७५६००० भु�ानी िदएको पाईयो ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२५ अनुउ�पादक खच�- 
साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले गाउँपा�लकामा स�ालन ह�ने मेला जा�ा �यव�थापनमा � २९१६०० खच� गरेको दे�ख�छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता
कायम गनु� पद�छ ।

२६ 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 िवटौरी 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

एक�कृत स�पित कर र घरज�गा कर ५००००० ४९५००० ९९

�सफा�रश द�तुर ५००००० २८०५०० ५६

�यवसाय कर ५००००० ३७०००० ७४

अ�य द�तुर ५००००० १९४४७२ ३९

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी�लने 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 ।

२७ अनुगमन �ितवेदन- 

िवशेष अनुदान तथा समपुरक स�ब�धी काय�िव�ध २०७५ मा िवशेष र समपुरक अनुदानबाट संचालन ह�ने आयोजना �भावकारी �पमा लि�त �ितफल �ा� ह�ने गरी संचालन भए नभएको स�ब�धमा स�ब��धत �थानीय तहले
िनयिमत अनुगमन गनु� पन� र सोको अनुगमन �ितवेदन तथा चौमा�सक �पमा �गित �ितवेदन स�ब��धत �देश म��ालय, नेपाल सरकारको स�ब��धत िवषयग म��ालय र �ज�ा सम�वय सिमित सम� पेश गनु� पन� �यव�था छ
।�यसैगरी समपुरक अनुदानबाट संचा�लत योजनाह�को िनयिमत अनुगमन गन� स�ब��धत योजना �भािवत �े�को िनवा�िचत �देश सभा सद�यको अ�य�तामा गिठत अनुगमन सिमितले अनुगमन �ितवेदन तयार गरी
स�ब��धत �देश सरकार सम� पेश गनु� पन� �यव�था छ । यस पा�लकाबाट िन�नानुसार िवशेष तथा समपुरक अनुदान अ�तग�त संचा�लत िन�नानुसार योजनाह�को काय�िव�धमा भएको �यव�था बमो�जम िनयिमत अनुगमन
गरी अनुगमन तथा �गित िववरण स�ब��धत िनकायह�मा पठाएको छैन । काय�िव�धको �यव�था अनुसार अनुगमन ह�नु पद�छ ।
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� स �ोत योजनको नाम खच� गा पा को खच� ज�मा खच�

१ िवशेष अनुदान म�ा मा.िव. म�ाधारी ५०००००० ० ५००००००

२ िवशेष अनुदान महे�वर आ. िव. वडा न १ ५०००००० ० ५००००००

३ िवशेष अनुदान मनकामना म�गाउँ खानेपानी ४९७८११० ० ५००००००

४ समपुरक अनुदान सुनकुडा … धारी सडक िनमा�ण ७३६०४८३ १०००००० ८३६०४८३

२८ �शासिकय भवन पूवा�धार िवकास अनुदान- 

�थानीय तहको �शासक�य भवन पूवा�धार िवकास काय��म संचालन काय�िव�ध २०७६ मा गाँउपा�लकाको �शासक�य भवन बनाउने �योजनको लािग ६० �ितशत नेपाल सरकारले र बाक� ४० �ितशत लागत �थानीय
तहले �यहो�रने �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� नेपाल सरकारबाट �. १७५०००० अनुदानको �पमा �ा� भएकोमा िन�नानुसार िनमा�ण �यवसायीलाई �शासक�य भवन िनमा�णको लािग �. १७५०००० रकम डी पी आर
गन�का लािग भु�ानी गरेको छ ।

�.सं. िनमा�ण �यवसायीको नाम स�झौता रकम भु�ानी रकम

१ इ��जिनय�र� �ोफेशनल �ा��टस १७५०००० १७५००००

२९ �रतपूव�कको कर िवजक- 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । तर गाउँपा�लकाले संघीय सरकार पँू�जगतको २३।
२०७७१०।२३ बाट िबजक न�बर नभएको वे�रतको कर िबजक बेगर िववेक िहमाल िनमा�ण सेवा (पान न ६०६७०४५३३) बाट मु.अ.कर �. २६७४०० समेत गरी �. २०५६९२८ को सामान तथा िनमा�ण सेवा ख�रद गरेको
छ । तसथ� उ� स�लायस� तथा िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

२६७,४००

३० उपभो�ा सिमित दता�- 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै
। पा�लकाले यो बष� िविभ� १२२ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई � ५१२०३७८४ भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था दअनुसार 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�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय�� माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

३१ िडपीआर खच�- 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहाय बमो�जमको काय�
परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।
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काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको आयोजनाको लागत

�वा�थ भवनको डीपीआर अल�टार इ��जिनय�र� 1950000 1950000

गाउँपा�लका भवन डी पी आर िनमा�ण इ��जिनय�र� �ोफेशनल �ा��टस १७५०००० १७५००००

ज�मा: ३७००००० ३७०००००

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग
नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ ।

३२ सवारी साधन ख�रद- 

अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत
साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकामा १५ वटा दईु पां�े सवारी साधन ख�रद गरेकोमा यस आ व मा मा�ै ३
वटा मोटरसाइकल ख�रदमा �. ७५०००० खच� गरेका छन् ।

३३ अनुगमन भ�ा- 
पँू�जगत तफ�  िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� गा पा �तरीय अनुगमन तथा सह�जकरण सिमितको र टोल�तरीय अनुगमन तथा सह�जकरण सिमितका साथै गा पा चालुको भौचर न�बर ६१६।२०७८।३।३० बाट ३ जना �देश
सभा सद�य, सेनानी, �हरी नायब उपरी�क, १४ जना प�कार सिहत कूल २९ जनाले योजना अनुगमन गरी � १५०००० अनुगमन �मण भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो । भौचर साथ संल� उ� �ितवेदनमा योजना
स�तोषजनक ढंगले स�प� भएका �यहोरा उ�ेख भएकोले ती योजनामा गुनासाह� आए सोही अनु�प जवाफदेिहता बहन गनु� पद�छ ।

३४ पाईपको उपयोग- 

गो भौ न ३२,३३ र ३४ बाट � १२९३९०७ भु�ानी गरी ८१४ िमटर HDPE पाइप ख�रद गरेको छ । उ� पाइप �योग भएको मू�यांकन �माण संल� नभएकोले �माण पेश गनु�पन� �
१,२९३,९०७

३५ पारीखेत ठूलीखोली घोडेटो बाटो- 
�वीकृत न�स�को दररेट बमो�जम िनमा�ण काय�को भु�ानी ह�नुपन�मा भौ न ११७।२०७८।२।२० बाट उ� बाटो िनमा�णको � १९२००० भु�ानी ह� ँदा ordinary soil ४२ घन िमटरको � ३५० का दरले � १४७०० भु�ानी
ह�नुपन�मा � ११३० का दरले � ४७४६० भु�ानी भएकोले न�स�भ�दा बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �

३२,७६०

३६ काय� �वीकार �ितवेदन- 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७ मा िनमा�ण स�प� भएपिछ काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन� र िनयम १२५ मा �ुिट स�चाउने �याद समा� भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ ।
२१५।२०७८।३।१३ बाट भूिमराज क��ट�कसनलाई काया�लय भवन िनमा�णको अ��तम िवल � १६७६५५४ भु�ानी भएको र अिघ�ो िवलको � ३५४१५१५।७६ समेत कूल ५२१८०६९।७८ भु�ानी गरी २०७८।३।
१५ िनमा�ण स�प� भएको उ�ेख गरेकोमा काय� �वीकार/ काय� स�प� �ितवेदन �वीकृत नभएकोले सो को �माण पेश गनु�पन� �

५,२१८,०६९.७८

३७ वडा नं ९ खेल�ाम िनमा�ण- 

७१।२०७८।३।२२ बाट खेल�ाम िनमा�ण गरी � ४७९०७२ भु�ानी भएकोमा ordinary soil को न�स�अनुसार � ३५० ले ७६३ घन िमटरको � २६७०५० भु�ानी ह�नुपन�मा � ४९०।५० ले ३७४२५१।५० भु�ानी
भएकोले � १०७२०१।५० बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �

१०७,२०१
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३८ महे�वर आिव भवन- 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितले िवल भपा�इ र खच� �मािणत गन� कागजात पेश गनु�पन� �यव�था छ । िव�ालय भवन िनमा�णको कूल मू�यांकन ५४३२३४९ भइ गापा ले ४८०००००
�यहोरेको मा भौ न ६९।२०७८।३।२२ बाट � १०४७४३५ भु�ानी भएको छ । िव�ालयले पेश गरेका िवल भपा�इमा िग�ी, वालुवा, �समे�ट आिद ढुवानी �याला बाहेक �यामी �यालामा � ३१०९८५९ भु�ानी भएको भपा�इ
संल� छ । कूल मु�यांकन भएको रकम म�ये ५७.२४६ �ितशत �यामी �यालामा खच� देखाएबाट िव�ालयले यथाथ� खच�का िवल भपा�इ पेश गरेको छ भनी आ�व�त ह�न सिकएन । काया�लयले यथाथ� िवल भपा�इ यिकन गरेर
मा� िनकासा / भु�ानी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

३९ ठे� का िवल नभएको- 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१ख) मा �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताब (मेजरमे�ट बुक) मा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा रिन� िवल वा अ�य कुनै िवलको भु�ानी गनु�पन� र
िनयम ११७ मा काय� पूरा भएकोमा काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ ।भौ न २२।२०७७।१०।२२ बाट वडा न ५ को �वा��य के�� भवन िनमा�णका लािग आयषु िनमा�ण सेवालाई � २३२३३२९ भु�ानी गदा�
ठे�का िवल, काय� �वीकार �ितवेदन संल� नभएकोले सो को �माण पेश गनु�पन� �

२,३२४,३२९

४० �ज�सी दा�खला नभएको- 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २८ मा आ�नो �ज�मामा आएको �ज�सी मालसामान सातिदन िभ� यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ ।भौ न ९७।२०७८।३।२८
बाट उ�तारा ट� े िड� हाउस घनगढी बाट ९ थान ि��टर ९ थान ��यानर समेतका सा�गी ख�रद गरी � ८९९९९४ भु�ानी गरेकोमा ती सामान �ज�सी दा�खला भएको पाइएन । अतः स�ब��धतलाई �ज�मेबार बनाई �ज�सी
दा�खला गरी �माण पेश ह�नुपन� �

८९९,९९४

४१ एिककृत �वा��य पूवा�धार िनमा�ण- 

६।२०७८।१।२७ बाट �लम…महादेव मा िव पदमाग� िनमा�ण गरी � १०००००० भु�ानी गरेकोमा Ordinary soil १४५.२५ घन िमटरको � ३५० ले ५०८३७।५० भु�ानी िदनु पन�मा � १११३ ले १६१६६३।२५ भु�ानी
भएकोले � ११०८२५।७५ वढी भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� �

११०,८२५

४२ गलत पान न�बर- 

मु�य अिभवृि� कर ऐन २०५२ अनुसार कारोबार गदा� पान मा दता� भएका �यवसाियबाट मा� कारोबार गनु�पन� �यव�था छ । ५२८।२०७८।३।२३ मा सहायक मिहला िवकास िन�र�क स�रता कुमारी अव�थीले �यूटी पाल�र
स�ब��ध ता�लमको पे�क� फछ् य�ट गदा� सो ता�लमको लािग आव�यक पन� सामानह� ख�रद गदा� च�� सुय� फे�सी पसल (पा न ५१५१९९०७८५) बाट िविभ� ५ वटा िवलबाट � ६७३९० खच� लेखेकोमा सो िव�ेता को पान
न खोजी गदा� कुनै पिन आ�त�रक राज�व काया�लयमा दता� भएको दे�खएन। यस�कारको कारोबार भएको पा न र िब�ेताको िववरण सिहत पा�लकाले आ�त�रक राज�व काया�लयमा जानकारी गराउनु पद�छ ।

४३ �योजन वेगर खच�- 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ मा िवना कुनै �योजन साव�जिनक िनकायले खच� गन� नह�ने �यव�था छ । रकम खच� गदा� सो रकमलाइ पु�ाइ गन� कागजात समावेश गनु�पद�छ ।केही उदाहरणका
�पमा यस पा�लकाले िन�न गो भौ र िमितमा रकम खच� गदा� �योजन नखुलाइ िवल भपा�इ मा� राखेर खच� गरेकोले �योजन खुलाएर खच� ले�ने तफ�  �यानाकष�ण ह�नुपद�छ ।
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�स न गो भौ । िमित काय��म रकम

१ २५४।२०७७।१२।१२ िविवध काय��म खच� ३४०००

२ २६७।२०७७।१२।१६ िविवध काय��म खच� ३२४६०

३ २७३।२०७७।१२।१७ िविवध काय��म खच� ५९०००

४ ३१४।२०७७।१२।२९ िविवध काय��म खच� ७२०००

५ ३२१।२०७८।१।९ िविवध काय��म खच� २८०००

६ ३२२।२०७८।१।९ िविवध काय��म खच� २०३२०

७ ३२१।२०७८।१।९ िविवध काय��म खच� ४३३५०

८ ४६३।२०७८।३।१८ िविवध काय��म खच� ४०९५०

९ ४८६।२०७८।३।२१ िविवध काय��म खच� ५९०००

१० ५०१।२०७८।३।२२ िविवध काय��म खच� ७६०००

११ ५१९।२०७८।३।२२ िविवध काय��म खच� ५९७६०

१२ ५२९।२०७८।३।२३ िविवध काय��म खच� १०००००

ज�मा ६२४८४०

४४ कृिष काय��म तफ� - 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भपा�इ, �माण र कागजात संल� ह�नुपद�छ ।िवउ िवजन ख�रद, िव�वा ख�रद, कृिष सामा�ी,
मेशीन लगायतका सामान ख�रद गरी कृषकलाई िवतरण गरेको भपा�इ संल� गन� गरेको पाइयो भने अनुगमन भ�ा अच� ले�दा िन�र�ण अनुगमन �ितवेदन �लने गरेको पाइएन । �य�तै गरी िवतरण भपा�इ काया�लय �मुखबाट
�मािणत ह�ने गरेको छैन । अतः कृषक छनौटको आधार, िवत�रत िबउ, िवजन िब�वा, कृिष सामा�ी कृषकले �ा� गरेको र सदपुयोग भए सुिन��चत ह�ने िनरी�ण अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नु पद�छ भने िवत�रत िवउ िवजन
िब�वाको प�रमाण ठुलो दे�खएकोले �य�ता िव�वा िवउ वजन �योग ह�ने ज�गा कृषकसँग रहेको �माण समेत अनुगमन िन�र�ण ह�नुपद�छ ।



https://nams.oag.gov.np14 of 27

भौ. नं. िमित िववरण िवउ िवजनको

मू�य

८८।२०७७।९।९ रायो, मेथी, च�सुर, धिनया, मूला आदी २९४०००

२०३।२०७७।११।०६ आ� वखडा १२००, आ� १८००, ओखर २६०० ३४००००

४६२।२०७८।३।१८ सुन कागित िव�वा २७७२००

ज�माः ९११२००

४५ �ािमण जल�ोत तफ� - 
�ािमण जल�ोत �यव�थापन प�रयोजना अ�तग�त संचा�लत काय��मह� नेपाल सरकार, पा�लका र िफन�या�ड सरकार बीच लागत साझेदारी गन� �यव�था छ । संरचना िवषेश खानेपानी, �सचाई तथा �लाि�क घरको लागत
िफन�या�ड सरकार, पा�लका र नेपाल सरकारले �यहो�रने लागत अंश फरक फरक तय ग�रएको छ ।पा�लकामा यस वष� स�ा�लत ६ वटा योजनामा � १ करोड ३० लाख बजेट �यव�था भइ � १ करोड ३० लाख नै खच�
भएको छ ।

४६ कृिष तफ� - 
अनुदानमा आधा�रत �धानम��ी कृषी आधुिनकरण प�रयोजना अ�तगत� तरकारी पकेट (नयाँ) काय��म वापत िन�न कृषक समुहह�लाई िदएको अनुदानमा दबैु प�को िन�नानुसारको लागत साझेदारीको अ�धनमा रिह
काय��म स�प� गनु�पन�मा काया�लयले पुरा रकम भु�ानी गरेको दे�खयो तर पकेट संचालक सिमितको तफ� बाट स�झौतामा भिनए बमो�जम लगानी भएको दे�खएन।तसथ�: काय��म स�प� भईसकेपिछ �थलगत अनुगमन
प�चात िबल/भरपाईको आधारमा मा� काया�लयले अ��तम भु�ानी िदनुपद�छ।

भौ. नं./िमित कृषक समुहको नाम स�झौता अनुसार ह�नपन� लगानी कुल लगानी वा�तिवक भएको लगानी ज�मा खच�

काया�लयको लगानी आवेदकको �व लगानी काया�लयले िदएको भु�ानी आवेदकको खच�

९६-०७७/१२/१८ लेकाली कृषक समुह ९००००० ४४०००० १३४०००० 900000 135 ९००१३५

२१५-०७८/३/१६ �ी मौभेरा तरकारी पकेट संचालक सिमित ५००००० ३३४४०० ८३४४०० 500000 303680 ८०३६८०

२७५-०७८/३/२० रैकोशी महादेव कृषक समुह ५००००० ४१२५०० ९१२५०० 500000 317880 ८१७८८०

ज�मा 1900000 1186900 3086900 1900000 621695 2521695

४७ पा�र�िमक करक�ी- 
आयकर ऐन, 2058 को दफा 87,88 र 89 मा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ। �धानम��ी रोजगार संयोजक �ी लोकराज जोशीको मा�सक तलब �.35,990/- र मा�सक �थािनय भता �.11,810/- ग�र ज�मा मा�सक
तलब �.47800 का दरले वािष�क ज�मा �.5,73,600/- र चाडपव� खच� �.35,990/- ग�र कुल �.6,09,590/- मा कर यो�य आय �.1,09,590/- को �ावण दे�ख फा�गुनस�म कर क�ी नभएकोले सु�को 1 लाखमा 10

�ितशतको िहसाबले ८ मिहनाको कर �.6,667/- र बाँक�को �.9,590/- मा 20 �ितशतको िहसाबले �.1,918/- गरी ज�मा �.8,585/- भएकोम सबै क�ी घटाई िनजबाट असुल ग�र राज�व दा�खला गनु�पन� �.

६,०३४

४८ १६८ २०७८-२-२५ बढी �थानीय भ�ा- २०,४४५
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काय��म काया��वन पु�तीका 2077/78 अनुसार "ख" वग� अ�तग�त �ज�ामा रा.प. ि�ितयको लािग �थािनय भता मा�सक �.13,630/- का दरले 10.5 मिहनाको मा� िदने उ�ेख छ। िश�ा संयोजक मदन बमलाई �.13,630/-

का दरले 12 मिहनाको �थािनय भता भु�ानी िदएको पाईयो। तसथ�, 1.5 मिहनाको बढी भु�ानी रकम िनजबाट असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �.

४९ िदवा खाजा बढी भु�ानी- 
मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमीबाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीका २०७७।७८ को ि�याकलाप न�बर २.७.११.१ अनुसार बालक�ा दे�ख क�ा ५ स�मका िव�ालयका िव�ाथ�ह�लाई िव�ालय उप��थतका
आधारमा �ित िदन �ित िव�ाथ� � १५ का दरले िदवा खाजाको लािग भु�ानी िदने �यव�था छ। २४7-२०७८/३/१९ बाट यस पा�लका अ�तग�त संचा�लत िन�न ४ वटा िव�ालयह�मा िदवा खाजामा खच� भएको वा�तिवक
रकम भ�दा बढी िनकासा िदएको दे�खएको बढी िनकासा रकम स�ब��धत िव�ालयह�बाट असुल गनु�पन� �.

�स नं िव�ालयको नाम ज�मा खाजा सं�या (िव�ाथ�/िदन) दर ज�मा खच� िनकासा बढी िनकासा

१ केदार मा िव, िब�थड १६८८३ १५ २५३२४५ ३०५१०० ५१८५५

२ देवे�वरी मा िव, देउलेख ६६६८ १५ १०००२० १५२५१० ५२४९०

३ सुनकुडा मा िव, सुनकुडा ८३३४ १५ १२५०१० १६६०५० ४१०४०

४ महादेव मा िव, �लम ६१७७ १५ ९२६५५ १०९३५० १६६९५

ज�मा १६२०८०

१६२,०८०

५० बढी भु�ानी- 
अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका २०७५ को ७.१.१५ मा सबै �कारका ता�लम, गोि�, सेिमनार, काया�शाला स�ालन स�ब�धी �यव�था छ ।जसअनुसार गाउँपा�लका �त�रय ता�लममा सहायक�तरको �िश�कको
लािग काय�प� वापत � ७०० र क�ा स�ालन वापत � ६०० का दरले भ�ा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । १६९-२०७८/२/२५ बाट मिहला तथा बालबा�लका शाखा �मुख स�रता कुमारी अव�थीले बालबा�लका अपा�ता
भएका �य�� �ये� नाग�रक तथा यौिनक अ�पसं�यकको त�या� संकलनको काय�प� तयार गरे बापत � १०००० मा १५ �ितशत कर क�ी गरी � ८५०० बुझेको पाईयो।िनयमावली अनुसार � ७०० मा� भु�ानी
िदनुपन�मा � ८५०० भु�ानी िदएकोले वढी भु�ानी रकम � ७८०० रकम िनजबाट असुल गनु�पन� �

७,८००

५१ िश�क दरब�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 ३३ 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 ।
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�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क यो वष�को पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

दरब�दी

1 सुनकुडा मा�यिमक िव�ालय सुनकुडा बझा� 17 1 1 1149

2 केदार मा�यिमक िव�ालय खुलमौर िव�थडिचर बझा� 5 11 776

3 महादेव मा िव �लम 14 3 584

4 देबे�वरी मा�यिमक 8 1 8 629

5 म�ा मा िव म�ाधारी 3 0 2 262

6 भगवती आ िव पोखरी 4 2 179

7 महे�वर आ िव भमरमिभड 2 1 217

8 र�न आ िव कुसेना 3 1 200

9 भूिमराज आ िव ओषैल ३ 266

10 केदार आ िव डुं�ी 2 1 1 289

11 भूमे�वर आ िव धामी 1 1 1 190

12 का�लका आ िव गोिव�दधार 4 255

13 भुिमराज आ िव सुवाकोट 4 1 150

14 महादेव आ िव रैकासी 3 2 164

15 जनक�याण आ िव जा�ल 2 47

१६ भूिमराज आ िव उिड 2 1 103

17 भवानी कैराला आ िव 1 45

18 वाल जीवन आ िव 1 121

19 गडदेवी आ िव तोली 1 79

20 िचरासैनी आ िव मड १ 144
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21 जनचेतना आ िव म��चर २ 87

22 म�ा आ िव पाडपाखा 2 145

23 िशवभवानी आ िव त�ा भतडा 1 235

24 का�लका आ िव म�ा भतडा 2 205

25 केदार आ िव मौभेरा 103

26 केदार नमुना आ िव खु�मौर 72

27 का�लका बाल �वोती 1 156

28 भूमे�वर आ िव त�ागाउँ 1 1 107

29 मनकामना आ िव बाटुली 128

30 सर�वती आ िव नाडा 1 1 76

31 डाँडा देवल आ िव �लम 1 1 161

32 जग�ाथ वा िव 1 23

33 धारी आ िव �ल�ी ३ 1 255

ज�मा ८६ ६ ४७ ७६०२

५२ समािनकरण अनुदानबाट िश�कको तलव भ�ा- 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट
तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �. २०४३५२६० तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।

५३ सामा�जक प�र�ण तथा आ�थ�क लेखापरी�ण- 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा भएको �यव�था अनुसार आधारभुत तह स�ा�लत िव�ालयह�लाइ �ित िव�ालय वािष�क � १०००० र मा�यिमक तह स�ा�लत िव�ालयह�लाइ �ित िव�ालय वािष�क �
१५००० का दरले अनुदान िदने �यव�था छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार ज�मा ३३ वटा िव�ालय म�ये महादेव मा िव बाहेक बाँक� ३२ वटा िव�ालयले लेखाप�र�ण नगराएको पाइयो । उ�
िव�ालयह�लाइ लेखापरी�ण वापत �दान ग�रएको अनुदान रकम � ३४०००० रकमको लेखाप�र�ण गराएको �ितवेदन �माण पेश गनु�पद�छ ।

५४ औष�ध ख�रद-

५४.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना
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�काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर �. ३८५०००० का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी
दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः
आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन�
सिकएन ।

५४.२ 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 ।

५४.३ औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर 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 ।

५५ �धानम��ी रोजगार काय��म- 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार
काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा गोरेटो,घोरेटो र प�ाल िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� २८७ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.

१४८३७९०० खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी �सज�ना भए
तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी �सज�ना भएको दे�खंदनै ।यस स�ब�धमा दे�खएका आयोजनाह� िन�नअनुसार रहेका छन् ∶
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वडा नं आयोजना र काय��मको नाम रोजगार सं�या कुल खच� रकम तलबमा खच� भएको रकम

-२८७ -१५९९९२५६ -९२२३५६

६ पाडपाखा रचौिड घोरेटो बाटो मम�त

५ धामी गाड खोला देवर तटब�धन िनमा�ण

५ खाल दे�ख तोला भुिमराज आ िब स�म बाटो मम�त

६ कैराला म��चर घोरेटो बाटो मम�त

६ टुिडगाडा खोला दे�ख �ारी गाउँ स�म घोरेटो बाटो मम�त

८ काडागाउँ दे�ख बाटुले गाडा स�म घोरेटो बाटो मम�त

७ टुडीखाड दे�ख नयाँधार स�म घोरेटो बाटो मम�त

७ डु�ाकोट दे�ख धामी गाउँ स�म घोरेटो बाटो मम�त

९ म�टा मा िब दे�ख �ल�ी स�म घोरेटो बाटो मम�त

४ िछनार टोल गोरेटो बाटो मम�त

९ गोिब�द धार दे�ख खानी डाडा स�म घोरेटो बाटो मम�त

४ मेलखोला दे�ख पोखरा स�म गोरेटो बाटो मम�त

४ मे�टा टोल गोरेटो बाटो मम�त

४ बगड दे�ख खान स�म गोरेटो बाटो मम�त

३ सर�वती आ िब दे�ख द�ुेक स�म गोरेटो बाटो मम�त

२ पैरा दे�ख �याँडी स�मको घोरेटो बाटो मम�त

२ �लम बगर दे�ख लामालेक ह� ँद ैमहादेब मा िब स�म घोरेटो बाटो मम�त

८ बरबे�का दे�ख घ�ेउडी स�म घोरेटो बाटो मम�त

२ र�न आ िव दे�ख कुसेना दोबाटो स�म घो बा मम�त

५ जोखडा खानेपानी मुहान सुधार
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३ गैरा खोला दे�ख ितछड स�म बाटो मम�त

३ ददुढो�ा दे�ख खनारी स�म गोरेटो बाटो मम�त

१ केदार नमुना आधारभूत िव�ालय पखा�ल मम�त

१ महे�वर आधाभूत िव�ालय घेरबार मम�त तथा संर�ण

५६ स�टवेयर ख�रद- 

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 �. ९८९००० खच� गरेकोमा ख�रद भएका स�टवेयरको सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको छैन । उ� स�टवयर हाल �योगमा नरहेकोले यस �कार �योगमा नआउने ब�तु ख�रद गनु� उपय�ु
दे�खएन ।

स�टवेयरको नाम �योजन रकम

योजना �यब�थापन �णाली योजना शाखा �यब�थापन ४९९०००

राज�व �यब�थापन �णाली राज�व �यब�थापन तथा संकलन ४९००००

५७ लाभ�ाहीको नाम निवकरण- 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ मा सामा�जक सुर�ा �ा� ग�ररहेका सव ै�कारका लाभ�ािहले अगामी आ�थ�क बष�मा भ�ा �लनका लािग तोिकएको ढाँचामा सो काय�िव�धको दफा ५(१) मा उ�े�खत
समयाबधी िभ� स�ब�धीत गाँउपा�लकामा दरखा�त िदनुपन� �यव�था छ।सो काय�िव�धको उपदफा २ मा यसरी निवकरण नगन� लाभ�ािहले पिछ�ो आवमा भ�ा नपाउने उ�ेख गरेकोमा यस पा�लकाले सोको प�रपालना गरेको
पाइएन ।काय�िव�धको पालना गन�तफ�  काय�लयले �यान िदनुपद�छ।

५८ �ितवेदन पेश गनु�पन�- 
सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७७ को िनयम २९(१) मा �थािनय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा बािष�क �ितवेदन अनुसूची -६ बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी िवभाग तथा
�देशको सामा�जक सुर�ा स�ब�धी िवषय हेन� िनकायमा पठाउनु पन�छ । गाँउपा�लकाले िनयमको पालना गन� िवषयमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

५९ सामा�जक सुर�ा भ�ा हातले िवतरण- 

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध¸ २०७७ को दफा २१ मा अनुसुिच ९ वमो�जम बैक माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले ९ वडामा � ६६९६६८६५ िवतरण गरेको िववरण पेश गरेको छ ।
काया�लयमा काय��म स�ालन काय�िव�ध¸ २०७५ ले तोके अनुसार ब�क माफ� त भू�ानी नगरी � ६६९६६८६५ िवतरण गरेको छ । काय�िव�धमा तोके अनुसार रकम भू�ानी गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपछ�  ।

६० सिमित गठन- 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था
छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको/सिमित गठन भएतापिन ८ वटा बैठक ब�ने बाहेक अ�य काय� गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा
सि�य बनाउनुपद�छ ।
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६१ काय� योजना- 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितको काम, कत��य र
अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन�
लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ् पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र
स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा
िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

६२ िवपद �यव�थापन कोष- 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था
स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले गत वष�को मौ�दात समेत �. १४५४२२८६ आ�दानी भई �. १४५४१००८ खच� गरी बाँक� �. १२७७ दे�ख�छ । पा�लकाले खच�
म�ये सव ैरकम भु�ानी गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले िनयममा तोिकएबमो�जम खच� लेखेको/िनयम बनाएको/कोष खडा गरेको छैन । ऐन तथा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

६३ 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 वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन
सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको
पालना ह�नुपद�छ ।

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

६४.१ �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त
स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ ।यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ:

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

६४.२ �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा उपल�ध गराउने काय�नीित, २०७१, वन �े�को ज�गा �योगको स�दभ�मा �च�लत वन
कानुन अनुसार राि�� य �ाथिमकता �ा� आयोजनाको लािग नेपाल सरकारको िनण�य र �थानीय तहले िनजी ज�गा �ाि� गनु�परेमा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ अनुसार �थानीय तहले
सरकारी ज�गा संर�ण, सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा �लने, वन �े�को ज�गा �योग गन� तथा िनजी ज�गा �ाि� गन� �यव�था छ । उपयु�� कानुनी �यव�था बाहेक अ�य �कृयाबाट
ग�रने सरकारी स�प��को हक ह�ता�तरण बेचिवखन, िवतरण र उपयोग ज�ता िनण�य काय� �च�लत कानुन िवप�रत ह�ने र उ�े�खत �कृया बेगरको िनण�य काया��वयन नगन�
�यव�था छ ।

६५ कोिभड-१९ तफ� - 
आ.व. २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार पेश ह�न आएको छः
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आ�दfनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� ० राहत िवतरण ४५००००

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट ९०००००० �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन ४४३२०००

संघीय कोिभड कोषवाट १०००००० औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद ३६३७५००

�देश कोिभड कोषवाट ० आइसोलेसन के�� िनमा�ण १७५०२००

काय�पा�लका िनण�यअनुसार रकमा�तर ४५४२२८० अ�थाई कोरोना अ�पताल १४९९०००

�यव�थापन र कम�चारी

�यव�थापन

अ�य �ोतबाट ० �वा��य पूवा�धार िनमा�ण ४७०२७२

जो�खम भ�ा २५००००

�शासिनक खच� (गाडी भाडा ५६२५००

र ई�धन खच�)

कोरोना सं�िमत दघु�टना ११९२३००

उपचार खच�

अ�य खच� २९७२३०

वाँक� १२७७

ज�मा १४५४२२८० ज�मा १४५४२२८०

यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः

६६ पे� क� बाँक�- 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७(४) अनुसार पे�क� फ�य�ट ह�नुपद�छ । �य�तै िनयम ५१(१) अनुसार समयमा पे�क� फ�य�ट नगरेमा बाक� पे�क� रकममा �याद नाघेको िमितले वािष�क १०
�ितशतका दरले �याज समेत असूल गन� �यव�था छ । �ा� िववरण अनुसार �. पे�क� फ�य�ट नभई बाँक� रहेकोले िनयमानुसार फ�य�ट ह�नुपन� �.

२,२६२,८२१
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पे�क� �लएको िमित पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम खच�

उपिशष�क ज�मा

पे�क�को िववरण

१. सं�थागत पे�क�

१२/१८/२०७७ द�लत संजाल काय��म द�लत संजाल सिमित २२५२२ २६००००

ज�मा २६००००

२) उपभो�ा सिमित पे�क�

०९/१२/२०७७ संघीय सरकारबाट �ा� समपुरक योजना िचसापानी बह�उपयोगी योजना ३११५१ १२०५०७

०९/१२/२०७७ �ािमण जल�ोत �यव�थापन प�रयोजना ठूला प�यार बीच प�यार पाडपाखा खा पा तथा उ स ३११५६ १०५८१८

०९/१२/२०७७ सुधा�रएको पानी घ� तथा सुधा�रएको चु�हो सहयोग िचसापानी बह�उपयोगी योजना २२५२२ ४१५१४

०९/१२/२०७७ सुधा�रएको पानी घ� तथा सुधा�रएको चु�हो सहयोग ठूला प�यार बीच प�यार पाडपाखा खा पा तथा उ स २२५२२ ३१३६४

०१/१०/२०७८ वडा ९ मा नेपाल िव�ुत �ािव�धकरण संग स�झौता लाइन िव�तार िव�ुत जडान िव�तार उ स ३११५३ ४४३०००

०१/२७/२०७८ खानेपानी संरचना िनमा�ण सुधार तथा �तोरो�ित ठूला प�यार बीच प�यार पाडपाखा खा पा तथा उ स ३११५६ ४६८१८

ज�मा ७८९०२१

३) �याि�गत पे�क�

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म पदम बहादरु िव� २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म तारा देिव रावल २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म िबछा बोहरा २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म दलुवा बोहरा २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म ल�मण दमाई २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म लालमती देिब ढाँट २२५२२ १७०००
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०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म िब�वा ढाँट २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म ह� िव� २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म रमेश महर २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म कण� बहादरु धामी २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म मान बहादरु िव� २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म जानु देबी दमाई २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म कुमली देिब िव� २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म िदपा देिव िब� २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म तारा देिब दमाई २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म मनिबर िब� २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म प�मा देिब कामी २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म �झका� देिव महर २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म अ�मर �संह धामी २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म कैले धामी २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म लाल बहादरु धामी २२५२२ १७०००

०३/२०/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म हासे कामी २२५२२ १७०००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म गोलके देबी धामी २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म गोिब�द दमाई २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म धन बहादरु धामी २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म नबराज नेपाली २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म लोके�� िब क २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म �झका� देिव महर २२५२२ २४७००
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०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म िबर बहादरु बोहरा २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म गेडे िव� २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म गणेश महर २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म ड�मर िब� २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म गौमती देिव महर २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म मनोज नेपाली २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म हासु कुमारी िब� २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम अनकला देिव चुनारा २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम उजेली देिब िब� २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम गौमती देिव ढाँट २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम देउमा देिब िब� २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम �काश बहादरु बोहोरा २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम िबरा बोहरा २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम मोहन बोहरा २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम नरे बोहरा २२५२२ १९९००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम नरे बोहरा २२५२२ ४८००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम गोबी कामी २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम हरे कामी २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम िहरा अ�धकारी २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम सागर बोहरा २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम जमुना देिव बोहरा २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम रघुिबर बोहरा २२५२२ २४७००
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०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम िदपक दमाई २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम लाल दमाई २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम िब�ा अ�धकारी २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम िक�थी देिव बोहरा २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम राजे�� बोहरा २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम धौले �वार कामी २२५२२ २४७००

०३/२१/२०७८ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको थप रकम �झमा देिव कामी २२५२२ २४७००

ज�मा १२१३८००

कूल ज�मा २२६२८२१

६७ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको
�ममा भई स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू (B) गत बष�स�मको बाँक� बे�जू (C=A-B)

८६०८२००० १०३२०० ८५९७८८००

६८ स�परी�ण
यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।
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�स.नं. आ.व. वे�जु दफा नं. वे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

१ २०७६।७७ १२० सा सु भ�ा दोहोरो १६००० १६०००

२ २०७६।७७ १२० सा सु भ�ा दोहोरो ७३६०० ७३६००

३ २०७६।७७ �३ कुखुरा च�ा िवतरणमा अपुग १३६०० १३६००

ज�मा १०३२०० १०३२००

६९ अ�ाव�धक वे�जु
यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू (B) यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू (D) अ�यािवधक बाँक� बे�जू (E=A-B+C+D)
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