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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : फा�गुन�द गाउँपा�लका, पाँचथर , फा�गुन�द गाउँपा�लका , पाँचथर

काया�लय �मुख Nirmal Tumrok २०७७-५-२२ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Chandra Bahadur Subba २०७४-६-१९

बे�जु रकम २१,४९९,२५०

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ७,४७,१५,५०६.७४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४६,४६,२५,२८६.६ चालु खच� ४८,१८,१५,४७४

�देश सरकारबाट अनुदान ४,०२,६४,२५८ पँूजीगत खच� १३,६६,२४,१९५.५

राज�व बाँडफाँट ७,४६,८०,२१२.३६ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ४१,६१,३३३.६

अ�य आय ९०,५९,४२५

कुल आय ५९,२७,९०,५१५.५६ कुल खच� ६१,८४,३९,६६९.५

बाँक� मौ�दात ४,४९,०५,०१९.२

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१
प�रचयः �थानीय नते�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीयतहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको स�ालन गन� २०७३ मा फा�गुन�द
गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो ।�थानीय सरकारल ेस�ालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सहअि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर�
नाग�रकलाई लाभको �वतरणमा सलुभ र गुण�तर�य सेवा �दान गनु� हो। १ नं. �देशको पाँचथर िज�लामा रहेको फा�गुन�द गाउँपा�लकाको �े�फल १०७.५३ वग��कलो�मटर, जनसं�या २११५३ र वडा सं�या ७ रहेको
छ।

२
लखेापर��णः उ�लिेखत कारोबारको लखेापर��ण समि�टगत लखेापर��ण योजना, इकाइगत लखेापर��ण योजना, �े�षत आ�थ�क �ववरण, िज�सी �नर��ण ��तवदेन, �ग�त ��तवदेन, �यव�थापन ��त�न�ध�वप� एंव अनबु�धनप�,

आ�त�रक लखेापर��ण ��तवदेन र अ�य �ववरण समेतलाई आधारमानी स�प� ग�रएको छ।लखेापर��ण टोल�मा रहेको सी�मत साधन र �ोत, सूचनाको पहचुमा हनु ेसी�मतता, कम समयमा धेरै काय��े�को लखेापर��ण
गनु�पन� �व�मान अव�था, �ा�व�धक �ानको सी�मतता, कारोबारको ज�टलता ज�ता कारण स�पूण� आ�थ�क कारोबारको पर��णमा क�ठनाई ज�ता सीमाह� लखेापर��णमा रहेका छन।्लखेापर��ण ऐन, २०७५ को दफा ३ र
लखेापर��णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गर� लखेापर��ण स�प� गन� स�कन ेआधार तथा काया�लयल े�न�य�ल गरेको जोिखममा आधा�रत �वीकृत लखेापर��ण योजना �भ� रह� लखेापर��ण
स�प� गर� ��तवदेन जार� ग�रएको छ। सारभूत�पमा उ�लखेनीयन नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवदेनमा समावशे ग�रएको छैन। लखेापर��णबाट देिखएका �यहोरा �न�नअनसुार छ ।

३ एिककृत आ.िब

एिककृत आय �ययको िबबरण

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१-२०७९/०३/३२

आय �यय

�.

सं.

आय िशष�क रकम �.

सं.

आय िशष�क रकम

१ गत आ.ब.को मौ�दात
(अ.�या.)

७४७१५५०६.७४ १ चालु खच� खाताको ज�मा ३६७३९६४४०.००

२ संिचत कोष खाताको ज�मा ४७९४१६१०८.९६ संिघय सरकार समािनकरण
अनुदान

३८,७३२,८६६.००

आ�त�रक �ोत ४१६१३३३.६० संघीय सरकार राज�व बाँडफाड ५३,८८५,५२६.००

संिघय सरकार समािनकरण
अनुदान

१०६००००००.०० �देश सरकार समािनकरण अनुदान १९७,८००.००

संिघय सरकार शसत� चालु
अनुदान

२१८५१८११९.०० �देश सरकार राज�व बाँडफाड ९९,९६०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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संिघय शसत� पँु�जगत
अनुदान

३५७९२१८६.०० आ�त�रक �ोत ३१७७०७७९.००

संघीय सरकार राज�व
बाँडफाड

७१४३१३५०.७५ �देश शसत� चालु अनुदान २४२४६०९०.००

�देश सरकार राज�व
बाँडफाड

३२४८८६१.६१ संिघय सरकार शसत� चालु अनुदान २१८४६३४१९.००

�देश सरकार समािनकरण
अनुदान

६०३४०००.०० २ पँु�जगत खच� खाताको ज�मा १३६६२४१९५.५०

�देश शसत� चालु अनुदान २४२४६०९०.०० संिघय सरकार समािनकरण
अनुदान

५३४५८५८०.५०

�देश सरकार समपुरक
अनुदान

९९८४१६८.०० संघीय सरकार राज�व बाँडफाड १४७३१५५५.००

३ अ�तर सरकारी िव��य
ह�ता�तरण

१००१५३६४८.०० �देश सरकार समािनकरण अनुदान २६०४३१६.००

अ�तर सरकारी िव��य
ह�ता�तरण

१००१५३६४८.०० �देश सरकार राज�व बाँडफाड २८०२०००.००

४ धरौटी खाताको आ�दानी २,२६३,६७७.०० आ�त�रक �ोत १७१९६६९०.००

५ कोषको ज�मा ६,७९५,७४८.०० संिघय सरकार शसत� चालु अनुदान ३५८४६८८६.००

कम�चारी क�याण कोष ०. �देश समपुरक अनुदान ९९८४१६८.००

िबिवध कोष/ िविवध खच�
खाता

३२७८२४७.०० ३ कोषबाट खच� १२५८१०४३.००

�कोप �यव�थापन कोष ५७६५००.०० िबिवध कोष/ िविवध खच� खाता ४४३७७००.००

आक��मक कोष खाता २९४१००१.०० �कोप �यव�थापन कोष ४४५२१६१.००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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कुल ज�मा ६६३३४४६८८.७० आक��मक कोष खाता ३६९११८२.००

४ अ�तर सरकारी िव��य
ह�ता�तरण

१००१५३६४८.००

५ धरौटी खाताको िफता� १६८४३४३.००

६ अ��तम बैक मौ�दात ४४९०५०१९.२०

संिचत कोष खाता ३७१७२६०५.७०

धरौटी खाता १९५३७२७.००

िबिवध कोष/ िविवध खच� खाता ५१०४५२८.५०

�कोप �यव�थापन कोष ६२४३३९.००

आक��मक कोष खाता ४९८१९.००

ज�मा ६६३३४४६८८.७०

४
आ�त�रक लेखापरी�ण : �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक
मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ। यस पा�लकाले २०७८।७९ को सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण, एक�कृत �वा��य पूवा�धार बाहेक अ�य सु� बाट भएको आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण
गराएको छैन। सबै कारोबारको आ�त�रक लेखाप�र�ण गराउने �यव�था काया��वयन गराउनु पद�छ ।

५
गाउँपा�लकाले आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा अ��तम बै� मौ�दात बाँक� रहेको � ८४४७३९८५.२४ आ�थ�क बष� २०७८.७९ मा अगािड �याउनु पन�मा � ७४७१५५०६.७४ मा� अगािड �याएकोले � ९७५८४५१.५० घिट
अ�या गरेको रकम िहसाब िमलान गरी पेश गनु� पद�छ ।

६
नेपाल ई�भे�मे�ट बै�को खातामा �े�ता बाँक� � १८२६२८१.५० दे�खएकोमा बै� बाँक� � १८२१८०८.५१ म� दे�खएकोले फरक परेको � ४४७२.९९ को िहसाब िमलान नगरेको दे�खएकोेले िहसाब िमलान गरी �माण पेश गनु�
पन� �.

४,४७२

७
िव�ीय �ितवेदन अ�य भू�ानी तफ�  (म.ले.प.फा.न. २७२ ) मा क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक� राज�व रकम � ८०५३५० दािय�वमा दे�खए पिन एिककृत आ�थ�क िबवरणमा नदे�खएको र लेखापरी�णको �ममा दा�खला
गरेको �माण पेश नभएकोले दा�खला गरेको �माण पेश गनु� पन� �

८०५,३५०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८
�ोत अनुमान तथा वजेट �समाः- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ वमो�जम नगरपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व वाँडफाँडवाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र अ�य आयको ��ेपण तथा सोको
स�तु�लत िवतरणको खाका र वजेट �समा िनधा�रण गन� ४ सद�यीय सिमित गठनको �यव�था छ। उ� सिमितले आयको ��ेपण, स�तु�लत िवतरणमा वजेट �समा िनधा�रण, वजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, वजेट तजु�मा
माग�दश�न गनु�पन� र काय�पा�लकामा पेश गन� कानुनी �यव�था रहेकोमा िवषयगत �े� तथा पूवा�धार �े�मा रकम िविनयोजन गरी योजना छनौट तथा सोको �ाथिमक�करण गरी आंिशक �पमा काया��वयनमा �याएता पिन ठुला पूवा�धार
�े�लाई वजेटको �ाथिमकतामा राखेको दे�खएन । साना, ठुला, मझौला पूवा�धार �े�को िवकासमा वजेट �यव�थापन गरी आगामी िदनमा काया��वयनमा �याउन �यान िदनुपन� दे�ख�छ। पा�लकाको �ाथािमकतामा पन� आयोजना कुन
कुन ह�न ��ेपण गरी वजेट तथा �ोतको �ाथिमकता तयार गरी योजना काया��वयनमा �याउन आव�यक छ।

९
म�यमका�लन खच� संरचना : �देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ५ मा म�यमका�लन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ। सो अनुसार पा�लकाले उ� योजना तयार गरेको दे�खदनै । म�यका�लन खच� संरचनामा
योजना वा काय��मको ि�याकलापगत िववरण, सोको �ित इकाई लागत, अनुमािनत समय र सोबाट �ा� ह�ने �ितफल समेत खुलाई योजना तथा काय��मको �ाथिमक�करण गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन।

१०
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 उप �मुखले २०७८।३।१० गते बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७८।३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।०३।१७ मा �मुख
�शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

११
आ�त�रक लेखापरी�ण : �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक
मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ। यस पा�लकाले २०७८।७९ को सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण, एक�कृत �वा��य पूवा�धार बाहेक अ�य सु� बाट भएको आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण
गराएको छैन। सबै कारोबारको आ�त�रक लेखाप�र�ण गराउने �यव�था काया��वयन गराउनु पद�छ ।

१२
आ�त�रक िनय��ण एवं िव�ीय उ�रदािय�व र जवाफदेिहता :- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ५० दे�ख ५५ मा �ज�मेवार �यि�ले पालना गनु�पन� िव�ीय उ�रदािय�व, �ज�मेवारी र
जवाफदेिहताको �यव�था गरेको छ। �यसैगरी �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� उ�ेख छ।यस पा�लकाको लेखापरी�ण गदा� िन�न कामसँग स�ब��धत
ऐन िनयमले तोके अनुसारको �यव�था पालना नगरेको वा आिशंक पालना गरेको र आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयन गरेको दे�खएन।यसबाट स�ब��धत काम िमत�ययी एवं �भावकारी ढ�ले काया��वयन भएको छ
भनी िव�व�त ह�नुस�ने आधार भएन । यसमा सुधार गरी काया�लयबाट स�पादन ह�ने कामलाई िनयमीत, िमत�ययी एवं �भावकारी बनाउनुपद�छ।पा�लकाले काया��वयन एवं सुधार गनु�पन� �यहोरा यस �कार छन्:-

पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरी वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको एक�कृत अिभलेख दे�खने गरी ख�ने एवं खच� ह�ने सामानको मूल �ज�सी खाता
अ�याव�धक गरेको पाईएन ।

�थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन गनु�पन� आयोजनाको िब�लेषण गरी काया��वयन गनु�पन� स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो
�े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन,अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन
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पा�लकाले २०७८।७९ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गनु�पन�मा 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।
राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
�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, रणनीितक �े�गत म�यकालीन तथा
दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन�मा �याएको पाईएन ।
िदगो िवकास योजना (२०१५-३०) काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत
गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रद को गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
ठे�का वा उपभो�ाबाट ह�ने कामको िनमा�ण सु�, लागत, स�प� ह�ने िमित लगायत िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख 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 गन� गरेको छैन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२)अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन�स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको छैन।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई मम�त संभार गन� �ज�मासिहत ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन । साथै
उपभो�ा सिमितबाट गरेको कामको �ािव�धक मू�या�न िबल भरपाई खच� �मािणत गन� कागजातह� सिमितबाट आंिशक �पमा अनुमोदन ह�ने गरेको ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� स�झौता गरी गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको �यव�था अनुसार दता� ह�ने गरेको पाइएन ।
सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तयार गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम कम�चारीह�को काय�िववरण वनाई लागु गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
पा�लकाको उ�े�य �ा�ीमा आई पन� स�भािवत जो�खम �े�ह�को पिहचान गरी सो िनराकरणको लािग उपय�ु उपायह� �यव��थत गरेको पाइएन ।
�मण खच� िनयमावली २०६४ बमो�जम �मण अिभलेख रा�ने र �मण �ितवेदन पेश गन� गरेको छैन ।
काया�लयले गत िवगतको बे�जु र संपरी�णको अिभलेख रा�ने गरेको छैन ।
वडामा उ�ने राज�वको ल�य िनधा�रण गरेको छैन ।
कोषह� काया��वयन गन� काय�िव�ध कानून बनाउनु पन�मा बनाएको पाइएन ।
आ�थ�क वष�को अ�तमा खच�को चाप ह�ने गरी काम गराउने काय� िनय��ण गनु�पन�मा सो गरेको छैन ।
राज�व �ा�ीको दायरालाई �ाथिमक�करण गरी काया��वयनमा �याएको छैन।
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ४ बमो�जम सबै �ोतबाट भएको �ाि� र खच�को िववरण �देश लेखा िनय��क तथा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा।पठाउनुपन�मापठाएकोछैन।
िव�ाथ� तथा िश�क अनूपात निभडेको िव�ालय मज�रको काय��म अगाडी वढाएको दे�खएन ।
अवकास कोष स�व��ध कानूनी �यव�था काया��वयन गरेको पाइएन ।
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ९२ बमो�जम िविनयोजन, राज�व, धरौटी, �ज�सी र अ�य कारोवारको �े�ता महालेखा परी�कको काया�लयबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� र यसरी राखेको लेखा �े�ता
अ�ाव�धक भए नभएको काया�लय �मुखले जाँच गनु�पन� �यव�था काया��वयन गरेको पाईएन।
ई�धन खच�को लगबुक अ�ाव�धक नभएको ।
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सवारी साधनको मम�त अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�ने गरेको छैन ।
खच�का िवलभरपाईह�को ते�रज बनाइ गो�वारा भौचरसाथ रा�ने नगरेको।

१३
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 । पा�लकाबाट िवतरण भएको अनुदानको
सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेको पाइएन । 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 ।

१४
तलबी �ितवेदनः िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ७(ख)२ बमो�जम िनजामती कम�चारीह�को ��येक वष� �ज�ा ��थत काया�लयह�को हकमा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट तलवी �ितवेदन पा�रत गराई तलब
भ�ाभु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयको आ�थ�क वष� २०७८।०७९ को तलवी �ितवेदन पा�रत भएको छैन । तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा कम�चारीह�को �ेड एिकन गन� सिकएन । �च�लत कानुन बमो�जम तलबी �ितवेदन
पा�रत गरेर मा� तलब खच� ले�नुपद�छ ।

१५
लाभ�ाही छनौटमा �ाथिमक�करणः यवुा रोजगारीकोलािग �पा�तरण पहल आयोजना (स�ालन तथा �यब�थापन) काय�िब�ध, २०७६ को दफा २२(१) र (२) तथा दफा २३(१) अनुसार वडा काया�लय समेतको �सफा�रसमा तयार
गरेको लाभ�ाही �ाथिमक�करण सूची �थानीय तहको काय�पा�लकाले अनुमोदन गरेर साब��जक गरी काया��वयन गनु�पन� �यब�था गरेको छ ।�य�तै बेरोजगार सूची िनधा�रण तथा �ाथिमक�करण माग�दश�न, २०७६ को बँुदा १ दे�ख
१२ स�म �ाथिमक�करण गन� �कृया तोकेको छ ।यसै माग�दश�नको अनुसूची-१ मा ८ वटा मापद�डको आधारमा िनधा��रत १०० अंकको मू�या�न �सटमा रोजगार संयोजक र �मुख �शासिकय अ�धकृतको ह�ता�र सिहतको
बेरोजगार �ाथिमकरण सूची तयार ह�ने उ�ेख छ ।बँुदा नं २ अनुसार वडा काया�लयको �सफा�रस समेतको आधारमा बेरोजगार सूचीकृत ह�ने �यहोरा उ�ेख छ ।यस गाउँपा�लकाले ५६ जनालाई यवुा रोजगारीकोलािग �पा�तरण
पहल आयोजनामा १०० िदनको रोजगारी उपल�ध गराए पिन �ाथिमकता अनुसार बेरोजगार(लाभ�ाही)ह�लाई रोजगारीमा संल� गरेको दे�खएन । यसरी आयोजनाको उ�े�य िबप�रत ग�रवी िनबारणमा योगदान पु�े गरी �ाथिमकता
सूची अनु�प रोजगारी उपल�ध नगराएकोले काय��मको उ�े�य िबप�रत गरेको �.३१९४२७२ खच� गरेको छ । यस स�ब�धमा गाउँपा�लकाले रोजगारी छनौट मापद�डमानै कमजोरी रहेको र वडाले काममा लगाउदा सो वडाको
बेरोजगार एिकन गन� ह�दा �ाथिमकता�मका बेरोजगारह� छनौटमा नपरेको जवाफ िदएको छ ।तपिशल बमो�जमका बेरोजगार �ाथिमक�करण सूचीबाट रोजगारीमा छनौट गरेको दे�खएकोबाट वडामा �ार��भक छनौट नह�ने वा सूची
साब�जिनक�करण भएकोमा आ�व�त ह�न सिकएन ।जसले गदा� �ाथिमकतामा परेका बेरोजगार (लाभ�ाही)लाई रोजगारीबाट ब��त गरेको दे�ख�छ ।

�धानम��ीरोजगार काय��म (यवुा रोजगारीको लािग �पाणतरण पहल आयोजना)

�. स. �ाथिमकता �म नं. नाम ठेगाना रोजगारीमा संल� िदन कैिफयत

1 30 यादव अ�धकारी फा�गुन�द-७ 100

2 240 धन बहादरुआङदे�बे फा�गुन�द-६ 100

3 117 िडमोट ने�बाङ फा�गुन�द-५ 100

4 83 मन �सादचे�जोङ फा�गुन�द-५ 100

5 174 100

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�लला सुनुवार फा�गुन�द-१

6 132 इ�दकुा आङदे�बे फा�गुन�द-१ 100

7 125 बु�हाङ ने�बाङ फा�गुन�द-१ 100

8 78 धन कुमारआङदे�बे फा�गुन�द-१ 100

9 45 �वेश खितवडा फा�गुन�द-२ 100

10 13 धन कुमार ने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

11 67 बेनु ने�बाङ फा�गुन�द-५ 100

12 81 मुना �वाली फा�गुन�द-२ 100

13 80 जय कृ�ण आचाय� फा�गुन�द-२ 100

14 273 भुवन स�बाहा�फे फा�गुन�द-१ 100

15 195 क�न चे�जोङ फा�गुन�द-७ 100

16 53 बीर बहादरुने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

17 50 कुमार ने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

18 26 िदल कुमारने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

19 45 ड�बर �संगने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

20 29 �याम कुमारने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

21 13 धन कुमार ने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

22 10 िबरे��स�बाहा�फे फा�गुन�द-३ 100

23 9 िनराज ने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

24 338 स�झना �े� फा�गुन�द-१ 100

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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25 330 िटका लुईटेल फा�गुन�द-१ 100

26 254 िड�ी कुमार�े� फा�गुन�द-१ 100

27 104 कण� कुमारचे�जोङ फा�गुन�द-५ 100

28 196 अिनल आङदे�बे फा�गुन�द-६ 100

29 74 रयाने फुएल फा�गुन�द-३ 100

30 67 के�ज��ने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

31 33 जुिनता ने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

32 21 �सता देवी राई फा�गुन�द-३ 100

33 19 मेनुका राई फा�गुन�द-३ 100

34 17 मन �सादने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

35 71 लखन नौभाग दज� फा�गुन�द-२ 100

36 65 मदन कुमार तामाङ फा�गुन�द-२ 100

37 64 िवस�ना तामाङ फा�गुन�द-२ 100

38 2 सोिनसा ने�बाङ फा�गुन�द-२ 100

39 44 ऐत बहादरुने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

40 41 अ��बका खितवडा फा�गुन�द-३ 100

41 40 आईत िव�मने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

42 39 गंगाराम खितवडा फा�गुन�द-३ 100

43 38 �ेम �सादखितवडा फा�गुन�द-३ 100

44 37 100

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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रोज ने�बाङ फा�गुन�द-३

45 32 रग हाङ ने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

46 31 ऐते ने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

47 27 तारा�वोरस�बाहा�फे फा�गुन�द-३ 100

48 47 िदल बहादरुने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

49 25 िशिशरस�बाहा�फे फा�गुन�द-३ 100

50 24 भावीहाङ ने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

51 23 सगम स�बाहा�फे फा�गुन�द-३ 36

52 22 गोपीराज ने�बाङ फा�गुन�द-३ 100

53 20 िमङयाङहाङस�बाहा�फे फा�गुन�द-३ 100

54 16 िभम �साद फुएल फा�गुन�द-३ 100

55 55 योगे�� �सादवा�कोटा फा�गुन�द-३ 100

56 8 राम धमलािव�वकमा� फा�गुन�द-३ 100

5536

१६
�धानम��ी रोजगार काय��मः �धानम��ी रोजगार काय��ममा कुल १७६७१०००म बजेट िबिनयोजन भएकोमा आईिडए तफ� को � ३८ लाख सिहत � १५६३८८४७ बजेट खच� भई दता� मभएका १६९१ �िमक म�ये ३४६ ले
८१ वटा योजनामा �म गरेकाछन ।गाँउपा�लकाले स�ालन गरेका �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�तका काय��मह� वडाह�मा सो�लङ सिहतको सडक र गोरेटो िनमा�ण योजनाह�मा खच� भएको छ । िनमा�ण काय�मा
�िमकह�ले औसत १।५ िकलोिमटरबाट ढु�ा स�लन गरेर सो�लङ गरेको नापको आधारमा भु�ानी भएको छ ।

१७
स�य हा�मा मा.िब भवन िनमा�णः साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(४) अनुसार िबलको भु�ानी गदा� �रटे�सन मनी बापत रिनङ वा अ�य िबलमा उ�े�खत रकमको ५% रकम क�ा गरी रा�नु पन� �यब�था छ
। यस गाउँपा�लकाले स�य हा�ा मा.िब भवन िनमा�ण तफ�  माई भगवती क��ट��सन �ा.�ल लाई भौ.न २३१(२०७९।२।२६) मा पिहलो रिनङ िबलको � १५१८३५४ भु�ानी िददा �याट बाहेकको ५% धरौटी � ६७१८३ क�ा
नगरेकोले िनयमानुसार क�ा गरेको �माण पेश गनु� पन� �.

६७,१८३.८३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१८

नाग�रक आवास काय��मः सुरकि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िब�ध, २०७५ को िनयम ६ अनुसार �थम िक�ता भु�ानी �लएको ३ मिहना स�म काय� स�प� नभएमा लाभ�ाहीबाट �थािनय सरकारले रकम असुल उपर
गनु� पन� �यब�था छ । सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको पे�क� भु�ानी भएको बाट काय� स�प� नभएको िन�न बमो�जमका �यि�ह�बाट �. ७१६१५० को काय� स�प� गराउनु पन� अ�यथा असुलउपर गनु� पन� �

�.सं. नाम/थर ठेगाना ब�क खाता नं. ज�मा

१ रमेश नेपाल फा�गुन�द७ 6905050262514 ३००००.००

२ सुकदलआङदे�बे फा�गुन�द७ 6905050262460 ३००००.००

३ कृ�णबहादरु कामी फा�गुन�द७ 6905050267656 ३००००.००

४ िनतेशला�गाधे फा�गुन�द७ 6905050267601 ३००००.००

५ ग�ु मायाआङदे�बे फा�गुन�द७ 6905050267595 ३००००.००

६ मान �वजआङदे�बे फा�गुन�द७ 6905050267618 ३००००.००

७ च�� ब.िमजार फा�गुन�द६ 6905050259026 ३००००.००

८ �लला देिवदाहाल �रजाल फा�गुन�द६ 6905050256353 २८०७५.००

९ नारायणआङदे�बे फा�गुन�द६ 6905050261302 ३००००.००

१० ितल बहादरुढकाल फा�गुन�द६ 6905050258821 ३००००.००

११ बस�तआङदे�बे फा�गुन�द६ 6905050262392 ३००००.००

१२ �वेशशेमा� फा�गुन�द६ 6905050256537 २८०७५.००

१३ कृ�ण मायागत�ला फा�गुन�द६ 6905050258791 ३००००.००

१४ िमलन महरादज� फा�गुन�द६ 6905050258883 ३००००.००

१५ याम दज� फा�गुन�द६ 6905050259019 ३००००.००

१६ राज कुमारआङदे�बे फा�गुन�द६ 6905050261920 ३००००.००

१७ राज भ�आङदे�बे फा�गुन�द६ 6905050259033 ३००००.००

७१६,१५०�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१८ सोमबारेआङदे�बे फा�गुन�द६ 6905050261999 ३००००.००

१९ टंक बहादरुतामाङ फा�गुन�द६ 6905050262088 ३००००.००

२० कुशल कुमारआङदे�बे फा�गुन�द६ 6905050258890 ३००००.००

२१ स��दपने�बाङ फा�गुन�द३ 6905050263436 ३००००.००

२२ तेज बहादरुने�बाङ फा�गुन�द३ 6905050272193 ३००००.००

२३ सुमन राई फा�गुन�द३ 6905050264365 ३००००.००

२४ राम �सादतामाङ फा�गुन�द३ 6905050260428 ३००००.००

कुल ज�मा रकम ७१६१५०.००

१९
मोिबलाईजेशन पे�क� को बै� �यारे�टी थपः ठे�का स�झौताको �ज.�स.�स ५७.१ मा ठे�का अबधी भ�दा एक मिहना बिढ अब�धको बैक �यारे�टी सिहत ठे�का स�झौता गनु� पन� �यबसथा गरेको छ । गाउँपा�लकाले िनमा�ण ग�ररहेको
५ शैयाको आधारभूुत अ�पातालको (२०७९।९।२३ स�म �याद भएको) ठे�कामा ठेकेदार फम� जयमाता �ज.आर.डी जे.भी ले २०७९।१।०८ स�मको मा� काय�स�पादन जमानत पेश गरेकोले २०७९।१०। २३ स�मकै �याद
भएको � ५६००००० कै काय� स�पादन जमानत पेश गनु� पन� �.

५,६००,०००

२०
धरौटी क�ाः साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(४) अनुसार िबलको भु�ानी गदा� �रटे�सन मनी बापत रिनङ वा अ�य िबलमा उ�े�खत रकमको ५% रकम क�ा गरी रा�नु पन� �यब�था छ । यस गाउँपा�लकाले
५ शैयाको आधारभूत अ�पताल ठे�कामा जयमाता �ज.आर.डी जे.भी को ठे�कामा पिहलो रिनङ् िबलको भु�ानी � १०८७०३३९ मा ५% धरौटी � ४८०९८८.४५ क�ा नगरी भु�ानी िदईएकोले अक� रिनङ् िबलमा क�ा गनु�
पन� �.

४८०,९८८.४५

२१
�याट क�ा(३०%)- मू�य अिभबृ��द कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६(ग)१ अनुसार ठे�का स�झौता वा करार अ�तग�त आपूित� ह�ने व�तु, सेवा वा दबैु आपूित� गरी सो बापतको रकम ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गदा�
मू�य अिभबृ��द कर बापतको रकमको ३०% अि�म क�ी गरी दा�खला ग�रिदनु पन� �यब�था छ । पाँच शैयाको ह��पटल भबन िनमा�ण ठे�कामा ठेकेदार जयमाता �ज.आर.डी जे.भी लाई पिहलो रिनङ िबल � १०८७०३३९
भु�ानी गदा� िनयमानुसार � ३३७६५२।९९ �याट क�ा गन� छुटेककोले असुल गनु�पन� �.

३३७,६५२.९९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np13 of 26

२२
धरौटी क�ा नगरी भु�ानीः (गाँउपा�लका चालु) साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(४) अनुसार िबलको भु�ानी गदा� �रटे�सन मनी बापत रिनङ वाअ�य िबलमा उ�े�खत रकमको ५% रकम क�ा गरी रा�नु पन�
�यब�था छ । धरौटी क�ा गरेर भु�ानी गनु� पन�मा िन�न फम�ह�संग वारे�टी अब�ध सिहत िड�जटल सामान �स�ड कोटेशनमा ख�रद भएकोमा िनयमानुसार � १६६६००धरौटी क�ा भएको छैन र हालस�म पिन सो सामान जडान
समेत भैनसकेकोले वारे�टी समेत �लनु पन� जो�खम दे�खएको तर ख�रदको भु�ानी भैसकेकोले िनयमस�मत नभएको �.

�स.न फम�को नाम िमित र भौ.न भु�ानी धरौटी छुट

१ लेडट� ोिन�स िड�जटल सिभ�सेस ७८३।२०७९।०३।२४ १६६४००० ८३२००

२ हाईटेक �लड िड��ले �ा.�ल ७८४। २०७९।०३।२४ १६६००० ८३३००

ज�मा १६६६००

१६६,५००

२३
पाँच शैयाको आधारभूत अ�पतालः �वा��य तथा जनसं�या म��ालयवाट ��वकृत आधारभूत अ�पताल भवन िनमा�ण स�ब�धी िनद�िशका, २०७७, �वा��य भवन पूबा�धारको िडजाईन तथा िनमा�ण स�ब�धी
िनद�िशका,२७३(पिहलो संसोधन २०७७ समेत) र भवन िनमा�णको �ोटोटाईप र लागत अनुमान समेत �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले िमित २०७७।७।२६ मा चलानी नं २९८ बाट प�रप� गरी २०७७।८।१५ मा एकै साथ
५/१०/१५ शैयाको आधारभूत अ�पतालह� �सला�यास गन� उ�ेख गरेको पाईयो । �ोटोटाईप अनुसार देशै भरको ५ शैयाको आधारभूत अ�पताल भवन िनमा�णको लागत अनुमान � ७ करोड ११ लाख ९८ हजार तोिकएको
पाईयो ।
१. भबनको गु�योजनाः �वा��य भवन पूबा�धारको िडजाईन तथा िनमा�ण स�ब�धी िनद�िशका २०७३ को प�र�छेद २ को दफा २.३.३ ग अनुसार कुनै �वा��य सं�था प�रसरमा भबन िनमा�ण गदा� सो भबन सम� संरचनाको अिभ�
अंगको �पमा रहने कुरालाई �यानमा राखी िनमा�ण ग�रनु पद�छ भ�े �यब�था छ ।तसथ� िनमा�ण पूव� सं�थाको बृहत गु�योजना तयार गरी उ� गु�योजनाको अबधारणा संग मेल खाने गरी उ� भबनको �लकह�लाई सं�थाको
प�रसरमा िनमा�ण ग�रनु पन� �यब�था छ ।

हालस�स�मको �गितः घीय शसत� अनुदानमा गाँउपा�लकाले िमित २०७८।३।२३ मा २०७९।९।२३ मा स�प� गन� गरी पाँच शैयाको अ�पताल भबनको बह�बिष�य ठे�का लगाएको पाईयो। जयमाँता �ज.आर.िड जे.भी ले िमित
२०७८।३।२३ गते � ५६५९९१४७.०८ मा स�झौता गरी १८ मिहनाको �याद रहेकोमा २०७९।३।२२ मा पिहलो रिनङ िबलको � १०८७०३३९(१३.८२%) भु�ानी भएको छ ।

१. भबनको �थलगत अबलोकनः िडिपआरमा पूव� फक� को भबनलाई प��चम फका�एर बनाएको दे�खयो । यसले गदा� अ�पतालको अगािडको भाग जिमन खारेको िभ�ा तफ�  फक� को छ । अ�पताल भबन िनमा�ण गनु� अगािड
िड.िप.आर ��वकृत नह�द ैठे�का भएकोले य�तो भएको भ�े काया�लयको भनाई रहेको पाईयो ।भबनलाई संर�ण गन� �रटेिनङ बालह� भ��कएको र िनमा�ण स�प� नह�द ैअ�पतालको जग ख�े काम भएको दे�खयो । यसले गदा�
भबनको िदगोपनामा असर पन�स�ने दे�ख�छ ।
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२४
िनमा�णको गुण�तरः गाँउपा�लकाले स�ालन गन� गरेको ठे�काह�मा िप.एस आईटममा ई��योरे�स र �याबटे� समेत समाबेश गन� गरेकोमा ठेकेदारले सो रकमह� भु�ानी समेत नलगेको र िबजक वा �माण पेश नभएकोले िनमा�ण
काय�मा गुण�तर कायम ह�ने आधार दे�खएन ।

�स.न ठे�काको नाम स�झौता रकम भु�ानी

1 बेलीभ��याङ बरडाँडाँ �यािमरे सडक ३३२४८६८।४० ३३२४८६८।४०

2 वडा नं ६ को वडा भबन िनमा�ण २५०११५१।२४ २४७०६४७।४८

3 ई�वुङ सा�सु दोभान हेलाङ सडक ३५१५७०९।७८ ३४६०७१८।५८

२५
सोझै ख�रदः साब�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) अनुसार �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा-टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने �य��था छ । यस गाउँपा�लकाले �या�डेला मेडी क�सन� संग � १४९५६३१ बराबरको ��य� ख�रद
गरेकोमा सो फम�को मू�य सूिच राि�� य �तरको प�पि�कामा �काशन भएको �माण पेश ह�न नसकेकोले िनयमस�मत मा�े आधार नभएको �....

१,४९५,६३१

२६
िबाल पेश नभएकोः परीमाण अनुसार िबल पेश नभएको भु�ानी- साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(६) अनुसार उपभो�ा सिमितले �ािब�धक मू�या�न सिहत िबल भरपाई साब�जिनक िनकायमा पेश गरी
भु�ानी �लनुपन� �यब�था छ । भौ.न ३५१(२०७९।०३।२७) खा�वेलाक खानेपानी योजना उपभो�ा सिमितको भु�ानी गदा� �वा��टटी अनुसार ११७ बोरा �समे�ट उपभोग गरेको दे�खए पिन ८० बोराको मा� िबजक पेश भएकोले
बाँक� ३७ बोराको � ३१३५७।५ को िबजक पेश गनु� पन� �.

३१,३५७.५
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२७
उपभो�ा सिमितले मेिशन �योग गरेकोः साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(९) अनुसार उपभो�ा सिमित माफ� त स�ालन ग�रने िनमा�ण काय�मा ए�साभेटर, लोडर, डोजर ज�ता मेिशनको �योग गन� सिकदनै
भ�े �यब�था छ । यस गाउँपा�लकाले िन�न बमो�जमको िनमा�ण/मम�त काय� गदा� मेिशन �योग गन� उपभो�ा सिमितलाई � ४३१८६०० भु�ानी िदएकोले अिनयिमत भएको �.

�.स योजनाको नाम उपभो�ासिमितको नाम रकम िनमा�ण�यावसाियको नाम

१ ि�वेणीसडक मम�त ि�वेणी सडक मम�त उ.स. २१६००० गौडेनी िनमा�ण सेवा

२ को�टारह�रन त�पा ठाडे ह� ँद ै�लफिटङ जो�ने मो बा �तरोउ�ती को�टार ह�रन त�पा ठाडे ह� ँद ै�लफिटङ जो�ने मोबा �तरोउ�ती उ.स. २८८००० एल.एम.िब. िनमा�ण सेवा

३ आहालडाँडादे�ख िचहान डाँडा जाने मो बा िनमा�ण आहालडाँडा दे�ख िचहान डाँडा जाने मो बा िनमा�णउ.स. ९६००० एल.एम.िब. िनमा�ण सेवा

४ दसिम �सङहाङ सडक �तरउ�ती दसिम �सङहाङ सडक �तर उ�ती उ.स. ४८०००० एल.एम.िब. िनमा�ण सेवा

५ का��केसुरे�� खु��त मगेना दोभान मो.बा.िनमाण� का��के सुरे�� खु��त मगेना दोभानमो.बा.िनमाण� उ.स ९६०००० एल.एम.िब. िनमा�ण सेवा

६ �यागुिनबुखोला मा�झटार मो.बा. �तरउ�ित �यागु िनबुखोला मा�झटार मो.बा. �तरउ�ित उ.स. ७६८००० एल.एम.िब. िनमा�ण सेवा

७ िशवालयम��दरह� ँद ैम�तरीचोक हा�ीढुङगे सडकमम�त िशवालय म��दरह� ँद ैम�तरीचोक हा�ीढुङगे सडकमम�त उ.स. ५७६००० एल.एम.िब. िनमा�ण सेवा

८ िशवालयम��दर दे�ख म�त�रचोक मो बा �तरोउ�ती िशवालय म��दर दे�ख म�त�रचोक मो बा �तरोउ�तीउ.स. ४६९००० छाला सुकुवा क��ट��सन ए�ड स�लायस�

९ ने�जबुङसडक �तरोउ�ित ने�जबुङ सडक �तरोउ�ित उ.स. २८८००० एल.एम.िब. िनमा�ण सेवा

१० दाहालधारािनवुखोला मो बा �तरोउन�ती दाहालधारा िनवुखोला मो बा �तरोउन�ती उ.स. १७७६०० एल.एम.िब. िनमा�ण सेवा

ज�मा ४३१८६००

४,३१८,६००
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२८
सोझै ख�रद : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 8४ अनुसार मालसामान, िनमा�ण काय� वा अ�य जुनसुकै सेवाको ख�रद गदा� �. 20 लाखस�म िशलब�दी दरभाउप� र सो भ�दा माथीको लािग बोलप� माग गरी
�ित�पधा� गराई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका ख�रदमा िनयमानुसार गरेको पाइएन । �ित�पधा� वेगर गरेको ख�रद िनयमसंगत नदे�खएको �

�स.नं गो.भौ.नं. र िमित आपूित�कता� िववरण रकम ख�रदको िव�ध

१ ३७-२०७८।०९।२८ (गापा पँूजीगत) बाबा मू�ीपा आइरन �टोस� बसाँगुडाँडा खानेपानी �तरउ�ती पाइप ख�रद ६००००० सोझै ख�रद

२ ८३-२०७८।०७।१६ (गापा चालु) ए�भा�स इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी नवमीडाँडा फा�ेप िडिपआर १४१७६९८ सोझै ख�रद

ज�मा २०१७६९८

२,०१७,६९८

२९
आ�थ�क बष� र शीष�क फरक पारी भु�ानी- शसत� कृिष तफ� को िबगत बष�को भु�ानी-आ.ब २०७७।७८ मा भौ.न. १९(२०७८।०३।२७) मा भु�ानी भएकोमा चेक नसािटएको भनी सोही योजनालाई गाँउपा�लकाको योजना बनाई
पुनः गाँउपा�लका चालु तफ� बाट आ.ब २०७८।७९ मा भौ.न ३१(२०७८।०६।२४) मा पुन � ९८००० भु�ानी गरेको छ । िनयमानुसार भु�ानी बाँक� नभरी फरक खच� शीष�कबाट नयाँ योजना बनाई भु�ानी गरेको पाईयो ।

३०
िबल भरपाईः(मेडपा काय��म) �देश १ आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम ३७(३) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नु पन� �यब�था छ । गाउँपा�लकाले �ािब�धक �सप िबकास
ता�लम स�ालन गन� मेडपा काय��म अ�तग�त �स�ड कोटेशन माफ� त िपरािमड टे�नीकल ई����यटु �ा.�ल. सुनसरी संग स�झौता गरी भौ.न. २३२(२०७९।३।१३) मा � १५०७९६१ भु�ानी समेत गरेकोमा सो काय��म
स�ालन गन� मेडपा िनद�िशका-२०७७ समेतको दररेट अनु�प सहभािगह�को यातायात, खाजा, खाना लगायतको दररेट र भरपाई समेत संल� गरेको नदे�खएकोले सोको भरपाई र िनद�िशका अनुसार सहभािगह�को भु�ानी गरेको
� १५०७९६१ को �माण पेश नगरेकोले �माण कागजात पेश गनु� पन� �.

१,५०७,९६१

३१

िश�क दरव�दी र पदपुित�ः गाउँपा�लकाले पेश गरेको िश�क दरव�दी र पदपुित� देहाय अनुसार रहेको छ ।

�.सं िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपुित� �थायी पदपुित� करार िव�ाथ� सं�या

१ जल�संहमािव पौवासारताप, िच�फुला १५ ५ १० ४८२

२ सारतापमा.िव., पौवासारताप १८ १३ ४ ३६७

३ �स�देिवमािव नवमीडाँडा २१ १३ ८ ५०५

४ घुिव�सेप�मी मािव फा�ेप १७ ८ ११ ६४५

५ जनक�याणमािव को�बुङ १४ ९ ५ ४१५
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६ कृ�ण मािविच�लङिदन ८ ४ ३ २०७

७ �स�े�वरीमािव िच�लङिदन ९ ४ ५ २३६

८ स�यहाङमामािव इ�बुङ १३ ५ ८ ३८६

९ जयनारायणआदश� मािव मेहे�बोटे २१ १२ ९ ५३६

१० �स�े�वरीमािव नवमीडाँडा ७ ३ ४ २२१

११ �योितमािव दोबाटे १२ ६ ६ ५४३

१२ जालपादेिवआिव ६ २ ४ १०७

१३ पैयौबोटेआिव ६ ४ २ १०९

१४ ि�भुवनआिव पा�ले ७ ४ ३ २३६

१५ लालबहादरुआिव वसागु ७ ४ ३ ७७

१६ प�ामृतआिव गु�बाडाँडा ६ ५ १ २१८

१७ ल�मीआिव �यागु ५ १ ४ १०८

१८ प�क�याआिव �स�नेरी ६ २ ४ ७१

१९ प�क�याआिव डाँडागाँउं २ २ ० ५९

२० लालीगंुरासआिव आतेडाँडा ३ १ २ ६८

२१ बालिवकासआिव भोगटेनी ३ १ २ ३३

२२ ह�रनाथ आिवसखेवा ४ ३ १ ३७

२३ ितरितरेआिव नक� टे १ ० १ ११

२४ शा��त�े�आिव तीनघरे २ १ १ ३९

२५ िपपलबोटेआिव सुक� २ २ ० ३१
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२६ बाल उ�ानआिव पातलीटार ३ १ १ ४२

२७ जनक�याणआिव, नवमीडाँडा १ ० १ ३६

२८ िटका भै�ङआिव २ २ ० ३९

२९ जगद�बामाई आिव �ज�जुवा २ १ १ ३१

३० �स�सर�वती आिव नाङडेरा ३ २ १ ३४

३१ नागे�बाआिव नागे�बा २ ० २ ३३

३२ जनता आिवपा�ले, िच�लङिदन २ २ ० २५

३३ इमान�संआिव िच�लङिदन २ १ १ ६३

३४ तीनचुलेआिव िच�लङिदन २ ० २ ३६

३५ महागु�फा�गुन�द आिव पुजाथला ३ १ २ ४९

३६ जनक�याणआिव इ�बुङ १ ० १ २१

३७ जनता आिवकरमटार ३ २ १ ५७

३८ िविप�मृित आिव बरवोटे ३ ३ ० ५४

३९ नमुना�योित आिव ३ १ २ ६६

४० ई��छङआिव २ १ १ ७७

ज�मा २४९ १३१ ११७ ६४१०

उपरो� िश�क दरब�दी र पदपुित� एवम् िवधाथ� सङ�या िव�लेषण गदा� �ित िश�क औषतमा २६ जना िव�ाथ� पढाउनुपन� अव�था दे�खएको, िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क दरब�दी बढी भएको दे�खदा गाँउपा�लकाले
िश�क दरव�दी िमलानको काय� यथािश� अगािड बढाउनु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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३२
भरपाई : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को दफा ५७ (१) मा काया�लयले लेखा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िबल, भरपाई तथा अ�य कागजात �सल�सलाब� �पमा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ
। पा�लकाले िन�नानुसारका काय��म अ�तग�त ख�रद गरेका सामा�ी िवतरणको भरपाई संल� गरेको पाइएन । िवतरणको भरपाई पेश गनु�पन� �.

िववरण फम�को नाम ख�रद िवतरण बाँक� दर रकम पेश गनु�पन�

िश�कको िश�ण �सकाईमा िबताउने समयाव�ध सुधार योजनाअ�तग�त लगबुक र
िश�क डायरी िवतरण

पूवा��ल स�लायस� ६९० वटा ४२९ वटा २६१ वटा ३७५ ९७८७५ िवतरणको भरपाई

िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण अ�तरगत बािष�क शैि�क ��थित
�ितवेदन-२०७७

�रजाल �ेश ए�ड
�टेशनरी

५० थान ० ५० थान ३०० १५००० दा�खला �ितवेदन, िवतरणको
भरपाई

सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यािनटरी �याड िवतरण २३२९०
�याकेट

७०५६
�याकेट

१६२३४
�याकेट

७७ १२५००१८ िवतरणको भरपाई

ज�मा १३६२८९३

१,३६२,८९३

३३

३३.१ िनशु�क पा�पु�तक अनुदान : काय��म काया��वयन पु��तका, २०७८।७९ को ि�याकलाप नं २.४.६.१ अनुसार IEMIS मा �िव� त�या�लाई �थानीय तह अ�तरगत संचा�लत सामुदाियक िव�ालयका क�ा १-१२ स�मका
िव�ा�थ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई स�यािपत िववरण िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा आव�यक क�ागत र िवषयगत पा�पु�तकको सं�या यिकन गन�, यिकन भएका िव�ाथ� सं�याका लागी
�वीकृत दररेटका आधारमा िहसाब गरी अनुदान उपल�ध गराउने, यसरी उपल�ध गराएको अनुदानबाट िव�ाथ�ले शैि�क स�को सु�वातमै पूरा सेटमा नयाँ पा�पु�तक पाए नपाएको अनुगमन गन� र पा�पु�तकको उपल�धता र
िवतरणको �ितवेदन िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाईमाफ� त िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��मा अिनवाय� �पमा पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले यस बष� पा�पु�तक ख�रद तथा िवतरण गन� � २९,३८,५५५।–
िव�ालयह�लाई िनकासा िदएको छ । उ� िनकासाबाट िव�ालयह�ले पा�पु�तक ख�रद गरी िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरेको/ नगरेको अनुगमन भएन । साथै पा�पु�तकको उपल�धता र िवतरणको �ितवेदन तयार गरेको
पाइएन। काय��म काया��वयन पु��तकाले �यव�था गरेबमो�जम अनुगमन तथा �ितवेदन तयार ग�रनुपद�छ । 
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३३.२
काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार देहायका िव�ालयह�मा पा�पु�तक अनुदान बढी िनकासा भएको अशुल गनु�पन� �

�स न िव�ालयको नाम बढी िनकासा

१ जल �सं मा िव िचफुला 33599

२ सारताप मा िव पौवासारताप 1554

३ घुिव�से प�मी मा िव फा�ेप 7499

४ जनक�याण मा िव को�बुङ 23920

५ �स�े�वरी मा िव नवमीडाँडा 6459

६ �योित मा िव दोबाटे 12463

७ ि�भुवन आ िव इ�वुङ 12512

८ प�ामृत आ िव गु�वाडाँडा 9024

९ वालउ�ान आ िव पात�लटार 2857

१० नमुना �योती आ िव 2448

११ इिछङ आ िव फा�ेप 10295

ज�मा 122630

१२२,६३०

३४
तलवी �ितवेदन पा�रत नभएकोः िश�कह�को तलबी �ितवेदन िश�क िकतावखानाबाट पा�रत भई आएपिछ मा� तलब भ�ा र �ेड भु�ानी गनु�पन�मा आ�थ�क वष� 207८।7९ मा तलबी �ितवेदन पा�रत भएको छैन। तलबी
�ितवेदन पा�रत नभएको ह� ँदा �थायी िश�कह�को तलब, �ेड, �ािव�धक �ेड आिद एिकन गन� सिकएन ।
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३५
�ज�सी दा�खला : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५(१) मा काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी, कुनै �कारले ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा
अ�य कुनै �कारबाट �ा� ह�न आएको स�प�ी तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मू�य समेत खुलाई स�प�ी तथा �ज�सी िकताबमा सात िदनिभ� आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु� गराउनु पन� �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाले िन�न िव�ालयलाई उपल�ध गराएको अनुदानबाट ख�रद गरेको सामा�ी �ज�सी आ�दानी बाँधेको �माण पेश गनु�पन� �

�स.नं िव�ालयको नाम काय��म रकम

१ �योती मा.िव फा�गुन�द-७ िव�ान �योगशाला ६५००००

२ सारताप मा. िव फा�गुन�द-३ ICT ६५००००

ज�मा १३००००

१,३००,०००

३६
बुक कन�र : काय��म काया��वयन पु��तका, २०७८।७९ को ि�याकलाप नं. २.७.१३.३ को िश�ण �सकाइ सामा�ी तथा बुक कन�र �यव�थापनका लागी �ित िव�ा�थ� लागतका आधारमा १-५ का िव�ा�थ�का लागी �ित िव�ाथ�
वािष�क � १५० का दरले अनुदान िदने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस वष� �ाथिमक तहका िव�ाथ�का लागी बुक कन�र �यव�थापन गन� गरी पा�लका िभ�का ४० वटा िव�ाललाइ � ३२७४५० भु�ानी िदएको पाइयो ।
िव�ालयलाइ िदएको िनकासाबाट तोिकएको काय�मा रकम खच� भए नभएको तथा ��येक क�ा कोठामा बुक कन�र �थापना भए नभएको अनुगमन भएको पाइएन । पा�लकाले अनुगमन गरी बुक कन�र �थापना गरे नगरेको एिकन
ग�रनुपद�छ ।

३७
छा�वृ�� (आवासीय तथा गैरआवासीय) : काय��म काया��वयन पु��तका, २०७८।७९ को ि�याकलाप नं. ७.२.१.१ साव�जिनक िव�ालयमा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�का लागी आवासीय छा�वृ�ी, सहयोगी सहायता सेवा छा�वृ�ी,
यातायात सेवा छा�वृ�ी, र शैि�क सामा�ी छा�वृ�ी वापत अनुदान िदने �यव�था रहेको छ । काया�लयले गो.भौ.नं. १७०-२०७९।०१।१३ बाट िविभ� िव�ालयह�लाई � ९३१०००।– िनकासा िदएको छ । उ� छा�वृ�ी रकम
स�ब��धत िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरेको भरपाई पेश भएन । िवतरण को �माण पेश ह�नुपन� ज�मा �

९३१,०००
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३८
बैठक भ�ा : �देश १ साव�जिनक खच�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब�धी िनद�िशका, २०७५ को प�र�छेद २ ख�ड ३(१ग) मा एउटै िनकाय र अ�तरगतका पदा�धकारी/कम�चारी मा� ब�ने बैठकमा भ�ा �दान गन�
नपाइने �यव�था रहेको छ । काया�लयले गो.भौ.नं. ५२-२०७८।०९।२३ बह��ेि�य पोषण काय��म अ�तरगत पा�लका�तरीय हा�जरी जवाफ �ितयोिगता संचालनका लागी बैठक बसे बापत िन�न कम�चारीलाई बैठक भ�ा िवतरण
गरको पाइयो । िनद�िशका िवपरीत गरेको भु�ानी अशुल ह�नपन� �

नाम पद बैठक सं�या कर बाहेक भु�ानी

िनम�ल तु�ोक �मुख �शासिकय अ�धकृत २ १७००

च�� सु�बा लेखा �मुख २ १७००

राजे�� भ�राई योजना शाखा २ १७००

बाबुराम राई िश�ा शाखा २ १७००

गोपाल �साद िघिमरे बह��ेि�य पोषण संयोजक २ १७००

ज�मा ८५००

८,५००

३९
�यून कर क�ी: ८१-२०७८।१०।२६ बह��ेि�य पोषण काय��मको बाल िववाह �यूिनकरण स�ब�धी सडक नाटक संचालन गरी यूिगन �थएटरलाई � ४०००० भु�ानी िदँदा १५ �ितशतको दरले पा�र�िमक कर क�ा गनु�पन�मा १
�ितशत मा� क�ा गरी भु�ानी िदएकोले बाँक� अपुग कर क�ा गरी दा�खला गनु�पन� �

५,६००

४०
बढी �मण भ�ा भु�ानी : पा�लकाले जन�वा��य िनरी�क िदनेश भ�राईलाई िविभ� िमितको �मण भु�ानीमा तोिकएको दर भ�दा बढी �मण भ�ा भु�ानी गरेको असुल ह�नुपन� �

गो.भौ.नं र िमित �मण अव�ध ह�नुपन� दर भएको दर फरक अवधी रकम

२२८-२०७९।०३।१२ १०।०८-१०।१३ १२०० १६०० ४०० ५.२५ २१००

२४५-२०७९।०३।१६ ०६।०३-०६।०७
०६।१८-०६।२४, ०७।०१-०७।०६

१२०० १६०० ४०० १५.७५ ६३००

ज�मा ८४००

८,४००
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४१
भरपाई बेगर भु�ानी : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को दफा ५७ (१) मा काया�लयले लेखा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िबल, भरपाई तथा अ�य कागजात �सल�सलाब� �पमा रा�नुपन�
�यव�था रहेको छ । काया�लयले गो.भौ.नं. १५८-२०७८।१२।२९ बाट जिडबुिट प�रचया�मक तथा लगत संकलन काय��ममा सहभागी भ�ा � ५९५ र नाग�रक आरो�य ��लिनक संचालनबापत अनुगमन भ�ा � ४२५० तथा
सहभागी भ�ा १२२५ गरी ज�मा � ६०७० िवतरणको भरपाई पेश राखेको पाईएन। िवतरणको भरपाई पेश नभएको रकम असुल गनु�पन� �

६,०७०

४२
�ज��ला दररेट भ�दा बिढ दरमा भु�ानीः श १ आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम ३७(३) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नु पन� �यब�था छ । गाउँपा�लकाको कृिष अनुदान
िबतरण काय��ममा �च�लत �ज�ा दररेटमा (पाईप) सामान ख�रद गनु� पन�मा िन�न बमो�जमका �पेिशिफकेसन भएका सामानह� तु�वुङ कृषक समूहलाई िमित २०७८।७।२८ मा भौ.न ५ बाट अनुदानमा पाईप ख�रद गदा� �
१००६३।०३ बिढ भु�ानी भएकोले असुल गनु� पन� �...

�स.न �ज�सी �ज�ा दर भु�ानी दर �ित के.जी बिढ भु�ानी दर ख�रद प�रणाम ज�मा

१ एचिडिपई पाईप २० एम एम ३४।२६ ३९।१५ ४।८९ १९२७ ९४२३।०३

२ एच िड.िपई पाईप २५ एम एम ५८।७२ ६०।३२ १।६ ४०० ६४०

१००६३।०३

१०,०६३.०३

४३
�णालीमा �ितवेदन गनु�पन� : सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िवधी, २०७७ को दफा १६ मा �थािनय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको भ�ाको चौमा�सक तथा बािष�क िववरण अ�ािवधक गरी िनयमावलीको अनुसूची ६
बमो�जकको ढाँचामा तयार गनु�पद�छ । काया�लयले िवतरण गरेको सामा�जक सुर�ा भ�ाको िववरण �णालीमा �ितवेदन गरेको पाइएन । अत: िनयमाअनुसार �ितवेदन गनु�पद�छ ।

४४
भु�ानी �णाली : सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िवधी, २०७७ को दफा २६ मा एक आ�थ�क वष�स�म एकपटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा �दायक ब�कबाट अनुसूची ११ बमो�जमको ढाँचामा �ा� गरी
�य�ता लाग�ाहीका स�ब�धमा �थािनय तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएको वा कुनै कारणले भ�ा �ा� गन� यो�य नभएको पाईएमा स�ब��धत ब�कबाट लगत क�ा ह�ने िमित स�मको रकम स�ब��धत
हकवालालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले य�ता िन���य खाताको अनुसूची ११ बमो�जम िववरण अ�ाव�धक गरेको पाईएन । अत: य�ता
खाताको स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी बाँक� रकम िफता� गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला ग�रनु पद�छ ।

४५
अनुगमन तथा सुप�रवे�ण:- सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िवधी, 207७ को दफा २७ अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन, मु�याङकन तथा सुप�रवे�ण गन� एक
�थािनय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�याङन ग�र भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन� उ�ेख छ। ब�कबाट भ�ा िवतरणको �टेटमे�ट �ा� गरी अनुगमन सिमितले वा�तिवक
लाभ�ाहीले भ�ा पाए नपाएको, मृ�य ुभएकालाई भु�ानी भए नभएको एिकन गनु�पद�छ।
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न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np24 of 26

४६
पारदिश�ता:- सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िवधी, २०७७ को दफा ३१ मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण �थािनय तहको सभामा पेश गनु�पन�, �थािनय तहले संचालन गरेको काय��मको चौमा�सक वा वािष�क �पमा सिम�ा गदा�
सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन सिम�ा गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम नामेसी स�ब��धत �थािनय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा गाँउकाय�पा�लकाको
काया�लयले उ�े�खत �यव�था प�रपालना गरेको पाइएन। पा�लकाबाट िनकासा गरीएको भ�ा यथाथ�परक छ भ� सिकएन।

४७
दा�खलाको िववरण:- सामा�जक सुर�ा काय��म िशष�कबाट ८ वटा वडाका लाभ�ािहको खातामा रकम भु�ानी गन� नेपाल इ�भे�मे�ट ब�क �लिमटेडलाई �थम, दो�ो, ते�ो र चौथो चौमा�सकमा गरी �. ८,३६,८०,६४८।00

िनकासा िदएकोमा व�कले यस वष� िवतरण गनु�पन� रकम सेवा�ािहको खातामा ज�मा गरी बाँक� रहन गएको रकम िफता� गरेको छैन। ब�कको िमित २०७९।०५।०६ को प� अनुसार बाँक� रहेको �. १९४५५०।०० संिघय संिचतकोष
दा�खला गनु�पन� �.

१९४,५५०

४८
पे�क� बाँक�ः आ�थ�क काय��ब�ध तथा �बि�य उ�रदा�य�व �नयमावल�, २०७७ को �नयम ५१(१) बमोिजम सरकार� रकम पे�क� �लने सरकार� कम�चार� वा अ�य जनुसकैु �यि�ले यस �नयमावल�मा तो�कएको �याद �भ� पे�क� फ�ौटका
ला�ग आब�यक कागजात पेश नगरेमा �य�तो पे�क� रकममा �याद नाघेको �म�तले बा�ष�क १०% �याज स�हत जोडी असलु गनु�पन� �यब�था छ ।यस गाउँपा�लकाले आ�थ�क बष� २०७८।७९ मा �ब�भ� �यि�, फम� र �नमा�ण
�यबसायीलाई �दईएको पे�क� म�ये फ�ौट भई बाँक� रहेको �न�नानसुारका पे�क� रकम �नयमावल�को �यब�था अनसुार फ�ौट गनु� पद�छ ।

आ.व. : २०७८/७९

�स.नं. पे�क� �लएको
िमित

गो.
भौ.
न.

पे�क�को िववरण पे�क� �लने
�य�� फम�
वा

क�पनीको
नाम

कम�चारी
भए पद

चालु आ. व. गत आ. व.स�मको ज�मा बाँक� पे�क�

�याद ननाघेको �याद नाघेको �याद ननाघेको �याद
नाघेको

�याद
ननाघेको

�याद नाघेको ज�मा

रकम फ�य�टको
अ��तम �याद

रकम फ�य�टको
अ��तम �याद

१ २ ३ ४ ५ ६ ९ १० ११ १२ १३ १४

१ कम�चारी

१ २०७८/०४/०१ १ सवारी साधन
मम�त खच�

भवािन
िब�म
आङदे�बे

हलुका
सवारी
चालक

० ० ५०००० २०७९/०३/३२ ० ५०००० ० ५००००

ज�मा ० ० ५०००० ० ५०००० ० ५००००
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२ ठेकेदार

१ २०७९/०३/१३ २६७ वडा काया�लय
भवन िनमा�ण
फा�गुन�द ५

माई
भगवती
क��ट� �सन

० २०७९/०४/१६ १०००००० ० ० ० १०००००० १००००००

ज�मा ० १०००००० ० ० ० १०००००० १००००००

३ सं�थागत

१ २०७८/१०/२३ ४७ साना �सचाई
आयोजना -
समपूरक

सा�धाने
�सरान जल
उपभो�ा
सं�था

अ�य� ११२५२१८ २०७८/११/२९ ० ० ० ११२५२१८ ० ११२५२१८

२ २०७८/११/१० २० िफ�चुखोला
�संचाइ योजना

िफ�चु
खोला जल
उपभो�ा
सं�था

अ�य� १२४२००० २०७८/१२/१५ ० ० ० १२४२००० ० १२४२०००

३ २०७८/१२/२४ ३२ कटहरे �संचाइ
योजना

�ी कटहरे
जल
उपभो�ा
सं�था

अ�य� ६०९००० २०७९/०१/२९ ० ० ० ६०९००० ० ६०९०००

४ २०७८/१२/२४ ३२ कटहरे �संचाइ
योजना

�ी कटहरे
जल
उपभो�ा
सं�था

अ�य� ३९१००० २०७९/०१/२९ ० ० ० ३९१००० ० ३९१०००

५ २०७८/१२/२९ ४८२ ११.४.१५.२१६
नसुवा �संचाइ
योजना ( �देश )

नसुवा
�सचाई जल
उपभो�ा
सं�था

अ�य� २७४१२६६ २०७९/०२/०३ ० ० ० २७४१२६६ ० २७४१२६६
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६ २०७९/०१/०५ ३४ माङदे�बा �सरान
�संचाइ योजना

माङदे�बा
�सरान जल
उपभो�ा
सं�था

अ�य� १०१४००० २०७९/०२/०९ ० ० ० १०१४००० ० १०१४०००

७ २०७९/०३/२४ ७३ थो�वा पु�छार
�संचाइ योजना

�ी थो�वा
पु�छर कुलो
सानो
�सचाइ जल
उपभो�ा
सं�था

अ�य� ० २०७९/०४/२७ ५००००० ० ० ० ५००००० ५०००००

ज�मा ७१२२४८४ ५००००० ० ० ७१२२४८४ ५००००० ७६२२४८४

कुल ज�मा ७१२२४८४ १५००००० ५०००० ० ७१७२४८४ १५००००० ८६७२४८४

४९
स�पर��णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�ज ुफ�ौट गन� �यब�था गरेको छ । सोह� ऐनको दफा ८४(२) अनसुार बे�ज ुफ�ौट गन� गराउने कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �ाबधान रहेको छ
। गाउँपा�लकाले गत �बगत बष�को तपिशल बमोिजमका बे�ज ुफ�ौट गनु� पद�छ । बे�जकुो अ�ाब�धक ि�थ�त तपिशल बमोिजम रहेको छ ।

गत वष� स�मको फ�ौट गन�
बाँक��(हजारमा)

यो वष�को संपं. बाट कायम बे�जु
�.(हजारमा)

यो वष�को कायम बे�ज ु�.
(हजारमा)

बाँक� � (हजारमा)

६६५९७
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