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दूयदृर्ि (Vision) 
 

जवापदेर्हता, ऩायदन्शाता य तनष्ठा प्रवद्धान गने र्वश्वसनीम सॊस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गततव्म (Mission) 
 

देशभा स्वततर एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भातमता (Core Values) 

 

स्वततरता (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

ऩायदन्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 



 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै 
सयकायी कामाारमको रेखा काननुफभोन्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, 
प्रबावकारयता य औन्ित्मसभेतको र्विाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनुे 
व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे 
प्रत्मेक स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी अरग अरग प्रततवेदन जायी गना 
सक्ने व्मवस्था छ । उन्ल्रन्खत सॊवैधातनक तथा काननुी व्मवस्था एॊव नेऩार 
सयकायी रेखाऩयीऺणभान, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण 
तनदेन्शका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य स्थानीम तहसॉग 
सम्फन्तधत ऐन, तनमभको आधायभा मस स्थानीम तहको 207७/7८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न 
गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्रोत साधनको प्राति य ऩरयिारन सम्फतधभा तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य प्रबावकारयताका ऩऺफाट 
र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रदान गनुा तथा सशुासन प्रवद्धानभा टेवा ऩयु    माउन ु
रेखाऩयीऺणको उद्देश्म यहेको छ ।रेखाऩयीऺणभा र्वत्तीम र्ववयणको शदु्धता, प्रितरत काननुको ऩारना, फजेट तथा 
मोजना तजुाभा, कामाक्रभ कामाातवमन, खरयद व्मवस्थाऩन, सावाजतनक सम्ऩन्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, जवापदेर्हता एवॊ 
ऩायदन्शाता, सेवा प्रवाहरगामतका र्वषमहरुको भूल्माङ्कन गरयएको  छ ।  

रेखाऩयीऺणभा भूरत: आततरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण तथा स्रोत व्मवस्थाऩन, आम सङ्करन, 
याजस्व छुट, फजेट अनशुासन, वषााततको खिा, खरयद व्मवस्थाऩन, अनतु्ऩादक तथा र्वतयणभखुी खिा, मोजना 
प्राथतभकीकयण, आमोजना छनोट, उऩबोक्ता सतभततफाट बएका तनभााण कामा, दीघाकारीन र्वकासका खाका 
तजुाभारगामतका व्महोया औॊल्माइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट स्थानीम तहभा आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशन्क्तको कभी यहेको, सेवा प्रवाहभा अऩेन्ऺत 
सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩन्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको 
मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आततरयक तनमतरण कभजोय यहनकुा साथै 
आततरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनउऩय छरपर य फेरुज ु पस्मौटसम्फतधी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको देन्खएन । रेखाऩयीऺणफाट 
औॊल्माएका व्महोयाहरू सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजउुऩय आवश्मक कायफाही गयी र्वत्तीम अनशुासन हनुे व्मवस्था 
तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशन्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩन्स्थत बइा 
रेखाऩयीऺण गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीफाट स्थानीम तहका ऩदातधकायीहरूसॉग 
छरपरसभेत गरयएको छ। रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाातवमनफाट स्थानीम तहको 
र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनुे अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा 
सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभािायीहरू य रेखाऩयीऺण कामाभा सॊरग्न मस कामाारमका 
कभािायीहरू सफैराइा धतमवाद ऻाऩन गदाछु ।  

 

 

   टॊकभन्ण शभाा, दॊगार 
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प्रादेन्शक रेखाऩयीऺण भहातनदेशनारम, प्रदेश नॊ.१  
ऩर सॊखमा् २०७८।७९ 

ि.नॊ.३८०                                                                                             तभतत् २०७९।३।२० 
र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

श्री अध्मऺज्मू, 

फदु्धशान्तत गाउॉऩातरका, गाउॉ कामाऩातरकाको कामाारम, 
झाऩा । 

 

कैर्पमतसर्हतको याम 

हाभीरे फदु्धशान्तत गाउॉऩातरकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फन्तधत अतम र्ववयण तथा रेखा र्टप्ऩणीहरूको 
रेखाऩयीऺण गयेका छौँ । 

हाम्रो यामभा, मस प्रततवेदनको कैर्पमतसर्हतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका र्वषमरे ऩाने असयफाहेक ऩेस बएको २०७८ 
आषाढ ३१ भा सभाि बएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फन्तधत अतम र्ववयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फन्तधत प्रितरत 
काननुफभोन्जभ सायबतूरूऩभा सही तथा मथाथा अवस्था न्िरण गदाछ।  
कैर्पमतसर्हतको याम व्मक्त गने आधाय 
१.  गाउॉऩातरकारे भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत नेऩार सावाजतनक ऺेर रेखाभानको ढाॉिाभा ऩूणारुऩभा सफै कायोफाय सभावेश नगयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय 

गयेको छ । 

२. रेखाऩयीऺणफाट रू.10 कयोड 30 राख 87 हजाय फेरुज ुदेन्खएकोभा प्रततर्क्रमा प्रभाण ऩेश हनु आएको छैन । उक्त फेरुजभुध्मे असरु गनुाऩने 
रू.35 राख 27 हजाय, प्रभाण कागजात ऩेस गनुाऩने रू.4 कयोड 65 राख 88 हजाय, तनमतभत गनुाऩने रू.4 कयोड 94 राख 72 हजाय य 
ऩेश्की रु.35 राख यहेको छ । गाउॉऩातरकाको गत वषाको रु.5 कयोड 63 राख 89 हजाय फेरुज ु फाॉकी यहेकोभा मसवषा सभामोजन य 
सम्ऩयीऺणफाट पस्मौट एवॊ मो वषा कामभ बएको फेरुजसुभेत हारसम्भको अद्यावतधक फेरुज ु रु.14 कयोड 37 राख 76 हजाय यहेको छ । 
गाउॉऩातरकाको फेरुज ुवगीकयण य अद्यावतधक फेरुज ुन्स्थतत मसैसाथ सॊरग्न छ । 

३. गाउॉऩातरकाको रेखाऩयीऺणफाट स्रोत य साधनको प्रातिको प्रऺेऩण मथाथाऩयक नबएको, असरुी रक्ष्मअनसुाय नबएको, कभािायीको दयफतदीअनसुाय 
ऩदऩूतता नबएका कायण र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा प्रबावकारयता नआएको, अनदुानको ऩमााि अनगुभन नबएको, र्वतयणभखुी कामाक्रभ सञ्चारन 
गयेको, आततरयक तनमतरण प्रणारी कभजोय यहेको रगामतका व्महोया रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा  औ ॊल्माइएको छ । कामाारमफाट सम्प्ररे्षत 
रेखाऩयीऺणको प्रायन्म्बक प्रततवेदन मसको अङ्गको रुऩभा यहेको छ । 

४.   आम्दानी तथा खिाको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्वन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेश्कीफाहेक सम्ऩन्त्त तथा दार्मत्व मर्कन हनेु कुनै 
जानकायी खरुाएको छैन ।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामा नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग सम्फन्तधत अतम प्रितरत काननुफभोन्जभ गरयएको छ । र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने स्थानीम तहसॉग हाभी स्वततर 
छौँ। त्मसैगयी स्वीकृत आिायसॊर्हताको ऩारना गयी कामासम्ऩादन गयेका छौँ ।रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरू हाम्रो याम व्मक्त 
गने आधायका रातग ऩमााि य उऩमकु्त छन  बन्न ेकुयाभा कामाारम र्वश्वस्त छ।   
र्वत्तीम र्ववयणउऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकायीको न्जम्भेवायी 

आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा अतम प्रितरत काननुफभोन्जभ सही य 
मथाथा हनेु गयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने तथा जारसाजी  वा अतम गल्तीका कायण र्वत्तीम र्ववयण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडायर्हत स्वरूऩभा फन्न ेगयी 
आवश्मक आततरयक तनमतरण प्रणारी रागू गने न्जम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ।गाउॉ कामाऩातरका अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत 
गाउॉऩातरकाको र्वत्तीम प्रततवेदन प्रर्क्रमाको अनगुभनका रातग न्जम्भेवाय यहेका छन ।   
र्वत्तीम र्ववयणको रेखाऩयीऺणउऩय रेखाऩयीऺकको न्जम्भेवायी 

र्वत्तीम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजी  वा अतम गल्तीसभेतका कायण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडायर्हत होस  बनी उन्ित आश्वस्तता प्राि गयी 
यामसर्हतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुा रेखाऩयीऺणको उदे्दश्म हो । रेखाऩयीऺणभा उन्ित आश्वस्ततारे साभातमस्तयको आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको 
हतुछ तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग 
सम्फन्तधत अतम प्रितरत काननुफभोन्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका जारसाजीजतम वा अतम गल्ती ऩत्ता रगाउन सक्ने 
तनन्ितता बने हुॉदैन। र्वत्तीम र्ववयणका उऩमोगकताारे साभातमतमा गने आतथाक तनणामभा नै पयक ऩाना सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा सभग्रताभा हनेु 
र्वशेष वा जारसाजीजतम वा अतम गल्तीराई सायबतूरूऩभा गरत आॉकडा भातनएको छ।  

 

 

  

        
    

           (ऩद्मप्रसाद आिामा) 
 नामफ भहारेखाऩयीऺक



 

 
 

फदु्धशान्तत गाउॉऩातरका, झाऩा 
 

फेरुज ुवगीकयण (र्वतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अतम कायोफाय) 
२०७७।७८  

(रु. हजायभा) 

प्रायन्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पस्मौट फाॉकी फेरुज ु

फेरुज ु

असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेस्की 
दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण 
कागजात ऩेश 
नबएको 

याजस्व रगत 
न्जम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा  

सैद्धान्ततक
 

रगती
 

सैद्धान्ततक
 

रगती
 

सैद्धान्ततक
 

रगती
 

47 158 103087 0 0 0 47 158 103087 3527 49472 46588 0 0 96060 3500 
                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुज ुन्स्थतत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजायभा) 
न्जल्रा गत वषा सम्भको फाॉकी सभामोजन मो वषाको पस्मौट फाॉकी फेरुज ु

मो वषा सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

झाऩा 56389 0 15700 40689 0 103087 143776 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बु�शा��त गाउँपा�लका, झापा , बु�शा��त गाउँपा�लका , झापा

काया�लय �मुख यवुराज क�ेल २०७८-४-३ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख इ�� �साद चापागाई ं २०७७-४-१

लेखा �मुख अिनल िघिमरे २०७७-४-१

बे�जु रकम १०३,०८७,३२०

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ३,६२,३६,४३३.९७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३५,४६,६८,८२३.४ चालु खच� ३५,९१,५५,२४५.०१

�देश सरकारबाट अनुदान १,७३,९८,००० पँूजीगत खच� १७,९७,२१,२९४

राज�व बाँडफाँट ९,४५,२२,१८९.६ िव�ीय/अ�य �यव�था १६,१२,४८,१८५.१५

आ�त�रक आय ४,४४,७८,७७०.८३

अ�य आय १६,३८,०४,३९९.५

कुल आय ६७,४८,७२,१८३.३३ कुल खच� ७०,०१,२४,७२४.१६

बाँक� मौ�दात १,०९,८३,८९३.१४

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गद� �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 ७ वडा, ३९ सभा सद�य, ७९.८७ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ४२ हजार ५२५ जनसं�या रहेको छ ।

२ िव�ीय िववरण िव�लेषण

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५९,९०,२५,७००.५७ ५३,२४,८९,१३१.३३ ५३,२४,८९,१३१.३३ ६३,७४,७९,७८७.२९ ६३,७४,७९,७८७.२९

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

५८,९९,७२,७२१.०७ ५१,१०,६७,७८३.८३ ० ५१,१०,६७,७८३.८३ ४७,९७,९०,३१७.२९ ० ४७,९७,९०,३१७.२९

११००० कर ११ १६,११,४४,०३९.२० १०,५७,५५,०७७.६० ० १०,५७,५५,०७७.६० ८,४९,२९,५१७.५५ ० ८,४९,२९,५१७.५५

१३०००
अनुदान

३८,७९,४५,५४० ३७,२०,६६,८२३.४० ० ३७,२०,६६,८२३.४० ३७,८७,४३,३७९.९८ ० ३७,८७,४३,३७९.९८

संघीय सरकार १२ ३७,०४,४७,५४० ३५,४६,६८,८२३.४० ० ३५,४६,६८,८२३.४० ३२,३०,३०,६०५.९८ ० ३२,३०,३०,६०५.९८

�देश सरकार १२ १,७४,९८,००० १,७३,९८,००० ० १,७३,९८,००० ५,२९,१२,७७४ ० ५,२९,१२,७७४

जनसहभािगता ० ० ० ० २८,००,००० ० २८,००,०००

१४०००
अ�य राज�व

४,०८,८३,१४१.८७ ३,३२,४५,८८२.८३ ० ३,३२,४५,८८२.८३ १,६१,१७,४१९.७६ ० १,६१,१७,४१९.७६

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ख. अ�य �ाि� ९०,५२,९७९.५० २,१४,२१,३४७.५० २,१४,२१,३४७.५० १५,७६,८९,४७० १५,७६,८९,४७०

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� ९०,५२,९७९.५० ९९,६८,९१९.५० ० ९९,६८,९१९.५० १,२२,५०,२१४ ० १,२२,५०,२१४

धरौटी ० १,१४,५२,४२८ ० १,१४,५२,४२८ ० ० ०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० १४,५४,३९,२५६ ० १४,५४,३९,२५६

भु�ानी
(ग+घ)

६२,४०,२५,७००.५७ ५५,७७,४१,६७२.१६ ५५,७७,४१,६७२.१६ ६४,५८,६५,०२२.९० ६४,५८,६५,०२२.९०

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

६१,४९,७२,७२१.०७ ५३,८८,७६,५३९.०१ ५३,८८,७६,५३९.०१ ४९,०१,०६,९०४.९० ४९,०१,०६,९०४.९०

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ ५,१०,७०,३२९.२० ४,६०,९०,१०२.४५ ० ४,६०,९०,१०२.४५ १५,१८,७६,३७७ ० १५,१८,७६,३७७

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ ९,८६,३३,६०१.८७ ८,६४,४४,६९१.१६ ० ८,६४,४४,६९१.१६ १४,९६,१४,२१५.१६ ० १४,९६,१४,२१५.१६

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ १४,००,००० १३,५०,००० ० १३,५०,००० ० ० ०

२६०००
अनुदान

१८ २३,०९,०२,५०० २१,५६,६१,३६४.४० ० २१,५६,६१,३६४.४० १४,६८,७८७ ० १४,६८,७८७

२७००० १८ ९८,८५,०२१ ७८,३९,९५४ ० ७८,३९,९५४ ३१,१७,७४९ ० ३१,१७,७४९

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np4 of 54

सामा�जक
सुर�ा

२८०००
अ�य खच�

१८ १७,८६,०५६ १७,६९,१३३ ० १७,६९,१३३ २६,९६,४९१ ० २६,९६,४९१

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ २२,१२,९५,२१३ १७,९७,२१,२९४ ० १७,९७,२१,२९४ १८,१३,३३,२८५.७४ ० १८,१३,३३,२८५.७४

घ. अ�य
भू�ानी

९०,५२,९७९.५० १,८८,६५,१३३.१५ १,८८,६५,१३३.१५ ६४,५८,६५,०२२.९० ६४,५८,६५,०२२.९०

कोषह� ९०,५२,९७९.५० ८५,८१,७०९ ० ८५,८१,७०९ १,०३,१८,८६२ ० १,०३,१८,८६२

धरौटी ० १,०२,८३,४२४.१५ ० १,०२,८३,४२४.१५ ० ० ०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० १४,५४,३९,२५६ ० १४,५४,३९,२५६

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(२,५०,००,०००) (२,५२,५२,५४०.८३) (२,५२,५२,५४०.८३) (८३,८५,२३५.६१) (८३,८५,२३५.६१)

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम (अ.�या)

३,६२,३६,४३३.९७ ३,६२,३६,४३३.९७ ५,९४,०३,५१३.२७ ५,९४,०३,५१३.२७

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(२,५०,००,०००) १,०९,८३,८९३.१४ १,०९,८३,८९३.१४ ५,१०,१८,२७७.६६ ५,१०,१८,२७७.६६

ब�क तथा नगद
बाक�

२४ १,००,६७,९५३.१४ १,००,६७,९५३.१४ (५,५७,७६,६१५.८४) (५,५७,७६,६१५.८४)

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ थप लगानी

३.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण
ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सािवकमा बुधबारे
गाउँ िवकास सिमितले भोग चलन गरेको ज�गालाई दाताले पा�लकाको नाममा ह�ता�तरण नगरेको कारण यो वष� म���प�रषदको िनण�यको आधारमा भौ.नं. १२।२०७७।८।८ मा नसुह �साईलाई
�.१२३०००००/- भु�ानी गरेकोमा आ�थ�क ऐन अनुसारको िवि�मा ला�े लाभकर रकम बुझाएको �माण समेत समावेश नभएको र काया�लयले क�ी गरेको समेत नदे�खएकोले यस स�ब�धमा िनयमानुसारको
लाभकर असुल भएको �माण पेश ह�नुपद�छ �. ३०७५००/-

३०७,५००

३.२ थप लगानीः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९७ मा पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को ऐलािन ज�गा समेतको उपयोग स�ब�धमा मापद�ड तयार गनु�पन� �यव�था छ । सािवक बुधबारे गा.िव.स.लाई
�थानीय ज�गादाताले िनशु�क उपल�ध गराएको ज�गामा हाल गाउँपा�लका रहेकोमा सोही �े�मा रहेको अ�य खाली ज�गामा समेत पा�लकाका िविभ� भवन संरचनाह� (अ�पताल) समेत बनाई खच� भै रहेको
पाइयो । ज�गादाताह�बाट �ा� भएको ज�गाको लगत अ�ाव�धक गरी पा�लकाको नाममा ह�ता�तरण गरेपिछ िनयम बमो�जम �वामी�व �माण समेत �लई मा� थप लगानी गनु�पन�मा सािवक बुधबारे गा.िव.स.लाई
ज�गा िदएका दाताह�को शा�लक िनमा�ण समेतमा खच� गरी शा�लक �थापना भएको छ । दाताले िदएको ज�गालाई सािवक गाउँ िवकास सिमितले आ�नो नाममा नामसारी नगरेको कारण यो वष� पा�लका
�शासक�य भवन रहेको �थानमा �वेश गन� बाटो ख�रद गन� काय�मा नेपाल सरकार म���प�रषदको २०७६।१०।१३ िनण�यअनुसार गठन भएको ज�गा �ाि� उपसिमितको मू�या�नको आधारमा २ क�ा ४ घुर
ज�गाको �.१४०२५०००/- मू�या�न गरी दाताको प�रवार सद�यसँग �.१२३०००००/- मा ज�गा ख�रदको िनण�य भई सोही रकम भु�ानी गरेको पाइयो । सिमितले कायम गरेको मू�या�न िनण�य अनुसार
दे�खयो ।

मालपोत काया�लयको �यनतम
मू�या�न (�ित क�ा)

गाउँपा�लकाबाट ��तािवत
बजार मू�य

ब�कह�मा ऋण �लने �योजनको
मू�य (�ित घुर)

औषत �च�लत बजार मू�य
(�ित क�ा)

�च�लत बजार मू�यको ५०
�ितशत (�ित क�ा)

कायम ह�न आउने मू�य
(�ित क�ा)

७५०००० १४००००० ५००००० १२०००००० ६०००००० ६३७५०००

ज�गा �ाि� ऐन २०३४ बमो�जम गठन भएको सिमितले ज�गाको मू�या�न कायम गदा� मा�थको आधार देखाई �यूनतम मू�या�न �ितक�ा मालपोत काया�लयको दर भ�दा ६४५ �ितशत बढी मू�या�न गरेको
आधारमा नै ज�गा ख�रद भै भु�ानी गरेको दे�खयो ।

४ कोिभड-१९ तफ�

४.१ जो�खमको आंकलन तथा काय�योजनाः भारतीय सीमा न�जकको मेची नगरपा�लका र इलाम �ज�ासँग सीमा जोिडएको र यस पा�लकामा कोरोना सं�मणको दो�ो लहर आउनुअिघ जो�खमको आंकलन तथा
कोरोना सं�मण फै�लए प�चात ग�रने नाग�रकह�को उपचार, सचेतना तथा सुर�ा साम�ीको मौ�दात एवं सं�िमतह�लाई रा�खने �वारे��टन र आइसोलेसन से�टर लगायत कृयाकलामको लािग काय� योजना
तयार गरेको पाइएन । 
कोिभड-19 को दो�ो लहरः पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार पा�लकाको आइसोलेशनमा २०७७।२।१ दे�ख २०७७।३।३१ स�म ५६१ जनाको PCR तथा १०८३ जनाको Antigen परी�ण ग�रएको म�ये
४८९ जना PCR Positive र ४२४ Antigen Positive सिहत ९१३ जना पो�जिटभ दे�खएको म�ये आइसोलेशनबाट २२ जनालाई अ�य�� �रफर ग�रएको र ६६९ जना िनको भएकोमा २३० जना सि�य
सं�िमत रहेका र सो अव�ध िभ� १४ जना सं�िमतको मृ�य ुभएको िववरणबाट दे�खयो ।
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४.२ जो�खम भ�ाः नेपाल सरकार म���प�रषदको २०७६।१२।९ को िनण�यानुसार कोरोना सं�मण (कोिभड-19) को पिहचान, रोकथाम िनय��ण र उपचार काय�मा संल� जनशि�लाई जो�खम भ�ा उपल�ध गराउने
जो�खम भ�ा स�ब��ध आदेश २०७७ �वी�ृत भै लागु भएको छ । पा�लकाको सातौ गाउँ सभाबाट कोरोना महामारीमा काममा खिटई रोकथाम तथा राहत िवतरण लगायतको काममा सहयोग पुर् याएकोले गा.पा.
अ�तग�तका वडा काया�लय, �वा��यचौक�, �वा��य इकाईमा काय�रत, �धानम��ी रोजगार काय��म तफ� का करार सिहत सबै १०४ जना कम�चारीलाई १ मिहना बराबरको �ो�साहन भ�ा उपल�ध गराउने िनण�य
भएको आधारमा काय�पा�लकाको २०७७।५।२६ को िनण�यानुसार �.2820024/- भु�ानी गरेको पाइयो । सो भु�ानीको अित�र� �वा��य तफ� का कम�चारीलाई थप दिैनक �.500/- खाजा खच� उपल�ध गराउने
गा.पा.को िनण�यको आधारमा �.257500/- समेत भु�ानी गरेको छ । नेपाल सरकारबाट �वीकृत जो�खम भ�ा आदेश २०७७ को दफा ७ मा जो�खम भ�ाको रकम भु�ानी गदा� शु� तलव �केलबाट ग�रने
�यव�था भएकोमा काया�लयले �ेड रकम सिहत भु�ानी गरेकोले आदेश िवप�रतको बढी दरबाट भु�ानी रकम �.189820/- असुल ह�नुपद�छ �.

१८९,८२०

४.३ �वीकृत �कृया िवप�रत खच�ः कोिभड-19 सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश २०७७ मा सो सं�मणको पिहचान रोकथाम िनय��ण तथा उपचार स�ब�धी काय�मा संल�
जनशि�लाई भ�ा िदन सिकने गरी तोिकएको काय�मा खिटएका कम�चारीलाई �य�तो भ�ा िदने, भ�ा भु�ानी गदा� दोहोरो नपन� गरी, एवं दफा ३(क) बमो�जम जो�खम भ�ा पाउने काममा काय� गन� खटाएको
�माण वा खिटएको �थानमा काय� गरेको �मािणत हा�जरी र दफा ४ बमो�जम सं�िमतह�को चेकजाँच गरेको, नमूना संकलन गरेको, इमे�जङ सेवा �दान गरेको, �योगशालामा नमूना परी�ण गरेको र �योगशाला
परी�ण ग�रएका �यि�ह�को िववरण समेत समावेश गनु�पन� गरी �मािणत कागजातको आधारमा मा� भ�ा िदन सिकने �यव�था छ । तर काया�लयले राहत िवतरण काय�मा खिटएकोले भ�ा िदने गाउँ सभाको
िनमा�णको आधारबाट सबै कम�चारीलाई १ मिहना बराबरको �ो�साहन भ�ा िदने िनण�य गरी रकम भु�ानी गना�ले जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश २०७७ को �यव�था भ�दा फरक गरी �.२०२००२४/- खच�
गना�ले पा�लकालाई बढी �ययभार परेको छ । �च�लत कानूनमा भएको �यव�थाको पालना गरेर मा� रकम खच� गनु�पद�छ ।

हो��डङ से�टर, आइसोलेसन, �वारे��टनः अ�य देश तथा िछमेक� मूलुक भारतबाट नेपाल �वेश गरेका �यि�ह�लाई हो��डङ से�टमा रा�ने, सं�मणको ��थती पिहचान गरी �वारे��टन वा आइसोलेसनमा
पठाउने तथा सं�मण पिहचान भएकाह�को उपचार गन� लगायतको काय�को लािग अि�म �पमा तयारी नभएको पिन पिहलो लहरको बखत �थापना ग�रएका �वारे��टन से�टरह� सीता रमेश बह�मु�ख �या�पस,

बु� आदश� मा.िव., आदश� मा.िव. जयपुरको आइसोलेसन से�टरमा पा�लकाले वडा�य� िभम कुमार नेवार तथा िद�लप �े�लाई संयोजक तोिक िनर�तर �पमा ती �थानको पानी, िवजुली, मम�त संभार, खाना,
खाजा लगायतका काय�मा िन�नानुसार खच� गरेको पाइयो ।

भौ.नं./िमित �थान खच� खच� म�ये खाना खाजा कैिफयत

5/2077/6/19 सीता रमेश बह�मुखी �या�पस 509549 237509

3/2077/6/12 बु� आदश� मा.िव. 157091 2077 आषाढ दे�ख �ावणस�म

1/2077/6/1 बु� आदश� मा.िव. 559685 348505 २०७७ �ावण ८ दे�ख ३२ स�मको

2/2077/6/1 आदश� मा.िव. जयपुर 245792

7/2077/6/25 िहमाली होटल 254980 २०७७।५।१० दे�ख २०७७।६।७ स�म िप.�स.आर.को लािग खिटएका �वा��यकम� र गा.पा.का कम�चारी

ज�मा 1243877

उपरो� अनुसारका अव�धमा भएको खच� म�ये �वारे��टनमा रहने �यि�ह�लाई खाना खाजा खुवाए वापतको रकम स�ब��धत होटलह�लाई भु�ानी गनु�अिघ �वारे��टनमा रहेका �यि�को �वेश तथा बिहग�मन
अव�ध खुलेको नाम नामेसीको िववरण समावे नगरेकोले सो खच� यिकन गन� सिकएन �. १२४३८७७/-

३,४६०,३८३
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अ�य सं�थाको भवनमा लगानीः पा�लकाले पिहलो लहरको �ममा �थापना गरेका �वारे��टन तथा आइसोलेशन से�टरह� २०७७। भा� स�म संचालन गरी खच� गरेकोमा २०७७ भा� दे�ख पुन मिहला समुदाियक
�वा��य तथा अ�ययन के��को िनमा�णा�धन भवनलाई आइसोलेसन के��को �पमा �थापना गन� िनण�य गरी उ� िनमा�णा�धन भवनमा माटो पुन�, �ाभेल िव�छाई बाटो तयार गन�, घरको कोठा पािट�सन
(आ�मुिनयम) �याल, ढोका, िवजुली वाय�रङ, इ�भट�र �यािनटेसन, पानी �ब�ध लगायतका काय�मा िविभ� स�लायस� तथा िनमा�ण �यवसायीबाट सोझै ख�रद तथा दररेट मा� �लई �.९४२६२७/- खच� गरेको
�.९४२६२७/-

�वारे��टन/आइसोलेशन खाना खाजा खच�ः नेपाल सरकारले �वीकृत गरी लागु गरेको �वारे��टन, आइसोलेसन �यव�थापन मापद�डमा �वारे��टनमा रहने �यि�ह�को खाना खाजा को �यव�था गदा� स�ब��धत
�ज�ाको नेपाल �हरी राशनदरबाट ह�ने गरी तोिकएको भएतापिन पा�लकाले होटल तथा अ�य (िम�ान भ�डार) पसलह�बाट खाना खाजाको रकम खच� गनु�अिघ होटलह�सँग दररेट माग गरी सेवा स�ब�धी
स�झौता गरेको पाइएन । खाना खाजामा मा� २०७७ �ावण पिछ �.1798739/- खच� भएकोमा मिहला सामुिदियक �वा��य तथा अ�ययन के��मा रहेका सं�िमतह� भना� भई िड�चाज� भएको अव�ध खुलेको
नाम नामेसीको िववरण लेखापरी�णमा पेश भएतापिन अ�य �वारे��टन �थल र आइसोलेसन के��मा �वेश गरेकाह�को नाम नामेसी र �वेश िदन तथा िड�चाज� (बिहग�मन) अव�ध खुलेको िववरण पेश नभएको
िविभ� �यि� तथा कम�चारी र संयोजकह�ले काय�पा�लकामा िविभ� खच� सिहत खाना खाजाको रकम समेत पेश गरेको आधारमा बैठकबाट िनण�य गरी भु�ानी गन� गरेको पाइयो । खाना खाजा वापतको रकम
भु�ानी गनु�अिघ खाना खाजा उपल�ध गराएको अव�ध तथा �यि�ह�को नामनामेसी समावेश नगरी ग�रएको भु�ानी यिकन गन� नसिकएको �. 1273879/-

सोही आइसोलेसन से�टरमा रहने सं�िमतह�को लािग तथा �वाब संकलनमा खिटने कम�चारीलाई िहमाली होटल तथा ते��जङ नोग� होम�टेबाट खाना खाजा उपल�ध गराउने गरी होटलको िवलको
आधारमा �.809840/- भु�ानी गरेको पाइयो ।

मिहला सामुदाियक �वा��य अ�ययन के��मा रहेको सं�िमतह�को खाना खाजा वापत �.554860/- खच� भएकोमा लेखापरी�णमा �ा� सं�िमतह�को िववरण अनुसार २०७८।२।१ दे�ख २०७८।३।
३१ स�म सो आइसोलेशन के��मा ९६ जना सं�िमतह� बसेको िववरणबाट दे�खएकोले सं�िमह�को खाना खाजामा दिैनक �.9248/- को दरबाट खच� भएको अव�था दे�खयो । �वीकृत मापद�डको
आधारमा रहेरमा� खच� गनु�पद�छ ।

भवनको �योग र िनमा�ण खच�ः पा�लकाले आइसोलेसन के�� �थापना गरेको अ�य सं�थाको भवनमा िविभ� संरचनाह�को लािग िनमा�ण समेत गराई खच� गरेको पाइयो । सो के��मा कोठा पािट�सन (आ�मुिनयम)

�याल ढोका जना, इ�भट�र, �यािनटरी पाइप िफिटङस लगायतका भौितक संरचनामा खच� गरेकोमा भवन �योग स�ब�धी सहमित प� वा स�झौता नभएकोले सो भवन आइसोलेसन के�� हटाएपिछ िनिम�त
संरचनाको लागत खच� सं�थाले पा�लकालाई भु�ानी गन� नगन� वा पा�लकाले नै सबै खच� �यहोन� सो स�ब�धी �यव�था िन��चत दे�खएन ।

४.४ सहयोग �ाि�ः कोिभड-19 को सं�मणबाट पा�लकामा परेको �भाव तथा सं�िमतह�को उपचार तथा अ�य काय�को लािग पा�लकाले आ�नो चालु खच�तफ� को काय��मह�बाट िवषद �यव�थापन कोषमा रकम
�थानतरण गरी खच� गरेको छ । उ� रकमको अित�र� लेखापरी�णमा पेश गरेको िववरण अनुसार पा�लकालाई िवदेशमा रहने पा�लका िभ�का �यि�ह� एवं संघ सं�थाबाट समेत �.1198665/- �ा� भएको
दे�खयो । �ा� रकम िवषद �यव�थापन कोष खातामा ज�मा गरी कोरोना सं�मण तथा िनय��ण काय�को लािग खच� गरेको छ ।
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५ सेवा �वाह िववरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) मा गाँउपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकारको �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले वडा काया�लयबाट स�पािदत नाग�रकता �सफा�रस, घरबाटो
�सफा�रस, नाता �मािणत, प��करणको त�या� तथा अिभलेखलाई �यव��थत तु�याउँद ैसेवा �वाहलाई �भावकारी बनाउनु पद�छ । यस गाँउपा�लका तथा अ�तग�तका वडाबाट यस वष� स�पािदत सेवा �वाहको
��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�. सं. िववरण सेवा �ा�का लािग िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या कैिफयत

१ नाग�रकता �सफा�रस २०३२ २०३२

२ घरबाटो �सफा�रस १७९८ १७९८

३ नाता �मािणत ९१० ९१०

४ ज�म मृ�य ुदता� ५७१२ ५७१२

ज�मा १०४५२ १०४५२

६ कानून िनमा�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र
मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था रहेको छ । यस पा�लकाले हालस�म ८ ऐन, २ िनयमावली,९ काय�िवधी, १ िनद�िशका, १ आचारसंिहता र १ िविनयमावली समेत २२ कानून एवं काय�िवधी
िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ ।

७ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �यायीक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�या स�ब��ध �यव�था छ । �याियक सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप
�कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववाद दता� एवं फछ् य�ट िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक�
रहेको १० र यस बष� िविभ� िवषयका ९२ वटा िववाद समेत कुल १०२ िववाद दता� भएकोमा ५३ वटा िववाद फ��यौट भई ४९ वटा िववाद फछ् य�ट गन� बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको
�यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ पदा�धकारी यातायात सुिवधा 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को अनुसूिच-१ मा सवारी सुिवधा न�लएका पदा�धकारीह�लाई यातायात खच� स�ब�धी �यव�था गरेको छ । नमुना परी�णको
�ममा गाउँपा�लकाको �ज�सी अिभलेख अनुसार देहायका पदा�धकारीह�ले इ�धन सिहतको मोटरसाईकल बु�झ�लई सवारी साधन सुिवधा �लएको र मा�सक �पमा यातायात खच� समेत भु�ानी भएको
दे�खएकोले दोहोरो दे�खएको �.

�.स. पदा�धकारीको नाम थर गाडी न�बर मा�सक दर भु�ानी मिहना भु�ानी रकम कर क�ी घटाई

१ वडा�य� िभम कुमार नेवार मे १ ब ७२० ४००० १२ ४७५२०

२ वडा�य� िद�लप �े� मे १ ब ७१९ ४००० १२ ४७५२०

३ वडा�य� माि�का �साद पौडेल मे १ ब ७१५ ४००० १२ ४७५२०

४ वडा�य� श�भु �साद पौडेल मे १ ब ६७१ ४००० १२ ४७५२०

५ वडा�य� कमल �साद उ�ेती मे १ ब ६७० ४००० १२ ४७५२०

६ वडा�य� बासुदेव खितवडा मे १ ब ६६९ ४००० १२ ४७५२०

७ वडा�य� बुि�मान �ल�बु मे १ ब ६६८ ४००० १२ ४७५२०

ज�मा ३३२६४०

३३२,६४०

९ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले िनधा��रत बजेट एवं आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यो वष�
िविवध खच� वापत �. ६००८९२५/- खच� गरेको छ । खच� गरेको रकमको िवल पेश गरेतापिन खच� गनु�पन� आधार �प� गन� गरेको दे�खएन । िविवध खच�को उ�े�य र खच�को यथाथ�ता �मािणत नह�ने गरी भु�ानी
िदने प�रपाटीमा िनय��ण ह�नु पद�छ । साथै य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

१० 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 । नगरपा�लकाले काय�िव�ध नबनाई यस
वष� िविभ� �य�� तथा संघ सं�थाह�लाई आ�थ�क सहायता �सफा�रस सिमितको िनण�यको आधारमा औषधी उपचार, �ितपूित�, काय��म स�ालन लगायतका आ�थ�क सहायता बापत �. १३६०१४७/- िवतरण
गरेको दे�खयो । य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ कम�चारी दरब�दी 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा�
संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था रहेकोमा पा�लकाले लेखापरी�ण अव�धस�म संगठन तथा �यव�थापन सव��ण नगरी गत िवगत दे�खनै शाखा
महाशाखा खडा गरी काय� स�ालन गरी रहेको छ । पा�लकाको दरव�दी स�ब�धी एिकन गन� सिकएन ।

१२ तलिव �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन, को दफा ७ (ख) २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलब भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा पा�लकाले यस वष� िविभ� कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी तलबभ�ा खच� लेखेको
पइयो । तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी खच� लेखेको ह� ँदा कम�चारीह�को तलब तथा �ेड रकम स�ब�धी एिकन गन� सिकएन ।

१३ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था
छ । �यसैगरी साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड, २०७७ को दफा ३ (४) नेपाल सरकार, �देश सरकार र �थानीय तहको सहलगानी वा साझेदा�रमा स�ालन ह�ने काय��म वा आयोजना
बाहेकको काय��म वा आयोजना स�ालन गदा� एक आपसमा दोहोरो नपन� गरी स�ालन गनु� पन�छ भनी उ�ेख छ । पा�लकाले संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म अ�तग�त �ित�पधा�मा छनौट भएका
उ�मीह�को लािग िविभ� काय��म स�ालन गरी �. १७८०४९०/- खच� गरेकोमा पा�लकाले सोही �कृितको लघु उ�म काय��म छनौट गरी संघीय काय��म संग दोहो�रने �कृितको जु�ा बनाउने, ढाका बनाउने,

�सलाई मे�सन लगायतका ता�लम स�ालन गरी �. १३७७४२०/- खच� गरेको छ । साथै पा�लकाले य�ता ता�लममा उ�पादन भएका साम�ीको लगत तथा आ�दानी समेत भए गरेको पाइएन । पा�लकाले काय��म
छनौट गदा� संिघय काय��म सँग दोहोरो ह�ने गरी खच� गरेको पा�लकालाई �ययभार परेको दे�खयो ।

१४ करार कम�चारी �यव�थापन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�कोझको िव�लेषण गरी �यव�थापन सव��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 रहेको छ । तर पा�लकाले पा�लका तफ�  ४४ जना कम�चारी र �वा��य तफ�  २८ जना कम�चारीह� िविभ� पदमा
करारमा राखी काय� स�ालन गरेको छ ।
�यसैगरी �थानीय सरकार स�ालन ऐनको दफा ८३ (८) वमो�जम पा�लकाले सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, �ल�बर, इले�ट� ी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमामा� करार वाट सेवा
�लनसिकने �यव�था गरेको छ। पा�लकाले मा�थ उ�े�खत पदवाहेक दरब�दी िभ� वा वािहरको गरी मेिडकल अिफसर २, इ��जिनयर १, मेिडकल �याब टे�नोलो�ज� १, रेिडयो�ाफर १, सहायक चौथो १, �याब
अ�स�टे�ट २, अिमन १, सामा�जक प�रचालक १, नायव पशु �ािव�धक १, सहायक क��यटुर अपरेटर ३ गरी ज�मा १४ जना कम�चारी करारमा िनयिु� गरी बष� भरीमा िनजह�को तलब भ�ा बापत �.

५२५५६६०/- भु�ानी गरेको छ । यसरी करारमा भना� गन� निम�ने पदमा कम�चारी भना� गरी िनजह�को तलब भ�ामा गरेको उ� खच� िनयमस�मत नदे�खएको �.

५,२५५,६६०
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१५ िविभ� भौितक पूवा�धार अनुदानः 
संघीय सरकारबाट अ��तयारी साथ �ा� सशत� िश�ा तफ� को बजेट खच� गदा� काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकालाई यो वष� भौितक िनमा�णतफ�  िन�न काय��म
अ�तग�त बजेट �ा� भएकोमा तप�सल िव�ालयह�लाई अनुदान रकम िनकासा िदएकोमा लेखापरी�णको अव�धस�म उ� रकमबाट भए गरेको कामको नापी, काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले तोिकएको
कामका खच� भएको �माण पेश गनु�पन� �.

काय��मको नाम िव�ालयको नाम वापत िनकासा रकम

रा�� पित शैि�क सुधार आदश� मािव २ कोठे भवन िनमा�ण बापत १८०००००

शा��त आदश� मािव २ कोठे भवन िनमा�ण बापत १८०००००

जन�योित आिव २ कोठे भवन िनमा�ण बापत १८०००००

बु� आदश� मािव वाश सिहतको शौचालय िनमा�ण ७०००००

गिडगाउँ मािव वाश सिहतको शौचालय िनमा�ण ७०००००

िव�ालय भौितक िनमा�ण बु� आदश� मािव िव�ालय भवन िनमा�ण १५००००००

ज�मा २१८०००००

२१,८००,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ ७७ २०७८-२-२३ छा�वृ��ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४५ मा संिघय संिचतकोषबाट �थानीय तहमा भएको िव��य ह�ता�तरणको रकम म�ये आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसकेको रकम संघीय
संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । िव�ालयका िव�ाथ�ह�को लािग तोिकएको िफडर, अपाङ, द�लत, �समा�तकृत, छा�ा छा�वृित बापत �.१०८०२00/- रकम िव�ालय खातामा िनकासा गरेको छ ।
कोिवड-१९ को कारण 2078/1/13 दे�ख िव�ालयह� ब�द रहेको अव�थामा िव�ालयले तोिकएको आधारमा छा�वृ�� पाउने िव�ाथ�लाई रकम बुझाएको स�ब�धमा िववरण लेखापरी�णमा माग ग�रएकोमा पेश
भएको िववरण अनुसार तप�सलको िव�ालयले छा�वृ�� रकम िवतरण गरी बाँक� रहेको मौ�दात रकम िफता� गनु�पन� दे�खयो । िनयमानुसारस�ब��धत िव�ालयबाट मौ�दात रकम िफता� �लई संिघय संिचत कोष
िफता� गनु�पन� दे�खएको �…

िव�ालयको नाम छा�ा छा�वृ�� (१-८) �.४००/- अपा�/अ�य छा�वृ�� (१-१२) द�लत छा�वृ�� (१-८) �.४००/- कुल रकम िवतरण रकम मौ�दात

बु� आदश� मािव १५८००० २५३०० २१२०० २०४५०० १९२५०० १२०००

शा��त आदश� मािव ४४८०० १५५०० ५२०० ६५५०० ६४२०० १३००

गिडगाउँ मािव ७१२०० ९००० ९२०० ८९४०० ६३८०० २५६००

गणेश मािव ५६००० ५००० ८८०० ६९८०० ६४८०० ५०००

मािव बण� ५६४०० ९५०० १०४०० ७६३०० ० ७६३००

नमुना आिव ३५२०० ५५०० १३६०० ५४३०० ५०७०० ३६००

जन�योित आिव ४५२०० १२२०० २००० ५९४०० ५८४०० १०००

िशशुसुधार �ािव ३०००० १०००० २४०० ४२४०० ३८००० ४४००

ज�मा १२९२००

१२९,२००

१७ िविभ� अनुगमन मू�यांकनः 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा सामुदाियक िव�ालयलाई िनकासा िदएको अनुदान रकम िव�ालयले तोिकएको काय�मा खच� भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
यस पा�लकाले सामुदाियक िव�ालय अनुगमन गन� मापद�ड तयार गरेको पाईएन । मापद�ड तयार गरी सोही बमो�जम अनुदान रकम तोिकएको काय�मा खच� भएको, दोहोरो िनकासा भए नभएको स�ब�धमा
सुिन��चत गन� तफ�  �यान पुर् याउन ज�री दे�ख�छ ।

१८ अनुदान िफता� 
संघीय एवम् �देश सरकारबाट �ा� सशत� अनुदान वषा��तमा खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण अनुसार २०७८ आषाढ मसा�त स�म संघीय
सरकारतफ�  � २५७७८७१६।६० �देश सरकारतफ�  �. ३३०००।०० अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा २०७८।४।१२ मा स�ब��धत सरकारको संिचत कोषमा िफता� गरेको छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ गुण�तर िनरी�ण परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११५ मा साव�जिनक िनकायले आपूित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा उि��खत �ािव�धक �पे�सिफकेसन र गुण�तर बमो�जमका भए नभएको िनरी�ण वा
परी�ण गनु� गराउनु पन� तथा िनयम ११७ मा स�प� भएको िनमा�ण काय�को उपयु��ताको परी�ण गरेर मा� काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले अ�धकांश िनमा�ण स�प� भएका
िनमा�ण काय� तथा आपूित� भएका मालसामानको गुण�तर िनरी�ण परी�ण गन� गरेको पाइएन । काया�लयले िनमा�ण स�प� भएका िनमा�ण काय� तथा आपूित� भएका मालसामानको गुण�तर िनरी�ण परी�ण गरेरमा�
भु�ानी िदनुपद�छ ।

२० साव�जिनक सुनुवाई 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� बनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र
साव�जिनक सुनुवाई गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाले यस वष� साव�जिनक सुनुवाई गरेको पाइएन ।

२१ आ�तरीक िनय��ण �णाली
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७८ मा �थानीय तहले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गरेको पाइएन ।
यस स�ब��ध दे�खएका थप �यहोराह� देहायअनुसार छन ।

२१.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार पा�लकालेआ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको दे�खएन
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाइएन
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाइएन
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाइएन
गाउँपा�लकाले �ज�सी मालसामानको एिककृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरेको पाईएन
गाउँपा�लकाले वडा काया�लयमा रहेको �ज�सी मालसामानको अिभलेख मूल �ज�सी खातामा अ�ाव�धक गरेको पाईएन
गाउँपा�लकाले �ज�सी िन�र�ण गरेको पाईएन
क�ा गरेको कर तोिकएको अवधीमा स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा गरेको पाइएन
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ अनुसार ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको दे�खएन
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाइएन
मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई िदने गरेको दे�खएन
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी

�मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ

िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा
समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको पाइएन
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२१.२ स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको दे�खएन।स�टवेयर फेलर वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद�
वकै��पक �यव�था भएको दे�खएन।

२१.३ गाउँपा�लकाले म.ले.प. फारमा ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक र ९०६ बमो�जमको सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख राखेको पाईएन ।

२१.४ �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम २१ काया�लयले �मण खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले �मण अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले �मण
अिभलेख खाता राखेको पाईएन ।

सरकारी �मण गन� पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ितवेदन संल� गरेरमा� �मण खच� भु�ानी गनु�पन�मा गाउँपा�लकाबाट �मण खच� भु�ानी गदा� �मण �ितवेदन संल� गरेको पाईएन।

२१.५ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ८८ मा काया�लयले वे�जुको लगत रा�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आ.व. ०७३/७४ पिछको वे�जुको लगत रा�ख अ�ाव�धक
गरेको पाइयो �यस अिघको वे�जुको लगत अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।

२२ कर चु�ा बेगर धरौटी िफता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ को उपिनयम २ मा काया�लयले धरौटी िफता� गदा� िनमा�ण �यवसायीले स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण पेश गरेको �माण कागजात पेश
भएपिछ �रटे�सन मिन िफता� गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले कर चु�ा �माण संल� नगरी देहायको िनमा�ण �यवसायीको धरौटी रकम िफता� गरेकोले भु�ानी भएको वष�को कर चु�ा �माण र भु�ानी भएको
रकमको म�य अिभवृि� कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� �..

गो.भौ.नं. िनमा�ण �यवसायीको नाम धरौटी रमम

०८/०७७-८-१७ पुनम िनमा�ण सेवा २५६५०६

१२/०७७-९-७ िवकास िनमा�ण सेवा २१९७०

१५/०७७-९-२७ बालाजी क��ट��सन ए�ड इ��जिनय�र� �ा �ल १३०२७६

२०/०७७-१०-१९ पुनम िनमा�ण सेवा ३४५६६७

३१/०७७-१२-८ िवकास िनमा�ण सेवा ९९२४०

ज�मा ८५३६५९

८५३,६५९

२३ चौमा�सक �गित िववरण 

आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले पेश गरेको पाईएन ।
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२४ अवकास 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 योगदानमा आधा�रत उपदान वा िनवृ�भरण ,  औष�ध उपचार
लगायतका सुिवधा उपल�ध गराउनको लािग खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी अवकाश कोषमा ज�मा गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाले
२०७६ �ावण दे�ख पिछ िनयिु� ह�ने कम�चारीको हकमा िनजको तलबबाट ६ �ितशत क�ा गरी सोही बराबर थप गरी योगदानमा आधारीत िनवृ��भरण कोषमा ज�मा गन� गरेको पाईयो । अ�य कम�चारीको हकमा
अवकास कोषमा रकम ज�मा गन� गरेको पाइएन ।

२५ खच� नभएको रकम संिचत कोषमा �थाना�तरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले
चालुखच� खाताबाट � २०७०८५९।०० र पँू�जगत खच� खाताबाट � ९१०२३४।०० र िविवध खच� खाताबाट � ४५००६७।५० िमित २०७८।५।१६ मा संिचत कोषमा �थाना�तरण गरेको पाइयो । ऐन
बमो�जम समयमै खच� हनु नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पद�छ ।

१

२६ घटी �ज�मेवारी सारेको 
�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 । गाउँपा�लकाको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को
अ��यमा स��त कोषमा बाँक� रहेको �. ३८५२२४७९।२० यस वष� �ज�मेवारी सानु� पन�मा �. ३६२३६४३३।९२ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.

२२८६०४५।२३ घिट �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �

२,२८६,०४५.२३

२७ बजेट पेश, पारीत 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� र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी
�दान गनु�पन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकामा आ�थ�क वष� २०७७/७८ को राज�व �ययको अनुमान २०७७ अषाढ १० गते गाउँ सभामा पेश भई अषाढ २४ गते पारीत भएको छ । अ�य�ले बजेट �वीकृत भएको
८ िदनपिछ मा� �मुख �शासक�य अ�धकृलाई अ��तयारी �दान गरेको पाइयो ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ बजेट अव�डा राखी तोकादेशबाट खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �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 । नमुना प�र�ण गदा� गाउँपा�लकाले देहायबमो�जमका िशष�कमा एकमु� बजेट रा�ख िविभ� िमितको तोक आदेश बमो�जम खच� गरेको पाईयो । ऐनको
�यव�था िवप�रत बजेट अव�डा रा�ख तोक आदेश बमो�जम खच� गरेको अिनयिमत खच� �..

अव�डा िशष�क रकम

िविभ� साव�जिनक िनमा�णका लािग अ�य� कोष पँू�जगत ३५०००००

िविभ� साव�जिनक िनमा�णका लािग अ�य� कोष चालु २००००००

िविभ� साव�जिनक िनमा�णका लािग उपा�य� कोष पँू�जगत २५०००००

िविभ� साव�जिनक िनमा�णका लािग उपा�य� कोष चालु २००००००

कृिष काय��म ९५००००

ज�मा १०९५००००

१०,९५०,०००

२९ �गित िववरण 

काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के���य �तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती
िववरण तयार गरेको पाइएन ।

३० अ��तम मौ�दात फरक 

काया�लयले पेश गरेको �ाि� भु�ानी िववरण (मलेपफानं.२७२) मा वषा��तको बाँक� मौ�दातमा �.१०९८३८९३.१४ देखाएकोमा ब�क बाँक� मौ�दातमा �.१००६७९५३.१४ देखाएको छ। फरक दे�खएको
�.९१५९४०/- यिकन गरी सोको �माण पेश ह�नुपन� �.

९१५,९४०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ पदा�धकारी अनुगमन सुिवधा 
गाँउ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ (क) मा गाउँपा�लका �मुखले �. १००००/-, उप�मुखले �. १००००/-, वडा�य�ले �. ४०००/- र काय�पा�लका सद�यले �.

२०००/- मा�सक अनुगमन भ�ा पाउने �यव�था छ । अनुगमन भ�ा भु�ानी �लदाँ मा�सक �पमा अनुगमन �ितवेदन तयार गरी पेश गनु�पन� �यव�था रहेकोमा नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� अनुगमन भ�ा �लने
पदा�धकारीले ऐनले तोके बमो�जमको मा�सक अनुगमन �ितवेदन पेश नगरेको भएतापिन अनुगमन वापत एकमु� भ�ा बु�झ�लएकोमा मा�सक �ितवेदन पेश नभएको �.

पद सं�या मा�सक अनुगमन भ�ा दर 

कर क�ी बाहेक
वािष�क अनुगमन भ�ा

गाउँपा�लका अ�य� १ ८५०० १०२०००

गाउँपा�लका उपा�य� १ ८५०० १०२०००

वडाअ�य� ७ ३४०० २८५६००

वडा सद�य ६ १७०० १२२४००

ज�मा ६१२०००

६१२,०००

३२ करार महंगी भ�ा 
नेपाल सरकार, म��ी प�रषदको २०७४।१।२१ को िनण�यानुसार काया�लयको �वीकृत दरब�दी िभ� करारमा रहेका कम�चारीह�लाई �दान गन� सुिवधा स�ब�धी �यव�थामा करारमा काय�रत कम�चारीह�लाई महंगी
भ�ा उपल�ध गन� �यव�था रहेको दे�खँदनै। यो वष� पा�लकाले अ�थायी र करार तफ�  का ११ जना कम�चारीह�लाई महंगी भ�ा बापत �. २६४०००/- थप खच� गरेको छ । यसरी कानूनमा �यव�था नभएको सेवा
सुिवधा �दान गरी खच� गरेको रकम पा�लकालाई थप �ययभार पन� गएको �.

२६४,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ पारी�िमक कर 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ मा �ाकृितक �यि�ले रोजगारीबाट �ा� गरेको आय िहसाब गरी छुट पाउने रकम क�ा ग�र बाँक� रकममा पा�र�िमक कर ला�े �यव�था छ । नगरपा�लकाका देहायबमो�जमका
कम�चारीह�को पा�र�िमक आयमा ला�े कर क�ी नगरेकोले कर बापतको रकम असुल गनु� पन� �.

कम�चारीको नाम र दजा� कर यो�य आय खुद आय कर यो�य आय क�ी गनु�पन� कर 

(सा सु कर सिहत)

क�ी गरेको कर नपुग कर

कमल �साद िनरौला ६७५४५८ ४९२१७८ ४२१७८ ८७१७ ६६२६ २०९१

अिनल िघिमरे ६३६३१९ ४७६७१६ २६७१७ ७१७२ ४७६७ २४०५

मदन कुमार कँडेल ६०२३४६ ५०२७७० ५२७७० ९७७७ ५०२७ ४७५०

कैलास �साद �संह ६३७६९८ ४९६८४२ ४६८४२ ९१८४ ४९६८ ४२१६

सुय�मान तामा� ६००९७८ ४९६३६२ ४६३६२ ९१३६ ४९६३ ४१७३

डा मो. समीम राईन ७३०००० ७३०००० २८०००० ५०४०० ४०१७१ १०३२९

भोलानाथ अ�धकारी ६९७९३८ ५०९८०२ ५९८०२ १०४८० ५०९८ ५३८२

उमा उ�ेती अ�धकारी ६९७९३८ ५०९८०२ ५९८०२ १०४८० ५०९८ ५३८२

भगवती दाहाल ६९७९३८ ५०९८०२ ५९८०२ १०४८० ५०९८ ५३८२

भरत खितवडा ६६३८५८ ४९३४८२ ४३४८२ ८८४८ ४९३४ ३९१४

ज�मा ४८०२४

४८,०२४

३४ ५६ २०७७-६-८ थप सेवा महशुल 

पा�लकाले सेवा महशुल भु�ानी गदा� शु�क/ज�रवाना नला�े ग�र समयामा भु�ानी गरी छुट सुिवधा �लनुपद�छ । नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� पा�लाकाको नगर �मुखको तोक आदेशको आधारमा खारखोला
�ामीण खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमितको िव�ुत महशुल बापत �. ६५०२४/- भु�ानी नगरी �. १२७८६/- थप जारीवाना भु�ानी गरेको पाइयो । पा�लकाले अ�य काया�लयको सेवा महशुल भु�ानी
गदा� काया�लयलाई थप �ययभार पन� गएको �.

६५,०२४

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ िविभ� िविभ� सिमित बैठक भ�ा 
साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड, २०७७ को दफा ६ (६) मा कानून बमो�जम गठन भएको सिमितको बैठकको लािग काया�लय समय भ�दा बाहेकको समयमा स�प� भएको बैठकको
मा� बैठक भ�ा उपल�ध गराउने तर एउटै िनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी वा कम�चारीमा� बैठक बसेको भए �य�तो बैठकको लािग भ�ा उपल�ध गराइने छैन भनी उ�ेख छ । साथै उ� काय�िव�धको दफा ७
मा �य�तो बैठकमा िवषय िव� वाहेक अ�य आम���त सद�यले बैठक भ�ा पाउने छैन भनी उ�ेख छ । नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� पा�लकाले ख�रद योजना तयार गन� तथा आ�थ�क सहायता �सफा�रस गन�
सिमित बनाई अ�या�धक मा�ामा आम���त सद�य समेत लाई देहाय अनुसार बैठक भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो । मापद�डमा भएको �यव�था पालना नगरी बैठक भ�ा खच� लेखेको रकम िनयमस�मत नदे�खएको
�.

भौ नं. र िमित सिमितको नाम बैठक सं�या भु�ानी रकम

६९७-०७७।१२।२५ आ�थ�क सहायता �सफा�रस सिमित ३१ ९३०००

३७३-०७७।९।२१ ख�रद योजना तयार गन� सिमित ८ १२९०००

ज�मा २२२०००

२२२,०००

३६ इ�धन खच� 
साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड, २०७७ को दफा नं. ३ (२) मा साव�जिनक िनकाय तथा साव�जिनक पद धारण गरेको �यि� सरकारी कामको �सल�सलामा खच� गदा� काया�लय
सामान, मसल�द, पानी, िबजुली, इ�धन ज�ता खच�मा िमत�ययीता कायम ह�ने गरी खच� गनु� पन� उ�ेख छ । साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा
सवारी साधनको इ�धन, मम�त खच�मा एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउनु पन� साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन�, सरकारी सवारी साधन अना�धकृत
�यि�ले �योग नगन� ज�ता �यव�था गरेको छ । पा�लकाले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी पदा�धकारी, कम�चारी तथा हेिभ मे�सनरी स�ालनका लािग �योग ह�ने इ�धनलाई इ�धन िशष�क सिहत िविभ� अ�य
खच� िशष�कबाट समेत यस वष� �. ५६२५८९८/- खच� गरेको छ । काया�लयले इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� र उपयोगको िववरण खु�ने गरी अिभलेख
राखेको छैन । इ�धनमा भएको खच�को वा�तिवकता यिकन गरी असुल फ�य�ट गनु�पद�छ । अत: इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लगवुक राखेर मा� खच� ले�न तफ�  काया�लयको �यान
जानुपन� दे�खएको छ।

३७ मम�त खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १५(५) मा साव�जिनक िनकायले कुनै मालसामान मम�त गदा� स�ब��धत िवशेष�बाट लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । �यसैगरी सवारी साधन तथा
मेिशनेरी औजार मम�त गदा� म.ले.प.फा.नं. ४१४ बमो�जमको ढाँचामा मम�त संभार तथा संर�ण आवेदन फारम र म.ले.प.फा.नं. ४१५ बमो�जमको ढाँचामा मम�त संभार तथा संर�ण अिभलेख खाता रा�नुपन�
�यव�था छ । काया�लयले यस वष� सवारी साधन मम�तमा �. २८०९६४४/- र मेिशनरी   औजार मम�तमा �. ७९३७४८/- खच� गरेकोमा अ�धकांश सवारी साधन तथा मेिशन  औजार मम�त गदा� लागत अनुमान तयार
गन� नगरेको, मम�त संभार तथा संर�ण आवेदन फारम तथा मम�त तथा संर�ण अिभलेख खाता राखेको पाइएन । िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना गनु� पद�छ ।
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३८ �मण खच� 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले �मण आदेश न�बर, �मणमा खिटनेको नाम दजा�, �मण खिटएको �थान,

िमित र �प� काम समेत खु�ने गरी अनुसूची ६ बमो�जमको ढाँचामा काया�लय �मुखबाट �मािणत गरी �मण अिभलेख रा�नुपन� र �मणमा खटाउने पदा�धकारीले िव�व�नीय आधार र �माण �थािपत ह�ने गरी
आव�यकता अनुसार आ�त�रक िनय��ण �णा�लको थप �यव�था समेत गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� �मण खच�मा �. १५२९८८०/- खच� गरेकोमा �मण अिभलेख खाता राखेको पाइएन । �मण
प�चात अिनवाय� �पमा �मण �ितवेदन रा�ने तथा आ�त�रक िनय��ण �णालीको �यव�था समेत गरी िनयमावलीको पालना गनु�पद�छ ।

३९ िविभ� अनुगमन भ�ा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १६ ख ५ मा योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण गरी सोको �ितवेदन बैठकमा पेश गनु�पन� काय� उपा�य�को ह�ने �यव�था छ । �यसैगरी गाँउ तथा
नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ (क) मा पदा�धकारीह�लाई मा�सक अनुगमन भ�ा पाउने �यव�था छ । योजनाह�को अनुगमन काय� गराउँदा स�ब��धत साइटमा खिटएको
�ािव�धक र अ�य कम�चारी तथा उपा�य�बाट अनुगमन गराई काय� गनु�पन�मा पा�लकाले यस वष� देहायअनुसार िविभ� सिमित माफ� त अनुगमन गरी पदा�धकारी तथा कम�चारीह�लाई अनुगमन भ�ा बापत �.

९९३०००/- खच� लेखेको रकम िनयमस�मत नदे�खएको �.

गो भौ नं. र िमित अनुगमनको िववरण संल� पदा�धकारी तथा
कम�चारी सं�या

अनुगमन िदन भु�ानी रकम

३०२-०७७।९।६ योजना अनुगमन ९ ४४ २०८०००

६८५-०७७।१२।२४ योजना अनुगमन ८ ४७ २२६०००

७१९-०७७।१२।३१ सहकारी सं�था अनुगमन १५ १९ १३३०००

९४८-०७८।३।१२ योजना अनुगमन १० ४५ २१५०००

९७७-०७८।३।१९ मेलिमलाप के�� अनुगमन ४ १४ ५६०००

९७७-०७८।३।१९ नदीज�य पदाथ� �टक �मािणकरण अनुगमन ६ ९ ५४०००

१०१२-०७८।३।२३ समावेशी काय��म अनुगमन १० २ १६०००

१७६-०७८।३।२२ कृिष पाठशाला स�ालन अनुगमन ११ १३ ८५०००

ज�मा ९९३०००

९९३,०००

४० सभा स�ालन खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�ध िभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले यो वष� नगर सभा
स�ालनमा भ�ा िवतरण बाहेक खाना, खाजा, िचया, ना�ता लगायतको भु�ानीमा �. ४१४०००/- खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िम�वययीता कायम गनु� पद�छ ।
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४१ िविभ� �फटवेयर ख�रद 

साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६९ मा साव�जिनक िनकायले परामश� सेवा ख�रद गन� कामको आव�य�ा, िक�सम, समयाव�ध, गुण�तर, जनशि�, काय� स�ालन िव�ध सिहतको काय� �े�गत शत�
तयार गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले देहाय अनुसार �फटवेयर ख�रद गदा� काय� �े�गत शत� तथा लागत अनुमान समेत तयार नगरी मागका आधारमा �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गन� गरेको दे�खयो ।
यसरी �फटवेयर ख�रद गदा� लागत अनुमान तथा �पेिशिफके�न तयार नगरी खच� गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ नं. र िमित परामश� दाता ख�रद िववरण भु�ानी रकम

४००-०७७।९।२९ ए�र�टन इ�फोटेक �ा. �ल. ह��पटल इ�फरमेशन �स�टम ख�रद ३०००००

८-०७७।१२।२१ िद�ु� टे�नोलोजी �ा. �ल. िव�ालय �यव�थापन तथा िन�र�ण �स�टम ख�रद ४९३०००

७९३०००

७९३,०००

४२ २०१ २०७८-३-२३ ब�ी ज��प� पय�टन �व��न िड िप आर 

साब�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा २९ अनुसार साव�जिनक िनकायमा उपल�ध जनशि�बाट कुनै काम ह�न नस�ने भएमा मा� बािहरी परामश� सेवा ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले यस वष�
बु�शा�ती गाउँपा�लकामा ब�ी ज��प�को पय�टन पूवा�धार को िड िप आर बा� परामश�दाता राम र�न क�सलटे�ट ए�ड िब�डस� �ा.�ल. बाट गराई � ९८२८७५/- खच� लेखेको छ । परामस�दातासँग भएको
स�झौतामा ड� ा�ट �ितवेदन पेश गरी सो �ितवेदनमा पा�लकाले आ�नो राय �ितकृया पठाए पिछ सो �यहोरा समेत समावेश गरेर मा� अ��तम �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । परामश�दाताले ड� ा�त �ितवेदन
उपल�ध गराएको र पा�लकाले सो उपर राय �ितकृया िदएको अिभलेख पेश भएन । स�झौताको शत� पुरा नगरी सबै रकम भु�ानी िदएकोले उ� काय�ह� अ��तम �ित पेश भएपिछ उ�े�य अनुसार भएको एिकन
गरेर मा� स�झौता अनुसारको रकम भु�ानी गनु�पन�मा ड� ा�ट �ितवेदन पेश नगरी सोझै अ��तम �ितवेदन �ा� गरी रकम भु�ानी भएको छ । उपरो� अव�थाको आधारमा परामश�दाताले स�झौता बमो�जमको
काय� पुरा गरी भु�ानी गरेको नदे�खएकोले स�झौता बमो�जमको काय� �कृया पुरा नगरी भु�ानी िदएको अिनयिमत �.

९८२,८७५

४३ िविभ� अि�म कर 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा सेवा शु�क भु�ानी गदा� सेवा शु�क भु�ानी रकमको १५ �ितशतका दरले कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहाय िववरण अनुसार अमानतबाट खोलामा कर
संकलन, अवधै सवारी िनय��ण, �यवसाय कर संकलन लगायतका काय� गरी संक�लत रकमबाट �ो�साहन बापत भु�ानी िदँदा उपरो� �यव�था अनुसार करक�ी गरेको पाइएन । ऐनमा �यव�था भए बमो�जम कर
क�ी गरी असुल गनु�पन� �.

भौ नं. भु�ानी पाउनेको नाम िववरण �ो�साहन रकम कर क�ी गनु�पन� रकम कैिफयत

१४ कमल राई अव�ै सवारी िनय��ण �ो�साहन ४५००० ६७५० कर क�ी नगरेको

१९ इलाका �हरी काया�लय, धुलाबारी अव�ै सवारी िनय��ण �ो�साहन ६५००० ९७५० कर क�ी नगरेको

२५ िवजय �े� अव�ै सवारी िनय��ण �ो�साहन १५००० २२५० कर क�ी नगरेको

४२ �लला कुमारी फागो खोलाकर संकलन �ो�साहन ११९४८७ १६७२८ १ �ितशत क�ी गरेको

४९ िभम कुमार नेवार खोलाकर संकलन �ो�साहन २२७१८७ ३१८०६ १ �ितशत क�ी गरेको

२३२,१८५
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६० इमोन फुयाल अव�ै सवारी िनय��ण �ो�साहन ६५००० ९७५० कर क�ी नगरेको

६२ श�भु �साद ढंुगाना खोलाकर संकलन �ो�साहन २०७० ३१० कर क�ी नगरेको

६७ हेम�तराज बराल खोलाकर संकलन �ो�साहन २०५५ ३०८ कर क�ी नगरेको

८२ कालु तामा� खोलाकर संकलन �ो�साहन १२२१५ १८३२ कर क�ी नगरेको

८८ रोशन कु��वा� खोलाकर संकलन �ो�साहन २५९५ ३८९ कर क�ी नगरेको

८९ बल बहादरु �े� अव�ै सवारी िनय��ण �ो�साहन ५००० ७५० कर क�ी नगरेको

९० ने� बहादरु राई खोलाकर संकलन �ो�साहन २०५५ ३०८ कर क�ी नगरेको

१०३ झापा उ�ोग वािण�य संघ �यवसाय कर संकलन �ो�साहन ९३८३२ १३१३७ १ �ितशत क�ी गरेको

१२५ इलाका �हरी काया�लय, बुधवारे अव�ै सवारी िनय��ण �ो�साहन १९०००० २८५०० कर क�ी नगरेको

१४० उमेश पो�ेल खोलाकर संकलन �ो�साहन ११६२५० १६२७४ १ �ितशत क�ी गरेको

१४१ हरी कुमार �धान खोलाकर संकलन �ो�साहन १३५३७ १८९६ १ �ितशत क�ी गरेको

१५५ ओम �काश बाँ�तोला खोलाकर संकलन �ो�साहन ६००० ९०० कर क�ी नगरेको

५४४ कालु तामा� खोलाकर संकलन �ो�साहन १३६५०० १९११० १ �ितशत क�ी गरेको

७९६ कालु तामा� खोलाकर संकलन �ो�साहन ४८००० ७२०० कर क�ी नगरेको

८३४ कालु तामा� खोलाकर संकलन �ो�साहन ५९४०० ८९१० कर क�ी नगरेको

८४५ रमेश बहादरु मगर खोलाकर संकलन �ो�साहन ७०५०० १०५७५ कर क�ी नगरेको

९१५ अमर बहादरु भुजेल अव�ै सवारी िनय��ण �ो�साहन ७०००० १०५०० कर क�ी नगरेको

१९७ िवजय �े� अव�ै सवारी िनय��ण �ो�साहन १०००० १५०० कर क�ी नगरेको

२०१ स�तोष �ल�बु खोलाकर संकलन �ो�साहन ५२२० ७८३ कर क�ी नगरेको

२९३ बल बहादरु �े� अव�ै सवारी िनय��ण �ो�साहन ५००० ७५० कर क�ी नगरेको
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३०४ ओम �काश बाँ�तोला खोलाकर संकलन �ो�साहन ५८३८ ८७६ कर क�ी नगरेको

३०४ पंकज सेवा �ल�वु खोलाकर संकलन �ो�साहन १२६४५ १८९७ कर क�ी नगरेको

३१५ च�� लाल राजवंशी अव�ै सवारी िनय��ण �ो�साहन ७०००० १०५०० कर क�ी नगरेको

३९२ ने� बहादरु राई खोलाकर संकलन �ो�साहन ६००० ९०० कर क�ी नगरेको

४२९ सुजन �े� अव�ै सवारी िनय��ण �ो�साहन ५००० ७५० कर क�ी नगरेको

५२७ च�� लाल राजवंशी अव�ै सवारी िनय��ण �ो�साहन ६५००० ९७५० कर क�ी नगरेको

१०६४ झापा उ�ोग वािण�य संघ �यवसाय कर संकलन �ो�साहन ४३६४२ ६५४६ कर क�ी नगरेको

ज�मा २३२१८५

४४ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तहिभ� �धानम��ी
रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का सबैवडाह�मा मा बाटो मम�त, सडक �तरउ�ित, �संचाई तथा निद िनय��ण, नाला सरसफाई लगायतका ३६ काय��म
स�ालन गरी यस वष� २१४ जनालाई औसतमा ८४ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �शासिनक तथा साम�ी खच� बापत �. ९२४६०२८/- र �िमक �याला बापत �. १०५००७०/- समेत �. १०२९७०९८/-

खच� गरेको छ। उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृजना भएको दे�खंदनै।

४५ १५४ २०७८-३-२० �याउ पकेट िवकास काय��म 

शश�त अनुदानको �ा� रकमबाट काय��म संचालन गरी खच� गदा� तोिकएको न�स� अनुसार काय��म संचालन गरी खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयलाई �ा� �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण योजना तफ� को
रकमबाट िविभ� पकेट िवकास स�ब�धी काय��म संचालन गरेको छ । सो म�ये �याउ पकेट िवकास काय��म तफ�  लोकल �याउ खेती कृिष फम� छनौट गरी ५० �ितशत अनुदानमा �याउ उ�ोग स�ालन गन� �.

१००००००/- अनुदान उपल�ध गराएको पाइयो । काय��मको लागत सहभािगता बाँडफाँड गदा� पा�लकाले �यहोनु�पन� रकमको बाँडफाँड भई प�रयोजना ��तावमा मू�यको �ितशतका दरले �यहोन� गरी बाँडफाँड
भएको पाइयो । कृषकह�ले �यहोनु�पन� अंशको नगद दा�खला गरेको �माण पेश भएन । साथै िन��चत आधारवाट वा�तिवक लाभ�ाही कृषकह�को छनौट भए नभएको �माण कागजात समेत लेखापरी�णको
�ममा पेश ह�न नआएकोले वा�तिवक कृषक छनौट भएको भ� सिकने ��थित रहेन । पा�लकाको सहभागीतामा स�ा�लत काय��म माफ� त कृषकह�लाई पकेट �े� काय��म स�ालन गरेप�चात काया�लयले ती
पकेट �े� स�ालन अव�थाको अनुगमन गरेको दे�खएन ।
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४६ ११५ २०७८-२-१९ बा�ा पकेट िवकास काय��म 

शश�त अनुदानको �ा� रकमबाट काय��म संचालन गरी खच� गदा� तोिकएको न�स� अनुसार काय��म संचालन गरी खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयलाई �ा� �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण योजना तफ� को
रकमबाट िविभ� पकेट िवकास स�ब�धी काय��म संचालन गरेको छ । सो म�ये बा�ाको पकेट िवकास काय��म तफ�  नम�ते कृिष फम�लाई ��तावनाका आधारान ५० �ितशत अनुदानमा �. १५०००००/-

अनुदान उपल�ध गराएको पाइयो । समूहसँग भएको काय��मको लागत सहभािगतामा िविभ� आइटमह�मा पा�लकाले �यहोनु�पन� रकमको बाँडफाँड भई प�रयोजना ��तावमा मू�यको �ितशतका दरले �यहोन� गरी
बाँडफाँड भएको पाइयो । कृषक समूहले �यहोनु�पन� अंशको नगद दा�खला गरेको �माण पेश भएन । बा�ाको पकेट �े� संचालन गन� छनौट भएका समुहलाई बा�ा उपल�ध गराउँदा �ोत के�� नतोिकिदएको,
ख�रद ग�रएका बा�ाह�को �वा��य जाँच नगरेको समेत पाइयो । पशुपि� उपल�ध गराउने गरी काय��म संचालन गदा� उ�त र �वा��य पशु ख�रद र िवतरण गन� �यव�था गनु�पद�छ । पा�लकाको सहभागीतामा
स�ा�लत काय��म माफ� त कृषकह�लाई पकेट �े� काय��म स�ालन गरेप�चात काया�लयले ती पकेट �े� स�ालन अव�थाको अनुगमन गरेको दे�खएन ।

४७ िविभ� कर क�ी 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ अनुसारको भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े �.२७१०० /- कर क�ी नगरेको एवं घटी क�ी गरेकोले उ�
रकम असुल ह�नुपन� �.

भौ नं. र िमित करको �कार भु�ानी �लनेको नाम भु�ानी िववरण भु�ानी रकम कर रकम कैिफयत

१२४-०७७।६।२८ बहाल कर लोकनाथ दहाल नाइट� ोजन ढुवानी ८००० ८०० क�ी नगरेको

२८७-०७७।९।५ बहाल कर �जवन पौडेल नाइट� ोजन ढुवानी ९००० ९०० क�ी नगरेको

३९९-०७७।९।२९ बहाल कर �जवन पौडेल नाइट� ोजन ढुवानी ९००० ९०० क�ी नगरेको

११०-०७८।२।१४ बहाल कर �जवन पौडेल नाइट� ोजन ढुवानी १०००० १००० क�ी नगरेको

११०-०७८।२।१४ बहाल कर �जवन पौडेल नाइट� ोजन ढुवानी ७००० ७०० क�ी नगरेको

३५२-०७७।९।१९ पा�र�िमक कर च�� �काश गौतम परामश� सेवा ६०००० ८४०० १ �ितशत क�ी भएको

१०५७-०७८।३।२७ पा�र�िमक कर च�� �काश गौतम परामश� सेवा ९०००० १४४०० १ �ितशत क�ी भएको

ज�मा २७१००

२७,१००

४८ �यािनटरी �याड ख�रदः
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४८.१ ११४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ३ मा साव�जिनक िनकायले ख�रद कारवाहीको तयारी गदा� आव�य�ा पिहचान गन�, ख�रदको आ�थ�क �ोत र रकम पिहचान गन�, ख�रद िव�ध छनौट गन�
लगायतको काय� गनु�पन� गरी तोिकएको छ । साथै सशत� िश�ा(संघ)तफ� को बजेट खच� गदा� काय��म काया�वयन पु��तका २०७७।७८ मा तोिकएनुसार गनु�पन� समेतको �यव�था छ । कोरोना १९ को कारण
िव�ालय ब�द रहेको अव�थामा पा�लकाले आव�य�ा पिहचान बेगर िव�ालयबाट माग संकलन नगरी ६४००० �याकेट( �ित �याकेट �.२४।८६ मू.अ.कर समेत दर) �यािनटरी �याड स�लाई गन�गरी हे�थ ए�ड
हाई�जन �ा �ल संग २०७७।१२।४ मा स�झौता गरेको पाईयो । पा�लकाले उ� साम�ी २०७८।१।२४ मा �ज�सी खातामा आ�दानी बाँधेको र िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरेको भरपाईको आधारमा स�लायस�लाई
�.१५९१०४०/- भु�ानी िदएको छ । �पेिशिफकेशन तयारी बेगर ख�रद ग�रएको �याड गुण�तरय�ु भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन ।

४८.२ ११४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० मा स�झौताको �याद थप स�ब�धी �यव�था रहेको छ । िनयम १२१ मा तोिकएको �याद िभ� काय� स�प� नभएका िनमा�ण �यवासायीले साव�जिनक
िनकायलाई पूव�िनधा��रत �ितपूत� ितनु�पन� �यव�था छ । पा�लका र हे�थ ए�ड हाई�जन �ा�लले २०७७।१२।३१ िभ� �याड स�लाई गन�गरी स�झौता भएकोमा उ� सामा�ी काया�लयमा २०७८।१।२४ मा मा�
�ा� भई �ज�सी दा�खला भएको पाईयो । �याद थप बेगर तोिकएको समयाव�ध भ�दा िढलो स�लाई गरेकोमा िनयमानुसार ला�े पूव�िनधा��रत �ितपूित� स�ब��धत स�लायरबाट असुल ह�नुपन� �...

१८,२९७

४९ ९३ २०७८-२-९ अस�ब��धत िशष�कबाट खच�ः 
संघीय सरकारबाट �ा� बजेट खच� गदा� तोिकएको न�स� बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सशत� िश�ातफ�  संिघय सरकारबाट �ा� बजेटम�ये उ�े�खत भौचर नं र िमितबाट छा�वृ�� बापतको रकम
�.३५६००/- िव�ालय छा�ाह�लाई िनःशु�क �यािनटरी �याड �यव�थापन िशष�कबाट खच� लेखेको पाईयो । काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा तोिकएको कृयाकलाप/िशष�क फरक गरी भु�ानी
िदएको रकम अिनयिमत दे�खएको �…

३५,६००

५० ९५ २०७८-२-९ िश�ण �सकाई अनुदानः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४५ मा संिघय संिचतकोषबाट �थानीय तहमा भएको िव��य ह�ता�तरणको रकम म�ये आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसकेको रकम संघीय
संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । संघीय सरकारबाट �ा� िश�ा सशत� तफ� को िश�ण �सकाई अनुदान रकम खच� गदा� िश�ण �सकाई अनुदान �यव�थापन काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ६ मा तोिकए
बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । जस अनुसार शू�य दरब�दी भएका मा�यिमक िव�ालयका लािग �ित िव�ालय बढीमा ३ िश�क स�म �यव�थापन गन� बँुदा नं ८ मा तोिकएको दरबाट तलब भु�ानी ह�नेगरी िश�क
िनय�ु� गन� पाउने भ�े �यव�था रहेको पाईयो । पा�लकाले मा.िव.वण�लाई अं�ेजी, गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान बापत उ�े�खत िवषयको िश�क िनयिु� गरी तलब �यव�थापन गन�
�.३६००००/- िनकासा िदएकोमा िव�ान/गिणत िवषय अ�यापन गराउने गरी िश�क �ी िम�ा कुमारी पा�डेलाई २०७७।९।१३ मा िनयिु� गरेको �माण लेखापरी�णमा पेश भएकोमा असार स�मको तलब
भु�ानी ह�ने रकम क�ा गरी बाँक� ह�न आउने रकम पा�लकाले िफता� �लई संघीय संिचतकोष दा�खला ह�नुपन� �…

१२२,४७०

५१ ७४ २०७८-१-६ िदवा खाजाः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४५ मा संिघय संिचतकोषबाट �थानीय तहमा भएको िव��य ह�ता�तरणको रकम म�ये आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसकेको रकम संघीय
संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । उ�े�खत भौ नं र िमितबाट काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ को �यव�था बमो�जम िन�न १६ सामुदाियक िव�ालयमा �ार��भक बाल िवकास दे�ख क�ा ५ स�म
अ�ययनरत ३१५२ िव�ाथ�लाई ११२-१४८ िदनको �ित िव�ाथ� �.१५/- को दरले िदवा खाजाबापत �.४७३५०००/- िनकासा िदएकोमा लेखापरी�णमा पेश भएको िववरण अनुसार �.३५४०७९५/-मा� खच�
भएको पाईयो । िदवा खाजाबापत भएको िव�ालय िनकासा रकमम�ये खच� घटाई मौ�दात रकम स�ब��धत िव�ालयबाट असुल गरी संघीय संिचतकोष िफता� ह�नुपन� �..

� सं िव�ालयको नाम िनकासा रकम खच� बाँक�

१ बु�आदश� मािव ७२०८०० ३१४९७५ ४०५८२५

१,१९५,१९५
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२ आदश� मािव ४७३००० ३९४४२५ ७८५७५

३ शा��तआदश� मािव १९३८०० ११९२९५ ७४५०५

४ गिडगाउँ मािव २८२७०० २४९४५० ३३२५०

५ गणेश मािव २४७८०० १९२०६० ५५७४०

६ मािव वण� २२२३०० १८०६९० ४१६१०

७ ि�भुवन मािव ५४६६०० ३८४३३० १६२२७०

८ राि�� यिवजय मािव २०४५०० १७३४४९ ३१०५१

९ नमूना आिव २०१४०० १२०२३१ ८११६९

१० जन�योितआिव २४३४०० १७१६९० ७१७१०

११ सर�वतीआिव ४५०६०० ४५१५९० -

१२ नविकरण आिव २०१४०० १९८९६० २४४०

१३ गौतम बु��ािव १०६७०० ६९०३० ३७६७०

१४ आदश� �ािव ११५७०० ९८५०५ १७१९५

१५ नमूना �ािव २३१३०० १४५९५० ८५३५०

१६ िशशुसुधार �ािव २९३००० २७६१६५ १६८३५

ज�मा ४७३५००० ३५४०७९५ ११९५१९५

.

५२ उ�र पु��तका छपाई खच�ः
साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ३ मा साव�ज�नक �नकायले ख�रद कारवाह�को तयार� गदा� आव�य�ा प�हचान गन�, ख�रदको आ�थ�क �ोत र रकम प�हचान गन�, ख�रद �व�ध छनौट गन� लगायतको
काय� गनु�पन� गर� तो�कएको छ । सशत� िश�ातफ� को ��त �व�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण �सकाइ साम�ी एवम् क�ा ८ को पर��ा �यव�थापन अनदुान काय��मबाट क�ा ८ को वा�ष�क प�र�ा संचालनको ला�ग
३०००० ��त मलु उ�रपिु�तका र १३२७८० थप उ�रपिु�तका छपाईबापतजनक छापाखानासंग �.२८१०००/- भ�ुानी हुनेगर�स�झौता भएकोमा देिखएको �यहोरा �न�नानसुार छः

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२.१ १२४(सशत�)
र ९ (नपा
चालु)

कोिभड-१९ को कारण २०७८।१।१८ दे�ख िव�ालय ब�द रहेको अव�थामा प�र�ा संचालन ह�ने नह�ने सुिन��चत नगरी(थप काया�देश बेगर) ४३००० �ित मुल उ�रपु��तका र १७६००० थप उ�रपु��तका
उ�रपु��तका छपाई बापत छापाखानालाई �.३७८४९३/- भु�ानी गरेको पाईयो । छपाई ग�रएका उ� उ�रपु��तका लेखापरी�णको अव�ध स�मपिन पा�लकाकै �ज�सीमा मौ�दात रहेको मौ�खक जानकारी �ा�
भएको छ । �योगको सुिन��चततानह�ने गरी आव�य�ा पिहचान बेगर ख�रद बापतको भु�ानी िदएको खच� अिनयिमत दे�खएको �…

३७८,४९३

५२.२ १२४(सशत�)
र ९ (नपा
चालु)

पूव�िनधा��रत �ितपूित�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ मा ख�रद स�झौतामा उ�े�खत समयिभ� काय� स�प� नभएमा िनमा�ण �यवसायीले साव�जिनक िनकायलाई पूव�िनधा��रत �ितपूित�
ितनु�पन� �यव�था छ । छापाखाना संग उ�रपुितका २०७८।१।१८ िभ� आपूित� गन�गरी स�झौता भएकोमा २०७८।३।२ मा मा� पा�लका �ज�सी खातामा दा�खला गरेको पाईयो । तोिकएको समयाव�ध भ�दा िढलो
आपूित� गरेको अव�धको िनयमानुसार ला�े पूव�िनधा��रत �ितपूित�बापतको रकम असुल ह�नुपन� �…

८,८९५

५३ नाग�रक आवास काय��म 

सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िव�ध २०७५ को दफा ५ मा �थानीय तहसंग स�झौता भएपिछ पिहलो िक�ता वापत ६० �ितशत रकम उपल�ध गराउने । पिहलो िक�ताको रकमबाट ज�तापाता र
काठ लगायतको साम�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� स�प� भएको भनी स�ब��धत �थानीय तहको �ािव�धकबाट �ािव�धक �ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा दो�ो वा अ��तम िक�ता बापतको ४० �ितशत
अनुदान रकम उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले छनौट भएका २२३ लाभ�हीलाई स�झौता प�चात पिहलो िक�ता बापतको रकम � ६६९००००।०० उपल�ध गराएको पाइयो । दो�ो िक�ता
रकम माग गरेको लाभ�ाहीको िनवेदन र गाउँपा�लकाको �ािव�धकबाट �ािव�धक �ितवेदन सिहतको �सफा�रस वेगर काया�लयले २२३ जना लाभ�ाहीलाई दो�ो िक�ता बापतको रकम � ४४६००००।००
भु�ानी गरेको पाइयो । काय�िव�धको पालना नगरी िनमा�ण काय� स�प� भएको एिकन नभै भु�ानी गन� निम�ने रकम काया�लयले � १११५००००।०० भु�ानी गरेको पाइयो । उ� िनमा�ण काय�को
काय�स�प�भएको �िव�धक �ितवेदन र �सफा�रस पेश ह�नुपन� �..

११,१५०,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ आधारभुत �वा��य सेवा के�� भवन िनमा�ण 

�थानीय तहमा आधारभुत �वा��य सेवा के�� िनमा�ण तथा सेवा स�ालन स�ब��ध काय�िव�ध २०७५ को दफा ४ मा म��ालयले �वीकृत गरेको लागत अनुमान तथा नमुना भवन िडजाईनको परी�धिभ� रही राि�� य
भवन संिहता तथा साव�जिनक ख�रद ऐनको पालना ह�नेगरी टे�डर �ि�याबाट गनु�पन� �यव�था छ । लेखापरी�णमा पेश भएको िववरणका आधारमा गाउँपा�लकाले गरेको उ� िनमा�ण काय� म��ालयले �वीकृत
गरेको लागत अनुमान तथा नमुना भवन िडजाईन को प�र�धिभ� रहेको एिकन भएन । गाउँपा�लकाले आधारभुत �वा��य सेवा के��को भवन िनमा�ण िशष�कबाट देहायबमो�जम उपभो�ा सिमितमाफ� त िनमा�ण काय�
गराएको र मालसामान सोझै ख�रद िव�धबाट �ित�पधा� नगराई ख�रद गरेको पाइयो । काय�िव�धको �यव�था अनुसार नभएको ख�रद काय� अिनयिमत दे�खएको �..

ख�रदको िववरण िनमा�णकता�/ आपूत�क रकम

आधारभुत �वा��य सेवा के��को भवन िनमा�ण वडा नं. १ आधारभुत �वा��य सेवा के��को भवन िनमा�ण उ.स. वडा नं. १ २३५५९२७

आधारभुत �वा��य सेवा के��को भवन िनमा�ण वडा नं. ७ आधारभुत �वा��य सेवा के��को भवन िनमा�ण वडा नं. ७ ६०३०२३

आधारभुत �वा��य सेवा के��को भवन िनमा�ण वडा नं. ६ आधारभुत �वा��य सेवा के��को भवन िनमा�ण वडा नं. ६ ५८५२४७

इ�जािमनेसन बेड, राउ�ड बडी रोटेड टुल लगायतका १७ �कारका साम�ी दमक स�ज�कल स�लायस� ४९९७३६

७ �कारका फिन�चर �ी राम फिन�चर उ�ोग ४९९६८६

रेि�जेनेरेटर, ि��टर लगायत ७ �कारका साम�ी टे�नोज क��यटुर सोलुसन ४९९२८५

ज�मा ५०४२९०४

५,०४२,९०४

५५ िविभ� अ�य शैि�क अनुदानः 
िश�ा शशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� िमित र
भौचरबाट तप�सलको अनुदान रकम िव�ालय खातामा िनकासा िदएकोमा सोको अनुगमन गरी अनुदान रकम तोिकएको काय�मा �योग गरे नगरको स�ब�धमा अनुगमन �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । िनकासा
िदएको अनुदान रकम तोिकएको काय�मा �योग भएको स�ब�धमा सुिन��चत गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपन� दे�खयो ।

भौ.नं. र िमित �यहोरा रकम कैिफयत

७३-२०७८।
१।६

पूव� �ाथिमक दे�ख क�ा १२ स�मको ६९७५ िव�ाथ�लाई �ित िव�ाथ� मा�सक �.२००/- को
दरले �वा��य सुर�ा साम�ी ख�रद गन� रकम िव�ालय िनकासा

१३९५००० अनुदान रकमबाट िव�ाथ�लाई �वा��य सुर�ा साम�ी ख�रद गरे
नगरेको स�ब�धमाअनुगमन गरेको �माण लेखापरी�णमा पेश भएन

२३५-२०७८।
३।२५

क�ा ४-१२ स�मको ४६३५ िव�ाथ�लाई �ित िव�ाथ� मा�सक �.१२५/- को दरले ३ मिहनाको
CUGरकम(८ आिवको ई�टरनेट शु�क समेत) िव�ालय िनकासा

१८३४१२५ अनुदान रकमबाट िव�ाथ�लाई CUGसेवामा आव� गराए नगराए
स�ब�धमाअनुगमन गरेको �माण लेखापरी�णमा पेश भएन

ज�मा ३२२९१२५

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ ९३ २०७८-२-९

पा�पु�तक अनुदानः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४५ मा संिघय संिचतकोषबाट �थानीय तहमा भएको िव��य ह�ता�तरणको रकम म�ये आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसकेको रकम संघीय
संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ ।संघीय सरकारबाट �ा� िश�ा सशत�तफ� को बजेट रकम खच� गदा� काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ बमो�जम गनु�पन� रपु��तकाको कृयाकलाप नं २.४.६.१
अनुसार गत वष�कोई.िम.सको आधारमा दो�ो चौमा�सकिभ� ७५ �ितशत रकम िनकासा िदने तथा नयाँई.िम.स�ा� भएपिछ िव�ाथ� सं�या यिकन गरी िव�ालयले पु�तक ख�रद गरेको िवल भरपाईको आधारबाट
त�या� स�यापन गरी थप पा�पु�तकको रकम िनकासा िदनुपन� �यव�था उ�ेख छ । उ� �यव�था भएकोमा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को च.नं.३९५, िमित२०७८।२।२५ को को प�रप�ानुसार
कोिवड-१९ को कारण शैि�क स� २०७८ को ई.िम.स. तयार नभएकोले पुरै रकम िनकासा पठाउन िनद�शन भएको पाईयो । पा�लकाले उ�े�खत भौ.नं. र िमितबाट िविभ� १६ िव�ालयमा पा�पु�तक बापतको
पुरै रकम �.३३९३१८१/- िनकासा िदएको छ ।िव�ाथ� भना� सं�याको आधारमा मा� िनकासा िदनुपन� उ� थप रकम शैि�क स� २०७८ को अ�ाव�धकई.िम.सबेगर िनकासा गरेकोले तप�सलको िव�ालयलाई
थप िनकासा िदई खच� गरेको स�ब�धमा नयाँ ई.िम.स.बाट िव�ाथ� सं�या िभडान ग�र खच� रकम एिकन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �...

�.सं. िव�ालयको नाम रकम

१ बु�आदश� मािव ६९०१००

२ आदश� मािव ४४६८०५

३ शा��त आदश� मािव २५७४२६

४ गिडगाउँ मािव ३२०७६१

५ गणेश मािव २३२१७९

६ मािव वण� २१७४०६

७ ि�भुवन मािव २९६७३५

८ राि�� यिवजय मािव १२५९०२

९ नमूना आिव १०३५६६

१० जन�योित आिव १४५०३५

११ सर�वतीआिव १७०९६४

१२ नविकरण आिव १२०२३६

१३ गौतम बु��ािव ३८०९५

१४ आदश� �ािव ५१४०५

३,३९३,१८१�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ नमूना �ािव ६७८३३

१६ िशशुसुधार �ािव १०८७३३

ज�मा ३३९३१८१

५७ २०६ २०७८-३-२४ लघु उ�म िवकास काय��म 

लघु उ�मीलाई वािष�क काय��ममा �यव�था भए बमो�जम �िव�ध ह�ता�तरण ग�रने र �िव�ध ह�ता�तरण गदा� उ�मको �कृित हेरी �यवसायीक योजना अनुसार काय��म र बजेटको परी�धिभ� रही लघु उ�मी ,
लघु उ�मी समुह वा उ�मीले �व��न गरेका सहकारीलाई उपय�ु �िव�ध ह�ता�तरण गन� सिकने �यव�था ग�रवी िनवारणका लागी उघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद�िशका, २०७७ मा रहेको छ । यसरी
ह�ता�तरण भएका �िव�धह�को कुल अंकको वीस �ितशत रकम उ�मीलाई ज�मा गन� लगाउनुपन�मा काया�लयबाट �. ४१७८९६/- मा ख�रद भएको �िव�ध ह�ता�तरण गदा� वीस �ितशतले ह�ने �. ८३५७९/-

उ�मीलाई ज�मा गन� लगाउनु पन�मा �. ६६०००/- मा� ज�मा गरेको पाइएयो । तसथ� िनद�िशकामा �यव�था फरक गरी भ�ानी िदएको अिनयिमत �.

१७,५७९

५८ िविभ� सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले कुनै पिन ख�रद गदा� तोिकएनुसार लागत अनुमान तयार गरी गनु�पन� �यव�था छ । �यसैगरी साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम
८५ १(क) मा सोझै ख�रद गन� सिकने रकम �समा र १(ख) मा एक आ�थ�क वष�मा १(क) मा तोिकएको रकम �समाबाट ख�रद गन� सिकने �कृया स�ब��ध �यव�था छ । �यसैगरी मालसामान ख�रद गदा�
�पेिशिफकेशन �वीकृत गरी मा� गनु�पन�मा सो अनुसार नगरी एकै �कृितको साम�ी पटक पटक गरी एउटै फम� समेतबाट ख�रद गन� गरेको पाइयो । यस स�ब�धमा नमुना परी�ण गदा� पा�लकाले तप�सलको ख�रद
काय� ऐनमा तोिकएनुसार लागत अनुमान तयार नगरेको, �पेिशिफकेशन तयार नगरेको र एकै �कृितको सामान पटक पटक गरी र एकै फम�बाट एक वष�मा एक पटक भ�दा बढी सोझै ख�रद गरेकोले िनयम स�मत
नदे�खएको �.

भौ.नं. र िमित ख�रद साम�ी भु�ानी पाउने ख�रद रकम

२३-०७७।५।३१ मोबाइल मोबाइल पसल ४७९०७५

२८०-०७७।९।३ मोबाइल ई �टोर ९७९९९

३८३-०७७।९।२७ मोबाइल ई �टोर ३२०९२

४१९-०७७।१०।७ मोबाइल ई �टोर ९९८००

५०६-०७७।११।४ मोबाइल ई �टोर २५९९९

१९-०७७।६।१२ मोबाइल ई �टोर २९४९९

१११-०७७।९।१९ मोबाइल ई �टोर ५४९१८

१९८-०७७।१२।१७ मोबाइल ई �टोर ४९९९९

१९९-०७७।१२।१७ मोबाइल ई �टोर ७०४९९

८,५९८,२१७

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४५-०७८।३।२९ मोबाइल ई �टोर ९३७३७

४१८-०७७।१०।७ मोबाइल नेए�को टेक इ�टरने�नल ४९९९९

५०७-०७७।११।४ मोबाइल नेए�को टेक इ�टरने�नल ९६१०९

५०८-०७७।११।४ मोबाइल नेए�को टेक इ�टरने�नल ३९९९९

७२०-०७८।१।३ मोबाइल नेए�को टेक इ�टरने�नल ८९९९९

५१८-०७७।११।५ �सलाई मे�सन र कँैची कृितका ट� ेडस� १६७९१८

२०६-०७८।३।२४ �सलाई मे�सन र कँैची कृितका ट� ेडस� ३५१८९६

६६४-०७७।१२।२३ मसल�द साम�ी �विण�म ई�टर�ाइजेज ४९०८६५

१०७१-०७८।३।२८ मसल�द साम�ी �विण�म ई�टर�ाइजेज ९७४५१

२७०-०७८।१।२१ पाक�ङ �लक ए�लस स�लायस� ३९३१६५

४०४-०७८।३।२३ पाक�ङ �लक ए�लस स�लायस� २६३७१८

१३८-०७७।६।२९ मसल�द साम�ी पाउ पा�थभरा ट� ेड ए�ड स�लायस� ४४९०२८

३६९-०७७।९।२१ मसल�द साम�ी पाउ पा�थभरा ट� ेड ए�ड स�लायस� ९८३१०

१०६७-०७८।३।८ मसल�द साम�ी पाउ पा�थभरा ट� ेड ए�ड स�लायस� ९४५८१

३३५-०७७।९।८ मसल�द साम�ी पा�थभरा होम माक� ट ४६८८६५

३७०-०७७।९।२१ मसल�द साम�ी पा�थभरा होम माक� ट ९७१८०

१०७३-०७८।३।२८ मसल�द साम�ी पा�थभरा होम माक� ट ९३५०७

३९०-०७७।९।२८ �यापटप, ि��टर �वा�लटी क��यटुर ४०८०७४

३९१-०७७।९।२८ �यापटप, ि��टर क�यप इले�ट� ोिन�स २६९७११

३०-०७७।९।२८ �यापटप, ि��टर �वा�लटी क��यटुर ८९०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६३-०७७।११।२० फिन�चर पा�थभरा का� फिन�चर उ�ोग ४९९४६०

५६४-०७७।११।२० फिन�चर यनुाइटेड ट� ेड ए�ड स�लायस� ४९७२००

५६५-०७७।११।२० फिन�चर वेलकम फिन�चर ए�ड फिन��स� से�टर २९४९८६

२९-०७७।६।२९ फिन�चर देवी का� फिन�चर उ�ोग २६१०३०

११४-०७७।९।१९ फिन�चर देवी का� फिन�चर उ�ोग २३२२१५

३०-०७७।६।२९ फिन�चर खरेल का� फिन�चर उ�ोग ४९९४६०

७१-०७७।६।१२ टच�लाईट कोइराला �टोस� ९९७५०

७६-०७७।६।१२ टच�लाईट कोइराला �टोस� ९९७५०

३४०-०७७।९।१६ टच�लाईट कोइराला �टोस� ९९७५०

७०-०७७।६।१२ टच�लाईट �ेया ए�ड ��ा स�लायस� ९९७५०

७७-०७७।६।१२ टच�लाईट �ेया ए�ड ��ा स�लायस� ९९७५०

२३५-०७७।८।२१ टच�लाईट �ेया ए�ड ��ा स�लायस� ७७२२४

३३९-०७७।९।१६ टच�लाईट �ेया ए�ड ��ा स�लायस� ९६९००

६०५-०७७।१२।१० टच�लाईट �ेया ए�ड ��ा स�लायस� ९९७५०

७२-०७७।६।१२ टच�लाईट िम� ट� ेडस� ९९७५०

६०४-०७७।१२।१० टच�लाईट िम� ट� ेडस� ९९०००

६०३-०७७।१२।१० टच�लाईट िब�दबा�सनी स�लायस� ९९७५०

ज�मा ८५९८२१७

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ िविभ� मु�य िभवृि� कर दा�खला 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ ग अनुसार ठे�का वा करार अ�तग�त आपूत� ह�ने ब�तु वा सेवाको मू�य अिभवृि� कर सिहतको भु�ानीमा मू�य अिभवृि� कर रकमको ३० �ितशतले ह�ने
रकम िनजको नामबाट काया�लयले स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा गनु�पद�छ। पा�लकाले देहायका साम�ी ख�रद गरी भु�ानी गदा� मु�य अिभवृि� करको ३० �ितशतले ह�ने �.१४०८४९/- कि� गरी भु�ानी
िदनुपन�मा सो गरेको नदे�खएकोले सो रकम स�ब��धत मिहनाको कर िववरणमा समावेश गरी समायोजनको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ नं. र िमित साम�ी ख�रद आपूत�क भु�ानी रकम मु.अ.कर रकम ३० �ितशत रकम

७-०७७।५।२९ तारजाली �ी पा�थभरा �ुित स�बृि� उ�ोग ६९६६८५ ८०१५० २४०४५

४३-०७७।६।६ तारजाली �ी पा�थभरा �ुित स�बृि� उ�ोग ७९६२११ ९१५९९ २७४८०

३४-०७७।६।३० तारजाली �ी पा�थभरा �ुित स�बृि� उ�ोग १११३५४६ १२८१०७ ३८४३२

१५-०७७।६।१३ एच िड िप ई पाइप दि�णकाली �लाि�क इ�ड�� ीज �ा.�ल. ९९९९९८ ११५०४४ ३४५१३

३१५-०७८।२।३१ एच िड िप ई पाइप दि�णकाली �लाि�क इ�ड�� ीज �ा.�ल. ४७४५५९ ५४५९५ १६३७९

ज�मा १४०८४९

१४०,८४९

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० िविभ� तारजाली ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ १(क) मा नेपालमा उ�पािदत प�� लाख �पैयाँस�मको मालसामान �य�तो मालसामानको उ�पादकले राि�� य�तरको समाचारप�मा सूचना �काशन गरी
तोकेको िब�� मु�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �कृया स�ब��ध �यव�था छ र यसरी सोझै ख�रद गदा� उपल�ध भएस�म नेपाल गुण�तर िच�ह �ा� मालसामान ख�रद गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले िविभ� काय��म
अ�तग�त देहाय अनुसार तारजाली सोझै ख�रद गरी �. ३००२४६६/- खच� गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएका थप �योहोराह� िन�नानुसार छनः

भौ नं. र िमित आपूत�क साम�ी थान भु�ानी रकम

७-०७७।५।२९ �ी पा�थभरा �ुित स�बृि� उ�ोग तारजाली ३*१.५*०.७५ २०३ ६९६६८५

४३-०७७।६।६ �ी पा�थभरा �ुित स�बृि� उ�ोग तारजाली ३*१.५*०.७५ २३२ ७९६२११

५९८-०७७।१२।२० िप ए�ड िप आइरन उ�ोग तारजाली ३*१.५*०.७५ ५८ १९७९३०

३४-०७७।६।३० िप ए�ड िप आइरन उ�ोग तारजाली ३*१.५*०.७५ ३२५ १११३५४६

४१२-०७८।३।२४ िप ए�ड िप आइरन उ�ोग तारजाली ३*१.५*०.७५ ४१२ ९८९६५

३४२-०७७।९।१९ �गितिशल िनमा�ण सेवा तारजाली ३*१.५*०.७५ २९ ९९१२९

ज�मा ३००२४६६

(क) पा�लकाले एकै �कृितको तारजाली पटक पटक गरी र एउटै फम� समेतबाट �समा भ�दा बढी सोझै ख�रद गरेको िनयमस�मत दे�खएन ।
(ख) आपूत�कले आपूत� गरेको तारजालीह� िनधा��रत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर बमो�जम भए नभएको गुण�तर िनरी�ण परी�ण गरी �ितवेदन पेश गनु�पन�मा उ� �ितवेदन पेश गरेको पाइएन ।
(ग) ख�रद भएका तारजाली �ज�सी दा�खला गरेको भएतापिन उ� तारजालीको �योग तथा खपत खु�ने काय�स�प� �ितवेदन पेश गरेको नपाइएकोले वा�तिवक खपत तथा उपयोग खु�ने गरी �ािव�धक
काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

३,००२,४६६

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ घिट अव�धको काय�स�प� जमानत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० मा �वीकृत बोलप�को बोलप�दाताले ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक काय�स�पादनको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुिट स�याउने
दािय�वको अव�ध भ�दा क��तमा एक मिहना बढी अव�धको ह�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले देहायको स�झौता गदा� घटी समायाव�धको �. १४१०००।०० को काय�स�पादन जमानत रा�ख � २८२४११२।
०० स�झौता गरी ख�रद गरेको पाइयो । काय�स�पादन जमानत घटी समायाव�धको रा�ख गरेको ख�रद काय� अिनयिमत दे�खएको �..

िनमा�ण �यवसायी िनमा�ण काय� काय�स�पादन जमानत
रकम

काय� स�प� गनु�पन�
िमित

काय� स�पादन जमानतको ह�नुपन�
अव�ध

िनमा�ण �यवसायीले पेशेको काय�स�पादन जमानतको
अव�ध

िटमाई �या�ल क�ट��सन
�ाली

आयवु�िदक अिफस एिडसनल
वक�

४१००० २०७७।१२।२० २०७९।१।२१ २०७७।१२।२३

िटमाई �या�ल क�ट��सन
�ाली

राधा�वामी सडक �ाभेल १००००० २०७७।१२।१५ २०७९।१।१६ २०७८।१।१

१४१,०००

६२ �सलब��द दरभाउप�को सूचना 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४० मा �सलब��द दरभाउप� माग गदा� राि�� य वा �थानीय�तरको समाचार प�मा क�तीमा प�� िदनको अव�ध िदई सूचना �कासन गनु�पन� तथा िनयमावलीको िनयम ८४
को उपिनयम २ मा �सलब��द दरभाउप�को फाराममा साव�जिनक िनकायले ऐनको दफा ४० को अित�र� उ�ेख गनु�पन� कुराह�को �यव�था गरेको छ । काया�लयले देहायका दरभाउप�को सूचना काया�लयको
वेभसाइटमा छपाएको तथा �थानीय वा राि�� य समाचारप�मा छपाएकोमा ऐन िनयममा उ�ेख भए बमो�जमका उ�ेख गनु�पन� कुराह� उ�ेख गरेको पाईएन । सूचना �कासन कानुन स�मत नभएको समेत कारणले
देहायअनुसार लागत अनुमानकै हाराहारीमा दरभाउप� परी स�झौता भएको पाइयो । ख�रद कानुनमा भएको �यव�थाको पालना गरेर मा� ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

िनमा�ण �यवसायीको नाम िनमा�ण काय� लागत अनुमान �यनु मु�यािकंत रकम

िटमाई �याली क�सट��सन �ाली क�भट� िनमा�ण १८४०५०२ १८२०२४२.३६

पुनम िनमा�ण सेवा इलाम खारखोला अबुटमे�ट ए�ड पा�स�यल स�याव क�सट��सन १५४९९४८.८७ १५०४७३२.४०

िटमाई �याली क�सट��सन �ाली आयवु�िदक अिफस एिडसनल वक� ८७२७९०.१६ ८४०२६५.४०

िटमाई �याली क�सट��सन �ाली राधा�वामी रोड �ाभे�ल� वक� १९९९९९३.७८ १९८३८४७.१५

ज�मा ६२६३२३४.८१ ६१४९०८७.३१

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ पाइपको काय�स�प� तथा खपत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ मा िनमा�ण काय� स�प� भएका िनमा�ण काय�को काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले दि�णकाली �लाि�क इ�डि��ज �ाली संग
िविभ� १२ �कारका ५४७२ िमटरका एच िड पी इ पाइप �. १४७४५५८।०० मा ख�रद गरेको पाइयो । ख�रद भएका पाइप �ज�सी दा�खला गरी वडालाई ह�ता�तरण गरेकोमा �योग तथा खपत खु�ने
काय�स�प� �ितवेदन पेश भएको नपाइएकाले बा�तिवक खपत तथा उपयोग खु�ने �ािव�धक काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �..

१,४७४,५५८

६४ उपभो�ा सिमितको काय�

६४.१ सोझै ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५ ले सोझै ख�रद स�ब�धी �यव�था गरी सोझै ख�रद गनु�अिघ उपनाउनुपन� काय�िव�ध समेत तोिकिदएको छ। काया�लयले िन�नानुसारका फम�ह�बाट
�.२६०६५३१/- को तारजाली सोझै ख�रद गरी खच� गरेको छ । सोझै ख�रद गनु�अिघ अपनाउनुपन� �कृया (उ�पादनले राि�� य �तर पि�कामा मू�य �कािशत गरी िडलरलाई िदएको छुट समेत िदनुपन�) पुरा
नगरेको �यहोरा आ.ले.प. �ितवेदनमा सोको �माण समावेश भएको पाइएन ।

भौ.नं./िमित फम�को नाम तारजाली सं�या रकम

०७।०७७।५।९
४३।०७७।६।६
१०।०७७।६।६।(पँूजीगत)

पा�थभरा स�बृि� उ�ोग ८७० १४९२९८५

३४।०७७।६।३० िप.एन.िप. आइरन उ�ोग ३२५ थान १११३५४६

२६०६५३१

उपरो�ानुसार कामको �थान खुलाई इि�मेट �वीकृत नगरी ख�रद ग�रएका तारजालीको खपत र �योग ग�रएको कामको काय� स�प� �ितवेदन समेत �ािव�धकबाट �मािणत गरी �वीकृत गरेको काय� स�प�
�ितवेदन समेत तयार गरेको दे�खएन । ख�रद िनयममा तोिकएको �कृया पुरा नगरेको र ख�रद प�चात काममा �योग भएको काय� स�प� �ितवेदन तयार नग�रएको अिनयिमत खच� �.२६०६५३१/-

२,६०६,५३१

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४.२ भु�ानी �माणः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ भु�ानी िदन आव�यक िवल भरपाई कागजात पुरा गरी �रत पुगे नपुगेको
जाँच गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले रकम भु�ानी गदा� �माण नरहेको �यहोराको आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख गरेकोमा सो स�ब�धी �माण पेश नभएकोले खच� पुि� ह�ने �माण पेश गनु�पन�
�.७६७९३७/-

भौ.नं./िमित कामको िववरण भु�ानी
रकम

कैिफयत

७४१।०७८।१।८ वडा नं.६ मा टमाटरको िवउ ख�रद गरी खच� १००००० कृषकह�लाई िवतरण गरेको भरपाई समावेश नभएको

९६,९७,९८।०७७।
९।८

वडा नं. १ मा सकड व�ी मम�त संभार गरेवापत
भु�ानी

२९५८३९ पटक पटक गरी वडा िविनयोजन बजेट �.३ लाख लाइट ए�ड मारे स�लायस�लाई भु�ानी गरेकोमा कामको स�प�
�ितवेदन नरहेको

१०२।०७७।९।८ उपभो�ा सिमितलाई �याला भु�ानी गरेकोमा ७०३३० ितितरेबोट प��चम क�भट� िनमा�ण वापत उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गदा� म�रोलमा रकम बुझाएको �िमकको
ह�त�र बाहेको

६०६।०७७।१२।१० उपभो�ा सिमितलाई �याला भु�ानी गरेकोमा ६५४० जनजागरण यवुा समुहलाई �रड िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� �यामी�याला बुझाएको भरपाई नरहेको

४०४।०७८।३।२३ दररेटको �माण वेगर सोझै ख�रद २६७२६८ ए�लस स�लायस�लाई टायल तथा �ाभेल वापतको रकम भु�ानी गरेकोमा काय�देश तथा खच� �वीकृत िट�पणी
नरहेको

१०३३।०७८।३।२४ सहकारी सं�थालाई �याला भु�ानी ४५०० सेतीपानी सुपारी उ�पादन तथा �सोधन सहकारीले पेश गरेको म�रोलमा �याला बुझाएको भरपाई नरहेको

ज�मा ७६७९३७

७६७,९३७

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६५ िविभ� अ�य िनकायको खच� 
पा�लकाले आ�नो छे�मा सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएका साव�जिनक सं�थानह�को खच� �यहोनु� पन� अव�था भएमा उ� काया�लयको तालुक म��ालयबाट ��वकृती �ा� गरे पछी मा� खच� �यहोनु�
पद�छ । नमुना छनौट गरी प�र�ण गदा� पा�लकाले यस वष� देहायका सरकारी तथा अ�य काया�लयह�लाई िनवेदनको आधारमा पटक पटक सवारी साधन मम�त, �वाटर िनमा�ण, मौला पुजा लगायतमा खच� गरेको
िबल भरपाई पेश गरी �.११५६०६४ /- भु�ानी गरेको पाइयो । पा�लकालाई �ा� िवकास िनमा�ण स�ब�धी बजेट अ�य काया�लयह�को काममा खच� गना�ले खच�मा दोहोरो पन भए नभएको एिकन नह�ने ह� ँदा अ�य
सरकारी काया�लयह�को खच� गन� काय�मा िनय��ण गरी पा�लकालाई �ा� अनुदान रकम तोिकएको काममा मा� खच� गनु�पद�छ ।

भौ नं र िमित काया�लयको नाम खच� िववरण खच� रकम

११८-०७७।६।२७ �ज�ा �हरी काया�लय �वाटर ट�स िनमा�ण ३५००५५

१४७-०७७।७।२ सश� �हरी बल शिन�चरे मौला पुजा १५०००

१४७-०७७।७।२ सश� �हरी बल िटमाई मौला पुजा ४००००

१४७-०७७।७।२ इलाका �हरी काया�लय बुधबारे मौला पुजा ४००००

३०५-०७७।९।६ बुधबारे सामुदाियक �हरी सेवा के�� �यादी �हरी िनय�ु� ४००००

६७७-०७७।१२।२३ बुधबारे सामुदाियक �हरी सेवा के�� साधारण सभा खच� ५७७९५

३७५-०७७।९।२१ बुधबारे सामुदाियक �हरी सेवा के�� बेली गेट िनमा�ण ६९४६१

३२७-०७७।९।८ इलाका �हरी काया�लय बुधबारे सवारी साधन मम�त ४०४५४

३२६-०७७।९।८ सश� �हरी बल िटमाई सवारी साधन मम�त ९६४८५

३३०-०७७।९।८ सश� �हरी बल िटमाई सवारी साधन मम�त ५००७८

३३१-०७७।९।८ सश� �हरी बल िटमाई सवारी साधन मम�त १५३०००

१०७६-०७८।३।२८ इलाका �हरी काया�लय बुधबारे सवारी साधन मम�त ४८३६४

१०७७-०७८।३।२८ सश� �हरी बल िटमाई सवारी साधन मम�त ९८३७२

९५९-०७८।३।१४ स�य साई के�� बुधबारे इ�ा ख�रद ५७०००

ज�मा ११५६०६४

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६ िविभ� खच� सुिन��चतता 
�वीकृत काय��म अनुसारका योजनाह�मा काया�लयले अनुदान �व�प खच� लेखेको रकमको अ�धकतम सह�पयोग भई खच� सुिन��चत ह�नुपद�छ । यसरी अनुदानको सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा काया�लयले
िनयिमत �पमा अनुगमन गरी सोको �ितवेदन समेत तयार गनु�पद�छ । देहायका योजना तथा काय��मह�मा पा�लकाले िदएको अनुदान रकमबाट तोिकए बमो�जमको �योजनमा अनुदान खच� गरे नगरेको स�ब�धमा
काया�लयले आ�धकारीक �माण �लएको एवं अनुगमन गरी सोको �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । यसले गदा� अनुदान बापत खच� लेखेको रकमको खच� सुिन��चतता स�ब�धी यिकन ह�न नसकेको �.

भौ नं. र िमित अनुदान पाउने सं�था अनुदान रकम

४-०७७।८।१७ िशतारमेश बह�मुखी �या�पस १००००००

६५३-०७७।१२।१८ तुसा� हे��म �ित�ान १०००००

१२१-०७७।६।२८ �ोणाचाय� �मृती �ित�ान २०००००

१०५६-०७८।३।२७ बुधबारे जे�सज १०००००

ज�मा १४०००००

१,४००,०००

६७ उपभो�ा सिमितबाट किट� काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने स�ब��ध �यव�था छ । काया�लयले रिमते िटमाई खोला सडक िनमा�ण उ.स.लाई २१७८ घन िमटर भीर किट�को काय�
गन� स�झौता गरी �६२९३६६।०० म�ये � ५०००००।०० भु�ानी गरेको पाईयो । उपभो�ा सिमितले पेश गरेको कामको योजनाको फोटोमा भीर किट� काय� १० िमटर भ�दा बढी उचाई रहेको �थान X-

section वेगर कामको नापीमा १.३० िम उचाईको ४१९ िम ल�बाई र ४ िमटर चौडाईको आधारमा �वा��टिट गणना देखाई �यानुअल दर � २८८।४० को दरबाट िबल तयार गरी भु�ानी गरेकोले बा�तिवक
कामको नापजाँच भएको मा�े आधार नदे�खएको �..

५००,०००

६८ र�सद िनय��ण र किमशन खच�

६८.१ किमशन खच�ः �थानीय सरकार संचासलन ऐन २०७४ को दफा ६९ मा ��येक �थानीय तहमा �थानीय संिचतकोष ह�ने, पा�लकालाई �ा� सबै आय उ� कोषमा ज�मा गरी सभाबाट पा�रत योजना तथा
काय��ममा खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाको १२७  औं बैठकको िनण�यबाट �थानीय नदीह� िव�रङ, िटमाई, हिडया, िन�दाबाट �देश सरकारको कानूनमा भएको �यव�था अनुसार वडा काया�लय माफ� त
संकलन कता�लाई १५ �ितशत �ो�साहन िदने गरी खोला कर उठाउने िनण�य गरेको आधारमा �ो�साहन भ�ा खच� गरेको पाइयो । ते�ो �यि�ह�लाई र�सद उपल�ध गराई �ो�साहन भ�ा (किमशन) िदई बाँक�
रकम मा� दा�खला गन� गरेको छ । यो वष� ते�ो �यि�ह�लाई किमशन वापत भु�ानी िदएको रकमलाई समेत कम�चारी �ो�साहन खच� िशष�कबाट खच� गरेको दे�खयो । नेपाल सरकारबाट �वीकृत मापद�ड
२०७७ बमो�जम ठे�काप�ा नगरी �यि�गत �पमा संकलक माफ� त िवि� गन� �ो�साहनमा राज�व असुलीको �यव�था रहेको पाइएन । �च�लत कानून अनुसार मा� खच� गनु�पद�छ ।
र�सद िनय��णः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७६(६) बमो�जम �थानीय तहको आय-�ययको लेखा रा�ने �ज�मेवारी पाएको कम�चारीले िठकसँग लेखा नगराखेको कारण �थानीय तहलाई कुनै
िक�समको हानी नोकसानी तथा �ती ह�न गएमा �यसरी पन� गएको �ित नो�सानी गन� कम�चारीबाट असुल उपर गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले नदीज�य पदाथ� संकलन र िवि� गन� काय�मा �योग गन� छपाई
ग�रएका नगदी र�सदह� २०७७।५।३१ दे�ख २०७८ जे�स�म राज�व शाखाबाट िन�नानुसारका �यि�ह�ले बु�झ�लएको दे�खयो ।

नाम र�सद ठेली

7
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च�� �साद उ�ेती

उपरो�ानुसार काया�लयबाट ते�ो प�का �यि�लाई र�सद उपल�ध गराएकोमा काया�लयले यस वष� छपाई गराएको सं�या िवतरण गरेको र बाँक�को र�सद िनय��ण खाताको िववरण उपल�ध नगराएको र ते�ो
प�को �यि�ह�ले बु�झ�लएका र�सद म�ये खच� भई बाँक� रहेका र खच� नभएका र�सद तोिकएको अव�ध िभ� काया�लयमा िफता� दा�खला गरेको र काया�लयले सोही अनुसार बु�झ�लएको अिभलेख समेत
नरहेकोले नगदी र�सद आ�दानी खच� र बाँक�को यिकन गन� सिकएन । र�सद िनय��ण खाता राखी र�सद िनय��ण गनु�पद�छ ।

�सर उ�ोग/बालुवा �शोधन के��ः नेपाल सरकार म���प�रषदले जारी गरेको ढंुगा, िगटी, बालुवा उ�खनन् , िव� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड २०७७ मा �सर उ�ोगलाई चािहने क�चा पदाथ� �सधै नदी
वा बन �े�बाट उ�खनन् वा �कलन गरी �सोधन गन� नपाउने �यव�था छ । �सर उ�ोगको लािग आव�यक पन� क�चा पदाथ�को आपूत� गदा� ला�े िवि� मू�य वा शु�क गाउँपा�लकालाई बुझाएपिछ मा� �य�तो
क�चा पदाथ� आपूत� गन� पाउने र �सर उ�ोगलाई गाउँपा�लका सभा�ारा िनधा��रत दरमा उ�पािदत प�रमाणको आधारमा �यवसाय कर लगाउने �यव�था छ । पा�लकाले कलम बालुवा �सोधन के��ले २०७६।
७७ दे�ख र रसुवा क�ट��सन �ा.�ल.ले मदन भ�डारी राजमाग�मा �योग गन� ढंुगा, िगटी, बालुवा �सर �थापना गरी आपूत� गन� गरेकोमा एकमु� �.२०००००/- मा� �यवसाय कर ज�मा गरेको छ । दवु ै�सर
उ�ोगको अनुगमन नभएको र ती उ�ोगह�ले �योग गन� क�चा पदाथ� नदीबाट �योग गरे नगरेको यिकन गरेको पाइएन । यस स�ब�धमा पुनः यिकन गरी पा�लकाले तोिकिदउको दरबाट राज�व असुल ह�नुपद�छ ।
सडक िनमा�णमा �योग नदीज�य पदाथ�ः म���प�रषदबाट �वीकृत गरी जारी �रएको ढंुगा, िगटी, बालुवा िवि� �यव�थापन मापद�ड २०७७ मा सडक िनमा�ण वा िव�तारको �ममा �थानीय तहको अ�धकार
�े�िभ�बाट िन�कने ढंुगा, िगिट, बालुवा ज�ता िनमा�ण सामा�ी स�ब��धत आयोजनाले उपयोग गन� अव�थामा �य�तो सामा�ीको प�रमाणका आधारमा ला�े िवि�मू�य वापतको रकम स�ब��धत गाउँपा�लका वा
नगरपा�लकालाई बुझाएर मा� उपयोग गन� सिकने �यव�था छ । गाउँपा�लका �े�बाट मदन म�डारी राजमाग� िनमा�ण िव�तार भै रहेकोमा उ� सडकमा कामको ठे�का �लएका िनमा�ण �यवसायीह�ले िववरण तथा
सडक िनमा�णमा �योग ग�रएको िनमा�ण सामा�ीको प�रमाण र सोबाट �लनुपन� रकम समेतको लगत राखी शु�क असुली गरेको पाइएन । िनमा�ण �यवसायी रसुवा क�ट��सन �ा.�ल.लाई �ला�ट �थापना गरी ढंुगा,
िगटी, बालुवा �सर संचालनको अनुमित िदएको दे�खएकोमा प�रमाण यिकन गरी शु�क असुल नगरेकोले यस स�ब�धमा थप छानिवन गरी रकम असुल ह�नुपद�छ ।

६८.२ मापद�ड पालना ��थितः नेपाल सरकारबाट �वीकृत नदीज�य पदाथ� उ�खनन र िवि� �यव�थापन माद�ड २०७७को दफा ४(७) मा उ�खनन् �थल साने र आउने माग� गाउँपा�लकाले तोक� सो �े�मा �वेश गन�
ढुवानी साधनह�को अिभलेख समेत तयार गरी रा�नुपन� गरी तोिकएको दफा ७(१) मा उ�खनन् वा संकलन गन� तोिकएको �थलमा �वीकृत प�रमाण भ�दा बढी उ�खनन् र संकलन ह�न निदन संकलनको आदेश
िदनु अिघ �ािव�धकबाट नापजाँच र रेखा�नका आधारमा उ�खनन् �े� िनधा�रण गरी लाईन समेत िदनुपन� छ भ�े �यव�था भएतापिन ते�ो प�का �यि�ह�लाई िवि� गन� संकलन िनयिु� गरी काय� गराउन अिघ
�िव�धबाट लाइन िदने र रेखा�न गन� काय� भएको पाइएन । साथै स�झौतामा उ�े�खत प�रमाणको नदीज�य पदाथ� िवि� भै सकेको ह�न बाँक� समेतको िववरण अ�ाव�धक गरी पेश गन� �यव�था नै नरहेकोले
पा�लकाले नदीज�य पदाथ�को ठे�का �यव�थापन वेगर उ�खनन् र िवि� काय� गरेकोले मापद�डको पालना गरी काय� गरेको मा�े आधार दे�खएन । �वीकृत मापद�ड पालना गरेर मा� यस स�ब�धी काय� गनु�पद�छ ।
अ�य हेिभ उपकरण आय र इ�धन खपतः पा�लकामा रहेको जे�सिव तथा ट� ा�टरह�को �योगबाट पा�लकाले तोके बमो�जमको दर र आधारमा भाडा �ा� गरी जे�सिव संचालन गन� स�ब�धी मापद�ड सिहतको
भाडा िनधा�रण गरी उ� मेिशन �योग गन� �योगकता�ले मेिशन �लएको, संचालन गरेको समय र �ा� आयको अिभलेख तयार गरेको पाइएन । लेखापरी�णको �ममा जे�सिव भाडा वापत घ�टाको �.१७००/- का
दरले भाडा �लएको समेत दे�खएको छ । यो वष� काया�लयले पदा�धकारी इ�धनमा �.१५०००००/- तथा अ�य इ�धन �.१५०००००/- बजेट िविनयोजन भएकोमा इ�धन वापत �.४१२५०००/- खच� भएको
पाइयो । हेभी उपकरणह� समेत संचालन गरी इ�धन खपत ग�रएकोमा उ� जे.�स.िव.ले गरेको कामको अव�ध खुलेको िववरण तथा इ�धन खपत लकबुक अ�ाव�धक नभएकोले इ�धनमा भएको खच� िनय��णमा
रहेको मा�े आधार दे�खएन । पा�लकाले सबै आयका �े�ह�को पिहचान गरी भाडा तथा शु�क असुल गरी इ�धन खच�मा िमत�ययीता गनु�पद�छ ।
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६८.३ ठे�का वेगरको िवि�ः नेपाल सरकार म���प�रषदले ढंुगा, िगिट, बालुवा उ�खनन् िवि� तथा �यव�थापन स�ब�ध माद�ड २०७७ �वीकृत गरी लागु गरेको छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�का खोलाह�, िव�रङ,

हिडया, िटमाई समेतका खोलाबाट नदीज�य पदाथ� िवि� गरी रकम संकलन गन� गरेको पाइयो । �वीकृत मापद�डमा नदीज�य पदाथ� उ�खनन् र िवि� गनु� अिघ �ार��भक वातावरणीय परी�ण �ितवेदन तयार गरी
�वीकृत गनु�पन�, संकलन र उ�खनन् काय� योजना गाउँ काय�पा�लकाबाट �वीकृत गनु�पन� र गाउँसभाबाट संकलनको अनुमित र िवि� लािग ठे�का �यव�थापन िमलागने गरी तोिकएको छ । काया�लयले िव�रङ
खोलामा अजु�नधारा नगरपा�लका र िन�दा तथा िटमाई हिडया खोला मेची नगरपा�लकासँग संय�ु ठे�कामा उ�खनन् र संकलन काय� गन� गरी सहमती गरेको छ । आ�नो �े�िभ�का उ�े�खत नदीह�बाट संकलन
िवि� काय� दवु ैपा�लकाबाट संय�ु ठे�का गन� गरी सहमित भै सकेपिछ पिन पा�लकाले िव�रङ खोलाको िपपलबोट नाका र पूव� िकनाराबाट गाउँपा�लका �वेश गरी अ�य� जाने नदीज�य पदाथ� तथा िटमाई
खोलाको पानीघ�ा र पाँचपोखरी नाकाबाट िविभ� �यि�ह�सँग लेखापरी�णमा �ा� िववरण अनुसार गाउँपा�लका अ�य�ले स�झौता गरी ट�या�टर र िटपरबाट िवि� ग�रने ढंुगा, िगटी, बालुवा माटोको दर र
परी�ण राखी स�झौता गरेको आधारमा संकलन (ते�ोप�) लाई र�सद उपल�ध गराउने गरी िविभ� २१ जना �य�ह�सँग स�झौता गरेको पाइयो । पा�लकाले स�झौता गरी नदीज�य पदाथ�को िवि� गन� तोिकएका
�यि� न�द कुमार राईले यो गाउँपा�लकाबाट र अ�य पा�लकाले िदएका संय� िनमा�ण �यवसायीको र�सद समेत �लई दवु ैतफ� को काय� गरेको समेत दे�खएकोले िवि� काय�को सीमा र राज�व आय पुरै भए नभएको
स�ब�धमा पुन यिकन गनु�पद�छ ।

६९ िव�ालय �यव�थापन खच� 
पा�लका अ�तग�त सामुदाियक िव�ालयह�को �यव�थापन खच�, िश�कह�को तलब भ�ा, िव�ालय कम�चारीह�को तथा बाल क�ा िश�कह�को तलब भ�ा लगायतका खच� संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत
शश�त काय��म माफ� त तोिकएको रकम अनुदान �व�प िनर�तर िनकाशा भई रहेको अव�था छ । �यस अित�र� पा�लकाले समािनकरण अनुदान समेत समावेश गाउँपा�लका चालु खच� िशष�कबाट िन�न िववरण
अनुसार अं�ेजी िश�ा �व��न, िव�ान गिणत िश�ा �व��न काय��म अ�तरगत िश�क �यव�थापन गन� िविभ� िव�ालयह�लाई अनुदान रकम बापत �. ४३२८०००/-, �ी शा�ती आदश� मा.िव. र �ी आद�श
मा.िव. लाई िश�क �यव�थापन गन� �. ४५००००/- समेत कुल �. ४७७८०००/- िव�ालयह�लाई िनकासा िदएको दे�खयो । कोरोना सं�मणको कारण २०७८।१।१८ दे�ख स�पूण� िव�ालय लकडाउन भै यो
वष�को अ�त स�म िव�ालय संचालन नभएकोमा िनकासा िदएको उ� रकमबाट िव�ालयह�ले िश�क िनय�ु� गरी पठन पाठन गराउने अव�था नदे�खएकोले यस स�ब�धमा पा�लकाबाट छानिवन गरी रकम खच�
नभएमा सो रकम िफता� �लई दा�खला गनु�पन� �.

४,७७८,०००
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७० िविभ� खच�को पु�याई 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गदा� सो खच� सँग स�ब��धत िवल भरपाई �ा� भए नभएको, भु�ानी िदँदा �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेर
मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । साथै काया�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� खच�लाई पु��ाई गन� �माण कागजात संल� गरेर मा� खच� ले�नुपद�छ । गाउँपा�लकाले देहायको िववरण अनुसार गरेका खच�लाई
पु��ाई गन� �माण कागजात संल� नगरी खच� लेखेको दे�खयो । खच� सुिन��चत ह�ने �माण पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ.र िमित खच�को िववरण भु�ानी रकम कैिफयत

३३७-०७७।९।८ उ�ती शील मिहला बह�मुखी सहकारी समुह सं�था �लिमटेड लाई क��यटुर ि��टर ख�रद १००००० उ� साम�ी सं�थाले आ�दानी बाँधी खच� सुिन��चतता नभएको

५८७-०७७।१२।८ �सज�नशील समाजलाई बा�ा ख�रद १८०००० बा�ा िवतरणको �माण पेश नभएको

१०३१-०७८।३।२४ बेनुपराज कुईकेललाई कृितम गभा�धान गरेको �. ३०० का दरले ६६० गाई बापत भु�ानी १९८००० कृितम गभा�धान गदा� भु�ानी िदने िनण�य पेश नभएको

९६६-०७८।३।१७ मिव�� िशवालाई ७५ सेट पोशाक िनमा�ण बापत ९८१३७ पोशाक िवतरणको भरपाई नरहेको

१०३६-०७८।३।२४ कृ�ण �साद ढु�ेललाई सोइल टे�ट �रएजे�ट र माइ�ो�कोप ख�रद ९११३८ साम�ीको �ज�सी दा�खला तथा �योग नखुलेको

१३-०७८।३।२० पुवा��ल साइ��टिफक �ा.�ल. बाट सोइल िमिन�याब १०० िकट सेट ख�रद २४८६०० साम�ीको �ज�सी दा�खला तथा �योग नखुलेको

५-०७७।९।२० आमा सुर�ा काय��म अ�तग�त सुपानेट झुल ४००० िपस ख�रद २००००० साम�ीको �ज�सी दा�खला तथा �योग नखुलेको

९७९-०७८।३।२० इमर�ड टे��नकल �कुललाई १ जना छा�लाई १८ मिहने वा�ल िव�ान अ�ययन गन� खच� भु�ानी १५०००० िव�ालय भना� भई पठनपाठन भएको �माण पेश नभएको

६५६-०७७।१२।१८ ज�गा भाडा भु�ानी कुल �साद �यौपानेलाई ३०५५६ ज�गा ख�रदको �योजन नखुलेको

ज�मा १२९६४३१

१,२९६,४३१

७१ बैक िहसाबिमलान तयार नगरेको 
�थानीय 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 िविभ� खाताह�को ब�क िहसाब िमलान तथा चेक सा�न बाँक� िववरण तयार
नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएको दे�खयो । यसरी फरक परेको रकम २५३१३३८९।७० स�ब�धमा यिकन गरी ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गनुपद�छ ।

�े�ता अनुसार बाँक� बैक �टेटमे�ट अनुसार बाँक� बैक बढी

१०९८३८९३.१४ ३६२९७२८२.८४ २५३१३३८९.७०
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७२ बहाल कर 

नेपाल सरकार अथ� म��ालयले २०७५।१।१० मा नेपाल राजप�मा �काशन गरेको सूचना अनुसार आ आ�नो �े�ा�धकार िभ�का �ाकृितक �यि�ले आज�न गन� घर बहाल आयमा ला�े घर बहाल कर �थानीय
तहले संकलन गन� �यव�था छ । जस अनसार घर भाडाको भु�ानीमा कटाएको कर बाहेक अ�य मे�सन, ढुवानी भाडा भु�ानीमा कािटएको कर रकम संिघय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पद�छ । काया�लयले ढुवानी/
मे�सन भाडामा कि� गरेको बहाल कर �. १२२५६४/- संिघय संिचत कोषमा दा�खला नगरी �थानीय संिचत कोषमा राखेको दे�खयो । उ� कर �थानीय संिचत कोषमा दा�खला गन� कानूनी आधार पेश ह�नुपन�
अ�यथा संिघय संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �...

१२२,५६४

७३ अ�पताल संचालन र खच�

७३.१ दा�खला �माण वेगर भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली २०६४ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गनु�अिघ िवल भरपाई लगायतका तोिकएको �माण पेश भए नभएको यिकन गरेर
मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । अ�पतालको �योगशालामा आव�यक �रएजे�ट तथा अ�य सामा�ी ख�रद वापत सहारा स�ज�कल राजिवराजबाट िन�नानुसार ख�रद गरेको िवजकको आधारमा �.४९४१३३.२०
भु�ानी गरेको पाइयो ।

िमित रकम

२०७८।३।७ ८५०२१.२०

२०७८।३।२३ १४२३१२

२०७८।३।२० २६६८००

ज�मा ४९४१३२.२०

झापा �ज�ाको बजार भ�दा छु�ै �देशको बजारबाट सोझै ख�रद गरी भु�ानी ग�रएको सो खच�को �े�ता साथ मागफारम ख�रद आदेश तथा दा�खला �रपोट� र �ज�सीमा ख�रद �र-एजे�टह� आ�दानी नगरेको ख�रद
गनु�अिघ लागत अनुमान �वीकृती नभएकोले मालसामान ख�रद भै �ा� भए नभएको स�ब�धमा पुन यिकन गनु�पद�छ । ख�रदको पुि� नभएमा स�ब��धत कम�चारीलाई �ज�मेवारी बनाउनुपन� अिनयिमत भु�ानी
�.४९४१३३.२०

४९४,१३३.२

७३.२ पे�क� जमानतः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३ मा स�झौतामा �यव�था भएको अव�थामा ब�क जमानत �लई तोिकए बमो�जम पे�क� िदन सिकने �यव�था छ । पा�लका र महाल�मी फाम�सी
िवच वीमा वोड�बाट �ा� रकम उपल�ध गराउने स�ब�धमा पे�क� िदने �यव�था नभएकोमा वोड�मा पठाएको Claim overview बाट दे�खएकोले उ�ेख गरी २०७८।३।२२ मा जमानत वेगर �.३५०००००/- पे�क�
िदएकोमा फ�य�ट नभएको �.३५०००००/-

३,५००,०००

७३.३ अ�पताल �थापनाः नेपाल सरकारबाट संचा�लत �वा��य चौक�ह� �थानीय तह गठन प�चात स�ब�धी पा�लकाह�मा समिहत गरी ह�ता�तरण भई संचालन भई रहेको छ । �थानीय सकार संचालन ऐन २०७४
को दफा ११(४)(ख) मा �थानीय तह �वा��य स�ब�धी �यव�था संघीय तथा �देश कानूनको अ�धनमा रही संघीय तथा �देश �तरीय मापद�ड गण�ुतर िनधा�रण गरी अ�पताल संचालन गनु�पन� तोिकएको छ ।
काय�पा�लकाको २०७७।११।१३ गते १५१ औं बैठकको िनण�यबाट नेपाल सरकारले बुधबारे �वा��य चौक�लाई १० स�याको अ�पतालमा �तर�ोती गन� गरी रकम िविनयोजन भएकोले उ� �वा��य चौक�लाई
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१५ स�याको भिगरथा-बु�शा��त अ�पतालमा �पा�तरणको लािग �वा��य तथा जनसं�या म��ालयलाई अनुरोध गन�, सो अ�पतालमा २४ घ�टे सेवा र व�थ�ङ से�टर संचालन गन�, करार सेवामा ड�टर तथा
अ�य �वा��यकम� �लने लगायतको िनण�य गरेको दे�खयो । िनण�यानुसार उ� अ�पताल १५ स�याको �वीकृती �लएको �माण पेश भएन ।
�ित�पधा� वेगरको कारोवारः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ मा ख�रद िव�ध छनौट गनु�पन� �यव�था गरी मालसामान वा अ�य सेवा ख�रद गदा� तोिकए बमो�जम ख�रद मू�यको आधारमा ख�रद िव�ध
छनौट गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले अ�पतालालई घर भाडामा �लई संचालन गरेकोमा उ� अ�पतालमा फाम�सी संचालन गन� वोलप� आ�ान गरी छनौट भएको फम� महाल�मी फाम�सी र पा�लका िवच स�प�
स�झौतामा फाम�सीले अ�पतालको �थान �योग गरेवापत वािष�क �.५५१०००/- बुझाउने र फाम�सीले �वा��य वीमा भएका सेवा �ाहीलाई उपल�ध गराएको औष�धको वीमा वोड�बाट �ा� सबै रकम भु�ानी िदने
शत� रहेको आधारमा यो वष� िविभ� भौ.नं. र िमितबाट �.८७२०३०१.५८ भु�ानी गरेको पाइयो । �वा��य वीमा वोड�ले िविमत लाभ�ाहीह�ले �ा� गन� औष�ध िववरण समेत तोिकएिदएको र तोिकए बमो�जममा
औष�धह� उपल�ध गराउन औष�ध आपूत�को वोप� नगरी फाम�सी संचालनको ठाँउ �लने काय�मा �ित�पधा� गराएको पाइयो । वीमा वोड�सँग सेवा उपल�ध गराए वापतको रकम भागदावी गन� काय� पा�लका
अ�तग�तको अ�पतालबाट ह�ने तथा अ�पताल संचालनमा जनशि�को तलवभ�ा अ�पताले नै �यहोन� गरेको र घरभाडा समेत पा�लकाबाटै �यहो�रने गरी संचालन भै रहेको अ�पताल िभ� औष�ध िवि� गन� ते�ो
प�बाट काय� गराई खच� भै रहेको यो ख�रद काय�मा �ित�पधा� नभएको अव�था दे�खयो । पा�लकाले नै सबै घरभाडामा �लई सकेपिछ फाम�सीले उपल�ध गराउने औष�धमा �ित�पधा� नगरी वीमावोड�बाट �ा�
औष�ध तप�को पुरै रकम फाम�सीलाई भु�ानी गरेकोले ख�रद काय� ऐनले तोिक िदए बमो�जम ख�रद मू�यको आधारमा िव�ध छनौट गरेको पाइएन । कानूनको �यव�था पालना गरेर मा� ख�रद स�ब�धी काय�
गनु�पद�छ ।
आ�थ�क कारोवारः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६९ ले �थानीय संिचतकोष स�ब�धी �यव�था गरी ��येक गाउँपा�लका रहेको �थानीय संिचतकोषमा आफुले �ा� गरेको आय, नेपाल
सरकारबाट �ा� अ�य रकम तथा अ�य कुनै पिन �ोतबाट �ा� ह�ने रकम ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । कोषमा ज�मा भएको रकम खच� गन� �यव�था �थानीय कानून बमो�जम ह�ने गरी तोिकिदएको छ । पा�लकाले
�थापना गरेको अ�पताल संचालन स�ब�धी ऐन तथा िनयमावलीबाट �यव�था गरेको पाइएन । काय�पा�लकाको बैठकबाट संचालन ग�रएको उ� अ�पतालमा गाउँपा�लका अ�य� �यव�थापन सिमित संयोजक
रहनु भएकोमा २०७७।१२।३० को सिमितको बैठकको िनण�यानुसार अ�पतालको खाता संचालन संयोजक (गा.पा. अ�य�) र मेिडकलन अ�धकृतबाट गन� गरी छु�ै ब�क खाता संचालन गरेको पाइयो ।
अ�पतालले �वा��य वीमा वोड�सँग स�झौता गरी सेवा संचालन वापत तथा वीमा नरहेका नाग�रक समेतलाई सेवा िदई रकम �ा� गन� र खच� गन� गरेकोमा �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएको �यव�था
बमो�जम संिचतकोष खाताबाटै कारोवार संचालन गनु�पन�मा पा�लकाले छु�ै कानूनबाट �यव�था नगरी यो वष� �.१३८०८२९५.६९ आ�दानी र �.११२७९७४२.५३ खच� गरी �.२५९८५५३.१६ मौ�दात बाँक�
रहेको व�क िववरणबाट दे�खएको छ । कानूनको पालना गरी आ�थक कारोवार संचालन गनु�पद�छ ।
िनमा�ण काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ५(क) मा िनमा�ण काय� गनु�अिघ योजना, न�सा िडजायन समेत �वीकृत गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले अ�पताल संचालन गन� �लएको भाडाको
घरमा आफै कोठा थप गन� समेतको स�झौता शत� रहेको छ । यो वष� पा�लका अ�तग�त १० संयाको आधारभुत अ�पताल भवन िनमा�ण गन� ठे�का स�झौता भई काय� �ार�भ भएको छ । काया�लयले ती दबैु �थान
बाहेकको छु�ाछु�ै �थानमा अ�पतालकै लािग उ�ेख गरी कोठा थप र िनमा�णको काय� गन� �.५ लाख भ�दा घटीका २ �याकेज तयार गरी दररेट �लई एकै िनमा�ण �यवसायीबाट �.९९६९९५/- को िनमा�ण काय�
गराई भु�ानी गरेको समेत पाइएन । कामको िववरण सिहत योजना �वीकृत नगरी अ�पताल संचालन भै रहेको �थान भ�दा िनमा�ण काय� गराई खच� गरेको छ । �वीकृत काय��म र योजना अनुसार मा� खच�
गनु�पद�छ ।
िव�ीय कारोवार र �ज�मेवारीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व २०७६ को दफा ५० ले िव�ीय उ�रदािय�व स�ब�धी �यव�था गरी िव�ीय उ�रदािय�व बहन गन�, गराउने स�ब�धमा पदा�धकारीको
कत��य र अ�धकार तथा �ज�मेवारी र �कृया तोिकए बमो�जम ह�ने �यव�था छ। गाउँपा�लका सभाबाट �वीकृत बजेटको खच� अ��तयारी �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई िदइने �यव�था�थानीय सरकार संचालन
ऐन २०७४ मा रहेको छ । पा�लकाले िनमा�ण गन�िविभ� काय�को लागत अनुमान �वीकृत गन�, ठे�का स�झौता गन�, ब�क खाता संचालन (भािगरथा-बु�शा��त अ�पताल)गन� काय� समेत गाउँपा�लका अ�य�बाट गन�
गरेको लेखापरी�णको �ममा दे�खएको छ ।कानूनमा तोिकएको आधारबाट मा� आ�थ�क कारोवार संचालन गरी �े�ता तयार गनु�पद�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३.४ �वा��य वीमा काय��म र बाँक�ः अ�पतालको �मुख आय �वा��य वीमा वोड�बाट �ा� रकम दे�खएकोमा अ�पताले उपचार सेवा िदए वापत वीमा वोड�मा दावी गरेको रकम म�ये िन�नानुसारको रकम �ाि�
देखाएकोमा उ� रकमको ब�क िभडान गरी दावी रकम �ाि� र �ा� ह�नुपन� बाँक� रकमको अिभलेख तयार गरेको पाइएन । लेखापरी�णमा �वा��य वीमा वोड�बाट िन�नानुसारको रकम �ा� देखाएको छ ।
अ�पतालले वीमा वोड�बाट भौ.नं. १२।०७८।१।५ मा View Report �रपोट�पेश गरेको आधारभुत अ�पतालमा रहेको फाम�शीलाई �.२४४३०७६।५२ भु�ानी गरेको छ । साथै यो वष� भौ.नं.१३।२०७८।१।८
बाट वीमा वोड�बाट �ा� दावी रकम �७७४५५३५.८० म�ये �.६७४५५५८.८७ अ�पतालको आ�दानी खातामा आय जनाएको छ ।

भौ.नं./िमित रकम

१०।०७७।१२।२४ ३१२०१०५.५२

२०।०७७।१।२९ ४२६६६९३.०६

३१।०७८।२।३१ ३४०२३६२.०३

३४।०७८।३।१६ १४०५५२७.३४

ज�मा १२१९४६८७.९५

वीमा दावी �ा� र बाँक� िहसाब समेत तयार गरी ब�क िभडान गनु�पद�छ ।
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७३.५ सेवा शु�कः आय कर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा सेवा शु�क वापतको रकम भु�ानी गदा� अि�मकर क�ी गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । अ�पतालमा इमज��सी सेवाको काय� गरे वापत �ा� आ�दानी रकमबाट
डा.मोहमद अ�तर अ�ललाई सेवा शु�क वापत भु�ानी गरेको रकममा अि�मकर वापत १ �ितशत मा� क�ा गरी भु�ानी गरेकोले नपुर कर रकम �.२९४००/- असुल ह�नुपन� �.

भु�ानी रकम अि�मकर कर क�ा रकम नपुग कर

१३५०० २०२५ १३५ १८९०

६८००० १०२०० ६८० ९५२०

४१५०० ६२२५ ४१५ ५८१०

३२५०० ४८७५ ३२५ ४५५०

५४५०० ८१७५ ५४५ ७६३०

ज�मा २९४००

�.�.अ. इ�� �साद चापागाईको नामको भौ.नं.१५४।०७८।३।२० र १९६।०७८।३।२३ बाट भ�ा वापतको रकम खच� जनाएकोमा सो रकम बु�झ�लएको नदे�खएकोले उ� रकम वे�जु खातामा दा�खला
गनु�पन� �.१७००/-

३१,१००

७४ िश�क अिभलेख 

�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । पा�लका अ�तग�त िविभ� तहका सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क
दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िववरण पेश नभएकोले यस स�ब�धमा िव�लेषण गन� सिकएन ।
गाउँपा�लकाले िव�ालय कम�चारी तथा िश�कह�को अवकाश, स�वा र िनय�ु�को िववरणको अिभलेख अ�ाव�धक राखेको पाइएन ।
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७५ िविभ� तलब िनकासा 
िव�ालयमा काय�रत िश�कको तलब भ�ा िनकासा गदा� िश�क दरव�दी अिभलेख अ�याव�धक गरी सोही अनुसार दरब�दी िश�क, अनुदानकोटा (राहत) िश�क र �ािव�धक धारतफ� का अनुदानमा काय�रत
िश�क तथा �िश�कह�को लािग िव�ालयवाट �ा� माग फारम �जु गरी एिकन गरेरमा� रकम िनकासा िदनुपद�छ । लेखापरी�णमा पेश भएको िववरणको आधारमा नमुना छनोट गरी प�र�ण गदा� तप�सलको
िव�ालयका िश�कलाई पाउने रकम भ�दा बढी भु�ानी िदएको पाईएकोले बढी भु�ानी भएको रकम संघीय संिचत कोष िफता� गनु�पन� दे�खएको �.

िव�ालयको नाम िश�कको नाम बढी भु�ानी रकम कैिफयत

आदश� मा.िव. िटका सुवेदी ९२४४३ िनज २०७७।५।१४ मा िनय�ु भएकोमा पिहलो �ैमा�सकमा पुरै ३ मिहना र चाडपव� खच� समेत िनकासा भएको

�ी शा�ती आदश� मा.िव. घन�याम पौडेल ७५११२ िनजको रमानामा मं�सर मसा�त स�मको तलब भ�ा भु�ानी भएको उ�ेख भएकोमा दो�ो �ैमा�सकमा पुरै ३ मिहनाको िनकासा भएको

�ी शा�ती आदश� मा.िव. घन�याम पौडेल ५६४० िनजको ते�ो चौमा�सक रकम िनकासा गदा� मा�सक २ �ेडका दरले कुल ६ �ेडको बढी िनकासा भएको

ज�मा १७३१९५

१७३,१९५

७६ सामा�जक सुर�ा तथा संर�णतफ� ः

७६.१ िविभ� एम.आई.एस. िववरणःसामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध-२०७७ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १४ मा ��येक �थानीय तहले �िव� गरेको अ�ाव�धक एम आईए स लगतका आधारमा भ�ा रकम िनकासा
पाउने स�ब�धमा �यव�था छ । पा�लकाबाट �ा� एम.आई.एसमूल अिभलेखको प�र�ण गदा� लाभ�ाहीह�को िववरण पूण� �पमा भरेको दे�खएन । नमुना छनौट गरी प�र�ण ग�रएकोमा केही लाभ�ाहीको नाग�रकता
�माण प� नं नभएको, ना � नं दोहो�रएको वा सो भ�दा बढी रहेको, लाभ�ाहीको बाबु, आमा, बाजेको नाम उ�ेख नगरेको, नाम दोहोरो रहेकोसमेत दे�खएकोले मृ�य ुभै सकेका सबै लाभ�ाहीह�को लगत क�ा भए
नभएको एिकन गन� सिकएन । एम आई एस िववरण अ�ाव�धक नह� ँदा एकै नामथर भएको �यि�लाई दोहोरो भ�ा जान स�ने, मृ�य ुभै सकेकालाई भ�ा भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको ह� ँदा पा�लकाले एम आई
एस लगत अ�ाव�धक गरेरमा� भ�ा िवतरण स�ब�धी काय� गनु�पद�छ ।
�ितवेदनःसामा�जक सुर�ा िनयमावली,२०७६ को िनयम २३ मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा वािष�क �ितवेदन िनयमको अनुसुची ६ को ढाँचामा
तयार ग�र उपिनयम २ मा तोिकएको समायव�ध िभ� िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा स�ब��ध िवषय हेन� िनकायमा पठाउनु पन� मा सो अनुसार पठाउने गरेको दे�खएन ।
करार �यव�थापन :िव�ुितय �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी रणनीित, २०७४ को बँुदा नं ६.४.१ अनुसार ��येक वडामा एक मा� व�क तथा िव��य सं�था माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन�
गरी �थानीय तहले व�क तथा िव��य सं�था छनौट गरी स�झौता गनु�पन�मा पा�लकाले वडा नं १ र २ को एन आई�स एिशया ब�क, ३, ५ र ६ को ए�सल डेभलपमे�ट ब�क र ४ र ७ को सनराईज बैकबाट माफ� त
िबतरण गरेको पाईयो । एक भ�दा बढी वडाको लाभ�ाहीको सामा�जक सुर�ा भ�ा बापतको रकम एउटै ब�कबाट िनकासा िदएको दे�खयो । रणनीितमा भएको �यव�थाको पालना गरी भ�ा िवतरण ह�नुपद�छ ।

७६.२ िविभ� खच� िभडानःसामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १४ मा �थानीय तहले �िव� गरेको अ�ाव�धक एम.आई.एस लगतका आधारमा सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम िनकासा
पाउने र प�र�छेद ५ को बँुदा नं २१ मा भ�ा रकम ब�क माफ� त िवतरण गनु�पन� स�ब�धमा �यव�था छ। सोही काय�िव�धको अनुसुची १० को शत� नं ६ र ७ मा ब�कले तोिकएको ढाँचामा लाभ�ाहीको खातामा भ�ा
िवतरण गरेको िववरण खु�ने �रभस� िफड पा�लकालाई उपल�ध गराउनुपन� समेत �यव�था रहेकोमा यस पा�लकाले अ�ाव�धक �रभस� िफड माग ग�र िनकासा िभडान गरी िहसाब फरफारक गन� गरेको दे�खएन ।
यस समब�धमा पा�लकाले अ�ाव�धक िववरण माग गरी िहसाब फरफारक गनु� पद�छ ।
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७६.३ िविभ� लगत क�ाःसामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ११ मा ऐनको दफा १९ बमो�जम स�ब��धत �थानीय तहको अिभलेखबाट हटाउनुपन� लाभ�ाहीको नाम काया�लय �मुखबाट िनण�य गराई
�णालीबाट लगत क�ा गरी �थानीय तहको मूल अिभलेखमा समेत जनाउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले लेखापरी�णको �ममा पेश गरेको लगत क�ाको तप�सलको िववरण काय�िव�धमा उ�ेख भएको �कृया पुरा
ग�र लगत क�ा ह�नुपन� सबै लाभ�ाहीको भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन । लगत क�ा समयमै अ�ाव�धका ग�र मूल अिभलेखमा समेत जनाउने �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

वडा नं लगत क�ा सं�या वडा नं लगत क�ा सं�या

१ ११६ २ १२८

३ १३७ ४ १३१

५ ३२ ६ ३६

७ ३३

७६.४ िविभ� बढी भु�ानीः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ९ मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको यो�यता स�ब�धमा �यव�था छ साथै सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम
१३ मा सामा�जक सुर�ा पाईरहेका �यि�को नाम हटाउने र उपिनयम ४ मा ऐन िवप�रत ह�ने ग�र भ�ा �लएको पाईएमा सरकारी बाँक� सरह असुल गनु�पन� स�ब��ध �यव�था छ । पा�लकाबाट लेखापरी�णमा पेश
भएको लगत क�ा िववरणलाई आधार मानी परी�ण गदा� िन�नानुसारको लाभ�ाहीलाई पाउने रकम भ�दा बढी रकम भु�ानी िदएको दे�खन आएकोले थप छानबीन गरी असुल गनु�पन� दे�खएको �…

ब�कको नाम वडा
नं

लाभ�ाहीको नाम समूह ना � नं रकम कैिफयत

सनराईज ब�क
�ल

४ च�� बहादरु �ल�बु जे ना
७०मा�थ

८५०१३२१९ ३६००० बसाईसराई जनाई िमित २०७७।३।३० मा लक गरेकोमा ३ वटै चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

ए�सल
डेभल�मे�ट
ब�क

३ ल�मी मगर िवधवा ४१००८७२९ १०००० बसाईसराई जनाई िमित २०७७।३।३० मा लक गरेकोमा दो�ो र ते�ो चौमा�सकको भ�ा िनकासा

6 कण�माया तामाङ जे ना
७०मा�थ

८५१०८२५ १५००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।१०।२१ मा लक गरेकोमा दो�ो र ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

३ कृ�णमाया
चापागाई

जे ना
७०मा�थ

१८८६ ३००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।१०।२४ मा लक गरेकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

५ जगत बहादरु
�संजाली

जे ना
७०मा�थ

५६१ २७००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।७।९ मा लक गरेकोमा ३ वटै चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

३ िटका देवी खवास िवधवा ४०४११५७५७ २४००० पे�सनर जनाई िमित २०७८।३।३१ मा लक गरेकोमा ३ वटै चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

४३६,०९७
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५ टेकमाया ित��सना जे ना
७०मा�थ

१६२११४६० ९००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।१२।२७ मा लक गरेकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

६ िनरमाया �समाली
मगर

जे ना
७०मा�थ

८५०१३७६१ ३६००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।१।२ मा लक गरेकोमा ३ वटै चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

६ मनमाया �ल�बु जे ना
७०मा�थ

८५०१०६३०१ १८००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।९।२८ मा लक गरेकोमा ३ वटै चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

६ यमुना अ�धकारी जे ना
७०मा�थ

४३००२१७२ १८००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।९।२१ मा लक गरेकोमा ३ वटै चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

५ राममाया साक� जे ना
७०मा�थ

८५०१२०३१ ३००० मृ�य ुजनाई िमित २०७८।३।५ मा लक गरेकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

६ ल�मी �साद
िघिमरे

जे ना
७०मा�थ

४०४११३५४० ६००० मृ�य ुजनाई िमित २०७८।१।१८ मा लक गरेकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

६ लोक बहादरु
दाहाल

जे ना
७०मा�थ

४४७१४१० ३००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।६।२१ मा लक गरेकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

३ िबर बहादरु �े� जे ना
७०मा�थ

४०४११४२८८ ९००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।8।२2 मा लक गरेकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

५ सोमनाथ दाहाल जे ना
७०मा�थ

२८४७ २४००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।८।९ मा लक गरेकोमा ३ वटै चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

एन.आई.�स
एिशया

२ नरमाया िबक जे ना
७०मा�थ

१२४३२ १२००० दो�ो चौमा�सकमा दोहोरो

२ अ��बका भेटवाल जे ना
७०मा�थ

३६२ २४००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।१।५ मा लक गरेकोमा �थम र दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

२ ख�ग बहादरु
साक�

जे ना
७०मा�थ

३०११४०६ ३६००० मृ�य ुजनाई िमित २०६८।५।२० मा लक गरेकोमा ३ वटै चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

२ जै बहादरु काक� जे ना २६३।९५२७ ९००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।८।२० मा लक गरेकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा
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७०मा�थ

२ िटकाराम पोखरेल जे ना
७०मा�थ

४०४१८३३१ १२००० पे�सन जनाई िमित २०७७।७।१९ मा लक गरेकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

२ टेकमाया �े� जे ना
७०मा�थ

४०४१५७४४ १८००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।६।१ मा लक गरेकोमा �थम र दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

२ ितलामाया
च�लागाई

जे ना
७०मा�थ

२३४९८ १२००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।३।६ मा लक गरेकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

२ तेज बहादरु �ल�बु जे ना
७०मा�थ

५३७ ३००० मृ�य ुजनाई िमित २०७८।२।१५ मा लक गरेकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

१ धनमाया क�ेल जे ना
७०मा�थ

४०४१४३३१ ९००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।५।९ मा लक गरेकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

२ पूण� बहादरु
िव�वकमा�

जे ना
७०मा�थ

४०४१८१६९ ६००० मृ�य ुजनाई िमित २०७८।२।८ मा लक गरेकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

२ बि�नाथ िम� जे ना
७०मा�थ

४४८६१५१ १५००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।६।१९ मा लक गरेकोमा �थम र दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

२ भ� बहादरु दाहाल जे ना
७०मा�थ

२२६६ ६००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।१०।५ मा लक गरेकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

२ �क मणी भ�डारी जे ना
७०मा�थ

४०४१६२९९ ९००० मृ�य ुजनाई िमित २०७७।९।१२ मा लक गरेकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा िनकासा

२ रोिहत कुमार
भ�राई

जे ना
७०मा�थ

४०४१८०३४ २४०९७ पे�सन जनाई िमित २०७७।१२।१ मा लक गरेकोमा �थम र दो�ो चौमा�सकको पुरै र ते�ो चौमा�सकको
�.९७/-भ�ा िनकासा

ज�मा ४३६०९७
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७७ आयवु�िदक औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १ (क) मा िबस लाख �पैया स�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब��
मु�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । तर �थािनय तहले उ� पि�या बेगर दर माग गरी �. १९१७४६४/- को आयवु�िदक औषधी िबना बोलप� ख�रद गरेको छ । ख�रद गरेका उ� औष�धह� कुन औष�ध
क�पनीबाट उ�पादन भएका ह�न नखु�नुको अित�र� सोको मू�य राि�� य �तरको प�पि�कामा �काशन समेत भएको दे�खँदनै । औष�ध ड�लु.एच.ओ. वाट सिट�फाइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र
�याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�नुपन� र िन: शु�क िवतरण ह�ने भनी खुलाउनु पन�मा सो समेत भए गरेको दे�खएन । तसथ� िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना गरी
ख�रद गनु�पद�छ ।

७८ अिभलेख �यव�थापन तथा तलबी �ितवेदन 

पा�लकाले ��येक अ�पतालगत �वा��यकम� र कम�चारीको स�वा, िबदा तथा अवकाशको अिभलेख अ�ाव�धक राखेको पाइएन । िनकासा अिभलेख खाता �ा� नभएको ह� ँदा सो लाई िभडान गन� सिकएन ।
िनजामती सेवा ऐन, को दफा ७ (ख) २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलब भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा पा�लकाले यस वष� िविभ� �वा��य तथा आयवु�द शाखामा कम�चारीह�को तलबी �ितवेदन पा�रत
नगरी तलबभ�ा खच� लेखेको पइयो । तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी खच� लेखेको ह� ँदा कम�चारीह�को तलब तथा �ेड रकम स�ब�धी एिकन गन� सिकएन । 

७९ �वंय सेवक भ�ा 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गदा� सो खच� सँग स�ब��धत िवल भरपाई �ा� भए नभएको, भु�ानी िदँदा �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेर
मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले बु�शा�ती अ�पतालमा काम गन� ३ जना �याब अ�ससटे�ट र १ क��यटुर अपरेटर समेत ४ जनालाई �वंय सेवक िनय�ु� गरेको पाइयो । �वयं सेवक िनय�ु गरी ित
�वंय सेवकलाई खाजा खाना तथा यातायात खच� भनी यस वष� �. ११५१४०/- खच� गरेको छ । पा�लकाले �वंय सेवक नय�ु गदा� िनजह�लाई खाना खाजा तथा यातायात खच� �दान स�झौतामा उ�ेख भएको
दे�खएन । तसथ� पा�लकाले आधार �माण बेगर �वंय सेवकलाई भ�ा खच� लेखेको रकम िनयमस�मत नदे�खएको �..

११५,१४०

८० ख�रद र परी�ण

८०.१ परामश� सेवाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ बमो�जम परामश� सेवाबाट काय� गराई भु�ानी गदा� स�झौताको शत� TOR अनुसारका सबै काय� पुरा गरेपिछ मा� अ��तम भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
काया�लयले आधारभुत अ�पताल िनमा�ण गन� परामश�दाता अरिनको क�स�टे�ट ए�ड �ट��चर िडजायन �ा.�ल.सँग उ� काय�को DPR तयार गन� स�झौता गरी �.१३७५२१०/- भु�ानी गरेकोमा परामश�दाताको
TOR बमो�जम ड� ा�ट �रपोट� पेश गरी उ� �रपोट�मा काया�लयले �ि�या, राय, पठाई फाइनल �रपोट� तयार गरेको �माण पेश भएन । परामश�दाताले Soil test समेतको काय� गराई �रपोट� िदनुपन�मा Soil Test को
�ितवेदन लेखापरी�णमा पेश नभएकोले स�झौता र DPR अनुसार पुरै काय� स�प� नगरी लागत अनुमानमा रहेको Soil test तफ� को .२३४०००/- समेत भु�ानी गरेको �.

२३४,०००

८०.२ सामा�ी खपतः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िवलको भु�ानी गदा� �वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेशन अनुसार तोिकएको आधारमा सामा�ी खपत र परी�ण गराएर मा� िवलको
भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयले �वीकृत गरी लागु गरेको कालोप�े गन� कामको लािग Tack coat खपत अनुपात �ित व.मी. ०.६० �ल.का दरले ह�ने �यव�था भएकोमा
काया�लयले पू�चोक-हो�से-भोटेटार सडकमा सो आइटममा Tack coat �ित व.मी. १ �ल. का दरबाट भु�ानी गरेको र �याव परी�ण �रपोट� नभएकोले न�स� भ�दा बढी दरमा भु�ानी गरेको �.८९६७५/- असुल
ह�नुपद�छ �.८९६७५

ल�मीनारायण म��दर माग�मा समेत म��दर माग�मा समेत Tack coat खपत ०.८० �ित �ल. व.मी. का दरबाट भु�ानी गरेकोले �.३९२७०/- बढी भु�ानी �. ३९२७०

१२८,९४५
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८०.३ गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ बमो�जम िनमा�ण काय�को भु�ानी गनु�अिघ �वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेशन बमो�जम गुण�तर परी�ण गराएर मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
िटमाई �याली क�ट��सनबाट पू�चोक-भोटेटार सडकमा कालोपे� गराउने काय�को भु�ानी गदा� �योग ग�रएको िवटुिमन तथा अ�य िनमा�ण सामा�ीको स�झौता अनुसार �याव परी�ण गराएको र परी�णबाट
गुण�तरय�ु रहेको �याव �रपोट� वेगर भु�ानी गरेको छ । काममा खपत ग�रएका िनमा�ण सामा�ीको गुण�तर परी�ण वेगर �.९१७२१५/- भु�ानी गरेको काय� िनयिमत दे�खएन �.९१७२१५

वीमा र काय� स�पादन जमानतः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा दश लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गराउदा सबै �ित �यहोनु�पन� गरी काय� स�प� अव�ध समेतको वीमा गराउनुपन�,
िनयम ११० मा ठे�का स�झौता गदा� पेश भएको काय� स�पादन जमानतको अव�ध कामको �ुिट स�चाउने अव�ध र १ मिहना बढीको ह�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसार योजनाह�मा कामको वीमा नै
नगराई अ��तम िवल भु�ानी गरेको छ । िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको काय�स�प� जमानतको अव�ध िभ�को �यारे��ट समेत दे�खएन । िनयममा भएको �यव�थाको पालना गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

योजनाको नाम जमानत अव�ध अ��तम िवल भु�ानी रकम िनमा�ण �यवसायीको नाम

पू�चोक-हो�से-भोटेटार २०७८।३।१७ ४६४६४६० सतासी िन.से.

पा�थभरा िवकास काय��म २०७७।३।३० ४९१२३८ मनोकामना िन.से.

९१७,२१५

८१ �याके�जङ काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ३(क) मा �याके�जङ स�ब�धी �यव�था रहेको छ । एक आपसमा अ�तर स�ब��धत भै एउटै �याकेजमा संचालन गनु�पन� भएमा बाहेक �ित�प�ध�लाई संकुिचत र
�सिमत गन� गरी ठुला ठुला �याकेज बनाई वोलप� आ�ान गन� नह�ने �यव�था छ । काया�लयले गाउँपा�लका िभ�का ७ वडाह� िभ� रहेका िविभ� ८ सडकह�मा कालोप�े गन� वडा �तरीय काय��म बजेटबाट काय�
गराउन �.२३३०००००/- को एउटै �याकेज तयार गरी उ� लागत अनुमान गाउँपा�लका अ�य�बाट �वीकृत गरी वोलप� आ�ान गरेको पाइयो । उ� काय�गन� �ािव�धक र आ�थ�क ��ताव माग ग�रएकोमा ३
वटा वोलप�दाताको �ािव�धक ��ताव छनौट गरी सो म�ये आ�थ�क ��ताव �.१६६०२५००।१८ लाई छनौट गरी २०७७।८।१८ मा स�झौता गरेको छ । सडक िनमा�ण (कालोप�े समेत) काय� गराउदा सडक
चौडा नगरी Single lane (४ मी. दे�ख ५.५० मी.) को सडकह�मा ड� ेन िनमा�ण र कालोप�ेको काममा खच� गरेको पाइयो । अलग अलग रहेका सडकह�को �तरो�ती र कालोप�े काय� गराउन एउटै �याकेज तयार
गरी �ित�पधा� �सिमत गरी खच� गरेको दे�खयो ।

कामको लागत अनुमान तयार गदा� िपचको Thickness 0.03 मी. रहेकोमा काम गराउदा 0.28 मा� thickness बाट गराई भु�ानी गरेको Corecutter को परी�ण �रपोट� समेत समावेश गरेको पाइएन । साथै
सडक कालोप�े गन� काय� गराई भु�ानी गदा� �वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेशन अनुसार Tack coat को खपत अनुपात �ित व.मी. ०.६० �ल. ह�नुपन�मा परी�ण वेगर �ित व.मी. ०.७० का दरले भु�ानी गरी
�.१४६२७२/- थप भु�ानी गरेकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� �.

१४६,२७२
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८२ 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 स�परी�ण भई यस वष� फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�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 �६ नमूना िव�ालय सुधार ग�योजना अनु�प ब� आदश� मा.िव.लाई काय�
�गितको आधारमा खो�द ैजाने सीमा िनधा�रण गरी ब�क खाता रो�का
राखी �.१ करोड �० लाख िनकासा गएको छ । नमूना िवलालयले गरेको
काय� �गित तथा िवल भरापई �मािणत भई आएमा सो काय�को भौितक
�गित तथा िवल भरपाई �मािणत भई आएमा सो काय�को भौितक �गित
�ितवेदन, नापी िकताव पेश गरी रकम फरफारक गनु�पन�

१�०००००० १�००००००

२ २०७६।७७ �७.२ गणेश मा.िव.लाई शौचालय अनुदान वापत एउटै काय��मको लािग दोहोरो
िनकासा भएको िनद�िशका िवप�रत भएकोले संघीय राज�वमा िफता�
गनु�पन�

७००००० ७०००००

८३ अ�ाव�धक वे�जु ��थित
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ ।
�. हजारमा

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

५६३८९ १५७०० १०३०८७ १४३७७६
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