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दूयदृर्ि (Vision) 
 

जवापदेर्हता, ऩायदर्शाता य तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीम सॊस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्म (Mission) 
 

देशभा स्वतन्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भान्मता (Core Values) 

 

स्वतन्रता (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

ऩायदर्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 



 

 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै 
सयकायी कामाारमको रेखा काननुफभोर्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, 
प्रबावकारयता य और्ित्मसभेतको 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 । उर्ल्रर्खत सॊवैधातनक तथा काननुी व्मवस्था एॊव नेऩार 
सयकायी रेखाऩयीऺणभान, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण 
तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य स्थानीम तहसॉग 
सम्फर्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा मस स्थानीम तहको 207७/7८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न 
गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

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

रेखाऩयीऺणभा भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण तथा स्रोत व्मवस्थाऩन, आम सङ्करन, 
याजस्व छुट, फजेट अनशुासन, वषाान्तको 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 जनशर्क्तको कभी यहेको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत 
सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको 
मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहनकुा साथै 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनउऩय छरपर य फेरुज ु पस्मौटसम्फन्धी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको देर्खएन । रेखाऩयीऺणफाट 
औॊल्माएका व्महोयाहरू सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजउुऩय आवश्मक कायफाही गयी र्वत्तीम अनशुासन हनुे व्मवस्था 
तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा 
रेखाऩयीऺण गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीफाट स्थानीम तहका ऩदातधकायीहरूसॉग 
छरपरसभेत गरयएको छ। रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाान्वमनफाट 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 धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  
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प्रादेर्शक रेखाऩयीऺण भहातनदेशनारम, प्रदेश नॊ.१  
ऩर सॊखमा् २०७८।७९ 

ि.नॊ. ३८१                                                                                            तभतत् २०७९।३।२० 
र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

श्री अध्मऺज्मू, 

कभर गाउॉऩातरका, गाउॉ कामाऩातरकाको कामाारम, 
झाऩा । 

 

कैर्पमतसर्हतको याम 

हाभीरे कभर गाउॉऩातरकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्धत अन्म 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 सम्फर्न्धत अन्म र्ववयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फर्न्धत प्रितरत 
काननुफभोर्जभ सायबतूरूऩभा सही तथा मथाथा अवस्था र्िरण 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.8 कयोड 51 राख 83 हजाय फेरुज ुदेर्खएको छ । सोभध्मे प्रततर्क्रमाफाट रु.१ कयोड 63 राख 41 हजाय पस्मौट बई 
फाॉकी फेरुज ुरु.6 कयोड 88 राख 42 हजाय कामभ बएकोभा असरु गनुाऩने रू. १ कयोड 22 राख 7 हजाय, प्रभाण कागजात ऩेस गनुाऩने रू.2 
कयोड 21 राख 40 हजाय य तनमतभत गनुाऩने रू. 3 कयोड 44 राख 95 हजाय यहेको छ । गाउॉऩातरकाको गत वषाको रु.2 कयोड 75 राख 
69 हजाय फेरुज ुफाॉकी यहेकोभा मसवषा सभामोजन य सम्ऩयीऺणफाट पस्मौट एवॊ मो वषा कामभ बएको फेरुजसुभेत हारसम्भको अद्यावतधक फेरुज ु 
रु.7 कयोड 77 राख 33 हजाय यहेको छ । गाउॉऩातरकाको फेरुज ुवगीकयण य अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत मसैसाथ सॊरग्न छ । 

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

४.   आम्दानी तथा खिाको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्वन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेश्कीफाहेक सम्ऩर्त्त 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 सम्फर्न्धत अन्म प्रितरत काननुफभोर्जभ गरयएको छ । र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने स्थानीम तहसॉग हाभी स्वतन्र 
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 र्जम्भेवायी 

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

र्वत्तीम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजी  वा अन्म गल्तीसभेतका कायण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडायर्हत होस  बनी उर्ित आश्वस्तता प्राि गयी 
यामसर्हतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुा रेखाऩयीऺणको उद्दशे्म हो । रेखाऩयीऺणभा उर्ित आश्वस्ततारे साभान्मस्तयको आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको 
हनु्छ तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग 
सम्फर्न्धत अन्म प्रितरत काननुफभोर्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका जारसाजीजन्म वा अन्म गल्ती ऩत्ता रगाउन सक्ने 
तनर्ितता बने हुॉदैन। र्वत्तीम र्ववयणका उऩमोगकताारे साभान्मतमा गने आतथाक तनणामभा नै पयक ऩाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा सभग्रताभा हनेु 
र्वशेष वा जारसाजीजन्म वा अन्म गल्तीराई सायबतूरूऩभा गरत आॉकडा भातनएको छ।  

 

 

  

                                       
           (ऩद्मप्रसाद आिामा) 

 नामफ भहारेखाऩयीऺक



 

 
 

कभर गाउॉऩातरका, झाऩा 
 

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

(रु. हजायभा) 

प्रायर्म्बक 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 
र्जम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा  

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

50 122 85183 0 19 16341 50 103 68842 12207 34495 22140 0 0 56635 0 
                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत 

२०७७।७८   
 

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

मो वषा सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

झाऩा 27569 0 18678 8891 0 38842 77733 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : कमल गाउँपा�लका, झापा , कमल गाउँपा�लका , झापा

काया�लय �मुख का�जमान राई २०७८-४-२० हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख suwas shrestha २०७७-४-१ २०७८-४-१९

लेखा �मुख shrijana rai २०७७-४-१

बे�जु रकम ८५,१८२,७९८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ९,३६,५७,७४२.७१

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५३,३०,३५,८१० चालु खच� ३२,२४,०९,९३६

�देश सरकारबाट अनुदान १,७४,९०,००० पँूजीगत खच� २३,९३,२५,२३१

राज�व बाँडफाँट १०,८९,५७,१८३.४७ िव�ीय/अ�य �यव�था १७,५८,०३,३६३

आ�त�रक आय १,७७,०१,७१६.२

अ�य आय १९,५७,६३,४१२.५

कुल आय ८७,२९,४८,१२२.१७ कुल खच� ७३,७५,३८,५३०

बाँक� मौ�दात २२,९०,६७,३३४.८८
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय
सरकारको स�ालन गन� कमल गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले स�ालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु�
र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई लाभको िवतरणमा सुलभ र गुण�तरीय सेवा �दान गनु� हो ।
यस गाउँपा�लका अ�तग�त ७ वडा, गाउँसभा सद�य ३७ जना, ९७.४४ व.िक.मी. �े�फल, ४४३६५ जनसं�या र १ नं�वर �देशमा अव��थत छ ।

२ िव�ीय िववरण

�ा�ीभु�ानी िहसाव

२०७७ �ावण १ दे�ख २०७� आषाढ ३२ स�म

िव�ीय �ितवेदन

ि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) ७०,८७,४४,९५८ ६३,५८,८२,५४९.५४ १,१९,७०५ ६३,६०,०२,२५४.५४ ५५,५८,१९,१४७.४५ ५५,५८,१९,१४७.४५

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

६८,५८,७७,५९० ६०,४०,२१,८०५.५४ १,१९,७०५ ६०,४१,४१,५१०.५४ ५४,२०,०५,५०२.४५ ० ५४,२०,०५,५०२.४५

११००० कर ११ १०,८९,५१,७८० ९,७५,८९,०११.४१ ० ९,७५,८९,०११.४१ ७,९१,६८,२८६.२५ ० ७,९१,६८,२८६.२५

१३००० अनुदान ५५,८८,२५,८१० ४७,७५,०१,६४४ १,१९,७०५ ४७,७६,२१,३४९ ४३,९५,०५,७०४ ० ४३,९५,०५,७०४

संघीय सरकार १२ ५३,३०,३५,८१० ४६,२४,५४,९६७ १,१९,७०५ ४६,२५,७४,६७२ ३९,१२,७६,१८१ ० ३९,१२,७६,१८१

�देश सरकार १२ २,२४,९०,००० १,५०,४६,६७७ ० १,५०,४६,६७७ ४,८२,२९,५२३ ० ४,८२,२९,५२३

अ�त�रक �ोत ८,००,००० ० ० ० ० ० ०

जनसहभािगता २५,००,००० ० ० ० ० ० ०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४००० अ�य
राज�व

१,८१,००,००० २,८९,३१,१५०.१३ ० २,८९,३१,१५०.१३ १,८६,७६,७४३.६७ ० १,८६,७६,७४३.६७

ख. अ�य �ाि� २,२८,६७,३६८ ३,१८,६०,७४४ ३,१८,६०,७४४ १,३८,१३,६४५ १,३८,१३,६४५

िवतरण गन�  बाक�
राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� २,२८,६७,३६८ १,९४,६५,०७६ ० १,९४,६५,०७६ ७९,०६,०७० ० ७९,०६,०७०

धरौटी ० १,२३,९५,६६८ ० १,२३,९५,६६८ ५९,०७,५७५ ० ५९,०७,५७५

संघीय, �देश
सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ७९,४१,६४,०८२.७१ ५७,५४,५०,०१९ १,१९,७०५ ५७,५५,६९,७२४ ४८,४९,८०,३६३ ४८,४९,८०,३६३

ग. भु�ानी (स��त
कोषबाट)

७७,१२,९६,७१४.७१ ५६,१६,१५,४६२ १,१९,७०५ ५६,१७,३५,१६७ ४७,३९,३५,१६७ ४७,३९,३५,१६७

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ १८,०८,५९,९९० १५,५१,५३,४२१ ० १५,५१,५३,४२१ ३,४२,९५,९८२ ० ३,४२,९५,९८२

२२०००
मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ ९,२६,२६,८२० ५,१८,५२,६९५ १,१९,७०५ ५,१९,७२,४०० १,९४,८८,७७२ ० १,९४,८८,७७२

२५००० सहायता
(Subsidy)

१८ १,५९,४६,५०० १,३१,६५,८०६ ० १,३१,६५,८०६ १,५८,७६,९७५ ० १,५८,७६,९७५

२६००० अनुदान १८ १३,१५,१५,००० ९,१२,४१,६९८ ० ९,१२,४१,६९८ १४,३०,५४,५०२ ० १४,३०,५४,५०२

२७०००
सामा�जक सुर�ा

१८ १,११,६१,००० १,०१,७०,३६८ ० १,०१,७०,३६८ १०,८४,९७३ ० १०,८४,९७३

२८००० अ�य
खच�

१८ १३,४०,००० ७,०६,२४३ ० ७,०६,२४३ ७,६८,६९० ० ७,६८,६९०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१००० गैर
िव�ीय स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ ३३,७८,४७,४०४.७१ २३,९३,२५,२३१ ० २३,९३,२५,२३१ २५,९३,६५,२७३ ० २५,९३,६५,२७३

घ. अ�य भू�ानी २,२८,६७,३६८ १,३८,३४,५५७ १,३८,३४,५५७ ४८,४९,८०,३६३ ४८,४९,८०,३६३

कोषह� २,२८,६७,३६८ १,१९,०१,४२८ ० १,१९,०१,४२८ ८०,३०,७११ ० ८०,३०,७११

धरौटी ० १९,३३,९६९ ० १९,३३,९६९ ३०,१४,४८५ ० ३०,१४,४८५

संघीय, �देश
सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम
भु�ानी/दा�खला
गन�  बाक�

-८४० -८४०

ङ. यो वष�को बचत
(�युन)

(८,५४,१९,१२४.७१) ६,०४,३२,५३०.५४ ६,०४,३२,५३०.५४ ७,०८,३८,७८४.४५ ७,०८,३८,७८४.४५

च. गतवष�को
�ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

९,०४,३१,२६७.०९ ९,०४,३१,२६७.०९ १,५९,६४,८२२.०७ १,५९,६४,८२२.०७

वषा��तको बाक�
रकम (ङ + च)

(८,५४,१९,१२४.७१) १५,०८,६३,७९७.६३ १५,०८,६३,७९७.६३ ८,६८,०३,६०६.५२ ८,६८,०३,६०६.५२

ब�क तथा नगद
बाक�

२४ १५,०६,२२,१९२.६३ १५,०६,२२,१९२.६३ १०,६१,४७,५८०.२१ १०,६१,४७,५८०.२१

३ असुली
लेखापरी�णको म�यौदा �ितवेदन उपल�ध गराएपिछ �.४८६६५/- असुल भई दा�खला भएको छ

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ िविभ� आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� �यव�था रहेकोमा यस
पा�लकाले यस वष� स�म आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गरेको पाईएन । आ�त�रक िनय��ण �णाली लागु नगरेकोमा दे�खएका अ�य �यहोराह�ः

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो
अनुसार गरेको पाईएन
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता रा�ने, काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गन� गरेको पाईएन,

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 पाईएन
म�यकालीन खच� संरचना तयार नभएको, वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन,

ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा नगरेको र 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 छैन
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 छैन ।
अधुरा आयोजनाको सिम�ा सबै अधुरा आयोजनाह�को अिभलेख एिककृत गरी अ�ाव�धक गरेको पाईएन ।
सबै खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी अ�ाव�धक ग�रएको पाईएन।

तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

५ अिभलेख �यव�थापनः
महालेखा िनय��कको काया�लयको च.नं. १-२०७६।४।१ को प�ानुसार नेपालको संिवधान २०७२ को धारा २४१(४) बमो�जम महालेखापरी�कको काया�लयबाट
�वीकृत म ले प फारमको �योग गरी सरकारी काया�लयले लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छः

५.१ िविभ� सूचना �िव�ध प�िततफ� ः पा�लकाको �वािम�व र िनय��णमा रहेको सूचना �िव�ध स�ब��ध िववरण लेखापरी�णमा पेश नभएकोले यस स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.२ िविभ� मम�त अिभलेखः सवारी साधन र मेिशन �योगकोअिभलेख रा�न म. ले. प. फाराम ९०५ को(सवारी साधन र मेिशन �योगको लगबुकको)�यव�था भएकोमा पा�लकाले
उ�े�खत ढाँचामा सवारी साधन र मेिशन �योगको अिभलेख अ�ाव�धक रा�ने गरेको पाईएन । िनयमको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ ।

५.३ िविभ� �मण अिभलेखः �मण खच�को अिभलेख रा�न म.ले.प फारम नं.९०७(दिैनक काय� स�पादन िववरण), म.ले.प फारम नं.९०८(�मणमा खिटने पदा�धकारी वा
कम�चारीको �मण अिभलेख खाता) र म.ले.प फारम नं.९०९(�मण �ितवेदन ढाँचा) को �यव�था रहेकोमा अिभलेख अ�ाव�धक राखेको पाईएन । कानूनको �यव�थाको
पालना ह�नुपद�छ ।

५.४ िविभ� बे�जु लगतः यस स�ब�धमा सरकारी काया�लयको बे�जु लगत रा�न म.ले.प. फा.नं. ८०१ दे�ख ८०५ स�म तप�सलको फारमह�को �यव�था रहेकोमा पा�लकाले
तोिकएको ढाँचामा बे�जु लगत अ�ाव�धक गरेको पाईएन । िनयमको �यव�थाको पालना ग�र लगत अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

म. ले. प. फाराम ८०१ बे�जु लगत

म. ले. प. फाराम ८०२ बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन

म. ले. प. फाराम ८०३ बे�जुको के���य काया�लयगत लगत

म. ले. प. फाराम ८०४ बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन

म. ले. प. फाराम ८०५ स�परी�ण गो�वारा अिभलेख खाता

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ 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 २९७० २९७६

२ घरबाटो �सफा�रस १८३५ १८३५

३ नाता �मािणत ६९८ ६९८

४ ज�म मृ�य ुदता� १८०५ १८०५

ज�मा ७३०८ ७३०५

७ कम�चारी �यव�थापन

७.१ �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 संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम गनु�पन�मा सो अनुसार नभएको अव�था
दे�खएको छ ।

७.२ काया�लयले कम�चारीको तलब भ�ा तथा �ेड रकम भु�ानी गनु� अगाव ैिनजामती सेवा ऐन २०४९ को �यव�था बमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत नगरी तलव भ�ामा
खच� ह�ने गरेकोले यस वष� भएको तलव भ�ा खच� यिकन गन� आधार दे�खएन । ऐनको �यव�था अनुसार तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलव तथा �ेड रकम भु�ानी
गन�पद�छ ।

८ �े�गत बजेट खच� ��थित

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.१ िविभ� �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम �थानीय तहले बजेट तथा काय��म तयार गरी �वीकृत गदा� तोिकएका �े� र उप�े�गतमा �लएका ल�य अनु�प �गित
हा�सल गन�को लािग बजेट ��ताव गदा� िदगो िवकास ल�य हा�सल ह�ने गरी खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाको यस वष�को �े�गत खच� िववरण िन�नानुसार दे�खएको
छ ।

�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (�ितशत)

१ आ�थ�क िवकास १०,७९,६७,८१० ६,९१,९४,९६९ ६४.०९

२ सामा�जक िवकास ३३,८२,४८,००० २७,०६,३६,६०७ ८०.०१

३ पूवा�धार िवकास २३,०५,९५,९०४.७१ १४,७४,०६,२६६ ६३.९२

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १,५३,००,००० १,४२,२२,५५० ९२.९६

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ७,९१,८५,००० ६,०२,७४,७७५ ७६.१२

ज�मा ७७,१२,९६,७१४.७१ ५६,१७,३५,१६७ ७२.८२

उपरो�ानुसार काया�लयले पूवा�धार िवकासमा �वीकृत गरेको िविनयोजन अ�य �े�को भ�दा तुलना�मक �पमा कम रहेको छ । �शासनीक तफ� को खच� िविनयोजनको
तुलनामा सबै भ�दा बढी खच� भई रहेको अव�था दे�खएकोले �शासनीक खच�मा िनय��ण गरी पूवा�धार तफ� को लगानीमा वृि� गनु�पद�छ ।

८.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के���य �तरका योजनाह�को चौमा�सक र
बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा तोिकएको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरी �कािशत गन� गरेको पाइएन ।

९ कानुन ि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 १५ ऐन, ३ िनयमावली, ४ िनद�िशका
र २७ काय�िवधी समेत ४९ कानून एवं काय�िवधी िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० �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� १७ र यस बष� िविभ� िवषयका ४५ वटा िववाद सिहत कुल ६२ िववाद दता�
भएकोमा ४६ वटा िववाद फ��यौट भई १६ वटा िववाद फछ् य�ट गन� बाँक� दे�ख�छ र ३ वटा िववाद मा�थ�ो िनकायमा पठाइएको पाइयो । �याय स�पादन �ि�यालाई
ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ । 

११ ५४, १५७,

१५८, १६१
िनःशु�क पा�पु�तक र छा�वृ��ः 
िनःशु�क पा�पु�तकः िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को २०७८।२।२५ च नं ३९५ को प�रप�ानुसार न पाले २०७७ को IEMIS डाटाको आधारमा भौचर नं
१६१ बाट २१ वटा िव�ालयमा �.३१६४६६८/- िनःशु�क पा�पु�तक अनुदान रकम िनकासा िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म शैि�क स� २०७८ को IEMIS

डाटाबाट िव�ालयमा िनकासा पठाईएको रकमको िभडान गरी बढी भए नभएको रकम एिकन गरेको पाईएन । पा�लकाले कोिवडको कारण ब�द भएको िव�ालयमा सो
अव�धमा िनकासा ग�रएको पा�पु�तकबापत रकमबाट स�ब��धत िव�ालयह�ले िव�ाथ�ह�लाई पा�पु�तक ख�रद गरी िवतरण गरेको स�ब�धमा �माण पेश ह�नुपन�
�...३१६४६६८/-

छा�वृ��ः िव�ालयका िव�ाथ�ह�को लािग तोिकएको िफडर, अपाङ, द�लत तथा छा�ा छा�वृित बापत रकम िव�ालय खातामा िनकासा गरेको छ । कोिवड-१९ को
कारण २०७८/१/१३ दे�ख िव�ालयह� ब�द रहेको अव�थामा िव�ालयले तोिकएको आधारमा छा�वृ�� पाउने िव�ाथ�लाई रकम बुझाएको भरपाई र पा�लकाबाट
भएको अनुगमन �ितवेदन पेश नभएकोले सोको �माण पेश ह�नुपन� �...२०५००००/-

भौचर नं र िमित बापत रकम

५४।२०७७।१०।८ मंगलमय मािवको २७ िव�ाथ�लाई �.४०००/- को दरले िफडर छा�वृ��(�ावण दे�ख पौष) ६४८०००

१५७।२०७८।३।१२ छा�ा छा�ावृित २०२३@४००=८०९२००/-

द�लत छा�ावृित ३६२@४००=१४४८००/-

९५४०००

१५८।२०७८।३।१२ मंगलमय मािवको २८ िव�ाथ�लाई �.४०००/- को दरले िफडर छा�वृ��(माघ दे�ख बैशाख) ४४८०००

ज�मा २०५००००

५,२१४,६६८

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ अनुगमनः 
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 ।

१३ १८९ २०७८-३-२३ भौितक िनमा�ण अनुदानः 
संघीय सरकारबाट ह�ता�तरीत काय��म िश�ा शश�त तफ� को रकमबाट िनकासा िदई खच� गराउँदा काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७ को आधारमा तोिकए
बमो�जम काय� गराई खच� गनु�पन� �यव�था छ ।नेपाल सरकार िश�ा तथा मानव �ोत के��ले च.नं.२५४-२०७८।३।२० को प�बाट रा�� पित शैि�क सुधार
काय��मतफ� को रकम भौितक पूवा�धारको समेत त�काल िनकासा िदई स�प� ह�न बाँक� काम गन� गराउने �यव�था गरी िनकासा िदन प�रप� गरेको छ । सोही प�रप�को
आधारमा देहायका िव�ालयह�लाई भवन रेट� ोिफिटङको लािग रकम िनकासा िदएकोमा िव�ालयले साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ को �यव�था
बमो�जम पेश ह�नुपन� काय� स�प� �ितवेदन लेखापरी�णको �ममा पेश भएन । स�झौताको शत� अनुसार भएको िनमा�ण काय�को काय� स�प� �ितवेदन �माण पेश ह�नपन�
�.

िव�ालयको नाम रकम

कंचनजंघा आिवलाई िव�ालय रेट� ोिफिटङ बापत १५०००००

१,५००,०००

१४ तलबी �ितवेदनः 
गाउँपा�लका अ�तग�तका िव�ालयमा काय�रत िश�कह�को तलवी �ितवेदन िश�क िकताबखानाबाट पा�रत गराएर मा� तलब भ�ा भु�ानी गन� िम�ने �यव�था छ ।
लेखापरी�णको �ममा आव २०७७।७८ को िश�क िकताबखानाबाट पा�रत भएको तलबी �ितवेदन पेश नभएकोले यस िश�क तलब भ�ामा खच� भएको रकम एिकन
गन� सिकएन । तलबी �ितवेदन पा�रत गराएरमा� तलबभ�ा भु�ानी ह�नुपद�छ ।

१५ राज�व असुली तथा दा�खला अव�था
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१५.१
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े� िभ�को दह�र बह�र तथा खोला ज�य पदाथ�को �वीकृत आई.ई.ई. �ितवेदनको
आधारमा संकलन र िवि� िवतरण गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले लेखापरी�णलाई २०७८।१०।२८ मा िदएको जानकारी अनुसार रतुवा खोला तफ� को �े�
दमक नगरपा�लकासँग संय�ु �पमा ठे�का संचालन गरी दमक नगरपा�लकाले नेतृ�वमा संचालन गरेको भएतापिन कमल खोला लगायत पा�लका िभ�का अ�य
खोलाह�बाट ठे�का नलगाएको �यहोराको जानकारी िदएको छ । तर िशवसता�ी नगरपा�लकाले कमल खोला सिहतको �े�को ठे�का संचालन गरेको
भएतापिन सो पा�लकासँग ठे�का स�ब�धमा भएको स�झौता वा आय स�ब�धमा खुलाएको छैन । दमक नगरपा�लकासँग संय�ु ठे�का ह�नु अिघको अव�धमा
अमानतबाट समेत संकलन र िवि�को काय� भएकोमा सो अव�धको आय िववरण लेखापरी�णमा पेश भएन । रतुवा खोला तफ�  दमक नगरपा�लकासँग संय�ु
ठे�कामा कमल गाउँपा�लका तफ�  �स�ले�या�पा र बस�त चौक नाका तोिकएकोले उ� दवु ैनाकाबाट अमानत संकलनको अव�धमा �योग भएका र�सद तथा
पा�लकाबाट संकलन ग�रएको आय समेत पेश नभएकोले यस स�ब�धमा पा�लकाबाट पुन यिकन गनु�पद�छ । आय रकमको लेखा�न गरी लेखापरी�णमा समेत
पेश ह�नुपद�छ ।
लेखापरी�णमा �ा� िववरण अनुसार काया�लयले ४ वटा सडक ख�डबाट �थानीय पूवा�धार सेवा शु�क असुल गरेको र हाट बजार तफ� को कोिभड १९को कारण
कुनै ठे�का ब�दोव�त नगरेको िववरणबाट दे�खएको छ । केखा� �या�पा सडकको पूवा�धार उपयोग सेवा शु�क वापत कवुल गन� िनमा�ण �यवसायी चा��लङ
िव�डस�ले कवुल अंक �.५५००००/- म�ये �थम िक�ता २०७७।५।३१ मा बुझाएको भएतापिन दो�ो िक�ता रकम स�झौतामा तोिकएको अव�ध भ�दा िढला
गरी २०७८।३।२८ मा मा� दा�खला गरेको दे�खएको छ ।

१५.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ ले राज�व असुली र दा�खला स�ब�धमा �यव�था गरी आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी रकम तोिकए
बमो�जम दा�खला गरी �े�ता तयार गनु�पन�मा वडा काया�लयबाट संकलन ग�रएको रकम मिहनाको अ��यमा मा� गाउँपा�लका के��मा बुझाउने गरेको र गाउँपा�लका
के��मा संकलन ग�रएको रकम समेत कानूनमा तोिकएको अव�धमा दा�खला ह�ने नगरेको दे�खएको स�ब�धमा नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� िन�नानुसार दे�खयो ।

वडा नं. मिहना दा�खला िमित रकम कैिफयत

३ �ावण २०७७।५।३१ ६०९०५

२०७६।५।२२ १०००००

२०७७।४।२० १०००००
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६ �ावण २०७७।५।२५ २५२९१३

भा� २०७६।६।८ ५५७००

आ��वन २०७७।६।२८ १०००००

२०७७।७।१९ ७९०९०

काित�क २०७७।८।८ ५४७५३

मं�सर २०७७।९।२ १२३७५९

७ काित�क २०७७।८।८ ३७७००

२०७८।१।२२ १०८५ काित�क छुट उ�ेख गरी

५ मं�सर २०७७।८।१६ ६७८०६

२०७७।९।१ १००९२९

४ मं�सर २०७७।९।७ १४८९६०

गा.पा. के�� चै� २०७८।१।२१ २०००००

२०७८।१।२० १३९९

२०७८।१।१९ १४३११

२०७८।१।१६ २१४०००

२०७८।२।२७ दे�ख २०७८।३।३१ स�मको रकम ३१०३०७ २०७८।३।३१ मा मा� दा�खला गरेको

उपरो�ानुसारको अव�थाले वडा काया�लयह�ले सुचना �िव�ध �स�म माफ� त संकलन गरेको राज�व रकम कानूनले तोकेको अव�ध िभ� ब�कमा ज�मा गरी सोही
अनुसार गाउँपा�लका के��ले ब�कसँग िभडान गरी �े�ता अ�ाव�ध गनु�पन�मा सो अनुसार ह�ने नगरेको साथै वडाबाट दा�खला िदनको र सो भ�दा अिघ�ो मिहनाको रकम
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समेत एकै पटक दा�खला गन� गरेको स�ब�धमा पा�लकाबाट पुन यिकन गरी रकम िढला दा�खला गरेको अव�ध यिकन गरी कानूनमा तोिकएको �यव�था बमो�जम ला�े
ज�रवाना समेत असुल ह�नुपद�छ । 

१६ साव�जिनक परी�ण र सुनुवाई अव�था

१६.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ बमो�जम िनमा�ण स�ब�धी काय� गराई भु�ानी गदा� �वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेशन बमो�जम तोिकएको ि��वे�सी र प�रमाणमा
िनमा�ण सामा�ीको गुण�तर परी�ण गराएर मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त गराएका िनमा�ण स�ब�धी कामको गुण�तर
परी�ण गराई �रपोट� समावेश गरेको पाइएन । िनमा�ण �यवसायीबाट गराएको कामको समेत तोिकए बमो�जमको प�रमाण पुरा ह�ने गरी परी�ण गराएको अिभलेख
नरहेकोले सबै िनमा�ण काय�मा �योग भएका सामा�ीह�को गुण�तर परी�णको काय� भएको मा�े आधार दे�खएन । िनमयमा भएको �यव�थाको पालना गरी गुण�तर
परी�ण गराएर मा� भु�ानी गनु�पद�छ ।

१६.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक
परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था भएतापिन पा�लकाले यो वष� संचालन ग�रएका सेवा तथा िनमा�ण स�ब�धी काय�ह�मा
साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गरे गराएको िववरण उपल�ध नभएकोले यस स�ब�धमा उ�ेख गन� सिकएन ।

१७ अनुदान �ाि� र िफता� 
�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 सो अनुसार नगरेको तथा संघीय तथा �देश सरकारबाट �ा� समपुरक बाहेकको रकम िन�नानुसार स�ब��धत िनकायमा िफता� पठाएको
छ ।

बचत रकम िफता� अव�ध र िनकाय रकम

संघीय २०७८।४।७ कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय ५८८३४९४६

२०७८।४।७ कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय ११६२६१९२

�देश २०७८।४।७ कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय २४४३३२३
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१८ �गित र अनुगमन

१८.१ आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म
बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�मा सो अनुसार चौमा�सक �गित िववरण बनाई अनुगमन मू�या�न ह�ने गरेको दे�खएन ।

१८.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक
तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था भएकोमा काया�लयले अवकाश कोष �थापना स�ब�धी
काय�िव�ध बनाई खडा गरेको पाइएन ।

१८.३ �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 सो अनुसार गन� नगरेको पाइएन ।

१९ स�प�� संर�ण र उपयोग 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम पा�लकाले आफु मातहतको साव�जिनक स�प��को अिभलेख अ�ाव�धक गरी स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र
मापद�ड तयार गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले यस स�ब�धी मापद�ड बनाई लागु गरेको पाइएन ।

२० कोिभड-१९ तफ�

२०.१ कोिभडको संभािवत लहरको आँकलन र पूव�तयारीः पा�लकाले दो�ो लहरको संभािवत जो�खमको आँकलन र पूव� तयारी स�ब�धमा �प� काय� योजना तयार गरी लागु
गरेको पाइएन । तर कोरोना सं�मणको �भाव सु� भएपिछ �वारे��टन तथा आइसोलेशन के��ह� �थापना गरी संकलनमा �याएको छ । कोिभड उपचारको लािग
अ�पतालको �पमा संचालन गन� उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराई अ�थायी भवन समेत िनमा�ण गरेको भएतापिन हाल उ� भवन संचालनमा रहेको पाइएन ।
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२०.२ औष�धज�य साम�ी ख�रदः काया�लयले कोिभड-19 सं�मणको रोकथाम तथा उपचारको लािग सुर�ा साम�ी PPE, VTM ख�रद काय� सोझै �कृयाबाट
स�लायस�ह�बाट ख�रद गन� गरेको पाइयो । �वा��य सुर�ासँग स�ब��धत सामा�ीह� ख�रद गदा� उ� साम�ीह�को िवि� िवतरण तथा स�लाई गन� गरी दता� भएका
िव�ेताबाट ख�रद गनु�पन�मा २०७७।९।१४ मा ४० वटा PPE र ४०० वटा VTM �.191999/- मा J & Sons Business PVT िवता�मोडबाट ख�रद गरेको पाइयो ।
उ� फम� �वा��य ज�य सामा�ी ख�रद िव�ध दता� रहेको फम�को �माण समावेश भएको नपाइएकोले सोझै ख�रद काय� तोिकएको आधार पुरा गरी ख�रद गन� मा�
सिकएन �.191999/-

१९१,९९९

२०.३ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम पा�लकालाई �ा� ह�ने सबै �कारको आय संिचतकोष दा�खला गरेर मा� खच� गनु�पन� �यव�था छ । कोरोना सं�मणको
रोकथाम तथा उपचारको लािग िविभ� �यि� सं�था तथा �देश सरकार र संघीय सरकार बाट �ा� भएको रकम संिचतकोष खातामा ज�मा नगरी छु�ै खातामा राखेर
खच� गन� गरेको छ । गाउँपा�लकाले �कोप �यव�थापन कोष खातामा यो वष� �.१३५३४२६०/- �ज�मेवारी सारी सो म�ये �.७८२००४/- खच� गरेको र
�.५७००२२६/- बाँक� रहेको तथा कोरोना सं�मण रोकथाम तथा उपचार काय�मा िविभ� �यि� तथा सं�थाबाट �.१८६२९०/- समेत �ा� भएको िववरणबाट
दे�खएको छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०.४ जो�खम भ�ाः कोरोना भाइरस सं�मण रोकथाम तथा उपचारमा अ�प�तीमा रही काम गन� �वा��य जनशि�ह�को लािग नेपाल सरकारको २०७६।१२।९ को
िनमा�णबाट जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश २०७७ जारी भएको छ । आदेशमा कोरोना भाइरसको उपचारको काय�मा खिटएको लािग तोिकएको �कृया र आधार पुरा
गरे पिछ तोिकए बमो�जम �ितशतका दरबाट भ�ा िदन सिकने �यव�था छ पा�लकाले कोिभडको पिहलो लहर २०७६।१२।११ दे�ख यो सं�मण िनय��ण स�ब�धी
काय�मा खिटएको आधार देखाई भौ.नं.21/2076/6/28 मा िन�नानुसारका कम�चारीलाई ११६ िदनको जो�खम भ�ा वापतको रकम भु�ानी गरेको पाइयो ।

नाम रकम िदन

बाबुराम थुलुङ 33600 116

इ�� �. अया�ल 33600 116

ड�बर �े� 33600 116

मेनुका पौडेल 33600 116

िवस�जन मो�ान 33600 116

जीता �यौपाने 33600 34

भानु खनाल 33600 34

सीता सु�बा 33600

जो�खम भ�ा आदेश २०७७ मा भ�ा भु�ानी गदा� स�ब��धत �यि�लाई खटाएको �थानको िनण�य र हा�जरी समेत समावेश गनु�पन� �यव�था छ । उपरो�ानुसार आ.ब.

२०७६।७७ को अव�धको जो�खम भ�ा वापतको रकम भु�ानी गदा� सो अव�धमा कोरोना सं�मण तथा उपचारमा स�ब��धतलाई �थान र अव�ध तोिक खटाएको
�मण समावेश नभएको भु�ानी बाँक� िववरण चढाई �मािणत नभएको र जो�खम भ�ा वापत गाउँ सभाबाट बजेट िविनयोजन वेगर भु�ानी िदएको अिनयिमत
�.100800/-

१००,८००
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२०.५ �वारे��टन खाना खाजाः कोरोना सं�मण िनय��ण स�ब�धी नेपाल सरकारबाट �वीकृत �वारे��टन �यव�थापन मापद�डमा �वारे��टनमा रहने �यि�ह�को लािग
खानाखाजाको �यव�थापन गदा� स�ब��धत �ज�ाको नेपाल �हरी दिैनक राशन दरको आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �वारे��टनको खाना खाजा वापत कृ�ण
�साद दहाललाई �ित �यि� �.290/- र रे�मा खाजा घरलाई �.250/- का दरले �वारे��टनको खाना खाजाको रकम भु�ानी गरेको पाइयो । �वारे��टन रहने
�यि�ह�को नाम नामेसी �वेश अव�ध र िड�चाज� अव�ध खुलेको िववरण पेश नभएकोले �वारे��टन खाजा खानामा भएको खच� यिकन गन� सिकएन �.४६४४९६/-

उपभो�ा सिमितको कामः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा �थानीय �तरमा बसोवास गन� वा�स�दा र �य�तो सेवा उपयोग गन� समुदाय मा�
रहेको उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । िनयम ९७(१२) मा उपभो�ा सिमितसँग भएको स�झौताबाट काय� स�प� भएपिछ सोको रेखदेख, मम�त संभार
गन� �ज�मेवारी समेत तोक� योजनाको �वामी�व उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले केखा� बजार बाटो �ाभेल तथा मम�त उपभो�ा
सिमितसँग वडा नं.5 को साव�जिनक जंगल �े� िभ�को ज�गामा कोिभड-19 सं�िमत �यि�ह� रा�ने �योगजनको लािग भवन तयार गदा� फलामे ट� � र िटनको छाना
रहने गरी टहरा िनमा�णको काय� गन� �.2558462.22 को लागत अनुमान �वीकृत गरी २०७७।४।२० मा काय�देश िदई २०७७।७।३० स�मको अव�धमा काय� गन�
स�झौता गरी �.2491616/- भु�ानी गरेको पाइयो । उ� काय�को काय� स�प� �ितवेदन काया�लय �मुखबाट �मािणत नभएको, साव�जिनक जंगल �े�मा �थायी �पमा
टहरा िनमा�ण गरी खच� गरेकोमा सो संरचना िनमा�ण गन� �वीकृती स�ब��धत िडिभजन बन काया�लय बाट �वीकृत नभएको, एउटा योजनाको कामको लािग गठन भएको
उपभो�ा सिमितलाई छु�ै �थान र फरक कामको लािग छनौट गरी स�झौता गरेको, स�प� भएको काम सिमितलाई ह�ता�तरण गरी संर�ण को �ज�मेवारी निदएको
अव�था दे�खयो । गाउँपा�लकाले िविभ� �कुलह�मा समेत थप �वारे��टन �थल तयार गद� �.192484/- खच� गरेको समेत दे�खएकोले कोरोना सं�मण तथा उपचार
काय�मा भएको �वारे��टन �थल िनमा�ण काय� िमत�ययी तथा �भावकारी �पमा खच� गरेको मा�े आधार दे�खएन �.२४९१६१६/-

२,९५६,११२

२०.६ खोप उपल�ध सेवाः नेपाल सरकारले सबै नाग�रकलाई कोरोना िव��को खोप उपल�ध गराउने नीित अनु�प यस गाउँपा�लकामा आ.व. २०७७।७८ मा िन�नानुसारको
खोपको डोज �ा� गरी देहाय अनुसारको नाग�रकलाई खोप सेवा उपल�ध गराएको दे�खएको छ ।

खोपको नाम �ा� डोज खच� डोज मिहला पु�ष ज�मा

भेरो�सल १३३८ १३३८ ६५० ६८८ १३३८

कोिभ�स�ड ३२४० ३२४० १४१९ १८३४ ३२५३

२१ पदा�धकारी सुिवधा
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२१.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.३९४९६०१/- खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ

२१.२ गाउँ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ मा सुिवधा रकम भु�ानी गदा� मा�सक अनुगमन वापतको रकम भु�ानी गदा� अिनवाय� �पमा अनुगमन
�ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था भएतापिन पा�लकाले पदा�धकारीह�लाई अनुगमन भ�ा भु�ानी गदा� अनुगमन �ितवेदन �लने गरेको पाइएन ।

२२ िविभ� धरौटी िफता�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२४ (२) मा काया�लयले िनमा�ण लगायत अ�य ख�रद काय�को भु�ानी गदा� क�ा गरेको �रटे�शन मिन िफता� भु�ानी
गदा� पालना गनु�पन� िनयम स�ब�धमा �यव�था छ ।आ�त�रक राज�व िवभागको प�रप� अनुसार िनमा�ण �यवसायीको धरौटी िफता� गदा� स�ब��धत आय वष�को कर चु�ा
�माण प� र मू.अ.कर समायोजन समेतको �माण �लएर मा� धरौटी िफता� गनु�पन�मा काया�लयले िन�नानुसारका िनमा�ण �यवसायी लगायत िव�ेताको धरौटी िफता� गदा�
मू.अ.कर समायोजनको �माण संल� नगरी िफता� गरेकोले सोको �माण पेश ह�नुपन� �...

भौ.नं./िमित फम�को नाम धरौटी रकम कैिफयत

८।२०७७।५।२६ �े� िनमा�ण सेवा २१२७० कर चु�ा र मू.अ.कर समायोजन �माण नभएको

२६।२०७७।६।८ सदे�बा िनमा�ण सेवा ८६४६७ मू.अ.कर समायोजन �माण नभएको

३४।२०७७।७।२० �ेमा क�सट��सन ए�ड स�लायस� १२८२१२ कर चु�ा र मू.अ.कर समायोजन �माण नभएको

५८।२०७८।१।१९ क�काई बबई िनमा�ण सेवा २६०२९ मू.अ.कर समायोजन �माण नभएको

ज�मा २६१९७८

२६१,९७८
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२३ पे�क� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ बमो�जम पे�क� �लने कम�चारीले तोिकएको काय� स�प� गरी काया�लय फिक� एको १५ िदन िभ�
फाँटवारी पेश गरी पे�क� फ�य�ट गनु�पन� तथा अ�य संघ सं�था र िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� स�झौतामा तोिकएको �याद िभ� फ�य�ट गनु�पन�मा आ�थ�क
वष�को अ�त स�म िन�नानुसार बाँक� रहेको पे�क� असुल फ�य�ट ह�नुपन� �.

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �यि�, फम� वा क�पनीको नाम �याद ननाघेको पे�क� �याद नाघेको पे�क�

महे�� र�न मा�यिमक िव�ालय भवन िनमा�ण,समयगढ क�काई इ�टरनेशनल िव�डस� �ा.�ल. १३७७५०४

�संचाई िमटरको िवलमा उठेको रकममा २५% अनुदान िदने अमृत कुमार साह १८९३३२

िव�ुत िव�तार तथा �यव�थापन नेपाल िव� ुत �ा�धकरण गौरादह ६४६१५

व�ड ट� ेड क�ट��सन क�पनी �ल. १२८७२८२

ज�मा २६६४७८४ २५३९४७

२५३,९४७

२४ िविभ� �ज�मेवारी फरकः 
�थानीय तहको संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब तयार गरी �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाको
लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार गत वष�को अ��यमा संिचतकोषमा �.९३६५७७४२।७१ मौ�दात रहेकोमा, यस वष� सोही रकमको �ज�मेवारी सारी िहसाब फरक
दे�खएमा िमलान गनु�पन�मा पा�लकाले पेश गरेको आ.व २०७७।७८ को �ाि� भु�ानी िहसाब(मलेप फारम नं २७२) मा गत वष�को �ज�मेवरी बापत रकम
�.९०४३१२६७।०९ मा� दे�खएकोले �ज�मेवारीमा घटी दे�खएको �.३२२६४७५।६२ स�ब�धमा ब�क िभडान गरी यथाथ� मौ�दातको �माण पेश ह�नुपन� �...

३,२२६,४७५.६२
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२५ िनशु�क औष�ध ख�रद 

िनशु�क औष�धः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा �सलब�दी दरभाउप�बाट ख�रद स�ब�धी �यव�था रहेको छ । काया�लयले ५८ �कारका िनशु�क औष�धह�
ख�रद स�ब�धी काय� गन� लागत अनुमान तयार गदा� आव�यक प�रमाणको आधारमा �.6900069/- को लागत अनुमान भएको तर वािष�क बजेट �.20 लाख मा� रहेको
देखाई �.20 लाखको औष�ध र सेमी अटो बायोमेिट�क एनालाइजर �.3 लाख ५० हजारमा ख�रद काय� गन� गरी ४५ �कारका औष�ध मा� ख�रद गन� र लागत अनुमान
समेत �.२० लाख कायम गरी २०७७।६।२ मा �सलब�दी दरभाउप� माग गरेको पाइयो । उ� अव�ध िभ� ३ वटा दरभाउप� पेश भै �यनुतम कवुल गन� ड� ागन
इ�टर�ाइजेज फाम�सीको �.17५७०१६/- को दरभाउप� �वीकृत गरी स�झौता ग�रकेपिछ पुनः ५८ �कारकै औष�ध स�लाईको माग फारम पठाई खच� गरेको पाइयो ।
�वीकृत लागत अनुमानलाई बजेटको सीमा िभ� मा� राखी घटी सं�यामा औष�ध ख�रद गन� �वीकृत गरेकोमा स�लायस�को छनौट पिछ पुनः थप प�रमाण औष�ध ख�रद
गरेको काय�ले वा�तिवक आव�यक औष�धह� मा� ख�रद गरेको मा�े आधार दे�खएन । िनयममा भएको �यव�थाको पालना गरेर मा� ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

२६ सोझै ख�रद 

बजेट रकम र ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८ मा वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले वािष�क ख�रद योजना तयार
गरेको पाइएन । िनयम ५ मा मालसामान ख�रद स�ब�धी कारवाही शु� गनु�अिघ स�ब��धत िनकायको ख�रद इकाइले शाखा महाशाखाबाट ख�रद माग �ा� गरी माग
ग�रएको मालसामानको �कार, गुण�तर, प�रमाण स�ब�ध िववरण, मालसामान आव�यक पन� समय र अनुमािनत मू�य समेतको �वीकृत गराउनुपन� �यव�था छ ।
पा�लकाले २०७७।७८ को िविनयोजनमा िव�ुत िव�तार तथा �यव�थापन िशष�कमा �.20 लाख िविनयोजन गरेको पाइयो । काया�लयले उ� बजेटबाट वडाह�बाट
िवजुलीको ब�ब माग भएको उ�ेख गरी ��येक वडामा �.70000/- को दरबाट ४० वाट को LED ब�ब ख�रद गन� िट�पणी माफ� त उ�ेख गरेको भएतापिन ब�बको
�पे�सिफकेशन तोकेको पाइएन । उ� ख�रदको लागत अनुमान तयार गदा� LED ब�ब १ वष� वारे��ट, म�यम गुण�तर उ�ेख गरी �ित गोटा �.880/- का दरले ४९३
वटाको �.490239.30 �वीकृत गरेको छ । िवजुलीको ब�ब ख�रद काय� दररेट माग गदा� ३ िव�ेताबाट दररेट �लई घटी दर पेश गरेको एन.ई.सी. पावर कोिहनुर
ट� े िडङबाट ४५ वाट को LED ब�ब �.840.71 �ित गोटाको दरबाट २०७७।७।४ मा �वीकृत र स�झौता गरी ३ िदन िभ� स�लाई गन� आदेश िदएको छ । उ�
स�लायस�बाट ५०० थान ब�ब ख�रद गरी �ित वडा ७० थानको दरले (५ वडामा ८० थान) वडा सिचवलाई ब�ब बुझाएको आधारमा स�लायस�लाई भु�ानी गरेको
दे�खयो । ख�रद गनु�पूव� माग संकलन नगरेको, �पे�सिफकेशन नतोकेको (गुण�तर म�यम) र िविनयोजन बजेटमा �.20 लाख �यव�था भएतापिन सोझै ख�रदको सीमा
िभ�को मा� लागत अनुमान तयारी गरी ख�रद गना�ले िमत�ययी ढंगबाट गुण�तरय�ु मालसामान पाएको मा�े आधार दे�खएन। ख�रद योजनामा समावेश गरी
�ित�पधा�बाट गुण�तरय�ु मालसामान ख�रद गनु�पद�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ ७१७ २०७८-३-२९ �संचाई िमटर िवल 

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 �संचाई िमटरको िवलमा उठेको रकममा २५ �ितशत अनुदान काय��म
अ�तग�त वडा नं. १ का ३४४ जनाको २५ �ितशत िव�ुत द�तुर रकम �. २१०६६८/- भु�ानी गरेकोमा िमटर �रिड� िवल समावेश नभएकोले खच� एिकन गन�
नसिकएको �.

२१०,६६८

२८ िविभ� वडा �तरीय योजना अनुगमन 

�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 । साथै 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 । योजनाको काय� गराउँदा स�ब��धत साइट इ��जिनयर खिटएको अव�थामा ती कम�चारी तथा उपा�य�बाट अनुगमन गराई काय� गनु�पन�मा
पा�लकाले वडामा स�ा�लत �. २ लाख स�मका योजना वडा सिमितबाट अनुगमन गराई सो बापत देहायअनुसार �. २६५०००/- अनुगमन भ�ा खच� लेखेको छ ।
ऐनमा �यव�था भएको अनुगमन सिमित भ�दा फरक गरी वडागत सिमित माफ� त अनुगमन गराई अनुगमन भ�ा भु�ानी बापतको खच� िनयमस�मत नदे�खएको �.

गो. भौ. नं. र िमित वडा न�वर सहभागी सं�या अनुगमन सं�या भु�ानी रकम

५५८-०७८।३।१२ ६ ४ ७ २८०००

५६२-०७८।३।१४ ५ ५ ८ ३५०००

६१२-०७८।३।२२ ४ ४ १२ ४८०००

६२९-०७८।३।२३ ३ ५ १० ५००००

६३५-०७८।३।२४ १ ६ ६ ३६०००

६३८-०७८।३।२४ २ ४ ३ १२०००

५२७-०७८।२।३० ७ ६ १० ५६०००

ज�मा २६५०००

२६५,०००
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https://nams.oag.gov.np23 of 67

२९ �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 �. १६८६१०० /- 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 ।

३० 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� गाउँ सभा स�ालनमा गदा� भ�ा िवतरण बाहेक �याग, रेनकोट, खाना, खाजा, िचया, ना�ता लगायतको भु�ानीमा �. ३९७०००/-

खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िम�वययीता कायम गनु� पद�छ ।

३१ ि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 �. १३५६४६६/- 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 ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ िविभ� �यायीक सिमित भ�ा िवतरण 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ र ८८ भएको कारोबारको भु�ानी गनु�पुव� कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �यायीक सिमितको भ�ा िवतरण गदा� उपयु��
�यव�था बमो�जम अ�ीम कर क�ी गरेको पाइएन । अतः �यायीक सिमितको भ�ा भु�ानी गदा� कर बापत ला�े रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

�स.नं. नाम पद र दजा� भु�ानी रकम कर क�ी गनु�पन� रकम कर क�ी गरेको रकम नपुग कर

१ उपा�य� वेनु �साद �सवाकोटी २८८०० ४३२० २८८ ४०३२

२ का.पा.सद�य ताग वोगटी २४००० ३६०० २४० ३३६०

३ का.पा.सद�य वेदिनधी पो�ेल २४००० ३६०० २४० ३३६०

ज�मा १०७५२

१०,७५२

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ ६१४ २०७८-३-२२ िवधायन सिमित बैठक भ�ा 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ (संशोधन सिहत) को दफा ४ मा सभा�ारा गिठत िवषयगत सिमितको हकमा जितसुकै पटक बैठक
बसे पिन बैठकमा उप��थत सद�यले एक मिहनामा एउटा बैठकको मा� बैठक भ�ा पाउने उ�ेख छ । पा�लकाले िवधेयक सिमितको बैठक भ�ा खच� भु�ानी ले�दा
देहाय अनुसारका पदा�धकारी तथा कम�चारीह�लाई चै� र बैशाख मिहनामा १ भ�दा बढी बैठकको भ�ा भु�ानी पाइयो । यस �कारका बैठकको भ�ा भु�ानी िदन ऐन
बमो�जम निम�ने ह� ँदा उ� रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

�स. नं. नाम थर बैठक सं�या भु�ानी रकम क�ीकर घटाई कैिफयत

१ केदार कटुवाल २ १७०० एक मिहनामा २ पटक

२ च� गु�� २ १७०० एक मिहनामा २ पटक

३ शारदा पौडेल २ १७०० एक मिहनामा २ पटक

४ भोज कुमार ढँुगेल २ १७०० एक मिहनामा २ पटक

५ लय �साद चा�लागाई २ १७०० एक मिहनामा २ पटक

ज�मा ८५००

८,५००

३४ िविभ� �रतपूव�कको कर िबजक 

मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ अनुसार िव�ेताले �ेतालाई मू�य अिभवृि� कर समावेश व�तु तथा सेवा आपूित� गदा� अिनवाय� �पमा मू�य
अिभवृि� कर िबजक जारी गनु� पद�छ । पा�लकाले यस वष� इ�धन ख�रद बापत �रजाल आयल स�लायस� ए�ड ट� ेडस�लाई (�याट नं. ३०५३२०११५) �. १२४२३३९/-

भु�ानी िदएकोमा आपूत�कले िनयमानुसार �याट िवजक जारी नगरी पान िवजक जारी गरेको पाइयो । िनयममा भएको �यव�था अनुसार �याट िवजक जारी नगरी �यान
िवजकको आधारमा खच� लेखेको रकम िनयमस�मत नदे�खएको �.

१,२४२,३३९
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३५ 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 इ�धन तफ�  �. ५०००००/- र कम�चारी इ�धन िशष�कबाट यस वष� �. ११३४९०४/- 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।

३६ 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 �.

१४९३२३३/- र मेिशनरी   औजार मम�तमा �. ४३४६६७/- 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 ।

३७ ६४२ २०७८-३-२४ कृिष गु�योजना िनमा�ण 

बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने सुिन��चत भएका आयोजनाको मा� काया�लयले गु�योजना (डी.पी.आर.) �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । गाउँपा�लकाले यो बष� �वीकृत
बािष�क काय��म अनुसार गाउँपा�लकाका कृिष स�ब�धी गु�योजना िनमा�ण गरी �ितवेदन तयार गन� काय� इ��ट� गेटेड �टिडज ए�ड �रसच� से�टर �ा.�ल. बाट गराई �.

११८९५५१/- खच� लेखेको छ । य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को काय� �े�गत शत� तथा लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट
बमो�जमकै रकम खच� गन� गरेको दे�खयो । डी.पी.आर.तयार गदा� गाउँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा गाउँपा�लकाको
�ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� बजेट �ा� भै काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले
खच�को साथ�कता नदे�खएको �.

१,१८९,५५१

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ ६१८ २०७८-३-२२ मु�य अिभवृि� कर क�ी 
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 पानस स�लाय�स ए�ड ट� ेडस�लाई
�टे�नरी तथा काया�लय साम�ी ख�रदको भु�ानी �. ७३६४३२/- म�ये मु�य अिभवृि� कर �. ८४७२२/- को ३० �ितशतले ह�ने �. २५४१६/- 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� �.

२५,४१६

३९ करार कम�चारी 
�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 । पा�लकाले यस वष�
िविभ� पदमा कम�चारी करारमा �लई �. ९४७१८४०/- तलब भ�ा खच� लेखेको 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 क��यटुर अपरेटर १, सहायक
क��यटुर अपरेटर ८, सव ओवर�सयर २, अिमन १, ना.�ा.स. ३, �याव अ�ससटे�ट २ गरी ज�मा १७ जना कम�चारी करारमा िनयिु� गरी बष� भरीमा िनजह�को तलब
भ�ा बापत �. ६०७१४८०/- 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 �.

६,०७१,४८०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० िविभ� मा�सक अनुगमन भ�ा 
गाँउ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ (क) मा गाउँपा�लका अ�य�ले �. १००००/-, उपा�य�ले �. 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 वािष�क अनुगमन भ�ा

गाउँपा�लका अ�य� १ १०००० १२००००

गाउँपा�लका उपा�य� १ १०००० १२००००

वडा अ�य� ७ ४००० ३३६०००

काय�पा�लका सद�य ६ २००० १४४०००

ज�मा ७२००००

७२०,०००

४१ िविभ� 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 । गाउँपा�लकाका देहायबमो�जमका पदा�धकारीह�को सेवा सुिवधाबापत �ा� आयमा ला�े कर क�ी नगरेकोले कर बापतको रकम असुल गनु� पन� �.

पदा�धकारीको नाम र दजा� वािष�क आय कर यो�य आय क�ी गनु�पन� कर 

(सा.सु. कर सिहत)

क�ी गरेको 
सा.सु. कर

नपुग कर

अ�य� मेनुका का�ले ५२८००० ७८००० १२३०० ५२८० ७०२०

उपा�य� वेनु �साद �सवाकोटी ४८०००० ३०००० ७५०० ४८०० २७००

ज�मा ९७२०

९,७२०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ िविभ� गै� सरकारी सं�था माफ� त काय��म 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९९ मा १० लाख �पैयाँ भ�दा कम रकमको काय� मौजुदा सुिचमा रहेका �ैह सरकारी सं�थाबाट सूचना �काशन गरी
स�भव भए स�म ६ वटा र क��तमा ३ वटा सँग आ�थ�क ��ताव माग गरी कामको आव�य�ा, िक�सम, समयाव�ध, गुण�तर, जनशि�, काय� स�ालन िव�ध सिहतको
काय� �े�गत शत� र लागत मू�या�न िव�ध अनुसार पारदिश� �पमा छनौट गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले काय�पा�लका िनण�यको आधारमा देहायका �ैह सरकारी सं�था
माफ� त िविभ� काय��म स�ालन सोझै गरेको पाइयो । काय��म स�चालन गदा� खच�को न�स�, काय� �े�गत शत� समेत तयार नगरी िविभ� ता�लम स�चालन गरेको र
सहभागीह�को छनौटको मापद�ड �प� नदे�खएकोले काय��मले अपे�ा अनुसार �ितफल �ा� ह�ने िव�व�त आधार दे�खएन । िनयममा भएको �यव�था पालना नगरी
खच� गरेको रकम िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ नं. र िमित सं�थाको नाम काय��म भु�ानी रकम

३६४-०७७।१२।२ नेपाल आिदवासी जनजाती महासंघ क��यटुर ता�लम तथा सं�था स�ालन खच� २५००००

६०७-०७८।३।२२

५५९-०७८।३।१३ उ�मिशल मिहला जागरण के�� ढाकाको तान लगाउने ता�लम २०००००

६४४-०७८।३।२४ झापा �ािव�धक िश�ालय ढाका बुनाई ता�लम ४०००००

६४५-०७८।३।२४ नेपाल आिदवासी जनजाती महासंघ �ल��ब� ता�लम ३०००००

६४६-०७८।३।२४ नेपाल आिदवासी जनजाती महासंघ भाषा सं�कृित तथा भेषभुषा संर�ण ता�लम ३७८०००

६५०-०७८।३।२४ समावेशी मिहला शसि�करण के�� चुरा पोते बनाउने ता�लम १४६६७०

ज�मा १६७४६७०

१,६७४,६७०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ िविभ� न�फाईलरः 
मू�य अिभवृि� कर ऐन,२०५२को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गते िभ� स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ। तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �.२७०२६०/- भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण
अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो ।

गो.भौ.नं र िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं मू.अ.कर रकम न�फाईलर रहेको िमित

६५-२०७७।११।६(सशत�) व�ड� ट� ेड क�सट��सन क�पनी �ा.�ल. ६०३५५८५९३ ६२५८९ आ.व.२०७६।७७ दे�ख

६७-२०७७।११।६ (नपा पँू�जगत) व�ड� ट� ेड क�सट��सन क�पनी �ा.�ल. ६०३५५८५९३ ६३०४२ आ.व.२०७६।७७ दे�ख

१५२-२०७८।१।१९ (नपा पँू�जगत) व�ड� ट� ेड क�सट��सन क�पनी �ा.�ल. ६०३५५८५९३ ७५६३४ आ.व.२०७६।७७ दे�ख

३१४-२०७८।३।३० (नपा पँू�जगत) व�ड� ट� ेड क�सट��सन क�पनी �ा.�ल. ६०३५५८५९३ ६८९९५ आ.व.२०७६।७७ दे�ख

ज�मा २७०२६०

कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन नभएको �माण पेश ह�नुपन� �.

२७०,२६०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ िविभ� िफ�ड भ�ाः 
िफ�ड भ�ाः नेपाल सरकारले २०७६।४।१ दे�ख लागु ह�ने गरी संघ, �देश तथा �थानीय तहका कम�चारीह�को तलव भ�ा स�ब�धी �यव�था गरेको छ । अथ�
म��ालयबाट �कािशत तलवमान स�ब�धी सूचनामा �थानीय तहमा काय�रत कम�चारीलाई थप िफ�ड भ�ाको �यव�था रहेको पाइएन । पा�लकाले �वा��य शाखातफ�
काय�रत िन�नानुसारका कम�चारीलाई मा�सक �थानीय भ�ाको अित�र� िफ�ड भ�ा उ�ेख गरी यो वष� �.७२०००/- भु�ानी गरेको छ । �थानीय तहमा समायोजन
भै �थानीय भ�ा पाइरहेका कम�चारीलाई थप िफ�ड भ�ा भु�ानी गरेकोले उ� रकम पाउने आधार �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा दोहोरो भ�ा रकम असुल ह�नुपद�छ �.

पद नाम थर भु�ानी रकम(मा�सक �.१५००/- दर)

अ.न.िम.पाँचौ �ी कमला पौडेल १८०००

अ.न.िम.पाँचौ ड�बर कुमारी शेमा� १८०००

अ.हे.व.चौथो अमृत बहादरु �ल�बु १८०००

अ.हे.व.चौथो ल�मण भ�राई १८०००

ज�मा ७२०००

७२,०००

४५ २१८ २०७८-३-२७ भौचर पेश नभएकोः 
पा�लकाले उ�े�खत भौचर र िमितमा िश�ा सशत�तफ�  �ित िव�ाथ� लागतको आधारमा �सकाई साम�ी एवं क�ा ८ को परी�ा �यव�थापन अनुदानबाट �ी सूय� �साद
�यौपानेलाई �.२११०००/- भु�ानी िदएकोमा खच� पु�ी ह�ने िवल भपा�ई लगायत �े�ता लेखापरी�णमा पेश नभएकोले खच� एिकन गन� नसिकएको �....

२११,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ िविभ� िबल बेगर भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०)मा सरकारी रकम खच� गनु� अिघ सो खच� संग स�ब��धत िबल भरपाई �ा� भए
नभएको, भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेरमा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले तप�सलको िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी गदा� PS आईटम रहेकको
काय�को भु�ानी िदएकोमा �े�तासाथ िबल िबजक, टे� �रपोट� संल� राखेको पाईएन तसथ� उ� भु�ानीको आधार �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �...

भौ.नं. र िमित ठेकेदारको नाम रकम कैिफयत

५१-२०७७।१०।४ पृ�वी िनमा�ण सेवा १०००० �ोजे�ट ई�फम�सन बोड�

६५-२०७७।११।६ व�ड� ट� ेड क�सट��सन क�पनी �ा �ल १५००० �याब टे�बापत �.१००००/- र बोड� ई��टलेसनबापत �.५०००/-

ज�मा २५०००

२५,०००

४७ सयािनटरी �याड ख�रदः
संिघय सरकारबाट अ��तयारी साथ �ा� काय��म तथा बजेट खच� गदा� तोिकएको शत�को पालना गरी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िव�ालय छा�ाह�लाई िवतरण
गन� आ�ान गरेको �यािनटरी �याड ख�रद ठे�का स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छः

४७.१ १४१ २०७८-२-२१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ६५ मा तोिकएको काय� �योजनको लािग रा�खएको धरौटी काम पूरा नगरेमा जफत गन�
स�ब�धमा �यव�था छ । पा�लकाले �यािनटरी �याड ख�रद गन� आ�ान गरेको ठे�का (ठे.नं.05/KRM/Sanitary Pad/077/78)मा िन�क� फमा� िडि�� �यटुस�ले सबैभ�दा
घटी कबोल गरेकोमा उ� �यवसायी स�झौता गन� नआएकोले धरौटी जफत गरी अ�य पाट� संग स�झौता गनु�पन�मा लेखापरी�ण अव�ध स�म धरौटी जफत गरी राज�व
दा�खला गरेको नपाईएकोले उ� धरौटी रकम राज�व दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� �...

६५,०००

४७.२ १४१ २०७८-२-२१ 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 अ�बर स�लायस� िबच स�झौता िमितले ३० िदनिभ�
स�लाई गन� गरी २०७७।९।१७ मा ४४४०९ �याकेट �यािनटरी �याड �ित �याकेट �.२७।९७ ( मू.अ.कर समेत )को दरले स�झौता भएकोमा उ� सामा�ी
काया�लयमा २०७८।१।१७ 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� �...

४९,४५५

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७.३ संघीय सरकारबाट िव��य ह�ता�तरणमाफ� त �ा� काय��म तथा बजेट खच� गदा� तोिकएको शत�को पालना गरी गनु�पन� �यव�था छ । कोरोना १९ को कारण २०७८।१।
१८ दे�ख िव�ालय ब�द रहेको अव�थामा पा�लकाले आव�य�ा पिहचान बेगर िव�ालयबाट माग संकलन नगरी अ�बर स�लायस�बाट ४४४०९ �याकेट �यािनटरी �याड
ख�रद गरेकोमा सो म�ये १०४९३ �याकेट लेखापरी�ण अव�ध स�म पा�लका �ज�सी खातामा मौ�दात रहेको दे�खएकोले उ� मौ�दात �याडह� स�ब��धत
िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी िव�ाथ�लाई िवतरण भएको �माण पेश ह�नुपन� �...

२९३,४२७

४७.४ साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा २७ वा ३८ बमो�जम �वीकृितको लािग छनोट भएको बोलप�दाता वा ��तावदाता ख�रद स�झौता गन� नआएमा कालोसुचीमा
रा�न स�ने �यव�था छ । तर िन�क� फमा� िडि�� �यटुस� स�झौता गन� नआएकोमा कालो सुचीमा रा�न साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयलाई लेखी पठाएको पाईएन
।

४८ ७३ र १७७ िदवा खाजा 
ि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�पद�छ ।
पा�लकाले उ�े�खत िमितको भौचरबाट ७३ बाट २१ िव�ालयको ३०४४ िव�ाथ�लाई ४९ िदनको �ित िव�ाथ� �.१५।– का दरले �.२२३७३४०।–र दो�ो चरणमा
भौ नं १७७ बाट बैशाख १ दे�ख १३ स�म जनाई �.११४९३०५।– सिहत ज�मा �.३३८६६४५/- िदवा खाजा रकम िनकासा गरेकोमा स�ब��धत िव�ालयह�ले
लेखापरी�ण अव�धस�म उ� रकमबाट भएको खच� र िव�ाथ�लाई बुझाएको �माण पेश नभएको साथै २०७८।१।१३ दे�ख कोिभड-१९ को कारणले िव�ालयह� ब�द
रहेकोले िनकासा भएको रकमबाट तोिकएको काय�मा खच� भए नभएको यिकन गरी खच� नभएमा रकम िफता� �लई संघीय संिचत कोष दा�खला ह�नुपद�छ �.

३,३८६,६४५

४९ ९७ र
२६९(सशत�)
२६९(नपा
पँु�जगत)

िव�ालय भौितक िनमा�ण अनुदानः 
संिघय सरकारबाट िश�ातफ�  �ा� काय��म काया��वयन तथा बजेट खच� गदा� काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ मा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ ।िव�ालय
भौितक िनमा�ण अनुदान अ�तग�त �.६५८६५२४।५३ लागत अनुमान भएको ४ कोठे भवन िनमा�ण गन� पा�लका र सर�वती मा िव िबच २०७७।१२।१ मा पा�लकाले
�.४२०००००/-(�.३६०००००/- सशत�, �.६०००००/- नपा पँु�जगत ) र बाँक� रकम भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमितबाट �यहोन� गरी २०७८।३।३१ स�म स�प�
गन� गरी स�झौता भएको पाईयो । स�झौताको शत�मा तोिकएबमो�जम काय� भए नभएको एिकन नभई पुरै अनुदान रकम िनकासा िदएको छ ।लेखापरी�ण अव�धस�म
िनमा�णकाय�को काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले स�झौताको शत� अनुसार तोिकएको अनुपातमा उपभो�ा सिमितले लागत �यहोरेको खु�ने काय�स�प� �ितवेदन
पेश ह�नुपन� अ�यथा भएको काय�को आनुपात एिकन गरी िफता� ह�नुपन� �...

४,२००,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० १५९ र
१९८

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 पा�लकाले सुिन��चत
गन� तफ�  �यान िदनुपन� दे�खयो ।

भौ.नं. र िमित �यहोरा रकम कैिफयत

१५९-२०७८।
३।१२

पूव� �ाथिमक दे�ख क�ा १२ स�मको ६४९७ िव�ाथ�लाई �ित
िव�ाथ� �.२००/- को दरले �वा��य सुर�ा साम�ी ख�रद गन� रकम
िव�ालय िनकासा

१२९९४०० अनुदान रकमबाट िव�ाथ�लाई �वा��य सुर�ा साम�ी
ख�रद गरे नगरेको स�ब�धमा अनुगमन गरेको �माण
लेखापरी�णमा पेश भएन

१९८-२०७८।
३।२५

क�ा ४-१२ स�मको िव�ाथ�लाई �ित िव�ाथ� मा�सक �.१२५/- को
दरले ३ मिहनाको CUG रकम िव�ालय िनकासा

१६५३३७५ अनुदान रकमबाट िव�ाथ�लाई CUGसेवामा आव�
गराए नगराए स�ब�धमा पा�लकाबाट अनुगमन गरेको
�माण लेखापरी�णमा पेश भएन

ज�मा २९५२७७५

५१ िश�ण �सकाई अनुदानः

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१.१ २२२ २०७८-३-२८ 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 साथै 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 तप�सलको िव�ालयलाई अं�ेजी, गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान बापत �ित िश�क ६ मिहनाको तलब �यव�थापन गन�
�.१२९६०००/- िनकासा िदएकोमा उ�े�खत िवषय अ�यापन गराउन िव�ालयले िन�न िश�कह� ि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� �…

िव�ालयको नाम िश�कको नाम िश�कको नाममा िनकासा रकम िनयिु� िमित भु�ानी रकम ३ मिहना .... िदन बढी रकम

सर�वती मािव नारायण रायमाझी २१६००० २०७७।१२।११ १३२००० ८४०००

सर�वती मािव उिम�ला रायमाझी २१६००० २०७७।१२।११ १३२००० ८४०००

बाँसबारी मािव सुरेश �णामी २१६००० २०७७।१२।१२ १३०८०० ८५२००

�योित मािव झंकार सोडारी २१६००० २०७७।१२।१२ १३०८०० ८५२००

ज�मा ३३८४००

३३८,४००

५१.२ २२२ २०७८-३-२८ 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 कंचनजंघा आिवलाई अं�ेजी, गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण
सहयोग अनुदान बापत १ िश�कको ६ मिहनाको तलब �यव�थापन गन� �.२१६०००/- िनकासा िदएकोमा उ�े�खत िवषय अ�यापन गराउन िश�क िनयिु� स�ब��धत
�माण लेखापरी�णमा पेश भएन । तोिकएको आ�थ�क वष�िभ� उ�े�खत रकम खच� भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाले एिकन गरी खच� नभएमा पा�लकाले िव�ालयबाट
िफता� �लई संघीय संिचत कोष िफता� ह�नुपन� �...

२१६,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ २६२ २०७८-३-३० छपाई खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गनु� अिघ सो खच� संग स�ब��धत िबल भरपाई �ा� भए
नभएको, भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेरमा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले उ�े�खत िमितर भौचरबाट सशत� िश�ातफ� को "काेिभड १९ का कारण
उ�प� प�र��थितमा �सकाइ सहजीकरणका लागी शैि�क काय��म" अ�तग�त तप�सलको अ�ययन साम�ी छपाई बापत पे�टागन ई�टर�ाईजेजलाई रकम भु�ानी
िदएकोमा उ� साम�ीह� पा�लकाको �ज�सी खातामा दा�खला गरेको �माण �े�ता साथ संल� गरेको पाईयो ।

िववरण प�रमाण दर रकम

क�ा ३ को �व अ�ययन साम�ी ४७० १९१।९५ ९०२१६

क�ा ४ को �व अ�ययन साम�ी ४९१ २०३।९५ १००१३९

क�ा ५ को �व अ�ययन साम�ी ५१० २१९।९५ ११२१७५

ज�मा ३०२५३०

छपाई ग�रएको साम�ी तोिकएको क�ाको िव�ाथ�लाई ह�ता�तरण भएको �माण पेश ह�नुपन� �...

३०२,५३०

५३ २११ २०७८-३-२६ अस�ब��धत खच� भु�ानीः 
संघीय सरकारबाट �ा� बजेट खच� गदा� तोिकएको न�स� बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । संिघय सरकारबाट �ा� धान उ�पादन �व��न काय��मबापत �ा� बजेटबाट
उ�े�खत भौचर र िमितबाट पा�लकाले �ा स महे�� बोहोरालाई �यापटप �याग, रेनकोट ख�रद र बाईक मम�त बापत �.५६०००/- भु�ानी खच� िदएको पाईयो ।
काय��ममा तोिकएको काय� बाहेकको कामा�यमा भु�ानी िदएको रकम अिनयिमत दे�खएको �...

५६,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ िविभ� �माण बेगर भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गनु� अिघ सो खच� संग स�ब��धत िबल भरपाई �ा� भए
नभएको, भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेरमा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सशत� कृिषतफ�  �ा� धान उ�पादन �व��न काय��म अ�तग�त ५०
�ितशत अनुदानमा धानको िवउ/मल ख�रद बापत तप�सलको भु�ानी खच� लेखेकोमा कृषकलाई िवतरण गरेको �माण �े�तासाथ संल� रहेको नपाईएकोले सोको
�माण पेश ह�नुपन� �…

भौ.नं. र िमित भु�ानी पाउने ख�रद भएको साम�ी रकम(५०%) कैिफयत

८०-०७७।
११।२१

�ा.स महे��
बोहोरा

हिद�नाथ मूल िबउ ६३००
के�ज*६०=३७८०००
हिद�नाथ १ २९५०
के�ज*६०=१७७०००

२७७५०० िबउ िवतरण �माण नभएको

८८-०७७।
१२।८

स�ाट ट� ेडस� हिद�नाथ १०५००
के�ज*६०=६३००००

१३६५०० ८२२५ के�ज िवतरणको �माण संल� बाँक� २२७५ के�जको
िवतरण �माण नभएको

८९-०७७।
१२।८

एस �ज ए�ो
ट� ेडस�

हिद�नाथ १०५००
के�ज*६०=६३००००

१४९१०० ८०१५ के�ज िवतरणको �माण संल� बाँक� २४८५ के�जको
िवतरण �माण नभएको

१३६-०७८।
२।५

�ेखरा कृिष
भ�डार

रं�जत धान ९५५०
के�ज*७०=६६८५००
�वण� सब-१ ५२५ के�ज*६०=३१५००

३५०००० िवतरण �माण नभएको

ज�मा ९१३१००

९१३,१००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ २०८ र
२३८

गाई �व��न काय��मः 
िव��य ह�ता�तरणमाफ� त कृिष तथा पशु सेवा तफ�  �ा� काय��मह� संचालन गरी रकम खच� गदा� कृिष तथा पशुपं�ी िवकास म��ालयबाट �वीकृत लागत साझेदारीमा
पशुपं�ी �व��न काय��म काय� संचालन �कृया स�ब��ध माग�दश�न, २०७७ ले तोके बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । माग�दश�नको बँुदा नं ५ मा काय��म काया��वयनको
न�स�को �यव�था रहेको र अनुसुची ७(२) बमो�जम लागत साझेदा्रीमा गाई �व��न काय��म संचालन गनु�पन� उ�ेख रहेको छ । जस अनुसार �ित पा�लका १०
कृषकको समूहलाई �ित कृषक २ वटा जस� वा हो�ल�टेन �स गाई �यनुतम ह�नुपन� तोिकएको छ । लागत साझेदारीमा गाई �व��न काय��म बापत यो वष�
�.२१३३०००/- बजेट �ा� भएकोमा पा�लकाले ई��ेेणी बह�उ�े�यीय सहकारी सं�थासंग स�झौता गरी गोठ मम�त र १४२ वटा गाई ख�रद गरी ५० जना कृषकलाई
िवतरण गरेको �माणको आधारमा लागत साझेदारी बापत सहकारीलाई �.१८१३०५०/- भु�ानी िदएको छ । बह�उ�े�यीय सहकारी माफ� त गाईको �व��ना�मक
काय��म संचालन गरेको र सहकारी माफ� त पेश भएको गाई ख�रदको िववरण अनुसार �ोतके�� नतोिक सोझै कृषकबाट गाई ख�रद गरेको पाईयो । माग�दश�नमा तोिकए
अनुसार ख�रद ग�रएको गाई जस� वा हो�ल�टेन �स गाई भएको �मािणत ग�रएको नपाईएकोले यो वष� लागत साझेदारीमा गाई �व��न काय��ममा भएको खच�
माग�दश�नमा तोिकए बमो�जम भएको मा�े आधार नदे�खएको �...

१,८१३,०५०

५६ १७३ २०७८-३-२० पकेट काय��म(बा�ा) 
�थानीय तहमा सशत� िव��य ह�ता�तरण पठाईएको बा�ाको सानो �यवसाियक कृिष उ�पादन के��(पकेट) िवकास काय��म काय�िव�ध संचालन माग�दश�न २०७७ मा
तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ । जस अनुसार पशुतफ� को पकेट काय��म संचालन गदा� बा�ाको �ित पकेट ५ समूह रहने र �ित प�रवार ५ माउ बा�ा �यनुतम
ह�नुपन� गरी काय��मको संचालन ढाँचा �वीकृत भएकोमा काया�लयले बा�ा पकेट काय��म संचालन गन� �.२७०००००/-(�धानम��ी कृिष आधुिनक�करण
काय��मबाट ) को लागत अनुमान तयार गरी सो म�ये लखनपुर साना कृिष सहकारी सं�था �ल. ले �.१२०००००/- �यहोन� गरी लागत बाँडफाँड गरी यो वष� पा�लकाले
�.१३०००००/- उ� सहकारीलाई िनकासा गरेको पाईयो । पा�लकाले ५ वटा बा�ापालन समूहलाई माउ बा�ा, बोका र खोर सुधारबापत �ित समूह �.२४००००/-

को दरले ५० �ितशत लागत साझेदारी रकम र सोको िबमा बापतको रकम सहकारीलाई भु�ानी िदएको छ । सहकारीमाफ� त पेश भएको काय��म संचालन ��तावनामा
बा�ाह� �यवयाियक फम�बाट ख�रद गन� गरी पेश गरेकोमा �ोत के�� नतोिकएको र समुहको सद�यह�को बा�ा बोका �थानीय�तरमै ख�रद गरेको तथा ख�रद
ग�रएका बा�ा/बोकाको पशु जाँच �ािव�धकबाट भएको समेत नदे�खएको छ । सहकारी सं�थामाफ� त पकेट काय��म संचालन गरेकोमा सहकारी सं�थाबाट �थापना
भएको र कारोवार संचालन गरेको दता�को िववरण समेत पेश भएन । �वीकृत िनद�िशका अनुसार मा� काय��म संचालन गरी खच� गनु�पद�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ िविभ� �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�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 तह िभ�का वडा नं १ दे�ख ६ मा ढल तथा ड� ेन
िनमा�ण, धाँधर िनय��ण, िव�ालय क�पाउ�ड वाल िनमा�ण, खानेपानी पाईपलाईन िव�तार, बाटो मम�त लगायतको िनमा�ण काय� काय��म स�ालन गरी यस वष� १४०
 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.२३१७२१६/- खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ३ दे�ख ४७ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला �.१२९८१८७/-,

�शासिनक र काय��म खच� �.१०१९१०९/- समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा
दीघ�कालीन रोजगारी सृजना भएको दे�खंदनै । 

५८ ११५ २०७८-१-९ �िव�ध ह�ता�तरणः 
ग�रवी िनवारणका लागी उघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद�िशका, २०७७ मा 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 लघुउ�मी , लघु उ�मी समुह वा उ�मीले �व��न
गरेका सहकारीलाई उपय�ु �िव�ध ह�ता�तरण गन� सिकने �यव�था रहेको छ । िनद�िशकामा यसरी ह�ता�तरण ह�ने �िव�धको कुल अंकको वीस �ितशत रकम
उ�मीबाट लागत साझेदारी गराउनुपन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले तप�सलको उ�मीलाई �िव�ध ह�ता�तरण गरेकोमा तोिकएको अंश रकम न�लई काय��मको रकम
खच� गरेको अिनयिमत दे�खएको �…

िवतरण ग�रएको साम�ी रकम २० �ितशत लागत साझेदारी रकम

�सलाई मेिशन १० थान सगरमाथा समूह १०७३५० २१४७०

�सलाई मेिशन १० थान �सज�निशल लघुउ�मी १०७३५० २१४७०

�सलाई मेिशन ५ थान ला�लगुराँस समूह ५३६७५ १०७३५

ढाका बु�े तान १ थान सगरमाथा समुह १०००० २०००

ढाका बु�े तान ४ थान ला�लगुराँस समूह ४०००० ८०००

ज�मा ६३६७५

६३,६७५
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५९ १४७ २०७८-२-३० �यि�गत घटना दता� िड�जटलाईजेशनः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गनु� अिघ सो खच� संग स�ब��धत िबल भरपाई �ा� भए
नभएको, भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेरमा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले परामश� सेवाबाट �यि�गत घटना दता� िकताब िड�जटलाईजेशन गन�
ने�नल ई��यबेुशन ए�ड �रसच� से�टर �ा�लसंग स�झौता गरी ५९३४४ वटा घटना दता� को �ित घटना �.७.२३२ को दरले अिभलेख िड�जटलाईजेशन गन�गरी
स�झौता भएको पाईयो । परामश� दाताले भु�ानी माग गदा� पेश गरेको िबजक नं १२-२०७८।१।७ साथ संल� �गित �ितवेदन अनुसार ५५३३९ को मा� अिभलेख
िड�जटलाईज गरेको िववरण पेश गरेकोमा पा�लकाले ५९३४४ वटै घटना अिभलेखबापतको रकम भु�ानी िदएकोले बढी घटना सं�या ४००५ को �ित घटनाको
�.७.२३२ को दरले बढी भु�ानी िदएको रकम �.२८९६४/- असुल ह�नुपद�छ �..

२८,९६४

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० िविभ� रा�� पित शैि�क सुधार काय��मः 
िश�ा शश�त तफ� को रकमबाट िनकासा िदई खच� गराउँदा काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ मा तोिकए बमो�जम काय� गराई खच� गनु�पन� �यव�था छ । नेपाल
सरकार िश�ा िव�ान �िव�ध म��ालयले २०७८।३।२० मा रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त भौितक पूवा�धारतफ� को रकम समेत त�काल िनकासा िदई स�प�
ह�न बाँक� काम गन� गराउने �यव�था �थािनय तहले िमलाउने गरी िनकासा िदन प�रप� गरेको आधारमा पा�लकाले िन�नानुसारका िव�ालयह�लाई दईु कोठे भवन तथा
िश�ामा निव�तम �वृ�ध कृयाकलाप सिहतको काय�को लािग िनकासा गरेकोमा उ� रकमबाट काय��म काया��वयन पु��तकामा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको
�कृया पुरा गरी काय�स�प� भएको �माण पेश नभएकोले सोको काय�स�प� भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

िव�ालयको नाम रकम

सर�वती मा.िव. कमल ७ १८०००००

मदन आ��त मा.िव. ६५००००

महे��र� मा.िव. ६५००००

�स�देवी आ.िव. ६५००००

क�चनजंगा आ.िव. ६५००००

सर�वती मा.िव. ६५००००

बाँसवारी मा.िव. ६५००००

�योती मा.िव. ८०००००

मंगलमय मा.िव. १८०००००

सिहद धम� मा.िव. १८०००००

ज�मा १०१०००००

१०,१००,०००
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६१ हा��पाईले रोग िनय��णः
संघीय सरकारबाट �ा� बजेटबाट काय��म संचालन गदा� तोिकएको शत� पालना गरी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले हा�ीपाईले रोग िनय��ण गन� आम औष�ध सेवन
काय��म संचालन गन� �स.अ.न.िम. �सता सु�बालाई �.७१६०००/- भु�ानी िदएकोमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छः

६१.१ १२९ २०७८-१-२६ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले हा��पाईले रोग िनय��ण काय��मबापत �स.अ.न.मी �सता
सु�बालाई पे�क� फ�य�ट गरी �.७१६०००/- भु�ानी िदएकोमा काय��म संचालनमा संल� जनशि�को पा�र�िमक भु�ानीमा क�ा ग�रएको पा�र�िमक करबापत को
रकम राज�व दा�खला बेगर बिढ भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �...

४,११७

६१.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा सरकारी रकम खच� गनु� अिघ सो खच� संग स�ब��धत िबल भरपाई �ा� भए
नभएको, भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेरमा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले हा��पाईले रोग िनय��ण गन� औष�ध सेवन काय��म संचालन अ�तग�त
४५ �वा��यकम�ह�लाई �ित गोटा �.८५०/-को दरले झोला ख�रद गरी िवतरण गन� �.३८२५०/- भु�ानी िदएकोमा ३८ थान झोला िवतरणको �माण �े�तासाथ
संल� रहेको पाईयो । बाँक� ७ थान झोला िवतरणको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा स�ब��धत काय��म संचालकबाट असुल गरी संघीय संिचतकोष दा�खला ह�नुपन� �...

५,९५०

६२ अनुदान िनकासा खच�
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६२.१ बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िवलको भु�ानी गदा� वा�तिवक स�प� कामको नापजाँच गरी नापी िकतावमा �मीत
रकमको भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । महे��र�न मा.िव. भवन िनमा�ण काय�को दो�ो रिनङ िवल भु�ानी गदा� फलामेड�डी गणना Bar barding schedule बमो�जम
34882.51 के.जी. ह�नेमा रिनङ िवलमा 36019.08 के.जी. गणना गरी �.3241716.62 भु�ानी गरेकोले वा�तिवक खपत प�रमाण भ�दा बढी भु�ानी गरेको
�.102291.30 र मू.अ.कर समेतको ज�मा ह�ने �.115589.16 असुल ह�नुपद�छ �.115589/-

एकै िव�ालयमा थप अनुदानः संघीय शश�त अनुदानबाट संचालन ह�ने योजना तथा काय��म संचालन गरी खच� गदा� �वीकृत योजना बह�वष�यमा छनौट भई �ोत
सुिन��चत भएका मा� बह�वष�य ख�रद स�झौता काय� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले महे��र�न मा.िव. भवन िनमा�ण काय� गन� २०७६।८।२४ मा �.16568877/- मा
ठे�का स�झौता गरी २०७८।३।१० स�मको अव�ध रहेकोमा यो वष� स�म काय� स�प� भएको पाइएन । बाँक� कामको भु�ानी समेतको �ोत सुिन��च नभएको यस
ठे�कामा यस वष� स�म �.14531252/- भु�ानी भएको छ । सोही िव�ालयमा यो वष� संघीय िवशेष अनुदानबाट सभाहल िनमा�ण समेतको कामको �.16568887/- मा
ब�दोव�त गरी २०७८ असार मसा�त स�मको अव�ध राखी स�झौता गरेकोमा काम स�प� भएको पाइएन । यो वष� स�म िनमा�ण �यवसायीह�लाई �.1370503/- पे�क�
िदएको छ । सोही िव�ालयमा पा�लकाले �मागत योजनामा रकम िविनयोजन गरी �याव भवन िनमा�ण कय�मा �.1449729/- खच� गरेको छ । एकै िव�ालयमा संघ तथा
पा�लका दवु ैतफ� बाट बजेट िविनयोजन गरी खच� गरेकोमा संघीय तफ� का योजनाका लािग बाँक� कामको �ोत सुिन��चत दे�खएन । उ� िव�ालयका काय��म बह�वष�य
योजनामा �वीकृत भएको �माण पेश भएन । �ोत सुिन��चत भएपिछ मा� बह�वष�य ठे�का संचालन गनु�पद�छ ।

११५,५८९

६२.२ अनुदान काय��म संचालन ��थितः िव�ीय ह�ता�तरण अ�तग�त काय��म संचालन गरी खच� गदा� �वीकृत काय�िव�ध र न�स�को आधारमा गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले क�म हाय�रङ सेवा के�� �थापना काय��मबाट इ��ेणी कृषक समुहलाई १ थान ट� ा�टर सिहत अ�य कृिष उपकरण (य��) उपल�ध गराई �.1017500/-

खच� गरेको छ । काय��म संचालन िनद�िशका बमो�जम क�म हाय�रङ सेवा के�� �थापना गदा� छनौट ह�ने सं�था �च�लत कानून बमो�जम दता� भई �यवसायी कारोवार
यो�य रहेको, ज�गा र घरको �यव�था भएको, हाय�रङ सेवाको मू�य/ भाडा क��तमा २० �ितशत कम ह�नुपन� साथै य�तो काय�मा स�ब� सं�था वा सहकारी, कृषक
समुहले िवगत दे�ख से�टरमा रहेको कृिष य�� नपुग भई थप गन� माग गरे नगरेको समेत यिकन गनु�पन� गरी तोिकएको छ । पा�लकाले इ��ेणी समुहलाई ट� ा�टर सिहत ७
�कारका कृिष  औजार ख�रद गरी उपल�ध गराउदा �याटलग िव�धबाट मेिशन ख�रद काय� गन� सूचना �कािशत गरी टे�टर र अ�य उपकरण समेतको छु�ा छु�ै दररेट
माग गरी ४ वटा स�लायस�बाट पेश भएका दर म�ये घटी दर पेश गन� कुवेर ए�ड स�सबाट �.585000/- मा अ�य उपकरण र पाथीभरा स�लायस�बाट टे�टरको
�.1415000/- को मू�यलाई छनौट गरी सो मू�य म�ये पा�लकाले �यहोन� �.1017500/- स�लायस�लाई भु�ानी गरेको छ । इ��ेणी कृषक समुह पशुपालन र िवि� गन�
उ�े�यले दता� भएको समुहसँग िवगतमा क�म हाय�रङ अ�तग�तका कृिष औजारको िववरण पेश नभएको, घर ज�गा �यव�था नभएको भाडाको दर २० �ितशत घटी ह�ने
गरी दररेट तुलना पेश नभएको, टे�टर र उपकरण िव�ेतालाई सं�थाले �यहोनु�पन� बाँक� रकम बुझाएको �माण समावेश नभएकोले काय��म �वीकृत न�स� र आधारमा
संचालन गरी खच� ग�रएको मा�े आधार दे�खएन �.1017500/-

१,०१७,५००

६३ उपभो�ा सिमितको काम
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६३.१ उपभो�ा सिमितले �यहोन� लागतः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराई भु�ानी गन� गरी �वीकृत भएका लागत
अनुमानमा क��ट�जे�सी रकम बाहेकको रकम आधारमा उपभो�ा सिमितले गनु�पन� �मदान खुलाई स�झौता गनु�पन�मा काया�लयले क��ट�जे�सी सिहतको रकमको
लागत अनुमान �वीकृत गरी सोको आधारमा उपभो�ाको अंश कायम गरी स�झौता गन� र सोही आधारमा कामको नापजाँच र िवल तयार गरी भु�ानी गन� गरेकोले
वा�तिवक �पमा उपभो�ा सिमितले �यहोन� अंश पुरा नभई बढी रकम भु�ानी ह�ने अव�थाको आधारमा स�झौता ह�ने गरेकोले य�तो स�झौताको पुनरावलोकन गरी मा�
उपभो� सिमित माफ� त काम गराउनुपद�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३.२ सिमितको कामको ��थितः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(१०) मा उपभो�ा सिमितले पाएको काम आफै गनु�पन� कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सब-

क�ट�या�टरबाट गराउन नपाउने �यव�था छ । काया�लयले उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी गराएका िविभ� िनम�ण काय�ह� उपभो�ा सिमितले मालसामान ख�रदको
िवल भरपाई सिहत पेश गरेको भएतापिन िवल िवजकमा ख�रदको प�रमाण नखुलेको, दर उ�ेख नभएको एकमु� िनमा�ण सामा�ीको नाम उ�ेख गरी िनमा�ण
�यवासायीको िवजकबाट ख�रद गरेको आधारमा उपभो�ा सिमितले काम गरेको नापजाँच गरी भु�ानी गन� गरेको सिमितले िनमा�ण �यवसायीलाई �ज�मा िदई भु�ानी
गरेको �यहोरा आ.ले.प. �ितवेदनमा उ�ेख भएकोमा सो को �यहोरा िनयिमत गरी पेश गरेको छैन । यो वष� एकमु� कामको िवल पेश भएको आधारमा उपभो�ा
सिकितलाई भु�ानी गरेको िववरण िन�नानुसार छ ।

भौ.नं./िमित वडा नं. कामको िववरण रकम

20/2077/7/3 1 वायो मम�त 393242

68/2077/11/6 गंगाराम सुवेदी घर दे�ख सुरे�� रामको घर स�म बाटो �ाभेल काय� िहजाव क�ट��सनबाट �ाभेल ख�रद प�रमाण नखुलेको

90/2077/12/1 गडुमारी चोकबाट प��चम जाने बाँटो �ाभेलमा िहजाव क�ट��सनबाट �ाभेल ख�रद परी�ण नखुलेको 150000

170 पाडजुभी चौक-अ��वका सडकमा ल�क� क�ट��सन िव�डस�बाट �ाभेल ख�रद 392219

101 आन�दे�वर म��दर-गंगा �धमाल घर बाटोमा िहजाव क�ट��सनबाट �ाभेल ख�रद 100000

124 खानेपानी-अिद�य टोल-कृ�ण खितवडा घर बाटो �तरो�ती उपभो�ा सिमितले िव�ान क�ट��सन �ा.�ल.लाई कामको 994142

128 शु�वारेबाट-कृ�णे खोला-जानेबाटो उ.स.ले जगतमाता िनमा�ण सेवालाई कामको �ज�मा िदई एकमु� रकम भु�ानी गरेको 500000

उपरो�ानुसार उपभो�ा सिमितह�ले िनमा�ण �यवसायीलाई कामको �ज�मा िदई एकमु� रकम भु�ानी गरेको �यहोरा उ�ेख गरी आ�त�रक लेखापरी�णबाट
औ�याएकोमा उ� वे�जु स�ब�धमा िनयिमत भै नआएको �.1494142/-

१,४९४,१४२

६४ आ�त�रक आय

६४.१ िढला दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ मा आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी रकम सोही िदन वा सोको भो�लप�ट ब�क दा�खला गरी
�े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले स�टवेयर माफ� त वडाह�मा तथा के��मा संकलन गरेको राज�व रकम तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला नगरी मा�सक
�पमा मा� ब�क दा�खला गन� गरेको दे�खएको छ । नमूना प�र�णबाट संकलन गरेको रकम ब�क दा�खला गदा� िन�नानुसार गरेको दे�खएको छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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वडा/के�� संकलन अव�ध दा�खला अव�ध रकम

गाउँपा�लका के�� २०७८।१।१ दे�ख २०७८।२।२६ स�म २०७८।३।१७ १९९९७९६

२०७७।११।२१ दे�ख २०७७।१२।८ स�म २०७८।१।१६ २१४०००

२०७८।१।१९ १४३११

वडा नं.२ २०७७ मं�सर २०७७।८।१६ ६११६६

२०७७।९।१ ८११०२

वडा नं.४ २०७७ मं�सर २०७७।९।७ १४८९६०

वडा नं.५ २०७७ मं�सर २०७७।८।१६ ६७८०६

२०७७।९।१ १००९२९

वडा नं.१ २०७७ �ावण २०७७।६।२ २११५६०

वडा नं.६ २०७७ �ावण २०७७।५।२५ २५२९१३

वडा नं.३ २०७७ �ावण २०७७।५।३१ ६०९०५

२०७७।५।२२ १०००००

२०७७।४।२० १०००००

उपरो� अनुसारको िववरणबाट काया�लयमा ज�मा ह�न आएको राज�व रकम सोही िदन वा सोको भो�लप�ट ब�क दा�खला नगरी मिहनाको अ��यमा वा पिछ�ो मिहनामा
मा� रकम ब�क दा�खला गन� गरेको अव�था दे�खएकोले यस स�ब�धमा उ� ऐनमा भएको �यव�था बमो�जम िढला गरेको दा�खला यिकन गरी पा�लकाबाटै थप ज�रवाना
�लई कानून बमो�जम तोिकएको अव�धमा रकम ज�मा नगन� कम�चारीलाई ऐनको �यव�था अनुसार कारबाही समेत गरी सबै राज�व रकम तोिकएको अव�धमा ब�क ज�मा
ह�ने �यव�था गनु�पद�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प�र�छेद-९ मा गाउँपा�लकाको िव�ीय अ�धकारी स�ब�धी �यव�था रहेको छ । ऐनको दफा ६२(क) मा गाउँपा�लकाले आ�नो
�े�िभ� वातावरणीय मू�या�न तथा �ार��भक वातावरणीय परी�णबाट तोिकएको प�रमाणमा ढंुगा, िगिट, वालुवा दह�र बह�र आदीको िवि� गन� स�ने �यव�था छ ।
लेखापरी�णमा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले २०७७।७८ मा रतुवा खोला तफ�  दमक नगरपा�लकासँग संय�ु ठे�का लगाएको र कमल खोला लगायत अ�य
खोलाह� कुनै पिन ठे�का नलगाएको जानकारी िदएको छ । यो वष� पूवा�धार सेवा शु�क वापत संकलन गन� ५ सडक ख�डमा ठे�काप�ाबाट रकम असुल गन� ५ िनमा�ण
�यवसायी छनौट गरेकोमा पाडाजंुगी झका� वालुबथान सडक िनमा�ण �ममा रहेकोले स�झौता ह�न नसकेको उ�ेख गरेको छ । दमक नगरपा�लकासँग संय�ु ठे�का ह�नु
अगाडी (२०७७।११।१९) रतुवा खोलामा अमानतबाट संकलन ग�रएको राज�व सो स�ब�धी �योग ग�रएका र�सद तथा रकमको िववरण पेश भएन । कमल खोलामा
कुनै ठे�का नलागेको उ�ेख गरेकोमा िशवसता�ी नगरपा�लकाको लेखापरी�णको �ममा उ� पा�लकाले खोला ठे�का लगाएको म�ये कमल खोला ठे�काका
�यवसायीले कमल गाउँपा�लकाले कमल खोला आ�नो �े�मा रहेको उ�ेख गरी ढंुगा िगटी बालुवा संकलन गन� निदएको समेतको �यहोरा पा�लकालाई िदएको दे�खयो ।

६५ ४५० २०७८-१-८ �यवसाय �व��न घु�ती कोष 

पा�लकाले �यवसाय �व��न घु�ती कोष स�ालन काय�िव�ध, २०७६ �वीकृत ग�र �यवसाय �व��न घु�ती कोष स�ालक सिमितको ०७७।१२।२५ को िनण�य अनुसार
२१ वटा कृषक फम� तथा उ�ोगह�लाई काय��म स�ालन गन� छनौट गरेको पाइयो । पा�लकाले उ� छनौट भएका कृिष फम� तथा उ�ोगह�लाई तरकारी खेती, �याउ
खेती, कागती खेती, मौरीपालन लगायतका �यवसाय �व��न गन� १० �ितशतका दरले �याजमा �. ५००००/- दे�ख �. १५००००/- स�म िबँउपँुजी लगानी सशत�
सिहत देहायका ७ वटा सहकारी समुह माफ� त उपल�ध गराउने िनण�य गरी सहकारीह�लाई कुल �. १९०००००/- िनकासा गरेको छ । यसरी िनकासा भएको रकमबाट
छनौट भएका कृषक समुहह�लाई ऋण लगानी गरेको �माण कागजात लेखापरी�णको �ममा पेशह�न आएन । पा�लकाले लगानी गरेको रकम तोिकएको �योजनमा भए
नभएको �माण पेश गनु� पन� र तोिकएको �योजनमा खच� नभएमा िफता� गनु�पन� �.

छनौट कृषक समुहको नाम काय��म सहकारी सं�थाको नाम िनकासा रकम

का�ले कृिष फम� तरकारी खेती लखनपुर साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �ल. ५००००

वाटुला �याउ फम� �याउ खेती लखनपुर साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �ल. १५००००

डी ए�ड डी मौरीपालन उ�ोग मौरीपालन लखनपुर साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �ल. १०००००

�स�ले �याउ उ�ोग �याउ खेती लखनपुर साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �ल. १५००००

भ�राई कृिष फम� तरकारी खेती लखनपुर साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �ल. ५००००

१,९००,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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झलक �याउ फम� �याउ खेती सु�नीमा कृिष सहकारी सं�था �ल. १०००००

राई मौरीपालन कृिष फम� मौरीपालन शुभदश�न कृिष सहकारी सं�था �ल. १०००००

किवता �याउ खेती �याउ खेती हा�ो िहतकारी कृिष सहकारी सं�था �ल. ५००००

�ेम कृिष फम� तरकारी खेती लगनिशल कृिष सहकारी सं�था �ल. १०००००

टी आर टी कृिष फम� कागती खेती नेपाल द�ुध उ�पादक सहकारी सं�था �ल. ५००००

समृि� कृिष फम� कागती खेती नेपाल द�ुध उ�पादक सहकारी सं�था �ल. १०००००

कुलु� �याउ उ�ोग �याउ खेती नेपाल द�ुध उ�पादक सहकारी सं�था �ल. १५००००

राधा कृ�ण कृिष फम� कागती खेती नेपाल द�ुध उ�पादक सहकारी सं�था �ल. १०००००

मिनकर �ल�बु तरकारी खेती नेपाल द�ुध उ�पादक सहकारी सं�था �ल. १०००००

तरकारी खेती कृिष फम� तरकारी खेती �ी लेक बेशी कृिष सहकारी सं�था �ल. ५००००

पाथीभरा बह�उ�े�यीय कृिष फम� तरकारी खेती �ी लेक बेशी कृिष सहकारी सं�था �ल. १०००००

�ा�ना बह�उ�े�यीय कृिष फम� तरकारी खेती �ी लेक बेशी कृिष सहकारी सं�था �ल. १०००००

�ाथना अगा�नीक कृिष फम� तरकारी खेती �ी लेक बेशी कृिष सहकारी सं�था �ल. ५००००

िद�माली कृिष फम� तरकारी खेती �ी लेक बेशी कृिष सहकारी सं�था �ल. १०००००

डाँडा गाउँ �याउ उ�ोग �याउ खेती �ी लेक बेशी कृिष सहकारी सं�था �ल. ५००००

मौसम �याउ उ�ोग �याउ खेती �ी लेक बेशी कृिष सहकारी सं�था �ल. १०००००

ज�मा १९०००००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६ िविभ� िश�ा �े� �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 िव�ालय कम�चारी तथा बाल क�ा िश�कह�को �ो�साहन
बापत �. १४८८०००/-, िश�क �यव�थापन अनुदान रकम बापत �. ३६९६०००/-, मदन आ��त �मृित बह�मुखी �या�पसलाई िश�क �यव�थापन गन� �.

४६१५३२/- समेत कुल �. ५६४५५३२/- िव�ालयह�लाई िनकासा िदएको दे�खयो । यसरी राज�व बाँडफाँड तथा समािनकरण अनुदान बापत �ा� रकम
िवतरणमुखी काय��म तथा चालु खच� गनु� परेपिछ पँु�जगत �कृितका योजना स�ालनमा बढो�री ह�न नस�नु �वभािवक ह�न जा�छ । शश�त काय��म अ�तग�त िनकासा
ह�ने रकमह� सँग दोहोरो ह�ने गरी खच� गदा� पा�लकालाई थप �ययभार पन� गएको �.

५,६४५,५३२

६७ ५६८ २०७८-३-१५ िनशु�क छा�वृ�� िवतरण 

कमल गाउँपा�लका अ�तग�तका �ािव�धक धार स�ालन ह�ने िव�ालयह� महे�� र�न मा. िव. र सर�वती मा.िव. मा अ�यनरत कमल गाउँपा�लका िभ�का िव�ाथ�ह�
�मशः २७ जना र २९ जनालाई जनही �. ८९२८/- का दरले कुल �. ४९९९६८/- पा�लकाले यस वष� छा�वृ�� बापत खच� गरेको छ । यसरी उपल�ध गराएको
छा�वृ�� रकमको समुिचत उपयोग भए नभएको स�ब�धी पा�लकाले अनुगमन गरेको पाइएन । उपल�ध गराएको छा�वृ�� रकमबाट �ािव�धक धारमा अ�ययनरत
िव�ाथ�ह�को शैि�क सुधारको �गित तथा मु�या�न स�ब�धी पा�लकाले कुनै मापद�ड बनाएको पाइएन । ��येक वष� यस �कृितका िवतरणमुखी काय��ममा बजेट
िविनयोजन गरी खच� गरेकोमा पा�लकाले उ� खच�को उपल�धीता तथा �भावकारीता स�ब�धी कुनै अ�ययन वा अनुगमन भए गरेको पाइएन । पा�लकाको आ�त�रक
आय �यून भएको अव�थामा य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पन� र यसरी उपल�ध गराएको रकमले िव�ाथ�ह�को शैि�क सुधारको अव�थाको अनुगमन गन�तफ�  पा�लकाको
�यान जानुपद�छ । साथै उ� रकम िव�ालय खातामा िनकासा भएकोमा सर�वती मा.िव. मा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�लाई िवतरण भएको �माण लेखापरी�णमा पेश ह�न
आएन । तसथ� िव�ालयलाई िनकासा भएको रकम स�ब��धत िव�ाथ�ले बुझेको �माण पेश ह�नुपन� �.

२५८,९१२
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६८ खच�को पु��ाई 

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 । तसथ� सो
को �माण पेश ह�नुपन� �.

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

६६८।०७८।३।२५ सोइल �याब टे�ट �रएजे�ट ५ सेट ख�रद २८७५०० १ सेट मा� �ज�सीमा दा�खला भएको

६७७।०७८।३।२६ ४० सेट रेनकोट तथा �याग ख�रद १९८००० िवतरण भरपाई संल� नरहेको

६९५।०७८।३।२७ ��हल चेयर ५, इयरफोन ७, वशैाखी २, लगायतका साम�ी ख�रद िवतरण भरपाई संल� नरहेको

५३९।०७८।३।२ ६९८ िपस �वेटर ख�रद िवतरण भरपाई संल� नरहेको

७०१।०७८।३।२८ अं�ेजीमा�यमको िकताब १०३६ सेट ख�रद ४९९७७४ िवतरण भरपाई संल� नरहेको

ज�मा ९८५२७२

९८५,२७४

६९ आ�त�रक लेखापरी�ण �यहोरा 
रकम भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(8) बमो�जम प��चस हजार भ�दा बढीको रकम भुकतानी गदा� एकाउ�ट पेशक� चेक माफ� त
स�ब��धत पािट�लाई भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले नमूना यवुा संसद काय��मको रकम भु�ानी गदा� स�ब��धत प�लाई भु�ानी गनु�पन�मा िविभ� फम�ह�लाई
भु�ानी गरेको र सुिनल टे�को भु�ानीमा अि�मकर क�ी नगरेको �.1000/-

काय��मको अनुगमनः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख)(५) योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण गरी �ितवेदन पेश गन� काय�
उपा�य�को ह�ने �यव�था छ । काया�लयले �धानम��ी रोजगार योजना काय��मको अनुगमन उ�ेख गरी उपा�य� बाहेकमा �यि� समेतलाई अनुगमन भ�ा वापत
�.30600/- भु�ानी िदई खच� गरेको छ । योजना काय��मको अनुगमन गन� काय� तोिकएका �यि�बाट गराई खच�मा िमत�ययीता �याउनुपद�छ ।

१,०००
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७० िवपद �यव�थापनबाट खच� 
अ�य िनकायलाई सहयोगः पा�लकाले िवपद �यव�थापन कोषबाट �स�धुपा�चोक �ज�ाको मेल�ची र हेल�बु गाउँपा�लकाका बाढी िपिडतह�को सहयोगाथ� �ित
गाउँपा�लका �.100000/- का दरले काय�पा�लकाको िनण�यको आधारमा नगद सहायता भु�ानी पठाएको पाइयो । िवपद कोषबाट रकम खच� ग�रएको म�ये मेल�ची
गाउँपा�लकाले २०७८।४।८ मा रकम �ाि�को जानकारी िदएको भएतापिन हेल�बु गाउँपा�लकाको रकम �ाि�को िववरण पेश भएन । गाउँ सभाबाट पा�रत २०७७।७८
को िविनयोजन बजेटमा सहायता स�ब�धी रकम �यव�था नभएकोमा उ� खच�लाई पिछ�ो गाउँसभाबाट अनुमोदन गरेको नपाइएको �.200000/-

२००,०००

७१ परामश� सेवा

७१.१ परामश� सेवा ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा २९ मा साव�जिनक िनकायमा उपल�ध जनशि�बाट कुनै काम ह�न नस�ने भएमा परामश� सेवा ख�रद गन�
सिकने �यव�था छ । काया�लयले िवपद �यव�थापन स�ब�धी योजना तयार गन� काय� परामश� सेवा गन� २०७८।१।१९ मा काय��े� ��ताव �वीकृत गरी २ मिहना िभ�
�ितवेदन पेश गन� RFP माफ� त स�झौता गरी इ�टे�ट�सभ �टडी ए�ड �रसच� �ा.�ल.बाट काय� गराई �.483922/- खच� गरेको पाइयो । पा�लकाको िवपद �यव�थापन
स�ब�धीको वाष�क योजना तयारी गन� काय� बा� परामश�दाताबाट गराई खच� गना�ले ख�रद िनयमावली २०६४ को �यव�था र िवपद �यव�थापन ऐन अनुकुन भएको मा�े
आधार दे�खएन । काया�लयले तयार गरी संचालन गन� योजना स�ब�धी काममा बा� परामश�दाताबाट गराई भु�ानी गरेको अिनयिमत खच� �.483922/-

४८३,९२२
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७१.२ परामश� सेवा ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा २९ मा साव�जिनक िनकायमा उपल�ध जनशि�बाट कुनै काम ह�न नस�ने भएमा परामश� सेवा ख�रद गन�
सिकने �यव�था भएतापिन काया�लयले परामश�सेवा ख�रद गनु�अिघ उ� काय� जनशि�बाट ह�न स�ने नस�ने िनण�य गरेको पाइएन । यो वष� ९ वटा िविभ� काय�को लािग
परामश� सेवाबाट ख�रद काय� गरी �.७९२७२३०/- खच� गरको पाइयो । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२ मा परामश�सेवाको लागत अनुमान तयार
गन� �यव�था ग�रएकोमा काया�लयले यो ख�रद काय�को लागत अनुमान तयार गरी �वीकृत गदा� िव�ह�को पा�र�िमकको आधार तथा अ�य खच� समावेश गदा� सोही
�कृितका काममा अिघ�ा वष�ह�मा लागेको वा�तिवक लागतको आधारबाट गरेको पाइएन । कृिष गु�योजना स�ब�धी परामश� सेवाको काय�मा �.९९४४००/- खच�
गरेकोमा कृिष िव�ह�को पा�र�िमक तथा गाउँपा�लकाको ज�गा उपयोग स�ब��ध �ितवेदन तयार काय� परामश�सेवाबाट गराई �.१४९७५१५/- खच� गरेकोमा उ� दवुै
लागत अनुमानमा िव�ह�को पा�र�िमक र अ�य सहायकह�को पा�र�िमकको आधार समेत यथाथ� �पमा �लएको पाइएन । परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गरी
खच� गदा� तोिकएको आधारबाट मा� गनु�पद�छ । मंगलबारे हाट बजारको िड.िप.आर. गन� काय�को रामकृ�ण क�स�टे�टबाट काय� गराउने स�झौता गरी �.१४७६००/-

भु�ानी गरेकोमा उ� परामश�दाताले कामको फाइनल �रपोट� पेश नगरी भु�ानी गरेकोले सोको फाइनल �रपोट� पेश ह�नुपन� �. १४७६००/-

गा.पा.को ज�गा उपयोग स�ब�धी अ�ययन गन� परामश�दातासँग २०७८।२।३० मा स�झौता गरी ६० काय� िदन तोिकएकोमा उ� कामको ड� ा�ट �रपोट� पेश
गरेको काया�लयले �ितकृया िदई फाइनल �रपोट� पेश नभएको �.१४९७८१५/-

१,६४५,४१५
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७२ ख�रद काय�को अव�था 
ख�रद �याकेज तयारीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ३ मा साव�जिनक िनकायले ख�रद कारवाहीको तयारी गदा�ख�रद आव�यकताकव पिहचान गन�,
ख�रदको आ�थ�क �ोत र रकमको पिहचान गन�, ख�रद िव�धको छनौट गन� लगायतको काय� गनु�पन� गरी तोिकएको छ । ठे.नं.18/2077/18 बाट कमल पोखरी िवकास
योजना स�ब�धी कामको ठे�का �याकेज तयार गदा� िनमा�ण स�ब�धीको �याकेजमा �लाि�क कुस� १५८ वटा समेतको आइटम समावेश गरेकोमा भेर�सएसनबाट थप
गरी ३०० वटा कुस� ख�रद गरेको छ । कमलपोखरी िनमा�ण स�ब�धी काम गत िवगत दे�ख छु�ा छु�ै �याकेजह� तयार गद� खच� ह�ने गरेको दे�खयो । �ोतको
सुिन��चतता नै नभएको यो योजनामा पटक पटक एकै आइटमको कामह�को लागत अनुमान टु�ाई ठे�काप�ा गन� र उपभो�ा सिमितबाट काम गराउद ैखच� गन� गरेको
दे�खयो । पोखरी िभ� तथा आसपासको �े�मा िनमा�ण काय� गराउद ैखच� गन� गरेकोमा एकै काममा दोहोरोपना भए नभएको यिकन ह�ने अव�था दे�खएन । गत िवगत
वष�मा उपभो�ा सिमितबाट समेत काम गराई सामुदाियक भवन तथा सो भवनमा िविभ� फिन�चर लगायतका सामान ख�रद गरेकोमा यो वष�का ठे�का �याकेजमा समेत
मालसामान फिन�चर समेत ठे�का �याकेजमा राखेर भु�ानी गन� गरेको छ। हालस�म पोखरीको िड.िप.आर. बमो�जम काम पुरा पिन नभएको, िनमा�ण ग�रएका भौितक
संरचना भवन तथा फिन�चरह� सिमितलाई बुझाएको समेत पाइएन । उपरो� अव�थाले यो िनमा�ण कय�मा भै रहेको ठे�काप�ा लगायतका काममा दोहोरोपना नभएको
भ�े �प� आधार नदे�खएको, स�प� भएको कामको �े� र बाँक� काम नछु�ाएको, काममा भे�रएसन गरी थप भु�ानी ह�ने गरेकोले साव�जिनक ख�रद िनयमावलीका
�यव�थाको पालना गरेर �ोत सुिन��चत गरेपिछ मा� बाँक� काम गराउनुपद�छ ।
कामको वीमाः साव�जिन ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा दश लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गराउन स�झौता गन� िनमा�ण �यवसायीले साइट ह�ता�तरण
भएको िमित दे�ख काय� स�प� ह�ने अिवध समेमको कामको वीमा गराई पेश गनु�पन� �यव�था भएकोमा यो योजनाको काममा िनमा�ण �यवसायीले कामको वीमा नगराई
भु�ानी गन� गरेको छ। िनयमको पालन गनु�पद�छ ।
गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िवलको भु�ानी गदा� िनमा�ण काय�मा �योग ग�रएको सामा�ीको गुण�तर परी�ण
गराएर मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले यो िनमा�ण काय�मा �योग ग�रएका िनमा�ण सामा�हीको गुण�तर परी�ण गराई टे� �रपोट� �लएको पाइएन ।

७३ िनमा�ण काय�को ख�रद अव�था
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७३.१ साम�ी खपत र भु�ानीः सडकमा कालोप�े गन� काय�को नापजाँच गरी भु�ानी गनु� अिघ काम �वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन गरी मा�
भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । ठे.नं.20/2076/77 बाट ३ �थानमा कालोप�े गराउने काम गन� �वीकृत भएको आइटममा अ�फा�ट कंि�ट र ि�िम�स काप�ट दवु ै�कारको
कामको प�रमाण राखी स�झौता भएकोमा यो वष� कालोप�े काय�मा �योग ग�रने Tackcoat को काय� गराउदा �ित व.मी. १ �ल. का दरले गणना गरी भु�ानी गरेको पाइयो
। भौितक पूवा�धार म��ालयले �वीकृत गरी लागु भएकोमा िनमा�ण न�स� बमो�जम सडक िवभाग अ�तग�तका कालोप�े िनमा�ण काय�मा Tackcoat को खपत प�रमाण �ित
व.मी. 0.60 �ल. मा� रहेकोमा बढी प�रमाणको भु�ानी गनु�अिघ गुण�तर परी�ण Mix design (Tray Test) को �माण समेत समावेश नगरी भु�ानी गरेकोले �वीकृत
�टा�डड� �पे�सिफकेशन अनुसार उ� पुरै Tackcoat को खपत प�रमाण पुि� नभएकोमा १०८०० �ल. बढी भु�ानी गरेको �.1281420/- यिकन गरी असुल ह�नुपद�छ
�.1281420/-

१,२८१,४२०

७३.२ भे�रएसनः साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ११८ मा भे�रएसन स�ब�धी �यव�था छ । काया�लय अ�तग�तको �ा� �ी खोला प�क� पुल िनमा�ण काय� गन� ठे.नं.

8/2075/76 बाट �.29414110/- मा स�झौता भई चालु रहेको १५ मिहना अव�धको ठे�काको पटक पटक काय�पा�लकाबाट �याद थप गरी २०७८।३।१५ मा अ��तम
िवल तयार गरेको पाइयो । पूल िनमा�ण काय�को २०७७।३।५ मा काय�पा�लकाबाट िनण�य गरी �मुख �शासक�य अ�धकृतले १४.79 �ितशत भे�रएसन �वीकृत गरी
स�झौता �.33763866/- पुर् याएकोमा यो वष� कामको फाइनल स�म �.31898558/- मा� काय� गराई ठे�का फाइनल गरेको छ । सो पुल िनमा�ण काय�को शु� लागत
अनुमान र संशो�धत लागत अनुमानको फाइल पेश भएन । भे�रएसन गन� ��तावमा पूलको िडजायन गन� परामश�दातालाई २०७६।११।२१ मा प� पठाई परामश�दाताले
पेश गरेको DPR तथा िडजायनमा केही आइटम छुटाएको र िनमा�ण �यवसायीलेक सो �वा��टिटको भु�ानी माग गरेकोले DPR तयार गदा� के कसरी उ� आइटम छुट
भएको हो ७ िदन िभ� �पि�करण पेश गन� प�ाचार गरेको दे�खयो । शु� BOQ मा रहेको ड�डीको प�रमाण र भे�रएसनबाट थप भएको प�रमाण तथा फाइनल स�मको
भु�ानी प�रमाण िन�नानुसार छ ।

िव. ओ.�यू. भे�रएसनबाट फाइनल

फाउ�डेशनतफ� 73.37 मे.टन 65.55 58.12

सुपर�ट� �चरतफ� 15.78 मे.टन 15.78 18.59

शु� ख�रद स�झौतामा भे�रएसनबाट थप ग�रएकोमा बाँक� �.1865308/- बराबरको काम नगराई ठे�का फाइनल गनु� अिघ ख�रद स�झौताको पुन भे�रएसन �वीकृती
वेगर भु�ानी गरी फाइनल गरेकोले परामश�दाताले पुलको िडजायन र ड�डीको �वा��टिटमा पुन यिकन गरे नगरेको र संशो�धत िडजायन अनुसार नै काम गराई फाइनल
गरे नगरेको यिकन गन� नसिकएको अिनयिमत �. 1865308/-

१,८६५,३०८
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७३.३ बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िवलको भु�ानी गदा� स�झौतामा शत�को आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
ठे.नं.20/2076/77 को िनमा�ण �यवसायी ख�रढंुगा-सफल जे.भी.लाई भौ.नं.34/2078/3/17 बाट िवल भु�ानी गदा� मू�य समायोजन समेत थप गरी भु�ानी गरेको छ ।
िवशेष शत�मा ३० �ितशतको िवल पेश भएपिछ ४० �ितशतका दरबाट पे�क� क�ा गनु�पन� �यव�था छ । मू�य समायोजन गणना गदा� स�ब��धत िवलबाट क�ा ग�रएको
पे�क� रकम घटाएर मा� गणना ग�रने शत� रहेकोमा ते�ो रिनङ िवलबाट �.6000000/- पे�क� क�ा गरेकोमा उ� िवलको मू�य समायोजन गणना गदा� सो रकम नघटाई
मू�य समायोजन गणना गरेकोले भु�ानी इ�डे�सको दरबाट बढी भु�ानी िदएको �.295000/- तथा सोमा थप मू.अ.कर �.38350/- समेत �.333350/- असुल
ह�नुपद�छ �.333350/-

काया�लयले सोही ठे�काका िनमा�ण �यवसायीलाई �ोिभजनल सम तफ� को जनरल आइटममा एकमु� दरबाट भु�ानी गरेको वीमा वापतको भु�ानी रकम
�.1200000/- मा समेत मू�य समायोजन थप भु�ानी ग�रएकोले नपाउने मू�य समायोजनको रकम असुल ह�नुपन� �.47460/-

३८०,८१०

७३.४ पुल संचालन ��थितः यो वष� फाइनल िवल �वीकृत गरी हालस�म �.31898558/- भु�ानी ग�रएको �ा�ी खोला प�क� पुल ए�ोच सडक तयार नभएको कारण
संचालनमा नआएको साथै ठे�का फाइनल गरी �ुटी स�चाउने अव�धमा रहेकोमा ए��पा�सन जोइ�टको काय� नगराएकोले �वीकृत ड� इङ िडजायन र �टा�डड�
�पे�सिफकेशन बमो�जम काय� पुरा भएको आधार मा� सिकएन ।
कामको गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ बमो�जम िनमा�ण काय� गराई भु�ानी गदा� �वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेशनको
आधारमा िनमा�ण साम�ीको गुण�तर परी�ण समेत राएर मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।यो पूल िनमा�ण काय�को फाइनल िवलबाट �यािवन जालीमा ढंुगा भन� काम गराई
�.1815000/- भु�ानी गरेकोमा �यािवनजाली हेभी �ज� कोटेड ह�ने गरी �पे�सिफकेशन तोकेकोमा जालीको गुण�तर परी�ण �माण समावेश नगरी भु�ानी गरेको छ ।
�वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेशन पुरा गरेर मा� भु�ानी गनु�पद�छ ।
कामको वीमाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा दश लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गराउदा िनमा�ण �यवसायीले साइट ह�ता�तरण पाएको
िमित दे�ख काय�स�प� ग�रने अव�ध स�मको सबै �कारको �ित �यहोन� गरी कामको वीमा गराएर मा� काय� गनु�पन�मा �ा�ी खोलामा �.31898558/- खच� गरी पुल
िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीबाट गराएकोमा कामको वीमा नगरेको दे�खयो । िनयममा भएको �यव�थाको पालना गरेर मा� भु�ानी गनु�पद�छ ।
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७३.५ �ोत सुिन��चतताः संघीय ह�ता�तरीत काय��मबाट बह�वष�य ठे�का संचालन गनु�अिघ �ोत सुिन��चत रहे नरहेको योजना बह�वष�यमा �वीकृत भएको समेत यिकन
गनु�पनु�पन� �यव�था छ । काया�लय मातहत संचा�लत तोपगाछी खानेपानी योजनामा �.98411240/- बराबरको काय� गन� गरी २०७७।१।२९ मा स�झौता भई २०७९।
६।१२ स�मको काय�अव�ध रहेकोमा योजनालाई िवशेष अनुदानबाट संचालन ह�ने गरी काय� संचालन गद� आएको पाइयो । योजना बह�वष�य समावेश भई �वीकृत भएको
िववरण पेश भएन ।
योजनाको संचालन ��थितः �थानीय सरकार संचानल ऐन २०७४ को दफा २४(३)(७) मा नेपाल सरकारले िवशेष काय��म �दान गरी सो काया��वयन �कृया िनधा�रण
गरेकोमा गाउँपा�लकाले सोही बमो�जम सो काय��म काया��वयन गनु�पन� छ भ�े �यव�था रहेको छ । काया�लयन अ�तग�त संचा�लत तोपगाछी खानेपानी योजनामा संघीय
िवशेष अनुदानबाट िविभ� िनमा�ण र िव�तारको काय� गराउद ैखच� शु� भैसकेकोमा योजना िनमा�ण प�चातको संचालन मम�त संभार तथा सेवाशु�क िनयोग र असुली
समेतको संचालन काय�िव�ध सिहत खानेपानी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता भएको पाइएन । नेपाल सरकारले नै पा�लका माफ� त थप लगानी गरी खच� भै रहेको उ�
योजनाको िनमा�ण पिछको संचालन स�ब�धमा समेत यिकन गनु�पद�छ ।

७३.६ काय� स�पादन जमानतः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० मा िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौता गदा� कामको �ुिट स�चाउने अव�ध भ�दा १ मिहना
बढी अव�धको काय� स�पादन जमानत �लई स�झौता गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले ठे.नं.20/2076/77 का िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौता गदा� पेश गरेको
�.12920000/- को काय� स�पादन जमानतको अव�ध �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा घटी अव�ध (२०७८ आषाढ स�म) को मा� रहेकोले स�झौताको शत� अनुसारको
अव�ध समेिटएको काय� स�पादन जमानत �लएर मा� बाँक� रकम भु�ानी गनु�पद�छ ।

७४ िनमा�ण �थल र ख�रद स�झौता
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७४.१ िनमा�ण �थल अिन��चतः आधारभुत अ�पताल िनमा�ण गन� �थल सािवकको �वा��य चौक� रहेको �थान ह�ने वा हाल गाउँपा�लका भवन रहेको �थानमा गन� स�ब�धमा
िववाद भै स�मानीत सव��च अदालतमा मु�ा परेको र अदालतको २०७७।११।२६ को आदेशबाट �वा��य म��ालयले तोकेको मापद�ड िभ� पन� गरी हाल �योगमा
रहेको भवनलाई समेत उपयोग गन� िम�ने निम�ने स�ब�धमा �थानीय सरोकारवाला तथा म��ालयसँग परामश� गरी �ा� ह�ने सुझाव अनुसार अ�पताल िनमा�णका
स�ब�धमा पुनः िनण�य गरी काय� अगाडी बढाउनु भ�े पा�लकाको नाममा परमादेश जारी भएको पाइयो । िनमा�ण �थल िववािदत भई योजना संचालन ह�ने नह�ने िन��चत
नगरी डी.पी.आर.मा खच� गरेको, अदालतको आदेश पिछको अव�धमा ठे�काप�ाको काय� (२०७८।१।५ मा आशय सूचना िदएको) चालु गरेको र �वा��य म��ालयले
२०७८।१।२४ मा ठे�काको सहमित िदएको अव�था दे�खयो । िनमा�ण �यवसायीलाई काम ह�ने सुिन��चतता वेगर मोिवलाइजेशन पे�क� उपल�ध गराएकोले यो ख�रद
काय�मा संल�लाई �ज�मेवार बनाई पे�क� रकम �याज सिहत असुल ह�नुपद�छ �.10941517/-

िनमा�ण �थल र ठे�का �यव�थापनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ६(३) मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण �थलको �यव�था नभई, िनमा�ण �थलबाट
हटाउनुपन� �ख िव�वा लगायतका संरचना हटाउने सुिन��चतता नभई कानून बमो�जम गनु�पन� वातावरणीय अ�ययनको �ितवेदन �वीकृत नगराई वोलप� आ�ान गनु�
नह�ने �यव�था छ । कमल गाउँपा�लकामा १५ स�याको आधारभुत अ�पताल िनमा�ण काय� गन� नेपाल सरकार �वा��य म��ालयबाट २०७७।७।२६ को प�ानुसार
पा�लकालाई योजना �वीकृती समेतको जानकारी �ा� भएको छ । पा�लकाले अ�पताल िनमा�ण ग�रने �थान सािवकमा �वा��य चौक� रहेको �थानमा नगराई पा�लका
रहेको �थानमा गन� २०७७।८।१४ मा वोड� वठैकबाट िनण�य गरी २०७७।८।१५ मा िशला�यास गरेको पाइयो । यो वष� उ� अ�पताल िनमा�ण काय� गन� २०७७।९।२ मा
RFP बाट परामश�दाता छनौट गरी २०७७।११।१० मा अ�पतालको फाइनल िड.िप.आर. तयार गन� काय�मा �.१०84235/- समेत भु�ानी गरेको छ । परामश�दताले
अ�पतालको लागत अनुमान �.219156217/- ह�ने गरी िड.िप.आर.मा उ�ेख गरेकोमा पा�लकाले �.159626714/- ल.ई. अ�य�बाट �वीकृत गरी ठे�का आ�ान
गरेको र �.123935511.61 मा ख�रद स�झौता गरी २०७८।१।२४ मा २४ मिहना िभ� स�प� गन� गरी िनमा�ण �यवसायीलाई �.10941517/- मोिवलाइजेशन पे�क�
िदएको पाइयो । 

१०,९४१,५१७
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७४.२ �ोत सुिन��चता बेगर को लगानी ��थतीः साब�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ६(५) मा एक वष� भ�दा बढी स�म संचालन ह�ने योजनामा ख�रद काय� गदा�
आब�यक पन� बजेटको सुिन��चतता गरेर मा� ख�रदको कारवाही सु� गनु�पन� �यव�था छ । खोलामा िनमा�ण ग�रने पुल िनमा�ण काय� �वीकृत िडजाइनको आधारमा
फाउ�डेसन दे�खको �टा�डड� �पेसीिफकेसन अनुसार कामको गुण�तर िनय��ण समेत गनु� पन� �यब�था छ । काय�लयले �ाङ् ि� खोला पुल ढकालगाउँमा आ.�स.�स
पुल िनमा�ण गन� काय�को जुन २०१९ मा परामश�दाताबाट िब�तृत प�रयोजना �ितिदन तयार गरी उ� पुलको लागत �. ५१०१८३७६/- ह�ने गरी िडजाइन समेत
�वीकृत गरेको छ । पुल िनमा�णको लािग �ोतको सुिन��चता बेगर २०७६/७७ मा उ� खोलामा पुल िनमा�ण गन� काय�को िबल अफ �वा��टटी र लागत अनुमान एकमु�
��वकृती नग�र िब��य ह�ता�तरण अ�तग�त �ा� रकमबाट ८ वटा पाइल फाउ�डेसन मा�को काय� गन� बोलप� आ�ान गरी �.३४२१७१०/- लगानी गरेको छ। यो वष�
योजनाको नाममा �.40 लाख �ा� भएको उ�ेख गरी सोही �थानमा थप ८ वटा पाइल फाउ�डेसनको काय� गन� �.3543627/- को मा� लागत अनुमान �वीकृत गरी
ठे�काप�ाबाट काय� गराई �.3530788/- भु�ानी गरेको पाइयो ।
पूल िनमा�ण स�ब�धी काय� गराउदा फाउ�डेशन दे�ख �वीकृत �टा�डड� �पे�सिफकेशन अनुसार गुण�तर कायम गराउद ैकाय� गराउनुपन�मा पाइल फाउ�डेसनमा �योग
ग�रएका ड�डीको परी�ण नभएको, पाइल फाउ�डेशन काय� फरक फरक नमा�ण �यसवासयीबाट गराउद ै भु�ानी गरेको पाइल फाउ�डेशनको इ��ट� �ीटी लोडटे�को
काय� गराएको उ�ेख गरी िनमा�ण �यवसायी अटला��टक िव�डस�लाई रकम भु�ानी गरेकोमा उ� िव�डस�ले अ�ट� ा टेक िव�डस�बाट टे�को काय� गरेको �ितवेदनमा
एबु�मे�ट फाउ�डेसन उ�ेख गरेको, कामको फोटो�ाफ� समावेश नगरेको, सोही �थानमा पा�लका तफ� को बजेटबाट पुन �.374800/- तटब�द िनमा�ण काय� उपभो�ा
सिमितबाट गराई भु�ानी गरेको समेत दे�खयो । पुल िनमा�ण गन� �ोत सुिन��चत नभै जिमनमूनीबाट संरचना तयार गनु�पन� काय�मा फरक फरक िनमा�ण �यवसायीबाट
काय� गराद ैखच� गना�ले पुलको बाँक� काम गनु�पन� अव�थामा उ� संरचनाह�को गुण�तरको �ज�मेवारी समेत अिन��चत दे�खयो । साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको
�यव�था िवप�रत पूल िनमा�ण काय�मा लापरवाही ढंगबाट ठे�काप�ा गराई भु�ानी गन� काय�मा संल�लाई �ज�मेवार बनाइनुपद�छ । पूल िनमा�ण ह�ने �ोत सुिन��चतता वेगर
ग�रएको अिनयिमत खच� �.7327298/-

७,३२७,२९८

७५ योजना छनौट र ख�रद

७५.१ ठे�कामा आइटमको छु�ै ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ मा ख�रद स�झौता गदा�को वखत पूवा�नुमान नगरको प�र��थित सृजना भएमा
ऐनको दफा ५४ मा तोिकएका अ�धकारीले भे�रएसन जारी गन� स�ने �यव�था छ । काया�लयले महे��र�न मा.िव. भवन िनमा�ण काय�को ठे�का आइटममा १५९ थान
डे�सवे�च सिमत समावेश गरी स�झौता गरेको र दो�ो रिनङ िवल स�म �ित सेट �.5000/- का दरले �.795000/- भु�ानी गरेको छ । सोही िव�ालयमा यस वष� थप
डे�कवे�च ख�रदको लािग दरभाउप�बाट ७२ थान डे�स वे�चमा ख�रदको काय� �िवण नमा�ण सेवाबाट �ित सेट �.6893/- का दरबाट ख�रद गरी भु�ानी गना�ले
�.136296/- थप �ययभार परेको अिनयिमत खच� �.136296/-

१३६,२९६
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७५.२ �ोत सुिन��चतताः िव�ीय ह�ता�तरण माफ� त �ा� रकमबाट योजना संचालन गरी खच� गदा� छनौट भएको योजनाको लािग �ोत सुिन��चतता समेतको �यव�था ह�नुपन�
गरी तोिकएको छ । पा�लकाले यो वष� संघीय सरकार िवशेष अनुदानबाट �ा� रकम �.1 करोडबाट कमलपोखरी िवकास योजनाको काय� गन� गरी ठे�काप�ाबाट काय�
गराई खच� गरेको छ । सो योजनाको िनमा�ण गन� पा�लकाले तयार गरेको िड.िप.आर. अनुसार �.501909405/- लागत रहेको र योजनामा गत िवगत र यो वष� स�म
�.1900000/- खच� भईसकेको छ । योजनाको लागत अनुसारको बजेटको सुिन��चतता वेगर कामको थालनी गरी खच� गरेकोमा यो वष� समेत पिहलो पटक ठे�काप�ा
आ�ान भई बचत रकमबाट पुन सोही योजनामा काम गन� काय� प�रमाण �वीकृत गरी दो�ो ठे�का संचालन गरी खच� गरेको छ । िडिपआर िडजायन अनुसार िविभ�
भवन, रे�ुरे�ट, सेिमनारहल, िच�ड� ेन पाक�  समेतको संरचनाको ड� इङ िडयाजन रहेकोमा यो वष� भवनमा फिन�चर, पोखरी िनमा�ण समेतका आइटमको काय� गराई पिहलो
ठे�का संचालन गरेकोमा वचत रकमबाट पुन फेज-2 उ�ेख गरी छु�ै �याकेजको ठे�का तयार गरी थप आइटमको काय� गराई भु�ानी गरेकोले एकै काय� �े� िभ� २
िनमा�ण �यवसायीबाट काम गराउदा पिहलो ठे�काबाट िनिम�त काम �ुिट स�याउने अव�ध िभ�ै रहेको अव�थामा सोही काय� �े� िभ� दो�ो ठे�का संचालन गना�ले काममा
दोहोरोपना र गुण�तर िनय��ण समेत िन��चत गन� सिकएन । �ोत सुिन��चत गरी काममा दोहोरोपना नह�ने गरी मा� काय� संचालन ह�नुपद�छ ।
कामको वीमाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा �.10 लाख भ�दा बढीको िनमा�ण कामको वीमा गराउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले यो िनमा�ण
काय�को दवु ैठे�कामा िनमा�ण �यवसायीबाट काय� गराउदा वीमाको आइटम राखी स�झौता गरेको भएतापिन वीमा नगराई काय� गरेको छ । दो�ो ठे�कामा वीमा आइटम
भे�रएसनबाट हटाएको पाइयो । िनयमको �यव�था बमो�जम वीमा गराएरमा� काय� गराउनुपद�छ ।

७५.३ बह�वष�य योजनाः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २४(२) मा गाउँपा�लकाले योजना बनाउदा नेपाल सरकार �देश सरकारको नीित, ल�य, उ�े�य र
�कृयासँग अनुकुल ह�ने गरी योजना आक�  िवकास तथा ग�रवी िनवारणमा ��य� योगदान पु�े ह�नुपन� गरी तोिकिदएको छ । पा�लकालाई �ा� संघीय शश�त पय�टन
पूवा�धार िवकास आयोजना अ�तग�त �ा� रकम �.1000000/- बाट पु�प�धर िघिमरे �मृती �ित�ानमा िच�ड� ेन पाक�  िनमा�ण काय� गराई पुरै रकम खच� गरेको पाइयो ।
उ� �ित�ानको संचालन र �वामी�व गाउँपा�लकालाई ह�ता�तरण नभएको र साव�जिनक �पमा �योग गन� गरी �यव�था नै नगरी िन��चत सं�थाको ज�गामा शश�त
अनुदान तफ� को रकमबाट िच�ड� ेन पाक�  िनमा�ण गरी खच� गना�ले ऐनको �यव�थाको पालना भएको नदे�खएकोले अिनयिमत खच� �.1000000/-

१,०००,०००

७६ िविभ� िश�क दरव�दी पदपूित�ः 
गाउँपा�लका अ�तग�त काय�रत िव�ालयमा काय�रत िश�कह�को तलब भ�ा तथा अ�य खच� भु�ाी गदा� िव�ालयगत िश�क दरव�दी, पदपूित� समेतको अिभलेख तयार
गरी सोही अिभलेखको आधारमा तलबभ�ा लगायतको खच� गनु�पन� �यव�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लेखापरी�णको �ममा िश�क दरव�दी र पदपूित�
स�ब��ध िववरण माग ग�रएकोमा उपल�ध नभएकोले यस स�ब�धमा उ�ेख गन� सिकएन ।

७७ िविभ� बिढ भु�ानीः ८८८,०००
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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 पेश भएको लगतक�ा िववरण र फवा�ड� िफड(�रभस� िफड पेश नभएको) लाई आधारमा 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 �…

वाड�
नं

लाभ�ाहीको नाम ना.�.नं. समूह रकम कैिफयत

१ �ीमित िक�कु
सतार

४३०४२१६८ पूण� अपा� १२००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।७।२९ मा भएकोमा दो�ो चौमा�सकको भ�ा
िनकासा

१ उदय नारायण
ढकाल

81437 जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।१४ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

1 नारायणी देवी
ख�का

९७७३७९५७ जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७८।२।१९ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

२ ितलमाया �े� ९७७३१६१२९ जे ना ७० मा�थ ६००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।१०।६ मा भएकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

२ अिवर बहादरु
मगर

04।02।72।04442 जे ना ७० मा�थ १२००० �थम चौमा�सक दोहोरो

2 ड�बर कुमारी
अ�धकारी

९७७३१५८९३ जे ना ७० मा�थ ६००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।५।२९ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

2 भीम �साद
ढकाल

१८६९८३९५८० जे ना ७० मा�थ ६००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।१०।७ मा भएकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

2 मोित बहादरु �े� ९३१२५५३५९१० जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७८।२।२५ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np61 of 67

2 िव�णमुाया ब�नेत ११५९ जे ना एकल
मिहला

६००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।८।२६ मा भएकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

2 �ललामाया ख�ी ९०८३६१४ जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।२९ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

2 नर बहादरु दज� 977397996 जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।२७ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

2 तारािवर थापा १८५९ जे ना ७० मा�थ ६००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।९ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

3 छवीलाल �े� 97739701 जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७८।२।१४ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

3 नरवदा �सवाकोटी २३१११८१०२ जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।१०।२६ मा भएकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

3 गंगामाया
अ�धकारी

977317109 जे ना ७० मा�थ ९००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।५।५ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

3 पु�पलाल िघिमरे ५७७६३३२ जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।१०।२० मा भएकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

३ फुरीमाया �ल�बु ५१३।९५९ जे ना ७० मा�थ १८००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।९।१९ मा भएकोमा दो�ो र ते�ो चौमा�सकको पुरै
भ�ा िनकासा

४ बस�तीमाया
मगन�

१४०२२७० जे ना ७० मा�थ १२००० ते�ो चौमा�सकमा दोहोरो खाता नं. ०६४२२९००७१८५१२०००००१ मा

4 मह� ने�वाङ १५२२३९ जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।२४ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
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िनकासा

4 मनमाया योङहाङ ४०२७५००३३६ जे ना ७० मा�थ २४००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।७।२९ मा भएकोमा दो�ो र ते�ो चौमा�सकको पुरै
भ�ा िनकासा

४ बाटुली आचाय� ७००८ जे ना ७० मा�थ २४००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।८।१२ मा भएकोमा दो�ो र ते�ो चौमा�सकको पुरै
भ�ा िनकासा

4 रा�धका देवी
िव�वकमा�

९७७३१८९१ जे ना द�लत २००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।२४ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

4 ह�रमाया
रानामगर

९७७३१७७४ जे ना ७० मा�थ २४००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।७।२० मा भएकोमा दो�ो र ते�ो चौमा�सकको पुरै
भ�ा िनकासा

4 च� बहादरु मगर ९७७३८३६५ जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।२१ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

4 िटकामाया गु�ङ ९७७३७९८ जे ना एकल
मिहला

२०००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।११।२८ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा र भािगमाया �ल�बुको समेत खाता नं 06422900715395000001

मा �.१२०००/-सिहत दा�खला

4 कृ�ण कुमारी
पराजुली

९७७३११८०२ िवधवा १२००० ते�ो चौमा�सकको सनमाया िव�वकमा�को भ�ा रकम �.१२०००/- कृ�ण
कुमारी पराजुलीको खाता नं 6422900625327000000 मा दा�खला

5 िड�ीराम
�सवाकोटी

०४१०४३।९७ जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७८।३।१ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

5 िदलमाया
िव�वकमा�

०४३०४३।५१५ जे ना ७० मा�थ ६००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।९।२० मा भएकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

५ मनरथी आङद�बे ६०१ जे ना ७० मा�थ ६००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।१०।१३ मा भएकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np63 of 67

िनकासा

5 भािगरथा
खितवडा

९७७३८३७९ जे ना ७० मा�थ
। जे ना एकल
मिहला

२४००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।१२।१० मा भएकोमा जे ना एकल मिहला समूहको
३ वटै चौमा�सकको दोहोरो भ�ा िनकासा

५ मातृका देवी
भ�राई

९७७३१०७ जे ना ७० मा�थ १५००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।२६ मा भएकोमा �थम र दो�ो चौमा�सकको पुरै
भ�ा िनकासा

5 मनमाया मु�खया ८५२४१२८८ जे ना एकल
मिहला

४००० मृ�य ुजनाई लक २०७८।२।४ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

5 कमली मुमु� सतार ४३०४३५४९ जे ना ७० मा�थ १२००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।८।८ मा भएकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

5 लाल बहादरु राई ८०६ जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।२७ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

6 ई��माया
बारकोटी

१२७।१६०२ जे ना ७० मा�थ १२००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।४।३ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

6 मेनुका देवी
दाहाल

२३१११६८७० जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।७।१ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

6 कुमार�वज �ल�बु २७७३८२७० जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।२६ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

6 शा�ता देवी �साई ३४११२९२ जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।२३ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

6 फुल कुमारी २३१११८१३६ जे ना एकल ६००० मृ�य ुजनाई लक २०७८।२।८ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
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चौधरी मिहला िनकासा

७ रघुवीर �धमाल 761806819 जे ना ७० मा�थ ६००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।१०।६ मा भएकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

7 महान�द पा�डे २३११२२८६० जे ना ७० मा�थ ९००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।४।२३ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

7 िशवमाया िघिमरे २३११२२८१८ जे ना ७० मा�थ १८००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।९।२८ मा भएकोमा दो�ो र ते�ो चौमा�सकको पुरै
भ�ा िनकासा

7 कृ�ण �साद
भ�राई

७५०९१८२६ जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।२८ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

7 झन कुमारी
सेढाई। धन
कुमारी सेढाई

११०६६२३३५ जे ना ७० मा�थ १२००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।४।१४ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

7 रामलाल
ताजपु�रया

२३११२३१३८ जे ना ७० मा�थ १२००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।४।१९ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

7 अमृत बहादरु
कटुवाल

7611129 जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७८।२।२८ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

7 गोमा देवी िबक ६१२८ जे ना द�लत २००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।६।२५ मा भएकोमा �थम चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

7 देउमाया काक� २३१११८२२७ जे ना ७० मा�थ ३००० मृ�य ुजनाई लक २०७८।२।२६ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

7 सु�दरलाल ४३०४२५५३ जे ना ७० मा�थ २४००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।७।१६ मा भएकोमा दो�ो र ते�ो चौमा�सकको पुरै
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ऋिषदेव भ�ा िनकासा

7 झामु ताजपु�रया ३४१५०२२ जे ना ७० मा�थ ६००० मृ�य ुजनाई लक २०७८।१।२९ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

7 �सता च�लागाई ४२०४३२७१९ िवधवा ८००० िवधवाले िववाह जनाई लक २०७७।११।२७ मा भएकोमा ते�ो चौमा�सकको
पुरै भ�ा िनकासा

7 भीम बहादरु
�धमाल

२३११२४७७८ जे ना ७० मा�थ ९००० मृ�य ुजनाई लक २०७७।८।१९ मा भएकोमा दो�ो चौमा�सकको पुरै भ�ा
िनकासा

ज�मा ४४४०००

७८ िविभ� िहसाब फरफारक 

सामा�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 स�ब�धमा पा�लकाले अ�ाव�धक
िववरण माग गरी िहसाब फरफारक गनु� पद�छ ।
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७९ िविभ� अिभलेख �यव�थापनः 
एम.आई.एस. िववरणः सामा�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 । नगरपा�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 गाउँपा�लकाले एम आई एस लगत अ�ाव�धक गरेरमा� भ�ा िवतरण स�ब�धी काय� गनु�पद�छ ।
�ितवेदनः सामा�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 ।
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 25 2 39

3 36 4 49

5 38 6 38

7 49
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८० िविभ� िनकासा िफता�ः 
संिघय सरकारबाट �ा� रकम स�ब��धत आ�थ�क वष�को अ��यस�म खच� नभई बाँक� रहेमा संघीय स��त कोष िफता� गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले सामा�जक सुर�ा
तथा संर�ण काय��म बापतको रकम ब�क माफ� त भु�ानी गरी िनकासा िफता� गन� बाँक�(आ.ले.प.बाट औं�याईएको ) �.१६११४०८.६१ भौ.नं.०७८४८९८३-

२०७८।५।२९ बाट बे�जु खाता दा�खला गरेको भौचर पेश भएको छ । साथै पा�लकाबाट पेश ग�रएको ब�क �टेटमे�ट अनुसार िनकासा िदएको रकम म�ये थप
�.६६२१५/- िफता� गन� बाँक� दे�खएकोले सो स�ब�धमा एिकन गरी संिघय संिचतकोष िफता� गनु�पन� दे�खएको �...

६६,२१५

८१ 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 ऐनको 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 ।
काया�लयले डोर सम� गत िवगतको �याद ननाघेको पे�क� रकम(सै�ा��तक दफा) वे�जु फ�य�ट गरी स�परी�णको लािग पेश गरेकोमा फ�य�ट मना�सव दे�खएकोले स�परी�ण ग�रएको छ । यस वष� स�परी�ण 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 रकम

असुली �माण िनयिमत पे�क�

१ २०७६।७७ ६१ िनमा�ण �यवसायी खरीढुंगा-सफल
जे.भी. मोिवलाइजेशन पे�क�

रिनङ िवल भु�ानी गदा� क�ी
ग�रएको

१४४९८०००

२ २०७६।७७ ६१ िनमा�ण �यवसायी सगरमाथा
िड� �लङ क�पनीलाई
मोिवलाइजेशन पे�क�

रिनङ िवल भु�ानी गदा� क�ी
ग�रएको

३७९८६८७

ज�मा १८२९६६८७

८२ अ�ाव�धक बे�जु
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)

२७५६९ ० ८४७३८ ११२३०७
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