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पदम बहादरु ब�नेत
िनद�शक

महालेखापरी�कको काया�लय
Office of the Auditor General
सुदरूप��चम �देश लेखापरी�ण िनद�शनालय

काठमाड�

प.सं.:२०७९/८०
च.न :

िमित : २०७९-६-५

िवषयः लेखापरी�णको �ार��भक �ितवेदन ।

�ी काया�लय �मुख �य ु,

जग�ाथ गाउँपा�लका, बाजुरा ,
जग�ाथ गाउपा�लका , बाजुरा

लेखापरी�ण ऐन, २०७५ अनुसार �यस पा�लकाको आ�थ�क वष� २०७८/७९ को िविनयोजन/राज� व/धरौटी र अ�य
कारोबारको आ�थ�क िववरण तथा सोसँग स�ब��धत कागजप� र िववरण परी�ण गरी िमित २०७९।०५।३० मा छलफल
प�चात तयार ग�रएको पाना साठी (६०) को �ार��भक �ितवेदन यसै साथ छ ।
पा�लकाबाट पेश भएको आ�थ�क िववरण �ितको उ�रदािय�व �च�लत कानुन बमो�जम �ज�मेवार �यि�को हो ।
लेखापरी�कको उ�रदािय�व नेपाल सरकारी लेखापरी�णमान बमो�जम आ�थ�क िववरण परी�ण गरी �ितवेदन गनु� हो ।
�ितवेदनमा उि��खत �यहोराका स�व�धमा आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा (३७)१
बमो�जम ३५ िदनिभ� फ�य�ट गरी स�परी�ण गराउनु ह�नेछ । उ� समयिभ� फछय�ट गरी स�परी�ण नगराएमा वा
स�परी�ण गराई बाँक� रहेका �यहोराह� समावेशगरी काय�पा�लका �मुखलाई जानकारी गराइने �यहोरा िनद�शानुसार अनुरोध
गद�छु ।

बोधाथ� तथा काया�थ�ः
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय‚

�संहदरवार काठमाड�, info@mofaga.gov.np

कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय, बाजुरा,
bajura.dtco@fcgo.gov.np
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : जग�ाथ गाउँपा�लका, बाजुरा , जग�ाथ गाउपा�लका , बाजुरा

काया�लय �मुख Rabindra Bahadur Shahi २०७८-९-३ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Khambir Shahi २०७६-१०-१

बे�जु रकम ४७,३४५,७७३

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी २,७५,०८,२३५.०३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २२,८५,७२,७५० चालु खच� १५,१५,८०,०८०.१२

�देश सरकारबाट अनुदान १,२८,११,००० पँूजीगत खच� १३,७१,७०,४४७.५५

राज�व बाँडफाँट ४,८२,९२,५७५.८२ िव�ीय/अ�य �यव�था १०,३९,९२,८९५.०१

आ�त�रक आय ११,५४,६८८.३२

अ�य आय ८,३३,१४,८४६.८५

कुल आय ३७,४१,४५,८६०.९९ कुल खच� ३९,२७,४३,४२२.६८

बाँक� मौ�दात ८९,१०,६७३.३४

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ लेखापरी�ण
महालेखापर��कको बा�ष�क लेखापर��ण योजना २०७९ अनसुार �वीकृत भएको ईकाइगत लेखापर��ण योजना बमोिजम पा�लकाले पेश गरेको आ�थ�क �ववरण, �ग�त ��तवेदन, �लिखत ��त�न�ध�व प�, आ�त�रक
लेखापर��ण ��तवेदन र अ�य �ववरण तथा लेखापर��णको अ�तराि��य नी�त, मानद�ड तथा माग�दश�नलाई आधार मानी पा�लकाको आ�थ�क बष� २०७८।७९ को लेखापर��ण स�प� ग�रएको छ । लेखापर��ण ऐन,
२०७५ को दफा ४ र लेखापर��णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमनुा छनौट गर� लेखापर��ण स�प� गन� स�कने आधार तथा काया�लयले �न�य�ल गरेको जोिखममा आधा�रत योजना तथा
काय��मका आधारमा लेखापर��ण स�प� गर� ��तवेदन जार� ग�रएको छ।सारभतु �पमा उ�लेिखत नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। लेखापर��णबाट देिखएका �यहोरा उपर काया�लयका
स�वि�धत पदा�धकार�ह� सँग छलफल भई कायम हुन आएका �यहोराह� �न�नानसुार छन्:

२ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस पा�लकाको �थापना
भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य
सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३४ सभा सद�य, १७१.७३ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १०२०५ (राि��य जनगणना २०७८ को �ारि�भक �ववरण अनसुार)
जनसं�या रहेको छ ।

३ आय �यय तथा िव�ीय िववरणको िव�लेषण

३.१ एिककृत आय �यय िववरण : गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७८।७९ को आय �ययको िववरण देहायबमो�जम छ ।

आयतफ� �ययतफ�

�स.नं. िववरण रकम �स.नं. िववरण रकम

१ गत बष�को �ज�मेवारी २७५०८२३५.०३ २७५०८२३५.०३ १ चालु खच� १५१५८००८०.१२ १५१५८००८०.१२

२ राज�व बाँडफाड वाट �ा� ४९४४७२६४.१४ २ पँु�जगत खच� १३७१७०४४७.५५ १३७१७०४४७.५५

आ�त�रक ११५४६८८.३२ ३ अ�य खच� १०२५१६२३६.९६

संघीय ४७४२३७०१.४९ सामा�जक सुर�ा ४७७६६५९३.३०

�देश ८६८८७४.३३ िबषयगत िनकाय ३२६४८६००.००

३ संघीय अनुदान २२८५७२७५०.०० कोष खच� ०.००

समानीकरण ७९२०००००.०० धरौटी िफता� १०८८६२१३.७४

सशत� १२२३७२७५०.०० अनुदान िफता� खच� ११२१४८२९.९२

समपुरक ५३०००००.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िबशेष २१७०००००.००

४ �देश अनुदान १२८११०००.०० ४ ब�क मौ�दात ८९१०६७३.३४

समानीकरण ५३७७०००.०० ब�क खाता मौ�दात ४४९२६७२.३०

समपुरक ४९३४०००.०० धरौटी खाता ४४१८००१.०४

िबशेष २५०००००.०० ५ �यय तफ�  नपुग रकम १४७६६५८.०५

५ अ�य आय ८३३१४८४६.८५

सामा�जक सुर�ा ४७७६६५९३.३०

िबषयगत िनकाय (ए.�वा��य) ३२६४८६००.००

धरौटी २८९९६५३.५५

कोषतफ� को

अ�य

ज�मा ४०१६५४०९६.०२ ज�मा ४०१६५४०९६.०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np4 of 60

३.२ िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लकाले ��येक वष�को �ावण एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र
�ययको िहसाव रा� नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन्

�थानीय संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
पा�लकाले (SuTRA) मा सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण र संघतफ� को अ�तरसरकारी अ��तयारीको रकम समावेश गरेको छैन ।
पा�लकाले िबभा�यकोष, �कोप �यव�थापन कोष, आ�त�रक राज�वखाता र िबिबध खच� खाताको ब�क मौ�दात �. १९,९१,५४१।६८ आय �यय िववरणमा समावेश गरेको छैन साथै गत िबगत बष�को
अ�या र यस बष�को खच� समेत समावेश गरेको दे�खएन । पा�लकाले स�पुण� कारोवार समावेश ग�र आय �यय िववरण तयार नगरेकोले पा�लकाले तयार गरेको आय �यय िववरण यथाथ�परक दे�खएन ।

�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

३.३ बैक िहसाब िमलान – �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रसमा महालेखापरी�कबाट
�वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा पा�लकाले िहसाव िमलान िववरण तयार गरेको दे�खएन । पा�लकाको
�े�ता भ�दा ब�कमा घटी दे�खएको िन�नुसारको मौ�दातको स�व�धमा एिकन गनु�पन� �.

�े�ता अनुसार बाँक� मौ�दात ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� मौ�दात
२०७९ �ावण १५ को

फरक रकम कैिफयत

५९६८९२९.६५ ४४९२६७२.३० १४७६२५७.३५ २०७९ �ावणको संिचतकोष र पँु�जगत खच� खाताको ज�मा मौ�दात �. ४४,९२,६७२।३०

१,४७६,२५७

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन । यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल बमो�जम रहेका
छन।

�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 सोको पुण��पमा अ�ाब�धक गरेको पाईएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन
तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण साम�ीको मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको
�थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड
बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरेतापिन सोको �भावकारी काया��वयन गरेको छैन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� सिमित गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता�
गरेको पाइएन ।
मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६(क) मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई आ�थ�क वष�को अ��यमा मा� िदएको तथा इ-टी-
िड-एस गरेको पाइएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५(क) बमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण बनाई लागू गरेको पाईएन ।
राज�व संकलन स�ब�धमा सूचना �िव�धको �योग गरी सबै कारोबार बैि�� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन।
�थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�� खडा गरेको दे�खएन ।
िदगो िवकास योजना (२०१६-२०३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यकालीन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
पा�लकाले �ज��स सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�ाव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज��स खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत
गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन ।
�थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण आिशंक �पमा मा� गरेको पाइयो ।
पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो गरेको दे�खएन ।
स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय-�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र
साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन ।
वातावरण संर�णको एिककृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन। शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजरमा रा�द ैफोहोरमैला �यव�थापन �थल पिहचान एवं काय�योजना तयार गरेको पाईएन
।
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन। साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित
तयार गरेको पाईएन ।
पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
मालसामान वा सेवा ख�रद वापतको भु�ानी गदा� �. ५० हजार भ�दा बढीको रकम अिनवाय� �पमा स�व��धत पाट�को नाममा चेक जारी गनु� पन�मा कितपय काया�लयकै कम�चारीको नाममा भु�ानी िदने
गरेको दे�खयो ।

�म भौचर
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कम�चारीले एक पटक �लएको पे�क� फ�य�ट नगरेको अव�थामा पुन पे�क� िदने गरेको दे�खयो ।
पा�लकाले उपभो�ा सिमितसँग िनमा�ण काय� तोिकएको समयमा काय� स�प� नगरेको अव�थामा पुरानो गत िबगत बष�को योजनाको रकम समेत यस आ�थ�क बष� भु�ानी िदएको ।
�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने
�यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
आ�थ�क बष�को अ��यमा मा� पे�क� फ�य�ट गन� गरेको ।
काया�लयले िबिभ� ख�रदको रकम भु�ानी गदा� आंिशक कारोवारको ख�रदको आदेश, माग फाराम र दा�खला �ितवेदनमा स�व��धत �ज�मेवार पदा�धकारीले ह�ता�र गरेको दे�खएन ।

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

५ बजेट‚ काय��म तथा योजना

५.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश
गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख
�शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहका उपा�य� �ी ऐना िगरीले िमित २०७८/०३/१० गते �. ३१ करोड ८९ लाख ६४ हजारको बजेट सभा
सम� पेश गरेकोमा िमित २०७८/३/१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८/३/२४ मा मा� �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।
सभावाट बजेट पा�रत भएको िमितले ऐनमा तोिकएको समय िभ� नै �थानीय तहको �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पद�छ ।
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५.२ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७८।७९ को �े�गत बजेट
र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा बजेटको तुलनाममा

१ आ�थ�क िवकास २६७३८००० २६०४४६४६ ९.०२ ९७.४१

२ पूवा�धार िवकास ८१६१९०३९ ७४५४७६८९ २५.८२ ९१.३४

३ सामा�जक िवकास १२४२११५४७ ११११०११९७ ३८.४७ ८९.४५

४ सुशासन तथा अ�तरस�व��धत �े� ६२७८००० ६१९२७५७ २.१४ ९८.६४

५ काया�लय संचालन तथा �शासिनक ८०११७६८७ ७०८६३२३६ २४.५४ ८८.४५

ज�मा ३१८९६४२७३ २८८७५०५२७ १०० १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िबिनयोजन गरेको बजेट वाट यस बष� भएको कुल खच� म�ये सबैभ�दा बढी खच� सामा�जक िवकासमा ३८.४७ �ितशत र घटीमा सुशासन तथा अ�तरस�व��धत �े� २.१४
�ितशत रहेको छ । पा�लकाले अ�य �े� भ�दा पुवा�धार िबकासको �े�मा वजेट िविनयोजन तथा खच�लाई बृ�ी गनु�पद�छ ।

५.३ योजना छनौट र काया��वयन : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट ग�र
�ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७८।७९ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी
ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

� १ लाख स�म � १ लाख दे�ख २ लाखस�म � २ लाखदे�ख ५ लाखस�मका � ५लाख दे�ख १० लाखस�मका � १०-५०लाख स�म ५०लाख भ�दा बढी ज�मा

८ २५ ३७ ३१ ३३ ६ १४०

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� १० हजार दे�ख ५० लाख स�मका ज�मा १३४ वटा योजना संचालन गरेकोमा �. ५ लाख भ�दा मुिनका मा� ७० वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना
रकमका धेर ैयोजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट �ितफल भ�दा चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भवी नह�ने तथा
िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
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५.४ खच� िब�लेषणः पा�लकाको यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �. ११ लाख ५४ हजार, राज�व बाँडफाँड, अनुदान र गत बष�को अ�या समेत �. ३० करोड ५९ लाख ५३ हजार आ�दानी भएकोमा चालुतफ�  �.

१५ करोड १५ लाख ८० हजार र पँू�जगत तफ�  �. १३ करोड ७१ लाख ७० हजार खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ०.३९ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिबधामा �. ६२
लाख ४ हजार खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको तुलनामा पदा�धकारी सुिबधा खच� ५३७ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६२ �ितशत चालुमा
खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको र �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको
रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

५.५ चौमा�सक खच�ः पा�लकाले 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� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध
गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

चालु खच�तफ� १५१५८००८० २३४६३८३१ ५५६३८७५६ ७२४७७४९२

पँू�जगत खच�तफ� १३७१७०४४७ ११६२१०५ ४०५३९४७३ ९५४६८८६९

ज�मा २८८७५०५२७ २४६२५९३६ ९६१७८२२९ १६७९४६३६१

�ितशत १०० ८.५३ ३३.३१ ५८.१६

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार बािष�क �.  २८   करोड ८७ लाख खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. २ करोड ४६ लाख अथा�त ८.५३ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा �. ९ करोड ६१ लाख,

अथा�त ३३.३१ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा �. १६ करोड ७९ लाख, अथा�त ५८.१६ �ितशत खच� गरेको दे�ख�छ भने आसार महनामा मा� १० करोड १० लाख अथा�त ३५.०१ �ितशत खच� गरेको
दे�ख�छ। पा�लकाले आ�थ�क बष�को अ�तमा मा� खच� गन� काय�मा िनय��ण गरी �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

५.६ बजेट अव�डाः पा�लकाले बजेट तथा काय��म तजु�मा गदा� �ाथिमिककरणको आधारमा योजना छनौट गरी बजेट िविनयोजन गनु�पद�छ । यस वष� पा�लकाले सभाबाट पा�रत बजेट तथा काय��ममा अ��यको
तोक आदेश अनुसार खच� गन� गरी �. ४० लाख र अ�य� रोजगार काय��ममा �. ८० लाख समेत ज�मा �. १ करोड २० लाख अव�डा रकम िविनयो�जत गरी सोबाट िबिभ� योजनामा काय�पा�लकाको
िनण�य अनुसार खच� गन� गरेको दे�खयो । पा�लकाले यसरी अव�डामा बजेट िविनयो�जत गरी खच� गन� काय�लाई िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.७ अनु�पादक खच� : पा�लकाले आ�नो �े�ा�धकार िभ� वजेट वनाई खच� गदा� अ�धकतम उ�पादक�व िदने, आधारभुत िश�ा तथा �वा��यको �े� तथा पुवा�धार िवकास माफ� त रोजगारी सृज�ना गन� �े�मा खच�
गरी तुलना�मक लाभ �लन स�नेगरी वजेट िविनयोजन गनु�पन�मा मठ म��दर िनमा�णमा काय�मा रकम खच� गरेको छ । पा�लकाले यस बष� गाउँपा�लका पँु�जगततफ�  म��दर िनमा�ण काय�को लािग �.

१८,७४,२००।- खच� गरेको छ । पा�लकाले य�तो �कृितको अनु�पादक खच�लाई िनय��ण गरी अ�य पुवा�धार िवकासमा खच� गनु�पद�छ ।

काय��म। योजनाको नाम खच�

कैलाश म��दर िनमा�ण १५००००

कैलासमा�डु म��दर िनमा�ण १५००००

काँडाकोट दहडाँडाको म��दर सिहतको घेरवार िनमा�ण ५०००००

कालिशला म��दर िनमा�ण ३८९६५०

काला कैलाश माडु मम�त ५००००

गुरा म��दर िनमा�ण १०००००

घटाल र भैरव म��दर िनमा�ण १५००००

त�ो गो�ी मा�लका माईको म��दर िनमा�ण २८९५५०

िन�े ढु�ा म��दर िनमा�ण ९५०००

ज�मा १८७४२००

६ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

६.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ३२
दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म ५ जना (करार बाहेक) पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �मुख
�शासक�य अ�धकृत, इ�जीिनयर सिहत २७ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको
��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.२ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको
कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले �वा��यतफ� का कम�चारी समेत समेत ज�मा ५४ जना
कम�चारीह� करारमा रा�ख �. १ करोड ७३ लाख खच� लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था
गरेको छ । पा�लकाले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको वडा सहायक ६ जना, �टोर सहायक १ जना र �यायीक सहायक १ जना समेत ८ जना र अ�य कम�चारी करारमा िनय�ु� गरी बष�भरीमा �.

७२,८८,०१५।- भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

७,२८८,०१५

६.३ क�याणका�र कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १०
�ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� क�याण कोषमा कुनै पिन रकम ट� ा�सफर गरेको र कोषको संचालन स�ब�धी पिन कुनै ऐन
कानूनको �यव�था भएको दे�खएन ।

६.४ वडा सिचवको पदपूित� : पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको ६ दरब�दी भएकोमा ५ वडा काया�लयमा वडा सिचवको दरव�दी �र� भएको
दे�खयो । सेवा �वाह गन� �मुख �ज�मेवारी रहेका पदमा पदपुत� नभई �र� रहेको दे�खयो । पा�लकाले वडा सिचवको पदपुत� गरी गुण�तरीय सेवा �वाह गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.५ सेवा �वाहको ��थित : �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 बमो�जम २२ वटा ऐन, िनयम, काय�िव�ध लगायतका कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा रहेका छन् । यस वष� नगरपा�लकाबाट
िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण िनवेदन दता� �सफा�रस भएको सं�या

�वीकृत घरन�सा दता� पास

प��करणतफ�

ज�मदता� ३४२ ३३५

मृ�यदुता� १३२ १३२

बसाईसराई दता� ३० २८

िववाह दता� १२३ १२३

स�ब�धिव�छेद दता� 0 0

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण ० ०

कालोप�े सडक िनमा�ण ० ०

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा �वाह म�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोष जनक दे�खएन ।

७ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

७.१ �यायीक सिमित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका
आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा सिमितमा परेका उजुरी र सोको फ�य�टको िववरण माग गदा� उ� िववरण प�� नभएकोले फ�य�ट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन पन� उजुरीको स�व�धमा एिकन भएन । पा�लकाले �याियक सिमितले स�पादन गरेका काय�को अिभलेख �यव��थत गरी रा�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.२ कानून र स�ालन ��थित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम,िनद�िशका, काय�िव�ध
र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ। जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएको छ ।
पा�लकाले म��ालयवाट �ा� नमुना कानुनह�को आधार मानी यस बष� स�म सभावाट २२ वटा ऐन/िनयम/नीित र काय�िब�ध पा�रत भएको दे�ख�छ । पा�लकाले गाउँसभावाट कानुनह� पा�रत गरेता पिन उ�
कानुनह�को काया��वयन �भाकारी �पमा गरेको दे�खएन । पा�लकाले िनमा�ण गरेका कानुनह�को �भाबकारी काय��वयन गनु�पद�छ।

८ सरकारी तथा साव�जिनक स�प�ीको संर�ण

८.१ स�प�� ह�ता�तरण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका
पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�ने �यव�था छ । यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�
�यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार नगरेको, क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान सामानह� �ज�मेवारी सारेको पाईएन
। यसरी �ज�सी मालसामानको आ�दानी नजनाउँदा �ज�सी मालसामानह� हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई
�ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

८.२ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरणः �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा
साव�जिनक स�प��को रेख देख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ।यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ ।

पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको एवं अिभलेख राखेको पाइएन पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/
गराउनु एवं अिभलेख रा� नु पद�छ।
पा�लकाले साव�जिनक �थलमा सामुदाियक भवन िनमा�ण गदा� वा अ�य भौितक संरचना िनमा�ण गदा� संरचना िनमा�ण गन� �थलको ज�गा सरकारी वा साव�जिनक के हो सो को बारेमा नापी र मालपोत
काया�लयवाट एिकन गरेर मा� �य�तो संरचना िनमा�ण गनु�पद�छ ।

९ कोिभड १९ खच� तथा आय �यय िववरण 

पा�लकाले कोिभड १९ महामारी िनय��ण तथा �यव�थापनको लािग छुट� खाता खोली उ� खातामा िविभ� िनकायबाट �ा� आ�दानी र पा�लकावाट िविनयो�जत रकमको छु�ै लेखा राखी सोबाट खच�
गनु�पन�मा चालु खच�बाट कोरोना स�ब�धी खच� लेखेको दे�खएता पिन कोरोना १९ को लािग भएको खच�को अिभलेख नराखेको र लेखापरी�णको �ममा कोिभड १९ स�व��ध खच�को आय �ययको िववरण माग
गदा� �ा� नभएकोले उ� खच�को स�व�धमा थप िब�लेषण गन� सिकएन ।

१० आ�थ�क सहायता तथा िववध खच�
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१०.१ खाना, खाजा तथा िविवध खच�ः �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 पा�लकाले यो वष� िबिबध तथा खाना खाजामा �. १३,४८,२९८।६० खच� गरेको छ जुन आ�त�रक आयको शत �ितशत भ�दा बढी हो ।पा�लकाले य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु�
पद�छ ।

१०.२ राहत तथा औष�ध उपचार िबतरण : गाउँपा�लका िवपद जो�खम �यनुीकरण तथा �यव�थापन ऐन २०७६ मा �यव�थापनको लािग एक छु�ै कोष रहने र पा�लकाले जो�खम �यिुनकरण तथा �यव�थापन िवपद
�भािवत �यि�लाई राहत उपल�ध गराउदा मापद�ड वनाई सोको आधारमा राहत उपल�ध गराउनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस बष� िवपद र िवप� राहत वापत िबिभ� �यि�लाई �. ६,२२,०००/- राहत
रकम उपल�ध गराएकोमा ऐनमा भएको �यव�था वमो�जम मापद�ड तयार नगरी काय�पा�लकाको िनण�य अनुसार राहत रकम उपल�ध गराएको दे�खयो । �य�तै ऐनमा भएको �यव�था बमो�जम पा�लकामा रहेको
िवपद �यव�थापन कोषमा रकम ज�मा गरी सोही कोषवाट खच� गनु� पन�मा पा�लकाको चालु खच�वाट राहत रकम उपल�ध गराएको दे�ख�छ ।
�य�तै पा�लकाले यस बष� औष�ध उपचार खच� वापत एक जनालाई �. २ लाख उपल�ध गराएको छ । पा�लकाले आ�थ�क सहायता तथा औष�ध उपचार खच� उपल�ध गराउदा आवा�यक मापद�ड तयार गरी
सोही बमो�जम मा� सहायता रकम उपल�ध गराउनुपद�छ । पा�लकाले मापद�ड तयार गरी आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने काया�लई �यव��थत वनाउनुपद�छ ।

१०.३ अनु�पादक खच� – साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा खच� गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले य�तो
खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

गो.भौ.नं. र िमित खच�को िववरण रकम

९०-२०७८।१०।५ भ�लवल काय��म संचालन ३००००

९७-२०७८।१०।७ �य�ुजक िभिडयो िनमा�ण ५५०००

१०६-२०७८।१०।१७ खेलकुद काय��म ५००००

१६२-२०७८।११।२७ खेलकुद स�व��ध काय��म ३००००

ज�मा १६५०००

११ अनुदान िफता� र अनुगमन
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११.१ अनुदानः संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने सशत� तफ� का काय��मको वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता�
गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकावाट �ा� िववरण अनुसार २०७९ असार मसा�तमा खच� नभई बाँक� रहेको रकम म�ये िन�नानुसारको �. १,१२,१४,८१९।- िफता� गरेको दे�ख�छ ।

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

संघीय सरकार शसत� ४९८५१५३

िबशेष ४०५२८६०

�देश सरकार िबशेष २५९८२९

समपूरक १९१६९८७

ज�मा ११२१४८१९

११.२ पा�लकावाट �ा� िब�ीय �ितवेदनको अनुसुची २१ मा संघीय अनुदानतफ�  िफता� गनु�पन� �. ९६,८७,९९८।१४ दे�खएकोमा �. ९०,३८,०१३।- मा� िफता� गरेको दे�खएकोले �. ६,४९,९८५।१४ घटी िफता�
गरेको दे�ख�छ । अत: पा�लकाले घटी िफता� रकम एिकन गरी संिघय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �.

६४९,९८५

११.३ अनुदानको अनुगमनः साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको यिकन गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर पा�लकाले गत
िबगत बष� दे�ख �वा��य, कृिष, पशु, शैि�क सेवा र अ�य सं�थालाई बीउपँुजी तथा िबिभ� �कारका अनुदान िदने गरेकोमा अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा�
उपल�धी मापन गन� गरेको छैन । पा�लकाले अनुदान �दान स�व�धी कानुन वनाई अनुगमनलाई �भावकारी वनाउनुका साथै संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी
अनुदान�ाहीको जीवन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउने तफ�  �यान िदनुपद�छ।

१२ उपभो�ा सिमित र ख�रद �यव�थापन

१२.१ उपभो�ा सिमित दता�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउन सिकने �यव�था छ। सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत
दता� नभएमा कानुनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै। पा�लकाले यो वष� िविभ� ८९ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी �. ६,०८,०८,४९५/- भु�ानी गरी काय� स�प� न गराएकोमा उ�े�खत सिमितह� ऐनको
उ� �यव�था अनुसार दता� भएको पाईएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िबघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय�
स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा सिमितलाई �ज�मेवार वनाउन किठनाई ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय �ययको लेखापरी�ण समेत नगराउने भएकोले �थायी संय�� माफ� त काम गन�
गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।
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१२.२ जिटल संरचना िनमा�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था
रहेको छ। पा�लकाले जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो। य�ता काय� �यवसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट
बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ।

१२.३ गुण�तर परी�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९ (२) मा लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण समेत छु�ै आईटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश गनु�पन� र िनयम ११ (१) मा
गुण�तर परी�ण गन� �यव�था छ। उपभो�ा माफ� त गराएको िनमा�ण काय�को लागत अनुमानमा गुण�तर परी�ण आईटम समावेश नगरीएको र ठे�का�ारा ग�रने िनमा�ण काय� तथा मालसमान ख�रदको लागत
अनुमानमा समेत गुण�तर परी�णको आईटम समावेश नभएको र उपभो�ा माफ� त वा िनमा�ण �यवसायी माफ� त ह�ने िनमा�ण काय�मा �योग भएका िनमा�ण साम�ी लगायत िनमा�ण काय� र ख�रद भएको
मालसमानको गुण�तर परी�ण ह�ने गरेको दे�खएन। गुण�तर परी�ण नह� ँदा िनमा�ण काय� तथा ख�रद भएका मालसमान गुण�तरीय भएको सुिन�चत ह�न नस�ने दे�ख�छ । िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िनमा�ण
साम�ी लगायत िनमा�ण काय� र ख�रद भएका मालसमानको गुण�तर परी�ण गरी िनमा�ण काय� र ख�रद भएको मालसमान गुण�तरीय भएको सुिन�चत ह�नुपद�छ।

१२.४ मम�त स�भार कोषः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम (३) मा स�प� िनमा�ण काय�को स�ालन वा मम�त स�भार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले गनु�पन�, सोही
िनयमावलीको उपिनयम (१५) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले स�प� आयोजनाको सेवा उपयोग गरे वापत उपभो�ाले ितनु�पन� सेवा शु�क तोक� शु�क ज�मा गन� कुनै कोष खडा गरी सोही
कोषबाट �य�तो िनमा�ण काय� स�ालन तथा मम�त स�भार गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले िविभ� आयोजना, काय��म स�ालन गन� स�ब��धत उपभो�ा सिमितसँग गरेको स�झौतामा मम�त स�भारको
�ज�मा स�ब��धत उपभो�ा सिमितले �लनुपन� उ�ेख भएतापिन स�प� आयोजना मम�त स�भारका लािग उपभो�ा सिमितह�ले मम�त स�भार कोषको �यव�था गरेको पाइएन। अतः िनिम�त आयोजनाह�को
सु-स�ालन तथा िदगोपनाको लािग मम�त स�भार कोषको �यव�था ग�रनुपद�छ ।

१२.५ एजिव�ट न�सा पेश नभएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(१) मा ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको तीस िदन िभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए
बमो�जमको एज िव�ट न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । यस वष� िनमा�ण स�प� गरेको िविभ� िनमा�ण काय�ह�को िनमा�ण भए बमो�जमको न�सा पेश गरेको दे�खएन । ऐन िनयममा भएको
�यव�था बमो�जम िनमा�ण काय�को एजिव�ट न�सा पेश गनु�पद�छ ।

१२.६ नापी िकताबः िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखा�नका लािग �वीकृत ढाँचाको नापी िकताबमा ठे�का न�बर, आ�थ�क वष�, काया�लयको नाम, िनमा�ण �यवसायीको नाम, कामको नाम र �थान, चेनेज, काम शु�
भएको िमित, स�प� ह�नुपन� िमित र स�प� भएको िमितका साथै अिघ�ो िवलस�म भएको कामको प�रमाण र भु�ानी रकम, हालको िबलबाट भएको कामको प�रमाण र भु�ानी ह�ने रकम समेत हालस�म
भएको कामको प�रमाण र रकम समेत �प� �पमा उ�ेख ह�नुपन� �यब�था छ।अ�धकांश योजना एवं ठे�का काय�को लािग रिनङ िवल अनुसार नापी िकताब लुज �सटमा तयार गन� गरेको पाईयो। तोिकएको
ढाँचामा सबै �यहोरा खुलाई नापी िकताब नरा�खँदा िनयमावलीको �यव�था अनुसार आव�यक सूचना �लन अिभलेख �यव�थापन गन� सहज नह�ने ह� ँदा अिभलेख रा�खनु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.७ ठे� का अिभलेखः साव�जिनक िनमा�ण काय� गन� हरेक िनकायले ठे� का अिभलेख म.ले.प.फा.न.५०७ को ढाँचामा अ�ाव�धक गरी रा� नुपन� �यव�था छ। िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखांकनको लािग �योग
ग�रने ठे� का स�ब�धी अिभलेखले कूल गनु�पन� काय�,हाल स�म भएको कामको प�रमाण, मु�य,काय� स�पादन जमानत,पे� क� �यारे�टीको अव�था,काम स�प� न गनु�पन� िमित,भे�रएशन लगायतको जानकारी
उपल�ध ह��छ। तर यस पा�लकाले उ� िववरण दे�खने गरी अिभलेख राखेको दे�खएन।अतः �वीकृत ढाचा अनुसार सव ैिववरण खु�ने गरी ठे� का अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नुपद�छ।

१२.८ काय� स�प� �ितवेदन - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय�
स�प� �ितवेदन तयार गन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले उि��खत कानूनी �यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी
�यव�थाको पालना नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इङ िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था िदखएन ।

१२.९ िड.एल िप.अिभलेखः साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १२५(१) मा ख�रद स�झौता वमो�जम िनमा�ण काय� स�प� न भएको ३० िदन िभ� स�व��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए वमो�जमको (एज
िव�ट) न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ।�य�तै सोही िनयमको उपिनयम २ मा �ृटी स�याउने दािय�व अव�ध समा� त भएपिछ ड� इ�,िडजाइन वा �पेिशिफकेशन वमो�जम भए नभएको जाँचवुझ
गराई काय� स�प� न �ितवेदन तयार गनु�पन� छ।�य�तै उपिनयम ४ मा उपिनयम (१) वमो�जमको िनमा�ण भए वमो�जमको न�सा र उपिनयम (३) वमो�जम पेश भएको काय� स�प� न �ितवेदन तयार गनु�पन� उ�ेख
छ।िनयममा भएको उ� �ावधानको �भावकारी �पले काया��वयन गन� र गुण�तरीय िनमा�ण काय�मा सघाउ पुया�उनको लािग िनमा�ण स�प� न भई िड.एल.पी मा रहेका ठे� काको अिभलेख रा�ख िनयममा उ�ेख
भए अनुसार �ािव�धक कम�चारीवाट जाचवुझ गराउनुपन�मा िड.एल.पीमा रहेका ठे� काको अिभलेख राखेको दे�खएन। य�तो अव�थामा िड.एल.िप समा� त भएका ठे� काको �ािव�धक कम�चारी खटाई िनयममा
भएको �ावधान अनुसार जाँचबुझ गराई काय�स�प� न �ितवेदन तयार भए नभएको, ठे� का �वीकृत गन� पदा�धकारी र काय� स�प� न �ितवेदन तयार गन� एउटै पदा�धकारी भएको अव�थामा एक तह मा�थको
अ�धकारी सम� काय� स�प� न �ितवेदन पेश गरे नगरेको एिकन गन� स�ने अव�था रहेन।अतःयसको अ�ाव�धक अिभलेख रा� ने काय� तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

१३ �कोप �यव�थापन

१३.१ सिमित गठन : िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद्
�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकए बमो�जमको िवपद �य�थापन सिमित गठन गरेको भएतापिन बैठक ब�ने तथा अ�य काय�ह� �भाबकारी �पमा गरेको पाइएन । ऐनमा
तोिकए बमो�जम गठन भएको िवपद �यव�थापन सिमितको वठैक िनर�तर बसी उ� सिमितलाई सि�य बनाई �कोप �यव�थापन स�व��ध काय� �भाबकारी �पमा स�पादन गनु�पद�छ ।

१३.२ काय� योजना : िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन
सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा
गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल�ता गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय�
गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र संचालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी
गरी लागू गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ। पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका उ�े�खत काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.३ वािष�क �ितवेदन: िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वषा�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार
गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेश गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेश
गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना गरी बािष�क �ितवेदन तयार गरी स�व��धत िनकायमा पेश गनु�पद�छ ।

१४ पदा�धकारीको सुिवधा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४.१ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा : नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार सुदरुप��चम �देश
संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार गाउँपा�लकाबाट यस बष� पदा�धकारीको सुिबधमा िन�नानुसारको �.

६२,०४,०००।- खच� भएको छ ।

�स.नं िववरण �मुख/

अ�य�
उप�मुख/

उपा�य�
वडाअ�य� 6 जना काय�पा�लका सद�य 6 जना सभाका सद�य 20

जना
ज�मा

१ बैठक भ�ा 3000 3000 3000 3000 2000 14000

२ यातायात खच� 0 9000 2000 0 0 11000

३ टे�लफोन,मोबाइल 6000 5000 3500 3000 2000 19500

४ पु�तक,प�ीका,
ई�टरनेट

5000 4500 4000 3000 2000 18500

५ सम�वय तथा सहजीकरण 9000 7000 6000 5000 3000 30000

६ अित�थ स�कार 10000 9000 7000 0 0 26000

७ खानेपानी/िबजुली/
सरसफाई

3500 3000 2000 2000 1000 11500

१२ मिहनाको ज�मा 438000 378000 1836000 1152000 1920000 5724000

चाडपव� खच� 25000 22500 108000 54000 140000 349500

कुल ज�मा 463000 400500 1944000 1206000 2060000 62,04,0००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४.२ यातायात सुिबधा : �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब��ध ऐन,२०७५ को अनुसुची १(क) मा वडा अ�य�ह�लाई सरकारी सवारी साधन उपल�ध नगभएको अव�थामा यातायात
सुिबधाको रकम मा�सक २००० को दरले उपल�ध गराउने उ�ेख छ । तर पा�लकाले यस बष� िन�नानुसार ५ वडाका वडा ह�य�ह�लाई सरकारी सवारी साधन उपल�ध गराएको अव�थामा समेत मा�सक
यातायात सुिवधाको रकम भु�ानी िदएको दे�ख�छ । यसरी ऐनमा भएको �यव�था बमो�जम नपाउने सुिबधा भु�ानी िदएको रकम असुल गनु�पन� �.

वडा नं�वर वडा अ�य�को नाम यातायात सुिबधा भु�ानी भएको मिहना भु�ानी रकम

१ �ी रामलाल वोगटी १० (२०७८ असारको समेत) २००००

२ �ी कण� वहादरु िव� १० (२०७८ असारको समेत) २००००

३ �ी ड�वर वहादरु शाही ९ (२०७८ असारको समेत) १८०००

४ �ी पदम बहादरु भ�डारी १० (२०७८ असारको समेत) २००००

६ �ीकटक बहादरु िब� १० (२०७८ असारको समेत) २००००

ज�मा ९८०००

९८,०००

१४.३ �मण खच� : सुदरुप��चम �देशको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब��ध ऐन,2075 को अनुसुची १(क) मा आ�नो �थानीय तह भ�दा बािहर �मण गरेको अव�थामा मा� पदाधकारी
तथा सद�यह�लाई �मण खच� उपल�ध गराउने उ�ेख छ । तर पा�लकाले िन�नानुसार पदा�धकारीहरलाई आ�नो �थानीय तह िभ� िबिभ� योजनाको अनुगमन र �मण गरेवापत �मण खच� उपल�ध गराएको
दे�ख�छ । यसरी ऐनमा भएको �यव�था िवप�रत भु�ानी भएको �मण खच� असुल गनु�पन� �.

गो�वरा भौचर नं र िमित वडा नं पदा�धकारीको नाम भु�ानी रकम

१८२-२०७९।१।४ ६ अ�य� �ी कटक बहादरु िब� ८२५०

सद�य �ी मान बशहादरु बुढा ६८७५

सद�य �ी जनकला साक� ६८७५

सद�य �ी डवल बहादरु साक� ६८७५

सद�य �ी पछु दमाई ६८७५

१८९-२०७९।१।४ ३ अ�य� �ी ड�वर बहादरु शाही ८२५०

१६५,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सद�य �ी तुला लुवार ९८७५

सद�य �ी चैते लुवार ९८७५

सद�य �ी रमेश वहादरु शाही ६८७५

सद�य �ी हंश बढुवाल ६८७५

२२३-२०७९।२।२५ १ अ�य� �ी रामलाल वोगटी ८०००

सद�य �ी िभम बहादरु िब� ७५००

सद�य �ी सुलोचना रोकाया ७५००

सद�य �ी डवल िवक ७५००

सद�य �ी हमन वहादरु िव� ८०००

सद�य �� भु�टी कामी ७५००

३३५-२०७९।३।२४ १ अ�य� �ी छ�क वहादरु भ�डारी ७०००

२ अ�य� �ी गौरी साक� ७०००

३ अ�य� �ी रमेश बहादरु शाही ७०००

४ अ�य� �ी धन बहादरु साक� ७०००

५ अ�य� �ी धनिवर साक� ७०००

६ अ�य� �ी गणेशराज िगरी ७०००

ज�मा १६५५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ कर द�तुर एवं आ�त�रक आय 

कर अनुमान र संकलनः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एिककृत स�पित कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवटौरी शु�क उठाउने �यव�था
रहेको छ। आय शीष�कमा यस वष� ��ेपण गदा� शीष�कगत नगरी एकमु� आय � १६,८०,०००।- ��ेपण गरेकोमा काया�लयबाट �ा� िववरण अनुसार � ११,५४,६८८।- (६८.७३ �ितशत) मा� संकलन
भएको दे�ख�छ। वा�तिवक आय संकलन घटी दे�खएबाट आएको अनुमान भरपद� दे�खएन । आय अनुमानलाई व�ैािनक बनाई ��ेिपत आय संकलन गन�मा पा�लकाको �यान जानुपद�छ।

१६ र�सद िनय� �ण खाता 
यस नगरपा�लकाले र�सद िनय��ण खाता राखेको भएता पिन तोिकएको ढाँचामा नगिद र�सद िनय��ण खाता म ले प फा नं ९०४ सािवक १०८ तयार नगरेकोले सो खाताले गत वष�को नगिद र�सदको ठेली
आ�दानी खच� र बाँक� ठेली दे�खने गरी र�सद िनय��ण खाता राखेकोमा अिभलेख पूण� दे�खएन।र�सद ठेलीह�को आ�दानी खच� र बाँक�को िववरण �प� गरी र�सद िनय��ण खाता �यव��थत गनु�पद�छ।
पा�लकाले गत वष�को ठेली कित सं�यामा मौ�दात रहेको िववरण नराखेकोले पुरानो ठेली सं�याको �योग र सो ठेलीबाट राज�व दा�खला भएको रकम एिकन भएन।

१७ अिभलेख 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न �थल, ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा कर �लनुपन�
�यव�था छ। पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी �लने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था
दे�खएन।आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ। आ�थ�क वष� २०७८/७९ मा पा�लकाले कुनै पिन मनोर�न कर संकलन गरेको पाईएन। यस पालीकाको �े�िभ�
उ�नु पन� मनोर�न कर यिकन ग�र असुल गनु�पद�छ।

१८ राज�व अिभलेख 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ४ र दफा २२ मा राज�व अिभलेख अ�ाव�धक गरी सो को लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ।
�ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन र �यसको भो�लप�ट दा�खला गरी �े�ता खाड गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले राज�व आ�दानीको असूली र दा�खलाको
अिभलेख �यव��थत गरी �े�ता नराखेको र बै� माफ� त राज�व कारोवार गनु�पन�मा गरेको छैन।। काया�लयबाट सव ैवडाह�मा पिन �वचा�लत �णा�ल जडान गरी राज�व संकलन गन� तफ�  काया�लयको �यान
जानुपद�छ ।काय�लयले आगामी िदनमा र�सद िनय��ण तथा राज�व असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त �यव�थापन स�ब�धमा िवशेष �यान पुर् याउनुपन� दे�खयो ।पा�लकाले मालपोत द�तुर �लने नगरेकोले
गदा� राज� व असुली यथाथ�परक छैन।वडामा सिचवह�लाई दईु भ�दा बढी वडाह�को �ज�मेवार िदएकोले वडा अनुसारको राज� व असुली ब�क दा�खला नगरी एकमु� दा�खला गन� गरेकोले के कित कुन वडाको
हो भ� ने छु�ाउन सिकएन तथा पा�लकाले पिन वडागत िहसाव नराखेकोले गदा� राज� व संकलनलाई �यव��थत एवं यथाथ�परक बनाउन �वचा�लत �िव�ध माफ� त राज�व कारोबार गनु�पद�छ।

१९ दह�र बह�र शु�क 

सुदरुप��चम �देशको �देश आ�थ�क ऐन, २०७८ को दफा ८(३) मा ढंुगा, िग�ी, बालुवा, दह�र बह�रको संकलनमा अनुसुची ६ मा तोक�एको दरमा नघटने गरी शु�क लगाईने र असूल गरीने उ�ेख छ । यस
पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा ढु�ा, िग�ी, वालुवाको ठे� काको सूचना �काशन गरेतापिन कुनै पिन फम�÷�यि� सहभागी नभएको र उ� आ�थ�क बष� पिछ आय ठे�का �ि�या अगाढी नवढाई
अमानतवाट दह�र बह�र शु�क असुल गरेको दे�ख�छ । तर हाल पिन �यस �े�मा निदज�य व�तुको उ�खनन् भइरहेकोमा पा�लकाले ठे�का �ि�या अगाढी नवढाई अमानत वाट �यनु शु�क असुल ग�र
रहेको देखीएकोले पा�लकाले आय ठे�का लगाई आ�त�रक आयमा बृ�ी गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० घर वहाल 

सहकम� समाज, बाजुरा र जगना� थ गाउँपा�लका १० शैया अ�पताल �यव�थापन सिमित बीच ३ कोठा वहाल �ित मिहना �. ४४४४ मा िदने �लने स�झौता भएकोमा स�झौता बमो�जमको बहाल रकम �ा�
भएको अिभलेख पा�लकामा नरहेकोले पा�लकाले �ा� गनु�पन� बहाल रकम एिकन गरी असुल गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२१ धरौटी िफता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२४(२)क मा िवल िवजकको भु�ानीमा कि� ग�रएको �रटे�सन मिन वापतको ५ �ितशतले ह�ने रकम धरौटी िफता� गदा� कर काया�लयमा कर िववरण पेश
गरेको �माण पेश गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले धरौटी िफता� गदा� स�ब��धत फम�को मू�य अिभबृ�ी कर समायोजन प� संल� नग�र धरैटी िफता� गन� गरेको दे�खएकोले सोको �माण पेश गनु�पन� �.

�स.न. गो.भौ.नं. र िमित फम�को नाम �यान न�बर रकम

१ २९।२०७८।१०।१८ ऊँ िनमा�ण सेवा ३०३०४१७२० १३४६७०

२ अप�न क��ट��सन ६०६७९३५०८ ६२७०७६

ज�मा ७६१७४६

७६१,७४६

२२ सामा�जक सुर�ा एवं संर�णतफ�  
एम.आई.एस.�णालीः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ बमो�जम के��ीकृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत �थानीय
िनकायको ह�ने �यव�था भएपिन समयमा मृ�य दता� �माणप� एवं वसाईसराई गरेको िववरण पा�लकामा नआउदाँ र वडा काया�लयमा रहेका मूल लाभ�ाही िकताब अ�ाव�धक नह�दाँ एक �ैमा�सकमा मृ�य ुभएका
वा अ�य कारणले नामावलीमा हटाइएको �यि�को िववरण एम आई एस स�टवेयर �णालीमा अ�ाव�धक भएको छैन। के��ीकृत �िव�ी �णालीलाई �यव��थत गराउनुपन� दे�ख�छ।

२३ लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गन� 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ अनुसार सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� ग�रहहेका लाभ�ाहीले चालु वष�मा समा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� चाहेमा िनयमावलीको िनयम ९ बमो�जम ��येक
आ�थ�क वष�को असोज मसा�त िभ� अश�, असहाय वा न�बे वष� मा�थका जे� ना�रकको हकमा िनयमावलीको िनयम ५ को उपिनयम (२) बमो�जम संर�क वा माथवर �यि� माफ� त वाहेकका नवीकरणको
लािग लाभ�ाही �वयम् उप��थत भई िनवेदन गरेकोमा वडा सिमितबाट नवीकरण भई आए प�चात �णाली (MIS) मा �िवि� गरी नवीकरण गनु�पन� �यव�था छ। यसरी �याद िभ� नवीकरण नभएका लाभ�ाहीको
लगत क�ा गरी िनजले पुनः लाभ�ाहीमा सूिचकृत ह�न चाहेमा ऐनको दफा १२ बमो�जम िनवेदन िदई सेवा �लन स�ने �यव�था गरेको छ। यसरी लाभ�ाहीको नाम �णालीमा अ�ाव�धक नगरी भ�ा िवतरण
भएमा उ� रकम भु�ानी खच� ले�ने अ�धकारी र लेखा रा�ने कम�चारीबाट दामासाहीले असुल उपर ग�रने �यव�था सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ५ को उपदफा (३) मा उ�ेख
गरेको छ।यसबाट बसाई सराई गरी गएका, मृ�य ुभएकाह�को लगत क�ा नगरेकोले उ�े�खत कानुनको पालना भएको छैन। तसथ�, विढ िनकासा भए/नभएको यिकन ह�न सकेन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ पारदिश�ता र जवाफदेिहता 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२ अनुसार �थानीय तहह�को काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व�धी जानाकारी (लाभ�ाहीको नाम दता� तथा निवकरण �कृया, भ�ाको
दर, �ा� ह�ने बै� र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया) �थानीय सामा�जक सं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�थाह�को सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस
स�ब�धी सुचना �थानीय एफ एम लगायतका संचार मा�यमह�वाट �चार �सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी �थानीय तहका काया�लयका
अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन�को साथै स�ब��धत �थानीय तहको वेभ साइटमा रा�नुपन�मा सो समेत नगरी यस काया�लयले पारदिश�ता र जवाफदेिहताको िव�ध �कृयाको
पालना गरेको पाइएन। यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन यिकन ह�ने अव�था दे�खएन ।

२५ अनुगमन 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ६ अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन, मू�याङकन तथा सुप�रवे�ण गन� एक �थानीय
�तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न गरी भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन�मा सिमित गठन भएको नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको काय� भएको
छैन।

२६ साव�जिनक सुनुवाई 

�थानीय तहले भु�ानी गरेको रकम र बु�झ�लनेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन� र वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा
एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�छ। साव�जिनक सुनुवाईमा �ा� गुनासो तथा सुझावह� म�ये आफूले स�ने कुराह� स�बोधन गरी नसिकने खालका सुझाव तथा
गुनासाह� स�बोधनका लािग �थानीय तह काया�लयमा पठाउनु पन�मा सो गरेको पाइएन। साव�जिनक सुनवाई नगरी लाभ�ाही सुची अनुसार भ�ा िवतरण गरेको छ।

२७ भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २६ को उपदफा (३) मा एक आ�थ�क वष�स�म एकपटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा �दायक बै�बाट तोिकएको ढाँचामा �ा� गरी
�य�ता लाभ�ाहीका स�ब�धमा �थानीय तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा वा कुनै कारणले भ�ा �ा� गन� यो�य नभएको पाईएमा स�ब��धत बै�बाट लगत क�ा ह�ने िमितस�मको
रकम स�ब��धत हकवालालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था भएकोमा यस बारे पा�लकाले कुनै कारवाही गरेको दे�खएन।

२८ खातामा दोहोरो रकम िनकासाः 
यस जगना� थ गाउँपा�लकामा सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण �ा� त गन� लाभ�ाहीह�को पा�लकाबाट forward feed बाट गएको पिहलो र दो�ो �ैमा�सकको लाभ�ाही िववरण अनुसार ब�कले दोहोरोपना एिकन
नै नगरी खाता खो�लएकोले एक लाभ�ाहीको दोहोरो लाभ�ाही न�बर भई उ� लाभ�ाहीको खातामा दोहोरो रकम ज�मा भएको भ�ा रकम दोहोरो पन� गएकोले खाताबाट पा�लकामा िफता� पठाई खाता ब�द
गनु�पन� तथा िफता� पठाउनु पन� रकम �.

लाभ�ाहीको नाम खाता नं. िववरण रकम

वडा नं १

PURNA GIRI 07209189630013 पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो २४०००

८६,२४४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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DIBHASKAR BISTA 07209310950015 पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो ३१९२

DIRGA LOHAR 07209387390019 पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो ३१९२

ICHHA BK 07209194590019 पिहलो �ैमा�सकमा दोहोरो १५९६

MAN BAHADUR DAMAI 07209319350015 पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो ३१९२

SIMRAN LOHAR 07209321850015 पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो ३१९२

JAGAT LAWAR 07209315280018 पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो ३१९२

SUMAN KAMI 07209380860016 पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो ३१९२

MANKALA BOGATI 07209534060016 दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो १५९६०

वडा नं.२

NITESH BK 07209337610011 पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो ३१९२

वडा नं. ४

ANKUSH DHARALA 07209413920012 पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो ३१९२

RABINA DHARALA 07209418230013 पिहलो �ैमा�सकमा दोहोरो १५९६

HIMATA KHATRI 07209666550015 पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो ३१९२

AAYUSH DHOLI 07209570860016 पिहलो �ैमा�सकमा दोहोरो १५९६

AADARSHA BHANDARI 07209537360016 दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो १५९६

SUJATA BHANDARI 07209535220012 दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो १५९६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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वडा नं. ५

SAMIKSH KAMI 07209425600012 अश� ख वग� �. ६३८४ र द�लत वालवा�लका �. १५९६ भु�ानी १५९६

BHAGESH KUMAR SAHI 07209428010011 पिहलो �ैमा�सकमा दोहोरो १५९६

PRARAPTI KUMARI SARKI 07209431010011 पिहलो �ैमा�सकमा दोहोरो १५९६

AAGESH KUMAR SHAI 07209428010011 दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो १५९६

AASIKA BUDHA 07209431120012 दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो १५९६

N B SARKI 07209536050015 दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो १५९६

वडा नं. ६

JABINDRA RAWAL 07209693350015 पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो ३१९२

RIYANA BISTA 07209101200011 पिहलो �ैमा�सकमा दोहोरो १५९६

SUJATA DAMAI 07209454520012 पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा दोहोरो ३१९२

ज�मा ९४२२४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासा 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�,
��येक वष� लगत अ�ाव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� बै� माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा
अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ। तर पा�लकाले लाभ�ाहीको
लगत अ�ाव�धक नगरी मृ�यू भइसकेका लाभ�ाहीको लगत क�ा नगरी बढी खच� गरेको छन। पा�लकाले लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक नगरी िन�नानुसार बढी खच� लेखेको रकम असूल ह�नुपन� �.

लाभ�ाहीको नाम समूह िववरण �ैमा�सक भु�ानी रकम

वडा नं. ३

ई�द ुदेवी शाही अ�य �ये� नाग�रक ७०+ मृ�यू िमित २०७८।१२।२५ ते�ो र चौथो २४०००

रेला �संह अ�य �ये� नाग�रक ७०+ मृ�यू िमित २०७९।३।५ चौथो १२०००

वडा नं. ५

जारकला साक� �ये� नाग�रक द�लत मृ�यू िमित २०७९।३।१५ चौथो ७९८०

ज�मा ४३९८०

४३,९८०

३० बँक� रकम िफता� 
पा�लकाबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा िहमालयन बै� �लिमटेडमा िवतरणको लािग िहसाव िमलान खातामा रकम िनकाशा गरेको छ। लेखापरी�णका �ममा ३ वडालाई नमुना छनौट गरी मा�थ उ�ेख गरीएका
लाभ�ाहीको मृ�य ुभईसेकेकोले पाउने रकम मृ�य भएको िदनस�म गणना गरी लाभ�ाहीको प�रवारलाई िनवेदन आएमा िदने तथा ब��मा रहेको िन�कृय खाताको स�पूण� रकम संिचत कोषमा दा�खला गनु�पद�छ ।
बाँक� वडाह�को हकमा समेत पा�लकाले लाभ�ाहीको मृ�य ुएव अ�य कारणबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा बै�बाट न�झकेको अव�थामा िन�कृय खाताको िववरण माग गरी रकम यिकन गरेर संिचत कोषमा
दा�खला गनु�पद�छ । कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयले यस वष� �. ५,४६,९०,९८०।– पा�लकाको खाता रहेको ब�कमा रकम ट� ा�सफर गरेकोमा लाभ�ाहीको खातामा ज�मा गरेर बाँक� रहेको रकम समेत
िफता� गरेकोमा अझै रकम �. ६,९०,०४०।- पा�लकाको िहसाव िमलान खातामा दे�ख�छ तथा उ� रकम संिचत कोषमा दा�खला गरेको छैन । लाभ�ाहीको खातामा ज�मा भई बाँक� रहेको रकम समयमै
संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

६९०,०४०

३१ सशत� चालुतफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.१ िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय ठीक र िव�वसिनय रहेको तथा दोहोरो ह�ने ग�र
भु�ानी भएको छैन भ�े कुरामा �यान िदनु पन� उ�ेख छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प�ट िववरण खु�ने ग�र यथाथ� िववरण अिभलेख रा�नु पन�मा
िनकासा अिभलेख राखेको छैन । जसवाट िव�ालयलाई वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको वारे यथाथ� िववरण �ा� गन� किठन ह�ने भएकोले िव�ालयगत िनकासा र�ज�टड� खाता अ�ाव�धक
गरी रा�नुपद�छ ।

३१.२ िश�कको तलवी �ितवेदन : �थायी िश�कह�को तलवी �ितवेदन �ज�ाको िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइ माफ� त राि�� य िश�क िकताव खानावाट पारीत गराइ �ा� तलिव �ितवेदनको आधारमा अनुदान
िदने �यव�था िमलाउनु पद�छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७८।७९ मा पा�लका िभ�का स�पूण� िश�कको तलिव �ितवेदन पारीत नगराइ िव�ालयले माग गरेको माग फारामको आधारमा तलव भ�ा भु�ानी
गरेको छ । जसवाट िव�ालयका िश�कह� लाई भु�ानी भएको तलव र �ेड एिकन गन� नसिकने ह� ँदा तलवी �ितवेदन पारीत गराएर मा� िश�कह�को तलव भु�ानी गनु� पद�छ ।

३२ िश�कको अिभलेख 

पा�लका काया�लयले पा�लकािभ� रहेका िव�ालयह�को �वीकृत दरब�दी (राहत, करार समेत) िव�ालयमा िश�क पदपूत�को अव�था, स�वाको िववरण, अवकाश िववरण तयार नगरेकोले िनकासा भएको
रकम वा�तिवक भए/नभएको िभडान गन� सिकएन । काया�लयले िव�ालयबाट पेश गरेको माग फारामलाई मा� आधार �लइ तलब िनकासा िदएको दे�खएको ह� ँदा िश�क स�वा, अवकाश भए प�चात पिन रकम
िनकासा नभएको भिन एिकन गन� नसिकने ह� ँदा अिभलेख तयार गरी खच�लाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

३३ िश�क दरव�दी र पदपुत� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठन पाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� १७ सामुदायीक िव�ालयह�को
िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ भवानी आधारभुत िव�ालय ३ ३ ० ७८

२ सर�वती मा�यािमक िव�ालय ७ ७ १ ५१२

३ धवलपुरा आ.िव. २ २ ० ७६

४ िव�वा आ.िव. २ २ ० १०७

५ वालिवकास आ.िव. ५ ५ ३ १८१

६ कैलाश मा.िव. ११ ११ ५ ७७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np28 of 60

७ महादेव आ.िव ४ ४ २ १७६

८ मा�लका आ.िव. ३ ३ ० १९४

९ बालक�याण आ.िव. ३ ३ १ ८६

१० दधेुिश�ा आ.िव २ २ ० ११६

११ देवलकोट मा.िव. ९ ९ २ ५७०

१२ जनउ�थान �ा.िव. ० ० ० १६

१३ पशुपित आ.िव. ० ० ० ४७

१४ सर�वती आ.िव. ३ ३ २ १४६

१५ स�भुनाथ आ.िव. २ २ १ ९१

१६ �खरा�ख आ.िव. २ २ 0 १०२

१७ विैदकसनातन गु�कुल िव�ािपठ ० ० ० २६

१८ घटालाम�ा आ िव ० ० ० ६०

१९ वालसुधार आ िव ० ० ० ५६

ज�मा ५८ ५८ १५ ४१४

पा�लकाले दरव�दी अनुसारको िश�क पदपुत� गरी पठनपाठन काय�लाई �भाबकारी र गुण�तरीय वनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ िनशु�क पा�पु�तक 

पा�लकाले िव�ालयह�लाई िनशु�क पा�पु�तक अनुदान िददंा IEMIS मा �िव� त�यांकलाई स�ब��धत िव�ालयवाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�यांकसंग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतवाट
�मािणत गरी सोको आधारमा आव�यक क�ागत र िवषयगत पा�पु�तक सं�या एिकन गरी रकम अनुदान िदनुपद�छ । यसरी अनुदान िददंा पिहलो पटक िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत र २०७९ बैशाखवाट
शु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना�को िववरण, पा�पु�तक ख�रद एवं िवतरण गरेको भरपाईको आधारमा नपुग ह�ने रकम थप गन� सिकने �यव�था िनद�िशकामा रहेको छ । पा�लका अ�तग�तका
िव�ालयह�लाई नपुग भएको भनी पा�पु�तक ख�रद एवं िवतरणको �माण बेगर थप पा�पु�तकको लािग �. २,६६,७७८।- िनकासा िदएकोले उ�े�खत रकमको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन�
�.

िव�ालयको नाम रकम

कैलाश मा िव ८६१८९

देवलकोट मा िव ६९२९४

महादेव आ िव २९२३५

िव�वा आ िव ७९९३

वालक�यान आ िव १००३९

जनउ�थान आ िव ३०३०

घटालाम�ा आ िव १९१०७

सर�वती आ िव १६३०४

पशुपती आ िव १०७०५

श�भुनाथ आ िव १४८८२

ज�मा २६६७७८

२६६,७७८

३५ दोहोरो तलव िनकासा 
िव�ालयमा काय�रत िश�कको तलब भ�ा स�ब�धी यिकन िववरण िव�ालयवाट �ा� माग फारम �जु गरी अनुदान िदनुपन�मा देवलकोट मा.िव. गो�ीका �ा.िव. ि�ितय िश�क च�� वहादरु िव�को वािष�क तलव
भ�ा िनकासा भइसकेको अव�थामा २०७८ माघ दे�ख चै�को तलव िनकासामा छुट तलव भिन �. १,२३,३९०।- िनकासा गरेकोले दहोरो भु�ानी भएको तलव असूल गनु�पन� �.

१२३,३९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ छुट तलवको �माण 

महादेव आ.िव. मिनडाडाका का.स. न�द वहादरु शाहीलाइ २०७९ वशैाख दे�ख अषाढ स�मको तलवमा �. ८००० छुट खच� भिन िनकासा िदएको स�व�धमा पु�याइ �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन�
�.

८,०००

३७ बढी िनकासा 
िव�वा आ.िव. म�ोह�नीका कम�चारी चरी�ा िव� र दान वहादरु िव�लाइ �. २०,०००।- पोषाक खच� २०७८ चै�मा िनकासा भएकोमा पुन २०७९ वशैाख दे�ख अषाढको िनकासामा समेत थप गरी िदएकोले
दोहोरो िनकासा भएको पोषाक खच� �. २०,०००।- असुल गनु�पन� �॰

२०,०००

३८ वाल िवकास सहजकता� र िब�ालय कम�चारीको िनकासा 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानो िठमी भ�पुरको आ�थ�क वष� २०७८।७९ को काय��म काया��वयन पु��तकाको पेज नं १२ को १.१ र १.२ मा �ार��भक वालिवकास के��का सहजकता�को
पारी�िमक �ित मिहना � ८०००। र सहायक कम�चारी लेखापालको लािग मा�सक �. १३,५००।- का दरले चाडपव� खच� सिहत १३ मिहनाको ह�न आउने रकम िव�ालयको खातामा अनुदान िदने र वजेट
व��यमा उ�ेख भए वमो�जम नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे वमो�जमको �यूनतम पारी�िमक �. १५ हजार पुया�उदा थप गनु�पन� रकम स�व��धत �थािनय तहले �यहोन� उ�ेख भएकोमा पा�लकाले २०७९
वशैाख दे�ख अषाढको पारी�िमक िनकासामा �थािनय तहले �यहोन� रकम समेत समावेश गरी शसत� चालु अनुदानवाट खच� लेखेको छ । संघीय संिचत कोषमा िफता� गनु�पन� रकम सहजकता� र सहायक
कम�चारीको पारी�िमकमा खच� लेखेको रकम संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा िदनु पन� रकम िदएको रकम शसत� विढ िनकासा रकम

सर�वती मा.िव. ११२५०० २०२५०० ९००००

कैलाश मा.िव. ८८५०० १५४५०० ६६०००

देवलकोट मा.िव. ८८५०० १५४५०० ६६०००

महादेव आ.िव. २४००० ४५००० २१०००

वालिवकास आ.िव. ४८००० ९३००० ४५०००

िव�वा आ.िव. ४८००० ९३००० ४५०००

धवलपुरा आ.िव. ४८००० ९३००० ४५०००

भवानी आ.िव. ४८००० ९३००० ४५०००

मा�लका आ.िव. ४८००० ९३००० ४५०००

७३०,०००

�म भौचर
न�बर
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वालक�याण आ.िव. ४८००० ८५००० ३७०००

श�भुनाथ आ.िव. २४००० ४८००० २४०००

दधेुिशला आ.िव. ७२००० १३८००० ६६०००

सर�वती आ.िव. ४८००० ९३००० ४५०००

पशुपित आ.िव. ४८००० ९३००० ४५०००

�खरा�ख आ.िव. ४८००० ९३००० ४५०००

ज�मा ७३००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ फरक िशष�कमा खच� 
सशत� अनुदान बापत ह�ता�तरण भएको रकम जुन �योजन वा काय��मको लािग �ा� भएको हो सोही योजना वा काय��मको लािग मा� खच� गन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले िश�ा सशत� अनुदान तफ� को
आधारभूत तथा मा�यािमक तहका �वीकृत दरव�दी तथा अनुदानमा काय�रत िश�कको थप तलव भ�ा र �ार��भक वालिवकास सहजकता�ह�को पारी�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �यव�थापन थप
अनुदान िशष�कवाट बचत भएको रकमवाट पा�लकाले देहाय अनुसार �. ३८,८५,०००।- फरक िशष�कमा आ�थ�क वष�को अ��यमा खच� गरेको छ । संघीय संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� रकम िफता� नगरी
आ�थ�क बष�को अ�तमा अ�य काय��ममा खच� लेखेकोले उ� रकम संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु� पन� �.

काय��म रकम कैिफयत

गाउपा�लका िभ�का स�पूण� िव�ालयह�मा इ. हा�जरी ख�रद तथा ढुवानी ६९६००० �ित�पधा� वेगर पा�लका आफैले आ�थ�क वष�को अ��यमा सोझै ख�रद गरेको िवतरण गन� वाक�

िव�ालयका लािग फोटोकिप मेिशन ख�रद तथा ढुवानी ४०००००

िव�ालयका लािग �यापटप ख�रद तथा ढुवानी १६५००००

सर�वती मा िव डाडाकोटमा अनुदान २०००००

कैलास मा िव महती अनुदान ५०४०००

देवलकोट मा िव गो�ीमा अनुदान २०००००

घटालामा�ा आधारभूत िव�ालय अनुदान १७००००

स�भनाथ आधारभूत िव�ालय अनुदान ६५०००

ज�मा ३८८५०००

३,८८५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० अि�म कर क�ी नगरेको 
पु�तकालय आइ�सटी र िव�ान �योगशालाको लािग देहायका िव�ालयह�लाइ �. ६,५०,०००।- का दरले िव�ालय खातामा िनकासा िदएकोमा संल� खच�को िवल भपा�इमा ख�रद भएका सामा�ीह�को
भु�ानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ वमो�जम १.५ �ितशत अि�म कर कि� नभएकोले �. २९,२५०।- असूल ग�र दा�खला ह�नुपन� �.

िव�ालयको नाम ख�रद िवल कि� नभएको रकम

कैलास मािव ६५०००० ९७५०

देवलकोट मािव ६५०००० ९७५०

सर�वती मािव ६५०००० ९७५०

ज�मा २९२५०

२९,२५०

४१ �माण वेगरको खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा खच� गदा� खच�को बील भरपाई सिहत लेखा रा� नु पन� �यव�था छ । घटाल मा�ा आ.िव. लाई �. १,२०,०००।- िनकासा
िदएकोमा सो रकम का �योजनको लािग िदएको सो को खच�को पु�याइ �माण पेश नभएकोले उ� �माण पेश गनु�पन� �.

१२०,०००

४२ �यािनटरी �याड 

िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोराव�थाका छा�ाह�लाई आव�यक सेिनटरी �याड स�ब��धत िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी �ा� सामान िव�ालयले �ज�सीमा अिभलेख राखी छा�ाह�को नाम नामेसी �प�
खु�ने गरी िवतरण गरेको अिभलेख समेत रा�नु पन� �यव�था काय�िव�धमा उ�ेख छ । पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा १३१४० �याकेट सेिनटरी �याड ख�रद गरी �. ९,१९,८४६।- भु�ानी गरेको छ ।
पा�लकाले ख�रद गरेको सेिनटरी �याड िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी िव�ालयह�ले स�ब��धत छा�ाह�को नाम नामेसी �प� खु�ने गरी िवतरण गरेको अिभलेख राखेको �माण पेश ह�नुपन�मा सो भएको
पाइएन । तसथ� ख�रद भएको सेिनटरी �याड �भावकारी �पमा उपयोग भएको �माण संल� राखी खच� ले�नु पद�छ ।

४३ �वा��यतफ�

४३.१ तलवी �ितवेदन - िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले �वा��य तफ� का कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत
नगरी वष�भरी तलव खच� लेखेको छ । पा�लकाले तलवी �ितवेदन पा�रत गरेर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३.२ १४७ २०७९-३-२१ बढी भु�ानी : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा खच� गदा� खच�को बील भरपाई सिहत लेखा रा� नु पन� �यव�था छ । िमित २०७८।११ ।१८ दे�ख २४ स�म
संचा�लत वृहत पोषण काय��ममा �िमला िव�ले �लएको �. ४,८०,०००।- को पे�क� फ�यौट िवलमा ता�लम संयोजक भ�ा �. ८४००।- खच� ले�खसके प�चात ता�लम �यव�थापन खच� �. ८,४००।-
समेत लेखेको पाइयो । ता�लम संयोजक र �यव�थापन दवु ैखच� ले�न निम�ने �. ८,४००।- असूल ह�नुपन� �.

८,४००

४३.३ �माण पेश नभएको : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भपा�ई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� तथा
खच�को भु�ानी िददंा संल� कागजातह� �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पोषण काय��मको लागी ४० थान �याग र�न इ�टर�ाइजेज नेपालगंजवाट �. १,१३,०००।- मा
ख�रद गरेको िवल संल� ग�र ल�मण िगरीलाइ सोधभना� िदएकोमा उ� �यागह� िवतरण गरेको �माण पेश नभएकोले �याग िवतरणको भरपाई पेश गनु�पन� �.

११३,०००

४३.४ आमा सुर�ा काय��म : जग�ाथ वडा नं १ को �वा��य सं�थालाई मातृ तथा नविशशु आमा सुर�ा काय��मको �. १,२५,६००/- भु�ानी गरेकोमा उ� रकम स�ब��धत सु�केरीह�ले बु�झ�लएको �माण पेश
नभएकोले उ� �माण पेश गनु�पन� �.

१२५,६००

४३.५ औष�ध ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी
तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ। तर पा�लकाले उ� �ि�यावेगर �. १७,४९,८९९।- को औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प� पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको ।
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध
िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत गरी �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको ।
औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन�मा एकमु� घटाउने गरेको ।

तसथ�, औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको यिकन गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको
औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी सारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ कोिभड राहत िवतरण 

कोिभड �भािवत २६३ जनालाइ १० हजारका दरले राहत िवतरण गन� �. २६ लाख ३० हजार िनकासा भएकोमा वडावाट �सफारीस गरेका २५२ जनालाइ �. २५ लाख २० हजार राहत िवतरण गरी खच�
लेखेको छ । तर िनद�िशकामा एकाघर परीवारका कुनै सद�यले सरकारी िनजी वा अ�य कुनै संघ सं�था वा वदेैिशक रोजगारमा �थायी अ�थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर �ा� गरी आय आज�न
गरीरहेका, परीवारको कुनै सद�यले नेपाल सरकारवाट उपल�ध ह�ने अ�य सामा�जक सुर�ा वापतको भ�ा वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूण� वा अ�धकांश �वािम�व भएको सं�थावाट िनवृ�ीभरण वा
िवदेशी सरकारवाट पे�सन सुिवधा �ा� गरीरहेका, स��त आय वा पैि�क स�प�ीवाट त�कालको आव�यकता पूरा गन� स�ने अव�था रहेका र �धानम��ी रोजगार काय��म वा नेपाल सरकार �देश सरकार वा
�थािनय तहको काय��म वमो�जम यस �योजनको लागी एक पटक राहतको �पमा नगद �ा� गरेको परीवार राहत �ा� गन� अयो�य ह�ने भिन उ�ेख भएकोमा �सफारीस र िनण�यमा मा�थ उ�े�खत कुराह�को
पूण� पालना भएको पाइएन । तसथ� िनद�िशकामा उ�े�खत शत�ह�को पूण� पालना गरी �सफारीस र िनण�य ह�नु पद�छ ।

४५ कृिष र पशुतफ�

४५.१ कृिष �व��न काय��म - साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी गन� नह�ने उ�ेख छ । कृिष �व��न काय��म अ�तग�त पा�लकाले देहायका फम�ह�वाट फलफूल
िव�वाह� खरीद गरी कृषकह�लाइ िवतरण गरेको छ । पा�लकाले फलफूल िव�वा ख�रद काय� साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ तथा िनयमावली, २०६४ बमो�जम �ित�पधा�को मा�ययबाट गनु�पन�मा सोझै
एकमु� ख�रद गरेको छ । पा�लकाले ऐन िनयममा भएको �यव�था बमो�जम ख�रद काय� �ित�पधा�को मा�यमवाट गनु�पद�छ ।

भौ.नं/िमती ख�रद गरेको फम� �योजन रकम

५८-०७८।११।२२ प��चम ए�ो फरे�� ी �ा ली िकिव कलिम वोट ख�रद ६७००००

५९-०७८।११।२२ प��चम ए�ो फरे�� ी �ा ली ओखर कलिम वोट ख�रद ६४८०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.२ अ�ीम आयकर - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८ र ८९ अनुसारको भु�ानीमा तोिकएको दरले अ�ीम कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले देहायको काय��ममा घिट कर क�ी ग�र छुट
ह�न गएको देहाय अनुसारको रकम असुल ग�र राज�वमा दा�खला गनु�पन� �.

भौ नं. र िमित िववरण कर यो�य खच� क�ी गनु�पन� कर रकम क�ी गरेको कर रकम नपुग

१९०/०७९।३।२० एक मिहने �सलाइ कटाइ ता�लम �िश�क चचा� रोकाय सोधभना� नरहरी िव� २५००० ३७५० २५० ३५००

१०५/०७९।१।७ १००० िदनका आमाह�लाइ करेसा वारी िनमा�ण ता�लम ना�ास मंगल �साद उप�याय १६८०० २५२० ० २५२०

२१९/०७९।३।२३ उ�म िवकास काय��म नरह�र िव� १६३५०० २४५२५ १९२७५ ५२५०

२०३/०७९।३।२१ िनसान क��यूटर ट� ेडस� वाकेवाट ख�रद सामाि� राजे�� �साद जोिश सोधभना� १४५००० १४५०० ३६२५ १०८७५

ज�मा २२१४५

२२,१४५

४५.३ �िश�क भ�ा - साव�जिनक खच�को मापद�ड, काय�िव�ध तथा िनद�िशका, २०७५ को प�र�छेद नं ७.१.१५ �स.नं.४ ले सबै �कारका ता�लम, गोि�, सेिमनार र काय� स� चालन स�ब�धी खच�को मापद�डमा
पा�लका�तरमा क�ा स� चालन वापत �.७००।- र काय�प� वापत �.८००।- तोकेको छ जसअनुसार स�ब�धीत काया�लयले स�ालन गरेको तालीममा सोही काया�लयको कम�चारीले क�ा �लए वापतको
पारी�मीक नपाउने तर काय�प�को रकम मा� पाउने �यव�था गरेकोमा िन� नानुसारको ता�लममा काया�लयका कम�चारीलाई क�ा �लए वापतको रकम समेत भु�ानी िदएको दे�खंदा नपाउने रकम असुल गरी
गनु�पन� �.

गो.भौ.नं.र िमित काय��म �िश�क क�ा
स�या

काय�प� वापत िदनु पन�
दर

िदएको कर क�ी पिछको क�ा वापतको बढी
भु�ानी

२२५/07९/३/2४ एमएनएच रोड �याप अपडेड रिव�� वहादरु शाही ३ 800 १४०० १५३०

फुलमाया उपा�याय ३ 800 १४०० १५३०

क�र�मा लोहार २ ८०० १४०० १०२०

१४७/07९/३/११ वृहत पोषण काय��म �िमला रोकायले �लएको पे�क� िवलको
िवतरणमा

२८ 800 १२०० ९५२०

800

२८,७३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११७/07९/२/२४ उ�मिशलता िवकास ता�लम नरह�र िव� २४ 1२00 ८१६०

१८५/07९/३/१९ आ इ एम आइ एस स�व��ध ता�लम जय वहादरु साउद ५ 800 1४00 २५५०

१८९/07९/३/२० कम�चारी तथा जन�ितिन�धलाइ
ता�लम

च�� वहादरु िव� ४ ८०० १२०० १३६०

१७५/07९/३/१६ �वा��य चौिकमा वन साइड कोिचङ
क�ा

�िमला रोकाय ९ ८०० १२०० ३०६०

ज�मा २८७३०

४६ बा�ा ख�रद

४६.१ काया�लयले १६२ वा�ा र १२ वोयर वोका वोलप�को मा�यमवाट �ेटर ए�ो वा�ा फम� दलेैखसंग वा�ा �ित गोटा �. १७,२५५।५५ र वोयर वोका �ित गोटा �. ५०,०००।- का दरले �. ३३,९५,४७२।- मा
२०७९ जे� मसा�तिभ� ढुवानी गरी वुझाइ स�नुपन� गरी काय�स�पादन जमानत न�लइ स�झौता गरेकोमा काया�लयमा २०७९अषाढ ८ गतेमा� उ� वा�ा ख�रद गरी वुझाएको पाइयो । �याद थप नगरी ८ िदन
िढला गरी वा�ा वुझाएकोले �ितिदन ०.०५ �ितशतका दरले �. १३,५८१।- हजा�ना असुल गनु�पन� �.

१३,५८१

४६.२ वोलप�को मा�यमवाट ख�रद भइ वचत रकमवाट काया�लयले सोिह फम�सग सोझै ख�रद गदा� सोिह जातका वा�ा �ित गोटा �. २०,२७०।- का दरले १९ वा�ा ख�रद ग�र �. ५७,२५६।- थप �ययभार पा�र
खच� गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �. 

५७,२५६

४६.३ �लग�लगे वा�ापालन पकेट संचालक सिमितले �ित�पधा� वेगर �ेटर ए�ो वा�ा फम�संग २८ गोटा वा�ा �. ५,२०,०००।- मा खरीद गरेको छ। ख�रद काय� �ित�पध� र पारदश� ह�नु पद�छ । मा�थ उ�े�खत
ख�रद भएका पशुह�को अिनवाय� �पमा �वा��य परी�ण गराई वीमा गनु�पन� र �ािगङ गरी पारदश� तवरवाट अिभलेख रा�नुपन�मा सो समेत गरेको दे�खएन । तसथ� तोिकए बमो�जम पशुह�को �वा��य
परी�ण, वीमा तथा �ािग� समेत गरी काय��म संचालन गन� पा�लकाले �यान पुर् याउनु पद�छ

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ उ�म िबकास 

हवाइ वोिडङ पास वेगर खच� : उ�म िवकास सहजकता� नरहरी िव�ले ७ अि�ल २०२२ वाजुरा नेपालगंज र १३ अि�ल २०२२ नेपालगंज वाजुराको हवाइ भाडा वापत �. १५,०००।- खच� दािव गरेकोमा
सोको वो�रङ पास पेश नगरेकोले वोिडङ पास पेश गनु�पन� अ�यथा असूल ह�नुपन� �.

१५,०००

४८ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामुदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ�
�धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त पा�लकाले आ�नो �े� िभ�का वडाह�मा वाटो िनमा�ण तथा सडक मम�त घेरावार लगायतका ५२ वटा काय��म स�ालन गरी यस
वष� ३९० जनालाई ९७ िदन दे�ख १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला बापत �. २,२१,९२,२८६।- खच� गरेको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भएतापिन
कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृजना भएको दे�खंदनै ।

४९ गाउँपा�लका चालुतफ�

४९.१ पारी�िमक कर: आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा �ाकृितक �यि�को सो आय बष�को रोजगारीबाट �ा� पा�र�िमक गणना गदा� तलब, भ�ा लगायतका रोजगारीका स�ब�धमा ग�रएका सबै �कारका
भु�ानी समावेश ग�रने र कुल कर यो�य आयबाट छुट तथा क�ा गन� पाउने रकम क�ा गरी बाँिक करयो�य आयमा दफा ८७ अनुसार अनुसुची १ बमव�जमको दरमा पा�र�िमक कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले कम�चारीको बािष�क आय गणना गरी पा�र�िमक कर क�ी गरेता पिन �ो�साहन भ� आयमा समावेश नगरेकोले िन�नानुसार घटी कर क�ी भएको दे�ख�छ । पा�लकाले घटी क�ी भएको कर
स�व��धतवाट असुल गनु�पन� �.

�स.नं. कम�चारीको नाम क�ी पिछको खुद बािष�क आय �ो�साहन रकम थप ला�े कर क�ी गरेको कर घटी क�ी कर

१ िन.�.अ.�ी रिव�� बहादरु शाही २३२३८५ ८१२५८ १७६१६ ८१३ १६८०३

२ लेखापाल �ी ख�वीर शाही -४७५०६ ८०६२५ ३३१२ ८०६ २५०६

३ स.पाँचौ �ी राजे�� �साद जोशी -४७५०६ ८०६२५ ३३१२ ८०६ २५०६

४ आलेप �ी जय बहादरु साउद -४७५०६ ८०६२५ ३३१२ ८०६ २५०६

ज�मा २४३२१

२४,३२१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९.२ �थानीय भ�ा : नेपाल सरकार म��ीप�रषदको िमित २०७४।१।२१ को िनण�य अनुसार दरव�दी िभ�का करार कम�चारीह�लाई िदने सुिबधा स�व�धी िमित २०७४।१।२५ को प�ाचारमा करार कम�चारीह�को
सेवा सुिबधामा �थानीय भ�ा उ�ेख नभएकोले करार कम�चारीह�लाई महि� भ�ा र �थानीय भ�ा उपल�ध गराउन निम�ने दे�ख�छ । तर पा�लकाले करारमा िनय�ु� भएका िन�नुसार कम�चारीलाई
गाउँसभावाट िनण�य गरी �थानीय भ�ा भु�ानी िदएको दे�ख�छ । पा�लकाले करारका कम�चारीलाई भु�ानी िदएको �थानीय भ�ा िनयमस�मत नदे�खएको �.

कम�चारीको नाम भु�ानी भएको मिहना दर ज�मा भु�ानी रकम

ई.ं�ी िबनोद कुमार शाही १२ ११८१० १४१७२०

सुचना �िव�ध अ�धकृत �ी �सज�ना शाही १२ ११८१० १४१७२०

ज�मा २८३४४०

२८३,४४०

५० कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने,

दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ� म��ालयको
काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृत गराई मा� खाजा र खाना वापतको रकम भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को
(५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले कानून नबनाई यो बष� काया�पा�लकाको िनण�य अनुसार कम�चारीको �ो�साहन भ�ा �. ३,८१,०६६।-
भु�ानी िददा आ�थ�क �ययभार ब�न गएकोले अिनयिमत दे�खएको �. 

३८१,०६६

५१ २८४ २०७९-३-१७ बढी तलव भु�ानी 
पा�लकाले िन�नानुसारका िब�ालयलाई भु�ानी िदनु पन� रकम भ�दा बढी भु�ानी िदएको �. २,४१,०००।- स�व��धत िव�ालयवाट असुल गनु�पन� �.

िब�ालयको नाम बढी भु�ानी रकम बढी भु�ानीको कारण

भवानी आधारभुत िव�ालय ४५००० संिघय सशत�वाट भु�ानी भईसकेको

मा�लका आधारभुत िव�ालय ६९००० संिघय सशत�वाट भु�ानी भईसकेको

देवलकोट मा�यािमक िब�ालय ६६००० भु�ानी िदनुपन� भ�दा बढी भु�ानी िदएको

श�भुनाथ आधारभुत िव�ालय ६१००० भु�ानी िदनुपन� भ�दा बढी भु�ानी िदएको

ज�मा २४१०००

२४१,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np40 of 60

५२ खच� िशष�क 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३८(२) मा रकम �वीकृत वजेट िभ� र स�व��धत िशष�कमा पद�छ र खच� गन� वाँक� छ भने अ�धकार �ा� अ�धकारीले खच� गन�
स�ने �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िन�नानुसार खच� स�व��धत िशष�कवाट नले�ख फरक िशष�कवाट खच� लेखेको दे�खएकोले िनयम स�मत नदे�खएको �.

गो.भौ. नं. र िमित खच�को िववरण खच� ले�नुपन� िशष�क खच� लेखेको िशष�क खच� रकम

१०२-०७८।१०।१६ पदा�धकारीको �मण खच� अनुगमन मु�या�न खच� पदा�धका�रको अ�य भ�ा २०१०००

१०३-०७८।१०।१६ पदा�धकारीको �मण खच� अनुगमन मु�या�न खच� पदा�धका�रको अ�य भ�ा ४००००

१०५-०७८।१०।१७ पदा�धकारीको �मण खच� अनुगमन मु�या�न खच� पदा�धका�रको अ�य भ�ा ४००००

२८४-०७९।३।१७ �वयंसेवक िश�कको तलव �वयंसेवक िश�कको पा�र�िमक ई�सडी,लेखापाल र सहयोिगको पा�र�िमक १०४६३६६

ज�मा १३२७३६६

१,३२७,३६६

५३ बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� िवल भरपाई सिहत लेखा रा� नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले एभरे�ट वायरलेस नेटवक� लाई
ई�टरनेटको रकम �. १,७४,०२०।- भु�ानी गरेकोमा उ� फम�ले �. १,२२,०४०।- को मा� िवल पेश गरेकोले िबल भ�दा बढी भु�ानी भएको �. ५१,९८०।- असुल गनु�पन� �.

५१,९८०

५४ ३४६ २०७९-३-१० दा�खला �ितवेदन भ�दा बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� िवल भरपाई सिहत लेखा रा� नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िभजन फमा� धनगढीलाई औष�ध
ख�रदको �. ४,९९,९५७।- भु�ानी गरेकोमा �ज�सी दा�खला �ितवेदनमा भने �. ४,९२,०१८।- मा� औष�ध ख�रद गरेको दे�खएकोले दा�खला नभएको औष�धको भु�ानी िदएको �. ७,९४०।- असुल
गनु�पन� �.

७,९४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ भम�ण खच�को भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� िवल भरपाई सिहत लेखा रा� नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िबिभ� वडाका वडा सद�यको
�मण खच�को रकम स�व��धत सद�यको ब�क खातामा पठाउनु पन�मा वडा अ�य�को नाममा चेक जारी गरी भु�ानी िदएको दे�खएकोमा उ� भु�ानी भएको �मण खच� स�व��धत �यि�लाई बुझाएको
नदे�खएकोले सोको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �·

गो.भौ. नं. र िमित �मण खच� बु�झ�लनेको नाम भु�ानी रकम कैिफयत

१८२-०७९।१।४ वडा नं ६ वडा अ�य� �ी कटक बहादरु िब� ६७००० ४ जना सद�यको �मण खच�

२२३-०७९।२।२५ वडा नं १ वडा अ�य� �ी रामलाल वोगटी ७८००० ५ जना सद�यको �मण खच�

ज�मा १४५०००

१४५,०००

५६ प�पि�का तथा सुचना छपाई खच� 
साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड २०७७ मा साव�जिनक िनकायले खच� गदा� िमत�यीता अपनाउनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस बष� िबिभ� �कारका सुचना �काशन गरेको र
सुचना �काशन तथा �सारण गरेको भिन िबिभ� प� पि�का, रेडीयो र अ�य सं�थालाई िबिनयोजन गरेको �. ९,९८,६७५।– भु�ानी िदएको छ । पा�लकाले वोलप� मु�या�न स�व��ध सुचना �काशन बाहेको
अ�य िबिभ� सुचना �काशन र �सारण गरेको भिन िबिभ� प� पि�का, रेिडयो र अ�य सं�थालाई रकम भु�ानी गदा� सुचना �काशन र �सारणको लािग स�झौता गरेको दे�खएन । पा�लकाले सुचना �काशन र
�सारणको रकम भु�ानी िददा स�व��धत सं�थासंग स�झौता गरी स�झौता बमो�जम सुचना �काशन तथा �सारण भएको एिकन गरेर मा� भु�ानी िदने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५७ स�व��धत फम�लाई भु�ानी 
पा�लकाले कुनै पिन ख�रदको रकम भु�ानी गदा� स�व��धत �मको नाममा भु�ानी गनु�पद�छ । पा�लकाले बै�णवी ई�टर�ाईजेजवाट मसल�द सामान ख�रद गरेको िवल बमोजिमको रकम �. १,५४,११५।-
स�व��धत फम�को नाममा रकम पठाउनु पन�मा जग�ाथ छापाखानको नाममा चेक जारी गरेको दे�खयो । यसरी ख�रद भएको मालसमानको भु�ानी अस�व��धत फम�को नाममा पठाएको रकम स�व��धत फम�ले
बुझेको �माण पेश गनु�पन� �.

१५४,११५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ मालसामान ख�रदको लािग कम�चारीलाई पे�क� 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०६४ को िनयम ४९ मा िब�ेतावाट सोझै मालसामान ख�रद गन� नसिकने भई �य�तो मालसमान ख�रद गन� आ�नो काया�लयको कमचा�रीलाई
पे�क� िदई पठाउनु पन� भएमा अ�धकार �ा� अ�धकारीले कारण उ�ेख गरी पे�क� िदन स�ने उ�ेख छ । पा�लकाले साव�जिनक ख�रद ऐन र िनयमावली बमो�जम ख�रद ग�रने मालसामानको लागत अनुमान
तयार गरी उपय�ु ख�रद िब�धको छनौट गरी सोझै िब�ेता संग ख�रद गन� सिकने मालसामान कम�चारीलाई पे�क� िदने गरेको दे�खयो । पा�लकाले मालसामान ख�रदको लािग कम�चारीलाई पे��क िदने
काया�लाई िनय��ण गनु�पद�छ । यस म�व��ध केही उदाहरण िन�नानुसार छन ।

गो.भौ.नं. र िमित पे�क� �लनेको नाम पे�क� िदएको �योजन पे�क� रकम

६०-२०७८।९।१९ �ी राजे�� राज जोशी मसल�द तथा काय�लय सामान ख�रद ६०००००

१७५-२०७८।११।२ �िमला रोकाया �यापटप ख�रद १७००००

ज�मा ७७००००

मा�थ उ�े�खत पे�क� रकम म�ये �वा��य संयोजक �ी �िमला रोकायाले �लएको पे�क� रकमको �. ८०,०००।- एक थान को एक �यापटप ख�रद गरेको िवल र �. १,००,०००।- गाउँपा�लकावाट नेपालगंज
स�म र नेपालगंजवाट गाउँपा�लका स�म �जप �रजभ� गरी उ� �जपमा औष�ध र काया�लय सामान ढुवानी गरेको भरपाईको आधारमा फ�य�ट ग�रएको छ । पा�लकाले ढुवानी रकम भु�ानी गदा� ढुवानी भएको
मालसामानको �कार, प�रमाण र �कृित उ�ेख नगरी �ित िदनको दरले भाडा रकम भु�ानी गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले ढुवानी गन� मालसमानको �कार, �कृती र प�रमाण खुलाई सोको आधारमा ला�े
बा�तिवक ढुवानी रकम भु�ानी गरी खच�मा िमत�ययीता अपनाउनु पद�छ ।

५९ खच�मा िमत�ययीता 
साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड २०७७ मा साव�जिनक िनकायले खच� गदा� िमत�यीता अपनाउनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले गाडी मम�त गदा� मम�त अिभलेख नराखेको, ई�धन
खच�को लगबुक नराखेको र खाना, खाजा तथा िबिबध खच�को भु�ानी गदा� उ� खच�को �योजन �प�ट नखुलाएको, �यि�गत �योजनमा खच� भएको िबिबध खच�को समेत पा�लकावाट भु�ानी भएको
दे�ख�छ । �य�तै पा�लकाले िबिभ� समयमा पा�लकावाट काठमाड�, धनगढी मात�डी लगाoतका ठाउमा गएको र उ� �थानवाट पा�लका स�म िबिभ� मालसमान ढुवानी गरेको भिन ढुवानी तथा भाडा रकम
भु�ानी गरेकोमा उ� ढुवानीको साधनमा के कती प�रमाणको सामान ढुवानी भएको हो सोको तौल �माणीत नभएको, ढुवानी भएको मालसमान स�जलो वा अस�जलो के हो बिग�करण नगरेको, ढुवानी गनु�पन�
दरुी एिकन नगरेको र उ� ढुवानी भएको सामान कसले बुझेको वा बुझाएको हो सोको खु�ने िववरण राखेको दे�खएन । जसवाट भु�ानी भएको ढुवानी भाडा यथाथ� र बा�तिवक खच� हो भ� स�ने अव�था
दे�खएन । य�तो खच� र चालु र पँ�जगत दबैु िशष�कवाट भएको दे�ख�छ । अत: पा�लकाले य�तो �कृितको खच�मा िनय��ण गरी िमत�ययी त�रकाले खच� गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

६० स�व��धत फम�को नाममा भु�ानी गनु�पन� 
पा�लकाले मालसमान ख�रद र अ�य काय�को खच� रकम भु�ानी गदा� स�व��धत �यि�, फम�, आपुत�कता� र िनमा�ण �यवसायीको नाममा भु�ानी गनु� पन�मा पा�लकाकै कम�चारीको नाममा रकम भु�ानी गरेको
दे�ख�छ । पा�लकाले खच� रकम भु�ानी गदा� स�व��धत �यि�, फम� र सं�थाको नाममा भु�ानी नगरी कम�चारीको नाममा भु�ानी गदा� स�व��धतले रकम �ा� गरे नगरेको एिकन नह�ने ह� ँदा कम�चारीको नाममा
भु�ानी गन� काय�लाई िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ �वा��यतफ�  करार कम�चारी िनय�ु� 
�थानीय तहमा आधारभुत �वा��य सेवा के�� िनमा�ण तथा संचालन स�व�धी काय�िब�ध, २०७५ मा आधारभुत �वा��य सेवा �वाह गदा� आव�यक �यनुतम जनशि� हे�थ अ�स�टे�ट वा अहेव एक जना,
�टाफ नस� वा अनमी एक जना र काया�लय सहयोगी एक जना समेत ३ जना करारमा �लई काममा लगाउन सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त �वा��य चौक� २ र �वा��य ईकाई ४ समेत ज�मा ६ �वा��य
सं�था रहेको दे�ख�छ । जस अनुसार आधारभुत �वा��य सेव �वाह गन�को लािग �यनुतम ६ जना अहेव, ६ जना अनमी र ६ जना काया�लय सहयोगी करारमा िनयिु� गन� स�ने दे�ख�छ । तर पा�लकाले १०
जना अहेव, १३ जना अनमी, ८ जना काया�लय सहयोगी र ३ जना �वीपर समेत ज�मा ३४ जना कम�चारी करारमा िनय�ु� गरी बािष�क �. ७९,६६,८००।- खच� लेखेको छ । यस स�व�धमा पा�लकाले
आधारभुत �वा��य सेवा �वाहको लािग आवा�यक पन� �यनुतम कम�चारीको सं�या ��येक �वा��य के��को लािग ३ जना तोिकएकोमा अ�धकतम सं�या नतोिकएकोले आवा�यकता अनुसार थप कम�चारी
करारमा िनयिु� गरेको उ�ेख छ । यस स�व�धमा स�व��धत िनकायले �थानीय तहमा रहेका सव ै�वा��य के��को लािग आवा�यकता अनुसारको दरव�दी �वीकृत गरी सोही बमो�जम �थानीय तहले
करारमा कम�चारी िनयिु� गरी काय� �चालन गन� �यव�था िमलाई �थानीय तहमा �वा��य तफ� का करार कम�चारी िनयिु�मा एक�पता कायम गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

६२ करारमा �वंय सेवक िश�क िनय�ु� 
�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) बमो�जम �थानीय तहलाई िदएको िश�ा स�ब�धी अ�धकारमा गाउँपा�लकालाई िव�ालयमा दरब�दी �सज�ना गन� तथा िश�क िनय�ु� गन� अ�धकार
िदएको दे�खद�न । �य�तै अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ भने
काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ मा अनुमती �ा� ग�र संचालनमा रहेका र कुनैपिन दरव�दी तथा राहात अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाइ िश�क �यव�थापन गन� अनुदान िदन सिकने
�यव�था छ । उ�े�खत �यव�था िवप�रत पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका िबिभ� िब�ालयको लािग �वयंसेवक िश�क करारमा िनयिु� गरी यस बष� �. १,०७,२८,०६६।- स�व��धत िब�ालयलाई
िनकासा िदएको छ । मा�थ उ�े�खत �यव�था िवप�रत पा�लकाले आ�नो आ�त�रक आयको �ोत �यनु भएको अव�थामा करारमा �वयंसेवक िश�क िनयिु� गरेको कानुन स�मत दे�खदनै ।

६३ �मण खच� 
सुदरु प��चम �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा
पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् ।

अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन पा�लकाको कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको ।
कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
पा�लका िभ� �मणमा गएको अव�थामा समेत �मण खच� िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम दरुी एिकन नगरी �मण खच� भु�ानी गरेको

अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो । �यसैले तोिकएको कानुनी �यव�थाको
पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

६४ पँु�जगततफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४.१ पुजीगत िशष�कबाट चालु �कृितको खच�ः पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम्
उपयोिगता सृजना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ। यस पा�लकाले देहाय अनुसारका पँूजी
िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� चालु �कृितका खच� पँूजीगत शीष�कबाट भु�ानी िदएको छ। पा�लकाले य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित चालु खच�को िववरण भु�ानी रकम

४।०७८।६।२२ कोरोना िनय��ण तफ� का करारका कम�चारीको ०७८ �ावण दे�ख अ�� वन स�मको तलव ७७३१८०

५३।०७८।१०।२९ कोरोना िनय��ण तफ� का करारका कम�चारीको ०७८ पौष र माघ मिहनाको तलव ४१७३००

७७।०७८।११।२२ कोरोना िनय��ण तफ� का करारका कम�चारीको ०७८ फागुनको तलव २४१२८०

१७३।०७९।१।७ कोरोना िनय��ण तफ� का करारका कम�चारीको चैत मिहनाको तलव ३१३४९०

१७७।०७९।१।७ कोरोना िनय��ण तफ� का करारका कम�चारीको चैत मिहनाको तलव १४५०००

२०४।०७९।२।२३ कोरोना िनय��ण तफ� को करारका कम�चारीको बैशाख र जे�को तलव ५२५३८०

२४१।०७९।३।६ रोजगार सहायकको फागुन दे�ख असार स�मकको तलव र पोषाक खच� १५३०५०

२७५।०७९।३।१४ ना.�ा.स को आषाढको तलव २२५००

२८७।०७९।३।१६ कोरोना िनय��ण तफ� का करारका कम�चारीको आषाढको पा�र�िमक २२१८९०

३११।०७९।३।२४ �वयेमसेवकको आषाढको तलव २२५००

ज�मा २८३५५७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४.२ ढुवानीमा भाडा करः आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा सामा�ी ढुवानी गदा� २.५ �ितशत ढुवानीमा भाडा कर असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ।पा�लकाले िनमा�ण सामा�ी िविभ� न
�थानबाट पा�लकास�म ढुवानी काय� गरेको उ�ेख गरी िविभ� न फम�लाई ढुवानी रकम भु�ानी गदा� भाडा कर क�ी नगरेकोले तपिशल बमो�जम असुल गरी संघीय संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �.

गो.भौ.नं./िमित फम�को नाम भु�ानी रकम कर रकम

२३३।०७९।३।२४ �ी मा�लकाजु�न ट� ेडस� ए�ड स�लायस� ४७९५०० ११९८८

३०८।०७९।३।२३ �ी �यू सेती कणा�ली ढुवानी सेवा १६०००० ४०००

३१९।०७९।३।२४ �ी �यू सेती कणा�ली ढुवानी सेवा १४५००० ३६२५

ज�मा १९६१३

१९,६१३

६५ मू�य अिभवृि� कर दा�खला नगरेको 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६(ग) बमो�जम सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएको संघ सं�थाले ठे� का वा करार अ�त�गत आपूित� ह�ने व�तु वा सेवा
आपूित� वापतको रकम स�ब��धत ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गदा� िनजलाई भु�ानी गन� कर रकमको ३० �ितशतले ह�न आउने रकम िनजको नामबाट स�ब��धत राज� व िशष�कमा ज�मा गरी बाँक�
रहको कर बापतको रकम मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ। तर पा�लकाले मू�य अिभवृि� करको शत �ितशत नै तप�सलका फम�लाई भु�ानी िदएकोले सो को मू�य समायोजन �माण पेश गन� अ�यथा ३०
�ितशत असुल ह�नुपन� �.

गो भौ/िमित फम�/िव�ेताको नाम ख�रदको �कार िवल रकम मू.अ.कर ३०% मू.अ.कर

२।०७९।१।७ िनशान क��यूटर ट� ेडस� मेिशनरी सामान ख�रद १७६९९१ २३००९ ६९०३

३२।०७९।२।२५ िनशान क��यूटर ट� ेडस� मेिशनरी सामान ख�रद ३५११०९ ४५६४४ १३६९३

३८।०७९।३।८ गनपुर अटोवक�  शप बाँके गाडी मम�त ३८६१७६ ५०२०३ १५०६१

६।०७८।७।२० पानश मोटस� �ा.�ल. मोटरसाइकल ख�रद २५६५४९ ३३३५१ १०००५

५७।०७८।११।३ लोमल ट� ेडस� मेिडकल इ�यूपमे�ट ख�रद ४४०००० ५७२०० १७१६०

५९।०७८।११।३ लोमल ट� ेडस� मेिडकल इ�यूपमे�ट ख�रद ८७००० ११३१० ३३९३

७५।७८।११।२२ जय ट� ेड से�टर एच.िड.िप.ई पाइप ख�रद ४३८५३५ ५७०१० १७१०३

२१७,७३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९८।७८।११।२८ िनशान क��यूटर ट� ेडस� मेिशनरी सामान ख�रद ३७०५३१ ४८१६९ १४४५१

१११।७८।१२।२ पानश मोटस� �ा.�ल. मोटरसाइकल ख�रद २५७४३४ ३३४६६ १००४०

२२४।७९।२।२५ िनशान क��यूटर ट� ेडस� मेिशनरी सामान ख�रद १२२७०४ १५९५२ ४७८५

२२६।७९।२।२५ िनशान क��यूटर ट� ेडस� मेिशनरी सामान ख�रद १२३८९३ १६१०६ ४८३२

२२७।७९।२।२५ िनशान क��यूटर ट� ेडस� स�टवयेर ख�रद १८१६६७ २३६१७ ७०८५

३०७।७९।३।२३ जय ट� ेड से�टर िनमा�ण सामा�ी ख�रद ४५४०२३ ५९०२३ १७७०७

३०७।७९।३।२३ जय हाड�वयर ट� ेडस� िनमा�ण सामा�ी ख�रद ४२९३०० ५५८०९ १६७४३

३०७।७९।३।२३ �यू िनजाम ि�ल उ�ोग िनमा�ण सामा�ी ख�रद ३२२६६० ४१९४६ १२५८४

३३५।७९।३।२४ साझा एडभरटाई�ज� एजे�सी पा�लकाको िभिडयो डकुमे��ट�  िनमा�ण ४५५८०० ५९२५४ १७७७६

३०८।७९।३।२३ जय ट� ेड से�टर िनमा�ण सामा�ी ख�रद ७२८४७७ ९४७०२ २८४११

ज�मा २१७७३१

६६ गाउँपा�लका अ�य� रोजगार काय��म
काय��मको �व�नयोिजत बजेटबाट पा�लकाले अ�य� रोजगार काय��म उपभो�ा स�म�तलाई �नमा�ण सामा�ी ख�रद गरेको उ�लेख गर� �. ५९,९८,५५९।‐ भ�ुानी �दएको छ।यस स�ब�धमा देिखएका �यहोरा यस
�कार छन।

६६.१ उपभो�ा सिमितबाट सोझै ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ मा सामान ख�रद गदा� �ित�पधा� माफ� त ख�रद गनु�पन�, ख�रद योजना वेगर ख�रद गन� नह�ने, ख�रद काय�को लागत अनुमान तयार
गनु�पन�, �वीकृत ख�रद आदेश अनुसार ख�रद ग�रएका सामानह� �पेिशिफकेशन बमो�जम भए नभएको जाँच बुझ गरी �टोर दा�खला ह�नुपन� र �ित�पधा�लाई सीिमत ह�ने गरी ख�रद काय� गन� नह�ने उ�ेख छ।
�य�तै साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा योजनाको मू�य उ�े�य नै रोजगारी सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा मा� उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� गराउन सिकने
उ�ेख छ।पा�लकाले गाउँपा�लकाबाट पा�रत भएको अ�य� रोजगार काय��ममा िविनयो�जत बजेट म�ये �ित बोरा �. २०५१.४५ का दरले २३०० वोरा �समे�टको �. ४७,१८,३३५।- र �ित जाली �.

३६५७.७८ का दरले २X१X१ मेस साइजको ३५० थान �यािवन जा�लको �. १२,८०,२२४।- नेपालग� जबाट ख�रद गरेको उ�ेख गरी उपभो�ा सिमितलाई �. ५९,९८,५५९।- भु�ानी िदएको छ।यसरी
ख�रद योजना,लागत अनुमान, �ज�सी दा�खला नगरी र �ित�पधा� नगराउने उ�े�यले सामा�ी ख�रदको मा� मू�य समावेश गरी उपभो�ा सिमित माफ� त गराई खच� ले� नु र रोजगारी सृजना नह�ने काय�
उपभो�ा माफ� त गराउनु कानुन स�मत दे�खदनै।पा�लकाले िनमा�ण सामा�ी ख�रद काय� ठे� का �ि�याबाट गरी उपभो�ा सिमितको �म योगदान रहने संरचना िनमा�णको काय� मा� उपभो�ा सिमित माफ� त
गराउनु पद�छ।

�म भौचर
न�बर
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६६.२ िवल िवजकको भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनमय १२३ मा साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा� स�झौता बमो�जम �ािव�धक नापँजाच गरी नापी
िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ।पा�लकाले �. ४७,१८,३३५- मू�यको २३०० वोरा �समे�ट र �. १२,८०,२२४।- मू�यको ३५० थान �यािवन जाली
ख�रद गरेको उ�ेख गरी ज�मा �. ५९,९८,५५९।- उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िदएकोमा उ� सामानको �ािव�धक मू�यांकन भई �ज�सी दा�खला नभएको र ख�रद ग�रएको भिनएको उ� िनमा�ण सामा�ी
के क�तो योजनामा �योग भई िनमा�ण काय� स�प� न भएको हो सो खु� ने िवल भरपाई, �ािव�धक मू�यांकन र नापी िकताव समेत नरहेकोले उ� खच�को स�ब�धमा एिकन पुि� नभएको �.

५,९९८,५५९

६७ कर िवजक 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� िवल भरपाई सिहत लेखा रा� नुपन� �यव�था छ।अ�य� रोजगार काय��मको सामा�ी ख�रद
तथा ढुवानी काय�को लािग �ी मा�लकाअजु�न ट� ेडस� ए�ड स�लायस�बाट िनमा�ण सामा�ी ढुवानी गरेको उ�ेख गरी रोजगार संयोजक �ी ल�मण जोशीलाई �. ४७९५०० भु�ानी िदएकोमा उ� स�लायस�को
िवल पेश भएको छैन।िवल िवजक बेगर भु�ानी खच� ले� न निम� ने भएकोले �ी मा�लकाअजु�न ट� ेडस� ए�ड स�लायस� िवल भरपाई पेश ह�नुपन� �. ४७९५००

४७९,५००

६८ िवल भरपाई
आ�थ�क काय��व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�य�व �नयमावल�, २०७७ को �नयम ३९(५) मा सरकार� रकम खच� गदा� �वल भरपाई स�हत लेखा रा� नपुन� �यव�था छ।यस स�ब�धमा देिखएका �यहोरा यस �कार छन।

६८.१ 316 २०७९-३-२४ वडा नं. ५ को सामुदाियक �वा��यको तला थप काय�को �. ८,२१,३१५।- मू�यांकन गरी पा�लकाले सामुदाियक �वा��य गो�ी उपभो�ा सिमितलाई �. ७,५५,२५०।- भु�ानी िदएको कागजात परी�ण गदा�
िनमा�ण काय� स�प� न भएको भनी उपभो�ा सिमितको माइ�यूट र पा�लकाबाट स�झौता अनुसार काय� भएको भ� ने अनुगमन सिमितको �ितवेदन पेश नभएकोले पुि� ह�ने उपरो� कागजात पेश ह�नुपन� �.

७५५,२५०

६८.२ 180 २०७९-१-७ वडा नं ६ को पशुपित आ.िव.को वायरी� गरेबापतको धनिगरी शाहीलाई �. १,६०,०००।- भु�ानी िदएको छ।उ� आधारभुत िव�ालयको वायरी� काय� गरेको उ�ेख गरी भु�ानी िदएतापिन िनमा�ण काय�सँग
स�ब��धत लागत अनुमान, मम�त आदेश, स�झौता िवल िवजक र �ािव�धक मू�यांकन पेश नभएकोले वाय�र� िनमा�ण सँग स�ब��धत �माण कागजात पेश ह�नुपन� �.

१६०,०००

६९ �ित�लपी कर िवजक 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ (१) मा दता� भएको �यि�को व�तु वा सेवा िवि� गदा� �ापकलाई कर िवजक िदनुपन� उ�ेख छ।मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७(१) अनुसार
मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� कर अ�धकृतले अ�यथा �वीकृत गरे दे�ख बाहेक �ापकलाई अनुसूची ५ र ५ (क) बमो�जमको ढाँचामा कर बीजक िदनुपन� �यव�था छ।
तपिशलका फम�बाट िनमा�ण काय�/ सामा�ी ख�रद गदा� �ित�लपी कर िवजक पेश गरेको आधारमा पा�लकाले िवल रकममा मू.अ.कर थप गरी भु�ानी िदएकोले उ� भु�ानीको स� कल कर िवजक पेश गनु�पन� वा
मू�य समायोजन �माण पेश गनु�पन� �.

गो.भौ.नं./िमित फम�को नाम ख�रदको �कृती िवल रकम मू.अ.कर

२९८।०७९।३।२२ अपूशा क�सट��सन चौिडन दे�ख काडाकोट टावर स�म सडक िनमा�ण ९८४५२२ १२७९८८

ज�मा १२७९८८

१२७,९८८
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७० नाफामूलक सं�थालाई अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पँु�ज िनमा�ण ह�ने काय�मा
खच� गनु�पद�छ । जसअनुसार नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै । यिद उपल�ध गराउने हो भने पिन साव�जिनक �पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेबा उपल�ध
गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । पा�लकाले नाफा कमाउने उ�े�यले �थापना भएको रेिडयो श�भुनाथलाई रेिडयो �रले टावर जडान काय�को लािग �. ७,४५,०००/- अनुदान उपल�ध गराएको दे�ख�छ । यसरी
नाफा कमाउने उ�े�यले �थापीत सं�थालाई अनुदान िदएको िनयिमत नदे�खएको �.

७४५,०००

७१ स�झौता भ�दा बढी तलव भ�ा 
मेिडकल आठौ ँअ�धकृत �ी अ��मता वल�पाक�को करार स�झौता अनुसार तवल �केल �. ३५,९९०।-, दग�म �थान भ�ा �. ११,८१०।-, मह�ी भ�ा �. २,०००।- र मेिडकल भ�ा �. ४०,२००।- समेत
�ित मिहना ज� मा �. ९०,०००।- उ�ेख भएको र िनजलाई २०७८ �ावण दे�ख २०७८ असोज स�म ३ मिहनाको �. २,७०,०००।- मा १ �ितशत ले ह�ने सामा�जक सुर�ा कर �. २,७००।- क�ा गरी �.

२,६७,३००।- भु�ानी िदनुपन�मा पा�लकाले �. ३,०९,२५६।- भु�ानी िदएकोमा करार स�झौता भ�दा �. ४१,९५६।- बढी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �.

४१,९५६

७२ िवल िवजकको भु�ानी
साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम १२३ मा साव�ज�नक �नकायले र�न� �वल वा अ�य कुनै �वल �वजकको भ�ुानी गदा� स�झौता बमोिजम �ा�व�धक नाप जाँच गर� नापी �कतावमा उ�लेख भएको
वा�त�वक काय� स�पादनको आधारमा भ�ुानी �दनपुन� उ�लेख छ।पा�लकाले �व�भ� न �नमा�ण काय�को ला�ग ख�रद स�झौता प� चात �ा�व�धक मू�यांकन गर� र�न� �वल वा अि�तम �वलको भ�ुानी गरेको �े�ता
पर��ण गदा� देिखएका �यहोराह� �न� नानसुार छन्।

७२.१ 153 २०७९-१-६ शु�भुनाथ �ाथिमक िव�ालयलाई �. १,५०,०००।- िनकासा िदएकोमा िनमा�ण स�ब�धी काय�को रिन� िवल, नापी िकताव र �ािव�धक मू�यांकन पेश नभएकोले उ� िनकासा रकमको खच� पु��ाई ह�ने
उपरो� �माण पेश ह�नुपन� �.

१५०,०००

७२.२ म�ी काि� �संचाई कुलो िनमा�ण काय�को कुल मु�या�न �. ५,१०,५६४।- भएको म�ये पा�लकाले यस िनमा�ण काय�का उपभो�ा सिमितलाई �. ४,७२,१५०।- भु�ानी िदएको छ । िनमा�ण काय�संग स�व��धत
रिनङ िवल र नापी िकताव परी�ण गदा� नापी काय� नभएको १:६ को Stone Masonry को ४.८० घन िमटरको �ित घनिमटर �. ११,८३५।५२ ले रिन� िवलवाट �. ५६,८११।- खच� लेखेको दे�खएकोले
नभएको कामको भु�ानी िदएको रकम असुल गनु�पन� �.

५६,८११

७२.३ 156 २०७९-३-२३ ठुलो का�ी दे�ख वडा नं. ६ काया�लय स�म जाने बाटो िनमा�ण काय�को �. २,१३,३२२।४२ को मू�यांकन भएको म�ये पा�लकाले उपभो�ा सिमितलाई �. १,९०,०००।- भु�ानी िदएको छ।रिन� िवल र नापी
िकताव परी�ण गदा� सडक िनमा�ण काय�को लािग नरम माटो का�ने काय� १९९.९२ घ.मी., ढु�ा सो�ल� काय� ३२ घ.मी. र सु�खाको वाल लगाउने काय� ३.२० घ.मी भएको भनी रिन� िवलबाट खच� लेखेको
म�ये ढु�ाको सो�ल� काय�को ३२ घ.मी. को �ित घ.मी �. २३२१.२५ ले �. ७४,२८०।- खच� लेखेकोमा उ� काय� स�ब� नापी िकताव अनुसार काय� भएको पाइएन।अतः नभएको काय�को खच� लेखेको
उ� खच� असुल ह�नुपन� �.

७४,२८०

७३ देवलकोट �कुल घेरावारा तथा हो�टल िनमा�ण
देवलकोट �कुल घेरावारा तथा हो�टल �नमा�ण काय�को �. १,४६,७६,५६०।- को लागत अनमुान तयार गर� पा�लकाले वोलप� आ� हान गरेकोमा �यून अंक कवोल गन� �स. आई. क�स��सनको कवोल अंक �.
६४,३३,८६६।- भएको वोलप� �वीकृत गर� �म�त ०७९ जे�ठ मसा�तमा �नमा�ण काय� स�प� न गन� गर� २०७८।९।२३ मा ख�रद स�झौता भएको �थयो।यस स�ब�धमा देिखएको �यहोरा यस �कार छन्।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३.१ अधुरो काय�को स�म� न देखाएकोः यस िनमा�ण काय�को पा�लकाले दो�ो रिन� िवल स�मको �. २४,३४,९१२।- मू�यांकन गरी िमित २०७९।२।२० मा िनमा�ण स�प� न देखाएको छ।स�झौता अनुसार गनु�पन�
�कुल घेरावारा र हो�टल िनमा�ण काय� स�प� न नगरेमा ख�रद स�झौताको शत� तथा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ र िनयम १२८ अनुसार िनमा�ण सेवालाई आव�यक कारवाही गरी
िनमा�ण काय� गराउनुपन�मा कुल कामको ३७.८४ �ितशत मा� भौितक �गित भएको अव�थामा िनमा�ण काय� स�प� न देखाउनु कानुन स�मत दे�खएन।

७३.२ यस डवल कोट मा�यिमक िव�ालयको घेरा वारा र हो�टल िनमा�ण काय�को िविनयो�जत बजेटको बचत पैसाले िनमा�ण �यवसायीले गनु�पन� बाँक� अधुरो काय� तपिशलका तीन उपभो�ा सिमितसँग �.

२४,४७,३१४।- को स�झौता गरी �. २,१३,९८०।- भु�ानी िदएको छ।

गो.भौ.नं./िमित िनमा�ण काय� ल.ई तथा स�झौता रकम मू�यांकन भु�ानी रकम

२८।०७९।२।२३ देवलकोट मा.िव.को घेरावारा तथा छा�वास भवन िनमा�ण काय� ६४१६८७.८१ ६३८६८७.८१ ५८९९५०

३५।०७९।३।३ देवलकोट मा.िव.को घेरावारा काय� १६४९१९ १६४९१९ १६००००

७२।०७९।३।२५ देवलकोट मा.िव.को घेरावारा काय� १६४०७०७ १५०५३५५ १३८९८५०

ज�मा २४४७३१३.८१ २३०८९६१.८१ २१३९८००

हो�टल िनमा�ण तथा घेरावारा काय�को लािग लागत अनुमानको तुलनामा िनमा�ण सेवाले ५६.१६ �ितशत घटीमा ठे� का सकार गरेकोमा स�झौता बमो�जमको काय� िनमा�ण �यवसायी माफ� त नगराई लागत
अनुमानमा तीन उपभो�ा सिमितसँग बाँक� काय� गराउँदा पा�लकालाई उपभो�ा माफ� त गराएको थप काय�मा ४३.८४ �ितशत थप �यभार परेको छ।य�तो काय� िनय��ण ग�रनु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३.३ �वीकृत काय��म भ�दा बािहर खच�ः �वीकृत बजेट तथा काय��म अ�तग�तको काय� गन� नसिकने भएमा नयाँ काय��म संशोधन गन�का लािग तालुक के���य िनकायमा लेखी पठाउनुपन� र तालुक के���य
िनकायले िविनयो�जत ऐनको प�र�धिभ� रिह �य�तो काय��म संशोधन गरी सो को जानकारी योजना आयोग, अथ� म��ालय र स�ब�धीत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयलाई िदनुपन� �यव�था आ�थ�क
काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३३(१) र ३३(२) मा उ�ेख छ। देवालकोट मा�यिमक िव�ालयको घेरावारा र हो�टल िनमा�ण काय�को िविनयो�जत बजेट र काय��मबाट
काय��म संशोधन नगराई फरक योजनामा पा�लकाले यस वष� तपिशलका दईु िनमा�ण काय�को उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराई �. ३४,३४,७२५।- खच� गरेको छ।�वीकृत काय��म भ�दा बािहर
िविनयो�जत बजेट खच� गदा� उपरो� आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३३(१) र ३३(२) बमो�जम काय��म संशोधन गराउनुपन�मा नगराई खच� गरेको अिनयिमत
दे�खएको �.

गो.भौ.नं./िमित िनमा�ण काय� स�झौता रकम मू�यांकन भु�ानी

४६।०७९।३।२० धाईढु�ाबाट वापत �जउला खानेपानी मम�त काय� २०३६८०० १७०९०४४ १५७५५७५

७२।०७९।३।२५ दधेुिशला आ.िव.को भवन िनमा�ण काय� २०१८५०८ २०१५५०८ १८५९१५०

ज�मा ३४३४७२५

३,४३४,७२५

७३.४ 38 २०७९-३-८ �माण कागजातः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� खच�लाई पुि� गन� िवल भरपाई सिहत लेखा रा� नुपन� �यव�था छ।संघीय
सरकारको ह�ता�त�रत काय��मको क��ट�जे�सीबाट पा�लकाको गाडी मम�त बापतको �. ४,३६,३८०।- रकम का.स. िभम बहादरु शाहीलाई भु�ानी िदएकोमा मम�त गनु� पूव�को लागत अनुमान, मम�त आदेश,

भु�ानी पूव�को टी�पणी र फे�रएको सामानको िववरण खु�ने कागजात पेश नभएकोले मम�त भएको खु� ने कागजात तथा �माण पेश ह�नुपन� �.

४३६,३८०

७४ िवल िवजकको भु�ानी
साव�ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४ को �नयम १२३ मा साव�ज�नक �नकायले र�न� �वल वा अ�य कुनै �वल �वजकको भ�ुानी गदा� स�झौता बमोिजम �ा�व�धक नापजाँच गर� नापी �कतावमा उ�लेख भएको
वा�त�वक काय� स�पादनको आधारमा भ�ुानी �दनपुन� उ�लेख छ। यस स�व�धमा देिखएका �यहोराह� �न�नानसुार छन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७४.१ 46 २०७९-३-२० वामन �जउला खानेपानी आयोजनाको पाइप लाईन ख� ने, पुन� र अ�य खानेपानी संरचना िनमा�ण काय�को �ािव�धक�ारा �. १७,०९,०४५।- मू�यांकन गरी पा�लकाले िनमा�ण काय�का उपभो�ा सिमितलाई �.

१६,५८,५००।- भु�ानी िदएको छ।भु�ानी सँग स�ब��धत रिन� िवल र नापी िकताव परी�ण गदा� खानेपानी आयोजनाको पाइप ख� ने र पुन� काय� ३१८० िमटर गरेको तर सो पाइप लाईनमा पाइप
िव��याउने काय� अ�तग�त २५ एम एम को १० के.जी. �ेशरको ६६० िमटर र २० एम एम को १० के. जी �ेशरको १२० िमटर समेत ज�मा १८६० िमटर मा� एच.िड.िप.ई. पाइप �योग भएको पाइयो।खपत
भएको एच.िड.िप.ई. पाइपको ल�वाई र पाइप लाइनको माटो ख� ने र पुन� काय� बढीमा पिन बराबर देखाउनु पन�मा िव��याएको पाइप भ�दा १३२० िमटर पाइप लाइनको ल�बाई बढी देखाई खनेको र पुरेको
खच� ले� दा तपिशल बमो�जम �. ४,४७,८२४।- बढी खच� लेखेको छ।पाइप खपतको ल�बाई बराबरको पाइप लाइन खनेको ल�बाईको �माण पुि� गन� कागजात पेश ह�नु पद�छ अ�यथा उ� बढी भु�ानी भएको
रकम स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल ह�नुपद�छ �.

िववरण ल�बाई (िम) चौडाई (िम) उचाई (िम) घ.िम. दर रकम

खिनएको पाइप लाइनको बढी ल�बाई १३२० ०.५ ०.८ ५२८ ६५६.६३ ३४६७०१

पुरीएको पाइप लाइनको बढी ल�बाई १३२० ०.५ ०.८ ४६२ २१८.८८ १०११२३

ज�मा ४४७८२४

४४७,८२४

७४.२ 64 २०७९-३-२४ ६४।०७९।३।२४ रा�� पित शैि�क सुधार काय��म अ�तग�त िव�ालयको भौितक पूवा�धार िनमा�ण काय�को बजेट स�ब��धत िव�ालयले िव�ालय िनमा�ण काय� गरेको भौितक �गितको आधारमा पा�लकाले
�ािव�धक मू�यांकन गरी िक�ता िक�तामा िनकासा िदनुपन� �यव�था िव�ालय �े� सुधार काय��म काया��वयन पु��तका २०७८ मा उ�ेख छ।पा�लकाले तपिशलका तीन िव�ालयलाई िवल भरपाई र
�ािव�धक मू�यांकन वेगर �. ६९,८२,८९८।- िनकासा िदएको छ।कामको भौितक �गित मू�याकनका आधारमा िक�ता िक�तामा िदनुपन� िनकासा रकम एकमु� िदनु कानुन स�मत दे�खदनै।अतः पा�लकाले
िनकासा िदएको रकम बमो�जमको िव�ालय िनमा�ण काय� भएको िवल भरपाई र �ािव�धक मू�यांकन पेश ह�नुपन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम

क कैलाश मा�यिमक िव�ालय ३४९१४४९

ख वाल िवकास आधारभुत िव�ालय १७४५७२५

ग मा�लका आधारभुत िव�ालय १७४५७२५

ज�मा ६९८२८९९

६,९८२,८९९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७४.३ 66 २०७९-३-२४ वडा नं. ४ को धनेरी मेला ठाकुरवाडा दवु ैवेमा� स�मको खानेपानीको पाइप लाइन र अ�य संरचना िनमा�ण काय�को �. २२०९७९० को कामको मू�यांकन गरी पा�लकाले ह��डक इ��जिनए�र� क�स�टे�स
ए�ड क�सट��सनलाई उ� रकम भु�ानी िदएको छ।भु�ानीसँग स�ब��धत रिन� िवल र स�ब� नापी िकताव परी�ण गदा� नरम माटो का�ने काय� ६९०.६१ घ.िम. र कडा माटो का�ने काय� १७२.६५ घ.िम.

मा� दे�खएकोमा पा�लकाले नरम माटो का� ने १९६५.१७ घ.िम. र कडा माटो का�ने काय� ४९१.२९ घ.िम. र २१०९.३८ घ.िम. माटो पुन� काय�को खच� लेखी िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी िदएको पाइयो।
अतः माटो ख� ने काय� ८६३.२६ घ.िम. र पुन� काय� समेत ८६३.२७ घ.िम. मा� भएकोमा माटो का�ने काय� २४५६.४६ घ.िम. र पुन� काय� २१०९.३८ घ.िम. देखाएकोले माटो ख� ने काय�को १५९३.१९
घ.िम. र पुन� काय� १२४६.११ घ.िम. बढी ह�न गई तपिशल बमो�जम �. ५,६१,४२३।- बढी खच� भएको दे�ख�छ।ख� ने तथा पुन� काय�को बढी प�रमाण देखाई बढी खच� ह�न नपन� काण र �माण भए पेश
ह�नुपद�छ, अ�यथा बढी भु�ानी रकम स�ब�धीत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल ह�नुपद�छ �.

खनेको बढी काय�को िववरण बढी प�रमाण (घ.िम.) दर भु�ानी रकम

नरम माटो ख� ने काय� १९६५.१७-६९०.६१=१२७४.५६ २८० ३५६८७७

कडा माटो ख� ने काय� ४९१.२९-१७२.६५=३१८.६४ २९० ९२४०६

पुरेको बढी काय�को िववरण

माटो पुन� काय� २१०९.३८-८६३.२७=१२४६ ९० ११२१४०

ज�मा ५६१४२३

५६१,४२३

७५ 33 २०७९-२-२६ लागत साझेदारी 
दमुली झोलु�े पुल िनमा�ण काय�को लािग कुल लागत अनुमान �. ५३,८०,४४९।- म�ये पा�लकाले ६ �ितशत, उपभो�ा सिमितले २ �ितशत, झोलु�े पुल के���य अनुदान ८४. ३८ �ितशत र व�तुगत
अनुदान ७.६२ �ितशत �यहोन� गरी ख�रद स�झौता भएको �थयो।ख�रद स�झौता अनुसार �थम िवलको मू�यांकन �. ९,१८,८६१।६०, दो�ो िवलको मू�यांकन �. १२,३७,४१०।- र ते�ो िवलको
मू�यांकन �. १०,५९,८४५।८३ गरी झोलु�े पुलको कुल मू�यांकन �. ३२,१६,११७।४३ भए अनुसार सो को ६ �ितशतले ह�ने �. १,९२,९६७।- गाउँ पा�लकाको �ोतबाट खच� ले� नु पन�मा संघीय
सरकारको ह�ता�त�रत काय��मबाट खच� लेखेको छ।अतः गाउँपा�लका �ोतबाट �यहोनु�पन� रकम यस काय��मबाट लेखेको रकम पा�लकाबाट संघीय सरकारको संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१९२,९६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत काय��म र योजना अनुसार २० लाख �पैया स�मको लागत अनुमान भएको मालसामान �सलब�दी दरभाउप� आ�ान
गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ भने िनयम ८५ मा �. ५ लाख स�मको लागत अनुमान भएको मालसामान वा िनमा�ण काय� सोझै ख�रद गन� सिकने तर एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी �समा
भ�दा बिढ रकमको वा एउटै �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट एक पटक भ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नसिकने �यव�था छ।काया�लयले यस वष� पटक पटक गरी िन�न मालसमान �समा भ�दा बढी रकमको सोझै
ख�रद गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले ऐन िनयममा भएको �यव�था िबप�रत पटक पटक गरी �समा भ�दा बढीको सोझै ख�रद गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

गो. भौ. नं./िमित फम�को नाम ख�रदको �कार रकम

२।०७९।१।७ िनशान क��यूटर ट� ेडस� मेिशनरी सामान ख�रद २०००००

३२।०७९।२।२५ िनशान क��यूटर ट� ेडस� मेिशनरी सामान ख�रद ३९६७५३

५६।०७८।११।०३ शा�ल�ाम फाम�शी कोिभड अ�पतालको लािग औषधी ख�रद ४९३३९०

५७।०७८।११।०३ लोयल ट� ेडस� मेिडकल इ�यूपमे�ट ख�रद ४९७२००

७५।०७८।११।२२ जयट� ेड से�टर एच. िड. िप. ई. पाइप ख�रद ४९५५४६

९८।०७८।११।२८ िनशान क��यूटर ट� ेडस� मेिशनरी सामान ख�रद ४१८७००

२२४ र २२६।०७९।२।२५ िनशान क��यूटर ट� ेडस� मेिशनरी सामान ख�रद २७८६५५

३०७।०७९।३।२३ जयट� ेड से�टर िनमा�ण सामा�ी ख�रद ५१३०४६

३०७।०७९।३।२३ जय हाड�वेयर ट� ेडस� िनमा�ण सामा�ी ख�रद ४८५१०९

३०७।०७९।३।२३ �यू िनजाम ि�ल उ�ोग िनमा�ण सामा�ी ख�रद ३६४६०६

३०८।०७९।३।२३ जय ट� ेड से�टर िनमा�ण सामा�ी ख�रद ८२३१७९

ज�मा ४९६६१८४

४,९६६,१८४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७७ अधुरो काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० मा ख�रद स�झौता वमो�जमको काम स�झौताको अवधी िभ� पुरा गन� नसकेमा िनमा�ण �यवसायीले स�ब��धत साव�जिनक िनकायलाई �याद सिकनु २१
िदन अगाडी िनवेदन िदनुपन� र काया�लयले सो िनवेदन उपर आव� यक जाँचबुझ गरी गराई कारण उिचत लागेमा �याद थप गन� स�नेछ भ� ने �यव�था उ�ेख छ भने िनमा�ण �यवसायीले काममा �गित नगरेको र
�याद थपको िनवेदन समयमा निदएमा पूव� िनधा��रत �ितपूित� �लनुपन� �यव�था सोही िनयमावलीको िनयम १२१ मा उ�ेख छ।कवोल अंक �. २,३८,७९,९४४।- भएको वडा नं ५ को िशव गुफा पदमाग� िनमा�ण
काय�को लािग िमित २०७९ आषाढ ३० गते िभ� िनमा�ण काय� स�प� न गन� गरी �याराडाइज एस ह��डक जे.भी सँग िमित २०७८ मं�सर ७ गते ख�रद स�झौता भएको �थयो िनमा�ण �यसायीलाई यस िनमा�ण
काय�वापत �थम िबलको मु�या�न �. ६३,११,९२५।- भएको म�ये भौचर नं ७१-२०७९।३।२५ मा �. ९,६३,६००।- भु�ानी भएको छ ।यस पदमाग� भौितक �गित अ�य�त �यून रहेको, िनमा�ण सेवाले
काय�ता�लका बमो�जम काय� गन� नसकेको र िनमा�ण काय� स�प� न गन� अवधी भ�दा २१ िदन अिघ �याद थपको िनवेदन समेत िदएको दे�खएन।समयमा भौितक �गित गन� नसकेको, स�झौता बमो�जमको काय�
स�प� न नभै अधुरै राखेको र �याद थपको िनवेदन समेत निदएकोले िनमा�ण �यवसायीकै लापरवाही र हेलचे�याई रहेको दे�खएको ह� ँदा स�झौताको शत� तथा साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम
१२१ र १२८ बमो�जम आव� यक कारवाही गरी िनमा�ण काय� स�प� न गराउनु पद�छ।

७८ परामश� सेवाको ख�रद
साव�ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद गदा� ��त�पधा� �स�मत हुने गर� गन� नहुने उ�लेख छ। साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ७२ मा २० लाख �पैयाभ�दा कम रकमको
परामश� सेवा ऐनको दफा ६(क) बमोिजम मौजदुा सिुचमा रहेका परामश�दाताबाट �लिखत �पमा �ा�व�धक र आ�थ�क ��ताव माग गर� ख�रद गन� स�कने �यव�था छ। ��ताव माग गदा� स�भव भएस�म ६ वटा र
कि�तमा ३ वटा परामश�दातासँग ��ताव माग गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस बष� परामश� सेवा ख�रद गदा� बढ�मा ३ वटा कोटेसन माग गर� �न�नानसुारको परामश� सेवा ख�रद गरेको छ ।

गो.भौ.नं/�म�त �ड.�प. आर काय� परामश�दाताको नाम स�झौता तथा
भ�ुानीरकम

८८।०७८।११।२६ कृ�ष को�ड �टोर �नमा�ण काय�का ला�ग �ड.�प.आर.तयार�
काय�

�ी बाजीक����सन ए�ड स�लायस� ९९७३३८

८९।०७८।१२।२६ वडानं ६ काया�लय देिख डाँडागाउँ कैलाश मा.�व स�मको
सडकको �ड.�प.आर. तयार� काय�

�ी बुढ�न�दाक�स��सन ए�ड
इि�ज�नय�र�

४९७७६५

१७२।०७९।१।७ �पलचुौर पाक�  �नमा�ण काय�का ला�ग �ड.�प.आर. तयार� काय� �ी ब�डमा�लका ई.क�स�टे�सी ९९०४५६
१७४।००७९।१।७ पा�लका �भ� अ�थायी �हर� काया�लय भवनको �ड.�प.आर

तयार� काय�
�ी बुढ�न�दाक�स��सन ए�ड
इि�ज�नय�र�

१९९६७१०

ज�मा ४४८२२६९
परामश� सेवा ख�रदका स�व�धमा देिखएका �यहोराह� �न�नसुार छन ।

७८.१ लागत अनुमान : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ मा परामश�दाताको लागत अनुमान तयार गनु�पन�, लागत अनुमान तयार गदा� गत बष�को न�स�, सोही �कृितको अ�य काय� गन� िनकायले
तयार गरेको न�स�लाई आधार �लई लागत अनुमान तयार गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस बष� परामश� सेवा ख�रद वापत �. ४४,८२,२६९।- भु�ानी गरेकोमा परामश� सेवाको न�स� �वीकृत गरेको छैन
भने लागत अनुमान तयार गदा� गत िबगत बष�को न�स� र अ�य िनकायको सोही �कृितको कामको न�स�लाई समेत आधार �लएको दे�खएन । यसरी पा�लकाको न�स� �वीकृत नभएको अव�थामा लागत अनुमान
तयार गदा� अ�य िनकायले तयार गरेको न�स� �योग गरेको खु�ने �प�ट �माण संल� नभएकोले पा�लकाले तयार गरेको लागत अनुमान यथाथ� र िमत�ययी छ भ� स�ने अव�था दे�खएन । पा�लकाले �वीकृत
न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गरी ख�रद काय� िमत�ययी र �ित�पध� वनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७८.२ पा�लकाको जनशि�को उपयोग नगरेको: साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा काया�लयका आ�नै जनशि�वाट ह�ने कामको लािग परामश� सेवा �लन नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले उपल�ध
जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग मा� �ित�पधा�को मा�यमवाट परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा पा�लकामा काय�रत जनशि�वाट उ� काय� ह�न नस�ने �प� कारण वेगर परामश� सेवाको ख�रद गरेको
दे�खयो । पा�लकाले काया�लयको जनश��वाट काय� ह�न नस�ने अव�थामा मा� परामश�दाता संग ख�रद गनु�पद�छ ।

७८.३ पेशागत दािय�वको िबमा नगरेको: साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ३८ बमो�जम परामश�दाताले स�झौता गरेको ३० िदन िभ� स�झौताको कुल रकम समे�ने गरी साव�जिनक िनकायलाई िनशत� भु�ानी
ह�ने पेशागत दािय�व िवमा (�ोफेसनल �याव�लटी ईन�योरे�स) पेश गनु�पन� �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४, को िनयम ८२(७) मा उ�ेख छ । पा�लकाले परामश� सेवा स�व�धी काय�का
लािग स�झौता गरी �. ४४,८२,२६९।- रकम भु�ानी गरेकोमा परामश� सेवा काय�को ऐन िनयममा भएको �यव�था बमो�जम पेशागत दािय�व िवमा गराएको दे�खएन । पा�लकाले ख�रद कानुनको पालना गरेर
मा� ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

७९ एिककृत �वा��य पूवा�धार काय��म
कवोल अंक �. ११,७८,४५,५०७।- भएको १० शैयाको अ�पताल �नमा�ण काय�को ला�ग �म�त ०७९।८।१ �भ� स�प� न गन� गर� �म�त २०७८।२।१ मा ख�का पूव� जे.भी. सँग ख�रद स�झौता भएको �थयो।
�नमा�ण काय� वापत दो�ो �वल स�मको �. ३,४९,१९,८७२।- रकमको मू�यांकन भई �. ३,३५,६९,०००।- भ�ुानी भएको छ।अ�पताल �नमा�ण काय�को ठे� का फाइल पर��ण गदा� देिखएका �यहोरा यस �कार
छन् ।

७९.१ �ािव�धक मू�यांकनमा २ वटा ��ताव म�ये ख�का जे.भी. िनमा�ण सेवाको मा� �ािव�धक ��ताव सफल भएकोले लागत अनुमान भ�दा ४.२० �ितशत घटीको आ�थ�क ��ताव गन� िनज िनमा�ण सेवाको
वोलप� �वीकृत गन� काय� पा�लकाको वठैक सं�या १०० िमित २०७८।१।१४ को िनण�य भई िमित ०७८।२।१ मा ख�का पूण� जे.भी. िनमा�ण सेवासँग ख�रद स�झौता भएको छ।पा�लकाले �ािव�धक
��तावको मू�याकन गदा� दईु ��तावदाता म�ये �वार क�सट��सनको कागजात अपया�� त भएकोले ३ िदनको समय िदई प�ाचर गरेकोमा कागजात पेश नभएकोले �ािव�धक मू�यांकनबाट हटाई बाँक� एक मा�
��तावदाता ख�का पूण� जे.भी.को आ�थ�क ��ताव खोली मू�यांकन गरी �वीकृितको लािग पेश गरेको मू�यांकन सिमितको िनण�यमा उ�ेख छ।तर �ािव�धक ��तावको मू�यांकन गदा� �वार क�सट��सनको
के क�तो कागजात अपया�� त भएको हो र सो कागजात पेश गनु�पन� भनी प�ाचार भएको हो सो स�ब�धी िववरण र कागजात लेखापरी�णको �ममा पेश भएन।

७९.२ वीमाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ (१) मा १० लाख �पैया भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण सामा�ी, �योग ग�रने मेिशन औजार वा �ला�ट लगायत
िनमा�ण काय�को पूव� �ित�थापन खच� समेटेको िनमा�ण अवधी भ�दा १ वष� पिछको वीमा गराउनुपन� उ�ेख छ।यस १० शैयाको अ�पताल िनमा�ण काय�को िवल अफ �वा��टटीमा �ोिभजनल सम अ�तग�त �.

४‚००‚०००।- वीमा रकम उ�ेख भएकोमा पा�लकाले िनमा�ण काय�को वीमा नगराई िनमा�ण सेवासँग ख�रद स�झौत गरेको छ।िनमा�ण काय�मा ह�न स� नेसंभािवत जो�खम �यूिनकरण गन� ख�रद कानून अनुसार
पा�लकाले िनमा�ण सेवाबाट वीमा गराउनु पद�छ।

७९.३ 1 २०७८-११-७ अि�म कर क�ी: आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा ठे�काको भु�ानी रकममा १.५ �ितशत अि�क कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको िवल बमो�जमको रकम �.

२,०८,५७,५२२।१३ भु�ानी गदा� १.५ �ितशतले ह�ने कर �. ३,१२,८६३।- क�ी गनु�पन�मा �. ३१,२८६।-मा� क�ी गरेकोले घटी क�ी भएको कर �. २,८१,५७६।- असुल गनु�पन� �.

२८१,५७६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np56 of 60

७९.४ 3 २०७९-३-३० धरौटी क�ी रकम: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा ठे�का रकमको भु�ानी गदा� धरौटी रकम क�ी गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले अ�पताल िनमा�ण काय�को रिनङ
िवलको रकम भु�ानी िददा क�ी गरेको धरौटी रकम �. ४,४२,५००।- धरौटी ज�मा गरेको नदे�खएकोले उ� रकम धरौटी खातामा ज�मा गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

४४२,५००

७९.५ 3 २०७९-३-३० अि�म कर क�ी दा�खला नभएको: आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा ठे�काको भु�ानी रकममा १.५ �ितशत अि�म कर क�ी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको िवल
बमो�जमको रकम �. ८८,५०,०००।- भु�ानी गदा� १.५ �ितशतले ह�ने कर �. १,३२,७५०।- क�ी गरेकोमा उ� कर रकम राज�व दा�खला भएको नदे�खएकोले उ� कर रकम राज�व दा�खला गनु�पन� �.

१३२,७५०

७९.६ मू�य अिभबृ�ी कर क�ी : मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६(ग) बमो�जम सरकारी िनकायले ठे� का वापतको रकम स�ब��धत ठेकेदारलाई भु�ानी गदा� िनजलाई भु�ानी गन� कर रकमको
३० �ितशतले ह�न आउने रकम िनजको नामबाट स�ब��धत राज� व िशष�कमा ज�मा गरी बाँक� रहको कर बापतको रकम मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी िददा क�ी
गरेको मू�य अिभबृि� कर �. ३,४५,१५०।- स�व��धत राज�व िशष�कमा दा�खला गरेको नदे�खएकोले उ� रकम दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �

३४५,१५०

८० आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा कायम भएका बे�जु
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३३ (८) मा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा समावेश भएको �यहोरा अ��तम लेखापरी�ण ह�नु अगाव ैफ�य�ट तथा स�परी�ण गराई
अ��तम लेखापरी�क सम� ��तुत गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयको आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएका बे�जु फ�य�ट भएको दे�खएन।

८०.१ भु�ानी रकमः (१९।२०७८।०६।२१)काया�लय �मुखको तोकआदेश, ख�रदआदेश र दा�खला �ितबेदन िबना �ी �यू सागर ई�टर�ाईजेजलाई काया�लयले �. ९४,०६७।- रकम भु�ानी ग�रएकोले अिनयिमत
दे�खएको �.

९४,०६७

८०.२ घर भाडाः (३१।२०७८।०६।२२) सरला कुमारी िब�ले घरधनी संघको स�झौता नगरी भु�ानी �लएको घरभाडा रकम �. १७,६००।- अिनयिमत दे�खएको �. १७,६००

८१ �माण पेश 

(३।२०७८।१०।१७) आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २५ र िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा भु�ानी लाई �यव��थत र �भावकारी बनाउने �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाले �ज.पी क��यटुर ए�ड �टेशनरी से�टर बाट िविभ� समयमा काया�लय �योजनका लागी मसल�द खच� िशष�क बाट �. १,३६,२४०।- बराबरको रकम भू�ानी गदा� बै�णवी ई�टर�ाईजेजको नाममा
गरेकोले स�व��धत पाट�ले बुझेको �माण पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

१३६,२४०

८२ दा�खला �ितवेदन 

(५।२०७८।११।४) काया�लयले शाह ट� ेडस�लाई ख�रद आदेश नं. १२२, १२३ र १२४ अनुसार िवल बमो�जमको रकम �. २,१४,६८०।- भएको तर दा�खला �ितवेदन अनुसार �. २,०१,३६०।- को
सामा�ी मा� दा�खला गरेको दे�खएकोले मालसमान दा�खला वेगर भु�ानी ग�रएको �. १३,५००।- असुल गनु�पन� �.

१३,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८३ रकम बुझाएको �माण 

(९।२०७९।१।४) काया�लय सहयोगी गोरख बहादरु �सँहको नाममा �. १,९६,६१०।- भु�ानी गदा� ख�रद आदेश नं. ११४ दे�ख १३३ स�म िवभी� समय र वडा नं. २ मा सामा�ी ख�रद वापतको रकम
बुझाईएको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �।

१९६,६१०

८४ िनवा�चन सामा�ी ख�रद 

(५८।२०७९।०३।२३) बै�णवी ई�टर�ाईजेजको नाममा काया�लय �मुखको तोक आदेश, ख�रद आदेश र दा�खला �ितवेदनमा ह�ता�र नभई िनवा�चन सामा�ी ख�रद रकम �. ३७,६५०।- भु�ानी िदएको
अिनयिमत दे�खएको �.

३७,६५०

८५ कर क�ी 
(५२।२०७८।०९।०७) वडा नं ३ का वडा सिचब �ी िबरे�� भ�डा�रलाई ११ वटा बैठकको बैठक भ�ा �. ११‚०००।- भु�ानी गदा� १५ �ितशत  कर क�ी नभएकोले �. १‚६५०।- कर असुल गनु� पन� �.

१,६५०

८६ अि�म कर क�ी 
(६०।२०७८।०९।०९) काया�लय �मुखको तोक आदेश, ख�रदआदेश र दा�खला �ितवेदन िवना साव�जिनक ख�रद िनयमावली िवप�रत फम�को नाममा जानुपन� रकम सहायक पाचौ राजे�� �साद जोशीको
नाममा पे�क� िदई �. ६,००,०००।- पे.फ ग�रएको दे�ख�छ । राजे�� �साद जोशीको नामको पे�क� रकम � ६,००,०००।- फ�यौट गदा� िबल रकमको १.५ �ितशत अि�म कर �. ९००० क�ी नभएकोले
उ� कर असुल गनु�पन� �.

९,०००

८७ ढुवानी कर 

(६१।२०७८।०९।१९) राजे�� �साद जोशीले काया�लय �योजनका लािग ख�रद ग�रएका सामा�ीह� नेपालगंजबाट जग�ाथ स�म आरती ढुवानी सेवाबाट ढुवानी ग�र �. ७५,९९०।- भु�ानी गरेकोमा ढुवानी
कर �. ७‚५९९।- बैक दा�खला नगरेकोले उ� कर असुलग�र बँैक दा�खला गनु�पन� �.

७,५९९

८८ �मण खच� 
(६५।२०७८।०९।१९) खा.पा.स.टे परे िव�वकमा�को िमित २०७८।०८।७ दे�ख २०७८।८।१४ गते स�मको हा�जर अनुसार काया�लयमा उप��थत दे�खएको तर िनजले सोही अव�धमा �. ८‚०००।- दिैनक
�मण खच� �लएकोले उ� रकम असुल गनु�पन� �.

८,०००

८९ दा�खला नभएको 
(७१।२०७८।०९।१९) वडा सिचब िदपे�� यादवले ि�बेणी क��यटुर ई��स�यटुबाट एउटै वडाको नाममा १० वटा छाँपको �. ५,०००।- भु�ानी �लएकोले बढी कटाएको छाँप ६ वटाको ज�मा रकम �.

३,०००।- र जय हनुमान फिन�चर उ�ोग जु�ी बाजुराबाट खिटया थान १ को ख�रद आदेश र दा�खला नभएकोले �. ६,०००।- ग�र ज�मा रकम �. ९,०००।- असुल गनु�पन� �.

९,०००

९० दिैनक �मण भ�ा 
(१२६।२०७८।११।२४) काया�लय �मुख रिव�� बहादरु शािहको िमित २०७८।१०।१ दे�ख २०७८।१०।२३ स�म अवधीको हा�जर अनुसार काया�लयमा उप��थत भएको तर िनजले सोही अव�धमा दिैनक
�मण खच� �. ६८०० भु�ानी �लएकोले असुल गनु�पन� �.

६,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९१ बुझाएको भरपाई 

(१२८।२०७८।११।०४) वडा सिचव िनम�ला ओझाले जन�ितिनधीह�को नामको दिैनक �मण भ�ा वापतको रकम �. ८०,०००।- भु�ानी �लएको तर जन�ितिनधीह�लाई बुझाईएको भपा�ई नभएकोले
स�व��धलाई बुझाएको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

८०,०००

९२ भु�ानी रकम 

(१६९।२०७८।११।२९) काया�लय �मुखको तोक आदेश िवना सहायक चौथो �ी िनम�ला ओझालाई दाल,चामल,पेट� ोल र मासु खानाको नाममा �. २८,९५०।- भु�ानी िदएकोले उ� रकम असुल गनु�पन� �.

२८,९५०

९३ घर भाडा 
(१७०।२०७८।११।२९) िनम�ला ओझाले वडा नं २ को वडा काया�लय बिनसकेको अव�थामा घरभाडा स�झौता नग�र ,घरधनीको ह�ता�र नभई �. ३०,०००।- भु�ानी �लएकोले उ� रकम असुल गनु�पन�
�.

३०,०००

९४ रकम भु�ानी 
(२०१।२०७९।०१।०८) वडा नं ६ का िपिडतलाई �हरी मुचु�काको आधारमा बुझे साक�को नाममा �. १२,०००।- रकम भु�ानी ह�नुपन�मा काया�लय कम�चारी ल�मण जोशीको नाममा रकम भु�ानी
ग�रएकोले उ� रकम स�व��धतले बुझेको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

१२,०००

९५ सेवा सुिवधा 
(२०१।२०७९।०१।०८) सहायक पाँचौ राजे�� �साद जोशीले िमित २०७९।२।८ दे�ख २०७९।२।२६ स�म िनवा�चन काया�लयमा खिटई िनवा�चन काया�लयवाट सेवा सुिबधा पाउने �ावधान रहेकोमा िनजले
२०७९।२२।१९ दे�ख २०७९।२।२५ स�म को अब�धको �मण खच�को रकम �. ११,०००।- पा�लकावाट �लएकोले उ� रकम असुल गनु�पन� �.

११,०००

९६ वठैक भ�ा 
(२४०।२०७९।३।५) रोजगार संयोजक �ी ल�मण जोशीलाई काया�पा�लकाको वठैकमा सहभािग भई माईनुट लेखन वापत १९ बैठकको �. १९,०००।- भ�ा भु�ानी गरेकोमा िनजले उ� भ�ा नपाउने ह�दा
�. १६,१५०।- असुल गनु�पन� �·

१६,१५०

९७ बढी भु�ानी 
(१३७।२०७९।०३।०५) ह�िनमहित �वा��य चौिक �मुख कुबेर भ�डारीले अघ�बािष�क सिम�ा काय��ममा िवल भपा�इ बमो�जम �. ६४८२५ भएकोमा �. ७५,२००।- भु�ानी िदएकोले बिढ भु�ानी भएको �.

१०,३७५।- असुल गनु�पन� �.

१०,३७५

९८ बढी भु�ानी 
(१२८।२०७९।०३।०३) अ.हे.व.�ी सुरे�� ज� शाहीले नसन� रोग तथा िदवश काय��ममा िबल भरपाई बमो�जमको रकम �. ९८,३००।- भ�दा �. १७०० बढी भु�ानी �लएकोले उ� रकम असुल गनु�पन� �.

१,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९९ दिैनक �मण भ�ा 
(३३।२०७८।१०।१६) �ािव�धक सहायक िदपक साक�ले २०७८।०६।२१ दे�ख २०७८।७।१६ स�म दिैनक �मण भ�ा वापतको �. ४००० र २०७८।४।८ दे�ख २०७८।४।९ स�म अवधीको �. ५०००
�लएको तर िनज सोही अवधीमा काया�लयमा उप��थत भएकोले भु�ानी भएको �. ९००० असुल गनु�पन� �.

९,०००

१०० दिैनक �मण भ�ा 
(४३।२०७८।१०।२९) उ�म िवकास सहजकता� नरहरी िब�ले िमित २०७८।५।०८ दे�ख ५।१३ स�म �. ७०७० रकम र २०७८।६।११ दे�ख २०७८।६।१५ स�म �. ५७२० समेत ज�मा �. १२०९०
भु�ानी भएकोमा उ� अव�धमा िनज काया�लयमा हा�जर दे�खएकाले असुल गनु�पन� �.

१२,०९०

१०१ दोहोरो भु�ानी 
(१४७।२०७९।०३।११) रोजगार संयोजक ल�मण जोिशले �वा��य शाखाको वृहत पोषण ता�लम काय��ममा ता�लम संयोजकको �पमा २०७८।११।१० दे�ख २०७८।११।१६ स�मको संयोजक भ�ा
बापत �. ५९५० �लएको तर हा�जर िववरण अनुसार उ� अब�धमा मे�पा काय��ममा अनुगमनको दिैनक �मण खच� समेत भु�ानी िदएकोले दोहोरो भु�ानी �लएको रकम असुल गनु�पन� �. 

५,९५०

१०२ बढी भु�ानी 
(१४९।२०७९।३।१२)�वा��य संयोजक �िमला रोकायाले �वा��य शस�त काय��म संचालनका लािग �. ३०,०००।- भु�ानी �लएकोमा िबल भरपाई �. २०,०००।- मा� भएकोले बढी भु�ािन �लएको �.

१०‚०००।- असुल गनु�पन� �.

१०,०००

१०३ सहभागी भ�ा 
(१५१।२०७९।३।१२) यवुराज �रजालले िमित २०७९।३।१ दे�ख २०७८।३।२ गते स�म गणकह�लाई २ िदने ता�लम काय��म संचालनमा सहभािग भएको भिन �ी रिब�� बहादरु शाहीलाई �. २०४०,

ख�बीर शाहीलाई �. २०४०, राजे�� �साद जोशीलाई �. २०४० र िनम�ला ओझालाई �. २०४० गरी ज�मा �. ८१६० भ�ा भु�ानी �लएकोमा सोही अव�धमा िनजह�ले दिैनक �मण भ�ा समेत �लएकोले
उ� रकम असुल गनु�पन� �.

८,१६०

१०४ उप��थती हा�जरी 
(१९७।२०७९।३।२१) एम.आई.एस. अपरेटर च�� बहादरु िब�ले पं��करण स�ब��ध जे� नाग�रक संग अ�तरि�या तथा छलफल काय��म संचालनको लािग फोटो, �यानर, उप��थती हा�जर नगराई नभई
�. ७२,०००।- भु�ानी �लएकाले अिनयिमत दे�खएको �.

७२,०००

१०५ नपाउने दिैनक �मण भ�ा 
(२३३।२०७९।०३।२४) सहायक पाँचौ राजे�� �साद जोिशले साव�जिनक िबदा भएको िदनह� ल��मपँुजा, गाईपुजा र भाईिटकाको िदन �लएको दिैनक �मण खच�को रकम �. २९७० असुल गनु�पन� �.

२,९७०

१०६ बढी भु�ानी 
(२२।२०७९।०१।०७)िनशान क��यकेुशन क��यटुर से�टर बाट २०७८।१२।२८ गते िबल नं. १६४४ मा �यापटप �याट� ी १ थानको �. ६००० लाई स�याई �. ८००० बनाएर रोजगार संयोजक ल�मण
जोिशले �. ८००० भु�ानी �लएकोले बढी भु�ानी �लएको रकम �. २००० असुलगनु�पन� �.

२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०७ कर क�ी 
(१०५।२०७९।१।७) ना.�ा.स. मंगल �ासाद उपा�यायले सुनौला हजार िदनका आमाह�लाई कृिष सामा�ी िवतरण र ता�लम काय��म संचालन गरे वापत वडा नं १दे�ख ६ स�म सहजकता� भ�ा �. १६८००
मा कर �. २५२० ज�मा नगरेकाले असुल गनु�पन� �.

२,५२०

१०८ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने
�यव�था छ । पा�लकावाट लेखापर��णको �ममा बे�ज ुस�पर��णको ला�ग पेश नभएको स�पर��ण ग�रएको छैन ।

१०९ अ�ाब�धक बे�जू
यस गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार 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)

१२४५४० ० ४७३४५ ० १७१८२८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


