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 सप्तरी 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा,पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा काननु बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्रातप्त र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु ्र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 टंकमर्ण शमाा, दंगाल 
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पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ३९९ तमतिाः २०७९।३।२० 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बलान र्वहलु गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
सप्तरी  । 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँामा पूणारुपमा सवै कारोवार समावेश नगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार 

गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू ५ करोड ३४ लाख ९६ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाबाट रू ८ लाख ११ हजार फस्र्ौट भई बाँकी 
बेरुजू रु ५ करोड २६ लाख ८४ हजार कार्म भएकोमा असलु गनुापने रू २७ लाख ९५ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू ३ करोड ६७ 
लाख ८८ हजार, तनर्तमि गनुापने रू १ करोड २० लाख ५१ हजार र पेश्की रू १० लाख ५० हजार रहेको छ ।गाउँपातलकाको गिवषा रु  ८ 
करोड ३ लाख २५ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको 
अद्यावतधक बेरुजू रु १३ करोड ३० लाख ९ हजार रहेको छ ।गाउँपातलकाको बरेुजू वगीकरण र अद्यावतधक बरेुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ 
। 

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

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले गाउँपातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही 
र र्थाथा हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी गाउँपातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राप्त गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनर्िििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

  

        
                                                                                        ( पदमराज पौडेल ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

बलान र्वहलु गाउँपातलका 
बेरुज ुवगीकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४० ७० ५३४९६ ० २ ८११ ४४ ६८ ५२६८४ २७९५ १२०५१ ३६७८८ ० ० ४८८३९ १०५० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

सप्तरी ८०३२५ ० ० ८०३२५ ० ५२६८४ १३३००९ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बलान-िवह�ल गाउँपा�लका, स�री , बला��बह�ल गाउँपा�लका , स�री

काया�लय �मुख मो.न�सम राईन २०७८-३-२१ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख कु�दन कुमार कण� २०७७-७-१

काया�लय �मुख कु�दन कुमार कण� २०७७-७-१ २०७८-३-२०

लेखा �मुख कमलेश कुमार साह २०७७-४-१ २०७८-१२-१०

बे�जु रकम ५३,४९५,७७६

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ४,६६,००,६९०.९८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३२,१०,७८,९८३.७७ चालु खच� २६,७८,८८,६८२.१५

�देश सरकारबाट अनुदान १,९९,४५,००० पँूजीगत खच� १३,३५,०५,५१७.०२

राज�व बाँडफाँट ४,९३,४६,४२४.५२ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ९,०२,४२०.२

अ�य आय ७४,५८,२४४.४

कुल आय ३९,८७,३१,०७२.८९ कुल खच� ४०,१३,९४,१९९.१७

बाँक� मौ�दात ४,३९,३७,५६५.४

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

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ प�रचय 

प�रचय : �थानीय नेतृ�वको िबकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको स�ालन गन� उदे�यले यस गाउँपा�लकाको
�थापना भएको हो । दईु न�बर �देशमा अव��थत यस गाउँपा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३३ जना सभा सद�य रहेका छन् । ३३ .०४ बग� िक.मी. �े�फल ओगटेको यस गाउँपा�लकाको जनसं�या २६ हजार ६८ जना रहेको छ ।

२ एिककृत आ�थ�क िववरण - काया�लयबाट �ा� आ�थ�क बष� २०७७।७८ को एक�कृत आ�थ�क िववरण िन�न बमो�जम रहेको छ । 



https://nams.oag.gov.np3 of 65

आ.व.-२०७७/०७८ एिककृत आ�थ�क िववरण

�स.नं. आय तफ� �स.नं. �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी ४६६००६९०.९८ १ चालु खच� १००३६७११०.७

क) नगद ० क) संिघय िवितय समािनकरण १७१९८९२५.

ख) व�क मौ�दात ४४३०१९५४.९८ ख) �देश िवितय समािनकरण ४७७४३२८.

ग) धरौटी खाता २२९८७३६. ग) राज�व वाँडफाँड ५२६९४२२२.७६

घ) आ�त�रक �ोत २५५१०६९२.९४

२ संिघय िव��य ह�ता�तरण २४७७१६०८०. ङ्) अ�य अनुदान १८८९४२.

क) िवितय समािनकरण अनुदान ९२२०००००.

ख) ससत� अनुदान १४०७१६०८०. २ पँु�जगत खच� ८५५१११४५.८१

ग) िवशेष अनुदान १०००००००. क) संिघय िवितय समािनकरण ६७७७५५१७.६८

घ) स�पुरक अनुदान ४८०००००. ख) �देश िवितय समािनकरण २१४७५६२.
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ग) �देश राज�व १२६०६७५.

३ �देश सरकारबाट �ा� अनुदान १९९४५०००. घ) संिघय राज�व १२०४१७१.

क) िवितय समािनकरण अनुदान ६९४५०००. ङ ) आ�त�रक �ोत १२४४३२२०.१३

ख) सश�त अनुदान ८००००००. च) सडक वोड� ६८००००.

ग) समपुरक अनुदान २००००००.

घ) िवशेष अनुदान ३००००००. ३ सशत� अनुदान खच� १३९०५४०४०.३९

क) संिघय सशत� अनुदान ११३२८२०५४.९५

४ आ�त�रक आय ५१७५५०६०.७२ ख) संिघय िवशेष अनुदान ९९७२२१४.४४

क) आ�त�रक राज�व ९०२४२०.२ ग) स�पुरक अनुदान ४८०००००.

ख) �देश राज�व वाँडफाँड २५९५५६७. घ) �देश सशत� अनुदान ७९९९८८०.

ग) संिघय राज�व वाँडफाँड ४६७५०८५७.५२ ङ) �देश िवशेष अनुदान २९९९८९१.
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घ) सडक वोड� ६८००००.

ङ) �ज�ा मालपोत ८२६२१६. ४ ससत� अनुदान िफता� १३१७१६१. १३१७१६१.

५ �कोप कोष खाता खच� ९७८८३३.५ ९७८८३३.५

५ धरौटी �ा�ी १८८१०६१.४४ १८८१०६१.४४ ६ धरौटी िफता� ८०३००४. ८०३००४.

७ �थानीय पूवा�धार िबकास
साझेदारी काय��म

७०७४०९५.७७ ७०७४०९५.७७

८ सामा�जक सुर�ा काय��म ६६२८८८०८. ६६२८८८०८.

६ िविभ� कोष तफ� को आय ९ मौ�दात ४३९३७५६५.४८

१. �कोप �यव�थापन कोष १००००००. १००००००. क) नगद ०

२. संिचत कोष खाता �ोत िविहन ३०७०९६७.७४ ३०७०९६७.७४ ख) चालु खच� खाता २०१२३५४.८

ग) पु�जगत खच� खाता २२०८१३४३.२५

६ �थानीय पूवा�धार िबकास साझेदारी
काय��म

७०७४०९५.७७ ७०७४०९५.७७ घ) संिचत कोष खाता १३७४५२५२.२२

७ सामा�जक सुर�ा काय��म ६६२८८८०८. ६६२८८८०८. ङ) आ�त�रक राज�व खाता ९०२४२०.२

च) राज�व वाँड फाँड खाता ८२६२०१.

छ) �कोप खाता २२८२८७.१७
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ज) धरौटी खाता ३३७६७९३.४४

झ) पुरानो संिचत कोष खाता ७६४९१३.४

ज�मा ४४५३३१७६४.६५ ४४५३३१७६४.६५ ज�मा ४४५३३१७६४.६५ ४४५३३१७६४.६५

३ िव�ीय िववरण स�ब�धमा 
िव�ीय िववरणको परी�ण
(क) �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२ (२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा
परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले महालेखापरी�कबाट २०७६।२।१९ मा �वीकृत भएको NPSAS Based ढाँचामा पूण� �पमा �ितवेदन तयार तथा लेखा�न गरेको
पाईएन ।
(ख) ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको : �थानीय सरकार स�चालन ऐन,२०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आफनो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट
�वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� �यव�था छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र ब�क खाताको िहसाब िमलान िववरण तयार गनु�पन�मा काया�लयले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको छैन । ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी
�े�ता र ब�क खातामा फरक पनु�को कारण उ�ेख गरी िहसाब पारदश� तथा �यव��थत तवरले रा�नुपद�छ ।
(ग) अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन,२०७४ को दफा ३२(३) मा �थानीय तहले आफूले गरेको आय र �ययको चौमा�सक िववरण �य�तो अव�ध समा� भएको िमितले १५ िदनिभ� नेपाल सरकारको अथ� म��ालय र �देश
सम� पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले ऐनमा तोिकए बमो�जम आय र �ययको चौमा�सक िववरण तयार गरी स�ब��धत िनकायमा पठाउने गरेको पाईएन ।
(घ) संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।

४ आ�त�रक िनय��ण �णालीको अव�था 
(क) आ�त�रक िनय��ण �णाली : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले आ�नो काया�लयवाट स�पादन ग�रने काय� िनयिमत, िमत�ययी, �भावकारी र द�तापुण� ढंगवाट स�पादन गन� र
िव��य �ितवेदन �णालीलाई िव�वसिनय वनाउन तथा �च�लत कानून वमो�जम काय� स�पादन गन� आ-आ�नो कामको �कृती अनुसारको आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन� �यव�था छ । यस
पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरेको पाईएन । गाउँपा�लकाबाट स�पादन ग�रने काय�ह� द�तापूण� एवं िमत�ययी �पमा स�पादन गरी नितजा उ�मूख गराउन, िव�ीय जो�खम �यूनीकरण गन� एवं िव�ीय िववरणलाई
िव�वसनीय बनाई िबकास िनमा�ण तथा सेवा �वाहलाई �भावकारी �पमा संचालन गन� उपय�ु तवरको आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपद�छ ।

(ख)वािष�क ख�रद योजना / गु� योजना : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमा भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�
�यव�था छ ।साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोड भ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन�, िनयम ८ ले वािष�क १० लाख भ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क ख�रद योजना
बनाउनु पन� �यव�था छ । यस काया�लयले ख�रद गु�योजना तथा बािष�क ख�रद योजना तयार गरेको पाईएन । वािष�क ख�रद योजना/ गु� योजना बनाई ख�रद काय�लाई िमत�ययी, पारदश�, �ित�पध�, व�तुिन�, �यव��थत र
�भावकारी बनाउनु पद�छ ।
(ग) �थानीय त�यांक र अिभलेखः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमो�जम गाउँपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�याकं संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून र सोको मापद�ड बनाएको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमिककरणका ि�याकलाप संचालनमा त�यांकले मह�वपुण� भुिमका खे�ने ह� ँदा सोको संकलन, �शोधन,

िब�लेषण र अिभलेख रा�ने काय�मा भुिमका अगािड वढाउन आव�यक छ । तुलनायो�य ,सा�दिभ�क, पया�� तथा यथाथ� त�यांक वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, वजेट, �ि�या र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने
ह� ँदा यस तफ�  गाउँपा�लकाले अिभलेख �यव�थापन गन� ज�री छ ।
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(घ) संघीय मािमला तथा �थानीय िबकास म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत
भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा
समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको छैन ।
(ङ) अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको छैन ।
(च) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल , भरपाई र कागजात
संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । 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 ।
(छ) िनमा�ण �यवसायीवा उपभो�ाबाट ह�ने कामको िनमा�ण सु� िमित, लागत, काय� स�प� गनु�पन� िमित, �याद थप भएकोमा �याद थप िमित, काय�स�पादन जमानतको अव�ध, काय�स�प� भएको िमित, नाप गरेको िमित लगायत
िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता रा�नुपन�मा सो अनुसार राखेको पाईएन ।
(ज) �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गन� गरेको पाइएन ।
(झ) सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ को अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तयार गरेको पाईएन ।
(ञ) 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 ।
(ट) �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन गनु�पन� आयोजनाको िब�लेषण गरी काया��वयन गनु�पन� स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
(ठ) �थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा १६(४ख) मा गाउँपा�लकाको उपा�य� वा नगरपा�लकाको उप�मुखले योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण गरी सो को �ितवेदन बैठकमा पेश गनु�पन� �यव�था
छ । िविभ� गो�वारा भौचरह�को फाँटवारीमा गाउँपा�लकाको उपा�य�ले अनुगमन तथा सुप�रवे�ण गरी �ितवेदन पेश गरेको पाईएन । साथै पेश भएका कितपय अनुगमन �ितवेदनह�मा योजनाको नाम, अनुगमन गरेको िमित,

अनुगमनबाट दे�खएको ��थित उ�ेख गरेको पाईएन । कानून बमो�जम उपा�य�बाट योजना तथा काय��मको अनुगमन एव. सुपरीवे�ण प�चात सोको �ितवेदन एवं �ािव�धक �ितवेदन तथा आव�यक िबलभरपाईका आधारमा
मा� रकम भु�ानी गनु�पद�छ ।
(ड) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा �थानीय तहले लेखा तथा आ�थ�क कारोवारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावका�रताका आधारमा आ�त�रक लेखापरी�ण गनु�
गराउनुपन�, आ�त�रक लेखा परी�णको �ितवेदनबाट औं�याइएको िबषयह�को आधारमा आव�यक सुधार गन� तथा सुधार भए नभएको परी�ण गन� तथा आव�यक कारवाही गन� लेखापरी�ण सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले उ�े�खत �यव�था अनुसार यस वष� आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन र लेखापरी�ण सिमित पिन गठन गरेको पाईएन । ऐनको �ावधान काया��वयन गनु�पद�छ ।

५ पदा�धकारी सेवासुिवधा 
�देश २ सरकारले जारी गरेको �थािनय िनकायका पदा�धकारी तथा सद�यको सेवा सुिवधास�व�धी कानुनको अनुसूिचमा पदा�धकारीलाई िविभ� सुिवधा �दान गन� उ�ेख छ।पा�लकाले ३३ जना पदा�धकारीलाई मा�सक
सेवासुिवधावापतको आव २०७६।०७७ को काित�कदे�ख असाढस�मको एवम आव ०७७।०७८ को �ावणदे�ख असाढस�मको सेवासुिवधावापत २१ मिहनाको ज�मा � ९९७८००० गरेको छ। साथै पदा�धकारीको अिघ�ो
वष�को वे�जुसमेत सेवासुिवधावाट कटी गरेको दे�खदनै। पदा�धकारीलाई उपल�ध गराएको सवारी साधन तथा अ�य सुिवधाको �यव��थत अिभलेख राखेको छैन।अिघ�ो वष�को पदा�धकारी सेवासुिवधा वापतको भु�ानीको
िनिम� मलेपफान २२१ समेत �मािणत गरेको दे�खदनै।यातायत सुिवधा वापत मा�सक सुिवधा �दानगरेकोमा पा�लको सवारीसाधनको िववरण मागगदा� पेश नभएकोले गाउपा�लकाले अल�गै सवारीसाधनसमेत उपल�ध गराए
नगराएको एिकन गरी दोहोरो परेकोभए असुल ह�नुपद�छ।साथै िन�न पदा�धकारीको सेवा सुिवधा भु�ानी गदा� कम करकटी गरेकोले नपुग कर असुल गरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �

पदा�धकारी नाम सुिवधा रकम करकटी कटी ह�नुपन� नपुग कर

अ�य� �ी दयान�द गोइत ५१९००० ५१९ ७४१९ ६९००

उपा�य� �ी �वी गु�ा ५२५००० ५२५ ८०२५ ७५००

ज�मा १४४००

१४,४००
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६ कानुन िनमा�ण तथा �याियक सिमित

६.१ कानून र स�ालन ��थितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीयतहह�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 । जस अनुसार �थानीयतह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन
म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस नगरपा�लकाले हालस�म बनाएका ऐन, िनयमावली, काय�िव�ध लगायतका िववरण पेश गरेको छैन ।

६.२ �यायीक सिमितः �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 उजुरी
म�ये मेलिमलाप �कृतीका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउनु पन� �यव�था छ । तर लेखापरी�णको गतबष� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो ला� बाँक�
तथा यस बष� थप भएको मुदा तथा उजुरी स�व�धनी अिभलेख माग गदा� पेश ह�न सकेन।गाउपा�लकाले �याय स�पादनको अिभलेख नरा�नु उपय�ु होइन।�याय स�पादनको
अिभलेखराखी ऐनले तोकेको �यादिभ� फछ�यौट गनु�पद�छ।

७ �शासिनक कम�चारी तथा तलवी �ितवेदन

७.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापनः �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 ।
गाउपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत केित दरब�दी �वीकृत रहेकोतथा हाल केकित पदपूत� भएको िववरण पेश नभएकोले एिकन गन� आधार भएन।

७.२ तलबी �ितबेदन: िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) २ मा �ज�ा ��थत िनजामती कम�चारीको कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय बाट तलबी �ितबेदन पारीत गराएर मा�
तलब खच� ले�नु पन� उ�ेख छ | गाउपा�लकाले यो बष� तलबी �ितबेदन पा�रत नगराई गाउपा�लका चालु र संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत चालुको तफ� कावाट तलव खच� लेखेको
पाइयो । तलबी �ितबेदन पारीत बेगर खच� लेखेकोमा तलब तथा �ेड स�ब�धमा एिकन ह�ने आधार रहेन । तलबी �ितबेदन पारीत नगरी खच� ले�दा पाउने भ�दा बढी तलब भ�ा �ेड
भु�ानी ह�न् स�ने भएकोले तलबी �ितबेदन पा�रत गराएर तलब भ�ा खच� गनु�पन� दे�ख�छ |

८ ख�रद �यव�थापन काय�

८.१ ३३ २०७८-३-२९ भौितक पूवा�धार िनमा�ण: �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसँग स�ब��धत "काय��म काया��वयन पु��तका,
आ व ०७७।७८ को ि�याकलाप नं ११.१.२.१ मा ��येक �थानीय तहले िव�ालय भौितक पूवा�धार काय��मह� काया��वयन गदा� स�पूण� िनमा�ण काय� नेपाल राि�� य भवन संिहता,
२०६० अनुसार गनु� गराउनु पन�, �थानीय तह अ�तरगतका िव�ालयमा ह�ने भौितक िनमा�णका काय�ह� �थानीय तहले आ�ना �ािव�धक माफ� त सुपरीवे�ण गराउने र काय�स�पादन
�ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । उ� पु��तकामा िव�ालय भौितक िनमा�ण काय��म स�ालन गदा� स�झौता भएका िव�ालयह�लाई �ािव�धकह�ले िनरी�ण गरी िदएको
�ितवेदनका आधारमा पिहलो िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको ३०% रकम अनुदान िदने, Structural Part को काय� स�प� भए प�चात दो�ो िक�ताका �पमा कुल अनुदान
रकमको ५०% रकम अनुदान िदने र काय�स�प� गरे प�चात नापी िकताव भरी काय�स�प� �ितवेदन समेत तयार गरी अ��तम िक�ताका �पमा कुल अनुदान रकमको २०%रकम
अनुदान िदने �यव�था छ । काया�लयले संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म (पँु�जगत ) तफ�  िन�न िव�ालयलाई �.४३,००,०००। एकमु� अनुदान उपल�ध गराएकोमा नापी
िकताब तथा काय�स�प� �ितवेदन भौचरसाथ संल� गरेको छैन । तसथ� अनुदान रकमको समुिचत �योगको सुिन��चतताको लािग भौितक �गित भएको �माण तथा नाप जाँच गरी
काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

४,३००,०००
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गो.भौ.नं.,िमित िव�ालयको नाम काय��म िनकासा रकम

३३-०७८।३।२९ �ी भगवती रा.�ा.िव., च�ही ४ कोठे भवन ३६०००००

�ी पंचायत रजत जय�ती रा.�ा.िव., दधैुला वास सिहतको शौचालय िनमा�ण ७०००००

ज�मा ४३०००००

८.२ िविभ� २०७८-३-३० अमानतबाट काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९८(१)मा साव�जिनक िनकायले अमानतबाट काम गन� एक तह मा�थको अ�धकारीको पूव� �वीकृित �लनुपन�
�यव�था छ । िबिभ� वडा सिचव एवं अ�य कम�चारी माफ� त अमानतमा गराएको कामको मू�यांकन गरी स�ब��धत वडा सिचव तथा कम�चारीलाई भु�ानी िदएको दे�ख�छ ।
अमानतबाट काम गराउनु पूव� �वीकृित �लएको दे�खदनै । काया�लयमा रहेका िनमा�ण उपकरणह� (�ा�टर, लोडर) �योग गरी िनमा�ण स�व�धी सामा�ी ख�रद गरी �यालामा काम
गराउन पन�मा सो नगरी काया�लयले उपभो�ा सिमितलाई काय� गन� दर िव�लेषणको दरमा कम�चारी माफ� त िविभ� फम�बाट सामान ख�रद गरी सोही िवलको आधार र डोर हा�जरी
संल� गरी �ािव�धक िवलको आधारमा गाउँपा�लका पँु�जगततफ�  �.२,८०,४२२।भु�ानी िदएको छ । अमानतबाट गन� काय�लाई िनयिमत तथा िमत�ययी तवरले मा� संचालन
गनु�पद�छ । अमानत माफ� त भु�ानी भएका केही उदाहरण िन�नानुसार छन् :

भौ.नं./िमित नाम कामको िववरण बजेट खच� रकम

९२-०७८।३।२५ राजाराम यादब वडा नं.३ मा नाला िनमा�ण तथा मम�त स�भार ९५०६२

१४२-०७८।३।३० राजकुमार झा वडा नं.३ को योजनाको खच� ९५३६०

१५५-०७८।३।३० चुरामिण शाह वडा नं.३ र ४ को िविभ� ठाउँमा माटो �ाभेल ९००००

ज�मा २८०४२२

९ ख�रद :

९.१ िविभ�
भौचरह�

२०७८-१२-२२ अ�य िनकायको खच� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ मा काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� �वीकृत बजेट तथा
काय��मको सीमािभ� रही खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले छु�ै अ��त�व र बजेट �यव�था भएको िनकायलाई समेत िन�न अनुसार गाउँपा�लका (पँु�जगत) तफ� का िविभ�
भौचरह�बाट�.२०,९३,७२९। भु�ानी गरेको छ । यसरी खच� गदा� पा�लकाको आ�नो िवकास िनमा�ण स�ब�धी बजेट �यव�थापनमा चाप पन� र काया�लयले �दान गन� सेवा �वाहमा
असर पन� ह� ँदा य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ । यस स�ब�धी केही उदाहरण िन�नानुसार छन् :
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गो.भौ.नं., िमित िनकायको नाम आपूत�कको नाम खच�को िववरण भु�ानी रकम

२-०७७।१२।२२ ईलाका �हरी काया�लय, कडरबोना �सयाराम क��ट��शन स�लायस� �ा.�ल. के�ट िमनरल खानेपानी िफ�टर जडान ३७५१८२

३-०७७।१२।२२ ईलाका �हरी काया�लय, कडरबोना नायरा क��ट��शन एल ई िड बोड�, �याट� ी, इ�भट�र, �ससीिटभी ४८४२०५

४-०७७।१२।२३ वडा नं.५ को सश� �हरी �या�प माँ �वालामुखी क��ट��शन भवन रंगरोगन २५६४१५

७-०७८।१।१० वडा नं.५ को सश� �हरी �या�प माँ �वालामुखी क��ट��शन भवन रंगरोगन २८९७४९

१८-०७८।२।२० सश� बेस �या�प , वडा नं.४ उपभो�ा सिमित ५८८४२९

१२४-०७८।३।२७ नापी काया�लय, स�री स�री हाउ�ज� �ा.�ल. �याट� ी ९९७४९

ज�मा २०९३७२९

९.२ िविभ�
भौचरह� �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ७३(६) मा �मुख �शासक�य अ�धकृतले �वीकृत बजेट खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावका�रता र औिच�य

कायम गन� आव�यक �यव�था िमलाउनु पन� �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ७ मा उ� ऐन बमो�जमको काय�िव�ध पूरा गरी ख�रद स�ब�धी काय� गन�, गराउने
�ज�मेवारी स�ब��धत साव�जिनक िनकायको �मुखको ह�ने उ�ेख छ । काया�लयले ख�रद योजना तयार गरी ख�रद योजना बमो�जम तय ग�रएको ख�रद िव�ध अनु�प ख�रद
काय�ता�लका बमो�जम काय� गनु�पन�मा समयमै ख�रद काय� संचालन गरेको पाईएन । िन�न बमो�जमका िनमा�ण काय�ह� असार मिहनामा स�झौता गरी खच� गरेको पाईयो । िनमा�ण
काय�को गुण�तर समेत परी�ण गरेको पाईएन । अ�धकांश काय�स�प� �ितवेदनह�मा काय�स�प� िमित समेत उ�ेख गरेको छैन । ख�रद योजना तयार नगरी आ�थ�क बष�को अ��तम
मिहना असारमा काय� गदा� कामको गुण�तरीयता नह�न स�ने, खच�को दीगोपना नह�न स�ने तथा िमत�यियता कायम नह�न स�ने भएकाले य�तो खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।
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ब.उ.िश.नं. भौ.नं./िमित िनमा�ण
�यवसायीको
नाम

कामको िववरण स�झौता िमित बजेट खच�
रकम

गा.पा.पँु�जगत ५४-०७८।
३।२४

मु�कान खु�बु
क��ट� �शन

वडा नं.३ को वलान पारी काित�क मास पुण�याम योजना २०७८ असार ४८०४८२

गा.पा.पँु�जगत ५५-०७८।
३।२४

एस के िनमा�ण
सेवा

वडा नं.३ को महादेव म��दर िनमा�ण काय� २०७८ असार ४८४०४६

गा.पा.पँु�जगत ६७-०७८।
३।२४

�यामा
क��ट� �शन

वडा नं.३ को �वा��य चौक�दे�ख रामटोलस�म सडक मम�त
काय�

२०७८ असार ४८२९४६

गा.पा.पँु�जगत ६८-०७८।
३।२४

मेघा
क��ट� �शन

वडा नं.१ मा जोिगन चौधरी दे�ख प��चम ह� ँद ैपवन चौधरी
घरस�म र िप�ससी ढलान दे�ख �जवछ चौधरी घरस�म माटो
�ाभेल

२०७८ असार ४८१४६०

गा.पा.पँु�जगत ६९-०७८।
३।२४

एस ए�ड आर
िनमा�ण सेवा

�सरहा रोड दे�ख बलान नदीको बाँधस�म जाने बाटोमा माटो
भन� काय�

२०७८ असार ३९३८०२

गा.पा.पँु�जगत ८०-०७८।
३।२४

तारा िनमा�ण
सेवा

वडा नं.६ को सेहरा मु��लमको घरदे�ख पूव� मो.नसीमको घर
अगािड िप�ससी ढलान काय�

०७८।३।२५ मा दरभाउ माग
ग�रएको, स�झौता िमित उ�ेख
नभएको

४८३३४९

गा.पा.पँु�जगत ८१-०७८।
३।२४

िब आर एन
क��ट��शन

वडा नं.६ को सुवधरामको घर दे�ख टा�सफम�रस�म माटो
�ाभेल काय�

०७८।३।२५ मा दरभाउ माग
ग�रएको, स�झौता िमित उ�ेख
नभएको

४८१४६०

गा.पा.पँु�जगत १०२-०७८।
३।२५

यादव रीया
क��ट� �शन
�ा.�ल.

वडा नं.१ को अधुरो िडहबार बाबा थान हिटया पूव� िनमा�ण ०७८।३।११ ४८५७९३

गा.पा.पँु�जगत १४९-०७८।
३।३०

िप.आर.

क��ट��शन
वडा नं.४ को योजना ०७८।३।१४ २९००३५

�थानीय पूवा�धार
िबकास साझेदारी
काय��म

९-०७८।३।
२४

ओम रं�जत
क��ट��शन

वडा नं.६ दखुी महरानको घर दे�ख अजु�न दासको घरस�म
माटो �ाभेल काय�

०७८।३।१९ २८९१४३
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�थानीय पूवा�धार
िबकास साझेदारी
काय��म

११-०७८।
३।२४

एस एच ए�ड
स�स
क��ट��शन

वडा नं.४ बे�हीमा अधुरो दा�ल ओलुम मदसा� िनमा�ण ०७८।३।१९ २९३१२२

संघीय सरकारबाट
ह�ता�त�रत काय��म
पँु�जगत

१९-०७८।
३।२४

बेह�ल बलान
िनमा�ण सेवा

िववाह म�डप तथा धम�शाला िनमा�ण ०७८।३।३ ४८४५९८

१० िश�ा 
गाउपा�लकाले सामुदाियक िव�ालयको अिभलेख अ�ाव�धक गरेको छैन भने ��येक िव�ालयका िश�क र कम�चारीको अिभलेख समेत तयार गरेको छैन।िश�क र कम�चारीको तलव भ�ा र �ेडको रकम खुलेको �ितवेदन
तयार नगरेको र िश�कको तलव भु�ानीको िनिम� तलवी �ितवेदन पा�रत गरेको समेत नदे�खएकोले यसस�व�धी एिकन गन� आधार रहेन। पा�लकाले िनकासा अिभलेख खाता तयार नगरेकोले िनकासा िभडान गन� समेत
सिकएन।

११ पे�क�तफ�

११.१
�याद ननाघेको पे�क�: आ�थ�क काय�िव�धतथािव�ीयउ�रदािय�विनयमावली, २०७७ को िनयम ५२ (३) मा काया�लयले �च�लतकानूनबमो�जमिदएको पे�क�को �याद नाघेको र
�याद ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�नुपन� तथा के���यिनकायले सो को एक�कृत लगत बनाई महालेखािनय��ककाया�लय र महालेखा परी�कको काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था
छ । काया�लयबाट �ा� पे�क�बाँक�को िववरण अनुसार �याद ननाघेको िन�न बमो�जम पे�क�िनयमानुसार फछय�ट ह�नुपद�छ ।

गो. भौ. न. पे�क� �लएको िमित पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम पे�क�को �योजन पे�क� रकम

२९ २०७८/०३/२४ अ�शुमन नायरा जे भी बलान िबह�ल गा.पा.को भवन िनमा�ण ४७७००००

११.२
�याद नाघेको पे�क�: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (४) मा पे�क� �लने �यि� वा सं�थाले काम स�प� भएको १५ िदनिभ�
आफुले स�प� गरेको कामको स�व�धमा खच� �मािणत गन� आव�यक िवल, भरपाई र कागजातसिहतको �ितवेदन स�व��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ। �य�तै िनयम ५२
(३) मा काया�लयले �च�लत कानुन वमो�जम िदएको पे�क�को �याद नाघेको र �याद ननाघेको छु�ाछु�ै अिभलेख रा�नुपन� तथा के���य िनकायले सो को एक�कृत लगत बनाई
महालेखा िनय��क काया�लय र महालेखा परी�कको काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयबाट �ा� पे�क� बाँक�को िववरण अनुसार �याद नाघेको िन�न बमो�जम पे�क�
िनयमानुसार फछय�ट ह�नुपन� �

१,०५०,०००
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गो. भौ.
न.

पे�क� �लएको
िमित

पे�क� �लने �य��, फम� वा
क�पनीको नाम

पे�क�को �योजन पे�क� रकम

८७ २०७८/०३/०६ रा�स�� �साद यादव िव�ालय योजना सुधार िनमा�ण स�ब�धी ३ िदने काय��म स�चालन १०००००

८७ २०७८/०३/०६ रा�स�� �साद यादव � अ बैठक िश�ा सिमित बैठक िवषयगत िश�क बैठकमा सहभागी यतायात खच� अनुगमन
र �टेशनरी खच�

२०००००

३३ २०७८/०३/१३ िव�णदेुव मघैया िवजली यादवको घर देखी दि�ण क�भट स�म माटो �fभेल ५०,०००

३३ २०७८/०३/१३ िव�णदेुव मघैया कुलोपैनी िनमा�ण ५०,०००

९१ २०७८/०३/१३ िव�णदेुव मघैया धम� सं�कृती तथा खेलकुद ५०,०००

१३७ २०७८/०३/२६ रामनारायण यादव िबमा तथा नवीकरण खच� ३०००००

१२८ २०७८/०३/३० पशुपित महतो कृषक दता� �यव�थापन काय��म ३०००००

ज�मा १०५००००

१२ ख�रद �यव�थापन

१२.१ िविभ�
भौचरह�

२०७८-३-२७ िवजकको ढाँचा : मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ (१) मा दता� भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवाको आपूित� गदा� कर अ�धकृतले अ�यथा �वीकृत गरेदेखी
बाहेक �ापकलाई अनुसुिच ५ र ५(क) बमो�जमको ढाँचामा कर िवजक िदनुपन� �यव�था छ । काया�लयले गाउँपा�लका (पँु�जगत ) तफ� का िन�न बमो�जम गो�वारा भौचरह�बाट रकम
भु�ानी गरेकोमा संल� कर बीजकमा िन�नानुसार कैिफयत दे�खएकाले स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयबाट जारी भएको मू�य अिभवृि� कर समायोजन प� पेश गनु�पन� �.

गो.भौ.नं., िमित आपूत�कको नाम खच�को िववरण ज�मा रकम मू.अ.कर रकम कैिफयत

१२४-०७८।३।२७ स�री हाउ�ज� �ा.�ल. �याट� ी ९९७४९ ११४७५ िबजक न�बर केरमेट

९८-०७८।३।२५ ि�न व��ड क��ट��शन �ा.�ल. माटो �ाभेल ४८४९३८ ५५७८९ कर िबजकमा िब�ेताको द�तखत नभएको

१-०७८।३।२९ अ�शुमन नायरा जेिभ गाउँपा�लका भवन िनमा�ण २४९४१०० २८६९३१ कर िबजकमा िब�ेताको द�तखत नभएको

ज�मा ३५४१९५

३५४,१९५

१२.२ िविभ� ११०,९९५
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भौचरह�

१२.३ ६५ २०७८-३-२४ बाटो मम�त स�भार काय� ◌ः
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था छ ।�य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ (१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल बीजकको भु�ानी
गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनका आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा यस गाउँपा�लकाका
िविभ� वडाह�मा बाटो मम�त स�भार काय�का लािग बोलप�का मा�यमबाट छनौट गरी मसानी क��ट��शन ए�ड क�स�टे�ट �ा.�ल.सँग ग�रएको स�झौता अनुसार गो�वारा भौचर
न�बर ६५ िमित २०७८।३।२४ बाट �.३०,४०,७७४। बजेट खच� ले�खएको छ । िविभ� अ�य गो�वारा भौचरह�बाट िविभ� वडाह�को सडक िनमा�ण तथा मम�त स�भारका लािग
रकम भु�ानी गरेको अव�थामा यस भौचरबाट कुन कुन वडाको कुन �थानदे�ख कुन �थानस�म सडक मम�त ग�रएको हो भ�े �यहोरा नापी िकताबमा उ�ेख नगरी िन�न
बमो�जमएकमु� नापीका आधारमा �.३०,४०,७७४। बजेट खच� लेखी भु�ानी ग�रएको छ । ज�ले गदा� अ�य गो�वारा भौचरह�बाट सडक मम�तका लािग भु�ानी ग�रएकोमा यस
भौचरबाट दोहोरो भु�ानी भएको छैन भ�े स�ब�धमा यिकन गन� �प� आधार लेखापरी�णमा पेश ह�न आएन । वडागत �पमा एवं �प�सँग �थान समेत खु�ने गरी �ािव�धक
�ितवेदन, नापी िकताब तथा स�ब��धत वडा काया�लयको �सफा�रश प� समेत संल� नभएको �.

कामको िववरण ल�बाई चौडाई उचाइ प�रमाण दर ज�मा
रकम(मू.अ.कर
बाहेक)

Filling with ordinary Soil in layers of 15 cms including watering and Compaction i
Soin Transported By Tractors on Road Side

९३० ५ ०।
६०

२७९०घ.िम. ५३० १४७८७००

Providing and Laying granular sub-base on prepared surface, mixing at OMC and
compacting to achieve the desired density, complete as per Drawing and Technical
Specifictions.

९३० ४ ०।
१५

५५८घ.िम. २०२५ ११२९९५०

३,०४०,७७४

१२.४ िविभ�
भौचरह�

२०७८-३-२९ �ज�सी खातामा आ�दानी नबाँधेको -ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ९५(१) मा काया�लय �मुखले आफनो काया�लयमा रहेको र ख�रद
गरी वा नगरी, कुनै �कारले ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै �कारबाट �ा� ह�न आएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मू�य समेत खुलाई स�प��
तथा �ज�सी िकताबमा सात िदनिभ� आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले िन�न बमो�जम गो�वारा भौचरह�बाट िविभ� मालसामान ख�रद गरी
आपूत�कलाई भु�ानी िदएकोमा ख�रद ग�रएका मालसामानह� �ज�सी खातामा दा�खला नगरेको �.

१,६९०,८०१
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ब.उ.िश.नं. गो.भौ.नं.,

िमित
आपूत�कको नाम खच�को िववरण ज�मा रकम

गा.पा.पँु�जगत ५-०७८।१।
९

वृजे�� फिन�चर उ�ोग,

लहान
ब�स पल� १ थान ६११३३

गा.पा.पँु�जगत १२६-०७८।
३।२७

इ�टरफेस आइटी सोलुसन एसुस आई फाईभ �यापटप २ थान ( मू.अ.कर समेत �. २,४९,७३०। ), �दर ि��टर ३ थान (

मू.अ.कर समेत �.१३४९२२। ) र �यानन ि��टर ( मू.अ.कर समेत �. ९६६१५।)
४८६१२६

गा.पा.पँु�जगत १३०-०७८।
३।२९

�सिभल वक�  क�स�टे�सी
�ा.�ल.

�संचाईको स�भा�यता अ�ययन ४९८८२१

गा.पा.पँु�जगत १३२-०७८।
३।२९

मानव िवकास के�� पय�टन �थलको खोजी पिहचान र स�भा�यता अ�ययन �ितवेदन ३९८८९०

गा.पा.पँु�जगत १३८-०७८।
३।३०

अ��बका अफसेट �ेस र
अ��बका स�लायस� ए�ड
टेडस�

मायाको िचनो, कदर प� �ेम सिहत, फोटोकपी पेपर १७६०५४

संघीय सशत�
पँु�जगत

१७-०७८।
३।२३

शुभम �टील फिन�चर अिफस दराज १ थान, ड�बल टेबल १ थान ६९७७७

ज�मा १६९०८०१

१२.५ िविभ� २०७८-३-२४ �े�ता पेश नभएको : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन,२०७६ को दफा ३५ मा ��येक काया�लयले सबै �कारका आय�यय तथा कारोबारको तोिकए बमो�जमको
लेखा र िव�ीय िववरण पेश गरी महालेखापरी�कको काया�लयबाट अ��तम लेखापरी�ण गराउनुपन� �यव�था छ । �य�तै आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व
िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत
�यव�थाको पालना नगरी ब�क नगदी िकताबमा बजेट खच� ले�खएका िविभ� गो�वारा भौचरह� �े�तासाथ संल� रहेको छैन । �थलगत लेखापरी�णका �ममा पटक पटक माग गदा�

४,५९७,३८४
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समेत िन�न बमो�जम गो�वारा भौचरह�सँग स�ब��धत �े�ता लेखापरी�णमा पेश भएन । �े�ता अ�ाव�धक नगरी खच� भएको स�ब�धमा काया�लयले सो खच�को �माण पेश गनु�पन�
अ�यथा काया�लयले छानिवन तथा यिकन गरी पुि� ह�न नसकेको रकम असुल गनु�पन� �.

ब.उ.िश.नं. भौ.नं./िमित नाम बजेट खच� रकम

संघीय सशत� पँु�जगत ११-०७८।३।१५ �यामा क��ट��शन ठे�का नं.०६।०७६।७७ १७१८०२९

गा.पा.पँु�जगत ६४-०७८।३।२४ मु�कान खु�बु क��ट��शन ठे�का नं.११।०७७।०७८ २५९०३५५

गा.पा.पँु�जगत ८२-०७८।३।२४ वडा नं.६ को सेहरा मा.िव.को भवनमा ते�ो त�ा थ�ने काय� बापत भु�ानी २८९०००

ज�मा ४५९७३८४

१३ ख�रद �यव�थापन स�ब�धमा

१३.१ िविभ� �यून �ित�पधा� :
साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ४१ मा उ�े�खत अव�थामा मा� िनमा�ण काय� सोझै गराउन सिकने र साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ८५(६) मा सोझै
ख�रद ग�रएको िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायीको नाम खुलाई साव�जिनक �पमा सूचना �काशन गनु�पन� तथा िनयम ८६ मा ��तािवत िनमा�ण �यवसायीबाट ��ताव ग�रएको मू�य
उिचत भए नभएको कुरा यिकन गन� साव�जिनक िनकायले बजार अ�ययन, पूव� ख�रद मू�य, लागत अनुमानका आधारमा दर िब�लेषण गरी ��तािवत िनमा�ण �यवसायीसँग वाता� गन�
स�ने �यव�था छ । �य�तै साव��जनक ख�रद ऐन: २०६३ को दफा २४(ङ) मा दफा २६(६) बमो�जम आपसमा िमलेमतो गरी दा�खला भएको बोलप� उपर कारवाही गन� नह�ने, �यसै
गरी ऐनको दफा २६(६) मा कुनै बोलप�दाताले आपसमा िमलेमतो गरी दा�खला गरेको �मािणत भएमा �य�तो बोलप� र� ह�ने �यव�था छ । काया�लयले िन�न बमो�जमको िनमा�ण
काय� सोझै ख�रद िव�धको मा�यमले िनमा�ण �यवसायीबाट गराएकोमा लागत अनुमानको रकम र स�झौता रकमबीच तुलना गदा� लागत अनुमानको हाराहारीमा नै ठे�का स�झौता
भएको दे�खयो । काया�लयले सोझै ख�रद गनु�पूव� िनमा�ण �यवसायीबाट ��ताव ग�रएको मू�य उिचत भए नभएको कुरा यिकन नगरी तथा साव�जिनक समेत गरेको पाईएन । कानूनमा
�यव�था भए अनुसार पया�� �ित�पधा� सुिन�चत गन� िमलेमतो भएनभएको स�ब�धमा यिकन गरी िनयमानुसार ख�रद काय� गनु�पद�छ ।
उदाहरणह� :
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ब.उ.िश.नं. भौ.नं./िमित िनमा�ण
�यवसायीको नाम

कामको िववरण लागत
अनुमान(मू.अ.कर
समेत)

बजेट खच�
रकम

गा.पा.पँु�जगत ५४-०७८।
३।२४

मु�कान खु�बु
क��ट� �शन

वडा नं.३ को वलान पारी काित�क मास पुण�याम योजना ४८७२३५ ४८०४८२

गा.पा.पँु�जगत ५५-०७८।
३।२४

एस के िनमा�ण
सेवा

वडा नं.३ को महादेव म��दर िनमा�ण काय� ४८७४९४ ४८४०४६

गा.पा.पँु�जगत ६७-०७८।
३।२४

�यामा
क��ट� �शन

वडा नं.३ को �वा��य चौक�दे�ख रामटोलस�म सडक मम�त काय� ४८६८८० ४८२९४६

गा.पा.पँु�जगत ६८-०७८।
३।२४

मेघा क��ट��शन वडा नं.१ मा जोिगन चौधरी दे�ख प��चम ह� ँद ैपवन चौधरी घरस�म र
िप�ससी ढलान दे�ख �जवछ चौधरी घरस�म माटो �ाभेल

४८४९४० ४८१४६०

गा.पा.पँु�जगत ६९-०७८।
३।२४

एस ए�ड आर
िनमा�ण सेवा

�सरहा रोड दे�ख बलान नदीको बाँधस�म जाने बाटोमा माटो भन� काय� ३८७६६१ ३९३८०२

गा.पा.पँु�जगत ८०-०७८।
३।२४

तारा िनमा�ण सेवा वडा नं.६ को सेहरा मु��लमको घरदे�ख पूव� मो.नसीमको घर अगािड
िप�ससी ढलान काय�

४८४४३५ ४८३३४९

गा.पा.पँु�जगत ८१-०७८।
३।२४

िब आर एन
क��ट��शन

वडा नं.६ को सुवधरामको घर दे�ख टा�सफम�रस�म माटो �ाभेल काय� ४८१४६०

गा.पा.पँु�जगत १०२-०७८।
३।२५

यादव रीया
क��ट� �शन
�ा.�ल.

वडा नं.१ को अधुरो िडहबार बाबा थान हिटया पूव� िनमा�ण ४८९९६२ ४८५७९३

गा.पा.पँु�जगत १४९-०७८।
३।३०

िप.आर.

क��ट��शन
वडा नं.४ को योजना २९१००० २९००३५

�थानीय पूवा�धार िबकास
साझेदारी काय��म

९-०७८।३।
२४

ओम रं�जत
क��ट��शन

वडा नं.६ दखुी महरानको घर दे�ख अजु�न दासको घरस�म माटो �ाभेल
काय�

२९१२३३ २८९१४३

�थानीय पूवा�धार िबकास ११-०७८। एस एच ए�ड वडा नं.४ बे�हीमा अधुरो दा�ल ओलुम मदसा� िनमा�ण २९७१३० २९३१२२
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साझेदारी काय��म ३।२४ स�स
क��ट��शन

संघीय सरकारबाट
ह�ता�त�रत काय��म
पँु�जगत

१९-०७८।
३।२४

बेह�ल बलान
िनमा�ण सेवा

िववाह म�डप तथा धम�शाला िनमा�ण ४९०५१५ ४८४५९८

१३.२ १५७ २०७८-३-३१
गो�वारा भौचर न�बर १५७, िमित २०७८।३।३१ बाट स�री िनमा�ण सेवालाई वडा नं.२ को �सराहा रोडदे�ख िशबकुमार गोइतको घरस�म माटो �ाभेल काय�को �.२,९९,७२४।
बजेट खच� ले�खएकोमा भौचरसाथ नापी िकताब तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएको �.

२९९,७२४

१३.३ ६९ २०७८-३-२४ बढी भु�ानी ◌ः गो�वारा भौचर न�बर ६९ िमित २०७८।३।२४ बाट �सरहा रोड दे�ख बलान नदीको बाँधस�म जाने बाटोमा माटो भन� काय�को लािग एस ए�ड आर िनमा�ण सेवालाई
भौचरसाथ संल� नापी िकताब एवं काय�स�प� �ितवेदन अनुसार मू�य अिभवृि� कर समेत �.३,८४,८०२। को काय� भएकोमा �.३,९३,८०२। खच� ले�खएकाले बढी भु�ानी
भएको �.९०००। स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल गनु�पन� �

९,०००

१३.४ ५४ २०७८-३-२४ गो�वारा भौचर ५४, िमित २०७८।३।२४ बाट मु�कान खु�बु क��ट��शनलाई वडा नं.३ को वलान पारी काित�क मास पण�याम योजनाको काय� बापत �.४,८०,४८२। बजेट खच�
ले�खएकोमा भौचरसाथ संल� दरभाउप�ह� परी�ण गदा� दरभाउप�दाताह�को नाम, छाप तथा द�तखत गरेको पाईएन । जसले गदा� ख�रद काय� �ित�पधा��मक, िमत�ययी भएको
स�ब�धमा आ�व�त ह�न नसिकएको �.

४८०,४८२

१३.५ ५६ २०७८-३-२४
िवतरणको �माण ◌ः गो.भौ.नं.५६, िमित २०७८।३।२४ बाट मेघा इ�फो�ससलाई एक िव�ालय एक क��यटुर ख�रद काय��मको लािग डेल डे�कटप आई फाईभ क��यटुर ४ थान
, �दर ि��टर ४ थान, यिुपएस ४ थान र डेल �यापटप आई फाईभ १ थान ख�रद गरी �. ४,९९,९९७। बजेट खच� लेखेकोमा िव�ालयलाई ख�रद ग�रएका मालसामान िवतरण
नगरी �टोरमा मौ�दात रहेको पाईयो । काय��म अनुसार िवतरण गरी स�ब��धत िव�ालयको �ज�सी खातामा आ�दानी गरेको �माण �लई काय��मको ल�य अनु�प काया��वयन गन�
अनुगमनलाई �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१३.६ िविभ� लागत अनुमान तयार नगरी ख�रद : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले एक लाख �प�या भ�दा बिढ रकमको मालसामान ख�रद गदा� लागत अनुमान
तयार गनु�पन� �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११ मा िनयम ९ र स�ब��धत मालसामानको �पे�सिफकेसनको अ�धनमा रही लागत अनुमान तयार
गनु�पन�, लागत अनुमान तयार गदा� अिघ�ा वष�ह�मा ख�रद गदा� लागेको मू�य, �थानीय बजारको �च�लत दरभाउ, अ�य बजारको �च�लत दरभाउ र मालसामान आपूित� गन�
�थानस�म ला�े अनुमािनत ढुवानी खच� र उ�ोग वािण�य संघले जारी गरेको दररेटको आधारमा तयार गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले लागत अनुमान तयार नगरी ३ वटा फम�बाट
कोटेशन �लई �यूनतम दरभाउप� दाताबाट ख�रद गरेको छ । िनयममा भएको �यव�था अनुसार लागत अनुमान तयार गरी ख�रद �यव�था िमत�ययी एवं �भावकारी तवरले गनु�पद�छ
।
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ब.उ.िश.नं. भौ.नं./िमित आपूत�कको नाम मालसामान बजेट खच�
रकम

गा.पा.पँु�जगत ८-०७८।१।१२ ट�  टेक आई िट ट� ेडस� ए�ड
स�लायस�

�ससीिटभी कलर �यू ७ थान, िपिटजेड आउटडोर �यामरा, एनिभआर ७६०० से�रज
समेत ९ आईटम

३९३१५२

गा.पा.पँु�जगत ४७-०७८।३।
२३

शुभम �टील फिन�चर फिन�चर िफ�चस� ४९९५७२

गा.पा.पँु�जगत ५६-०७८।३।
२४

मेघा इ�फो�सस एक िव�ालय एक क��यटुर ख�रद ४९९९९७

गा.पा.पँु�जगत ८५-०७८।३।
२४

सनराईज �टील फिन�चर
से�टर

ओपेन रयाक, अिफस दराज, �ला��टक कुस� ४३६४३९

गा.पा.पँु�जगत ८६-०७८।३।
२४

इ�टरफेस क��यटुर �स�टम मेिशनरी सामान ख�रद ४९६३५२

गा.पा.पँु�जगत १२६-०७८।३।
२७

इ�टरफेस आई िट सोलुसन मेिशनरी सामान ख�रद ४८६१२६

�देश सशत�
पँू�जगत

७-०७८।३।३० ए.आर.टेडस� ए�ड स�लायस� बायोमेिटक इ एटे�डे�स ख�रद ३४९५५०

संघीय सशत�
पँु�जगत

२०-०७८।३।
२४

िन�ध टेडस� ए�ड स�लायस� डेल डे�कटप आई फाईभ क��यटुर ३२६९००

ज�मा ३४८८०८८

१४ काया�लय संचालन तथा मसल�द खच�

१४.१ काया�लय स�ब��ध खच�ः काया�लयलाई वष�भरमा आव�यक पन� सामानको एकमु� िववरण बनाई साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको �ावधान वमो�जम ख�रद योजना बनाई
�ित�पधा��मक तवरले ख�रद गनु�पन�मा पटक पटक सोझै बजारबाट ख�रद गरी मसल�द तथा काया�लय सामानमा �. ६३५९६०८ र छपाइ तथा सूचना �काशनमा � ४९७८७८
खच� लेखेको छ ।पा�स लागू भएको दे�खएपिन काया�लय सामा�ीको माग फारम ख�रद आदेश र �ज�सी दा�खला लगायत पा�समा �िवि� गरेको दे�खदनै। कितपय �यानुअल दा�खला
�िवि� गरेकोमापिन िमित र न�वर उ�ेख भएको नदे�खएकोले ख�रद ग�रएको र सामा�ी काया�लयले �ा� गरेको भनी एिकन गन� आधार भएन। सामानको आव�यकता तथा प�रमाण
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शु�मै िन��चत गरी लागत अनुमान तायारगरी �ित�पधा��मक �पले ख�रद कारवाही अवल�बन गन� र मा�सको पूण��पमा काया��वयन गन�तफ�  काया�लयले �यान िदनु ज�री छ । पटक
पटक ख�रद गन� प�रपाटीमा िनय��ण गरी कानुनको पालना गरी ख�रदलाई िमत�ययी तथा �ित�पध� बनाउनुपद�छ ।

१४.२ १६९ २०७८-३-३० न�फाइलर– मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायको फम�लाई मू.अ.कर �. २८७६१ समेत �. भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म
पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

गोभौ न र िमित आपुत�क सामा�ी करयो�य मु�य मुअकर मुअकर भु�ानी ननफाइलर

१६९।०३।३० िदप ट� ेडस� पान न ६०३१५९७९० मसल�द सामा�ी २२१२३९ २८७६१ २८७६१ ०७८।०३

२८,७६१

१४.३ १३६ २०७८-३-२६ घरभाडा तथा पानी िवजुली भु�ानीः गाउपा�लकाले घरभाडा र पानी िवजुली वापत � ६०८००० खच� लेखेकोमा घरभाडावापत िदपेश म�रक यादवलाई � १००८०० भु�ानी गरेको
छ। मा�सक � ४००० कादरले १ वष�को � ४८००० भु�ानी गनु�पन�मा � १००८०० भु�ानी गरेकोले � ५२८००० वढी भु�ानी गरेको दे�ख�छ।यसैगरी िवजुली खपतवापत �ी
�ािमण सामुदाियक िवकास के��लाई नगदी �रसद संल�गरी गुदर चौधरीलाई � ३९५६८७ भु�ानी गरेको दे�ख�छ। नगदी र�सदमा आव २०७७।०७८ ले�खएकोमा २४ मिहनाको
भु�ानी भिनएको तथा केकित यिुनट कुनदरमा खपत गरेको उ�ेख ग�रएकोछैन। अत घरभाडातफ�  वढी भु�ानी र सं�थालाई भु�ानी नगरी �यि� िवशेषलाई भु�ानीको कारण र
िवजुली खपततफ�  खपतको िववरण पेशह�नुपन� �

४४८,४८७

१४.४ िव�ापनमा वढी भु�ानीः गाउपा�लकाले सुचना �कासनवापत िमराड नेपाललाई �याट सिहत �ित �ससी � १५२५।५० दरले ४*१९ �ससीको � ९५५०० भु�ानी गरेकोमा
�का�सत सुचना मापनगदा� ३*१९ �ससीमा� रहेको दे�खन आएकोले � ८६९५३।५० मा� भु�ानी गनु�पन� दे�ख�छ। अत नपुग �स�सको सुचना �कासन गरेको �माण पेश ह�नुपन�
अ�यथा वढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� �

८,५४६

१५ सेवातथा परामश� खच�

१५.१ कम�चारीकरार:�थानीयसरकारस�ालनऐन, २०७४कोदफा८३मा �थानीयतहले आ�नो अ�धकार�े�र काय�बोझको िव�लेषणगरी संगठनतथा �यव�थापन सभ��णकोआधारमा
�थायीरसेवाकरारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन�रअ�थायी दरब�दी सृजना गन�नह�ने �यव�थाछ। पा�लकाले यसवष�क करार सेवा शु�कवापत � ७६२३३८० खच�
लेखेकोमा पा�लकालेिविभ� पदमा के कित जना करारमा राखी काम गराएको स�व�धमा िववरण तयार गरेको दे�खदनै। करारको कम�चारीको स�झोता �याद थप छनोट �कृया
लगायतका कागजात पेश ह�न नसकोले पा�लकाले आव�यक भ�दा बढी र स�झौता नगरी कम�चारी करारमा राखेको छैन भ� सिकएन भने करारको कम�चारीको छनोट
�कृयास�व�धमा समेत एिकन गन� आधार रहेन। स�ठन �यव�थापन सव��णबाट दरव�दी �वीकृत नगरी कम�चारी रा�ने काय� िनय��ण गनु�पद�छ ।

१५.२ १६७ २०७८-३-३० भु�ानीमा कर– आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े � ११७६० अि�म कर
क�ी गरेको छ� ैन । तसथ� उ� कर असुल ह�नुपन� �.

११,७६०



https://nams.oag.gov.np21 of 65

गोभौनं./िमित िववरण भु�ानी
रकम

करको दर कर
रकम

नगरपा�लका चालु

१६७।०७७।०३।
३०

मु�ा मािमलामा परामश� गरेवापत जय िकशोर गोइतलाई
भु�ानी

८४००० १५ �ितशत करकटी गनु�पन�मा १ �ितशतमा�कटी गरेकोले १४
�ितशत नपुग

११७६०

१५.३ ०७८ २०७७-१२-१२ स�टबेयर ख�रदः नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय
मा�यमबाट स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना
�िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था रहेको छ । गाउपा�लकाले तलव िहसाव खाता �यव�थापन �णाली जडान गरेकोभनी गभन��स अटोमेसनलाई � ४००००० भु�ानी
गरेकोमा स�टवेयरको सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन । य�ता स�टवेयर �वीकृित �लई �योग गनु�पद�छ । साथै १५०।०७८।०३।२९ मा एिककृत स�टवेयर
ख�रद गरेकोभनी िफिन�स सोलुसनलाई � १९८५००० भु�ानी गरेकोमा स�झौता फाइल पेशह�नुपन� �

१,९८५,०००

१६ गाउपा�लकातफ� का ता�लम तथा काय��मखच�

१६.१ ९४ २०७८-३-१४
कम�चारी ता�लमः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई
�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले कम�चारीलाई ६ िदन ता�लम उपल�ध गराएको खच�वापत नासु रामलखन साहलाई � ५ लाख भु�ानी गरेको छ।संल�
त��वरमा ता�लम काय��म पा�लकाको सभाहलमा संचालन भएकोमा समेत हल भाडाभनी ४ िदनको � ६० हजार भु�ानी गरेको छ।�िश�क भ�ा भनी �ी रामा�धन यादवलाई �ित
सेसन � ३४०० कादरले ४८ सेसनको � १६८००० र यातायात वापत � २४००० भु�ानी गरेकोमा स�झौता र न�स�को आधारमा दररेट िनधा�रण गरेको दे�खएन भने �िश�कको
�माणप�समेत संल� छैन।काया�लयको हलमा काय��म संचालन भएकोअव�थामा समेत ५० कम�चारीको यातायत खच�वापत � १२०००० भु�ानी गरेको छ।खाना खाजा तथा
�टेसनरी लगायतको खच�मा िम��यियता कायम गरेको दे�खदनै।काय�स�प� प�चात �गित �ितवेदनसमेत तयार गरेको दे�खदनै। अत काया�लयको सभाहलमा संचालन भएको
ता�लममा भाडा वापतको भु�ानी � ६०००० मा � ६००० करकटी गरी वािक तथा यातायात खच�वापतको � १२०००० भु�ानी िदएको थपएिकन गरी असुल ह�नुपन� �

१७४,०००

१६.२ १४० २०७८-३-२७ प�का�रता ता�लमः १४०।०७८।०३।२७आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच�
पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। गाउपा�लकाले प�का�रता ता�लम संचालनगरेको भनी िवजनेश िवथ टे�नोलोजी �ा�ललाई � १९९७०० भु�ानी
गरेको छ। ता�लम संचालन गन�को िनिम� लागत अनुमान आ�त�रक िट�पणी एवम साव�जिनक सुचना �कासन गरेकोछैन भने ता�लममा सहभािगताको नामनामेसी उप��थित र
�माणप� िवतरण गरेको �माण उपल�ध ह�न सकेन। अत संचालन भएको ता�लमको लागत अनुमान सहभागीको उप��थित र िवतरण ग�रएको �माणप� पेशह�नुपन� �

१९७,७००

१६.३ १७८ २०७८-३-३१ तरकारी िवउ क�पो�जट िवतरणःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन�
िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले तरकारी िवउ क�पो�जट िवतरण गरेकोभनी कृिष �ािव�धक पशुपित महतोको � १ लाख पे�क� फछ�यौट
गरेको छ। िवतरणगन�को िनिम� साव�जिनक सुचना �कासन गरेको दे�खएन भने कृषक छनोटको आधार समेत दे�खदनै। के क�तो काय��म भएको भ�े स�व�धमा काय��म
अनुगमन गरेको दे�खदनै भने �गित �ितवेदनसमेत संल� छैन।अत साव�जिनक कोषवाट खच�गदा� काय�िव�ध िनमा�णगरी �ित�पधा��मक तथा पारदश� तवरले काय��म संचालन
गनु�पद�छ।



https://nams.oag.gov.np22 of 65

१६.४ १८१ २०७८-३-३१ कृिष ता�लमः १८१।०३।३१ �देश २ सरकारले जारी गरेको �देश खच� मापद�ड िनद�िशका २०७७ मा काया�लयले संचालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयकै �ोत�यि� �िश�क
भएमा क�ा �लएवापतको पा�र�म नपाइने �यव�था छ। गाउपा�लकाले कृिष अ�तग�त करेसावारी ता�लम संचालनवापत वृजेश कुमार झाको � १ लाख ७५ हजार पे�क� फछ�यौट गदा�
करेशावारी स�व�धी अगुवा ता�लममा �िश�ण गरेकोभनी पा�लकाकै कम�चारीलाई �िश�ण भ�ा र अनुगमन भ�ा भु�ानी गरेको छ। करेशावारी स�व�धी अगुवा ता�लम संचालन
गदा� � ७५००० भु�ानीमा ३५ जना कृषक सहभागी भएकोभनी � ८०० कादरले ३५ जनालाई � २८००० सहभािगता भ�ा खाना खाजाका िवल र �िश�क र अनुगमन भ�ा
भु�ानी गरेकोमा कम�चारीले �लएको �िश�क भ�ा र अनुगमन भ�ा करकटी गरी असुल ह�नुपन� �

कम�चारीको पद र नाम भ�ाको �कृित दर � िदन ज�मा रकम करकटी खुद भु�ानी

अ छैठौ नथुनी म�डल अनुगमन १००० २ २००० ३०० १७००

सुअ सुरे�� कुमार यादव अनुगमन १००० २ २००० ३०० १७००

सहायक म�जु �साद यादव अनुगमन १००० २ २००० ३०० १७००

एमआइएस परमे�वर गु�ा अनुगमन १००० २ २००० ३०० १७००

नासु उदय शंकर मि�क अनुगमन १००० २ २००० ३०० १७००

कृिष अ�धकृत मुसह� साह �िश�क भ�ा १००० ३ क�ा ३००० ४५० २५५०

कृिष �ािव�धक पशुपित मह�ो �िश�क भ�ा १००० ३ क�ा ३००० ४५० २५५०

ना�ास �जेश कु झा �िश�क भ�ा १००० २ क�ा २००० ३०० १७००

ज�मा १८००० १५३००

१५,२००

१६.५ १०७ २०७८-३-२३ �वयम सेिवकाको मा�सक �ो�साहन भु�ानीः गाउपा�लकाले ४५ जना �व��य सेिवकालाई मा�सक � १००० कोदरले १२ मिहनाको यातायात खच� � ५ लाख ४० हजार भु�ानी
गदा� �वयमसेिवकाको वकैखातामा ज�मा भएको दे�खएन। �वा��य सहसंयोजकलाई भु�ानीगरी �वयमसेिवकालाई िवतरण गरेको भरपाई संल� गरेको दे�खयो। य�ता काय�मा
िनय��णगरी �वयमसेवको वकैखातामा ज�मा गनु�पद�छ।

१६.६ १८१ २०७८-३-३१ यसैगरी १८१।०७८।०३।३१ वाटनै कृिष ता�लम संचालन गरेवापत � १ लाख खच� लेखेकोमा िकटनासक औषधी ख�रदको दा�खला गरेको दे�खदनै भने िवतरणको भरपाईमा
िमितनै उ�ेख छैन। अत दा�खला �ितवेदन तथा िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन� �

१००,०००

१७ अनुगमन तथा �मण खच�

१७.१
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�मण अिभलेख एवं �ितबेदनः �मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार आफू काय�रत �े�िभ� �मण गदा� दिैनक �मण भ�ा नपाउने तथा एकै िदन गएर फिक� न स�ने ठाउमा खाजा
खच� वापत दिैनक �मण भ�ाको २५ �ितशत रकम िदन सिकने उ�ेख छ । िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले
अनुसूची–६ बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले िविभ� कम�चारीले िविभ� �थानमा �मण गरेकोभनी � १०००००० �मण खच� लेखेकोमा �मण
अिभलेख �यव��थत राखेको छैन ।, स�वा तथा �मण भ�ा एकमु� �मण �ितबेदन बेगर ते�रज तयार नगरी खच� लेखेको, एकै िदन गएर फक� न स�ने �थान
राजिवराजलगायतकोसमेत दिैनक �मण भ�ा भु�ानी गरेको िनयिमत दे�खएन ।कितपय �मण आदेश र �मण िवलमा �मणगन� र �वीकृतगन� कम�चारीको ह�ता�र नभएको एवम
वष�को सु�वातका �मण िवलसमेत अ��यितर पेशगरी हालको काया�लय �मुखवाट �वीकृत गराएको िनयिमत मा� सिकएन। िनयमाबलीमा उ�ेख भएबमो�जम �मण अिभलेख तथा
�मण �ितबेदन राखेरमा� �मण खच� ले�ने र एकैिदन जान आउन सिकने �थानमा बास ब�ने गरी काज खटाउने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

१७.२ पदा�धकारीको अनुगमन भ�ाः�देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐनको अनुसूिचको ख मा पदा�धकारीको अनुगमन भ�ाको �यव�था गरेको छ।
अनुगमन �ितवेदन संल� गरी मा�सक वढीमा ३ पटकस�मको अनुगमन भ�ा उपल�ध गराउन सिकने �यव�था रहेकोछ। तर गाउपा�लकाले अनुगमन �ितवेदन वेगरनै कैले
कुनिमितमा कुन योजना अनुगमन गरेको िववरणनै संल� नगरी गापा अ�य� उपा�य� तथा ६ वडाअ�य� र गापा सद�यलाई तथा कम�चारीलाई � ५५५००० अनुगमन भ�ा
भु�ानी गरेकोका पदा�धकारीको मा�सक ३ वटा अनुगमन भ�ा नाघे ननाघेको एिकन गन� आधार भएन भने कम�चारीले पा�लकािभ�कै योजनामा अनुगमन गरेवापतको भ�ा िवतरण
गन� स�ने कानुनी आधार पेशह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

५५०,०००
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पद नाम अनुगमन
भ�ा

करकटी खुद रकम कैिफयत

गापा अ�य� दयान�द
योइत

५४००० ८१०० ४५९०० अनुगमन �ितवेदन वेगर भु�ानी भएकोले कुन योजनामा कैले अनुगमन गरेको तथा मा�सक
अनुगमनवापतको ३ वटा भ�ाको सीमा नाघेननाघेको एिकन गन� आधार पेशह�नुपन�

गापा उपा�य� �वी गु�ा ९०००० १३५०० ७६५००

वडा अ�य� वजैनाथ
यादव

१२००० १८०० १०२००

वडा अ�य� िवरे�� गोइत १२००० १८०० १०२००

वडा अ�य� कपले�वर
म�डल

१२००० १८०० १०२००

वडा अ�य� हंसु िमया १२००० १८०० १०२००

वडा अ�य� िव�दे�वर
यादव

१२००० १८०० १०२००

वडा अ�य� सुय� कुमार
दास

१२००० १८०० १०२००

गापा सद�य ह�र �साद
राम

७२००० १०८०० ६१२००

कम�चारीतफ�

नासु राम लखन
साह

५४००० ८१०० ४५९०० पा�लकािभ�कै योजनामा अनुगमन गरेको अल�गै भ�ा िवतरण गन� स�ने कानुनी आधार पेशह�नुपन�
अ�यथा असुल ह�नुपन�

सवइ��जिनयर संतोष
कुमार रजक

६४५०० ९६७५ ५४८२५

सवइ��जिनयर िदनेश कुमार
यादव

४२००० ६३०० ३५७००

असव
इ��जिनयर

�वण कुमार
साह

६४५०० ९६७५ ५४८२५
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समा�जक
प�रचालक

िवजय कु
सेठ

४२००० ६३०० ३५७००

ज�मा ५५५००० ८३२५० ४७१७५०

१७.३ १३९ २०७८-३-२६ अवलोकन �मणःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई
�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले िविश� �यि��वको अवलोकन �मण गरेकोखच�भनी � ४ लाख खच� लेखेको छ।१ िदनको अवलोकन �मणमा समेत ५
िदनको २१ थान िविवध खच�को िवल संल� गरेको छ। अवलोकन �मणको उप��थितसमेत संल� छैन। य�ता काय�मा खच� गन� �वृ��मा�थ िनय��ण गरी पूवा�धारज�य िवकास
िनमा�णको काय�मा खच� गरी वजेट तथा काय��मको उदे�य �ा� गन� �यान िदनु पद�छ ।

१८ िविवध खच�

१८.१ ि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 �थानीय तहले यो वष� िविवधतफ� मा�ै � ३६९४८७५ खच� गरेको छ । के क�तो काय��ममा के कित सहभागी भएको र केकित खाना खाजा तथा िचयालगायतमा
खच� भएको खच�को क�चेवारी वनाएको दे�खएन। खच�लेखेका कितपय िवलह�मा िमित र �योजनसमेत खुलेको दे�खदनै। अ�धकांसत एकै होटलको ३० दे�ख ४० �यानिवल
संल�गरी एकमु� भु�ानी गरेको दे�खयो।होटलका िवलको �सल�सलेवार न�वरसमेत िमलेको दे�खदनै। अत काया�लयको काय��ममानै िविवध खच� भएको र िम��ययी तवरले खच�
भएको भनी एिकन गन� आधार भएन।साव�जिनक कोषवाट खच�गदा� �च�लत खच�को मापद�डको आधारमा िम��ययीतवरले केक�तो काय��ममा खच�भएको क�चेवारी संल�गरेरमा�
खच� ले�खनुपद�छ। उदाहरणको �पमा गोभौ न ४२।०७८।१२।२६ मा गाउपा�लकाले अंजली होटलको िवल संल�गरी � ८०१९३५ अंजली होटललाई भु�ानी गरेकोमा �योजन
खुलेको दे�खदनै।

१८.२ १७३ २०७८-३-३०
वडा संचालन खच�वाट �वारे�टाइन खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच�
पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले वडासंचालन खच� वापत वाड न ६ मा �वारे�टाइन संचालन खच�भनी � ५००००० दो�रकलाल
दासलाई भु�ानी गरेको छ।जसअ�तग�त दिैनक ३५० कादरले ४३ िदनको �वारे�टाइनमा खाना खुवाएकोभनी � २५४५०० पवन कुमार साहलाई नगद भु�ानी गरेको भरपाईसमेत
संल� गरेकोछ।दिैनक �वारे�टाइनमा रहेका िवरामीको स�या खु�ने र�ज�र संल� छैन। �वारे�टाइनमा खिटएकोभनी ४३ िदनको २ जनालाई � ८६००० भु�ानी गरेकोमा हा�जरी
�मािणत गरेको डोर हा�जर संल� छैन भने अ�य �वारे�टाइन िनमा�ण सामा�ी वापतको � ९१९४० र थप खानाना�ताको िवल � ५४१४० संल� गरी खच� लेखेकोमा िवल भरपाई
ज�मा � ४८६५८० कोमा� सल� गरेको छ। अत �वारे�टाइनमा वसेकालाई खाना खुवाएको � २५४५०० को दिैनक िवरामीको र�ज�र एवम �मािणत डोर हा�जर वेगर भु�ानी
भएको � ८६००० र िवलभरपाई भ�दा वढी खच� ले�खएको � १३४२०को नपुग �मािणत िवलभरपाई पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

३५३,९२०

१९ सवारीसाधन भाडा तथा इ�धन र मम�त खच�

१९.१
सवारीसाधन भाडाःकाया�लयको दिैनक कामकारवाहीको लािग तथा पदा�धकारीको िनिम� समेत िविभ� समयमा सवारीसाधन भाडामा �लएवापत � १६ लाख ९४ हजार ८००
खच�लेखेको दे�ख�छ। सवारी साधनको दर िनधा�रण तथा छनोटको आधार र कितपयमा �योजनसमेत खुलेको दे�खदनै। स�झौता वमो�जमको सवारीसाधन �वािम�वभएकोलाई
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भु�ानी गनु�पन�मा अ�य �यि�लाई समेत भु�ानी ग�रएको दे�ख�छ।अत य�ता काय�लाई त�काल िनय��ण ग�रनुपद�छ। काया�लयको कामको �कृित र काय� �य�तताको �ि�कोणले
काया�लय �योजनको लािगमा� ख�रद ऐन तथा िनयमावलीले िनधा�रण गरेको �कृया अवल�वन गरेरमा� सवारी साधन भाडामा �लनुपद�छ।

१९.२ इ�धन खच�को मापद�डः साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा सवारी साधनको इ�धन, मम�त खच�मा एक�पता
�याउन िन��चत मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउनु पन� साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन�, सरकारी सवारी साधन अना�धकृत �यि�ले �योग नगन�
ज�ता �यव�था गरेको छ। काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी यस वष� इ�धन (पदा�धकारी) मा �.१०००००० र इ�धन काया�लय �योजनमा � २०००००० खच� गरेको
छ। इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरेको छैनभने सवारी साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� र उपयोगको िववरण खु�ने गरी अिभलेख राखेको छैन ।इ�धनको िवल संल� गरेपिन
केकित इ�धन कुन िमितमा कुन सवारीसाधनमा �योग भएको कुपन संल� भएको छैन। कम�चारीले �योग गरेको काया�लयको र िनजी सवारीसाधनमा समेतमा इ�धन �योग गरेको
दे�खएकोमा य�तो सुिवधा उपल�ध गराइने स�व�धमा कुनै िनण�य भएको नदे�खएकोले िनयिमित मा� सिकएन। इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लगवुक राखेर
मा� खच� ले�ने तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

१९.३ मम�त आदेशः आ�थ�क काय�िव�ध िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९४ को उपिनयम ४ वमो�जम सरकारी स�पितको िहनािमना नह�नेगरी लगत �े�तासिहत
�यसको संर�ण गन� �य�तो स�पित �ज�मा�लने कम�चारी र स�व��धत काया�लय �मुखको ह�ने उ�ेख छ । सोही वमो�जम काया�लयमा रहेको च�ती �ज�सी मालसामान मम�त गनु�पन�
भएमा काया�लय �मुखबाट मम�त आदेश �वीकृत गराई मम�त गराई खच� ले�ने र सोको मम�त अिभलेख तयार गरी रा�नुपद�छ । नगरपा�लकाले मम�त खच� भु�ानी गदा� अ�धकांश
खच�मा मम�त आदेश र मम�त अिभलेख म.ले.प.फा.नं. २ तयार नगरी सवारी साधन मम�तमा � १७९९९९७ मेिशनरी औजार मम�तस�भारमा � ९९६५२७ तथा िनिम�त साव�जिनक
स�पित मम�तसं�भारमा � २०४९९९९ खच� लेखेको छ । य�ता काय�मा िनय��ण गरी िनयमको पालना गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

१९.४ १०३ २०७८-३-२२ �रतपूब�कको कर िबजक–१०३।०७८।०३।२२मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक
�लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले गाडी तथा मोटरसाइकल मम�त वापत िविभ� िवल संल�गरी � ११३३२२२ खच� लेखेको छ। लागत अनुमान वेगर सोझै मम�त गरेकोमा
मम�त अिभलेख समेत राखेको दे�खदनै। कितपय मम�तको िवलमा गाडी न�वर समेत खुलेको दे�खदनै। अल सुहाना अटो ए�ड इले�ट� ोिन�स �यायी लेखा न�वर ६०८६९५९१२ मा
�याटमासमेत दता� रहेकोमा � २३७१७५ को �यान िवलमा� पेश गरेकोछ। �याटमा दता� भएको आपुत�कले �रतपुव�कको करिवजक जारी गनु�पन�मा �यान िवलमा� जारीगरेकोले १३
�ितशत �याटको रकम असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �

२७,२८६

२० िविभ�
भौचर

�माण पेश ह�नुपन� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले
देहायको खच�ले�दा कैिफयत दे�खएकोले कैिफयतमा उ�े�खत �माण पेशह�नुपन� �

५,०५९,९७०
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गोभौ न र
िमित

आपूत�को नाम खच�को �कृित रकम कैिफयत

३२।०७८।
१२।२२

वे�ही यथु �लव िट२० ि�केट कपको िनिम� सहयोग २००००० �ितयोिगता संचालनको �माण पेश ह�नुपन�

४२।०७८।
१२।२६

िविभ� वाइक मम�तवापतको खच� ५६५४५ मम�त आदेश दा�खला एवम वाइकको न�वरसमेत नखुलेकोले एिकन ह�ने �माण पेश ह�नुपन�

६१।०७८।
०१।२१

अपन वे�ही यूवा �लव िट२० ि�केट कपको िनिम� सहयोग ३००००० �ितयोिगता संचालनको �माण पेश ह�नुपन�

६५।०७८।
०१।२१

सुरज �संह रजक ५ मिहनाको गाडी भाडा ५५०००० तारादेवीसंग स�झौता भएकोमा सुरज �संह रजकलाई भु�ानी गन�को कारण र गाडी भाडा अव�ध र �योजन

६९।०७८।
०२।०२

हरेराम यादव �मणखच� भु�ानी २५००० �मणमा सहभागीको �मािणत िववरण पेशह�नुपन�

६९।०७८।
०२।०२

कृ�णका�त साह िवधाथ�को शैि�क �मण ४१००० �मणको िववरण र �यानरसिहतको त��वर पेशह�नुपन�

७०।०७८।
०२।१९

�य ुदेवचुली अफसेट �ेस शैि�क �याले�डर िनमा�ण र �कासन ८०००० ४०० �ित �याले�डर ह�ता�तरणको भरपाई पेशह�नुपन�

७१।०७८।
०२।१९

 ओम शा��त भवन िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

िनिम�त साव�जिनक स�पित मम�त १६५८८६ अनुगमन तथा नापी र उपभो�ा िवल पेशह�नुपन�

९२।०७८।
०३।१३

िदग�वर यादव र राम
नारायण

५२ म�डली स�त भ�डारा एवम साधुस�त
स�मेलन

३४८९२५ गाउसभा। काया�पा�लकाको िनण�य पेश ह�नुपन�

९९।०७८।
०३।१६

फुलमुन िमिडया �ा�ल वृतिच� िनमा�ण ३९७७६० दा�खला �ितवेदन पेशह�नुपन�

१०२।०७८।
०३।२१

आन�द कुमार यादव िट २० ि�केट वाडन १ ९०००० सहभागी तथा िवजयी िटम लगायत �ितयोिगता संचालनको �माण पेशह�नुपन�

११०।०७८।
०३।२३

कुलान�द चौधरी भेटनरी शाखा मम�त ८५३०० ठे�का िवल नापी र काय�स�प� पेशह�नुपन�

११६।०७८। िवएसिप ट� ेडस� १५० थान फे�सी डायरी ८०००० दा�खला र िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन�
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०३।२३

११७।०७८।
०३।२४

राम िवहारी सदाय धािम�क सा�कृितक संर�ण र स�वद�न
सहयोग

२२४२५० लागत अनुमान एवम कुन पव�मा के कित खच�भएको पुि�गन� �माण पेशह�नुपन�

१२४।०७८।
०३।२४

सगरमाथा नेटवक� नेटवक�  मे�टेने�स १४२३८० ०७७।१२ वाटनै न�फाइलर रहेकोले करसमायोजन �माणप� र स�झौता पेश ह�नुपन�

१२४।०७८।
०३।२४

�सिवसु केवलनेट इ�टरनेट सेवा १७५३३२ स�झौता पेशह�नुपन�

१२६।०७८।
०३।२४

एआर ट� ेडस� टोनर तथा क��यटुर मम�त १६८७०८ �ज�सी दा�खला र लागत अनुमान पेशह�नुपन�

१३३।०७८।
०३।२६

रा�स�� �साद यादव ०७७ �ावणदे�ख ०७८ स�मको तलव र
पोशाक भु�ानी

४४१८८० सेवावाट अवकास भएकोमा पून करारमा िनयिु� गनु� र ०७७।११।११ को स�झौता वनाई ०७७ �ावणदे�खकै
करारमा रा�खनुको कारण तथा छनोटको आधार पेश ह�नुपन�

१३४।०७८।
०३।२६

एसके िवशेष� परामश� लेखा �यव�थापन तथा सु�मा �िवि� ९९४०० स�झौता तथा काय�स�प� �ितवेदन सिहत न�फाइलर रहेकोमा करसमायोजन �माण पेशह�नुपन�

१३५।०७८।
०३।२६

रामनारायण यादव गाउसभा संचालन खच� ६५३८४ ३४ पदा�धकारी रहेकोमा ११० दोस�ा ख�रद गरेको दे�खएकोले िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन�

१४९।०७८।
०३।२९

सृजनिशल नेपाली यवुा
समुह

�यिुट�सयन ता�लम संचालन १९९५०० लागत अनुमान सं�था छनोटको आधार ता�लममा सहभागीको उप��थित तथा �माणप� एवम �िगत �ितवेदन
र स�झौता पेशह�नुपन�

१५४।०७८।
०३।२९

िव�णदेुव म�डल धम�सं�कृित खच� वाड न ३ १२०००० खच�को िवल भरपाई र �योजन पेशह�नुपन�

१५५।०७८।
०३।३०

िव�णदेुव म�डल लेनोभो �यापटप ख�रद वाड ३ ९८३१० दा�खला र �ज�सी �े�ता पेशह�नुपन�

१७०।०७८।
०३।३०

िशव कुमार म�डल ि�केट जस� र वलवापत ४५००० �योजन खुलेको �माण पेशह�नुपन�

१७४।०७८।
०३।३०

�मोद म�डल आ�थ�क सहयोग २५००० आ�थ�क सहयोगको �योजन खुलाउनु पन�

१७१।०७८।
०३।३०

उषा इ�टर�ाइजेज सवारीसाधन मम�त ४६६३९० लागत अनुमान मम�त आदेश दा�खला स�झौता तथा मुअकर कटी नगरेकोले कर समायोजनको �माण पेश
ह�नुपन�
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१७२।०७८।
०३।३०

नेपाल ट� ेडस� टोनर काट�ज वाड न ५ ३००००० दा�खला तथा �ज�सी �े�ता पेश ह�नुपन�

१७२।०७८।
०३।३०

िविभ� िट २० ि�केटको िन��त टे�ट भाडा िश�ड
तथा ि�केट सामा�ी

६८०२० �ितयोिगता संचालनको �माण पेशह�नुपन�

ज�मा ५०५९९७०

२१ उपभो�ा सिमित माफ� त भएका काय� स�ब�धमा

२१.१ िविभ� २०७८-१-२८ खानेपानी टयबुवेल ख�रद तथा जडान काय� :
काया�लयले यस बष� खानेपानी टयबुवेल ख�रद तथा जडान काय� बापत गाउँपा�लका(पँुजीगत) तफ� का िन�न बमो�जम गो�वारा भौचरह�बाट �.१,७४,७७,५४२। खच� लेखेको छ। सो
स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न रहेका छन् ।

भौ.नं./िमित आपूत�क /उपभो�ा सिमितको नाम हाते प�प सं�या �थान बजेट खच� रकम

९-०७८।१।२८ नायरा क��ट��शन �ा.�ल. १०७ वडा नं.१,२,३,५र ६ ४३०७९५३

११-०७८।२।२ उपभो�ा सिमित ३० वडा नं.४ ९५२०५६

१७-०७८।२।२० उपभो�ा सिमित ५० वडा नं.२ १४५४२१७

२८-०७८।३।३ उपभो�ा सिमित ३२ वडा नं.३ ९६१४१३

३४-०७८।३।१४ उपभो�ा सिमित ४३ वडा नं.५ १२५७८३३

३९-०७८।३।१७ मु�कान खु�बु क��ट��शन �ा.�ल. ८३ िविभ� वडा ३३५८४८४

४६-०७८।३।२३ उपभो�ा सिमित ३३ वडा नं.४ ९७०१८९

१०१-०७८।३।२५ उपभो�ा सिमित ६९ वडा नं.३ २०२९५४०

१२१-०७८।३।२७ उपभो�ा सिमित ६९ वडा नं.६ २१८५८५७

ज�मा ५१६ १७४७७५४२

(क) गो�वारा भौचर न�बर ९, िमित २०७८।१।२८ बाट नायरा क��ट��शन �ा.�ल.लाई �. ४३,०७,९५३। बजेट खच� ले�खएकोमा उ� िनमा�ण �यवसायीसँग भएको स�झौतामा
उ�े�खत िबल अफ �वा��टीटीमा ५० िफटस�म वो�र� काय�को �ित िफट �.६६। कबोल अंक रहेकोमा ठे�का िबलमा �ित िफट �.७४। का दरले ५३५० िफटको भु�ानी गरेकाले
�ित िफट �.८। का दरले �.४८,३६४। बढी भु�ानी भएकाले उ� िनमा�ण �यवसायीबाट मू.अ.कर समेत �.४८,३६४। असुल गनु�पन� �.

(ख) काया�लयले यस बष� ५१६ थान हाते प�प ख�रद तथा जडान बापत खच� लेखेकोमा उ� हाते प�प िवतरणका लािग लाभ�ाही छनौट गदा� �प�, पारदश�, सम�याियक तवरले
मापद�डका आधार �प� गरी काय�िव�ध बनाई िवतरण गनु�पन�मा हाते प�प िवतरण गदा� �लईएको आधार लेखापरी�णमा पेश ह�न आएन । साथै अिघ�ा आ�थ�क बष�ह�मा समेत हाते

४८,३६४
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प�प िवतरण ग�रएकोमा पिहले नै �ा� गरेका लाभ�ाहीह� दोहो�रन गए नगएको स�ब�धमा समेत �प� अिभलेख नराखेकाले िभडान गन� सिकएन ।
(ग) उपभो�ा सिमितमाफ� त जिटल काय�: साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(९) मा उपभो�ा सिमितबाट संचा�लत िनमा�ण काय�मा हेभी मेिशन �योग गन� नसिकने
तर लागत अनुमान तयार गदा� जिटल �कृितको काय� भिन उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा सहमित �लइ मेिशन �योग गन� सिकने सो िवप�रत �योग
गरेको पाइएमा उपभो�ा सिमितसंग भएको स�झौता र� ग�रने, िनयम ९७(१३क) अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले �ा� गरेको कुनै काममा िनमा�ण �यवसायीलाई
संल� गराइएको पाइएमा साव�जिनक िनकायले उ� उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायसँग भएको स�झौता र� गरी �य�तो उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई भिव�यमा
�य�तो िक�समको कुनै काम गन� निदने अिभलेख राखी सो काम गन� िनमा�ण �यवसायीलाई कालो सूचीमा रा�न साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयमा �सफा�रस गनु�पन� उ�ेख छ ।
काया�लयले उपरो�ानुसार उपभो�ा सिमितबाट २०० िफट गिहराईस�म िडप वो�र� ज�तो जटील �कृतीको काम गरी �ित हे�ड प�प �.१७,८८०। का दरले बो�र� चाज�
बापतभु�ानी गरेको छ । एउटै वडामा उपभो�ा सिमितबाट र िनमा�ण �यवसायीबाट पिन काम भएको छ । बोलप�का मा�यमबाट �ित�पधा��मक तवरबाट ख�रद गन� सिकनेमा
बोलप� नगरी कामलाई टु�ा टु�ा पारी ख�रद गराएको छ । जिटल �कृितको काय� उपभो�ाबाट गराउने काय� िनय��ण गरी िनयमावलीको �यव�था अनुसार �ित�पधा� गराएर मा�
गनु�पन� दे�ख�छ।
(घ) आ.व.०७७।७८ को स�री �ज�ाको �वीकृत दररेट अनुसार हे�ड प�प ( हेभी �ुटी एच.�स.एल.वा सो सरह ) �ित सेट १६ के.जी.को �.२७८३।, १८ के.जी.को �.३२६७।,
२२ के.जी.को �.३७५१। र २४ के.जी.को �.४३४५। दर उ�ेख छ । काया�लयले १८ दे�ख २० के.जी. उ�ेख गरी �ित सेट �.३८६३।५३ का दरले लागत अनुमान तयार गरी
उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यवसायीबाट ख�रद काय� गरेको छ । संल� नापी िकताब , काय�स�प� �ितवेदन तथा िबलभरपाईमा कित के.जी.को हे�ड प�प ख�रद तथा जडान
गरेको भ�े उ�ेख गरेको छैन ।

२१.२ िविभ� २०७८-१२-२५ नम�सको �योग :

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत नम�स र �ज�ा दररेटका आधारमा तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले िनमा�ण काय�को आफनो छु�ै नम�स नभएको अव�थामा काया�लयले गन� िनमा�ण �कृितसँग िम�ने तथा िमत�यययी ह�ने नेपाल सरकारबाट �वीकृत सडक िवभागको
नम�सको �योग गनु�पन�मा उपभो�ा सिमितको काय� यस बष� भु�ानी गदा� िन�न बमो�जम फरक नम�स �योग गरी उपभो�ा सिमितलाई �.१७,९४,४४३। बढी भु�ानी भएको छ ।
फरक नम�स �योग गरी गाउँपा�लकालाई बढी �ययभार पारेको �.

१,७९४,४४३
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बजेट
उपिशष�क

गो.भौ.नं.,िमित उपभो�ा
सिमितको नाम

Construction of Roadway in
Embankments and miscellaneous
Backfilling areas with approved
materials obtained from transporting
soil by Tractors

wooden form work Flat Brick Soling बढी �ययभार
रकम

प�रमाण
(घ.िम.)

भु�ानी
दर

बढी
दर

बढी भु�ानी प�रमाण
(घ.िम.)

भु�ानी
दर

बढी
दर

बढी
भु�ानी

प�रमाण
(व.िम.)

भु�ानी
दर

बढी
दर

बढी
भु�ानी

�देश सशत�
पँु�जगत

२-०७८।३।
२१

वडा नं.३ को
िटकु�लयामा
िप�ससी ढलान
( �ी माँ
भगवती
िप�ससी ढलान
सडक िनमा�ण
उ.स. )

४९३ ४७५ ४५ २२१९४ ८२ ११०१ २२० १८०८४ १०९६ ८५० ५० ५४८६६ ९५१४४

३-०७८।३।
२५

वडा नं.४
िशवलाल गु�ा
भ�ी दे�ख पूव�
�यामसु�दर
मसैता र
�सताराम
मलाह घरको
िबचबाट
�ा.िव.स�म
िप�ससी ढलान

१५० ४७५ ४५ ६७५० ७७ ११०१ २२० १७०२८ १०३२ ८५० ५० ५१६६२ ७५४४०

४-०७८।३।
२५

वडा नं.२ को
�सराहा सडक
ख�ड दे�ख
दि�ण िशब
कुमार गोईत
घर ह� ँदै
�मान�द
गोईतको

४०५ ४७५ ४५ १८२४६ ४७ ११०१ २२० १०३२२ ८९१ ८५० ५० ४४६०३ ७३१७२
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घरस�म
िप�ससी ढलान

संघीय
सशत�
पँु�जगत

२७-०७८।३।
२४

�ी माँ दगुा�
भवानी
उपभो�ा
सिमित
िव�ालयमा
खानेपानी काय�

३२५ ५४० ११५ ३७३७५ ११०१ २२० ० ८५० ५० ० ३७३७५

गाउँपा�लका
पँु�जगत

१२-०७८।२।
२०

पथराहाटोलको
रामजानक�
रा.�ा.िव.मम�त

४७५ ४५ ० ११०१ २२० ० १०९.५४ ८५० ५० ५४८४ ५४८४

१३-०७८।२।
२०

ल�मणराम घर
दे�ख कुशहा
बे�ही
सडकस�म
िप�ससी ढलान

१२० ४७५ ४५ ५४०० ० ११०१ २२० ० १२० ८५० ५० ६००७ ११४०७

१४-०७८।२।
२०

न�दन शाहको
घरदे�ख
भगवानी
साहको
घरस�म
िप�ससी ढलान

० ४७५ ४५ ० ० ११०१ २२० ० २९६.२५ ८५० ५० १४८३० १४८३०

१५-०७८।२।
२०

ितनकोनीमा
एलानी
ज�गादे�ख
जय�काशको
घरस�म
िप�ससी ढलान

४५ ४७५ ४५ २०१६ १५ ११०१ २२० ३३६६ ४१० ८५० ५० २०५२५ २५९०७

१६-०७८।२।
२०

ल�लतनारायण
गु�ाको
घरदे�ख

० ४७५ ४५ ० ० ११०१ २२० ० २१४.४ ८५० ५० १०७३३ १०७३३
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लालबहादरु
बनैताको
घरस�म
िप�ससी ढलान

२०-०७८।२।
२०

िशव कुमार
गोइतको
घरदे�ख
रामि�त
पासमानको
घरस�म
िप�ससी ढलान

० ४७५ ४५ ० ० ११०१ २२० ० १७६ ८५० ५० ८८११ ८८११

२२-०७८।२।
२८

वडा नं.२
बलान महारानी
नदी िनय��ण
उ.स.

३८२५ ४७५ ४५ १७२१२५ ० ११०१ २२० ० ० ८५० ५० ० १७२१२५

२५-०७८।३।
१

वडा नं.६ को
�नादेवीको घर
दे�ख
गंगाइदासको
घरस�म माटो
भन� काय�

१५६९ ४७५ ४५ ७०६०५ ० ११०१ २२० ० ० ८५० ५० ० ७०६०५

२७-०७८।३।
३

वडा नं.६
कोरलाही
�ितबाला
योजना

२४९८ ४७५ ४५ ११२३९७ ० ११०१ २२० ० ० ८५० ५० ० ११२३९७

३०-०७८।३।
७

वडा नं.१ को
राजनारायण
चौधरीको
घरदे�ख खेदन
चौधरीको
घरस�म
िप�ससी ढलान

० ४७५ ४५ ० ४८ ११०१ २२० १०५६० ६४० ८५० ५० ३२०३८ ४२५९८
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३५-०७८।३।
१४

वडा नं.२ को
स�तोष
चौधरीको
घरदे�ख
िप�ससी ढलान

५० ४७५ ४५ २२२८ १२ ११०१ २२० २७३७ ३२२.८ ८५० ५० १६१५९ २११२३

३८-०७८।३।
१६

वडा नं.२ को
भोलाराम घर
दे�ख कुशहा
बे�ही
सडकस�म
िप�ससी ढलान

० ४७५ ४५ ० ० ११०१ २२० ० २१३ ८५० ५० १०६६३ १०६६३

४०-०७८।३।
२०

वडा नं.६ को
वाउ�डीवाल
तथा रंगरोगन
काय�

५३५ ४७५ ४५ २४०५७ ० ११०१ २२० ० ० ८५० ५० ० २४०५७

४१-०७८।३।
२०

वडा नं.४ को
िडहबार बाबा
बाउ�डीवाल
काय�

२९५ ४७५ ४५ १३२७४ १०९ ११०१ २२० २३९८० ० ८५० ५० ० ३७२५४

४२-०७८।३।
२०

वडा नं.५ को
िब�दा
चौधरीको
घरदे�ख सुखी
शाहको
घरस�म
िप�ससी ढलान

० ४७५ ४५ ० ० ११०१ २२० ० १९२ ८५० ५० ९६१२ ९६१२

४३-०७८।३।
२२

वडा नं.३ को
माटो �ाभेल
काय� ल�मी
नारायण उ.स.

६३० ४७७ ४५ २८३५० ० ११०१ २२० ० ० ८५० ५० ० २८३५०



https://nams.oag.gov.np35 of 65

४४-०७८।३।
२३

वडा नं.२ को
रामिबलास
म�डलको
घरदे�ख झवर
रामको
घरस�म
िप�ससी

० ४७५ ४५ ० १३ ११०१ २२० २८६० ३४२ ८५० ५० १७१२१ १९९८१

४५-०७८।३।
२३

वडा नं.४ को
बे�ही टोलमा
क�लम घर
दे�ख जामुन
घर स�म
िप�ससी ढलान

० ४७५ ४५ ० ० ११०१ २२० ० ४०५.७२ ८५० ५० २०३१० २०३१०

५२-०७८।३।
२४

धम�शाला
बाउ�डीवाल
िनमा�ण उ.स.

२३८ ४७५ ४५ १०६९२ ० ११०१ २२० ० ० ८५० ५० ० १०६९२

५८-०७८।३।
२४

वडा नं.१ को
िप�ससी ढलान
राम जानक�
उ.स.

० ४७५ ४५ ० २८ ११०१ २२० ६२२२ ४१४.१ ८५० ५० २०७३० २६९५२

५९-०७८।३।
२४

वडा नं.१ को
िप�ससी ढलान
राम जानक�
उ.स.

० ४७५ ४५ ० ० ११०१ २२० ० ३३२ ८५० ५० १६६२० १६६२०

६१-०७८।३।
२४

वडा नं.१ को
सामुदाियक
भवन िनमा�ण

० ४७५ ४५ ० १५९ ११०१ २२० ३४९८० ० ८५० ५० ० ३४९८०

७९-०७८।३।
२४

वडा नं.२
बलान महारानी
नदी िनय��ण
उ.स.

११६३५ ४७५ ४५ ५२३५७५ ० ११०१ २२० ० ० ८५० ५० ० ५२३५७५



https://nams.oag.gov.np36 of 65

९३-०७८।३।
२५

वडा नं.४ को
नेवा म�डलको
घरदे�ख
पु�षो�म
यादवको
घरस�म
िप�ससी ढलान

६० ४७५ ४५ २७०० ० ११०१ २२० ० २०० ८५० ५० १००१२ १२७१२

९४-०७८।३।
२५

वडा नं.१
पोखरीदे�ख पुव�
फेकु यादवको
घर दे�ख उ�र
जगदेव
िभनवारको
घरस�म
िप�ससी ढलान

३० ४७५ ४५ १३५० ० ११०१ २२० ० २०४ ८५० ५० १०२१२ ११५६२

९५-०७८।३।
२५

वडा नं.१
िव�दा
पासमानको
घरदे�ख देवन
चौधरीको
पोखरीस�म
माटो �ाभेल

५११ ४७५ ४५ २३००८ ० ११०१ २२० ० ० ८५० ५० ० २३००८

९६-०७८।३।
२५

दधैुला गाउँ
वडा नं.३ को
चतुर गोइतको
कुखुरा
फाम�दे�ख
इ��देव बाबा
मि�स�म
�ाभेल र
क�भट� िनमा�ण

३८५ ४७५ ४५ १७३३४ ० ११०१ २२० ० ० ८५० ५० ० १७३३४

९९-०७८।३। वडा नं.१ को ० ४७५ ४५ ० १९३ ११०१ २२० ४२४५८ ० ८५० ५० ० ४२४५८



https://nams.oag.gov.np37 of 65

२५ कमलदाहामा
महादेव म��दर
िनमा�ण काय�

१००-०७८।
३।२५

वडा नं.३
मौवाहीमा
अधुरो िडहबार
बाबा म��दरमा
अधुरो
धम�शाला
िनमा�ण

० ४७५ ४५ ० ६७ ११०१ २२० १४८३० ० ८५० ५० ० १४८३०

१०७-०७८।
३।२५

गापा दे�ख
बलान
प�ीस�म रहेको
सडकमा माटो
�ाभेल काय�

२३२ ४७५ ४५ १०४४९ ० ११०१ २२० ० ० ८५० ५० ० १०४४९

१११-०७८।
३।२५

वडा नं.२ को
िविभ�
सडकह�मा
माटो काय�

५६९ ४७५ ४५ २५६१६ ० ११०१ २२० ० ० ८५० ५० ० २५६१६

११४-०७८।
३।२५

वडा नं.४ को
मह�थी
यादवको
घरदे�ख दि�ण
मुि� यादवको
घरस�म
िप�ससी ढलान

० ४७५ ४५ ० ० ११०१ २२० ० १५२ ८७५ ७५ ११४०० ११४००

११९-०७८।
३।२५

नयाँ कालोप�े
सडकदे�ख
उ�र वडा नं.६
को सीमास�म
माटो �ाभेल

१७२१ ४७५ ४५ ७७४५६ ० ११०१ २२० ० ० ८५० ५० ० ७७४५६
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१२३-०७८।
३।२७

वडा नं.६
�नादेवी
दासको
घरदे�ख घ�सु
महरानको
घरस�म
िप�ससी ढलान

३५ ४७५ ४५ १५७५ ० ११०१ २२० ० ११६.८ ८५० ५० ५८४७ ७४२२

ज�मा १२०८७७१ १८७४२७ ३९८२४४ १७९४४४३

२१.३ १२० २०७८-३-२५ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था छ । भौचर न�बर १२०, िमित २०७८।३।२५ बाट �ी िकसान कृिष िव�ुितकरण उपभो�ा सिमित, बलानिबह�ल ५, रामनगरलाई ८ िमटरको िपएस�स पोल ५९ थानको
�.१२५००। का दरले समेत गरी �.९,७०,०००। बजेट खच� लेखेकोमा भौचरमा स�ब��धतले रकम बुझेको भरपाई तथा चेकको अध�क�ीमा समेत द�तखत गरी छाप लगाएको
नपाईएकाले सोको �माण पेश गनु�पन� �.

९७०,०००

२१.४ िविभ� २०७८-३-२५ �याब टे�ट �रपोट� िबना रकम 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� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था छ । काया�लयले िन�न योजनाह�को रकम भु�ानी गदा� नापी िकताब तथा काय�स�प� �ितवेदनमा �याबटे�ट बापतको रकम समावेश गरेकोमा भौचरसाथ �याब टे�टको
�माणप�, िबल भरपाई संल� गरेको छैन । �याब टे�टको िबल तथा �माणप� संल� नगरी भु�ानी गरेको रकम नापी िकताब तथा काय�स�प� �ितवेदन तयार गन� �ािव�धकलाई
�ज�मेवार बनाई स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� �.

ब.उ.िश.नं. भौ.नं./िमित योजनाको नाम �याब टे�ट भु�ानी रकम

गा.पा.पँु�जगत ५८-०७८।३।२४ िपसीसी ढलान काय� वडा नं.१ रामजानक� उपभो�ा सिमित ५०००

गा.पा.पँु�जगत ५९-०७८।३।२४ िपसीसी ढलान काय� वडा नं.१ रामजानक� उपभो�ा सिमित ५०००

गा.पा.पँु�जगत ९३-०७८।३।२५ िपसीसी ढलान काय� वडा नं.४ �वालामुखी िप�ससी उपभो�ा सिमित २५००

गा.पा.पँु�जगत ९४-०७८।३।२५ िपसीसी ढलान काय� वडा नं.१ नयाँ टोल म�हिनयाँ उपभो�ा समित ५०००

�देश सशत� पँु�जगत २-०७८।३।२१ वडा नं.३ िटकु�लयामा िप�ससी ढलान �ी माँ भगवती उपभो�ा सिमित १००००

�देश सशत� पँु�जगत ३-०७८।३।२५ वडा नं.४ िप�ससी ढलान उपभो�ा सिमित १५०००

ज�मा ४२५००

४२,५००
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२१.५ २२-०७८।
२।२८,

७९-०७८।
३।२४

२०७८-३-२४ िदिघया टोलमा बलान नदी िनय��ण तथा बाँध िनमा�ण काय�
िदिघया टोलमा बलान नदी िनय��ण तथा बाँध िनमा�ण काय�का लािग गो�वारा भौचर न�बर २२ िमित २०७८।२।२८ बाट �थम रिन� िबलको �.१६,३३,४६६। र गो�वारा भौचर
न�बर ७९, िमित २०७८।३।२४ बाट दो�ो रिन� िबलको �.४९,६८,७२६। गरी �.६६,०२,१९२। बजेट खच� ले�खएको छ । सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न बमो�जम रहेको
छ ।
(क) काया�लयले गो�वारा भौचर न�बर २२ िमित २०७८।२।२८ बाट �थम रिन� िबलको �.१६,३३,४६६। र गो�वारा भौचर न�बर ७९, िमित २०७८।३।२४ बाट दो�ो रिन�
िबलको �.४९,६८,७२६। गरी �.६६,०२,१९२। बजेट खच� लेखेकोमा दो�ो रिन� िबल तयार गदा� �थम रिन� िबलमा भएको काय� प�रमाण र भु�ानी रकम समेत दे�खने गरी
हालस�मको अ�ाव�धक काय�को नापी िकताब तथा िबल तयार गनु�पन�मा सो अनुसार नगरी दो�ो रिन� िबलमा अिघ�ो िबलस�म नापी भएको प�रमाण र रकम उ�ेख गरेको पाईएन
। जसले गदा� दो�ो रिन� िबलमा अिघ�ो िबलमा नापी भएको प�रमाण समावेश भएको छैन भ�े िब�व�त आधार पेश ह�न सकेन । काया�लयले िनयमानुसार नापी िकताब तयार
गनु�पद�छ ।
(ख) काया�लयले गो�वारा भौचर न�बर २२ िमित २०७८।२।२८ बाट �थम रिन� िबलको �.१६,३३,४६६। भु�ानी गरेकोमा भौचरसाथ संल� िबलभरपाई ह� परी�ण गदा� िमित
२०७८।२।१५ मा कु�ती यादबबाट �.२,७०,०००। को तथा िमित २०७८।२।२३ मा बजरंगी यादबबाट �.११,००,०००। को माटो ख�रद गरी भु�ानी गरेकोमा िनजह�बाट कित
प�रमाण माटो ख�रद गरेको उ�ेख गरेको छैन । �य�तै माटो ढुवानी बापत िमित २०७८।२।२४ मा माटो ढुवानी बापत �.४,४५,१५७। भु�ानी गरेको भरपाई पेश गरेकोमा भरपाईमा
गाडी न�बर, भु�ानी �लनेको नाम तथा कित प�रमाण, कित �ा�टर माटो ढुवानी गरेको उ�ेख गरेको छैन ।
(ग) गो�वारा भौचर न�बर ७९, िमित २०७८।३।२४ बाट दो�ो रिन� िबलको �.४९,६८,७२६। बजेट खच� लेखेकोमा �.४९,६८,४४२। को माटो ख�रद गरेको भरपाई संल�
रहेकोमा कुन �यि�बाट कित प�रमाण माटो ख�रद गरेको हो सो नखुलेको तथा रकम बुझेको भरपाईमा बु�झ�लने �यि�को द�तखत समेत भएको पाईएन । �य�तै माटो ढुवानी बापत
�.५,५५,९००। को भरपाई संल� रहेकोमा कित प�रमाण या कित �ा�टर माटो ढुवानी गरेका िववरण संल� गरेको छैन । साथै दबैु रिन� िबलमा डोर हा�जरी फाराम समेत
समावेश भएको छैन ।
(घ) काया�लयले यस बष� �थम रिन� िबलमा �.१८,१४,९६२। तथा दो�ो रिन� िबलको �.५५,२०,८०७। गरी �. ७३,३५,७६९। को काय� गरेको उ�ेख गरेकोमा जनसहभािगता
बापतको ७,३३,५७७। क�ी गरी � ६६,०२,१९२। बजेट खच� लेखेकोमा जनसहभािगताको अंश �व�प १० �ितशतका दरले योगदान भएको दे�खने तथा पु�याई गन� �माण
भौचरसाथ संल� गरेको छैन ।

२१.६ उपभो�ा सिमितबाट भएको काय� स�ब�धमा
(क) साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट िनमा�ण काय� गराउँदा वा सो स�ब�धी सेवा �ा� गदा� िमत�यियता, गुण�तरीयता वा
िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मु�य उदे�य नै रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई
तोिकए बमो�जमको काय�िव�ध पूरा गरी �य�तो काय� गराउन वा सेवा �लन सिकने उ�ेख छ । यस पा�लकाले ऐनमा उ�ेख भए बमो�जम उपरो� प�ह�को िब�लेषण नगरी उपभो�ा
सिमितबाट काय� गराएको छ । सडकको टयाक खो�ने, सडकमा माटो तथा �ाभेलको काय�, सडक आर�ससी िप�ससी ढलान, भवन िनमा�ण ज�ता काय�ह� कितपय उपभो�ा
सिमितबाट तथा कितपय िनमा�ण �यवसायीह�बाट भएको छ । ऐनमा उि��खत �ावधान बमो�जमका काय�ह� मा� उपभो�ा सिमितबाट गराउनुपद�छ ।
(ख) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ (१२) अनुसार िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ साव�जिनक िनकायले सोको रेखदेख, मम�तस�भार गन� �ज�मेवारी समेत तोक�
आयोजनाको �वािम�व उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था छ । यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह�को रेखदेख,

मम�तस�भार गन� �ज�मेवारी समेत तोक� आयोजनाको �वािम�व उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
(ग) साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७(७) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले आफूले ��येक िक�तामा गरेको खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस
गनु�पन� र आफूले गरेका काम कारवाहीको स�ब�धमा साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले तोकेको �ि�या बमो�जम तोकेको अव�धिभ� सामा�जक लेखापरी�ण गनु�पन� उ�ेख छ
। 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�धकांशमा पालना भएको पाईएन।
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(घ) उपभो�ाबाट ह�ने कामको िनमा�ण सु� िमित, लागत, काय� स�प� गनु�पन� िमित, �याद थप भएकोमा �याद थप िमित, काय�स�पादन जमानतको अव�ध, काय�स�प� भएको िमित,

नाप गरेको िमित लगायत िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता रा�नुपन�मा सो अनुसार राखेको पाईएन ।

२२ आ�त�रक आय 

१.कर तथा शु�क असुली - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा भाडा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था
रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान गरेको दे�खएन भने र असुली गरेको समेत िववरण पेश ह�न सकेन।
२.�यवसायकरः�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४को दफा५८मा गाउँपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसायकर उठाउनूपन� �यव�थारहेकोछ।पा�लकाले �यवसायीह�को लगत राखी
राज�व असुल गनू�पन�मा �यवसायीह�को लगत तथा कर रकमसमेत संकलन गरेको पाईएन।पा�लकालेयस बष� �याबसाय करमा असुली शु�यरहेबाट �यवसायदता�नभएका�यवसायीह�कोअनुगमनगरेकोपाईएन।
पा�लका�े�िभ�का�यवसायीकोअिभलेखअ�याव�धक गरी करकोदायरािभ��याउनुपद�छ।
३. रा�सद िनय��ण खाताः लेखापरी�णको �ममा र�सद िनय��ण खाता पेश नभएकोले नगदी र�सद तथा मालपोत र�सदको गत वष�को �ज�मेवारी, यस वष�को छपाई र खच�को िहसाब नरहेकोले लेखापरी�णको �ममा पेश
भएको र�सदको मा� लेखापरी�ण ग�रएको छ । उ� र�सदबाट �.६०४८००।राज�व �ा� भएकोले काया�लयले र�सद िनय��ण खाता रा�ख र�सदको आ�दानी र खच�को अिभलेख रा�नु पद�छ ।
४. �यवसायकरः�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४को दफा ५८ मा गाउँपा�लकाले आ�नो काय� �े�िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनू पन� �यव�था रहेकोछ।पा�लकाले �यवसायीह�को लगत
राखी राज�व असुल गनू�पन�मा �यवसायीह�को लगत तथा कर रकम समेत संकलन गरेको पाईएन।पा�लकालेयस बष� �याबसाय करमा असुली शु�य रहेबाट �यवसाय दता� नभएका �यवसायीह�को अनुगमन गरेको पाईएन।
पा�लका �े�िभ�का �यवसायीको अिभलेख अ�याव�धक गरी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ।
५.सवारीकरः�थानीयसरकारसंचालनऐन,२०७४को दफा६४मा पा�लकले आ�नो�े�िभ�का सवारीमा तोिकए बमो�जम सवारीदता�तथा वािष�कसवारीकर रआ�नो�े�मा आउने सबै �कारको सवारीमा तोिकए बमो�जम
सवारीकर उठाउने उ�ेखछ।स�व��धत िनकायसँग सम�वयगरी हरेकवष� दता�ह�ने सवारीको अिभलेख रा�ख कर असूलीलाई �भाबकारी बनाउनेतफ�  स�व��धत िनकायको�यानजानुपद�छ।
६.मनोर�नकरः�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४को दफा६४ बमो�जम �सनेमा,िभिडयोहल,सां�कृितक �दश�न हल,संगीत,�थयटर मनोर�न �दश�न�थल, ऐितहा�सक �थलको शू�कमा कर �लनुपन� �यव�था छ।
आ�थ�कवष� २०७७।७८ मा पा�लकाले मनोर�न कर राज�वअसुली शु�य दे�खयो ।यसपालीकाको �े�िभ� उ�नु पन� मनोर�न कर एिकन ग�रअसुल गनु� पद�छ।
७.राज�वको अिभलेखः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा �थानीय तहले आ�नो कारोवारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रसमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको
ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ ।काया�लयले यस वष� राज�व आ�दानीको ब�क नगदी िकताब र दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता राखेको दे�खएन। ऐनको �यव�था अनुसार उ�े�खत फारम राखी राज�व असुली लेखा �यव��थत
गनु�पद�छ । यस वष� नगदी र�सदबाट असुल गरेको �सफा�रस दर�तुर र मालपोत वापतको �.६०४८००।आ�दानी गरेकोमा सोको र�सद न�बर अनुसार दिैनक आवज� नराखेबाट असुली गरी आ�दानी गरेको रकम एिकन ह�न
सकेन ।
८. आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लेखापरी�णको �ममा आय ठे�का िववरण पटक पटक माग गदा� लेखापरी�ण अव�ध िभ� पेश नभएकोले आय ठे�काबाट �ा� भएको आ�दानी एिकन गन� सिकएन । काया�लयले सो स�ब�धमा
छानिवन गरी आय ठे�काबाट �ा� गनु�पन� आय संझौता वमो�जम असुल उपर गनु�पद�छ ।
९. गाउँपा�लकामा भएको सावारीसाधन तथा मे�सन औजारको लगवुक नराखेकोले आय एिकन भएन ।

२३ िश�ातफ� को तलवी �ितवेदन 

तलबी �ितवेदनःिनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा ९ तथा �वा��य सेवा ऐन िनयमावली र िश�क सेवा ऐन िनयमावली अनुसार कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय र िश�क िव�ालय िकताबखानाबाट तलबी �ितवेदन
पारीत गराएर मा� तलब भ�ा खच� ले�नु पन�मा पा�लकाले तलबी �ितवेदन पारीत नगरी िव�ालयका िश�क तथा �वा��य तफ� का कम�चारीको पा�र�िमक वापत खच� लेखेकोमा तलब भ�ा र �ेड रकम िभडान गरी एिकन गन�
नसिकएकोले तलबी �ितवेदन पा�रत गारएर मा� खच� ले�नु पन� दे�ख�छ ।

२४ िश�ातफ�  िनकासा

२४.१ १११ २०७८-३-२८ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को दफा ३९ (५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भरपाई र �माण कागजात रा�ख लेखा
रा�नु पन� �यव�था रहेको छ। कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सहजीकरणका लािग शैि�क काय��म संचालन गन� तथा �ार��भक क�ा पढाई काय��मका लािग

६३२,७५०
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िन�न १६ वटा िव�ालयह�कालाई �.६३२७५०।िनकासा गरेकोमा उ� काय��म संचालन भएको िवल भरपाईसिहत �माण पेश गनु� पन� अ�यथा असुल उपर गनु�पन� �

�.सं. िव�ालयको नाम CUG सेवा संचालन गन� २ मिहनाको रकम

१ �ी रा.द.ुता.आ.िव. म�हिनयाँ ४६७५०

२ �ीरा.�ा.िव. कमलदाहा बलानपा�ी १५०००

३ �ी भगवती रा.�ा.िव. च�ही १४७५०

४ �ी रा.�ा.िव.िदिघया १०२५०

५ �ी राम जानक� रा.�ा.िव.पतराहाटोल ६७५०

६ �ी राजे�वरी आ.िव. मौवाहा ७२२५०

७ �ी पं.र.जा.�ा.िव. दधैुला ८५००

९ �ी जनता आ.िव. बे�ही ४८०००

१० �ी रा.�ा.िव. बे�ही ३०७५०

११ �ी सलहेश द�लत रा.�ा.िव.बे�ही १२०००

१३ �ी जनता मा.िव. रामनगर कोदरक�ी ९०५००

१५ �ी जा.ग.ज.मा.िव.सेहरा रौतहट २६२२५०

१६ �ी रा.�ा.िव. रौतहट १५०००

ज�मा ६३२७५०

२४.२ छा�वृ��ः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ का अनुसार समुदाियक िव�ालयह�लाई छावृ�� अनुदान िददा िव�ालयले स�पूण� छा�ाह�, द�लत छा� र आिदवासी
जनजाित छा�को परी�ामा भएको उप��थितको आधारमा ईिमसमा नामनमेिश भएका छा�वृ�� पाउने िव�ाथ�ह�को डाटा संकलन गरी छा�वृ�� िवतरण गनु� पन�मा यस वष�

९७३,२००
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गो.भौ.५१िमित २०७८।३।०८ बाट १६ वटा िव�ालयह�लाई �.९७३२००। अनुदान िदएकोमा काय�िव�ध अनुसार िवतरण गरेको आ�थ�क वष�, िमित र सिमितको िनण�य सिहतको
भरपाई पेश गनु�पन� �

२४.३ िनःशु�क पा�पु�तकः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ अनुसार सामुदाियक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनःशु�क पा�पु�तक िदनको लािग पा�लकाले
िव�ालयह�संग शैि�क �यव�थापन सूचना �णालीमा �िव� भएको िव�ाथ�को क�ागत सं�या र दररेट अनुसार िहसाब एिकन गरी िदनु पन�मा सो िव�ध र �ि�या पुरा नगरी १६ वटा
िव�ालयलाई पा�पु�तक वापत �.१९५८५९६। अनुदान िदएको दे�खयो । िव�ालयबाट पेश पा�पु�तकको िवल भरपाईको अनुगमन �ितवेदन पेश नभएको िवतरण भरपाई
यिकन गन� सिकएन ।

िदवा खाजा अनुदानः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा सामुदाियक िव�ालयह�लाई िदवा खाजा वापतको रकम अनुदान िददा िव�ालयबाट िव�ालय संचालन भएको
िदनको क�ागत हा�जरी िववरण माग गरी �ित िव�ाथ� �ित िदन िव�ालयमा हा�जरी भएको आधारमा िदनु पन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले यस वष� गो.भौ.नं.१२९।०७८।३।३०
बाट१६ वटा िव�ालयलाई �.२०९३९९८। अनुदान िदएकोमा काय�िव�ध अनुसारको िव�ाथ� सं�या र �यव�थापन सिमित अ�य�कबाट �मािणत हाजरी र अनुगमन �ितवेदन वेगर
अनुदान िदएको दे�खएकोले वा�तिवक अनुदान रकम एिकन गन� सिकएन ।

२५ �वा��य काय��म खच�

२५.१ गाउपा�लकाले �वा��य के��गतअिभलेख अ�ाव�धक गरेको दे�खदनै भने ��येक अ�पतालगत �वा��यकम� र कम�चारीको अिभलेखसमेत �यव��थत �पमा अ�ाव�धक दे�खदनै।
गाउप�लकाले यसवष� �वा��यका कम�चारीको तलव भ�ावापत � १८०१५९१३ खच� लेखकोमा तलवी �ितवेदन पा�रत नभएकोले तलव भ�ा र �ेड लगायतको रकम एिकन गन�
आधार रहेन।साथ ैदरव�दी तथा पदपूित� र करार तथा �थायी कम�चारीको िववरण माग गदा� पेश ह�न सकेन भने �वा��य तफ� का करारका कम�चारीको छनोट िव�ध तथा करार
स�झौता र �याद थपको िववरण पेश नभएकोले एिकन सिकएन। गाउपा�लकाले ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको आधारमा करारको कम�चारी छनोट भएको भनी सुिन��चत
ग�रनुपद�छ।

२५.२

२५.३ ६७ २०७८-३-२३ आमा समुह तथा गभ�वती आमाह�संग मातृ तथा िशशुस�व�धी छलफल काय��मः गाउपा�लकाले आमासमुह तथा गभ�वती आमाह�संग मातृ िशशुस�व�धी छलफल काय��म
संचालन गरेकोभनी �वा��य सहसंयोजक च�दीलाल साफ�को � ८४९३९६ को पे�क� फछ�यौट गरेको दे�ख�छ। काय��म संचालन गन�पूव� लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन।
छलफल काय��म कैले कहा संचालन भएको अव�ध खु�ने �माण र छलफलका िवषय र माइ�यटु संल� दे�खदनै।आमासमुहको िववरण र अनुगमन र �गित �ितवेदन पेश गरेकोछैन
भने काय��म संचालनको फोटो समेत उपल�ध ह�नसकेन। अतः काय��म संचालन भएकै होभनी एिकन गन� सहभागी आमासमुहह�को िववरण छलफलको माइ�यटु उप��थित तथा
लागत अनुमान र �गित �ितवेदन पेशह�नुपन� �

८४९,३९६

२५.४ ५० २०७८-२-३० �यरोग चौमा�सक गो�ीः गाउपा�लकाले �वा��य तफ�  �यरोग स�व�धी चौमा�सक गो�ी संचालन वापत �वा��य संयोजक मो न�सम राइनलाई � ६८३२० भु�ानी गरेको छ।
काय��मको �गित �ितवेदन पेश भएको छैन।काय��म संचालनको �यानरसिहतको फोटो संल� दे�खदनै। सभाहल र जेनेरेटर तथा �ोजे�टर भाडावापत � १० हजार भु�ानी
गरेकोमा भरपाईमा गापा सभाहलमा काय��म संचालनभएको भनी उ�ेख भएको र गापासंगै आ�नै जेनेरेटर र �ोजे�टर रहेको अव�थामा अल�गै भाडा भु�ानी भएको असुल ह�नुपन�
�

१०,०००
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२५.५ ५४ २०७८-३-१५ कु�रोग िवरामी प�रवार तथा िछमेक�को परी�ण तथा एलिपइपी सेवा िव�तारः गाउपा�लकाले कु�रोग िवरामी प�रवार तथा िछमेक�को �वा��य परी�ण लगायतको काय�मा � १
लाख खच� गरेको दे�ख�छ। �वा��य परी�ण अ�तग�त के कित परी�ण ग�रएको र क�तो ��थित दे�खएको स�व�धमा �ितवेदन पेश भएको दे�खएन। �वा��य उपसंयोजक चेदीलाल
साफ�ले सहभािगता भ�ा �लएको अव�थामा समेत अल�गै उपचार प�ितमा समावेसभनी � ५००० भ�ा र एलिपइपी काय��ममा �ितवेदन वेगरनै � ५००० �ितवेदन तयारी भ�ा
भु�ानी गरेको छ। साथै त�यांक िव�लेषण काय� गरेवापत � ५००० अित�र� भ�ा �लएको दे�ख�छ।यसरी सहभािगता भ�ा �लएको अव�थाका सो वाहेकको उपचारप�ित भ�ा
एवम िव�लेषण भ�ा र �ितवेदन तयारीको अल�गै भ�ा �ा� गन� आधार पेशह�नुपन� अ�यथा स�व��धतवाट असुल ह�नुपन� �

१२,७५०

२५.६ ५७ २०७८-३-१६ नवजात िशशु तथा वालरोग एिककृत �यव�थापन काय��मः �देश२ सरकारले जारी गरेको �देश खच� मापद�ड िनद�िशका २०७७ मा काया�लयले संचालन गरेको ता�लममा सोही
काया�लयकै �ोत�यि� �िश�क भएमा क�ा �लएवापत पा�र�म नपाइने �यव�था छ।गाउपा�लकाले नवजात तथा वालरोग एिककृत �यव�थापन काय��ममा � ९९१०० खच�
लेखेको छ। काय��ममा �िश�कको �पमा �वा��य संयोजक �ी मो न�सम तथा सहसंयोजक च�दीलाल साफ�ले � ६००० भु�ानी �लएको दे�ख�छ। काय��म संचालन भएको
िमित अव�ध तथा फोटो संल� दे�खदनै भने उप��थित समेत पेशह�न सकेन।अत काया�लयले संचालन गरेको काय��ममा काया�लयकै कम�चारीले �लएको �िश�ण भ�ा करकटी गरी
असुल ह�नुपन� �

५,१००

२६ कोिभड �यव�थापन

२६.१ लागत अनुमान तयार नगरी ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ (संशोधन सिहत २०७७) को िनयम १३ मा भाडामा �लईने सवारी साधनको लागत अनुमान तयार गन�
स�ब��धत साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�ता साधन स�ब��ध �ान भएको बढीमा ३ जना द� �ािव�धकको एक सिमित गठन गरी उ� सिमितबाट भाडामा �लने सवारी साधनको
आय,ु �पेिशिफकेसन, �च�लत बजार दर, भाडामा �लने अव�ध, ई�धनको मू�य र ख� ज�ता कुराह� िवचार गरी लागत अनुमान तयार गरी िनयमानुसार �ित�पधा�बाट सवारीसाधन
भाडामा �लनुपन� �यव�था छ । काया�लयले िनयमानुसार लागत अनुमान तयार नगरी मा�सक �.१ लाख १० हजारका दरले ए�बुले�स भाडामा �लई �.१०८५०००।खच� लेखेको छ ।
िनयमानुसार लागत अनुमान तयार गरेरमा� भाडामा �लने काय� गनु� पद�छ ।

२६.२ जो�खम भ�ाः आ�थ�क वष�२०७६।७७ को �वारे�टाईन संचालन वापत २०७६ चै� दे�ख २०७७ आषाढ मसा�त स�म र आ�थ�क वष� २०७७।७८ को �ावण १ दे�ख माघ मसा�त
स�म �वारे�टाईन संचालन ५० �ितशत र ७५ �ितशत जो�खम भ�ा वापत ४० जना �वा��यकम� तथा कम�चारीह�लाई �.२९९३९६७। जो�खम भ�ा भु�ानी गरेको दे�खयो ।
आ�थ�क वष� २०७६।७७ को जो�खम भ�ा भु�ानी िददंा म.ले.पा.फा. नं २२१ भु�ानी िदन बाँक� खाता तथा क�चावारी �मािणत नगराई भु�ानी गरेकोछ भने �वारे�टाईन
संचालनमा खिटएको ४० जना कम�चारीले काय� गरेको समय र अव�ध तथा िवरामीको िववरणसमेत भौचरसाथ संल� नगरी जो�खम भ�ा उपल�ध गराएको छ। अत गतवष�को
मलेपफान २२१ तथा यसवष�को िववरण वेगरको भु�ानीको वा�तिव�ा एिकन गन� आधार रहेन।

२६.३ आय कर ऐन २०५८ (संशोधन सिहत २०७७) को दफा ८८ बमो�जम सेवा शु�क, किमसन, िव�� वोनस, अवकाश भु�ानी तथा अ�य �ितफलमा भु�ानी गदा� कुल भु�ानीको १५
�ितशत कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।आ�थ�क वष� २०७६।७७ र २०७७।७८ मा �वारे�टाईन तथा आईसोलेसनमा खिटएका कम�चारीह�लाई जो�खम भ�ा
�.२९९३९६७। भु�ानी गदा� १ �ितशत सामा�जक सुर�ा कर �.२९९२९।क�ा गरेकोमा िनयमानुसार ला�े १५ �ितशत �.४४९०९२। मा सामा�जक सुर�ा कर घटाई नपुग कर
�.४१९१६३। असुल उपर गनु� पन� �.

४१९,१६३
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�.सं. कम�चारीको नाम र पद कुल भ�ा रकम ला�े कर १५�ितशत क�ी कर
१ �ितशत

नपुग कर

१. �वा��य संयोजक �ी मो. न�सम राईन २९६९१७ ४४५३७ २९६९ ४१५६८

२. उप संयोजक च��दलाल साफ� २३२६५० ३४८९७ २३२६ ३२५७१

३. �स.अ.हे.व. अ�दलु खा�लक अ�सारी ७१९८० १०७९७ ७१९ १००७८

४. �स.अ.हे.व.देबे�� िबर मघौया ७१९८० १०७९७ ७१९ १००७८

५. �स.अ.हे.व.अिनल कुमार चौधरी ७१९८० १०७९७ ७१९ १००७८

६. �स.अ.हे.व. ह�र नारायण साह ७१९८० १०७९७ ७१९ १००७८

७. �स.अ.हे.व. रामनाथ यादव ७१९८० १०७९७ ७१९ १००७८

८. �स.अ.न.िम.ई�द ुदेिव द� ५६४०० ८४६० ५६४ ७८९६

९. �स.अ.हे.व.िवभा देवी द� ५६४०० ८४६० ५६४ ७८९६

१०. �स.अ.हे.व.नारायण झा ५६४०० ८४६० ५६४ ७८९६

११. �स.अ.हे.व.उमाका�त चौधरी ५६४०० ८४६० ५६४ ७८९६

१२. हे.अ. रोशन कुमार साह १५५१०० २३२६५ १५५१ २१७१४

१३. अ.न.िम. अनु कुमारी यादव १४६३५५ २१९५३ १४६३ २०४९०

१४. अ.हे.व. संजय कुमार दास ५३२२० ७९८३ ५३२ ७४५१

१५. �स.अ.न.िम. मिनषा कुमारी चौधरी १४९५३५ २२४३० १४९५ २०९३५

१६. हे.अ. िवजय कुमार गु�ा ५६४०० ८४६० ५६४ ७८९६

१७. अ.न.िम. न�ता कुमारी चौधरी ५३२२० ७९८३ ५३२ ७४५१

१८. अ.हे.व. बलराम कुमार मंडल ५३२२० ७९८३ ५३२ ७४५१

१९. अ.हे.व. गोपाल �साद साह १४६३५५ २१९५३ १४६३ २०४९०

२०. अ.हे.व.िवसुन �साद यादव ५३२२० ७९८३ ५३२ ७४५१
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२१. अ.न.िम.कंचन कुमारी ५३२२० ७९८३ ५३२ ७४५१

२२. अ.न.िम.शिशकला कुमारी साह ५३२२० ७९८३ ५३२ ७४५१

२३. अ.हे.व. ह�रन�दन साह १०६४४० १५९६६ १०६४ १४९०२

२४. अ.हे.व. सरोज कुमार यादव ५३२२० ७९८३ ५३२ ७४५१

२५. सहायक चौथो नारायणी प�त ५३२२० ७९८३ ५३२ ७४५१

२६. अ.हे.व.दगुा� �साद यादव १०६४४० १५९६६ १०६४ १४९०२

२७. अ.हे.व.ल�लत कुमार साह ५३२२० ७९८३ ५३२ ७४५१

२८. अ.न.िम.उषा कुमारी चौधरी ५३२२० ७९८३ ५३२ ७४५१

२९. अ.हे.वा. शुिशल कुमार मेहता ५३२२० ७९८३ ५३२ ७४५१

३०. अ.न.िम.मधु कुमारी चौधरी २८००० ४२०० २८० ३९२०

३१. अ.न.िम. िबभा कुमारी साह २८००० ४२०० २८० ३९२०

३२. अ.न.िम.िमक� कुमारी यादव १२११३५ १८१७० १२११ १६९५९

३३. अ.न.िम.अमृता कुमारी झा २८००० ४२०० २८० ३९२०

३४. पोषण संयोजक रोशन कुमार चौधरी ३०००० ४५०० ३०० ४२००

३५. सा.प. राम नारायण यादव ३६००० ५४०० ३६० ५०४०

३६. का.स. ल�लत पासमान ६४८०० ९७२० ६४८ ९०७२

३७. सवारी चालक जयिकशोर यादव १८३४० २७५१ १८३ २५६८

३८. सवारी चालक िवनोद पासमान २४००० ३६०० २४० ३३६०

३९. �.स.िन. कुमार अ�धकारी २६५७० ३९८५ २६५ ३७२०

४०. हव�दार अजय कुमार झा २२०१० ३३०१ २२० ३०८१

ज�मा २९९३९६७ ४४९०९२ २९९२९ ४१९१६३

२६.४ सोझै ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ (संशोधन सिहत २०७७) को िनयम ८५ मा साव�जिनक िनकायले एक लाख �पैया भ�दा बढी रकमको सोझौ ख�रद गदा� मौजुदा
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सूचीमा रहेका क��तमा ३ वटा सेवा �दायकबाट �ल�खत �पमा दरभाउप� वा ��ताव माग गरी ख�रद गनु�पन� र एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी ५ लाख �पैया
भ�दा बढीको सोझै ख�रद गन� नसिकने �यव�था छ । काया�लयले ३ वटा ए�बुले�स सेवा �दायकसंग दरभाउप� वा ��ताव माग नगरी सोझै ए�बुले�स संचालक मो. न�सम राईनसंग
िमित २०७६।१२।२ मा मा�सक �.१ लाख १० हजार दरले स�झौता गरी �.१०८५०००।वजेट खच� लेखेकोदे�खयो। काया�लयले ए�बुले�स संचालन वापत �.१०८५०००। वजेट
खच�लेखेमा ए�बुले�स सेवा �दान गरीएका लाभ�ाही , �वारे�टाईनमा सेवा पुयाएको िववरण, िमित, समयअव�ध, ए�बुले�स चलेको �थान तथा लगबुक �य��थत नगरी िनवेदनको
आधारमा भु�ानी गरेको दे�खएकोले काया�लयको िवशेष �यान जानुपन� एवम ��ताव मागनगरी सोझै ख�रद गरेको िनयिमत मा� सिकएन।

२७ कोिभड �यव�थापन �ितवेदन �णाली

२७.१ 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 िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेकोपाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको
काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

काय� योजना - िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थाप२०७ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा �थानीय
िवपद ्�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने
गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ् पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित
गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ् सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद्
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 काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ

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

�ज�सीःआ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ५० अनुसार पा�लकाले कोिभड १९ को �यब�थापनमा ख�रद गरेका र ह�ता�तरण भइ आएका �ज�सी मालसामानह�को
मौ�दात िबबरण तयार गरी भौितक िन�र�ण गराइ �ितवेदन �लएको दे�खएन ।

२७.२ ६ २०७८-३-२४ सोझै ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ (संशोधन सिहत २०७७) को िनयम ८५ मा साव�जिनक िनकायले एक लाख �पैया भ�दा बढी रकमको सोझौ ख�रद गदा� मौजुदा
सूचीमा रहेका क��तमा ३ वटा सेवा �दायकबाट �ल�खत �पमा दरभाउप� वा ��ताव माग गरी ख�रद गनु�पन� र एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी ५ लाख �पैया
भ�दा बढीको सोझै ख�रद गन� नसिकने �यव�था छ ।काया�लयले आईसोलेशनमा से�टरमा �योग ग�रने िविभ� सामा�ीह� ३ वटा सेवा �दायकसंग दरभाउप� वा ��ताव माग नगरी
सोझै गंगा �लला मेिडकल हललाई �.८९९६०५वजेट खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �.

८९९,६०५

२७.३ ७ २०७८-३-२४ आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा बलान िवह�ल गाउँपा�लका वडा नं १ म��हनीया �वा��य चौक�मा संचा�लत �वारे�टाईनमा खाना खाजा �यव�थापन गरे वापत अंजली
होटल(६०७६४९३०५) िवल नं २०८ दे�ख ३००, १०१ दे�ख १८७ स�म १८० टु�ा िवल मा� पेश गरी �.२३४३२००।भु�ानी गरेको छ ।काय�लयले िवल मा� पेश गरी �कोप
�यव�थापन कोषबाट �.२३४३२००। खच� लेखेकोमा काया�लयले �वारे�टाईनमा कित जना खाना खाजा खाएको, कित िदन स�म �वारे�टाईन संचालन भएको, लागत अनुमान
तयार नगरेको, अनुगमन �ितवेदन पेश नभएको, �वारे�टाईनको अिभलेख पेश नगरेकोले �वारे�टाईनमा भएको खच� एिकन गन� आधार पेश गनु�पन� �

२,३४३,२००
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२८ िविभ�
भौचर

संिघय सशत�तफ� को �माण पेशह�नुपन� 
संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��मः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात
संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले देहायको खच�ले�दा कैिफयत दे�खएकोले कैिफयतमा उ�े�खत �माण पेशह�नुपन� �

२,८४५,१९९
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गोभौ न र िमित आपूत�को नाम खच�को �कृित रकम कैिफयत

२०।०७८।१२।
२२

एटुजेड ट� ेड ए�ड
स�लायस�

सामसुग टयावलेट ख�रद १९१९८१ लागत अनमान �ज�सी दा�खला र सहायक �ज�सी �े�ता पेश ह�नुपन�

६४।०७८।०३।
२३

मो न�सम राइन आखा नाककान लगायतको �वा��य ता�लम ८०००० ता�लम संचालनको अव�ध त��वर र उप��थित सिहत �गित �ितवेदन पेशह�नुपन�

६६।०७८।०३।
२३

िनर आट� ओिपडी छपाई ७९९८० दा�खला �ितवेदन पेशह�नुपन�

७०।०७८।०३।
२३

मुकेश ट� ेडस� ए�ड
स�लायस�

�यानो झोला िवतरण २१५ �याकेट र अ�य
सामा�ी

४७९७४५ लागत अनुमान दा�खला �ितवेदन एवम िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन�

९०।०७८।०३।
२४

जयमा काली ट� ेडस� �यटुी पाल�र सामा�ी ख�रद ३५१२९० दा�खला एवम ह�ता�तरण फारम एवम �याट कटी नगरेकोले कर समायोजनको प� पेशह�नुपन�

९१।०७८।०३।
२४

मसानी क�सट��सन वाड न २ को �वा��य चौक� भवन अगाडी माटो
पुन� काम

३९१८८२ लागत अनुमान नापी काय�स�प� िवल ठे�का िवल र स�झौता पेशह�नुपन�

१०२।०७८।०३।
२४

सुरे�� कुमार यादव �ले�स ि��ट र प�लेट १००००० दा�खला एवम �योगको अव�था खु�ने �माण पेशह�नुपन�

१०४।०७८।०३।
२५

िदप ट� ेडस� छाता वषा�ती लगायतको सामा�ी ९९७७९ दा�खला र िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन�

११७।०७८।०३।
२९

चांदनी ट� ेडस� वसा�ती र झोलाह� ९९५७५ दा�खला र िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन�

११७।०७८।०३।
२९

मुकेश ट� ेडस� वसा�त र झोला ख�रद ९८१२५ दा�खला र िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन�

११८।०७८।०३।
२९

मातृ तथा नविशशु
काय��म

दा�खला र िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन� ३००००० िवल भरपाई पेश ह�नुपन�

१२७।०७८।०३।
३०

देव इले�ट� ोिन�स सुधा�रएको चुलो जडान १९८३९१ िवल भरपाई स�झौता र नापी काय�सस�प� पेशह�नुपन�

७७।०७८।०३।
२३

न�दनी इले��ट�कल
पसल

लघुउधम ता�लम अ�तग�त मोटर र �सलाई मेिशन
िवतरण

१७४४५५ दा�खला �ितवेदन एवम मटर जडानको नापी पेशह�नुपन�
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१०७।०७८।०३।
२७

अवतार इ�टर�ाइजेज �वा��य तफ� को इ�धन ख�रद १९९९९६ पा�लका चालुवाट िनयिमत इ�धनको भु�ानी भएको अव�थामा अल�गै �वा��यवाट इ�धन ख�रदको
�योजन पेशहनुपन�

ज�मा २८४५१९९

२९ तलवी �ितवेदन �वा��य 
null

३० सामा�जक सुर�ा 
१ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २६ बमो�जम सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग िनकासा भएको रकम सोही आ�थ�क वष�मा खच� नभएमा आ�थ�क बष�को अ��यमै रकम िफता� गनु�पन�माआ�थ�क वष�
२०७७।७८मा वडा नं १ दे�ख ६ स�म ल�मी ब�क �लिमटेडलाई �थम िक�ता �.२११४१४५०।, दो�ो िक�ता �.२१६४७९४७।र ते�ो िक�ता �.२३४९९४११। गरी कुल �.६६२८८८०८।िनकासा भई
�.६६१५७१४३।िवतरण गरी बाँक� �.१३१६६५।िमित २०७८।०६।१२ गते कोष तथा लेखा िनय��ण काया�लयमा िफता� गरेकोले काय�िव�ध अनुसार समयमै िफता� गनु�पन� र लेखापरी�णको �ममा सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गरेको ब�क �टेटमे�ट पेश नभएकोले ब�कले पेश गरेको िचठी स�य त�य छ भने एिकन गन� आधार नभएकोले यस स�ब�धमा काया�लयले चौमा�सक �पमा ब�क �टेमे�ट �लई िवतरण रकम एिकन गनु� पनु� पद�छ ।
२. अनुगमन तथा िनरी�णः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २७ बमो�जम म��ालय, िवभाग, �देश म��ालय तथा गाउँकाय�पा�लका अ�य� वा �मुख �शासक�य अ�धकृतले भ�ा िवतरण काय�
�कृयाको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था छ । सो बमो�जम पा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने �या��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको दे�खएन। यस वष� स�ब��धत
िनकायले काय�िव�ध अनुसार अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको पाइएन।
३. लगत क�ः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहको अिभलेखबाट नाम हटाउनुपन�मा कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएमा, एकल मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको उमेर ५ वष�
पुगेमा, ब�कबाट िवतरण भएकोमा लगातार १ बष� स�म खाता िन���य भएमा, सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने �यि� बसाई सरी अ�य� गएमा र अयो�य �यि� भ�ा �ा� गरेको �मािणत भएमा �थानीय तहको वडा काया�लयमा ३५
िदन िभ� घटना दता� गराएमा वा कुनै लाभ�ाहीले घटना दता� नगराएमा नगराएको अव�थामा �थानीय तहका वडा अ�य�, वडा सद�य वा वडा सिचव वा काय�रत कम�चारीले घटना भएको जनकारी पाएमा स�य त�य बुझी वडा
काया�लयबाट लगत क�ा गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा लाभ�ाहीको लगत क�ा गरेको िववरण लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले वा�तिवक सं�या एिकन गन� सिकएन ।
४. पारदिश�ताः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२ बमो�जम �थानीय तहले ला�ाहीको नाम दता� तथा नवीकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने ब�क, लाभ�ाहीले पूरा गनु�पन� �कृया स�ब�धी �थानीय
सामा�जक संघसं�था तथा गैर सरकारी सं�थाको सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गन� र सो स�ब��ध सूचना �थानीय एफ.एम. लगायत संचार मा�यमह�बाट �चार �सार गन� र भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम
नामावली �थानीय तहले आ�नो वेभसाईटमा रा�ने �यव�था रहेको छ ।यस वष� पा�लकाले सो बमो�जम काय� गरेको दे�खएन ।
५. साव�जिनक सुनुवाईः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३४ बमो�जम �थानीय तह तथा वडा सिमितले भ�ा स�ब�धी िवषयमा साव�जिनक सुनुवाईबाट �ा� गुनासो तथा सुझावम�ये �थानीय तहले
आफुले स�ने कुरा स�बोधन गरी �थानीय तहबाट स�बोधन ह�न नस�ने गुनासो तथा सुझाव स�ब�धका लािग �थानीय तह, �देश सरकार वा नेपाल सरकारको स�ब��धत िनकायमा पढाउनु पन� �यव�था भएकोमा सो बमो�जम
साव�जिनक सुनुवाई भएको दे�खएन ।

३१ कम�चारीको तलवी �ितवेदन

३१.१ तलवी �ितवेदनःिनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख२) अनुसार काया�लयले �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट काया�लयका कम�चारीह�को तलवी
�ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा खच� ले�नुपन� �यव�था छ । यस वष� काया�लयले कम�चारीको तलवी �ितवेदन पास नगरी � ९९३८४६४।८३ तलव खच� लेखेकोमा तलव र
�ेड िभडान गन� सिकएन। कम�चारीको दरव�दी एवम पदपूित� र स�वाको अिभलेख माग ग�रएकोमा पेशह�न नसकेकोले दरव�दी वमो�जमकै पदपित� भएको र फा�जलका कम�चारी
नरहेको भिन एिनन गन�स�ने आधार रहेन। कम�चारीको तलवभ�ा नपुगभनीिविभ� अ�यिशष�कवाट तलवभ�ा भु�ानी गरेको दे�खयोभने कितपय डोरहा�जरमा कामगन�को �याला र
सरसफाई शु�कलगायतसमेत पा�र�िमक कम�चारीवाट भु�ानी गरेकोदे�खयो। अत ऐनको �यव�था पालनगरी तलवी �ितवेदन पासगरेरमा� तलवभ�ा खच� ले�खनु पद�छ भने
स�व��धत िशष�कवाटमा� भु�ानी ह�नु पद�छ।साथै दरव�दी पदपुित� लगायत कम�चारीको अिभलेख �यव��थत रा�खनुपद�छ।
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३१.२

३२ धरौटी 

धरौटीः गत वष�को धरौटी �ज�मेवारी केित सारेको तथा यस वष� केकित �ा� र िफता�को नाम नामेसी िववरण तयार नगरेकोले धरौटी बाँक�को �यि�गत िववरण तयार गरी नाम नखुलेकोले �याद स�ने धरौटी सदर�याहा गनु� पन�
दे�खएन।काया�लयबाट धरौिट बाक�को नामनामे�स िबबरण पेश भएन ।जसबाट मौ�दात कस कसको हो एिकन गन� सिकएन ।नामनामेसी िबबरण तयार गरी नाम नखुलेको धरौट सदर�याहा गनु�पन� दे�ख�छ।

३३ ६३ २०७८-१-२१ सोझै ख�रदतफ�  
गत आवको भु�ानीः६३।०७८।०१।२१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १३ वमो�जम चालु वष�को वजेटले नखामेको खरच �यहोनु� पन� उिचत उिचत आधार र
�या� कारण भएमा स�व��धत काया�लयले संल� िवल भरपाई र पया�� कारण भएमा स�व��धत काया�लयले संल� िवल भरपाई वमो�जमको रकम आगामी वष�मा भु�ानी िदनेगरी माहालेखापरी�कवाट �वीकृत ढाचा मलेपफन
२२१ मा भु�ानी िदन वाक�को िववरण तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको सात िदनिभ� कोष तथा लेखािनय��क काया�लयवाट �मािणत गराई रा�नु पद�छ।गाउपा�लकाले आव २०७६।०७७ का िविभ� िशष�कमा भएका
िन�न खच�को मलेपफान २२१ �मािणत वेगर भु�ानी गरेको िनयिमत नभएको �

भु�ानी �ा� गन� खच�को िववरण रकम कैिफयत

�ी अिमत कुमार म�डल ६ मिहनाको घरभाडा ४३२०० स�झौता पेश नभएको र अव�ध समेत नखुलेको

�ी िवभेष कुमार यादव ४ मिहनाको घरभाडा २६८०० स�झौता पेश नभएको र अव�ध समेत नखुलेको

�ी वदिमया देवी साह ६ मिहनाको घरभाडा ३९००० स�झौता पेश नभएको र अव�ध समेत नखुलेको

�ी िनलम कुमारी यादव ३ मिहनाको घरभाडा ६०००० स�झौता पेश नभएको र अव�ध समेत नखुलेको

आर आर �टेशनरी ए�ड ट� ेडस� �टेसनरी सामा�ी ११४१३० लागत अनुमान तयार नगरेको र एकै �कृितको सामा�ी टु�ापारी ख�रद गरेको

आर ए�ड ए सिभ�सेज �टेसनरी सामा�ी ३९५००

िदपेश �टेसनरी ए�ड जेनेरल अड�र �टेसनरी सामा�ी ८४०१५

�यू यदवंुशी अफसेट �ेस �टेसनरी सामा�ी ८१९२८

राह�ल �टेसनरी ए�ड ट� ेडस� �टेसनरी सामा�ी ९२६६०

सगरमाथा िकराना पसल �टेसनरी सामा�ी २६८३७५

�सएसई इ क��यटुर �लंक �टेसनरी सामा�ी ११००००

ज�मा ९५९६०८

९५९,६०८

३४ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले एक लाख �प�या भ�दा बिढ रकमको मालसामान, ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम
८५(१क) मा २० लाख �प�यास�मको औषधीज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य�तरको समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िव�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने, िनयम ८४(१क) मा �.50 लाख �प�या स�मको

२,४७६,१०८
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औषधीज�य मालसामान �सलव�दी दरभाउप� आ�हान गरी ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । गाउपा�लकाले कोटेशनमाफ� त ज��मन मेिड�स�सवाट गाउपा�लका चालुतफ�  � ७७०००० र �४९९९३८ तथा संिघय सशत�तफ�  �
१२०६१७० गरी � २४७६१०८ को औषधी ख�रद गरेको छ।यसरी ख�रद गदा� देहायको कैिफयत दे�खएकोले िनयिमत नभएको �

· पटक पटक टु�ापारी ख�रद ग�रएको
· �वा��य लगायतको शाखाह�वाट औषधी मागगरेको फाराम पेश नभएको

· लागत अनुमान वेगर ख�रद गरेको
· उ�पादकले राि�� य�तरको समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िव�� मू�यमा एवम िशलव�दी दरभाउप� माफ� त ख�रद नगरी सोझै कोटेशनको आधारमा ख�रद गरेको
· औषधीको तुलना�मक िववरण वनाउदा प�रमाणलाई गणनामा आधार नमानी �ितयिुनट दरको कुलज�मालाईमा� मानेको
· आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफाइड 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 एंवम स�ज�कल सामान �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 दा�खला र �ज�सी िकतावमा चढाएको �माण पेश नभएको र ह�ता�तरण फारम समेत संल� नभएको
· औष�ध केकित ह�ता�तरण भएको र केकित �टोरमा मौ�दात रहेको खु�ने अिभलेख तयार नगरेको एवम मौ�दात रहेको औषधीको �यादको स�व�धमा एिकन नग�रएको ।
· �जएमिपको �माणप� सिहत औषधीको िवल पेश नभएको
तसथ� लागत अनुमान तयारगरी औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद
ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी सारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

३५ िविभ�
भौचर

गाउपा�लका चालुतफ�  टु�ा ख�रद 

टु�ा ख�रद– साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm गन� सिकने, �.५
लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा
आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोभैm ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । नगरपा�लकाले यो वष� नगरपा�लका चालुवाट िविभ� व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ एकै �कृितका व�तु तथा सेवालाई िविभ�
समयमा टु�ा गरी �ित�पधा�वाट वंिचत ह�ने गरी ख�रद गरेको दे�ख�छ।उ�े�खत ख�रदमा कैिफयतसमेत दे�खएकोले कैिफयतमा उ�े�खत �माण पेश ह�नुपन� एवम टु�ा गरी ख�रद गरेकोमा िनयिमत नदे�खएको �.

६,७१५,४६०
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गोभौ न र िमित आपुत�कको नाम ख�रद सामा�ी रकम कैिफयत

१०३।०७८।
०३।२२

अलसुहाना अटो ए�ड
इले�ट� ोिन�स

गाडी तथा मोटरसाइकल
मम�त

२३७१७५ लागत अनुमान तथा मम�त सवारीसाधनको िववरण नखुलेको एवम एकै भौचरवाट एकै�कृितको मम�त काय� केहीिदनको
फरकपारी टु�ापारी काय�गरेको

१०३।०७८।
०३।२२

राजदेवी अटो मोवाइल मोटरसाइकल मम�त ४८७४४४

१०३।०७८।
०३।२२

शमा� मोटर साइकल वक� सप मोटरसाइकल मम�त ३८४७४५

१०३।०७८।
०३।२२

�ी राज इ�टर�ाइजेज मोटरसाइकल मम�त २३०६०

१२८।०७८।
०३।२५

िदपक ट� ेडस� ए�ड स�लायस� मसल�द सामा�ी ख�रद ४९८४४३ ३० �ितशत �याटकटी नगरेको एवम ०७७।११ वाट न�फाइलर रहेकोले करसमायोजनको �माण पेशह�नुपन� तथा दा�खला
�ितवेदन पेशह�नुपन�

१२८।०७८।
०३।२५

जयमा काली ट� ेडस� मसल�द सामा�ी ख�रद ४९४९४० लागत अनुमान तथा दा�खला �ितवेदन पेशह�नुपन�

१२८।०७८।
०३।२५

ओम वु�स ए�ड जेनेरल
स�लायस�

मसल�द सामा�ी ख�रद ३८७८४

१३२।०७८।
०३।२५

�य ुयदवंुशी अफसेट �ेस मसल�द सामा�ी ९१३१७ िवल भरपाई पेशह�नुपन�

१४३।०७८।
०३।२७

लहान अफसेट �ेस क��यटुर मम�त सामा�ी २९२७२६ लागत अनुमान तथा दा�खला पेशह�नुपन�

१४३।०७८।
०३।२७

�सएसई क��यटुर क��यटुर मम�त सामा�ी ४९१९३८ लागत अनुमान तथा दा�खला पेशह�नुपन�

१६६।०७८।
०३।३०

िव�णदेुव मघैया ५ थान मोवाइलसेट
ख�रद

१००००० दा�खला एवम िवतरणको भरपाई र �योजन तथा िवतरण गन� स�ने कानुनी आधार पेशह�नुपन�

१६८।०७८।
०३।३०

अंजली होटल खाना खाजवापत ५६३५४० िवल भरपाई र �योजन पेश ह�नुपन�

१२५।०७८।
०३।२४

आयषु ट� ेडस� ए�ड स�लायस� मसल�द तथा काया�लय
सामा�ी

४९८३५८ लागत अनुमान दा�खला �ज�सी �े�ता पेशह�नुपन� एवम ३० �ितशत मुअकर कटी नगरेकोले करसमायोजनको �माण
पेशह�नुपन�
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१२५।०७८।
०३।२४

एकता अफसेट �ेस मसल�द तथा काया�लय
सामा�ी

४९९२३९ लागत अनुमान दा�खला �ज�सी �े�ता पेशह�नुपन� एवम ३० �ितशत मुअकर कटी नगरेकोले करसमायोजनको �माण
पेशह�नुपन�

१२५।०७८।
०३।२४

िदपक ट� ेडस� मसल�द तथा काया�लय
सामा�ी

४६३८०८ लागत अनुमान दा�खला �ज�सी �े�ता पेशह�नुपन� एवम ३० �ितशत मुअकर कटी नगरेको र ननफाइलर समेत रहकोले
करसमायोजनको �माण पेशह�नुपन�

१२५।०७८।
०३।२४

एकता ट� ेडस� मसल�द तथा काया�लय
सामा�ी

३६९६२३ लागत अनुमान दा�खला �ज�सी �े�ता पेशह�नुपन� एवम ३० �ितशत मुअकर कटी नगरेकोले करसमायोजनको �माण
पेशह�नुपन�

१२५।०७८।
०३।२४

िदप ट� ेडस� मसल�द तथा काया�लय
सामा�ी

८८०३२० लागत अनुमान दा�खला �ज�सी �े�ता पेशह�नुपन� एवम ३० �ितशत मुअकर कटी नगरेकोले करसमायोजनको �माण
पेशह�नुपन�

१७२।०७८।
०३।३०

नेपाल ट� ेडस� टोनर काट�ज लगायत ३००००० �ज�सी दा�खला र �ज�सी �े�तामा आ�दानी वाधेको �माण पेशह�नुपन�

ज�मा ६७१५४६०

३६ गैरसरकारी सं�थावाट ख�रद

३६.१
गैर सरकारी सं�थावाट काय�‐साव�जिनक खरीद िनयमावली२०६४को िनयम९९ वमो�जम गैरसरकारीसं�थावाट काम गराउनको लािग �य�तो कामको आव�य�ा िक�सम,

समयाव�ध, काम गुण�तर, जनशि� काय� संचालनको िव�ध सिहतको काय��े�गत शत� र ला�े रकमको मोटामोटी लागत अनुमान तयार गनु�पन�, १५ िदनको सुचना गरी मौजुदा सुची
तयार गनु�पन�, उपरो� काय��े�गत शत� पुरा गरी �यनुतम रकम ��ताव गन� ��तावको ��ताव ��वकृित पेश गन� �यव�था कानुनले गरेको छ । गाँउपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।
०७८ मा काय�ह� केही गैरसरकारी सं�थावाट गराएको साव�जिनक सूचना गरी सूचीकृतवाट �यनु द�तुर ��ताव गन�वाट खच� ले�नुपन�मा सोझै काय� गराएको पाइयो।खच� गदा�
काय��मको समयसा�रणी संचा�लत काय��म एवम �िश�ण िवषयव�तु र काय�प� आिद समेत संल� नराखी खच� लेखेको छ । लागतअनुमानतयारगरेकोछैन।मधेश �देशको �देश
खच� मापद�ड २०७७ वमो�जम �ित सहभागी मसल�द � १५०, खाजा � २५० ज�ता �यव�था भएपिन काय��म संचालनको सारलागत भ�दापिन खाजा मसल�द भाडा
खच�लगायत अ��य� खच�मा वढी भु�ानी गरेकोदे�ख�छ। कृिष मिहला िवकास पशु �वा��य लगायतको िनयिमित काय��मसमेत गाउपा�लकाको जनशि� �योग नगरी
गैरसरकारीसं�थावाट गराएको द�ख�छ। गैरसरकारी सं�थालेभने पून पा�लकाको कम�चारीवाट िवतरण �िश�ण एवम अनुगमन गराई अल�गै भ�ा िवतरण गन� गरेको दे�खयो।
गाउपा�लकाको जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा गाउपा�लकाको जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ।गै� सरकारी सं�था–साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३
को दफा ४६ मा जनचेतना स�ब�धीता�लम, अिभमु�खकरण सवलीकरण, मूल �वािहकरण ज�ता काय� गैरसरकारी सं�थावाटगराउँदा िछटो छ�रतो, �भावकारी र िमत�ययी ह�ने
भएमा साव�जिनक िनकायले गैरसरकारीसं�थावाट तोिकएको �ि�या अपनाई काय� गराउन वा सेवा �ा� गन� स�ने �यव�था छ ।तर काया�लयले �ि�या पुरा नगरी तथा काया�लयमा
जनशि� रहेको र काया�लयवाटै�भावकारी र िमत�ययी �पमा स�प� गन� स�ने काममा समेत गै.स.स. संग स�झौतागरी काय� गराएको िनयमस�मत दे�खएन।

३६.२ ११२ मिहला सशि�करणस�व�धी ता�लमः गाउपा�लकाले मिहला सशि�करण स�व�धी ता�लम संचालनगरे वापत �यू समाज प�रवत�न नेपाललाई � ३ लाख भु�ानी गरेको दे�खयो।
गैरसरकारी सं�थालाई पा�लकाले सोझै छनोट गरेको दे�खयो भने काय��म संचालन गन�को िनिम� लागत अनुमान समेत तयार गरेको दे�खदनै। ०७२।०७३ दे�खनै आय िववरण
नवुझाएको दे�खएको र दता� िनवकरणको �माणसमेत नभएकोले कानुनी �जव�ततासमेत एिकन गन� सिकएन। � १६८०० को हाते पु��तका ३५० थान िवतरण गरेको भिनएकोमा
िवतरणको भरपाई संल� छैन।काया�लयमै काय��म संचालन गरेको फोटो संल� भएकोमा समेत हलभाडा वापत � ५००० खच� लेखेको दे�खयो। सहभागीलाई यातायात खच� � १

१३,०००
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लाख २० हजार िवतरण गरेको दे�खयो।��तावनाप� ता�लम �ितवेदन र लेखावापत � २००० कादरले ५ िदनको � १०००० भु�ानी गरेको दे�खयो। काय��ममा �गित �ितवेदन
तयार गरेको दे�खदनै। काय��मको अनुगमन भएको दे�खदनै।अत काया�लयको हलमा काय��म संचालन ह�दा भु�ानी गरेको भिनएको हलभाडा � ५००० तथा लेखा र
��तावनावापतको उपल�ध गराएको � १०००० भ�ा करकटी गरी असुल ह�नुपन� �

३७ आ�थ�क सहायता खच�

३७.१ ५९ २०७८-१-९ महाय�वापतको भु�ानीः ५९।०७८।०१।०९ �थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ मा गाउपा�लकालाई आ�थ�क सहायता िदने, शुमकामना तथा समवेदना वापत खच� ले�न
पाउने �यव�था गरेको छैन । पा�लकाको वाड न ४ मा �ी �ी १०८ �ी राम मानस नाम मानस महाय� संचालन खच� भनी �ी राम नाम मानस महाय� सिमितलाई � १३ लाख ५०
हाजर भु�ानी गरेको छ। गाउसभावाट � ११ लाख ५० हजार वजेट िविनयोजन गरेकोमा � २ लाख थप धािम�क सा�कृितक संर�णवाट २ लाख भु�ानी गरेको दे�ख�छ। ९ िदन
य� संचालन गरेको भनेपिन वडा अ�य�को �सफा�रस संल� छैन भने �यानरको त��वरमा किहकतै ९ िदन संचालन भएको भनी एिकन गन� आधार छैन। गाउपा�लकाले आयोजना
गरेको भिनएकोमा गाउपा�लका वा वडाको नाम किहकतै उ�ेख नगरी अ�य�को �पमा शंकर ग�ा उ�ेख गरेको दे�ख�छ। स�झौता वेगरनै भरपाईको आधारमा िविभ� �वचनकता�
एवम मुित�कारलाई भु�ानी गरेकोछ। १५१ थान मुित�को � ३ लाख ५० हजार भु�ानी गरेको भरपाई संल� भएपिन त��वर किहकतै संल� छैन। ७ वटा �वागत गेट एवम २३ थान
पंडालवापतको � ५ लाख ८५ हाजर खच�लेखेकोमा एिकन गन� त��वर संल� दे�खदनै। काय��म संचालन प�चात �गित �ितवेदन पेश गरेकोसमेत दे�खदनै।अतः लागत अनुमान
वेगर खच� गन� र यस िक�समको आ�थ�क सहायताका �पमा िवतरणमुखी काय�मा खच� गन� �वृ��मा�थ िनय��ण गरी पूवा�धारज�य िवकास िनमा�णको काय�मा खच� गरी वजेट तथा
काय��मको उदे�य �ा� गन� �यान िदनु पद�छ ।

३७.२
आ�थ�क सहायता– �थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ मा नगरपा�लकालाई आ�थ�क सहायता िदने, शुमकामना तथा समवेदना वापत खच� ले�न पाउने �यव�था गरेको छैन । यस
िक�समले आ�थ�क सहायताका �पमा िवतरणमुखी काय�मा खच� गन� �वृ��मा�थ िनय��ण गरी पूवा�धारज�य िवकास िनमा�णको काय�मा खच� गरी वजेट तथा काय��मको उदे�य �ा�
गन� �यान िदनु पद�छ । पा�लकाले यस वष� धािम�क तथा सा�कृितक सं�था सहायतामा �.५००००० आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको छ। य�तो आ�थ�क सहायता खच� ले�ने
काय�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ भने साहायताको रकम स�व��धत सं�थाको खातामा ज�मा नगरी �यि�लाई उपल�ध गराउने काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ।

३७.३ अ�य िनकायको खच� : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ मा काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� �वीकृत बजेट तथा
काय��मको सीमािभ� रही खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले छु�ै अ��त�व र बजेट �यव�था भएको िनकायलाई समेत िन�न अनुसार भु�ानी गरेको रकम िनयिमत दे�खएन ।
यसरी खच� गदा� नगरपा�लकाको आ�नो िवकास िनमा�ण स�ब�धी बजेट �यव�थापनमा चाप पन� र काया�लयले �दान गन� सेवा �वाहमा असर पन� ह� ँदा य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पन�
दे�ख�छ।

गोभौ न र िमित िनकायको नाम काय� रकम

८०।०७८।०२।२८ सश� �हरी वल नेपाल वोड�र आउट पो� रामनगर वार�रग तथा िवजुली काय� ४६८००

९५।०७८।०३।१४ मोडन� �सिभल इ��जिनय�रग अदालतमा ज�तापाता लगाउने काय� २४८८३९

११५।०७८।०३।२३ मं�जल इ�टर�ाइजेज सश� �हरी वल ६ न गण स�रीको अ�मुिनयम �ोफाइल िनमा�ण २०००००

ज�मा ४९५६३९
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३७.४ िश�कको तलब िनकासी :- अ�तरसरकारी िव�ीय �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दीिभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान
उपल�ध गराउने �यव�था छ। सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा�गरी स�ालनमा रहेकार कुनैपिन दरब�दीतथा राहत अनुदानकोटा �ा�नगरेका िव�ालयलाई िश�क
�यव�थापन गन�गरी शैि�कस� २०७७ का लािग सहयोग अनुदानिदन सिकने �यव�थाछ।तर पा�लकाले िव�ीयसमानीकरण अनुदानबाट � १८१०००० िश�ण �सकाई अनुदानभनी
िविभ� िवधालयलाई िनकासा गरेको दे�खयो।संिघय सरकार ह�ता�त�रतवाट िनकासा ह�नुपन� िशष�कमै उ�े�खत रकम गाउपा�लकावाट िनकासा भएकोले खच�को िवल भरपाई पेश
ह�नुपद�छ र गाउपा�लकाले दोहोरो परेको छैनभनी एिकन गनु� पद�छ।

गो.भौ.नं.िमित िव�ालयको नाम िववरण रकम

४५।०७८।१२।२७ �ी राि�� य दगुा�तारा आधारभुत िवधालय म�हिनया िश�ण �सकाई अनुदानवापतको िनकासा २६००००

४५।०७८।१२।२७ �ी जनता मा�यािमक िवधालय रामनगर कोदरकटी िश�ण �सकाई अनुदानवापतको िनकासा १००००००

४५।०७८।१२।२७ �ी राजे�वरी आधारभुत िवधालय मौवाहा िश�ण �सकाई अनुदानवापतको िनकासा ५५००००

३८ १२० २०७८-३-४ सहकारीलाई अनुदान 

सहकारीलाई अनुदानः १२०।०७८।०३।०४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९ मा काया�लय �मुखले सरकारी रकम खच� गदा� �वीकृत बजेट तथा काय��मको सीमािभ� रही खच�
गनु�पन� �यव�था छ। गाउपा�लकाले रामनगर साना कृिष सहकारी सं�थालाई � १० लाख अनुदान उपल�ध गराएको छ। के क�तो काय��मको िनिम� अनुदान उपल�ध गराएको स�व�धमा लागत अनुमान तयार गरेको दे�खदनै
भने अनुदानको काय�िव�धसमेत िनमा�ण नभएको र अनुदान िवतरणकोको िनिम� ��ताव आ�हान र छनोटको आधारसमेत खुलेको दे�खदनै। नेपाल िच�लंग �याट इ�डि��जको िवल संल� गरेपिन साव�जिनक ख�रद ऐन तथा
िनयमावली वमो�जम �ित�पधा��मक तवरले ख�रद नगरी सोझै ख�रद गरेको दे�ख�छ। अनुदानको �भावका�रताको स�व�धमा काया�लयवाट अनुगमन भएको दे�खदनै। अत साव�जिनक कोषको उपयोगगदा� काय�िव�ध तयारगरी
�ित�पधा��मक तवरले सं�था छनोटगनु� पद�छ। अनुदानवाट ख�रद ग�रएको सामा�ीसमेत साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको पालनगरी �ित�पधा��मक तवरले ख�रद गन� र अनुदानको �भावका�रताको स�व�धमा
पा�लकावाट अनुगमन ग�रनुपद�छ।

३९ वह��ेि�य पोषण

३९.१ १३२ २०७८-३-३१ पोषण स�ब�धी ४ वटा काय��म संचालन गन� गो.भौ.नं.३२।०७७।१२।२६ गते पे�क� �लई पे�क� फ�य�ट गदा� ३ वटा काय��मको िववरण पेश गरी �.१००००००।भु�ानी गरेको
दे�खयो । पिहलो काय��म �कुल नजाने िकशोरीह�का लािग िदने बृहत पोषण काय��म िमित २०७८।०१।११ दे�ख १२ गते बलान िवह�लको सभा हलमा संचालन गरी
�.३८७२००।, दो�ो काय��म �वा��यकम�ह�को ६ िदने बृहत पोषण काय��म िमित २०७८।१।३ दे�ख ८ स�म वडा नं ३ �जवछ �साद यादवको घरमा ता�लम वापत
�.१५५८००।र ते�ो काय��म मिहला �वयम सेिवकाह�को ३ िदने बृहत पोषण काय��म िमित २०७८।०१।८ दे�ख १० स�म वडा नं ३ �जवछ �साद यादवको घरमा ता�लम
संचालन गरेवापत �.१४०७५०। भु�ानी गरेको दे�खयो । चौथो काय��म गभ�बती आमाह�लाई पोि�क खा�पदाथ� िवतरण(मदर हो�ल��स) िवतरण गन�का लािग लागत अनुमानमा
३०० जना गभ�बती आमाह�लाई �.१०००।दरले �.३०००००।र ढुवानी वापत �.१६२५०।गरी �.३१६२५०।काय��म संचालन गरेको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा राज�व
दा�खला ह�नुपन� �. 

३१६,२५०

३९.२ २०७८-३-३१ �देश खच� मापद�ड िनद�िशका, २०७७ को दफा १५ बमो�जम ता�लम, गो�ी, अ�तरि�या, सेिमनार, स�मेलन, काय�शाला लगायत काय��म संचालन गदा� स�ब��धत काया�लयले
संचालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �यि� भएको अव�थामा क�ा �लए वापतको पारी�िमक नपाउने तर काय�प� वापतको रकम पाउने �यव�था छ ।बह��े�ीय पोषण
काय��म अ�तग�तका िन�न काय��म पा�लकािभ� काय�प�वेगर संचालन गरेवापत �िश�क भ�ा र सहभािग भ�ा �लएकोमा कर क�ी बाहेक रकम असुल उपर गनु�पन� �.

९७,७५०
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गो.भौ. /
िमित

िववरण कर क�ी
बाहेक

८१।
०७८।
३।२३

बह��े�ी पोषण त�व िम�ण भएको िपठो िवतरण काय�मा सहयोग गरेवापत ज.न.अ. रोसन कुमार समेत ३५ जनालाई २ िदन �.७००।का दरले
�.४९०००।भु�ानी, �वा.संयोजक मो. न�सम राईनबाट बुझेको

४१६५०

१३२।
०७८।
३।३१

�कुल नजाने िकशोरीह�को लािग िदने बृहत पोषण काय��म स�ब��ध ता�लममा �िश�क वापत �वा.संयजक मो. न�सम राईन, सह संयोजक च�दी लाल
साफ� र पोषण �वम सेिवका रोशन कुमारी चौधरीलाई २ िदनमा �ित िदन १२।१२ सेशन गराए वापत �.१०००।का दरले �.३६०००।भु�ानी

३०६००

१३२।
०७८।
३।३१

मिहला �वा. �वम् सेिवकाह�को ३ िदने बृहत पोषण काय��ममा �िश�क गराएवापत �वा.संयजक मो. न�सम राईन, सह संयोजक च�दी लाल साफ� ३
िदनमा १०।१० सेशन �.१०००।दरले �.२००००। र हे.अरोशन कुमार साह, �टाफ नस� मघु कुमारी चौधरीलाई ३ िदनमा ५।५ सेशन �.१०००।का
दरले �.१००००। भु�ानी

२५५००

ज�मा ९७७५०

४० लघुउधम तथा �सपिवकास

४०.१ १३१ २०७८-३-३१ लघुउधम ता�लमः गाउपा�लकाले लघुउधम तथा �सपिवकास ता�लम अ�तग�तका िविभ� काय��म संचालन गरेवापत � ७६४४०० खच� लेखेकोछ। यसरी संचा�लत काय��मको
लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन भने काय��मको �गित �ितवेदन तथा ता�लमको �माणप� र सहभागीको हा�जरी पेश भएको दे�खएन।अत लागत अनुमागन, ता�लमको
�माणप� तथा सहभागीको उप��थित तथा कैिफयत उ�े�खत �माणसिहत �गित �ितवेदन पेशह�नुपन� �

७६४,४००
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खच� िशष�क रकम कैिफयत

३० िदने �सलाई कटाई ता�लम ०२।०३ दे�ख ०३।०१ स�म

घरभाडा ६ वाडको � ३५०० कादरले २१००० स�झौता संल� नभएको

�यानर ६ वाडको � १५०० का दरले ९००० �यानरको िवल पेशह�नुपन�

�िश�क पा�र�िमक ३ जनालाई � १३०० कादरले ३० िदनको ११७००० �िश�को दर िनधा�रणको आधार तथा छनोट �कृया र स�झौता पेशह�नुपन�

�िश�कको यातायात खच� ३ जनालाई २०० कादरले ३०
िदनको

१८००० पा�र�िमक भु�ानीगरेको अव�थामा ३० िदननै यातायात खच� भु�ानी गनु�को कारण पेश
ह�नुपन�

खाजा िचया लगायतको खच� २९७००० िम��यियता कायम नभएको

१५ िदने लाहचुरा ता�लम

�िश�क भ�ा १५ िदनको � १३०० कादरले १९५०० दर छनोटको आधार र स�झौता पेशह�नुपन�

�िश�कको यातायात खच� ३०००

खाजा पानी लगायतको खच� ३८२५० सहभागीको उप��थित

३० िदने �यिुट�सयन ता�लम

घरभाडा ३५००

�यानर १५००

�िश�क भ�ा २ जनाको ३० िदनको � १३०० कादरले ७८०० छनोटको र दर िनधा�रणको आधार पेशह�नुपन�

�िश�क यातायात २ जनाको ३० िदनको � २०० कादरले १२०००

खाजा तथा िचया खच� ७६५००

अ�य िविवध खच� ३ वटै ता�लमको ज�मा १०१३००

ज�मा ७२५३५०

४०.२ १२१ २०७८-३-२४ सीपिवकास तथा जनचेतना ता�लमः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि�
गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।पा�लकाले �सप िवकास तथा जनचेतना काय� गरेकोभनी एसके िवशेष� परामश�लाई � ५ लाख भु�ानी गरेको छ।

५००,०००
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��तावना वमो�जमको काय� र खच� भएकनभएको स�व�धमा �गित �ितवेदन पेश भएको छैन भने पा�लकाले काय��मको स�व�धमा अनुगमन गरेको �ितवेदन समेत संल� गरेकोछैन।
ता�लम स�प� प�चात सहभागीलाई �माणप� िवतरण गरेको �माण उपल�धछैन भने �िश�कको िववरणसमेत संल� छैन।सहभागीको सहभािगता एिकन गन� हा�जरीसमेत पेश ह�न
सकेन। परामश� सं�था २०७८ जे�दे�खनै न�फाइलर समेत रहेको दे�खयो।अत पा�लकाले यसस�व�धमा स�यता एिकनगरी �ितवेदन पेशह�नुपन� �

४१ ७२ २०७८-३-२३ धानवाली पकेट �े� 

धानवाली पकेट �े� काय��मः गाउपा�लकाले �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना अ�तग�त साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म वमो�जम धानवाली पकेट काय��म संचालन भएकवापत � २०
लाख खच� गरेको दे�ख�छ। वाड न १, ३ मा १ वटा र वाड न ५ मा २ वटा गरी ४ वटा धानवाली पकेट काय��म संचालन भएकोमा हरेक काय��मको � ५ लाखको दरले ४ वटाको � २० लाख खच� गरेकोमा देहायको कैिफयत
दे�खएको छ। यसैगरी एकै काय��मलाई समेत टु�ापारी अलग अलग तवरले ख�रद गरेको दे�खयो भने काय��मको अनुगमन र �गित �ितवेदन संल� छैन।सामा�ी िवतरणको स�व�धमा स�झौतामा �पेिशिफकेसन खुलेको
दे�खदनै भने स�व��धत �ािव�धकवाट काय�स�प� �ितवेदन तयारगरी कृषकको वठैकवाट िनण�य अनुमोदनगरी अनुदान रकम भु�ानी गनु�पन�मा काय�स�प� �ितवेदननै तयार गरेको दे�खएन। अत कैिफयतमा उ�े�खत �माण
सिहत स�व��धत �ािव�धकवाट �मािणत काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

िववरण प�रमाण दर ज�मा रकम ४ काय��मको ४वटा काय��मको काया�लयले �यहोरेको कैिफयत

उ�तधान िवउख�रद ४००० केजी ८० ३२०००० १६०००० िवतरणको भरपाई पेश ह�नुपन�

जैिवक तथा रसाइिनक मल ख�रद १०००००० ५००००० सोझै ख�रद

ज�गा तयारी खच� २००००० १००००० िवल भरपाई पेश ह�नुपन�

�यामी खच� २००००० १००००० डोरहा�जर पेश ह�नुपन�

�यालो �ुवेल जडान १६ थान २५००० ४००००० ३४०००० जडान गरेको नापी पेशह�नुपन�

इले��ट�कल मोटर ख�रद १६ थान २६००० ४१६००० ३५३६०० मोटर जडान गरेको नापी पेशह�नुपन�

राइस कटर मेिशन ८ ३५००० २८०००० १४०००० िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन�

वो�रग चाज� १६ २०००० ३२०००० १३९००० दर रेट िनधा�रणको आधार

साइन वोड� ४ १००० ४००० ४०००

अ�य िविवध सामा�ी ४ ३५६२० १४२४८० १४२४८०

अ�य िविवध खच� २०९२० २०९२० २०९२०

ज�मा २००००००

२,०००,०००

४२ वा�ा पकेट �े�
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४२.१ ७१ २०७८-३-२३ वा�ा पकेट �े� काय��मः गाउपा�लकाले �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना अ�तग�त साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म वमो�जम वा�ा पकेट
�े� पकेट काय��म संचालन भएवापत � १५ लाख खच� गरेको दे�ख�छ। ३ सं�थामाफ� त पकेट काय��म संचालन भएकोमा हरेक काय��मको � ५ लाखको दरले ३ वटाको � १५
लाख खच� गरेकोछ। साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै
सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले यो वष�
संिघय सरकार चालुवाट �ित�पधा� वेगर िविभ� ३ सं�थालाई छनोटगरी पाठी तथा वोका र घासको िवउ तथा भेटनरी खोप र वा�ापालन स�व�धी ता�लम लगायतको काय��ममा �
१५ लाख खच� लेखेको छ।कृिष सहकारी सं�थाले िविभ� �यि�वाट भरपाईको आधारमा ९० थान वा�ा र ६ थान वोका ख�रदगरेकोमा वा�ा तथा वोकाको दररेट िनधा�रणको
आधार �प� दे�खदनै। भेटनरी खोपलगायतको िवल र ता�लमको खच� संल�गरी काया�लयलाई पेशगरेको आधारमा भु�ानी गरेको दे�ख�छ। काय��मको समि�गत लागत अनुमान
तयार गरेको दे�खदनै भने केक�तो वोका र पाठी ख�रद गनु�पन�हो सो स�व�धमा स�झौता र काया�देशमा समेत उ�ेख गरेकोदे�खदनै।ख�रद ग�रएको वोका र पाठीको �पेिशिफकेसन
उ�ेख नभएको र गुण�त�रयतासमेत एिकन ग�रएको �माण भेिटएन। ख�रद ग�रएको वोकाको मु�य वरावरको रकमको िवमा गनु�पन�मा िबमा गरेको दे�खएन।वोकाह� शा�ररीक �पमा
�व��य भए नभएको पशु िचिक�सकबाट जाँचबुझ गराई सोको आधारमा �व�थ बोकाह� मा� ख�रद गनु�पन�मा �वा��य परी�णनै गराएको दे�खएन। काया�लयले काय��म संचालन
गनु�पूव� कृषक�तरमा सूचना �वाह गरी पन� आएको आवेदनवाट कृषक छनौट गरी बोका िवतरण गनु�पन�मा कृषकको माग तथा छनौटको आधार तयार नगरी बोका ख�रद गरेको
दे�खयो। िवतरण ग�रएको कृषकको स�पक�  न�वर समेत नखुलेकोले र टयाग समेत उ�ेख नगरेकोले वोकाको भरपाईमा संल�ले वोका वुझेकोस�व�धमा एिकन गन� सिकएन। िवतरण
ग�रएको वोका २ वष�स�म िव�� िवतरण गन� नपाउने उ�ेख भएपिन समयसमयलमा अनुमगन गरेको नदे�खएकोले वोकाको �वा��य अव�था लगातय िव�� िवतरण गरेको स�व�धमा
स�यता एिकन गन� आधार भएन। लागत अनुमानसमेत तयार नगरी सोझै ख�रद गरेको तथा जात र तौलसमेत नखुलाई भरपाई संल� गरेको एवम िवतरण गरेको वोकामा टयाग समेत
उ�ेख नगरेकोले पा�लकाले यसस�व�धमा वृ��तत अनुगमन गरी भएको खच� तथा िवतरण गरेको वा�तिवक सं�या र िवतरणको छनोटको आधारसिहतको अनुगमन �ितवेदन
कैिफयतमा उ�े�खत �माणको पेश ह�नुपन� �

ि�याकलाप प�रमाण दर ज�मा रकम ३
काय��मको

३ वटा काय��मको काया�लयले
�यहोरेको

कैिफयत

वा�ा खोर िनमा�ण ९० ८००० २७००००० ० भरपाई संल� भएपिन खोर िनमा�ण भएको नापी तथा अनुगमन
पेश नभएको

माउ वा�ा ख�रद ९० १०००० ९००००० ९००००० टु�ापारी सोझै भरपाईको आधारमा ख�रद

उ�त जातको वोका
ख�रद

६ ७५००० ४५०००० ४५०००० टु�ापारी सोझै भरपाईको आधारमा ख�रद

घासको िवउ ख�रद ३००
केजी

१५० ४५००० ४५०००

पर�जवी िनय��ण तथा
खोप

३ पटक १०००० ३०००० ३००००

वा�ापालन ता�लम ३ पटक २५००० ७५००० ७५००० खच�मा िम��यियता कायम ह�नुपन�

१,५००,०००
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४२.२ १८० २०७८-३-३१ वोयर जातको बोका ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै
सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ। पा�लकाले उ�त
जातको वोका िवतरण काय��मवापत � ४७५००० खच� लेखेको दे�ख�छ। �ित वोका � १ लाखको दरले ३ वोकाको � ३ लाखमा ख�रद गरेकोभनी भरपाई संल� रहेकोमा केक�तो
जातको वोका कुन आधारमा दर िनधा�रण गरेको आधार �प� दे�खदनै। वोका िवतरणको काय�िव�ध वेगर सोझै ३ वोका ३ �यि�लाई ह�ता�तरण गरेको दे�ख�छ। ह�ता�तरण
ग�रएको वोकामा टयाग लगाएको दे�खदनै भने िवमासमेत गरेकोदे�खदनै। िवतरण ग�रएको वोकाको हालको अव�थाको स�व�धमा अनुगमन गरेको नदे�खएकोले एिकन गन� आधार
भएन। वाड न १ र ३ मा पशुपालन स�व�धी २ पटक ता�लम संचलान वापत � १ लाख खच� लेखेकोमा ता�लमको �ितवेदन संल� छैन। अत साव�जिनक कोषवाट अनुदानमा वोका
िवतरण गदा� काय�िव�ध वेगर छनोटको आधार िनधा�रण नगरी सोझै ३ �यि�लाई ह�ता�तरण गरेको र वोकाको दर िनधा�रणको आधार �प� नभएको र �ाग समेत लगाएको
नदे�खएकोले िनयिमत नभएको �

३००,०००

४३ ९६ २०७८-३-२४ त�यांक संकलन भ�ा 
त�यांक संकलन वापत कम�चीरीलाई अल�गै दिैनक भ�ाः अथ�म��ालयको काय�संचालन िनद�िशका २०७५को प�र�छेद७ खच�को मापद�डस�व�धी िनण�यतथा काय�िव�धको ७।१।१मा वठैकभ�ाको मापद�डको स�व�धमा
�यव�था गरेकोछ। काया�लयसमय अिघवापछी भएको वठैकमा मा� भ�ा पाउने �यव�थाछभने एउटै िनकायर अ�तगत�का पदा�धकारी तथा कम�चारीमा� व�ने वठैकमा भ�ा �दान गन� निम�ने �यव�थाछ। पा�लकाले त�याकं
अधाव�धक काय��म अनुसार पशु र कृिषशाखामा काय�रत �ािव�धक कम�चारीले कृषकको घरदलैोमा गई त�यांक संकलन गरेकोभनी ०३।१० दे�ख ०३।२० स�मको अल�गै भ�ा �लएको दे�ख�छ। यसरी काया�लयको िनयिमत
काय�मा पा�लकािभ�ै त�यांक संकलन गदा� भ�ा िवतरण गन� स�ने आधार पेशह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

�ंसं पद कम�चारीको नाम भु�ानी रकम

१ अ�धकृत छैठौ मुसह� साह १६४००

२ अ�धकृत छैठौ नथुनी म�डल १६४००

३ नापसे कुलान�द चौधरी १२३००

४ ना�ास पशुपती मह�ो १२३००

५ ना�ास वृजेश झा १२३००

ज�मा ६९७००

६९,७००

४४ ५७ २०७८-३-२६ मिहला �वयमसेिवकाको �ो�साहन र वािष�क सिम�ा वठैक 

मिहला �वयमसेिवकाको �ो�साहन र वािष�क सिम�ा वठैकः ५७।०३।१६ गाउपा�लकाले �वयम सेिवकाको �ो�साहन र वािष�क सिम�ा वठैकमा � ११०९५० खच� गरेकोछ। वठैकको अव�ध खु�ने �माण पेश भएकोछैन भने
पा�लकामा वठैक संचालन भएपिन हल �ोजे�टर र जेनेरेटर भाडा वापत � ६००० खच� लेखेकोछ। िनयिमत वठैकमा समेत �वा��य संयोजक तथा सहसंयोजकले �िश�क भ�ा वापत � ४००० भु�ानी �लएको दे�ख�छ।
वठैकमा के क�तो सिम�ा भएको िनण�यको माइ�यटु संल�छैन। अत काया�लयमा भएको काय��ममा भु�ानी ग�रएको हल �ोजे�टर र जेनेरेटर भाडा वापतको रकम र दवु ै�िश�कले �लएको �िश�णवापतको भ�ा करकटी गरी
असुल ह�नुपन� �

६,८००

४५ ५३ २०७८-१-७ िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन� ९,३६०
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घासको िवउ िवतरणः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।
गाउपा�लकाले ७९५ के�ज जैघास तथा १० केजी व�सम घास ख�रद गरेको भनी � ९९४०० खच� लेखेको छ।घास िवतरणको िनिम� कृषक छनोटको आधार दे�खदनै भने िवतरण गरेको अनुगमन समेत भएको दे�खदनै। ख�रद
गरेको घासको िवउम�ये जैघासतफ�  ७१७ केजीमा� िवतरण गरेको भरपाई संल� दे�ख�छ। अत नपुग ७८ केजीको िवतरणको भरपाई पेशह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

४६ �धानम��ी रोजगार काय��म 

१. �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एव सामुदाियक पूवा�धारह�को िवकासमाफ� त नाग�रकको जीवन यापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार
काय��म स�ालनमा रहेको छ।यस काय��म अ�तग�त �थानीयतहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, �ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ६५६ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई
�. १९२४६८७६।खच� गरेको छ।लि�त वग�लाई ३० िदन दे�ख १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन्।उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी
सृजना भएतापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै।
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�.सं. िनमा�ण काय� अव�ध रोजगार पाउनेको
सं�या

खच� रकम

१ वडा नं.३ को ल�मी नारायण म��दरको िभि� भागको रंगरोगन तथा पोखरीह�को मम�त स�भार काय� २०७७।१२।३१ दे�ख०७८।३।२० १८ जना ६५३४८८

२ वडा नं.३ को दधैुलाटोल(सािवकको मौवाहा वडा नं.८ ) को पोखरी संर�ण तथा मम�त स�भार काय� २०७८।१।६ दे�ख०७८।३।१० ५२ जना ११९५८२१

३ वडा नं.३ को दधैुलाटोल(सािवकको मौवाहा वडा नं.९) को पोखरी संर�ण तथा मम�त स�भार काय� २०७८।१।६ दे�ख०७८।३।१० ४२ जना ११८७५४९

४ वडा नं.४ को बलान खोलामा नदी िनय��ण काय� २०७७।१२।३१ दे�ख०७८।३।१८ ४८ जना १९८५२८०

५ वडा नं.२ को दि�ण िदघयाटोलमा बलान खोलामा नदी िनय��ण काय� २०७८।०१।०६ दे�ख०७८।३।१८ ५५ जना १८४८२७५

६ वडा नं.६ को सुखदेव दासको घर दे�ख नहर स�म बाँध िनमा�ण तथा मम�त स�भार काय� २०७७।१२।३१ दे�ख०७८।०३।
०४

४७ जना १४९६१९८

७ वडा नं.६को धामी चौधरी घरदे�ख पैनपैिव पोखरी स�मको सडक मम�त स�भार काय� २०७८।०१।०५ दे�ख०७८।३।१३ ३०जना ९९६७७६

८ वडा नं.५को डबरी पोखरीको मम�त स�भार काय� २०७८।०१।०६ दे�ख०७८।३।१० ५० जना १७९४५०७

९ वडा नं.३ को पूव� टोल दे�ख धामी पोखरी स�मको सडक मम�त स�भार काय� २०७८।०१।१९ दे�ख०७८।२।२९ ४८ जना ७९१५२७

१० वडा नं.४को बेनी पोखरीको मम�त स�भार काय� २०७७।१२।३१ दे�ख०७८।३।१९ २४ जना ९९२६४०

११ वडा नं.४ बे��हको रा.�ा.िव.( सािवकको वडा नं.८) दे�ख पुव� िटकु�लया स�म सडक िनमा�ण तथा मम�त स�भार काय� २०७८।०१।०६ दे�ख०७८।३।१५ ३० जना ९८४८८५

१२ वडा नं.३ को चकरघटी पोखरी पूव� दि�ण बाँध िनमा�ण २०७८।०१।०६ दे�ख०७८।३।०४ ३० जना ७८४८०६

१३ वडा नं.४ को �दय यादव घर दे�ख प��चम ईनार स�म सडक मम�त स�भार काय� २०७७।१२।३१ दे�ख०७८।३।१८ १२ जना ४९६३२०

१४ वडा नं.३ को कु�हरा पोखरी मम�त स�भार काय� २०७८।०१।०६ दे�ख०७८।२।३० ३४ जना ४९६३२०

१५ वडा नं.५ को खेल मैदान मम�त स�भार काय� २०७८।०१।०६ दे�ख०७८।३।१५ २० जना ६५४५२२

१६ वडा नं.२ को डोरी डगरको मम�त स�भार काय� २०७८।०१।०९ दे�ख०७८।३।१० २९ जना ८९९०६३

१७ वडा नं.३ को िटकु�लया टोल दे�ख उ�र नहर स�मको सडकको मम�त स�भार काय� २०७८।०१।१९ दे�ख०७८।२।३१ ४५ जना ६९८४६७

१८ वडा नं.६ को जटयाही पोखरीको मम�त स�भार काय� २०७८।०१।०६ दे�ख०७८।३।१० २२ जना ६९०७१२

१९ वडा नं.२ को पथराहाटोल दे�ख दि�ण वडा नं.३ को रामटोल ह�द ैवडा नं.३ को नविनिम�त वडा काया�लय स�म सडक मम�त
स�भार काय�

२०७८।०१।१० दे�ख०७८।३।०८ ५९९७२०
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ज�मा १९२४६८७६

२ साव�जिनक सुनुवाईः �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन (पिहलो संशोधन २०७७) िनद�िशका, २०७५ को दफा ७८ मा स�ब��ध गाउँ काय�पा�लकाका लाभ�ाहीह�को संल�तामा वष�को क��तमा एक पटक साव�जिनक
सुनुवाई काय��म आयोजना गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले साव�जिनक सुनुवाई गरेको दे�खएन ।
३ अनुगमन, मू�यांकन तथा �ितवेदनः �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन (पिहलो संशोधन २०७७) िनद�िशका, २०७५ को दफा ७३ मा रोजगारको िनयिमत �पमा अनुगमन तथा मू�यांकन �थानीय तहले काय��मको
स�ब��ध गाउँ काय�पा�लकाले गनु� पन� �यव�था छ । यस वष� काया�लयले �धानम��ी रोजगार काय��मको अनुगमन, मू�यांकन गरी �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन । गाउँ काया�पा�लकाले अिनवाय� �पमा आयोजनाह�को िनयिमत
अनुगमन गनु� पद�छ ।
४ पारदिश�ताः�धानम��ी रोजगार काय��म संचालन (पिहलो संशोधन २०७७) िनद�िशका, २०७५ को प�र�छेद १३ बमो�जम पारदिश�ता �व�नका लािग बेरोजगार भ�ा पाउने �ा� गन� लाग�ाहीह�को नाम नामेसी स�ब��धत
�थानीय तहले आ�नो वेभ साइटमा रा�ने, बेरोजगार स�ब��ध सूचना �काशन तथा �सारण गनु�पन�, अ�ाव�धक सूचना तथा जानकारी साव�जिनक गनु�पन�, गुनासो सु�का लािग गुनासो पेिटका रा�नु पन�, सेवा�ाही सु�तुि�
सव��ण गनु�पन� �यव�था भएकोमा सो बमो�जमको काय� गरेको दे�खएन।
५.�धानम��ी रोजगार काय��म संचालन (पिहलो संशोधन २०७७) िनद�िशका, २०७५ को दफा ७० मा यस काय��म अ�तग�त रोजगार आयोजनाका स�भािवत �े�ह� कृिष, सहकारी तथा पशु िवकास, उजा� �संचाई तथा निद
िनय��ण, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, पय�टन �व��न, सडक यातायात, सामुदाियक पूवा�धार िनमा�ण अ�तग�त िविभ� काय��म संचालन गन� सिकने उ�ेख भएकोमा यस पा�लकामा अ�धकांश रोजगार
आयोजनामा कुलो, बाटो सरसफाई र मम�त ज�ता काय�मा खच� गरेको छ । िनद�िशकाले तोकेका �े�ह�मा योजनाब� तवरले खच� गरी काय��मको �भावका�रता अिभवृि�मा काया�लयको �यान जानुपद�छ ।
६.सुप�रवे�ण तथा गुण�तर िनय��णः �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन (पिहलो संशोधन २०७७) िनद�िशका, २०७५ को दफा २९ मा स�ब��धत �थानीय तह वा आयोजना �मुखले आ�नो �े�िभ� संचा�लत रोजगार
आयोजनामा काय� गन� खटाईएका �िमक समुहको कामको िनयिमत �पमा सुप�रवे�ण गनु�पन� �यव�था छ ।�य�तै ७२ मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक िनमा�ण र अ�य साव�जिनक कामह�को गुण�तर
िनय��णमा उिचत �यान िदनुपन� एवं आ�नो �ािव�धक कम�चारीलाई खटाई दफा २९ बमो�जम गुण�तरको सुप�रवे�ण गन� �य�था िमलाउनुपन� उ�ेख छ । काया�लयबाट �िमक समूहबाट भएको कामको िनयिमत �पमा
सुप�रवे�ण गरेको तथा गुण�तर िनय��णमा उिचत �यान पुयाएको पाईएन ।

४७ १७९ २०७८-३-३१ पशु �या��सनेसन 

पशु �या��सनेसन काय��मः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन�
�यव�था छ।गाउपा�लकाले िविभ� समयमा पशु �या��सनेसन काय��म संचलन गरेकोभनी � ४ लाख र पशु �वा��य वाझोपना िनवारण िशिवरवापत � ३ लाख गरी � ७ लाखको पशु �ािव�धक नथुनी म�डलको पे�क� फछ�यौट
ग�रएको दे�ख�छ। लागत अनुमान तयारनगरी काय��ममा �या��सन तथा �या��सनेसन उपकरणह� अ�य िविभ� िशष�कमा खच� लेखेकोमा काय��मको �गित �ितवेदन र अनुगमन गरेको �ितवेदन समेत संल� छैन।काय��म
संचालन गन�को िनिम� साव�जिनक सुचना �कासन गरेको दे�खदनै भने काय��ममा िविभ� िशष�कमा खच� गदा� िम��यियता अवल�वन नगरी �या��सनसमेत सोझै ख�रद गरेको दे�ख�छ।ता�लम काय��म वाड न ५ र ६ मा
संचालन भएको भिनएकोमा ता�लममा सहभािगता र उप��थितको �माण संल� छैन। अत सहभागीको उप��थित सिहत लागत अनुमान वेगर संचालन भएको दवु ैकाय��म िनयिमत नभएको �

७००,०००

४८ अनुगमन भ�ा भु�ानी

४८.१ अनुगमन भ�ाः पा�लकाबाट संचा�लत काय��मको अनुगमन तथा सहभाग भए वापत भ�ा �लन पाउने कानूनी �यव�था नभएकोमा घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा दता� िशिवर
संचालन गरे वापत देहायका पदा�धकारी तथा कम�चारीह�ले अनुगमन भ�ा वापत �.१२४८०० खच� लेखेकोले कर क�ी बाहेक असुल उपर गनु�पन� �

१०६,०८०
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�.सं. नाम र पद अनुगमन िदन भु�ानी भ�ा भु�ानी
कर क�ी बाहेक

१. गा.पा. अ�य� दयान�द गोईत ६ ९६०० ८१६०

२. गा.पा. उपा�य� �वी गु�ा ६ ९६०० ८१६०

३. �.�.अ.कु�दन कुमार कण� ६ ९६०० ८१६०

४. वडा अ�य� बैजनाथ यादव ६ ९६०० ८१६०

५. आई.िट.अ�धकृत सुरे�� कुमार यादव ६ ९६०० ८१६०

६. �ज�सी �मुख राम नारायण यादव ६ ६००० ५१००

७. एम.आई.एस.अपरेटर �मे�वर �साद गु�ा ६ ७२०० ६१२०

८. िफ�ड सहायक जगरनाथ मंडल ६ ६००० ५१००

९ वडा सिचव रमेश म�रक यादव १६ ९६०० ८१६०

१० वडा सिचव िव�णदेुव मघौया १६ ९६०० ८१६०

११ वडा सिचव अ�तलाल खवास १६ ९६०० ८१६०

१२ वडा सिचव राम बाबु यादव १६ ९६०० ८१६०

१३ वडा सिचव उदय शंकर म�लक १६ ९६०० ८१६०

१४ वडा सिचव च�� नारायण चौधरी १६ ९६०० ८१६०

ज�मा १२४८०० १०६०८०

४८.२ १८२ २०७८-३-२२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को दफा ३९ (५)मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भरपाई र �माण कागजात रा�ख लेखा
रा�नु पन� �यव�था रहेको छ।िफ�ड सहायक �ी जगरनाथ कुमार मंडललाई िविभ� खच� वापत �.१६३२००। र गोभौ नं १८३।०७८।३।२ मा मसल�द खच� बापत िफ�ड सहायक
�ी जगरनाथ कुमार मंडललाई �.१०८०००। भु�ानी गरेकोमा सो िवल भरपाई सिहतको �माण पेश गनु� पन� �.

२७१,२००

४८.३ ७३ २०७८-२-१९ गणक तथा सुप�रवे�कको मु�याकंनकता�को भ�ाः७३।०७८।०२।१९ अथ� म��ालयको काय�संचालन िनद�िशका २०७५को प�र�छेद ७ खच�को मापद�ड स�व�धी िनण�य तथा
काय�िव�ध को ७।१।१ मा वठैक भ�ाको मापद�डको स�व�धमा �यव�था गरेको छ। काया�लय समय अिघ वा पछी भएको वठैकमा मा� भ�ा पाउने �यव�था छ भने एउटै िनकाय र
अ�तगत�का पदा�धकारी तथा कम�चारी मा� व�ने वठैकमा भ�ा �दान गन� निम�ने �यव�था छ। तर गाउपा�लकाले गणक तथा सुप�रवे�क छनोट काय� गरेकोभनी मु�याकंनकता�लाई

४७,०००
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पा�र�िमक भनी भ�ा िवतरण गरेको छ। कम�चारी छनोटको काय�िव�ध तयार गरेको छैन भने साव�जिनक सुचना �कासन गरेको दे�खदनै। के कितले आवेदन िदएको र छनोटको
आधारसमेत �प� नभएकोले पारदश� र �ित�पधा��मक �पमा कम�चारी छनोट भएकोभनी एिकन गन� आधार नभएकोले मु�याकंनकता�ले पा�र�िमक वापत ८ कम�चारीले �लएको
भ�ा उपल�ध गराउन स�ने आधार पेश ह�नुपन� � 

४९ अनुमगन तथा संपरी�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 । यो
वष�को लेखापर��णको �ममा कुनै प�न बे�ज ुफ��ट भइ संपर��णको ला�ग पेश भएको छैन ।
� हजारमा

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

८०३२५ ० ८०३२५


