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महकतरी गाउँपापल्ा
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िूरदरष(Vision)

जवाफिेरह्ा, पारिर्य् ा र पनषा कवरयन गन् रवश्नसर ्ंस्ा ह'ने ।

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency
and Integrity)

गन्तर(Mission)

िे्मा सव्नन एवं गणुस्रीर लेखापरीकण ्ेवा किान गन् ।

(Provide Independent and QualityAudit Service to the Nation)

मूलर मानर्ा(Core Values)

सव्नन्ा (Independence)

पनषा (Integrity)

पारिर्य् ा (Transparency)

जवाफिेरह्ा (Accountability)

तराव्ारर््ा (Professionalism)



महालेखापरीक््क भनाइ

नेपाल्क ्ंरवधान्क धारा २४१ मा ्ंघ, किे् र स्ानसर ्ह्ा ्बै
्र्ारी ्ारायलर्क लेखा ्ाननु बमकरजम पनरपम््ा, पम्तररर्ा, ्ारयिक्ा,
कभाव्ारर्ा र औरितर ्मे््क रविार गरी महालेखापरीक्बाब लेखापरीकण हनेु
तरवस्ा छ । लेखापरीकण ऐन, २०७५ ्क िफा २०(२) मा महालेखापरीक्ले
कतरे् स्ानसर ्ह्क लेखापरीकण ्मपप गरी अलग अलग कप्वेिन जारी गनय
्कने तरवस्ा छ । उरललरख् ्ंवैधापन् ््ा ्ाननुस तरवस्ा एंव नेपाल
्र्ारी लेखापरीकण मान, रवतसर लेखापरीकण मागयि्यन, स्ानसर ्ह
लेखापरीकण पनि्र््ा, महालेखापरीक््क वार्य् लेखापरीकण रकजना र स्ानसर
्ह्ँग ्मबरनध् ऐन, पनरम्क आधारमा र् स्ानसर ्ह्क २०७७।०७८ ्क आप्य् ्ारकबार्क
लेखापरीकण ्मपप गरी रक कप्वेिन जारी गररए्क छ।

सक् ्ाधन्क काप् र पररिालन ्मबनधमा पनरपम््ा, पम्तररर्ा, ्ारयिक्ा र कभाव्ारर्ा्ा पकबाब
रवशे् ण गरी रवतसर तरवस्ापनमा ्धुार्ा लापग ्झुाव किान गनुय ््ा ्ु् ा्न कवरयनमा बेवा परुराउनु
लेखापरीकण्क उदेदर रहे्क छ ।लेखापरीकणमा रवतसर रववरण्क ्रु्ा, किपल् ्ाननु्क पालना, बजेब ््ा
रकजना ्जुयमा, ्ारययम ्ारायनवरन, खररि तरवस्ापन, ्ावयजपन् ्मपरत्क ्ंरकण र उपरकग, जवाफिेरह्ा एवं
पारिर्य् ा, ्ेवा कवाह लगार््ा रव्रहर्क मूलराान गररए्क छ ।

लेखापरीकणमा मूल्: आन्रर् आर र राजसव बाँडफाँब्क ककेपण ््ा सक् तरवस्ापन, आर ्ालन,
राजसव छुब, बजेब अनु् ा्न, व्ायन््क खिय, खररि तरवस्ापन, अनतुपाि् ््ा रव्रणमखुस खिय, रकजना
का्पम्ि्रण, आरकजना छनकब, उपभकका ्पमप्बाब भए्ा पनमायण ्ारय, िीघय् ालीन रव्ा््ा खा्ा ्जुयमा
लगार््ा तरहकरा औलंराइए्क छ ।

लेखापरीकणबाब स्ानसर ्हमा आवदर् अनभुवस र िक जन्रक्क ्मस रहे्क, ्ेवा कवाहमा अपेरक्
्धुार हनु न््े्क, सक्, ्ाधन र ्मपरत्क िरुस् अपभलेख नरहे्क, ्ञापल् रकजना, ्ारययम, ्ेवा कवाह्क
र्ा्य रपले अपभलेख नराखे्क, लेखाान ््ा ्मग कप्वेिन कणाली र आन्रर् पनरननण ्मजकर रहनु् ा ्ा्ै
आन्रर् लेखापरीकण भरपि् र कभाव्ारी नभए्क पाइए्क छ। स्ानसर ्हमा महालेखापरीक््क लेखापरीकण
कप्वेिन उपर छलफल र बेरजू फसरसब ्मबनधस सपष ्ारयरवपध ्जुयमा भए्क िेरखएन । लेखापरीकणबाब
औलंराए्ा तरहकराहह ्धुार गरी ग् रवग््ा बेरजू उपर आवदर् ्ारवाही गरी रवतसर अनु् ा्न हनेु तरवस्ा
पमलाउनपुियछ ।

्मर र जन्रक्क ्सपम््ा्क बाबजिु र्ा्मभव स्ानसर ्ह्क ्ारयस्लमा नै उपरस्् भइय
लेखापरीकण गररए्क छ । लेखापरीकण्क यममा लेखापरीकण बकलीबाब स्ानसर ्ह्ा पिापध्ारीहह्गँ
छलफल ्मे् गररए्क छ। लेखापरीकण कप्वेिनमा उललेख भए्ा तरहकरा्क ्ारायनवरनबाब स्ानसर ्ह्क
रवतसर तरवस्ापन, रव्ा् पनमायण र ्ेवा कवाहमा ्धुार हनेु अपेका गरे्क छु । स्ानसर ्ह्क लेखापरीकणमा
्हरकग परुराउने स्ानसर ्ह्ा ्बै पिापध्ारी ््ा ्मयिारीहह र लेखापरीकण ्ारयमा ्ंलगन र् ्ारायलर्ा
्मयिारीहह ्बैलाइय धनरवाि जापन गियछु ।

बं्मरण ्माय, िंगाल
२०७९ आ्ाढ महालेखापरीक्
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कािेर्् लेखापरीकण महापनि््नालर, मधे् किे्
पन ्ंखराा २०७८।७९
ि.नं.४२८ पमप्ा २०७९।३।20

रव्रा लेखापरीकण कप्वेिन ।
शस कमखु/अधरककरू,
महकतरी गाउँपापल्ा, गाउँ्ारयपापल्ा्क ्ारायलर,
महकतरी ।

्ैरफर् ्रह््क रार
हामसले महकतरी गाउँपापल्ा्क आप्य् व्य २०७७/७८ ्क रवतसर रववरण र तर््ँग ्मबरनध् अनर रववरण ््ा लेखा रबपपणसहह्क

लेखापरीकण गरे्ा छौ ।
हामक रारमा,र् कप्वेिन्क ्ैरफर् ्रह््क रार तरक गन् आधार खणडमा उललेख भए्ा रव्रले पान् अ्र बाहे्,पे् भए्क २०७८

आ्ाढ ३१ मा ्मा् भए्क आप्य् व्य २०७७/७८ ्क रवतसर रववरण र तर््ँग ्मबरनध् अनर रववरणले स्ानसर ्ह्गँ ्मबरनध् किपल्
्ाननुबमकरजम ्ारभू् हपमा ्ही ््ा र्ा्य अवस्ा रिनण गियछ।
्ैरफर् ्रह््क रार तरक गन् आधार
१. गाउँपापल्ाले महालेखापरीक्बाब सवस क् ् नेपाल ्ावयजपन् केन लेखामान्क ढाँिामा पूणयरपमा ्वै ्ारकवार ्मावे् नगरी रवतसर रववरण

्रार गरे्क छ।
२. लेखापरीकणबाब ह. 7 ्रकड 25 लाख 16 हजार बेरजू िेरखए्क छ। ्क उपर कमाण कप् क् रा का् भए्क छैन । बेरजू मधरे अ्लु गनुयपन्

ह. 70 लाख 56 हजार, कमाण ्ागजा् पे् गनुयपन् ह.1 ्रकड 11 लाख 86 हजार, पनरपम् गनुयपन् ह.2 ्रकड 36 लाख 67 हजार र
पेद्ि ह.3 ्रकड 6 लाख 7 हजार रहे्क छ ।गाउँपापल्ा्क ग्व्य ह. 25 ्रकड 63 लाख 38 हजार बेरजू बाँ्ि रहे्कमा र्व्य
्मारकजन र ्मपरीकणबाब फरसब एवं रक व्य ्ारम भए्क बेरजू ्मे् हाल्मम्क अदावपध् बेरजू ह. 32 ्रकड 20 लाख 11 हजार
रहे्क छ । गाउँपापल्ा्क बेरजू वग््रण र अदावपध् बेरजू रस्प् र्ै्ा् ्ंलगन छ ।

३. गाउँपापल्ा्क लेखापरीकणबाब सक् र ्ाधन्क काप््क ककेपण र्ा्यपर् नभए्क, अ्लुी लकरअनु् ार नभए्क, ्मयिारी्क िरबनिीअनु् ार
पिपूप्य नभए्ा ्ारण रव्ा् पनमायण र ्ेवा कवाहमा कभाव्ारर्ा नआए्क, अनिुान्क पराय् अनगुमन नभए्क, रव्रणमखुस ्ारययम ्ञालन
गरे्क, आन्रर् पनरननण कणाली ्मजकर रहे्क, लगार््ा तरहकरा लेखापरीकण कप्वेिनमा औलराइए्क छ।्ारायलरबाब ्मकरे््
लेखापरीकण्क काररमभ् कप्वेिन र््क अङ्क रपमा रहे्क छ ।

४.आमिानस ््ा खिय् क सेस्ा नगिमा आधारर् लेखा कणाली अवलमबन गरे्कले पापल्ा्क पेद्ि बाहे् ्मपरत ््ा िाररतव रर्न हनेु ्ुनै
जान्ारी खलुाए्क छैन ।

हामक लेखापरीकण ्ारय नेपाल्क ्ंरवधान, लेखापरीकण ऐन ््ा महालेखापरीक््क ्ारायलरले अवलमवन गरे्ा ्र्ारी लेखापरीकण
मानिणड,मागयि्यन ््ा लेखापरीकण्ँग ्मबरनध् अनर किपल् ्ानूनबमकरजम गररए्क छ।रवतसर रववरण ्रार गन् स्ानसर ्ह्ँग हामस सव्नन
छौ।तर्ैगरी सवस क् ् आिार्ंरह्ा्क पालना गरी ्ारय् मपािन गरे्ा छौ।लेखापरीकण्क यममा का् गरे्ा लेखापरीकण कमाणहह हामक रार तरक
गन् आधार्ा लापग पराय् र उपरकु छन् भपे ्ुरामा ्ारायलर रवशस् छ।
रवतसर रववरण उपर तरवस्ापन र लेखाउतरिारस अपध्ारी्क रजममेवारी

आप्य् ्ारयपबपध ््ा रवतसर उतरिाररतव ऐन, २०७६ र स्ानसर ्र्ार ्ञालन ऐन, २०७४ ््ा अनर किपल् ्ाननु बमकरजम ्ही
र र्ा्य हनेु गरी रवतसर रववरण ्रार गन् ््ा जाल्ाजस वा अनर गल्स्ा ्ारण रवतसर रववरण ्ारभू् हपमा गल् आँ् डा ररह् सवहपमा बपे
गरी आवदर् आन्रर् पनरननण कणाली लागू गन् रजममेवारी पापल्ा तरवस्ापनमा रहे्क छ।गाउँ ्ारयपापल्ा, कमखु र कमखु क्ा््िर अपध क् ्
नगरपापल्ा्क रवतसर कप्वेिन करयरा्क अनगुमन्ा लापग रजममेवार रहे्ा छन।्
रवतसर रववरण्क लेखापरीकण उपर लेखापरीक््क रजममेवारी

रवतसर कप्वेिन ्मगमा जाल्ाजस वा अनर गल्स ्मे््ा ्ारण ्ारभू् हपमा गल् आँ् डाररह् हक्् भनस उरि् आशस््ा का् गरी
रार ्रह््क लेखापरीकण कप्वेिन जारी गनुय लेखापरीकण्क उदेदर हक।लेखापरीकणमा उरि् आशस््ाले ्ामानर स्र्क आशस््ा्मम किान गरे्क
हनुछ, ्र लेखापरीकण ऐन ््ा महालेखापरीक््क ्ारायलरले अवलमवन गरे्ा नेपाल ्र्ारी लेखापरीकण मानिणड, मागयि्यन ््ा लेखापरीकण्ँग
्मबरनध् अनर किपल् ्ाननुबमकरजम गन् लेखापरीकण ्मपािन भए्ै अवस्ामा पपन ्बै क्ार्ा जाल्ाजसजनर वा अनर गल्स पता लगाउन ्कने
पनर्््ा भने हुिैँन।रवतसर रववरण्ाउपरकग््ायले ्ामानर्रा गन् आप्य् पनणयरमा नै फर् पानय ्कने अवस्ा िेरखए्ा एउबै वा ्मग्ामा हनेु
रव्े् वा जाल्ाजसजनर वा अनर गल्सलाई ्ारभू् हपमा गल् आँ् डा मापनए्क छ।

(पिमराज पौडेल)
नारब महालेखापरीक्



महकतरी गाउँपापल्ा
बेरजु वग््रण (रवपनरकजन, राजसव, धरौबी र अनर ्ारकबार)

२०७७।७८
(र. हजारमा)

काररमभ् बेरज ु
कप्रयराबाब
फरसब

बाँ्ि बेरज ु
बेरज ु

अ्लु
गनुयपन्

पनरपम् गनुयपन् पेस्ि
िफा ्ंखरा

र्म

िफा ्ंखरा

र्म

िफा ्ंखरा

र्म
अपनरपम्
भए्क

कमाण
्ागजा्
पे्

नभए्क

राजसव
लग्
रजममेवा
री

न्ारे्क

्कधभनाय
नपलए्क

जममा

्ैरारन््

लग्स

्ैरारन््

लग्स

्ैरारन््

लग्स

50 141 72516 0 0 0 50 141 72516 7056 23667 11186 72516 30607

अदावपध् बेरजू रस्प्
२०७७।७८

(र. हजारमा)
रजलला ग् व्य

्मम्क
बाँ्ि

्मारकजन रक व्य् क
फरसब

बाँ्ि बेरजू रक व्य
्मपरीकणबाब
्ारम बेरजु

रक व्य् क बेरजु ्ुल बेरजु बाँ्ि

महकतरी
गाउँपापल्ा,महकतरी 256338 6843 249495 72516 322011
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : महो�री गाउँपा�लका, महो�री , मोहो�री गाउँपा�लका , महो�री

काया�लय �मुख र��त कुमार पा�डे २०७८-११-८ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख च�� शेखर शमा� २०७७-४-१ २०७७-३-३१

लेखा �मुख िबशाल कुमार यादव २०७७-४-१ २०७८-३-३१

बे�जु रकम ७२,५१५,७८९

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १३,०५,४४,६६६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २५,५६,४२,००० चालु खच� १८,५६,३४,४६१

�देश सरकारबाट अनुदान २,०१,४७,००० पँूजीगत खच� १६,७४,०७,३३०

राज�व बाँडफाँट ५,८०,४६,५९७ िव�ीय/अ�य �यव�था १५,५६,९७,८३२

आ�त�रक आय ४६,६९,६०१

अ�य आय ९,८७,०७,७१५

कुल आय ४३,७२,१२,९१३ कुल खच� ५०,८७,३९,६२३

बाँक� मौ�दात ५,९०,१७,९५६
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�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

१
महालेखापर��कको बा�ष�क लेखापर��ण योजना २०७८ अनसुार �वीकृत भएको इकाइगत लेखापर��ण योजना बमोिजम काया�लयले पेश गरेको आ�थ�क �बवरण, �ग�त
��तवेदन, �लिखत ��त�न�ध�व प� र अ�य �बवरण तथा लेखापर��णका मानद�ड तथा माग�दश�न समेतलाई आधार मानी गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७७।७८ को
लेखापर��ण स�प� गर� ��तवेदन जार� ग�रएको छ । �े�ताको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापन प�को रहेको छ । �े�ताको जोडज�मा तफ�  काया�लयले गरेको जोडज�मालाई
आधार �लइएको छ । सारभतू �पमा उ�लेखनीय नदेिखएका �यहोरालाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। लेखापर��णबाट देिखएका �मखु �यहोराह� �न�नानसुार छनः-

२
प�रचय: –�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस पा�लकाको �थापना भएको हो। �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�धन गनु� र �थानीय सरकारका
काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु�महो�र� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा��लका अ�तग�त ६
वडा, ३२ सभा सद�य, २८.८०वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २७४३० जनसं�या रहेको छ।

४
आ�थ�क कारोवारको ि�थती:- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोिजम यस गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनदुान तथा सहायता समेत �थानीय
सरकारले पेश गरेको आ�थ�क वष� २०७७/७८ को �व�ीय कारोबारको ि�थती देहाय बमोिजम रहेको छ:-
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ए�ककृत आय �यय �ववरण

�ववरण िशश�क आ�दानी ज�मा िशष�क खच� ज�मा

1 गत बष�को िज�मेवार� १३०५४४६६६ ज�मा खच� ३५३०४१७९१

बैक मौ�दात १२७९२१७४१ चाल ु खच� १८५६३४४६१

धरौट� मौ�दात २६२२९२५ पँूिजगत खच� १६७४०७३३०

2 राज�व वा ँडफा ँड ५८०४६५९७ अनुदान �फता � (०७७/७८) २९६७३४६६

राज�व वाडफाड �देश सरकार ५८०४६५९७ संिघय सशत�,समपुरक र �वशेष �फता � २५४४२९०७

राज�व वाडफाड संघीय सरकार �देश सशत� र �वशेषसमपुरक �फता � ४२३०५५९

3 संिघय अनुदान २५५६४२००० अनुदान �फता � (०७६/७७) २९७९९४१०

संघीय �वि�य समा�नकरण अनुदान १०१६००००० सशत� अनुदान �फता � २९२५०६१०

संघीय सशत� अनुदान १४८०४२००० सामािजक सुर�ा बा ँक � �फता � ५४८८००

संघीय �वशेष ६०००००० को�भड १९ अ�थायी अ�पताल �नमा �ण ८८१४२४ ८८१४२४

4 �देश सरकार अनुदान २०१४७००० धरौट� �फता � १०७९५०० १०७९५००

�देश �वि�य समा�नकरण अनुदान ७१४७००० सामािजक सुर�ा तथा संर�ण ८०४२४००० ८०४२४०००

�देश सशत� अनुदान ८०००००० अ�तर सरकार� अि�तयार� तफ� को खच� ११४८६२९३ ११४८६२९३

�देश समपुरक २०००००० �कोप �यव�थापन कोष १९०६७३९ १९०६७३९

�देश �वशेष ३०००००० य�ुनसेफ काय��म ४४७००० ४४७०००

5 आ�त�रक �ोत ४६६९६०१ ज�मा खाता अनुसार बैक मौ�दात ५९०१७९५६

आ�त�रक राज�व ४६६९६०१ ब�क मौ�दात अ�तर�क �ोत (सं कोष) ५२७३६५२१

6 बे�जु �फता � आय ११९७०६ ११९७०६ धरौट� खाता ४३०६५२१

७ धरौट� खाता २७१३०९६ २७१३०९६ �कोप �यव�थापन कोष १९७४९१४

८ पय�टन बोड� नेपाल ४२०००० ४२००००

९ ज.ेज.ेवाई.�सबारा १५००००० १५०००००

१० सामािजक सुर�ा ८०४२४००० ८०४२४०००

११ �थानीय पूवा �धार �वकास साझेदा�र ११४८६२९३ ११४८६२९३

१२ संघबाट �ा� को�भड-१९ अ�थायी

अ�पताल �नमा �ण
१०००००० १००००००

13 �कोप �यव�थापन कोष १०००००० १००००००
१4 अ�य �व�वध आय ४४६२० ४४६२०

ज�मा ५६७७५७५७९ ५६७७५७५७९ ज�मा ५६७७५७५७९ ५६७७५७५७९

४
िव�ीय िववरण–�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा पा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार
मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�ए अनुसार गाउँपा�लका तथा पा�लकाले आ�नो
आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् :

यस �थानीय तहलेNPSASअनु�पकोकोषको �ाि� र भु�ानीको एक�कृत िव�ीय�ितवेदन(म.ले.प.फा.नं.२७२) ले गत वष�को �ज�मेवारी, यस वष�को अ��तम
मौ�दात लगायतका देहायका िववरण फरक देखाएको ह� ँदा यसले आ�थ�क िववरणको यथाथ� िच�ण गन� नसकेको कारण काया�लयले तयार गरेको एिककृत आय
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�यय िववरणको आधारमा लेखापरी�ण काय� स�प� ग�रएको छ ।
पा�लकाको म ले प फा नं २७२ को िव��य �ितवेदनको िव��य िववरणमा गत वष�को �ज�मेवारी �.२२,४९,५७,६३६/- दे�खएकोमा पा�लकाले पेश गरेको
एिककृत आय �यय िववरणअनुसार �.१३,०५,४४,६६६/- दे�खएकोले फरक परेको रकम �.९,४४,१२,९७०/- को स�व�धमा एिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पन�
दे�ख�छ।
पा�लकाले पेश गरेको एिककृत आय �यय िववरणको ब�क तथा नगद बाँिकमा �.५,९०,१७,९५६/- दे�खएकोमा म.ले.प.फा.नं. २७२ को िव��य �ितवेदनको ब�क
तथा नगद बाँिकमा �.१८,८७,३०,१६५/- दे�खएकोले फरक परेको रकम �.१२,९७,१२,२०९/- को स�व�धमा पा�लकाले एिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ।
�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 महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले
२०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS basedढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले �थानीय संिचत कोष
�यव�थापन �णाली (शु�)बाट �ा� ह�ने म.ले.प.फा.नं. २७२ को ढाँचामा िव�ीय �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । पा�लकाले िव�ीय �ितवेदन तयार गदा� �थानीय
साझेदारी िवकास काय��म र सामा�जक सुर�ा र संर�ण काय��ममा भएका कारोबार शु� �णालीमा समावेश गरेको पाइएन । पा�लकाले आ�थ�क कारोबार गदा�
शु� �णालीलाई पूण��पमा अवल�बन गरी तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी
लेखांकन गनु�पद�छ ।

५
�ज�मेवारी फरक परेको :– �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँिक, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन
गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.१३,०३,३१,८९५/- मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा
�.१३,०५,४४,६६६/- �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.२,१२,७७१/- बढी �ज�मेवारी सारेको दे�ख�छ । जस
अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएभ�दा �.२,१२,७७१/- बढी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा िव�ीय िववरणमा कुनै खुलासा गरेको पाइएन । पा�लकाले
आ�थ�क वष� अनुसारको आ�थ�क कारोबारको लेखा�न गनु� पद�छ ।

६
ब�क िहसाब िमलान नगरेको:– �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क
काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण
तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब
िमलान िववरण तयार गनु� पन� दे�ख�छ ।
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�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार २०७८ असार मसा�तको
बाँिक मौ�दात
(सु�को �रपोट� नं. १७ अनुसार)

ब�क �टेटमे�ट अनुसार २०७८ असार मसा�तको
बाँिक मौ�दात

फरक

१. स��त कोष ४४६८३५२६.५७ १२७०७४४७३.५७ ८२३९०९४७

२. चालु खाता ८५०४०५७.०१ १९९५७७४०.९४ ११४५३६८३.९३

३. पँूजीगत खाता ७९५३५.४८ ४०००२७२.४८ ३९२०७३७

४. �थानीय िविवध कोष
खाता

० २००२० २००२०

५. �कोप �यव�थापन कोष
खाता

१९७४९१४.४० २३९५६४५.४० ४२०७३१

६. धरौटी ४३०६५२१.२० २५५०६२५.२० -१७५५८९६

७. बाँडफाँडबाट �ा� राज�व
खाता

० ० ०

८. आ�त�रक अनुदान खाता ० ० ०

९. आ�त�रक राज�व खाता ० ० ०

ज�मा ५९५४८५५४.६६ १५५९९८७७७.५९ ९६४५०२२२.९३

उपरो� ता�लका बमो�जम �े�ता अनुसार पा�लकाको मौ�दात �.५९५४८५५४/- रहेको दे�खएकोमा एिककृत आय �यय िववरणमा �.५९०१७९५६/- दे�खएकोले
फरक रकम �.५३०५९८/- स�ब�धमा यिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पन� समेत दे�ख�छ ।

७ ३४७,५०३
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िबिनयोजनभ�दा वढी खच� :–�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० िभ� बजेट सभामा पेश गनु�पन�, आगामी
आ�थ�क वष�को योजना तथा काय��म र आय �ययको अनुमािनत िववरण खुलाउनुपन� उ�ेख छ । तर यस पा�लकाले शिहद राम िववेक खेलकुद काय��मको लागी
गाउँसभाबाट �. ५०००००/- िविनयोजन गरेकोमा �. ८४७५०३/- खच� गरी �वीकृत काय��म भ�दा �. ३४७५०३/- बढी खच� गरेकोले अिनयिमत दे�खएको �.

८
अनुदान िफता� :- संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समानीकरण वाहेकका िन�नानुसार अनुदान खच�
नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब�धीत संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले देहाय अनुसार अनुदानको रकम आ�थ�क वष�को अ��यमा िफता�
गरेको छ । आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको मौ�दात �. २९६७३४६५/६९ /- कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय र �देश लेखा इकाइ काया�लयमा िफता� गरेको छ
।

अनुदान �दान गन�
िनकाय

अनुदानको
�कार

�ा� रकम खच� रकम बाँक� म�ये संिचतकोष
िफता�

िफता� िमित िफता� गन� वाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� १४८०४२००० १२२९१२५२५.३१ २५४४२९०६.६९ २०७८/३/३१ -

िवशेष ६०००००० ५७८६३०८ -

�देश सरकार शसत� ८०००००० ३९३०२५३ ४२३०५५९ २०७८/३/३१ -

िवशेष ३०००००० २९०३७२० -

समपुरक २०००००० १९३५४६८ -

ज�मा १६७०४२००० १३७४६८२७४/३१ २९६७३४६५/६९ -

९
चौमा�सक पँूजीगत खच� - पा�लकाले �वीकृत बजेट तथा काय��म अनुसार तोकेको अव�धमा काय��म काया��वयन गरी काय� स�प� गनु�पद�छ । सु� अनुसार चौमा�सक
पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच�
गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसो चौमा�सक

िविभ� १६७४०७ ५९७० २५१३५ १३६३०२ ७७१६४

खच� �ितशत १०० ३.५७ १५.०१ ८१.४२ ४६.०९

१०
म�यमका�लन खच� संरचना: �देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ४ मा म�यमका�लन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ। सो अनुसार पा�लकाले उ�
योजना तयार गरेको दे�खदनै । म�यका�लन खच� संरचनामा योजना वा काय��मको ि�याकलापगत िववरण, सोको �ित इकाई लागत, अनुमािनत समय र सोबाट �ा� ह�ने
�ितफल समेत खुलाई योजना तथा काय��मको �ाथिमक�करण गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन।

११
अनु�पादक खच�:-साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा �. १
करोड ६४ लाख ५० हजार खच� गरेको दे�ख�छ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पन� दे�ख�छ ।
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योजना बजेट खच�

पंिडत टोल पसा� हनुमान म��दर क�पाउ�डवाल र गेट िनमा�ण १०००००० ९८६३४४

महो�री ठाडी पोखरीमा मलङ बाबा म��दर िनमा�ण ५००००० ४८१५९०

महो�री दे�ख रानी रतवरा जाने बाटोमा पन� िपपरी म��दरको सौ�दय�करण ५००००० ४८१८३८

वडा नं. १ पसा� दि�णवारी म�जीद �यव�थापन ५००००० ४८२९७२

वडा नं. १ सोनुषडा महरानी म��दर िफिन�स� १००००० ९६५३५

वडा नं. १ सोनुषडा स�हेश म��दर िफिन�स� ५००००० ४८२७५२

वडा नं. १ सोनुषडा सोनागढी म��दर िफिन�संग तथा िविभ� म��दर िनमा�ण २५००००० १५९३८६१

वडा नं. १ सोनुषडा सोनामाई थानमा क�पाउ�डवाल िनमा�ण ८००००० ७८९३२६

वडा नं. २ अनैठामा म�जीद िनमा�ण १०००००० ९४६०२२

वडा नं. २ दगुा� म��दरको अधुरो भवन िनमा�ण ८००००० ७७११११

वडा नं. २ महो�री बजार देखी प��चमको सहलेश म��दर िफिन�संग ५००००० ४८३८२०

वडा नं. २ महो�री �हम बाबा �थान िफिन�संग ५००००० ४८१५१०

वडा नं. ३ िच�गु� म��दर िनमा�ण १०००००० ९२५३११

वडा नं. ३ मडै सहलेश म��दर ५००००० ४११४१५

वडा नं. ३ र�माला म��दरमा हनुमान म��दर िनमा�ण १५००००० १२३४७९९

वडा नं.४ तुल�स बाबा अधुरो म��दर �यव�थापन ५००००० ४६६१३४
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वडा नं.५ ,६ दगुा� म��दर �ला�टर रंग रोगन ८००००० ७७३७७५

वडा नं.५ कनसारा घाटमा अधुरो िशव म��दर िनमा�ण तथा �ला�टर रंगरोगन ५००००० ४८२७०३

वडा नं.५ िहदु�वा मलंग बाबा म��दर िनमा�ण ३००००० १२०००

िविभ� धािम�क, सां�कृितक काय��म एवं पुजा आच�ना लगायत सां�कृित �व��न १०००००० १००००००

िविभ� धािम�क, सां�कृितक काय��म एवं पुजा आच�ना लगायत सां�कृित �व��न ५००००० ४९९५५८

िविभ� धािम�क, सां�कृितक काय��म एंव पुजा आच�ना लगायत सां�कृित �व�दन १४००००० १३९५३५३

ह�र� गाँउमा रहेका ��ह�थान अधुरो रहेको काय� गन� ५००००० ४७१६३४

स�ाह महाय� खच� ७००००० ७०००००

ज�मा १८४००००० १६४५०३६३

१२
बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको
दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ ।
यस �थानीय तहमा अ�य�बाट २०७७।३।१० गते �. ४२ करोड २१ लाख २७ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।४।५ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी
�थानीय तहका �मुखले २०७७।६।२५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको
अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१३
�े�गत बजेट र खच�- �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको
२०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।
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मु�य �े� वािष�क वजेट (�. हजारमा) खच� रकम (�. हजारमा) कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ३०१७६ १९८७० ५.६३

सामा�जक �े� १५६५११ १३५५७१ ३८.४०

पूवा�धार िवकास �े� १५७८१५ १०७५७० ३०.४७

सुशासन र अ�तरस�ब�धीत �े� १५५१० १४७७० ४.१८

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ८४३५७ ७५२६१ २१.३२

ज�मा ४४४३६९ ३५३०४२ १००

उपरो� ता�लका बमो�जम सुशासन तथा अ�तरस�ब�धीत �े�मा सबै भ�दा कम ४.१८ �ितशत र सामा�जक िवकासमा सबैभ�दा बढी ३८.४० �ितशत खच� भएको छ ।

१४
आ�थ�क सहायता:–�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने
�यव�था रहेको दे�खंदनै । यस �थानीय तहले औषधी उपचार लगायतमा गाउँपा�लका �वा��यतफ�  �.११५४२३८/- र गाउँपा�लका चालु तफ�  �.१९७०००/- समेत
�.१३५१२३८/- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१५
खच� िब�लेषणः पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �.४६,६९,६०१/- राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.३३,३८,३५,५९७/- समेत �.३३,८५,०५,१९८/-

आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �.१८,५६,३४,४६१/-र पँू�जगत तफ�  �.१६,७४,०७,३३०/-समेत �.३५,३०,४१,७९१/- खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको
िह�सा १.३२ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सुिवधामा �.९९,७५,०००/- खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको २१३.६१ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई
�ा� भएको सबै अनुदान, राज�व बाँडफाँडको रकम, आ�त�रक �ोतको रकम र गत आ�थ�क वष�को मौ�दात रकम समेतबाट ३९.८० �ितशत चालु र ३६.०५
�ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको र �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको
दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

१६ ६,८४४,०२६
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िवतरणमू�ख खच� :- साव�जिनक िनकायले साव�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु� पद�छ । पा�लकाले देहाय बमो�जम क�बल,

चादर, भाँडा वत�न, �याँस चु�हो र �स�ल�डर ख�रद गरी िवतरणमुखी अनु�पादक �योजनमा �. ६८४४०२६/- खच� गरेको छ । पा�लकाले सामान िवतरण गदा� लाभ�ाही
छनौटको आधार तयार नगरेको, ख�रद ग�रएका सामान िवतरण नगरी मौ�दात राखेको एवं िवत�रत सामानको उपयोग स�ब�धमा अनुगमन समेत गरेको पाइएन । अत:

पा�लकाले लाभ�ाही छनौटको आधार, िवतरण गरेको भरपाई एवं िवत�रत सामानको उपयोग��थतीको अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पन� दे�ख�छ । पा�लकाले िवतरणमूखी
काय�मा खच� गन� काय�मा िनय��ण गनु� पन� दे�खएको �.

भौ.नं. र िमित िववरण आपुित�कता� ख�रद
प�रभाण

िवतरण गन� बाँक�
प�रमाण

खच� रकम

५५/०७७/१२/२८ एकल तथा िवधवा मिहलाका लागी चादर िवतरण ओम अनुराग ट� ेडस� ९०० थान ३०३ थान ८२८८५५

७९/०७८/१/७ भाँडा वत�न िवतरण ओम अनुराग ट� ेडस� ३५ सेट - १५८९३९५

५६/०७७/११/२८ जे� नाग�रक र अपा�लाई क�बल िवतरण एमआरआर ट� ेडस� ३८५ थान २८० थान १४४००१५

१२१/०७७/८/१५ भाँडा वत�न िवतरण एमआरआर ट� ेडस� ८ सेट - ४९७१९६

१९९/०७७/८/१५ िवप� द�लत प�रवारलाई �याँस चु�हो र �स�ल�डर
िवतरण

आफ�रन
इ�ट� �ाइजेज

२८५ सेट 285 सेट १९९५६५४

२५४/०७७/१२/२० जे� नाग�रक तथा अपा�लाई ह�ल��स र �यवन�ास
िवतरण

�यू आरआर ट� ेडस� ३८५ सेट २८० सेट ४९२९११

ज�मा ६८४४०२६

१७
आ�त�रक िनय��ण एवं िव�ीय उ�रदािय�व र जवाफदेिहता:- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ५० दे�ख ५५ मा �ज�मेवार �यि�ले
पालना गनु�पन� िव�ीय उ�रदािय�व, �ज�मेवारी र जवाफदेिहताको �यव�था गरेको छ। �यसैगरी �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक
िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� उ�ेख छ। यस पा�लकाको लेखापरी�ण गदा� िन�न कामसँग स�ब�धीत ऐन िनयमले तोके अनुसारको �यव�था पालना नगरेको वा
आिशंक पालना गरेको र आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयन गरेको दे�खएन । यसबाट स�ब�धीत काम िमत�ययी एवं �भावकारी ढ�ले काया��वयन भएको
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छ भनी िव�व�त हनु स�ने आधार भएन । यसमा सुधार गरी काया�लयबाट स�पादन ह�ने कामलाई िनयमीत, िमत�ययी एवं �भावकारी बनाउनु पद�छ । पा�लकाले
काया��वयन एवं सुधार गनु�पन� �यहोरा यस �कार छन्:-

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको
पाईएन ।
पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गनु�पन�मा गरेको पाईएन।
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन। साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा पा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितक �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन�मा �याएको पाईएन ।
�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 ।
िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरी वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको एक�कृत अिभलेख
दे�खने गरी ख�ने एवं खच� ह�ने सामानको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन । साथै काया�लय �मुखबाट �ज�सी खाता आंिशक �पमा मा� �मािणत
गरी राखेको पाइयो ।
पा�लकाले �ज�सी िन�र�ण गरी �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा �ज�सी िनरी�ण नै गरेको पाईएन ।
कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
ठे�का वा उपभो�ाबाट ह�ने कामको िनमा�ण सु�, लागत, स�प� ह�ने िमित लगायत िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता राखेको पाईएन।
�थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गन� गरेको पाइएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद
िनयमावली वनाएको छैन।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई मम�त संभार गन�
�ज�मा सिहत ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन।
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सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� स�झौता गरी गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको �यव�था
अनुसार दता� ह�ने गरेको पाइएन ।
सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय��
तयार गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(ख)२ बमो�जम िनजामती कम�चारीह�को ��येक वष� तलवी �ितवेदन पा�रत गराई तलब भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा
काया�लयको आ�थ�क वष� २०७7।०७8 को तलवी �ितवेदन नगरी तलब खच� लेखेको छ ।
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३/१२/२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको
नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन ।
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम पा�लकाको उ�े�य �ा�ीमा आई पन� स�भािवत जो�खम �े�ह�को पिहचान गरी सो
िनराकरणको लािग उपय�ु उपायह� �यव��थत गरेको पाइएन ।
�मण खच� िनयमावली २०६४ बमो�जम �मण अिभलेख रा�ने र �मण �ितवेदन पेश गन� गरेको छैन ।
काया�लयले गत िवगतको बे�जु र संपरी�णको अिभलेख रा�ने गरेको छैन ।
वडामा उ�ने राज�वको ल�य िनधा�रण गरेको छैन ।
कोषह� काया��वयन गन� काय�िव�ध कानून बनाउनु पन�मा बनाएको पाइएन ।
आ�थ�क वष�को अ�तमा खच�को चाप ह�ने गरी काम गराउने काय� िनय��ण गनु�पन�मा सो गरेको छैन ।
राज�व �ा�ीको दायरालाई �ाथिमक�करण गरी काया��वयनमा �याएको छैन।
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ४ बमो�जम सबै �ोतबाट भएको �ाि� र खच�को िववरण �देश लेखा िनय��क तथा कोष तथा
लेखा िनय��क काया�लयमा पठाउनुपन�मा पठाएको छैन ।
अवकास कोष स�व��ध कानूनी �यव�था काया��वयन गरेको पाइएन ।
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम िविनयोजन, राज�व, धरौटी, �ज�सी र अ�य कारोवारको �े�ता महालेखा परी�कको
काया�लयबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� र यसरी राखेको लेखा �े�ता अ�ाव�धक भए नभएको काया�लय �मुखले जाँच गनु�पन� �यव�था काया��वयन गरेको
पाईएन।
ई�धन खच�को लगबुक एवं कोटा िनधा�रण गरी िनय��ण नगरेको ।
सवारी साधनको मम�त अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�ने गरेको छैन ।
खच�का िवलभरपाईह�को ते�रज बनाइ गो�वारा भौचरसाथ रा�ने नगरेको।
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बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठन नगरेको ।
पा�लकाले साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली पुण� �पमा लागु नगरेको कारण पा�लकाको स�पुण� साव�जिनक स�पती तथा सोको मौि�क मु�य स�व�धमा
एिकन गन� सिकएन। पा�लकाले साव�जिनक स�पती �यव�थापन �णाली(PAMS) पूण� �पमा लागु गरी साव�जनीक स�पतीको अिभलेख तथा संर�ण गनु�पद�छ।

िनयम, कानुन र िनद�िशका अनुसार काया��वयन गनु�पन� उपरो� �यहोरा पूण� �पमा काया��वयन नगरेका कारण िव�ीय उ�रदािय�व, �ज�मेवारी एवं जवाफदेिहताको
पालनामा कमी आएको ह� ँदा �ज�मेवार पदा�धकारीले कामको �कृित अनू�प आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह
सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१८
आ�त�रक लेखापरी�ण:- �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र
�भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ। यस पा�लकाले २०७७।७८ को सामा�जक
सुर�ा र �थानीय पूवा�धार काय��म बाहेक सु� बाट भएको आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन। सबै कारोबारको आ�त�रक लेखाप�र�ण गराउने
�यव�था काया��वयन गराउनु पद�छ। काया�लयमा आ�त�रक लेखापरी�कको दरब�दीमा एकजना कम�चारी काय�रत रहेता पिन िनजबाट लेखापालनको काय� भएको छ ।
आ�त�रक लेखापरी�कको दरब�दीमा िनय�ु कम�चारीलाई िनजको पदको �ज�मेबारी अनुसारको काय� िववरण उपल�ध गराई समयमा नै आ�त�रक लेखापरी�ण
गराउनुका साथै आ�त�रक लेखापरी�ण स�ब�धमा ऐनमा भएको �यव�थाको �भावकारी काया��वयन गनु� पद�छ ।

१९
कानुन िनमा�ण: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही
िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म ऐन ६, िनयमावली १ र काय�िव�ध १ गरी ज�मा ८ वटा कानून िनमा�ण गरेको छ ।

२०
�यायीकसिमित:–�थानीयसरकारस�ालनऐन, २०७४कोदफा४६दे�ख५३स�मअ�धकार�े�तथा�यायस�पादन�ि�याको�यव�थागरेकोछ।सिमितमापरेकोउजुरीह�
म�येमेलिमलाप�कृितकाआधारमािववाददता�भएको३मिहनािभ�टु�ोलगाउने�यव�थाछ।लेखापरी�णको�ममा�ा�िववरणअनुसारयोबष� २२ उजुरी दता� भएको म�ये २
खारेज, १२ आपसी सहमतीबाट िमलाप�, ४ वटा मा�थ�ो िनकायमा पठाएको र ४ वटा फ�य�ट ह�न बाँक� रहेको दे�ख�छ । समयमै िववादको िकनारा लगाई �याय
िन�पणलाई �यव��थत गनु�पद�छ। 

२१
पदा�धकारी सुिवधाः- मधेश �देशको लागी �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ को दफा ३ को अनुसूची-१(क) बमो�जम
पदा�धकारी तथा सद�यह�लाई सुिवधा उपल�ध गराउने �यव�था छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार गाउँपा�लकाले २०७६ काित�क दे�ख २०७८ आषाढ
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मसा�तस�मको �.९९,७५,०००/- भु�ानी िदएको छ ।

२२
पदा�धकारी स�ार सुिवधाः �थानीय तहको पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धमा �यव�था गन� वनेको िव�येक, २०७७ को दफा ३ अनुसार �थानीय
तहका पदा�धकारीले अनुसुची वमो�जम रकममा नब�ने गरी र दोहोरो नपन� गरी सुिवधा पाउने �यव�था छ । पा�लका अ�य� �ी सुिनल कुमार रायले िनयिमत मा�सक
सुिवधा अ�तग�त स�ार तथा मोवाइल �रचाज� अ�तग�त मा�सक �.५००० भु�ानी �लएकोमा पुनः भौ.नं. ३२६ िमित २०७८।२।१३बाट �.५००० र भौ.न. ३७७िमित
२०७८।३।२१ बाट �.५००० गरी �.१०००० मोबाइल �रचाज� िवल रकम भु�ानी �लएको पाइएकोले दोहोरो पन� गरी �लएको स�ार सुिवधा रकम असुल गनु�पन� �.

१०,०००

२३
िनवृ��भरण कोषः- िनवृ�भरण कोष ऐन, २०७५ को दफा ९ बमो�जम यो ऐन �ार�भ भएपिछ सरकारी सेवामा �थायी �पमा िनय�ु ह�ने कम�चारीह�लाई दफा १०
बमो�जम काया�लयले कम�चारीह�को मा�सक तलबबाट ६ �ितशतले ह�न आउने रकम क�ा गरी सोमा नेपाल सरकारको तफ� बाट शत �ितशत रकम थप गरी कोषमा
ज�मा गनु�पन� उ�ेख छ । काय�लयले यस आ�थ�क वष�मा यो ऐन �ार�भ भएपिछ िनय�ु ह�ने कम�चारीह�को िनवृ�भरण कोष क�ा गरेको नदे�खएकोले सो क�ा गरी कोष
खातामा ज�मा गनु�पन� दे�ख�छ । 

२४
िविवध खच�ः- �थानीय सरकार संचालन ऐन‚ २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही  औिच�यको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� तथा आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली‚ २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� खच�को पुि� गन� िबल, भपा�◌�इ,

�माण र कागजात संल� गनु�पद�छ । काया�लयले यो वष� िविवध खच� तफ�  �.२१,८८,०००/- र पँू�जगत तफ� कोिविवध खच� �.१४,७४,०००/- गरी �.३६,६२,०००/-

खच� गरेको छ । खच� गरेको िबल पेश गरेतापिन खच� पुि� गन� �प� कागजात पेश गरेको दे�खएन । य�तो खच�को उ�े�य र यथाथ�ता �मािणत नह�ने भु�ानीलाई िनय��ण
गरी िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

२५
करार कम�चारीः- �थानीय सरकार संचालन ऐन‚ २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�ले�ण गरी संगठन तथा �यव�थापन
सव��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लइने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी �सज�ना गन� नसिकने �यव�था
छ । काया�लयले िविभ� पदमा४५ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.८५४६००९/- खच� गरेको दे�ख�छ ।
�यसै गरी सोही ऐनको दफा ८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, �ल�बर, इले��ट� �सयन, चौिकदार, माली लगायतका पदमा
मा� करार सेवामा �लन सिकने �यव�था छ । काया�लयले मा�थ उ�े�खत बाहेक क��यूटर अपरेटर, सरसफाई भोल��टयर, िश�ा संयोजक र कानुनी स�ाहकार
लगायतका पदमा १५ जना करार कम�चारी िनयिु� गरी वष� भरीमा �.३०,२४,०००।÷ खच� गरेकोले अिनियिमत दे�खएको �.

३,०२४,०००

२६
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कर तथा शु�क असुली - �थानीयसरकारसंचालनऐन, २०७४कोदफा ५५,५७,५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�ी कर र घर ज�गा कर, घर ज�गा बहाल कर, �यवसाय कर
र बहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय िशष�कमा आय अनुमान र असुली ��थती िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

भूमीकर/मालपोत १०००००० २३२६६८१ २३३.६७%

घरबहाल कर १००००० ५९१४९६ ५९१.५०%

सवारी साधनकर (साना सवारी) २०००० ० ०%

अ�य मनोर�न कर ४००० ० ०%

अ�य कर २००० २९९३५ १४९६.७५%

अ�य सेवा शु�क तथा िब�� २७३४००० ८८०००० ३२.१९%

अ�य द�तुर ३०००००० ६७८२७७ २२.६१%

�शासिनक द�ड ज�रवाना र जफत २०००० १३७१२ ६८.५६%

अ�य राज�व २०००० ५४००० २७०.००%

�यवसाय कर १००००० ९५५०० ९५.५०%

ज�मा ७०००००० ४६६९६०१ ६६.७१%

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ�
मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायरामा �याउनु पद�छ ।

२७
आय ठे�का: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव��य अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र व�यौता रकम समेत असुली गन�
�यव�था छ । पा�लकाबाट ठािड पोखरी र कु�ी पोखरी २०७६ आ��वन दे�ख २०७९ आ��वन स�मका लािग ठे�कामा �लने स�ब�धमा स�झौता गन� आउनका लािग

३,०००,०००
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स�ब�धीत बोलप� दातालाई प�ाचार स�म भएको दे�ख�छ । ती प�बमो�जम ठािड पोखरीको लािग सुिदश माछा पालन के��ले �.२०,००,०००/- र कु�ी पोखरीको लािग
भरत म��य पालन के��ले �.१०,००,०००/- को कबोल अंक �वीकृत भएको दे�खयो । पा�लकाले उ�न बाँक� आयगत लगत समेत तयार नगरेकाले लेखापरी�णको
�ममा ती बोलप�दाताह�सँग भएको स�झौता र िक�ता बापतको रकम के कित दा�खला भए र कित दा�खला ह�न बाँक� छ भ�े स�दभ�मा कुनै िववरण पेश ह�न आएन ।
उ�नुपन� राज�वको समि�गत लगत तयार गरी वा�तिवक �ा�ीको अिभलेख तयार गनु�पन� र सोही अनुसार आयको लेखा�न गरी उि��खत स�झौता अनुसारको रकम
तथा �याज समेत एक�न गरी स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन� �.

२८
रकम िढला दा�खला गन� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७७ को दफा २७(१) बमो�जम �च�लत कानून बमो�जम सरकारला◌�इ �ा� ह�ने राज�व
रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोही िदन र सोही िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले राज�वको लेखा राखी बै� दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । यस
पा�लका �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले कितपयले वष�मा २/३ प�ट र कितपयले वष�को अ�तमा मा� राज�व दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�
स�ब�धीत प�को �यान जानु पद�छ ।

२९
िव�ापन करः �देश आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा दफा ५ मा �देश िभ� रा�खने होिडङबोड�, साइनबोड�, �यानर, ट� ाइिभजन बोड�, �लो बोड�, िड�जटल बोड�, �टल,

धातुको �ेम वा कुनै �थानमा लगाउने लेखे वा िव�ुितय तरंग �योग ग�रएको �चार सामाि� ग�रएको िब�ापनमा �थािनय तहले िनधा�रण गरे बमो�जम पा�लकाले संकलन
गरी चा�लस �ितशत �देश स��त कोषमा दा�खला गनुपन� �यब�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�लकाले य�ता �कारका कूनैपिन कर संकलन गरेको
नपाईएकोले आ�नो �े�िभ�वाट उ�नु पन� िब�ापन कर एिकन ग�र असुल गनु�पद�छ ।

३०
र�सद ठेलीको �योग: पा�लकाले छपाईबाट �ा� भएको आ�दानी गदा� �योग ग�रने नगदी र�सद ठेली के कित िवतरण भयो र िवतरण भएका र�सदबाट �ा� आ�दानी
समयमै दा�खला गरेको �माण समेत संल� गरी नगदी र�सद काया�लयले िफता� �लनु पद�छ । पा�लकाले यो वष� घर कर संकलन गन� गत वष� छपाई गरेका र�सद समेत
�योग गरेको दे�खयो । र�सद िनय��ण खाता तयार गरेको भएता पिन गत वष�का मौ�दात स�ब�धमा �यव��थत रहेको पाइएन । चालु वष�का लािग िवतरण गरेको र�सद
बाहेक अ�य र�सदबाट समेत आ�दानी गदा� र�सदको द�ुपयोग ह�न स�ने र संक�लत आय संिचत कोष दा�खला नह�ने जो�खम रह�छ । तसथ� र�सद िनय��ण खाता
�यव��थत गरी चालु वष� जारी भएका र�सद मा� �योग गन� र वषा��तमा बाँक� रहेका र�सदह� िफता� गरी पुन: नयाँ र�सद जारी गन� �यव�था िमलाउनु पद�छ ।
लेखापरी�णका �ममा िवतरण भएका र�सद म�ये वडा नं. ५ का वडा सिचव �ी अ�जत कुमार कापरले आ�नो �ज�माको र�सद म�ये र�सद नं. १०१ दे�ख १५० स�मका
र�सद हराएको ह� ँदा पेश गन� असमथ� रहेको भनी वडा अ�य� समेत सा�ी रिह तयार गरेको मुचु�का पेश गरेकोमा सो स�ब�धमा पा�लकाले स�य त�य छानिबन गरी उ�
र�सदको द�ुपयोग ह�न स�ने स�भावना �यूनीकरणको कुनै पिन कदम चालेको पाइएन । सो स�ब�धमा थप अनुस�धान गरी र�सदको द�ुपयोग ह�न स�ने स�भावना
�यूनीकरण एवं िनय��ण गन� तफ�  गाउँपा�लकाको �यान जानु पद�छ ।
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३१
मनोर�न करः- �देश आ�थ�क ऐन २०७७ को दफा दफा ४ मा मनोर�न �थल (�सनेमा, नाचगान, अपेरा, �थएटर, सक� स, चटक, खेल, �द�शनी, क�सट�, फनपाक� ,
वाटरगाड�न, उ�ान र अ� �कारका मनोर�न) मा �वेश गरेबापत अनुसुिच ३ बमो�जम चलिच�,सं�कृितक �दशन�, दोहोरी साँझ, डा�सवार, क�सट�, नाटकघर,

िभिडयोघर, �थएटर, पाक�  आदीको �बेश शु�कको पाच �ितशत, जाद ु सक� स ितन मिहना स�म दिैनक � सय र जाद ु सक� स ितन मिहना भ�दा बढी मा�सक �
पाँचहजारले मनोर�न कर लगाइने र पा�लकाबाट संकलन गरी चा�लस �ितशत मा�सक �पमा �देश स��त कोषमा दा�खला गनुपन� �यब�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।
७८ मा पा�लकाले य�ता �कारका कूनैपिन कर संकलन गरेको नपाईएकोले आ�नो �े�िभ�वाट उ�नु पन� मनोर�न कर एिकन ग�र असुल गनु�पद�छ ।

३२ �कोप �यव�थापन : 

�कोप �यव�थापन अ�तग�त भएको खच�को अव�था देहायअनुसार रहेको छ :

बजेट/आ�दानीको �ोत रकम खच� शीष�क रकम

संघीय स��त कोषबाट २७०००० राहत िवतरण ०

�देश संिचत कोषबाट ० आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन ९९२११५

�थानीय तहको बजेटबाट िविनयो�जत २०००००० जनशि� प�रचालन ३३९२४०

संघीय कोिभड कोषबाट १०००००० औष�ध एवं �वा��य उपकरण ख�रद १०४६८०८

�देश कोिभड कोषबाट ० �वा��य पूवा�धार िनमा�ण ०

अ�य �ोतबाट �ा� १५००००० अ�य शीष�कमा भएको खच� ४१००००

बाँक� १९८१८३७

ज�मा ४७७०००० ज�मा ४७७००००

३३
एिककृत आय �यय िववरण अनुसार �कोप �यव�थापन कोषमा आ�थ�क वष�को अ��यमा �.१९७४९१४/- रहेको दे�ख�छ । उपरो� ता�लका बमो�जम �कोप �यव�थापन
कोषमा आ�थ�क वष�को अ��यमा �.१९८१८३७/- मौ�दात दे�खएको ह� ँदा एिककृत आय �यय िववरणमा �ज�मेवारी सानु� पन� रकम �.६९२३/- घटी दे�खएको छ । यसरी
पा�लकाले घटी �ज�मेवारी सानु�को पु��ाई ंपेश गनु�पन� �.

६,९२३
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३४
�सलब�दी दरभाउप� : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४(१) मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत काय��म र ख�रद योजनाअनुसार बीस लाख
�पैयाँस�म लागत अनुमान भएको मालसामान, िनमा�ण काय� वा अ�य जुनसुकै सेवा ऐनको दफा ४० बमो�जम �सलब�दी दरभाउप� आ�ान गरी ख�रद गन� स�ने उ�ेख छ
। पा�लकाले गो.भौ.नं. ५-२०७८।०३।२३ बाट आईसोलेसन अ�पताल संचालन तथा होम आईसोलेटेड िबरामीह�को लागी औष�ध, �याब औजार, अ��सजन तथा
अ�य सामा�ी सोझै ख�रद गरी सरोज स�ज�कल स�लायस� (६१४१५९३९४) लाई �. ९९६८५२।- भु�ानी गरेको छ । िनयमावली र ऐनले गरेको �यव�था िवपरीत सोझै
ख�रद गरी भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

९९६,८५२

३५
�वारे�टाइन र अ�पतालमा िबरामी एवं �वा��यकम�लाई खाना खाजा िवतरणको खच� ले�दा अिभलेख रा�नु पन�मा अ�ाव�धक गरी राखेको छैन । �ित�पधा��मक
िब�धबाट औषधी तथा उपकरण ख�रद गन� र सेवा�ाहीको अ�ाव�धक अिभलेख राखेर मा� िविवध खच� गनु� पद�छ ।

३६
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 तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले
कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब�धीत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

३७
परामश� सेवा:- साब�वजिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा काया�लयको जनशि�बाट स�पादन ह�न नस�ने काय�मा मा� परामश�दाता िनय�ु गरी परामश� सेवा ख�रद
गन� स�ने उ�ेख छ । पा�लकाको जनशि�ले न�याउने भएमा मा� बा� परामश�ताबाट य�ता काय� गराउनु पद�छ । �यसैगरी परामश� सेवा ख�रद गदा� तोिकएको न�स�का
आधारमा लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को आधारमा परामश�तादाता छनोट गनु� पद�छ । पा�लकाले यो वष� देहायका काय�को अ�ययन �ितवेदनका लागी �.

१९,४८,१२०/- परामश� शु�कमा खच� गरेको छ । उ�े�खत परामश� सेवाको ख�रदका लागी लागत अनुमान तयार नगरी तीनवटा फम�बाट आ�थ�क ��ताव माग गरी
िबिनयो�जत बजेटकै हाराहारीमा ख�रद स�झौता गरी ख�रद काय� गरेको छ । पा�लकाले आ�नै �ािव�धक जनशि�बाट य�ता िडिपआर तयार गराउने र यिद बा�
परामश�दातालाई काम लगाउँदा तोिकएको न�स�का आधारमा लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�का आधारमा परामश�दाता छनौट गनु� पद�छ ।
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�.सं. कामको िववरण परामश�दाता बजेट स�झौता रकम िबल भु�ानी

१ पुरनी पोखरी सौ�दय�करणको िडिपआर तयार �सिभल डे�क इ�जिनय�र� ५००००० ४७००८० ४७००८०

२ दइु खानेपानी योजनाको िडिपआर तयार का�रक इ��जिनय�र� ५००००० ४८४७७० ४८०२५०

३ महोदरी पोखरी सौ�दय�करणको िडिपआर तयार ओम क��ट��सन १०००००० ९९७७९० ९९७७९०

ज�मा २०००००० १९५२६४० १९४८१२०

३८
पूव� िनधा��रत �ितपुत� :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ बमो�जम परामश�दाताको िढलाईको कारणले ख�रद स�झौता बमो�जमको काम सो
स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको दश �ितशतमा नब�ने गरी साधारणतया �ित िदन स�झौता
रकमको शु�य दशमलब शु�ा पाँच �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपुित� िदनु पन� �यव�था छ । पा�लकाबाट महोदरी पोखरीको सौ�दय�करणको िडिपआर तयारीका लागी ७
ह�ाको अव�ध िदई िमित २०७८/१/२२ मा ओम क��ट��सनसँग स�झौता भएको दे�ख�छ । स�झौता बमो�जम परामश�दाताले २०७८/३/९ स�ममा काय� स�प� गनु� पन�
दे�ख�छ । परामश�दाताले ७२ िदन िढला गरी २०७८/५/१८ मा भु�ानीको लागी िनवेदन िदएको छ । काया�लयले िमित २०७८/३/२४ मा उ� काय�को भु�ानी
िदइसकेको दे�ख�छ । पा�लकाले काम स�प� नह� ँद ैभु�ानी िदएको ह� ँदा ७२ िदन िढला गरी काय� स�प� गरेको अव�धको स�झौता अंक �. ९९७७९० (मू.अ.कर बाहेक)

को �ितिदन ०.०५ �ितशतका दरले ह�ने �ितपुत� �. ३१७८८/- असुल गनु� पन� दे�खएको �.

३१,७८८

३९
पे�क� बाँक�- आ�थ�क काय�िव�धतथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा पे�क� िदने र फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । पा�लकामा गत आ�थ�क
वष�को फ�य�ट ह�न बाँिक पे�क� �.२,३९,१२,०००/- रहेको छ । चालु आ�थ�क वष�मा िविभ� िनमा�ण �यवसायी, सं�था, पदा�धकारी र कम�चारीलाई �.३३,२३,०००/- र
अ�तिन�काय पे�क� �.२,८७,८३,८४५/- समेत �.३,२१,०६,८४५/- पे�क� िदएकोमा सो म�ये �याद नाघेका पे�क� �.३,०६,०६,८४५/- आ�थ�क वष�को अ��य स�म
फछय�ट नभई वाँक� रहेको दे�खयो। फछय�ट गन� वाँक� रहेको पे�क� िनयमावलीको �यव�था अनुसार फछय�ट गनु�पन� दे�खएको �.

३०,६०६,८४५
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�स.नं. पे�क� �लएको िमित भौ.नं. पे�क� �लने �य��/फम�को नाम चालु आ�थ�क वष�को कुल ज�मा

�याद ननाघेको �याद नाघेको

१. कम�चारी

१ ०१/०७/२०७८ ८५ इ�� �साद यादब १०९००० १०९०००

२ ०१/०७/२०७८ ८५ इ�� �साद यादब १७०००० १७००००

३ ०१/०७/२०७८ ८५ इ�� �साद यादब १००००० १०००००

४ ०१/०७/२०७८ ८५ इ�� �साद यादब ५०००० ५००००

५ ०१/०७/२०७८ ८५ इ�� �साद यादब ४५१००० ४५१०००

६ ०१/०७/२०७८ ८५ इ�� �साद यादब ११५००० ११५०००

७ ०१/०७/२०७८ ८५ इ�� �साद यादब १००००० १०००००

ज�मा १०९५००० १०९५०००

२. सं�थागत

१ ०२/१८/२०७८ १०७ सािव�ी िनमा�ण सेवा जनकपुर-९ धनुषा १५००००० १५०००००

ज�मा १५००००० १५०००००

३. उपभो�ा सिमित

१ ०३/२४/२०७८ �स.िड.ओ.बाँध िबघी �ा�च झो.पु.िनमा�ण उ.स. महो�री-१ ५००००० ५०००००

ज�मा ५००००० ५०००००
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४. अ�तग�त िनकाय

१ ०८/१६/२०७७ २ �ी राि�� य आधारभूत िवघालय सोनुखरा ३६००००० ३६०००००

२ ११/०३/२०७७ ४३ �ी चेतनारायण सूय�नारायण आ.(०-३) िव. िहरदआु २५४२८० २५४२८०

३ ११/२०/२०७७ ५३ �ी राि�� य आधारभूत (०-५) िवघालय ह�रगोरीगमा ४७४३९० ४७४३९०

४ १२/२२/२०७७ ६२ जन जागृती सामुदाियक �सकाई के�� गोनरपुरा-६ महो�री १००००० १०००००

५ १२/२६/२०७७ ६९ �ी राि�� य आधारभूत (०-८) िवघालय ह�र-िहरदआु ५२१००० ५२१०००

६ १२/२६/२०७७ ७० �ी सूय�नारायण रा.आधारभूत िवघालय डा�ही महेशपुर ३४०००० ३४००००

७ १२/२६/२०७७ ७१ �ी राि�� य आधारभूत िबघालय अनैठा (०-५) ३१८२०० ३१८२००

८ ०१/०५/२०७८ ८३ �ी ल�मी नारायण आधारभूत (०-८) िवघालय ६४२२०० ६४२२००

९ ०१/१५/२०७८ ८६ �ी मा�यिमक (०-१०) िवघालय गोनरपुरा ४२५८०० ४२५८००

१० ०३/१७/२०७८ ९ �ी राि�� य आधारभूत िवघालय सोनुखरा ३००००० ३०००००

११ ०३/१८/२०७८ १२३ मदसा� गुलसने मिदना महो�री गा.पा.-४ रतवाडा ३२११० ३२११०

१२ ०३/१८/२०७८ १२३ मदरसा फैजुल ई�लामी �ा.िव. गोनरपुरा-१ (महो�री) २६९८६ २६९८६

१३ ०३/१८/२०७८ १२३ ल�मीनारायण आधार िव�ालय रानीरा�बारा ३५१७२० ३५१७२०

१४ ०३/१८/२०७८ १२३ �ी चेतनारायण सूय�नारायण आ.(०-३) िव. िहरदआु ५७२५९ ५७२५९

१५ ०३/१८/२०७८ १२३ �ी जनता मा�यिमक (०-१२) िवघालय मडै उ�प�ी ६५७१७६ ६५७१७६
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१६ ०३/१८/२०७८ १२३ �ी मा�यिमक (०-१०) िवघालय गोनरपुरा ३११५५० ३११५५०
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२ १२/०२/२०७७ ६० िशवशंकर साह ३०००० ३००००

३ १२/०२/२०७७ ६० िशवशंकर साह १२००० १२०००
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५ १२/०२/२०७७ ६० िशवशंकर साह २५००० २५०००

६ १२/०२/२०७७ ६० िशवशंकर साह २०००० २००००

७ १२/०२/२०७७ ६० िशवशंकर साह ११००० ११०००

ज�मा २२८००० २२८०००

कुल ज�मा १५०००० ३०६०६८४५ ३२१०६८४५

४०
�ो�साहन भ�ाः- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा
स�ब�धीआधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा
स�ब�धीअ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले कानून नबनाई ९ जना �थायी कम�चारीह�लाई मा�सक पा�र�िमकको 2०
�ितशतले ह�न आउने रकम �.५,०९,६९२।०० �ो�साहन भ�ामा वष� भ�रमा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

५०९,६९२

४१
अित�र� सेवा सुिवधाः- साव�जिनक खच�मा िमत�याियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड,२०७७ कोदफा ६(४)अनुसार कोिभड -१९ को सं�मण रोकथामको लागी ��य�
�पमा संल� भई अ�पंि�मा काम गन� िचिक�सक तथा �वा��यकम� बाहेक साव�जिनक िनकायमा काय�रत पदा�धकारी वा कम�चा�रलाई सािवकमा �दान ग�रद ैआएको
पोशाक खच�,मह�ी भ�ा र �थानीय भ�ा बाहेकका �ो�साहन भ�ा,अित�र� समय काम गरे बापतको भ�ा,जो�खम भ�ा, िवशेष भ�ा,खाना वा खाजा खच� लगायतका
कुनै �कारको भ�ा �दान ग�रने छैन भ�े �यव�था छ । भौ.नं.११।२०७७।६।३० बाट पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा िमित २०७६।१२।११ दे�ख २०७७।३।
३० स�म �वारे�टाइन संचालन तथा �यव�थापन, घरदलैो जनचेतना िदने काय�, कोरोनाबाट ब�न सामा�ी िवतरण तथा िवप�, ग�रब, असहाय र �यालादारी गन�
मजदरुलाई राहत िवतरण गन� काय�मा खिटएको भनी कम�चारीह�लाई मापद�ड िवप�रत देहाय बमो�जम तलबको ५० �ितशत भ�ा भु�ानी गरेकोले िनयमस�मत
नदे�खएको �.

२८०,४७२
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�स.नं. नाम अवधी (मिहना) भु�ानी रकम कर क�ी पिछ रकम

१ �.�.अ. �िवण कुमार झा २.५ ४४९८७.५ ४४५३७.६३

२ अ�धकृत छैटो रं�जत कुमार म�डल २.५ ४४९८७.५ ४४५३७.६३

३ क��यूटर अ�धकृत अ�ण िकशोर झा २.५ ४४९८७.५ ४४५३७.६३

४ लेखापाल िवशाल कुमार यादव २.५ ३५२५० ३४८९७.५०

५ ख�रदार कृ�णा मु�खया २.५ ३३२६२.५ ३२९२९.८७

६ वडा सिचव राम नरेश पासवान १ १३३०५ १३१७१.९५

७ वडा सिचव भोगे�� झा १ १३३०५ १३१७१.९५

८ वडा सिचव राम िदनेश भ�डारी १ १३३०५ १३१७१.९५

९ वडा सिचव अ�जत कुमार कापर १ १३३०५ १३१७१.९५

१० वडा सिचव श�भु यादव १ १३३०५ १३१७१.९५

११ वडा सिचव श�भु म�डल १ १३३०५ १३१७१.९५

ज�माः २८३३०५ २८०४७१.९६

४२
इ�धन खच�ः- �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ दफा ७(२) बमो�जम सवारी साधन उपल�ध गराएकोमा अनुसुची बमो�जम
�मुख तथा उप÷�मुखले मा�सक १०० �लटर इ�धन र १० �लटर मोिबल, तथा वडा अ�य�ले मा�सक २५ �लटर इ�धन र २ �लटर मोिबल पाउने तथा �देश खच�
मापद�ड िनद�िशका २०७७ दफा १७ अनुसार अनुसुची ४ बमो�जम काया�लय �मुखले मा�सक ७० �लटर रराजप�ािकंत तृतीय �ेणी वा सो सरहका कम�चारीले मा�सक
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१० �लटर इ�धन पाउने भ�े उ�ेख छ । काया�लयले यस वष� कुपन �स�म �योग गरेतापिन लगबुक नराखी र उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी �.३३,५९,०००।÷
इ�धन खच� गरेको दे�ख�छ । इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरी इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन उ�े�खत कनुनको पालना गन�तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

४३
�याट िबलः- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९(१) बमो�जम साव�जिनक िनकायले िबस हजार �पैयाँभ�दा बिढको व�तु तथा सेवा ख�रद गदा� मू�य
अिभवृि� करमा दता� भएका �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िन�नानुसार सुचना छपाई गदा� मू�य अिभवृि� करमा
दता� नभएका फम� तथा हातले लेखेको िबल नं. �योग गरी �.१४,१०,०००।० भु�ानी गरेकोले अिनयिमत दे�खएको �.

१,४१०,०००
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भौ.नं. रिमित फम� िबलनं. रिमित छपाईिशष�क रकम

९०।२०७७।७।२६ जले�वरटाइ�स १।२०७७।७।२४ कोिभड१९अ�थायीअ�पतालसंचालनकोलािगकरारमाकम�चारीिनय�ुस�ब�धी १४००००

२।२०७७।७।२४ �यासचु�हो�स�ल�डरदररेटस�ब�धी १२००००

३।२०७७।७।२४ गह� ँकोिबलकोदररेटस�ब�धी १२००००

४।२०७७।७।२४ िविभ�धािम�कसा�कृितककाय��मएवंपुजाकोलािगिविभ�सामानह�कोदररेटस�ब�धी १२००००

१६०।२०७७।९।
२६

जले�वरटाइ�स १६।२०७७।९।२१ बो�र�िवतरणस�ब�धी १६००००

१७।२०७७।९।२१ �ा�टरिवतरणस�ब�धी १४००००

१८।२०७७।९।२१ क�बल, बालबा�लकाकोलािग�यानोलुगाख�रदस�ब�धी १२००००

१६०।२०७७।९।
२६

जले�वरटाइ�स २०।२०७७।१०।
२०

अनुदानप��प�सेटिवतरणस�ब�धी १४००००

२१।२०७७।१०।
२३

अनमी, हे�थअ�स�े�ट, अहेवभना�स�ब�धी १९००००

२२।२०७७।१०।
२८

बोलप�खो�लनेस�ब�धी १६००००

ज�माः १४१००००

४४
गत आ.व.को भु�ानीः- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१३) मा चालु वष�को बजेटले नखामेको खच� �यहोनु� पन� भएमा
स�ब��धत काया�लयले संल� िबल भरपाई बमो�जम आगामी वष�मा भु�ानी िदने गरी �वीकृत ढाँचामा भु�ानी िदन बाँक�को िववरण तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको ७

५०१,९००
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िदन िभ� �मािणत गराई रा�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले भु�ानी िदन बाँक�को िववरण �वीकृत नगराएका अिघ�ो आ�थ�क वष�को देहायका खच� रकमह� यो वष�
भु�ानी गरेको छ । भु�ानी िदन बाँक�को िववरण �वीकृत नगराई गत वष�को खच� भु�ानी गरेको रकम �. ५,०१,९००/- िनयमस�मत नदे�खएको �.

�स.नं. भौ.नं. रिमित िववरण भु�ानीपाउने रकम कैिफयत

१ १७०।०७७।१०।१४ घरभाडा सुरे���सादसाह ३०६०००

२ २९४।०७७।१२।३० टे�टलाईटसाउ�डवापत कृ�णमु�खया १९५९००

ज�माः ५०१९००

४५
िबल भपा�ईः- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भपा�ई,

�माण र कागजात संल� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले भौ.नं. ६४।२०७७।७।२० बाट संचार महशुल वापत नेपाल टे�लकम काया�लय, जले�वरलाई �.१०,०००।०
भु�ानी भएकोमा िबल भपा�ई पेश नभएकोले सो पेश ह�नुपन� �.

१०,०००

४६
�माण िबना भु�ानी : 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 खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई �माण र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच
गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले िन�नानुसारको सामान िवतरण गन�को लािग ख�रद ग�रएकोमा िवतरण ग�रएको भरपाई पेश नभएको ह� ँदा भरपाई पेश गनु�पन� दे�खएको �.

६,४११,३९१
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�स.नं. ब.उ.�स.नं. गो.भौ.नं. र
िमित

िववरण भरपाई पेश गनु�पन�
रकम (�याटबाहेक)

१ गाँउपा�लका
कृिष चालू

२-२०७७।
०८।१९

८०% अनुदानमा �.११० का दरले १३६३६ िकलो गह� ँको िवउ िवतरणमा ७२० िकलोको मा�
भरपाई पेश बाँक� १२९१६ िकलो कृषकलाई िवतरण गरेको भरपाई पेश गनु�पन�

१६०५४५९

२ ५-२०७७।
१२।२३

�. २०० का दरले १५०० �याकेट मौसमी तरकारीको िवउ िवतरणमा १२५ �याकेटको भरपाई
पेश बाँक� १३७५ �याकेट कृषकलाई िवतरण गरेको भरपाई पेश गनु�पन�

३१०७५०

३ ७-२०७८।
०३।२०

१००% अनुदानमा �. ३११२५ का दरले २२ सेट प��प� मेिशन िवतरणको भरपाई पेश ह�नुपन� ७७३७६७

४ गाँउपा�लका
कृिष पँूजीगत

४-२०७७।
१२।१३

�. २१०० दरले १५ �लटरको २२५ थान र �.५०० का दरले २ �लटरको ५१ थान हे�ड ��ेयर
िवतरणको भरपाई

५६२७४०

५ ८-२०७८।
०३।२३

१२ थान बो�र� सेट िबतरण १६६६६५२

६ गाँउपा�लका
�वा��य चालू

१४-२०७७।
०८।१५

�. १२४७.५ को दरले ३५० थान ि�पाल िवतरण ४९३३८६

७ ४७-२०७७।
११।१८

�. १२५० का दरले ७०७ थान क�बल िवतरण ९९८६३७

ज�मा ६४११३९१

४७
�मण अिभलेखः- �मण खच� िनयमावली, २०६४ को दफा २१ बमो�जम �मणमा खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब�धीत काया�लयले अनुसुची
६ बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । साथै सो िनयमावलीको दफा १८(१) बमो�जम �मण समा� भएपिछ �मण िबल भरी �मण �ितवेदन पेश
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गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले यस वष� िविभ� कम�चारी तथा पदा�धकारीह�लाई �मण गदा� �मण अिभलेख नरा�ने तथा �ितवेदन समेत पेश नगरी �.११,५४,६००।०
भु�ानी गरेको दे�ख�छ । िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार �मण अिभलेख तथा �मण �ितवेदन राखेर मा� खच� ले�नुपद�छ ।

४८ नगरपा�लका पँुजीगत : 

ख�रद कारवाहीको अिभलेख:- साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १४९ (१) अनुसार साव��जनक िनकायले हरेक ख�रद कारबाहीको िन��त छु�ै फाईल
खडा गरी उपिनयम २ ले तोके बमो�जमका कागजातह� सिहत अ�ाव�धक अिभलेख रा�नु पन� र उपिनयम ३ य�तो अिभलेख ख�रद कारबाही टु�ो लागेको सात वष�
सुरि�त रा�नु पन� �यव�था छ । काया�लयले बोलप� र �सलब�दी दरभाउप�बाट भएका ख�रद कारवाहीका लागी फाईल खडा गरेको भएता पिन ख�रद िनयमावलीले तोके
बमो�जमका सबै कागजातह� �सल�सलेबार िमलाएर उ� फाईलमा राखेको दे�खएन । साथै ठे�का स�ब�धी गौ�वार लगत (म.ले.प.फा.नं.५०७) समेत तयार गरी राखेको
पाइएन । जसले गदा� ख�रद कारबाही, ठे�का �यव�थापन र स�झौता काया��वयन स�ब�धी कारोबारको परी�ण गन� सहज भएन । सबै ख�रद कारवाहीको अ�ाव�धक
अिभलेख राखी ख�रद कारवाहीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ ।

४९
िनमा�ण काय�को गुण�तर :- पा�लकाबाट ह�ने िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चत गन� �ज�मेवारी स�ब�धीत उपभो�ा सिमित, िनमा�ण �यववसायी, अनुगमन सिमित र
काया�लयको हो । यसका लागी �वीकृत ड� इ�, िडजाइन र �पे�सिफकेशन बमो�जम िनमा�ण साम�ीको गुण�तर कायम गनु�पन�, िनमा�ण िव�ध र �कृया काया�लयसँग भएको
स�झौता बमो�जम ह�नुपन�, िमत�यियताका लािग �थानीय �तरमा उपल�ध गुण�तरय�ु साम�ीको उपयोग गनु�पद�छ । तर काया�लयले उपभो�ा सिमित र िनमा�ण
�यवसायी माफ� त सोझै गराएका िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण गन�/गराउने, कंि�िट� काय�को गुण�तरका लािग
�समे�ट मोटा�र तथा कंि�ट �यूब टे�, फलामे ड�डीको टे�साइल टे�, �यािबयन तारजालीको �याब टे� गराउने ज�ता काय� गराएको पाइएन । जसले गदा� िनमा�ण काय�मा
आव�यक गुण�तर कायम भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन । अतः िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� आव�यक मा�ामा गुण�तर परी�ण
गराउने तफ�  काया�लयको पहल ह�नुपद�छ ।

५० नगरपा�लका भवन िनमा�ण

५०.१ �शासिकय भवन िनमा�ण:- महो�री गाउँपा�लका वडा नं. २ मा गाउँपा�लकाको �शा�सकय भवन िनमा�ण काय� भै रहेकोमा भवन िनमा�ण
स�ब�धी कागजात परी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा देहाय अनुसार छन् ।

५०.२ िनमा�ण �थलको �वािम�व :- भूिम स�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा ५९क मा सरकारी िव�ालय, सरकारी �वा��य के�� वा अ�पतालको
वा सरकारी �योजनको लागी ज�गा आव�यक भई उपय�ु र आव�यक ह�ने दे�खए नेपाल सरकारको �वीकृती �लएर �योग गन� सिकने
�यव�था छ । सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा उपल�धी गराउने स�ब�धी काय�नीित, २०७१ को दफा १२ (४) बमो�जम नेपाल
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सरकार म���प�रषदले ज�गा �लजमा उपल�ध गराउने स�ब�धमा िनण�य गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले कानून बमो�जम आ�नो
�वािम�व नभएको एवं �लजमा न�लएको महो�री गाउँपा�लका वडा नं. २ मा रहेको १२ क�ा ऐलानी ज��गामा काया�लयको �शासिनक
भवन िनमा�ण गन�  नगरसभाबाट िमित २०७४।९।२६ मा िनण�य भएको छ । सोही बमो�जम आ�थ�क वष� २०७६/७७ मा भवनको कुल
लागत �. ४,४५,८६,८५५/- को िनधा�रण गरी लागत अनुमान तयार गरेकोमा सोही आ.व. मा पिहलो त�ास�मको िनमा�ण काय�का
लागी �. १ करोड बजेट िविनयोजन गरी बोलप�को मा�यमबाट ख�रद काय� शु� गरेको दे�ख�छ । गाउँपा�लकाको �वािम�व नभएको
ज�गामा �शासिनक भवन िनमा�ण काय� शु� गरेको ह� ँदा उ� ज�गा गाउँपा�लकाको �वािम�वमा �याउन पहल गनु� पद�छ ।

५०.३ हालस�मको �गती :- काया�लयले �. ४४५८६८५५ (मू.अ.कर र क��ट�जे�सी समेत) कूल लागत भएको �शासिनक भवन िनमा�णका
लागी साल बसाली�पमा बजेट िविनयोजन गन� र �वीकृत बजेटको प�र�धिभ� रही ��ै लागत अनुमान तयार गरी बोलप�को मा�यमबाट
िनमा�ण काय� गन� गरेको छ । सो बमो�जम आ�थ�क वष� २०७६/७७ मा �. १ करोड िविनयोजन गरी �. ६३,९९,६००/- मा सािव�ी
िनमा�ण सेवासँग िमित २०७७/३/५ मा ख�रद स�झौता भएको छ भने आ.व. २०७७/७८ मा �. २ करोड बजेट िविनयोजन गरी सोही
िनमा�ण �यवसायीसँग िमित २०८७/२/१८ मा �. १,२६,७४,७३१/- को ख�रद स�झौता भएको छ । स�झौता बमो�जम अिघ�ो
आ�थ�क वष�मा �. ६२,२४,३०३/- भु�ानी भएको छ भने यो वष� �थम िक�ता पे�क� �. १५,००,०००/- भु�ानी भएको छ ।९ मिहना
स�झौता अव�ध रहेको उ� भवनको दो�ो त�ाको �ट��चरको काम भई रहेको छ । स�झौता बमो�जमको अव�ध िभ�ै िनमा�ण काय�
स�प� गन� गरी काय� ग�रनु पद�छ । 

५०.४ �रटे�सन मनी :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(४) साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को िबल बीजक भु�ानी
गदा� �रटे�सन मनी बापत रिनङ वा अ�य िबल वा बीजकमा उ�े�खत रकमको पाँच �ितशत रकम क�ा गरी रा�नु पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले भौ.नं. ६/२०७७/६/२४ बाट ठे�का नं. Mahottari/Gau/MoH/MP/Building.2076/77 को �थम िबल वापत �.

३२०५१३७/- भु�ानी गरेकोमा िनयमानुसार क�ा गनु�पन� �रटे�सन मनी क�ा नगरी भु�ानी गरेको छ । िनयमानुसार बीजकमा
उ�े�खत रकम �. २८३६४०४/- (मू.अ.कर वाहेक) को पाँच �ितशतले ह�ने रकम �.१४१८२०/- क�ा गनु� पन�मा नगरेकाले असुल
गनु� पन� �.

१४१,८२०

५१
क��ट�जे�सी :- मधेश �देश �देश खच� मापद�ड िनद�िशका, २०७७ को बंुदा नं.५(२) मा क��ट�जे�सी रकम िनधा�रण गनु� पदा� आव�यकता र िमत�ययीताको
�स�ा�तलाई �यानमा राखी कुनै कामका लागी क��ट�जे�सी रकम आव�यक नपन� भएमा लागत अनुमानमा �य�तो रकम छु�ाउन नह�ने �यव�था छ । यस पा�लकाले
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��येक िनमा�णको लागत अनुमान तयार गदा� ३ �ितशत क�ट�जे�सी थप गरी लागत अनुमान तयार गन� र उपभो�ा सिमितको िबल भु�ानी गदा� समेत ३ �ितशत
क��ट�जे�सी क�ा गरेर मा� भु�ानी गन� गरेको छ । तर यो वष� क��ट�जे�सी बाट कुनै रकम खच� भएको दे�खएन । आव�यक नपन� भए क��ट�जे�सी नराखी लागत
अनुमान तयार गन� र आव�यक भए क��ट�जे�सी वापत कित रकम क�ा ग�रएको हो र उ� रकम कुन कुन कामका लागी कित खच� ग�रयो भ�े स�ब�धमा अ�ाव�धक
िववरण तयार पारी रा�नु पद�छ ।

५२ साझेदारी काय��म संचालन तथा �यव�थापन : 

कृिष तथा पशुव�तु उ�पादन र बजारीकरण प�रयोजना : पा�लकाले िमित २०७७/१०/०४ मा साझेदारीमा काय��म स� चालन गन�का लािग ��तावना आ�ान स�ब�धी
तीस िदने सूचना �काशन गरेकोमा तोिकएको �याद िभ� तीन वटा ��ताव पेश भएकोमा हेफर �ोजे�ट नेपालको �.४,९३,३३,३३३/- कोआ�थ�क ��ताव सिहतको
तीन वष� अव�धको कृिष तथा पशुव�तु उ�पादन र बजारीकरण साझेदारी प�रयोजना िमित २०७७/११/१० को िनण�यबाट छनौट भई �वीकृत भएको पाइयो । उ�
प�रयोजनाका लािग पा�लकाले ७५% र हेफर �ोजे�ट नेपालले २५% खच� �यहोन� गरी िमित २०७७/११/२६ मा स�झौता भएको दे�ख�छ ।उ� काय��मको
काया��वयनका लािग हेफर �ोजे�ट नेपालले स�झौताको शत�को अ�धनमा रही �थानीय साझेदार द�लत उ�थान जनचेतना काय��म जले�वरलाई �ज�मेवारी िदएको
पाइयो । स�झौता बमो�जम पिहलो वष�को काय��म काया��वयनका लािग ��तािवत बजेट �.६२,६२,६३३/- म�ये पा�लकाले �.४०,००,०००/- र हेफर �ोजे�टले
�.२२,६२,६३३/- �यहोन� गरी स�झौता भएकोमा �थानीय साझेदार द�लत उ�थान जनचेतना काय��म जले�वरबाट पेश भएको खच� स�ब�धी िववरण अनुसार यस वष�
भएको खच�को िववरण िन�नानुसार छ ।
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�स.नं. िववरण पा�लकाबाट भएको खच� हेफर �ोजे�टबाट भएको खच� ज�मा खच�

१. पशु ख�रद तथा ढुवानी २९३६७३८ २९३६७३८

२. बागवानी तथा ढुवानी ३९९२६२ ३९९२३२

३. कृिष साम�ी तथा य�� २५०००० २५००००

४. �मण खच� ११६००० ११६०००

५. ता�लम २९८६५४ ४०९६५० ७०८३०४

६. �ािव�धक सेवा तथा मू�या�न १२०००० १६२५६८ २८२५६८

७. तलब तथा सुिवधा ५१२६४४ ५१२६४४

८. काया�लय खच� २२२६५५ २२२६५५

ज�मा ४००४६५४ १४२३५१७ ५४२८१७१

मा�थको ता�लका अनुसार हेफर �ोजे�ट नेपालले स�झौता बमो�जम यस वष� �यहोन� खच� �.२२६२६३३/- रहेकोमा सो भ�दा �.८३९११६/- कम रकम खच� गरेको
दे�खयो । प�रयोजनाको वािष�क काया��वयन ता�लका र काय��म बमो�जम खच� गनु�पन�मा हेफर �ोजे�ट नेपालले सो बमो�जमका काय��म स�ालन नगरी कम रकम खच�
गरेको दे�खएकाले िनजले आगामी वष�मा नपुग योगदान खच� गनु�पन� दे�ख�छ ।

५३
अनुगमन तथा मू�या�न : पा�लका र हेफर �ोजे�ट नेपाल बीच भएको स�झौता बमो�जम काय��म �यव�थापन तथा अनुगमन सिमितले साझेदारी काय��म संचालन
तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७७ बमो�जम अनुगमन तथा मू�या�न गनु�पन� �यव�था छ । उ� सिमितले काय�िव�धले तोके बमो�जमको अव�धमा प�रयोजना संचालन
एवं �भावका�रता स�ब�धमा अनुगमन तथा मू�या�न गनुपन� दे�ख�छ ।

५४ ३०३,३९८
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िबल भपा�ई (भौ.नं. १८९/२०७८/३/३०) : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो
खच� पुि� गन� िबल, भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । देहायबमो�जमको िबउ पाठी र तराजु ख�रद ग�रएकोमा िवतरण गरेको भरपाई पेश नभएको ह� ँदा
उ� भरपाईह� पेश ह�नुपन� �.

�स.नं. िववरण ख�रद सं�या खच� रकम िवतरणको भरपाई पेश नभएको सं�या रकम

१. िबउ पाठी (जमुनापारी �स) २४० गोटा १७२१९३३ ८ ५३३९८

२. तराजु १० सेट २५०००० १० २५००००

ज�मा ३०३३९८

५५
िबल भपा�ई (भौ.नं. १८९/२०७८/३/३०) : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो
खच� पुि� गन� िबल, भरपा◌�इ, �माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । हेफर �ोजे�ट नेपालले सेवा ि���टङ �ेसबाट िमित २०७८/०३/०९ मा �.९९६५३/- को
ता�लम साम�ी बीजक नं.०९५२ बाट ख�रद गरेकोमा सोको छाँया�ित संल� गरी पे�क� फ�य�ट गरेकोले स�कल िबल पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

९९,६५३

५६
फरक दर : �थानीय साझेदार द�लत उ�थान जनचेतना काय��म जले�वरले िबयाड बोका ख�रद गदा� ल�मी उपभो�ा सिमित माफ� त जमुनापरी �स �जातीका बोकाह�
ख�रद गदा� १८ वटा बोका ज�मा ५२३.३० के.�ज.का �.८५०/- �ित के.�ज.का दरले �.४४४८०५/- मा �यास सामा�जक उ�मी मिहला सहकारी सं�था �ल.,

�स�धुलीबाट र सामुदाियक बा�ा पालन �ोत के�� स�रीबाट १६ वटा बोका ज�मा ४२५ के.�ज.का �.१२००/- �ित के.�ज.का दरले �.५१००००/- मा ख�रद गरेको
दे�खयो । एकै �जातीका बोका ख�रद गदा� फरक फरक दरमा ख�रद गरेको पाइयो । साव�जिनक ख�रद स�ब�धी ऐन कानून बमो�जम �ित�पधा� गराएर ख�रद गनु� पद�छ ।

५७
मू.अ.कर दता� :- साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९(१) बमो�जम साव�जिनक िनकायले िबस हजार �पैयाँभ�दा बिढको व�तु तथा सेवा ख�रद गदा� मू�य
अिभवृि� करमा दता� भएका �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । हेफर �ोजे�ट नेपाल मू�य अिभबृि� करमा दता� भएको दे�खएन ।
तोिकएको सीमा भ�दा बढीको ख�रद गदा� मू�य अिभबृि� करमा दता� भएको फम�सँगमा� ख�रद गनु� पद�छ ।

५८
कर क�ी नगरेको : आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमो�जम सेवा काय� बापत भु�ानी गदा� भु�ानी रकमको प�� �ितशतका दरले भु�ानीमा कर क�ी गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । पा�लकाले देहाय बमो�जमका गैर सरकारी सं�थालाई भु�ानी गदा� घटी कर कि� �.१११७५९३/- गरेको दे�खयो । कानूनबमो�जम कर क�ी नगनु�को

१,१३७,५९३
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आधार पेश गन� अ�यथा स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� दे�खएको �.

�स.नं. गैर सरकारी सं�थाको
नाम

कामको िववरण भु�ानी
रकम

कर रकम
(१५%)

क�ा
भएको कर

क�ा गन�
बाँक� रकम

१ द�लत समाज उ�थान
सिमित नेपाल

बाल, मिहला, जनजाित तथा द�लत अ�धकार स�ब�धी
जनचेतना मूलक ता�लम काय��म

४०००००० ६००००० ११६८५० ४८३१५०

२ �ामीण िवकास द�लत
समुदाय

अगर ब�ी र मैनब�ी बनाउने ता�लम ४००००० ६०००० ८३२५ ५१६७५

३ द�लत मिहला समाज
िवकास

�मता अिभवृि� ता�लम स�ालन ४९८४०० ७४७६० २४६३२ ५०१२८

४ हेफर �ोजे�ट नेपाल कृिष तथा पशुव�तु उ�पादन र बजारीकरण साझेदारी प�रयोजना ४०००००० ६००००० ४७३६० ५५२६४०

ज�मा ११३७५९३

५९
गैर सरकारी सं�थाबाट काय� : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६४ को िनयम ९९ (८) बमो�जम १० लाख �पैयँभ�दा बढी लागत अनुमान भएको काम गराउनको लािग िनयम
७० बमो�जम खुला �पमा आशयप� माग गरी परामश� सेवा ख�रको �ि�या अवल�बन गनु� पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले देहायबमो�जमका काय�ह� आ�थ�क तथा
�ािव�धक ��तावना माग गरी गैर सरकारी सं�था छनौट गरी काय� गराएकोमा साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीले तोके बमो�जमको छनौटको उपय�ु िव�धिनधा�रण
गरी मू�या�न गरी छनौट गरेको पाइएन । पा�लकाले गैर सरकारी सं�थाबाट काय� गराउँदा ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको �यव�था बमो�जमको �ि�या पालना गन� तफ�
�यान िदनु पद�छ ।
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�स.नं. सं�थाको नाम कामको िववरण रकम

१ हेफर �ोजे�ट नेपाल कृिष तथा पशुव�तु उ�पादन र बजारीकरण साझेदारी प�रयोजना ३७०००००

२ द�लत समाज उ�थान सिमित नेपाल बाल अ�धकार स�ब�धी जनचेतना मूलक ता�लम काय��म १५०००००

३ द�लत समाज उ�थान सिमित नेपाल मिहला, जनजाित तथा द�लत अ�धकार स�ब�धी जनचेतना मूलक ता�लम काय��म २५०००००

६०
िबल भरपाई : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई,

�माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । काया�लयले गो.भौ.नं. १४१-२०७८/३/२३ (न.पा. पँूजीतग) बाट साव�जिनक शौचालय �यव�थापन बापतको रकम कु�दन
क��ट��सन जले�वरलाई भु�ानी गदा� �ोिभजनल सम बापतको रकम िबल संल� नगरी �.२०६५२/- भु�ानी गरेकोले सोको िबल भरपाई पेश गनु�पन� अ�यथा िनजबाट
असुल ह�नुपन� �.

२०,६५२

६१
घटाउनुपन� प�रमाण नघटाएको : पा�लकाले कुनै पिन िनमा�ण काय� स�प� भए प�चात उ� काय�को मू�या�न गदा� वा�तिवक �पमा भएको काय�को नापजाँच गरी
मू�या�न गनु�पद�छ । पा�लकाले देहायको काय�ह�को मू�या�न गदा� घटाउनुपन� प�रणाम नघटाई नभएको काय�को भु�ानी गरेको रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

६३,३२८
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भौचर नं. काय� भु�ानी पाउनेको नाम घटाउनुपन� िवषय घटाउनुपन�
प�रणाम

दर रकम

३१-२०७८/३/२९
संघीय सशत�
पँूजीगत

�वा��य के�� भवन
िनमा�ण वडा नं. १

ि��स िनमा�ण सेवा रंगरोगनको काय�मा �याल ढोकाले
ओगटेको भाग

२२.८६
व.िम.

३०० ६८५८

३२-२०७८/३/३०
संघीय सशत�
पँूजीगत

बृहत् खानेपानी
आयोजना
क�पाउ�ड वाल िनमा�ण

खानेपानी ट�क� िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

ईटंाको गारो लगाउने काममा िबम
(Beam)ले ओगटेको भाग

४.०७
घ.िम.

१५४७१.२२ ५६४७०
(१०.३२%

योगदान क�ा
प�चात)

ज�मा ६३३२८

६२
आवास काय��म: सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ५ उपदफा ३ बमो�जम छनौट भएका लाभ�ाहीसँग अनुसूची २ बमो�जमको ढाँचामा
अनुदान स�झौता गरी लाभ�ाहीको सूची स�ब�धीत ब�कमा उपल�ध गराई सोही बमो�जम खो�लएको खातामा �थानीय तहले अनुदान रकम उपल�ध गराउनु पन� �यव�था
रहेको छ । पा�लकाले लाभ�ाहीको सूिच नै �ा� नगरी िनजह�सँग स�झौता समेत नगरी �ित �यि� �.१,००,०००/- का दरले िविभ� �यि�ह�को नाममा
अनुदानबापतको रकम भौचर नं. २५ िमित २०७८/३/२४ बाट िनकासा ग�र काय�िव�धको �यव�था िवप�रत काय� गरेको पाइयो । उ� रकम स�ब�धीतको खातामा ज�मा
गन� पठाई रो�का रा�खएको पाइयो । पा�लकाले काय�िव�ध िवप�रत �वीकृत लाभ�ाहीको सूची एवं स�झौता बेगर उपल�ध गराएको र लेखापरी�ण अव�ध िमित २०७८।
११।२७ गते स�म पिन रो�का रा�खएको उ� रकम स�ब�धीतबाट असुल गरी सशत� अनुदानको रकम संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� दे�खएको �.

२,४००,०००

६३
िबल भपा�ई : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई,

�माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� सूचना छपाई बापत द प��लक टुडेलाई भौचर नं.३३/२०७८/३/३० (संघीय सशत� पँूजीगत) बाट
�.३,००,५८०/- भु�ानी गरेकोमा दईु वटा सूचना बापतको �.१,४१,२५०/- को मा� कर िबजक तथा सूचना �काशनको �माण पेश भएको पाइयो । िबल तथा सूचना
�काशनको �माण बेगर भु�ानी भएकोले िबल तथा �काशनको �माण पेश गनु�पन� दे�खएको �.

१५९,३३०
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६४ ख�रदमा काय�मा �ित�पधा� :- साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ ।
�य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �. ५ लाख स�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �. ५ लाख भ�दा मा�थ �. २० लाख स�म �सलब�दी दरभाउ प�बाट र सो
भ�दा मा�थ वोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� बाटो ढलान, बाटो �ाभेल गन� ज�ता िनमा�ण काय� र िबिभ� साम�ी ख�रद ज�ता �. १
करोड ५३ लाख ३९ हजार मू�यका काय�ह� साना साना टु�ा पारी िबिभ� िनमा�ण �यवसायी तथा आपूित�कता�बाट सोझै ख�रद गरेको दे�ख�छ । �थानीय �तरमा ग�रने
िनमा�ण काय�ह� यसरी टु�ा टु�ा पारी िबिभ� िनमा�ण �यवसायीलाई सोझै िदँदा �ित�पधा� ह�न सकेन । �ित�पधा� बेगर ख�रद काय� गदा� लागत अनुमान बराबरकै रकममा
िनमा�ण काय� भएको दे�ख�छ । एकै �कृितका िनमा�ण काय�लाई �याकेज बनाई बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गनु�पन�, नभए �सलब�दी दरभाउप�बाट ख�रद गरी
�ित�पधा��मक�पमा ख�रद गदा� ख�रद काय�मा िमत�ययीता ह�नुका साथै पा�लकाले स�ालन गन� योजनाह�को �भावकारी �पमा अनुगमन गरी ख�रद काय�को गुण�तरमा
सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।
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भो.नं. र िमित कामको िववरण फम�को नाम रकम

७।०७७/७।२५ िविभ� सडक माटो �ेभल गन� आरिडआर िनमा�ण सेवा ४८२१०२

१५।०७७।९।
१९

सोनुषडा िभखारी यादबको घर दे�ख कृ�णदेव ठाकुरको घर स�मको अधुरो
सडक ढलान

िशवा�ज क��ट��सन ३३०४६६

२८।०७७।११।
३

अनैठा उ�रबारी मु�हरी ब�तीमा अधुरो द�लत दलान िनमा�ण िड के िब�डस� ४७८७२५

३०।०७७।११।
१०

महो�री ठाडी पोखरीमा मलङ बाबा म��दर िनमा�ण राजा िनमा�ण सेवा ४८१५८९.९४

३५।०७७।११।
१७

िव�दे�वर महतोको घर दे�ख तेजनारायणको घर स�म सडक ढलान अिमरा िनमा�ण सेवा ४७५९५७

३६।०७७।११।
१७

यजु पासवानको घर दे�ख राम एकवालको घर स�म सडक ढलान िशवेश क��ट��न ४८११११

३९।०७७।११।
१८

महो�री दे�ख रानी रतवरा जाने बाटोमा पन� िपपरी म��दरको साै�दय�करण गे�कामाई िव�डस� ४८१८३८

४२।०७७।११।
२०

अनैठा मु�हर टोलको िविभ� ग�ी सडक ढलान र�बानी क��ट��सन ४८०३८१

४२।०७७।११।
२०

अनैठा देखी मडै जाने बाटोको पाखर �खमा चातारा िनमा�ण मा�ित िनमा�ण सेवा ३८२०७४

४६।077।११।
२०

सोनुषडा िदपनारायणको घर दे�ख तेजनारायण यादबको घर स�म ढलान जय बाबा न�स�� क��ट��सन ४८१५४९



https://nams.oag.gov.np42 of 63

५०।०७७।११।
२३

काय�थ टोलमा सडक ढलान पशुपित क��ट��सन ४८३३७७

७०।०७७।१२।
२२

खेह� मणडलको घर दे�ख िमथलेश मणडलको घर स�मको बाटो �ेभल
ढलान

आम िशव क��ट��सन ४८०१६९

७१।०७७।१२।
२२

�जते�� साहको घर दे�ख नागे�� मणडलको घर ह�दैँ छिक�  स�म माटो
�ेभल

आिदल क��ट��सन ४८०५८८

७५।०७८।१।३ नरेश दासको घर दे�ख मेन सडक स�म िप.�स.�स ढलानको लािग ॐ िनमा�ण सेवा ३८६३५८

७६।०७८।१।३ वनटोलवा टोलमा सडक ढलान कँुवर क��ट��सन ४८०२४७

७८।०७८।१।५ मकसुदन महराको घर दे�ख केदार रायको घर स�म सडक ढलान तराई इ��जिनय�र� क�स�टे�सी ए�ड
क��ट��सन �ा �ल

३८६९८५.६९

८३।078.१।२० सुखच�� पासमानको घर दे�ख स�यनारायणको घर स�म िप.�स.�स.

ढलान
राणा िव�डस� ३८५५६९

८५।०७८।१।
२०

िवधासागर यादवको घर दे�ख प��चम तफ� को बाटोको अ��तम �समा स�म
प�क� ढलान

स�रफ क��ट��सन ४८१७२१

९९।०७८।२।
११

गा.पा.काया�लयको मुल गेट रंग रोगन �यव�थापन एस ए�ड आर क��ट��सन २९७१३३

१०९।०७७।२।
१९

महो�री �हम बाबा �थान िफिन�संग ि��स िनमा�ण सेववा ४८१५१०

११०।०७८।२।
२६

कोमलका�त झाको घर दे�ख साव�जिनक दलान स�म प��क नाला िनमा�ण सागर क��ट��सन ४१५३७९
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११५।०७८।३।
१३

राम देव मणडलको घर दे�ख छरक� स�म चै�बर िप.�स.�स. ढलान जय माँ राजदेवी क��ट�क�न ३७४७७४

१२४।०७८।३।
२०

कामे�वर कापरको घर दे�ख मु���का ठाकुरको घर स�म प�क� ढलान रािश िनमा�ण सेवा २६५४२३

१२५।०७८।३।
२१

ह�र राउतको घर दे�ख जामुन राउतको ज�गा स�म प�क� ढलान �ुित िनमा�ण सेवा २७९७४६

१२६।०७८।३।
२१

मडै सहलेश म��दर राजीव बी�डस� ४११४१५

१२९/078।३।
२१

सिहद रामिववेक यादबको अधुरो आवास िफिन�संग एम जे क�सट��सन �ा �ल ४८००१५

१३२।०७८।३।
२२

महे�� साहको घर दे�ख संतोष साहको घर स�मको बाटो दास िनमा�ण सेवा २८२१६४

१५२।०७८।३।
२३

रानी पोखरीको पाखर �खको चवुतरा िनमा�ण शुभ ल�मी क��ट��सन १९७७६९

१५४/078।३।
२३

नुिनया टोलको सडकमा पाईक ढल िनमा�ण अल अहमद क��ट��सन ४६५८९१

१६१।078।३।
२६

�सलाई मे�सन ख�रद गरी सोनम जेनरल अड�र स�लायस� ४९१५५०

१७४।०७८।३।
३०

राम कृपाल महतोको घर दे�ख �रझन महतोको घर स�म बाटो ढलान �वेता िनमा�ण सेवा ४८०८४९
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१७५।०८७।३।
३०

चाप कटर ख�रद गरी कृषकलाई अनुदानमा िवतरण गन� सोनम जेनरल अड�र स�लायस� ४९५०००

ज�मा १३५३९४२६

६५
सीमाभ�दा बढी सोझै ख�रद : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनमय ८५(१क) अनुसार �. पाँच लाख �पैयास�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�,
मालसामान वा परामश� सेवा सोझै ख�रद गन� सिकने तर िनयम ८५(१ख) बमो�जम सोझै ख�रद गदा� एक आ�थ�क वष�मा एउटै फम� वा िनमा�ण �यवसायीसँग सीमा भ�दा
बढीको ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । पा�लकाले देहाय बमो�जम सीमा भ�दा बढीको िनमा�ण काय� एउटै िनमा�ण �यवसायीबाट गराएको ह� ँदा उ� खच� िनयमस�मत
नदे�खएको �.

भौ नं र िमित कामको िववरण िनमा�ण �यवसायी खच� रकम

१६१।078।३।२६ �सलाई मे�सन ख�रद गरी सोनम जेनरल अड�र स�लायस� ४९१५५०

१७५।०८७।३।३० चाप कटर ख�रद गरी कृषकलाई अनुदानमा िवतरण गन� सोनम जेनरल अड�र स�लायस� ४९५०००

ज�मा ९८६५५०

९८६,५५०

६६
सोझै ख�रदः- साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक
ख�रद िनयमावलीमा �. ५ लाख स�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �. ५ लाख भ�दा मा�थ �. २० लाख स�म �सलब�दी दरभाउ प�बाट र सो भ�दा मा�थ वोलप�को
मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ ।काया�लयले १२५ �स.�स का २ थान �कुटर र २०० �स.�स. को १ थान मोटरसाइकल गरी ज�मा ३ थान सवारी साधन
�.७८५७००/-मा आया�न अटो मोवाइ�सबाट ख�रद गरेको छ । एउटै आपुित�कता� बाट एक आ�थ�क वष�मा ख�रद कानूनले तोकेको सीमा भ�दा बढी मू�यका सवारी
साधन ख�रद गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

७८५,७००

६७
मोवाइल ख�रद :- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ७८ बमो�जम साव�जिनक िनकायले ख�रद गरी वा जुनसुकै �ोतबाट �ा�
भएको एक वष� भ�दा बढी अव�ध िटकाउ ह�ने वा �ित इकाई मू�य पाँच हजारभ�दा बढी रकम पन� मालसामान तथा स�प�ीको लेखा खच� भएर नजाने खातामा अिभलेख
रा�नु पन� �यव�था छ । �यसैगरी खच� भएर नजाने मालसामान म�ये �यि�गत �पमा �योमा आउन स�ने मोवाइल, �यापटप, �ाबलेट ज�ता ख�ने �ज�सी

५९३,५८९
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मालसामानह� �योग गन� िदँदा �य�ता मालसामानको �पे�सिफकेशन, सामान बुझेको िमित र मू�य समेत खुलाई सहायक �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।
य�ता �ज�सी सामान बु�ने कम�चारीले काया�लयबाट स�वा वा अवकाश ह� ँदा उ� मालसामान काया�लयको �ज�सी शाखामा बुझाई बरबुझारथ गरेर मा� रमाना �लनु पद�छ
। पा�लकाको खच� भएर नजाने �ज�सी खाताको परी�ण गदा� गत िवगत वष�मा १९ थान र यो वष� पँुजीगत शीष�कबाट देहाय अनुसार १३ थान मोवाइल ख�रद गरी िवतरण
गरेको छ । सरकारी कोषको रकमबाट ��येक वष� मोबाइल ख�रद गरी �यि�गत �योजनका लागी िवतरण गन� काय�मा िनय��ण ह�नु पद�छ भने यो वष� मोबाइल ख�रद वापत
खच� भएको रकम �. ५,९३,५८९/- िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ.नं. र िमित मोबाइल थान िववरण आपुित�कता� �ित इकाई मू�य खच� �.

१६/०७७/९/२० १ सामसु� आर.के.�टोस� ९६९५४ ९६९५४

२४/०७७/१०/५ ३ सामसु� १० �ो स�यम् ट� ेड क�सन� ९६०५० २८८१५०

९ सामसु� २३१६५ २०८४८५

ज�मा १३ ५९३५८९

६८
गत आ.व.को भु�ानीः- काया�लयले गत वष�को भु�ानी िदन बाँक� रकम आ�थ�क वष�को अ��यमा �मािणत गरी नगरसभाबाट बजेट �वीकृत गराई खच� ले�नु पद�छ ।
गाउँपा�लकाको िमित २०७७/३/१० को बैठकले आ�थ�क वष� २०७६/७७ मा काय� स�प� भई भु�ानी ह�न बाँक� रकम �. ५६,१०,०००/- �मािणत गरेको म�ये गाडी
भाडा वापत �. ४,००,०००/- रहेको दे�ख�छ । तर पा�लकाले यो वष� गत वष�को भु�ानी िदन बाँक� गाडी भाडा वापत देहाय अनुसार �. ६,५०,०००/- भु�ानी दएकोले
�वीकृत बजेट भ�दा बढी भु�ानी भएको �. २,५०,०००/- गाडी भाडा िनयमस�मत नदे�खएको �.

२५०,०००
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भौ.नं. र िमित भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम �.

२/०७७/७/२ ब�चेलाल राय ४,००,०००/-

३८/०७७/११/१८ ब�चेलाल राय १,५८,०००/-

४१/०७७/११/१९ फुलगेन महतो ९२,०००/-

ज�मा ६,५०,०००/-

६९
उपभो�ाको काम:- साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट िनमा�ण काय� गराउँदा वा सो स�व�धी सेवा �ा� गदा�
रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभािग ह�न स�ने �कृितका काय� गराउन वा सेवा �लन सिकने उ�ेख छ। साथै िनयमावलीको िनयम ९७(१४) मा
उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट काम गराउदा �ममुलक कामको िनधा�रण, काम वा सेवामा िमत�ययीता, गुण�तरीयता, िदगोपना अिभवृि� गन� त�रका,
आ�दानी खच�को अिभलेख, काम वा सेवाको सुप�रवे�ण र अनुगमन ज�ता िवषयमा साव�जिनक िनकायले अपनाउनुपन� काय�िवधी साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले
िनधा�रण गन� स�ने उ�ेख छ । उपभो�ा माफ� त स�प� ग�रएका योजनाह� �म मुलक, िमत�ययी, गुण�तरीय र िदगोपना अिभवृि� ह�ने खालको ह�नुपन�मा सो अनुसारको
दे�खएन। साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले समेत उपभो�ा सिमितवाट गराउन स�ने कामको काय�िवधी हालस�म तयार गरेको पाईएन। साव�जिनक ख�रद ऐनमा
भएको ख�रद स�व�धी �कृयाको अवल�वन गद� �ममुलक काम उपभो�ाबाट र अ�य जिटल तथा िनमा�ण �यवसायी �योग गनु�पन� काम �ित�पधा��मक िव�धबाट स�प�
गन� तफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ।

७०
जिटल�कृितका काय� :– साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�,
�ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले टावर लाईट जडान र िव�ुत पोल तथा तार जडान ज�ता �. १,३७,५०,६४१/- का जिटल
�कृितका काय�ह� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको दे�खयो। य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट �ित�पधा� गराई गराउनु पन� दे�ख�छ ।
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� सं योजनाको िववरण खच�

१. टावर लाईट जडान १०८२८५६८

२. िव�ुतीय पोल तार सिहत जडान २९२२०७३

ज�मा १३७५०६४१

७१ टावरलाईट जडान : पा�लकाले िविभ� वडामा तीन वटा उपभो�ा सिमितमाफ� त ४६ वटा टावरलाईट जडान गरेकोमा दे�खएको �यहोरा देहाय अनुसार छन् :

७१.१ िब�� पिछको सेवा : टावर लाईट ख�रद स�ब�धी स�झौतामा जडान ग�रएका लाईटह� ५ वष� िभ� िवि�एमा वा कुनै सम�या परेमा
स�ब�धीत उपभो�ा सिमितले नै मम�त गनु�पन� शत�मा �ित सेट �.५०००/- का दरले ४६ सेटको �.२,३०,०००/- स�ब�धीत उपभो�ा
सिमितलाई भु�ानी गरेको दे�ख�छ । उ� रकम भु�ानी गदा� वारे�टी स�ब�धी कुनै पिन �माण पेश नगरेकोले सोको �माण पेश गनु�पन�
�.

२३०,०००

७१.२ गुण�तर परी�ण : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ मा साव�जिनक िनकायले आपूत� ग�रएका मालसामान
स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर बमो�जम भए नभएको मालसामान िनरी�ण वा परी�ण समब��धत �च�लत
कानून भए सोही बमो�जम र नभएमा ख�रद स�झौतामा उ�े�खत काय�िव�ध बमो�जम स�ब�धीत मालसामान स�ब�धीत िव� रहेको एक
सिमितबाट िनरी�ण वा परी�ण गराई �ितवेदन �लनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले तयार गरेको लागत अनुमानमा टावरलाईट
आपूत� गन� आपूत�कता�/उपभो�ा सिमितले पाँच वष�को वारे�टी र पचास हजार घ�टा स�मको अवधी भएको ब�ी जडान ह�नुपन�
लगायतको िवषयह� उ�ेख गरेकोमा सो लगायतका टावरलाईटसँग स�ब�धीत गुण�तर परी�ण गरेको दे�खएन । पा�लकाले
मालसामानसँग स�ब�धीत िव�बाट परी�ण नगराई ४६ सेटको �.१,०८,२८,५६८/- भु�ानी गरेकोमा गुण�तर र जडान प�चातका
वारे�टी स�ब�धमा िव�व�त ह�ने आधार दे�खएन । 

७२
बढी भु�ानी : साव�जिनक ख�रद िनयमावली,2064 को िनयम 10 अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउँदा �वीकृत
न�स� र �ज�ा दररेट अनुसार ह�ने रकममा स�झौता गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िहरदवुा अधुरो सामुदाियक भवन िनमा�ण काय� अ�तग�त फलामको
ढोकामा �ित वग�िमटर ५० के�जका दरले र फलामको �यालमा �ित वग�िमटर ५८ के�जका दरले फलामको प�रमाण �योग ह�ने गरी लागत अनुमान तयार गरेकोमा

३७,५३६
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मू�या�नको �ममा �मश: ७० के�ज �ित वग�िमटर र ७८ के�ज �ित वग�िमटरको दरले मू�या�न गरी भु�ानी गरेको पाइयो । यसरी पा�लकाले �याल ढोकामा �योग ह�ने
फलामको प�रमाण लागत अनुमानमा भ�दा बढी फरक दर (२० के�ज �ित वग�िमटर)ले मू�या�न गरी स�ब�धीत उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गरेकाले स�ब��धत
उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� �.

फलामको काय� �े�फल बढी दर �ित व.िम. मू�य �ित के.जी. बढी रकम क�ी प�चातको रकम

ढोकाको �ेम र प�ा ३.७८ २० १९०.९८ १४४३८ १२९२२

�यालको �ेम र प�ा ७.२० २० १९०.९८ २७५०१ २४६१४

ज�मा १०.९८ २० १९०.९८ ४१९३९ ३७५३६

७३
दर िव�लेषण : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउँदा �वीकृत
न�स� र �ज�ा दररेट अनुसार ह�ने रकममा स�झौता गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले देहाय बमो�जम �ा�ड प�प जडान काय�को लागत अनुमान तयार गदा�
एचिडपीई पाईप (PN6) को दर िव� लेषण गदा� नेपाल गुण�तर NS40:2074 अनुसार �ित िमटर ०.३५९ के.�ज. का दरले गणना गनु�पन�मा �ित िमटर ०.५४२ के.�ज. का
दरले गणना गरेको पाइयो । जसअनुसार बढी दर �ित िमटर ०.१८३ के.�ज.ले गणना गरी भु�ानी गदा� उपभो�ाको योगदान (१०.७२%) क�ी प�चात पा�लकालाई थप
�ययभार पन� गएको �.

५४३,१३५
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भौचर नं. उपभो�ा सिमित मू�या�न बमो�जम पाइपको प�रमाण
(िम.)

बढी दर बढी पाइपको प�रमाण
(के.�ज.)

मू�य �ित
के.�ज.

बढी रकम

२/२०७८/२/१३
(�देश सशत�
पँूजीगत)

खानेपानी पाइप जडान उ
स

५३०० ०.१८३ ९७० ३०५.५५ २६४६११

११/२०७८/१/२१
(संघीय सशत�
पँूजीगत)

है�ड पाइप तथा जडान उ
स

५५७९ ०.१८३ १०२१ ३०५.५५ २७८५२४

ज�मा १०८७९ ०.१८३ १९९१ ३०५.५५ ५४३१३५

७४
बढी भु�ानी : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउँदा �वीकृत
न�स� र �ज�ा दररेट अनुसार ह�ने रकममा स�झौता गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ���थानको घेरा तथा धम�शाला िनमा�णको काय� अ�तग�त फाउ�डेसन
िप�ससी ढलान (१:३:६) को �वीकृत दररेट �.१००४२।६४ �ित घ.िम. को दरले मू�या�न गरी भु�ानी गनु�पन�मा �.११९०९।६४ �ित घ.िम. दरले मू�या�न गरी
�.१८६७/- �ित घ.िम. बढीका दरले मू�या�न ग�र भु�ानी गरेको पाइयो । पा�लकाले ८.१५ घ.िम. फाउ�डेसन िप�ससी ढलान (१:३:६) को �.१८६७/- का दरले
स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल गनु�पन� �.

१५,२१६

७५
बढी भु�ानी : साव�जिनक ख�रद िनयमावली,2064 को िनयम 10 अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउँदा �वीकृत
न�स� र �ज�ा दररेट अनुसार ह�ने रकममा स�झौता गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �ा�ड पाइप जडानको काय�मा १.५० िमटरको �ज आई पाइप ने�यलु
१.५ इ�चको �ित इकाई �.११००/- का दरले लागत अनुमान तथा मू�या�न गरी भु�ानी गरेको पाइयो । जबक� पा�लकाको �वीकृत दररेट अनुसार �ज आई पाइप
ने�यलु १.५ इ�चको �ित िमटर �.६३०.२४ का दरले १.५ िमटरको �.९४५।३६ का दरले भु�ानी गनु�पन� ह��छ । यसरी पा�लकाले १.५० िमटरको �ज आई पाइप
ने�यलु १.५ इ�चको �ित इकाई �.१५४।६४ (मु.कर. बाहेक) का दरले बढी देहायका उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी गरेको रकम योगदानको अंश
क�ा गरी असुल गनु�पन� �.

२६,८९७
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भौचर नं. उपभो�ा सिमित प�रमाण (इकाई) बढी दर (मु.अ.कर सिहत) बढी रकम क�ा प�चातको भु�ानी रकम

२/२०७८/२/१३
(�देश सशत� पँूजीगत)

खानेपानी पाइप जडान उ स ८० १७४.७४ १३९७९ १२४८०

११/२०७८/१/२१
(संघीय सशत� पँूजीगत)

है�ड पाइप तथा जडान उ स ९४ १७४.७४ १६४२५ १४४१७

ज�मा १७४ १७४.७४ ३०४०४ २६८९७

७६
थप �ययभार:-साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त िप�ससी ढलानको काम
गराउँदा �वीकृत न�स� र �ज�ा दररेट अनुसार ह�ने रकममा स�झौता गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ।यस गाउँपा�लकाले यो वष� बाटो ढलान काय�को लागत अनुमान तयार
गदा� सडक िवभागको न�स� �योग नगरी डोलीडारको न�स� �योग गरेको छ । सडक िवभागको न�स� �योग नगदा� ढलान काय�को दरमा देहाय अनुसार फरक पद�छ ।

�.सं. कामको िववरण डो�लडारको न�स��योग गदा� ह�ने दर सडक िवभागकोन�स� �योग गदा� ह�ने दर फरक

१ ढलान काय�१:२:४ ११,९०९/६९ ९,९९८/८४ १,९१०/८५

२ ढलान काय�१:३:६ १२४८४/७३ १०,३९८/७९ २,०८५/९४

उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने बाटो ढलानको काय�का लागी डोलीडारको न�स� �योग गरी लागत अनुमान तयार गरेको र सोही दरमा स�झौता गरी भु�ानी समेत गदा� यो
वष� देहायका िनमा�ण काय�का लागी थप �ययभार पन� गएको �.

३,८६१,८९९
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�.सं. योजनाको िववरण ढलानको
प�रमाण

फरक दर रकम � उपभो�ाको क�ा गरी
भु�ानी

१ मोहन यादवको घर दे�ख सोने राउतको घर ह�दैँ ईदरीश राईनको घर स�म
िप.�स.�स.

१००.७७ २०८५.९४ २१०२०० १८९१८०

२ कपले�वर साहको घर दे�ख कौशल महतोको घर ह�दैँ िव�दे�वर महासेठको घर
स�म

३७.९४ २०८५.९४ ७९१४१ ७१२२७

३ महाभुषण ठाकुरको घर दे�ख अ�जनी ठाकुरको घर स�म सडक प�क� ढलान ४४.७६ २०८५.९४ ९३३६७ ८४०३०

४ भुपकुप दे�ख कमलेश �संहको घर स�म िप.�स.�स ढलान २६.९८ २०८५.९४ ५६२७९ ५०६५१

५ वडा नं.६ पासवान टोलको अधुरो सडक ढलान ५१.८८ २०८५.९४ १०८२१९ ९७३९७

६ वडा नं.५ नुिनया टोलको सडक ढलान ५८.४१ २०८५.९४ १२१८४० १०९६५६

७ पसा� चाैक दे�ख �ह��थान ह�दैँ मुिन नदाफको घर स�म िप.�स.�स. ढलान ६७.६६ २०८५.९४ १४११३५ १२७०२१

८ दलुसेद नदाफको घर दे�ख रामबाबर यादवको घर स�म प�क� ढलान ६७.२ २०८५.९४ १४०१७५ १२६१५८

९ वडा नं. ५ ह�र�-विदया जाने वाटो दे�ख डोम घे ह�द ैकुटी स�मको सडक १३५.२९ २०८५.९४ २८२२०७ २५३९८६

१० वडा नं. २ अचलगढवालाको घर देखी शुिशल झाको घर स�मको सडक ढलान १८६.९८ २०८५.९४ ३९००२९ ३५१०२६

११ वडा नं. २ महो�री बरीया पासवानको घर देखी भोगी झाको घर स�मको सडक
ढलान

५८.७१ २०८५.९४ १२२४६६ ११०२१९

१२ राम नारायणको घर दे�ख खुसो यादवको घर स�म ढलान ९८.४ २०८५.९४ २०५२५६ १८४७३१

१३ महाराजाको दलान दे�ख ल�मी साहको घर स�म िप.�स.�स ढलान ३३.६ २०८५.९४ ७००८८ ६३०७९
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१४ वडा नं. ५ को िविभ� ठाउँमा �ेभल तथा िप.�स.�स. ढलान ३७.९४ २०८५.९४ ७९१४१ ७१२२७

१५ ह�र साहको घर दे�ख लो�रक म�डलको घर स�म प�क� ढलान ६६.५३ १९१०.८५ १२७१२९ ११४४१६

१६ वडा नं.६ मदरसा दे�ख म��जद ह�द ैझोलंुगे पुल स�मको सडक ढलान ६९.४४ १९१०.८५ १३२६८९ ११९४२०

१७ वडा नं.५ रामदयालको घर दे�ख �याम सु�दर यादवको घर स�म सडक ढलान १०८.३६ १९१०.८५ २०७०६० १८६३५४

१८ चमरटोली सडक र राघव िम�को घर दे�ख न�दकुो घर स�म १७६.६२ १९१०.८५ ३३७४९४ ३०३७४५

१९ वडा नं. १ सोनुषडा रमण शमा�को घर देखी रामलाला चाैधरीको घर स�म ३३१.०२ १९१०.८५ ६३२५३० ५६९२७७

२० वडा नं. १ सोनुषडा लालबाबु चाैधरीको घर देखी सहलेश म��दर स�म
िप.�स.�स. ढलान

३३१.१३ १९१०.८५ ६३२७४० ५६९४६६

२१
िविभ� सडक माटो �ेभल िप.�स.�स

६३.७५ १९१०.८५ १२१८१७ १०९६३५

ज�मा ४२९०९९९ ३८६१८९९

७७
मू�य अिभबृि� कर क�ाः- मू�य अिभबृि� कर िनयमावली, २०५३ अनुसार ठे�का वा करार अ�तरगत व�तु वा सेवा आपूित� वापतको कर भु�ानी गदा� २०७७ जेठ १५
स�म कर रकमको ५० �ितशत र सो भ�दा पिछ ३० �ितशत काया�लयबाट क�ा गरी राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।काया�लयले देहायका िनमा�ण
�यवसायी र आपुित�कता�को िबल भु�ानी गदा� िनयमानुसार क�ा गनु�पन� मू.अ.कर नकाटी पूरै रकम भु�ानी िदएको दे�ख�छ । िनयमानुसार क�ा गनु� पन� �.६३३८४२/-

मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

६३३,८४२
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भौनं. रिमित कामकोववरण फम�/िनरमाण�यवसायी मू.अ.करनं िबजकनं मूकर

६/०७७/७/२४ काया�लयको�शासिनकभवनिनमा�ण सािव�ीिनमा�णसेवा १८४३६६

८/०७७/७/२६ मुसहरब�तीढलान जानक�क��ट� �सन ६११६६०५०५ १/०७७/७/२६ ६९७५५

१०/०७७/७/२७ मेिशनरीतथाऔजार आफ�रनइ�टर�ाइजेज ६०९४९५३०८ ०५/७७/७/२७ २७४०९

११/०७७/७२७ फिन�चर �यूआरआरट� ेडस� ६१३२८३५३३ ९/०७७/७/२६ २८१२४

१४/०७७/९/७ वडानं३पाखररोडमाचौतारािनमा�ण मा�ितिनमा�णसेवा ३०४२१८७१८ १/०७७/९/१७ २१६७७

१५/०७७/९/१९ नुषडायादवकोघरदेखीकृ�णदेवयादवकोघरस�मसडक िशवजीक��ट� �सन ६०७१०५३६४ ४/०७७/९/९ १९०४

६३/०७८/१२/९ मेिशनरीतथाऔजार सिमरट� ेडस� ३०३४४४४५१ ३२/०७७/१२/८ २५३०१

५५/०७७/१२/२८ चादर ख�रद ओम अनुराग ट� ेडस� ६१३३०७६२४ २/०७७/११/२४ ४७६७७

५६/०७७/११/२८ क�बल ख�रद एमआरआर ट� ेडस� ६०९००७६२० ५/०७७/११/२५ ८२८३३

१९९/०७७/८/१५ �याँस चु�हो ख�रद आफ�रन इ�टर�ाइजेज ६०९४९५३०८ ८/०७७/८/४ ८२००६

२५४/०७७/१२/२ पोषणिकट ख�रद �यू आर आर ट� ेडस� ६१३२८३५३३ ११/०७७/१६ २८३५३

३९३/०७८/३/२४ िड.िप.आर. तयारी ओम क��ट��सन ६००२४८९८१ ९/०७८/३/२० ३४४३७

ज�मा ६३३८४२

७८
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�धीत
आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायका फम�ह�लाई मू.अ.कर �.६,४२,४०१/- भु�ानी िदएकोमा

६४२,४०१
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लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयोले मू�य अिभबृि� कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ.नं. र िमित फम�को नाम मू.अ.कर नं. न�फाइलर िमित मू.अ.कर

२९।०७७।११।५ आिशषए�डआ��वनक�स�ट��सन ६०८५९०९९८ २०७७ चै� १०९५३४

११०।०७८।२।२६ सागरक��ट� �सन ६०८५८०२४९ २०७७ जेठ ४७७८६

१२९।०७८।२१ एमजेक�सट��सन�ा�ल ६०६६११५४७ २०७७ असोज ४८५०८१

ज�मा ६४२४०१

७९ सशत� अनुदान िश�ा 
सामा�जक तथा आ�थ�क परी�णः- काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं२.७.१३.१० अनुसार साव�जिनक िव�ालयको लािग सामा�जक र
आ�थ�क लेखापरी�णको लािग अनुदान रकम उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले यस बष� सामा�जक तथा आ�थ�क लेखापरी�णको लािग िनकासा ग�रएको रकम
म�ये कितपय िव�ालयले लेखापरी�ण नै नगराएको र गराएपिन �ितवेदन उपल�ध नगराएकोले समयमै लेखापरी�ण गराइ �ितवेदन पेश गनु�पन� दे�खएको �.

१३८,०००
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�. स. िव�ालयको नाम रकम

१. मा�यिमक िव�ालयपसा�रघुनाथ १२०००

२. रामदरश सव�दया मा�यिमक िव�ालय १२०००

३. जनता मा�यिमक िव�ालय, मडै उ�ीप�ी १२०००

४. सुय�नारायण रा आधारभुत िव�ालय डा�हीमहेशपुर १००००

५. राि�� य आधारभुत िव�ालय अनैठा १००००

६. चेतनारायण सुय�नारायण �ािव ह�रदआु १००००

७. राि�� य आधारभुत िव�ालय ह�रगो�रगमा १००००

८. ल�मी नारायण आधारभुत िव�ालय रानीरतवाडा १००००

९. राि�� य आधारभुत िव�ालय सोनुखरा १००००

१०. आधारभुत िव�ालय ह�रिहरदवुा १००००

११. �ी मा�यिमक िव�ालय गोनरपुरा १२०००

१२. सदसा� गुलसेने मिदना १००००

१३. मदसा� फैजुल इ�लामी १००००

ज�मा १३८०००

८० ९९४,०००
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�सकाइ सह�जकरणका लागी E-Learning मोबाइल एपः िव�ालय स�ार स�ा�लकरण काय�िव�ध, २०७७ अनुसार कोिभड-१९ स�मण रोगको कारण अब�� रहेको
��य� �स�ण �सकाइ सुचा� नभएस�म िव�ालयको स�ार स�ालमा आब� माफ� त िश�क र िव�ाथ� िवच िनर�तर अ�तरि�या गन� वातावरण सृजना गन� �लोजर यजुर
�ुप स�ालन गन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले िश�क िव�ाथ�को �मता तथा �ोत साधनको पह� ँचको पिहचान नगरी ई-िड�जटल नेपाल सँग ९९४००० को स�टवेयर
ख�रद गरेकोमा तर �योगमा आएको दे�खएन । �योगकता�को पह�च र �मताको िवचार नगरी काय�िव�धले तोकेभ�दा फरक काममा खच� गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको
�.

८१
स�ालन तथा �यव�थापन अनुदानः काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ ि�याकलाप न.२.७.१३.१० अनुसार क�ा १ दे�ख ५ स�म स�ालन भएको
िव�ालयलाई स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान उपल�ध गराउदा १५००० को दरले उपल�ध गराउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले मदसा� गुलसन मिदना लाई स�ालन
तथा �यव�थापन अनुदान उपल�ध गराउदा २०००० उपल�ध गराएकोले बढी िनकासा िदएको रकम असुल गनु�पन� �.

५,०००

८२
�ित िव�ाथ� लागतमा आधा�रत अनुदानः काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ ि�याकलाप न.२.७.१३.१० अनुसार क�ा ९ र १० अ�ययनरत िव�ाथ�को लागी
�ित िव�ाथ� २०० को दरले �ित िव�ाथ� लागतमा आधा�रत अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले िन�न िव�ालयलाइ अनुदान उपल�ध गराउदा बढी
रकम िनकासा िदएको िफता� गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम IEMIS अनुसार िव�ाथ� सं�या दर िनकासा ह�न पन� रकम िनकासा रकम बढी रकम

मा�यिमक िव�ालय पसा�रघुनाथ ९९ २०० १९८०० २०००० २००

�ी मा�यिमक िव�ालय गोनरपुरा ७७ २०० १५४०० १९००० ३६००

ज�मा ३८००

३,८००

८३
िवतरणको भपा�इः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५७ अनुसार कारोवारको लेखा रा�दा सो लेखा �मािणत गन� िवल, भपा�इ
तथा अ�य कागजात �सल�सलाब� �पमा रा�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले कोिभड-१९ को कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाइ सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म
अ�तग�त �.१२५७१२५ को �वा��य सामा�ी ख�रद गरी िव�ायलाई ह�ता�तरण गदा� ९००० प�रमाणको सेनीटाइजर ख�रद गरेको म�ये ८५०० को मा� भपा�इ पेश
भएकोले बाँक� ५०० प�रमाणको �.४० को दरले ह�ने रकम �.२००००/- को भपा�इ पेश ह�न पन� �.

२०,०००

८४ २७५,२३०
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मू�य अिभबृि� करः आ�थ�क ऐन, २०७७ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७७।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार स�झौता अ�तग�तको भु�ानीमा
मू�य अिभबृि� कर रकमको ५० �ितशत रकम र आ�थ�क अ�यादेश २०७८ ले गरेको �यव�था अनुसार २०७८।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार स�झौता अ�तग�तको
भु�ानीमा मू�य अिभबृि� कर रकमको ३० �ितशत राज�व िशष�कमा र बाँक� रकम स�ब�धी फम�लाई भु�ानी िदनुपन� �यव�था उ�ख गरेको छ । पा�लकाले िन�न ब�तु
तथा सेवा ख�रदमा क�ी गनु�पन� मू�य अिभबृि� कर रकम क�ी नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएकोले कर समायोजन प� पेश गनु�पन� �.

भौ.न. र िमित फम�को नाम ख�रद िववरण ख�रद िव�ध �याट
रकम

क�ी
ह�नुपन�
रकम

८१-२०७७।
१२।३१

साह ट� े िड� क�सन� सेनीटरी �याड ख�रद �सलब�दी कोटेशन १९३१५४ ९६५७७

८९-२०७८।१।
२२

सोनम जेनेरल
स�लायस�

�सकाइ सह�जकरणको लागी�वा��य सामा�ी �सलब�दी कोटेशन १४४६२५ ७२३१२

१५१-२०७८।
३२५

ई-िड�जटल नेपाल
�ा.�ल

ई-लिन�� मोबाइल एप िवशेष प�र��थित
अनुसारसोझै ख�रद

११४४०० ३४३२०

१६६-२०७८।
३।२८

ओम अनुराग ट� ेडस� बह��े�ीय पोषणकाय��मको लािग खा�� सामा�ी सोझै ख�रद १०३२५२ ३०९७५

१६६-२०७८।
३।२८

सोनम जेनेरल
स�लायस�

बह��े�ीय पोषणकाय��मको लािग �वा��य सामा�ी सोझै ख�रद २६१८८ ७८५६

१६८-२०७८।
३।२८

ए�स�ेस क��यटुर
�ा.�ल.

घटना दता� तथासामा�जक सुर�ा दता� �सिवर स�ब�धी
परामश� तथा सेवा ख�रद

�सलब�दी कोटेशन ११०६३० ३३१८९

ज�मा २७५२३०

८५ ८९७,५०२
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बह��े�ीय पोषण काय��मः भौ.नं.१६६।२०७८।३।२८ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ अनुसार ५ लाखस�मको मालसामान तथा िनमा�ण काय�
सोझै ख�रद माफ� त गन� सिकने तर ५ लाख भ�दा मा�थ २० लाख स�म �सलब�दी दरभाउ र सो भ�दा मा�थको ख�रद काय� गनु�पन� भएमा बोलप�को मा�यम बाट ख�रद
गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले बह��े�ीय पोषण काय��म अ�तग�त ५ लाख भ�दा बढीको खा� सामा�ी ख�रद गदा� ओम अनुराग ट� ेडस� माफ� त सोझै ख�रद गरेको रकम
अिनयिमत दे�खएको �.

८६ �धानम��ी रोजगार काय��म:– 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार
�याउने उ�े�यले �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा यस वष� नाला, पैनी, कृिष सडक मम�त काय�
लगायत ५ योजनामा �.१९९३६४१/-�याला खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई २१िदनदे�ख ८१ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �यालामा खच� लेखेको छ ।
उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

८७
औष�ध ख�रद : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा बीस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य
�तरको समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले उ�पादकको �कािशत मू�यसूची बेगर गो.भौ.नं.

६४-२०७८।०३।२२ बाट �वा��य चौक�मा आव�यक औष�ध सोझै ख�रद गरी जले�वर मेिडकल हल (३००८५६३५०) लाई �. ७९९८७२।- भु�ानी गरेको छ ।
िनयमावलीले गरेको �यव�था िवपरीत सोझै ख�रद गरी भु�नी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

७९९,८७२

८८
िबल बेगर भु�ानी : 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 खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई �माण र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच
गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले काया�लय संचालनबापत वडा नं.१ का वडा सिचव श�भु यादवलाई गो.भौ.नं. ३८२-२०७८।०३।२२ बाट खच�को िबल बेगर �. ५९१००।-
भु�ानी गरेको छ । खच�को िबल बेगरको भु�ानी असुल ह�नुपन� �.

५९,१००

८९
बढी भु�ानी : �देशनं. २को �देश खच� मापद�ड, २०७५अनुसार पा�लका �तरीय गो�ी, सेिमनार,स�मेलन, काय�शाला, ता�लम, अ�ययन ज�ता काय��म संचालन गदा�
तोिकएको दरमा खच� ले�नु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले िन�नानुसार ता�लम संचालन गरेबापत गो.भौ.नं. २४४-२०७७।११।२६ बाट मू�य अिभवृि� करमा दता� नभएको
गैर सरकारी सं�था द�लत समाज उ�थान सिमित नेपाल (३०३०५४६०३) लाई �.२५,००,०००।- भु�ानी गरेको छ । उ� सं�थाले संचालन गरेको काय��ममा
न�स�भ�दा बढी भु�ानी भएको पाइयो । न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको कर क�ी प�चातको �.१०७४१४/- रकम असुल गनु�पन� �.

१०७,४१४
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�.सं. िववरण न�स� अनुसार पाउने भु�ानी रकम भु�ानी ह�नु पन� रकम बढी भु�ानी असुल

६ वटा वडामा मिहला अ�धकार तथा घरेलु िहंसा �यूिनकरण स�ब�धी ३ िदने ता�लम

१ २४० जना सहभागीलाई २४० का दरले �टेशनरी सामा�ी �. १५० �ितसहभागी ५७६०० ३६००० २१६०० २१२७६

६ वटा वडामा मानव एवं द�लत जनजाितको अ�धकार स�ब�धी ३ िदने ता�लम

२ २४० जना सहभागीलाई २४० का दरले �टेशनरी सामा�ी �. १५० �ितसहभागी ५७६०० ३६००० २१६०० २१२७६

६ वटा वडामा �याियक सिमितको अ�धकार तथा �याय �कृया स�ब�धी २ िदने ता�लम

३ २४० जना सहभागीलाई १९० का दरले �टेशनरी सामा�ी �. १५० �ितसहभागी ४५६०० ३६००० ९६०० ९४५६

६ वटा वडामा बालमै�ी �थानीय सरोकार स�ब�धी ता�लम

४ २४० जना सहभागीलाई २७५ का दरले �टेशनरी सामा�ी �. १५० �ितसहभागी ६६००० ३६००० ३०००० २९५५०

६ वटा वडामा कुसं�कार तथा लागु औषध िव�� यवुाह�लाई ३ िदने ता�लम

५ २१० जना सहभागीलाई २७५ का दरले �टेशनरी सामा�ी �. १५० �ितसहभागी ५७७५० ३१५०० २६२५० २५८५६

ज�मा १०७४१४

९०
रीत नपुगेको िबल : 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 खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई �माण र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच
गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले गो.भौ.नं. ३८२-२०७८।०३।२२ बाट काया�लय संचालनबापत वडा नं. ३ का वडा सिचव श�भु म�डललाई मां दगुा� िमठाई पसलको िवजक
न�बर नखुलेको ६ थान िबलबाट �. ३०१०५।- र वडा नं. ५ का वडा सिचव शंकर कुमार महासेठलाई मां दगुा� िमठाई पसलको िवजक न�बर नखुलेको २ थान िबलबाट
�. १०२००।- गरी ज�मा �. ४०३०५।- भु�ानी गरेको छ । रीत नपुगेको िबलबाट भएको भु�ानी अिनयिमत दे�खएको �.

४०,३०५
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९१ �माण िवना भु�ानी : 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 खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई �माण र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच
गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले गो.भौ.नं. ३८१-२०७८।०३।२२ बाट िवप� प�रवारह�का लािग �ितसेट ४५५५।२० (मु.अ. कर बाहेक) पन� ९६ थान शौचालय �रङ
िवतरण गरी �. ४९४१४८।- खच� लेखेको छ । लेखापरी�णको �ममा ७५ थान मा� िवतरण गरेको भरपाई पेश ह�न आएको छ। बाँक� २१ थान िवतरण गरेको भरपाई
पेश ह�नुपन� �.

१०८,०९५

९२ संपरी�णबाट कायम बे�जु

९२.१ वडा नं. २ का वडा सिचव भोगे�� रायको �.१९,४२,०००/- बालपोषण पे�क� गो.भौ.नं. ३-२०७८/३/१५ बाट फ�य�ट गरेकोमा
�.१७,४६,०००/- िवतरण गरेको भरपाई र बाँक� �.१,९६,०००/- बे�जु खातामा दा�खला गरी पे�क� फ�य�ट गरेको दे�खयो ।
स�परी�णको �ममा िवतरण भरपाई जोडज�मा गदा� �.१,०००/- कम िवतरण भएको तथा �स.नं. १२ अिमराज म�डल, �स.नं. २६०
आिद�य कापर र �स.नं. ३३६ िवशेख यादवलाई �.४,८००/- का दरले ज�मा �.१४,४००/- िवतरण गरेकोमा भरपाईमा िनजह�को
सिहछाप नभएको पाइयो । भरपाई बेगर फ�य�ट भएको रकम िनजबाट असुल गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१५,४००

९२.२ वडा नं. ६ का वडा सिचव रामनरेश पासवानको �.२०३५२००/- बालपोषण पे�क� गो.भौ.नं. २-२०७८/३/८ बाट फ�य�ट गरेकोमा
�.१७१०८००/- िवतरण गरेको भरपाई र बाँक� �.३२४४००/- बे�जु खातामा दा�खला गरी पे�क� फ�य�ट गरेको दे�खयो ।
स�परी�णको �ममा िवतरण भरपाईको परी�ण गदा� देहाय बमो�जम बढी भु�ानी गरेको दे�खएकाले स�ब�धीतबाट असुल गनु�पन� �.

२६,०००
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�स.नं. नाम बिढ अव�ध (मिहना) बढी भु�ानी रकम कैिफयत

१. आचल कुमारी १२ ४८०० ५ वष� उमेर नाघेको

२. ि��स कुमार म�डल ९ ३६०० ५ वष� उमेर नाघेको

३. आयषु कुमार यादव ८ ३२०० ५ वष� उमेर नाघेको

४. सपना कुमारी यादव १२ ४८०० ५ वष� उमेर नाघेको

५. उषा कुमारी १२ ४८०० दोहोरो भु�ानी

६. देवक� कुमारी पासवान १२ ४८०० दोहोरो भु�ानी

ज�मा २६०००

९३ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण : 

अनुदान िफता� :- सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण िशष�कबाट ६ वटा वडाका लाभ�ाहीको खातामा रकम भु�ानी गन� एन.एम.िब. ब�क �लिमटेडलाई �थम, दो�ो र ते�ो
चौमा�सकमा �.८,०४,२४,०००।- िनकासा िदएकोमा ब�कले यस वष� िवतरण गनु�पन� रकम सेवा�ािहको खातामा ज�मा गरी बाँक� रहन गएको रकम िफता� गरेको छैन ।
ब�कको प� अनुसार �. ७८४११८६०/- िवतरण गरी बाँक� रहेको �. २०१२१४०/- संिघय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

२,०१२,१४०

९४
भरपाई र �रभस� िफड :- सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १४(५) मा लाभ�ाहीलाई सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� �णालीमा रहेको
अनुसूची ७ बमो�जमको भरपाई र अनुसूची ८ बमो�जमको फरवाड�/�रभस� िफडको आधारमा गनु� पद�छ । काया�लयले आ�थ�क वष� २०७७/७८ को तीन वटै चौमा�सकमा
िवतरण गरेको सामा�जक सुर�ा भ�ाको फरवाड�/�रभस� िफड आ�त�रक लेखापरी�ण ह� ँदाका बखत स�म तयार गरेको पाइएन । पा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�ण भए
प�चात मा� �रभस� िफड तयार गरेको पाइयो । पा�लकाले ��येक चौमा�सकमा फरवाड�/�रभस� िफड तयार गरी �णाली अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।

९५
रकम िवतरणको �यव�था : सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १५ मा �थािनय तहले लाभ�ाहीको भ�ा आ�थ�क वष�को ��येक चौमा�सकको
अ��यस�ममा भु�ानी गरी स�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले तीन चौमा�सकको सामा�जक सुर�ा भ�ा २०७७ फा�गुण र २०७८ असार गरी दईु पटकमा िनकासा गरेको
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पाईयो । काय�िव�धले �यव�था गरेअनुसार सामा�जक सुर�ा भ�ा ��येक चौमा�सकको अ��यस�म िवतरण गनु�पद�छ । 

९६
�णालीमा �ितवेदन गनु�पन� :सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १६ मा �थािनय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको भ�ाको चौमा�सक तथा
बािष�क िववरण अ�ािवधक गरी िनयमावलीको अनुसूची ६ बमो�जकको ढाँचामा तयार गनु�पद�छ । काया�लयले िवतरण गरेको सामा�जक सुर�ा भ�ाको िववरण �णालीमा
�ितवेदन गरेको पाइएन । अत: िनयमाअनुसार �ितवेदन गनु�पद�छ ।

९७
भु�ानी �णाली : सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २६ मा एक आ�थ�क वष�स�म एकपटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा
�दायक ब�कबाट अनुसूची ११ बमो�जमको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता लाग�ाहीका स�ब�धमा �थािनय तहले आव�यक छानिवन गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ुभएको वा कुनै
कारणले भ�ा �ा� गन� यो�य नभएको पाईएमा स�ब�धीत ब�कबाट लगत क�ा ह�ने िमित स�मको रकम स�ब�धीत हकवालालाई भु�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम
िफता� गरी संघीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले य�ता िन���य खाताको अनुसूची ११ बमो�जम िववरण अ�ाव�धक गरेको पाईएन । अत: य�ता
खाताको स�ब�धमा आव�यक पा�लकाले यिकन गरी बाँक� रकम िफता� गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला ग�रनु पद�छ ।

९८
पारदिश�ता:- सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३१ मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण �थािनय तहको सभामा पेश गनु�पन�, �थािनय तहले
संचालन गरेको काय��मको चौमा�सक वा वािष�क �पमा सिम�ा गदा� सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन सिम�ा गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा
भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम नामेसी स�ब�धीत �थािनय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा काया�लयले उ�े�खत �यव�था प�रपालना गरेको पाइएन।
पा�लकाबाट िनकासा गरीएको भ�ा यथाथ�परक छ भ� सिकएन।

९९
अनुगमन तथा सुप�रवे�ण:- सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २७ अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको
िनयिमत अनुगमन, मु�याङकन तथा सुप�रवे�ण गन� एक �थािनय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�याङन ग�र भ�ा
िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन� उ�ेख छ। यो वष� ब�क माफ� त �.७८४११८६०/- भ�ा िवतरण गरेको �टेटमे�ट पेश नगरेकोले अनुगमन सिमितले वा�तिवक लाभ�ाहीले
भ�ा पाए नपाएको, मृ�य ुभएकाको नाममा भु�ानी भए नभएको एिकन गनु�पद�छ।

१०० धरौटी : 
काया�लयले आ�थ�क वष� ०७७।७८ मा �.९०,०००/- धरौटी सदर�याहा गरेकोमा राज�व तफ�  आ�दानी बाँधेको दे�खएन । सदर�याहा गरेको रकम राज�व खातामा
आ�दानी जनाएको �माण पेश ह�नुपन� �.

९०,०००
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१०१ �ववरण : लेखापर��णको �ममा सेवा �वाह, योजना र काया��वयन, असलु� गन� बाँक� आ�त�रक आय, अधुरो आयोजना र कम�चार� दरब�द� र पदपतू� स�ब�धी �ववरण
माग भएकोमा �ा� नभएकोले �व�लेषण गन� स�कएन । काया�लयको �व�ीय कारोबारको पारदिश�ता र �व�वस�नयता अ�भबृि� गन� तो�कए बमोिजमका सूचना, त�यांक तथा
�ववरण तयार गर� �व�ीय जवाफदे�हताको प�रपालना गनु� पद�छ ।

१०२
अनगुमन तथा स�पर��ण: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ले बे�जू फ�य�ट गनु�पन� �यव�था गरेकोमा २०७६/७७ स�मको वे�ज(ु�न�नानसुार देिखएको
छः- (�.हजारमा)

गत वष�को स�मको ब�ेजु (A) यो वष� फ��ट (B) बाँक� (C=A-B)

२५६३३८ ६८४३ २४९४९५

१०३
स�पर��ण :- पा�लकाले �. १,१३,९९,६००/- बे�जू फ�य�ट गर� स�पर��णको ला�ग अनरुोध गरेको म�ये देहाय बमोिजम �.६८,४२,८००/-स�पर��ण गर� बाँक� रकम
�.४५,५६,८००/-को आव�यक �माण कागजात नपगुेको कारण �फता� ग�रएको छ ।

आ. व. वे�जु दफा

नं.

वे�जुको संि�� �यहोरा फ��टको आधार स�पर��ण

असुल� �माण �नय�मत पे�क�

०७६/७७ ४९ बालपोषण पे�क� रामनरेश पासवान ३२४४०० १७१०८०० - २०३५२०० २०३५२००
०७६/७७ ४९ बालपोषण पे�क� श�भ ुयादव ४७५६०० २३९०००० - २८६५६०० २८६५६००
०७६/७७ ४९ बालपोषण पे�क� भोगे�� राय १९६००० १७४६००० - १९४२००० १९४२०००

ज�मा ९९६००० ५८४६८०० - ६८४२८०० ६८४२८००

१०४
अ�ाव�धक वे�जू ि�थ�तः नगरपाल�काको आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�मको फ�य�ट गन� वाँक� वे�जू ि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छ । (�.हजारमा)

गत वष�स�मको फ��ट गन� बाँक� (C) यो वष�को सं पं बाट कायम वे�जु (D) यो वष�को कायम वे�जु (E) बाँक�(F=C+D+E)

२४९४९५ - ७२५१६ ३२२०११


