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भहारेखाऩयीऺकको 
वार्षाक प्रततवेदन 

२०७९ 

फैजनाथ गाउॉऩातरका 
 याभऩयु, फाॉके 

 

 

 

 

 



 

 

 

दूयदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्म (Mission) 
 

देशभा स्वतन्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भान्मता (Core Values) 

 

स्वतन्रता (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

ऩायदर्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 



 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी 
कामाारमको रेखा कानून फभोर्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, प्रबावकारयता य और्ित्म 
सभेतको र्विाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनेु व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, 

२०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी 
अरग अरग प्रततवेदन जायी गना सक्ने व्मवस्था छ । सोही व्मवस्थाफभोर्जभ स्थानीम तहको 
207७/7८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको 
वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य स्थानीम तहसॉग सम्फर्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको 
छ । रेखाऩयीऺणको प्रभखु उद्देश्महरूभा र्वत्तीम र्ववयणको शरु्द्ता, प्रितरत काननुको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजुाभा एवॊ कामाक्रभ 
कामाान्वमन, खरयद ब्मवस्थाऩन, सावाजतनक सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, र्जम्भेवायी, जवापदेर्हता एवॊ ऩायदर्शाता य सेवा प्रवाहको 
अवस्था भूल्माङ्कन गनुा यहेको  छ । त्मसैगयी स्रोत साधनको प्राति य ऩरयिारन सम्फन्धभा तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य 
प्रबावकारयता बए नबएको र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रदान गयी सशुासन प्रवर्द्ानभा टेवा ऩयु    माउन ु
रेखाऩयीऺणको उद्देश्म यहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को रेखाऩयीऺ ण सम्ऩन्न बएऩश्चात जायी गरयएको प्रायर्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राि 
प्रततर्क्रमाका र्वषमहरू तभरान गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय याम सर्हतको अर्न्तभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोयाहरु भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण मथाथाऩयक नयहेको, आन्तरयक 
आम स्रोत व्मवस्थाऩनभा स्ऩि कानूनी व्मवस्था नबएको, आम सङ्करन न्मून यहेको, ऩमााि आधाय फेगय याजस्व छुट ददएको, फक्मौता 
असरुीभा प्रबावकारयता नआएको, फजेट अनशुासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खिा ऩश्चात फजेट तथा कामाक्रभ सॊशोधन गयी 
अनभुोदन गने गयेको, वषाान्तभा फढी खिा गयेको, खरयद काननु र्वऩयीत खरयद गयेको, अत्मतधक प्रशासतनक खिा गयेको, फित अनदुान 
र्पताा नगयेको, अनतु्ऩादक तथा र्वतयणभखुी खिाको फाहलु्मता यहेको रगामत छन  । त्मसैगयी र्वकास तनभााणतपा  मोजना प्राथतभकीकयण 
नगयेको, साना तथा टुके्र आमोजनाको छनौट गयेको, रागत अनभुान तथा आमोजना तमायीभा अत्मतधक रुऩभा ऩयाभशादाताभातथ तनबाय 
यहेको, जर्टर प्रकृततका कामाहरू सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको, जनसहबातगता नजटेुको, ददगो र्वकासका रक्ष्म अनरुूऩ मोजना य 
कामाक्रभ तजुाभा नगयेको, दीघाकारीन र्वकासको खाका तजुाभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका छन  ।  

स्थानीम तहको आन्तरयक व्मवस्थाऩनतपा  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको, कभािायी तनमरु्क्त तथा फढुवाभा 
प्रदेश रोकसेवा आमोगको ऩयाभशा नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख 
नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, अतधकाॊशको फैङ्क र्हसाफ नतबडेको, रेखाङ्कन तथा 
सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहनकुा साथै आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। 

स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुजू पर्छ्यौट सम्फन्धी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको 
देर्खएन । रेखाऩयीऺणफाट औ ॊल्माएका व्महोयाहरू सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजू उऩय आवश्मक कायवाही गयी र्वत्तीम अनशुासन हनेु 
व्मवस्था तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा रेखाऩयीऺण गरयएको य 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तहका प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरूसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीम तहको र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा 
सधुाय हनेु अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभािायीहरू य 
रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन तमायीभा सॊरग्न मस कामाारमका कभािायीहरू सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  
  

  

 (टॊकभर्ण शभाा दॊगार) 
२०७९ आषाढ  भहारेखाऩयीऺक 

 



 

 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

फैजनाथ 
गाउॉऩातरका 

 

फेरुज ुफतगाकयण (तफतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अन्म कायोफाय) 
२०७७।७८  



2 
 

(रु. हजायभा) 

प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पर्छ्यौट फाॉकी फेरुज ु

फेरुज ु

असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेस्की 
दपा सॊख्मा 

यकभ 

दपा सॊख्मा 

यकभ 

दपा सॊख्मा 

यकभ 

अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण 
कागजात 

ऩेश नबएको 

याजस्व रगत 
र्जम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा 

 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

७३ १०५ ५०५९५ ० ० ० ७३ १०५ ५०५९५ २५०५ १८७७२ २४५७५ ० ० ४३३४७ ४७४३ 

                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुजू र्स्थतत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजायभा) 
र्जल्रा गत वषा 

सम्भको 
फाॉकी 

सभामोजन मो वषाको पर्छ्यौट फाॉकी फेरुजू मो वषा सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

फाॉके १२४९४९ ० ० १२४९४९ ० ५०५९५ १७५५४४ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बैजनाथ गाउँपा�लका, बाँके , बैजनाथ गाउँपा�लका , बाँके

काया�लय �मुख दान बहादरु ऐडी २०७७-५-२८ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख महे�� जंग शाही २०७७-४-१

लेखा �मुख पुण� �साद जैसी २०७७-४-१

बे�जु रकम ५०,५९५,०२९

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १५,२६,६५,७१३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४७,५२,९१,०८० चालु खच� ३३,१७,९६,१५३.९९

�देश सरकारबाट अनुदान ४,२३,३४,००० पँूजीगत खच� २७,७४,४८,७५४.५

राज�व बाँडफाँट ११,१९,७४,५४२.४५ िव�ीय/अ�य �यव�था २१,५५,१४,६७१.६३

आ�त�रक आय ६,३५,५६,५७८.१५

अ�य आय १९,८८,४६,४३२.०८

कुल आय ८९,२०,०२,६३२.६८ कुल खच� ८२,४७,५९,५८०.१२

बाँक� मौ�दात २१,९९,०८,७६६.०४
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१ परीचय
�थानीय नेतृ�वको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक� काय�कारणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन�
र �थानीय सरकारको संचालन गन� बैजनाथ गाँउपा�लकाको �थापना भएको हो। �थानीय सरकारले संचालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता
सहअि�त�व र सम�वयलाई �व��न गन ु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभा�गता उ�रदा�य�व पारद�िशता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई
लाभको �वतरणमा सलुभ र गणु�त�रय सेवा �दान गन ु� यसको उ�े�य रहेको छ ।यो गाँउपा�लका अ�त�गत 8 वडा ४७ गाँउ सभा सद�य म�हला
29046 प�ुष 25372 प�रवार सं�या १1066 जनसं�या तथा लिु�वनी �देशमा अवि�थत छ।

२ एिककृत आ।वी
�थािनय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम यस उपमहानगरपा�लकाले िव��य ह�ता�तरण ,�ा� अनुदान तथा सहायता,आ�त�रक आ�दािन र �थािनय सरकारवाट स�ालन भएको
आयोजनाह� समेतको आय �यय िहसावकोआ�थ�क वष�  २०७७।७८को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छ ।
�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

�ववरण रकम रकम �ववरण रकम रकम

१ गत वष�को िज�मेवार� 147537146.52 १ चाल ुखच� 331796153.99 331796153.99

क) नगद 0 २ पूँजीगतखच� 277448754.50 277448754.50

ख)ब�क 147537146.52 ३ �वि�य�यव�था भ�ुानी 0

२ राज�व ( आ�त�रक आय) 175531120.6 क) ऋणभ�ुानी 0

क) आ�त�रकराज�व 63556578.15 ख) �याजभ�ुानी 0

ख) राज�वबाँडफाँड 102868547.8 ग) अ�यभ�ुानी 0

ग) सवार�साधन कर 9105994.65 ४ लगानी

ग) अ�य आय 0 ऋण लगानी 0

३ �वि�य ह�ता�तरणसंघ 475291080 शेयर लगानी 0

क) �वि�यसमानीकरण अनदुान 154400000 अ�य लगानी 0

ख) सशत�अनदुान 320891080 ६ धरौट� 14853091

ग) समपूरकअनदुान 0 �फता� /सदर �याह 3640118

घ) �वशेषअनदुान 0 बाँक� 11212973

४ �देश सरकारबाट�ा� अनदुान 42334000 ७ कोष �फता� 0

क) �वि�यसमानीकरण अनदुान 5682000 ८ मौ�दात 187496810.34

ख) सशत�अनदुान 14850000 क) ब�क- संिचत कोष 100943545

ख) ब�क -पूिजगत खाता 69707094.2

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ग) समपरुकअनदुान 12802000 ग) ब�क -चाल ुखाता 16846170.7

घ) �वशेषअनदुान 9000000 ९ अनदुान�फता� 44227190.36

५ अ�तर�थानीय तहबाट �ा� 0 क) संघसशत� ४२९११३८९.८६

६ अ�य 0 153453295.9 ख)�देशसमपरुक 1027051.5

क) ग�रबसंग �ब�वे�वर काय��म 546000 ग) �देशसशत� २४७५५२

ख) �थानीयपूवा�धार साझेदार� काय��म 12708800 घ) �देश�वषेश ४११९७

ग) सामािजकसरु�ा तथा संर�ण 139198495.90 ङ) ब�ेजु खातामा दािखला 0

घ) सामािजक�बकास काय��म 1000000 १० गत बष�कोबढ� अ�या 0

७ �व�भ�कोषतफ� को आय ११ जन�मदानमौ�दात 0

क_ �कोप �यब�थापन कोष 32507709.68 35307709.68 १२ कोष खाताकोखच� 14108726.9

ख_ ल��गक �हंसा �नवारण कोष 100000 क_ �कोप �यब�थापन कोष 12695402.5

ग_ कम�चार� क�याण कोष 2000000 ख_ ल��गक �हंसा �नवारण कोष 0

घ नेपालपय�टन बोड� 700000 ग_ कम�चार� क�याण कोष 717879.4

८ जनसहभा�गता (नगद) 0 घ) नेपालपय�टन बोड� 695445

९ �वषयगत�नकायबाट �ा� 0 १३ कोष खाताकोमौ�दात 21198982.78

१० धरौट� आय 14853091 क_ �कोप �यब�थापन कोष 19812307.18

गत बष�कोमो�दात 5128567 ख_ ल��गक �हंसा �नवारण कोष 100000

यो बष�कोथप 9724524 ग_ कम�चार� क�याण कोष 1282120.6

११ लगानीकोसाँवा �फता� 0 घ) नेपालपय�टन बोड� 4555

१४ अ�य खच� - को ले �न का �नकासा 153453295.90

१२ अ�य �व�वधआय 0 क) ग�रबसंग �ब�वे�वर काय��म 546000

13 �देश तथा �थानीय सरकार �मता
�बकास काय��म

360902.5 360902.5 ख) �थानीयपूवा�धार साझेदार� काय��म 12708800

ग) सामािजकसरु�ा तथा संर�ण 139198495.90

घ) सामािजक �बकास काय��म 1000000

15 �देशतथा �थानीय सरकार �मता 360902.5 360902.5
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�बकास काय��म
16 �ब�भ� दा�य�व भ�ुानीबाँक� रकम -२७५५६२.११ -२७५५६२.११

ज�मा 1044668346.16 1044668346.16 ज�मा 1044668346.16 1044668346.16

३ लेखापरी�ण
लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�ण िन�कष�  सिहतको �ितवेदन जारी गनु� हो भन ेआ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको स�पूण�  �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । बै� नगदी िकताबसमेत आ�थ�क
कारोबारका अंकगिणितय शु�ता तफ�  काया�लय र आ�त�रक लेखाप�र�णले गन� जोड ज�मामा िनभ�र ग�रएको छ। लेखापरी�णमा पेश भएस�मका आ�थ�क कारोवारसंग स�ब��धत िनकायबाट �ा� जानकारी
अनुसार तयार ग�र �वीकृत भएको लेखापरी�ण योजना बमो�जमको जो�खम िव�लेषण, नमूना छनौट र �यव�थापन �ितिन�ध�व प�को आधारमा लेखापरी�ण नीित मापद�ड, माग�दश�न, िनद�शन एवं �यवसाियक
लेखापरी�णका असल अ�यास र लेखापरी�ण सीमासमेतको आधारमा प�र�ण गरी तयार ग�रएकोे लेखापरी�णको म�यौदा �ितवेदन उपर �यव�थापनसंगको बिहग�मन बैठकमा छलफल ग�र कायम भएको
�यहोरा सिहतको �ितवेदन जारी ग�रएको छ । लेखापरी�णको �ममा �ितवेदनको यथाथ�ता र पया��ताको िन��त पु�याई समेत संकलन गरी �यसका आधारमा यो �ितवेदन तयार ग�रएको छ । लेखापरी�णमा
दे�खएका �यहोरा म�ये त�काल �माण पेश ह�न आएका �यहोरालाई यो �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । पूँजीगत खच�तफ�  � लाख भ�दा बढी भु�ानी भएका खच�का गो�वारा भौचरह�को नमुना छनौट गरी
लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । उि��खत आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमती २०७८।११।१३ मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन्

४ अनुदान र िनकासा

४.१ अनुदान िफता� – संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको
अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७८ असार मसा�तमा देहायबमो�जमको अनुदान
खच� नभई बाँक� रहेको � ४४२२७१८९ िमित २०७८।०४।३ िफता� गरेको छ ।

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम बाँक� रकम

संघीय सरकार शसत� ३२०८९१०८० २७७९७९६९० ४२९११३८९

�देश सरकार शसत� १४८५०००० १४६०२४४८ २४७५५२

िवषेश ९०००००० ८९५८८०३ ४११९७

समपुरक १२८०२००० ११७७४९४८ १०२७०५१

ज�मा ३५७५४३०८० ३१३३१५८८९ ४४२२७१८९
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४.२ 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 । तर पा�लकाले यस वष� �१२५६३३७ आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ । ।

५ सेवा �वाह

५.१ काया�लयले सेवा �दान गन� सेवाको बारेमा काया�लय �वयंले मू�या�न नगरेको तालुक िनकायह�बाट भएको अनुगमनको �ितवेदन अनुगमन गन� िनकाय (oversighting

agency) बाट भएको अनुगमनको �ितवेदन लेखापरी�क �वयंले गरेको अवलोकन अ�ययन र मू�या�नका आधारमा

५.२ सेवा�वाहको ��थित : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको
अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार ९ वटा ऐन, ३ वटा िनयमावली र १२
बटा काय�िब�ध �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण िनवेदन दता� �सफा�रस भएको सं�या

�वीकृत घरन�सा दता� पास 114 97

प��करणतफ�

ज�मदता� 1730

मृ�यदुता� 458

बसाईसराई दता� 1099

िववाह दता� 167

स�ब�धिव�छेद दता� 20

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण
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कालोप�े सडक िनमा�ण 4.1 िकिम

कालोप�े सडक मम�त 0

�ाभेल सडक िनमा�ण/�तरो�त ११.८७१ िकिम

भवन िनमा�ण २

प�क� पुल / क�भट� ३

घेराबार १

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

६ कम�चारी �यव�थापन स�व�धमा िन�न �यहोरा दे�खएका छन् ।

६.१ संगठन तथा �यव�थान सव��ण-�थािनय सरकार संचालन ऐन,2074 को दफा 83 बमो�जम �थािनय तहको काय��मता,राज�व �मता,खच�को आकार र �थािनय तहको
आव�यकता समेतलाई आधार मािन कम�चारी समायोजन पिछ मा� �थािनय तहलाई आव�यक पन� कम�चारी सव��ण तथा �यव�था भएकोमा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
यस काय�मा पा�लकाले सुधार गरीनुपद�छ ।

६.२ सेवा करारः काया�लयले कामको र सेवा करार बाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताब गनु�पन� र अ�थािय दरब�दी �ृजना गन� नसिकने �यव�था वमो�जम पा�लकाको
िवकास िनमा�ण तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक सेवाको दरब�दी ��वकृत गरेर मा� सेवा करारमा �लईनुपद�छ।तर पा�लकाले करार सेवामा
कम�चारी रा�दा कामको तथा सेवा करारको अ�थािय दरब�दी ��वकृत गराउने गरेको पाईएन ।य�तो काय�मा सुधार गरीनुपद�छ ।

६.३ तलिव �ितवेदनः काया�लयले कम�चारी र पारी�िमक भ�ा सुिवधा िवतरण गदा� तलवी �ितवेदन पारीत गराएर मा� भू�ानी गरेको ह�नुपद�छ ।तर पा�लकाले यस वष� तलिव
�ितवेदन पारीत गराएको दे�खएन । लेखापरी�णको �ममा �ज�ा��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा �ितवेदन पारीतका लािग पठाएकोमा उ� काया�लयले
पारीत गरेको भनाई काया�लयको रहेको छ ।
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७ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन

७.१ कानून िनमा�ण र काया��वयन ��थित – �थान�य सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा
सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला
तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ११ वटा ऐन, २६ वटा िनयमावली, िनद�िशका र
काय�िव�धलगायत ३७ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ। यस पा�लकाले ३७ वटा कानूनह� िनमा�ण गरे पिन सबै ऐन काया��वयनमा नआएको र
काया��वयनको चरणमा रहेको छ। आव�यक थप कानुन यथाशी� बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

७.२ �यायीक सिमित– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ
। सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार
गत बष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� नरहेको र यो बष� कुल २२५ िववाद दता� भएकोमा १६३ वटा मा� फ��यौट भई ६२ बाँक� दे�ख�छ ।�याय
स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको�यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ । �यायस�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा
कारबाही र िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ।

८ आ�त�रक िनय��ण

८.१ आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस
स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क
काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा यिकन
गन� सिकएन । अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
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खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन । �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट
सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितह� गठन गरेको पाईएन ।
िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो वडा
काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०53 को िनयम 6 क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क
वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस नगरेको ।
काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे 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 से अनुसार गरेको पाईएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको छ ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा
तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन। ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन । साव�जिनक ख�रद
िनयमावली 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता
�ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक राखे नराखेको र अ�ाव�धक नभएको म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको
मम�त अिभलेख राखे नराखेको र अ�ाव�धक नभएको
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ को दफा १५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय��
तय गरेको पाईएन । िनजामती सेवा ऐन 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
िनजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलब खच�
लेखेको पाईयो ।तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडसमेत यिकन ह�न सकेन ।
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म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा
समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार
पे�क� फ��यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख
नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

८.२ म. ले. प. फाराम◌ः �मण खच� िनयमावली २०६४ मा सरकारी कामको िशल�सलामा मा �मण जाने समब��ध �यब�था रहेको छ ।पा�लकाले ��मण जाने कम�चारीको
अिभलेखका लागी म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख राखेको पाईएन । �मण प�चात �मणमा जाने कम�चारीह�वाट म.

ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन �लने गरेको छैन ।पा�लकाले �मणमा जाने कम�चारी पदा�धकारीको अिभलेख राखी काय�स�प� प�चात तोिकएको ढाँचामा
�मण �ितवेदन पेश गन� �यव�था गनु� पद�छ ।

८.३ बे�जु लगतः म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका देहायका म. ले. प. फाराम म�ये काया�लयस� स�ब��धत फारामको अिभलेख नराखेको म. ले. प. फाराम ८०१ –

बे�जु लगत नराखेको म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत म. ले. प. फाराम ८०४ –

बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख नरहेको

९ कोिभड-19 िनय��ण तथा �यव�थापन

९.१ िविभ� जो�खम आकलन र पूव� तयारी तथा जनशि� �यव�थापन पा�लकाले कोिभड-१९ को रोकथाम तथा िनय��णका लािग २० शैँयाको कोिभड-१९ िवशेष अ�पताल �थापना
गरेको छ । अ�पतालमा १ जना िचिक�सक २ जना �टाफ नस� तथा १ जना काया�लय सहयोगीको �यव�था गरेको छ । काया�लयले ए�वुले�सको �यव�था गरेको छ ।
अ�पतालमा आईसोलेसन बेड, अ��सजन �ला�ट, अ��सजन �स�ल�डर, िपिपई लगायत �वा��य सुर�ा साम�ीको �यव�था गरेको छ । कोिभड १९ का िबरामीह�को
उपचारमा ��य� �पमा संल� �व��यकम� तथा अ�य कम�चारीह�को �यव�थापन स�ब�धी माग�िनद�शन, २०७७ को अनुसार पा�लकालले जो�खम िवमा गरेको छ ।
पा�लकले कोिभड १९ का िबरामीह�को उपचारमा ��य� �पमा संल� �व��यकम� तथा अ�य कम�चारीह�को सुिवधा स�व��ध माग�दश�न, २०७७ वमोजम कोरोना
भाइरस (िकोभड – १९) को संमणको उपचारमा संल जनिशको १०० �ितशत जोखम भ�ा कायालयले उपलध गराएको छ ।
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९.२ २३ २०७८-८-९ अनुगमन भ�ाः कोरोना भाइरस (कोरोना-19) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश ,2077 मा राहात िवतरण तथा �वारे�टाईन
को अनुगमन भ�ाको खच� ले� न िम�ने �यव�था छैन।काया�लयले कोरोना भाइरस (कोरोना-19) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन
आदेश ,2077 मा भएको �यव�था िवपरीत काया�लयका िन�नानुसारका कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �वारे�टाईन अनुगमन तथा िनरी�ण भ�ा िवतरण गरेकाले अितरी�
�यय भार भएको �

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

९.२.१ मान बहादरु �चाल ११,९००

९.२.२ शारदा रे�मी िव क ११,९००

९.२.३ दान बहादरु ऐडी १५,३००

९.२.४ पूण� �साद जैसी १५,३००

९.२.५ त� राज आचाय� ११,९००

९.२.६ ल�मण राज शाही १५,३००

९.२.७ ल�मी रोकाय १५,३००

९.२.८ गुमान बहादरु दमाई ५,९५०

१०२,८५०

९.३ िनद�िशका र हे�थ �ोटोकल िनमा�ण र काया��वयनः काया�लयले कोिभडसँग स�व��धत िनद�िशका एवं हे�थ �ोटोकल तयार गनु� पन�मा गरेको छैन । तीन तहका सरकारका
िनकायह�मा िनद�िशका एवं हे�थ �ोटोकल काया��वयन गनु�पन�मा काया�लयले गरेको दे�खएन । िनद�िशकामा भएको �यव�था पालना गनु�पछ�  ।

९.४ िविभ� पीसीआर �योगशाला संचालन र अनुगमन स�ब�धी �यव�था २०७७ �ावण दे�ख २०७८ असार मसा�त स�ममा पा�लकाले िप.सी.आर परी�ण को लािग आ�नै
�योगशाला �थापना गरेको छ । काया�लयले यस आ�थ�क बष�मा १५१ नमूना स कलन गरी १७ केस पोजेिटभ दे�खएको �थयो ।
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९.५ िविभ� औष�ध, क�ट तथा �वा��य उपकरण ख�रद तथा अनुदान �ाि�को ��थित - औष�ध, क�ट तथा �वा��य उपकरण ख�रद गदा� काया�लयले आव�यकता पिहचान गरेको
दे�खएन । पा�लकाले आव�यक  औष�ध �सधै ख�रद भएको छ । सामानह� दा�खला गरेर िवतरण गरेको छ । औष�ध र क�ट उपकरण आपूित�को लािग स�झौता गरी भू�ानी
गरेको छ तर ढुवािन भाडाको दर फरक फरक राखेको छ । महामारी रोकथामको लािग िविभ� �ोतबाट �ा� �वा��य साम�ीको अिभलेख पा�लकाले राखेको छैन ।

९.६ ४६ २०७८-११-२० अनुगमन भ�ाः कोरोना भाइरस (कोरोना-19) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश ,2077 मा राहात िवतरण तथा �वारे�टाईन
को अनुगमन भ�ाको खच� ले� न िम�ने �यव�था छैन।काया�लयले कोरोना भाइरस (कोरोना-19) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन
आदेश ,2077 मा भएको �यव�था िवपरीत काया�लयका िन�नानुसारका कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई सहयोगा�मक अनुगमन गरे वापत िनरी�ण भ�ा िवतरण गरेकाले
अितरी� �यय भार भएको �

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

९.६.१ मान बहादरु �चाल १९,५५०

९.६.२ शारदा रे�मी िब.क. १९,५५०

९.६.३ दान बहादरु ऐडी १९,५५०

९.६.४ पूण� �साद जैसी १९,५५०

९.६.५ त� राज आचाय� १९,५५०

९.६.६ गुमान ब.दमाई ४,२५०

९.६.७ ल�मण राज शाही २४,८२०

९.६.८ ल�मी रोकाया २४,८२०

९.६.९ ल�मी िब.क. ५,१००

९.६.१० ल�मी पौडेल ८५०

२२१,६८०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९.६.११ खेम राज सा�कोटा ५,२७०

९.६.१२ भरत के.सी. ५,२७०

९.६.१३ िभम ख�का १३,६००

९.६.१४ िनता शाह ५,९५०

९.६.१५ यबु राज �धताल १९,५५०

९.६.१६ भ� वहादरु था� २,१२५

९.६.१७ �लला बहादरु खि� २,१२५

९.६.१८ रमेश िव.क. २,१२५

९.६.१९ मदन था� २,१२५

९.६.२० अमरिदप महावत ५,९५०

९.७ िविभ� �वारे�टीन र आईसोलेसन �यव�थापन पा�लकाले १  वटा आईसोलेसन �थापना गरेको �थयो जसमा ७८ जना रहेका �थए । िवरािमको चापका कारण �यही आईलोसेन
से�टरलाई कोिभड अ�पतालमा �पा�तरण गरेको छ । कोिभड १९ िवशेष अ�पताल अिहले स�म पिन काया��वयनमा रहेको छ ।

९.८ िविभ� राहत स�ब�धी काय�को - पा�लकाले यस आ.व.मा राहात िवतरण गरेको छैन । नगद राहात िवतरण गरेको छैन । राहात िवतरण नगरेको ह�नाले राहत पाउनेको अिभलेख र
सं�या अ�याव�धक नगरेको पा�लकाले जनाएको छ ।

९.९ िविभ� खोप �ाि� र िवतरणको अव�था पा�लकाले खोप खरीद गरेको छैन । नेपाल सरकार बाट िविभ� चरणमा ३३७१६ डोज खोप अनुदान �ा� गरकोमा सबै िवतरण गरेको छ
। पा�लकाले खोप भ�डारणका लािग छु�ै के��को िनमा�ण तथा स�ालन गरेको छैन ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९.१० िविभ� सम�वय र सहकाय� स�ब�धी काय�को मू�यांकन कोिभड िनय��ण र �यव�थापनमा संघीय िनकाय, �देश सरकार अ�तग�तका िनकाय एवं �थानीय तहह�सँगको सम�वय र
सहकाय�को गरेको पाईएन ।अ�तर िनकायबीच सुचना आदन �दान भएको दे�खएन । संघ �देश र �थािनय तह बीच काय�िबबरण �प�ता दे�खएन साथै �ज�मेबारीमा
दोहोरोपना समेत भएकोले सम�वय तथा सहकाय�मा पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

१० िविभ� आ�तरीक आ�दािनी िन�नानुसार रहेको छ। 
आ�तरीक आ�दािन- काया�लयले यस आ�थ�क बष�मा िन�मानुसारको आ�तरीक आ�दानी �ा� गरेको छ ।

आ.व. : २०७७/७८ �कार : आ�त�रक राज�व खाता अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१

�स.नं. �ोत समूह बजेटको �ोत/तह �ाि�को �ोत िव�ध वािष�क अनुमािनत आय आ�दानी

२ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत ११३१३ -एक�कृत स�पती कर नगद ३५००००० ३३०६६३२.१

३ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत ११३१४ -भुिमकर/मालपोत नगद ९१००००० ३४९६३३९१.६

४ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत ११३२१ -घरवहाल कर नगद ४०००००० ८७३४९९.१

५ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत ११३२२ -वहाल िवटौरी कर नगद ६००००० ८८१५५५१.७५

६ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत ११४५१ -सवारी साधन कर (साना सवारी) नगद ५००० ०

७ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत ११४७९ -अ�य मनोर�न कर नगद १०००० ०

८ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत ११६९१ -अ�य कर नगद ६८०५००० २९४५१२५.९५

९ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत १४१५९ -अ�य �ोतबाट �ा� रोय�टी नगद ४०००००० ०

१० अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत १४२२४ -परी�ा शु�क नगद २००००० ०

११ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत १४२२९ -अ�य �शासिनक सेवा शु�क नगद १०००००० १०८०००

१२ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत १४२४२ -न�सापास द�तुर नगद ५००००० ८३४४९२.८

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत १४२४३ -�सफा�रश द�तुर नगद २०००००० ६३१६४९०.७३

१४ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत १४२५३ -�यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर नगद २५०००० ९५८९४४

१५ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत १४२५४ -रेिडयो/ एफ.एम.स�ालन द�तुर नगद ५०००० ०

१६ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत १४२६५ -अ�य �े�को आय नगद २००००० ४०५५२००.१२

१७ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत १४३१२ -�शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत नगद २०००० ४६५०

१८ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत १४६११ -�यवसाय कर नगद ६०००० २४४६००

१९ अ�त�रक�ोत आ�त�रक�ोत १५१११ -बे�जू नगद २००००० १३००००

ज�मा ३२५००००० ६३५५६५७८.१५

११ िविभ� कोभीडको आय �यय 

कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा २०७७।७८ �ा� रकम र खच� पा�लकाको यो बष� कोिभड-१९ को लािग �ा� रकम तथा खच�को िववरण िन�मानुसार
रहेको छ ।

बजेट/आ�दानीको �ोत २०७८ असार
मसा�तस�म �ा�
रकम

२०७८ आ��वन
मसा�तस�म �ा� रकम

खच� शीष�क २०७८ असार
मसा�तस�म खच�
रकम

२०७८ आ��वन
मसा�तस�म खच� रकम

संघीय स��त कोषबाट ० राहात िवतरण ०

�देश स��त कोषबाट ० �वारे��टन हो��ड� से�टर
िनमा�ण �यव�थापन

६८३४९३

�थानीय तहको आ�नै
बजेटबाट िविनयोजन भएको

२२०००००० आईशोलेसन के�� िनमा�ण
�यव�थापन

१०७४४६९

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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संघीय कोिभड कोषबाट १०००००० जनशि� प�रचालन ४७९४४४१।५ ३२७५२०

�देश कोिभड कोषबाट ० औष�ध एवं �वा��य
उपकरण तथा साम�ी ख�रद

४०३८०७३ १७४९९७३

अ�य �ोतबाट �ा� �वा��य पूवा�धार िनमा�ण ११६६६२ ०

· मौ�दात
· पूवा�धार िबकास साझेदारी
· संघ सं�थाह�

४७१२७७४।६८
२९०६९३५
१८८८०००

१९८१२३०७.१८ · ने ग उ म न पा तथा िबपद
�यब�थापन सिमित
· प�पि�का।�हरी।सहयता ।
लास �यब�थापन
· इ�टरनेट
· िबमा

८५००००
६३१४६४
४०६८००
१०००००

१९७०००

· · १९८१२३०७.१८ 17537005.18

ज�मा ३,२५,०७,७०९.६८ १९८१२३०७.१८ ज�मा ३,२५,०७,७०९.६८ १९८१२३०७.१८

१२ िश�ा

१२.१ िश�क दरव�दी –पा�लकाले िश�ा िनयमावली अनुसार िश�क दरव�दी िमलान गनु�पद�छ । काया�लयले �ज�ा िश�ा तथा सम�वय इकाइले उपल�ध गराएको िववरण
अनुसार �ा.िव., िन.मा.िव.,र मा.िब. का�थायी, अ�थायी र राहात दरव�दी िश�क, िव�ाथ� सं�या र भौितक पूवा�धारलाई यिकन गरी दरव�दी िमलान गरेको दे�खएन ।
अतः यसरी दरव�दी िमलान वेगर पा�लकाले गरेको िश�क तलब िनकासा वा�तिवक छ भनी आ�व�त ह�न सिकएन।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.२ छा�वृ��ः- सामुदाियक िव�ालयका आधारभुत तथा मा�यािमक तहमा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�का लािग िदइने िवप� लि�त र �समा�तकृत लगायतका छा�वृ�ी समयमा
िनकाशा माग नगरेकोले िव�ालयह� माफ� त िव�ाथ�मा िवतरण ह�न सकेको छैन ।यसरी �दान गरेको रकमको स�व�धमा अनुदान �ा� िव�ालय �यव�थापन सिमितले
�थानीय तहको िनद�शन एवम् आधारह�लाई �यानमा राखी िश�क, िश�क अिभभावक संघ समेतको सहभािगतमा िव�ालयमा उपल�ध अनुदान (छा�वृ��) म�येबाट
िव�ालय �यव�थापन सिमितले थप आधारह� तय गरी छा�वृ�� पाउने छा�छा�ाह�को नामावली सिहतको िववरण अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था छ। यस िक�समको
छा�वृित शैि�क स� २०७७ मा भना� भएका िव�ाथ�ह�ले मा� पाउने �यव�था छ। पा�लकाले अिभलेख अ�ाव�धक गरेको छैन। छा�वृ�ी िवतरण गरीएका िव�ाथ�को
नामावली र िवतरणको भरपाई अनुसार �.४०७३८००।०० अनुदान उपल�ध गराएको छ। उ� रकम के कित द�लत, अपा�, छा�ा र छा�लाई उपल�ध गराएको हो
एिकन गन� सिकएन। छा�वृ�ी िवतरणको अनुगमन गरी �गित �ितवेदन पेश नभएकोले िनद�िशकाले तोकेको मापद�ड पुगेका िव�ा�थ�ह�ले मा� छा�वृ�ी �ा� गरेका छन
भ� न स�ने आधार नभएको �.

४,०७३,८००

१२.३ िदवा खाजा:- िश�ा काय��म काया��वयन पु��तका २०७६।७७ को बुदा नं ७ मा �थािनय तहह�ले िव�ा�थ�को िदवा खाजा काय��मका लािग िव�ालयलाई अनुदान
उपल�ध गराउदा खाजा �यव�था �व�ध िमलाउनुपन� �यव�था छ। �थानीय तहले िदवाखाजा उपल�ध गराईएका िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तका (परी�ामा
सामेल भएको िदन समेत) को �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य�बाट �मािणत गराई �थािनय तहमा संकलन गरी सं�या
एिकन भए प�चात मा� पा�लकाले चौमा�सक �पमा अनुदान उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ। यस आ�थ�क वष�मा पा�लका मातहतका िव�ालयलाई �.२५९७०००।००
िदवा खाजा रकम िनकासा िदएको छ। िव�ाथ�को सं�या, हा�जरी भएको िदन र िव�ाथ�लाई खाजा खुवाएको सुिन��चत ह�ने �माण वेगर खाजा खच� ले�न िम� ने आधार
नदे�खएकोले आधार एिकन गरी वा�तिवक खच� बाहेकको रकम िफता� गनु�पन� �

२,५९७,०००

१२.४ िवतरण भरपाइ पेश ह�नुपन� (क) गो भौ न ।०७८।३।१३ मा EGRP काय��म अ�तग�त अ�यास पु��तका भाग२ १२०० थान र �व अ�ययन पु��तका भाग१ ४००
थान�या�स वेल वाट ख�रद ग�र � ४९७२००।०० भु�ािन िदएकोमा भाग १ र भाग २ २२९।२२९ थान मा� िवधालयलाइ ह�ता�तरण गरेको ह�ता�तरण फारम पेश
भएकोमा वाँक� भाग१ ९७१ थान � ३१०।७५ र भाग२ १७१ थान � ३१०।७५ को दरले � ३५४८७६।५० पु�तकको िवतरण भरपाइ पेश नभएकोले सो को �माण पेश
ह�नु पन� � ३५४८७६।५०

३५४,८७६.५
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१२.५ अनुदानको अनुगमन - काया�लय आफूले िदएको अनुदानको उपयोगको सुिन��चतताको लािग अनुगमनको �यव�था गनु�पद�छ ।पा�लकाले पा�पु�तकमा �.१५५०७०६।
००, अनुदान िव�ालयह�मा पठाएको छ । िव�ालयह�ले �ा� गरेको अनुदान रकमको काय� �गित िववरण तथा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन। साव�जिनक
िव�ालयमा �दान ग�रने िन:शु�क पा�पु�तक समयमा िव�ालयले ख�रद गरी िव�ाथ�लाई उपल�ध गराए नगराएको, िव�ालयले �योग गन� पा�सामा�ी पा��म
िवकास के��को �वीकृत सूची म�येबाट भए नभएको स�ब�धमा काया�लयले अनुगमन गनु�पद�छ ।।अनुदानको अनुगमन र लेखापरी�ण �ितवेदन संल� नह� ँदा तोिकएको
शीष�कमा खच� भयो भएन यिकन गन� सिकएन । तसथ� अनुगमन �ितवेदन तथा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश ह�नुपन� दे�खएको छ।

१,५५०,७०६

१२.६ िवतरण भरपाइ पेश ह�नुपन� (क) गो भौ न २१८।०७७।३।१३ मा EGRP काय��म अ�तग�त अ�यास पु��तका भाग१ १२०० थान र भाग२ ४०० थान �या�स वेल वाट
ख�रद ग�र � ४९९४६०।०० भु�ािन िदएकोमा भाग १ र भाग २ २२९।२२९ थान मा� िवधालयलाइ ह�ता�तरण गरेको ह�ता�तरण फारम पेश भएकोमा वाँक� भाग१
९७१ थान � ३७२।९० र भाग२ १७१ थान � ३१६।४० को दरले � ४३४५४१।५० पु�तकको िवतरण भरपाइ पेश नभएकोले सो को �माण पेश ह�नु पन� �
४३४५४१।५०
(ख) दप�ण िड�जटल ि��टस� लाइ शैि�क वुलेिटन २२० थान को � २१४।७० को दरले र िश�क डायरी ३६५ थान � ३९५।५० को दरले ज�मा � १९१५९१।५०
भु�ािन गरेकोमा उ� वुलेिटन र डायरी लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन िवतरण नभएको र काया�लयमा मौ�दात रहेको मा सो को िवतरण भरपाइ पेश ह�नु पन� �
१९१५९१।१०

६२६,१३२.६

१३ बजेट तथा खच� स�व�धमा िन�न �यहोरा दे�खएका छन् ।

१३.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी- �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ ।सोही ऐनको
दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ ।
यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी शारदा रे�मी िब.क. ले िमित २०७7।३।10 गते � ६९ करोड १७ लाख ९५ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित२०७७।३।२९
मा पा�रत भएको छ ।यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।०४।०४ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ।
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१३.२ �े�गत बजेट र खच�को ��थित �तािनय तहले एिककृत,समानुपाितक र िदगो िवकासका िनिम� �े�गत �पमा समानुपाितक �पमा बटेट िबिनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ।
पा�लकले आ.व.२०७७/७८ को िन�नानुसारको िववरण पेश गरेको छ ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�किवकास ५,६८,७०,००० ३,२५,७६,७८६ ५७.२८

२ पूवा�धारिवकास २८,६७,८७,५४४.५२ १८,७३,०४,८६० ६५.३१

३ सामा�जकिवकास २७,४१,३१,००० २४,०४,६०,०९७.१४ ८७.७१

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ३,३३,८६,००० ३,०४,५३,६६१ ९१.२१

५ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक १७,५१,८१,३०० ११,८४,४९,५०४.३५ ६७.६१

१३.३ चौमा�सक खच�- काया�लयले उपल�ध गराएको चौमा�सक खच�को िववरण यस�कार रहेको छ । ते�ो चौमा�सक तथा असार मसा�तमा मा� धेरै खच� गन� �वृ�ीमा
पा�लकाले सुधार गनु�पद�छ ।

बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

चालु खच�तफ� ३२,८७,३१,१५३.९९ ८,०३,८२,९३५.३७ ६७६१२८९२.८२ १८०७३५७२५.८ ५,४६,२३,२८२.३४

पँू�जगत खच�तफ� २७,७४,४८,७५४.५० ३,६०,९१,९१८ 57813081 193543755 ९,८९,६८,६८२.५०

ज�मा ६०६१७९९०८.४९ ११६४७४८५३.३७ १२५४२५९७३.८२ ३७४२७९४८१.३ १५३५९१९६४.८४

�ितशत १९. २०. ६१. २५.
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१४ पे�क� �यव�थापन

१४.१ पे�क�- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िनयमावली,2077 को िनयम ४७ (4) अनुसार पे�क� वा �यि� वा सं�थाले काम स�प� भएको प�� िदन िभ� आफुले स�प� गरेको कामको
स�व�धमा खच� �मािणत गन� आव�यक िवल भरपाई र कागजात सिहतको �ितवेदनको आधारमा पेश फछ�ट गनु�पन� उ�ेख छ ।काया�लयले पेशगरेको िववरण अनुसार
िन�नानुसारको पेशी फछ�ट गनु�पन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम पे�क� रकम

१४.१.१ �ी ई�वरी मा िव ७,६१,५९५

१४.१.२ �ी �संह भवानी आ िव बैजनाथ ५ ६,६७,३८३

१४.१.३ �भात मा िव बैजनाथ ५ २५,००,०००

१४.१.४ बागे�वरी असल शासन �लव वास ७५,०००

१४.१.५ लालपुर �ल�ट �सचाईजल उ स 3 ३,४७,५००

१४.१.६ बैजनाथ खानेपानी तथा सरसफाई उ स ४२,०००

१४.१.७ जनक बहादरु रावत ५०,०००

१४.१.८ लाल बहादरु बोहरा ३,००,०००

४,७४३,४७८
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१४.२ मोिवलाईजेशन पे�क�- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन,२०७७ को िनयम ४७ अनुसार काया�लयले िन�न फम�ह�लाई मोिवलाईजेसन पे�क� िदएकोमा सो
पे�क� िनयम ५२ अनुसार �याद नाघेको छैन । तोिकएको समयमा नै काय�स�प� गरी पे�क� फछ�ट गन� तफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ ।

�.स. पे��कको िववरण रकम �.

1 बाबा ई��ा �ोजे�ट �ा ली 264000

2 बाबा ई��ा �ोजे�ट �ा ली 224000

3 राँरा ईनोभेसन �ा ली 140000

ज�मा ६२८०००

१५ िविभ� �धानम��ी रोजगार काय��म तफ�  
�धानम��ी रोजगार काय��म–�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम समुदाियक पूवा�धारह� को िवकास माफ� त
नाग�रकको जीवन यापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ।�धान म��ी रोजगार काय��म संचालन
िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१ ) बमो�जम नगरपा�लकाले बेरोजगार को त�या� अ�ाव�धक गरेर , सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता�म
अनुसार, कामका लािग रोजगार काय� �म मा संल� गराई रोजगारी िदनु पन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले बेरोजगार को त�या� अ�ाव�धक गरेको छ ।बेरोजगार को
सूिचमा समावेशलाई �थिमिककरण गरेको छ।कामकालागी रोजगार काय��म काया��वयनका लािग िनद�िशकामा उ�े�खत �यव�थाह� को पालना नगरी योजनाको छनौट
अगाव ैऔजार ख�रद भएको, ख�रद भएको औजारह�को �ज�सीदा�खला भएको, तर अ�या�धक सं�यामा योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम् अ�य िवकास िनमा�णका
लािग अ�धकाँश योजना छनौट नभई, अनु�पादनमुलक काय� गराउने गरी योजना छनौट भएका छन्।साथै �िमकको सं�या पिन अ�या�धक रहेकोले काय��मको उ�े�य
अनु�प ल�य हाँ�सल गन� गरी काया��वयन भएको पाईएन।यस काय��म अ�तग�त �थानीय तह िभ�का 8 वटै वडाह� मा सडक नाला, मोटर बाटो,, लगायतका काय��म
स�ालनख गरी यस वष�.289 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई � 10494324.50 छ।लि�त वग�लाई �यनुतम 25 दे�ख १०० िदन स�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक
�याला, �शासिनक र काय��म खच�समेत खच�ले खेका छन्।उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारीसृ जना भएता पिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन
रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै।रोजगारमा समाबेस भएका �िमकको बैक खातामा पैसा भु�ानी नगरी हातहातमा पैसा िवतरण ग�र भपा�ई पेस गरेकाले बैक माफ� त रकम
भु�ानी गनु� पन� दे�ख�छ ।
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१६ आ�तरीक आय 

आ�त�रक आयः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ कोदफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमािनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा�ह�ने आ�त�रक
आयसमेतको �यव�थापन गन�स�ने �यव�था छ।पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७7।७8 मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय
बमो�जम छ।

के���य अनुदानबाट खच� आ�त�रक आय आ�त�रक आय �ितशत

३९,२९,२२,६१३.१४ ६,३५,५६,५७८.१५ 16.17

१७ पदा�धकारी थप सुिवधा 
ई�धन तथा मोिवल खच�-लु��विन �देशको �थािनय तहका सद�य तथा पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन,२०७६ को दफा ४ (३) बमो�जम
पदा�धकारीको लािग सवारी साधन उपल�ध गराएकोमा पदा�धकारीले यस दफा बमो�जमको यातायात सुिवधा पाउने छैनन् तर �य�तो सवारी साधनलाई अनसूुची
बमो�जमको इ�धन र मोिबल उपल�ध गराईनेछ । भ�े कुरा उ�ेख छ । पा�लका अ�य� �ी मान बहादरु �चाल ठकुरी र उपा�य� �ी शारदा रे�मी िब.क.ले पा�लका बाट
यातायात सुिवधा वापत िनयमानुसार �ा� गन� रकम यातायात सुिवधा �लएको दे�ख�छ । साथै काया�लय बाट सवारी साधन उपल�ध नगराएको अव�थामा समेत ई�धन
वापत बािष�क �.१५१३२०।- र मोिवल वापत बािष�क �.९९९९.९६ सुिवधा �लएको दे�खएकोले ऐनमा भएको सुिवधा भ�दा बिढ भू�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

१७.१ मान बहादरु �चाल ठकुरी १,६१,३१९

१७.२ शारदा रे�मी िब.क १,६१,३१९

३२२,६३८

१८ पू�जगत खच� तफ�  िन�नानुसारका �यहोरा दे�खएका छन् ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.१ िविभ� काय� स�पादन र पे�क� जमानतको �याद समा� भएको-ठे�का न.७ 075/076 को िनमा�ण �यवसायी नम�ते रिब िनमा�ण सेवा सँग सडक कालो प�े गनु� काय�का लािग
076/03/05 मा �.4134289.85 मा स�झौता भई 076/03/20 स�म �याद रहेकोमा उ� �याद स�म काय� स�म काय� स�प� ह�न नसकेको र �थम िवलबाट �.2052334।–
मा� भू�ानी भएको छ । काय�स�पादन जमानतमा �.1555000।– को �याद 077/02/02 स�म र मोिवलाईजेसन पे�क� �270533 को �याद �मशः 2077/02/02 र 2076

असार मसा�तमा समा� भएको छ । गाउँपा�लका �ारा िविभ� िमितमा ६ पटक गरी ज�मा ३० मिहना २०७८ पौष २० स�म �याद थप भएको अव�थामा पिन उ� काय�
स�प� भएको नदे�खएकोले िनयमानुसार काय� स�पादन जमानत � 1555000 र मोिवलाईजेसन पे�क� � 270533।– समेत ज�मा �.1825533।– को �याद थप गराई
काय�स�प� गराउनुपन� �.

१,८२५,५३३

१८.२ िविभ� िबल भरपाई संल� नभएको- नमूना िव�ालय िनमा�ण काय�का लािग �भात मा.िव.वजैानाथलाई �. 1 करोड २५लाख अनुदान उपल�ध गराएकोमा ��वकृत काय��म
अनुसार काय� संचालन भएको �माण कागजप� पेश नभएकोले स�झौता अनुसार काय�स�प� भएको �माण कागजात पेश ह�नुपन� �.

१२,५००,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.३ िविभ� बोलप�मा �ित�पधा�को ��थित- साव�जिनक ख�रद िनयमावली,2064 को िनयम 9 मा लागत अनुमान तयारी गदा� िनमा�ण काय�को लागत,समयावधी र गुण�तरलाई �यान
िदनुपन� र िनयम १० मा ��वकृत न�स र दररेटलाई आधार मानी तयार गनु�पन� �यव�था रहेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार परी�ण गदा� गाउँपा�लका �ारा यस वष�
ठे�का �यव�थापन भएका ता�लकामा उ�ेख गरीए अनुसारका ठे�कामा ५३ �ितशत दे�ख 67 �ितशत स�म घिट दरमा कवोल गरेको अव�था दे�खएकोले काया�लयले
लागत अनुमानलाई यथाथ�परक बनाई ठे�का �यव�थापन गनु�पन� दे�ख�छ ।

�स.न. ठे�का न. कामको िववरण लागत अनुमान रकम ��वकृत रकम घटेको �ितशत

1 4-077/78 सडक �तरो�ती 12042941.25 4609455 65

2 10-077/78 सडक �तरो�ती 7631537 2865797 62

3 13-077/78 सडक कालोप�े 7896046.9 3649185.13 53.78

4 14-077/78 सडक �तरो�ती 7628771 2519806 67

5 16-077/78 सडक कालोप�े 4515686 1895866 58.01

6 18-077/78 सडक कालोप�े 3543033 1510497 57

7 19-077/78 सडक कालोप�े 5138424 2104225 59.04

१८.४ िविभ� ठे�मा स�झौतामा िढलाई- सडक �तरो�ितका लािग �.5991077।9 को लागत अनुमान रहेको ठे�का न.21,077/78मा सबैभ�दा घिट रकम �.1815388.20 वाला
िनमा�ण �यवसायी �ी एल्.एम्.िप.क��ट��सन को ठे�का ��वकृत २०७८।२।५ मा भएकोमा उ� िनमा�ण �यवसािय सँग ५ मिहना प�चात मा� िमित 2078/07/07 मा मा�
स�झौता भएकोमा सो को कारण पेश भएन । साव�जिनक खरीद ऐन,2063 र िनयमावली,2064 बमो�जम को अव�ध िभ� ठे�का �व�थापनको काय� ग�र कानुनको पालनामा
�यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.५ मानखोला झोलंुगे पुल- सािवक �ज�ा �ािव�धक काया�लय वाँके बाट ठे�का �कृया शु� गरी िनमा�णा�धन रहेको मानखोला झोलंुगे पुलको िनमा�ण सामा�ी ख�रदका लािग
आपूित�कता� �रजहवान ई��जिनयरी�लाई �.2995482 र सो को उपभो�ा सिमितलाई िनमा�ण काय� वापत �.775341 समेत ज�मा �.3770823।– यस वष� गाउँपा�लका
बाट भू�ानी भएको छ । उ� ठे�का को शु� �याद २०७४।09।03 दे�ख २०७४।१२।३ स�म रहेको र त�प�चात सािवकको �ज�ा �ािव�धक काया�लय खारेज भएका
कारण लामो समय अलप� रहेको र उ� काय�को शु� लागत अनुमान,उपभो�ा सिमितको अंश पिहले भू�ानी भैसकेक रकम, भू�ानी ह�न बाँक� रकम र काम खु�ने �माण
लेखापरी�णमा पेश नभएकोले गाउँपा�लकाले सो को वा�तिवक अव�थाको यिकन एवं अनुगमन िनरी�ण गनु�पद�छ ।

१८.६ िविभ� उपभो�ा सिमित बाट जिटल िनमा�ण काय�-
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी
िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक
प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट
बोलप� �ित�पधा� माप�mत् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ ।यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन्

गो.भौ.न. िमित काम भु�ानी रकम

321 078/03/22 प�क� नाला िनमा�ण 743602.00

325 078/03/18 भवन िनमा�ण 500000.00

261 2078/03/09 प��क क�भट� िनमा�ण 500000.00

258 2078/03/08 सडक �तरो�ती 1000000.00

234 2078/03/01 तटव�ध िनमा�ण 1500000.00

226 2078/02/26 क�भट� िनमा�ण 692558.00

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.७ िविभ� लागत अनुमान बढी दरमा भएको- साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 10मा िनमा�ण काय�को लागत तयार गदा� ��वकृत न�स� र �ज�ा दररेटको आधारमा तयार
गनु�पन� र �यसरी तयार गरेको लागत अनुमान एक तह मा�थको �ािव�धक वा िवभागीय �मूख बाट जाँच गरी ��वकृत गराउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले तयार गरेको
िन�नानुसारको ठे�काह�को िन�न आईटमह�मा माटो ख�े कामको दर िव�लेषण गदा� िन�नानुसार विढ दरमा गरेकाले िनमा�ण काय�मा थप �यय भार परेको �.

ठे�का न. आईटम न. काम प�रमाण ह�नुपन� ह�नुपन� �. भएको �. विढ दर थप �यय भार परेको

22 076/077 8.1 माटो ख�े 1664 घ.मी. 69 231.87 162.87 271015.68

14 076/077 8.1 माटो ख�े 330.32 घ.मी. 69 231.87 162.87 53747.10

21 077/078 8.1 माटो ख�े 1696 घ.मी. 69 231.87 162.87 276227.52

ज�मा 600989.62

६००,९८९

१९ ख�रद

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९.१ सोझै ख�रद – साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन�
�यव�था छ । �य�तै सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोभैm ख�रद गन� नह�ने
उ�ेख छ । नमुना छनौट ग�र परी�ण ग�रएका िन�न ब�तु तथा ख�रदमा पा�लकाले यो वष� पँूजीगत व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ लागत
अनुमानकै हाराहारीमा िन�नानुसार � २६३२२४५ माल समान सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �

भौ न र िमती सामा�ी काय� स�लाय�स भु�ानी रकम

७।७७।५।१७ साईरन मेिशन टेक माई�डस ४०६८००

१८।७७।६।११ �या�टप ३ ि��टर ७ टे�नो�ल� स�लाय�स ४५५०००

१०१।७७।११।५ डे�सटप ५ एच िप ट� ेड ४३००००

१०२।७७।११।५ डेल �या�टप ३ टे�नो�ल� स�लाय�स २७२५००

३७।७७।७।२ टेबुल कुस� डाँगी ��टल उ�ोग २४९५००

१०६।७७।११।१४ फिन�चर एस एच फिन�चर उ�ोग १६७०००

१२५ फिन�चर भगवती फिन�चर ६५१४४५

बु� फिन�चर

२,६३२,२४५

१९.२ परामश� सेवा लागत अनुमान सा�व�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० को अनुसूची १क अनुसार परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गदा� �शासिनक खच�
वापत ४ �ितशत राखी लागत अनुमान तयार गनु� पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले पा�लका �त�रय आव��क योजना तयारीका लागी परामश� सेवा ख�रद गन� तयार
गरेको लागत अनुमान � १५०४३७० मा ४ �ितशतले ह�ने � ४४८२८ राखी लागत अनुमान तयार गनु� पन�मा ३८३६७० �शासिनक खच� वापत थप गरी लागत अनुमान
��वकृत गरी सोही बमो�जम ��तावदाता �ी इ�टे��सभ �टिडज ए�ज �रसच� से�टर सँग स�झौता तथा भु�ानी गरी � ३३८७२७ बढी भु�ानी िदएको असुल गनु� पन� �

३३८,७२७
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१९.३ पा�लकाको �ोफाइल: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको
�यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी
लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ ।काया�लयले पा�लका �ोफाइल तयारीका लागी � १५०००११७ को
लागत अनुमान तयार गरी सूिचकृत परामश�दाता वाट �लएको ��तावका आधारमा �ािब�धक ��तावमा सफल भई �यून कबोल गन� गभन��स �टिडज ए�ज �रसच� से�टर
सँग िमित २०७७।११।०९ मा � १४९५९५१ को स�झौता गरी काय�स�प� गरी स�झौता अनुसार भु�ानी भएकोमा दे�खएका �यहोरा िन�न अनुसार रहेका छन् ।
क लेखापरी�णका �ममा पा�लकावाट तयार भएको � १५०००११७ को लागत अनुमानको आधार पेश भएन ।
ख साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२० को अनुसूची १क अनुसार �शासिनक खच� ४ �ितशत राखी लागत अनुमान तयार गनु� पन� �यव�था छ ।
काया�लयले तयार पारेको लागत अनुमानमा १० �ितशत कायम गरी ��तावदाता �ी गभन��स �टिडज ए�ज �रसच� से�टरको �सतावमा समेत सोही १० �ितशतका
आधारमा स�झौता र भु�ानी भएकोले िनयमावलीको �यव�था िवपरीत बढी लागत अनुमानका आधारमा � ७२२१० को बढी स�झौता तथा भु�ानी भएको असुल गनु� पन�
� 

७२,२१०

१९.४ िवमा-साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ बमो�जम स�झौता अ�यथा �यव�था भएको बाहेक � १० लाख भ�दा बढीक� िनमा�ण काय� गराउदा िवमाको
�यव�था गनु� पद�छ ।काया�लयले िविभ� न योजाना अ�तरगत बोलप�बाट स� चा�लत काय�मा लागत अनुमान तथा ठे� काको स�झौतामा िवमाको �यव�था गरेको पाइयो तर
ठे� काको स�झौतामा भएको िवमाको �यव�था अनुसार िनमा�ण काय�को शू� ह� ँदा नै िवमा गनु�पन�मा अ�धकांश ठे� काका िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय� शू� ह� ँदा िवमा
गरेको पाईएन ।नमुना परी�ण गरीएका िन�न िनमा�ण काय�को वील भु�ानी गदा� िवमा नगरेको अव�थामा िवमा बापतको रकम भु�ानी िदएकोले उ� रकम िनमा�ण
�यवसायीवाट असुल गनु� पन��

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी िवमा अव�था भु�ानी रकम

वडा न २ काया�लय िब एन एल क�ट��सन नभएको १५०००

वडा न ४ काया�लय िब एन एल क�ट��सन नभएको १५०००

ज�मा ३००००

३०,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९.५ अमानतवाट काय� साव�जिनक ख�रद िनमावली २०६४ को िनयम ९८ अनुसार � १००००० स�मको िनमा�ण काय� अमानत वाट गराउन सिकने �यव�था रहेकोमा
पा�लकाले एकैकम�चारी �य��वाट पटक पटक अमानतवाट काय� गराएको पाईयो । अमानतवाट काय� गराउदा ��वकृत लागत अनुमानकै दरवाट खच� ह�ने ह�दा �ित�पधा�
वाट ह�ने बचत रकम �ययभार पनु�का साथै काय�को गुण�तरमा समेत िव�वत ह�ने दे�खदनै । अत पा�लकाले अित आव�यक अव�था सृजना नभई �ितसपधा� �सिमत ह�ने
गरी एउटै �यि�वाट समेत अमानतवाट काय� गराई खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �

गो भौ न िमती वडा न काम भु�ानी पाउने रकम

१०९।७७।११।१८ २ िडिगया म��दर मदन �साद था� १०००००

१८२।७८।२।४ २ धारा जडान मदन �साद था� ४०८३०

१४०८३०

१४०,८३०

१९.६ टु�ा पारी िनमा�ण – साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८५ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा
�.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन�
�यव�था छ । �य�तै सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोभैm ख�रद गन� नह�ने
उ�ेख छ । नमुना छनौट ग�र परी�ण ग�रएका िन�न ब�तु तथा ख�रदमा पा�लकाले यो वष� पँूजीगत साव�जिनक िनमा�ण ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ �
८२९९१९७ लागत अनुमानका िनमा�ण काय� � ८२५४११२ सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �

�(स) िनमा�ण �यवसायीको नाम कामको िववरण लागत अनुमान स�झौता भु�ानी रकम

१ �ेयस क����सन �ा.�ल कोहलपुर २ बाँके र�नराजमाग� दे�ख जनजागरण �कुल स�म जाने सडक ४९८५७४ ४९७०१३

२ सिमप िनमा�ण सेवा. बैजनाथ ६ बाँके मेसीनरी वाल र क��भट िनमा�णका २६१४०८ २६०८२३

३ निवना क����सन बैजनाथ ५ बाँक वडा नं ५ को संगमचोक दे�ख वनकटवा गाउँ जाने सडक ४९९३७२ ४९६०१५

४ जे.आर क����सन बैजनाथ १ बाँके वडा नं २ काया�लयको पेटी ४९८७७१ ४९७६६०

५ िब.एल.एन. क��ट��सन �ा.�ल. बैजनाथ २ बाँके वडा नं ४ काया�लयको पेटी ४८४५८६ ४८४२२८

८,२५४,११२

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ �धताल िब�डस� बैजनाथ ४ बाँके �समलघारी दे�ख बािनयाभार सडकमा थप काम २३५१८१ २३२००३

७ निवना क����सन बैजनाथ ५ बाँके संगमचोक दे�ख वनकटवा गाउँ जाने सडक ४९९३७२ ४९६०१५

८ एल एम.पी क���सन बैजनाथ ४ बाँके वडा नं ४ काया�लयको पेटी या�म ४०३,०२६ ४०१३९३

९ खुशी िब�डस� बैजनाथ ५ बाँके िचसापानी सडक �तर�ोनित ४९७५३९ ४९६७३०

१० िड�े शाही कुमारी क����सन कोहलपुर १० बनक�ा गाँउ देखी ि�वेणी बाटो मम�त ४३६६७५ ४३५८४३

११ खुशी िब�डस� बैजनाथ ५ बाँके मौवाधारी चोक देखी वाट िनमा�ण ४९९८१९ ४९२६८४

१२ �धताल िब�डस� बैजनाथ ४ आधारभुत �वा��य के�� वडा नं २ को पेटीिनमा�ण ४९४८९९ ४९४२९४

१३ भुपे�� िनमा�ण सेवा कोहलपुर सभाहलको िफ�डमा माटो पटान गा्रभेल ४९९९५५ ४९४८२२

१४ �ी म� क��ट�सन क�पनी �स�ता ६ सुख�त रामपुर दे�ख गढरिह जाने सडक गा्रभेल तथा माटो पटान ४९९१०१ ४९२९२५

१५ शुभशा��त िनमा�ण सेवा नेपालग� ८ बाँके र�नराज माग� गाभर लाइ�सपाक�  जाने सडक ४९९९५६ ४९७३२६

१६ निबन िनमा�ण सेवा जगतीपुर ९ जाजरकोट सभाहल शौचालय िनमा�ण ४९९०७८ ४९६४६२

१७ �े�ी क����सन बारेकोट ६ जाजरकोट शौचालय पल�र तथा िप.�स.�स पल�बीग सामानह� ४९६११९ ४९३९७२

१८ गौतम िनमा�ण सेवा नलगाड ३ जाजरकोट शौचालय आर.सी.सी ,पिन� ,पल�बरका सामानह� ४९५७६६ ४९३९०४

८२९९१९७ ८२५४११२

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९.७ �रतपूब�कको कर िबजक – मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद
गनु�पन� �यव�था छ । नमुना छनौट ग�रएका म�ये िन�न कारोबारमा गाउँपा�लकाले �रत पूक� कको कर वीजक बेगर देहायका िनमा�ण �यसायीबाट मु.अ.कर � १०९००८८
िनमा�ण सेवा ख�रद गरेको छ । तसथ� उ� स�लायस� तथा िनमा�ण �यवसासियले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको
�माण पेश ह�नुपन� �

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. कर िवजकको अव�था भु�ानी रकम मुअकर कर रकम ५० �ितशत

०४।७७।४।३२ अनािमका क���सन ###### हातले लेखेको बीजक न ४ र ५ ६२९८०६ ७३६०६ ३६८०३

५। अनािमका क���सन ४६०२८२ ५२९२५ २६४७७

ज�मा १०९००८८ ६३२००

६३,२००

२० िबल भरपाई

२०.१ िबल भरपाई नभएको आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ उप िनयम ५ मा िवल भरपाई सिहतको �े�ता रा�नु पन� �यव�था
रहेको छ । पा�लकाले नमुना िव�ालय िनमा�ण काय�का लागी जन �भात मा िव बैजनाथलाई �१ करोड २५ लाख भु�ानी भएकोमा ��वकृत काय��म अनुसार काय�संचालन
भएको �माण कागजात पेश नभएकोले स�झौता अनुसार काय� स�प� भएको िब ल भरपाई �ािब�धक मु�या�न र काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नु पद�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०.२ �माण पेश नभएको साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ तथा िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ ख अनुसार साव�जिनक िनमा�ण काय�को �ािव�धक नापजाँच प�चात वा�तिवक
काय�स�प� प�रमाणको भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।यसैगरी आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ उप िनयम ५ मा िवल भरपाई
सिहतको �े�ता रा�नु पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकावाट िविभ� िमितमा ख�रद भएका ४५० देखी ९०० एम एम साईजका �यमु पाईपह� योजनगत �पमा जडान
भएको दे�खने नापी िकताव �ािव�धक मु�या�न तथा काया�लयमा �ज�सी आ�दानी जनाएको �माण वेगर खच� लेखेको पाईएकाले योजनागत �पमा जडान भएको नापी
िकताव वा �ज�सी दा�खला �माण पेश ह�नु पन� �

भौ न र िमित स�लाय�स प�रमाण मु�य �

८४।७७।१०।८ उ�ेती पाईप पोल उ�ोग ४३।७५ िम २६९९२१

८५। बागे�वरी �ूम पाईप ६७ िम २५ थान ४४०४५२

२०० बालाजी �ूमपाईप ३७ िम २५००००

९६०३३७

९६०,३३७

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०.३ गुण�तर परी�ण - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक
�पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ।�थानीय तहले उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएका सव ैिनमा�ण काय�मा
�योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । िनमा�ण �यवसायीवाट ह�ने काय�मा समेत पुण� �पमा ऐनको पालना भएको दे�खएन ।
नमुना छनौट ग�रएका िन�न िनमा�णकायमा गुण�तर प�र�णवापत � ७०००० भु�ानी िदएकोमा गुण�तर परी�ण गरेको नदे�खएकोले उ� काय�वापत भएको भु�ानी
असुल गनु� पन� �

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी गुण�तर प�र�ण अव�था भु�ानी रकम

वडा न २ काया�लय िब एन एल क�ट��सन नभएको ५००००

वडा न ४ काया�लय िब एन एल क�ट��सन नभएको ५००००

मकैवारी देखी जवदाह वाटो िब एन एल क�ट��सन नभएको २००००

ज�मा 120000

१२०,०००

२१ उपभो�ा

२१.१ नापजाँच साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ तथा िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ ख अनुसार साव�जिनक िनमा�ण काय�को �ािव�धक नापजाँच प�चात वा�तिवक काय�
भएको आधारमाभु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयवाट िचसापानी तटब�ध िनमा�ण उपभो�ा सिमतीलाई ३१०।५ घ मी �यािबन जालीको गुण�तर परी�णका लागी
�ित घ मी ३५।९५ का दरले � १११६२ भु�ानी भएकोमा गुण�तर परी�ण गरीएको पाईएन । अत उपभो�ा सिमितवाट नभएको काय�का लागी भु�ानी भएको रकम
असुल गनु� पन� �

११,१६२
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२१.२ सव क��ा�टरबाट काम गराएको : साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमित वा लाभ �ाही समुदायले पाएको काम
आफैले स�प� गनु�पन� र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सव क���टरबाट काम गराउन सिकने छैन भ�े उ�ेख छ । देहायका उपभो�ा सिमितले �ाभेलको काम आफै गन� गरी
स�झौता गरेकोमा देहायका िनमा�ण �यावसायीबाट काम गराएको दे�खयो । िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत काम गराउने उपभो�ा सिमित, जाँचपास गन� �ािव�धक
तथा �सफा�रस कता� एवं अनुगमन कता�लाई यस स�ब�धमा �ज�मेवार वनाउनु पद�छ ।

गो.भौ न/ंिमित उपभो�ाको नाम काय�  स�प� रकम भु�ानी रकम िनमा�ण �यवसायीको नाम भु�ानी रकम

२१३।७८।२।१४ २८ घर शा��त टोल वाटो उ स ९३५७९५ ७९३०५८ एच िब पी क���सन ९३८७७६

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१.३ बढी भु�ानी – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न��सको आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले यस वष� उपभो�ा सिमित माफ� त संचा�लत योजनाह�मा �वीकृत न��सभ�दा फरक दरवाट मेिशन �ारा ख�ेकाय�को लागत अनुमानको �वीकृत
गरी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरेको छ । उपभो�ा सिमितलाई स�झौताकै दरमा भु�ानी ह�ने ह�दाँ � ४०९११७ बढी भु�ानी भएको छ । तसथ� बढी भु�ानी भएको
रकम असुल ग�र अ�य िनमा�ण काय�मा समेत बिढ भु�ानी भएको स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी असुल गनु� पन� �

�.स. उ.स. को नाम ह�नु पन� दररेट भएको दररेट प�रणाम फरक ज�मा रकम जनसहभािगता बाहेकको रकम

१ क�या राज बाटो उ.स. बैजनाथ -०२ बाँके ६४ २०१.६ ९५९.४७ १३२०२३ १०८२५८

२ तटब�द िनमा�ण उ स बैजनाथ -०१ िचसापानी करेली ६४ २०१.६ १२९ १७७५४ १५८०१

३ सडक को नालीमा माटो पटान र िफ�ड बराबर गन� उ स ६४ २०१.६ १२० १६५१५ १५३५५

४ २८ घर शा��तटोलको बाटो �ावेल उ स बैजानाथ -०६ ६४ २०१.६ ५१५.२ ७०९०६ ५९५६१

५ एच.गाउ �कुल प��चमको बाटो �ावेल उ स बैजानाथ ६४ २०१.६ ५४४ ७४८७० ६२८९१

६ िपतमारी चोक दे�ख लधौरा स�म सडक �ाभेल उ स ६४ २०१.६ ५९४ ८१७५२ ६८६७१

७ कलभ�ट िनमा�ण उ स िचसापनी ६४ २०१.६ ३३० ४५०७३ ४०५६५

८ �मागत बाटो िन उ स गाभर ६४ २०१.६ ३०७ ४२२३३ ३८०१५

४०९११७

४०९,११७

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१.४ �ािव�धक िबल र काय� स�प�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(१) मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल
िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । उपभो�ा
सिमितह�बाट स�ा�लत योजनाको ठे�का िबलह�मा लागत अनुमान र वा�तिवक कामको मू�या�नमा बरावर प�रमाण र रकम उ�ेख भएको दे�ख�छ । लागत अनुमान
बरावर नै मू�या�न भएको दे�खएकाले वा�तिवक काम कित भएको हो भ�े स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था दे�खएन । �ािव�धकले पेश गन� काय� स�प� �ितवेदनमा
काय� स�प� गनु�पन� िमित र काय� स�प� भएको िमित लगायतका इ��जिनय�रङ न��स अनुसार िबलमा खुलाउनुपन� त�या� उ�ेख गरेको पाईएन । यसले गदा� कुन काम
किहले स�प� गनु�पन� र तोिकएको अव�धमा स�प� भए/नभएको िवषयमा यिकन ह�न नसिकएको ह� ँदा �ािवधकले इ��जिनय�रङ न��स अनुसारको उपभो�ा सिमितको िबल
बनाउँदा नापजाँचलाई वा�तिवक काय�स�पादनमा आधा�रत बनाउनु पद�छ ।

२२ उपभो�ा वाट जिटल संरचना

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२.१ हेभी इ��वपमे�टको �योग साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने
िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान
तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित
�लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले
डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको
काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन ।

उ.स. कोनाम ई�यूपमे�ट भु�ानी रकम भु�ानी भएकोरकम

क�या राज बाटो उ.स. बैजनाथ -०२ बाँके जेसी िब ५३५००० १९३४२९

तटब�द िनमा�ण बैजनाथ -०१ िचसापानी करेली जेसी िब १२०००० २६०१०

सडक को नालीमा माटो पटान र िफ�ड बराबर गन� कामबैजनाथ - जेसी िब १५०००० २४१९५

२८ घर शा��तटोलको बाटो �ावेल बैजानाथ -०६बाँके जेसी िब ५६०००० १०३८७९

एच.गाउ �कुल प��चमको बाटो �ावेल बैजानाथ -०६बाँके जेसी िब ५४५३४५ १०९६८६

िपतमारी चोक दे�ख वडा न, ०३ उ�र लधौरा स�म सडक�ाभेल जेसी िब ५५२३५० ११९७६८

ज�मा २४६२६९५ ५७६९६७

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२.२ जिटलसंरचना िनमा�ण – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक
काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण
लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी
िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माप�त् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

२५४। सामुदाियक भवन िन उ स भवन िनमा�ण ५०००००

२०४ लालापुर �सचाई उ स �ल�ट �सचाई ३४७५००

२०२ प��क नाला िनमा�ण उ स प��क नाला ३०००००

१७८ प��क क�भट� िन उ स क�भट� ७८६५३६

३२१ प��क नाली िन उ स प��क नाली ७४३६४२

३०५ सामुदाियक भवन िन उ स भवन ५०००००

२६१ प��क क�भट� िन उ स क�भट� ५०००००

२३४ तटब�ध िनमा�ण उ स तटब�ध िनमा�ण १५०००००

२२६ प��क क�भट� िन उ स क�भट� ७९२५५८

ज�मा ५९७०२३६

िनयमावलीको �यव�था अनु�प गराउनु पद�छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ 609 २०७८-३-२० चालु तफ�  वठैक भ�ा 
लु��विन �देशको साव�जिनक खव�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत��यता सम्व�धी िनद�िशका, २०७५ १वठैक भ�ा स�ब�धी मापद�ह� िनधा�रण गरको छ । एउटै िनकाय र
अ�तरगतका कम�चारीह� भएको वठैकमा वठैक भ�ा �लन नपाउने साथै कानुनी �पमा गठन भएका सिमितको वठैक भ�ा मा� भू�ानी गन� िम�ने �यव�था छ।पा�लकाले
�वारे�टाईन संचालन तथा �यव�थापन सिमितको वठैक भ�ामा समेत खच� लेखेको दे�खएकोले य�ता खच�ह� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

२४ करारका कम�चारीह� 

कम�चारी करार–�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� र काय� बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन
सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ। तर
पा�लकाले िविभ� पदमा ७3 जना कमचा�रीह�लाई करारमा राखी �. 16598000 खच� लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर�हरी, सवारीचालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे र
सरसफाई स�ब��ध पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने र सो बाहेक अ�य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूित� गन� नसिकने �यव�था गरेकोछ।�थानीय तहले मा�थ
उ�े�खत पदमा 12 जना िनय�ु गरी �.3945760।- तथा खच� लेखेकोले िनयमस�मत नदे�खएको �.

�स.न. नाम पद मा�सक तलव

१ िभम बहादरु खडका वडा नं ६ हे�थ अिश�े�ट २८२००.

२ यवुराज �धताल वडा नं ४ हे�थ अिश�े�ट २८२००.

३ िनता शाह वडा नं २ हे�थ अिश�े�ट २८२००.

४ िदपे�� था� वडा नं ७ हे�थ अिश�े�ट २८२००.

५ मिनषा ख�ी वडा नं ७ �टाफ नस� २८२००.

६ गौरी पुन मगर वडा नं ६ �टाफ नस� २८२००.

७ अिनता वली (आचाय�) वडा नं ४ �टाफ नस� २८२००.

८ तारा कठायत वडा नं २ �टाफ नस� २८२००.

३,९४५,७६०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ नारायण थापा मगर वडा नं २ काया�लय सहयोगी १९४८०

१० िनतु कुमारी नाथ योगी वडा नं ६ काया�लय सहयोगी १९४८०

११ पु�पा चलाउने वडा नं ४ काया�लय सहयोगी १९४८०

१२ �यामशरण था� वडा नं ७ काया�लय सहयोगी १९४८०

वािष�क ज�मा ३९४५७६०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ भ�ा 
अनुगमन भ�ा-लु��विन �देशको साव�जिनक खव�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत��यता स�व�धी िनद�िशका, २०७५ १वठैक भ�ा स�ब�धी मापद�ह� िनधा�रण गरको छ ।
एउटै िनकाय र अ�तरगतका कम�चारीह� भएको वठैकमा वठैक भ�ा �लन नपाउने साथै कानुनी �पमा गठन भएका सिमितको वठैक भ�ा मा� भू�ानी गन� िम�ने �यव�था
छ।मापद�डमा अनुगमन भ�ा �लन पाउने �यव�था समेत छैन । पा�लकाले उपभो�ाह�लाई १ िदने ता�लम अनुगमन भ�ा वापत िन�नानुसारका कम�चारीह�लाई
िन�नानुसारको रकम भू�ानी गरेकोले िनयम िवपरीत भएको भू�ानी असुल ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

२५.१ भगवान था� ८५०

२५.२ �सताराम था� ८५०

२५.३ भ� बहादरु व�नेत ८५०

२५.४ मन ब ख�ी ८५०

२५.५ काली वहादरु �सह ८५०

२५.६ राम चरण था� ८५०

२५.७ �ेम थापा ८५०

२५.८ �प बहादर म� ८५०

२५.९ राम कुमार गु�� ६,८००

२५.१० शारदा रे�मी िवक ४,२५०

२५.११ मान वहादरु �चाल ६,८००

२४,६५०

२६ िविवध

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालनऐन, २०७४ को दफा ८३बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र
�थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने
�यव�था छ।पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत 97 दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत 84 जना पदपूत� भएको
दे�ख�छ।लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �ािब�धक तथा �शासिनक सिहत 13 पदह� �र� रहेका छन्।
दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लका को सम� काय�स�पादनमा असर परेको ��थित छ।तसथ� �र�पदह�
यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनु पद�छ।

२६.२ योजना छनौट र काया��वयन: �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल
�ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु� पन� �यव�था छ।सभा बाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७७।७८ को अ�ययन गदा� पा�लकाले
�वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन।पा�लकाले यसवष� संचालन गरेका योजना देहाय
अनुसार छन्।

िवधी � १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाखस�म

� २ लाखदे�ख ५
लाखस�मका

� ५लाख दे�ख १०
लाखस�मका

� १०-५० लाख
स�म

५० लाख भ�दा
बढी

उपभो�ा 1 1 2 28 20 0

ठे�का 0 0 0 3 25 1

कोटेशन 0 0 20 1 0 0

ज�मा 1 1 22 32 46 1

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.३ वडा सिचवको पदपूित� :पा�लका अ�तग�तका वडा काया�लयबाट संचा�लत सेवा �वाहमा मह�वपुण� भूिमका रहेका वडा सिचवको दरब�दी र पदपूित�को अव�था देहाय
बमो�जम छ । �र� पदह�को पदपूित� गनु�पद�छ ।

वडा सं�या वड सिचवको दरब�दी वडा सिचवको पदपूित� �र� वडा सिचव

8 8 ७ १

ज�मा 8 ७ १

२६.४ ल�य �गित: काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरका �गती िववरण बनाई पेश गनु� पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के���य �तरका
योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन।बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार नगन� �मुख
�शासक�य अ�धकृतला◌�इ �ज�मेवार बनाउनु पद�छ।

काय��म/योजना कुल काय��म वािष�क �गित ��थती

शू�य �गती २५%स�म �गित ५०% स�म �गित ७५% स�म �गित

मु�य काय��म सं�या 131 23 24 3 ८1

सहायक काय��म सं�या 55

२६.५ खच� िब�लेषणः पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � 63556578 राज�व बाँडफाँड� 111800000 अनुदानबाटसमेत गरी कुल बजेट रकम र826355844.52

आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  � 417422300 र पँू�जगत तफ�  � ४०,८९,३३,५४४.५२ िबिनयोजन भएको दे�खएकोछ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा 7.89

�ितशत रहेको छ । यस बष� पदा�धकारी सुिबधामा १,००,०६,७२९.०३ खच� भएको छ। यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण काय��म संचालनमा �यनु खच� गरी
�शासिनक काय�मा बिढ खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनु
पद�छ ।

२७ गाउँपा�लका चालुमा िन�नानुसारका �यहोरा दे�खएका छन् ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.१ 214
गाउँपा�लका
चालु

२०७७-९-१२ न�स भ�दा विढ भू�ानी अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका,२०७५ को ७.१.१५ सबै �कारका ता�लम गो�ी सेिमनार,काय�शाला संचालन स�व�धी खच�को
मापद�डको �स.न.४ मा ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट स�ालन गरीने सबै �कारका ता�लमको �ोत �य�� तथा �िश�कको पारी�िमक स�व��ध �यव�था गरेको
छ । स�व��धत काया�लयले स�ालन गरेको ता�लममा काया�लय कै �िश�क रहेको अव�थामा क�ा वापतको पारी�िमक न�लने तथा काय�प� वापतको पारी�िमक
�ितकाय� प� �.१०००।- �लन पाउने �यव�था छ । पा�लकाले स�ालन गरेको उपभो�ा िहत संर�ण स�व�धी ता�लममा काया�लय कै िन�नानुसारका �िश�कले �ित
काय�प� वापत �.१०००।- �लनुपन�मा �ितकाय�प� � २०००।- �लएकोमा न�स भ�दा बिढ भू�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

२७.१.१ कमल �साद देवकोटा १,७००

२७.१.२ दान वहादरु ऐडी ४,०८०

२७.१.३ पूण� �साद रे�मी २,०४०

७,८२०

२७.२ व�ठक भ�ा-
लु��विन �देशको साव�जिनक खव�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत��यता सम्व�धी िनद�िशका, २०७५ १वठैक भ�ा स�ब�धी मापद�ह� िनधा�रण गरको छ । एउटै िनकाय र
अ�तरगतका कम�चारीह� भएको वठैकमा वठैक भ�ा �लन नपाउने साथै कानुनी �पमा गठन भएका सिमितको वठैक भ�ा मा� भू�ानी गन� िम�ने �यव�था छ।पा�लकाले
िविभ� सिमितको वठैक भ�ा वापत वापत कम�चारीह�लाई रकम भू�ानी गरेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

२७.३ 50 २०७८-२-१९ अनुगमन भ�ा- लु��बनी �देश साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब�धी िनद�िशका, २०७५ को प�र�छेद 2बुदा नं १(क)अनुसार �प� िवषयब�तु र
काय�योजना बेगर काया�लय समयमा एकै िनकायका कम�चारी तथा पदा�धकारी मा� ब�ने बैठकमा बैठक भ�ा उपल�ध गराउन निम�ने उ�ेख छ। साथै उ� मापद�डले
अनुगमन भ�ाको समेत �यव�था गरेको छैन।साथै लु��वनी �देशका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी मापद�डमा समेत अनुसुिच भ�दा वेगरको सुिवधा िदन
निम�ने �यव�था छ ।नमूना छनौटका आधारमा �े�ता परी�ण गदा� गाउँपा�लका कृिष पू�जगत तफ� को ट� े िभज िफ�ड अनुगमन मु�यांकन गरेवापत िन�नानुसारका
पदा�धकारी तथा कम�चारीले �लएको अनुगमन भ�ा असुल गनु�पन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

२७.३.१ मान वहादरु �चाल १,७००

१७,०००

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.३.२ शारदा कुमारी िव क १,७००

२७.३.३ दान वहादरु ऐडी १,७००

२७.३.४ �प वहादरु म� ८५०

२७.३.५ �ेम वहादरु थापा ८५०

२७.३.६ राम चरण था� ८५०

२७.३.७ काली वहादरु �संह ८५०

२७.३.८ मन वहादरु ख�ी ८५०

२७.३.९ भ� वहादरु खि� ८५०

२७.३.१० �सताराम था� ८५०

२७.३.११ भगन थापा ८५०

२७.३.१२ ल�मी था� ८५०

२७.३.१३ पूण� �साद जैसी ८५०

२७.३.१४ त�राज आचाय� ८५०

२७.३.१५ डोटी नेपाली ८५०

२७.३.१६ ध�े�� आचाय� ८५०

२७.३.१७ ख�ग वहादरु �संह ८५०

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.४ 7 २०७७-५-१४ नन् फाईलर- मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत
आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट काया�लय स�ालन खच� वापतको लािग िमसन अफसेट �ा.ली. लाई �.

374510।- भु�ानी िदएकोमा �याट �. 43085 ।- लेखापरी�ण अव�धस�म पिन उ� फम�ले कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । �यसकारण िमसन अफसेट
�ा.ली कर दता� न. 304777303 को िवजक न.02 बाट भू�ानी भएको रकमको कर समायोजन �माप� पेश गनु�पन� अ�यथा असुल उपर गनु�पन� �.

२२,७७६

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.५ अनुगमन भ�ा- लु��विन �देशको साव�जिनक खव�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत��यता सम्व�धी िनद�िशका, २०७५ १वठैक भ�ा स�ब�धी मापद�ह� िनधा�रण गरको छ ।
एउटै िनकाय र अ�तरगतका कम�चारीह� भएको वठैकमा वठैक भ�ा �लन नपाउने साथै कानुनी �पमा गठन भएका सिमितको वठैक भ�ा मा� भू�ानी गन� िम�ने �यव�था
छ।मापद�डमा अनुगमन भ�ा �लन पाउने �यव�था समेत छैन । पा�लकाले दौरा सु�वाल कोट �सलाई ता�लम अनुगमन भ�ा वापत िन�नानुसारका कम�चारीह�लाई
िन�नानुसारको रकम भू�ानी गरेकोले िनयम िवपरीत भएको भू�ानी असुल ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

२७.५.१ िभम वहादरु भुषाल ८५०

२७.५.२ �धरे�� �संह ठकुरी ८५०

२७.५.३ मान वहादरु �चाल ठकुरी १,७००

२७.५.४ शारदा रे�मी िव�वकमा� १,७००

२७.५.५ दान वहादरु ऐडी १,७००

२७.५.६ पूण� �साद जैसी १,७००

२७.५.७ वहादरु दमाई १,७००

२७.५.८ डोटी नेपाली ८५०

२७.५.९ त� राज आचाय� ८५०

२७.५.१० धन वहादरु नेपाली ८५०

१२,७५०

२८ शश�त चालु तफ�
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२८.१ 286 २०७८-३-२९ सुरि�त आवास काय��म तफ� : २८६।०७८।३।२९ मा सुरि�त नाग�रक आवास काय��वयन काय�िवधी २०७६ को दफा ७ को उपदफा (४) मा अनुदान उपल�ध गराउँदा
स�व��धत �थािनय तहसँग स�झौता भएपछी पिहलो िक�ता वापत ६० �ितशत रकम उपल�ध गराइने र दफा ८ मा उपदफा (७) वमो�जम �ा� पिहलो िक�ताको
रकमवाट काठ र ज�तापाता लगायतको सामाि� ख�रद गरी िनमा�ण काय� स�प� भएको भिन �थािनय तहको �ािव�धक वाट अनुसुची ३ वमो�जमको �ािव�धक सिहतको
िशफा�रसको आधारमा स�व��धत �थािनय तहवाट लाभ�ािहलाइ अ��तम तथा �ो�ो िक�ता उप�ध गराउने �य�था रहेकोमा काया�लयवाट यस वष� िविभ� ज�मा �
२१८३६९२।०० मा पिहलो िक�ता वापत १७० जना लाभ�ाहीको खातामा रकम िनकाशा गरेको मा काया�लय आफूले िदएको अनुदानको उपयोगको सुिन��चतताको
लािग अनुगमनको �यव�था गनु�पद�छ। अनुदानको अनुगमन र काय�स�प� �ितवेदन संल� नह� ँदा तोिकएको शीष�कमा खच� भयो भएन यिकन गन� सिकएन ।

२८.२ 261 २०७८-३-२१ बैठक भ�ा- गो. भौ .न . २६१।०७८।३।२१मा अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका,२०७५ को प�र�छेद ७ बँुदा नं. ७.११ मा उि��खत बैठक भ�ाको मापद�ड
अनुसार एउट ैिनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी कम�चारी मा� ब�ने बैठकमा भ�ा �दान नगन�, कानून बमो�जम गठन भएका सिमितका बैठकका लािग मा� भ�ा �दान गन�
�यव�था छ । उ�ेखीत �यव�थाको िवपरीत काया�लयले देहायका भौचरबाट काया�लयका पदा�धकारी कम�चारीह�कोमा� सहभािगतामा िविभ�् सिमित तथा उप सिमितको
बैठक बसेवापतको खच� लेखेको दे�खयो । साथै िनयमानुसार नपाउने देहाय बमो�जमको खच� � लेखेकोले भु�ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असूल गनु�पन� �

बैठक स�ब�धी �यहोरा भु�ानी �लनेको नाम भु�ानी �.

सेनेटरी �यव�थापन सिमितको वठैक शारदा कुमारी रे�मी 5950

संिगता सुनार 5950

िव�वराज ढकाल 5950

ल�मण राज शाही 3400

ल�मी रोकाय 2550

ल�मी �वा�ल 5950

िव�ण ुकुमार शमा� 5950

पाव�ित िव क 5950

लाल वहादरु वोहरा 5950

७३,१००
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वस�त राज �यौपाने 3400

मान वहादरु �चाल 5950

दान वहादरु ऐिड 4250

पूण� �साद जैसी 5950

त�राजआचाय� 5950

ज�मा 73100।00

२८.३ 82 २०७७-९-२७ ८२-077/९/२७ सेिनटरी �याड : सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोराव�थाका छा�ाह�लाई मिहनावारीका समयमा आव�यक पन� सेिनटरी �याड िनशु�क
उपल�ध गराउन ४ वटा फम�वाट कोटेशन माग गरी रारा �ोड�स ए�ड �याके�ज� उधोगलाइ �ित पकेट �.६७।८० का दरले २९०५७ �याकेटको �. २२६६४४।६०
(मूअकर समेत) भु�ानी ग�रएको छ ।�यसै गरी गो भौ न १९२।०७८।२।२६ मा कोटेशन माफ� त एन िव िवजनेश गु�प अफ क�पिन �ा �ल लाइ �ित पकेट ७०।०६ का
दरले १९५८२ �याकेट गरी ज�मा ४८६३९ �याकेट ख�रद गरी भु�ािन िदएकोमा सो स�ब�धमा दे�खएका कोटेशन �यहोरा िन�न छन्
(क)पा�लकाले उ� सेिनटरी �याड िविभ� सामुदाियकिव�ालयलाइ िमित २०७७।५।३० मा १५०३२ �याकेट िवतरण गरेको दे�ख�छ ।
(ख)पा�लकाले ७ वटा सं�थागत िवधालयलाइ २३५७२ �याकेट िवतरण गरेको दे�ख�छ । यस अ�तग�त १४०२५ �याकेट � ६७।८० को दरले � ९५०८९५।०० र
९५४७ �याकेट � ७०।०६ का दरले � ६६८८६२।८२ गरी ज�मा � १६१९७५७।८२ गरेको छ।काय�िवधको दफा २ मा सामुदाियक िवधालयका अ�ययनरत
छा�ाह�लाइ मिहनावारी �यव�थापन साम�ी उपल�ध गराउने �यव�था रहेकोमा पा�लका वाट सं�थागत िवधालयलाइ िवतरण गरेको िनयमसंगत नदे�खएको �
१६१९७५७।८२

(ग)१००३५ �याकेट िवतरण नगरी लेखापरी�णको अव�ध स�म पिन मौ�दात रहेको ले सो को िवतरण भरपाइ पेश ह�नुपन� � ७०३०५२।१०

(घ)सेनेटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७६दफा ५ वमो�जम उपल�ध सेिनटरी �याडकोअिभलेख �ज�सी खातामा �यव��थत �पले राखीसामदाियक
िवधालयले छा�ाह�को नाम नामेसी �प� खु�ने गरी अिभलेख अधाव�धक गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी काय��मको काया��वयनको �गित िववरण म��ालयले
तोकेको ढाँचामा चौमा�सक �पमा िवधालयले �थािनय तहमा र �थािनय तहले �देश सामा�जक िवकास म��ालयमा पठाउनु पन� �यव�था रहेकोमा लेखापरी�णको �ममा
यस सव�धमा कुनै �गित िववरण �ा� नभएको ह�दा यस तफ�  काया�लयले �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

काया�लयले वष�भरी िव�ाथ�लाई सेवा िदन ख�रद गन� �याड आ�थ�क वष�को अ�तमा अथा�त आषाढ ३१ मा ख�रद गरेकोले लि�त उ�ेश्य पुरा ह�ने

२,३२२,८०९.९
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२८.४

अनुगमन भ�ा–(शशत� चालु) लु��बनी �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को दफा १३ मा �थानीय तहका
पदा�धकारी तथा सद�यले यस ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा �लन पाउने छैन भ�े उ�ेख छ । सो ऐनमा अनुगमन वापतको खच� भु�ानी गन� पाउने
उ�ेख �यव�था गरेको छैन् । पा�लकाले अनुगमन गरेको भनी �ित�य�� � १०००। का दरले देहाय अनुसार पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई मु�य म��� �ािमण िवकास
काय��म अ�तग�त �यालो �ूव िवतरण गदा� भएको अनुगमन �यसै गरी ०७८।३।२० देखी ०७८।३।२५ स�म �यि�गत घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा स�व��ध दता�
िशिवर संचालनको अनुगमन वापत अनुगमन भ�ा िवतरण खच� लेखेको छ।
काया�लयले ऐन िवपरीत अनुगमन भ�ा भु�ानी िदन िम�ने नदे�खएकोले कर क�ी पिछको रकम असूल गनु�पन�

पद र नाम िदन दर ज�मा रकम वुझेको भ�ा

अ�य� मान वहादरु �चाल 12 1000 12000 10200

उपा�य� शारदा रे��म िव क 12 1000 12000 10200

न�द िव क 8 1000 8000 6800

िनम�ला म� 8 1000 8000 6800

दान वहादरु एिड 12 1000 12000 10200

पूण� �साद जैसी 12 1000 12000 10200

त�राज आचाय� 12 1000 12000 10200

डोटी नेपा�ल 12 1000 10200 10200

केशव �साद चा�लसे 8 1000 8000 6800

यमुना शमा� 4 1000 4000 3400

�सज�ना �संह 4 1000 4000 3400

अमर �संह 4 1000 4000 3400

९५,२००�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np51 of 59

वस�त राज �यौपाने 4 1000 4000 3400

95200

२८.५ िविभ� लेखापरी�णको �ममा �वा�थय तफ� का िविभ� काय��म म�ये हा��पाइले रोग तफ� को काय��मह� परी�ण गदा� िन�नानुसार �यहोरा दे�खयो ।
(क) अिभलेख / �ितवेदन : हा��पाइले रोग िनवारण अ�तग�त आम औषधी सेवन काय��मको काय��म स�प� भइ सके प�चात िनिद�� फारममा �ितवेदन तयार गरी
�थािनय तहले आफू मातहतका �वा��य सं�थाह�को �ितवेदन एिककृत गरी स�व��धत िनकायमा पेश गनु� पन� मा पा�लका�ारा उ� �ितवेदन पेश गन� गरेको
नदे�खएकोले सो स�व�धमा िव�व�त ह�न सिकएन ।
(ख) हा��पाइले रोग िव��को आम औषधी सेवन काय��मको अनुगमन िन�र�णका लागी �ित�थािनय तहमा वढी मा � २५००० खच� गन� सिकने �यव�था िनद�िशकाले
गरेकोमा पा�लका�ारा उ� काय��ममा अनुगमन तथा सुपरीवे�ण वापत � ६५००० खच� गरेको दे�खएकोले िनद�िशकाले �यव�था गरे भ�दा विढ खच� लेखेको �
४००००।०० (कर क�ी वाहेक) � ३४०००।०० असुल ह�नु पन�
(ग)िविभ� ता�लम काय��मह�मा भु�ािन भएको सहजकता� पा�र�िमक िनद�िशकामा �यव�था गरे भ�दा वढी असुल ह�नु पन� �

नाम थर भु�ािन रकम(कर कि� ) प�चात भु�ािन ह�नु पन� (कर कि� ) प�चात वढी भु�ािन

�थािनय तह गो�ी ल�मणराज शाही 1190 850 340

ल��म रोकाय 1190 850 340

अमर िदप 300 300 150

�वा��य कम� ता�लम १ िदनको ल�मणराज शाही 2380 850 1530

ल��म रोकाय 2380 850 1530

मिहला �वा�थय सेिवकाह�लाइ ता�लम ल�मणराज शाही 1190 595 595

ल��म रोकाय 1190 595 595

वडा �तरीय ८ वडामा ४ िदनको ल�मणराज शाही 4760 2380 2380

4760 2380 2380

४५,५४०
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ल��म रोकाय

19340 9650 9840

(ग)गा पा अ�तग�त �वा��य स�थाह� मा काय�रत �वा��य कम�ह�लाइ २ िदने हा�� पाइले रोग िनवारण अिभयान को अिभमु�खकरण काय��ममा यातायात खच� वापत �
५००।०० का दरले िदनु पन� भ�े िनद�िशकाको �यव�था रहेकोमा पा�लका�ारा � १००० का दरले भु�ािन िदएको देखीएकोले वढी भु�ािन � (कर क�ी वाहेक) असुल

नाम थर पद दर भु�ािन भु�ािन ह�नु पन� वढी भु�ािन

�िदप कुमार था� 1000 1700 850 850

माधव पौडेल 1000 1700 850 850

ज�मा 1700

२९ सामा�जक सुर�ा

२९.१ साव�जिनक सुनुवाइः वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाइ गनु�पन� साव�जिनक सुनुवाइमा �ा�
गुनासा तथा सुझावम�ये आफूले स�ने कुरा स�बोधन गरी नस�ने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनको लािग �थानीय तहको काया�लयमा पठाउनुपन� उ�ेख छ ।
वडा काया�लयह�मा साव�जिनक सुनुवाइ भएको र गुनासा स�बोधनको लािग �थानीय तहको काया�लयमा �ा� भएको �माण पेश ह�न आएन । काय�िव�धको पालना गनु�पद�छ

२९.२ पारदिश�ताः काय�िव�धको दफा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह� स�ब�धी िववरण वडा सिमितको �सफा�रशका आधारमा �थानीय सभामा पेश
गनु�पन�चौमा�सक वा वािष�क �पमा सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन समी�ा गनु�पन� सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको नामनामेसी
�थानीय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था छ । गाँउपा�लकाको िनण�य पु��तका तथा वेवसाइट अवलोकन गदा� उि��खत काय�ह� भएको पाइएन । काय�िव�ध बमो�जम
सामा�जक सुर�ा स�ब�धी खच�लाई पारदश� बनाउन आव�यक छ ।

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np53 of 59

२९.३ लाभ�ाही प�रचयप� अिभलेखः सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध २०७५ को दफा १० र ११ अनुसार �थानीय तहले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को फोटो
सिहत मुल अिभलेख अ�ािव�धक ग�र वडा काया�लय अनुसार तयार गन� र के���य प�� जकरण िवभागले स� चालनमा �याएको �यव�थापन सुचना �णाली एम आ एस मा
�िव� ग�र �णालीबाट �ा� त भए बमो�जमको प�रचय प� लाभ�ाहीले भ�ा पाउन सु� गन� चौमा�सक भ�दा अिघ�ो चौमा�सक स�ममा उपल�ध गराइस�नु पन� �यव�था
रहेको छ । पा�लकाले िनद�िशका अनुसार मुल अिभलेख प�रचयप� तथा एम आ एस �िव�ी गरेको भएतापिन सो को अधाव�धक अिभलेख तयार गरेको नदेखीएको साथै
िन��कय रहेका लाभ�ाहीह�को वकै खाता समेतको अनुगमन िनद�िशका अनुसार ग�रनु पद�छ।

२९.४ भ�ा िववरणको अनुगमनः काय�िव�धको दफा २८ मा �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमितले चौम◌ा�सक �पमा बैठक ब�ने तथा अनुगमन �ितवेदन �मुख
वा अ�य� सम� पेश गनु�पन� �यव�था छ । तर �यस अनुसार अनुगमन गन� बैठक ब�ने तथा �ितवेदन ��तुत गन� गरेको दे�खएन । अतः काय�िव�ध अनुसारको काय�ह�
काया��वयन ग�रनुपन� दे�ख�छ ।

२९.५ त�यांक अ�याव�धक : सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा १९ अनुसार िवभागले �थानीय तहमा सामा�जक सुर�ा स�ब�धी सूचनालाई
�यव��थत गन� �थानीय तह, िवभाग र बै� तथािव�ीय सं�थाबीच �णालीगत स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई� �भावकारी र पारदश� बनाउन
के��ीकृत �यव�थापन सूचना �णाली काया��वयनमा �याउने र उ� �णालीमा लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी स�ब��धत �थानीय तहको ह�ने
उ�ेख छ । काया�लयले ��येक वष� सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने लाभ�ाहीको त�या�, काय�िव�ध बमो�जम अ�ाव�धक गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�मा �थम
चौमा�सकको एम.आई.एस. अ�याव�धक त�या� लेखापरी�णको �ममा पेश गरेको छैन ।काय�िव�ध बमो�जम काया�लयले के��ीकृत �यव�थापन �णालीमा सूचना
अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

३० डीपीआर खच� 

डीपीआर खच� – बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो
बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

�.सं. काय��मको नाम परामश�दाता �वीकृत बजेट खच� रकम अ�ययनबाट
िनधा�रण
भएका
आयोजनाको
लागत
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@ वडा न ३ को नौव�ता गाउँ दे�ख पु�चोक ह�द ैभौरीकुना र
�समलघारी दे�ख जनमत टोल वडा न ४

– Aarogy Builders @ Consulting
Pvt.Ltd Gokernshwor 7 Kathmandu _

४७०४९२। ४६२६२२ (९ करोड

# BankatawaGaun,TriveniChowk,
Bhajyaagaudi,Dakshinladhaura to Digiya School
Samma Road (3rd part)’’(4.6 KM)

Magneta Solutions pvt.ltd 478614.68 478614.68 4,19004

$ वडा नं ४ को जनमतटोलको अधुरो वाटो ह�दै
नौलापुर,िबकास नगर,िच�नेटा ह�द ैदा�पु�वा

Civil Architecture And software
Consult,Pvt.Ltd Balkhu Kathamandu

४,७२,५१४।
६५

459797/ १ करोड

% वडा नं ६ को गढरही चोक दे�ख रामपुर ह�द ैगुनापुर स�मको
सडकको

- Jara Engineering @ Construction
Service Pvt.Ltd Kohalpur 10 Banke

३९६४५०.९६ 390641/ १० करोड

^ गुनापुर चोक दे�ख कलालमपुर नालामा पुल Moon Light Enginering Cosultancy
and Research PVT. LTD.
Birendranagar surkhet

७५३१४३.३१ 752919 १ करोड
२० लाख

& पानीटंक� दे�ख बोिड�ब�ती बैदारल टोल ह�द ैवानीयाभार
चोक स�म

Elementry,Engineering Consultancy
Pvt.Ltd Kohalpur 11 Banke

४३६३७७.६४ 429626/

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर.तयार
गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ
। साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

३१ खच�मा िमत��यता 
खच� िमत��यता कायम गनु� पन�– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको
आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था छ ।यसै गरी खच� ले�दा आव�यकता र औिच�यका आधारमाआव�यक �माण कागजात सिहत िमत�ययी तवरले गनु� पद�छ । तर पा�लकाले
यस वष� िन�न बमो�जम खच� लेखेको देहाय बमो�जम पाईयो ।

िशष�क बािष�क बजेट � हजारमा

सभामा पेश भएको कुल बजेट ८२,६३,५५

0
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अव�डा बजेट

रकमा�तर भएको रकम 0

खच� तफ� बािष�क खच� रकम

मम�त खच� - सवारी साधन ९,९७

ई�धन खच� १६,४३

िविवध खच� ३९,१७

आ�थ�क साहायता १२,५६

अनुगमन खच� २४,३०

�मण खच� १,९७

सेवा परामश� खच� ५९,१६

कम�चारी पारी�मीक १४,७०,९३

पदा�धकारी पारी�िमक १,००,०६

बैठक भता ४३,३६

�ो�साहन खच� 0

कुल क��टजे�सी खच� ७,२७

करार कम�चारी सं�या ७३ को लागी खच� रकम १,६५,९८

�ो�साहन खच�को मापद�ड काय�िव�ध तयार नगरी िमत�ययी तवरले खच� गरेको छैन । िव�ुितय हा�जरी अिभलेख र सुचक बेगर �ो�सान खच� लेखेको छ ।
�मण अिभलेख नराखी तथा �मणको �प�ट उदे�य वेगर कितपय पा�लका �े� िभ�ै �मण तथा अनुगमन गरेको आधारमा �मण खच� लेखेको पाईयो ।
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मम�त अिभलेख खाता नराखेको कारण कुन सवारी साधनको मम�त खच� के कित भएको हो अव�था यिकन गन� सिकएन ।
िन��चत उदे�य सिहत िबशेष प�र��थितमा मा� कानुन �ारा गिठत सिमतीको बैठकमा मा� बैठक खच� ले�न पाईने �यव�था िवप�रत काया�लयका पदा�धकारी
कम�चारीह�लाई काया�लयकै िनयिमत काय� स�ब�धमा भएका बैठकको भता िदएको पाईयो ।
िविवध खच�को �योजन नखुलेको आव�यकता आंकलन नगरी खच� गरेको तथा �यान िवल राखी एउटै पाट�वाट पटक पटक गरी �समा भ�दा बढी ख�रद ग�र भु�ानी गरेको
पाईयो ।सवारीलग बुक बेगर ई�धन खच� गरेको पाईयो । य�ता खच�ह�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

३२ गैर सरकारी सं�था माफ� त खरीद 

गैर सरकारी सं�थाबाट काय� – साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४६ मा भएको �यव�था बमो�जम जनचेतना स�ब�धी ता�लम,अिभमु�खकरण,सवलीकरण मुल
�वािहकरण ज�ता काय� गैरसरकारी सं�था बाट गराउन स�ने �यव�था छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९९ मा �य�तो काय� १० लाख �पैया
स�मको ह�नुपन� र उ� सं�था कानूनवमो�जम दता� भै स�ब��धत साव�जिनक िनकायको मौजुदा सुिचमा समावेश भै िनयमानुसार छनौट ह�नुपन� �यव�था छ ।
पालीकाले यसवष� बातावरण तथा �ामीण िवकास के�� लाई नागरीक सहायता क�ा (Help Desk)संचालनका लािग काय� पा�लकाको िनणा�एनुसार स�झौता भई
�.१४७६०००। भु�ानी िदएको छ । काया�लयमा आउने सेवा�ािहलाई सम�वय र सहजीकरण गन� काय� काया�लयको िनयिमत जनशि�बाट स�पादन ह�नुपन�मा यस
�कृतीको काय� गैरसरकारी सं�था माफ� त गराईनु उिचत नदे�खएकोले अिनयिमत दे�खएको �.

१,४७६,०००

३३ अनुगमन तथा स�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण–

क) अनगुमन तथा स�पर��ण �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू
फ��ट गन� गराउने काम
कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ । 

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

१२४९४९००० 0.00 १२४९४९०००

ख) स�परी�ण आ�थ�क कय��व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�य�व ऐन,२०७६ को दफा ४० बमोिजम काया�लयबाट स�पर��ण गर� आ�थ�क वष� �व�भ� म�ये कायम समपर��ण गर�

लगत
क�ाको ला�ग अनरुोध भई आएकोमा यो वष� �न�नानसुारको बे�ज ुलगत क�ा गन� मना�सव देिखएको छ ।

ब�ेजुको दफा बे�जकुो बेहोरा ले िख आएको � फछ�टको �यहोरा / कारण आ.व.
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ब�ेजुको दफा बे�जकुो बेहोरा ले िख आएको � फछ�टको �यहोरा / कारण आ.व.
6 बैक �हसाब �मलान नगरेको 564231 राज�व भौचर तथा राज�व िशष�क

�� नभएकोले संिचत कोषमा
आ�दानी बाँ�न नस�कएकोले संिचत
कोषको बैक खातामा रकम बढ�
देिखन गएको तथा �कोप �यब�थापन
कोषमा चेक नसाट�एको कारण के�ह
रकम बढ� देिखन गएको । सो
बजेट अ. �या ग�र आ ब
२०७७/०७८ मा आ�दानी बाँ�ध
स�कएको । संप�र�ण ग�र�दन ुहुन
।

२०७६/०७७ 

50 �ेड भ�ुानीः– सूरय्ोदय मा�या�मक �व�ालय
िचसापानीका िश�क �ी धन�याम रे�मीलाई
�ेड रकम उपल�ध नपन�मा �.१२००
उपल�ध गराएको कम�चार� स�यकोष थप र
चाडवाड खच� समेत �.१५८४० ब�ढ भ�ुानी
भएको असलु हुनपुन� �

15840 रा बा ब�क शाखा काया�लय नेपालगंज
भौचर नं 26202768 �म�त
2078/07/03 मा दािखला ग�रएको
। संप�र�ण ग�र�दन ुहुन ।

२०७६/०७७ 

51 ब�ढ �नकासा :- ने रा �ाथ�मक �व�ालय
कमरापरुको प�हलो चौमा�सकमा माग फारम
अनसुार � ५३३३३६ हुनपुन�मा �
६५०४३० �नकासा भएकोले माग भ�दा बढ�
� ११७०९४ �नकासा भएको

117094 रा बा ब�क शाखा काया�लय नेपालगंज
भौचर नं 26202679 �म�त
2078/07/03 मा दािखला
ग�रएकोले संप�र�ण ग�र �दन ुहुन ।

२०७६/०७७ 

53 कम करक�ीः को�भड १९ बाट भएको
शैि�क ��त �यूनीकरण तथा �व�ाथ�को
�सकाई �व��न काय��मका ला�ग कृ�णसार
एफ एममा रे�डयो �कु�ल� काय��म संचालन
गन�को ला�ग � १३०००० भ�ुानी गरेको छ
। �नयमानसुार ला�नपुन� � १९५०० करमा
ज�मा � १९५० मा� क�ी गरेकोले नपगु
रकम असलु गनु�पन� �

17550 गो भौ न 158-2077/03/21 मा
भ�ुानी गदा� अ�ीम आयकर क�ा
ग�रएको। सो सं�थाले आयकर छुट
पाउने सं�थाको �पमा दता� भएकोले
थप कर नला�ने हुनाले संप�र�ण
ग�र�दन ुहुन ।

२०७६/०७७ 

75 सामािजक सरु�ा तफ� को पे�क� 57854800 २०७६/०७७ को बे�जु
75 कुमार� वैक �ल िचसापानी शाखा 17019000 गो भौ न १५/०७७-०६-२९

अनसुार कागजात संल�न छन ।
२०७६/०७७

एन आई सी ए�सया वैक कोहलपरु शाखा 10096400 गो भौ न १२/०७७-०६-२९
अनसुार कागजात संल�न छन ।

एन आई सी ए�सया वैक बैजनाथ शाखा 14434200 गो भौ न १६/०७७-०६-२९
अनसुार कागजात संल�न छन ।
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कामना सेवा �वकास वैक कोहलपरु शाखा 7435000 गो भौ न १४/०७७-०६-२९

अनसुार कागजात संल�न छन ।
कुमार� वैक �ल स�झना शाखा 6570600 गो भौ न १७/०७७-०६-२९

अनसुार कागजात संल�न छन ।
कामना सेवा �वकास वैक बैजनाथ शाखा 2299600 गो भौ न १३/०७७-०६-२९

अनसुार कागजात संल�न छन ।
80 पे�क� बाँक�ः

भ�ी टोल -मान खोला, �यामा झो.प,ु बैजनाथ
गाउँपा�लका, बाँके-

�यामाझल�ुे पलु �नमा�ण उ. स.

800000 संघीय सरकार पूिजगत गो भौ न
३५-2078/02/24 बाट पे फ
ग�रएको । संप�र�ण ग�र�दन ुहुन ।

२०७६/०७७ 

भ�ी टोल -मान खोला, �यामा झो.प,ु बैजनाथ
गाउँपा�लका, बाँके-

झोल�ुे पलु भ�ी टोल उ.स.

250000 संघीय सरकार पूिजगत गो भौ नं 08-
2077/06/30 मा पे फ ग�रएको
। संप�र�ण ग�र�दन ुहुन ।

२०७६/०७७ 

८० लाग ुऔषध द�ुय�शनी �यूनीकरण स�ब�धी
ता�लम-

धनबहादरु नेपाल�

130000 बैजनाथ गा पा चाल ु-163-
2077/07/27 बैक दािखला तथा पे
फ गरेको कागजात संल�न छन ।
संप�र�ण थ�र�दन ुहुन ।

२०७६/०७७ 

आमा सरु�ा काय��म- �तलक ख�� 20000 बैजनाथ �वा��य चाल ुगो भौ न 16-
2077/07/03 मा पे फ ग�रएको
। संप�र�ण ग�र�दन ुहुन ।

२०७६/०७७ 

54 �वतरण नगर� मौ�दात राखेको : �या�नटर�
�याड ७५२४६ �याकेट आ�दानी
जनाएकोमा काया�लयले २६ वटा
�व�ालयलाई ५३९०४� याकेज �या�नटर�
�याड �वतरण गरेकामा २१३४२ थान
�वतरण नगर� मौ�दात राखेको छ ।
काय��म अनसुार स�बि�धत सामदुा�यक
�व�ालयलाई �या�नटर� �याड �वतरण गर�
�माण पेश गनु�पन� �.

602911 कागजातह� संल�न छन ।
संप�र�ण ग�र�दन ुहुन ।

२०७६/०७७ 

39 �बपद जोिखम न�सा�न : वडा �े� भ�र
�बपद जोिखम हुन स�ने �ेबको न�सा�न

150000 कागजात संल�न छन । २०७५/०७६ 

52.3 सामान ख�रद गदा� अ�ीम करक�ी
दािखला नग�रएको

3442 रा बा ब�क को भौचर नं 8999655
�म�त २०७७/१२/०८ मा ज�मा
ग�रएको ।

२०७५/०७६ 

�म भौचर न�बर भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np59 of 59

ब�ेजुको दफा बे�जकुो बेहोरा ले िख आएको � फछ�टको �यहोरा / कारण आ.व.
52.4 �हरा �संह वल� 2000 रा बा ब�क भौचर नं 8008505

�म�त २०७६/११/२९ र �म�त
२०७६/११/११ मा भौचर नं
8999651 मा नगद दािखला ।

२०७५/०७६ 

29.3 रारा राधा रानी मधयबत� सामदुा�यक बन
उ स

6000 २०७५/०७६ 

54 �ब�णमुाया �े�ठ 4620 २०७५/०७६ 

64 कृ�ण ब �ब�ट 1000 २०७४/०५ 

64 पूव� प�वा क�भट� �नमा�ण 1485 २०७४/०५ 
66 ७ नं वडा काया�लय 4582 २०७४/०७५ 

ज�मा �. 60455555 60455555

ग) अ�याव�धक बे�जु यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू

(A)
यो वष� संपर��ण ग�रएको

बे�जू(B)

यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम बे�जू(D) अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

१२४९४९००० ६०४५५५५५ ५०५९५०२९ ०.00 ११५०८८४७४
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