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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदखशािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् सुंस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवुं ग णस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदखशािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको सुंर्वधानको धारा २४१ मा सुंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोखजम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र औखित्र्समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण ह ने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उखल्लखखि सुंवैधातनक िथा कान नी व्र्वस्था एुंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण 
तनदेखशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसँग 
सम्बखन्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक 
कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा स धारका लातग स झाव प्रदान गन ा िथा स शासन प्रवर्द्ानमा टेवा प र् र्ाउन  
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको श र्द्िा, प्रितलि कान नको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िज ामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पखत्तको सुंरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवुं 
पारदखशािा, सेवा प्रवाहलगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 

राजस्व छ ट, बजेट अन शासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अन त्पादक िथा र्विरणम खी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका 
िज ामालगार्िका व्र्होरा औुंल्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अन भवी र दक्ष जनशखक्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेखक्षि 
स धार ह न नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पखत्तको द रुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहन का साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनउपर छलफल र बेरुज  फछ र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िज ामा भएको देखखएन । लेखापरीक्षणबाट 
औुंल्र्ाएका व्र्होराहरू स धार गरी गि र्वगिका बेरुज  उपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अन शासन ह न े
व्र्वस्था तमलाउन पदाछ । 

समर् र जनशखक्तको सीतमििाको बाबज द र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपखस्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफलसमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा स धार ह ने अपेक्षा गरेको छ  । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग प र् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा सुंलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछ  ।  
 टुंकमखण शमाा, दुंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेखशक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(प्रदेश नुं. १ ) 
पर सुंखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नुं. 413 तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

खखजीदेम्बा गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
ओखलढ ुंगा । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बखन्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बखन्धि प्रितलि 
कान नबमोखजम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था खिरण गदाछ।  
कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँामा पूणारुपमा सबै कारोबार समावेश नगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार 

गरेको छ ।  
२. लेखापरीक्षणबाट रू. २ करोड ६६ लाख ३४ हजार बेरुज  देखखएको छ ।सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. ४० लाख १८ हजार  फछ र्ौट भई बाँकी 

बेरुज  अस ल गन ापने रू. १२ लाख २३ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गन ापने रू. १ करोड २३ लाख 4 हजार र तनर्तमि गन ापने रू. ९० लाख ८९ 
हजार रहेको छ ।पातलकाको गि वषा रु ३ करोड १७ लाख ८८ हजार बेरुज  बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवुं र्ो 
वषा कार्म भएको बेरुज  समेि हालसम्मको रु ५ करोड ४१ लाख ७१ हजार अद्यावतधक बेरुज  रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुज  वगीकरण र 
अद्यावतधक बेरुज खस्थति र्सैसाथ सुंलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, अस ली लक्ष्र्अन सार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअन सार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अन दानको पर्ााि अन गमन नभएको, र्विरणम खी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेकोलगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारखम्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्कीबाहेक सम्पखत्त िथा दार्र्त्व र्र्कन ह ने क नै 
जानकारी ख लाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको सुंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बखन्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोखजम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसुंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर् क्त छन ्भन्न ेक रामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरणउपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको खजम्मेवारी 

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि कान नबमोखजम सही र 
र्थाथा ह ने गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने खजम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रम ख प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अन गमनका लातग खजम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको खजम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उखिि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गन ा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उखिि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
ह न्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बखन्धि अन्र् प्रितलि कान नबमोखजम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनखिििा भने ह दैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देखखएका एउटै वा समग्रिामा ह ने 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

                                                                                                                                        

            (पद्मप्रसाद आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक 



 

 

खखजीदेम्बा गाउँपातलका 
 

बेरुज  वगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारखम्भक बेरुज  प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज  
बेरुज  

अस ल 
गन ापने 

तनर्तमि गन ापने पेस्की 
दफा सुंखर्ा 

रकम 

दफा सुंखर्ा 

रकम 

दफा सुंखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
खजम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ाखन्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ाखन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाखन्िक
 

लगिी
 

५० ७७ २६६३४ ० ४ ४०१८ ५० ७३ २२६१६ १२२३ ९०८९ १२३०4 ० ० २२६१६ ० 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज खस्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
पातलकाको नाम गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज  र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज  
र्ो वषाको बेरुज  क ल बेरुज  बाँकी 

खखजीदेम्बा गाउँपातलका, ओखलढ ुंगा  ३१७८८ ० २३३ ३१५५५ ० २२६१६ ५४१७१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �खजीदे�वा गाउँपा�लका, ओखलढंुगा , �खजीदे�बा गाउँपा�लका , ओखलढु�ा

काया�लय �मुख Subas Paudel २०७६-८-२७ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Dipak Ghimire २०७६-८-२४

बे�जु रकम २६,६३३,८९४

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ३५,०८,७२५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३६,८६,८६,१४१ चालु खच� ३२,८१,१६,०१८

�देश सरकारबाट अनुदान १,९६,००,००० पँूजीगत खच� २१,३९,१४,९७४

राज�व बाँडफाँट ५,४६,३०,३४२.१८ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ५७,३४,८७७.९१

अ�य आय ९,२०,९४,४०२

कुल आय ५४,०७,४५,७६३.०९ कुल खच� ५४,२०,३०,९९२

बाँक� मौ�दात २२,२३,४९६.०९

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थापन, उ�े�य र काय��े�ः �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले
गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सह-अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी
नाग�रकलाई लाभको िवतरणमा सुलभ र गुण�त�रय सेवा �दान गनु� नै गाउँपा�लका �थापनाको �मुख उदे�य हो । यो गाउँपा�लका कुल  १७९.७७ वग� िक.मी. �े�फलमा फै�लएको र हाल ९ वटा वडाह�मा िबभाजन ग�रएको छ ।
गाउँपा�लकाको व�तुगत िववरण अनुसार कुल जनसं�या १५ हजार १ सय ६ जना रहेको छ ।

२ िव��य �ितवेदन

िव�ीय �ितवेदन

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५८५३२३८३५ ५३०३९८९७२ १०३४६७९१ ५४०७४५७६३ ३५१८७१७५४ ११८५१३४२ ३६३७२३०९६

क. �ाि� (संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

४९०८८२९१४ ४३८३०४५७० १०३४६७९१ ४४८६५१३६१ ३५१८७१७५४ ११८५१३४२ ३६३७२३०९६

११००० कर ११ ८८३५४००० ५७३१५२२० ० ५७३१५२२० ४३४१८५५४ ० ४३४१८५५४

१३००० अनुदान ३९८८०३९१४ ३७७९३९३५० १०३४६७९१ ३८८२८६१४१ ३०४४३२५६९ ११८५१३४२ ३१६२८३९११

संघीय सरकार १२ ३७९२०३९१४ ३५८३३९३५० १०३४६७९१ ३६८६८६१४१ २८००७५५६९ ११८५१३४२ २९१९२६९११

�देश सरकार १२ १९६००००० १९६००००० ० १९६००००० २४३५७००० ० २४३५७०००

१४००० अ�य राज�व ३७२५००० ३०५०००० ० ३०५०००० ४०२०६३१ ० ४०२०६३१

ख. अ�य �ाि� ९४४४०९२१ ९२०९४४०२ ९२०९४४०२

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� १०००००० १०००००० ० १०००००० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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धरौटी ३७२९२१ ३७२९२१ ० ३७२९२१ ० ० ०

संघीय �देश सरकार वा अ�य
काय��म

९३०६८००० ९०७२१४८१ ० ९०७२१४८१ ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ६१८५८४८३५ ५३१६८४२०१ १०३४६७९१ ५४२०३०९९२ ३३६८४३६९६ ६१९४९१८ ३४३०३८६१४

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ५२४१४३९१४ ४३९७३४७२० १०३४६७९१ ४५००८१५११ ३३६८४३६९६ ६१९४९१८ ३४३०३८६१४

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ १४१३५६३५० १३३७१८४११ ० १३३७१८४११ ११८४९८८५२ ० ११८४९८८५२

२२००० मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ ११६७८३५०० ९०६११५४९ ४७३८७२७ ९५३५०२७६ ७६५५१९२५ ४२७८६४४ ८०८३०५६९

२४००० �याज सेवा शु�क
तथा ब�क किमशन

१८ ० ० ० ० ० ३००००० ३०००००

२५००० सहायता
(Subsidy)

१८ ७६५००० ४५२००० ० ४५२००० १९५४५५४ ० १९५४५५४

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ ३६८३००० ३६८२८५० ० ३६८२८५० ५७८४९४९ ० ५७८४९४९

२८००० अ�य खच� १८ ३४५०००० २८१३००० १५०००० २९६३००० ३५५५४९७ ० ३५५५४९७

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ २५८१०६०६४ २०८४५६९१० ५४५८०६४ २१३९१४९७४ १३०४९७९१९ १६१६२७४ १३२११४१९३

घ. अ�य भू�ानी ९४४४०९२१ ९१९४९४८१ ० ९१९४९४८१ ३३६८४३६९६ ६१९४९१८ ३४३०३८६१४

कोषह� १०००००० १०००००० ० १०००००० ० ० ०

धरौटी ३७२९२१ २२८००० ० २२८००० ० ० ०

संघीय �देश सरकार वा अ�य
काय��म

९३०६८००० ९०७२१४८१ ० ९०७२१४८१ ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क�ी रकम भु�ानी/दा�खला
गन� बाक�

० ०

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) -३३२६१००० -१२८५२२९ -१२८५२२९ १५०२८०५८.४२ ५६५६४२४ २०६८४४८२.४२

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

३५०८७२५ ३५०८७२५ २६४१३०९५.०९ २६४१३०९५.०९

वषा��तको बाक� रकम (ङ +

च)

-३३२६१००० २२२३४९६ २२२३४९६ ४१४४११५४ ५६५६४२४ ४७०९७५७८

ब�क तथा नगद बाक� २४ २२२३४९६ २२२३४९६ -७३८४०० -७३८४००

३ िव��य िववरण

३.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पन� �यव�था गरेकोमा चालु
खच� खातमा � ७,४०,२०२ र पँु�जगत खच� खातामा � २७५१७० वांक� रहेको दे�खएकोमा आ�थ�क वष�को अ��यमा �थािनय संिचतकोषमा िफत� गरेको दे�खएन।

३.२ सु�को �योग: गाउँपा�लकाह�लाई Sub National Tresury Regulatory Application (SUTRA) �योग गरी लेखा रा�ने �यव�था गरेको छ। सोही �णाली माफ� त लेखा अिभलेख राखेमा� �णालीवाट �ा� ह�ने �ा�ी
तथा भु�ानी िववरणमा स�पूण� �ा�ी तथा भु�ानी समावेश ह�ने गद�छ। तर पा�लकाको सु� �णालीमा अ�तर सरकारी अि�यारी माफ� त �ा� भएको रकम �िवि� नगरेका कारण सु� �णालीवाट �ा� ह�ने �ितवेदनले स�पुण�
�ाि� तथा भु�ानी समेटेको दे�खएन।

३.३ गत वष�को िव�ीय िववरणमा उ�ेख गरेको ए�वोले�स खाताको रकम � ३३३४३८ मौ�दात देखाएकोमा यस वष� �ज�मेवारी सारी अ�याव�धक गनु�पन�मा �ज�मेवारी सारेको नदे�खएकोले �ज�मेवारी सारी अ�याव�धक
गनु�पन� �

३३३,४३८

४ बजेट तथा काय��म

४.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा
नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पद�छ। तर पा�लकाले गााउँपा�लकाको िविवध काय��म खच� (कृिष पशु िश�ा �वा��य लगायत) िशष�कमा � १५ लाख रकम अब�डा राखी िविभ� िमितमा काय�पा�लकाले िनण�यगरी
िविभ� ◌ा काय��ममा खच� गरेको दे�खयो। वजेट पेश गरेकै वखत काय��मगत �पमा वजेट िविनयोजन गरी अव�डा वजेट नरा�ख खच� गनु� पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमितले बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत
��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ। सोको
पालना गरेको दे�खएन।

४.३ �े�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 ।

�े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (%) मौ�दात

आ�थ�क िवकास ८५९५५५६४ ७६२०८४८२ ८८.६६ ९७४७०८२

सामा�जक िवकास २३४९२३००० २१६९३३९२० ९२.३४ १७९८९०८०

पूवा�धार िवकास १०१२९४००० ८९९५८५३७ ८८.८१ ११३३५४६३

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� २०८२५००० १७१९५०९९ ८२.५७ ३६२९९०१

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ८११४६३५० ४९७८५४७३ ६१.३५ ३१३६०८७७

५२४१४३९१४ ४५००८१५११ ८५.८६ ७४०६२४०३

कुल वजेट � ५२४१४३९१४ िविनयोजन गरेकोमा खच� � ४५००८१५११ भएको दे�ख�छ। पा�लकाले िविनयोजनको ८५।८६ �ितशत खच� गरेको छ।

४.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले 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�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम गरेको दे�खएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ िविनयोजन भ�दा फरक िशष�कमा खच� 
समपुरक तथा िवशेष अनुदान स�व�धी काय�िव�ध २०७५ को दफा ८(१) वमो�जम �थािनय तहले िवशेष अनुदान वापत �ा� रकम जुन आयोजना तथा काय��मको लािग रकम �ा� भएको हो सोही आयोजना वा
काय��ममा खच� गनु�पन� �यव�था गरेको छ। तर िन�न अनुसारको शशत� तफ�  िन�न अनुसारको िशष�कमा रकम िविनयोजन गरेकोमा सो भ�दा फरक ग�र खच� गरेकोले िनयमसं�मत नदे�खएको �

भौचर िमित वजेट िविनयोजन भएको िशष�क खच� गरेको फम� रकम

९३ 2078.3.24 आधारभुत �वा��य सेवा भवन िनमा�ण फिन�चर तथा िफ�चर ख�रद गौतम इ��जिनय�रङ इ�डि�ज �ा�ल ४११४३३

९५ २०७८।३।२४ आधारभुत �वा��य सेवा भवन िनमा�ण फिन�चर तथा िफ�चर ख�रद गौतम इ��जिनय�रङ इ�डि�ज �ा�ल ३६३१२५

९६ २०७८।३।२४ आधारभुत �वा��य सेवा भवन िनमा�ण फिन�चर तथा िफ�चर ख�रद गौतम इ��जिनय�रङ इ�डि�ज �ा�ल ४६७६५०.

९७ २०७८।३।२४ आधारभुत �वा��य सेवा भवन िनमा�ण फिन�चर तथा िफ�चर ख�रद गौतम इ��जिनय�रङ इ�डि�ज �ा�ल ३७७५३३.

९८ २०७८।३।२४ आधारभुत �वा��य सेवा भवन िनमा�ण फिन�चर तथा िफ�चर ख�रद गौतम इ��जिनय�रङ इ�डि�ज �ा�ल ३५३२५०.

९९ २०७८।३।२४ आधारभुत �वा��य सेवा भवन िनमा�ण �वा��य सामाि� ख�रद ल�क� ए एस इ�टर�ाईजेज २९९७८९

१०० २०७८।३।२४ आधारभुत �वा��य सेवा भवन िनमा�ण �वा��य सामाि� ख�रद ल�क� ए एस इ�टर�ाईजेज २५८९६७.

१०१ २०७८।३।२४ आधारभुत �वा��य सेवा भवन िनमा�ण �वा��य सामाि� ख�रद ल�क� ए एस इ�टर�ाईजेज ३४०६१०

१०२ २०७८।३।२४ आधारभुत �वा��य सेवा भवन िनमा�ण �वा��य सामाि� ख�रद ल�क� ए एस इ�टर�ाईजेज २२१०८४

२०६ २०७८।३।३१ �लखु भु�संगा सडक कालोप�े �वा��य सामाि� ख�रद ल�क� ए एस इ�टर�ाईजेज ५९१६६८

१०४ २०७८।३।२४ �लखु भु�संगा सडक कालोप�े HDEP पाईप तथा �यािवन ख�रद िव�ज जनरल स�लायस� ४४१४०६

१०५ २०७८।३।२४ �लखु भु�संगा सडक कालोप�े काम गन� कामदारले लगाउने सामाि� ख�रद गौतम इ��जिनय�रङ इ�डि�ज �ा�ल २५७४९८

ज�मा ४३८४०१३

४,३८४,०१३

६ पदा�धकारी सुिवधा 
�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� उ�ेख छ । पा�लकाको यस वष� पदा�धकारी सुिवधा वापत �
७२६४५०० /- खच� गरेकोमा पा�लकाको आ�त�रक आय � २९७४५७७/- रहेको छ । आ�त�रक आयको तुलनामा दो�बर दईु गुणा भ�दा बढीले खच� भएको दे�खएको छ । पा�लकाले आ�त�रक आयको प�र�ध िभ� रिह
खच� गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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७ 198 २०७८-३-३१ कानूनी परामश�दाता 
�थानीय सरकार संचलान ऐन, २०७४ मा �थानीय तहले कानूनी परामश�दाता स�ब�धमा �यव�था गरेको छैन । तर पा�लकाले कानुनी परामश�दाता गु� ब�नेतसँग मा�सक �. १००००/- का दरले संझौता गरी यस वष�
ज�मा �. १२००००/- भु�ानी गरेको छ । कानुनमा �यव�था नभएको कानुनी स�ाहाकार िनय�ु� गरी भु�ानी गरेको रकम िनयमसंगत नदे�खएको �.

१२०,०००

८ 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 आ�थ�क सहायता �योजन
वापत यस वष� िविभ� �यि� एवं संघ सं�थालाई �. ४९२००० /- आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

९ �याियक 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 गरे बमो�जमको सिमितमा परेको उजुरीको फछ�यौट वा कारबाही िकनारा गरी
टु�ो लगाउनु पन� �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार यो वष� ५ उजुरी तथा िववाद �ज�मेवारी सारेको तथा ४७ िववाद दता� भइ ज�मा ५२ िववाद भएकोमा २८ वटा मा� फछ् य�ट भई २४ वटा
बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१० कानून र संचालन ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन
स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनका लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ३ वटा ऐन, १ वटा
िनयमावली, १६ काय�िव�ध तथा िनद�िशकाह� ज�मा २० कानून िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ । पा�लकाले १५ वटा कानून वेभसाइट माफ� त राजप�मा उ�ेख गरेको छ भने बाँक� ६ वटा कानूनह� राजप�मा
उ�ेख नगरी काया��वयनमा �याएको छ । सबै कानूनह� �वीकृत भएपिछ राजप�मा उ�खे गरेरमा� काया��वयनमा �याउनुपद�छ ।

११ कम�चा�र �यव�थापन

११.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी
कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ८० दरब�दी �वीकृत रहेकोमा
लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ३१ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका अ�धकृत सिहत ४९ पदह�
�र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा
�वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ । 

११.२ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग
तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा अ�थायी ८० जना कम�चारीह� करारमा राखी �. ९६२५२३८ /- खच�
लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने
�यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत वाहेकको अ�स�टे�ड सव इ��जिनयर पदमा २ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �. ७११८६० /- भु�ानी गरेको अिनयिमत देखएको �..

७११,८६०

�म भौचर
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११.३ तलबी �ितबेदन-�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय तहअ�तग�तका कम�चारीह�को बािष�क तलबी �ितबेदन र िनजामित कम�चारीको तलवी �ितवेदन िनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख(२)

बमो�जम �ज�ा ��थत कोष तथालेखा िनय��कको काया�लयबाट पा�रत गराई तलब खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस वष� गाउँपा�लका तथा �वा��य सं�थामा काय�रत सबै कम�चारीको तलवी �ितवेदन
पा�रत नगरी �. २०२१२८२८/- तलवमा खच� गरेको छ । पा�लकाले कानुन अनुसार तलवी �ितवेदन पा�रत नगराई तलव खच� ले�दा तलव भ�ा तथा �ेडको स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन । ऐनको �यव�था वमो�जम
तलवी �ितबेदन पा�रत गरेर मा� तलब खच� ले�नुपद�छ । 

१२ 423
&
481

दोहोरो भ�ा भु�ानी 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को दफा ४ मा सभाको ��येक बैठकमा उप��थत ह�ने सद�यलाई बैठक भ�ा िदने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले नवौ र दशौ सभामा उप��थत
सद�यह�लाई बैठक भ�ा सिहत गाउँपा�लका आउनका लािग दिैनक �मण भ�ाको सुिवधा समेत भु�ानी गरेको छ । देहायका पदा�धकारीह�लाई कानूनमा �यव�था गरेको भ�दा बढी दोहोरो सुिवधा (दिैनक �मण भ�ा र
बैठक भ�ा) उपल�ध गराएकोले बैठक भ�ा स�ब��धतबाट असुल उपर गरी दा�खला ह�नुपन� �

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

१२.१ अ�य� बेद बहादरु रोका १,७००

१२.२ उपा�य� शुिशला तामाङ १,७००

१२.३ वडा�य� सरोज कुमार सुनुवार १,७००

१२.४ वडा�य� आङकाजी शेपा� १,७००

१२.५ वडा�य� टंकराज सुनुवार १,७००

१२.६ वडा�य� कमल �साद �यौपाने १,७००

१२.७ वडा�य� रामकुमार सुनुवार १,७००

१२.८ वडा�य� छ� बहादरु तामाङ १,७००

१२.९ वडा�य� नगे�� बहादरु ब�नेत १,७००

१२.१० वडा�य� भुपे�� बहादरु व�नेत १,७००

१२.११ वडा�य� आङपासी शेपा� १,७००

१२.१२ कापा सद�य खेमकुमार सुनुवार १,७००

१२.१३ कापा सद�य आङ�वामु शेपा� १,७००

७९,९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.१४ कापा सद�य ठगमाया गौतम १,७००

१२.१५ कापा सद�य दगुा�देवी सुनुवार १,७००

१२.१६ कापा सद�य शोभा िव क १,७००

१२.१७ कापा सद�य दोच� शेपा� १,७००

१२.१८ सद�य िनम�ला �े� सुनुवार १,७००

१२.१९ सद�य अजु�न कुमार �े� १,७००

१२.२० सद�य देवी बहादरु भुजेल १,७००

१२.२१ सद�य अिनशा मगर १,७००

१२.२२ सद�य मैया प�रयार १,७००

१२.२३ सद�य अखम तामाङ १,७००

१२.२४ सद�य छ� नारायण �े� १,७००

१२.२५ सद�य �योती नेपाली १,७००

१२.२६ सद�य �र�जी शेपा� १,७००

१२.२७ सद�य पदम बहादरु सुनुवार १,७००

१२.२८ सद�य किवता देवी सुनुवार १,७००

१२.२९ सद�य हेम कुमारी िव क १,७००

१२.३० सद�य पूण� बहादरु तामाङ १,७००

१२.३१ सद�य अ�बर बहादरु तामाङ १,७००

१२.३२ सद�य िच� माया िव क १,७००

१२.३३ सद�य लालबहादरु तामाङ १,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.३४ सद�य जङमु शेपा� १,७००

१२.३५ सद�य ढकल बहादरु तामाङ १,७००

१२.३६ सद�य सीता िव क १,७००

१२.३७ सद�य डबली तामाङ १,७००

१२.३८ सद�य रामकुमारी ब�नेत १,७००

१२.३९ सद�य सर�वती िव क १,७००

१२.४० सद�य देव बहादरु ख�का १,७००

१२.४१ सद�य शा�ता बहादरु तामाङ १,७००

१२.४२ सद�य लीलाबहादरु काक� १,७००

१२.४३ सद�य तारा कुमारी िव क १,७००

१२.४४ सद�य �यामु शेपा� १,७००

१२.४५ सद�य कृ�णमाया िव क १,७००

१२.४६ सद�य पेमा �र�जी शेपा� १,७००

१२.४७ सद�य दोज� शेपा� १,७००

१३ अवकास कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम
बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ। तर सो वमो�जम अवकास कोष �थापना गरेको दे�खएन।

१४ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने योजना छनौट गरी �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था बमो�जम योजना
छनौट र काया��वयन भएको दे�खएन । तसथ� गाउँपा�लकले योजना बनाउँदा ऐनमा �यव�था भए बमो�जम दीगो, िछटो �ितफल िदने, उ�पादनमूलक योजना काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ११ (२) मा गाउँपा�लकाको कामकत��य र अ�धकारको �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले वडा काया�लयबाट स�पािदत नाग�रकता �सफा�रस,घरबाटो,नाता
�मािणत,प��करणको त�यांक तथा अिभलेखलाई �यव��थत तु�याउँद ैसेवा �वाहलाई �भावकारी बनाउनुपद�छ । यस गाउँपा�लका तथा अ�तग�तका वडाबाट यसबष� स�पािदत सेवा �वाहको ��थित िन�नानुसार रहेकोछ
।

�.स. िववरण िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या कैिफयत

१ नाग�रकता �सफा�रस ५८० ५७५

२ घरबाटो �सफा�रस १८० १८०

३ नाता �मािणत २६५ २६५

४ ज�म तथा मृ�यू ९२१ ९२१

५ बसाइसराई ३९ ३८

६ स�ब�ध िव�छेद ४ ३

७ िववाह दता� २४५ २४३

८ अ�य ७३६ ७३६

ज�मा २९७० २९६१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ सशत� अनुदान 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४५ वमो�जम संिघय स��त कोष �देश तथा �थािनय तहमा भएको िव��य ह�ता�तरणको रकम म�ये स�व��धत आ�थ�क वष� िभ� खच� नभई
जुन सुकै खातामा वांक� रहेको सशत� अनुदान समपुरक अनुदान र िवशेष अनुदानको रकम सोही आ�थ�क वष�िभ� स�व��धत �थािनय तहले संिघय संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� कुनै कारणवस सोही आ�थ�क वष� िभ� रकम
िफता� गन� नसकेमा आ�थ�क वष� समा� भएको िमितले एक मिहना िभ� िफता� गरी स�नुपन� �यव�था छ तर पा�लकाले संिघय सशत� काय��ममा िविनयो�जत वजेटवाट गाउँपा�लका तफ� को समािनकरण राज�व वांडफांड
तथा आ�तरीक आयवाट संचालन गनु�पन� आयोजना काय��म तथा चालु खच� तफ� का िविभ� काय��मको भु�ानी गन� सो िशष�कमा रकम अपुग भएकोले संिघय सशत� िशष�कमा रहेको वचत रकमवाट सापिट �लई खच� गन�
र आगामी आ�थ�क वष�को वजेटवाट िफता� गन� गाउँ सभाको िमित २०७७।१२।१८ र २०७८।३।१० को िनण�य वमो�जम िन�नअनुसारका शसत� तफ� का आयोजना तथा काय��ममा िविनयो�जत रकमवाट गाउँपा�लकाको
चालु िशष�क तफ� का काय��ममा � ३४१८२०३४ र पँुजीगत िशष�क तफ� का काय��ममा � ३४८५३५८७ गरी ज�मा � ६९०३५६२१ खच� गरेको दे�खयो। सापटी �लएको रकम म�ये � २२२५१३०४ संिघय संिचत
कोषमा िफता� गरेको र वांक� रकम िमित २०७८।३।१० को गाउँसभाको िनण�य वमो�जम संघ सरकारवाटबाट �ा� बजेट गाउँपा�लकाको योजना तथा काय��ममा सापटी खच� गरेको ह�दा संघ सरकारले �याद थप गन�
िनण�य गरेकोले सो सापटी िफता� नगरी गाउँपा�लकाले उ� आयोजनाह�को दािय�व वेहोन�गरी िविनयोजन गन� िनण�य गरी आ�थ�क वष� २०७८।७९ को वजेटमा �लखु भु�स�ा सडक कालोप�े अ�तग�त � २४९४८३०१ र
�सुितसेवा सिहतको अ�पताल भवनमा � २१८३६०१६ िविनयोजन गरेको दे�खयो। गाउँसभाले यसरी संिघय शशत� तफ� को रकम योजना तथा काय��ममा रकम तोिकएका काय��म वाहेकका काय��ममा सापटी �लएर
खच� गन� कानुनी आधार दे�खएन। साथै संिघय सशत�मा वचत भएको रकम िफता� गरी आयोजना स�प� गन� आव�यक रकम संिघय सरकारसंग माग गनु�पन�मा सो नगरी िफता� गनु�पन� रकमवाट सोही आयोजनामा रकम
िविनयोजन दे�खयो।

संिघय शशत� काय��म सापिट �लएको रकम खच� गरेको िशष�क रकम

�लखु भु�स�ा सडक कालोप�े २४९४८३०१ चालु ३४१८२०३४

�सुित सेवा सिहतको अ�पताल भवन िनमा�ण २१८३६०१६ पँु�जगत ३४८५३५८७

अ�य िविभ� काय��म २२२५१३०४

ज�मा ६९०३५६२१ ६९०३५६२१

िमित २०७८।७।१५ ११९८८१२८ वाट वे�जु खातामा िफता� � २२२५१३०४

१७ ख�रद �यव�थापन

१७.१ काय� स�प� �ितवेदन: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ अनुसार परी�ण गन� �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध समा� नह� ँद ैकुनै �ुिट दे�खएमा साव�जिनक िनकायले सोको एक�न गरी समयमा नै दाबी
गनु�पन� �यव�था गरेको छ। �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प�
�ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ। तर काया�लयले सो अनुसार काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन।

१७.२ ख�रद संझौता काया��वयन गदा� सामान आपूित�मा तथा िनमा�णमा िनमा�णमा गुण�तर परी�ण गनु�पन� �यव�था भएकोमा उपभो�ा सिमित तफ� को कामको िनमा�ण सामा�ीको परी�ण गरेको नदे�खएकोले िनमा�ण काय�को
गुण�तरमा आ�व�थ ह�न सिकएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक
सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको साव�जिनक परी�ण गनु�पन� साथै सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम १९ अनुसार साव�जिनक सुनुवाई ��येक चार मिहनामा क�तीमा एकपटक
गराउनु पन�छ र �य�तो साव�जिनक सुनुवाईको �ममा सेवा�ाही सम� �ितब�ता जनाएका कुराह� पूरा गन� काया�लयले गरेका �यासह�बारे जानकारी िदनु पन� �यव�था गरेको छ। तर पा�लकाले िनयिमत �पमा परीपालना
गरेको दे�खएन।

१८ आ�त�रक िनय��ण �णाली

१८.१ आ�त�रक िनय��ण �णाली
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले आ�नो काया�लयवाट स�पादन ग�रने काय� िमत�ययी, �भावकारी, िनयिमतता र द�तापुण� ढंगबाट स�पादन गन� र िव�ीय �ितवेदन
�णालीलाई िव�वसनीय वनाउन तथा �च�लत कानून वमो�जम काय� स�पादन गन� आ-आ�नो कामको �कृित अनुसारको आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस
िक�समको काय�िव�ध वनाएको छैन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४को दफा ११अनुसार आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन,अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु� पन� सो गरेको पाईएन।
• गाउँपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । योजनागत खच� खाता नराखेको कारण कुन कुन योजनामा के कित रकम भु�ानी भयो र के कित खच� भएको हो यिकन गन� सिकएन । य�तो
खाताको अभावमा कुन कुन योजनामा के कित रकम भु�ानी भयो र के कित बाँक� रहेको छ �प� नह�ने र एउटै योजनामा दोहोरो भु�ानी ह�ने जो�खम समेत ह�ने दे�खएको छ । योजनागत खच� खाता अिनवाय� तयार गरी
पेश ह�नुपद�छ ।
• आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली िनयम ७९ अनुसूची ११ वमो�जम काया�लयले वष�भरी स�पादन गरेको कामको वािष�क आ�थ�क कारोवार �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन।
•साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ८ अनुसार वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको दे�खएन।
• पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा �थानीय तहले साव�जिनक खच�को िववरण तयार गदा� आगामी तीन आ�थ�क वष�मा ह�ने खच�को ��ेपण सिहत म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�
�यव�था छ । गाउँपा�लकाले �यवसथा भए बमो�जम खच�को म�यकालीन खच� संरचना समेत तयार गरेको दे�खएन ।
• 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� गनु�पन� �यव�था छ। तर यस
पा�लकामा गठन भएका उपभो�ा सिमित सो वमो�जम दता� गरेको दे�खएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत दीघ�का�लन योजना तयार गरेको दे�खएन।
• 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 यसपा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित
तथा नगरपा�लकाको नाममारहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएकोपा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका
िवषयगतकाया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गनु�पन� �यव�था गरेको छ। तरपा�लकाले सो वमो�जम गरेको दे�खएन।

१८.२ सूचना �िवधी प�ितः
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको दे�खएन।
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था भएको दे�खएन।
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१८.३ सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनको अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । तर पा�लकाले म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक र म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम सवारी
साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख खाता अ�ाव�धक राखेको दे�खएन।

१८.४ म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख र म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन रा�नुपन� �यव�था गरेको छ। तर सो वमो�जमको �मण अिभलेख र �मण �ितवेदन
राखेको पाईएन।

१८.५ बे�जु लगतः म. ले. प. फाराम म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत, म. ले. प. फाराम ८०४ –

बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख राखेको दे�खएन।

१९ स�प�� उपयोग र संर�ण

१९.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९४ ९५ र ९६ मा सरकारी स�प��को �ज�मा, �यसको लगत र संर�णको �यव�था रहेको छ। काया�लयमा २०७८ असार मसा�तमा मौ�दात
रहेका सबै �ज�सी सामानह� साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली Public Asset Management System-PAMS मा �िव� ग�र वािष�क मौ�दात िववरण तयार गनु�पन�मा तयार गरेको दे�खएन।

१९.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र
यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले �ितबेदन तयार गनु�पन�मा सो वमो�जमको �ज�सी �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन।

१९.३ पा�लकाले स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड बनाउनु पद�छ । साथै नीित तथा मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको अनुगमन गनु�पछ� । तर
यस पा�लकाले सो वमो�जम अनुगमन गरेको दे�खएन।

२० �गित 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ िनयम ३५ बमो�जम वजेट तथा काप��म काया��वयन गन� ��येक काया�लयले अनुसुची २ वमो�जमको ढांचामा �गित िववरण तयार गरी के���य िनकाय
तथा कोष तथा लेखा िनर��क काया�लयमा पठाउनुपन� �यव�था गरेकोमा सो वमो�जमको िववरण तयार गरेको दे�खएन। 

२१ आ�त�रक राज�व
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२१.१ र�सद िनय��ण खाताः- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) अनुसार �थानीय तहले महालेखापरी�कबाट �वीकृत लेखाढाँचा �योग गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले आ�त�रक आय बापत �ा� ह�ने
कर, सेवा शु�क, द�तुर लगायतको रकम नगदी र�सदबाट संकलन गन� गरेकोमा काया�लयमा वािष�क �पमा कित र�सद छपाई भएको सोको िववरण पेश भएन । लेखापरी�णमा नमुना छनौटका आधारमा ३ वटा वडामा �ा�
भएको र�सदको िववरण परी�ण गदा� वडामा बुझी �लएको नगदी र�सदको िववरण अनुसार वडा नं. १ मा ८ ठेली मालपोत र�सद र ६ ठेली नगदी र�सद बुझाएकोमा मालपोत र�सद नं�बर ६१०१-६३००, ४१०१-४२०० र
९०१-१०००/- गरी ३ ठेली र�सदको िवतरण �ा� भएको छैन । �य�तै वडा नं. ५ मा मालपोत र�सद ८ ठेली र नगदी र�सद १३ ठेली पठाएकोमा नगदी र�सद तफ�  २४०१-२४५०, १८५०-१९००, ७७५०-७८०० र
१४०१-१४५० गरी ४ ठेली र वडा नं. ७ मा ७ ठेली मालपोत र�सद र १० ठेली नगदी र�सद पठाएकोमा ३२०१-३२५०, ६०१-६५०, ३४०१-३४५०, ७०१-७५० र ३०१-३५० गरी ५ ठेली नगिद र�सद को िववरण
�ा� भएन । उ� र�सदको स�ब�धमा पा�लकाले एिकन ग�रनु पद�छ ।
यस वष� �याक हो लोडरबाट ज�मा � १३३७४२० अ�दानी भएको छ । पा�लकाले इ�धन बाहेक गाउँपा�लका �े�िभ� �ित घ�टा � ११००/- र बािहर � १५०० तोकेको छ । तर लोडरबाट आ�दानी जनाउनको लािग
कित र�सद �योग भयो उ�ेख छैन । यस वष� �ा� आ�दानी १०४७५००/- असार मिहनामा र २७९९२०/- २०७८ साउन मिहनामा ज�मा भएको छ । लोडर संचालनलाई �यव��थत बनाइ आ�दानी समयमा नै दा�खला
ह�नुपद�छ ।

ए�बुले�स संचालन काय�िव�ध २०७५ अनुसार पा�लकाले संचालन गरेको ए�बुले�स तफ�  यो वष� � ३०८२००/- आ�दानी भएकोमा चालकले कित नगिद र�सद वुझेको र िफता� भएको अिभलेख छैन । यस वष� पा�लका िभ�
तथा बािहर सशु�क ३७ वटा सेवा �दान गरेको दे�ख�छ । ए�बुले�स संचालन काय�िव�ध अनुसार �यव��थत बनाइनु पद�छ ।

यसै गरी दिैनक �पमा दा�खला ह�ने राज�व रकमको �े�ता म.ले.प.फा.नं. १०५ र १०८ समेत खडा गरी रा�नुपन�मा सो अनुसार अिभलेख नराखेको साथै र�सदको मा�यमबाट रकम संकलन गन� काय� ह� ँदा िनय��ण खाता
�यव��थत गरेरमा� कारोवार गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन । ऐनको �यव�थाको पालना गरेर राज�व कारोवार संचालन गनु�पद�छ ।

२१.२ कर तथा शु�क असुलीः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर,भबन िनमा�ण अनुमित द�तुर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने
�यव�था रहेको छ । पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�झ�लने प�रपाटी रहेकोले राज�व असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।
तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी सबैलाई करको दायरामा �याउनु पद�छ ।

२२ राज�व बाँडफाँडबाट िश�कको तलव भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ ।. पा�लकाले �वीकृत दरब�दी नभएको
उ�ेख गरी यो वष� राज�व बाँडफाँडबाट �.३८६६३००/- तलब भ�ा भु�ानी गरेकोछ । पा�लकाले आ�त�रक आय ��ेपण गरेको भ�दा कम राज�व संकलन गरेको अव�थामा िवकास िनमा�ण काय�का लािग �ा� राज�व
बाँडफाँड रकम तलव भ�ामा खच� लेखेको अिनयिमत �.

३,८६६,३००

२३ 194 २०७८-३-२४ छा�वृ�� 

सामुदाियक िव�ालयका िव�ाथ�ह�को लािग तोिकएको िफडर, अपाङ, द�लत तथा छा�ा छा�वृित बापत �. ६०६६००/- रकम िव�ालय खातामा िनकासा गरेको छ । कोिवड-१९ को कारण िव�ालयह� ब�द रहेको
अव�थामा िव�ालयले तोिकएको आधारमा छा�वृ�� पाउने िव�ाथ�लाई रकम बुझाएको अनुगमन �ितवेदन पेश नभएकोले उ� �ितवेदन समेत �लई खच� भएको सुिन��चतता ह�नुपन� �. ६०६६००

�.सं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम �.

१ नमद��वर मा.िव. ४६७००

६०६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ चुली आिव गेरागाउँ १७२००

३ च�डे�वरी आिव चोखाथान १२०००

४ प�क�या आिव का�े रगनी ९२००

५ बु� आिव वौद ला�जे १६०००

६ च�डे�वरी मािव पो�थली ३४६००

७ सर�वती आिव न�पु ६४००

८ खाँडा देवी आिव पोखरी ६४००

९ मेश�मी आिव पोखरी ८००

१० च�डे�वरी मािव �खजी माझगाउँ २६४००

११ संसारी आिव मुलगाउँ १४८००

१२ कु�डली मािव काित ३१६००

१३ सर�वित आिव िपपलडाँडा ६०००

१४ महादेव आिव चना�लु ८८००

१५ जन�योित आिव िनभारे २४८००

१६ फुलमित मािव �ख�जफलाटे ७२६००

१७ थामथले आिव चु�लुभ��या� १०४००

१८ च�पा देवी आिव व�से १९२००

१९ �ान�काश आिव ल�े १०८००

२० आदश� आिव थारे ७२००

२१ जन�योित आिव द�ुले ८०००

२२ िद�वा आिव िभ�े ४०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ च�पादेिव आिव महािवर १६८००

२४ िहमगंगा मािव रावादोलु ३५८००

२५ र�जना आिव रावादोलु २२८००

२६ क��तदेवी आिव रावादोलु ४०००

२७ िहमालय आिव रावादोलु ३६००

२८ वु� आिव भु�संगा ५२००

२९ भु�संगा आिव िपके १९२००

३० िद�बािहल आिव भु�संगा ४०००

३१ सर�वित आिव भु�संगा ५२००

३२ �सदाथ� आिव भु�संगा ९६००

३३ िशवालय मािव छेमा�िद� ४१२००

३४ जनता आिव दौराखक� १७६००

३५ महादेव आिव ताउर ५२००

३६ िपके आिव फा�े २१६००

ज�मा ६०६६००

२४ 203 २०७८-३-२५ िदवा खाजा काय��म 

िश�ा शशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पद�छ । पा�लकाले उ�े�खत िमितको भौचरबाट देहायका ३७
िव�ालयमा ज�मा �. २६,७४,४५५।– िदवा खाजा रकम िनकासा गरेकोमा िव�ालयह�ले लेखापरी�ण अव�धस�म उ� रकमबाट भएको खच� र िव�ाथ�लाई बुझाएको �माण तथा िव�ाथ�को दिैनक उप��थत हा�जरीको
�मािणत �ित�लिप पेश नभएको साथै २०७८।१।१३ दे�ख कोिभड-१९ को कारणले िव�ालयह� ब�द रहेकोले िनकासा भएको रकमबाट तोिकएको काय�मा खच� भए नभएको यिकन गरी खच� नभएको रकम िफता� �लई
संघीय संिचत कोष दा�खला ह�नुपन� तथा खच� भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

�.सं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम �.

२,६७४,४५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ नमद��वर मा.िव. १८५३४०

२ चुली आिव गेरागाउँ १०४२०५

३ च�डे�वरी आिव चोखाथान ५७०७५

४ प�क�या आिव का�े रगनी ४७२८०

५ बु� आिव वोद ला�जे ५४१०५

६ च�डे�वरी मािव पो�थली १२६१५०

७ सर�वती आिव न�पु ६०४०५

८ खाँडा देवी आिव पोखरी २१४०५

९ मेश�मी आिव पोखरी २८५३०

१० च�डे�वरी मािव �खजी माझगाउँ ९६९७५

११ संसारी आिव मुलगाउँ ७६६८०

१२ कु�डली मािव काित ८६१९०

१३ सर�वित आिव िपपलडाँडा ३७११०

१४ महादेव आिव चना�लु ८५०६५

१५ जन�योित आिव िनभारे ११६९७०

१६ फुलमित मािव �ख�जफलाटे ११०१९०

१७ थामथले आिव चु�लुभ��या� ९४१७०

१८ �या�जेन लामा �मृित मेहेले ५६७०

१९ च�पा देवी आिव व�से ८४४९५

२० �ान�काश आिव ल�े ६२९१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ आदश� आिव थारे २६५८०

२२ जन�योित आिव द�ुले ८७४८०

२३ िद�वा आिव िभ�े ११७३०

२४ च�पादेिव आिव महािवर ११७०६०

२५ िहमगंगा मािव रावादोलु ८१८२५

२६ र�जना आिव रावादोलु ११७८५५

२७ क��तदेवी आिव रावादोलु ३७४२५

२८ िहमालय आिव रावादोलु २७५८५

२९ वु� आिव भु�संगा ६०२१०

३० भु�संगा आिव िपके ७९५३०

३१ िद�बािहल आिव भु�संगा ४६८६०

३२ सर�वित आिव भु�संगा ५४२५५

३३ �सदाथ� आिव भु�संगा ९७२९०

३४ िशवालय मािव छेमा�िद� ९८३२५

३५ जनता आिव दौराखक� ५१५१०

३६ महादेव आिव ताउर ४८६७५

३७ िपके आिव फा�े ८९३४०

ज�मा २६७४४५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएको 
काय��म काय��म पु��तका आ.व. २०७७/७८ को ि�याकलाप नं २.७.१३.२७ मा रा�पित शैि�क सुधार काय��म अ�तरगत तोिकएको िव�ालयह�मा तोिकएको भौितक तथा शैि�क पूवा�धार िवकासका लािग अनुदान
उपल�ध गराउने �यव�था अनु�प तल उ�े�खत िव�ालयह�लाई िनकासा िदएको छ । रा�� पित शैि�क सुधार काय��म काया��वयन काय�िव�ध, २०७६ को ११ (छ) मा िव�ालयले तोिकएको ढाँचामा काय�स�प� �ितवेदन
तयार गरी �थानीय तहमा बुझाउनुपन� उ�ेख छ। यस वष� िशवालय मा.िव. �खजीदे�बा-९ लाई भौितक पूवा�धारमा �. १८०००००/- र शैि�क पूवा�धार िवकासका लािग �. ६५००००/- गरी ज�मा �. २४५००००/-

िनकासा गरेकोमा िव�ालयले तोक�एको ढाँचामा काय�स�प� �ितवेदन पेश गरेको छैन । काय� स�प� भएको �माण पेश गनु�पन� �.

२,४५०,०००

२६ 149 २०७७-१२-२८ �ो�साहन भ�ा 
संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��मको रकम खच� गदा� तोिकए बमो�जम मा� गनु�पद�छ । पा�लकाले २९ िव�ालय र १ सामुदाियक �सकाइ के��का सहयोगी काय�कता�ह�लाई �. २०२३०० �ो�साहन भ�ा भु�ानी
गरेको छ । सशत� तफ� को रकम तोिकए बमो�जम मा� खच� गनु� पन�मा सहयोगी काय�कता�ह�लाई �ो�साहन भ�ा उपल�� गराएको रकम पा�लकाबाट िफता� गनु�पन� �.

२०२,३००

२७ अनुगमन 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा सामुदाियक िव�ालयलाई िनकासा िदएकोमा अनुदान रकम िव�ालयले तोिकएको काय�मा खच� भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन गनु�पन� �यव�था रहेको छ । यस
पा�लकाले सामुदाियक िव�ालय अनुगमन गन� मापद�ड तयार गरेको पाइएन । तयारी सोही बमो�जम अनुदान रकम तोिकएको काय�मा खच� भएको, दोहोरो िनकासा भए नभएको स�ब�धमा सुिन��चत गन� तफ�  पा�लकाले
�यान पर् याउनुपन� दे�ख�छ ।

२८ कोिभड १९ तफ�

२८.१ अ�य खाता माफ� त कारोवारः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६९ मा �थानीयतहलाई �ा� ह�ने सबै रकम �थानीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था गरी दफा ६९(४) मा कोषमा ज�मा भएको रकम
खच� गन� स�ब�धी �यव�था �थानीय कानून बमो�जम ह�ने गरी तोिकएको छ । काया�लयले कोिभड-१९ सँग स�ब��धत खच� गदा� �कोष �यव�थापन कोष खातामा संघीय सरकारबाट �ा� भएको १६६००००/- रकम
आ�दानी बाँधी खच� गरेको र चालू तफ�  �कोप �यव�थापन शीष�कबाट ७५००००/- गरी ज�मा २३६००००/- खच� भएको दे�खएको छ । खच� म�येऔष�ध एवं �वा�थय उपकरण ख�रदमा �. १२९२८७८/- र जनशि�
प�रचालनमा �.१०६७१२२/- खच� गरेको दे�खएको छ ।कानूनमा भएको �यव�थाको पालना गरी कारोवार संचालन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८.२ खोप िववरणः यस पा�लकाले लेखापरी�ण अव�ध स�म कोिभड-१९ िव��को खोप नेपाल सरकारबाट �ा� गरी िवतरण भरेको पाइयो । लेखापरी�णका �ममा �ा� िववरण अनुसार लेखापरी�ण अव�ध स�म पा�लकामा
िविभ� नामका खोप २३८६७ डोज उपयोग भएको दे�खएको छ ।

�.स खोपको �कार पिहलो डोज दो�ो डोज थप डोज ज�मा

१ भेरोसेल ११३१ ८९८ ० २२२९

२ कोिभ�स�ड १८८६ १७९१ ० ३६७७

३ जोनसन ७२८ �स�ल डोज ७२८

४ ए�ट� ाजेिनका ८७६५ ८४६८ ० १७२३३

ज�मा २३८६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ वकै िहसाव िमलान िववरण 

पा�लकाको �े�ता अनुसार व�क वांक� र वंक �टेटमे�ट अनुसार अ��तमा मौ�दात िन�न अनुसार रहेको छ। पा�लकाको िन�नअनुसारको खाताको �े�ता अनुसार वांक� रकम � २२२३४९७ रहेकोमा वकै अनुसार वांक�
� ३४८६३०५१ रहेकोले �े�ता र व�कमा फरक � ३२६३९५५४ दे�ख�छ। वकै िहसाव िमलान िववरण तयार ग�र िहसाव अ�याव�धक गनु�पद�छ।

खाताको �कार खाता अनुसार बाक� � ब�क अनुसार बाक� � फरक

बाँडफाडबाट �ा� राज�व खाता ग.१.२ ० ० ०

आ�त�रक राज�व खाता ग.१.१ ३४२५४५ ३४२५४५ ०

िवपद �यव�थापन कोष १४५१०५ १४५१०५ ०

कम�चारी क�याणकोष २३२४२३ २३२४२३ ०

धरौटी ४८७९०० ४८७९०० ०

ग २.२ चालू खच� खाता- जोर वष� ७४०२०२ ८५२१८७९ ७७८१६७७

ग २.४ पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� २७५१७० १९१४७९९८ १८८७२८२८

ग ४.१ �थानीय तह स��त कोष खाता १५२ ५९८५२०१ ५९८५०४९

ज�मा २२२३४९७ ३४८६३०५१ ३२६३९५५४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० पे�क� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को प�र�छेद ५ मा पे�क� िदने र फ�य�ट गन� स�व��ध �यव�था गरेको छ। साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ११३आपूित�कता� िनमा�ण
�यवसायी वा सेवा �दायकलाई पे�क� िदने तथा फ�य�ट स�व�धी �यव�था गरेको छ। पा�लकाले िन�नअनुसारका कम�चारी तथा सं�थालाई उपल�ध गराएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ��य स�म पिन फछ् य�ट नभएकोले
कानुनमा भएको �यव�था वमो�जम असुल फछ् य�ट ह�नुपन� �

िववरण पे�क� �लने पे�क�

�याद नाघेको �याद ननाघेको

जनचेतनामुलक रेिडयो तथा प�पि�का काय��म चोमोलु�मा िमिडया �ोड�सन �ा�ल १३१८२०

एिककृत �वा��य पूवा�धार िवकास काय��म अमृत जलुकेनी शंकर जेिभ ४७०००००

गाउँपा�लका �शासिकय भवन पाराडाईज इ�ोभेिटभ जेभी ३००००००

ज�मा १३१८२० ७७०००००

१३१,८२०

३१ 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 । तर पा�लकाको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको दे�खएन। कानुनमा भएको �यव�था वमो�जम आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णाली
�भावकारी वनाउनु पन� दे�ख�छ।

३२ अनुमान भ�दा घटी आय 

गाउँपा�लकाले पेश गरेको आय �ययको अनुमानमा आ�त�रक आय तफ�  कर, सेवा शु�क, द�तुर वापत अनुमािनत �.५,८२,११,०००।०० आय �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �. ५७३४८७८।
०० अथा�त अनुमानको तुलनामा ९०.८५ �ितशत घटी आय �ा� गरेको छ । आयको अनुमान र वा�तिवक �ाि� िवच धेरै फरक परेको कारण पिहचान गरी वा�तिवक �ोतको यथाथ�ता एिकन गरी आय आज�न गन� तफ�
िवशेष �पले �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।

३३ दा�खला ह�नुपन� राज�व 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काय�लय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र
सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने
�यव�था छ । तर वडा नं. ७ मा िवजयकुमार खडकाले पा�लकामा बुझाएको नगदी र�सद ८०१ दे�ख ९०० स�मको मालपोत र�सद वापत �. ११७६४ ज�मा भएकोमा काया�लयमा दा�खला भएको पाइएन । उ� रकम
पा�लकाको आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� �

११,७६४

�म भौचर
न�बर

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

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५ (१) मा � ५ लाख स�मको मा� मालसामान लागत अनुमान तयार गरी सुिचकृत तीनवटा फम� वा क�पनी संग दररेट माग गरी ख�रद गन� सिकने १ख मा एक आ�थ�क
वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमा भ�दा बढी रकमको एउटै �याि� फम� क�पनी वा सं�थावाट सोझै ख�रद गन� नसिकने �यव�था छ। तर गाउँपा�लकाले �वा��य सामाि� ख�रद गदा� एउटै फम�संग पटक पटक
ख�रद गरेको दे�खयो । ख�रद �कृया अपनाउँदा �ित�पधा� �सिमत नह�नेगरी कानुनको पालना गरी ख�रद गनु�पद�छ।

भौचर िमित ख�रद सामाि� फम� रकम

९९ २०७८।३।२४ �वा��य सामाि� ख�रद ल�क� ए एस इ�टर�ाईजेज २९९७८९

१०० २०७८।३।२४ �वा��य सामाि� ख�रद ल�क� ए एस इ�टर�ाईजेज २५८९६७.

१०१ २०७८।३।२४ �वा��य सामाि� ख�रद ल�क� ए एस इ�टर�ाईजेज ३४०६१०

२०६ २०७८।३।३१ �वा��य सामाि� ख�रद ल�क� ए एस इ�टर�ाईजेज ५९१६६८

ज�मा १४९१०३४

३५ फिन�चर ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को दफा ८४(१) मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत काय��म र ख�रद योजना अनुसार २० लाख �िपयाँस�म लमगत अनुमान भएको मालसामान िनमा�ण काय� वा जुनसुकै सेवा ऐनको
दफा ४० बमो�जम �सलब�दी दरभाउप� आ�ान गरी ख�रद गन� स�ने �यव�था गरेको छ। तर गाउँपा�लकाले फिन�चर तथा िफ�चर ख�रद गदा� �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट फिन�चर तथा िफ�चर ख�रद गरेकोमा सो
संझौतामा कवोल गरेको दरवाट जितपिन घिट वा विढ प�रमाण भएपिन सोही दरवाट ख�रद गन� �ावधान रा�ख गौतम इ��जिनय�रङ इ�डिट�ज �ा�लसंग िन�न अनुसारको थप ख�रद गरेको दे�खयो ।

भौचर िमित सामाि� फम� रकम

९३ 2078.3.24 फिन�चर तथा िफ�चर ख�रद गौतम इ��जिनय�रङ इ�डि�ज �ा�ल ४११४३३

९५ २०७८।३।२४ फिन�चर तथा िफ�चर ख�रद गौतम इ��जिनय�रङ इ�डि�ज �ा�ल ३६३१२५

९६ २०७८।३।२४ फिन�चर तथा िफ�चर ख�रद गौतम इ��जिनय�रङ इ�डि�ज �ा�ल ४६७६५०.

९७ २०७८।३।२४ फिन�चर तथा िफ�चर ख�रद गौतम इ��जिनय�रङ इ�डि�ज �ा�ल ३७७५३३.

९८ २०७८।३।२४ फिन�चर तथा िफ�चर ख�रद गौतम इ��जिनय�रङ इ�डि�ज �ा�ल ३५३२५०.

ज�मा १९७२९९१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ �शासिनक भवन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम ११३ मा पे�क� भु�ानी र फ�य�ट गन� स�व�धी �यव�था गरेको छ। �शासिनक भवन िनमा�ण काय�गन� � ४१७८१७५२।३० को लागत अनुमान तयार गरी � ३०४३२९७६।
७२ मा िमित २०७८।१।२१ मा काम स�प� गन�गरी िनमा�ण �यवसायी �ी �याराडाइज इनोभेिटभ ज.िभ. ल�लतपुर संझौता गरी � ३०००००० पे�क� िदएको छ। हाल चौथो रिनङ िवल स�म � २३००१३४१।०३
भु�ानी भईसकेको र काम स�प� गनु�पन� अव�ध सिकनला�दा उ� पे�क� रकम क�ा गरेको दे�खएन । कानुनमा भएको �यव�था वमो�जम पे�क� फ�य�ट गनु�पन� दे�ख�छ।

३७ �रटे�सन मिन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ (४) मा भु�ानी गदा� �रटे�सन मनी वापत रिनङ वा अ�य िबल वा िवजकमा उ�े�खत रकमको पाँच �ितशत रकम क�ा गरी रा�नुपन� �यव�था गरेको छ। तर
पा�लकाले �शासिकय भवन िनमा�णको रकम िनमा�ण �यवसायी �ी �याराडाईज इनोभेिटव जेिभलाई िन�न अनुसारको रकम भु�ानी गदा� �रटे�सन मनी वापतको रकम क�ा नगरी भु�ानी िदएकोले सो रकम असुल गरी
धरौटी खातामा ज�मा गनु�पन� �

भौचर नं िमित िववरण भु�ानी मुअकर वाहेक �रटे�सन मिन

१ २०७७।१२।१८ 1st running ४६७२६६३.७४ २३३६३३.१९

६ २०७८।३।१९ 2nd running ४८१४८०६.१९ २४०७४०.३१

११ २०७८।३।२३ 3rd running ४८५००००. २४२५००.

१२ २०७८।३।३४ 4th running ६०१७६९९.१२ ३००८८४.९६

ज�मा १०१७७५८.४५

१,०१७,७५८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ मु�य अिभवृि� कर समायोजन 

मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ (१) अनुसार मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� कर अ�धकृतले अ�यथा �वीकृत गरेदे�ख वाहेक �ापकलाई अनुसूची ५ र
५(क) बमो�जमको ढाँचामा कर िबजक िदनुपन� �य�तै ऐनको दफा १८(१) मा करदाताले ��येक मिहना आफुले बुझाउनुपन� कर रकम �वयं िनधा�रण गरी सो मिहना समा� भएको प��चस िदन िभ� कर अ�धकृत सम�
तोिकए बमो�जम कर िववरण पेश गनु�पन� �यब�था छ । तोिकएको अब�धमा आपूित�कता�ले मू�य अिभवृि� कर दा�खला गरी करदाता ACTIVE रहनुपन�मा IRD PORTAL मा गइ PAN SEARCH गदा� करदाता देहाय
बमो�जम अब�ध दे�ख ननफाइलर दे�खएको छ । ५० �ितशत मू�य अिभवृि� कर क�ा नगरी भु�ानी िददा राज�व खातामा दा�खला नह�ने ह�दा मू. अ. कर समायोजन प� पेश ह�नुपन� �

भौचर िमित िववरण फम� िवजक नं रकम �याट ५० �ितशत कैिफयत

३५ २०७८।३।१७ �लखु भु�स�ा सडक कालोप�े पु�पा�ली �संहदेवी जेिभ ६१५९८४४४३ १-२०७८।३।१७ ५००३२५० ६५०४२३ ३२५२११ Non-filer since 2078/M/3

117 २०७८।३।२४ �लखु भु�स�ा सडक कालोप�े पु�पा�ली �संहदेवी जेिभ ६१५९८४४४४ २-२०७८।३।२४ ४४१९५०० ५७४५३५. २८७२६८

३८ २०७७।६।२६ यिुनक सो�सयल ए�ड टे��नकल सिभ�स ००४-२०७८।३।१८ १३००९२१ १६९११९ ८४५६० ५०% रकम क�ा नगरी भु�ानी

ज�मा ६९७०३८

६९७,०३८

३९ �शुित अ�पताल 

�शुित सेवा सिहतको ५ शैयाको अ�पताल िनमा�ण गन� संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म (शशत� अनुदान) मा � ३६९३५००० िविनयोजन गरेकोमा वोलप�को मा�यमवाट � ४६१५३२२५.०९ को लागत
अनुमान तयार गरी �यूनतम कवोल � ३९७०६२९१ गन� थापा�संह जेिभसंग िमित २०७८। ३।३ मा काम स�प� गन�गरी संझौता गरी रिनङ िवल स�म � १३१०८५८६।२१ भु�ानी िदएको छ। संझौतामा उ�े�खत
समय�समा िभ� िनमा�ण काय� स�प� नभए सो अव�ध प�चात उ� िनमा�ण काय�मा अनुदान �ा� नह�नेह�दा पा�लका आफैले उ� िनमा�ण काय� स�प� गनु� पद�छ। हाल स�मपिन उ� योजना स�प� गरेको नदे�खएको ह�दा
योजना संचालन गन� आव�यक �ोत सुिन��चत गरी िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन� दे�ख�छ।

४० सुिव�थाको आधारमा ठे�का अ��य 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५९ (४) मा साव�जिनक िहतकालािग सुिव�थाको आधारमा ठे�का अ��य गन� स�व��ध �यव�था गरेको छ। फलाटे चना�लु दोलु भु�स�ा सडक �तरो�ित काय�गन� लागत अनुमान �
५६०००९८ मुअकर समेतमा गरी वोलप�का मा�यमवाट �यूनतम कवोल अंक � २३२५१२९ गन� िनमा�ण �यवसायी गलान इ�फािट�ज सभ�ियङ ए�ड संग िमित २०७७।९।१९ मा २०७७।१२।३० स�ममा काम स�प�
गन�गरी संझौता गरेकोमा सो अव�धमा काम स�प� ह�न नसिक िमित २०७८।१।२५ स�म �याद थप गरेको छ। तर पा�लकाले सो अव�धमा पिन कोिभड १९ तथा बषा�दको कारणले पिहरो गएकोले काय�गन� नसिकने
अव�था आएको जनाई �१३७०२५०।८४ रकमको काय� स�प� गरेकोमा फाईनल िवलको रकम � १२३३२२५ भु�ानी गरी साव�जिनक ख�रद ऐनको दफा ५९(४) र िनयमावलीको िनयम १२७ वमो�जम सुिव�थाको
आधारमा संझौता अ��य गन� िनण�य गरेको छ। तर यसरी ठे�का अ��य गदा� कसरी साव�जिनक िहत भयो िनण�यमा कारण खुलाएको दे�खएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ परामश� सेवा 
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 ।

काय��मको नाम परामश�दाता �वीकृत बजेट खच� रकम अ�ययनबाट
िनधा�रण भएका
आयोजनाको
लागत

Preparation of Detailed Design and Cost Estimate of Ward Office Building of Khijidemba-
1, 2 & 4 at Khijidemba Rural Municipality, Okhaldhunga

Dreamworks Developers &
Consultant Pvt. Ltd.

९९६,२०९.१३ 874336 ४३४०६६५४.८१

�लखु–भु�संगा सडक रगनी–�ख�जच�डे�वरी–फलाटे बजार स�म GEO Engineering Consultancy
Pvt.Ltd

२०,००,००० 19,32,300.00 ७१७३६३०४.२३

�लखु भु�संगा सडकको आई इइ नमन इ��जिनयरीङ क�स�टे�सी �ा�ल
काठमा�डौ ँ।

२०,००,००० 1925520

लामपाते खानेपानी आयोजना ARB Engineering Solution Pvt. Ltd,
Gothatar Kathamandu

१७,५५,८८७ 1,713,815 ७,०६,२२,४७७

५ शैयाको अ�पताल Trangle Consultancy Engineers
Pvt.Ltd Kathmandhu

१६९४०३१ 1494999 १२३७८२६४२

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� न�स अनुसारको 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 । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np28 of 43

४२ उपभो�ा सिमित माफ� त काय� 
समपुरक तथा िवशेष अनुदान स�व��ध काय�िव�ध २०७५ को दफा ८(२) वमो�जम िवशेष अनुदान वापत �ा� रकम उपभो�ा सिमित माफ� त संचालन ह�ने आयोजना तथा काय��ममा खच� गन� नपाईने �यव�था गरेको छ।
तर यस गाउँपा�लको िमित २०७७।३।१० को गाउँसभाको िनण�यले उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण काय� गराउने िनण�यगरी िन�न आयोजना संचालन गन� िवशेष अनुदान �ा� गरेकोमा आयोजना संचालन गदा� उपभो�ा
सिमित माफ� त संचालन गरेको दे�खयो।

िमित भौ. नं. िववरण रकम

०७-११-७७ 16 छेमा�िदङ खानेपानी आयोजना उ स छेमा�िदङ खानेपानी आयोजना ५५४५०८

०२-१२-७७ 17 छेमा�िदङ खानेपानी आयोजना उ स छेमा�िदङ खानेपानी आयोजना १५००००

२६-१२-७७ 46 देवीथान �संचाइ जल उपभो�ा सं�था देवीथान �संचाइ जल आयोजना ५६२४२२

१०-०३-७८ 34 ढंुगे �जरावारी खानेपानी िनमा�ण योजना उ स ढंुगे �जरावारी खानेपानी िनमा�ण योजना ४५०७२७

२१-०३-७८ 43 ला�पाते खानेपानी उ स ला�पाते खानेपानी योजना ७९५९९२

२३-०३-७८ 59 काँचपु खानेपानी िनमा�ण योजना उ स काँचपु खानेपानी िनमा�ण योजना १८९२४९४

२३-०३-७८ 60 चुली का�ी खानेपानी िनमा�ण योजना उ स चुली का�ी खानेपानी िनमा�ण योजना १०५८३६१

ज�मा ५४६४५०४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ हेिभ ई�यूपमे�ट �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट संचालन ह�ने िनमा�ण काय�मा हेिभ मे�सनह� �योग गन� नसिकने �यव�था गरेको छ। तर लागत अनुमान तयार
गदा�को समयमा हेभी मे�सन �योग गनु�पन� जटील िक�समको �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�व��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा साव�जिनक िनकायवाट सहमित�लई �य�ता मे�सन �योग गन� सिकने छ। तर
िन�न अनुसारको उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउन लागत अनुमान तयार गदा� डोजर रोलर ज�ता हेिभ ई�यूपमे�टवाट काम गराउने दर �लएर लागत अनुमान तयार गरेतापिन �ािव�धकले जिटल �कृितको काय� भिन
उ�ेख नगरेको तथा साव�जिनक िनकायवाट सहमित �लएको समेत दे�खएन।

भौचर नं िमित उपभो�ा सिमित िनमा�ण �यवसायी मु�यांकन

१०२ २०७७।११।७ फेिदखोला तथा अधेरी खोला सडक िनमा�ण उस ि�िटस ए�ड अनुभवी क�ट��सन क�पनी �ा�ल ११७४४९८.६१

३ २०७७।१२।१२ फोिद च�डे�वरी सडक िनमा�ण उस ४८४८८०.५७

६ २०७८।३।११ चुली द�ुले टे�टे सडक िनमा�ण सिमित ५५५७४८

१४ २०७८।३।१६ न�पु कुलावन धापिभर नयां सडक िनमा�ण उस १५६७७५४.३७

१८ २०७८।३।२१ पतक� सा�मे मोलुङ सडक उस ६३२९१७.१५

१३८ २०७७।११।२७ माझगाउँ मुलगाउँ पाल� डोगा� नयां सडक १२१७९१०

४४ सेिनटरी �याड ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१क) मा बीस लाख स�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य�तरको समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� स�ने
�यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत छा�ाह�को लािग सेिनटरी �याड ख�रद गरेकोमा देहायका आपूित�कता�ले उ�पादक क�पनीले राि�� य�तरको पि�कामा िव�� मू�य �काशन गरेको
�माण पेश भएको छैन । कानूनले तोकेको �कृया वेगर ख�रद ग�रएको सामा�ी तोिकएको गुण�तरमा िमत�ययी मा�यमबाट �ित�पधा��मक िहसावमा ख�रद भएको आधार दे�खएन ।

गो.भौ.नं. स�लायस� सं�या रकम

२०-२०७७।९।२१ �े� बायोमेडीकल क�पनी २५९२ १५८१६३

२४-२०७७।९।२७ जनमुि� हे�थ इ�टर�ाइजेज ८१९४ ४९९९९७

१०१-२०७७।११।२७ जनमुि� हे�थ इ�टर�ाइजेज ८१९४ ४९९९९७

२४५-२०७८।३।२४ जनमुि� हे�थ इ�टर�ाइजेज २६५४ १६४९४६

ज�मा २१६३४ १३२३१०३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ २६१ २०७७-७-२७ फरक शीष�कमा खच� 
�थानीय सरकार संचलान ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा �वीकृत बजेटको सीमा िभ� रही �च�लत कानून बमो�जम खच� गनु�पन� �यव�था गरेको छ । काया�लयले िविभ� पदा�धकारीह�को कम�चारीको अनुगमन तथा
मू�यांकन खच� वापत � ३१६९३०/- संचार महशुल इ�टरनेट जडान शीष�कबाट खच� गरेको पाईयो । फरक खच� िशष�कबाट भु�ानी ग�रएको रकम अिनयिमत दे�खएको �

३१६,३९०

४६ लैिगक िहंसा िनवारण कोष 

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत रकम तोिकए बमो�जम खच� गनु�पद�छ । तर पा�लकाले लैिगक िहंसा िनवारणकोमा ट� ा�सफर गनु�पन� रकम पा�लकाले कम�चारी च�पा राईको खातामा ट� ा�सफर गरेको दे�खयो । पा�लकाले
कोष �थापना गरी खच� गरीनु पन� रकम कम�चरीको खातामा ज�मा गरेको रकम तु��त िफता� गरी स�ब��धत कोषमा दा�खला गनु� पन� �

२००,०००

४७ पदा�धकारी अनुगमन भ�ा 
गाँउ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन २०७५ को अनुसूची १ (क) मा गाउँपा�लका अ�य�ले �.१००००/-, उपा�य�ले �.१००००/-, वडा�य�ले �.४०००/- र काय�पा�लका सद�यले �.२०००/-

मा�सक अनुगमन भ�ाको पाउने �यव�था छ ।अनुगमन भ�ा भु�ानी �लंदा मा�सक �पमा अनुगमन �ितवेदन तयार गरी पेश गनु�पन� �यव�था रहेकोमा नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� अनुगमन भ�ा �लने पदा�धकारीले
ऐनले तोके बमो�जमको मा�सक अनुगमन �ितवेदन पेश नगरेको भएतापिन अनुगमन वापत एकमु� भ�ा बु�झ�लएकोमा मा�सक �ितवेदन पेश नभएको �.

पद तथा नाम मा�सक अनुगमन भ�ा दर वािष�क अनुगमन भ�ा

अ�य� बेदबहादरु रोका १०००० १२००००

उपा�य� शुिशला तामाङ १०००० १२००००

वडा�य� सरोज कुमार सुनुवार ४००० ४८०००

वडा�य� आङकाजी शेपा� ४००० ४८०००

वडा�य� कमल �साद �यौपान ४००० ४८०००

वडा�य� टंकराज सुनुवार ४००० ४८०००

वडा�य� रामकुमार सुनुवार ४००० ४८०००

वडा�य� छ�वहादरु तामाङ ४००० ४८०००

वडा�य� नगे�� बहादरु ब�नेत ४००० ४८०००

वडा�य� भुपे�� बहादरु व�नेत ४००० ४८०००

वडा�य� आङपसी शेपा� ४००० ४८०००

८१६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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का.पा. सद�य खेमराज सुनुवार २००० २४०००

का.पा. आङ�हमु शेपा� २००० २४०००

का.पा. ठगमाया गौतम २००० २४०००

का.पा. सद�य दगुा�देवी सुनुवार २००० २४०००

का.पा. सद�य शोभा िव क २००० २४०००

का.पा. सद�य दोच� शेपा� २००० २४०००

ज�मा ८१६०००

४८ सूचना �काशन 

पा�लकाले िविभ� िमिडयाह�मा सूचना �काशन गदा� आ�थ�क वष�को सु�आतमा नै साव�जिनक ख�रद कानून बमो�जम �ित�पधा� गराउनु पन� �यव�था गनु� पद�छ । पा�लकाले िविभ� सूचना तथा िव�ापन �काशन स�ब�धी
काय� िविभ� फम�ह� माफ� त यो वष� �. १४८६३३०।-भु�ानी गरेकोमा िमिडया फम�ह� बीच कुनै �कारको �ित�पधा�को �यव�था गरेको दे�खएन । सूचना �काशन गदा� िमिडयाह� बीच �ित�पधा� गराई �यून कवोल गन�
िमिडया फम�सँग सेवा �लनुपन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

४९ 112 २०७७-७-२७ िवतरणको भरपाई पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल, भरपाई र कागजात
संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िवपद ्�यव�थान कोष शीष�कबाट २५५ थान ि�पाल �सलपो�लन र १०० थान
�ला�ेट ख�रद ग�र �. ४९९४६०/- खच� गरेकोमा िवतरणको भरपाई पेश भएको छैन । खच� भएको पुि� ह�ने कागजात तथा भरपाई पेश गनु�पन� �.

४९९,४६०

५० 203 २०७८-३-३१ खच�को पु�ाई नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल, भरपाई र कागजात
संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले कम�चारी िमना सुनुवारलाई काय��म खच� भिन �. १०००००/- भु�ानी िदएकोमा
काय��म भएको �प� आधार तथा �माण वेगर गाडी भाडा, मा�स सेिनटाइजर तथा िचयाखाजा खच� बापत भु�ानी िदएको छ । तोिकएको काय��ममा िविनयोजन भएको रकम स�ब��धत काय��ममा नै खच� भएको यिकन
ह�न नसकेको �.

१००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ 249 २०७८-३-२४ भरपाई नभएको रकम िफता� ह�नुपन� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल, भरपाई र कागजात
संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । तर �यि�गत घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा सु�ढीकरण योजना अ�तग�त VERSP-MIS

ता�लम िमित २०७७।१२।२० दे�ख २२ स�म संचालन गरी मिणराज तामाङले उप��थत सहभािगह�लाई यातायात खच� बापत �. ५१०००/- भु�ानी गरेकोमा �. ४३३५०/- मा� िवतरणको भरपाई पेश गरेकोले िवतरण
नभएको बाँक� रकम �थानीय संिचतकोष दा�खला गनु�पन� �. ७६५०/-

७,६५०

५२ २०७८-१२-२७ गाउँपा�लका सामा�जम सुर�ा काय��म 

�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ मा �थानीय तहले आ�नो �े�मा अनु�पादक, पँुजी वृि� नह�ने, मह�वाकां�ी एवं िवतरणमुखी योजनाह�लाई िन��सािहत गद� उ�पादनमुलक योजनाह�मा बजेट िविनयोजन गनु�पन�
उ�ेख गरको भएपिन सामा�जक सुर�ाको स�ब�धमा नेपाल सरकारले �दान गरेको सुिवधामा दोहोरो नपन� गरी काय�िव�ध �वीकृत गरेर मा� काया��वयनमा �याउनु पद�छ । नेपाल सरकारले सामा�जक सुर�ा काय��म
अ�तरगत िविभ� �यि�ह�लाई मा�सक �पमा सामा�जक सुर�ा भ�ातथा �वा��य सं�था माफ� त गभ�वती जाँच गदा� यातायात खच�को अित�र� �सुती ह� ँदा पोषणबापत रकम�दान गद� आएको छ । तर उ� काय��म
भ�दा छु�ै यस वष� गाउँपा�लकाले वडा नं ४ मा ६० देखी ७० वष�का एकल पु�षलाई मा�सक �. ५०० का दरले उपचार खच� वापत �. ६००००/- र सु�केरी भेटघाट काय��म अ�तग�त �ित सु�केरी �. ५०००/- का दरले
२५ जनालाई �. १२५०००/- खच� गरेको छ । संघीय सरकारको काय��मा दोहोरो पारी �दान गरेको भ�ाह� स�ब�धी कुनै पिन काय�िव�ध नबनाई िवतरण गरेको �.

१८५,०००

५३ 205 २०७८-३-२५ िवल भरपाई पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल, भरपाई र कागजात
संल� भए नभएको तथा संल� कागजात भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायका �वा��य सं�थाह�लाई �.१५००००/- व�थ�ङ से�टर सुधार बापत भु�ानी िदएको खच� भएको
पु�ी ह�ने िवल भरपाई पेश नगरेकोले खच� पुि� ह�ने �माण पेश गनु� पन� �.

� स �वा��य सं�थाको नाम रकम

१ �वा��य चौक� रगनी ३००००

२ �वा��य चौक� �ख�जच�डे�वरी ३००००

३ �वा��य चौक� �ख�जकाती ३००००

४ �वा��य चौक� �ख�जफलाटे ३००००

५ �वा��य चौक� खावादोलु २ ३००००

ज�मा १५००००

१५०,०००

५४ २६९ २०७८-३-३१ काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएको 
सुरि�त नाग�रक आवास काय��म काया��वयन काय�िव�ध २०७५ को दफा ५ अनुसार अनुदान उपल�ध गराउँदा पा�लकाले �थानीय तहसँग स�झौता भएपछी पिहलो िक�ता वापत साठी �ितशत रकम उपल�ध गराउने र
िनमा�ण स�प� भए प�चात �थानीय तहको �ािव�धकबाट अनुसूची ३ वमो�जमको �ािव�ध �ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा दो�ो तथा अ��तम िक�ता वापत ४० �ितशत अनुदान रकम उपल�ध गराउने

२,९०२,१५७.३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�यव�था छ । पा�लकाले काय��ममा �थम िक�ता वापत � ३००००/- उपल�ध गराउनुपन�मा िन�नानुसारका �यि�ह�लाई �थम िक�ता वापत � ४३३१५.७८ का दरले रकम उपल�ध गराएको छ । उ� रकमको काय�
स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� �.

�.सं. �यि�को नाम रकम

१ ङावाङ शेपा� ४३३१५.७८

२ ङावाङ पे�वा शेपा� ४३३१५.७८

३ आङ कामी शेपा� ४३३१५.७८

४ फुवा� काजी शेपा� ४३३१५.७८

५ पे�वा शेपा� ४३३१५.७८

६ गणेशजंग रायमाझी ४३३१५.७८

७ दे�डु शेपा� ४३३१५.७८

८ आङ सोनाम शेपा� ४३३१५.७८

९ पे�वा शेपा� ४३३१५.७८

१० ला�पा नुवु� शेपा� ४३३१५.७८

११ गणेशजंग रायमाझी ४३३१५.७८

१२ गणेशजंग रायमाझी ४३३१५.७८

१३ पे�वा शेपा� ४३३१५.७८

१४ गणेशजंग रायमाझी ४३३१५.७८

१५ गणेशजंग रायमाझी ४३३१५.७८

१६ गणेशजंग रायमाझी ४३३१५.७८

१७ उदय बहादरु ब�नेत ४३३१५.७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ कृ�ण बहादरु ब�नेत ४३३१५.७८

१९ हरी बहादरु ब�नेत ४३३१५.७८

२० रिवना तामाङ ४३३१५.७८

२१ राजे�� कुमार तामाङ ४३३१५.७८

२२ हेम बहादरु तामाङ ४३३१५.७८

२३ िबख� बहादरु तामाङ ४३३१५.७८

२४ मोहन बहादरु सुनुवार ४३३१५.७८

२५ यवुराज सुनुवार ४३३१५.७८

२६ गणेश बहादरु तामाङ ४३३१५.७८

२७ कालीमाया तामाङ ४३३१५.७८

२८ िनरमाया तामाङ ४३३१५.७८

२९ फुलमाया तामाङ ४३३१५.७८

३० कृ�णमाया सुनुवार ४३३१५.७८

३१ गणेश सुनुवार ४३३१५.७८

३२ दोज� शेपा� ४३३१५.७८

३३ पूण� बहादरु तामाङ ४३३१५.७८

३४ मन िवर तामाङ ४३३१५.७८

३५ पासाङ शेपा� ४३३१५.७८

३६ िछरीङ शेपा� ४३३१५.७८

३७ पासाङ दावा शेपा� ४३३१५.७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ गो�वु शेपा� ४३३१५.७८

३९ कुसाङ शेपा� ४३३१५.७८

४० पासाङ शेपा� ४३३१५.७८

४१ �खलाराज सुनुवार ४३३१५.७८

४२ �खलाराज सुनुवार ४३३१५.७८

४३ �खलाराज सुनुवार ४३३१५.७८

४४ �खलाराज सुनुवार ४३३१५.७८

४५ �खलाराज सुनुवार ४३३१५.७८

४६ �खलाराज सुनुवार ४३३१५.७८

४७ चेत बहादरु ख�ी ४३३१५.७८

४८ अ�वर बहादरु ख�ी ४३३१५.७८

४९ िटकाराम िव.क. ४३३१५.७८

५० िवर कुमार सुनुवार ४३३१५.७८

५१ फुवा� शेपा� ४३३१५.७८

५२ �खलाराज सुनुवार ४३३१५.७८

५३ लोक बहादरु दज� ४३३१५.७८

५४ ला�पा शेपा� ४३३१५.७८

५५ �खलाराज सुनुवार ४३३१५.७८

५६ �खलाराज सुनुवार ४३३१५.७८

५७ �खलाराज सुनुवार ४३३१५.७८

५८ देव नारायण �े� ४३३१५.७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ कुल बहादरु �े�ी ४३३१५.७८

६० डुके�� बहादरु तामाङ ४३३१५.७८

६१ राम कुमार तामाङ ४३३१५.७८

६२ शुभल�मी सुनुवार ४३३१५.७८

६३ झक नारायण �े� ४३३१५.७८

६४ स�त बहादरु सुनुवार ४३३१५.७८

६५ िहम कुमारी सुनुवार ४३३१५.७८

६६ श�भु पौडेल ख�ी ४३३१५.७८

६७ कुमार �े� ४३३१५.७८

ज�मा २९०२१५७.३

५५ लघुउ�म काय��म 

लघु उ�म काय��म संचालनका लािग पा�लकाले सेवा�दायक सं�था छनौट गरी यिुनक सो�सयल ए�ड टे��नकल सिभ�ससँग िमित २०७७।१०।६ मा संझौता गरी �. १६४७९९०.६० भु�ानी िदएको स�ब�धमा
दे�खएको �यहोरा देहायबमो�जम छः

ग�रवीिनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद�िशका २०७५ को दफा ४८(५) मा �रटे�सन मनी वापतको रकम क�ा गरी बाँक� रकम भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले सेवा �दायक
सं�थालाई भु�ानी िदँदा �रटे�सन मनी बापतको रकम क�ा नगरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले कानूनको पालना भएको दे�खएन ।
सेवा �दायक सं�थासँग यिुनक सो�सयल ए�ड टे��नकल सिभ�स(पान नं. ३०५३८९७०५) सँग मू�य अिभबृि� कर सिहत ज�मा �. १६४७९९०.६० मा संझौता भएको मा उ� सं�थाले िवजक नं.

००५-२०७८।३।१९ बाट �. १७७९५०/- भु�ानी िदएकोमा मू�य अिभवृि� कर बापतको महलमा रकम उ�ेख नग�र भु�ानी भएको छ । कानून अनुसार �रतपूव�क कर िवजक जारी नगरी मू.अ. कर वापतको
रकम समेत सेवा�दाय सं�थालाई नै भु�ानी िदएको दे�खएकोले सो िवजक नं�बरमा ला�े मू.अ. कर बापतको रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

२०,४१३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ �धानम��� रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृतबेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार
काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ६१ योजना संचालन गरी पा�र�िमक वापत �. ८०५०२०५/-खच� गरेको छ
। लि�त वग�लाई रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक खच�, �िमकको लािग आव�यक औजार र काय��म खच� समेत �.१२४४८४६१/- खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन
रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।
सामा�ी ख�रदःसंघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म वापतको रकम खच� गदा� तोिकए बमो�जम खच� गनु�पन� र कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामदियक योजना (स�ालन तथा�यव�थापन) काय�िव�ध,

२०७७को दफा ६(१) मा �धानम��� रोजगार काय��ममा िविनयोजन भएको रकम �िमको �यालामा मा� खच� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले रोजगार काय��म संचलान गन�का लािग गाउँ काय�पा�लकाको िमित २०७७।९।
२२ मा बसेको बैठकमा आव�यक औजार उपकरण तथा सुर�ा सामा�ी ख�रद गन� िनण�य भए अनुसार �िमकह�को लािग आव�यक सामा�ी ख�रद गरी �. ३१६९२५६/- खच� गरेको छ । कानूनले तोकेको �े� भ�दा
फरक शीष�कमा खच� भएको दे�खएकोले िनयमसंगत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं. िववरण स�लायस� रकम

५-२०७७।६।२५ सामा�ी ख�रद(�याकेट, ठेला गाढा, हेलमेट, प�ा आदी) एस फोर इ�टरनेशनल ४९८७८२

७२-२०७७।१२।८ सामा�ी ख�रद ल�क� ए.एस. इ�टर�ाईजेज २४९९०५१

९५-२०७७।११।२७ सामा�ी ख�रद �यू यूिनभस�ल इ�टर�ाइजेज १७१४३२

ज�मा ३१६९२५६

३,१६९,२५६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ िफ�ड भ�ा 
िफ�डभ�ाः नेपाल सरकारले २०७६।४।१ दे�ख लागु ह�ने गरी संघ, �देश तथा �थानीय तहका कम�चारीह�को तलव भ�ा स�ब�धी �यव�था गरेको छ । अथ� म��ालयबाट �कािशत तलवमान स�ब�धी सूचनामा �थानीय
तहमा काय�रत कम�चारीलाई थप िफ�ड भ�ाको �यव�था रहेको पाइएन । पा�लकाले �वा��य शाखातफ�  काय�रत िन�नानुसारका कम�चारीलाई मा�सक �. २२५०/- का दरले �थानीय भ�ाको अित�र� िफ�ड भ�ा
उ�ेख गरी यो वष� �. १२३७५०/- भु�ानी गरेको छ । �थानीय तहमा समायोजन भै �थानीय भ�ा पाइरहेका कम�चारीलाई थप िफ�ड भ�ा भु�ानी गरेकोले उ� रकम पाउने आधार �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा दोहोरो
भ�ा रकम असुल ह�नुपन� �.

� स कम�चारीको नाम रकम

१ अ.हे.व. भिवराज सुनुवार १५७५०

२ अनिम पाँचौ महालती सुनुवार २७०००

३ अनिम पाँचौ �िमलादेवी सुनुवार २७०००

४ अनिम पाचौ �ुवकुमारी सुनुवार �े� २७०००

५ अनिम पाँचौ गीता कुमारी ब�नेत २७०००

ज�मा १२३७५०

१२३,७५०

५८ औष�ध �यव�थापन 

औषधी ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१क) मा बीस लाख स�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य�तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै
ख�रद गन� स�ने �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� पा�लका अ�तग�त �वा��य खपत ह�ने आव�यक औधिष ख�रद गरेकोमा देहायका आपूित�कता�ले उ�पादक क�पनीले राि�� य�तरको पि�कामा िव�� मू�य �काशन
गरेको �माण पेश भएको छैन । कानूनले तोकेको �कृया वेगर ख�रद ग�रएको औष�ध तोिकएको गुण�तरमा िमत�ययी मा�यमबाट �ित�पधा��मक िहसावमा ख�रद भएको आधार दे�खएन ।

गो.भौ.नं. स�लायस� रकम

१८-२०७७।९।२१ स�ु �ी मेिडकल स�लायस� १४००००

१२९-२०७७।१२।३० िनरीजमा मेिडको स�लायस� ५९६९००

७९-२०७७।९।१९ गापाचालू िनरीजमा मेिडको स�लायस� १२०६५२

७०-२०७७।७।२७ स�ु �ी मेिडकल स�लायस� १०५६१६२

ज�मा १९१३७१४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िनशु�क िवतरण ह�ने औष�धको �ा�ी, उपयोग र मौ�दातको अव�थाः यस काया�लयबाट ख�रद भएका ५ �कारका औष�धको �ा�ी, उपयोग र मौ�दातको ��थितको परी�ण गदा� दे�खएको �यहोरा देहायबमो�जम रहेको छ
। 

औष�धको नाम पा�लकाबाट ख�रद �वा��य काया�लयबा �ा� ज�मा आ�दानी खच� बाँक� मौ�दात

Paracetamol 500mg ७३२०० ० ७३२०० ७२०३० ११७०

Amlodipine १३००० ० १३००० १३००० ०

Citrizine ४८५० ० ४८५० ४४०० ४५०

Vitamin B Complex ३२००१ ० ३२००१ २५६२२ ६३७९

Amoxycilin 60 ml ६६० ० ६६० ४६० २००

औष�धको मौ�दात �णाली �तरीय ह�न सो को �ा�ी र िनकासा िवच स�तुलन कायम रहनु पद�छ । Authorized stock level, Emergency order point औष�ध �ा� ह�ने समय, Load time maximum consumption

आइटम, Minimum Consumption आइटमको आधारमा ख�रद �ाि� एवं मौ�दात अव�थाको िनधा�रण गनु�पन�मा गरेको छैन । आव�यकताको आधारमा ख�रद र �ाि� �कृया िनधा�रण नगरेको ह� ँदा मौ�दातको अव�था
अ�धकतम �पले �ुिट एवं बढी समेत दे�खन स�छ । साथै मौ�दातमा अ�धक औष�ध रहँदा �याद समा� ह�न स�ने र सेवा �वाहमा असर ह�ने स�भावना रहेकोले औष�धको माग पिहचान गरी ख�रद र खच� िवच स�तुलन
कायम गन� पद�छ भने Pushing system लाई िन��सािहत गरी जनतालाई िनशु�क �वा��य सेवा पुर् याउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
भ�डारमा मौ�दात रहेका िन�न ५ �कारका औष�धको Expiry date तथा िनशु�क िवतरणको लोगो परी�ण गदा� िन�नानुसार पाइयो ।

औष�धको नाम �याद समा� ह�ने िमित िनशु�क िवतरणको लोगो

Paracetamol 500mg January 2025 छैन

Amlodipine November, 2023 छैन

Citrizine August 2024 छैन

Vitamin B Complex November, 2022 छैन

Amoxycilin 60 ml March 2023 छैन

पा�लकाले िनशु�क िवतरण गन� औष�धमा िनशु�क िवतरणको लािग पिहचान खु�ने लोगो लगाइएको पाइएन । लोगो नभएको औष�ध िवतरण गदा� द�ुपयोग ह�नस�ने भएकोले िनशु�क िवतरणको पिहचान खु�ने लोगो
उ�ेख गरेरमा� िवतरण ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ 225 २०७८-३-२४ खच�को सुिन��चतता 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ मा सामुदाियक �सकाई के�� स�ालनको लािग स�ालन अनुदान बापत िनकासा गरेको रकमबाट तोिकएको काय�मा खच� गरे नगरेको स�ब�धमा अ�ययन के��को वािष�क �गित
�ितवेदन, अनुगमन �ितवेदन र सं�थाको लेखापरी�ण �ितवेदन समेत �लनुपन� �यव�था छ । कोिभड-१९ को कारण २०७८ बैशाख दे�ख अ�ययन के�� तथा साव�जिनक गितिव�ध समेत ब�द रहेको अव�थामा िनकासा
िदएको िन�नानुसारको अनुदान रकमबाट तोिकएको काय��म स�ालन गरी खच� गरेको तथा सं�थाको लेखापरी�ण �ितवेदन समेत �लई खच�को सुिन��चतता ह�नुपन� �...

�.सं. सामुदाियक �सकाई के��को नाम िनकासा रकम

१ फुलमित �सकाई के�� २०००००

२ िहमगंगा �सकाई के�� १०००००

ज�मा ३०००००

३००,०००

६० िश�क दरब�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका ३७ सामुदाियक िव�ालयह�को
िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

१ िविभ� ३७ िव�ालय १५३ १५३ ८२ ३७३७

उपरो� िश�क दरब�दी र पदपूित� एवम् िवधाथ� सङ�या िव�लेषण गदा� �ित िश�क औषतमा २५ जना िव�ाथ� पढाउनु पन� अव�था दे�खएको, िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क दरब�दी बढी भएको दे�खदा
गाँउपा�लकाले िश�क दरव�दी िमलानको काय� यथाशी� अगािड बढाउनु पन� दे�ख�छ ।

६१ िश�क अनुदान 

संघीय सरकार सशत� काय��म संचालन गदा� तोिकए बमो�जम ग�रनुपद�छ । पा�लकाले मा�यिमक तह दरव��द नभएको िव�ालयमा अ�ेजी, गिणत र िव�ान िवषय िश�क अनुदान बापत नमद��वर मािव लाई �.

४३२०००/- िनकासा गरेको छ । तर िव�ालयले आ�थ�क वष� २०७५।७६ मा िश�क देवे�� कुमार िव�लाई शैि�क २०७५ को लािग िनयिु� गरेको �माणप� पेश गरी भु�ानी �लएको भएको छ । उ� िश�कको करार
थप भएको �माण पेश नभएकोले िनकासा रकम खच� तलव भ�ा भु�ानीमा खच� एिकन ह�न नसकेको �

गो.भौ.नं. िव�ालयको नाम िववरण िनकासा

२२६-२०७८।३।२४ नमद��वर मािव अ�ेजी गणीत र िव�ान िश�क अनुदान २१६०००

१९७-२०७८।३।२५ नमद��वर मािव अ�ेजी गणीत र िव�ान िश�क अनुदान २१६०००

ज�मा ४३२०००

४३२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२

दोहोरो भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को वुदाँ नं. ९ मा सामाजिक सुर�ा भ�ा �ा� गन� यो�यता स�ब�धमा �यव�था गरेको छ । साथै सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम १३ मा सामा�जक सुर�ा
पाईरहेका �यि�को नाम हटाउने उपिनयम ४ मा ऐन िवप�रत हे री भ�ा �लएको पाइएमा असुल उपर गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायका �यि�ह�को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� नाम दोहोरो परेकोमा
नाग�रकता नं उ�ेख नगरेको तथा एकै नाम तथा नाग�रकता नं. भएको लाभ�ाहीलाई भु�ानी भएको दे�खएको छ । उ� दोहोरो परेको रकम असुलउपर गरी दा�खला गनु� गनु�पन� �.

�.सं. लाभ�ािहको
नाम थर

वडा
नं.

ना.�. लाभ�ाही समुह भु�ानी
रकम

कैिफयत

१ याङजी शेपा� ५ २००/६८२ िवधवा १६००० दो�ो र ते�ो चौमा�सक िनकासा भु�ानी भएकोमा दबैु नाम एकै भएको र नाग�रकता नं. समेत पेश नभएकोले दोहोरो भु�ानी
रकम असुलउपर गनु�पन� �. १६०००

२ या�जी शेपा� ५ नभएको िवधवा १६०००

३ �ेम बहादरु
सुनुवार

३ ५८६/५८४ जे� नाग�रक ७०
वष� मा�थ

२४००० दो�ो र ते�ो चौमा�सक िनकासा भु�ानी भएकोमा दबैु नाम एकै भएको र नाग�रकता नं. समेत पेश नभएकोले दोहोरो भु�ानी
रकम असुलउपर गनु�पन� �. २४०००

४ �ेम बहादरु
सुनुवार

३ नभएको जे� नाग�रक ७०
वष� मा�थ

२४०००

५ �हमी शेपा� ९ नभएको िवधवा १६००० दो�ो र ते�ो चौमा�सक िनकासा भु�ानी भएकोमा दबैु नाम एकै भएको र नाग�रकता नं. समेत पेश नभएकोले दोहोरो भु�ानी
रकम असुलउपर गनु�पन� �. १६०००

६ �हमी शेपा� ९ नभएको िवधवा १६०००

७ िदकु शेपा� ९ २२०।
१५२०

जे.ना. ७० मा�थ २४००० दो�ो र ते�ो चौमा�सक िनकासा भु�ानी भएकोमा दबैु नाम एकै भएको र नाग�रकता नं. समेत एउटै भएकोले दोहोरो भु�ानी
रकम असुल उपर ग�रनुपन� �. २४०००

८ िदनु शेपा� ९ २२०।
१५२०

जे.ना. ७० मा�थ २४०००

९ डोमा शेपा� ९ १३३०२४।
७५

जे.ना. ७० वष� मा�थ २४००० दो�ो र ते�ो चौमा�सक िनकासा भु�ानी भएकोमा दबैु नाम एकै भएको र नाग�रकता नं. समेत एउटै भएकोले दोहोरो भु�ानी
रकम असुल उपर ग�रनुपन� �. २४०००

१० डोमा शेपा� ९ १३३०२४।
७५

जे.ना. ७० वष� मा�थ २४०००

ज�मा असुल ह�नुपन� � १०४०००

१०४,०००�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ २०७८-१२-२२ बाँक� रकम दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल, भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल�
कागजात भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सामा�जक भ�ा िवतरण गन� भिन देहायका कम�चारीह�लाई देहाय वमो�जम पे�क� िदएकोमा िवतरण गरी बाँक� रहेको रकम कम दा�खला
गरेकोले बाँक� रकम दा�खला गनु�पन� �.

�.सं. पे�क� �लनेको नाम पे�क� �लएको रकम खच� भएको रकम बाँक� िफता� भएको रकम िफता� गन� बाँक� �

१ �खलाराज सुनुवार १०१८९६७१ १००११८३३ १७७८३८ १६५२३८ १२६००

२ गणेश जंग रायमाझी र िवजयकुमार ख�ा ११३४४३११ १११६८९३९ १७५३७२ १६६८०० ८५७२

ज�मा २११७२

२१,१७२

६४ अिभलेख �यव�थापन 

एम.आई.एस. िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध २०७७ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं. १४ मा ��येक �थानीय तहले �िव� गरेको अ�ाव�धक एम आई एस लगतका आधारमा भ�ा रकम िनकासा पाउने
स�ब�धमा �यव�था छ । गाउँपा�लकालबाट �ा� एम आई एस मूल अिभलेखको परी�ण गदा� लाभ�ाहीह�को िववरण पूण� �पमा भरेको दे�खएन । नमुना छनौट गरी प�र�ण ग�रएकोमा नाग�रकता �माण प� नं. नभएको,
नाग�रकता �माण प� नं. दोहो�रएको, नाम दोहोरो रहेको समेत दे�खएकोले मृ�यू भै सकेका लाभ�ाहीह�को लगत क�ा भए नभएको एिकन गन� सिकएन । एम आई एस िववरण अ�ाव�धक नह� ँदा एकै नामथर भएको
�यि�लाई दोहोरो जान स�ने, मृ�यू भैसकेका �यि�ह�को नाममा भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको ह� ँदा पा�लकाले एम आई एस लगत अ�ाव�धक गरेर मा� भ�ा िवतरण गनु�पद�छ ।
�ितवेदनः सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ को िनयम २३ मा �थानीय तहको आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ा चौमा�सक तथा वािष�क �ितवेदन िनयमको अनुसूची-६ को ढाँचामा तयार गरी
उपिनयम-२ मा तोिकएको समयिभ� िवभाग तथा �देश सामा�जक सुर�ा हेन� िनकायमा पठाउनुपन�मा सो अनुसार पठाउने गरेको दे�खएन ।
परदिश�ता र जवाफदेिहताः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७७ अनुसार �थानीय तहह�को काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व�धी जानकारी लाभ�ाहीको नाम दता� तथा निवकरण �कृया,
भ�ाको दर, �ा� ह�ने वकै र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया, �थानीय सामा�जक सं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�थाह�को सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस स�व�धी
सुचना �थानीय एफ एम लगायतका संचार मा�यमह�वाट �चार �सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी स�व��धत �थानीय तहको वेभ साइटमा रा�नुपन�मा सो
समेत नग�रएकोमा यस काया�लयले पारदिश�ता र जवाफदेिहताको िव�ध �कृयाको पालना गरेको पाइएन । यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन एिकन ह�ने अव�था दे�खएन ।

६५ भरपाइ माफ� त भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काया�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १४ मा �थानीय तहले �िव� गरेको अ�ाव�धक एम.आई.एस. लगतका आधारमा सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम िनकासा पाउने र पर�छेद ५
को बँुदा नं २१ मा भ�ा रकम बैक माफ� त िवतरण गनु�पन� स�ब�धमा �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले यस वष� �. ४,८९,३७,९३२/- भ�ा िवतरण गरेकोमा स�ब��धत वडाका वडा सिचवलाई पे�क� भु�ानी िदई िवतरण
गरेको पाइयो । काय�िव�धमा �यव�था भए बमो�जम पा�लकाले बैिक� �णाली माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६ स�परी�ण
बे�जू स�परी�णः �थानीय सरकार स��ान ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फछ् य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२) (घ) मा बे�जू फछ् य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको
ह�ने �यव�था छ सो �यव�था अ�तरगत पा�लकाले यस वष� देहाय बमो�जम फछ् य�ट गरी � २३३१६२/- बे�जू संपरी�णको लािग अनुरोध गरेकोमा �. २३३१६२/- नै स�परी�ण ग�रएको छ । स�परी�णबाट उ�ेखनीय
बे�जू दे�खएको छैन । यस वष� फछ् य�ट भएको बे�जूको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

आ.व. दफा नं. स�परी�णको �यहोरा र ठहर संपरी�ण रकम

२०७४/७५ २२(८) असुल उपर भइ दा�खला भएको �माण पेश । ३००००

२०७४/७५ ४६ वढी �मण खच� भु�ानी असुल उपर भएको �माण पेश । २०००

२०७६/७७ २४ अ�ीम कर बापतको रकम असुल उपर गरी दा�खला भएको �माण पेश । १७६३

२०७६/७७ २५ डोजर भाडा बहाल करबापतको रकम क�ी गरी बे�जू दा�खला भएको �माण
पेश ।

१९९३९९

ज�मा संपरी�ण भएको �. २३३१६२

६७ अ�ाव�धक बे�जू
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ ।
(�. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू (B) यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू (D) अ�यािवधक बाँक� बे�जू (E=A-B+C+D)

३१७८८ २३३ २६६३४ ० ५८१८९

�म भौचर
न�बर
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