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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 काननुफभोर्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, 
प्रबावकारयता य और्ित्मसभेतको र्विाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनुे 
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 । उर्ल्रर्खत सॊवैधातनक तथा काननुी व्मवस्था एॊव नेऩार 
सयकायी रेखाऩयीऺणभान, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण 
तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य स्थानीम तहसॉग 
सम्फर्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा मस स्थानीम तहको 207७/7८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न 
गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्रोत साधनको प्राति य ऩरयिारन सम्फन्धभा तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य प्रबावकारयताका ऩऺफाट 
र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रदान गनुा तथा सशुासन प्रवर्द्ानभा टेवा ऩयु    माउन ु
रेखाऩयीऺणको उद्देश्म यहेको छ ।रेखाऩयीऺणभा र्वत्तीम र्ववयणको शरु्द्ता, प्रितरत काननुको ऩारना, फजेट तथा 
मोजना तजुाभा, कामाक्रभ कामाान्वमन, खरयद व्मवस्थाऩन, सावाजतनक सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, जवापदेर्हता एवॊ 
ऩायदर्शाता, सेवा प्रवाहरगामतका र्वषमहरुको भूल्माङ्कन गरयएको  छ ।  

रेखाऩयीऺणभा भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण तथा स्रोत व्मवस्थाऩन, आम सङ्करन, 
याजस्व छुट, फजेट अनशुासन, वषाान्तको खिा, खरयद व्मवस्थाऩन, अनतु्ऩादक तथा र्वतयणभखुी खिा, मोजना 
प्राथतभकीकयण, आमोजना छनोट, उऩबोक्ता सतभततफाट बएका तनभााण कामा, दीघाकारीन र्वकासका खाका 
तजुाभारगामतका व्महोया औॊल्माइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट स्थानीम तहभा आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत 
सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको 
मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, रेखाङ्कन तथा सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहनकुा साथै 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण 
प्रततवेदनउऩय छरपर य फेरुज ु पस्मौटसम्फन्धी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको देर्खएन । रेखाऩयीऺणफाट 
औॊल्माएका व्महोयाहरू सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुजउुऩय आवश्मक कायफाही गयी र्वत्तीम अनशुासन हनुे व्मवस्था 
तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा 
रेखाऩयीऺण गरयएको छ । रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीफाट स्थानीम तहका ऩदातधकायीहरूसॉग 
छरपरसभेत गरयएको छ। रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीम तहको 
र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा सधुाय हनुे अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा 
सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभािायीहरू य रेखाऩयीऺण कामाभा सॊरग्न मस कामाारमका 
कभािायीहरू सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  

 

 

   टॊकभर्ण शभाा, दॊगार 
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प्रादेर्शक रेखाऩयीऺण भहातनदेशनारम, प्रदेश नॊ.१  
ऩर सॊखमा् २०७८।७९ 

ि.नॊ.३८८                                                                                             तभतत् २०७९।३।२० 
र्वषम् रेखाऩयीऺण प्रततवेदन । 

श्री अध्मऺज्मू, 

सनुकोशी गाउॉऩातरका, गाउॉ कामाऩातरकाको कामाारम, 
ओखरढुॊगा । 

 

कैर्पमतसर्हतको याम 

हाभीरे सनुकोशी गाउॉऩातरकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्धत अन्म र्ववयण तथा रेखा र्टप्ऩणीहरूको 
रेखाऩयीऺण गयेका छौँ । 

हाम्रो यामभा, मस प्रततवेदनको कैर्पमतसर्हतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका र्वषमरे ऩाने असयफाहेक ऩेस बएको २०७८ 
आषाढ ३१ भा सभाि बएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्धत अन्म र्ववयणरे स्थानीम तहसॉग सम्फर्न्धत प्रितरत 
काननुफभोर्जभ सायबतूरूऩभा सही तथा मथाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्पमतसर्हतको याम व्मक्त गने आधाय 
१.  गाउॉऩातरकारे भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत नेऩार सावाजतनक ऺेर रेखाभानको ढाॉिाभा ऩूणारुऩभा सफै कायोफाय सभावेश नगयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय 

गयेको छ । 

२. रेखाऩयीऺणफाट रू.4 कयोड 75 राख 44 हजाय फेरुज ुदेर्खएको छ । सोभध्मे प्रततर्क्रमाफाट रु.२ कयोड 49 राख 25 हजाय पस्मौट बई 
फाॉकी फेरुज ुरु.2 कयोड 26 राख 19 हजाय कामभ बएकोभा असरु गनुाऩने रू. 48 राख 80 हजाय, प्रभाण कागजात ऩेस गनुाऩने रू.44 राख 
३6 हजाय, तनमतभत गनुाऩने रू.1 कयोड ३२ राख २३ हजाय य ऩेश्की रू.80 हजाय यहेको छ । गाउॉऩातरकाको गत वषाको रु.6 कयोड ३२ 
राख ५9 हजाय फेरुज ुफाॉकी यहेकोभा मसवषा सभामोजन य सम्ऩयीऺणफाट पस्मौट एवॊ मो वषा कामभ बएको फेरुजसुभेत हारसम्भको अद्यावतधक 
फेरुज ु रु.4 कयोड ९0 राख 95 हजाय यहेको छ । गाउॉऩातरकाको फेरुज ुवगीकयण य अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत मसैसाथ सॊरग्न छ । 

३. गाउॉऩातरकाको रेखाऩयीऺणफाट स्रोत य साधनको प्रातिको प्रऺेऩण मथाथाऩयक नबएको, असरुी रक्ष्मअनसुाय नबएको, कभािायीको दयफन्दीअनसुाय 
ऩदऩूतता नबएका कायण र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा प्रबावकारयता नआएको, अनदुानको ऩमााि अनगुभन नबएको, र्वतयणभखुी कामाक्रभ सञ्चारन 
गयेको, आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी कभजोय यहेको रगामतका व्महोया रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा  औ ॊल्माइएको छ । कामाारमफाट सम्प्ररे्षत 
रेखाऩयीऺणको प्रायर्म्बक प्रततवेदन मसको अङ्गको रुऩभा यहेको छ । 

४.  आम्दानी तथा खिाको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्वन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेश्कीफाहेक सम्ऩर्त्त तथा दार्मत्व मर्कन हनेु कुनै 
जानकायी खरुाएको छैन ।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामा नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग सम्फर्न्धत अन्म प्रितरत काननुफभोर्जभ गरयएको छ । र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने स्थानीम तहसॉग हाभी स्वतन्र 
छौँ। त्मसैगयी स्वीकृत आिायसॊर्हताको ऩारना गयी कामासम्ऩादन गयेका छौँ ।रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि गयेका रेखाऩयीऺण प्रभाणहरू हाम्रो याम व्मक्त 
गने आधायका रातग ऩमााि य उऩमकु्त छन  बन्न ेकुयाभा कामाारम र्वश्वस्त छ।   
र्वत्तीम र्ववयणउऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकायीको र्जम्भेवायी 

आतथाक कामार्वतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा अन्म प्रितरत काननुफभोर्जभ सही य 
मथाथा हनेु गयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने तथा जारसाजी  वा अन्म गल्तीका कायण र्वत्तीम र्ववयण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडायर्हत स्वरूऩभा फन्न ेगयी 
आवश्मक आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी रागू गने र्जम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ।गाउॉ कामाऩातरका अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत 
गाउॉऩातरकाको र्वत्तीम प्रततवेदन प्रर्क्रमाको अनगुभनका रातग र्जम्भेवाय यहेका छन ।   
र्वत्तीम र्ववयणको रेखाऩयीऺणउऩय रेखाऩयीऺकको र्जम्भेवायी 

र्वत्तीम प्रततवेदन सभग्रभा जारसाजी  वा अन्म गल्तीसभेतका कायण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडायर्हत होस  बनी उर्ित आश्वस्तता प्राि गयी 
यामसर्हतको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन जायी गनुा रेखाऩयीऺणको उदे्दश्म हो । रेखाऩयीऺणभा उर्ित आश्वस्ततारे साभान्मस्तयको आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको 
हनु्छ तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका नेऩार सयकायी रेखाऩयीऺण भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग 
सम्फर्न्धत अन्म प्रितरत काननुफभोर्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका जारसाजीजन्म वा अन्म गल्ती ऩत्ता रगाउन सक्ने 
तनर्ितता बने हुॉदैन। र्वत्तीम र्ववयणका उऩमोगकताारे साभान्मतमा गने आतथाक तनणामभा नै पयक ऩाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा सभग्रताभा हनेु 
र्वशेष वा जारसाजीजन्म वा अन्म गल्तीराई सायबतूरूऩभा गरत आॉकडा भातनएको छ।  

 

  

        
    

                                                                                    
           (ऩद्मप्रसाद आिामा) 

           नामफभहारेखाऩयीऺक



 

 
 

सनुकोशी गाउॉऩातरका, ओखरढुॊगा 
 

फेरुज ुवगीकयण (र्वतनमोजन, याजस्व, धयौटी य अन्म कायोफाय) 
२०७७।७८  

(रु. हजायभा) 

प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पस्मौट फाॉकी फेरुज ु

फेरुज ु

असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेस्की 
दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण 
कागजात ऩेश 
नबएको 

याजस्व रगत 
र्जम्भेवायी 
नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा  

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

89 50 47544 2 19 24925 87 31 22619 4880 13223 4436 0 0 17659 80 
                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजायभा) 
र्जल्रा गत वषा सम्भको फाॉकी सभामोजन मो वषाको पस्मौट फाॉकी फेरुज ु

मो वषा सम्ऩयीऺणफाट 
कामभ फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

ओखरढुॊगा 63259 0 36783 26476 0 22619 49095 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : सुनकोशी गाउँपा�लका, ओखलढंुगा , सुनकोशी गाउँपा�लका , ओखलढु�ा

काया�लय �मुख Ram Kumar Karki २०७९-२-२ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख subash dhamala २०७८-३-१

बे�जु रकम २२,६१८,९७२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,०४,८४,१७१.१३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २२,४१,०७,१३४ चालु खच� २७,७७,०१,८७३.०४

�देश सरकारबाट अनुदान ८८,६९,००० पँूजीगत खच� १२,३०,३७,६४९.५

राज�व बाँडफाँट ५,९५,९१,१४४.८९ िव�ीय/अ�य �यव�था २६,४२,८६६.३३

आ�त�रक आय २९,३८,२०१.९५

अ�य आय ४६,०६,९९८.६८

कुल आय ३०,०१,१२,४७९.५२ कुल खच� ४०,३३,८२,३८८.८७

बाँक� मौ�दात -४,२७,८५,७३८.२२
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१ प�रचय
प�रचय – �थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस सनुकोशी गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका
अ�तग�त १० वडा, ५२ सभा सद�य, १४३.७५ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २७ हजार ६८७ जनसं�या रहेको छ ।

२ िव�ीय िववरण िव�लेषण
�व�ीय �ववरण �व�लेषण

�ा�ी भ ु�ानी �हसाव

२०७7 �ावण १ देिख २०७8 आषाढ ३१ स�म

�ववरण �ट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भ ु�ानी

व�तुगत/सोझै

भ ु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भ ु�ानी

व�तुगत/सोझै

भ ु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) 464305539.68 295111591.52 5000888 300112479.52 372675302.78 13452781 386128083.78

क. �ाि� (संिचतकोषमा

आ�दानी बाँ�धने)

451589426 290504592.84 5000888 295505480.84 363368341.78 13452781 376821122.78

११००० कर ११ 71856360 59591144.89 0 59591144.89 47466341.78 0 47466341.78

१३००० अनुदान 376233066 227975246 5000888 232976134.00 315902000 13452781 329354781.00

संघीय सरकार १२ 352265120 219106246 5000888 224107134.00 284195000 13452781 297647781.00

�देश सरकार १२ 20936000 8869000 0 8869000.00 31707000 0 31707000.00

आ�त�रक �ोत 12 3031946 0 0 0.00 0 0 0.00

१४००० अ�य राज�व 3500000 2938201.95 0 2938201.95 0 0 0.00

ख. अ�य �ाि� 12716113.68 4606998.68 4606998.68 9306961 0 9306961.00

�वतरण गन� बाक� राज�व 0 0 0 0.00 0 0 0.00

कोषह� 12716113.68 2917078.68 0 2917078.68 9306961 0 9306961.00

धरौट� 0 1689920 0 1689920.00 0 0 0.00

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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संघीय, �देश सरकार वा

अ�य काय��म

0 0 0 0.00 0 0 0.00

भ ु�ानी (ग+घ) 529760203.81 403382388.87 403382388.87 335501329.90 7562477 343063806.90

ग. भ ु�ानी (सि�त कोषबाट) 517044090.13 400739522.54 400739522.54 326194368.90 7562477 333756845.90

२१००० पा�र��मक /

सु�वधा

१८ 146087620 138423212.04 0 138423212.04 137281406.40 31000 137312406.40

२२००० मालसामान तथा

सेवाको उपयोग

१८ 115569360 104644876 104644876.00 53246723 5993050 59239773.00

25000 सहायता (Subsidy) 18 13316000 13213640 0 13213640.00 3530000 0 3530000.00

२७००० सामािजक सुर�ा १८ 29189907.50 20508613 0 20508613.00 15398803 0 15398803.00

२८००० अ�य खच� १८ 1325000 911532 0 911532.00 1163040 0 1163040.00

३१००० गैर �व�ीय

स�प�ी / पूजँीगत खच�

१८ 211556202.63 123037649.50 0 123037649.50 115574396.50 1538427 117112823.50

घ. अ�य भू�ानी 12716116.68 2642866.33 0 2642866.33 335501329.90 7562477 343063806.90

कोषह� 12716113.68 1746921 0 1746921.00 9306961 0 9306961.00

धरौट� 0 1482961 0 1482961.00 0 0 0.00

संघीय, �देश सरकार वा

अ�य काय��म

१६ 0 0 0 0.00 0 0 0.00

क�ी रकम भ ु�ानी/दािखला

गन� बाँक�

(587015.67) (587015.67) 0.00

ङ. यो वष �को बचत (�युन) (65454664.13) (108270797.35) 5000888 (103269909.35) 37173972.88 5890304 43064276.88

च. गतवष�को िज�मेवार� रकम

(अ .�या)

60484171.13 60484171.13 42725318.38 42725318.38

वषा��तको बाक� रकम (ङ +

च)

(65454664.13) (47786626.22) 5000888 (42785738.22) 79899291.26 5890304 85789595.26

ब�क तथा नगद बाक� २४ (42806938.22) (42806938.22) 174739482.34 174739482.34

३ िव�ीय िववरण 

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार
मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले
आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् • �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष�
�ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन । • �थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको
असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दातमा खातागत मौ�दात िभडान भएतापिन अनुदान �ा� रकमलाई स�ब��धत आ�त�रक खातामा ज�मा नगरी सोझै
संिचत कोष ज�मा गरेकोले राज�व खाता र संिचत कोष खातामा फरक छ । आ.ब. २०७७।७८ को अ�तमा म.ल्.प.फा.नं. 275 मा ब�क तथा नगद मौ�दात िन�नानुसार
दे�खएको छः

खाता ब�क मौ�दात

आ�त�रक राज�व खाता 2938201.95

चालु खच� खाता जोर वष� 33862720.02

पँूजीगत खच� खाता 49478446.78

�थानीय तह धरौटी खाता 1141020

�थानीय तह संिचत कोष खाता 17039309.94

�थानीय तह िविवध कोष खाता 916112.68

�थानीय तह �कोष �यव�थापन कोष खाता 254045

ज�मा 105629856.37

• लेखापरी�णका �ममा ब�क नगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन ।
• कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट िशष�कगत बैक नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार बैक मौ�दात ऋणा�मक रहेको तथा

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�थानीय तहका सबै खाताह�को एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले
िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए
बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा
लेखा�न गरेको पाईएन । �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ । 

४ �ज�मेवारी फरक परेको 
�ज�मेवारी फरक परेको – �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन
गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. ६६३८८७२५ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �. ६०४८४१७१।१३
�ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ५९०४५५३।८७ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा काया�लयले
लेखापरी�णमा साना �संचाई तफ� को गतको ब�क मौ�दात नराखी आ�त�रक आयमा आ�दानी गरी फरकको िववरण पेश भएको छ । गत वष�को �ज�मेवारीलाई यथावत
�ज�मेवारी सारेर मा� चालु वष�मा िहसाव िमलान गनु�पद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५ बैक िहसाब िमलान नगरेको 

बैक िहसाब िमलान नगरेको– �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क
काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण
तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण संिचतकोष तफ�  िन�नानुसार
�.3031946.50 फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपद�छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

1. चालु खच� खाता 33862720.02 37711573.48 3848853

2. पँूजीगत खच� खाता 49478446.78 45624593.35 -3853853

3. संिचतकोष १७०३९३०९.९४ १४००७३६३.९४ ३०३१९४6.५0

4. धरौटी ११४१०२० ११४१०२०

5. आ�त�रक राज�व खाता २९३८२०१.९५ २९३८२०१.९५

6. िविवध कोष खाता ९१६११२.६८ ९१६११२.६८

7. �कोप �यव�थापनकोष २५४०४५ २५४०४५

8. आ�त�रक अनुदान ३०३१९४६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६

आ�त�रक िनय��ण �णाली 
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� सो गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले २०७7।७8 को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• �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 ट� �सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन चालु खच� खतामा �.५४७९६२६८.२३, पुजीगत खच� खातामा �.५४९५६२६०.२४ गरी
�.१०९७५२५२८.४७ मौ�दात रहेको पाईयो ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• 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 ।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यमकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यमकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन ।
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यमकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता 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 ।
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• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा 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� िदएको तथा इ टीिडएस नगरेको पाइयो।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन। • �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित
माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली
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 दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र लागत
सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं
काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ 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 कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा
�. २३१४१३७०। खच� लेखेको पाईयो ।
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• संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 2073।12।25 को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा रहेका
पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन । 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 ।

७ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको
दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ ।
यस �थानीय तहमा उपा�य�रउप �मुख �ी दगुा� कुमारी तामाङले २०७7।३।१० गते �. ५३ करोड ७ लाख ४१ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७7।३।
३० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७7।४।४ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

८ अब�डा बजेट 

अब�डा बजेट – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �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�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� चालु बजेटतफ�  �. ३
लाख र पँूजीगततफ�  �. ११ लाख ५० हजार अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� िमितको िनण�यबाट अ�य शीष�कमा पुजीगततफ� को वडाको
िनण�यको आधारमा खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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९ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
चौमा�सक पँूजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई
पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण
अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था
अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ । आषाढमा बढी खच� दे�खनुमा सु�मा �िव� गन� काम आषाढमा मा� गरेकोले बढी खच� भएको �ितवेदनमा
दे�खएको छ ।

�स.नं. पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

कूल खच�: १२३०३७ ६६३१ १७३६९ ९९०३७ ८४०११

खच� �ितशत 5.39 14.12 80.49 68.28
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१० �े�गत बजेट र खच� 
�े�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
२०७६।७७ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ६६७८३००० ५०९३८५५८ ७५.३७

सामा�जक �े� २३४७६२३९२ २१८२३७८७३ ९२.९६

पूवा�धार िवकास �े� १३१९८७७१७ ६२३०८६३८ ४८.२१

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन अ�तर स�ब��धत �े� ४७००००० ३३४४८७४ ७१.१७

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ७८०१०९८० ६५९०९५५९ ८४.४९

ज�मा ५१६२४४०८९ ४००७३९५०२ 77.62

उि��खत िववरण िव�लेषणबाट िन�नानुसार दे�खएको छ:

११ खच� िब�लेषण 

खच� िब�लेषणः पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � २९३८२०१.९५ राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � ४२४०८११५२.८९ समेत � ४२७०१९३५४.८४
आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  � २७७७०१८७३ र पँू�जगत तफ�  � १२३०३७६४९ र समेत � ४००७३९५२२ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा
०.७३ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा �७८५२००० खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको २६७.२३ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको
सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ६५.४८ �ितशत चालु र २९.०२ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास
िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम
अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।
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१२ कम�चारी करार 

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� �ािव�धक पदमा ८७ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. ८०६२४७४ खच� लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको 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 पद वाहेकको अहेव, अनमी, �याव टे��न�सयन लगायत इ��जिनयर र
क��यटुर अपरेटरलाई शशत� तफ� को अनुदानबाट ६१ जना करारमा िनयिु� गरी बष�भरीमा �. 5188000/- भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.......

५,१८८,०००

१३ क�याण कोष 

क�याण कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई
आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले क�याणकोष गठन स�ब�धी
कानून िनमा�ण गरी �वीकृत गरेको पाइएन ।

१४ �यायीक सिमित 

�यायीक सिमित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा
परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष�
फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� २ र यो बष� थप भएको ११ गरी कुल १३ िववाद दता� भएकोमा ९ वटा मा� फ��यौट भई ४ बाँक� दे�ख�छ । �याय
स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।
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१५ दोहोरो सुिवधा 
दोहोरो सुिवधाः गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधा स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन २०७५ ले गाउँपा�लका अ�य� र उपा�य�लाई टे�लफोन,

मोवाइल सुिवधा वापत मा�सक �पमा �मश �.3000/- उपल�ध गराउने �यव�था छ । काय�लायले तोिकए बमो�जको सुिवधा मा�सक �पमा उपल�ध गराएकोमा नमूना
छनौट गरी परी�ण ग�रएकोमा �ोण �साद अ�धकारीले गा.पा. अ�य�को नाममा रहेको मोवाइलमा �रचा�ज गराएको नेपाल टे�लकमको �र�स�ट समावेश गरी रकम
सोधभना� माग गरेको आधारमा �. 9901/- भु�ानी गरेको पाइयो । ऐनमा �यव�था गरी मा�सक सुिवधा भु�ानी गरेकोमा सोही काममा पुन खच� गन� गरेकोले यो वष� �रचाज�
वापत सोधभना� भु�ानी गरेको अ�य मिहनाको रकम पुन यिकन गरी असुल ह�नुपद�छ �.

९,९०१

१६ अनुगमन भ�ा 

अनुगमन भ�ाः गाँउ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन २०७५ को अनुसूची १ (क) मा गाउँपा�लका अ�य�ले �.10000/-, उपा�य�ले �.10000/-,

वडा�य�ले �.4000/- र काय�पा�लका सद�यले �.2000/- 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 सं�या मा�सक अनुगमन भ�ा दर वािष�क अनुगमन भ�ा

अ�य� 1 10000 120000

उपा�य� 1 10000 120000

वडा�य� 10 4000 480000

काय�पा�लका सद�य 6 2000 144000

ज�मा 864000

८६४,०००
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१७ पदा�धकारी पोशाक 

पदा�धकारी पोशाकः भौ.नं.५२५-२०७८।३।३० गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन, २०७५ ले पदा�धकारीलाई सुिवधा स�ब��ध �यव�था गरेको
छ । ऐनमा िनवा�िचत पदा�धकारीह�लाई पोशाक सुिवधा िदने �यव�था नरहेकोमा पा�लकाले बजेटमा पदा�धकारी पोशाक भ�ामा �.६०००००।- िवनिनयोजन गरी
�.५९९५३१।– खच� गरेको पाईयो । पदा�धकारीह�को लािग तयारी पोशाक सेट ख�रद ग�रएकोमा कुल ५१ सेट तयारी पोशाक म�ये ४० सेट मा�को िवतरण भरपाई
�े�ता साथ संल� रहेको पाईयो । बाँक� ११ सेट पोशाकको िवतरणको �माण पेश ह�नुपन� �...

िब�ेता।िबजक नं।िमित ख�रद
साम�ी

दर(मू.अ.कर
समेत)

ईकाई प�रमाण बुझेको �माण पेश ह�नुपन�
रकम

ख�रद बुझेको बाँक�

िफट �वाई�ट कले�शन
िबजक नं १८१-२०७८।३।२०

तयारी कोट ७८९८।७० थान २२ १९ ३ २३६९६

सारी ३१५२।७० थान २२ १९ ३ ९४५८

पशुपित टेलस� िबजक नं.३०-२०७७।३।
२४

तयारी कोट ७८९८।७० थान २९ २१ ८ ६३१९०

दौरा
सु�वाल

४४०१।३५ जोर २९ २१ ८ ३५२११

ज�मा १३१५५५

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � १३१५५५ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।
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१८ खाना तथा िविवध खच� 
खाना तथा िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको
आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.४०३२१२ खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�
पद�छ ।

१९ आ�थ�क सहायता 
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 �योजनको लािग �.४ लाख िविनयोजन गरेकोमा यो वष� ५२ �यि� एवं संघ सं�थालाई �.395000/-

आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।
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२० अनुदान िफता� 

अनुदान िफता� – संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक�
रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । खच� नभई बाँक� रहेको िन�नानुसारको रकममा� स�ब��धत िनकायमा िफता� पठाएको छ ।

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

संघीय सरकार शसत� २३४९३४६२० २२४५५२४१२ १०३८२२०८

िवषेश ५०००००० ५०००००० -

समपुरक १४९१८५०० १४९१८५०० -

अ�य

�देश सरकार शसत� ३९३०००० ३९२५४४६ ४५५४

िवषेश - - -

समपुरक १००००००० ९९९९००० १०००

अ�य - - -

ज�मा २६८७८३१२० २५८३९५३५८ १०३८७७६२

२१ आ�त�रक आयतफ�  ३१,९००
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आ�त�रक आयतफ� ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ दफा 27 बमो�जम आ�नो �ज�मामा रहेको राज�व रकम सोही िदन वा भो�लप�ट ब�क
दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले आ�त�रक आय वापत �. २९३८२०१।१५ मा� देखाई यस वष�को िहसाव तयार गरेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका
�यहोराह�ः
(क) आ�त�रक राज�व (आय) आ�थ�क ऐन २०७७ मा तोिकएको िशष�कगत आधारबाट दा�खला र असुली नदेखाई १४२४९ अ�य द�तुर िशष�कमा मा� देखाएकोले
िशष�कगत असुली गरेको पाइएन ।
(ख) राज�व संकलन काय� १० वटा वडा र न.पा. के��मा गन� गरेकोमा वडागत दिैनक तथा मा�सक असुली र दा�खलाको िववरण तथा म.ले.प.फा.नं. २०५, २०६
बमो�जम दिैनक आ�दानी िववरणको आधारमा �े�ता तयार नगरी वडाबाट �ा� ब�क भौचर कै आधारमा मा� आ�दानी देखाएको भ�े गरेको पाइयो ।
(ग) संकलन गन� छपाई ग�रएका नगरी र�सद छपाई गरी �याएको अव�ध, ठेलीसं�या, �योगमा पठाएको र नगदी र�सद बु�झ�लने कम�चारी, ठेली सं�या �योग भएका र
बाँक� र�सदह� दे�खने गरी र�सद िनय��ण खाता तयार नगरी र�सद नं. र वडा र बु�झ�लने कम�चारी स�म उ�ेख गरेको भएतापिन खच� भएका र नभएका र�सद तथा
िफता� गनु�पन� र�सदको �सल�सलेवार र न�वर सिहत िनय��ण खाता रहेको पाइएन ।
(घ) यो वष� लेखापरी�णमा पेश भएको िववरण अनुसार २८ वटा गो�वारा भौचर म�ये २०७७।३।१…२०७७।३।३० स�मको वडा नं. ८ को �. ४३८०७। समेतलाई
आ�दानीमा देखाएको छ । साथै २०७८।४।८ मा के��मा ज�मा भएको राज�व �. ६४८३१। समेतलाई २०७८।३।३१ मै आ�दानी देखाएको पाइयो ।
(ङ) वडा नं. ९ का वडा सिचव सरोज दनुवारले २०७७।७८ को पुरै अव�धको राज�व वापत �. ११८९८८। २०७८।४।१४ मा� दा�खला गरी भौचर पेश गरेकोमा
काया�लयले २०७७।७८ मा आ�दानी गरेको छ ।
(च) माछापु�छ� े ब�कबाट पा�लकाको खातामा २०७७।१०।२७ दे�ख २०७८।२।२० स�मको ब�क ज�मा भौचरलाई काया�लयले २०७८।३।३१ मा मा� आ�दानी गरेको छ
।
(छ) गाउँपा�लकाको ए�साभेटर �योग नगरी अ�य िनमा�ण �यवसायीको ए�साभेटर �योग गरे वापत �ितघ�टाको दरबाट उपभो�ा सिमितको िवलबाट र नगदी र�सदबाट
�कलन गरेको रमक २०७८।३।३१ मा मा� � २१४१०९। लाई दा�खला देखाएकोले उ� रकम यिकन गन� सिकएन ।
(ज) �टार िव�डस� ए�ड स�लायस� �ा.�ल. ल�लतपुरले गा.पा.बाट ०१…६०० �स.नं. स�मका (६०० थान) र�सद बु�झ�लएको र उ� �ा.�ल.ले मोलुङ र सुनकोशी खोला
नाकाबाट िग�ी, बालुवा, �ाभेल pt\vgg u/L अ�य पाट�ह�लाई घ.मी.को दरबाट िब�� गरी रोय�टी बापत रकम असुली गरी �.४४९७९०।- दा�खला गरेको छ । संकलन
र�सदको िववरण अनुसार घिटमा� दा�खला गरेकोले नपुग �.३१९००।- असुल ह�नुपद�छ �...

(झ) पा�लकाको �काभेटर संचालन वापतको भाडा घ�टाको दरबाट असुल गन� �यव�था भएकोमा ए�साभेटरको संचालन अव�ध र �थान खु�ने गरी िववरण समावेश
नभई अव�ध नखुलाई २०७८।३।३० मा �. ३१५०००।- तथा यो वष� कुल �. ५५५०००।- आ�दानी गरेको दे�खयो ।
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(ञ) वडा नं.४ ले खयर िनक� वापत �ितकेजी �.१ ले ९३५६७ केजीको रकम ज�मा गरेकोमा िनकासीको अव�ध र प�रमाण संल� गरेको पाइएन ।
(ट) वडा नं. ८ ले २०७।४।१ दे�ख २०७८।३।३१ स�मको राज�व �. ४४४५२। २०७८।३।३० मा मा� दा�खला गरेको छ ।
(ठ) वडा नं. ३ ले २०७।४।१ दे�ख २०७८।३।३१ स�मको राज�व �. ७९५५८। २०७८।३।२८ मा मा� दा�खला गरेको छ ।
(ड) वडा नं. ८ ले २०७६।७७ को �ावण दे�ख आषाढ स�मको �. १४४७०। २०७७।११।२० मा� दा�खला गरेकोमा �याज रकम असुल नगरेको �. १४४७।
(ढ) वडा नं. ९ ले २०७६।७७ को २०७७ आषाढ २६ दे�ख आषाढ मसा�त स�मको �. १०१२८।८० २०७७।४।१८ मा मा� दा�खला गा.पा. के��को २०७६।७७ को
रकम २०७७।४।१३ मा मा� दा�खला गरेको �. ६१६५०।
उपरो�ानुसारको अव�थाले आ�त�रक राज�वको असुली, दा�खला, आयको लेखा�न समेत ऐनको �यव�था बमो�जम नभएको र दह�र बह�र (खोला) को �ाकृितक
�ोत िनकासी र िब�� स�ब�धमा कुनै स�झौता नगरी तथा आई.ई.ई वेगर नै िनमा�ण �यवसायीलाई काया�लयले र�सद उपल�ध गराई िवि�को अनुमित िदएको स�ब�धमा
पा�लकाबाटै छानिवन गरी वा�तिवक �पमा असुल ह�नुपन� राज�व यिकन गनु�पद�छ ।

२२ भु�ानीमा कर 

भु�ानीमा कर– आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े
�.55708/- अि�म कर क�ी गरेको छैन । तसथ� उ� कर असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं./ िमित िववरण भु�ानी रकम करको दर कर रकम

कृिष समािनकरण चालु टोल �समपानीमा नयाँ ट�याक ख�े 450780 1.5 6761

521/2077/12/1 घरभाडा 18000 10 1800

काय��म संचालन 35500 1.5 533

िविवध 29500 1.5 445

2/2077/11/12 शा.अ. िववेक कुमार तामाङमाफ� त �िश�ण भ�ा/ सहभािगता भ�ा 6000 15 900

10000 1500

५५,७०८
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3000 450

9000 1350

18000 2700

16/2078/2/20 आलेप शा.अ. िववेक कुमार तामाङमाफ� त �िश�ण भ�ा 19500 15 2925

15/2078/1/20 �ितवेदन तयारी 2000 15 300

काय��म संचालन ५ जना 5000 750

��नप� 6000 900

��नप� 6000 900

मू�या�न 1000 1.5 150

िनब�ध �ितयोिगता 1000 150

�ितवेदन लेखन 2000 15 300

काय��म भ�ा 5000 750

मू�या�न 7000 1050

7000 1050

190/2078/3/6 आलेप शा.अ. िववेक कुमार तामाङ पे.फ िविभ� काय��म संचालन 1260

7577
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6286

7129

7792

ज�मा 55708

२३ �रतपूब�कको कर िबजक 

�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 । तर गाउँपा�लकाले �रत पूक� कको कर वीजक बेगर देहायका िब�ेताबाट मु.अ.कर �.41036/- समेत �.356701/- को सामान ख�रद गरेको छ ।
तसथ� उ� िब�ेताले �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

52-2078।3।30 पशुपित टेलस�ले 601643798
िबजक नं.30/2077/3/24

गत आ.ब.को िबजक िमित 356701 41036

४१,०३६

२४ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

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
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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 । यो वष� �. ५ लाख भ�दा बढीका सडक िनमा�ण स�ब�धी योजनाह�को छनौट गरी परी�ण ग�रएकोमा यसका
केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

�स.

नं.

उपभो�ा सिमितको नाम कामको
िववरण

भु�ानी
रकम

�योग गरेको हेभी
उपकरण

हेभी उपकरणमा भएको
खच�

1. अ�ाखे त�ो वािवया सडक सुधार योजना सडक िनमा�ण १०००००० डोजर ए�काभेटर ११५७२४०.९१

2. टारख�ड आ�भ��याङ लुकुवा सडक िनमा�ण योजना ४६७८५२ ५३०७७७.०८

3. ढाडखोला ने�टे सडक िनमा�ण योजना १०००००० ११२३६१२.२८

4. देिवटार स�ेरी सडक िनमा�ण योजना १०००००० १२२३३४३

5. दोभान खोला िच�े सडक िनमा�ण योजना १०००००० ११३४६७५.९

6. बलखु साधी मोटरबाटो मम�त योजना ८५०००० ८१२२८.६

7. आलेगाउँ सडक िनमा�ण तथा वडा भ�रको सडक �तरो�ती मम�त
योजना

६८०००० ७६३२२०.८

8. सुनकोशी ९ सडक िनमा�ण तथा मम�त योजना १००००० १२९८९७३

9. फो��सङटार �रजव� �ांक� िनमा�ण योजना १०००००
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10. मु�खया टोल �रजव� �ांक� िनमा�ण योजना १०००००

11. थापा पधेरो �ांक� िनमा�ण योजना २५००००

ज�मा ६५४७८५२ ७३१३०७१.५७

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ । 

२५ पे�क� 

पे�क�ः आ�थ�क कािव��ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ बमो�जम पे�क� �लने कम�चारीले तोिकएको काय� स�प� गरी काया�लय फिक� एको 1५ िदन िभ�
फाँटवारी पेश गरी पे�क� फ� �यौट गनु�पन� तथा अ�य संघ सं�था र िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� स�झौतामा तोिकएको �याद िभ� फ� �यौट गनु�पन�मा आ�थ�क
वष�को अ�त स�म िन�नानुसार बाँक� रहेको पे�क� असुल फ� �यौट ह�नुपन� �

पे�क�को िववरण पे�क� �लने �यि�, फम� वा
क�पनीको नाम

�याद
ननाघेको

�याद नाघेको कैिफयत

माग र काय� �गितको आधारमा आधारभुत �वा��य के�� भवन िनमा�णको
भु�ानी गन�

नेपाल फुलवारी । जनता
डेभलपस� जे.भी.

१५८४२२५ पे�क�
जमानतको
�याद समा�
भएको

सुनकोशी गाउँपा�लका िव�ुितकरण योजना सोहन क��ट��सन इटहरी ७,

सुनसरी
१६५००००

सुनकोशी गाउँपा�लका िव�ुितकरण योजना सोहन क��ट��सन ५००००००

८०,०००
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गा.पा. �तरीय मिहला संजाल लि�त काय��म गाउँपा�लका �तरीय मिहला
संजा लि�त काय��म

५०००००

वदैा कुवा खानेपानी दलेु वदैा कुवा खानेपानी दलेु ३१५१५

बा��े �स�नेरी मोटरबाटो योजना फलाटे भ��याङ बा��े �स�नेरी
मोटरबाटो िनमा�ण योजना

१२६०९८७ स�झौताको
अव�ध िभ�
काय� स�प�
नगरेको

गभ�वती मिहलाको �वा��य परी�णको लािग िभिडयो ए�सरे िशिवर संचालन ने� बहादरु कटवाल ३५००००

पोषण काय��म ने� बहादरु कटवाल १०७६००

पोषण काय��म ने� बहादरु कटवाल ९७७४००

मिहला �वा��य �वयंसेिवका स�मान ने� बहादरु कटवाल १५०००००

पोषण िवशेष �वा��य �े�का काय��म संचालन ने� बहादरु कटवाल ३२७०००

पोषण संवेदनशील खानेपानी तथा सरसफाई कृिष पशु िवकास मिहला
बालबा�लका िश�ा शासक�य �ब�ध �े�का काय��मह� संचालन

ने� बहादरु कटवाल १५५०००

व�थ�क से�टरमा आव�यक उपकरण ख�रद मम�त जडान ने� बहादरु कटवाल ८००००

खोप । औष�ध । मेिडकल उपकरण ढुवानी ने� बहादरु कटवाल २०००००
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�वा��य चौक�को �यनुतम सेवा मापद�ड काया��वयन, सु�ीढीकरण तथा सिम�ा
(�वा��य चौक�को �यनुतम सेवा मापद�ड काय��मको सिम�ा)

ने� बहादरु कटवाल २५००००

समुदायमा आधा�रत नवजात िशशु तथा बाल रोगको एक�कृत �यव�थापन
काय��म सिम�ा तथा �वा��य स�थाह�मा onsite coaching

ने� बहादरु कटवाल १०००००

आधारभुत अ�पताल �यामसु�दर राम सागर नेपाल
फुलवारी जे.भी.

२३७०००० को.ले.िन.का.
िविवध
खाताबाट
िदएको पे�क�

ज�मा १५०२१२ ८२९३५१५

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � १०६०७२१२ फ�य�ट का लािग पेश भएको
म�ये � १०५२७२१२ फ�य�ट भइ बाँक� � ८०००० कायम भइ NAMS DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

२६ �वा��य तफ�  
392/2078/3/28, �वा��य संयोजक ने� बहादरु कटुवाललाई मातृ तथा नविशशु आमा सुर�ा काय��मको �. ९५६१०/- भु�ानी गरेकोमा उ� रकम स�ब��धत
सु�केरीह�ले बु�झ�लएको �माण पेश ह�नुपन� �.

काया�लयको िमित २०७७।७।२२ को च न ८९७ बाट अनुरोध भइ आएकोमा काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�यबाट �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको
� ९५६१० फ�य�ट भएकोमा NAMS DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।
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२७ �वा��य तफ�  
388/2078/3/28, व�थ�ङ से�टरमा काय�रत न�स�ङ �टाफलाई रा�ीका�लन सेवा गरे वापत उ�ेख गरी १३ जना कम�चारीलाई �. 213900/- भु�ानी गरेकोमा �ुटी रो�र
समावेश र �मािणत नभएकोले खच� यिकन गन� नसिकएको �.

२१३,९००

२८ बढी िनकासा 
बढी िनकासाः अनुदान अ�तग�त िदइने रकम तोिकए बमो�जम काय� पुरा गरी �ा� िवल भरपाईको आधारमा िनकासा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले रीता कृिष फाम� िवच
स�प� स�झौताको ��तावमा �. 1 लाख खोर िनमा�णमा र �. 1 लाख वंगुर पाठापाठी ख�रदको लागत साझेदारी रहने �यव�था छ । फाम�ले पेश गरेको िवल भरपाईमा
वंगुर ख�रद �. 66000/- मा� रहेकोले स�झौता भ�दा बढी अनुदान िदएको �.

३४,०००

२९ सामा�जक सुर�ा काय��म

२९.१ सामा�जक सुर�ा काय��म अ�तग�त भ�ा िवतरण गदा� सामा�जक सुर�ा ऐन-२०७५, सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६, िव�ुितय �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा
भु�ानी रणनीित-२०७४, सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध-२०७७ को �ावधान बमो�जम गनु� पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकालाई सामा�जक सुर�ा काय��मको
लािग यो वष� नेपाल सरकारबाट �.६३४६४८४८/- �ा� भएकोमा सोही रकम खच� देखाई आ�थ�क िववरण पेश भएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोराह�
िन�नानुसार छन:

२९.२ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं २१ मा सामा�जक सुर�ा भ�ा ब�क माफ� त िवतरण गनु�पन� �यव�था छ । उपरो� �यव�था िवप�रत
गाउँपा�लकाका सबै वडाले ३ चौमा�सकको सामा�जक सुर�ा भ�ा नगद िवतरण गरेको ह� ँदा काय�िव�धको �यव�था पालना गरेको दे�खएन । 
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२९.३ एम.आई.एस िववरण :- 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�लकाबाट �ा� एम.आई.एस मूल अिभलेखको प�र�ण गदा� लाभ�ाहीह�को
िववरण पूण� �पमा भरेको दे�खएन । नमुना छनौट गरी प�र�ण ग�रएकोमा केही लाभ�ाहीको नाग�रकता �माण प� नं नभएको, ना=�=नं दोहो�रएको वा सो भ�दा बढी
रहेको, लाभ�ाहीको बाबु, आमा, बाजेको नाम उ�ेख नगरेको, नाम दोहोरो रहेको समेत दे�खएकोले मृ�य ुभै सकेका सबै 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 भ�ा जान स�ने, मृ�य ुभै सकेकालाई भ�ा भु�ानी ह�न स�ने जो�खम
रहेको ह� ँदा गाउँपा�लकाले एम=आई=एस लगत अ�ाव�धक गरेरमा� भ�ा िवतरण स�ब�धी काय� गनु�पद�छ । 

२९.४ सामा�जक सुर�ा िनयमावली,२०७६ को िनयम ४ मा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� स�ब��धत �यि�लाई उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ । िनयमको उपिनयम क
र ख मा अश� जे� नाग�रक, अश� र असहाय नाग�रक, असहाय एकल मिहला वा आ�नो हेरचाह गन� नस�ने नाग�रक, नेपाल सरकारले तोकेका पाँच वष� उमेर पुरा
नभएका बालबा�लकालाई उपल�ध गराउने सामा�जक सुर�ा भ�ा िनजको संर�क, माथवर, आमा, बुवा वा �याहार सुसार गन� �यि�लाई िदन स�ने भिन �यव�था छ ।
पा�लकाले िविभ� समुहको भ�ा िवतरण गदा� लाभ�ाही बाहेककालाई ह�ते माफ� त भ�ा भु�ानी िदएकोमा भ�ा बु�ने संर�क खुलेको �माण समावेश गरेको पाईएन ।

२९.५ सामा�जक सुर�ा िनयमावली,२०७६ को िनयम ९ अनुसार यस आ�थ�क वष�मा नवीकरण ग�रएको लाभ�ाहीको िववरण माग ग�रएकोमा लेखापरी�णमा सोको िववरण पेश
ह�न नआएकोले यस स�ब�धमा उ�ेख गन� सिकएन ।

२९.६ सामा�जक सुर�ा िनयमावली,२०७६ को िनयम १६ मा �थानीय तहले सामा�जक सुर�ा भ�ाको लािग नयाँ नाम दता�, निवकरण, सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेको
िववरण र �य�तो भ�ा बु�झ�लनेको नामावली, िविवध कारणले एम.आई.एस अिभलेखबाट लगत क�ा भएका लाभ�ाहीको िववरण, �वे��छक �पमा सामा�जक सुर�ा
भ�ा न�लने घोषणा गरेकाको नाम तथा स�मान ग�रएको लगायको िववरण चौमा�सक तथा वािष�क �पमा साव�जिनक गनु�पन� �यव�था छ । य�तो िववरण साव�जिनक गदा�
स�ब��धत �थानीय तह तथा वडा काया�लयमा तथा संभव भएस�म िव�ुितय �णाली माफ� त �काशन ग�र सोको जानकारी िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा हेन�
िनकायमा समेत पठाउनुपन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
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२९.७ सामा�जक सुर�ा िनयमावली,२०७६ को िनयम २२(१) मा ऐन तथा िनयमावली बमो�जम रा�खएको अिभलेख तथा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण स�ब�धमा स�ब��धत
गाँउ काय�पा�लकाका अ�य�ले िनर�तर अनुगमन गनु� वा गराउनुपन� �यव�था छ । अनुगमन िववरण पेश नभएकोले यस स�ब�धमा एिकन ह�न सकेन ।

२९.८ सामा�जक सुर�ा िनयमावली,२०७६ को िनयम २३ मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा वािष�क �ितवेदन
िनयमको अनुसुची ६ को ढाँचामा तयार ग�र उपिनयम २ मा तोिकएको समायव�ध िभ� िवभाग तथा �देशको सामा�जक सुर�ा स�ब��ध िवषय हेन� िनकायमा पठाउनुपन�
मा सो अनुसार पठाउने गरेको दे�खएन ।
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२९.९ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ११ मा ऐनको दफा १९ बमो�जम स�ब��धत �थानीय तहको अिभलेखबाट हटाउनुपन� लाभ�ाहीको नाम
काया�लय �मुखबाट िनण�य गराई �णालीबाट लगत क�ा गरी �थानीय तहको मूल अिभलेखमा समेत जनाउनुपन� �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा पेश भएको
लाभ�ाहीको लगत क�ाको िववरणमा तोिकएको �कृया पुरा ग�र लगत क�ा गरेको स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन ।

समूह वडा १ वडा २ वडा ३ वडा ४ वडा ५ वडा ६ वडा ७ वडा ८ वडा ९ वडा १० ज�मा

अित अश� १ २ ० ३ ० ० ० १ ० ० ७

जे� नाग�रक एकल मिहला ० २ ० १ ४ ० २ २ ० ३ १४

जे� नाग�रक भ�ा द�लत ० ० ० ० ० ० १ ० ० १ २

जे� नाग�रक भ�ा ७० मा�थ २२ २२ ४ २० १८ ५ १३ १४ ३५ ३७ १९०

द�लत बालबा�लका १० ८ ० ३ ० ६ ३ १ ० ११ ४२

पूण� अपा�ता भ�ा ० ० ० ० ० ० ३ २ ० २ ७

िवधवा ३ ० १ १ ७ ० १ १ ० २ १६

ज�मा 36 34 5 28 29 11 23 21 35 65 278
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२९.१० सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं १५(१) मा �थानीय तहले लाभ�ाहीको भ�ा आ�थ�क वष�को ��येक चौमा�सकको अ��य स�म भु�ानी
िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले पिहलो चौमा�सकको पे�क� २०७७ असोज २०, २६ र ३० गते िदएकोमा भ�ा िवतरण ग�र २०७७ फा�गुन १३, १४ र २४ गते
फ�स�एको , दो�ो चौमा�सकको पे�क� २०७७ चै� २६ गते पे�क� िदएकोमा भ�ा िवतरण ग�र २०७८ असार १४ गते फ�स�एको र ते�ो चौमा�सकको पे�क� २०७८
असार १५ मा िदएकोमा भ�ा िवतरण ग�र २०७८ असार २९ मा पे�क� फ�य�ट गरेको पाईयो । काय�िव�धले तोकेको समयाव�ध िभ� �थम र दो�ो चौमा�सकको भ�ा
िवतरण गरेको पाईएन । काय�िव�धमा तोिकएको समय�समा िभ� लाभ�ाहीलाई भ�ा िवतरण ह�नुपद�छ ।

२९.११
गाउँपा�लकाले ��येक वडाको वडा सिचवलाई पे�क� रकम उपल�ध गराई भ�ा िवतरण गरेकोमा तप�सलको वडामा स�ब��धत लाभ�ािहलाई बुझाएको �माण बेगर खच�
लेखेको रकम स�ब��धत वडा सिचवबाट असुल ग�र संघीय स��त कोष दा�खला गनु�पन� दे�खएको �…

वडा
नं

वडा सिचवको
नाम

रकम कैिफयत

८ सुिनल �रजाल १२००० �थम चौमा�सकको भरपाईमा खच� जनाईएकोमा जे� नाग�रक ७० मा�थ समुहको िभम �साद अ�धकारीलाई भ�ा बुझाएको
�माण नदे�खएको ।

४ उिम�ला कुमारी
ख�ी

१२००० दो�ो चौमा�सकको भरपाईमा खच� जनाईएकोमा जे� नाग�रक ७० मा�थ समुहको कृ�णमाया राई (५०३६५।४४७)लाई भ�ा
बुझाएको �माण नदे�खएको ।

१२००० दो�ो चौमा�सकको भरपाईमा खच� जनाईएकोमा जे� नाग�रक ७० मा�थ समुहको मानवण� �े� (३०।५९१)लाई भ�ा
बुझाएको �माण नदे�खएको ।

१२००० दो�ो चौमा�सकको भरपाईमा खच� जनाईएकोमा जे� नाग�रक ७० मा�थ समुहको िमठुमाया राई (१३३०४४।९६२)लाई भ�ा
बुझाएको �माण नदे�खएको ।

८००० दो�ो चौमा�सकको भरपाईमा खच� जनाईएकोमा जे� नाग�रक एकल मिहला समुहको सुजमाया राई (४९।२७८)लाई भ�ा
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बुझाएको �माण नदे�खएको ।

ज�मा 56000

काया�लयको िमित २०७७।७।२२ को च न ८९७ बाट अनुरोध भइ आएकोमा काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�यबाट �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको
� 56000 फ�य�ट भएकोमा NAMS DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

२९.१२ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ९ मा सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको यो�यता स�ब�धमा �यव�था छ साथै सामा�जक सुर�ा
िनयमावली २०७६ को िनयम १३ मा सामा�जक सुर�ा पाईरहेका �यि�को नाम हटाउने र उपिनयम ४ मा ऐन िवप�रत ह�ने ग�र भ�ा �लएको पाईएमा सरकारी बाँक�
सरह असुल गनु�पन� स�ब��ध �यव�था छ । गाउँपा�लकाबाट �थम चौमा�सकमा हातले लाभ�ाहीको नाम ले�ख भ�ा िवतरण गरेकोले दोहोरो भ�ा िवतरण भए नभएको
स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन। दो�ो र ते�ो चौमा�सकमा िवतरण ग�रएको भपा�ई र पा�लकाबाट पेश भएको लगतक�ा िववरणलाई आधारमा मानी नमुना छनौट ग�र
परी�ण गदा� िन�नानुसारको लाभ�ाहीलाई पाउने रकम भ�दा बढी रकम भु�ानी िदएको दे�खन आएकोले थप छानबीन गरी असुल गनु�पन� दे�खएको �…

वडा
नं

लाभ�ाहीको नाम समुह ना � नं पाउने िदएको बढी कैिफयत

१ र�नमाया िब क जे� ७०
मा�थ

१३३०४३।
०५५

० १२००० १२००० दो�ो चौमा�सकमा मृ�य ुजनाई रकम िफता� भएकोमा ते�ो
चौमा�सकमा भु�ानी बु�ने �ेम ब िबक

१ मन कुमारी राई जे� ७०
मा�थ

४०२५ २४००० ४८००० २४००० दो�ो र ते�ो चौमा�सकमा दोहोरो

१ दरीका।�ा�रका राई िवधवा १३३०४३ ८००० १६००० ८००० दो�ो चौमा�सकमा दोहोरो-भ�ा बु�ने यवुराज राई

१ किवता तामाङ िवधवा १३१०४३। ० ८००० ८००० दो�ो िववाह जनाई लगत क�ा २०७७।७।३ मा भएकोमा

४४५,६००
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२२५

२ फुलमाया तामाङ जे� ७०
मा�थ

४२८।१५३६ १२००० २४००० १२००० दो�ो चौमा�सकमा दोहोरो भ�ा बु�ने नानीमाया तामाङ

२ सुकुमाया मगर जे� ७०
मा�थ

१९६।१४५ १२००० २४००० १२००० दो�ो चौमा�सकमा दोहोरो

३ च�� बहादरु िबक जे� ७०
मा�थ

३५६।१२७४
र ३४६।
१२७४

० ३६००० ३६००० मृ�य ुजनाई लगत क�ा २०७७।३।२९ मा भएकोमा
एम.आ.एस िववरण प�र�ण गदा� बाबुको नाम एकै रहेको र ३
वटै चौमा�सक बढी भु�ानी िदएको

४ रण बहादरु राई जे� ७०
मा�थ

३८३।८३८ ० २४००० २४००० मृ�य ुजनाई लगत क�ा २०७६।२।१२ मा भएकोमा �थम र
दो�ो चौमा�सकमा बिढ भ�ा बु�ने च�� बहादरु राई

४ मान बहादरु थापा
मगर

जे� ७०
मा�थ

४२४।८९६ ० ३६००० ३६००० मृ�य ुजनाई लगत क�ा २०७७।१।१५ मा भएकोमा ३ वटै
चौमा�सकमा बिढ भ�ा बु�ने पु�डरी थापा मगर

४ रैकण� राई जे� ७०
मा�थ

२०२५।४१३ ० ३६००० ३६००० मृ�य ुजनाई लगत क�ा २०७७।३।१२ मा भएकोमा ३ वटै
चौमा�सकमा बिढ भ�ा बु�ने िबर बहादरु राई

४ गोठे तामाङ जे� ७०
मा�थ

८२७ ० ३६००० ३६००० मृ�य ुजनाई लगत क�ा २०७६।१२।९ मा भएकोमा ३ वटै
चौमा�सकमा बिढ भ�ा बु�ने न�दे तामाङ

४ ई�वरी �े� िवधवा १३३०४४।
५६९

० १६००० १६००० मृ�य ुजनाई लगत क�ा २०७६।५।९ मा भएकोमा ३ वटै
चौमा�सकमा बिढ भ�ा बु�ने सव�नाम �े� र च� बहादरु �े�
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५ धनमाया तामाङ जे� ७०
मा�थ

२७८१।
१५९५

२४००० ४८००० २४००० दो�ो र ते�ो चौमा�सकमा दोहोरो

५ �वी तामाङ जे� ७०
मा�थ

८४।५६० ० १२००० १२००० मृ�य ुजनाई लगत क�ा २०७७।७।१ मा भएकोमा दो�ो
चौमा�सक बढी भु�ानी

५ सुनमाया कामी जे� ७०
मा�थ

८९।३५ ० १२००० १२००० मृ�य ुजनाई लगत क�ा २०७७।७।१ मा भएकोमा दो�ो
चौमा�सक बढी भु�ानी

६ कृ�ण पुलामी मगर जे� ७०
मा�थ

२।१११४ ० १२००० १२००० मृ�य ुजनाई लगत क�ा २०७७।७।१ मा भएकोमा दो�ो
चौमा�सक बढी भु�ानी भ�ा बु�ने अ�बा ब पुलामी

६ बुि�मान साक� जे� ७०
मा�थ

२१३३।
१०५२

० १२००० १२००० मृ�य ुजनाई लगत क�ा २०७७।८।२ मा भएकोमा दो�ो
चौमा�सक पुरै भु�ानी भ�ा बु�ने देवीमाया साक�

७ बल बहादरु कटुवाल
र वल बहादरु
कटुवाल

जे� ७०
मा�थ

५९२२६।
७१९४

२४००० ४८००० २४००० दो�ो र ते�ो चौमा�सक दोहोरो भ�ा बु�ने आफ�  र पाव�ती
कटुवाल

७ �ितका िबक द�लत
पोषण

२०७४।७।१२ १६०० ३२०० १६०० दो�ो चौमा�सक दोहोरो भ�ा बु�ने िद�लप घताल

८ लेख कुमारी
अ�धकारी

अित
अश�

१३१०४६।
११८

० ३०४०० ३०४०० मृ�य ुजनाई लगत क�ा २०७२।५।१६ मा भएकोमा �थम
चौमा�सकमा �६४००। दो�ो र ते�ोमा �१२०००। भु�ानी

८ अ�ण िबक द�लत
पोषण

२०७१।७।२२ ० १६०० १६०० ५ वष� उमेर पुरा भएकालाई भ�ा िवतरण �थम चौमा�सक
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८ �ललामाया कटुवाल जे�
नाग�रक ए
म

४४५६।
१४६५

१६००० ३२००० १६००० दो�ो र ते�ो चौमा�सक दोहोरो

८ िदल माया काक� िवधवा १७९।५१२ १६००० ३२००० १६००० दो�ो र ते�ो चौमा�सक दोहोरो

१० जगमाया सुवेदी।
जयमाया सुवेदी

जे�
नाग�रक
७० मा�थ

२३५।९१२ २४००० ४८००० २४००० दो�ो र ते�ो चौमा�सक दोहोरो एकै नाग�रकता नं रहेको

ज�मा ४४५६००

उपरो�ानुसार दे�खएका कैिफयतह�मा सुधार ग�र सामा�जक सुर�ा ऐन, २०७५, सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ र सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,

२०७७ मा तोिकएका आधार र �कृया पुरा गरेर मा� खच� गनु�पद�छ ।

३० �धानम��ी रोजगार काय��म

३०.१ �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं 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 पा�लका िभ�का सबै वडामा मोटरबाटो िनमा�ण, �तरो�ती,
सो�लङ, पिहरो िनय��ण, �संचाई संरचाना मम�त लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� २८०७ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.१९३६०492/- खच� गरेको
पाईयो । लि�त वग�लाई २ दे�ख ३१ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �यालामा �.१८३०२२२४/- , �शासिनक र काय��म खच�मा �.१०५8268/- खच� गरी
लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृजना भएको दे�खंदनै ।
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३०.२ नेपाल सरकार �म, रोजगार तथा सामा�जक सुर�ा म��ालयको च.नं.PMEP।१९९ २०७७।९।१३ को प�को बंुदा नं २ र ३ अनुसार पिहलो �ाथिमिककरणमा परेका
बेरोजगारलाई �यनुतम १०० िदन काय� गराई दिैनक �.५१७/- का दरले �याला भु�ानी गनु�पन�मा यस काय��म अ�तग�त संचालन भएका योजनाह�मा डोर हा�जर बाट
२ दे�ख ३१ िदन स�म काय� गराई �िमकलाई �.५१७/- को दरले �याला भु�ानी गरेको पाईयो । सशत� अनुदान �व�प �ा� बजेट खच� गदा� तोिकएको शत�को पालना
गनु�पद�छ ।

३०.३ कामका लािग पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना (स�ालन तथा �यव�थापन)काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ५, बँुदा नं १८(१)मा �िमक �याला भु�ानी
गदा� रोजगार उपभो�ा सिमितको िनण�य र हा�जरी अनुसार वडा अ�य�को �सफा�रस अनुसार ब�क खातामाफ� त रकम भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काय�िव�धको उपदफा
२ मा ब�क शाखा नपुगेको िवशेष अव�थामा �थानीय तहले िनण�य ग�र नगद ैिवतरण गन� पाउने समेत �यव�था छ । पा�लकाले यस काय��म अ�तग�त संचालन भएको
योजनाको �िमक �याला भु�ानी िददंा वडाले संल� गरी पेश गरेको डोर हा�जरलाई भु�ानीको आधार मानी �िमक �याला िनकासा िदएकोमा �िमकलाई �याला
बुझाएको छु�ै भपा�ई संल� गरेको दे�खएन ।

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

३०.४ 410-2078/3/30, योजनामा रकम खच� गदा� �वीकृत बजेटको सीमा िभ� रही खच� गनु�पन� �यव�था छ । ड�फुपाक�  (गोलो) योजनामा �. 300000/- मा� बजेट �वीकृत
भएकोमा उ� योजनाको काय� गराई रकम भु�ानी गदा� �धानम��ी रोजगार योजनाको �यालाबाट �. 700000/- समेत �.1000000/- भु�ानी गरेको पाइयो । योजनामा
�वीकृत बजेटलाई संशोधन वेगर बढी खच� गरेको �.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � ७००००० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३०.५ लागत साझेदारी र खच� अव�थाः 408/2078/3, �धानम��ी रोजगार काय��मबाट रकम भु�ानी गदा� सूचीकृत वेरोजगारह�लाई तोिकएको काय� िदनको आधारमा
भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले सुनकोशी-9 िभ�का सडकको मम�त संभारमा काय�को कूल लागत अनुमान म�ये उपभो�ाले �यहोनु�पन� अंशको लागत
�धानम��ी रोजगार काय��ममा �ा� गरेको �.788914/- बाट सोही योजनाको लािग खच� गन� गरी �याला तफ� को खच�मा उ�ेख गरेको छ । योजनाको काममा सूचीकृत
वेरोजगारको रकम खच� गनु� अगाव ैिनजह�ले सो योजनामा आ�नो पा�र�िमक भु�ानी गन� गरी िनण�य वा सहमित वेगर �.788914/- भरपाई (म�रोल) समावेश गरेको
आधारमा योजना लागतमा समावेश गरेको पाइयो । स�ब��धत लाभ�ाहीको खातामा नै भु�ानी गनु�पन� रकम �वीकृित वेगर योजनामा थप गरी खच� गरेकोले लागत
साझेदारीबाट योजना संचालन गरेको मा�े आधार दे�खएन �.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � ७८८९१४ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

३१ ग�रवसंग िवशे�वर काय��मतफ�  
कारोबारः- भौ.नं. ६-२०७८।३।१५ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय िनकायले कारोवार संचालन गदा� तोिकए बमो�जमकम काय�िव�ध।मापद�ड
तयार ग�र कारोवार संचालन गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस काय��मबाट शि�शाली ह�रयाली समुहलाई बा�ापालन गन� �.३०००००/- िबउपँूजी अनुदान
िदएकोमा िबउपँू�ज कोष संचालन काय�िव�ध तयार गरी �वीकृत गरेको पाईएन । िबउपँुजी �ा� गन� सं�थाले उ� रकमबाट लगानी गरी िफता� गन� अिवध र �याज
स�ब�धमा नखुलेकोले यस स�ब��ध कारोवार �यव��थत गन� िबउपँू�ज कोष संचालन काय�िव�ध तयार गरी लागु गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३२ गाउँ सभाबाट �वीकृत वेगरको काय��म खच� 
गाउँ सभाबाट �वीकृत वेगरको काय��म खच�ः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७३(7) मा काय�पा�लकाले सभाबाट �वीकृत सीमा र िशष�क बािहर गई
बजेट खच� गन� पाउने छैन भ�े �यव�था छ । गाउँ काय�पा�लकाका अ�य� र हे�मेटास नेपाल िवच २०७७।६।२9 दे�ख २०७७।८।७ स�म संचालन गन� गरी �यास
नेपालको सहयोगमा कोिभड-19 बाट �भािवत नाग�रकह�को लािग �. 5124000/- को िविभ� काय��म संचालन गरी स�झौता गरेको आधार यो वष� उ� रकम खच�
गरेकोमा गाउँ सभाबाट सो काय��म र खच� अनुमोदन गराएको पाइएन �.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � ५१२४००० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

३३
20/2077/10/11, उपरो�ानुसारको स�झौता अ�तग�त कृिषशाखामा माटो परी�ण समेत �याव �थापना गन� गरी २०७७।१०।११ मा �. 449525/- मू�यका िविभ�
�याव सामा�ी ख�रद गरेकोमा र �ज�सी दा�खला गरी भु�ानी गरेको छ । सामा�ीह� जडान गरी �याव परी�णको काय� र सेवा �ार�भ नभएकोले खच�को �भावकारीता
दे�खएन । उ�े�य बमो�जमको काय� गनु�पद�छ । 

३४
29/207711, पशुपं�ी िवतरण गदा� पशु�वा��य जाँच गनु�पन� �यव�था छ । स�झौतामा वंगुरको पाठापाठी िवतरण तफ�  �ित समुह १ लाखको दर (१२ घरधुरी) ले रकम
उपल�ध गराउने काय��म रहेकोमा उ� काय��म संचालन गदा� काया�लयले िड.िव.ख�ी ए�ीक�चर �ा.�ल.बाट ४० वटा वंगुरका पाठापाठी ख�रद गरी �. 300000/-

भु�ानी गरेकोमा िवतरण ग�रने वंगुरको �वा��य जाँच वेगर नै ख�रद गरेकोले िवतरण ग�रएका पाठापाठी �वा��य रहेको मा�े आधार दे�खएन । �वा��य परी�ण गराएर
मा� पशु िवतरण काय� गनु�पद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३५ काय��म स�ालन खच� 
काय��म संचालन खच�ः हे�मेटास नेपाल र गाउँपा�लका िवच स�प� स�झौतामा रहेको ढुवानी काय��ममा रहेको �. 120000/- कृिष िवकास सिमितको २०७७।७।२५
को िनण�यबाट वेगर िवतरण तफ� को �. 100000/- र सूचना �वाहको �. 34000/- समेतलाई थोपा �सचाई र ढुवानी तफ�  रकमा�तर गरी खच� गन� र अनुमोदनको लािग
गाउँ सभा पेश गन� िनण�य गरी खच� गरेकोमा उ� खच� (रकमा�तरको) अनुमोदन गाउँ सभाबाट भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � ३४००० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

३६ अनुदान लाभ�ाही छनौट 

अनुदान लाभ�ाही छनौटः अनुदान िवतरण ग�रने काय��ममा लाभ�ाहीको छनौट गदा� �वीकृत स�झौता र आधारबाट गनु�पन� �यव�था छ । �यास नेपाल (हे�भेटास) र
गाउँपा�लका िवच भएको स�झौतामा यवुा, वदेैिशक रोजगारबाट फिक� एका तथा मिहलाह�ले �थानीय तहमा कृिष उ�म संचालन गन� छु�ाएको रकमबाट काय��म
संचालन गदा� िडिव खि� ए�ीकर�चर �ा.�ल.लाई बा�ा फम� िवकास काय��मबाट �.100000/- भु�ानी गरेको पाइयो । उ� फम�ले यस काया�लयलाई वंगुर पाठापाठी
िवतरणका लािग �. 300000/- को वंगुर िवि� गरेको समेत पाइएकोले एकै �यि�लाई गा.पा.ले वंगुर �ोत �यि�लाई बा�ा फम� िवकासको अनुदान िदएको छ । अनुदान
रकम उपल�ध गराउदा तोिकएको आधारमा छनौट गरी लि�त समसहलाई मा� उपल�ध गराउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३७ िफ�ड भ�ा 

िफ�ड भ�ाः 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 �थानीय भ�ाको अित�र� िफ�ड भ�ा उ�ेख गरी यो वष� �. 54000/- 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�नुपद�छ �.

नाम/पद मा�सक िफ�ड भ�ा दर भु�ानी रकम

प.हे.न. कण�माया िगरी 2250 27000

प.हे.न. लसाङ तामाङ 2250 27000

ज�मा 54000

५४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३८ बा��े �स�नेरी सडक योजना 

बा��े �स�नेरी सडक योजनाः �देश सरकारको �. ५० लाख तथा गाउँपा�लकाको �. ४० लाख समेतको समपुरक अनुदानबाट काय� गन� गरी सडक िनमा�ण काय�को
िडिपआर तयार नगरी गाउँपा�लकाले �. ८९९९,५८२।४५ लागत अनुमान �वीकृत गरी ठे�काको मा�यामबाट काय� गराउन िनमा�ण �यवसायी भरोसा क�ट��सनसँग
२०७७।८।९ मा स�झौता भई मिहना िभ� काय� स�प� गन� गरी �. ३२१८४६४।५६ मा ख�रद स�झौता भएको यो िनमा�ण काय�मा दे�खएका �यहोराह�ः

(क) कामको वीमाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा दश लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गराउदा िनमा�ण �यवसायीलाई काय� �थल सु��पएको
िदन दे�ख �ुिट स�याउने अव�ध स�मको स�पूण� �ित �यहोन� गरी वीमा गराएर काम गराउनुपन� �यव�था रहेको छ । यो िनमा�ण काय�मा िनमा�ण �यवसायीसँग भएको
स�झौता वीमा वापत �. ७५ हजार राखी स�झौता भएतापिन कामको वीमा गराएको पाइएन
(ख) घटी अव�धको काय� स�पादन जमानतः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० मा ख�रद स�झौता गदा� िनमा�ण �यवसायीले कामको �ुिट स�याउने
अव�ध भ�दा १ मिहना बढी अव�धको स�मको काय� स�पादन जमानत पेश गनु�पन� �यव�था छ । यो ठे�काको २०७७।९।८ मा स�झौता गदा� पेश गरेको �. २२०००००।
को काय� स�पादन जमानतको अव�ध २०७८।३।८ स�म मा� रहेको छ । िनमा�ण �यवसायीसँग भएको स�झौतामा काय� अव�ध २०७८। जे�स�म तोिकएको र २०७८।
२।५ मा अ��तम िवलको लािग काम नापजाँच काया�लयले िनमा�णको काम २०७८ जे�मा मा� पुरा भएकोमा उ� अव�ध प�चात �ुिट स�याउने अव�ध शु� ह�ने र सोको
अव�ध १ वष� स�म रहनेमा काय� स�पादन जमानतको अव�ध उ� अव�धलाई समे�ने गरी िनयमानुसार नभएकोले घटी अव�धको जमानत मा� �लई काय� गराई भु�ानी
गरेकोले िनयममा तोिकएको अव�ध समेिटएको काय� स�पदान जमानतको अव�ध थप गरी पेश गरेको �माण पेश ह�नपन� �.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � २२००००० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।
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३९ कामको नापजाँच र भु�ानी 
कामको नापजाँच र भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ मा ख�रद स�झौताको वखत पूवा�नुमान नग�रएको प�र��थित काया��वयनको �ममा
सृजना भएका ऐनको दफा ५४ मा तोिकएका पदा�धकारीले भ�रएसन जारी गन� स�ने �यव�था छ । िनयम २३ मा कामको नापी गदा� �पे�सिफकेशन तोिकएकोमा सोही
आधारमा नापजाँच गनु�पन� �यव�था छ । यो सडको काय� गन� लागत अनुमान तयार गदा� सडकको चेनेज ०+०००…      १+२०० स�मको �े�मा किटङको काय� गन� गरी ३
�कारको माटोको प�रमाण राखी स�झौता भएको पाइयो । सडकको िडिपआर नगरी ३ �कारका माटो किटङको प�रमाण कायम गरेको कारण �प� दे�खएन । नयाँ
सडकको ट�याक किटङ गरी कामको भु�ानी गरेकोमा माटो किटङ प�रमाण नापजाँच Xsectional drawing समावेश नगरी गणना ग�रएको छ । िनमा�ण �यवसायीलाई
िदएको माटोको प�रमाण ०+०००…१+२०० स�म १५३६०.३१ घ.मी. रहेकोमा भे�रएसन वेगर अ��तम िवलस�म ०+०००…०+८४० स�मको मा� किटङ गरी
१६१३९.६९ घ.मी.को भु�ानी गरेको पाइयो । 

४० बढी �ययभार 

बढी �ययभारः िनमा�ण �यवसायीको काम चालु रहेकै अव�थामा २०७८।१।१८ को काय�पा�लकाको बैठक नं. ९२ बाट (��ताव नं. २८८) िनमा�ण �यवासयीको स�झौता
प�रमाणको काम पुरा भएको सडको बाँक� काम यसै वष� िभ� ग�रस�नुपन� कोरोना कहर र बोलप� आ�ान गन� समय अभाव रहेको िवषम प�र��थित रहेको देखाई सो
योजनाको बाँक� रकमबाट उपभो�ा सिमित माफ� त गाउँपा�लकाको �च�लत दररेट काम गराई �ािव�धक मू�या�न बमो�जम ह�ने रकम भु�ानी िदने गरी काय� गराउने
िनण�य गरेको छ । उपभो�ा सिमितलाई ०+००…०+५०० स�म ८२६५ घमी मेिशन�ारा किटङ गन� �ज�ा दररेटबाट गरेको पाइयो । स�झौता गरी सिमितलाई २०७८।
२।२५ मा �. १५७५०००। पे�क� िदएको छ । लागत अनुमानमा मूअकर समेतको रकम समावेश गरी स�झौता गरेको र उपभो�ा सिमितले ठे�काबाट काय� गन� िनमा�ण
�यवसायीकै ए�साभेटरबाट काय� गराएको कर िवजक समावेश गरी ०+०००…०+१८० स�मको ३५२०.८० घमीको �. १७५२६२९। को िवल पेश गरेको आधारमा
�. ३१४०१३। पे�क� फ�यौट गरी बाँक� रकम �. १४३८६१६। भु�ानी गरेको पाइयो । ठे�काप�ा भै �ित�पधा�बाट काम गराइएको काममा रकम बचत भएको आधार
देखाई उपभो�ा सिमित गठन गरी िनमा�ण �यवसायीकै मेिशन �योग गरी उपभो�ा सिमितलाई पे�क� िदई काम गराएर भु�ानी गना�ले िनमा�ण �यवसायीसँग काय� गराउदा
�ित िकिम �. ३८३१५०४। परेकोमा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराई �ित िकिम �. ९७३६८२७। का दरले किटङको काम गराई खच� गरेको र वष� स�म काम गन�
तोिकएको �े�िभ� काम स�प� समेत नभएकोले बढी पारी घिटमा� काम गराएको �.

१,७५२,६२९
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४१ गा.पा. िव�ुतीकरणतफ�  
�पे�सिफकेशन गुण�तर परी�ण र कामको अव�थाः २७१।०७८।३।२६, ३१।२०७८।३।२६, साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ बमो�जम रिनङ
िवलको भु�ानी गदा� स�झौताको शत� अनुसार स�प� कामको नापजाँच गरी नापी िकतावमा �मािणत कामको मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लय अ�तग�त
संचा�लत गा.पा. िव�ुतीकरणको काय� गन� िनमा�ण �यवसायीसँग भएको ख�रद स�झौताको शत�मा िनमा�ण �यवासयीले स�लाई गन�, पोल, तार, तथा ट� ा�सफर समेतको
गुण�तर परी�ण स�ब�धी काय� नेपाल िव�ुत �ा�धकरणबाट समेत गराउनुपन� गरी स�झौता भएको छ । काया�लयले यो वष� िनमा�ण �यवसायी सोहन क�ट��सनको �थम
रिनङ िवलबाट �. १३११९५८४। भु�ानी गरेकोमा २०० थान पोल ३६ िकिम तार र १००, ५० र २५ केिभएका �मश १, ५ र २ वटा ट� ा�सफरमरह� समेत स�लाई
गरी भ�ानी गरेकोमा पोल भगवती ��टल, इ�ट�सीज र तार ि�िमयर वायर �ा�लबाट गा.पा. इ��जिनय�रङ क�पनीको �ितिन�ध र िनमा�ण �यवसायीको �ितिन�धमा�को
रोहवरमा �े�ट� ीमा िनरी�ण गरेको आधारबाट ने.िव. �ा�धकरणबाट गुण�तर परी�ण नगरी तथा ट� ा�सफरको उ�पादन क�पनी समेत नखुलेको र िव�ुत �ा�धकरणको
परी�ण वेगर �. ३१६००००। समेत ज�मा �. १०१२००००। को कामको भु�ानी गरेको पाइयो । स�झौताको शत� पुरा नगरी गुण�तर परी�ण वेगर भु�ानी िदएकोले
स�झौता अनुसारको गुण�तर परी�णको पुरै �माण �लएर मा� बाँक� कामको भु�ानी गनु�पद�छ ।

४२ बीमा 
वीमाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ मा दश लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय�को वीमा गराई पेश गनु�पन� �यव�था छ । िनमा�ण �यवसायी सोहन
क�ट��सनसँग भएको स�झौताको िवओ�यमुा �. ६९२०००। को �यव�था गरी स�झौता भएकोमा यो वष� स�मको कामको वीमा गराई �ो�ल�स पेश गरेको पाइएन ।
स�झौताको शत� र िनयमानुसार वीमा गराएर मा� बाँक� काम गराउनुपद�छ । 
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४३ पे�क� जमानत 

पे�क� जमानतः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३ मा िनमा�ण �यवसायीसँग पे�क� रकम भु�ानी गदा� पेश ग�रएको ब�क जमानतको �याद िभ� पे�क�
क�ा गरी स�नुपन� �यव�था छ । काया�लय अ�तग�तको ठे.नं. २।०७६।७७ को वडा �तरीय �वा��य चौक� िनमा�ण गन� िनमा�ण �यवासयी नेपाल फुलवारी जनता �ा�ललाई
पे�क� वापत �.२१७७७०९।- उपल�ध गराउदा पेश गरेको पे�क� ब�क जमानतको �याद २०७८।४।८ स�म मा� रहेकोमा यो वष� �.५९३४८४। क�ा गरी बाँक�
�.१६०६५१६। पे�क� रहेको छ । लेखापरी�ण अव�ध (२०७८।६।८) स�म उ� �यारे�टीको �याद थप भएको नपाइएकोले पे�क� वापतको बाँक� रकम असुल ह�नुपद�छ
�.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � १६०६५१६ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

४४ वडा संचालन खच� 
वडा संचालन खच�ः �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम ३ मा �मण आदेश वा िनण�य िवना �मण खच� गन� वा काजमा जान नह�ने �यव�था छ । काया�लयले वडा
काया�लयह�लाई संचालन खच� वापत वडा सिचवलाई पे�क� िदई फ��यौट गन� गरेको पाइयो । गाउँ सभाबाट बाँडफाँड भै �वीकृत भएको संचालन खच� िमत�ययी ढंगबाट
�वीकृत काय�मा खच� गनु�पन�मा पदा�धकारीह� �मण आदेश �वीकृत वेगर काया�लय मालसामान ख�रद तथा सरकारी कामकाजको �योजनमा सदरमुकाम तथा काठमाडौ ँ
काज खटाई दिैनक तथा �मण भ�ा भु�ानी �लई वडा सिचवले �लएको पे�क�बाट भु�ानी गन� गरेको पाइयो । नमूना छनौट गरी परी�ण ग�रएकोमा िन�नानुसारका भौ.नं.

र िमितबाट देहाय बमो�जम �मण आदेश �वीकृत नगरी �.391200/- खच� गरेको पाइयो ।

भौ.नं./ िमित वडा नं. �मण गन� पदा�धकारी �मण अव�ध खच� रकम �मण �थान कैिफयत

521/07/12/3 8 अ�य� गुणराज भ�राई 2077/8/21-2077/8/27 8100 ओखलढंुगा �मण आदेश �वीकृत नभएको

2077/9/5-2077/9/11 8400 ओखलढंुगा

2077/10/18-2077/10/24 10500 काठमाडौ ँ
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2077/11/9-2077/11/15 8100 ओखलढंुगा

520/2077/12/1 10 अ�य� तुलराम पराजुली 2077/8/14-2077/8/20 8500 ओखलढंुगा

2077/9/12-2077/9/18 8500 ओखलढंुगा

2077/10/4-2077/10/10 8500 ओखलढंुगा

2077/10/25-2077/11/1 8500 ओखलढंुगा

वडा अ�य� कोिपला साक� 2077/8/3-2077/8/9 8500 ओखलढंुगा

वडा अ�य� नृप बहादरु भुजेल 2077/9/26-2077/10/3 8500 ओखलढंुगा

ओम �. धमला 2077/9/12-2077/12/18 8500 ओखलढंुगा

च��कला �े� 2077/9/20-2077/9/26 8500 ओखलढंुगा

519/2077/12/1 ९ वडा अ�य� झनक बहादरु काक� 2077/8/9-2077/8/15 10500 काठमाडौ ँ

2077/10/3-2077/10/9 10500 काठमाडौ ँ

2077/11/11-2077/11/17 7500 ओखलढंुगा

518/2078/3/31 ६ वडा अ�य� िव�ण ुबहादरु आले 2077/8/9-2077/8/15 8500 ओखलढंुगा

2077/9/13-2077/9/18 10500 काठमाडौ ँ

2077/10/3-2077/10/9 8500 ओखलढंुगा
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2077/11/11-2077/11/17 10500 काठमाडौ ँ

2077/11/21-2077/11/27 8500 ओखलढंुगा

517/2078/3/31 १ वडा अ�य� िदपहरी राई 2078/1/24-2078/1/30 8700 ओखलढंुगा

2078/1/3-2078/1/9 8700 ओखलढंुगा

2077/12/13-2077/12/19 8700 ओखलढंुगा

2077/12/9-2077/12/7 8700 ओखलढंुगा

498/2078/3/29 4 वडा अ�य� कुमार बहादरु राई 2077/12/5-2077/12/11 8500 ओखलढंुगा

2078/1/15-2078/1/21 8500 ओखलढंुगा

2078/3/11-2078/3/17 8500 ओखलढंुगा

2078/2/8-2078/2/14 8500 ओखलढंुगा

2077/9/2-2077/9/7 8500 ओखलढंुगा

वडा सद�य ह�रशच�द �े� 2078/1/4-2078/1/20 8500 ओखलढंुगा वडा�य�ले �मण आदेश

वडा सद�य ल�मीमाया राई 2077/12/5-2077/12/11 8500 ओखलढंुगा

वडा सद�य �लद ब. राई 2077/9/1-2077/9/7 8500 ओखलढंुगा

वडा सद�य ह�रच�� �े� 2077/11/20-2077/11/27 8500 ओखलढंुगा
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489/2078/3/27 3 वडा अ�य� िव�ण ुकुमार ख�का 2077/12/23-2077/12/30 8500 ओखलढंुगा

2078/1/2-2078/1/8 8500 ओखलढंुगा

2078/2/1-2078/2/7 8500 ओखलढंुगा

2078/3/15-2078/3/21 8500 ओखलढंुगा

वडा सद�य फूलमाया िव.क. 2077/10/5-2077/10/11 8500 ओखलढंुगा वडा�य�को �मण आदेश

वडा सद�य सीतामाया थापा 2077/8/15-2077/8/21 8500 ओखलढंुगा

वडा सद�य सीतामाया थापा 2077/10/5-2077/10/11 8500 ओखलढंुगा

298/2078/3/13 2 वडा�य� �खलानाथ तामाङ 2077/11/10-2077/11/16 9100 ओखलढंुगा

2077/10/9-2077/10/15 7500 ओखलढंुगा

2077/10/9-2077/10/25 7500 ओखलढंुगा

2077/9/12-2077/9-18 9100 ओखलढंुगा

2077/8/14-2077/8/20 9100 ओखलढंुगा

जा�मा 391200

गाउँ तथा नगरसभाका सद�यह�को सुिवका स�ब�धी ऐन, २०७५ मा भएको �यव�था बमो�जम तोिकएका पदा�धकारीबाट �मण
आदेश �वीकृत गराएर मा� खच� गनु�पद�छ ।
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४५ खच� िशष�क 

खच� िशष�कः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा गाउँपा�लकाले नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको खच� िशष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�ब गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसार काय��म रकम खच� गदा� खच�को वग�करण र �या�या बमो�जम गरेको नपाइएकोले तोिकएको खच� िशष�कबाट मा�
खच� गरी काय��म संचालन गनु�पद�छ ।

भौ.नं./िमित कामको िववरण खच� रकम खच� ले�खएको िशष�क

271/2078/3/13 वडा नं. �ितबावान �गितिशत यवुा �लवले फुटवल खेल संचालन 25000 आ�थ�क सहायता

256/2078/3/11 वडा नं. ५ फुटवल खेल संचालन 32700 िविवध खच�

ज�मा 57700

४६
517/2078/3/31, वडा नं. १ का वडा सद�यह�लाई िन�नानुसाको अिव�धमा वडा नं. 4 र वडा नं. २ का योजना अनुगमनको लािग �मण खटाई दिैनक भ�ा भु�ानी
ग�रएइकोमा अनुगमान ग�रएका योजनाको नाम तथा अनुगमन �ितवेदन समावेश गरेको नपाइएकोले खच� पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपद�छ �.

नाम/पद अव�ध भु�ानी रकम खिटएको वडा

वडा सद�य सहदेव िगरी 2078/1/24-2078/1/30 7500 वडा नं. 4

वडा सद�य �काश सापकोटा 2078/1/24-2078/1/30 7500 वडा नं. 2

ज�मा 15000

१५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np48 of 85

४७ ख�रद स�झौता र भु�ानी 
ख�रद स�झौता र भु�ानीः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा .. मा �थानीय तहको बजेट खच� गन�वे अ��तयारी �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने
�यव�था छ । आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा .. ले िव�ीय अ�धकारको �यव�था गरेको छ । आ�थ�क कारोवार संचालन गदा� अ�धकार
�ा� अ�धकारीको आदेशले खच� गनु�पन� �यव�था छ । वडा बजेटबाट खच� गन� कारोवारमा वडा�य�ह�ले घरभाडा स�झौता गन� अव�ध थप गन� लगायतका कारोवार
समेत संचालन गन� गरेको पाइयो । नमूना छनौट गरी परी�ण ग�रएकोमा वडा नं. ८ मा काया�लय रा�नको लािग मा�सक �. 3000/- भु�ानी गन� गरी रेश �साद भ�राईको
घर तथा मा�सक �. 1500/- भु�ानी गन� गरी �ललानाथ भ�राईको घर भाडामा �लने स�झौता वडा�य�ले २०७७।३।१५ मा गरेको दे�खयो । यसै गरी वडा नं. 10 मा
वडा काया�लय रा�न रमेश कुमार अ�धकारीको घर २०७७।४।१ दे�ख चौमा�सक �. 14000/- भु�ानी गन� गरी वडा सिचवले स�झौता गरी खच� गरेको तथा वडा नं. 9

को वडा काया�लय संचालन गन� २०७५।७६ मा भएको स�झौता बमो�जम वािष�क �. 60000/- ितन� गरी २०७६ आषाढ स�म भएको स�झौतामा वािष�क ५ �ितशत वृि�
गद� भु�ानी गन� शत� रहेको स�झौता वडा�य�बाट िनर�तर कायम उ�ेख गरी यो वष� समेत घर भाडामा भु�ानी गरेको छ । वडा नं. 6 को वडा काया�लय संचालन गन�
२०७६।४।१ दे�ख २०७८।३।३० स�मको वािष�क �. 24000/- मा इ��माया थापाको घर भाडामा �लने स�झौता वडा�य�बाट भएको पाइयो । उपरो�ानुसारको
अव�था नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� दे�खएकोले �थानीय सरकार संचालन ऐन तथा आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व ऐनमा भएका िव�ीय र खच� गन� अ�धकार
�ा� अ�धकारीले मा� ख�रद स�झौता गरी आ�थ�क कारोवार संचालन गनु�पद�छ । 

४८ फम� छनौट तथा अनुदान 

फम� छनौट तथा अनुदानः ७५।२०७७।८।७, हे�मेटाससँग भएको स�झौता अनुसार २०७७।६।२५ दे�ख काय��म संचालन गन� गरी स�झौता भएकोमा बा�ा फाम�
िवकास काय��मको िशष�कबाट छाख� ककनी कृिष तथा पशुपं�ी फाम� सुनकोशी … ९ २०७७।६।१९ मा मा� फम� दता� भएको छ । उ� फम�लाई अनुदान पाउने
लाभ�ाहीमा छनौट गरी २०७७।७।२५ मा सो फम�ले एस.के. नमूना कृिष तथा पशुपं�ी फम�बाट १० वटा बा�ा ख�रद गरेको िवल �. १००००० तथा खोर िनमा�ण काय�
गरेको अ�य िवल समावेश गरी �. १००००००। अनुदान भु�ानी गरेकोले बा�ा पालन स�ब�धी काय� अनुगमन नै नभएको फम�लाई छनौट गरी अनुदान भु�ानी गरेको �.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � १००००० फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।
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४९
७९।२०७७।८।७, मूलखक�  �स.के.सी. ए�ीक�चर �ा�ललाई बा�ा फाम� िवकासको काय��ममा छनौट गरी �. १०००००। अनुदान उपल�ध गराएकोमा उ� फम�ले बंगुर
पाठापाठी िवि� गरी अ�य फम�ह�ले अनुदान पाइरहेकोमा मूलखक�  �स.के.स. फम�ले पिव�ा बा�ा फाम�बाट बा�ा ख�रदको िवल समावेश गरी �. ९५०००। अनुदान
�लएको पाइयो । बा�ा तथा बंगुर िवतरण गदा� �ोत के�� नतोिकएको कारण फम�ह�ले एक अका�लाई पशु िवि� गरी अनुदान �लने अव�था दे�खएकोले य�तो काय�मा
िनय��ण ग�र वािष�क काय� स�प� र फम�को लेखापरी�ण �ितवेदन, काय� �गित �ितवेदन, �लएर मा� अनुदानको लािग छनौट गनु�पद�छ ।

५० काय��म संचालनको आधार 

काय��म संचालनको आधारः �वीकृत अनुमान काय��म संचालन गरी खच� गनु�पन� �यव�था छ । गाउँ सभाबाट ५० �ितशत अनुदानमा िहउदे तथा वष� फलफुल पव��न
काय��म (िकिव,  ओखर, कागती) अनार सु�तला काय��मको लािग ते�ो चौमा�सकमा �. १५००००। मा� रहेकोमा काय�पा�लकाले २०७८।२।२० मा काय��म
संशोधन गरी वष� िव�वा िनशु�क िवतरण गन� िनण�य गरेकोमा काय��म संचालन गदा� दो�ो चौमा�सकको रकम समेतबाट खच� गरी �. ३४६५००। खच� गरेको पाइयो ।
काय��म संचालन गदा� िनलक�ठ ए�ीक�चर �ा�ल ओखलढंुगाबाट ७७०० वटा कागती िव�वा ख�रद गरेकोमा (२०७७।३।१५मा) .... गा.पा.मा पुगेकोमा वडाह�मा
िवतरण िव�वा रोषण अव�था िव�वा अव�थाको अनुगमन �ितवेदन समेत नरहेको �.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � ३४६५०० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

५१ नमुना कृिष फारम 

नमूना कृिष फम� तथा कृषक समुह �मता अिभवृि� काय��म ता�लम �वीकृत काय��म अनुसार १ पटक संचालन गन� गरी काय��म �वीकृत ते�ो चौमा�सकमा उ�
काय��म संचालन गदा� १० वटा ता�लमको खच� समावेश गरेको ... ३ नं. वडामा ३ वटा ता�लम संचालन गरी �. १०००००। खच� गरेको छ । एकै वडामा ३ वटास�म
ता�लम काय��म संचालन गरेकोमा सबै ता�लम २०७८।३।३ दे�ख १३ गते िभ�ैमा संचालन गरी वषा��तमा मा� काय��म खच� गरेको छ । 
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५२ खच� िशष�क 

खच� िशष�कः 407/2078/3/28, �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७२ मा �थानीय तहले नेपाल सरकारले लागु गरेको खच� िशष�क र वग�करण अनुसारको
आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले सशत� चालुतफ� को रकमबाट दराज, पलङ, काप�ट समेतको मालसामान ख�रदगरी ब�ण ए�ड स�लायस�लाई
�.232780/- भु�ानी गरेको िनयिमत नदे�खएको �...

२३२,७८०

५३
406/2078/3/28, सुनौला हजार िदनमा काय��म संचालन गन� रामहरी जनरल �टोस� उदयपुरबाट िविभ� खा�ा� ख�रद र �टवर दा�खला गरी �.339403/- भु�ानी
गरेकोमा उ� सामा�हीह� तोिकएको आधारमा छनौट भएमा लाभ�ाहीलाई िवतरण गरेको भरपाई �माण समावेश नभएको �.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � ३३९४०३ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

५४
17/2078/2/24, शैि�क �याले�डर छपाई वापत कु�तादेवी छापाखानाको िवल समावेश गरी शा.अ. िववेक कुमार तामाङलाई �. 99930/- भु�ानी गरेकोमा उ�रकम
स�ब��धत छापाखानाले बु�झ�लएको नपाइएको र छपाई काय� गनु� अिघ खापाखानालाई छपाई आदेश िदएको �माण समावेश नभएको भु�ानी �.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � १००००० फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।
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५५ एकै योजनामा दोहोरो बजेट 

एकै योजनामा दोहोरो बजेटः 294/2078/3/30, गाउँपा�लकाले योजनाह�मा रकम खच� गदा� गाउँसभाबाट �वीकृत सीमा िभ� रही खच गनु�पन� �यव�था छ । ड�फुपाक�
िनमा�ण योजनामा �. 3 लाख िविनयोजन भएकोमा उ� योजनाको लागत �. 1112872.47 �वीकृत गरेको पाइयो । योजनामा �वीकृत बजेट भ�दा बढीको कामको लागत
अनुमान तयार गदा� सो योजनामा �धानम��ी रोजगार योजना समेतको रकम �. 7 लाख खच� गन� गरी लागत अनुमान �वीकृत गरी �. 1097159/- खच� गरेको पाइयो ।
एक अनुदान िशष�कबाट �वीकृत योजनामा अ�य काय��म खच�बाट रकम थप गरी खच� गराएको पाइयो । �वीकृत काय��म र सीमा िभ� रही खच� गनु�पद�छ ।

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

५६
18/2078/3/26, शा.अ. िववेक कुमार तामाङ शैि�क अ�तरकृया काय��म २०७७।११।२ मा संचालन गरे वापतको रकम भु�ानी गदा� ३२ जना सहभागी रहेको १ िदने
काय��ममा खाजा खच� वापत १३१ सेट खाजा र २८ खानाको िवल समावेश गरी �. 26000/- भु�ानी गरेको पाइयो । काय��म संचालन गदा� �वीकृत न�स� अनुसार
लागत अनुमान �वीकृती नभएको र भ�ा भु�ानी �. 5000/- गरेको म�ये वलराम पोखरेलले भ�ा बु�झ�लएको नपाइएको उ� रकम दा�खला ह�नुपन� �.

१,०००

५७
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४७ मा पे�क� िदनेर फ��यौट गन� स�ब�धी �यव�था छ । काया�लयले कम�चारीह�राई
काय��म संचालन पे�क� िदँदा �वीकृत न�स� र खच�को लागत अनुमान �वीकृत नगरी पे�क� िदने र कम�चारीले समेत एकै �कारको काय��ममा फरक फरक दरमा
िशष�कगत खच� देखाई अित�र� कृयाकलाप संचालन पे�क� �. 250000/- फ��यौट गदा� खाजा खाना वापत �. 52000/- को िवल पेश गरी फ��यौट गरेको दे�खयो ।
न�स� अनुसारको ला�े लागत अनुमान �वीकृत नगराई खच� गन� र िवल पेश गन� काय�मा िनय��ण गरी िमत�ययी ढंगले काय��म संचालन गनु�पद�छ । 

५८
68/2077/9/22, भाडामा �लइने गाडीको भाडा भु�ानी गदा� गाडी �योग गरेवापत भाडाको दर तथा शत� र �योग गन� �यि�ले �योग गरेको �माण समेत समावेश गरेर मा�
भु�ानी ग नु�पन�मा िविभ� िमितमा गाडी �योग गरेको उ�ेख गरी सवारी चालकको िनवेदनको आधारमा �. 61500/- भु�ानी िदएको पाइयो । गाडी �योगको स�झौता
वेगर तथा �योग गन� �यि� नै नखुलाई भु�ानी गरेकोमा सो को खच� पुि�ह�ने �माण पेश ह�नपद�छ �.

६१,५००
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५९
3/2078/3/17, साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११ बमो�जम मालसामान ख�रद गनु� अिघ स�ब��धत मालसामानको �पे�सिफकेशनमा रही लागत
अनुमान �वीकृत गरेर मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले पशु उपचारको लािग आव�यक  औष�धको अनुमािनत लागत �वीकृत नगरी काठमाडौकँा ३
स�लायस�बाट ७८ �कारका औष�धको दररेट �लएर िशिवर संचालन समेत गन�गरी �. 450000/- को औष�ध ख�रद गरेको पाइयो । ख�रद ग�रएका औष�धबाट िशिवर
संचालनमा िवतरण भएको र पशुसेवा उपचारमा औष�ध खपत भएको साथै उपचारका पशु तथा िवतरण ग�रएको औष�धको अिभलेख पेश नभएकोले उ� औष�धको
खपत र पशु उपचारको अिभलेख पेश ह�नपन� �.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � ४५०००० फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

६०
4/2078/2/17, िवराटनगरबाट औष�ध ढुवानी उ�ेख गरी �. 20000/- भु�ानी गरेकोमा औष�धको िववरण तथा ढुवानी ग�रएका औष�धह� �टोर दा�खला गरेको समावेश
नभएकोले सो को �माण पेश ह�नुपद�छ �.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � २०००० फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

६१ बढी भु�ानी 
बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराई भु�ानी गदा� स�झौतामा उ�े�खत उपभो�ाले �यहोनु�पन� अंश
क�ा गरेर मा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । �स�नेरी �या�पेडाँडा मोटर बाटो उपभो�ा सिमितसँग कामको स�झौता गदा� मेिशनबाट माटो का�ने कामको दररेट समावेश
गरी माटो किटङको मा� आइटम समावेश गरी �.1371998.82 को स�झौता भएको छ । उपभो�ा सिमितले उ� काम मेिशनबाट गराई �.1056776/- को मा� कर
िवजक सिहत पेश गरेकोमा काया�लयले �.1377351.97 को मू�या�न गरी िवल तयार गरी सो को ८० �ितशतले ह�नवे रकम भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी िदएको
�.256459.20 असुल ह�नुपद�छ �.

२५६,४५९.२
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६२ सामा�ी वेगर योजनामा खच� 
सामा�ी वेगर योजनामा खच�ः 291/2078/3/30, साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा िनमा�ण काय�को िवल िवजक तयार गरी भु�ानी गदा� नापी
िकतावमा �मािणत वा�तिवका स�प� कामको आधारमा नापजाँच गरी स�प� कामको मा� िवल तयार गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले वडा नं. ९ का सडक
िनमा�ण र मम�त योजनामा गा.पा. पँूजीगतबाट �. 400000/- र वडा बजेटबाट �. 1000000/- छु�ाएकोमा उ� बजेटबाट ५ सडकह�मा कामको इि�मेट र मू�या�न �.

2439113/- को ल.ई. तयार गरी सो म�ये योजनामा छु�ाएको रकमबाट �. 1400000/- र बाँक� �. 863895/- �धानम��ी रोजगार काय��म तफ� को म�रोल समावेश
गरेको पाइयो । �धानम��ी रोजगार काय��मको िववरणमा २०७८।३।७-2078/3/21 स�म ढंुगा सो�लङ काय गरी �याला भु�ानीको �. 957200/- समावेश गरेको
आधारमा गा.पा. बजेट पुरै खच� गरेको छ । ढंुगाको संकलन र ख�रदको िवल भरपाई समेत नरहेकोले ढंुगा सो�लङको काम मू�या�नमा चढाई कामको िवल तयार गरेको र
मू�या�न बढी गरी दवुतैफ�  (�धाम��ी रोजगार र वडा पँूजीगतको) खच� गरेकोले ढंुगा सो�लङ कामको मू�या�नमा �योग भएमा ढंुगाको खच� रकम उ�ेख गरी सामा�ी
संकलन समेतको नापजाँच गन�पद�छ । 

६३ लागत अनुमान �वीकृत भ�दा बढी भु�ानी 
लागत अनुमान �वीकृत भ�दा बढी भु�ानीः 76/2078/1/2, साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितलाई िदएको कामको भु�ानी गदा�
�वीकृत �ज�ा दरबाट काय� गराई भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले भू�के दोभान आ�बोटे खानेपानी योजनामा उपभो�ा सिमितको पाइप ख�रद तथा ढुवानी
समेतको कामको भु�ानी गदा� गा.पा.ले तोकेको ढुवानी सिहतको दर भ�दा िन�नानुसार बढी भु�ानी गरेकोले उ� रकम असुल ह�नुपद�छ �.

पाइप प�रमाण गा.पा.को दररेट ढुवानी सिहत ह�ने दर उ.स.ले पेश गरेको िवजक बढी दर रकम

300 मी (११० केजी ....) 515.99 448.30 425 67.69 20307

200 मी (9० केजी ....) 350.92 300.89 285 50.03 12507.50

ज�मा 32814.50

३२,८१४.५
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६४
300/2078/3/23, संघीय सरकारबाट शश�त तफ� को काय��म संचालन गरी खच� गदा� तोिकएको न�स�को आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण
योजनामा सहभािग लाभ�ाही समुहलाई पकेट िवकास तफ� को रकम उपल�ध गराउदा सािवकका समुहले गरेको काम र सोबाट भएको �गित समेत माग गनु�पन�मा
काया�लयले २०७७।१०।२६ मा मा� दता� भएको िदलु कृिष तथा पशु िवकास फम�लाई २०७८।१।७ मा छनौट गरी �. 100000/- वंगुर पकेट तफ� को रकम भु�ानी
गरेको छ । तोिकएको आधारमा मा� अनुदान उपल�ध गराउनुपद�छ । 

६५ सामा�ीको अव�था 
सामा�ीको अव�थाः साना�संचाई काय��मका उपभो�ा सिमितलाई सिमितले �लएको कामको भु�ानी गदा� कामदार गराएकोमा योजना स�प� गरी अ��तम िक�ता
भु�ानी भई सकेकोमा सामा�ीह� िफता� गरेको नपाइएको र काया�लयले सिमितह�लाई ह�ता�तरण गरी सिमितको �ज�मामा रहेको �माण समेत समावेश गन� गरेको
पाइएन । आ.व. २०७६।७७ मा ४ योजना र २०७७।७८ मा ५ योजनाह�मा सामा�ी ख�रद खच� गरेकोमा उपरो�ानुसार सामा�ी िफता� दा�खला वा ह�ता�तरण
नभएकोले योजनाको रकमबाट ख�रद ग�रएमा यो वष�का सामा�ीको ��थित खुलेको �माण पेश ह�नुपन� �.

४४६,०१२

६६ मम�त खच� 
मम�त खच�ः 256/2078/3/11, भारी उपकरण मम�त स�ब�धी काय� गराउदा मम�त संभार �वीकृतीको आदेश �लई खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयमा रहेको जे.�स.िव.

मम�त गन� २०७८।३।४ मा MAW Earth movers pvt धोिवघाटबाट मम�त गन� आव�यक पाट�पुजा� सिहत �. 30200/- को से�सकोटेशन रहेको र उ� पाट�सको िवि�
िवजक समेत रहेको छ । तर चालक नवराज ख�ीलाई रकम भु�ानी गदा� यिुनभस�ल क�ट��सन ए�ड इ�य�ुमे�ट ट� े िडङको २०७८।३।४ को ६ वटा पाट�स ख�रदको
िवलको �. 19049/- समेत सोधभना� गरेकोमा उ� पाट�सह�को मा� मम�त आदेश �वीकृती गरेको पाइयो । जे.�स.िव.को िव�ेताबाट ख�रद ग�रका पाट�स मम�त आदेशमा
उ�ेख नभएको तर बा� फम�बाट मा�को ममत� आदेश तयार गरी �वीकृती गरेको तथा भौ.नं. २५१।२०७८।३।९ बाट कायालयको बा २ झ ४२१३ गाडी ट� े िडङ
इ�टर�ाइजेजबाट २०७७।११।१९ मा मम�त गराई �. 27660/- भु�ानी मम�त आदेश नं. �वीकृत नगराई भु�ानी गरेको समेत दे�खएकोले हेिभ इ�य�ुमे�ट तथा सवारी
साधन मम�त गराउनु अिघ मम�त आदेश �वीकृत गरी आदेशमा उ�े�खत मम�त काय� स�प� भएपिछ मा� भु�ानी गन� �यव�था ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np55 of 85

६७ खच�को पु��ाई 

खच�को पु��ाईः 273/2078/3/13 सवारी साधन भाडामा �लई भाडा वापत रकम भु�ानी गनु�अिघ सवारी �लने �योजन र दररेट सिहतको स�झौताको आधारमा सवारी
साधन �योग कता�ले लगबुक समेत �मािणत गरी भु�ानी गन�पन� �यव�था छ । काया�लयले िविभ� िमित र भौ.नं.बाट गाडी भाडामा �लएको सावरीचालकको िनवेदनको
आधारमा रकम भु�ानी गदा� �योग कता� नखुलेको तथा दिैनक भाडा दर समेत नखुलाई सावरी चालकको िनवेदनको आधारमा खच� लेखी भु�ानी गन�वे गरेको छ । नमूना
छनौट गरी परी�ण ग�रएकोमा बा १८ च २४२६ को वोलेरो �जप २०७७।९।९ दे�ख १०।७ स�म अव�धकमा ९ िदन तथा िविभन� सामा�ी ढुवानी उ�ेख गरी कमा�
तामाङको िनवेदनको आधारमा �. 88650/- खच� लेखी भु�ानी गरेकोमा सावरी �योग कता� को नाम नामेसी र लगबुक वेगरको खच� भु�ानी गरेकोले खच�लाई पुि� गन�
आधार वेगरको अिनयिमत खच� �.

८८,६५०

६८ दोहोरो अनुदान भु�ानी 
दोहोरो अनुदान भु�ानीः 298/2078/3/23, गाउँपा�लकाले िविभ� काय��मबाट लाभ�ाहीलाई अनुदान उपल�ध गराउदा दोहोरो नपन� गरी तोिकएको आधारमा मा�
भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । हे�मेटास नेपालबाट �ा� रकमबाट सुनकोशी पशुपालन कृषक समुहलाई वंगुरको पाठापाठी िवतरण तफ� को १० पाठापाठीको �. 100000/-

२०७७।८।७ मा उपल�ध गराएकोमा सोही समुहलाई �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना काय��म तफ� को आँप पकेट �े� तफ� को �. 200000/- २०७८।३।
२३ मा अनुदान उपल�ध गराएको छ । एकै समुहलाई एकै आ�थ�क वष�मा दईु काय��मबाट दोहोरो अनुदान िदएको रकम पुन यिकन गरी असुल ह�नुपद�छ �.

२००,०००

६९ कामको स�झौता र िवल भु�ानी 
कामको स�झौता र िवल भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ मा ख�रद स�झौता गदा�को वखत पूवा�नुमान नग�रएको प�र��थित काया��वयनको
�ममा सृजना भएमा ऐनको दफा ५४ मा तोिकएका पदा�धकारीले भे�रएसन �वीकृत आदेश जारी गन� स�ने �यव�था छ । िद��लङ-आ�भ��याङ-पुनटार सडकको
िनमा�ण गन� उपभो�ा सिमितसँग �. 1591717/- को स�झौता भई किटङ, ड� ेन िनमा�ण, �टोनमिशनरी, �टोन सो�लङ समेतका कामको आइटम राखी काय�देश िदएको छ
। उपभो�ा सिमितको फाइनल िवल तयार गदा� कामको भे�रएसन �वीकृत नगरी अ�य आइटम तफ� का कुनै काय� नगराई माटो किटङको कामको मा� काम गराएको र
स�झौतामा 0+000-2+880 स�मको काय� रहेकोमा िवल तयार गदा� 3+180 स�मको किटङ काय� गराई �. 1492500/- भु�ानी गरेकोले स�झौताको शत� र साव�जिनक
ख�रद ऐन २०६३ र िनयमावली २०६४ को �यव�था भ�दा फरक गरी कामको भु�ानी गन� अव�थाको सुधार ह�नुपद�छ । 
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७०
भौ.नं. 389, 409/2078/3/28 र 29, काया�लयले डेँगु िनय��ण अिभयान संचालन तथा अिभमुखीकरण काय� संचालन गन� काया�लयका िविभ� कम�चारीह�लाई २०७८।
२।२० दे�ख २०७८।२।२६ स�मको �मणको आधारमा �. 30000/- भु�ानी िदएकोमा भौ.नं. 409/2078/3/29 बाट २०७८।२।१९ दे�ख २०७८।२।२७ स�म
िप.�स.आर. र ए��टजेन टे� काय�मा खिटएको अव�धको समेत दिैनक �मण भ�ा भु�ानी गरेकोले एकै अव�धमा दोहोरो भ�ा �लएको रकम यिकन गरी असुल गनु�पन� �.

३६,०८८

७१ आ�त�रक लेखापरी�ण

७१.१ काया�लयको आ�त�रक लेखापरी�णबाट औ�याएको वे�जु लेखापरी�ण अव�ध स�म असुल फ��यौट र िनयिमत भै नआएकोले �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छ । 

७१.२ 194,195/2077/11/11, �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम ४ मा सरकारी खच�मा �मण गन� पदा�धकारी र कम�चारीले स�भव भए स�म िकफायती र कम खिच�लो
बाटो र सवारी साधन �योग गरी �मण गनु�पन� �यव�था छ । �देश तहमा संचालन ह�ने ता�लममा सहभागी ह�न उपा�य� र लेखा अ�धकृत रे�मा राई २०७७।१०।१६
दे�ख २०७७।१०।२१ स�म काया�लयबाट इटहरीस�म जाँदा �. 30000/- मा गाडी भाडा �लई रकम भु�ानी गरेको पाइयो । �मण खच� गदा� िमत�ययी तथा िकफायती
आधारबाट गनु�पद�छ । 

७१.३ उ� �मण अव�धको दिैनक तथा �मण भ�ा भु�ानी गदा� पेश भएको फाँटवारीमा २०७७।१०।१६ दे�ख २०७७।१०।१७ स�मको यातायात खच� उ�ेख गरी थप �.

3000/- समेत दावी गरी भु�ानी �लएकोले दोहोरो �मण खच� दे�खएको �. 3000/- असुल ह�नुपन� �.

३,०००

७१.४ 363/2078/2/21, आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४७ मा पे�क� िदने र फ��यौट गन� �यव�था छ । लेखा अ�धकृत रे�मा
राईले काया�लयको दिैनक कामकाजको लािग उ�ेख गरी �. 50000/- पे�क� �लई फ��यौट गदा� खाना, खाजा, साबुन, �याँस �स�ल�डर, कोठा भाडा समेतका मालसामान
ख�रद र खच� समेतका ३ वटा िवल पेश गरी सोही आधारमा पे�क� फ��यौट गरेकोले ख�रद ग�रएका मालसामानको दा�खला �ितवेदन नरहेको साथै खाना खाजा र कोठा
भाडा वापतको रकम खच� गरेको अव�ध, काय��म तथा सहभािगह�को नाम नामेसी समेत समावेश नगरेकोले उ� खच� पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन�
�.

५०,०००
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७२ औषधी ख�रद

७२.१ औषधी ख�रद – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य
�तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर �. 1980500/- का
औष�ध दररेट �लई सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� ि�ानुसार छनः

७२.२ ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको,

७२.३ आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,

७२.४ आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा
यिकन गन� सिकएन ।

७२.५ औष�ध र अ�य �वा��य सामा�ी �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र अ�य�बाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने
नगरेको, तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको
नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी
�ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

७३ कोिभड-19 तफ�
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७३.१ 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-19 सँग
स�ब��धत खच� गदा� �कोष �यव�थापन कोष खाता खोली सोमा रहेको �ज�मेवारी �. 275486/- मा �थानीतहको काय��म बजेटबाट �. 10 लाख र �देश कोिभड
कोषबाट �. 10 लाख समेत आ�दानी गरी सो म�ये कोिभड-19 को िनय��ण र उपचार काय�मा �. 1247179/- खच� गरी बाँक� �. 254045/- सोही खातामा मौ�दात
राखेको छ । कानूनमा भएको �यव�थाको पालना गरी कारोवार संचालन गनु�पद�छ ।

७३.२ काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार यो वष� �वारे��टन र हो��डङ से�टर िनमा�णमा �. 1 लाख जनशि� प�रचालनमा �. 796959/- तथा अ�य िशष�कह�मा �.

350220/- खच� गरेको म�ये जो�खम भ�ामा �. 103480/- (मेिडकल अ�धकृतलाई) खच� गरेको दे�खएको छ । 

७३.३ नपाउने नन�ा��टस भ�ाः नेपाल सरकार �वा��य िवभागले तोिकएका अ�पतालमा काय�रत िवशेष� डा�टरह�लाई तोिकएको मापद�डको आधारमा नन�ा��टस भ�ा
स�ब�धी �यव�था गरेको छ । काया�लयले कोिभड-19 को उपचार गन� करार सेवामा िनय�ु डा. रामभगीरथ शाहलाई २०७८।१।२८ को गाउँ काय�पा�लकाको िनण�य नं.

295 बाट िनजलाई तलव र �थानीय भ�ा बाहेक मा�सक जो�खम भ�ा �. 20190/- र नन�ा��टस भ�ा वापत मा�सक �. 5680/- समेत थप भु�ानी गन� िनण�य गरी
िनय�ु�को शत�मा उ�ेख नभएको र िवशेष� डा�टरको लािग िदईने नन�ा��टस भ�ा समेत भु�ानी गरी बढी �ययभार पारेको �.

१८१,०९०

७३.४ अ�य िनकायबाट �ा� सहायताः गाउँपा�लकालाई कोिभड-19 को िनय��ण र उपचारको लािग िव.िप.कोइलारा �वा��य िव�ान �ित�ानबाट ३ थान अ��सजन
क�स�टेटर �. 150000/-का मेिशन तथा यवुा नेपाल समाजले अ��सजन �स�ल�डर, मा�स, सेिनटाईजर लगायतका �. 1500000/- मू�यका मालसामान उपल�ध
गराएकोमा कटु�जे हे�थ पो�लाई उपल�ध गराएको र ओखलढंुगा संजालको तफ� बाट �. 20 लाख मू�यका अ��सजन �स�ल�डर, िभिडयो ए�सरे मेिशन, ९ थान वेड र
सोसँग स�ब��धत मालसामान, ९ सेट थम�ल गन समेत �ा� भएको िववरबाट दे�खएको छ । 

७३.५ काया�लयको ख�रदः काया�लयले कोिभड-19 उपचारको लािग ५ थान ह��पटल वेड र आइिभ �टे�ड, �याट� ेस, वेड लकर समेत ख�रद गरी आसोलेशन के�� संचालन
गरेको दे�खयो ।
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७३.६ िप.िप.ई. मा�क ख�रदः काया�लयले १३५ थान िपिपई �ितिपस �. 3690/- र स�ज�कल मा�क �ित िपस �. 5.38 का दरले 45000 तथा आरिडिट िकट १२ थान �.

3500/- को दरबाट ख�रद गरेको िववरणबाट दे�खएको छ । 

७३.७ खोजपडताल र पिहचानः गाउँपा�लकाले कोिभड-19 सं�िमतह�को खोजपडतालको काय� गरेकोमा १२४ जना शंका�पद िवरामी म�ये िप�सआर परी�णबाट ४४ जना
सं�िमत दे�खएका तथा ४६८ जनाको ए��टजेन परी�ण ग�रएकोमा १०१ जना सं�िमत दे�खएको िववरण �ा� भएको छ । 

७३.८ 24/2078/3/31, कोिभड-19 िनय��ण र रोकथाम काय�िव�ध िनद�िशकामा कोिभड-19 को उपचारको लािग �ा� रकम सोही �योजनमा मा� खच� गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले �ामीण ग�ती गरेको उ�ेख गरी �हरी चौक� कोषाहारले इ�धनको िवल समावेश गरेको �. 20000/- भु�ानी गरेकोले तोिकएको �योजनमा खच� भएको मा�े
आधार नभएको अिनयिमत भु�ानी �.

२०,०००

७३.९ 14/2078/3/31, वडा नं. १ को २०७७।७।२३ को प�बाट थु�ले घाटमा कोरोना िनय��ण काय�मा खिटएको �हरीको खाना खच� उ�ेख गरी २०७७ �ावण १ दे�ख
आ��वन ९ स�मको �. 54420/- तथा �वारे��टनमा रहेको �यि�को खाना उ�ेख गरी �. 7755/- समेत ज�मा �. 63175/- वडा सिचव पेशल कुमार अ�धकारीलाई
भु�ानी गरेकोमा संल� िकराना पसलको िवलबाट खाना खच� दावी गरेको तथा सिचवले बु�झ�लएकोमा रकम बुझाएको भरपाई समेत नरहेको िनद�िशका िवप�रतको
भु�ानी �. 

६३,१७५

७३.१० अिभलेख वेगरको खच�ः 9/2077/3/31, �सि�चरण न.पा.को ��जाटार हो��डङ से�टरमा सुनकोशी गाउँपा�लकाका िवदेशबाट आएका नाग�रकह�लाई खाना तथा खाजा
वापत उ�ेख गरी गाय�ी होटल ए�ड लज ��जाटारको िवल समावेश गरी 608 छाक खाना �ितछाक �. 125/- का दरले ह�ने �. 76000/- भु�ानी गरेकोमा सो रकम
भु�ानी गदा� खाना खाजा खुवाएको अव�ध तथा ��जाटारमा हो��डङ से�टर रहेको तथा गाउँपा�लकाका नाग�रकह�को नाम नामेसी समेत समावेश गरेको नपाइएकोले
उ� खच� पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपद�छ �.

७६,०००
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७३.११ 6/2077/3/31, नेपाल सरकारले कोरोनाको कारण �वा�र��टनमा रहनुपन� अव�था र खच�को आधार समेत तोिकिदएको छ । वडा नं. 8 का वडा�य� गुणराज भ�राईलाई
२०७६ चै� दे�ख २०७७ आषाढ स�मको �वारे��टन �यव�थापन खच� वापत गत वष�को अव�धको खच� सोधभना� गरेकोमा �वारे��टनमा रहेका �यि�को नाम नामेसी
अव�ध र खच�को िववरण वेगर गतवष�को रकम भु�ानी गरेको �माण वेगरको खच� �.

३३,४००

७३.१२ 5-2078/3/31, �यानममा �थापना भएको �वारे��टनमा आएका नाग�रक र सुर�ा कम�को खाना खाजा वापत वडा नं. 7 का वडा सिचव ह�र�च�� भुलेजलाई �. 30125/-

भु�ानी गरेकोमा �वारे��टन अव�ध तथा �वारे��टनमा रहेको �यि�ह�को िववरण समावेश नभएको र सुर�ाकम�को लािग छु�ै खाना खच� �यहोनु�पन� कारण उ�ेख
नभएको अिनयिमत भु�ानी �.

३०,१२५

७३.१३ 3/2078/3/31, वडा नं. २ मा अ�य� र िवदेशबाट आएका �यि�ह� �वारे��टन व�नुपन� कारण खाना खाथा वापतको रकम उ�ेख गरी वडा सिचव रोशन िगरीको िनवेदन
र खाजा खानाको िवल मा� समावेश गरी भु�ानी गरेकोमा हो��डङ से�टरमा रहेका �यि�ह�को नामनामे�स अव�ध र हो��डङ से�टर खडा गन� िनण�य समावेश नभएको
�माण वेगरको खच� �..

६९,९४०

७४ स�झौता अनुसार काय� नभएको 
स�झौता अनुसार काय� नभएको - उपभो�ा सिमितसँग िनमा�ण काय�को स�झौता गदा� एक आ�थ�क वष� िभ� समप� ह�ने गरी गनु�पद�छ । तर पा�लका र उपभो�ा
सिमितबीच फलोट भ��याङ बा��े �स�नेरी मोटरबाटोको �.५५००१०९/- को काय� गन� गरी स�झौता भएकोमा यस वष� �.१७५२६२९/- को मा� काय� भएको पाईयो ।
सालबसा�ल �पमा बजेट िविनयोजन ह�ने य�ता योजनाह�को काय� समयमा स�प� नह�दाँ पा�लकाको िवकास िनमा�णको काय� �भािवत भएको ह�नुका साथै आ.व.२०७८।
७९ मा समेत उ� योजनामा बजेट िविनयोजन भएको पाईएन । तसथ� समयमै काय� स�प� ह�ने गरी उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गनु�पन� दे�ख�छ ।

७५ 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 ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको आयोजनाको

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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रकम लागत

आधारभुत अ�पताल �सिभक इ��जिनय�रङ १५००००० १४९०००० ८४९९९४७९

�शासिकय भवन �सिभक इ��जिनय�रङ १५००००० १४९०५० १५४१९०७०१

एक�कृत द�लत व�ती िवकास ए.िव.सी. िव�डस� ५००००० ४९७००० ५५७३०४३४

इले��ट�कल नेटवक�  िडि�� �यटुर वक�  १ २
३

�सिभक इ��जिनय�रङ ५००००० 500000 ७२६१५९३६

इले��ट�कल नेटवक�  िडि�� �यटुर वक�  ५ ६
९

न�सा िडजायन ए�ड क�स�ट �ा.
�ल.

५००००० ४८७५०० ५१४६१२६६

इले��ट�कल नेटवक�  िडि�� �यटुर वक�  ४ ७
८

गे�टा �सिभल ५००००० ४८८०० ५२९६८५३४

ज�मा ९०००००० २६७२३५० ४७१९६६३५०

काया�लयले मा�थ उ�े�खत कामको अित�र� २०७७।७८ मा ठे�काको काममा HT लाईन स�ब�धी काय� वडा नं. ७,८,३ र LT लाईन वडा नं. ५, ६, ९ मा परामश�
सेवा स�ब�धी थप काय� गराएको छ ।
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 गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ ।

�म भौचर
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७६ संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म(सशत�तफ� )

७६.१ िश�क दरव�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 39 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

1. िविभ� 39 िव�ालय 180 180 63 5330

७६.२ राज�व बाँडफाँडबाट िश�कको तलब 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 नभएका उ�ेख गरी १४ िव�ालयमा
१९ जना िश�कह�लाई यो वष� राज�व बाँडफाँडबाट पोशाक भ�ा �. 10000/- समेत �. 4402800/- तलब भ�ा भु�ानी गरेकोले िवकास िनमा�ण काय�को लािग �ा�
राज�व बाँडफाँड रकम तलव भ�ामा खच� लेखेको अिनयिमत �.

४,४०२,८००

७६.३
िदवा खाजाः िव�ीय ह�ता�तरण माफ� त शश�त अनुदानमा पाएको रकम खच� गदा� तोिकएको आधार र �वीकृत न�स�को आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले यो वष�
िदवा खाजा काय��म संचालन गन� िव�ालयह�लाई हा�जरी िदन १०० को ह�ने �ित िव�ाथ� �. 15/- का दरले बाल िवकास तफ� का ५३४ र �ाथिमक तह (१-5) तफ�
२२२७ जनाको लािग �. ४७७१५००।– िनकासा गरेकोमा लेखापरी�णमा िव�ालयह�ले िव�ाथ�का अिवभावकलाई रकम बुझाएको िववरण पेश भएतापिन देहायका
िव�ालयह�ले लेखापरी�ण अव�ध स�म उ� रकमबाट भएको खच� र िव�ाथ�लाई बुझाएको �माण पेश नभएको साथै २०७८।१।१३ दे�ख कोिभड-19 को कारणले
िव�ालयह� ब�द रहेकोले िनकासा भएको रकमबाट तोिकएको काय�मा खच� भए नभएको यिकन गरी खच� नभएमा रकम िफता� �लई संघीय संिचत कोष दा�खला ह�नुपद�छ
�.

िव�ालयको नाम िनकासा रकम लेखापरी�णमा पेश भएको िववरणबाट दे�खएको खच� बाँक� कैिफयत

सो�ा�ना �ा.िव. भीरगाउँ 42000 ४२०००

२,४३१,५६०
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जन�योित �ा.िव. �समलचौर 63000 ६३०००

आ�भ��याङ िन.मा.िव. आ�भ��याङ 123000 117300 ५७००

बलखु मा.िव. बलखु 151500 93000 58500

योिग�थान िन.मा.िव. साँधी 109500 १०९५०० हा�जरी िववरण मा� पठाएको

सुनकोशी मा.िव. बलखु 115500 ११५५००

�बु� मा.िव. �यानम 282000 24000 २५८०००

च�पादेवी �ा.िव. रयाले 42000 ४२०००

स�तमाला �ा.िव. खा�टेडाँडा 54000 ५४०००

का�लका �ा.िव. जोरधारा 93000 ९३०००

च�पादेवी िन.मा.िव. ककनी 168000 १६८०००

कटु�जे मा.िव. कटु�जे 144000 १४४०००

कुशादेवी मा.िव. कटु�जे 234000 २३४०००

िभमसेन �ा.िव. घलेपाटी 70500 ७०५००

िशवालय �ा.िव. �ाकुले 48000 ४८०००

सृजनादेवी �ा.िव. कटु�जे 27000 २७०००
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ि�वेणी धाम गु�कुल सं�कृत िव�ालय 55500 ५५५००

का�लका िन.मा.िव. मूलखक� 72000 67500 4500

चौतारा मा.िव. डाँडाखक� 301500 ३०१५०० हा�जरी िववरण मा� पठाएको

महाकाली �ा.िव. चौलागाउँ 105000 १०५०००

थानी िन.मा.िव. जे�ङ 303000 ३०३०००

प�क�या मा.िव. �स�नेरी 148500 147000 १५००

का�लका मा.िव. �स�नेरी 187500 160140 २७३६०

जा�पा �ा.िव. देवीटार 88500 87000 १५००

जनजागृित �ा.िव. सारद�ु�क 73500 ७३५००

जनचेतना �ा.िव. जे�ङघाट 25500 २५५००

ज�मा २४३१५६०
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७६.४ लागत सहभािगता अनुदानः 402/2078/3/28, शश�त अनुदान वापतको रकम खच� गदा� तोिकएको न�स�को आधारमा गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले कृिष तफ� को
ह�ता�त�रत काय��मबाट २०७७।७८ मा पकेट िवकास काय��म अ�तग�त बह�उ�े�यीय नस�री �थापनाको लािग ��ताव पेश गनु�पन� �यव�था छ । गा.पा. वडा नं. ८ मा
रहेको िनलक�ड ए�ीक�चर ए�ड पशुप�ी िवकास �ा.�ल.ले पेश गरेको ��ताव (अनुसूची-3) मा उ� �ा.�ल.सँग कागती, जुनार र सु�तला जातका १ वष� र २ वष� उमेर र
साइजमा िव�वा ३२००० रहेको देखाई टनेल ख�रद र गाड�न पाइप तथा थप कागती, सु�तला र जुनारको िवउ ख�रद गन� समेतको ��ताव लागत पेश गरेको आधारमा
सोही सं�थालाई छनौट गरी �. 200000/- अनुदान उपल�ध गराएको पाइयो । तर �ा.�ल.ले पेश गरेको क�पनी दता�को अिभलेख बमो�जम उ� �ा.�ल. २०७७।७।२७
मा मा� क�पनी र�ज�रको काया�लयमा दता� भएको र वडा नं. 7 ��थत �वु� मा.िव.को ज�गा भाडामा �लने गरी २०७७।१०।२९ मा िव�ालय �यव�थापन सिमितबाट
िनण�य भई वािष�क २५००/- भाडा ितन� स�झौता पेश गरेको आधारमा बह�उ�े�यीय नस�री �थापनाको अनुदान िदएको पाइयो । िव�ालयले ज�गाको भाडा �ा� गरेको
�माण समावेश नभएको र नस�री �थापना नै नभएको क�पनीले ज�गा भाडामा �लने स�झौताको आधारमा अनुदान�ाहीमा छनौट गरी अनुदान िनकासा गरेकोले तोिकएको
आधार पुरा गरी अनुदान िदएको मा�े आधार नदे�खएको �. 

२००,०००

७६.५
406/2078/3/28, शा.अ. िववेक कुमार तामाङको नामको क�ा ८ को परी�ण संचालन खच� पे�क� फ��यौट गरेकोमा क�ा ८ को परी�ा संचालन भएको अव�ध सिहतको
िववरण समावेश नभएको र २०७८।३।१ दे�ख २०७८।३।१० स�मको िन�नानुसारको अव�धमा खच� गरेको िवल भरपाई समावेश गरी पे�क� फ��यौट गरेकोमा खच� सदर
नभएको साथै शैि�क स� सामाि� पिछका खच�का िवल समावेश गरी पे�क� फ��यौट गरेको अिनयिमत �.

िवजक िमित रकम वापत कैिफयत

2078/2/1 20000 �माणप� छपाई 400 �ित

2078/2/16 20000 �माणप� छपाई 400 �ित

2078/3/1 10000 �माणप� छपाई २०० �ित
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2078/3/10 19800 माक�  लेजर ि��ट २२०० �ित

2078/3/1 19928 िव�ालय लेजर

2078/2/25 19400 माक�  इ��ट� २६००

2078/2/12 8000 खाना खाजा ५०/50

ज�मा 117128

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � ११७१२८ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

७६.६ दोहोरो अनुदानः 289/2078/3/22, शश�त काय��ममा �ा� रकम तोिकएको काय��म संचालन िनद�िशकाको आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले िश�ा तफ�
�ा� िश�क दरब�दी तथा राहत अनुदान नपाएका सामुदाियक िव�ालयलाई एकमु� अनुदान कृयाकलापमा रहेको काय��म बजेटबाट जनचेतना आ.िव. जे�ङलाई
�.1000000/- एकमु� अनुदान िदएकोमा सो िव�ालयमा गाउँपा�लकाले राज�व बाँडफाँड अनुदानबाट १ जना िनजी िश�कको तलव भ�ा समेत िनकासा गरेकोले एकै
काय�मा दोहोरो िनकासा िदएको स�ब�धमा यिकन गरी बढी िनकासा रकम संिघय स��त कोष िफता� गनु�पद�छ �.

१,०००,०००

७६.७ सेिनटरी �याडः 94/2077/12/23, काया�लयले यो वष� िव�ालय खुलाई उपल�ध गराउने सेिनटरी �याड ख�रद गरी �. 946386/- खच� गरेकोमा दे�खएका �यहोराह� 

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७६.८
बढी �यभारः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८(२) ख�रद काय� गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । ख�रद िनयमावली
२०६४ को िनयम ११ मा मालसामान ख�रद गदा� �पे�सिफकेशन आधारमा लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले सेिनटरी �याड ख�रद गनु�अिघ
िवलालयमा उ� सुिवधा उपल�ध गराउनुपन� �े�मा सं�याको अनुमान गरी मालसामानको �पे�सिफकेशन खुलाई लागत अनुमान �वीकृत गरेको पाइएन । ख�रद
सिमितको िनण�यानुसार उ�ेख गरी िन�नानुसारका भौ.नं. र िमितबाट देहायको सं�यामा सेिनटरी �याड ख�रद गरी खच� गरेको पाइयो ।

ख�रद िमित �याकेट सं�या (िपस) दर रकम स�लायस�को नाम

2077/9/25 6930 71.99 498906 एस.आर. स�ज�कल

2078/3/30 4125 96 448480 राइज ट� ेड इ�टरनेशनल

ज�मा 11055

उपरो�ानुसारको �याड ख�रद गदा� ३ वटा स�लायस�को दररेट माग गरेको आधारबाट ख�रद काय� गरेकोमा छा�ाह�को सं�या यिकन नगरेको, �याडको �पे�सिफकेशन
नतोकेको, लागत अनुमान �वीकृत नगरेको साथै �ित�पधा� वेगर अिघ�ो पटकको ख�रद मू�य भ�दा पिछ�ो अव�धमा एकै मालसामान ख�रद काय�मा बढी �ययभार
पारेको �.

ख�रद ग�रएका �याड म�ये 2078/3/31 मा १७ िवलालयलाई ५२७५ �याकेटमा� िवतरण गरेकोले बाँक� �याडको ��थित यिकन गनु�पद�छ 

९९,०४१.२५

७६.९
रा�� पित शैि�क काय��मः नेपाल सरकारले २०७७।७८ मा रा�� पित शैि�क काय��म अ�तग�त सामुदाियक िव�ालयमा क�ाकोठा िनमा�ण, खानेपानी सिहत शौचालय,

क��यटुर �याव �थापना, पु�तकालय, िव�ान �योगशाला, िश�ामा निवन �िव�ध लगायत काय��मह�मा रकम िनकासा िदई खच� गन� गरेको छ । पा�लकालाई यो वष� यस
काय��मबाट �ा� रकम पा�लकाले िवलायह�लाई िनकासा पठाएको म�ये लेखापरी�णको अव�ध स�म �ा� िवल भरपाई र काय� स�प� �ितवेदन समेतको परी�ण गदा�
दे�खएका �यहोराः

६५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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· काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७८ मा िव�ालयह�ले �ा� यस काय��मको रकमबाट मालसामान ख�रद, िनमा�ण लगायतका काय�ह� साव�जिनक ख�रद ऐन
२०६३ र िनयमावली २०६४ को आधारमा ख�रद काय� गनु�पन�मा अ�धकांश िव�ालयह�ले िश�ामा निवन �िव�ध तफ� को रकमबाट �यापटप, डे�सटप क��यटुर फिन�चर
�माट� टे�लिभजन सिहतका िव�ुतीय उपकरणह�को �पे�सिफकेशन �वीकृत गरी लागत अनुमान �वीकृत नगरेका ३ वटा दरभाउ मा� �लई ख�रद गरेको, िव�ालयको
�ज�सीखातामा अ�ाव�धक गरी ख�रद मालसामान दा�खला नभएको, भु�ानीमा अि�मकर क�ी नगरेको, मालसामानको वारे��ट �यारे��ट न�लएको समेत दे�खएको छ ।

· िव�ालयसँग काय��म संचालन स�झौता �मुख �शासिकय अ�धकृतले गन� गरेको पाइएन ।

· क��यटुर �याव, �थापनाको रकम �ा� गन� िवलालयह�ले �यावको लािग कोठा तयारी र िव�ुत सेवा समेत अव�था नखुलाएको,

· �सकाई सामा�ी वापतको रकम पाउने पंचक�य मा.िव.ले भ�लवल, फुटवल लगायतका खेल सामा�ी ख�रद काय�मा गरेको िवल भरपाई पेश गरेको छ । भूमे�थान
आ.िव.ले सो िशष�कको रकम िफिन�चर ख�रद काय�मा �. 153084/- र अ�य िव�ालय मसल�द सामा�ीमा खच� गरेको दे�खयो ।

· यस काय��मबाट िनकासा पठाइएका िव�ालय म�ये िन�नानुसारका िव�ालयह�ले उ� रकमबाट भए गरेको कामको काय�स�प� �ितवेदन पेश नगरेकोले तोिकएको
कामका खच� भएमा सोको �माण पेश गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा रकम वापत

कटु�जे मा.िव. कटु�जे 650000 िश�ामा निवन �िव�ध

योगी�थान आ.िव. 1800000 क�ाकोठा िनमा�ण

ज�मा 2450000

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � १८०००००० फ�य�ट भइ � ६५०००० लगत
बाँक� रहेको NAMS DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७६.१०

बढी तलब भु�ानीः िव�ालयमा काय�रत िश�कको तलब भ�ा िनकासा गदा� िश�क दरव�दी अिभलेख अ�याव�धक गरी सोही अनुसार दरब�दी िश�क, अनुदानकोटा
(राहत) िश�क र �ािव�धक धारतफ� का अनुदानमा काय�रत िश�क तथा �िश�कह�को लािग िव�ालयवाट �ा� माग फारम �जु गरी एिकन गरेरमा� रकम िनकासा
िदनुपद�छ । लेखापरी�णमा पेश भएको िववरणको आधारमा नमुना छनोट ग�र प�र�ण गदा� तप�सलको िव�ालयका िश�कलाई पाउने रकम भ�दा बढी भु�ानी िदएको
पाईएकोले भु�ानी िदने आधार पेश ह�नुपन� अ�यथा संघीय संिचत कोष िफता� गनु�पन� दे�खएको �…

िव�ालयको
नाम

िश�कको
नाम

बढी
भु�ानी
रकम

कैिफयत

सर�वती आ
िव

उिम�ला
�यौपाने

७०९१९ िनज िश�क २०७७।६।१९ गते जलक�या आिव च�पादेवी स�वा भई गएकोमा असोजको १० िदनको तलब, चाडपव�
समेत �थम चौमा�सकको बढी भु�ानी गएको

आ�भ��याङ
िनमािव

गोिव�द
यादव

१६३२३ िनज िश�क २०७८।३।१७ गते स�वा भई ज श मािव, स�री स�वा भई गएकोमा असारको १३ िदनको तलब बढी
भु�ानी गएको

�बु� मा िव तारा शमा� ३४४५४ िनज िश�क २०७७।८।२३ गते स�वा भई �वु� मािव, सुनकोशी गाउँपा�लका आएकोमा िनजको रमानामा २०७७
मंिशर स�मको तलब भ�ा �ी िहमाल दश�न आिव सोलुखु�बुबाट भु�ानी िदएको दे�खएकोले २०७७ मंिशरको बढी
भु�ानी भएको क.सं.कोष थप रकम समेत स�ब��धतबाट असल ह�नुपद�छ ।

�बु� मा िव राम पुकार
साह

११८२९ िनज िश�क २०७७।८।२२ गते स�वा भई जा�पा मािव, गएकोमा िनजलाई ते�ो चौमा�सकको िव�ालय िनकासामा
मंिशर पुरै मिहना र पौष १ िदनको तलब जनाई �.३६६७१/- भु�ानी िदएकोमा स�वा भएको अव�ध पिछको बढी १०
िदनको तलब भु�ानी।

ब�खु मािव पोशाक
भ�ा

१०००० यस िव�ालयको आधारभुततफ�  दरव��दमा ४ र राहतमा ४ मा�यिमकतफ�  राहतमा ४ ग�र कुल १२ िश�क काय�रत
रहेकोमा ते�ो चौमा�सकको तलब िनकासा संगै पोशाक भ�ा �.१२००००/- िनकासा िदनुपन�मा �.१३००००/-

िनकासा िदएकोले बढी िनकासा िदएको पोशाक भ�ा िफता� ह�नुपद�छ ।

१४७,६६१�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ब�खु मािव �ा.िश
ि�ितय
संिगता कु
पोखरेल

४१३६ ते�ो चौमा�सकको िव�ालय िनकासामा िनजलाई खाईपाई आएको ६ �ेडमा १ थप ग�र ७ �ेडको �.६५८०/- थप
ह�नुपन�मा ८ �ेड बापत �.७५२०/- को दरले बढी भु�ानी िदएको कसंकोष समेतको रकम असुल ह�नुपद�छ ।

ज�मा 147661

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७६.११
अस�ब��धत कृयाकलापबाट खच�ः ि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 तप�सलको भौचर नं र िमितमा काया��वयन पु��तकको �यवय�था िवप�रत खच� गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको �…

भौ.नं. र िमित कृयाकलाप रकम

४५०-२०७८।
३।३०

छुट पा�पु�तक बापत रकम िनकासा गदा� कृयाकलाप नं २.७.१३.३(�ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण �सकाई साम�ी एवं
क�ा ८ को परी�ा �यव�थापन अनुदान) बाट रकमा�तर बेगर खच� गरेको

१५७०५५

२१७-२०७८।
३।७

कृयाकलाप नं २.७.१३.१३(िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सु�िढकरण एवं काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान) बाट
शाखा अ�धकृत िववेक कुमार तामाङलाई दिैनक �मण भ�ा, खाना खाजा, �टेशनरी सामा�ी बापत भु�ानी िदएको

७००००

११२-२०७७।
११।१८

कृयाकलाप नं १.१.३.४ (मा�यिमक तहको �वीकृत दरव�दीका िश�क राहत अनुदान िश�कका लािग तलबभ�ा अनुदान
िशष�क)बाट बधारभुत तहका िश�कको पा�र�िमक भु�ानी गरेको

२२६२५४

२८४-२०७८।
३।२२

सामुदाियक िव�ालयह�को ते�ो चौमा�सकको िश�ण �सकाई अनुदान रकम कृयाकलाप नं १.१.३.३(आधारभुत तहको �वीकृत
दरव�दीका िश�कको तलब भ�ा अनुदान) बाट �.३१५५५१/- र कृयाकलाप नं १.१.४.१(�ार��भक बाल िबकास सहजकता�को
पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �यव�थापन अनुदान)बाट �.२९४८८९/- समेत कुल �.६१०४४०/- रकमा�तर बेगर खच�
गरेको

६१०४४०

ज�मा १०६३७४९

१,०६३,७४९

७६.१२ पा�पु�तक अनुदानः ि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�पन� �यव�था छ । काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को कृयाकलाप नं २.४.६.१ अनुसार गत वष�को ई.िम.सको आधारमा दो�ो चौमा�सकिभ� ७५
�ितशत रकम िनकासा िदनुपन� र नयाँ ई.िम.स �ा� भएपिछ िव�ाथ� सं�या यिकन गरी िव�ालयले पु�तक ख�रद गरेको िवल भरपाईको आधारबाट त�या� िभडान गरी

२८०,५०९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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थप पा�पु�तकको रकम िनकासा िदनुपन� �यव�था भएकोमा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को च.नं. ३९५ िमित २०७८।३।२५ को प�रप�ानुसार कोिवड-१९
को कारण शैि�क स� २०७८ को ई.िम.स. तयार नभएकोले पुरै रकम िनकासा पठाउन िनद�शन भएको छ । पा�लकाले भौ.नं.२१७-२०७८।३।७ बाट ७५ �ितशत
पा�पु�तक अनुदान बापत �.१९८८७९८/-िव�ालयलाई िनकासा िदएकोमा पुनःभौ.नं.४५०-२०७८।३।३० बाट थप पा�पु�तक बापत �.७८४२५७/-समेत
िनकासा पठाएको छ । िव�ाथ� भना� सं�याको आधारमा मा� िनकासा िदनुपन� उ� थप रकम शैि�क
स� २०७८ को अ�ाव�धक ई.िम.स बेगर िनकासा गरेकोले तप�सलको िव�ालयलाई थप िनकासा िदई खच� गरेको स�ब�धमा नयाँ ई.िम.स.बाट िव�ाथ� सं�या िभडान
ग�र खच� रकम एिकन गनु�पद�छ । िभडानबाट बिढ रकम िनकासा दे�खएमा संघीय स��त कोष िफता� दा�खला गनु�पन� �…

िव�ालयको नाम २०७७ को ईिमस अनुसार िनकासा ह�नुपन� १००%

रकम
िनकासा भएको ७५%

रकम
बाँक� २५% रकम

िनकासा
ह�नुपन�

िनकासा
भएको

बढी िनकासा
रकम

महाकाली �ा िव आ�बोट 12155 9116 3039 5209 2170

बलखु मािव बलखु 141576 106182 35394 59688 24294

योिग�थान िनमािव साँधी 69188 51891 17297 29378 12081

सुनकोशी मा िव बलखु 103405 77554 25851 42513 16662

जनजागृित �ािव भदौरेटार 17190 12893 4297 6832 2535

�बु� मािव �यानम 263056 197292 65764 94523 28759

जगतजननी िनमािव
मानेडाँडा

80040 60030 20010 32206 12196

का�लका िनमािव 69800 52350 17450 28131 10681

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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कोषभ��याङ

च�पादेवी िनमािव ककनी 73638 55229 18409 41878 23469

सुिम�ा �ािव सुक� नागी 9041 6780 2261 11472 9211

कुशादेवी मािव कटु�े 143590 107693 35897 41928 6031

िभमसेन �ािव घलेपाटी 17768 13326 4442 11580 7138

पाटनदेवी िनमािव आ�बोटे 37600 28200 9400 14696 5296

भुमे�थान �ािव ओ�े 11440 8580 2860 4332 1472

चौतारा मािव डाँडाखक� 224919 168689 56230 101506 45276

जलक�या �ािव स�ेरी 12193 9145 3048 7589 4541

थानी िनमािव जे�ङ 191535 143651 47884 101089 53205

प�क�या मािव �स�नेरी 135432 101574 33858 38665 4807

जा�पा �ािव देवीटार 19754 14816 4939 12997 8058

जनचेतना �ािव जे�ङघाट 9282 6962 2320 4947 2627

ज�मा 280509

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७६.१३ भौ.नं.२१७-२०७८।३।७ बाट क�ा ११ र १२ मा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�को लािग पु�तकालयमा आधा�रत ह�नेग�र पा�पु�तक उपल�ध गराउन ४ वटा िव�ालयलाई
जनही �.५० हजारको दरले �.२लाख अनुदान िनकासा िदएको छ । िव�ालयबाट ख�रद भएको पा�पु�तकको िववरण र पा�लकाबाट अनुदान िदएको िव�ालयको
अनुगमन िनरी�ण �ितवेदन �े�तासाथ संल� नदे�खएकोले सोको �माण पेश हनुपन� �… 

२००,०००

७६.१४
छा�वृ��ः- भौ.नं. २१५-207८/3/7, िव�ालयका िव�ाथ�ह�को लािग तोिकएको अपाङ, द�लत तथा छा�ा छा�वृित बापतको 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 �माण र अनुगमन �ितवेदन
पेश ह�नुपन� �.

िव�ालयको नाम द�लत छा�वृ�� (१-८)

सं�या
छा�ा छा�वृ�� (१-५)

सं�या
छा�ा छा�वृ�� (१-८)

सं�या
अपा� छा�वृ��
सं�या

कुल छा�व��
रकम

सेतीदेवी �ािव टाँक�टार 5 15 0 0 8,000

सो�ा�ना �ािव भीरगाँउ 0 15 0 0 6,000

महाकाली �ािव आ�बोट 0 11 0 0 4,400

जन�योित �ािव �समलचौर 0 12 0 0 4,800

का�लका �ािव माटे 4 12 0 0 6,400

आ�भ��या� िनमािव
आ�भ��याङ

2 32 33 0 26,800

बलखु मािव बलखु 9 48 38 १ 41,000

योिग�थान िनमािव साँधी 3 31 21 0 22,000

८३२,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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सुनकोशी मािव बलखु 10 31 29 0 28,000

जनजागृित �ािव भदौरेटार 0 18 0 0 7,200

जय�वरी �ािव बलखु 6 13 0 0 7,600

�बु� मािव �यानम 16 84 79 0 71,600

च�पादेवी मािव र् याले 2 9 0 0 4,400

जगतजननी िनमािव मानेडाँडा 16 26 31 0 29,200

स�तमाला �ािव खा�टेटार 7 13 0 १ 13,000

का�लका �ािव जोरधारा 0 25 0 0 10,000

का�लका िनमािव कोषभ��या� 0 24 28 १ 23,800

च�पादेवी िनमािव ककनी 0 36 17 0 21,200

कटु�जे मािव कटु�जे 29 38 58 0 50,000

सुिम�ा �ािव सुक� नागी 0 9 0 0 3,600

कुशादेवी मािव कटु�जे 20 73 29 १ 51,800

िभमसेन �ािव घलेपाटी 1 20 0 0 8,400

िशवालय �ािव �ाकुले 4 6 0 0 4,000

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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सृजनादेवी �ािव कटु�जे 0 6 0 0 2,400

ि�वेणीधाम सं�कृत िव�ालय 2 17 0 0 7,600

पाटनदेवी िनमािव आ�बोटे 0 14 15 0 11,600

भुमेथान �ािव ओ�े 0 13 0 0 5,200

दामती मािव पारा 36 92 83 0 84,400

का�लका िनमािव मुलखक� 0 12 27 0 15,600

चौतारा मािव डाँडाखक� 12 68 66 0 58,400

महाकाली �ािव नौलागाँउ 0 27 0 0 10,800

जलक�या �ािव स�ेरी 1 13 0 0 5,600

थानी मािव जे�ङ 6 90 61 १ 65,800

प�क�या मािव �स�नेरी 4 34 41 १ 36,600

का�लका मािव �स�नेरी 3 49 58 0 44,000

जा�पा �ािव देवीटार 2 20 0 0 8,800

सर�वती �ािव डाँडागाँउ 3 24 0 0 10,800

जनजागृित �ािव सारद�ुक� 0 11 0 0 4,400

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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गंगा �ािव ढाडखोला 0 5 0 0 2,000

जनचेतना �ािव जे�ङघाट 0 14 0 0 5,600

ज�मा 203 1110 714 6 832,800

७६.१५ 9/2077/11/25, शा.अ. िववेक कुमार तामाङको नामको पा��म ..... काय��म (१-3 आधारभुत तह) २०७७।१०।२६ दे�ख २०७७।१०।२८ स�म संचालन गरी �.

300000/- पे�क� फ��यौट शैि�क सामा�ी ढुवानी वापत �. 10000/- खच� दावी गरेकोमा सामा�ी ख�रदको िवल नरहेको र शैि�क सामा�ी �ा� गरेको �माण वेगर ढुवानी
खच� दावी गरेकोले उ� काय��मको लािग शैि�क सामा�ीको िववरण र ख�रद वा �ाि�को �माण पेश नभएमा भु�ानी रकम असुल ह�नुपद�छ �
काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � १०००० फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ । 

७६.१६ 7/2077/9/9, िश�ा स�ब��धको ता�लम, गो�ी तथा काय��म संचालन गरी खच� गदा� �वीकृत काय��म संचालन न�स�को आधारमा लागत अनुमान �वीकृत गरेर मा� खच�
गनु�पन� �यव�था छ । िव�ालय संचालन काय� ढाँचा २०७७ काया��वयन स�ब�धी २०७७।८।१३ गाउँपा�लकामा भएको बैठकको (�.अ.ह�को उप��थितमा) शा.अ.

िववेक कुमार तामाङलाई काय��म खच� भु�ानी गदा� काय��ममा सहभागीह�लाई �ित �यि� �.1000/- का दरले यातायात खच� वापत भु�ानी गरेको भरपाई समावेश
गरी खच� दावी ग�रएको काय�पा�लकामा स�प� बैठकका सहभािग गा.पा.का कम�चारी र पदा�धकारीलाई यातायात खच� भु�ानी गरेकोमा म�यौदा छलफल प�चात २
जनाको रकम िफता� दा�खला भई आएको छ । बाँक� िन�नानुसारको रकम असुल ह�नुपन� �.

भु�ानी पाउने �यि� रकम कैिफयत

उपा�य� दगुा� कुमारी तामाङ 1000

रे�मा राई 1000

२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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िववेक कुमार तामाङ 1000

राज कुमार थापा 1000

ने� ब. कटुवाल 1000

बलराम पोखरेल 1000

सरोज आचाय� 1000

िमलन िव� 1000

ह�त ब. कटुवाल 1000

स�तोष राई 1000

�ोण �. अ�धकारी 1000

धन �. तामाङ 1000

ज�मा 12000

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � १२००० म�ये � ९००० फ�य�ट भइ �
३००० बाँक� लगत NAMS DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७६.१७ काया�लयले नमूना िव�ालय तफ�  छनौट भएको �वु� मा.िव.लाई �. 10000000/- िनकासा िदई िविभ� कृयाकलाप र भौितक पूवा�धार िवकास समेतको कामको लािग
स�झौता भएको छ । िनकासा �ा� रकमबाट िव�ालयले तोिकएको आधारबाट काय� स�प� गनु�पन�मा काय� नभएमा रकम िफता� गनु�पन�मा नमूना िवलालय गु�योजना
अनुसारका काय� स�प� भए नभएको काया�लयले अनुगमन गरी �ितवेदन �लएको पाइएन । िव�ालयले पेश गरेको छा�ावास भवन िनमा�ण र �याव मम�त संभार ��तावको
आधारमा छनौट भई रकम िनकासा गरेकोमा दे�खएका �यहोराह�ः

७६.१८ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट �. 1 करोड स�मको लागत अनुमानको काय� गराउन सिकने �यव�था भएकोमा
िव�ालयको छा�ावास भवन िनमा�णको लागत �. 10011045.17 रहेको पाइयो । उ� छा�ावास भवन िनमा�ण गन� उपभो�ा सिमित गठन गरी �माण पेश भएन । भवन
िनमाण काय�को िवल तयार गरी खच� गन� र काय� स�प� तयारी गा.पा.का �ािव�धक र �मुख �शासिकय अ�धकृतले मा� �मािणत गरेको तर िव�ालय �यव�थापन
सिमितले उ� काय�लाई �मािणत नगरेको, िव�ालयमा पठाएको रकमबाट साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ र िनयमावली २०६४ को �यव�थाको पालना गरी ख�रद काय�
भएको दे�खएन । िनकासा िदएको म�ये खच� नभै बाँक� रकम िफता� दा�खला गरेको नदे�खएको �.

२५९,७२१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७६.१९ ख�रदको अव�थाः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८ बमो�जम साव�जिनक िनकायले वािष�क दश लाख भ�दा बढी रकमको ख�रद गनु�पन� भएमा वािष�क
ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले २०७७।७८ को लािग ख�रद योजना �वीकृत गरेको पाइएन । काया�लयले मसल�द ता छपाई काय� गन� �.

199200/- को लागत अनुमान तयार गरी २०७७।१०।२२ मा मा� सूचना �काशन गरेको छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८४(१०) मा �सलब�दी
दरभाउ प� खोलेको िमितबाट १५ िदन िभ� दरभाउ प� �वीकृत गनु�पन� ८४(११) मा दरभाउप� �वीकृत भएको ७ िदन िभ� स�ब��धत दरभाउप�दातालाई स�झौता गन�
आउन सूचना िदनुपन�, सूचना �ा� गन� दरभाउप�दाताले सूचना पाएको िमितले ७ िदन िभ� काय�स�पादन जमानत पेश गरी स�झौता गनु�पन� �यव�था छ ।यो दरभाउप�
२०७७।११।७ मा खोलेको र २०७७।११।१३ मा आशयको सूचना िदएको पाइयो । तर काया�लयले २०७७।१२।१९ मा मा� ख�रद स�झौता गन� प� पठाएको (च.नं.

८५३/2077/12/19) तथा २०७७।१२।२६ मा मा� �. 1926922.33 को ख�रद स�झौता गरेको पाइयो । ख�रद स�झौताको शत�मा मालसामानह� ३० िदन िभ�
डे�लभरी ग�रस�नु गन� शत� रहेकोमा छनौट भएको स�लायस� कु�तादेवी �ा.�ल.ले २०७८।१।११ मा �. 216428/- र २०७८।१।१४ मा �. 106333/- मू�यमा सामान
मा� स�लाई गरी अ�य मालसामान २०७८।२।३ मा मा� काया�लयलाई उपल�ध गराई यो वष�स�म �. 1699211/- मा� आपूत� गरेको छ । ख�रद योजना �वीकृत
नभएको, ते�ो चौमा�सकमा मा� ख�रद काय�को थालनी गरेको साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको �यव�था बमो�जम दरभाउप� �वीकृत भएको १५ िदन िभ� स�झौता
नगरेको, स�झौता गरेको अव�धिभ� शत� अनुसार मालसामान स�लाई नगरी िढलो गरी सामान आपूत� गरेको तथा स�झौता बमो�जम पुरै मालसामान आपूत� नगरेको
स�लायस�लाई थप कारवाही नगरी घटी मा�को मालसामान आ�थ�क वष�को अ�तमा स�लाई �लई मौ�दात राखेको तथा स�लायस�ले २०७८।२।३ मा मा� सामानको
मू.अ.कर िवजक जारी गरेकोमा काया�लयले दा�खला �ितवेदन १८ बमो�जम २०७८।१।२ मै मालासमानको �ज�सी दा�खला देखाएकोले ख�रद काय� पारदश� र िमत�ययी
ढंगबाट संचालन भएको मा� नसिकएकोले यसमा पुन यिकन गरी स�झौता अनुसारको काय� पुरा नगन� स�लायस�लाई ख�रद स�झौताको शत� र साव�जिनक ख�रद ऐन
२०६३ को दफा ६३(१) बमो�जम ह�नपद�छ । 

७६.२० 15/2078/1/20, शा.अ. िववेक कुमार तामाङलाई अित�र� कृयाकलाप संचालन पे�क� �. 2500000/- फ��यौट गरेकोमा २०७८।१।१५ हा�जरी �ितयोिगताका
िनणा�यक म�ये ने� ब. कटुवाल र उपा�य� दगुा� कुमारी तामाङले भ�ा वापतको रकम बु�झ�लएको नपाइएकोले उ� रकम असुल गरी दा�खला ह�नुपन� �.

२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७७ अनुगमन तथा स�परी�ण 

अनुगमन तथा स�परी�ण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू
फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा भई स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जु
िन�नानुसार रहेको छ ।
(�.हजारमा)

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

६३२५९ 36783 २६४७६

७८
फ�य�ट भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु
दफा नं.

वे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

१ २०७६।
७७

३९ पे�क� बाँक�ः-

ढाँडखोला मुहानगरी तामाङटोल मगरटोल �संचाइ
जल उपभो�ा सं�था

५३५८९० ५३५८९०

�स�नेखोला पोखरे जल उपभो�ा सं�था ५५५६३५ ५५५६३५

छाङखोला मुहान िदप�संङ जल उपभो�ा सं�था ६१०८८५ ६१०८८५

कु��लङटार दोभान मोलुङ जल उपभो�ा सं�था ९९६५८५ ९९६५८५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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आ�भ��याङ आिव घेरावार योजना (वडा नं २) ३१५१५ ३१५१५

दयारामटोल सडक िनमा�ण योजना वडा नं ९ ३१५०० ३१५००

�संचाइ पोखरी संर�ण योजना १५७५०० १५७५००

पाटी डाँडा पा�ले सडक �तरउ�ती ७८७८८ ७८७८८

वडा सिचव रोसन िगरी वडा नं ५ ५०००० ५००००

२ १२ िवतरण भरपाईः १००००० १०००००

३ २१ संघीय संिचतकोष दा�खलाः ५२८१०५० ५२८१०५०

४ ४ सशत� अनुदान िफता� ७६७३५० ७६७३५०

५ ३८ अनुगमन मू�यांकन खच� ६३००० ६३०००

6 23 दोहोरो दिैनक �मण भ�ा असुल ह�नुपन�- �.�.अ 10000 10000

7 9 िव�ुितकरण २७५१३१८३ २७५१३१८३

ज�मा ३६७८२८८१

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७९ �ािमण िव�ुितकरण काय��म

७९.१ �ािमण िव�ुितकरण काय��म(207६/77) भौ.नं.13/2077/11/19, साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा रिनङ िवलको भु�ानी गदा� स�झौतामा
उ�े�खत शत� र �पे�सिफकेशन बमो�जमको कामको प�रमाण नापी िकताबमा चढाई सोको परी�ण गराएरमा� भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लका र रेणु
क�सट��सनबीच आ�थ�क वष� 2076/77 मा िव�ुितकरण काय� गन� ठे�का स�झौता भई काय� चालु रहेको छ । स�झौताको शत�मा िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय�मा �योग
गन� ईले��ट�क पोल तथा तारको गुण�तर परी�ण नेपाल िव�ुत �ा�धकरणबाट गराउनुपन� ग�र �पेिशिफकेशन तोिकएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएको थप �यहोरा
िन�नानुसार छनः-

७९.२ प�लकाले रेण ुक�ट��सनको दो�ो रिनङ िवलमा समावेश ६३ वटा ९ मी. पोल र ११ िक.मी. ए.�स.एस.आर. क�ड�टर सिहतको �.6214096/- भु�ानी िदएको छ ।
स�झौताको शत� अनुसार उ�े�खत साम�ीको भु�ानी िदनु अगाव ैनेपाल िव�ुत �ा�धकरणबाट गुण�तर परी�ण गराई सोको �माण �लई भु�ानी िदनुपन�मा �माण बेगर
भु�ानी िदएको पाईयो ।

७९.३ ठे�काको िब. ओ.�यूमा मालसामानको ढुवानीबापत छु�ै आईटम समावेश ग�र 7 लटको लािग �.700000/- भु�ानी िदनेग�र िनमा�ण �यवसायीसंग स�झौता भएकोमा
िनमा�ण �यवसायीले ढुवानी गरेको साम�ीको प�रमाण नापी िकताबमा समावेश नग�र गतवष� �थम रिनङ िवलबाट िब. ओ.�यूमा रहेको ढुवानी बापतको �.700000/- पुरै
भु�ानी गरेको पाइयो । ढुवानी स�ब�धी छु�ै आइटम समावेश गरी स�झौता गरेकोमा कामको पुि� ह�ने �माण वेगर भु�ानी गन� काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७९.४ भे�रएसन वेगर थप सामा�ी ख�रदः १८०।०७७।६।२९, साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ मा स�झौता बमो�जमको काय� �ार�भ भएपिछ पूवा�नुमान
नगरेको प�र��थित काया��वयनको �ममा सृजना भएमा ऐनको दफा ५४ मा तोिकएका अ�धकारीले भे�रएसन गन� स�ने �यव�था छ । यस ठे�काको स�झौतामा रहेको
आइटममा �सआम� (�ज आई चेनल) र नोटबो�टको आइटम छुट भएको उ�ेख गरी िनमा�ण �यवसायी रेण ु क�ट��सनलाई �.३४४४२४।- मू�यका �स आम� र
नोटबो�ट वापत छुट काया�देश िदई खच� गरेको पाइयो । उ� आइटमको काम शु� िडजायनमा �वीकृती रहे नरहेको यिकन नगरी कामको भे�रएसन वेगर नै थप सामा�ी
ख�रदको रकम भु�ानी भु�ानी गरेको छ । िनमा�ण �यवसायीलाई थप िदएका उ� सामानह� योजनाको िनमा�णमा �योग भई खपत र काय� स�प�को �माण पेश ह�नुपद�छ
�.

सामा�ीको नाम सं�या रकम

Cross arm … channel ६० २७००००

Cross arm … channel ४० ३००००

Nutbolt ६० ४८००

ज�मा ३४४४२४

३४४,४२४

७९.५ िनमा�ण �यवसायीले ५० के.िभ.ए. ट� ा�फम�र स�लाई र जडान वापत �.35000/- �थम रिनङ िवलबाटै भु�ानी गरेकोमा उ� ट� ा�सफरमर ख�रद र परी�णको �माण
नरहेको �.

३५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७९.६ 13/2077/11/19, साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ बमो�जम रिनङ िवल भु�ानी गदा� ५ �ितशत धरौटीबाट गनु�पन� �यव�था छ । रेण ुक�ट��सनलाई िबलको रकम
भु�ानी गदा� धरौटी �.274960/- क�ा नगरी भु�ानी गरेकोले धरौटी वापतको रकम पुरै क�ी गरेर मा� बाँक� रकम भु�ानी गनु�पद�छ �.

काया�लयको िमित २०७८।७।२२ को अनुरोध र �िति�या �ा� भइ काया�लयको २०७९।२।१३ को िनण�य अनुसार � २७४९६० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

DIGITALIZATION गदा� अिभलेख दे�खने स�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको छ ।

८० िनजी �ोत िश�क 

िनजी �ोत िश�कः भौ.नं.५४१-२०७८।३।३१ �ी बलखु मािवको िव�ालय �यव�थापन सिमतको २०७७।८।२६ को िनण�यनानुसार उ�ेख गरी िनजी �ोतमा �ी
िमलन कुमार राईलाई मा�सक �.२५०००/- भु�ानी ह�नेग�र िनयिु� गरेको पाईयो । िव�ालयको िश�क दरव�दी िमलान तथा पा�लकाको पूव� �वीकृित बेगर िनजी �ोतमा
िश�क िनयिु� ग�र पा�लकाबाट �.१५००००/- भु�ानी िदएको पाईयो । िश�क दरव�दी िमलान नग�र थप �ययभार पारेको छ । 

८१ अ�ाव�धक �य�जु
अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छः

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)

६३२५९ 36783 47545 - 74021

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


