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दूर  (Vision) 
 

जवाफदे हता, पारदिशता र न ा व न गन व सनीय सं था हनुे । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग त य (Mission) 
 

देशमा वत  एवं गणु तर य लेखापर ण सेवा दान गन । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 
मू य मा यता (Core Values) 

 

वत ता (Independence) 

न ा (Integrity) 

पारदिशता (Transparency) 

जवाफदे हता (Accountability) 

यावसा यकता (Professionalism) 



 

महालेखापर कको भनाइ 

नेपालको सं वधानको धारा २४१ मा संघ, देश र थानीय तहका सबै 
सरकार  कायालयको लेखा कानून बमोिजम नय मतता, मत य यता, कायद ता, 
भावका रता र औिच य समेतको वचार गर  महालेखापर कबाट लेखापर ण हनुे 
यव था छ । लेखापर ण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर कले 
येक थानीय तहको लेखापर ण स प  गर  अलग अलग तवेदन जार  गन 

स ने यव था छ । उि लिखत संवैधा नक तथा काननुी यव था एवं नेपाल सरकार  
लेखापर ण मान, व ीय लेखापर ण मागदशन, थानीय तह लेखापर ण नदिशका, 
महालेखापर कको वा षक लेखापर ण योजना र थानीय तहसँग स बि धत ऐन, 

नयमको आधारमा यस थानीय तहको 207७/7८ को आ थक कारोबारको 
लेखापर ण स प  गर  यो तवेदन जार  ग रएको छ। 

ोत साधनको ा  र प रचालन स ब धमा नय मतता, मत य यता, कायद ता र भावका रताका प बाट 
व षेण गर  व ीय यव थापनमा सधुारका ला ग सझुाव दान गन ु तथा सशुासन व नमा टेवा पु  याउन ु
लेखापर णको उ े य रहेको छ ।लेखापर णमा व ीय ववरणको शु ता, च लत काननुको पालना, बजेट तथा 
योजना तजमुा, काय म काया वयन, ख रद यव थापन, सावज नक स पि को संर ण र उपयोग, जवाफदे हता एवं 
पारदिशता, सेवा वाह लगायतका वषयह को मू या न ग रएको  छ ।  

लेखापर णमा मूलत: आ त रक आय र राज व बाडँफाँटको ेपण तथा ोत यव थापन, आय स लन, 

राज व छुट, बजेट अनशुासन, वषा तको खच, ख रद यव थापन, अनु पादक तथा वतरणमखुी खच, योजना 
ाथ मक करण, आयोजना छनोट, उपभो ा स म तबाट भएका नमाण काय, द घकाल न वकासका खाका तजमुा 

लगायतका यहोरा औं याइएको छ ।  

लेखापर णबाट थानीय तहमा आव यक अनभुवी र द  जनशि को कमी रहेको, सेवा वाहमा अपेि त 
सधुार हनु नसकेको, ोत, साधन र स पि को दु त अ भलेख नरहेको, स ा लत योजना, काय म, सेवा वाहको यथाथ 
पले अ भलेख नराखेको, लेखा न तथा सम  तवेदन णाल  र आ त रक नय ण कमजोर रहनकुा साथै आ त रक 

लेखापर ण भरपद  र भावकार  नभएको पाइएको छ। थानीय तहमा महालेखापर कको लेखापर ण तवेदन 
उपर छलफल र बे जू फ य ट स ब धी प  काय व ध तजमुा भएको देिखएन । लेखापर णबाट औं याएका 
यहोराह  सधुार गर  गत वगतका बे जू उपर आव यक कारवाह  गर  व ीय अनशुासन कायम हनुे यव था 
मलाउनपुदछ । 

समय र जनशि को सी मतताको बाबजदु यथास भव थानीय तहको काय थलमा नै उपि थत भइ 
लेखापर ण ग रएको छ । लेखापर णको ममा लेखापर ण टोल बाट थानीय तहका पदा धकार ह सँग छलफल 
समेत ग रएको छ। लेखापर ण तवेदनमा उ लेख भएका यहोराको काया वयनबाट थानीय तहको व ीय 
यव थापन, वकास नमाण र सेवा वाहमा सधुार हनुे अपे ा गरेको छु । थानीय तहको लेखापर णमा सहयोग 
पु  याउने थानीय तहका सबै पदा धकार  तथा कमचार ह  र लेखापर ण कायमा संल न यस कायालयका कमचार ह  
सबैलाइ ध यवाद ापन गदछु ।  
 (टंकमिण शमा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापर क 



 

महालेखापर कको कायालय 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाड , नेपाल 
Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

ादेिशक लेखापर ण महा नदशनालय, बागमती देश 

(बबरमहल ) 
प  सं याः २०७८।७९ 
च.नं. ६०० म तः २०७९।३।२४ 

वषयः लेखापर ण तवेदन । 

ी अ य यू, 
रोशी गाउँपा लका, का पेला ोक । 
 
कै फयत स हतको राय 

हामीले  यस गाउँपा लकाको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससँग स बि धत अ य ववरण तथा लेखा 
ट पणीह को लेखापर ण गरेका छ  । 

हा ो रायमा, यस तवेदनको कै फयत स हतको राय य  गन आधार ख डमा उ लेख भएका वषयले पान असर बाहेक, पेस 
भएको २०७८ आषाढ ३१ मा समा  भएको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससँग स बि धत अ य ववरणले थानीय 
तहसँग स बि धत च लत काननुबमोिजम सारभतू पमा सह  तथा यथाथ अव था िच ण गदछ।  

कै फयत स हतको राय य  गन आधार 

१.  यस गाउँपा लकाले महालेखापर कबाट वीकृत नेपाल सावज नक े  लेखामानको ढाँचा पूण पमा योग गर  व ीय ववरण तयार 
गरेको छैन । 

२. लेखापर णबाट .1 करोड 25 लाख 94 हजार बे जू देिखएको छ। सोम य े त याबाट .1 लाख 21 हजार फछयौट भई 
.1 करोड 24 लाख 73 हजार बाँक  रहेको छ । बाँक  बे ज ूम ये असलु गनपुन .31 लाख 45 हजार, माण कागजात 

पेस गनपुन .81 लाख 94 हजार, नय मत गनपुन .8 लाख 99 हजार र पे क  .2 लाख 35 हजार रहेको छ ।पा लकाको 
गतवषस मको .११ करोड ३६ लाख २४ हजार बे जू बाँक  रहेकोमा यसवष समायोजन र स पर णबाट फ ट एवं यो वष 
कायम भएको बे ज ूसमेत हालस मको अ ाव धक बे ज ू . १२ करोड १० लाख १५ हजार रहेको छ । रोशी गाउँपा लकाको 
बे जू वग करण र अ ाव धक बे जू ि थ त यसैसाथ संल न छ । 

३. यस गाउँपा लकाको लेखापर णबाट ोत र साधनको ा को ेपण यथाथपरक नभएको, असलु  ल यअनसुार नभएको, कमचार को 
दरब द अनसुार पदपू त नभएका कारण वकास नमाण र सेवा वाहमा भावका रता नआएको, अनदुानको पया  अनगुमन नभएको, 
वतरणमखुी काय म स ालन गरेको, आ त रक नय ण णाल  कमजोर रहेको लगायतका यहोरा लेखापर ण तवेदनमा 
औ याइएको छ। कायालयबाट स े षत लेखापर णको ारि भक तवेदन यसको अ को पमा रहेको छ । 

४.   आ दानी तथा खचको े ता नगदमा आधा रत लेखा णाल  अवल बन गरेकोले पा लकाको पे क  बाहेक स पि  तथा दा य व य कन 
हनेु कुनै जानकार  खलुाएको छैन ।   

हा ो लेखापर ण काय नेपालको सं वधान, लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका सरकार  
लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग स बि धत अ य च लत कानूनबमोिजम ग रएको छ । व ीय ववरण तयार गन 
थानीय तहसँग हामी वत  छ । यसैगर  वीकृत आचारसं हताको पालना गर  कायस पादन गरेका छ  ।लेखापर णको ममा ा  
गरेका लेखापर ण माणह  हा ो राय य  गन आधारका ला ग पया  र उपयु  छन ्भ े कुरामा कायालय व त छ।   

व ीय ववरण उपर यव थापन र लेखाउ रदायी अ धकार को िज मेवार  

आथक काय ब ध तथा व ीय उ रदा य व ऐन, २०७६ र थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ तथा अ य च लत काननु 
बमोिजम सह  र यथाथ हनुे गर  व ीय ववरण तयार गन तथा जालसाजी  वा अ य ग तीका कारण व ीय ववरण सारभतू पमा गलत 
आकँडा र हत व पमा ब  ेगर  आव यक आ त रक नय ण णाल  लागू गन िज मेवार  पा लका यव थापनमा रहेको छ।गाउँ 
कायपा लका, अ य  र मखु शासक य अ धकृत गाउँपा लकाको व ीय तवेदन याको अनगुमनका ला ग िज मेवार रहेका छन।्   

व ीय ववरणको लेखापर ण उपर लेखापर कको िज मेवार  

व ीय तवेदन सम मा जालसाजी  वा अ य ग ती समेतका कारण सारभतू पमा गलत आकँडा र हत होस ्भनी उिचत 
आ तता ा  गर  राय स हतको लेखापर ण तवेदन जार  गन ुलेखापर णको उ े य हो।लेखापर णमा उिचत आ तताले सामा य 
तरको आ ततास म दान गरेको हु छ, तर लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका नेपाल सरकार  
लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग स बि धत अ य च लत काननुबमोिजम गन लेखापर ण स पादन भएकै अव थामा 
प न सबै कारका जालसाजीज य वा अ य ग ती प ा लगाउन स ने नि तता भने हुँदैन। व ीय ववरणका उपयोगकताले सामा यतया 
गन आ थक नणयमा नै फरक पान स ने अव था देिखएका एउटै वा सम तामा हनेु वशेष वा जालसाजीज य वा अ य ग तीलाई 
सारभतू पमा गलत आकँडा मा नएको छ। 
 
                                                                                  
 
                                                                                    ( लोचन आचाय) 
                                                                              नायब महालेखापर क 



रोशी गाउँपा लका, का पेला ोक 

बे ज ुवग करण ( व नयोजन, राज व, धरौट  र अ य कारोबार) 

२०७७।७८  
( . हजारमा) 

ारि भक बे ज ु त याबाट फ ट बाकँ  बे ज ु
बे ज ु

असलु 
गनपुन 

नय मत गनपुन पे क  

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 
अ नय मत 
भएको 

माण 
कागजात 
पेश 

नभएको 

राज व 
लगत 

िज मवेार  
नसारेको 

सोधभना 
न लएको 

ज मा 

 

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती 

26 52 12594 0 1 121 26 51 12473 3145 899 8194 ० ० 9093 235 

                                      
 
 

अ ाव धक बे जू ि थ त 

२०७७।७८   
 

                                                                    ( . हजारमा) 
िज ला गत वष 

स मको बाकँ  

समायोजन यो वषको फ ट बाँक  बे ज ू यो वष स पर णबाट कायम 
बे ज ु

यो वषको बे ज ु कुल बे ज ुबाँक  

का पेला ोक ११३६२४ ० ५०८२ १०८५४२ ० १२४७३ १२१०१५ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : रोशी गाउँपा�लका, का�ेपला�ोक , रोशी गाउँपा�लका , का�ेपला�ोक

काया�लय �मुख परशुराम थापा २०७८-४-१३

काया�लय �मुख ड�ब� दाहाल २०७५-१२-१८

काया�लय �मुख राम बहादरु तामाङ २०७८-९-२९ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख सुिम�ा पौडेल २०७५-१२-७

बे�जु रकम १२,५९३,८५०

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ३,२०,५४,४२०

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४१,५९,०४,६९८ चालु खच� ३२,०६,६८,२१३.३६

�देश सरकारबाट अनुदान ६,०५,११,००० पँूजीगत खच� २३,३७,५७,४१८.२३

राज�व बाँडफाँट १०,१५,४८,३१६.७९ िव�ीय/अ�य �यव�था ४,६०,८९,८८९.४७

आ�त�रक आय ४,४०,५८,८४१.८२

अ�य आय ०

कुल आय ६२,२०,२२,८५६.६१ कुल खच� ६०,०५,१५,५२१.०६

बाँक� मौ�दात ५,३५,६१,७५५.२३

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय

िनकायको प�रचय– �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस रोशी गाँउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय
सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाँउपा�लका अ�तग�त १२ वडा,
६२ सभा सद�य, १७६ वग�  िकलोिमटर �े�फल तथा २०६� को जनगणना अनुसार २� हजार ७४६ जनसं�या रहेको छ ।

२ िव�ीय िववरण

असूलः लेखापरी�णको �ममा औं�याएप�चात � ३२०००। रकम असूल भएको छ ।

�थािनय संिचत कोष-आ�थ�क वष� २०७६/०७७ को �थािनय संिचत कोष आय �यय िहसाबको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छ ।

िववरण िट�पणी यस वष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ७५,८८,२८,६९८.८१ ६१,५७,३६,६२६.८६ ६१,५७,३६,६२६.८६

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

६३,९४,१४,५८० ५७,५३,६१,२३३.३५ ० ५७,५३,६१,२३३.३५

११००० कर ११ ११,२६,६३,१८० १०,२८,२०,७४७.९१ ० १०,२८,२०,७४७.९१

१३००० अनुदान ४८,६०,३८,४०० ४३,४५,५२,८१७.५३ ० ४३,४५,५२,८१७.५३

संघीय सरकार १२ ४२,५५,२७,४०० ३७,५८,८५,७५८.४७ ० ३७,५८,८५,७५८.४७

�देश सरकार १२ ६,०५,११,००० ५,८६,६७,०५९.०६ ० ५,८६,६७,०५९.०६

१४००० अ�य राज�व ४,०७,१३,००० ३,७९,८७,६६७.९१ ० ३,७९,८७,६६७.९१

ख. अ�य �ाि� ११,९४,१४,११८.८१ ४,०३,७५,३९३.५१ ४,०३,७५,३९३.५१

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ० ०

कोषह� ४,२६,७५,११८.८१ ३,१९,५०,४८९.८१ ० ३,१९,५०,४८९.८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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धरौटी ० ८४,२४,९०३.७० ० ८४,२४,९०३.७०

संघीय, �देश सरकार वा अ�य
काय��म

७,६७,३९,००० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ७९,०८,८३,११८.८१ ५८,५६,२८,७७४.३१ ५८,५६,२८,७७४.३१

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ६७,१४,६९,००० ५५,३३,८१,१५१.५९ ५५,३३,८१,१५१.५९

१०००० राज�व तथा अनुदान १८ ० ० ० ०

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ २४,३३,०१,४९० २१,१६,२०,७४०.२२ ० २१,१६,२०,७४०.२२

२२००० मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

१८ ११,९२,३३,५८० ८,९१,३५,१९८.१४ ० ८,९१,३५,१९८.१४

२५००० सहायता (Subsidy) १८ ० ० ० ०

२६००० अनुदान १८ १,८२,११,००० १,८२,११,००० ० १,८२,११,०००

२८००० अ�य खच� १८ २३,१५,००० १९,०१,२७५ ० १९,०१,२७५

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत
खच�

१८ २८,८४,०७,९३० २३,२५,१२,९३८.२३ ० २३,२५,१२,९३८.२३

घ. अ�य भू�ानी ११,९४,१४,११८.८१ ३,२२,४७,६२२.७२ ३,२२,४७,६२२.७२

कोषह� ४,२६,७५,११८.८१ २,८२,१७,८४७ ० २,८२,१७,८४७

धरौटी ० ५२,३२,०११ ० ५२,३२,०११

संघीय, �देश सरकार वा अ�य
काय��म

७,६७,३९,००० ० ० ०

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक� (१२,०२,२३५.२८) (१२,०२,२३५.२८)

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ङ. यो वष�को बचत (�यनु) (३,२०,५४,४२०) ३,०१,०७,८५२.५५ ३,०१,०७,८५२.५५

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ३,९४,११,१२० ३,९४,११,१२०

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (३,२०,५४,४२०) ६,९५,१८,९७२.५५ ६,९५,१८,९७२.५५

ब�क तथा नगद बाक� २४ १०,०५,८५,७८८.५५ १०,०५,८५,७८८.५५

३ रकम िफता� स�ब�धमा 
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 ।
पा�लकालाई संघतफ� को िबशेष अनुदान अ�तग�त � १ करोड ५० लाख रकम �ा� भएको दे�खएको छ ।यसरी �ा� रकम म�ये ड�फु �जव�त सं�ाहलय िनमा�ण काय�का लािग बोलप�को मा�यम�ारा छनौट भएको थानी लामा
�गित जे भी लाई �.१२३४८१०४।भु�ानी गरेको छ भने बाँक� रहेको �.२६५१८९६।म�ये �.४५०७६२। ड�फु �जव�त सं�ाहलय िनमा�ण काय�को पायल फउ�डेशन प�चात रहने बेस लेभलमा माटो भन� काय� गराई मो�ान
मिन क�ट��सनलाई भु�ानी गरेको छ । भने बाँक� रहेको रकम �.२२०११३४।रकम गाँउपा�लकाको मम�त संभार कोषमा रकम ट� ा�सफर गरेको छ।संघीय सरकारबाट �ा� भएको उ� रकम िफता� ह�नु पन�मा लेखापरी�ण
अब�ध स�ममा िफता� भएको नदे�खएकोले उ� रकम स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �

२,२०१,१३४

४ कामको पु��ाँई 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३९-१० अनुसार �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल भरपाई र कागजात सँल�
भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन�छ भ�े �यब�था छ ।गाउँपा�लकाले भौचर नं २६८ िमित २०७८।३।२३ सेवा र परामश� खच� शीष�कमा �ेस आई टी सोलुसन ए�ड
स�लायस�लाई � १०५०००।रकम भु�ानी िदएकोमा के काय� गरेको हो कामको पु��ाँई पेश नभएकोले अिनयिमत दे�खएको �

१०५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ �याद थप 

�याद थप बेगर भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा ख�रद स�झौताको अवधी थप गन� स�ने िव�ध र �कृया तोिकएको छ साथै सोही िनयमावलीको िनयम १२१ मा पूव� िनधा��रत �ितपूित� असुल
गन� अव�था र िव�ध तोिकएको छ ।रोशी गाउँपा�लकाले वडा नं १० �वा��य चौक� िनमा�ण काय�को ठे�का नं RRM/HP02/NCB/2076/77 का िनमा�ण �यवसायी स�बृ� िनमा�ण सेवाको कबोल अंक �.५०२०९१९।३४ मू अ
कर समेतको स�झौता िमित २०७७।०१।२८ मा भई काय� स�प� गन� अवधी स�झौता िमितले ८ मिहना अथा�त २०७७।०९।२८ स�म तोिकएकोमा त�प�चात �याद थप भएको छैन ।उ� िनमा�ण काय� २०७७।११।१८ मा
आएर मा� स�प� भएको दे�खएको छ ।यसरी �याद थप बेगर उ� िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौता अनुसार �.५०२०२७६।रकम भु�ानी गरेको छ ।समयमै काय� स�प� नभएपिछ �याद थपका लािग िनमा�ण �यबशायी तथा
पा�लकाबाट कुनै पहल भएको दे�खन आएन ।अतः ख�रद िनयमाबलीको िनयम १२१ बमो�जम ४८ िदनको पूव� िनधा�रत �ितपूित� रकम �.१२०५०२। असुल ह�नु पन� �.

�याद थप बेगर भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० मा ख�रद स�झौताको अवधी थप गन� स�ने िव�ध र �कृया तोिकएको छ साथै सोही िनयमावलीको िनयम १२१ मा पूव� िनधा��रत �ितपूित� असुल
गन� अव�था र िव�ध तोिकएको छ ।रोशी गाउँपा�लकाले वडा नं ३ �वा��य चौक� िनमा�ण काय�को ठे�का न�बरRRM/HP03/NCB/2076/77 का िनमा�ण �यवसायी जानुका िनमा�ण सेवाको कबोल अंक �.५०१६३५९। मू अ
कर समेतको स�झौता िमित २०७७।०१।२८ मा भई काय� स�प� गन� अवधी स�झौता िमितले ८ मिहना अथा�त २०७७।०९।२८ स�म तोिकएकोमा त�प�चात �याद थप भएको छैन।उ� िनमा�ण काय� २०७८।०१।०२ मा
आएर मा� स�प� भएको दे�खएको छ।यसरी �याद थप बेगर उ� िनमा�ण �यवसायीलाई स�झौता अनुसार �.४९८२२५७।रकम भु�ानी गरेको छ ।समयमै काय� स�प� नभएपिछ �याद थपका लािग िनमा�ण �यबशायी तथा
पा�लकाबाट कुनै पहल भएको दे�खन आएन।अतः ख�रद िनयमाबलीको िनयम १२१ बमो�जम ९१ िदनको पूव� िनधा�रत �ितपूित� रकम �.२२८२४४। असुल ह�नु पन� �
बढी िडजेल खच� भु�ानीः पा�लकाले बसेरी िशखरपुर �याङडाँडा सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई सडक िनमा�ण काय� वापत �१०६६९००। भु�ानी गरेको छ । उ� काय�को काय�स�प� �ितबेदन अनुसार मेिशनबाट नयाँ
�ाक खो�ने तथा बाटो �तरउ�ती गन� काय� गरेको छ । उपभो�ाले पेश गरेको बील अनुसार उ� काय�मा ३१७ घ�टा ए�साभेटर चलेको िबल पेश गरेको छ भने उ� समय काय� गन�का लािग ५३७० �ल िडजेल ख�रद गरी सो
वापतको रकम िबिभ� आयल से�टरलाई भु�ानी गरेको छ । उ� काय�का लािग सडक िबभागको न�स अनुसार �ित घ�टा १४ �लटर िडजेल खच� ह�ने दे�ख�छ । यसरी िबभागको न�स भ�दा बढी ह�ने गरी भु�ानी गरेको ९३२
�ल िडजेलको सो समयको िडजेलको दर अनुसार �ित �ल � ९१ का दरले बढी भु�ानी गरेको रकम �८४८१२ स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नु पन� �

४३३,५५८

६ न�फाइलर 

न�फाइलर – मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला
गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िन�नानुसारका िनमा�ण �यबशायीलाई िनमा�ण काय� गरेवापतको रकम भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन उ� फम�ह�ले कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको दे�खएकोले कानूनी
�यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मुअकर कर रकम न�फाइलर रहेको िमित मू अ क दता� िमित

१२।१३।२०७८।३।२१ शंख पोखरी एन जे आर जे भी ६१५७१५६७४ ३६१५३९१ ४१५९२९ २०७७M१२ २०७७।१०।९

िबिभ� मोना�लसा �ू�ा आर पी जे भी ६१४९०३३९५ १९१७२३९६ २२०५६७३ २०७८ M३ २०७७।१२।२२

ज�मा २६२१६०२

२,६२१,६०२

�म भौचर
न�बर
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७ स�झौता भ�दा बढी भु�ानीः 
स�झौता भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ -१ ख मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी गदा� करारका शत� बमो�जम
�ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ।काया�लयले भदौरे फेटार छाप मकोटार �संचाई योजना िनमा�ण काय� गरेवापत ठे नं
RRM/BCFMIP/NCB/04/2077/78 मोना�लसा । ि�थक। �स ए�ड िड जे भी का�ेलाई िबिभ� िनमा�ण काय�का लािग �.१९०१८३३५।२८ भु�ानी गन� गरी स�झौता भएकोमा अ��तम िबल स�म �.१९२५९४१४। भु�ानी
गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम�.२४१०७८।७२ रकम म�ये िमित २०७८।७।१५मा �.१६३०८०।रकम िनजको धरौटीबाट क�ी गरी पा�लकको खातामा दा�खला गरेको छ भने बाँक� �.७७९९८।रकम
स�ब��धतबाट असूल ह�नु पन� �. स�झौता भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ -१ ख मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भु�ानी
गदा� करारका शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ।काया�लयले पोतादोभान घ�ेखोला �सपाली चौक� डाँडा बनखु सडक
िनमा�ण काय� गरेवापत ठे नं RRM/PGSCBR/NCB/05/2077/78 मोना�लसा �ूला आर िप जे भी लाई सडक िनमा�ण काय�का लािग �.१९१६३२७०।५५ भु�ानी गन� गरी स�झौता भएकोमा अ��तम िबल स�म
�.१९१७२३९६।२३ भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम �.९१२६।रकम स�ब��धतबाट असूल ह�नु पन� �.

८७,१२४

८ ठे�का �यव�थापन तथा पे�क� स�ब�धमा 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २०(३) अनुसार लागत अनुमान तयार गन�, ठे�का स�झौता गन� काय� �थम चौमा�सक िभ� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले यो वष� वोलप�को मा�यामबाट १६ वटा ठे�का
स�झौता गरेकोमा दो�ो चौमा�सकमा १२ वटा र ते�ो चौमा�सकमा ४ वटा वोलप� आ�हान गरेको छ । �वीकृत काय��म अनुसार स�पुण� काय� �थम चौमा�समा गनु� पन�मा सो बमो�जम गरेको पाइएन । यसरी काय�िब�ध
िनयमावलीले तोकेको चौमा�सकमा ठे�का �यव�था नगदा� समयमा काम ह�न सकेको छैन । ठे�का �यव�थापनलाई �भावकारी बनाउन िनयमको पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

दता� र िब��ः साब�जिनक ख�रद िनयमाबली २०६४ को िनयम ५६को उपिनयम १ मा साब�जिनक िनकायले पूव� यो�यता स�ब��ध कागजात बोलप� स�ब��ध कागजात तथा परामश� स�ब��ध ��ताबको िब�� र दता�को अिभलेख
छु�ा छु�ै रा�नु पन� तथा िनयम ५६ को उपिनयम ४ मा बोलप� िब�� र दता�को समय समा� भएपिछ स�ब��धत साव�जिनक िनकायको �मुख वा िनजले तोकेको अ�धकृत कम�चारीले उपिनयम (१) बमो�जमको िकताबमा
द�तखत गरी सो िकताब ब�द गनु� पन�छ भ�े �ावधान रहेकोमा गाउँपा�लकाले यस बष� ई िबड माफ� त आ��ान गरेका बाहेक अ�यको हकमा उ� िनयमाबलीको �यव�था अनुसारको िब�� र दता�को अिभलेख छु�ा छु�ै राखेको
दे�खएन ।अतःपा�लकाले िनयमाबलीको पालना गनु� पन� दे�ख�छ ।

मोिबलाईजेशनपे�क�ः गाउँपा�लकाले दश शैयाको अ�पताल भवन िनमा�ण काय�का लािग �११५७०३७२१।८० मूअकर क��ट�जे�सी समेतको लागत अनुमान तयार गरी ई िबड माफ� त ख�रद काय� गरेकोमा पेश भएका १७ वटा
बोलप� म�ये सबैभ�दा कम कबोल गन� सगुन धु�लखेल जे भी को कबोल अंक लागत अनुमानको तुलनामा ३६।६४ �ितशतले कम � ६०५८६०४३।१९ रकममा िमित २०७७।१२।१३ मा स�झौता गरेको छ ।स�झौता
बमो�जम उ� काय�को �थम मोिबलाईसेजन पे�क� भौ नं ५।२०७७।१२।३० मा �५२६५०००।उपल�ध गराएको दे�खएको छ।स�झौताको एस �स �स को बँुदा नं २६।१ मा काया�देश पाएको ७ िदनिभ� काय� सु�वात गनु� पन�
रहेकोमा २०७८।२।२ स�ममा काय� शु� नगरेकोले पा�लकाले िनमा�ण काय� शु� गन�का लािग िमित २०७८।२।२ मा प�ाचार गरेको दे�ख�छ । उ� काय�को दो�ो मोिबलाईजेशन पे�क� भौ नं ८।२०७८।३।२४ बाट �
१८९११४०। भु�ानी गरेको छ ।स�झौताको एस �स �स मा मोिबलाईजेश पे�क� २० �ितशत ह�ने र उ� म�ये पिहलो १० �ितशत अि�म पे�क� ब�क जमानतको आधारमा उपल�ध गराउने र बाँक� १० �ितशत पे�क� बीमाको
�बधान �रभाईज काय�ता�लका लगायत अ�य २ वटा शत� पुराभएपिछ मा� उपल�भ गराउने गरी स�झौता भएकोमा पा�लकाले िनमा�ण �यबशायीले सो को िबबरण पेश नगरेता पिन पुन पे�क� उपल�ध गराएको उिचत दे�खएन अत
स�झौताका शत� बमो�जमका काय� पुरा भएपिछ मा� भु�ानी िदनु पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर
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९ िविभ� २०७८-३-३० �धानम��ी रोजगारः 
�धानम��ी रोजगार काय��मः �थािनय तहमा सुिचकृत बेरोजगार �यि�लाई �यनुतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम सामुदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नागरीकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थािनय
तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स� चालनमा रहेको छ। यस काय��म अ�तग�त �थािनय तहिभ�का वडाह�मा नाली ख�े, सडक नाला सफा गन�, कुलो ख�े, सो�ल� गन� बाटो सफा गन� लगायतका काय��म स� चालन ग�र
यस वष� ७२५ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई � ७५२८२४८ खच� लेखेको छ।उ� खच�बाट लि�त वग�मा अ�पका�लन रोजगारी सृजना भएतापिन कामको िदगोपना तथा िदघ�कालीन रोजगारी सृजना भएको दे�खदनै।

१० सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा � १ लाख भ�दा वढीको मालसामान ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन� र दफा ८(२) मा �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद ख�रद गनु� ह� ँदनै भ�े �यव�था छ ।
�य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ८५(१) को ख�ड ख मा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, र उपिनयम (१ख) मा एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी तोिकएको सीमाभ�दा बढी
रकमको एउटै �यि�,फम�, क�पनी वा सं�थाबाट सोझै ख�रद गन� नसिकने �यव�था गरेको छ । रोशी गाउँपा�लकाले यो वष� मिशनरी औजार तफ�  �१५००००० फिन�चर तथा िफ�चस� तफ�  � १८८८२५६। मसल�द तथा
काया�लय सामा�ी तफ�  �७६४२४३९। रकमको िबिभ� िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� लागत अनुमान समेत तयार नगरी, �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ, टु�ा टु�ा पारी सोझै ख�रद गरेको िनयम स�मत दे�खएन । यसरी
ख�रद गदा� एउटै सामा�ी समेत काय��म वाइज पटक पटक ख�रद गनु� परेको एउटै सामा�ीको मू�य समेत फरक पन� गरेको एउटै साम�ी फरक िब�ेताबाट एउटै वा फरक िमितमा ख�रद ग�रएको अव�था िब�मान रहेको दे�खयो
। वष� भ�रमा कुन कुन मालव�तु के कित प�रमाणमा के कित मू�यको ख�रद भयो एकमु� अिभलेख अ�ाव�धक नगरेबाट यिकन गन� सिकएन । यसवाट ख�रद काय� �यव��थत, कानूनस�मत, िमत�ययी र �ित�पध� �पमा भयो
भ� सिकने अव�था दे�खएन । सोझै ख�रद ग�रएका केही उदाहरणः

भौ न र िमित आपूत�क िववरण रकम

२०।२०७७।०६।१३ आकाश जनरल स�लायस� अिफस फिन�चर २०८२६९।००

२१।२०७७।०६।१३ आकाश जनरल स�लायस� अिफस फिन�चर २९१३५०।००

२२।२०७७।०६।१३ �लोबल �ल� �ा.�ल मेिशनरीतथा औजार २३२८९३।००

३७।२०७।०७।१९ ि�जे�वरी इ�टरनेशनल �ा.�ल अिफस फिन�चर ४९४३७५।००

३९।२०७७।०७।२० �ाइम टे�नोलोजी �ा.ली �यापटप/ि��टर २५७९६७।००

४४।२०७७।०७।२७ सुगम इ�डि��ज फिन�चर अिफस फिन�चर ३३७८२७।००

१०३।२०७७।१०।१२ क�का◌�इ ट� ेडस� ए�ड स�लायस� �यापट/ि��टर ४८९०६४।००

१०४।२०७७।१०।१३ वे� आइटी सोलुसन �यापटप/ि��टर ३२३१८०।००

१५८।२०७७।१२।३१ �य ुिभजन ट� ेडस� �ा.�ल �यापटप ३६९१७१।००

१९८।२०७८।३।०९ िश�पकार ट� ेडस� �ा.�ल काया�लय फिन�चर ३२८६६०।००
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२००।२०७८।०३।१५ िड�जटल क��यटुर �स�म काया�लय समानह� ८७९०२४।००

२१८।२०७८।०३।१६ िदप ��टल ए�ड फिन�चर फिन�चर २०३५१३।००

२२१।२०७८।०३।१७ अमर देव मेिडकल इ�टर�ाइजेज �यापट ३५५८३७।००

२६१।२०७८।०३।१७ दिश�ल ट� े िड� कस�न �यापट १६८७४२।००

१०७।२०७७।१०।०५ ह�र�सि� जनरल स�लायस� टोनर/काया�लय सामानह� ४१०२५०।००

२२०।२०७८।०३।०९ आचाय� ट� ेड�लंक काया�लय �टेशनरी २५९३५१।००

२३५।२०७८।०३।१७ �ी ख�ड मिण स�लायस� काया�लय सामान २९६६०२।००

११ �देश समपुरक अनुदान 

�देश समपुरक अनुदान कािब��ध २०७५ अनुसार पा�लकालाई वागमती �देश सरकारबाट �ा� समपुरक अनुदान अ�तरगतको बजेटबाट संचालन ह�ने योजना ५०।५० �ितशत साझेदारी ह�ने गरी काय� गराएको िन�नानुसारका
िनमा�ण काय�मा पा�लकाले आफूले भु�ानी गनु� पन� अंश कम भु�ानी गरी �देशको अंश धेरै खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी �देश समपुरक अनुदान कािब��ध २०७५ अत�गत �ा� भएको रकम कािब��ध अनु�प खच� गनु� पन�मा सो
बेगर खच� लेखेको िनयम सं�मत दे�खएन ।

काम।िनमा�ण �यवशायी कूल भु�ानी रकम �देश सरकारको रकम तथा �ितशत गाउँपा�लकाको रकम तथा �ितशत

भदौरे फेटार छाप मकोटार �संचाई योजना १९०१८३३५।२८ ९६४८०२९।२८ ( ५१ �ितशत ) ९३७०३०६ ( ४९ �ितशत)

मा�ते हक� पुर िशखर केराबारी �याङडाँडा सडक �तरउ�ती ABC १५८२४९२४ ८८००८९४ (५६ �ितशत) ७०२४०३० (४४�ितशत)

पोतादोभान घ�ेखोला �सपाली चौक�डाँडा सडक १९१७२३९६ 9889423 (५१.५८�ितशत) 9282937 (४८.४८�ितशत)

१२ ७ २०७८-२-३० लुज �ाभेल 

छाप था�ले सडक उ.स
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको २०७७।११।०५ मा भएको स�झौता अनुसार
सडक �तरो�ित गन� काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं ७ तथा काय�स�प� �ितवेदन परी�ण गदा� लुज �ाभेल िव�याउने काय�का लािग नापी िकतावमा ४४९ घ.िम अथा�त ६१.५१ िट� प उ�ेख गरेकोमा काय�स�प�
�ितवेदनसाथ पेश गरेको ख�रद िवजकमा उ�� माल उपभो�ाले ज�मा ज�मी १९७ घ.िम मा� पेश गरेको दे�खएकोले सम�मा २५२ घ.िम प�रमाणमा फरक परेको तथा सोही िहसावले �ािव�धक शाखावाट मू�याङकन भई
�.९७९.७९ को दरले वढी �.२४६९०७।०० गो.भौ.नं ०७ िमित २०७८।०२।३० वाट भु�ानी भएकोले स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नुपन� �. 

२४६,९०७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ ९८ २०७७-९-६ ए�जाभेसन वक�  
घ�े खोला छाप गडी जो�ने सडक िनमा�ण उ.स
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको २०७७।०८।१० मा भएको स�झौता अनुसार
सडक �तरो�ित गन� काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं १,२,३ मा ए�जाभेसन वक�  ordinary soil, ordinary soil for roadway काय�का लािग लागत ई तथा काय�स�प� िववरण परी�ण गदा� सो उ�� काय�मा
�.१७१८६७.७८ देखाएकोमा पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ का लािग गरेको दर िव�लेषणमा exavation काय�को heavy equipment जे.�स.िव को िवजकमा ज�मा �. १३१२५३.७६ राखी मू�याकंन गरेकोले मू.अ.कर
िवजक पेश नभएकोमा वढी भु�ानी भएको ४०६१४।०० गो.भौ.न ९८ िमित २०७७।०९।०६ वाट वढी भु�ानी भएकोले स�व��धत उ.स वाट असुल ह�नुपन� �. 

४०,६१४

१४ १५१ २०७८-३-२१ �टोन वक�  
खेल�ाम िनमा�ण उ.स साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको २०७८।०१।०८ मा भएको
स�झौता अनुसार खेल�ाम योजनाको लािग ढंुगाको गारो र जाली लगाउने काय�को लगत ई��टमेटको आईटम नं २ stone(rubble) mesonary work 1:6 तथा काय�स�प� �ितवेदन परी�ण गदा� ढंुगाको प�रमाण लािग नापी
िकतावमा २३३ घ.िम उ�ेख गरेकोमा काय�स�प� �ितवेदनसाथ पेश गरेको ख�रद िवजकमा उ�� माल उपभो�ाले ज�मा ज�मी(३० िट� प×६.५)१९५ घ.िम मा� पेश गरेको दे�खएकोले सम�मा ३८ घ.िम प�रमाणमा फरक
परेको तथा सोही िहसावले �ािव�धक शाखावाट मू�याङकन भई �.१५०० को दरले वढी �.५७००० गो.भौ.नं १५१ िमित २०७८।०३।२१ वाट भु�ानी भएकोले स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नुपन� �.

५७,०००

१५ २ २०७७-६-१८ लुज �ाभेल 

देउराली अमलवास राम�रम सामुदाियक उ.स
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स अनुसार लागत अनमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका तथा उपभो�ा सिमितवीच भएको २०७७।११।०५ मा भएको स�झौता अनुसार
सडक �तरो�ित गन� काय�का लािग लगत ई��टमेटको आईटम नं ५ तथा काय�स�प� िववरण परी�ण गदा� लुज �ाभेल िव�याउने काय�का लािग नापी िकतावमा २६६४.९०×०. ̸६.५ अथा�त ४१ िट� प उ�ेख गरेकोमा
काय�स�प� �ितवेदनसाथ पेश गरेको ख�रद िवजकमा उ�� माल उपभो�ाले ज�मा ज�मी २६ िट� प मा� पेश गरेको दे�खएकोले सम�मा १५ िट� प प�रमाणमा फरक परेको तथा सोही िहसावले �ािव�धक शाखावाट मू�याङकन
भई �ित िट� प �.१९९०० को दरले वढी �.२९८५००।०० गो.भौ.नं २ िमित २०७८।०६।१८ वाट भु�ानी भएकोले स�व��धत उपभो�ा सिमितवाट असुल ह�नुपन� �. 

२९८,५००

१६ सामा�जक सुर�ातफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.१ िविभ� २०७८-३-३० सामा�जक सुर�ाःसामा�जक सुर�ा काय��म स�चालन काय�िव�ध २०७५ को प�र�छेद ३ को दफा १० मा �थानीय तहले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को फोटोसिहतको अनुसूची ५ बमो�जमको मूल अिभलेख अ�ाव�धक गरी वडा
अनुसार ��येक वडा काया�लयमा रा�नुपन� �यव�था छ । तर पा�लकाले काय�िव�धमा उ�ेख भएबमो�जमको लाभ�ाहीह�को फोटोसिहतको मूल अिभलेख राखेको छैन । काय�िव�धमा �यव�था भएबमो�जमको अिभलेख
रा�नुपद�छ ।
ब�िकङ कारोबारः पा�लकाले बैिकङ सुिवधा उपल�ध भएतापिन कुल १२ वटा वडाह� म�ये ११ वटा वडाह�मा पह� ँच सहज नभएको कारण देखाई पिहलो िक�तास�म सामा�जक सुर�ाको रकम बैक खातामाफ� त िवतरण नगरी
स�ब��धत वडा सिचवलाई पे�क� िदइ हातहातै िवतरण गरेको छ भने दो�ो िक�ता देखी १२ वटै वडामा बैक खाता माफ� त भ�ा िवतरण गरेको दे�ख�छ।
पारदिश�ता कायमः सामा�जक सुर�ा काय��म स�चालन काय�िव�ध २०७५ को दफा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा�ा� गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा सिमितह�को �सफा�रसका आधारमा �थानीय तहको सभामा पेश
गनु�पन�, �थानीय तहले संचालन गरेको काय��मको चौमा�सक वा वािष�क �पमा सिम�ा गदा� सामा�जक सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन सिम�ा गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको नाम
नामेसी स�ब��धत �थानीय तहको वेभसाइडमा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ�े�खत �यव�थाको प�रपालना गरेको पाइएन । काय�िव�धमा उ�े�खत �यव�था प�रपालन गरी सामा�जक सुर�ा काय��ममा पारदिश�ता
�व��न गनु�पद�छ ।

१६.२ िविभ� २०७८-३-३० लगत क�ाःसामा�जक सुर�ा िनयामावली२०७६ को िनयम १३ बमो�जम सामा�जक सुर�ा भ�ा पाइरहेको �यि�को मृ�य ु भएमा वा �य�तो �यि� सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउनयो�य नरहेमा स�ब��धत वडासिमितको
�सफा�रसमा �थानीय तहले िनजको नाम सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने�यि�को अिभलेखबाट हटाउनु पन� �यव�था छ। नमुनाको �पमा वडा नं ९ र १० लाई छनौट गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको परी�ण ग�रएकोमा
२०७७ अ��तममा मृ�य ुभनी लगतक�ा गरीएका िन�न �यि�को मृ�य ुपिछ पिन रकम खातामा गएकोले उ� रकम असुल ह�नुपद�छ।

�स.नं. नाम भ�ाको �कार रकम कैिफयत

१ देव कुमारी खितवडा जे� नागरीक ७६०० मृ�य ुभएको भिन लगत क�ा गरीएको ।

२ दधुराज लामा तामाङ पूण� अपा� १३५००

३ शा�त कुमारी हमाल जे� नागरीक १२०००

ज�मा ३३१००

३३,१००

१६.३ िविभ� २०७८-३-३० पा�लकाले यो वष� जे� नाग�रक तथा सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग �स�ाथ� बैकको कटु�ेवेशी ँशाखा माफ� त ज�मा �. ९४७४५००० खच� जनाएकोमा �.८८६८२७५८ खच� भई �.६०६२२४२ िमित २०७८ मं�सर १२
गते को ले िन का िफता� गरेको भौचर संल� छ। काय�िव�धले तोके बमो�जम पा�लकाले १२ वटा वडाह�को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणका लािग बैक माफ� त िवतरण गरेको दे�खए पिन भौगो�लक िवकटताको कारण सबै
लााभा��वत वग�को बैकमा पह� ँच भएको दे�खएन। जसले गदा� सबै लाभ�ाहीको नाममा खाता स� चालन ह�न नसकेकोले उ� रकम लाभ�ाहीले �ा� गन� नसिक िफता� भएको ह�नस�ने दे�ख�छ। यस स�ब� धमा रा� यले भौगो�लक
िवकटतालाई �यान िदई उिचत िनण�य गनु�पन� दे�ख�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ उ स माफ� त काम 

बढी िडजेल खच�ः गांउपा�लकाले िन�नवमो�जमका उपभो�ा सिमतलाई मोटरबाटो �तरउ�ती काय�का लािग भु�ानी गरेको छ । उ� काय�मा उपभो�ाले लागत ईि�मेटको आईटम नं १ earthwork in exavation in

diffrenent soil using exavator हाईड� ो�लक ए�साभेटर मेिशन �योग गरी बाटो िनमा�णको काय� गरेको दे�खएको छ । यसरी काय� गदा� मेिशन चलेको लग�सट संल� छैन।उपभो�ाले हाईड� ो�लक ए�साभेटर मेिशन �योग गरेको
देखाइ िविभ� िनमा�ण क�पनीलाई मू.अ.कर समेत िडजेल खच� भु�ानी �लएको छ।सडक िबभागका महािनद�शक �ी रिब�� नाथ �े�को अ�य�तामा िमित२०७५।१०।१८ गते बसेको बैठकको िनण�य अनुसार �ज�ा दररेटमा
मेिशनह�को भाडादर सडक िबभागले कायम गरेअनुसारको दरमा भु�ानी गनु� पन� उ�ेख छ।सोही बमो�जम पा�लकाले ई�धन खपत �ितघ�टा �ल. खपतदर कायम गरी लागु गनु�पन�मा िमित २०७७।०५।२६ को काय�पा�लकाको
वठैक�ारा मेिशन भाडादर तोकेकोमा �ितघ�टा ई�धन खपत दर तोकेको दे�खदनै ।यसै �ज�ा अ�तग�तको पनौती न.पा.ले हाईड� ो�लक ए�साभेटर मेिशनले �ित घ�टा ९ �लटर िडजेल खपत गन� उ�ेख छ। �य�तै सडक
िवभागको guideline for estimating equipment ownership and operating cost, 2077 s.n 20 exavation earthwork page 2 मा समेत १४.४० �ितघ�टा �ित�लटर ई�धन खपत ह�नुपन� �यव�था गरेको छ ।तर
सडक िवभागको न�स िवपरीत यस पा�लकाले िन�मवमो�जमका सडक �तरो�ित काय� गन�का लािग अ�वाभािवक िडजल खपत गरेको ज�तैः २०.२३ �ितघ�टा, २९.२३ �ितघ�टा िडजल खपत गरी बढी खच� लेखेको
दे�खएको छ । यसरी सडक िवभागको पिछ�ो मापद�डलाई आधार मा�े हो भनेपिन उ�� न�स भ�दा अथ�वक�  ए�जाभेजन काय�का लािग अ�वाभािवक �पमा िन�न वमो�जमका उपभो�ा सिमितले गरेको काय�मा वढी भु�ानी
िदएको दे�खएकोले बमो�जम काम भएको आघारमा ७२० घ�टाको १०१६० �लटरको ख�रदमा ितरेको �ित �लटर देहायका मु�यमा मू.अ.कर बाहेक का ९०.९४ दरले � १४६०००५।०० मा मू अ कर �, १८९८००।०० थप
गरी �.१६४९८०५।००बढी भु�ानी गरेकोले उ� रकम स�ब��धतबाट असूल ह�नुपन� �

उ.स को िववरण िडजल खपत ह�नुपन� �ल.(DOR) वढी दावी �ल. दर रकम

कालढंुगा गोमते भ��याङ िचउरीवोट वडा काया�लय १७५३८ ६००घ�टा×१४.४० ८८९८ ९१.९४ ८१८१००.५१

िनवुवाडाँडा आ�वोटे फेदी फो��सङटार सडक २९९० १२०घ�टा×१४.४० १२६२ ९१.९४ ११६०२८

वतासे पे�ा मानेडाँडा स�ेनी सडक उ.स ५४४४ २३३घ�टा×१४.४० २०८८ ८८.६१ १८५०१८

३३५५

महांकाल फेदी महांकाल डाँडा ह�द ैखातो गाँउ जो�ने सडक ६९९५ २४१घ�टा×१४.४० ३५२४ ९६.७२५ ३४०८५८

ज�मा २०५२८ ७२० १०१६० १४६०००५

१,६४९,८०४

�म भौचर
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१८ धरौटी िफता� 
धरौटी िफता� – अथ� म��ालयको च.नं.३६९ िमित २०६९।६।१७ तथा आ�त�रक राज�व िवभागको च.नं.१२ िमित २०६९।६।१० को प�अनुसार ठे�का तथा करारमाफ� त िनमा�ण तथा मालसामानको आपुत�को अ��तम
भु�ानी वा धरौटी िफता� गनु� पूव� �यसरी भू�ानी भएको रकम र मू�य अिभवृि� कर स�ब��धत ठेकेदार तथा आपूित�कता�ले कर िववरणमा समायोजन गरे नगरेको स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयबाट एिकन गरे प�चात्
मा� भू�ानी गनु�पन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले ५ ि�शत �रटे�शन मनी बापत क�ी गरेको देहायको धरौटी रकम िफता� गदा� मू�य अभीवृ�ी कर समायोजन गरेको �माण संल� राखेको दे�खएन् । तसथ� मू�य अिभबृि� कर
समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �

गो भौ नं आपूत�क वा िनमा�ण �यवसायी वापत रकम

२।२०७७।०४।२१ पृथक एआर जेभी ठे�का २१४७८०

३।२०७७।०४।२१ नेशनल क��ट��सन ठे�का ४९६१२०

७१०,९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ �ािभ ई�यपुमे�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 तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत
�ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले
डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका केही
उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

१५१।२०७७।१०।१२ िनवुवाडाँडा आ�वोटे फेदी फो��सङटार सडक बाटो �तरो�ित ६००००० �यानी �काभेटरले वाटो खनेको २७६०००

वडा नं२

७८।०७७।०८।३० वािवयोडाँडा मगरडाँडा लेखापानी सडक बाटो �तरो�ित ९९९००० �यानी २२० �काभेटरले वाटो खनेको ४७८८००

वडा नं

०२।२०७८।०६।१६ देउराली अमलवास राम�रम सामुदाियक उ. ��याक खो�ने ८९७८१० डोजर �योग ४९६४०९

२१२।२०७७।१२।०४ कालढंुगा गोमते भ�याङ िचउरीकोट वडा काया�लय ��याक खो�ने २८६१५०० �यानी २२० �काभेटरले वाटो खनेको १८५०३७५

१०।२०७८।०१।१५ वसेरी िशखरपुर �याङडाँडा मोटरवाटो ��याक खो�ने १३३४७११ डोजर ६२६०२०

१७।२०७८।०३।२२ महाँकाल डाँडा ह� ंद ैखातो गाँउ जो�ने सडक वाटो ख�े १७१०९३९ �याट �काभेटर ८२५०००

ज�मा ८४०३९६० ४५५२६०४

२० िवजक वेगर मू अकर भु�ानी 
िवजक वेगर मु�य अिभवृि� करः �थािनय तहको उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब��ध काय�िव�ध,२०७६ को दफा ३ मा कुल लागत � २९९९९९९।०० स�म लागत अनुमान अनुमान भएको तथा
�थानीय सीप,�ोत र साधन उपयोग ह�ने र �थानीय �तरमा काय� स�प� गन� स�ने आयोजनाको काया��वयन उपभो�ा सिमित माफ� त गन� सिकने छ । तर �थािनय उपभो�ाको �म योगदान नह�ने ज�तै डोजर लगाउने ज�ता
काय� जितसुकै रकमको भएपिन ठे�का �ि�याबाट मा� ग�रने उ�ेख गरेको छ । िन�नानुसारका आयोजनाह�को काम डोजर माफ� त गनु�पन� लागत अनुमान तयार भएको भएतापिन उपभो�ा सिमित माफ� त स�ालन गरेको
दे�ख�छ । काम स�प� प�चात नापी गदा� स�पुण� काम डोजरले नै गरेको जनाई मु�य अिभवृि� कर समेत समावेश गरी उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गरेकोमा नापी बमो�जमको डोजरको िवल नपुग भएकोले डोर हा�जरी समेत
पेश गरेको छ । कुल काम डोजरले नै गरेको नापीका आधारमा मु�य अिभवृि� कर समेत भु�ानी िदने र मु�य अिभवृि� कर िवजक पेस नभएकोले डोर हा�जरी फारमको आधारमा भु�ानी भएको मु�य अिभवृि� कर असुल
गनु�पन� दे�खएको �

�स न भौ न र िमित उपभो�ा सिमित काम स�प� डोजरको �याट िवल डोर हा�जरी िवल वढी �याट भु�ानी

२०९,९७९

�म भौचर
न�बर
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22. ४।२०७७।०८।११ वडा नं २ बाटो सरसफा◌�इ उ.स २७९३१६।७९ २४३६२८ ३५६८८।७९ ४१०४।५४

23. ५।२०७७।०८।१६ लुपु�ङ दोक ३०७१९६।७२ २४५२०५ ६१९९१।७२ ७१२८।९२

◌्पा नागवेली सडक सरसफा◌�इ उ.स

24. ७।२०७७।०९।०१ वडा नं ६ एकवार �याले �याउरीडाडा फुलवारी कृिष सडक सरसफा◌�इ उ.स ३०४१३११।१० २९०७८० १३३५१ १५३५।६४

25. ८।२०७७।०९।०२ महादेवटार सडक सरसफा◌�इ योजना उपभो�ा सिमित ३०४७३५।५८ २४१०७९ ६३६५६।५८ ७३२०।३५

26. १०।२०७७।०९।०८ रोशी १० वडा �तरीय सडक मम�त उपभो�ा सिमित ३०४१८१।८२ २५५७३८।५५ ४८४४३।२७ ५५७१

27. १२।२०७७।०९।२३ वडा �तरीय सरसफा◌�इ उ.स वडा नं११ ९११४९२।८९ ७५२०२१।१५ १५९४७१ १८३३९।३२

28. ५७९९०।२९

29. ज�मा २०९९८०।२२
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२१ करारका कम�चारीलाई भु�ानी 
�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 यस नगरपा�लकाले उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� पदमा ३२ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �. १३७०१३४३।खच�
लेखेको छ ।
महंगी भ�ाः नेपाल सरकार, म���प�रष�को िमित २०७४।१।२१ को िनण�यानुसार सव ैिनकायमा काय�रत �वीकृत दरव�दी िभ� रहेका करारका कम�चारीह�को सेवा सुिवधामा एक�पता कायम गन� सािवक सामा�य �शासन
म��ालयको पं.सः कानुन-१८-०७३।७४ च.न. २१७ िमित १०७४।१।२५ को प�रप�मा महंिग भ�ा पाउने उ�ेख गरेको दे�खदनै । यस वष� पा�लकाले इ��जिनयर, क��यटुर अपरेटर, सहायक क��यटुर अपरेटर,

ह.स.चा,काया�लय सहयोिग लगायतका िविभ� २९ जना कम�चारीह�लाई करार संझौतामा मा�सक २ हजार पाउने गरी संझौता गरे अनुसार महंगी भ�ा वापत � ६९६०००।भु�ानी गरी अ�य सेवा शु�कबाट खच� लेखेको छ ।
संघीय म��ालयबाट जारी ग�रएका प�रप�ह�लाई समेत �यान िदई सेवा सुिवधा िनधा�रण गनु�पद�छ ।
जीवन बीमाः गाउँपा�लकाको आ.ब २०७६।७७ को वािष�क नीित काय��म तथा बजेटमा िवगत लामो समय दे�ख गाउँपा�लकाको काया�लयमा अ�थायी/करारमा काय�रत कम�चारीह�को लािग कम�चारी क�याणकारी कोष
स�ालन काय�िव�ध, २०७६ �वीकृत गरी कम�चारी क�याण कोष तथा जीवन वीमा गन�का लािग बजेटको �यव�था गरेको उ�ेख छ । सोही आधारमा गाउँकाय�पा�लकाको िमित २०७६।५।२६ को िनण�य अनुसार यस
गाउँपा�लकामा स�वा भई पद�थापन भएका तथा गाउँपा�लकाबाट िनय�ु भई गाउँपा�लका र वडा काया�लयमा लामो समयदे�ख अ�थायी/करारमा काय�रत देहायका कम�चारीह�का लािग २० वष� अव�धको कुल िवमांक रकम
करार कम�चारीह�को �सिटजन लाईफ इ�सुरे�स क�पनी वनेपासँग बीमा संझौता गरी यस वष� देहायको रकम भु�ानी गरेको छ ।

भौ नं िमित कम�चारी सं�या भु�ानी रकम

५५।०७७।८।१६ ११ जना ११४५०७

५०।०७७।८।८ १३ जना १३१५०४

ज�मा २४६०११

२२ तलबी �ितबेदन 

िनजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा �यव�था छ।पा�लकाले यस बष� कम�चारीह�को तलबी �ितबेदन पा�रत नगरी शसत� अनुदान बाहेकको �
२३०६४५४२। तलब खच� लेखेको दे�खयो।तलवी �ितवेदन पा�रत नगराएर खच� ले�दा कम�चारीह�को तलब र �ेड रकम स��धमा यिकन गन� सिकएन।अतः स�ब��धत �थानबाट तलबी �ितबेदन पा�रत गरेर मा� तलव खच�
ले�नु पन� दे�ख�छ ।

२३ गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान र िनमा�ण काय�को स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण
वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ ।यस �थानीय तहले केिह िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन।अतःिनयमावलीमा भएको
�यव�थाको पालना गनु� पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np17 of 29

२४ सामा�जक प�र�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक प�र�ण अ��तगत साव�जिनक प�र�ण र साव�जिनक सुनुवाई
गनु�पन� �यव�था छ । िविभ� सडक, �सचाई, खानेपानी तथा कृिष िवकास र पशु िवकास लगायतका काय��को साव�जािनक सुनवाई गरेको भएपिन साव�जािनक सुनुवाईको ढाँचा अनु�प गरेको पाईएन । साव�जिनक सुनुवाईको
लािग तोिकएको फारम भन� गरेता पिन केही बाहेक अ�धकांश उपभो�ा सिमितको साव�जिनक सुनुवाइमा सरोकारवालाह�को �यनु उप��थती रहने गरेको, आंिशक काय�ह�मा खच�को साव�जिनक�करण भिन माइ�यटुमा लेखी
रा�ने गरेको, फाइलमा रा�ने �योजनको लागी मा� फारम भरेर रा�ने गरेको अव�था िब�मान रहेको दे�खयो । �यसैले साव�जिनक सुनुवाईको िव�वसनीयता दे�खदनै। कानुनको पालना गरी उ�रदािय�व एवं पारदिश�ताको
�व��न गनु�पद�छ ।

२५ सेवा �वाह 

सेवा �वाहः नगरपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िन�नअनुसार सेवा �बाह गरेको िववरण �ा� भएको छ । सेवा �वाहलाई थप �भावकारी बनाउनु पद�छ।

� सं िववरण सेवा �ा�ीका लािग िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या

1. नाग�रकता �सफा�रस ५१४ ५१४

2. घरबाटो �सफा�रस २२७ २२७

3. नाता �मािणत १५३ १५३

4. ज�म मृ�य ुदता� ६७३ ६७३

5. अ�य ३८६७ ३८६७

�म भौचर
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२६ आ�दानी र�सद 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम १० अनुसार ��येक काया�लयले राज�व लेखा अ�ाव�धक गरी रा�नु पन� र िनयम ९ बमो�जम आ�दानी जनाई तोिकएको समयमा ब�क दा�खला गनु�पछ�  । यस पा�लका
अ�तरगतका १२ वटा वडा काया�लयह� म�ये केही वडाह�ले राज�व असूलीमा क��यटुराई�ड र�सद मा�, केिहले क��यटुराई�ड र�सद तथा िवगतको नगदी र मालपोत र�सद तथा केहीले िवगतको हातले का�ने नगदी तथा
मालपोत र�सद मा� �योग गन� गरेको दे�ख�छ । वडा काया�लयह�ले �योग गन� र�सदह� म�ये गत िवगतका र�सद कित बाँक� �थए, यस वष� के कित छपाई ग�रयो र यो वष� वडा काया�लयह�ले �योग गरेको र�सद कहाँबाट किहले
�ा� गरे सोको अिभलेख रहेको दे�खदनै । जसबाट वडा काया�लयह�ले �योग गरेका र�सदह� र �ा� आ�दानी िभडान गन� सिकएन । िन�न वडाको र�सद िववरण १. वडा नं ४-नगदी र�सद नं २३०१-२३५०,८४०१-८४१६ र
मालपोत र�सद नं२५९-३००,४३०१-४३५०,४३५१-४४००बाट ज�मा उठेको रकम �.११६०२० तर ब�क दा�खला �.९०४५६मा� भएकोले नपुग रकम दा�खला ह�नुपन� दे�ख�छ।मालपोत र�सद नं ४३४९ को �ाहक �ित
भएकोले सो बाट के कित राज�व उठेको हो एिकन नभएको ,र�सद नं २६९ र २६१ काय�लय तथा �ाहक दबैु �ित नभएकोले सो बाट के कित राज�व उठेको हो एिकन नभएको दे�ख�छ। २. वडा नं ३ - नगदी र�सद
नं१०५१-११००,११०१-११५०,१३०१-१३५०,१-५०,७००१-७०४७ र स�प�� तथा मालपोत र�सद नं३७५१-३८००,३८५१-३९००,३७०१-३७५०,५४०१-५४५०,५४५१-५४६३ बाट ज�मा उठेको राज�व रकम
�.२५६९२६ र ब�क दा�खला �.२५६९२६ गरेको पाइएता पिन र�सद नं १३४५ मा रकम स�याएको तथा र�सद नं१३२५ �याितएको पाइएकोले संक�लत राज�वको एिकन गन� नसिकएको। ३. वडा नं ९- नगदी र�सद नं
६०५१-६१००,६१०१-६१५०,६१५१-६२००,६२०१-६२५०,९००१-९०५०,९०५१-९१००,९१०१-९१५०,९४०१-९४५०,९४५१-९४७५ र स�प�� तथा मालपोत र�सद नं
४१०१-४१५०,४२५१-४३००,४४०१-४४५०,४४५१-४५००,४७०१-४७१० बाट ज�मा राज�व रकम �.२५१३२० र ब�क दा�खला �.२५१३२० दा�खला गरेको पाइएता पिन र�सद नं९१४७ बाट काय�लय तथा �ाहक
�ित नभएको र र�सद नं ६१४७ को अध�क�ीमा रकम उ�ेख नभएको पाइयो। ४. वडा नं १०- नगदी र�सद नं ३३५१-३४००,३४५१-३५००,९६०१-९६५०,९६५१-९७००र स�प�� तथा मालपोत र�सद
नं२३०१-२३५०,२१०१-२१५०,२२५१-२३०० बाट ज�मा राज�व रकम �.१२६७७१ र ब�क दा�खला �.१२६७७१ गरेको पाइएता पिन र�सद नं ३४७२ र ३३९० सबै�ित ठे�ीबाट नभएको जसबाट सो बाट के कित
राज�व उठेको हो एिकन नभएको।

२७ आय ठे�का 
�यहोरा िन�न छन्ः
क)ढंुगा िगि� वालुवा ठे�काः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दाफा ११ अनुसार यस पा�लकाबाट आ�थ�क वष� २०७६।७७ को संझौता भएको िमित दे�ख २०७८ असार मसा�त स�मको लािग ठे�का �यव�थापन गन�
IEE �ितवेदन अनुसार िविभ� ८ �थानको घनिमटरको �यूनतम मु�य मु�य अिभवृ� कर वाहेक � ४९७७६५००।०० कायम गरी �थम पटक २०७७।०५।१६ मा तथा िमित २०७७।०५।१४ मा इ िविडंग माफ� त सुचना
�काशन गरेकोमा १ वोलप�दाताले मा� स��मशन गरेको िप.िप.एम ओ को वेभसाईटवाट दे�खयो ।
ख) अमानतबाट रकम संकलनः पा�लकाले ठे�का व�दोव�त नह��जेल २०७७ �ावण दे�ख नै अमानतबाट ढंुगा िग�ी वालुवाको िवि� तथा िनकासी गदा� ठुलो िट� परको �ित िट� प � ३०००।००, सानो िट� परको �ित िट� प �
२०००।०० र िनसान गािडको �ित िट� प � १०००।०० दरले पा�लकाबाट करारमा िनयू� कम�चारी खटाई नगदी र�सदको �योग गरी रकम संकल गरेको छ । पा�लकाले ठे�का नलागेको अव�ध पूव� २०७७।०४।०७ दे�ख
२०७७।०६।२७ अमानतबाट यस वष� ढंुगा िगि� वालुको िवि� तथा िनकासीबाट यस वष� � १५२२१०००।०० रकम संकलन गरेको छ ।

२८ वजेट 

बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश
भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकामा नगर उप �मुख �ी ल�मी कुमारी वत�ला उ�ेतीले िमित २०७७।३।१० गते �.६७ करोड १४ लाख ६९ हजारको बजेट सभा सम� पेश भई पा�रत भएको छ ।
यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।०४।०१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ �े�गत वजेट 

�े�गत वजेटः नगरपा�लकाको �े�गत बजेट खच� ��थित िन�नानुसार दे�खएको छ । �े�गत बजेट र खच�- �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच�
गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ । उि��खत िववरण िव�लेषणबाट िन�नानुसार दे�खएको छ:

�े� बजेट (हजारमा) खच�(हजारमा) �ितशत

आ�थ�क िवकास ४२२०५ ३५२६४ ७

सामा�जक िवकास ३२६९८५ २७५७७५ ५०

पूवा�धार िवकास १७७९१४ १४७२०५ २७

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ३४६११ २६३६५ ५

काय� संचालन तथा �शासिनक खच� ८९७५३ ६८७६९ १३

ज�मा ७६१४६९ ५५३३८१ १००

पा�लकाले यस वष� गरेको कुल खच� म�ये सवभै�दा वढी सामा�जक िवकासमा ५० �ितशत र सव ैभ�दा कम सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�मा ५,आ�थ�क िवकासमा ७ �ितशत तथा काय� संचालन तथा �शासिनक खच�
१३ �ितशत खच� गरेको छ । यी सुचकह�मा पा�लकाले �यान पुया�उनुपद�छ। 

३० चौमा�सक 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�को ल�य तथा काय��म
बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँु�जगत खच�को ��थती 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 ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

१ रोशी गापा, संघीय �देश २३२५१२ २०१४३ ७३००१ १३९३६८ ६८१९८

कूल खच�: २३२५१२ २०१४३ ७३००१ १३९३६८ ६८१९८

खच� �ितशत  १०० ९ ३२ ६० ३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ पे�क� �यव�थापन 

पे�क� फछ�ट : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम अनुसार पे�क� फ�य�ट ह�नुपद�छ । समयमा पे�क� फ�य�ट नगरेमा स�पूण� पे�क� रकम �याद नाघेको िमितले वािष�क १० �ितशतका
दरले �याज समेत असूल गन� �यव�था छ

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

३१.१ �ी एिककृत िशखर मिहला वचत तथा ऋण सहकारी १,००,०००

३१.२ मा��त खानेपानी उ स १,३५,०००

२३५,०००

३२ कानून िनमा�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले
हालस�म ७ वटा ऐन,३ वटा िनयमावली, र ३७ वटा काय�िव�ध कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ
बनाउने तफ� �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ अनुदान िफता� 
अनुदान िफता�ः संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प.सं.०७४।७५ च.नं. १०६४ िमित २०७५।३।३ को सशत� अनुदान रकम िफता� स�ब�धी िवषयको प� अनुसार िविभ� तीन िक�तामा �थानीय तहमा
ह�ता�तरण भएको र सशत� अनुदानको रकम आषाढ मसा�तस�म खच� ह�न नसकेमा संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था भएको छ । यस �थानीय तहलाई संिघय शशत� तथा िवशेष अनुदान िशष�कमा
�.४७६४१४०००।�ा� भएकोमा कर क�ी समेत �. ४०५९२००००।०० मा� खच� भई �.६८१५२०००।०० िफता� गनु�पन�मा पा�लकाले समयमै िफता� गरेको परी�णवाट दे�ख�छ ।

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

संघीय सरकार शसत� २९७२१६ २५६९१६  ४०२४३ िफता� २०७८।०३।३१

िवषेश १५००० १५००० ०

समपुरक ० ० ०

समानीकरण १०३६८७ ७७६२३ २६०६४ नपन�

�देश सरकार �देश शशत� पँुजीगत १५४३९ १३७८० १६५९ िफता� २०७८।०३।३१

�देश िवशेष पँुजीगत ५००० ४८१४ १८६ िफता� २०७८।०३।३१

�देश समपुरक २९९२८ २९९२८ ०

�देश समानीकरण १०१४४ ७८५९ २२८५ नपन�

ज�मा ४०५९२० ६८१५२

३४ र�सद िनय��ण खाता 
र�सद िनय��ण खाताः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९(५) मा काया�लयमा नगद वा व�क भौचरको �पमा �ा� भएको जुनसुकै राज�व रकम अिनवाय��पमा आ�दानी र�सद काटी स�ब��धत खातामा आ�दानी
जनाउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले राज�व असुलीमा �योगह�ने र�सदह�को �यव��थत र�सद िनय��ण खाता तयार गरेको पाइएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ िढलो दा�खला 
िढलो दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ को उपदफा २ अनुसार आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा सोको भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला नगरेको दे�खन
आएमा स�ब��धत तालुक काया�लय वा िवभािगय �मुखले १० िदन भ�दा बढी िढला दा�खला गरेको भए १० �ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �िचलत कानुनबमो�जम िवभािग कारवाही
गन� गराउन स�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस वष� नपा िभ�का साधारण िनमा�णमुखी खानी उ�खननका ढंुगा,रोडा,�ाभेल,माटो नगरवािहर िनकासी कर संकलन तथा उपयोग िव��करको लािग िन�नानुसारका
वोलप�दाता संग िमित २०७७।०६।२० मा ई िवड माफ� त �.४९७७६५००।०० ठे�का स�झौता गरेको र करारनामामा ठे�का अंकको िक�ता व�दीको �पमा �थम िक�ता ठे�काका वखत, फागुन, चै� मसा�तस�ममा
दा�खला ग�रस�नुपन� �यव�था भएकोमा लेखापरी�णका �ममा ती वोलप�दाताले �ी �झंगु। अ�जमा। िवजय। राह�ल जे.भीले अ��तम िक�ता तोिकएको �याद भ�दा ३ मिहना िढला गरी आषाढ मसा�तमा दा�खला गरेको
दे�खएको छ । यस स�व�धमा न.पाले करारनामामाको शत�मा उ�े�खत िमितमा रकम दा�खला नगन� वोलप�दातावाट कुनै सुद तथा हज�ना असुल उपर गरेको पाईएन अ��तम िक�ताको �पमा दा�खला गनु�पन� �. ८३५४३९९।
०० को ३ मिहना िढला ढीला दा�खला भएको वापत शुद �२०८८६०।०० स�व��धत वोलप�दाता वाट असुल ह�नुपन�

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

३५.१ �ी �झंगु। अ�जमा। िवजय। राह�ल जे.भीले २,०८,८६०

२०८,८६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्ः

पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जमको ढाँचामा �ितवेदन गरेको पाईएन,

पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको छैन, साथै पा�लकावाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन,

काया�लयको �े�ता र व�क िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा व�क िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा एिकन गन� सिकएन,

अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ वमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा हालस�म पा�लकाले सो खच� संरचना तयार गरेको पाईएन,

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाँउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय �तरको िवकासका लािग आव�धक, रणनीितगत िवषय, �े�गत म�यकालीन तथा
दीध�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन,

िदगो िवकास योजना(२०१५+३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यकालीन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन,

�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 पाईएन
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा २७ वमो�जम �थानीय तहले भू० जो�खम संवेदनिशलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�व�धी मापद�ड तो�नुपन� र �य�तो मापद�डको अ�धनमा रही तोकेको �े�मा
मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृती िदनस�ने �यव�था भएकोमा यस �थानीय तहले ज�गाको उपयोग स�व�धी मापद�ड वनाई लागू गरेको पाईएन
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकावाट संचालन भएका िविभ� िनमा�ण काय� गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ�� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाईएन
पा�लकाले वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयारगरेको पाईएन ।
वजेट तथा वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेतापनी पा�लकाको वजेट, शशत� तथा िवषयगत अनुदानको काय��म काया��वयनमा आए नआएको र काय��म अनुसारको �गित भए नभएको सं�व�धमा एिकन गन�
सिकएन ।
सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ८ दफा २८ मा सामा�जक सुर�ा काय��मको िनयिमत अनुगमन,मु�या�न तथा सुपरीवे�ण गन� �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित
गठन गनु�पन� �यव�था भएकोमा उ� सिमित गठन नगरेको,
सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ९ दफा ३५ मा वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� र �ा� त
गुनासा तथा सुझावह� स�वोधन गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को पालना नभएको,

३७ कम�चारी करार 

नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको कम�चारी तथा काया�लय स�ब�धी अ�य �यव�था �देश कानून बमो�जम ह�ने तथा �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाको शत� तथा सुिवधा
स�ब�धी आधारभूत �स�ा�त संघीय कानून बमो�जम ह�नेगरी �थानीय तहले बनाएको कानून बमो�जम ह�ने �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले काय�पा�लकाको िनण�यबाट १५ जना करार कम�चारीह�को कम�चारी संचयकोष
बापतको रकम �४०१०४३ सुिवधा भु�ानी �च�लत संघीय कानूनको �स�ा�त र मापद�ड बमो�जम �वीकृत भएको नदे�खएकाले गाउँपा�लकालाई �. ४०१०४३ थप �ययभार परेको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन 

�शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी
समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत १०३ (�वा��य सं�था समेत) को दरब�दी
�वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म करारमा ६४ जना िनय�ु� गरी �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत १३९ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले
मह�वपूण� मािनएका इ��जिनयर सिहतको �ािब�धक दरब�दी रहेकोमा करारबाट मा� पूत� रहेको दे�खएको छ ।

३९ कोिभड �यव�थापन 

कोिभड िनय��णको लािग �ा� बजेट र खच�को ��थित परी�ण

आय शीष�क रकम �यय शीष�क रकम

अ�या ३४८१४९१ कोिभड �यव�थापन २१८७८१८

संघीय सरकार १००००० िवपद �यव�थापन ५८६७१५८

गा.पा अनुदान ६००००००

�देश सरकार ५०००००

अ�य २५०००० मौ�दात ३१७६५१५

ज�मा ११२३१४९१ ज�मा ११२३१४९१

पा�लकाले यस वष� कोरोना िनय��ण तथा रोकथामको लािग रोशी अ�थाई अ�पताल स�ालनमा �याएकोमा यस वष� ४८ जना कोिभड सं�मण भएकोमा ६ जना मृ�य ुभई वाँक� ४२ जना िनको भएको उ�ेख गरेको छ ।
पा�लकाले कोरोना �यव�थापन कोषवाट १०००० थान स�ज�कल मा�क, ५ एम.एल २ जार ७५ एक.एल २४ थान, ५००० थान २५० थान िभ.िट एम, १२० िप.िप.ई सेट गरी �.१३११५३५।०० वरावरको सामान
कोटेशनवाट ख�रद गरेको दे�खयो ।साथै कोिभड रोकथाम तथा िनय��णको लािग २४ जना जनश��� �यव�थापन गरेको दे�खयो । 

४० कानुनी सहजकता� तथा स�ाहकार खच� 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ मा अ�य� वा अ�य कुनै पदा�धकारीले �वक�य सिचव वा स�ाहकार राखी सो वापत सुिवधा �लन पाउने �यव�था गरेको छैन । गाउँपा�लकाले
कानुनी सहजकता� तथा स�ाहकार राखी सो वापत �.५३४६००। खच� लेखेको छ । कानुनी आधार बेगर कानुनी स�ाहकार राखी खच� ले�ने काय� िनय��ण ग�रनुपद�छ ।

४१ ि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 । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�
�.१७४११५६।।- खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

४२ सशत� िश�ातफ� ः

�म भौचर
न�बर
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४२.१ िविभ� २०७८-३-३० िश�क दरब�दी र पदपूित�ः िश�ा िनयमावली २०५९ को िनयम १२ क मा सामुदाियक िव�ालय एकआपसमा गािभनको लािग उ� िनयमावलीको िनयम ७७ बमो�जम पहाडी �ज�ा �ित िव�ा�थ�सं�या ४५ नभएको ख�डमा
आपसमा गा�न सिकने �यव�था रहेको छ।नगरपालीका मातहतमा रहेका ६९ िव�ालय म�ये िव�ाथ� सं�या अ�य�त �यून रहेका िव�ालय िन� नानुसार छन। पा�लकाले िनयममा भएको �यव�था अनुसार एक आपसमा गाँिभ
िश�ाको गुण�तर वृि� गनु�पन� दे�ख�छ।

�.सं. िव�ालय िव�ाथ� सं�या िश�क दरब�दी

१ �भु �ा िव ८ १

२ महाभारत �ा िव ९ १

३ स�यकाली �ा िव १३ १

४ बाल�योित �ा िव १४ १

५ जनक�याण �ा िव १९ १

६ देिव� वरी �ा िव २१ २

७ �स�ाथ� �ा िव २२ २

४२.२ �सयजुी सेवा माफ� त �सकाई सह�जकरण काय��मः �सयजुी सेवा माफ� त �सकाई सह�जकरण काय��मका लािग ६९ िव�ालयह�लाई फोन माफ� त िव�ाथ�सँग स�पक�  खच� भिन �ित िव�ा�थ� �.१२५ का दरले तीन मिहनाको
टक टाईम रहने गरी कुल �. १६१०६२५ िनकासा भएकोमा नेपाल टे�लकमको िबल िव�ा�थ�लाई िवतरण गरेको भरपाई, िव�ा�थ�को सङ�या खु�ने �माण र सो को अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन�

१,६१०,६२५

�म भौचर
न�बर
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४२.३ िविभ� २०७८-३-३० िव�ाथ�सं�या भ�दा बढी सहयोगी काय�कता�ः �ार��भक वालिवकास के��को राि�� य �यनुतम मापद�ड माग�दश�क पु��तका,२०६७ को �थम संसोधन २०७५ बमो�जम �यनुतम २५ जना बालवा�लका बराबर एक जना बाल
िवकास सहयोगी काय�कता�(बाल िश�क) ह�नुपन� �यव�था छ।तर पा�लकामा स� चालन देहायका बालिवकास के��ह�मा २५ जनाभ�दा कम बालबा�लका रहेका िव�ालयह�मा पिन २ जना बालिश�क राखी संघ ससत�
अनुदानबाट �ितबालिश�क �.७८०००र �देश सरकारबाट �.११२२७ रपा�लकाबाट �.१२००० देहायबमो�जमको रकम �.१०१२२७ भु�ानी िदई थप �यभार पारेको रकम िनयमसंगत दे�खएन।

िव�ालयको नाम िव�ाथ� सं�या भएका बालिश�क बढी बालिश�क बढी भु�ानी

काली देवी आ.िव. रोशी -६ १५ २ १ १०१२२७

िव�धवा�सनी मा.िव. रोशी -९ १९ २ १ १०१२२७

छ�ेिपपल �ा.िव. रोशी -९ २३ २ १ १०१२२७

प� चक�या मा.िव. रोशी -१० १९ २ १ ८५६१३

सर�वती �ा.िव. रोशी -१० १८ २ १ १०१२२७

बुि�िवनोद �ा.िव.रोशी -१० २० २ १ १०१२२७

बु�बाल �ा.िव. रोशी -११ १७ २ १ १०१२२७

जुगे� वर मा.िव. रोशी -११ २४ २ १ १०१२२७

ज�मा ७९४२०२

७९४,२०२

४३ फरक रकम स�ब�धमा 
कारोबारमा िभ�ताः गाउँपा�लकाको यस बष�को कूल �ाि� र भु�ानी िववरण अनुसार � ६५४०७७२७६।६१ कुल �ाि� भएको दे�ख�छ भने यस बष� खच� � ५५३१८११५१।९१ भई � १००८९१२४ मौ�दात रहेको छ ।
संघ �देश तथा िबषेश अनुदानको गत बष�को िफता� गन� बाँक� रकम � ४६०८९८८९ िफता� प�चात बााँक� � ५४८०६२३५ आ� �थक बष�को अ��यमा मो�दात कायम गरी आब २०७८।७९ मा �ज�मेवारी सारेको छ । शसत�
अनुदान िफता� खच� � ४२०६२६२८८०।४७ लेखेको दे�खएकोमा बा�तिबक खच� � ४१०१२९३९।५३ रहेकोले फरक परेको रकम � १०४९९४१ स�ब�धमा िहसाब िमलान गनु� पन� दे�खएको छ । यसरी आ�दानी तथा
खच�मा िभ�ता दे�खएकोमा �माण पेश ह�नु पन� �

१,०४९,९४१

४४ अनुगमन तथा मू�याकंन 

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 । यस वष�को लेखापरी�णको �ममा � ५०८१८६३।० स�परी�णका लािग पेश भएकोमा िन�नानुसार स�परी�ण भएको छ ।

दफा नं आ ब फ�य�टंको �यहोरा रकम

�म भौचर
न�बर
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२८ २०७५।७६ वरिपपल मजुवा सडक �तरउ�ती उपभो�ा सिमितबाट असूल
गरी पा�लकाको संिचतकोषमा दा�खला भएको �

२०९३८

४२ २०७५।७६ मंगल जनिवजय �या�पस भवन मम�त उपभो�ा सिमितबाट असूल
गरी पा�लकाको संिचतकोषमा दा�खला भएको �

२१४७१०

२० २०७६।७७ फुलबारी �याउदार लेखपानी भुर�े �र�ेन सडक सरसफाई
उपभो�ा सिमितबाट असूल गरी पा�लकाको संिचतकोषमा
दा�खला भएको �

२७४५४

२० २०७६।७७ �या�स�हो�का �स�क�लेक च�पागाउँ संुगुरे चौक�डाँडा �तरो�ती
उपभो�ा सिमितबाट असूल गरी पा�लकाको संिचतकोषमा
दा�खला भएको �

३१७५२

२० २०७६।७७ �सपाली पा�ले बलडाँडा बतासे संुगुरे �र�ेन च�पागाउँ �स�क�लेक
उपभो�ा सिमितबाट असूल गरी पा�लकाको संिचतकोषमा
दा�खला भएको �

३१७५२

२० २०७६।७७ त�ो डाँडाखक�  मा�थ�ो लेखटोल सोला भ��याङ उपभो�ा
सिमितबाट असूल गरी पा�लकाको संिचतकोषमा दा�खला भएको
�

९०३१

२० २०७६।७७ लेकपानी भरा�े च�पागाउँ सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमितबाट
असूल गरी पा�लकाको संिचतकोषमा दा�खला भएको �

१०१४४

२० २०७६।७७ छहरे पौवा कातज� �ामीण सडक उपभो�ा सिमितबाट असूल गरी
पा�लकाको संिचतकोषमा दा�खला भएको �

९३८९

२० २०७६।७७ रजवास स�ेनी पे�टा �ामीण सडक मम�त उपभो�ा सिमितबाट
असूल गरी पा�लकाको संिचतकोषमा दा�खला भएको �

६७९७

�म भौचर
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२० २०७६।७७ भ��याङ िनबुवाडाँडा फो��स�टार सडक उपभो�ा सिमितबाट
असूल गरी पा�लकाको संिचतकोषमा दा�खला भएको �

११०५३

१८ २०७६।७७ वडा �तरीय सडक मम�त उपभो�ा सिमितबाट असूल ह�नु पन�
रकम रोशी गा पँूजीगतको भौ नं २२९ बाट अक� योजनाको रकम
भु�ानी गदा� क� गरी भु�ानी भएको �माण पेश भएको �

२०३४२

२२ २०७६।७७ �स�क�लेक खोप के�� अधुरो उपभो�ा सिमितबाट असूल गरी
पा�लकाको संिचतकोषमा दा�खला भएको �

१७२३

४२=१ २०७६।७७ परामश� सेवा वापत रमेश �साद ह�मागाईलाई भु�ानी िदँदा
सामा�जक सुर�ा करक�ी नभएको असुल उपर गरी बैक दा�खला
भएको

१४०००

४० २०७६।७७ बैठक भ�ा वापतको रकम भेषराज च�द बाट असुल उपर गरी ब�क
दा�खला भएको �

१५३००

२२ २०७६।७७ िभमखोरीडाँडा पोखरी संर�ण सिमितबाट असूल गरी पा�लकाको
संिचतकोषमा दा�खला भएको �

११०३

२२ २०७६।७७ बाल�योती �ा िब बाट असूल भई ब�क दा�खला भएको � १११७५

५३ २०७६।७७ सामा�जक सुर�ा बढी िनकासा भएको रकम पु�लाल �े�बाट
असूल भई ब�क दा�खला भएको �

१६९४००

५३ २०७६।७७ सामा�जक सुर�ा बढी िनकासा भएको रकम शु�सला िघिमरेबाट
असूल भई ब�क दा�खला भएको �

२१०००

४८ २०७६।७७ ल�मी नारायण मािव, ह�र�स�ी मा.िव �माण पेश २६४७०००

५० २०७५।७६ ल�मी �जापित पे�क� बे�जु को �माण कागजात पेश ह�न आएको १८०७८००

�म भौचर
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ज�मा ५०८१८६३

अनगुमन तथा स�पर��ण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाबाट गत �वगत वष�को बे�जू फ��टको तथा अ�याव�धक बे�जूको ि�थ�त �न�नानसुार देिखएको छ । (�.हजारमा)

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)

११३
११३६२४ ५०८१ १२५९३ ० १२११३६
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