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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 

 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ  

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानूनबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र्समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षणमान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसँग 
सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाहलगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनउपर छलफल र बरेुज ु फस्र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनु े
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफलसमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 टंकमर्ण शमाा, दंगाल 
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पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ४६१ तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

कानेपोखरी गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
मोरङ। 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

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

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

गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ४ करोड ६१ लाख २३ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ा प्रमाण पेश हनु आएको छैन । उक्त बरेुजमुध्रे् असलु गनुापने रू. 
२२ लाख ४० हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. २ करोड ६७ लाख ८३ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. १ करोड ५९ लाख ८३ हजार र पेश्की 
रू. ११ लाख १७ हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषासम्मको रु. ६ करोड ६६ लाख ३० हजार बरेुज ुबाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र 
सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बरेुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ु रु. १० करोड ९८ लाख ३ हजार रहेको छ । 
गाउँपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुजरु्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्कीबाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनुे कुन ैजानकारी 
खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरणउपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम सही र 
र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ् भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनर्िििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।      
      

 
 (पद् म प्रसाद आिार्ा) 

 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

कानेपोखरी गाउँपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु
बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी 

४५ ५५ ४६१२३ ० ० ० ४५ ५५ ४६१२३ २२४० १५९८३ २६७८३ ० ० ४२७६६ १११७ 

                                      

 
 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

मोरङ ६६६३० ० २९५० ६३६८० ० ४६१२३ १०९८०३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : कानेपोखरी गाउँपा�लका, मोरङ , कानेपोखरी गाउँपा�लका , मोरङ

काया�लय �मुख Santosh Ghimire २०७९-१०-१३ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख Gayetra Shrestha २०७७-४-१६ २०७८-३-३१

लेखा �मुख Ajit Bhattarai २०७५-१२-१ २०७८-३-३१

बे�जु रकम ४६,१२३,२९३

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १९,१२,६६,२७२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३४,८७,२८,३१० चालु खच� ५१,७३,०२,६५७

�देश सरकारबाट अनुदान १,७४,९५,००० पँूजीगत खच� २२,६४,०८,३०४

राज�व बाँडफाँट १०,०५,४१,४२६ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ५९,०४,९९०

अ�य आय १९,९१,३१,४९८

कुल आय ६७,१८,०१,२२४ कुल खच� ७४,३७,१०,९६१

बाँक� मौ�दात ११,९३,५६,५३५

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१ लेखापरी�ण
लेखापर��णमा पेश भएस�मका आ�थ�क कारोबारसंग स�बि�धत �नकायबाट �ा� जानकार� अुनसार तयार गर� �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना २०७८, इकाईगत लेखापर��ण योजना २०७८, लेखापर��ण ऐन,

२०७५ को दफा ४ मा, जोिखम �व�लेषण, नमनुा छनौट र �लिखत ��त�न�ध�वप�को आधारमा �व�ीय �वषयको लेखापर��ण नी�त, लेखापर��णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा माग�दश�न, �नद�शन एवं �यवसा�यक
लेखापर��णका असल अ�यास र लेखापर��ण सीमाको आधारमा तथा राज�वको असलु� र दािखलाको जोडज�मा आ�त�रक लेखापर��णको आधार तथा उपल�ध भएस�मका �े�ताको पर��णबाट तयार ग�रएको
लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदन जार� ग�रएको छ। सारभतू �पमा उ�लेखनीय नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवेदन जार�
गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र �व�ीय �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ। छलफल गर� कायम भएका �यहोरा �न�नानसुार छन्।

२ 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 कानेपोखर�
गाउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर�
नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । योगाउँपा�लकाकुल  ८२.८३वग� �क.मी. �े�फलमा फै�लएको र हाल ७ वटा वडाह�मा �बभाजन ग�रएको छ । गाउँपा�लकाको व�तगुत
�ववरण अनसुार कुल जनसं�या ३८ हजार ३३ रहेकोछ ।

३ �ाि� भु�ानी िहसाब
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�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले
गरेको
�ाि�/

भु�ानी

व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५१९९१४१०७.८७ 151887117 ६७१८०१२२४.८७

क. �ाि� (संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

४८८१६९७२६.८७ ४८८१६९७२६.८७

११००० कर 11 ८७१४४६३३.०३ ८७१४४६३३.०३

१३००० अनुदान ३६६२२३३१० ३६६२२३३१०.

संघीय सरकार 12 ३४८७२८३१० ३४८७२८३१०.

�देश सरकार 12 १७४९५००० १७४९५०००.

जनसहभािगता १०५००००० १०५०००००.

१४००० अ�य राज�व १९३०१७८३.८४ १९३०१७८३.८४

१५००० िविवध �ाि� / �ज स
स बाट �ा�

५०००००० ५००००००.

ख. अ�य �ाि� ३१७४४३८१ 151887117 १८३६३१४९८.

िवतरण गन� बाक� राज�व 0 ०.

कोषह� २७४२५००० २७४२५०००.

धरौटी ४३१९३८१ ४३१९३८१.

संघीय, �देश सरकार वा अ�य 0 151887117 १५१८८७११७.
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काय��म

भु�ानी (ग+घ) ५९१८२३८४४.८३ 151887117 ७४३७१०९६१.८३

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ५६९८२४५६३.८३ ५६९८२४५६३.८३

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा 18 १६३१८९३२१.२ १६३१८९३२१.२

२२००० मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

18 ८३९६८८३२ ८३९६८८३२.

२५००० सहायता
(Subsidy)

18 १६४८०४७८.६ १६४८०४७८.६

२६००० अनुदान 18 0 ०.

२७००० सामा�जक सुर�ा 18 १९७३११३३ १९७३११३३.

२८००० अ�य खच� 18 ६००४६४९५ ६००४६४९५.

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी /
पँूजीगत खच�

18 २२६४०८३०४.०३ २२६४०८३०४.०३

घ. अ�य भू�ानी २१९९९२८१ 151887117 १७३८८६३९८.

कोषह� १८१६७९५८ १८१६७९५८.

धरौटी ५०४७२३४ ५०४७२३४.

संघीय, �देश सरकार वा अ�य
काय��म

0 151887117 १५१८८७११७.

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला
गन� बाक�

-१२१५९११ -१२१५९११.

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) -७१९०९७३६.९६ ०. -७१९०९७३६.९६

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

१९१२६६२७२ १९१२६६२७२.
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वषा��तको बाक� रकम (ङ +

च)

११९३५६५३५.०४ ११९३५६५३५.०४

०.

ब�क तथा नगद बाक� �े�ता 24 १०४८२७८७७.७१ १०४८२७८७७.७१

४ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापर��णको �ममा असलु� – काया�लयबाट लेखापर��णको �ममा �न�नानसुार असलु� भएको छ।
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�.सं नाम थर र पद िववरण रकम ज�मा भएको रकम

1 गाउँपा�लका अ�य�
तारा ब. का�ले

अनुगमन भ�ा, बढी दर वठैक भ�ा,
बजेट िनमा�ण �ो�साहन भ�ा र
सिमित वठैक भ�ा वापत भु�ानी
भएको रकम

�थािनय आ�त�रक
राज�व खाता

95580

2 गाउँपा�लका उपा�य�
राजमती इ�नाम

अनुगमन भ�ा र बढी दर वठैक भ�ा
वापत भु�ानी भएको रकम

�थािनय आ�त�रक
राज�व खाता

41650

3 �मुख �शासिकय
अ�धकृत गाय� �े�

बढी दरमा वठैक भ�ा वापत भु�ानी
भएको रकम

�थािनय आ�त�रक
राज�व खाता

4080

4 �वा.संयोजक रोिह��
कुमार राजभ�डारी

औषधी उपचार �सफा�रस सिमित
वठैक भ�ा वापत भु�ानी भएको
रकम

�थािनय आ�त�रक
राज�व खाता

15300

5 लेखा अ�धकृत अ�जत
भ�राई

बढी दर वठैक भ�ा र सिमित वठैक
भ�ा वापत भु�ानी भएको रकम

�थािनय आ�त�रक
राज�व खाता

7480

6 वडा�य� वडा नं ७
मोहन �साद अ�धकारी

बढी दरमा वठैक भ�ा वापत भु�ानी
भएको रकम

�थािनय आ�त�रक
राज�व खाता

5000

7 काय�पा�लका सद�य
पदम कुमारी काक�

अनुगमन भ�ा दोहोरो भु�ानी भएको
रकम

�थािनय आ�त�रक
राज�व खाता

45100

8 सद�य संिगता िव.क बढी दरमा वठैक भ�ा वापत भु�ानी
भएको रकम

�थािनय आ�त�रक
राज�व खाता

4100

9 कम�चारी अलङ गु�ङ बढी दरमा वठैक भ�ा वापत भु�ानी
भएको रकम

�थािनय आ�त�रक
राज�व खाता

4080

10 वडा सद�य ि�भुनाथ
नेपाल

बढी दरमा वठैक भ�ा वापत भु�ानी
भएको रकम

�थािनय आ�त�रक
राज�व खाता

4080

ज�मा 226450
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५ िश�क दरब�दी, पदपूत� र िमलान 

िश�क दरव�दी, पदपूित� र दरब�दी िमलान - �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 23 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 ।

िश�क दरब�दी (िमलान तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६ को दफा२० मा कुनै खास �थानीय तहले आ�नो �े� िभ�का िब�ालयह�को आव�यकता अनुसार दरब�दी िमलान तथा पुनः िवतरण गन� पाउने
�यव�था छ । साथै िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १५ अनुसार दईु वा दईुभ�दा बढी िब�ालयलाई गाभी एउटा िब�ालय कायम गन� अनुमित  तथा �वीकृती िदन स�नेछ । पा�लकाले ऐन र काय�िव�धमा भएको
�यव�था बमो�जम �यनु िव�ाथ� सं�या भएको िव�ालयह�लाई आव�यकता अनुसार िमलान गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ।
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�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या 1 िश�कको तुलनामा िव�ाथ� अनुपात

1 �ी मा.िव. हो�लाबारी 16 16 3 650 40.625

2 �ी �स�ाथ� आधारभुत िव�ालय 4 4 1 27 6.75

3 �ी सगरमाथा आधारभुत िव�ालय 0 0 0 23 0

4 �ी िश�ा िवकास मा.िव 15 15 4 597 39.8

5 �ी बलदेव आधारभुत िव�ालय 7 7 1 106 15.14

6 �ी मैनाबारी आधारभुत िव�ालय 2 2 1 49 24.5

7 �ी �ेमल�मी आधारभुत िव�ालय 7 7 4 165 23.57

8 �ी जनमत सर�वती आधारभुत िव�ालय 6 6 2 132 22

9 �ी िश�ा सदन मा.िव 12 12 4 249 20.75

10 �ी बाल मा.िव 14 14 3 153 10.92

11 �ी ल�मी आधारभुत िव�ालय 3 3 2 20 6.66

12 �ी जनता आधारभुत िव�ालय 9 9 2 188 20.88

13 �ी थाने�वर आधारभुत िव�ालय 2 2 0 18 9

14 �ी सुय�दय आधारभुत िव�ालय 2 2 0 23 11.5

15 �ी प�क�या आधारभुत िव�ालय 3 3 1 33 11

16 �ी मा�यािमक िव�ालय भौसाबारी 13 13 5 467 35.92

17 �ी �संहदेवी मा.िव 12 12 4 380 31.66

18 �ी जनता आधारभुत िव�ालय िचसाङ 2 2 1 60 30

19 �ी जनसेवा मा.िव 35 35 8 1206 34.45



https://nams.oag.gov.np9 of 64

20 �ी सर�वती आधारभुत िव�ालय 3 3 1 67 22.33

21 �ी प��योती आधारभुत िव�ालय 5 5 2 126 25.2

22 �ी सु�तोली आधारभुत िव�ालय 3 3 2 52 17.33

23 �ी जनक�याण मा.िव 19 19 5 398 20.94

ज�मा 194 194 56 5189

६ पे�क� बाक� 
पे�क�ः आ�थ�क काय�िव�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� फछ् य�ट
गनु�पन� तथा अ�य संघ सं�था र िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� स�झौतामा तोिकएको �याद िभ� फछ् य�ट गनु�पन�मा आ�थ�क वष�को अ�त स�म िन�नानुसार बाँक� रहेको पे�क� फछ् य�ट ह�नुपन� �

१,११६,५०९
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गो.
भौ. न.

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

पद �याद ननाघेको
रकम

�याद नाघेको
रकम

पदा�धकारी

406 िवपद �यव�थापन सहायता ख�ग बहादरु ब�नेत वडा अ�य� 70000

406 सामा�जक सुर�ा भ�ा ख�ग बहादरु ब�नेत वडा अ�य� 12000

480 सामा�जक सुर�ा भ�ा धन बहादरु राई वडा अ�य� 8000

480 सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण धन बहादरु राई वडा अ�य� 8000

614 सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण धन बहादरु राई वडा अ�य� 33000

616 सामा�जक सुर�ा भ�ा ख�ग बहादरु ब�नेत वडा अ�य� 8000

647 सामा�जक सुर�ा भ�ा ि�भुनाथ नेपाल वडा सद�य 28000

1382 सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण धन बहादरु राई वडा अ�य� 50000

1393 खरको छाना िव�थापन काय��म ि�भुनाथ नेपाल वडा सद�य २६४०००

53 जनसेवा मा.िव. र रमाईलो �या�पसमा अ�ययनरत १० जना ग�रव तथा जेहे�दार िव�ा�थ�लाई
वडा�य� छा�वृ�� काय��म (वडा नं. ६)

ख�ग बहादरु ब�नेत वडा अ�य� 50000

1604 खरको छाना िव�थापन काय��म ि�भुनाथ नेपाल वडा सद�य 88000

कम�चारी

30 कु�रोगको िवरामी, प�रवार तथा िछमेक�को स�पक�  प�र�ण तथा LPEP सेवाको िनर�तरता रोिह�� कुमार राजभ�डारी �स.अ.हे.व.

अ�धकृत
१०००००

30 राि�� य मिहला �वा��य �वयंसेिवका काय��म (पोशाक �ो�साहन, यातायात खच�, वािष�क सिम�ा
गो�ी र िदवस मनाउने खच� समेत)

रोिह�� कुमार राजभ�डारी �स.अ.हे.व.

अ�धकृत

20000

ठेकेदार

2 वह�रिवगे झो.पु, कानेपोखरी गाउँपा�लका, मोरंग रोयल साक�  क��ट��सन ए�ड ५५०००० 0
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स�लायस� �ा.�ल.

36 खानेपानी िव�तार काय��म ( वडा नं. ४,५,६ र ७) रोयल साक�  क��ट��सन ए�ड
स�लायस� �ा.�ल.

३५०००० 0

78 नेपाल सरकार, �देश सरकारका िविभ� योजना तथा काय��ममा साझेदारी रोयल साक�  क��ट��सन ए�ड
स�लायस� �ा.�ल.

५००००० 0

20 क�ाल चौक- बोहोरा टोल वडा नं. ५ र २ तथा शु�बारे- िविहबारे- हरकपुर सडक वडा नं. ७,६ र ४ बीर िनमा�ण सेवा ९६०००० 0

24 शैि�क िवकास तथा सुधार आयोजना िश�ा िवकास िव�ालय वडा नं. २ को ICT भवन िनमा�ण कमला शा�ती िनमा�ण सेवा �ा.�ल ६८०००० 0

134 �णामी डाँडादे�ख िपङडाडास�मको वाटो कालोप�े कमला शा�ती िनमा�ण सेवा �ा.�ल २८४००० 0

201 ओमशा�ती चौकपूव� आ.�स.�स. क�भट� िनमा�ण म��य पोखरी क��ट��सन एंड
स�लायस� �ा. ली.

६००००० 0

233 �णामी डाँडादे�ख िपङडाडास�मको वाटो कालोप�े कमला शा�ती िनमा�ण सेवा �ा.�ल २८०००० 0

354 रमाईलो िपङडाँडा सडक कालोप�े रोयल साक�  क��ट��सन ए�ड
स�लायस� �ा.�ल.

४५५०००

15 शु�वारे िविहवारे- हरकपुर सडक कालोप�े वडा नं. ७,६,४ र ३ बीर िनमा�ण सेवा १००००००

566 सडक तथा पूल िनमा�ण िगता�ली जोिशला जे.भी. 0

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म म��य पोखरी क��ट��सन एंड
स�लायस� �ा. ली.

246000

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म १५ शैयाको अ�पतात कानेपोखरी �ित�ा। के ए�ड केजी जे भी २१०००००

एक�कृत �वा��य पूवा�धार िवकास काय��म १५ शैयाको अ�पतात कानेपोखरी �ित�ा। के ए�ड केजी जे भी ७००००००

सं�थागत

19 िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवम् काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान सगरमाथा सामुदाियक िवकास के�� २७७५०९

�यि�गत
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223 �यालो �ुवेल गडान अनुदान काय��म ड�बर बहादरु राई 0

223 �यालो �ुवेल िवतरण काय�को वाँिक (मौ�दात रकमवाट) ड�बर बहादरु राई 0

115 सेवा र परामश� खच� क�पना तामाङ १०००००

1636 भुिमिहन सुकु�वासी तथा अ�यव��थत वसोवास सम�या समाधान सुय� कुमार अ�धकारी 0

ज�मा 15005000 1116509

७ राज�व आ�त�रक िनय��ण

७.१ पदा�धकारी पे�क� – �थािनय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 16 को उपदफा 1 र 4 मा �थािनय िनकायका जन�ितिन�धको काम, कत��य र अ�धकारको
�यव�था गरेको छ। साथै उ� ऐनको दफा 73 को उपदफा 1 र 2 मा �थािनय सरकारी रकमको खच� गदा� सभाको �वीकृत बजेटलाई आधार बनाएर सात िदन िभ�
अ�य� / �मुखले खच� गन� अ��तयारी �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई िदइ �.�.अ. ले 15 िदन िभ� स�ब��धत महाशाखा, शाखा र वडा सिचवलाई खच�को
अ��तयारी िदने �यव�था गरेकोमा पदा�धकारीलाई रकम खच� गन� र पे�क� िदने �यव�था गरेको दे�खदनै। साथै आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व
िनयमावली 2077 को प�र�छेद 5 को िनयम 47 दे�ख 55 स�म पे�क� िदने र फ�य�ट गन� काय�िव�धको �यव�था गरेकोमा जन�ितिन�धलाई पे�क� िदइ काय� गन� गराउने
�यव�था नगरेकोमा काया�लयकले कोिभडको कारण देखाउद ैपा�लकाले िवतरण गद� आएको आ�थ�क सहायता वापतको रकम र िवपद �यव�थापनको रकम वडा�य�,

काय�पा�लका सद�य र जन�ितिन�धलाई पे�क� िदइ िवतरण गरेको काय� ऐन, िनयम र काय�िव�ध िवप�रत भएकोमा स�ब��धत िनकायको िवशेष �यान जानु पन�
दे�ख�छ। जन�ितिन�धलाई िदइएको पे�क�को केही उदाहरण िन�नानुसार रहेको छ।
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गो.भौ.नं/िमित पे�क� �लने पदा�धकारीको नाम पे�क� िववरण पे�क� रकम फ�य�ट गौ.भौ.नं/िमित

64-6/13 चालु वडा नं 4 वडा�य� धन ब. राई आ�थ�क सहायता िवतरण 79000 90-6/18 चालु

88-6/16 चालु वडा नं 6 वडा�य� ख�ग ब. ब�नेत आ�थ�क सहायता िवतरण 100000 275-8/4 चालु

91-6/18 चालु वडा नं 2 वडा�य� सुिशल बुढाथोक� आ�थ�क सहायता िवतरण 77000 246-7/27 चालु

106-6/21 चालु वडा नं 3 वडा�य� कृितमान �ल�बु आ�थ�क सहायता िवतरण 43000 212-7/21 चालु

129-6/27 चालु वडा नं 2 का.वा. वडा�य� अजु�न कुमार मगर आ�थ�क सहायता िवतरण 101700 1489-3/20 चालु

247-7/27 चालु वडा नं 2 वडा�य� सुिशल बुढाथोक� आ�थ�क सहायता िवतरण 44000 318-8/18 चालु

270-7/28 चालु वडा नं 5 वडा�य� चरण गु�ङ आ�थ�क सहायता िवतरण 161000 1373-3/8 चालु

316-8/18 चालु वडा नं 6 वडा�य� ख�ग ब. ब�नेत आ�थ�क सहायता िवतरण 76000 424-9/7 चालु

७.२ राज�व कारोबारको लेखाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन , २०७६ को दफा ४ मा ��येक काया�लयले राज�वको लेखा महालेखापरी�कको
काया�लयवाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले राज�व आ�दानी तफ�  म.ले.प.फा.नं. १०५, १०८ नराखेको तथा दिैनक राज�व असुलीको भौचर
उठाएको दे�खएन । िनयमावलीको �यव�था अनुसार म.ले.प.फा.नं. १०५, १०८ लगायतका फारमह� राखी राज�व असुली लेखा �यव��थत गनु�पद�छ । साथै असुली
रकम असुल भएको भोलीप�ट दा�खला गनु�पन�मा वडा काया�लयले मा�सक/�ैमा�सक �पमा दा�खला गन� गरेको दे�खयो । असुली रकम िनयमानुसार समयमै दा�खला
गनु�पद�छ । आ�दानी ज�तो संवेदनशील िवषयमा ग��भर भई अिनवाय� �पमा रा�नुपन� दिैनक आ�दानी एवं बै� दा�खला खाताह�को �योग गरी आ�त�रक आयलाई
�यव��थत बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

८ अनुदान िफता� 
अनुदान िफता� – संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समानीकरण वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत
िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) को संघीय अनुदानतफ�  � २१८८६४४७ िफता� गनु�पन� दे�खएकोमा चालु आ�थ�क वष�मा � १८०००००० संघीय राज�व
खातामा िफता� गरी � ३८८६४४७ िफता� गन� बाँक� छ । �देश अनुदानतफ�  िफता� गनु�पन� रकम � ३१६३३८ बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको पाइएन । खच� नभई बाँक� रहेको कूल रकम यिकन गरी �
४२०२७८५ स�ब��धत स��त कोषमा िफता� गनु�पन� �

४,२०२,७८५

९ 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 ।काया�लयले
कानेपोखरी गाउँपा�लकाको सामा�जक सुर�ा सेवा कोष आ�थ�क सहायता संचालन तथा �यव�थापन काय�िव�ध, 2078 बनाइ कमजोर आ�थ�क अव�था भएका िवप� वग�का प�रवारको लागी, िदघ�रोग, िविभ�
जिटल रोग, आक��मक र दघु�टनाबाट अ� भ� भएका �यि�लाई काय�पा�लका वठैकको िनण�यका आधारमा वडाको �सफा�रस, अ�पतालको कागजात र काय�िव�धले तोकेको अनुसुची र फारम भरी बिढमा
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�.50,000। स�म िदने �यव�था गरेको छ।साथै काया�लयले कानेपोखरी गाउँपा�लकाको िवपद ्�यव�थापन कोष संचालन तथा �यव�थापन काय�िव�ध, 2078 बनाइ िवपदमा परेका प�रवार र �यि�लाई राहत
�दान गन�का िन��त सामा�ी �दान र �.25,000। स�म गाउँपा�लका अ�य�को तोकादेशमा �मुख �शासिकय अ�धकृत माफ� त सहायता �दान गरी पिछ ह�ने काय�पा�लका वठैकमा अनुमोदन गराउने �यव�था
गरेको छ।

गाउँपा�लकाबाट के कित सं�यामा आ�थ�क सहायता वापत गाउँपा�लका �तर र वडागत �तर साथै िवपद �यव�थापनका लािग के कित �यि� वा प�रवारलाई राहत र आ�थ�क सहायता वापत �दान ग�रयो भनी
िववरण �ा� गन� नसिकएका कारण आ�थ�क वष� 2077/78 मा काया�लयबाट के कित रकम, कित जनालाई, के कित दरमा आ�थ�क सहायता वापत भु�ानी भएको भनी यिकन गन� सिकएन।

१० संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

१०.१ 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 सुचना �िव�ध कम�चारी, रोजगार संयोजक, �ािव�धक सहायक, लगत �िवि�कता�, सव इ��जिनयर, अ�स�टे�ट सव इ��जिनयर, िफ�ड सहायक,

अिमन, कृिष, पशु, सामा�जक प�रचालक, �याब अ�स�े�ट, सवारी चालक, हे.अ, नगर �हरी, अनमी, अहेव, मे.अ., �याब टे��न�सयन र काया�लय सहयोगी पदमा 51

जना कम�चारीह� करारमा राखी कम�चारी पा�र�िमक िशष�क, करार सेवा शु�क िशष�क, एक �थािनय तह एक पशु �ािव�धकको तलब िशष�क, सेवा र परामश� खच�
िशष�क, भुिमिहन सुकु�बासी तथा अ�यव��थत बसोबास सम�या समाधान िशष�कबाट करार कम�चारी तलब भ�ाका लािग ज�मा �.1,15,27,759। 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 सुचना �िव�ध कम�चारी, रोजगार संयोजक,

�ािव�धक सहायक, लगत �िवि�कता�, सव इ��जिनयर, अ�स�टे�ट सव इ��जिनयर, िफ�ड सहायक, अिमन, कृिष, पशु, सामा�जक प�रचालक, �याब अ�स�े�ट, हे.अ,

अनमी, अहेव, मे.अ. र �याब टे��न�सयन पदमा 28 जना करार िनयिु� गरी तलब भ�ा भु�ानी गरेको छ।

१०.२ तलबी �ितवेदन पा�रत नगरेको- िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7.ख. (2) बमो�जम तलब भु�ानी गदा� �ज�ा��थत िनजामती कम�चारीको हकमा स�ब��धत कोष
तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट र �थािनय तहका कम�चा�रको हकमा स�ब��धत काया�लयको आ�त�रक लेखापरी�ण शाखाले तलबी �ितबेदन पास नगराई तलब
खुवाउन नह�ने �यव�था रहेकोमा गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष� 2077/78 को तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी पा�लका तफ�  �.2,43,88,995। र �वा��य तफ�
�.1,47,88,000। गरी ज�मा �. 3,91,76,995। खच� लेखेको छ। अत: तलबी �ितबेदन पास नगरी तलब खच� ले�दा दरब�दी भ�दा बढी कम�चारीको तलव खच� र �ेड
रकम भु�ानी ह�नस�ने भएकोले ऐनको पालना गरी मा� तलब भु�ानी ग�रनुपद�छ।

११ आ�त�रक िनय��ण �णाली

११.१ आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन।
यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा गाउपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
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· �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४ तथा बजेट स�व�धी �स�ा�त, मू�य, मा�यता वमो�जम बजेट तथा काय��म तयार गनु�पन�मा सो
अनुसार गरेको दे�खएन ।
· साव�जिनक ख�रद ऐन, 206३ ले वािष�क �पमा तोिकएको रकम भ�दा बिढ खरीद गदा� ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको
पाईएन।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम गाँउपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखन र सो को �यव�थापन
गनु�पद�छ । गाँउपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखन गन�तफ�  �यान पुर् याउनु पद�छ ।
· कानेपोखरी गाउपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 20७७ को िनयम १०7 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 ।
· 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 गरेको पाइएन।
· िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
· पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· क��ट�जे�सी रकम खच� गदा� योजनागत क��ट�जे��स खच�को अिभलेख रा�नुपन�मा पा�लकाले योजनागत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख राखेको दे�खएन ।
· पा�लकाले राज�व संकलनको लािग सांि�ला स�टवेयर �योगमा �याएकोमा सबै कारोबार स�टवेयरबाट ह�ने कुराको सुिन��चतता गनु�पद�छ ।
· �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 िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता म.ले.प.फा.नं. 506 र ठे�का स�ब��धत गो�वारा खाता म.ले.प.फा.नं. 507 अ�याव�धक गरी
अिभलेख राखेको दे�खएन ।यो वष�को ठे�का स�ब�धी िववरण र हाल स�म बाँक� ठे�काह�को िववरण स�ब�धमा यथाथ� िववरण �ा� गन� सिकएन । ठे�का स�ब��ध
फाईल अ�ाव�धक गरी राखेको 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 पाइएन ।
· पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मासो नगरेको र लागत
सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
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· 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 ।
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 ।

११.२ धरौटी खाता – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को प�र�छेद 7 को िनयम 62 दे�ख 72 स�म धरौटी स�ब��ध �यव�था ग�रएकोमा
काया�लयले धरौटी तफ� को कारोबार गदा� �यि�गत धरौटी खाता र गो�वारा धरौटी खाता तयार गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन। धरौटीको नामनामेसी सिहतको िववरण
तयार गरी अ�ाव�धक गनु�पद�छ । काया�लयले धरौटीको आ�दानी भएकै बखत आ�दानी नबाधी िफता� गदा�का बखत उ� धरौटी ज�मा गरेको भौचरका आधारमा
आ�दानी बाधेको दे�खयो। काया�लयले धरौटी रकम िफता� गदा� स�ब��धत �यि�/फम�को िनवेदन, कर चु�ा �माण प� र कर समायोजन प� राखी गनु�पन�मा आंिशक
�पमा मा� उ� �माण कागजात �लएको दे�खएकोले ऐन िनयम अनुसार आव�यक कागजात संल� गरी धरौटी रकम िफता� गन� र िनयमानुसार धरौटी आ�दानी ह�ने
िव��कै आ�दानी बाधी �े�ता रा�ने तफ�  िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

१२ िव��य िववरण 

िव�ीय िववरण–�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 भएकोNEPSAS ढाँचामा लेखा�न
तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले सु� �णालीलाई �यव��थत काया��वयन गरेको नदे�खएकोले सु� �णालीबाट �ा� �ाि� भु�ानी िहसाब यथाथ� मा� सिकने दे�खदनै ।सु�को �यव��थत काया��वयन ह�नुपद�छ
। िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः
· �थानीय तहले सु�मा संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषबाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता अ�ाव�धक गरी राखेको छैन ।
· सु� �ाि� भु�ानी िहसाब अनुसार क�ी रकम दा�खला गन� बाँक�दे�खएको � १२१५९११ को स�ब�धमा यिकन गरी स�ब��धत खातामा ज�मा गनु�पन� �
· पा�लकाले ब�कनगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक गरेकोछैन ।िव�ीय िववरण तयार गदा� सु�को �ाि� भु�ानी िहसाबले देखाएको खच�लाई आधार मािनएको छ ।लेखापरी�णका �ममाचालु आ�थ�क
वष�को पे�क� फ�य�ट गदा� पे�क� समायोजन डेिवट गरेकोले बैक नगदी िकताबमा बजेट खच� घटेको दे�खयो । िविभ� भौचरह�को अ�ययन गदा� पे�क� फ�य�टमा चालु तफ�  � ५१२२२३५, पुजीगत तफ�  �
८०३८०० र कोषतफ�  � १२३२३५० गरी � ७१५८३८५ बजेट खच� घटेको दे�खएको तथा खच� नभएको भौचरको �रभस� नगरेको चालुतफ�  � ४८२४३१, पुजीगततफ�  � २०९९७६२, र कोषतफ�  �
१६३४२८५ गरी � ४२१६४७८ खच� बढेको दे�खएको स�ब�धमा थप यिकन गरी खच�लाई अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।
· एिककृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या २०७४ अनुकूल साव�जिनक िनकायले खच� गदा� आधार शीष�क, मूल शीष�क, शीष�क तथा उपशीष�क अनुसार खच�को लेखा�न र �ितवेदन गनु� पन�मा गरेको
दे�खएन । पा�लकाले शीष�क फरक गरी खच� गरेकोमा िहसाब समायोजन गनु�पन�मा नगरेको कारण खच�मा �भाव परेको दे�ख�छ ।
· आ�त�रक अनुदान खाता र बाडफाडबाट �ा� राज�व खाताको रकम सु�मा अनुदान खाता र बाडफाडबाट �ा� राज�व खातामा आ�दानी देखाएता पिन सु� �णालीबाट ट� ा�सफर गरी संिचत खातामा नलगी
बैक कारोबार मा� गरेको दे�खयो । यसले गदा� ब�क �टेटमे�ट अनुसार वषा��त स�ममा उ� खाताह�को सबै रकम संिचतकोषमा ट� ा�सफर भएको दे�खएता पिन सु�को �े�तामा आ�त�रक अनुदान खातामा �
२४६९७७८१० र बाडफाडबाट �ा� राज�व खातामा � ९३११०३१४ मौ�दात दे�खएको छ ।सु�को खाता अ�ाव�धक ग�रनुपद�छ ।
· पालकाले सु�को अनुसुिच ११ अनुसार संघ, �देश तथा �थानीय तह राज�व बाँडफाँडबाट कूल � १००५४१४२६ �ा� गरेको दे�खएकोमा सु�को संिचत कोषको आ�दानी िववरण अनुसार �
९८९२०४९७ मा� �िवि� जनाएको दे�ख�छ । �ज�ा सम�वय सिमितबाट �ा� � ५०००००० सु� �णालीको संिचत कोषमा �िवि� गरेको दे�खएन । उ� रकमलाई समेत �ाि� भु�ानी िहसाबको आ�दानीमा
समावेश ग�रएको छ ।

१,२१५,९११
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· संघ सरकार अनुदानतफ�  � ३४८७२८३१० �ा� भएकोमा पा�लकाले संिचत कोषमा � ३४१९८६८१० मा� आ�दानी जनाएको दे�ख�छ । �ा� अनुदान रकमलाई �ाि� भु�ानी िहसाबमा समाबेश ग�रएको
छ ।
· �ाि� भु�ानी िहसाब अनुसार वषा��तको बाक� रकम � ११९३५६५३५.०४ दे�खएकोमा सु�को �े�ता अनुसार � १०४८२७८७७.७१ मौ�दात दे�खएको छ । फरक रकमको स�ब�धमा यिकन गरी
�े�तालाई अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।
�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 ।

१३ ब�क िहसाब िमलान 

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 िन�नानुसार फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपन� �.
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ब�कको नाम खाता नं खाताको �कार खाता अनुसार बाक�
�

ब�क अनुसार बाक�
�

फरक(खाता  -
ब�क)

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

१३३CA५००२१४६०००२ ग १.१, आ�त�रक राज�व खाता ७८०७३८६.८५ १३०९८७०३ -५२९१३१६

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

1332050028989000 ग २.२, चालू खच� खाता- जोर वष� ३३३८५६४१.०१ ४३०६३६६३.२६ -९६७८०२२

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

1332050028978000 ग २.४, पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� २५९४०६६९.२३ 43047375.97 -१७१०६७०७

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

1332050028981000 ग २.७, िविवध खच� खाता १८००००० 3464701 -१६६४७०१

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

D३CA०००४५५७५२४०७ ग ३.१, �धानीय तह धरौटी खाता २६१८३७२ 12303593 -९६८५२२१

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

D३CA०००४५५७५२४०४ ग ४.१, �थानीय तह स��त कोष खाता ७७८११३५.६२ ४५४१८२७४.२ -३७६३७१३९

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

D३CA०००४५५७५२४०८ ग ५.१, �थानीय तह िविवध कोष खाता ६३८६४०५ ३४६४७०१ २९२१७०४

एन आई �स एिशया ब�क
�ल.

1332050028983000 ग ७.२, �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष
खाता

३७०३७२ ८९५९१९५ -८५८८८२३

बैक कारोबारमा िभ�ता( संिचत कोष खाता र खच�
खाता)

१८७३७८९६

सटही ह�न बाँक� चेक -३५६२०००

ज�मा १०४८२७८७७.७१ १६९२५८२०६ -६४४३०३२८

१४ �ज�मेवारी फरक ५,३०६,५२२



https://nams.oag.gov.np19 of 64

�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 �. १९६५७२७९४मौ�दात कायम भएकोमा पा�लकाले संिचत कोषमा नगद मौ�दात आ�दानी गरेको � ११६६०३९५० म�ये यस वष�को पा�लकाको बाडँफाँडबाट �ा�
राज�व बाहेकको आ�दानी � ५९०४९९० घटाएर � ११०६९८९६० आ�त�रक �ोत नगद �ज�मेवारी सारेको दे�ख�छ । आ�त�रक �ोत ब�क �ज�मेवारी � ७७०००००० र गत आ�थ�क वष�को धरौटी
�ज�मेवारी � ३५६७३१२ सिहत कूल गत वष�को �ज�मेवारी सारेको � १९१२६६२७२ दे�खएकोले � ५३०६५२२ घटी �ज�मेवारी सारेको दे�ख�छ । गत वष�को घटी �ज�मेवारी सारेको �

१५ 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� �ी राजमती इ�नामले २०७७।03।10 गते �. 61 करोड 37 लाख 44 हजारको बजेट सभा
सम� पेश गरेकोमा २०७७।03।24 मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।04।01 मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले
तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१६ आ�दानी तथा खच�को िव�लेषण 

आ�दानी तथा खच�कोिब�लेषण –सु� �णालीमा �िवि� भए अनुसार पा�लकाले यसबष� �ा� गरेको कर तथा गैरकर राज�व � १०६४४६४१६ �ा� गरेको छ । �यस म�ये संघ, �देश तथा �थानीय तहह�बीच
बाँडफाँड भई �ा� ह�ने राज�व � १००५४१४२६, आ�त�रक �ोतबाट �ा� राज�व � ५९०४९९० दे�ख�छ । पा�लकाको राज�व आ�दानी �ितवेदन अनुसार सबै वडाह�को यस वष�को कूल आ�दानी �
८०५१७८७ भएको छ । सु�को राज�व �ाि� खातामा �िवि� गन� बाँक� दे�खएको � २१४६७९७ दे�ख�छ । उ� रकम राज�व आ�दानी खातामा दा�खला गनु�पन�मा सोझै संिचत कोष खातामा दा�खला
भएकोले सु�को राज�व खातामा �िवि� गन� निमलेको भ�े काय�लयको भनाई रहेको छ ।
यस वष� चालु तफ�  � ३४३४१६२५९ र पँू�जगत तफ�  � २२६४०८३०४ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा ४.३८ �ितशत मा�ै रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र
राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ५३.६२  �ितशत चालु र ४६.३८ �ि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 ।

१७ योजना र काया��वयन 

योजना र काया��वयन–�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�पन�
�यव�था छ । साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ।काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था
अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ।साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा
य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस वष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका योजनाह� देहायअनुसार छन्:
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�. सं. िववरण योजना सं�या

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना १०२

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना १९८

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ४२

४ १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना १५

५ ५० लाख मा�थका योजना १

ज�मा ३५८

१८ �े�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 सु�बाट �ा� त�यांकको आधारमा तयार
ग�रएको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�क िवकास ६९०३०८१० ४०८८७३३६ ५९.२३

२ सामा�जक िवकास २२९६०६०९९ १९६८९५८५१.३ ८५.७५

३ पूवा�धार िवकास २३३३९०६००.१ १६९१९८६४६.०३ ७२.५

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ३७८०२८८० २३०७९३७५ ६१.०५

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १६२७३५१५३ १३९७६३३५५.५ ८५.८८

ज�मा ७३२५६५५४२ ५६९८२४५६४ 77.78

पा�लकाको काया�लय स�ालन तथा �शासिनक �े�मा बजेट खच� तुलना�मक �पमा अ�य �े�को बजेट खच�भ�दा बिढ दे�ख�छ । पा�लकाले समानुपाितक र िदगो िवकासका लािग �े�गत �पमा समानुपाितक
बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� दे�ख�छ ।

१९ चौमा�सक पँू�जगत खच� 
चौमा�सक पँूजीगत खच� – काया�लयको सु�बाट उपल�ध िववरण अनुसार चौमा�सक पुजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले सो
प�रपाटी िनय��ण गनु�पद�छ ।
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�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक ज�मा असारको खच� असार
खच� %

बजेट खच� बजेट खच� बजेट खच� खच� खच�(%)

६,१६,८०,००० ३,६७,९७,७३२ १९,२१,५०,३४० ३,०७,०७,१८५.५३ ५,७२,१३,५०० १५,८९,०३,३८६.५० २२,६४,०८,३०४.०३ ७२.७८ ११,०३,९१,६९० ४८.७५

२० 1369 २०७८-३-८ अवकास कोष 

अवकास कोष - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत
रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िव�ीय समानीकरण गाउँपा�लका चालुबाट कम�चारी क�याण कोषमा यस वष� �.10,00,000।
ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याण कोषमा रकम
ट� ा�सफर उिचत नदे�खकएकोले यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

२१ पदा�धकारी पे�क� 
पदा�धकारी पे�क� – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को प�र�छेद 5 को िनयम 47 दे�ख 55 स�म पे�क� िदने र फ�य�ट गन� काय�िव�धको �यव�था गरेकोमा �ितिन�धलाई पे�क�
िदइ काय� गन� गराउने �यव�था नगरेकोमा काया�लयकले कोिभडको कारण देखाउद ैपा�लकाले िवतरण गद� आएको आ�थ�क सहायता वापतको रकम र िवपद �यव�थापनको रकम वडा�य�, काय�पा�लका सद�य
र जन�ितिन�धलाई पे�क� िदइ िवतरण गरेको काय� ऐन, िनयम र काय�िव�ध िवत�रत भएकोमा स�ब��धत िनकायको िवशेष �यान जानु पन� दे�ख�छ। �ितिन�धलाई िदइएको पे�क�को केही उदाहरण िन�नानुसार
रहेको छ।
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गो.भौ.नं/िमित पे�क� �लने पदा�धकारीको नाम पे�क� िववरण पे�क� रकम फ�य�ट गौ.भौ.नं/िमित

64-6/13 चालु वडा नं 4 वडा�य� धन ब. राई आ�थ�क सहायता िवतरण 79000 90-6/18 चालु

88-6/16 चालु वडा नं 6 वडा�य� ख�ग ब. ब�नेत आ�थ�क सहायता िवतरण 100000 275-8/4 चालु

91-6/18 चालु वडा नं 2 वडा�य� सुिशल बुढाथोक� आ�थ�क सहायता िवतरण 77000 246-7/27 चालु

106-6/21 चालु वडा नं 3 वडा�य� कृितमान �ल�बु आ�थ�क सहायता िवतरण 43000 212-7/21 चालु

129-6/27 चालु वडा नं 2 का.वा. वडा�य� अजु�न कुमार मगर आ�थ�क सहायता िवतरण 101700 1489-3/20 चालु

247-7/27 चालु वडा नं 2 वडा�य� सुिशल बुढाथोक� आ�थ�क सहायता िवतरण 44000 318-8/18 चालु

270-7/28 चालु वडा नं 5 वडा�य� चरण गु�ङ आ�थ�क सहायता िवतरण 161000 1373-3/8 चालु

316-8/18 चालु वडा नं 6 वडा�य� ख�ग ब. ब�नेत आ�थ�क सहायता िवतरण 76000 424-9/7 चालु

२२ कानुन िनमा�ण एवम् काया��वयन

२२.१ कानून र स�ालन ��थित -�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको
अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला
तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म 25वटा ऐन, 5वटा िनयमावली, 31 वटाकाय�िव�ध, 5 वटा
िनद�िशका, 1 वटा मापद�डलगायत 67वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ ।

२२.२ �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� 1 र यो बष� थप भएको 113 गरी कुल 114 िववाद दता� भएकोमा 104 वटा मा� फ��यौट भई 10 बाँक� दे�ख�छ ।
�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

२३ स�प�� उपयोग र संर�ण

२३.१ �थािनय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 97, 98 र 104 अनुसार सािवकको गा.िव.स तथा िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख
उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता 2075 असार
मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितवेदन तयार गनु�पन�मा सो बमो�जम गरेको दे�खएन।
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२३.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 94, 95 र 96 मा सरकारी स�प��को �ज�मा, �यसको लगत र संर�णको �यव�था रहेको
छ। काया�लयमा 2077 असार मसा�तमा मौ�दात रहेका सबै �ज�सी सामानह� साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली Public Asset Management System-

PAMS मा �िवि� गरी वािष�क मौ�दात िववरण तयार गनु�पन�मा तयार गरेको दे�खएन। यस तफ�  काया�लयको �यान जानु पन� दे�ख�छ।

२३.३ पा�लकाले स�प��को संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पत� ऐलानी ज�गा तथा स�प��को अित�मण भए नभएको अनुगमन
गनु�पद�छ। तर यस पा�लकाले सो बमो�जम गरेको दे�खएन।

२३.४ पा�लका अ�तग�तका कोषह�को िववरण िनयमानुसार अ�याव�धक नह�नुका साथै कोषको आय �ाि�को उपयोगर र अिभलेखको िववरण अ�याव�धक दे�खएन।

२४ छाँया�ित िबल 

छायाँ�ित िबजक- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक
िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था गरेको छ। काया�लयले िन�नानुसारका सामा�ी ख�रदमा छायाँ �ित िबजक
राखी भु�ानी िदएकोले स�कल िबजक पेश गनु�पन� �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम िवजक नं/िमित सामा�ीको िववरण रकम

74-77/6/14 चालु अ�फा पायोिनयर 87-77/6/4 ओ�पो मोबाइल 1 थान 30000

113-78/2/21 �कोप रामल�मण फाम�सी - स�ज�कल सामान ख�रद 98708

ज�मा 128708

१२८,७०८

२५ ई�धन र मम�त खच� 
ई�धन र मम�त खच� - साव�जिनक खच�मा िमत�यीता र �भावकारीता कायम गन� स�ब�धी िनित माग�दश�न 2075, मा भएको �यव�था अनुसार काया�लयले खच�मा िमत�यीता �याइ काम गनु�पन�मा काया�लयमा
आ�थ�क भार पन� िहसाबले अनु�पादक �े�मा खच� गन� ह�दनै ।काया�लयले आ�थ�क वष� 2076/77 मा ई�धन काया�लय �योजन मा �.17,00,000। बजेट �यव�था गरेकोमा �.12,01,092। खच� गरेको छ साथै
इ�धन पदा�धकरीमा �.10,00,000। बजेट �यव�था गरेकोमा �.3,66,316। खच� गरेको छ। आ�थ�क वष� 2077/78 मा ई�धन काया�लय �योजन मा �.8,00,000। बजेट �यव�था गरेकोमा पुरै खच� गरेको छ
साथै इ�धन पदा�धकरीमा �.15,00,000। बजेट �यव�था गरेकोमा पुरै खच� गरेको छ।

काया�लयले आ�थ�क वष� 2076/77 मा सवारी साधन मम�तमा �.27,00,000। बजेट �यव�था गरेकोमा �.11,37,658। खच� गरेको छ साथै मेिशनरी तथा औजार मम�त स�भार तथा संचालन खच�मा
�.10,00,000। बजेट �यव�था गरेकोमा �.8,79,411। खच� गरेको छ। आ�थ�क वष� 2077/78 मा सवारी साधन मम�तमा �.27,00,000। बजेट �यव�था गरेकोमा �.26,89,828। खच� गरेको छ साथै मेिशनरी
तथा औजार मम�त स�भार तथा संचालन खच�मा �.7,00,000। बजेट �यव�था गरेकोमा पुरै खच� गरेको छ।
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काया�लयले सातौ ँगाउँसभा िमित 2077/3/24 को िनण�य नं 51 बाट कम�चारीलाई इ�धन सुिवधा र मोटरसाइकल मम�त खच� तथा अिफस गाडीको इ�धन ख�रद स�ब�धमा िनण�य गरी पिदय �ज�मेवारी,
काय�वोझ तथा बजेटको �सिमततालाई म�यनजर गरी कम�चारीह�लाई िन�नानुसारको सुिवधा िदने िनण�य गरेको छ। छ। यसरी कम�चारीले इ�धन र मम�त वापत �वयमले भु�ानी गरी पछी आव�यक िबल भपा�इ
काया�लयमा पेश गरी सोधभना� �लने गरेको दे�खयो। साथै दइु पा��े सवारी साधन मम�तको हकमा कितपय मम�त आदेशलाई काया�लयले �मुख र �ज�सी �मुखले �मािणत नगरेको दे�खएकोमा यस तफ�
स�ब��धत िनकायको �यान जानु पन� दे�ख�छ।

गाउँ काय�पा�लकाको िमित 2077/6/9 को वठैकको िविवध नं 8 ले सुर�ा िनकायलाई इ�धन उपल�ध गराउने िनण�य गरी िमित 2077/4/1 दे�ख मा�सक िन�नानुसार इ�धन वापत भु�ानी िदने �यव�था गरेको
छ।

गाउँपा�लकामा �योग ह�ने सवारी साधनको लािग ख�का आयल से�टर बेलबारी संग कुपन �योग गरी इ�धन हालेको दे�खएकोमा उ� चारपा��े सवारीसाधनले िनयमानुसार लगबुक राखेको दे�खएन।यस तफ�
काया�लयको �यान जानु पन� दे�खनेछ। साथै चारपा��े सवारी साधनको मम�तका लािग मम�त स�भार सिमितको �सफा�रसका आधारमा भु�ानी िदने िनण�य ग�रएकोमा सो को काया��वयन भएको दे�खएन।
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�.सं शाखा/पद मा�सक इ�धन �लटर वािष�क मम�त खच�

काया�लय तफ�

1 �मुख �शासिकय अ�धकृत 20 �लटर 20000

2 आ�थ�क �शासन �मुख 20 �लटर 20000

3 इ��जिनयर 20 �लटर 20000

4 �शासन, सव इ��जिनयर, अ�स�टे�ट सव इ��जिनयर, �वा��य योजना लेखापाल कृिष पशु अिमन 15 �लटर 15000

5 राज�व िश�ा आलेप �ज�सी मिहला तथा बालबा�लका लगायत शाखा �मुख 12 �लटर 12000

6 �.सं 5 शाखा �मुख बाहेक अ�य कम�चारी 10 �लटर 10000

7 वडा सिचव 10 �लटर 10000

8 अ�य शाखा एनएलआर लगायत 5 �लटर 5000

9 का.स. ड� ाइभर सुर�ाकम� लगायत पाले 5 �लटर 5000

सुर�ा िनकाय तफ�

10 इलाका �हरी काया�लय पथरी 100 �लटर वा �.10000। -

11 रमाइलो �हरी चौक� कानेपोखरी 6 40 �लटर वा �.4000। -

12 कानेपोखरी �हरी चौक� 20 �लटर वा �.2000। -

13 सश� �हरी बेस �या�प बाह�नी 80 �लटर वा �.8000। -

14 सश� �हरी बल शिन�चरे 40 �लटर वा �.4000। -

२६ िवतरण भपा�इ 

िवतरण भपा�इ पेश नभएको – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ ।
काया�लयले िन�नानुसारका सामा�ीह� ख�रद गरेकोमा स�ब��धतलाई िवतरण गरेको भपा�इ पेश नभएकोले �माण पेश ह�नु पन� �.

२,०४५,२५६
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गो.भौ.नं/िमित काय��म फम�को नाम सामा�ीको िववरण िबल नं रकम

391-77/9/1 चालु वडा नं 2 सोलार टुक� ख�रद िवतरण अनुभव ट� ेड ए�ड स�लायस� सोलार टुक� सेट 15 थान 02-77/8/25 150000

601-77/10/18
चालु

�यानो कपडा क�बल िवतरण वडा नं 7 च�� ट� ेडस� ए�ड स�लायस� ��या�ेट 64 थान 12-77/10/8 99205

628 चालु भूिमिहन सुकु�बासी लगत संकलनकता� �याग िवतरण रोिशका ट� ेड ए�ड स�लायस� �याग िविवध िडजाइनका 25 थान 43-77/10/20 82631

1324-78/3/2
चालु

वडा�त�रय िनःशु�क �वा��य िशिवर वडा नं 7 शुभिकरण मेिडको र �भात
फमा�

सुगर, �ेसर, मुटु, थाइराइट लगायत
औषधी

021, 22, 23, 24- 78/2/31 र
999-78/2/31

80000

1582-78/3/23
चालु

�ी मा.िव हो�लाबारी क�ा 1-5 का िव�ाथ�लाई पोसाक
िवतरण

यिुनफम� हाउस �कुल पोसाक 70 जना िव�ाथ�ह�का
लािग

680-78/2/25 80000

1397-78/3/25
चालु

खेलकुद सामा�ी िवतरण वडा नं 2 सीता स�जन ट� े िडगं क�सन� िविवध खेलकुद सामा�ी 1677-78/3/10 99929

11-78/2/26
�वा��य चालु

वडा नं 7 वडा�त�रय िनशु�क �वा��य िशिवर 2078/1/15 शुभ िकरण मेिडको सुगर, �ेसर तथा मुटु रोगस�ब��ध
िविवध औषधी

15-78/1/22 49900

12-78/2/26
�वा��य चालु

वडा नं 4 उ�च र�चाप र मधुमेह दमरोगी औषधी िवतरण
तथा अ�तरि�या 2078/2/3

महादेव फाम�सी उ�च र�चाप, मधुमेह र दमरोग
स�ब��ध िविवध औषधी

73-78/2/2 64970

22-78/3/18
�वा��य चालु

मिहला �वा��य �वयमसेिवका सामा�ी िवतरण िट एस कोशी स�लायस� लेिडज �याग र अ��ेला �ी फो�ड
26/26 थान

642-78/3/8 74919

29-78/3/24
�वा��य चालु

नव �गितिशल समाज सेवा �लब वडा नं 5 गाउँघर
��लिनक

िविवध फम� िविवध औषधीह� िविवध िबल 50000

11-77/8/28 कृिष
चालु

तरकारीको िवउ िवतरण जोहोन क��ट��सन ए�ड
स�लायस� �ा.�ल

िविवध तरकारीका िवउह� 009-77/7/23 300000

103-78/3/17
कृिष चालु

�लाि�क टनेल िवतरण िदिपका ए�ो ए�ड ट� ेडस� म��टलेयर टारपो�लन �लाि�क टनेल
40 पोका

413-78/3/13 399478

42-77/9/28
�कोप

�यानो �याकेट िवतरण नमुना �टेशनरी ए�ड जनरल
स�लायस�

�याकेट 322 थान - 499124
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19-77/6/22
कोिभड

वडा नं 5 कोिभड 19 �भािवतलाई खा�ा� िवतरण िविवध खा�ा� सामा�ी - 15100

ज�मा 2045256

२७ भु�ानीमा कर 

भु�ानीमा कर - आयकर ऐन, 2058 को दफा 87, 88 र 89 अनुसार क�ा ग�रएको अ�ीम कर क�ा गरी स�ब��धत खातामा दा�खला ग�रस�नु पन� उ�ेख छ। काया�लयले िन�नानुसारका भु�ानीमा कर क�ा
नगरेकोले असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

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

814-77/11/20 चालु गाउँसभा वठैक र सभा संचालन अ�य खच� 300000 1.5% र 15% 26485

1561-78/3/22 चालु िविभ� सिमित वठैक भ�ा 170000 15% 25500

1663-78/3/25 चालु खेलकुद �वध�न काय��म पे�क� फ�य�ट 133333 1.50% 2000

ज�मा 53985

५३,९८५

२८ �ज�सी दा�खला 
�ज�सी दा�खला - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, 2076 को दफा 28 मा नगद, �ज�सी दा�खला र लेखाको �यव�था गरेकोमा �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदीको
हकमा सोही िदन वा �यसको भो�लप�ट र �ज�सी मालसामान भए सात िदनमा यथा�थानमा दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले िन�नानुसारका �ज�सी मालसामानह� िनयमानुसार दा�खला
नगरेको साथै अ�य संघसं�थालाई िवतरण गरेकोमा उ� संघसं�थाले आ�नो �ज�सी खातामा दा�खला गरेको �माण पेश नगरेकोले स�ब��धतले दा�खला गरी �माण पेश ह�नु पन� �.

५१७,२८६



https://nams.oag.gov.np28 of 64

गो.भौ.नं/

िमित
फम�को नाम सामा�ीको िववरण सामा�ीको

प�रमाण
िवजकको िमित र नं रकम कैिफयत

597-
77/10/16
चालु

पौरखी इ�स�यटु �ा.�ल �मता िवकासका
अवयव पु�तकह�

50 थान 10/16/2077 87857 कर िवजन नं नभएको

944-
77/12/31
चालु

द क��यटुर जोन डेल �यापटप र ि��टर 1/1 थान 2077/12/16-222 100000 वडा नं 7 मा रहेको भनी वडाले �ज�सी दा�खला फारम भरेता पिन
�ज.खा.पा.नं र �ितवेदन नं नभएको

1700-
78/3/31
चालु

�गित आइिट सोलुसन र के.एफ.सी
फिन�चर

ि��टर, फायल दराज र
अिफस दराज

1/1/3 थान 2078/3/21-237 र
2078/3/21-31

98342 �संहदेवी मा.िव र �ी मा.िव भौसाबारीलाई िवतरण गरेकोमा
िव�ालयले आ�नो �ज�सी खातामा दा�खला नगरेको

127-
78/3/18
�कोप

िविवध फम� - जनसेवा मा.िव
�वारे�टाइन �यव�थापन खच�

कोिभड 19 स�ब��ध
िविवध सामा�ीह�

िविवध
प�रमाण

िविवध िवजक िमित र
नं

231087 ख�रद ग�रएका कोिभड 19 संग स�ब��धत िविवध �कारका
सामा�ीको �ज�सी दा�खला नगरेको

ज�मा 517286

२९ मा�सक डोर र �यालादारी कम�चारी 
मा�सक डोर र �यालादारी कम�चारी – संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित 2074।12।14 मा जारी �थािनय तहमा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� स�ब��ध काय�िव�ध, 2074 अनुसार
करार ग�रएको पद वा दरब��दमा समायोजन भइ कम�चारी आएपिछ �य�तो दरब��दमा ग�रएको करार �वत समा� ह�ने काय�िव�ध िवप�रत मा�सक डोर, �यालादारी वा �वीकृत दरब��द भ�दा बािहर अ�य �पमा
कम�चारीह� राखी तलब, भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी गन� निम�ने भनी नेपाल सरकार (मा.म��ी�तर) को िमित 2075।10।08 को िनण�यानुसार भएकोमा यस पा�लकाले िन�नानुसार गाउँपा�लका चालुबाट
मा�सक डोर तथा �यालादारीमा काय� गराइ उ�े�खत काय�िव�ध िवप�रत खच� लेखेको �.

६४१,४९९
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गो.भौ.नं/िमित िववरण कम�चारी सं�या िमित भु�ानी रकम

4-77/5/31 अ.स.इ मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 1 जना 2077 �ावण र भा� 30000

149-77/6/29 सामा�जक प�रचालक र अ.स.इ मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 2 जना 2077 असोज 40880

263-77/7/27 सामा�जक प�रचालक र अ.स.इ मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 2 जना 2077 काित�क 28080

389-77/9/1 सामा�जक प�रचालक र अ.स.इ मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 2 जना 2077 मं�सर 21600

528-77/9/29 सामा�जक प�रचालक र अ.स.इ मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 2 जना 2077 पौष 27540

681-77/11/1 अ.स.इ मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 1 जना 2077 माघ 13500

858-77/12/5 सामा�जक प�रचालक, सहजकता� र अ.स.इ मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 4 जना 2077 फागुन 50051

947-77/12/31 लगत �िवि�कता� मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 1 जना 2077 माघ र फागुन 19514

1025-78/1/16 अ.स.इ मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 1 जना 2077 चैत 13500

1140-78/1/29 लगत �िवि�कता� मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 7 जना 2077 माघ र फागुन 124180

1180-78/2/5 सामा�जक प�रचालक, लगत �िवि�कता� र अ.स.इ मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 4 जना िविभ� मिहना 88938

1306-78/3/1 लगत �िवि�कता� मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 2 जना 2078 जेठ 51446

1314-78/3/1 अ.स.इ मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 1 जना 2078 जेठ 14040

1570-78/3/23 अ.स.इ मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 1 जना 2078 असार 14580

1609-78/3/24 लगत �िवि�कता� मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 2 जना िविभ� मिहना 36390

1611-78/3/24 लगत �िवि�कता� मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 2 जना िविभ� मिहना 53220

1648-78/3/25 अ.स.इ मा�सक डोर हा�जरी तलब भ�ा 1 जना 2078 असार 14040

ज�मा 641499

३० अपा� लि�त काय��म 
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अपा� लि�त काय��म – गो.भौ.नं/िमित – 1316-78/3/1 चालु र 1487-78/3/20 चालु - साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने
िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । िमित 2078/3/3 को गाउँ काय�पा�लका वठैकको िनण�य नं 8 िविवधमा आ�थ�क वष� 2077/78 को बजेटमा अपा� लि�त काय��मका लािग �.3,00,000। बजेट
िविनयोजन भएकोमा उ� रकम अपा� �यि�ह�लाई �जिवकोपाज�न र आयआज�न गन�का लािग पा�लका िभ�का 15 जना अपा�ता भएका �यि�लाई �ित �यि� �.20,000। का दरले वंगुर पालन, गाई पालन,

बा�ा पालन, भेटेरेनरी, बेमौसमी तरकारी खेती, आलु खेती, अगरब�ी उ�ोग ज�ता काय� गन� नाग�रकता �माण प� र अपा�ता प�रचयप�का आधारमा सादा भपा�इमा कानेपोखरी अपा� सम�वय सिमितको
�सफा�रसमा नगद ैभु�ानी गरेको दे�खयो। साथै वडा नं 2 को िमित 2078/3/2 को वडा सिमित वठैकले दइु जना �यि�लाई अपा�ता लि�त काय��मका लािग �.15,000। का दरले �.30,000। नगद ैभु�ानी
गरेकोमा उ� रकमको उ� अनुदान �ा� गन� �यि�ह�ले के क�ता �यवसायह� गरे र उ� रकम के मा सदपुयोग गरी आ�नो जीवन�तरमा के कित सुधार भएको भिन स�ब��धत िनकायले अनुगमन गरेको
दे�खएन। यस तफ�  काया�लयको �यान जानु पन� दे�ख�छ।

३१ िवतरणमुखी काय��म 

िवतरणमुखी काय��म - �थािनय तहले योजना छनौट गदा� रोजगारी सृजना ह�ने जनताको जीवन�तर उठाउने आयआज�न सँग ��य� स�ब�ध भएका र पूवा�धार िवकासको योजनाह�को छनौटमा �यान िदनु
पद�छ । पा�लकाले संघीय सरकारबाट सीिमत �ोत �ा� गन� र आ�नो आ�त�रक �ोत पिन सीिमत रहेको अव�थामा सीिमत �ोतको अ�धकतम उपयोग ह�ने गरी उ�े�खत िवषयह�मा के���त भइ योजना
काया��वयन गनु� पन�मा िवतरणमुखी योजना र काय��मह� संचालन गन� गरेको दे�खयो । य�तो योजना र काय��मह�ले राि�� य अथ�त��मा उ�ेखनीय योगदान नपुया�उनेमा खेलकुद काय��म,�वा��य िवमा,
सािह�य कला सं�कृित �वध�न, छा�वृ�� िवतरण, जातजाित लि�त काय��म, संघसं�थालाई सहयोग, ता�लम काय��म, शैि�क �मण, वंगुर र बा�ाका पाठापाठी िवतरण, अ�तरि�या�मक काय��म, कृिष,

पशु िवतरणमुखी काय��म लगायत िशष�कमा �.1,10,87,614। भु�ानी खच� लेखेकोमा य�ता खच�मा सुधार ह�नु पद�छ ।

�.सं िववरण रकम

1 धम�, सं�कृित, कला सािह�य 636000

2 छा�वृ�ी िवतरण र शैि�क �मण 1135000

3 कृिष र पशु िवतरणमुखी काय��म 4370000

4 संघसं�था िवतरणमुखी काय��म 2546114

5 �वा��य िबमा काय��म 994000

6 खेलकुद काय��म 906500

7 अ�य िवतरणमुखी काय��म 500000

ज�मा 11087614

३२ अनुगमन भ�ा

३२.१ कम�चारी अनुगमन भ�ा - काया�लयमा काय�रत कम�चारीह�ले कुनै पिन योजना वा काय��मको अनुगमन र मु�या�न गरेवापत �मण खच� िनयमावली, 2064 मा भएको २०१,४५०
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�यव�था अनुसारको दिैनक �मण भ�ा पाउने �यव�था रहेको छ। काया�लयले कानेपोखरी गाउँपा�लकाको काय� संचालन िनद�िशका 2078 बनाइ उ� िनद�िशकाको
प�र�छेद 2 मा भएको वठैकको �यव�था र काय�पा�लकाको िमित 2077/9/21 को काय�पा�लका वठैकको िविवध 8.16 बैठक भ�ा स�ब��ध िनण�यलाई आधार मानी
कम�चारीलाई अनुगमन गरी आएर बसेको अनुगमन सिमितको वठैक भ�ा वा अनुगमन भ�ा वापत भु�ानी िदएको स�ब�धमा संिघय र �देश ऐनमा यस स�ब��ध
�यव�था नभएको स�ब�धमा यिकन ह�नु पन� �.

गो.भौ.नं/िमित कम�चारीको नाम/पद वठैक/अनुगमन सं�या दर भु�ानी कर बाहेक

566, 1125, 1565 चालु �.�.अ. गाय� �े� 45 1000 38250

566, 112,5 1565 चालु अ�धकृत गणेश रे�मी 45 1000 38250

566, 1125, 1565 चालु इ��जिनयर र�न िनरौला 28 1000 23800

566 चालु अ�धकृत गोिव�द �. फुयल 17 1000 14450

566, 1125, 1565 चालु ले.अ. अ�जत भ�राई 45 1000 38250

7, 39 िश�ा चालु िश.अ. वेग ब. का�ले 37 1000 31450

7 िश�ा चालु �ोत �यि� �ेम कुमार काक� 12 1000 10200

827 चालु कृिष ना.�.स संगीता काक� 8 1000 6800

ज�मा 201450

३२.२ पदा�धकारी अनुगमन भ�ा – गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन,2075 को दफा 3 को उपदफा 1 को अनुसुची
1(क) मा गाउँपा�लका अ�य�, उपा�य�, वडा�य�, काय�पा�लका सद�य तथा वडा सद�यको सुिवधाको �यव�था ग�रएकोमा मा�सक �पमा नै अनुगमन वापत भु�ानी
पाउने उ�ेख छ काया�लयले माथी उ�े�खत �यव�था अनु�प िनयमानुसार काय��म / योजनाको अनुगमन गरे वापत ऐनमा भएको �यव�था अनुसार अनुगमन भ�ा
भु�ानी िदए प�चात पिन अनुगमन गरी आएर उ� अनुगमनको वठैक बसी वठैक बसे वापत अनुगमन भ�ा उपल�ध गराएको रकम दोहोरो भएकोले स�ब��धतबाट
असुल उपर गनु�पन� �.

गो.भौ.नं/िमित नाम थर र पद अनुगमन वठैक र सं�या दर भु�ानी कर बाहेक

566, 1125, 1565 चालु सद�य िशवकुमार राजवंशी 45 1000 38250

ज�मा 38250

३८,२५०
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३३ िविवध खच� 
ि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� समािनकरण र राज�व वाँडफाँड तफ� को िविवध िशष�कबाट मा� �. 25,00,000। खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

३४ रिनङ िवलमा घटी अ�या 
रिनङ िवलमा घटी अ�या - (१८६ गा पा पुजीगत)कानेपोखरी गाउँपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम १३२ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख भएको
वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले वडा नं ४ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण वापत िप आर क�सट��सनलाई भु�ानी िददाँ दो�ो रिनङ
िवलस�मको � २८००७०० मू अ कर सिहत रहेकोमा ते�ो रिनङ िवलको भु�ानी िददा अ�या रकम � २७६८८०९ मू अ कर सिहत उ�ेख गरी भु�ानी िदएको दे�खएकोले बढी भु�ानी रकम � ३१८९१
असुल गरी स�ब��धत संिचत कोषमा ज�मा गनु�पन� �

३१,८९१

३५ िनयमानुसार पे�क� क�ा नगरेको 
िनयमानुसार पे�क� क�ा नगरेको-कानेपोखरी गाउपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम ५ मा �यव�था अनुसार िनमा�ण �यवसायी वा आपूित�कता�ले लगेको मोिवलाईजेशन पे�क�
िनयमानुसार ��येक रिनङ िवलबाट क�ा गनु�पद�छ ।स�झौताको SCC अ�तग�त GCC 57.3 अनुसार ३० �ितशत काय�स�प� भएपिछ ��येक रिनङ िवलबाट ४० �ितशतको दरले पे�क� क�ी गनु�पन�
�यव�था छ । आइसीिट भवन िनमा�णका लािग कमलाशा��त िनमा�ण सेवा �ा �ल संग कबोल अंक � ६८००२२२ मू अ कर सिहत स�झौता भएकोमा पा�लकाले � १३६०००० अ�ीम मोिवलाईजेशन पे�क�
िदएको दे�खयो । �थम रिनङ िवलबाट काय�स�प� � ३५४५६२४ अथा�त ५२ �ितशत काय�स�प� ह�दा स�झौता अनुसार ४० �ितशत पे�क� बापत � ५४४००० क�ी गनु�पन�मा िनयमानुसार पे�क� क�ी
गरेको दे�खएन ।िनयमानुसार पे�क� रकम फ�य�ट गन�तफ�  पा�लकाको �यानाकष�ण ह�नुपद�छ ।

३६ काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� 
काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन�–(५५ गा पा पुजीगत) कानेपोखरी गाउँपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम १३२ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख भएको
वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले िगता�ली जोिशला जे भी लाई जय नेपाल चोक हरकपुर ख�ड सडक कालोप�ेबापतको अ��तम रिनङ
िवलबापत � १५४५७१० भु�ानी िददाँ ठे�का िवल तथा काय�स�पादन �ितवेदन पेश नभएकोले सो को �माण कागजात पेश गनु�पन� �

१,५४५,७१०

३७ PS आइटमकोभु�ानी 
PS आइटमकोभु�ानीःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) अनुसार खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले िविभ� िनमा�ण
�यवसायीह�लाई िनमा�ण ग�रएको रकम भु�ानी गदा� PS आइटममा उ�े�खत काय�ह�को �ािव�धक नापजाँच तथा वा�तिवक िवल भरपाईको आधारमा भु�ानी िदनुपन�मा िन�नानुसारको िबलभपा�इबेगर
भु�ानी िदएकोले सोको असुल गनु�पन� �.

९८,०४५
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भौचर नं र िमित योजना \ िनमा�ण �यवसायी िववरण भु�ानी
रकम

िवल पेश िवल भरपाई
नभएको

४४ गापा पुजीगत रमाइलो हरकपुर दोभना सडकको जयनेपाल चोक हरकपुर
ख�ड कालोप�े

िगता�ली जोिशला जे भी Material test २०००० - २००००

२९२ गापा पुजीगत का�लथान वयरवन सडक ख�ड कालोप�े गनु क�सट��सन Material test and
Insurance

४७१९६ ३२८९६ १४३००

३०९, ४६२ गापा पुजीगत कानेपोखरी ३, राजग� पचपैनी गेउरीया खोलामा क�भट�
िनमा�ण

भा�कर क�सट��सन ए�ड
स�लायस� �ा �ल

िविभ� PS आइटम ६१५७६ ४६५७६ १५०००

१२० गापा पुजीगत (आ ले प
बे�जुतफ� )

वडा नं ७ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण रोयल साक�  क�सट��सन ए�ड
स�लायस�

िप एस आइटमह� ४८७४५ - ४८७४५

ज�मा ९८०४५

३८ पूव�िनधा��रत �ितपूित� 
पूव�िनधा��रत �ितपूित� - कानेपोखरी गाउपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम १३० मा �यव�था भए अनुसार स�झौताको काय�स�प� गनु�पन� �यादिभ� िनमा�ण �यवसायी वा आपूित�कता�ले
काम स�प� गन� नसकेमा �ितिदन स�झौता रकमको ०.०५ �ितशतका दरले पूव�िनधा��रत �ितपूित� ितनु�पन� उ�ेख छ ।ठे�का स�झौताको SCC मा समेत उ� �यव�था उ�ेख ग�रएकोमा देहायको भु�ानीमा
पूव�िनधा��रत �ितपूित� असुल ह�नुपन� दे�खएको �

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम स�झौता रकम काय�स�प� गनु�पन� िमित काय�स�प� िमित �ितपूित� अव�ध िदन रकम

वडा नं ३ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण ठे�का नं २।०७६।०७७ पु�षो�म क�सट��सन ४९५३६१४ २०७८।८।३१ २०७८।९।२० २० १३५७१

कटुवाल चोक बोहरा टोल ख�ड सडक कालोप�े ठे�का नं १।०७७।७८ मोरङ क�सट��सन ८१६८८८३ २०७८।२।२३ २०७८।२।३० ७ ७१०२

ज�मा २०६७३

२०,६७३

३९ १५ शै�याको अ�पताल भवन िड िप आर 

१५ शै�याको अ�पताल भवन िड िप आर – (१०८३।२०७७।१।२१ चालु) पा�लकाले १५ शैयाको अ�पताल भवन िनमा�णको लािग िविनयो�जत बजेटबाट िड िप आर तयारी गन�का लािग � १५८१०६९ मू अ
कर सिहत रकमको लागत अनुमान तयार ग�र सुिचकृत परामश� सेवा �दायक ३ वटा फम�ह� म�येवाट �यून रकम कबोल गन� जा�पादेबी �ुप �ा �ल संग � १५५४६५४ मू अ कर सिहत रकममा काय�स�प�
गन� गरी स�झौता गरेको दे�खयो। आधारभूत अ�पताल भवन िनमा�ण स�ब�धी िनद�िशका, २०७७ अनुसार िनमा�ण �थलको �थलगत व�तु��थतीको सभ� गरी सो अनुसार ��ा�डड� िडजाइनलाई अनु�थापन
गनु�पन� तथा मौजुदा �वा��य चौक� भवनह�लाई समेत �योजनमा आउने गरी ��ा�डड� िडजाइन प�रवत�न गनु�पन� उ�ेख छ । सेवा �दायकले िड पी आर तयार गदा� अ�पतालको �वािम�व भएको ज�गाको
Geographical Survey तथा Soil test गरेर सो अनुसारको उपल�ध �े�फलका लािग Site Plan तयार गनु�पन�मा जा�पादेबी �ुप �ा �ल ले तयार गरेको िड िप आर मा Plinth Area क�रब १७०० वग� िमटर
रहेको पाईयो । क�रब २४१ वग� िमटर �े�फल अ�पतालनको �वािम�वको ज�गा भ�दा बािहर जाने गरी िड िप आर तयार गरेको अव�थामा पिन सेवा �दायकलाई भु�ानी भएको दे�खयो । पा�लका र जा�पादेवी
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�ुप �ा �ल बीच २०७७।९।१ मा भएको स�झौताको शत� दफा ९ अनुसार िफ�ड डाटा, िडजाइन र अ�य �ुटीको दािय�व स�ब��धत फम�ले �लने उ�ेख भएकोमा सो स�ब�धमा पा�लकाको �यानाकष�ण ह�नुपद�छ
।

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

�.सं काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत
रकम

खच�
रकम

अ�ययनबाट िनधा�रण भएका आयोजनाको
लागत

१ Detailed Project Report of Kaliloshi Dam site and
Museum

�यािटस िडजाइनस� ए�ड डेभलपमे�ट
�ा.�ल

500000 464000 पेश नभएको

२ राजग� पचपैनी गेउ�रया खोलाको माटो प�र�ण मिनसुक इ��िनय�रङ �ा.ली 500000 493810 पेश नभएको

ज�मा 1000000 957810

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� गाउँपा�लकाको �ािव�धक
जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा पा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत
नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

४१ नापी िकताब 

नापी िकताब -िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखा�नका लािग �वीकृत ढाँचाको नापीिकताबम.ले.प.फा.न.५०३ अनुसार चेनेज, स�प� भएको िमितका साथैअिघ�ो िबलस�म भएको कामको प�रमाण र भु�ानी
रकम, हालको िबलबाट भएको कामको प�रमाण र भु�ानी ह�ने रकम समेत हालस�म भएको कामको प�रमाण र रकम समे त �प� �पमा उ�ेख ह�नुपन� �यव�था छ। लेखापरी�णको �ममा नमूना छनोट ग�र
अ�ययन गदा� योजनाह�मा पा�लकाले योजनाको िव�तृत लागत अनुमान तयार नगरेको, नापी िकताब लुज �सटमा रा�ने गरेको, योजनालाई टु�ाएर वष�िप�छे ख�ड ख�डमा काम गरेको, चेनेज तथा
अ�ाव�धक काम नखुलाएको पाईयो । अिघ�ो िबलस�मभएकोकामकोप�रमाणनखुलेकोले काममा दोहोरापना भए नभएको यिकन गन� सिकएन । िव�तृत लागत अनुमान तयार नगन�, योजना ख�डीकरण गन� र
योजनाको नापी िकताब �वीकृत ढाँचाअनुसार नरा�ने �वृ��मा सुधार ह�नु पद�छ ।

४२ एज िव�ट न�सा पेश नभएको 
एज िव�ट न�सा पेश नभएको - कानेपोखरी गाउँपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम १३४ (१) अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदनिभ� स�ब��धत
िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए बमो�जमको (एज िब�ट) न�शा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था गरेको छ । देहायका ठे�का स�झौतामा िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ अ��तम िवलको भु�ानी िददाँ ३०
िदन िभ� एज िव�ट न�सा पेश भएको दे�खएन । SCC अ�तग�त GCC 71.2 को शत� अनुसार एज िव�ट न�सा पेश नगरेकोले अ��तम भु�ानीबाट क�ी गनु� पन� उ�ेख भएको रकम क�ा गरेको दे�खएन ।शत�
अनुसार एज िव�ट न�सा पेश नभएकोले �माण पेश गनु�पन� �

८५०,०००
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योजना िनमा�ण �यवसायी रकम

अधुरो ठे�का तफ�

जय नेपाल चोक हरकपुर ख�ड कालोप�े िगता�ली जोिशला जे भी २५००००

वडा नं ४ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण ठे�का नं २।०७६।७७ िप आर क�सट��सन १०००००

वडा नं ६ को वडा काया�लय भवन यदवंुशी िनमा�ण सेवा १०००००

शु�बारे िविहबारे सडक ख�ड कालोप�े ठे�का नं २१।०७६।७७ कानेपोखरी िव ए�ड िव क�सट��सन �ा �ल १०००००

रमाईलो िबहीबारे सडक कालोप�े ठे�का नं १६।०७६।७७ कानेपोखरी िव ए�ड िव क�सट��सन �ा �ल १०००००

वडा नं ३ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण ठे�का नं २।०७६।०७७ पु�षो�म क�सट��सन १०००००

नयाँ ठे�कातफ�

वडा नं ७ को वडा काया�लय भवन िनमा�ण रोयल साक�  क�सट��सन ए�ड स�लायस� �ा�ल २५०००

कुकुर भु�का िडपो रोड वडा नं १ कालोप�े ठे�का नं १।०७७।७८ म��य पोखरी क�सट��सन ए�ड स�लायस� �ा �ल २५०००

कटुवाल चोक बोहोरा टोल ख�ड सडक कालोप�े ठे�का नं १।०७७।७८ मोरङ क�सट��सन २५०००

आइ सी िट भवन िनमा�ण वडा नं २,३ र ५ कमला शा��त िनमा�ण सेवा �ा �ल २५०००

ज�मा ८५००००

४३ बढी भु�ानी आलेपतफ�  
बढी भु�ानी आलेपतफ�  –कानेपोखरी गाउँपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम १३२ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको
आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले िविभ� योजना तथा काय��मको भु�ानी गदा� बा�तिवक काय�स�प� भ�दा देहाय अनुसार बढी भु�ानी भएको दे�खएको �
क)१५७।२०७७।११।१७ गा पा पुजीगत िदप�� चोक पुव� िवजुली �संह तामाङको घर �ाभेल उ स लाई भु�ानी गदा� लागत अनमान अनुसार � २२१०१६ भएकोमा काय�स�प� �ितवेदन अनुसार �
२१७९३९ भएकोमा अनुपाितक क�ी � ८४८३ ह�नुपन�मा � ३०२१ भएकोले बढी भु�ानी असुल उपर गनु�पन� � ५४६२
ख)७५।२०७८।३।२४ िविहबारे हरकपुर सडक कालोप�े िनमा�ण काय�को �थम रिनङ िवल अनुसार मोरङ क�सट��सनलाई � १०९४२७३ भु�ानी िदनुपन�मा � १२३६५२९ भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी
असुल गनु�पन� � १४२२५५

१४७,७१७

४४ �मुपाईप ख�रद ९२२,३६२
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�मुपाईप ख�रद - कानेपोखरी गाउँपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम १३२ को १(ख)मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौताको आधार नापी िकताब, रिनङ िबल संल� गरी भु�ानी
िदनुपन� �यव�था छ । साथै दफा १२५ अनुसार �ािव�धक मू�याकंनका आधारमा भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा नमूना छनोट गरी हेदा� पा�लका, वडा काया�लय तथा उपभो�ा
सिमितबाट समेत �मुपाईप फरक फरक दरमा ख�रद भएको दे�खयो । ख�रद �कृयालाई �ित�पध� र िमत�ययी बनाउनेतफ�  पा�लकाको �यान जानुपद�छ । पा�लकाले �मुपाईप ख�रद ख�रद गदा� क-कसलाई
कुन कुन योजनाको लािग िवतरण ग�रएको हो सो को योजनागत �पमै नापी जडान �मािणत तथा काय�स�प� पेश ह�नुपन� �.

भौ नं र िमित िववरण रकम

११२।२०७७।१०।१३ गा पा पुजीगत शंकर �समे�ट कंि�ट उ�ोग �ा �ल बाट १२१ थान �मु पाईप ख�रद ८१३८८२

४१९ गा पा पुजीगत वडा नं २ को लािग �मुपाईप ख�रद ६ थान १०८४८०

ज�मा ९२२३६२

४५ �रतपूब�कको कर िबजक 

�रतपूब�कको कर िबजक– आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (१०) अनुसार �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम भु�ानी िदन िवल
भरपाई तथा �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु� उ�ेख छ । पा�लकाले देहायको भु�ानीमा फोटोकपी कर िवजक पेश गरी भु�ानी गरेको दे�खयो । स�ब��धत िबलको मू अ कर समायोजन पेश गनु�पन� �

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम मु अ कर रकम

२८७।२०७८।२।४ िहरा क�सट��सन �यान नं ६०७२८१७४५ िवजक नं १ ४९५४१७ ५६९९५

६९ र ७१ सशत� पुजीगत एच डी इ�टर�ाइजेज �यान नं ३०५६७५०७९ िवजक नं ४५३ ३०३७६९५ ३४९४६९

ज�मा ४०६४६४

४०६,४६४

४६ काय� स�पादन जमानतको �याद थप नभएको 
काय� स�पादन जमानतको �याद थप नभएको – कानेपोखरी गाउपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम ११९(४) अनुसार काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुटी
स�याउने दािय�वको अव�धभ�दा क�तीमा एक मिहना बढी अव�धको ह�नु पन� �यव�था छ ।देहायको योजनामा पा�लकाबाट �याद थप भएको अव�थामा �यवसायीबाट सोही अनुसार अव�धको काय� स�पादन
जमानत पेश नभएकोले जमानतको अव�ध थप गरेको �माण पेश गनु�पन� �

६,१०३,८३७
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योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम ठे�काको �याद थप गरेको
अव�ध समेत

काय�स�पादन जमानतको
कायम �याद

काय�स�पादन जमानतको
थ�नु पन� �याद

जमानत
रकम

िविहबारे हरकपुर सडक कालोप�े ठे�का नं ३।०७७।७८ िबर िनमा�ण सेवा २०७९।६।२० २०७९।३।२० २०८०।७।२० २६८१०००

कुकुरभु�का िडपो रोड वडा नं १ कालोप�े ठे�का नं १।
०७७।७८

म��य पोखरी क�सट��सन ए�ड
स�लायस� �ा �ल

२०७८।८।२० २०७८।५।३१ २०७९।९।२० ६७००००

कटुवाल चोक बोहरा टोल ख�ड सडक कालोप�े ठे�का नं
१।०७७।७८

मोरङ क�सट��सन २०७८।२।३० २०७८।९।१९ २०७८।३।३० २५५७८३७

नारायण चोक पीङडाडाँ वडा नं ४ सडक कालोप�े ठे�का
नं KRM/SQ/06/077/78

म��य पोखरी क�सट��सन ए�ड
स�लायस� �ा �ल

२०७८।८।२० २०७९।५।६ २०७९।९।२० १९५०००

ज�मा ६१०३८३७

४७ पे�क� भु�ानी 
पे�क� भु�ानी - कानेपोखरी गाउपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम १२२(१) अनुसार ख�रद स�झौतामा उ�ेख भए बमो�जम िनमा�ण �यवसायी वा आपूित�कता�लाई पे�क� िदन सिकने
�यव�था छ । स�झौताको Special Condition and Clause मा �यव�था भए अनुसार अि�म काय�स�पादन जमानतको आधारमा १० �ितशत र थप १० �ितशत काय��गितको आधारमा अि�म
काय�स�पादन जमानत �लएर मा� भु�ानी ह�ने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले देहाय अनुसार अि�म काय�स�पादन जमानत �लएर सु�मै एकमु� २० �ितशत पे�क� िदएको पाईयो । िनयमको पालना ह�नुपद�छ ।

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम कबोल रकम पिहलो िक�तामा पाउने
पे�क�

पिहलो िक�तामा पे�क� भु�ानी
भएको

कुकुरभु�का िडपो रोड वडा नं १ कालोप�े ठे�का नं १।०७७।
७८

म��य पोखरी क�सट��सन ए�ड स�लायस� �ा
�ल

३०४७९५५ ३०४७९५ ६७००००

रमाइलो बयरबन सडक कालोप�े ठे�का नं १७।०७७।७८ रोयल साक�  क�सट��सन ए�ड स�लायस� २२७८३१३ २२७८३१ ४५५०००

ज�मा ११२५०००

४८ छा�वृ�� िवतरण 

छा�वृ�� िवतरण – �थािनय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 11 मा आधारभुत तथा मा�यािमक िश�ा स�ब�धमा नीित, कानुन, मापद�ड, योजना तजु�मा, काया��वयन, अनुगमन तथा मू�या�न र िनयमन
स�ब��ध �थानीय तहको काम कत��य तथा अ�धकार उ�ेख गरेको छ साथै िनःशु�क िश�ा, िव�ाथ� �ो�साहन तथा छा�वृ��को �यव�थापन स�ब��ध �थानीय तहको अ�धकार �े� तोकेको छ। पा�लकाले
छा�वृ�� मापद�ड �वीकृत नगरी यस वष� देहायका शैि�क सं�था र उ� शैि�क सं�थामा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�लाई छा�वृ�� वापत �.10,00,000। भु�ानी गरेको छ। गत िवगत वष�मा पिन य�ता काय��म
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गरेकोमा यस वष�मा पिन िनर�तरता िदएकोमा छा�वृ�� िवतरण स�ब�धमा शैि�क �यव�थापन काय�लाई म�त पुया�उने सम� पा�लकाले शैि�क गुण�तर अिभवृि� ह�ने कानुन िनमा�ण गरी िन��चत िव�ध �कृया
तथा मापद�ड तयार पारेर मापद�डका आधारमा छा�वृ�� िवतरण गन� तफ�  पा�लकाको �यान जानु पद�छ।

गो.भौ.नं/िमित शैि�क सं�थाको नाम अ�ययनरत तह िव�ाथ� सं�या िवतरण रकम ज�मा िवतरण रकम

1307-78/3/1 चालु रमाइलो बह�मुखी �या�पस क�ा 11, 12 र िव.िव.एस 85 जना �.2500। - �.4000। का दरले 250000

10-77/9/21 िश�ा चालु रमाइलो बह�मुखी �या�पस क�ा 11, 12 र िव.िव.एस (वडा नं 3 का अ�ययनरत) 27 जना �.3000। - �.5000। का दरले 100000

29-77/12/29 िश�ा चालु �ी िश�ा िवकास मा.िव वडा नं 2 र 3 का क�ा 11 र 12 मा अ�ययनरत 103 जना िविभ� दर 500000

40-78/1/27 िश�ा चालु रमाइलो बह�मुखी �या�पस वडा नं 2 का क�ा 11, 12 र िव.िव.एस अ�ययनरत 42 जना �.3000। - �.6000। का दरले 150000

ज�मा 1000000

४९ 1215 २०७८-२-१७ िन�ज िव�ालयलाई खेलकुद सामा�ी िवतरण 

िन�ज िव�ालय खेलकुद सामा�ी िवतरण – गाउँपा�लका चालु - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय
पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै ।यिद उपल�ध गराउने हो भने पिन
साब�जिनक �पमा िनःशु�क वा �यनु शु�कमा सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ ।काया�लयले िन�नानुसारका नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत िन�ज िव�ालयलाई वडा नं 7 को वडा बजेट �स�लङबाट
िन�नानुसारका खेलकुद सामा�ी ख�रद गरी िवतरण गरेको रकम ऐनमा भएको �यव�था भ�दा फरक भएकोले स�ब��धत िनकायको �यान जानु पद�छ।

�.सं िव�ालयको नाम सामा�ीको िववरण रकम

1 आदश� इ�लीस �कुल का.गा.पा 7 फुटबल 7 थान, भ�लवल 2 थान, भ�लवल नेट 2 थान, गेमसेट जस� 15 थान, �याडिम�टन 2 थान, लुडो 3 थान, �क�िप� 5 थान, चेस 1 थान र
ि�केट 2 थान

24820

2 �ी पपुलर इ�लीस �कुल
का.गा.पा 7

फुटबल 7 थान, भ�लवल 2 थान, भ�लवल नेट 2 थान, गेमसेट जस� 15 थान, �याडिम�टन 2 थान, लुडो 3 थान, �क�िप� 5 थान, चेस 1 थान र
ि�केट 2 थान

24820

ज�मा 49640

५० 5 २०७७-१२-८ गाउँपा�लका �वा��य 

फरक �कृितको काम – �वा��य चालु – भु�के िमिडया �ाइभेट �लिमटेडले (609540356) आ�त�रक राज�व काया�लयबाट �दान ग�रने �थायी लेखा न�बर दता� �माण प�मा संचालन गन� पाइने �यवसाियक
कारोबारमा रेिडयो तथा दरुदश�न �शारण, िविवध मनोर�ना�मक सेवा �दान गन�, सीपमुलक ता�लम सेवाह�, क��यटुर तथा अ�य मा�यमबाट सुचना सेवा �दान गन�, अनलाइन प�का�रता गन� रहेकोमा
गो.भौ.नं 5-2077/12/8 �वा��य चालुबाट वडामा िनःशु�क �वा��य िशिवर र सचेतना काय��म संचालन गरी �.1,00,000। भु�ानी �लएकोमा ��तावनामा औषधी ख�रद वापत �.41,000। खच� रा�खएकोमा

१००,०००
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48 जना उप��थत भएको िशिवरमा औषधी िवतरण र �वा��य िशिवर सेवा �दान गरेको दे�खएन साथै एक िक�समको �यवसाियक कारोबार गन� अनुमित �ा� गरेको फम�ले अक� �कृितको काय� गरेको िनयम
स�मत नदे�खएको �.

५१ िबल भपा�इ 

िबल भपा�इ - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले
िन�नानुसारको भौचर बाट भु�ानी िदँदा उ� खच�लाई पु��ाइ गन� िबल भपा�इ संल� नगरेको कारण �माण पेश ह�नु पन� �.

गो.भौ.नं/िमित िववरण रकम

1592-78/3/23 चालु नगर �हरी ड� ेस र सुर�ा सामा�ी ख�रद 14500

682-77/11/2 चालु मारा�बु� स�थाली यवुा �लब वडा नं 3 30000

1494-78/3/20 चालु वडा नं 2 वडा�य� सुिशल बुढाथोक� आ�थ�क सहायता वापत भु�ानी 100000

5-77/6/7 कोिभड 26 वटा िव�ालयलाई कोिभड 19 को लािग �वा��य सामा�ी ख�रद वापत िनकासा 151770

ज�मा 296270

२९६,२७०

५२ समािनकरण अनुदानबाट िन�ज िश�क तलब 

समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा– अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ�
नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानको गाउँपा�लका चालु र गाउँपा�लका िश�ा चालुको िन�नानुसार गो�वारा भौचरबाट
�. 40,93,100। तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।
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गो.भौ.नं/िमित काय��मको नाम भु�ानी रकम

581-77/10/12 चालु ल�मी आ.िव िनसत� अनुदान 80000

675-77/11/2 चालु बाल मा.िव हरकपुर िश�ा �वध�न िनशत� अनुदान 80000

1395-78/3/10 चालु �ी िश�ा िवकास मा.िव 75000

1398-78/3/11 चालु �ी जनता �ा.िव 200000

1439-78/3/15 चालु �ी मा.िव. भ�साबासी 75000

1479-78/3/18 चालु �ी िश�ा सदन मा.िव िनसत� अनुदान 120000

1531-78/3/21 चालु �ी �संहदेवी मा.िवलाई अनुदान 100000

2,3,4-77/6/21 िश�ा चालु िव�ालय र समुदायमा आधा�रत बाल िवकास के��का बालिवकास िश�कह�को तलब भ�ा 29 िव�ालय 2077 �ावण-असोज 264000

5-77/7/26 िश�ा चालु िव�ालय र समुदायमा आधा�रत बाल िवकास के��का बालिवकास िश�कह�को तलब भ�ा 29 िव�ालय 2077 काित�क 88000

6-77/7/26 िश�ा चालु �ी जनमत सर�वती आ.िव 100000

12-77/10/11 िश�ा चालु ल�मी आ.िव 100000

14-77/10/13 िश�ा चालु िव�ालय र समुदायमा आधा�रत बाल िवकास के��का बालिवकास िश�कह�को तलब भ�ा 29 िव�ालय 2077 मं�सर-माघ 248000

17-77/11/2 िश�ा चालु बाल मा.िव हरकपुर 100000

23-77/12/5 िश�ा चालु �ी मा.िव हो�लाबारी 150000

26-77/12/18 िश�ा चालु रमाइलो बह�मुखी �या�पस 600000

28-77/12/26 िश�ा चालु िव�ालय र समुदायमा आधा�रत बाल िवकास के��का बालिवकास िश�कह�को तलब भ�ा 29 िव�ालय 2077 फागुन र चैत 180000

34-78/1/6 िश�ा चालु सु�तोली आ.िव 75000

35-78/1/12 िश�ा चालु सर�वती आ.िव 250000

41-78/1/28 िश�ा चालु प��योती आ.िव 75000
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46-78/2/10 िश�ा चालु जनसेवा मा.िव 619100

47-78/2/24 िश�ा चालु िव�ालय र समुदायमा आधा�रत बाल िवकास के��का बालिवकास िश�कह�को तलब भ�ा 29 िव�ालय 2078 बैशाख-असार 264000

50-78/3/3 िश�ा चालु रमाइलो बह�मुखी �या�पस 150000

54-78/3/18 िश�ा चालु िश�ा सदन मा.िव 100000

ज�मा 4093100

५३ िव�ालय िनःशत� अनुदान 

िव�ालय िनःशत� अनुदान – आ�थ�क काय�िव�ध तथ िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४१ (क) मा सरकारी रकम खच� गदा� िविनयोजन ऐन बमो�जम सेवा तथा काय�मा खच� गन� िविभ�
िशष�कमा �वीकृत भएको रकम सो सेवा तथा काय�को िन��त �वीकृत सीमािभ� रहेको भनी सुिन��चत ह�नुपन� �यव�था गरेको छ।िचसाङ खोलाको निदज�य आय�ोत िचसा� खोलामा नै लगानी गन�
गाउँपा�लकाको घोिषत नीित अनुसार वाडँफाड गन� िनण�य गरी बेलबारी नगरपा�लका र कानेपोखरी गाउँपा�लकाले संय�ु �पमा ठे�का व�दोब�ती र वाडँफाड माफ� त आएको �.16088109.60। र अमानतबाट
वाँडफाड भइ आएको �.850770.57। समेत ज�मा �.16893880.17 म�ये तटब�दमा �.13500000।, िव�ालय तथा �या�पसलाई िनःशत� अनुदान �.660000। र िचसा� खोलाबाट सृ�जत िवपदमा िवपद
�यव�थापन, �ितकाय�, राहत र िनय��णमा �.2733880.17।वाडँफाड गरेको छ। गाउँपा�लकाले यस आ�थ�क वष� र गत आ�थ�क वष�मा िचसा� खोलाको नदी ज�य सामा�ी उ�खनन् गरेको कर रकमबाट
काय�पा�लकाको िमित 2078/1/28 गतेको िनण�य बमो�जम देहायका �या�पस र िव�ालयह�को खातामा �.6,60,000। िनःशत� अनुदान िदएको दे�खयो। यसरी खोलाज�य पदाथ�बाट उठेको रकम िव�ालयलाई
��येक वष� िनःशत� �पमा �योजन नखुलाई िवलभपा�इ नराखी िनकासा िदएको िनयिमत नदे�खएको �.

�.सं वडा नं िववरण रकम

1 वडा नं 5 �ी रमाइलो बह�मुखी �या�पस 150000

2 वडा नं 5 �ी मा�यािमक िव�ालय भौसँाबारी 75000

3 वडा नं 2 �ी िश�ा िवकास मा�यािमक िव�ालय 75000

4 वडा नं 5 �ी �संहदेवी मा�यािमक िव�ालय 100000

5 वडा नं 5 �ी जनता आधारभुत िव�ालय 200000

6 वडा नं 2 �ी मैनावारी आधारभुत िव�ालय 30000

7 वडा नं 2 �ी जनमत सर�वती आधारभुत िव�ालय 30000

ज�मा 660000

६६०,०००

1559
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५४ २०७८-३-२२ �े�ा�धकार भ�दा बािहरको �या�पसलाई अनुदान 

�े�ा�धकार भ�दा बािहरको �या�पसलाई अनुदान – गाउँपा�लका चालु - �थािनय सरकार संचालन ऐन 2074 ले �थािनय तहले आ�नो �े�ा�धकार िभ� रहेका सामुदाियक �ित�ानमा आव�यकता र बजेटका
आधारमा अनुदान सहयोग �दान गनु�पन� उ�ेख गरेकोमा पा�लकाले पथरी नगरपा�लका अ�तग�त पन� पथरी बह�मुखी �या�पसलाई 3 थान �ोजे�टर ख�रद गन�का लािग आर.एस. क��यटुर लाई िमित
2078/3/12 को िबल नं 385 बाट �.1,74,000। भु�ानी गरेको रकम िनयम स�मत नदे�खएको �.

१७४,०००

५५ मदन भ�डारी �मृित �ित�ान नेपाल 

मदन भ�डारी �मृित �ित�ान नेपाल - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा
दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै ।यिद उपल�ध गराउने हो भने पिन साब�जिनक �पमा िनःशु�क वा
�यनु शु�कमा सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ ।काया�लयले गैर सरकारी सं�थाका �पमा �थािपत मदन भ�डारी �मृित �ित�ान नेपाललाई �स एम ए, अनमी, सामा�य िचिक�सा, िप �स एल न�स��,

आइए�सी ए�ज, पशु िव�ान, बाली िव�ान, जेिटए, �सिभल इ��जिनयर, सव ओभर�सयर आिद प�नका लािग गाउँका िवप� िव�ाथ�लाई शैि�क ऋण उपल�ध गराउन िबउपँू�जका �पमा िमित 2076 बैशाख 5

गते स�झौता गरी आ.व 2075/76 मा �.5,00,000। सहयोग गरेकोमा उ�स�झौताको बँुदा नं 9 मा उ� काय��मलाई संचालन गन� थप सहकाय� गन� सिकने �यव�था गरी आ.व. 2076/77 मा �.5,00,000।
पुनः सहयोग गरेकोमा यस वष� आ.व 2077/78 मा पिन िमित 2077/9/21 र 2077/11/24 को काय�प�लका वठैकबाट िनण�य गरी िनःशत� अनुदानका �पमा उ� �ित�ानलाई �.5,00,000। भु�ानी गरेको
स�ब�धमा ऋणको �पमा िव�ाथ�ले �ा� गन� रकम पुनः उ� �ित�ानलाई �याज सिहत चु�ा गनु�पन� दे�खएकोले यस �कारको कोषमा िनःशत� अनुदानका �पमा पा�लकाले वष�को वष� अनुदान िदएको रकम
िनयमानुसार नदे�खएको �.

५००,०००

५६ सशत� अनुदानको बजेट फरक शीष�कमा खच� 
सशत� अनुदानको बजेट फरक शीष�कमा खच� - एिककृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या २०७४ अनुसार साव�जिनक िनकायले खच� गदा� आधार शीष�क, मूल शीष�क, शीष�क तथा उपशीष�क अनुसार
खच� गनु�पद�छ।अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन २०७४ (२८) अनुसार सशत� अनुदान �व�प �ा� रकमलाई शीष�क फरक पारी खच� गन� नपाईने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले देहाय अनुसार सशत�
अनुदानतफ� को रकम शीष�क फरक पारी खच� गरेकोले सो को समायोजन गरेको �माण पेश नभएकोले िनयिमत नदे�खएको �

६,०५१,७५९
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भौ नं योजना रकम

२,१५,१६,२६,८१ सशत�
पुजीगततफ�

बह�र िवघे झोलु�े पुल उ स बाट अ�य शीष�कमा खच� २००००००

२६२ सशत� चालु तफ� िश�क तलब भ�ा शीष�कबाट साना �यवसाियक बाली उ�पादन के�� धान पकेट ७०८५०५

२५७ सशत� चालु िश�क तलब भ�ा शीष�कबाट टायल भ�ी नारायण चौक दि�ण सडक र पौनी �यव�थापन उ स लाई भु�ानी २७२०००

१८० सशत� चालु सुधा�रएको चुलो बायोमास �िव�ध जडानको बजेटबाट गा पा मा इ�टरनेट जडान खच� १००४९०

१९० सशत� चालु सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यािनटरी �याड ख�रद शीष�कबाट सुरि�त नाग�रक आवासको भु�ानी ४८००००

५० सशत� चालु िव�ालय शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवम काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदानबाट सगरमाथा सामुदाियक िवकास के��लाई भु�ानी ५५३०३८

९९ सशत� पुजीगत भु�के �समसार पय�टन पूवा�धार कानेपोखरी ६ को बजेटबाट जहदा भौसावारी सडक कानेपोखरी ५ को भु�ानी ४००३२९

२१९ सशत� चालु हा�ी पाईले आम औषधी सेवन काय��मबाट मा�यिमक िव�ालय भौसाबारीलाई िव�ान �योगशाला साम�ी ख�रद ६५००००

२२८ सशत� चालु पोषण काय��मबाट �यािनटरी �याड ख�रद १८०३५६

२४९ सशत� चालु कोिभड १९ का कारण शैि�क �ित �यूनीकरण गन� �सकाई सहजीकरणका लािग शैि�क काय��म शीष�कबाट Weight Machine, MUC tape आिद
�वा��य समा�ी ख�रद

१०००००

२७५ सशत� चालु �यवसाियक बाली उ�पादन के�� पकेट �े� िवकास काय��मको बजेटबाट उ�त िवउमा कृषकलाई अनुदान काय��ममा खच� ३६७६३९

१४९ सशत� चालु �यवसाियक बाली उ�पादन के�� पकेट �े� िवकास काय��मको बजेटबाट �यि�गत घटना दता� िशिवर स�ालन खच� २३९४०२

ज�मा ६०५१७५९

५७ अनुदानको अनुगमन 

अनुदानको अनुगमन– साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर पा�लकाले
देहायअनुसार �वा��य कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रद तथा िवतरणका लािग िविभ� �यि�, फम� तथा सहकारी सं�था अनुदानमा उपल�ध गराएको छ । पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह
सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा िनर�तर अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तयार गरेको दे�खदनै । तसथ� बह�सं�यक जनताको
जीवन�तरमा सुधार ह�ने गरी तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी आम जनताको लािग पह� ँचयो�य अनुदान नीित तयार गरी उपल��ध समेतको मापन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५८ उपभो�ा सिमितबाट जिटल �कृितको काय� 
उपभो�ा सिमितबाट जिटल �कृितको काय�
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– कानेपोखरी गाउपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७७ को िनयम १०७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन�
�यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण
काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माप�mत् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही
उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् :

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

५६।२०७७।८।१० अमरमाग� हो�लाबारी ख�ड कालोप�े िनमा�ण उ स सडक कालोप�े १३००३७८

६१।२०७७।८।११ कुकुर भु�का दे�ख िडपु जाने सडक कालोप�े िनमा�ण उ स सडक कालोप�े १७६८५४०

ज�मा ३०६८९१८

५९ �यािबन जाली 
तार �यािबन जाली– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा पा�लकाले आफनो �े�िभ�को िनमा�ण काय� तथा अ�य सेवाको �योजनका लािग ��येक आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगावै
िनमा�ण सामा�ी, �याला, भाडा तथा महसुलको �थानीय �यनु�म दररेट तो�नुपन� �यव�था छ। काया�लयले �यूनतम दररेट �ज�ादररेटकै आधारमा गन� िनण�य गरेतापिन मे�सन मेड �यािबन जालीको �ज�ा दर
भ�दा वढी दर कायम गरेको छ । काया�लयले ख�रद काय�को �ज�ा दररेट भ�दा बढीको लागत अनुमान तयार गरी ख�रद गदा� िन�न अनुसारको रकम बढी भु�ानी भएकोले असुल ह�नुपन� �.

७१८,४४७
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भौ नं उपभो�ा सिमितको नाम Machine Made �यािवन जाली प�रमाण (व.

िम.)

�वीकृत
दर

भु�ानी
दर

फरक बढी भु�ानी
रकम

२ पुजीगत केशव दाहालको घरछेउ िचसाङ खोला तटब�धन उ स १२९० २३१.६५ २९५ ६३.३५ ८१७२१

२४१ पुजीगत,१६
िविवध

केरौन खोला तटब�धन िढकुवागढी उ स ६६२ २३१.६५ २९५ ६३.३५ ४१९३७

३३९ पुजीगत िचसाङ ब�ती �े� तटब�धन उ स ७५७ २३१.६५ २९५ ६३.३५ ४७९५५

३८७ पुजीगत मानेचोक अ�धकारी टोल नाका�े� तटब�धन उ स ११८४ २३१.६५ २९५ ६३.३५ ७५००६

३८८ पुजीगत डास खोला तटब�धन �सताधाप उ स २६४ २३१.६५ २९५ ६३.३५ १६७२४

४०७।२०७८।३।२० िचसाङ खोला तटब�धन वडा नं २ १५०० २३१.६५ २९५ ६३.३५ ९५०२५

४५३ र ४१० पुजीगत मैनाबारी िचसाङ तटब�धन उ स १००० २३१.६५ २९५ ६३.३५ ६३३५०

४२३।२०७८।३।२२ का�लकोशी िचसाङ खोला तटब�धन उ स २०११ २३१.६५ २९५ ६३.३५ १२७३९६

९०।२०७७।९।५ संजय नाका खोला तटब�धन उ स ६३७ २३१.६५ २९५ ६३.३५ ४०३५३

१०४।२०७७।१०।६ डाँस खोला तटब�धन उ स ११०० २३१.६५ २९५ ६३.३५ ६९६८५

४८२।२०७८।३।२५ डासखोला तटब�धन वडा नं ६ िशवालय टोल दही दोभान दि�ण
उ स

९३६ २३१.६५ २९५ ६३.३५ ५९२९५

ज�मा ७१८४४७

६० जनसहभािगताको रकम आ�त�रक राज�व खातामा ज�मा गनु�पन� 
जनसहभािगताको रकम आ�त�रक राज�व खातामा ज�मा गनु�पन� - २५७।२०७८।१।१४ पा�लकाले योजनाबापतको जनसहभािगताको रकम आ�त�रक राज�व खातामा ज�मा गन� �यव�था गरेकोमा था�चोक
पूव� वमभोला सडक �ाभेल नगद साझेदारीको रकम � ५०००० धरौटी खातामा ज�मा गरेको दे�खएकोमा आ�त�रक राज�व खातामा आ�दानी गरेको �माण पेश गनु� पन� दे�खएको �

५०,०००

६१ उपभो�ा सिमित छनौट 

उपभो�ा सिमित छनौट – कानेपोखरी गाउपा�लकासाव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७७ को िनयम १०७ मा एक करोड स�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब�धी सेवा उपभो�ा सिमित वा
लाभ�ाही समुदायबाट गराउन स�ने र यसका लािग स�ब��धत काम र सेवाको �कृित, प�रमाण, ला�े रकम, उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायको �यहोन� वा �यहोनु� पन� रकम र अ�य आव�यक कुराह�
खुलाई साव�जिनक िनकायले साव�जिनक सूचना �काशन गरी ��ताव माग गन� वा �य�तो सिमित वा समुदाय आफ� ले ��ताव वा िनवेदन पेश गन� स�ने �यव�था रहेको छ । तर काया�लयले यस वष� उपभो�ा
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सिमितबाट काय� गराउँदा संझौता बाहेक संझौता पूव�का उ� �कृया पालना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश ह�न आएन । यसबाट िवकास िनमा�ण काय�मा उपभो�ा सिमित छनौटको आधार पारदश� र
�ित�पधा��मक तवरले भएको दे�खएन । यसबाट िनमा�ण काय�को समय, लागत र गुण�तरमा असर पन� ह� ँदा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूह छनौट गदा� उ� िनयमावलीको �यव�था पालना गरी पारदश� र
�ित�पधा��मक तवरले ग�रनु पद�छ ।

६२ जनसहभािगता 
जनसहभािगता- साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट िनमा�ण काय� गराउदा वा सो स�व�धी सेवा �ा� गदा� िमत�ययीता, गुण�तरीयता वा िदगोपना
अिभवृि� ह�ने भएमा वा लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुहबाट �य�तो काय� गराउन वा सेवा �लन सिकने उ�ेख छ ।पा�लकाको उपभो�ा सिमित गठन
प�रचालन तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७७ (७) अनुसार �यूनतम १५ �ितशत दे�ख ५ �ितशत उपभो�ा सिमितले लागत सहभािगता �यहोनु� पन� दे�ख�छ ।देहायको योजनाह�मा उपभो�ा सिमितले �यून
लागत साझेदारी �यहोरोको दे�खएकोले घटी जनसहभािगता रकम असुल ह�नुपन� �

३५४,६११
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भौ नं र िमित उपभो�ा सिमितको नाम काय� स�प� भु�ानी
रकम

जनसहभािगता
�यहोनु� पन�

जनसहभािगता
रकम

घटी
जनसहभािगता

१४०।२०७७।
११।१०

िबिहबारे हरकपुर सडकख�डको पौडेल चोकदे�ख कानेपोखरी ४ िपङडाडा स�म
�रटेिनङवबाल िनमा�ण उ स

५७६२९६ ५७०८७६ ५७६२९ ५४२० ५२२०९

४०७।२०७८।३।
२०

िचसाङ पुल दि�ण तटब�धन उ स १५४८०९४ १४७७५०० ७७४०४ ७०५९४ ६८१०

४१०।२०७८।३।
२१

मैनाबारी िचसाङ तटब�धन उ स १०२०१९९ ९८५००० ५१००९ ३५१९९ १५८१०

३८७।२०७८।३।
१४

मानेचोक अ�धकारी टोल नाका �े� तटब�धन उ स १०२३२०६ १०२०७३६ ५११६० २४७० ४८६९०

४२३।२०७८।३।
२२

कालीकोशी िचसाङ खोला तटब�धन उ स २०४१७६५ २०४१७६५ १०२०८८ ० १०२०८८

१०४।२०७७।
१०।६

डाँसखोला तटब�धन उ स ९८७२११ ९८३२५० ४९३६० ३९६१ ४५३९९

९ गा पा पुजीगत मुसहर गाँउ िमलनचोक सडक �तरो�ती उ स १११२६९२ ११२०९२२ ५५६३४ ८२३० ४७१३४

६५र ५३ सशत�
पुजीगत

�ी िश�ा िवकास मा िव भवन िनमा�ण उ स २२७७७४५ २२००३२९ ११३८८७ ७७४१६ ३६४७१

ज�मा ३५४६११

६३ काय�स�प� भ�दा बढी भु�ानी 
काय�स�प� भ�दा बढी भु�ानी - (४५३ र ४१० गा पा पुजीगत) कानेपोखरी गाउँपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम १३२ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख
भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले मैनाबारी िचसाङ तटब�धन भु�ानीमा वा�तिवक काय�स�प� अनुसार मैनाबारी िचसाङ तटब�धन उ स
लाई जनसहभािगता र कर कटाएर भु�ानी ह�ने � ९२१३१६ दे�खएकोमा � ९३३३१६ भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी रकम � १२००० असुल गरी स�ब��धत संिचत कोषमा ज�मा गनु�पन� �

१२,०००

६४ फमा�को काममा बढी भु�ानी 
फमा�को काममा बढी भु�ानी – कानेपोखरी गाउपा�लका साव��जनक ख�रद िनयमावली २०७७ को दफा १० र ११ मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� र मालसामान ख�रद गनु� अिघ �वीकृत न�स�को �योग
गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।िनमा�ण स�ब��ध न�स� अनुसार फमा�को हकमा ६ पटक �योग भइ २५ �ितशत सा�भेज �यालु रहने मा�यता छ । पा�लकाले फमा�को काममा �वीकृत न�स� दर

१३६,०८३
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भ�दा बढी दरले भु�ानी गरेको दे�खएकोले असुल गनु�पन� �.

भौ नं िमित उपभो�ा सिमित प�रमाण वग� िम. न�स� भ�दा बढी दर बढी भु�ानी

४२८ पुजीगत जहदा �सरान क�भट� िनमा�ण उ स १४.१५ ४८४ ६८४८

४२५।२०७८।३।२२ साउनी माझीको घर छेउमा क�भट� िनमा�ण १२.५८ ४८४ ६०८८

६६।२०७८।३।२४ �संहदेवी मा िव ६६४.६७ १३९.३६ ९२६२८

६५र ५३ सशत� पुजीगत िश�ा िवकास मािव भवन िनमा�ण उ स २१९ १३९.३६ ३०५१९

ज�मा १३६०८३

६५ उपभो�ा सिमितबाट भएको कामको गुण�तर 

उपभो�ा सिमितबाट भएको कामको गुण�तर – कानेपोखरी गाँउपालका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम १०७(६) अनुसार उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गदा� उपभो�ा सिमित वा समुदायले
हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न िबल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था
गरेको छ तर यस काया�लयमा उपभो�ा सिमितमाफ� त ग�रएका कामको िबल भरपाई पेश गरेतापिन कागजात परी�ण गदा� �ािव�धक िबलमा भएको प�रमाण र उपभो�ा सिमितले ख�रद गरेको िनमा�ण साम�ीको
प�रमाण फरक रहेको पाइएकोले िनधा��रत न�स� अनुसार नै िनमा�णकाय� भएको छ भ�े आ�वा�त ह�ने अव�था छैन। आव�यक प�रमाण भ�दा अ�धक ख�रद तथा �यून ख�रदको अव�थामा उपभो�ा सिमित
माफ� त ग�रएको कामको गुण�तरीय छ भ�े अव�था दे�खँदनै ।

६६ वह�र िवगे झोलु�े पुल 

वह�र िवगे झोलु�े पुल- संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म अ�तग�त यस गाउँ पा�लकालेझोलु�े पुल िनमा�णका लािग वोलप�को मा�यमबाट िनमा�ण सामा�ी Safe Steel Pvt. Ltd सँग �.१८७२३८९
बराबरको समान ख�रद भएको छ । यस वष� पिन सशत� अनुदानबाट पा�लकाले उ� ख�रद साम�ी बाहेकको संरचना िनमा�णका लािग � ३५००००० िविनयोजन गरेकोमा � १४४७८८३ बराबरको
काय�स�पादन पेश भएको दे�ख�छ । तर �थलगत िनरी�णमा झोलु�े पुल िनमा�णकाय�मा �गित भएको दे�खएन। पा�लकाले Detail Project Report बेगर आयोजनामा लगानी गरेको दे�खयो । यस झोलु�े
पुलको संरचनामा प�रवत�न गनु� परेको अव�थामा मौ�दात रहेको िनमा�ण सामा�ी उपयोग िविहन ह�न स�ने जो�खम रह�छ। जिटल �कृितको िनमा�ण काय� साव�जिनक ख�रद ऐन िनयमावली अनुसार �ित�पधा�
गराई अनुभवी िनमा�ण �यवसायी �ारा गराउनु पन�मा उपभो�ा सिमित माफ� त गराउँद ैआएको दे�खयो। झोलु�े पुल िनमा�ण काय�को सुिन��चतता ह�नुपन� दे�ख�छ । पा�लकाको भनाई अनुसार फाउ�डेसनको
संरचना बढीले बगाएको भ�े भनाई रहेको छ ।

६७ कानेपोखरी संर�ण 

कानेपोखरी संर�ण उपभो�ा सिमितसँग िनमा�ण काय�को स�झौता गदा� एक आ�थ�क वष� िभ� स�प� ह�ने गरी गनु�पद�छ । तर पा�लका र कानेपोखरी संर�ण उपभो�ा सिमित बीच लागत अनुमान �
५३१६६१२ बराबरको काय� गन� गरी कानेपोखरी संर�ण योजना स�झौता भएकोमा यस वष� � ४१८०१५० को मा�ा काय� भएको पाईयो । योजनाको �वीकृत लागत अनुमान तथा स�झौता अनुसारको काम
पुरा भएको दे�खएन । कानेपोखरी गाँउपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७७ को िनयम १०७ (१३) अनुसार िनमा�ण काय�को रेखदेख तथा मम�त स�भारको �ज�मेवारी उपभो�ा सिमितलाई नै
ह�ता�तरण ग�रने तथा सो का लािग �यूनतम ५ �ितशत रकम क�ा ग�र पा�लकामा रा�न सिकने �यव�था भएकोमा �थलगत अनुगमन गदा� िनमा�ण भएको ट� �टको पेटी एक वष� पिन नपुगी भ��कएको दे�खयो
।पा�लकाले मम�तको लािग उपभो�ा सिमितलाई �ज�मेवार बनाउनु पन�, मम�त संभार क�ी गरेर िनयमावलीले तोिकएको अव�धस�म रा�नुपन� तथा कामको गुण�तरलाई �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

१,०००,०००
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क)स�झौता अनुसार काय� नभएको – (८१, ८२, ८४ सशत� स�प� अनुदानतफ� ) उ� योजनाको लािग काय�स�प� गनु�पन� िमित २०७८।३।२० स�म भएकोमा सो समयमा काय�स�प� ह�न नसक� योजना
�भािवत भएको दे�ख�छ । उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७७ को बुदाँ २० अनुसार �याद थप समेत भएको दे�खएन । समयमा काय�स�प� नभएकोले काय�िव�धको बुदा नं
२० (५) अनुसार �ितिदन ल ई को ०.००५ �ितशत रकम क�ा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा सो रकम समेत क�ा गरेको दे�खदनै । काय�िव�धको बुदा नं २० (५) को काया��वयन गद� योजनाको काय�स�प� गन�तफ�
पा�लकाको �यान जानुपद�छ ।
ख)काय�स�प� बेगर बढी भु�ानी- यस योजना अ�तग�त योजना�थलमा २ वटा मूित� रा�ने गरी लागत अनुमान तयार भएकोमा उ� संरचनाको काय�स�प�बेगर � १०००००० उ स लाई भु�ानी भएको
िनयमसंगत नदे�खएको �

६८ आ�त�रक लेखापरी�ण तफ�  
आ�त�रक लेखापरी�ण तफ�  - �माण पेश ह�नुपन� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल�
रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयको आ�त�रक लेखापरी�णबाट िन�नानुसारका �यहोरा औ�याइएकोमा सोको िबल भपा�इ वा �माण पेश ह�नु पन� �.

७७५,२१९
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गो.भौ.नं/िमित �यहोरा रकम

34-77/6/7 चालु अिनल मःम से�टरालाई िचया ना�ता र अ�य खच� वापत �.64028। भु�ानी िददाँ �.6465। बराबरको िबल गत आ.वको संल� भएकोमा उ� खच� भु�ानी ह�न
बाक�को िववरणमा संल� नभएकोले काय�पा�लकाको िनण�य सिहतको �माण पेश ह�नु पन� �.

6465

51-77/6/11 चालु �हरी चौक� रमाइलोका �.स.िन ला�पा शेपा�लाई �.4200। भु�ानी गदा� उ� खच�लाई पुि� गन� िबल भपा�इ र �माण कागजात संल� नभएकोले �माण पेश ह�नु
पन� �.

4200

148-77/6/29 चालु जगद�बा व�ालयलाई सामान ख�रद वापत �.10961। भु�ानी िदँदा ख�रद आदेश तथा दा�खला �ितवेदन फारम संल� नभएकोले �माण पेश ह�नु पन� �. 10961

459-77/9/14 चालु �यू सृि� दिैनकलाई भु�ानी ग�रएको �े�तामा �मुख �शासिकय अ�धकृतको तोक अनुसार काय�पा�लकाको िनण�य पेश नभएकोले �माण पेश ह�नु पन� �. 15000

679-77/11/2 चालु वडा�य� मोहन �साद अ�धकारीलाई सवारी मम�त खच� वापत भु�ानी ग�रएकोमा �वीकृ� मम�त आदेश पेश नभएकोले �माण पेश ह�नु पन� �. 19699

924-77/12/19 चालु �वीकृत डोर हा�जरी अनुसार यवुराज काक�, राम कुमार �े�, पु�प बहादरु अ�धकारी र कुमार व�नेतलाई रकम बुझाउनका लािग यवुराज भुजेलले सोधभना�
�लएकोमा िनयमानुसार स�ब��धत �यि�ह�ले रकम बुझेको भपा�इ पेश नभएकोले �माण पेश ह�नु पन� �.

8120

1223-78/2/17 चालु पा�थभरा ए�भटा�इजमे�टलाई सुचना �काशन वापत भु�ानी गदा� उ� खच�लाई पु��ाइ गन� कागजात र �माण पेश नभएकोले �माण पेश ह�नु पन� �. 44354

1484-78/3/18 चालु गाउँपा�लकाको गाडी मम�त वापत आिशष सिभ��स� से�टरलाई भु�ानी खच� गरेकोमा मम�त आदेश संल� भएकोले �माण पेश ह�नुपन� �. 49971

1520-78/3/21 चालु आ�थ�क सहायता वापत सुय� ब. खुलाल र यक कुमारी पौडेललाई रकम बुझाएको भनी वडा�य� ख�ग बहादरु ब�नेतलाई सोधभना� ग�रएकोमा स�ब��धत
आ�थ�क सहायता पाउनेले रकम बुझेको भपा�इ पेश नभएकोले �माण पेश ह�नुपन� �.

15000

1535-78/3/22 चालु हा�ो आइिट इ�टर�ाइजेजलाई भु�ानी ग�रएकोमा मम�त आदेश, ख�रद आदेश र दा�खला �ितवेदन फारम पेश नभएकोले �माण पेश ह�नुपन� �. 86200

1592-78/3/23 चालु यवुराज भुजेललाई भु�ानी ग�रएकोमा कर िवजक तथा अ�य �माण कागजात पेश नभएकोले खच� पु��ाइ गन� �माण पेश ह�नुपन� �. 14270

42-78/2/20 कृिष चालु �यालो �ुबेल िवतरण अनुदान वापत गुण बहादरु बराललाई भु�ानी ग�रएको लेखेकोमा आव�यक िवल भपा�इ पेश नभएकोले �माण पेश ह�नु पन� �. 14652

108-78/3/22 कृिष चालु मकै छो�ाउने मेिशनमा सह��लयत पूण� अनुदान वापत इ�� बहादरु गेलाललाई भु�ानी ग�रएकोमा आव�यक िबल भपा�इ र �माण कागजात पेश नभएकोले
�माण पेश ह�नुपन� �.

8000

18-77/6/20 �कोप वयरवन �वा��य चौक�को नाममा भु�ानी ग�रएको लेखामा उ� खच�लाई पु��ाइ गन� िबल भपा�इ पेश नभएकोले �माण पेश ह�नुपन� �. 19295

14-77/12/31 िविवध काय�
संचालन कोष पु�जगत

80 िवघे गणेशको घर घेउको पैनी मम�त उ.सलाई भु�ािन ग�रएकोमा उ� खच�लाई पु��ाइ गन� �माण कागजात र िबल भपा�इ पेश नभएकोले �माण पेश
ह�नुपन� �.

427300

28000
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१९९-७८।३।१५ सशत�
चालु

लघु उ�म िवकास काय��म सहजकता� अ�णा राईले � २८००० सोधभना� �लएकोमा स�ब��धतलाई बुझाएको भरपाई पेश नभएको

२०५-७८।३।१६ सशत�
चालु

�यरोग काय��मबापत उदयका�त सेठले अि�म आयकर � ५८२ र पा�र�िमक कर � ३१५० गरी � ३७३२ ज�मा गरेको �माण पेश नभएको 3732

ज�मा 775219

<>

६९ काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� 
काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन�- (गो भौ नं ४६ गा पा िश�ा चालु)कानेपोखरी गाउँपा�लका साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ को िनयम १३२ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख
भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । नमूना छनोट गरी लेखापरी�ण गदा� जनसेवा मा िव रमाइलोलाई भवन तथा भौितक पूवा�धार िनमा�णको लािग
गएको अनुदान रकमबाट � ३३७७७० रंगरोगन गरेको िवल पेश भएकोमा काय�स�प�, �ािव�धक नाप जाँच पेश नभएकोले काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नु पन� �

३३७,७७०

७० 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�े � अि�म कर क�ी गरेको छैन । तसथ�, उ�
कर असुल ह�नुपन� �.

भौ नं भु�ानी पाउने भु�ानी रकम कर नपुग कर

५० र १०४ (सशत� चालु) सगरमाथा सामुदाियक िवकास के�� ८९७३०९ - १३४६०

१४९ सशत� चालु �यि�गत घटना दता� िशिवर स�ालन चुडामिण कोईराला खाजा खच� नगद ैकर नकाटेको ३०००० ४५० ४०५०

१४०,२१९ सशत� चालु हा�ीपाईले रोग िव�� आम औषधी सेवन काय��म उदयका�त सेठले खाजा खच� नगद ैकर नकाटेको ६०८०० - ९१२०

ज�मा २६६३०

२६,६२५

७१ फरक खातामा दा�खला 
फरक खातामा दा�खला– सशत� काय��म अ�तग�तको बे�जु रकम तथा पे�क� बाँक� रकम दा�खला गदा� संघीय राज�व खातामा दा�खला गनु�पद�छ । मुना राईले सशत�को काय��म वापत लगेको पे�क� बाँक�
रकम � १४५८०० आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला गरेकोले उ� रकम संघीय राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� �

१४५,८००

७२ भु�ानी िदन बाँक� 
भु�ानी िदन बाँक� –आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(२) अनुसार काया�लयले चालु आ�थ�क वष�को िविनयो�जत बजेटले नखा�ने र बढी खच� ह�ने गरी दािय�व
�सज�ना गन� नह�ने �यव�था उ�ेख छ । सोही िनयमावलीको ३९(१५) अनुसार दािय�व �सज�ना भई भु�ानी िदन बाँक� िववरणमा समावेश म�ये तलब, भ�ा, घर भाडा, स�वा �मण खच�, पोषाक, रासन,
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खा�ा�, �सधा, औषधी उपचार खच�, सेवा िनवृ� सुिवधा, �वीकृत वािष�क काय��म अनुसार स�झौता भएका खच�ह�मा� भु�ानी िदन िम�ने उ�ेख छ । पा�लकाले िनयम िवपरीत देहाय अनुसारका िविभ�
खच�ह� आ व ०७७।७८ मा भु�ानी ह�ने गरी दािय�व सारेको दे�खयो । य�ता खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी बाँक� दािय�व सारेको

पा�थभरा ए�भरटाइ�जङ �ा �ल १०११४०

�यू इ� िमिडया �ा �ल ४९९४६

िव� कपडा पसल १०७६४३

जनसेवा खाजा घर १२७५०

शा�ता खाजा घर तथा को�ड �टोर ४९२५०

िव एन ि��टस� ए�ड जनरल अड�र स�लायस� १०७९५४

िभजुअल िव�ापन ऐजे�सी ९५००

अिनस ए�ड मिनस ि��टस� ७६८४०

ज�मा ५१५०२३

७३ सशत� अनुदानको बाँक� रकम िफता� 
सशत� अनुदानको बाँक� रकम िफता�- २७५।२०७८।३।३१ धानिवउ खरीदमा ५० �ितशत अनुदानका लािग सागर पौडेलले � ५८८००० पे�क� �लएको खच� गरेर बाँक� रहेको रकम � २३०३६१ आ�त�रक
राज�व खातामा फता� गरेको दे�खएकोले उ� रकम संिघय संिचत कोषमा िफता� ह�नु पन� �

२३०,३६१

७४ 12 २०७७-६-१४ �कोप �यव�थापन कोष 

बढी भु�ानी – �कोप �यव�थापन कोष तफ�  - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत खच�को पुि� गन� �माण संल�
रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले भेषराज कोइरालाको ज�गा दे�ख िटका �साद कोइरालाको ज�गा स�म उपभो�ा सिमितसंग गाउँपा�लकाबाट �.70000। को िमित 2077/4/7 मा स�झौता बमो�जम गो.भौ.नं
3 िमित 2077/6/6 बाट भु�ानी भए प�चात �.10000। भु�ानी िदएकोले स�झौता भ�दा बढी भु�ानी भएको �.10000। असुल गनु�पन� �.

१०,०००

७५ माग ग�रएको िववरण 

माग गरेको िववरण- लेखापरी�णको �ममा माग ग�रएका िन�नानुसारका िववरण तथा फारमह� यस पा�लकाबाट उपल�ध नगराएकोले सो िववरण तथा फारामह�को �यहोराको स�ब�धमा िव�लेषण गन�
सिकएन।
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�.सं माग ग�रएका िववरण तथा फारमह�

1 कोिभड 19 स�ब��ध िववरण (फारम नं 1 – 21)

2 �धानम��ी रोजगार काय��म (�स.नं 1 – 15)

3 अनुसुची 20 संग स�ब��धत फारमह� (फारम नं 1 – 10)

4 �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म

5 �थानीय तहको लेखापरी�णको �ममा संकलन गनु�पन� िववरण स�ब��ध फारमह� (फारम नं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 26क र 26ख)

७६ आय ठे�कामा मू�यअिभवृि� कर 

आय ठे�कामा मू�यअिभवृि� कर - मू�य अिभवृि� कर ऐन २०५२ तथा िनयमावली २०५३ बमो�जम आय ठे�का कबुल गन� �यवसायीले कबुल गरेको रकममा १३ �ितशतका दरले मू अ कर दा�खला गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले आय ठे�कामा मू अ कर रकम असुल गरेको दे�खएन । आय ठे�कामा िनयमानुसार �यवसायीबाट मू अ कर वापतको रकम दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� �

हाटबजार ठेकदार �यि�।फम� कबोल रकम मू अ कर रकम

मङगलबारे बजार वडा नं ६ राम कुमार �े�, वडा नं ६ २३३३२५ ३०३३२

िडपु।सेतु चोक बजार वडा नं १ नारायण काक�, वडा नं १ १३५०० १७५५

दलेली बजार बलराम चौधरी, वडा नं २ ९०५५५ ११७७२

बयरबन बजार रेवत बहादरु �े�, वडा नं ४ १४९२८३ १९४०६

ज�मा ६३२६५

६३,२६५

७७ आय ठे�का 
आय ठे�का–कानेपोखरी गाउपा�लकासाव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७७ िनयम १३८ अनुसार �च�लत कानून बमो�जम सभाले िनण�य गरे अनुसारको कर, सेवा शु�क, द�तुर तथा अ�य आ�त�रक आय
असुल गन� एक आ�थ�क वष�को लािग ठे�का ब�दोब�ता गन� सिकने उ�ेख छ ।पा�लकाले यस वष� हाट बजार ठे�का ब�दोब�ता गरेकोमा देहाय अनुसारको आय ठे�काको रकम ब�यौता रहेकोले उ� रकम
स�झौता अनुसार असुल उपर गनु�पन� दे�खएको �.

९८,८२५
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हाटबजार ठेकदार �यि�।फम� कबोल रकम दा�खला रकम बाँक�

मङगलबारे बजार वडा नं ६ राम कुमार �े�, वडा नं ६ २३३३२५ १४०००० ९३३२५

िडपु।सेतु चोक बजार वडा नं १ नारायण काक�, वडा नं १ १३५०० ८००० ५५००

ज�मा ९८८२५

७८ िश�कको तलब भ�ा िनकासा 
िश�कको तलब भ�ा िनकासा - िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १७९ मा कुनै कामको लािग आब�यक भ�दा बढी रकम माग गन� र िनकासा िदने पदा�धकारीलाई कानून बमो�जम कारबाही गरी बढी
िनकासा वा खच� भएको रकम असुल उपर ग�रने �यव�था छ।देहायका िव�ालयह�मा काय�रत िन�नानुसारका िश�कह�को अवकास / मृ�य ुभएको िमित भ�दा बढी तलब भ�ा िनकासा भएकोले बढी िनकासा
रकम असुल ह�नु पन� �.

गो.भौ.नं/िमित िव�ालयको नाम िश�कको नाम/पद अवकास / मृ�य ुिमित िनकासा िदएको िनकासा िदनुपन� बढी िनकासा

64-77/10/13 वाल मा.िव राम बहादरु माझी �ा.िव.ि� 2077/9/8 मृ�यु 121974 51500 70474

156-78/2/21 वाल मा.िव जयराम झा मा.िव.तृ 2078/2/19 अवकाश 157647 84078 73569

156-78/2/21 जनमत सर�वती आ.िव जनक �संह दनुवार �ा.िव.तृ 2077/2/21 मृ�यु 101767 56537 45230

ज�मा 189273

१८९,२७३

७९ औषधी ख�रद 

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 छ । काया�लयले बजेट �यव�थापन भएप�चात आव�यकताको पिहचान गरी एकमु� टे�डर �ि�याबाट औषधी ख�रद गनु�पन�मा ठे�का नं
KRM/SQ/GOODS/02/077/78 बाट �सल कोटेशन िव�धमाफ� त SUPPLY OF MEDICINE औषधी ख�रदको ठे�का गरी िचराग फाम�सीलाई संिघय चालुको गो.भौ.नं 95 र गाउँपा�लका �वा��य
चालुको गो.भौ.नं 4 बाट �.7,41,511। भु�ानी गरेपछी पुनः गाउँपा�लका �वा��य चालुबाट �.21,65,140।, गाउँपा�लका चालुबाट �.6,50,000।, कोिभड/�कोपबाट �.10,29,583। र संिघय सरकारबाट
ह�ता�त�रत काय��म ससत�बाट �.4,99,490। गरी िविभ� गो.भौ.नं र िविभ� फम�बाट ज�मा �. 43,44,213। को औषधी सोझै ख�रद गरेको िनयमानुसार नदे�खएको �.

४,३४४,२१३

८० आय कर 

आय कर-आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७ अनुसार रोजगारीको आय गणना गरी अनुसूचीमा तोिकए बमो�जम करको गणना गरी कर क�ा गरी सके प�चात पा�र�िमक भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ । तर
देहायका कम�चारीह�लाई आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा पा�र�िमक भु�ानी गदा� १ �ितशत मा� कर क�ी गरी पा�र�िमक भु�ानी गरेको दे�खएकोले नपुग कर रकम िनजह�वाट असुल गरी संघीय स��त
कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

३५,५५४
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कम�चारीको नाम कूल आय कर यो�य आय कर दािय�व कर भु�ानी असुल नपुग कर

दगुा� ब. �े�, �वा��य अ�धकृत छैठौ तह ६३०५८८ ५५७१६२ १५९३२ ५५७१ १०३६१

ओम �कास �ल�बु, �वा��य अ�धकृत छैठौ तह ६४६४२८ ५७१३२२ १८७६४ ५७१३ १३०५१

रोिह��राज भ�डारी, �वा��य अ�धकृत छैठौ तह ६३०५८८ ५५७१६२ १५९३२ ५५७१ १०३६१

चैत�य िनरौला, अनमी पाँचौ तह ५४११२८ ४७७८७२ ६५५९ ४७७८ १७८१

ज�मा ३५५५४

८१ िनयम िवपरीत खच� 
िनयम िवपरीत खच�– (२६०।२०७८।३।२५ सशत� चालु ) �थानीय तह �वा��य काय��म स�ालन िनद�िशका २०७७।७८ को वृहत पोषण �याकेज तथा �मता अिभवृि� काय��म स�ालन गदा� एक ह�ाको
काय��म तयार गरी �वीकृत गराएर सोही अनुसार काय��म गनु�पन�, बृह� पोषण �याकेज ता�लम �ा� सहजकता�को सहयोगमा ता�लम स�ालन गनु�पन�, सबै �वा��यकम� एवं मिहला�वयंसेिवकाह�लाई
सहभागी गराउनुपन�मा पा�लकाले सो अनुसार गरेको दे�खएन । न�स� िवपरीत दईु ह�ा काय��म स�ालन गदा� � ५९१३०० खच� भएकोमा �यव�थापन खच�, हल भाडा खच� लगायत बढेको दे�ख�छ ।
काय��मको उ�े�यमा उ�ेख भए बमो�जम मिहला �वयंसेिवकाह�लाई काय��ममा सहभागी गराएको दे�खदनै ।यसरी िनद�िशका िवपरीत ग�रएको खच� िनयमसंगत नदे�खएको �

५९१,३००

८२ गाउँपा�लका कृिष चालु

८२.१ 103 २०७८-३-१७ नगद साझेदारी – कृिष चालु – गाउँ काय�पा�लकाको िमित 2078/1/9 को वठैकको िनण�य नं 19 ले �स.नं 5 मा तरकारी खेितका लािग �लाि�क टनेल िवतरण गन�का
िन��त 50 �ितशत अनुदानमा गाउँपा�लकाबाट �.2,00,000। र कृषकको नगद साझेदारीबाट �.2,00,000। गरी ज�मा �.4,00,000। को म��टलेयर टारपो�लन
�लाि�क टनेल 40 पोका ख�रद वापत िदिपका ए�ो ए�ड ट� ेडस�को िबल नं 413 िमित 2078/3/13 लाई भु�ानी गरेकोमा कृषकको नगद साझेदारी वापतको
�.2,00,000। गाउँपा�लकाको आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला नगरी पा�लकाले सोझै स�पूण� रकम �.4,00,000। नै फम�बाट िबल �ाि�को आधारमा भु�ानी
गरेकोले उ� कृषक नगद साझेदारी वापतको �.2,00,000। अनुदान �ा� गन� कृषकबाट असुल गरी पा�लकाको आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� �.

२००,०००

८२.२ दोहोरो अनुदान – कृिष �यवसाय �व��न अनुदान काय�िव�ध, 2076 (पिहलो संसोधन 2077 समेत) को दफा 25 मा दोहोरो सुिवधा �लन नपाइने �यव�था गरी
अनुदान�ाहीले एकै �कृितको कामको लािग एक भ�दा बढी िनकायबाट अनुदान �ा� गन� नपाइने र एकै �कृितको कामको लािग एक भ�दा बढी िनकायबाट अनुदान
�ा� गरेको दे�खएमा 3 वष� स�म उही �कृितका र अ�य अनुदान समेत �दान नग�रने �यव�था गरेको छ। यसरी काय�िव�धमा भएको �यव�थाका लाई पालना गरी
पा�लकामा रहेका वा�तिवक अनुदान�ाहीको पिहचान गरी उिनह�लाई अनुदान िदने तफ�  काया�लयले �यान िदनुपन� दे�ख�छ।तर पा�लकाले काय�िव�धमा भएको
�यव�थाका िवप�रत एकै �यि�गत फम�लाई वडाको �सफा�रस र कृिष शाखाको �सफा�रसका आधारमा काय�पा�लका वठैकमा िनण�य गरी एक भ�दा बढी अनुदान �दान
गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

९९,६५०
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गो.भौ.नं/िमित अनुदानको िववरण रकम

गणेश कृिष फम� (607284995)

47-78/2/21 कृिष मकै छो�ाउने मे�सन वापत 50% अनुदान 8000

1246-78/2/21 चालु �यापकटर वापत अनुदान 15000

48-78/2/23 कृिष माछाको भुरा िवतरण वापत 75 % अनुदान 51650

72-78/3/7 कृिष उ�त जातको िबउ बोका वापत 50 % अनुदान 25000

ज�मा 99650

८३ सामा�जक सुर�ा तफ�

८३.१ साव�जिनक सुनुवाई -सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३५ बमो�जम वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एक पटक सामा�जक
सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� उ�ेख भएतापिन साव�जिनक सुनुवाई गरी जनगुनासो स�बोधन गरेको छैन । काय�िव�धले तोकेको समयमा
साव�जिनक सुनुवाई गनु� पद�छ ।

८३.२ िनरी�ण तथा अनुगमन - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा २७ बमो�जम नेपाल सरकारको संघीय मामीला तथा सामा�य �शासन
म��ालयले िनयिमत, के��ीय प�ीकरण िवभागले िबशेष सूचक बनाइ तथा �ज�ा सम�वय सिमितको काया�लयले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन
गनु�पन� �यव�था भएतापिन यस वष� स�ब��धत िनकायले काय�िव�ध अनुसार अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको पाइएन ।

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन िनद�िशका २०७५ को दफा ९ मा सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमनको
�यव�था गरेको छ । सो बमो�जम पा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने �या��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको
दे�खएन । सामा�जक सुर�ा भ�ाको द�ुपयोग ह�न निदन पा�लका �तरीय अनुगमन संय��लाई �भावकारी बनाउँद ैतोिकए बमो�जम भ�ा िवतरण र लगत अ�ाव�धक
गन� काय�मा िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

८३.३ सामा�जक सुर�ा भ�ा ब�क माफ� त - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले आ.व. 2076/77 दे�ख नै भ�ा िवतरणलाई �भावकारी बनाउनका
लािग अिनवाय� �पमा ब�� माफ� त भ�ा िवतरण गनु� पन� �यव�था गरेको छ। काया�लयले आ.व. 2077/78 को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन�का लािग 7 वटा वडाका
लाभ�ाहीह�को एन.आइ.सी. ए�सया ब�क रमाइलो शाखामा सामा�जक सुर�ा खाता खोली भ�ा िवतरण गरेको दे�खयो। यसरी कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय
मोरङबाट भु�ानी आदेश माफ� त ब�कमा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण वापतको रकम गएकोमा पा�लकाले प��करण िवभागबाट सृजना भएको फवा�ड� र �रभस�
िफडको िववरण ब�कमा पठाएर सोही िववरण माफत� खाता खो�लएका र भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको खातामा ब�कले रकम पठाएको दे�खयो। भ�ा िवतरण गरेप�चात
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बढी िनकासा भएको �.21,10,095। र आ.व.2076/77 मा लगत क�ा भएका लाभ�ाहीको खातामा रहेको �.3,68,391। गरी ज�मा �.24,78,486। रकम ब�कले िमित
2078/5/27 मा 261506 भौचर नं बाट कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय मोरङको खाता नं 0601601014070088 मा दा�खला िफता� गरेको दे�खयो। यसरी
काया�लयले ब�कमाफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� समयमै भ�ा िवतरणको िववरण �ा� गरी आ.व.को अ��यमा िफता� गनु�पन� रकम समयमा नै िफता� गन� तफ�
िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ। साथै िविभ� कारण वश लगत क�ा भएका लाभ�ाहीको िववरण काया�लयले अ�याव�धक गरी स�ब��धत ब�कमा पठाएर उ� रकम िफता�
मागी स�ब��धत संिघय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� काय�लाई थप �भावकारी बनाउनुपन� दे�ख�छ।

८३.४ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको िववरण (एन.आइ.सी. ए�सया ब�क रमाइलो शाखाको िमित 2078/6/10 Ref.No –NICA/RMO/001/2078/078 प�माफ� त �ा�
िववरण)

�स.नं िक�ता �ा� रकम भु�ानी रकम बाक� रकम

1 �थम 41910334 41162597 747737

2 दो�ो 42406201 41530740 875461

3 ते�ो 43459465 42972568 486897

लगतक�ा आ.व. 2076/77 368391

िमित 2078/5/27 मा कोलेिनका िफता� रकम 2478486

८४ 624 २०७७-१०-२२ कम�चारी क�याणकोष सोधभना� 
सोधभना� – (गाउँपा�लका चालु) - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 41 अनुसार सेवा तथा काय�का िनिम� �वीकृत सीमा िभ� रही सोही �योजनका लािग खच� गनु� पन�
�यव�था छ। काया�लयले काया�लयमा ख�रदार पदमा काय�रत कम�चारी �ान बहादरु माझीले रा�जनामा िदए प�चात िनयमानुसार उपदान र उपचार खच� भु�ानी गदा� कम�चारी क�याणकारी कोषबाट भु�ानी
िदनुपन�मा गाउँपा�लका चालुको पा�र�िमक कम�चारी िशष�कबाट भु�ानी िदएकोले उ� रकम कम�चारी क�याणकारी कोषबाट गाउँपा�लका चालुमा सोधभना� गनु�पन� �.

१,१७८,०२८

८५ बजेट िनमा�ण �ो�साहन भ�ा 
बजेट िनमा�ण �ो�साहन भ�ा - साव�जिनक खच�मा िमत�यीता र �भावकारीता कायम गन� स�ब�धी िनित माग�दश�न 2075, मा भएको �यव�था अनुसार काया�लयले खच�मा िमत�यीता �याइ काम गनु�पन�मा
काया�लयमा आ�थ�क भार पन� िहसाबले अनु�पादक �े�मा खच� गन� ह�दनै ।काया�लयले िमित 2078/3/8 को काय�पा�लका वठैकमा िनण�य गरी आ.व. 2078/79 को गाउँसभा बजेट अ�धवेशनका लािग आव�यक
तयारी गन�, बजेट नीित काय��म िनमा�ण, बजेट तयारी, िनमा�ण, सु� �णालीमा �िव� गन� लगायत काम 2078/2/20 गते दे�ख बेलुका िनर�तर 8 बजे स�म गरेको भनी िन�नानुसारका कम�चारीह�लाई �ित
�यि� �.20,000। का दरले �ो�साहन �व�प भु�ानी िदने िनण�य गरी भु�ानी िदएकोमा अथ�म��ालयको काय�संचालन िनद�िशका 2073 मा �यव�था नै नभएको काय�का लािग िनण�य गरी भु�ानी िदएको
कानुनी आधार पेश नभएको �.

१८०,०००
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�.सं पदा�धकारी र कम�चारी �ो�साहन रकम

1 �.�.अ. गाय� �े� 20000

2 स.चौ यादव िनरौला 20000

3 ले.अ. अ�जत भ�राई 20000

4 ले.पा. नारायण दगंाल 20000

5 अ.छैटौ ँगोिव�द �साद फुयल 20000

6 सु.�.अ. अलङ गु�ङ 20000

7 क.अ. अशोक िघ�सङ 20000

8 एम.आइ.एस. अपरेटर चुडामिण कोइराला 20000

9 सिचवालय कम�चारी गणेश सुवेदी 20000

ज�मा 180000

८६ 1489 २०७८-३-२० पे�क� फ�य�ट 

पे�क� फ�य�ट गदा� बढी भु�ानी – गाउँपा�लका चालु – वडा नं 6 का वडा सद�य अजु�न कुमार मगरले आ�थ�क सहायता िवतरण गन�का िन��त �.1,01,700। पे�क� �लएकोमा उ� पे�क� फ�य�ट गदा� 20

जना �यि�लाई �.1,00,500। आ�थ�क सहायता वापत भु�ानी िदएकोमा �.1200। काया�लयको आ�त�रक राज�व खातामा िफता� गनु�पन�मा नगरेका कारण असुल ह�नुपन� �.

१,२००

८७ �याियक सिमित वठैक भ�ा 
�याियक सिमित वठैक भ�ा – (गो.भौ.नं/िमित– 24-2077/12/9, 321-77/8/18 र 1646-78/3/25 गाउँपा�लका चालु) - गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब��ध ऐन, 2075(पिहलो संशोधन
समेत)मा �याियक सिमितमा रहेका सद�यले मा� िनयमानुसार �याियक सिमितको बैठक भ�ा पाउने �यव�था रहेको छ।उ� ऐनले वठैकमा सहभागीले वठैक भ�ा वापत भु�ानी �लन िम�ने �यव�था गरेको
छैन। तर कानेपोखरी गाउँपा�लकाको काय� संचालन िनद�िशका, 2078 को प�र�छेद 3 मा खाजा तथा अित�थ स�कार खच� स�ब��ध �यव�थाको दफा नं 5 (ग) मा �याियक सिमितको वठैक बसेको िदन �याियक
सिमित सद�य तथा सहभागी कम�चारीले दफा 4 को उपदफा 2 बमो�जमको खाजा खच� वापत �.250। का दरले सुिवधा पाउने �यव�था गरेको छ। देहायका कम�चारीले �याियक सिमितको बैठक वापत
�.1000। भु�ानी �लएकोमा �.250। खाजा वापत पाउनेमा बाक� रकम ऐन र िनद�िशका बमो�जम नपाउने ह� ँदा कानुनी आधार पेश ह�नु पन� �.

२२,९५०
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�.सं कम�चारीको नाम र पद वठैक सं�या वठैक दर खाजा वापत पाउने भु�ानी कर बाहेक

1 �याियक सिमित कम�चारी डम� �साद खरेल 36 1000 250 22950

ज�मा 22950

८८ वठैक भ�ा बढी दरमा भु�ानी 
वठैक भ�ा बढी दरमा भु�ानी – िवधायन सिमित वठैक भ�ा �.1500। का दरले भु�ानी भएको (गो.भौ.नं/िमित – 1201-78/2/10 र 1532-78/3/22),

कानेपोखरी गाउँपा�लकाको काय� संचालन िनद�िशका, 2078 को प�र�छेद 2 को दफा 4 को उपदफा 1(ख) मा सिमित वा काय�दल अ�तरगतका पदा�धकारीह�ले पाउने वठैक भ�ाको बारेमा �यव�था गरेकोमा
अ�य पदा�धकारी वा कम�चारीको अ�य�तामा ह�ने वठैकमा �ित वठैक �.1200। का दरले मा� भु�ानी पाउने उ�ेख गरेकोमा काया�लयले िवधायन सिमित वठैकको वठैक भ�ा वापत िनद�िशकामा भएको भ�दा
बढी दरमा भु�ानी गरेका कारण बढी भु�ानी रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

�.सं नाम थर / पद काय�पा�लका वठैक का.पा.वठैक भ�ा पाउने दर िवधायन सिमित वठैक िवधायन सिमित वठैक भ�ा पाउने दर ज�मा वठैक सं�या भु�ानी कर बाहेक

1 सद�य नर ब. �धमाल - - 16 1200 16 4080

ज�मा 4080

४,०८०

८९ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
कम�चारी �ो�साहन भ�ा - (गो.भाौ.नं/िमित - 36-77/6/7, 385-77/8/29, 877-77/12/9 र 1505-78/3/21 गाउँपा�लका चालु) - �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय
सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन
सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई यो बष� काया�लयमा अित�र� काम गरेवापत िट�पणी उठाइ िमित
2077 �ावण दे�ख 2078 अषाढ स�म काम र अित�र� समयको आधारमा 7 दे�ख 14 जना कम�चारीलाई सु� तलब �केलको 50 दे�ख 75 �ितशत रकममा 15 �ितशत पा�र�िमक कर काटी �ो�साहन भ�ा
�व�प खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

१,४१६,१५९

९० धरौटी खाता तफ�

९०.१ �माण कागजात वेगर – धरौटी तफ�  -साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 124.2 मा काया�लयले िनमा�ण लगायतका ख�रद काय�को भु�ानी गदा� क�ा गरेको
�रटे�सन मनी िफता� गदा� पालना गनु�पन� सत�ह� तोिकएका छन् भने आ�त�रक राज�व िवभागको प�रप� अनुसार स�ब��धत वष�को कर चु�ा �माणको अित�र� मु�य
अिभवृि� कर समायोजन समेत भएको अव�थामा मा� धरौटी िफता� गन� िम�ने �यव�था भएकोमा काया�लयले िन�न अनुसार रकमह� धरौटी िफता� गरेकोमा गो�वारा
भौचर तथा �माण कागजात पेश नभएकोले �माण पेश ह�नुपन� �.

१००,०००
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गो.भौ.नं/िमित फम�/िव�ेताको नाम रकम

112-77/12/31 डाँस खोला ठे�का नं 5 100000

ज�मा 100000

९०.२ मु.अ.कर समायोजन - साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 124.2 मा काया�लयले िनमा�ण लगायतका ख�रद काय�को भु�ानी गदा� क�ा गरेको �रटे�सन मनी
िफता� गदा� पालना गनु�पन� सत�ह� तोिकएका छन् भने आ�त�रक राज�व िवभागको प�रप� अनुसार स�ब��धत वष�को कर चु�ा �माणको अित�र� मु�य अिभवृि� कर
समायोजन समेत भएको अव�थामा मा� धरौटी िफता� गन� िम�ने �यव�था भएकोमा काया�लयलेिन�नानुसारका फम� वा िनमा�ण सेवालाई िविभ� काय�को �सल�सलामा
राखेको धरौटी रकम िफता� गदा� िनयमानुसार मु.अ.कर/कर चु�ा वा समायोजन भएको प� वेगर धरौटी िफता� गरेकोले �माण पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं/िमित फम�/िव�ेताको नाम कामको िववरण िफता� रकम

17-77/06/06 ��ा स�लायस� - 121155

50-09/13 �िदप क��ट��सन �ा.�ल �वा��य चौक� घेरावारा 48500

56-09/28 जय �ी राम कंि�ट इ�डि��ज �ा.�ल �मु पाइप ख�रद 36000

83-12/11 रोिशका ट� ेड ए�ड स�लायस� मालसामान ख�रद 203012

ज�मा 408667

४०८,६६७

९०.३ ब�क भौचर पेश ह�नु पन� – धरौटी तफ�  - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा खच� ले�दा खच�को िबल भपा�इ लगायत
खच�को पुि� गन� �माण संल� रा�नुपन� �यव�था छ ।काया�लयले गत िवगत वष�को धरौटी आ�दानी �ज�मेवारी सान� छुट भएको भनी धरौटी रकम फता� िदएकोमा
िन�नानुसार ब�क दा�खला भएको ब�क भौचर वेगर रकम िफता� गरेकोले िनजले दा�खला गरेको ब�क भौचर पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं/िमित धरौिट िफता� �लने फम�/िव�ेताको िववरण िफता� रकम

6-77/6/6 यवुराज सापकोटा 3830

22-6/7 दोयल साक�  क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा.�ल 12494

ज�मा 16324

१६,३२४
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९१ अनुगमन तथा स�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 84 मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ। सोह� ऐनको दफा 84(2)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु
�शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ। �देश आ�थ�क काय��व�ध ऐन, 2074 को दफा 36 को 1 मा लेखापर��ण ��तवेदनमा दशा�एका वे�ज ु�नय�मत, असूल उपर तथा स�पर��ण गर� फछ�यौट गन� गराउने
िज�मेवार� स�बि�धत लेखा उ�रदायी अ�धकृतको हुनेछ भ�े �यव�था छ। पा�लकाको गत �वगत वष�को बे�जू �. 66630 हजार रहेकोमा �. 2950 हजार फ��ट ग�र पेश भएकोले स�पर��ण गर�एको छ। बाँक�
बे�जूफ��ट गन� पा�लकाको �यान जान ुपद�छ।

� �
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�.सं दफा आ�थ�क वष� बे�जकुो
�यहोरा

बे�ज ुरकम फ��टको �यहोरा फ��ट रकम

1. 13 2074/75 पदा�धकार�
भ�ा तथा
स�ुवधामा
काननुमा
�यव�था
भएको भ�दा
बढ� रकम
भ�ुानी भएको
�नयम संगत
नदेिखएको

882000 �न�नानसुारका पदा�धकार�ह�को बे�ज ुरकम दािखला
भएको स�ल ब�क भौचर तथा स�ुवधाबाट कि� गर� बे�जु
िशष�कमा आ�दानी देखाइएको �माण पेश भएको
पदा�धकार�को नाम पद बे�ज ुरकम
गा.पा अ�य� तारा ब. का�ले 108000
गा.पा उपा�य� राजमती इ�नाम 90000
वडा�य� ख� ब. ब�नेत 120000
वडा�य� चरण ग�ुङ 120000
वडा�य� धन ब. राई 120000
वडा�य� मोहन �. अ�धकार� 120000
वडा�य� सिुशल बुढाथोक� 120000
का.पा.सद�य पदम कुमार� काक� 30000
वडा सद�य ��भनुाथ नेपाल 18000
वडा सद�य सिुशला �े�ठ 18000
वडा�य� धन ब. �ल�बु 18000
ज�मा 882000

882000

2. 21 2075/76 पदा�धकार�
पा�र��मक
वापत पाउने
रकम ऐनमा
भएको भ�दा
बढ� रकम
भ�ुानी भएको
असलु हुनपुन�

1380000 �न�नानसुारका पदा�धकार�ह�को बे�ज ुरकम दािखला
भएको स�ल ब�क भौचर तथा स�ुवधाबाट कि� गर� बे�जु
िशष�कमा आ�दानी देखाइएको �माण पेश भएको
पदा�धकार�को नाम पद बे�ज ुरकम
गा.पा अ�य� तारा ब. का�ले 168000
गा.पा उपा�य� राजमती इ�नाम 150000
वडा�य� ख� ब. ब�नेत 180000
वडा�य� चरण ग�ुङ 180000
वडा�य� धन ब. राई 180000
वडा�य� मोहन �. अ�धकार� 180000
वडा�य� सिुशल बुढाथोक� 180000
का.पा.सद�य पदम कुमार� काक� 54000
वडा सद�य ��भनुाथ नेपाल 36000
वडा सद�य सिुशला �े�ठ 36000
वडा�य� धन ब. �ल�बु 36000
ज�मा 1380000

1380000

3. 23 2075/76 ऐनमा भएको
�यव�था भ�दा
बढ� वैठक
भ�ा भ�ुानी
भएको रकम
असलु हुनपुन�

240000 �न�नानसुारका पदा�धकार�ह�को बे�ज ुरकम दािखला
भएको स�ल ब�क भौचर तथा स�ुवधाबाट कि� गर� बे�जु
िशष�कमा आ�दानी देखाइएको �माण पेश भएको
पदा�धकार�को नाम पद बे�ज ुरकम
वडा�य� ख� ब. ब�नेत 48000
वडा�य� चरण ग�ुङ 48000
वडा�य� धन ब. राई 48000
वडा�य� सिुशल बुढाथोक� 48000
का.पा.सद�य पदम कुमार� काक� 48000
ज�मा 240000

240000

4. 24 2075/76 अनगुमन भ�ा
वापत भ�ुानी
भएको रकम
असलु हुन ुपन�

123280 �न�नानसुारका पदा�धकार�ह�को बे�ज ुरकम दािखला
भएको स�ल ब�क भौचर तथा स�ुवधाबाट कि� गर� बे�जु
िशष�कमा आ�दानी देखाइएको �माण पेश भएको
पदा�धकार�को नाम पद बे�ज ुरकम
गा.पा अ�य� तारा ब. का�ले 17000
गा.पा उपा�य� राजमती इ�नाम 53570
का.पा.सद�य पदम कुमार� काक� 52710
ज�मा 123280

123280

5. 34 2075/76 पदा�धकार�
उपचार खच�
वापत भ�ुानी
भएको रकम
असलु हुनपुन�

230000 �न�नानसुारका पदा�धकार�ह�को बे�ज ुरकम दािखला
भएको स�ल ब�क भौचर तथा स�ुवधाबाट कि� गर� बे�जु
िशष�कमा आ�दानी देखाइएको �माण पेश भएको

230000
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पदा�धकार�को नाम पद बे�ज ुरकम
गा.पा उपा�य� राजमती इ�नाम 50000
वडा�य� चरण ग�ुङ 50000
वडा�य� सिुशल बुढाथोक� 30000
वडा सद�य सिुशला �े�ठ 100000
ज�मा 230000

6. 11 2076/77 वैठक भ�ा
वापत भ�ुानी
भएको रकम
ऐनमा भएको
भ�दा �वप�रत
भएकोले
असलु हुनपुन�

88100 �न�नानसुारका पदा�धकार� र कम�चार�ह�को बे�ज ुरकम
दािखला भएको स�ल ब�क भौचर तथा स�ुवधाबाट कि�
गर� बे�ज ुिशष�कमा आ�दानी देखाइएको �माण पेश
भएको
पदा�धकार�को नाम पद बे�ज ुरकम
गा.पा अ�य� तारा ब. का�ले 3400
गा.पा उपा�य� राजमती इ�नाम 33150
ले.अ. अिजत भ�राई 5950
गो�ब�द �. फुयल 6800
रो�ह��राज भ�डार� 28050
�याम �साद ख�तवडा 2250
बुि�मान ब�नेत 8500
ज�मा 88100

88100

7. 51 2076/77 �मण भ�ा
वापत हवाइ
�टकटको
रकममा
वो�ड�ङ पास
नभएकोले
असलु हुनपुन�

6500 रो�ह��राज भ�डार�को �मण भ�ा वापत हवाइ �टकटको
रकममा वो�ड�ङ पास नभएकोले उ� रकम असलु गर�
�थानीय संिचत कोषमा दािखला भएको �माण पेश भएको

6500

ज�मा 2949880 2949880

९२ अ�ाव�धक बे�जुको ��थित
अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको स�पर��ण भएको, फ� यौट गन� बाँक� र अ�ाव�धक बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ।

गत वष�स�मको
बाँक� बे�जू
(A)

यो वष�
संपरी�ण
ग�रएको बे�जू
(B)

यो वष� कायम
बे�जू (C)

संपरी�णबाट
कायम बे�जू
(D)

अ�यािवधक
बाँक� बे�जू

(E=A-
B+C+D)

६६६३० २९५० ४६१२३ ० १०९८०३

९३ -
यस काया�लयको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लेखापरी�णमा देहाय बमो�जमका कम�चारीह� संल� भइ लेखापरी�ण काय� स�प� भएको छ।
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� सं कम�चारीको पद कम�चारीको नाम

१ िनद�शक �ी िकशोर पोखरेल

२ लेखापरी�ण अ�धकारी �ी तारा बहादरु राई

३ लेखापरी�ण अ�ध�क �ी सुिनता कुमारी साउद


