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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : गुठीचौर गाउँपा�लका, जु�ला , गुिठचौर ितला गाउँपा�लका , जु�ला

काया�लय �मुख मदन �साद देवकोटा २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख जयराज कुमाई २०७७-४-१

बे�जु रकम ४०,१८१,८६४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २,१६,१२,४४२

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २१,९२,२८,००० चालु खच� १८,२८,२०,२१०
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अ�य आय ६,८०,८२,९०८

कुल आय ३८,४६,७७,६७७ कुल खच� ३५,२९,१९,९५२

बाँक� मौ�दात ५,३३,७०,१६७
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१ प�रचयः
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गुिठचौर गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र
सम�वयलाई �व��धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस
गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ५ वडा, २८ सभा सद�य, ४२७ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ११ हजार ३४५ जनसं�या रहेको
छ ।
लेखापरी�णमा पेश भएस�मको आ�थ�क कारोबारको लेखापरी�ण समि�गत लेखापरी�ण योजना, इकाइगत लेखापरी�ण योजना, �े�सत आ�थ�क िववरण,

�ज�सी िनरी�ण �ितवेदन, �गित �ितवेदन, �यव�थापन �ितिन�ध�वप�, आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन र अ�य िववरण समेतलाई आधार मानी लेखापरी�ण
स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�ण टोलीमा रहेको �सिमत साधन र �ोत, सूचनाको किम, कम समयमा धेरै काय��े�को लेखापरी�ण गनु�पन� िव�मान अव�था,
�ािव�धक �ानको सीिमतता, कारोबारको जिटलता ज�ता कारण स�पूण� आ�थ�क कारोबारको परी�णमा किठनाई ज�ता सीमाह� लेखापरी�णमा रहेका छन् ।
लेखापरी�ण ऐन, २०७५ बमो�जम लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार तथा
काया�लयले िन��यौल गरेको जो�खममा आधा�रत �वीकृत लेखापरी�ण योजना िभ� रही नेपाल लेखापरी�ण �यव�थापन �णालीको आधारमा स�प� गरी
�ितवेदन जारी ग�रएको छ । सारभूत�पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी
दे�खएका �यहोराह� उपर िमती २०७९।०५।३१ मा �यव�थापनसँग छलफल गरी कायम लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः

२ �थानीय भ�ाः 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ (११) मा सरकारी कामको �सल�सलामा �मणमा रही दिैनक �मण भ�ा उपभोग गन� कम�चारीले दिैनक भ�ा
उपभोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा, बैठक भ�ा, ता�लम भ�ा, �थानीय भ�ा वा अ�य कुनै िक�समको भ�ा नपाउने �वधान छ। कम�चारीह�लाई दिैनक भ�ा
भु�ानी गदा� �थानीय भ�ा क�ा गरेको दे�खएन । पा�लकाबाटै एिकन गरी दिैनक भ�ा उपभोग गरेको अव�धको �थानीय भ�ा असुल गनु�पद�छ ।

३ 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 ।
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची १४ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको
संिचत कोषमा ट� ा�सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन िविभ� खातामा मौ�दात राखेको पाईयो ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
• �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट
तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितह� गठन गरेको पाईएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो ।
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई
निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस नगरेको ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन ।
• पे�क� �लई काय��म स�ालन गरेकोमा खच�को ते�रज बनाई भरपाईको जोडज�मा सिहत िनवेदन संल� गन� गरेको छैन।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको छैन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर
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• सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन ।
• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको ४८ जनाको दरब�दी रहेकोमा �मुख
�शासिकय अ�धकृत ज�ता �मुख पदको दरब�दी �र� रहेको पाईयो ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय��
तय गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत
नगरी �.१,८८,४९,४६१.०० तलब खच� लेखेको पाईयो । तलबी �ितवेदन पा�रत नह� ँदा �ेडलगायत खच� यिकन ह�न सकेन ।
• म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम पा�लकाको बे�जू
लगत तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४ स�प�� ह�ता�तरण : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार पा�लकाले स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार गरेको छैन । क��यटुर,

�यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समानह� �यव��थत अिभलेख राखेको पाईएन । यसरी ख�रद ग�रएका मालसामानह�को
�कृित अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

५ िव�ीय िववरण िव�लेषणः

५.१ �थानीय संिचत कोष : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस गाउँपा�लकाले िव��य ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा
सहयता, आ�त�रक आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन भएको आयोजनाह� र पा�लकालाई एिककृत वािष�क संकेत तथा वग�करण र �या�या २०७४

�म भौचर
न�बर
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�वीकृत भएको नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान (NPSAS) बमो�जमका फारामह� सिहतको �ाि� र भु�ानीको एक�कृत वािष�क �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं
२७२) अनुसार पा�लकाको आ�थ�क वष� २०७८।७९ को �थानीय स��त कोषको आय �यय िववरण िन�नानुसार रहेको छ ।

िववरण िट�पणी यसवष� �.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझैभु�ानी
ज�मा

�ा�ी (क+ख) ३३,५१,८२,९३१ ३१,५७,३९,७७१.५७ ३१,५७,३९,७७१.५७

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ३३,५१,८२,९३१ ३१,५६,०८,८७९.५७ ० ३१,५६,०८,८७९.५७

११००० कर ११ ६,४६,०१,००० ५,४९,६५,९८२.५७ ० ५,४९,६५,९८२.५७

१३००० अनुदान २७,०५,८१,९३१ २६,०६,४२,८९७ ० २६,०६,४२,८९७

संघीय सरकार १२ २२,०४,३०,००० २१,९२,२८,००० ० २१,९२,२८,०००

�देश सरकार १२ ५,०१,५१,९३१ ४,१४,१४,८९७ ० ४,१४,१४,८९७

१५००० िविवध �ाि� ० ० ० ०

ख. अ�य �ाि� १,३०,८९२ १,३०,८९२

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ० ०

कोषह� ० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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धरौटी ० १,३०,८९२ ० १,३०,८९२

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ३५,९४,०८,०८६ २८,४९,६७,९३७ २८,४९,६७,९३७

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ३५,९४,०८,०८६ २८,३३,८६,४९५ २८,३३,८६,४९५

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ ६,८४,७६,८०० ४,९३,९०,१३८ ० ४,९३,९०,१३८

२२००० मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

१८ ३,८१,४२,०५३ ३,३९,५८,३२७ ० ३,३९,५८,३२७

२५००० सहायता (Subsidy) १८ १,०१,००,००० ७०,११,५८६ ० ७०,११,५८६

२६००० अनुदान १८ ९,३७,८८,००० ८,२६,२५,१५४ ० ८,२६,२५,१५४

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ १,१३,९५,००० ७०,८७,०७४ ० ७०,८७,०७४

२८००० अ�य खच� १८ १६,५०,००० ११,६६,४९० ० ११,६६,४९०

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत
खच�

१८ १३,५८,५६,२३३ १०,२१,४७,७२६ ० १०,२१,४७,७२६

घ. अ�य भू�ानी १५,८१,४४२ १५,८१,४४२

कोषह� ० ० ० ०

धरौटी ० १५,८१,४४२ ० १५,८१,४४२

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ङ. यो वष�को बचत (�यनु) (२,४२,२५,१५५) ३,०७,७१,८३४.५७ ३,०७,७१,८३४.५७

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) २,१६,१२,४४२ २,१६,१२,४४२

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (२,४२,२५,१५५) ५,२३,८४,२७६.५७ ५,२३,८४,२७६.५७

ब�क तथा नगद बाक� २४ ५,२९,६२,९४१.५७ ५,२९,६२,९४१.५७

िविनयोजन तफ�

िविनयोजन तफ�

कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय जु�ला

�स नं खच� िशष�क वजेट िनकासा खच�

१ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ४४८६६६३२ ४२७२५४६८ ४२७२५४६८

२ �शासक�य भवन तथा पुवा�धार िवकास १९००००० १९००००० १९०००००

३ �धानम��ी रोजगार काय��म १२३००५४८ १२३००५४८

ज�मा ५६९२६०१६ ५६९२६०१६

�देश लेखा इकाइ जु�ला

४ ३०१००१२३ १०५००० १०५००० १०५०००

५ ३१४०००११३ १५०००० १५०००० १५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ ३०१००१२४ १०७७१००० १०७७१००० १०७७१०००

ज�मा ११०२६००० ११०२६०००

कुल ज�मा ६७९५२०१६ ६७९५२०१६

५.२ िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को
असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । �थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । �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 ।

५.३ �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 �. ५५,५०,१६८.०० मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.

२,१६,१२,४४२.०० �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. १,६०,६२,२७४.०० बढी �ज�मेवारी सरेको
स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.४ 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 गनुपद�छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार
बाँक�

ब�क �टेटमे�ट अनुसार
बाँक�

फरक

१ सनराईज बै� (बाँडफाँट बाट �ा� राज�व) ०७८०४८९६११७०३०१० ८०.९८ ७०७७१५४.०८ 7077073.1

२ सनराईज बै� (चालु खच� खाता) ०७८०४८९६११७०१००३ ६३४४०३२.५९ ९८०९७१४.२६ 3465681.7

३ सनराईज बै� (पँूजीगत खच� खाता) ०७८०४८९६११७०१००४ ७९८८३९९.०० १५२८०९३८ 7292539.0

४ सनराईज बै� (�थानीय तह धरौटी खाता) ०७८०४८९६११७०१००२ १६१८९२.०० ५३०७१९३ 5145301.0

५ सनराईज बै� (�थानीय तह संिचतकोष खाता)
०७८०४८९६११७०१००१

२२२२५०००.००

५.५ �थानीय तहमा �ा� ह�ने सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण काय��म, पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म, लगायतलाई समेटी समावेश गरी िव�ीय �ितवेदन
(म.ले.प.फा.न. २७२ ) तयार गरे नगरेको

३,४६५,६८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरणः

�थानीय सरकार स� चाल ऐन ,२०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े��भ�को
सरकार� सामदुा�यक तथा साव�ज�नक स�पि�को रेखदेख ,मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ ।यस
स�व�धमा �न�नानसुार देिखएको छ:
: 
पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को
रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ ।

७ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः 
�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 । पा�लकाका
उपा�य� �ी शा��त कुमारी म� भ�डारीले िमित २०७८।०३।१० गते � ३५ करोड ९४ लाख ८ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७८। ०३।
२९ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।०४।०५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको
दे�ख�छ ।

८ अब�डा बजेटः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी
�ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस बष� � १ करोड ५० लाख
अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� िमितको िनण�यबाट चालुतफ�  ११ लाख ४३ हजार र पुजीगततफ�  � १ करोड ३८ लाख ५७
हजार बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ बजेट सीमा िनधा�रण सिमित : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम, अनुदान, ऋण र
अ�य आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको
�यव�था छ । उ� सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा
काय��मको �थिमिककरण, िवषय�े�गत बजेट तजु�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� ग�रस�नुपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट
वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ�
पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन� कानुनी �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सिमितको गठन गरेको छैन । ऐनमा �यव�था
भएअनुसार बजेट सीमालगायत �े�गत िवषय समेटी बजेट ��ेपण स�ब�धी िनयम तथा काय�िव�ध तजु�मा एवं सोको पालनामा स�ब��धत पदा�धकारीको �यान
जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० चौमा�सक पँूजीगत खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र
चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार
चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।

�=सं+= बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक अषाढ मिहना

चालुगत १८१२३८७६९ ३८३०५३९३ ५२००९०५१ ९०२२४३२५ ६१४१९५८४

पु�जगत १०२१४७७२६ १०५००० २५०६१३४१ ७६९८१३८५ ५५०६३८४८

ज�मा २८३३८६४९५ ३८४१०३९३ ७७०७०३९२ १६७२०५७१० ११६४८३४३२

�ितशत १३.७५ २७.२५ ५९.०० ४१.१०

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �. २८,३३,८६,४९५   .०० खच� भएकोमा �थम चौमा�सकमा १३.७५ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा
२७.२५�ितशत र ते�ो चौमा�सकमा ५९ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �. ११,६४,८३,४३२। अथा�त ४१.१० �ितशत
खच� दे�खनुले नगद �वाह स�तु�लत �यव�थापन भएको दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन
ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ बजेट तथा काय��म तजु�मा : 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म,

बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता
कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, काय��मबीच
प�रपूरकता कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ ।

१२ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७८।७९
को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य�े� वािष�कवजेट खच�रकम कुलखच�म�ये�ितशत

आ�थ�किवकास ४३११८०३४ २९३९०५०९ १०%

सामा�जक�े� १४०६४५००० ११९२७५५७९ ४२%

पूवा�धारिवकास�े� ८३४३८१९९ ६४२६०१५० २३%

िव�ीय�यव�थापनरसुशासन ६८७८००० ३१९८५२५ १%

काय�स�ालनतथा�शासिनकखच� ८५३२८८५३ ६७२६१७३२ २४%

ज�मा ३५९४०८०८६ २८३३८६४९५ १००%

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक �े�मा सबै�दा बढी ४२ �ितशत र िव�ीय �यव�थापन र सुशासन मा सबै भ�दा घटीमा
१ �ितशत रहेको छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ खच� िब�लेषणः 
पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �.२०,००,०००।०० राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. ३१,५६,०८,८७९। -समेत �. ३३,५६,०८,८७९.५७
आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. १८,१२,३८,७६९। र पँू�जगत तफ�  �. १०,२१,४७,७२६। समेत � २८,३३,८६,४९५। खच� भएको छ । खच� म�ये
आ�त�रक आयको िह�सा ०.७ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी बैठक भ�ामा �. १४,७१,१०० र पदा�धकारी अ�य सुिव�ामा �. ३९,९४,४७९। गरी
पदा�धकारी सिबधामा �. ५४,६५,५७९। खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको २७३ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व
बाँडफाँडको रकमबाट  ६४ �ितशत चालु र ३६ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण काय��म
संचालनमा �यनु खच� गरी �शासिनक काय�मा बिढ खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा
िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

१४ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापनः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ४८ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ४८ जना पदपूत�
भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार �वा��य तफ�  अ�धकृत छैठौ ३ जना, नगर�वा��य तफ�  अ�धकृत छैठौ १ जना तथा �शासन
तफ�  अ�धकृत छैठौ २ जना दरब�दी भ�दा वढी कम�चारी रहेका छन भने काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �शासक�य अ�धकृत, जन�वा��य
अ�धकृत सिहत ६ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय�
स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ कम�चारी करारः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर
पा�लकाले िविभ� पदमा ३९ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �. ८७,०७,१६०.०० खच� लेखेको छ । सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम
पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन
सिकने �यव�था गरेपिन �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� �ािव�धक सहायक पदमा ३ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.६,४८,०००.००
भु�ानी गरेको अिनयिमत िदखएको �.

६४८,०००

१६ क�याण कोषः 
�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�लकाबाट कोषको संचालन स�ब�धी
�यव�था भएको छैन ।

१७ अनुदानको अनुगमनः 
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 कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा तथा िविभ� सहकारी सं�थालाई बीउपँूजी तथा अनुदानमा खच� लेखेको छ ।
तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान
स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना
नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ नाफामूलक सं�थालाई अनुदानः 
�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 िनशु�क वा �यनु शु�कमा सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । पा�लकाले यो वष� देहायअनुसारका नाफामूलक
सं�थाको काया�लय �यव�थापन खच�का लािग �. ३१,११,९०५.०० अनुदान उपल�ध गराएको छ । तर �यसबाट उपरो� बमो�जम सेबा �बाह ह�ने सुिन��चत
नदे�खएकोले िनयमस�मत नदे�खएको �.

३,१११,९०५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ अनुदान िफता�ः 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको
अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७९ असार मसा�तमा
देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको पाइएन । खच� नभई बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष� समा� भए प�चात साउन मिहनामा
स�ब��धत िनकायमा िफता� गरेको भौचर पेश गरेको छ ।

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

संघीय सरकार शसत� चालु ११६१७८००० ९८७३६७१० १७४४१२९०

शसत� पुजीगत १६६५०००० १४०८५०६४ २५६४९३६

�देश सरकार शसत� १४९९५०० १४९९००० ५००

शसत� पुजीगत १७८२०९४४ १४९६०९४३ २८६०००१

िवषेश २५७६०६८ २५७५९६२ १०६

समपुरक १०५५५३८५ १०५५५३८४ १

अ�य २२७८०० २२२३१८ ५४८२

ज�मा १६५५०७६९७ १४२६३५३८१ २२८७२३१६

�म भौचर
न�बर
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२० सवारीसाधन ख�रदः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो आ�त�रक आ�दानीबाट मा�
सवारी साधन ख�रद गनु� पद�छ । अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका,
२०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन
ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� ६ थान दईु पांग्ेर सवा�र साधन ख�रदमा �.१७,९०,२२६.०० बजेटबाट खच� गरेको छ । पा�लकाको
आ�त�रक आय मजबुद िवला�सता एवं खच� वृि� गराउने सामानमा लगानी गन� काय�मा िनय��ण एवं सुधार गनु�पद�छ ।

�स.नं सवारी साधन सं�या रकम

१ मोटरसाइकल ६ १७९०२२६

२१ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना : 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद
योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार
गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क
�.१०,२१,४७,७२६.०० पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर पा�लकाले आ�नो ख�रद िनयमावली नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम
बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाले उ� िनयमावली बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र
�भावकारी ह�ने गरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

२२ आ�थ�क सहायताः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था
रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� �. ६,९४,०००।०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । उ� काय�को मापद�ड एवं काय�िव�ध िनधा�रण गरेको छैन ।
आ�थ�क सहायता वा�तिवक र िमत�ययी बनाई अनाव�यक खच� ले�ने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
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२३ कानून र स�ालन ��थितः 
�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 १५ वटा ऐन, ५ वटा िनयमावली, १८ काय�िव�ध २ िनद�िशका
लगायत ५० वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेतापिन उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरेको छैन् । तसथ� उ�
कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

२४ �यायीक सिमितः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण
अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� १ र यो बष� थप भएको ४८ गरी कुल ४९ िववाद दता� भएकोमा ४६ वटा मा� फ��यौट भई
३ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

२५ ५३४ २०७९-३-२५ मोबाइल दा�खलाः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९५(१) बमो�जम काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा रहेको र ख�रद गरी वा
नगरी, कुनै �कारले ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै �कारबाट �ा� आएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको िववरण र मू�य समेत
खुलाई स�प�� तथा �ज�सी िकताबमा सात िदनिभ� आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले मम�त संभार काय��म अ�तग�त �योजन
वेगर �. ४५,२००। मोबाइल ख�रद गरेकोमा ख�रद आदेश एवं �ज�सी दा�खला समेत नगरेकोले उ� रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

४५,२००

�म भौचर
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२६ �थानीय त�या�, अिभलेख तथा �ोत न�सा�न : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीयतहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन
गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी
लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�नसिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �थानीय त�या� स�ब�धी नीित, कानून र
सोको मापद�ड बनाएको तथा �ोत न�सा�न गरेको दे�खएन । �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले मह�वपूण� भुिमका
खे�ने ह� ँदा सोको संकलन र अिभलेख रा�ने काय�मा पहल ह�नु आव�यक छ । त�या� वेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या र काया��वयनले
उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यस तफ�  पा�लकाले अिभलेख �यव�थापनमा �यान िदनुपद�छ ।

२७ योजना छनौट र काया��वयन : 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका
योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७८÷७९ को अ�ययन गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी
स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका योजना देहाय
अनुसार छन् ।

�.१लाखस�म �.१लाखदे�ख२लाखस�म �.२लाखदे�ख५लाखस�मका �.५लाखदे�ख१०लाखस�मका �.१०लाखभ�दाबढीको ज�मा

२० ४५ ४० २० ११ १३६

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �. ५० हजार दे�ख २ करोड ६० लाख स�मका ज�मा १३६ वटा योजना संचालन गरेकोमा �.१ लाख भ�दा
मुिनका मा� २० वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु
पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�
�यान िदनु पद�छ 

२८ सेवा�वाहको ��थित : 

�म भौचर
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही
आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार (१५ वटा ऐन, ५ वटा िनयमावली, १८
काय�िव�ध २ िनद�िशका लगायत ५० वटा) काय�िब�ध �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण
�ा�भएको छ :

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास ०

प��करणतफ�

नाग�रकता �सफा�रस १२३९

घरबाटो �सफा�रस १२३

नाता �मािणत १९०

ज�म मृ�य ुदता� १२८

अ�य १४४९

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण िववरण पेश नभएको

कालोप�े सडक मम�त िववरण पेश नभएको

�ाभेल सडक िनमा�ण िववरण पेश नभएको

�म भौचर
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�ाभेल सडक मम�त िववरण पेश नभएको

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका घरन�सा पास एवं पूवा�धार िवकासमा ल�य
िनधा�रण गरी सेवा स�ालन �भावकारी बनाउने �यास गरेको छैन । वािष�क ल�य िनधा�रण गरी सेवा �वाहमा सुधार गनुपद�छ ।

२९ आ�त�रक लेखाप�र�णबाट कायम बे�जु :

: आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ३३(८) वमो�जम आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा समावेश भएका �यहोरा अ��तम
लेखापरी�ण ह�नु अगाव ैफ�य�ट तथा स�प�र�ण गराउनु पन� तथा दफा ३३(९) वमो�जम आ�त�रक लेखापरी�णको सुझावह�को स�व�धमा कारण सिहत
हटाएकोमा वाहेक अ�य सुझावह�लाई अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदमा समावेश गनु�पन� �यव�था अनु�प आ�त�रक लेखापरी�णमा दे�खएका �यहोरा हालस�म
फ�य�ट नभएकोले कायम ग�रएको छ ।

२९.१ अनुगमन मू�याकङ गो भौ न ३६ बाट ह�र बहादरु भ�डारीलाई � ३८७४५ भू�ािन िदएकोमा िवल भरपाई � २४५२५ बाक� � १४२२० को �माण पेश गन�
मोित �साद जै�सलाई � २८६२५ भू�ािन िदएकोमा � २३१२५ को िवलर सल� भएको र बाक� � ५५०० को �माण पेश गन�

१९,७२०

२९.२ गो भौ न १२ �ितबदता िमिडयालाइ भू�ानी � १७४६९२ र िवल � १६१३६४ बढी भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� � १३,३२८

२९.३ कोरोना रोकथाम तथा िनय��ण खच�ः गो भौ न २९८ बाट द सनलाइट मोबाइल लाइ � ५५४०५ भू�ािन िदएकोमा िवल अनुसार मोवाइलको दा�खला �ितवेदन
ख�रद आदेश र िवतरणको भरपाई संल� नभएको

५५,४०५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.४ �यािचङ फ�डबाट खच�ः गो भौ न ३२ होटल का��जरोवालाई � ३२९९०६ भू�ािन िदएकोमा के वापत भु�ानी भएको हो सो खच� पुि� ह�ने �माण पेश गनु�पन� � ३२९,९०६

२९.५ गो भौ न ३१८ सु��मता थापाको पे�क� फछयौटमा सहभागी भ�ा र �िश�ण ग�र � १७३६०० भ�ा भु�ानी गरेकोमा न�स संल� नभएको खच� एिकन ह�नुपन�
�

१७३,६००

२९.६ अनुगमन मु�या�न खच�ः गो भौ न ८२ बाट नव िग�रलाई � ३३००० भू�ानी िदएकोमा िवल � २८४१५ पेश भएकोले वढी भु�ानी � ४५८५।०० असूल
ह�नुपन� �

४,५८५

२९.७ अनुगमन मु�याकनः गो भौ न १६ िमित २०७८।६।२४ �ेम बहादरु बुढालाई � ६८२७० भू�ानीमा ��वकृती िमित २०७८।६।१० दे�ख १६ स�म रहेको र िवल
भरपाइ िमित २०७८।५।१७ दे�ख २१ स�म रहेको �मण पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� �

६८,२७०

३० तलिब �ितवेदनः 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कम�चारीको
पा�र�िमकमा यो वष� �. १,८४,४६,८८५ तलवी �ितवेदन पा�रत नग�र खच� लेखेको पाईयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ यातायात भ�ाः 
कणा�ली �देश तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ को दफा १५(२) मा पदा�धकारी तथा सद�यले यस ऐनले िनधा�रण गरेको
सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा नपाउने �यव�था छ । �थानीय तहले यो बष� िन�नानुसार पदा�धकारीलाई यातायात भ�ा बापत खच� गरेको �. १८०००। ऐन
िवप�रत भएकोले असुल गनु�पन� �

पद पदा�धकारी यातायात खच� रकम

वडा�य� अजु�न कुमार महतारा ९०००

वडा�य� िदप बहादरु ऐिड ९०००

ज�मा १८,०००।

१८,०००

३२ �मण खच�ः

कणा�ली �देश अ�तग�तका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको 
काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन् .

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.१ • अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको ।
• िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको ।
• �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको ।
अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना
दे�खयो । �यसैले तोिकएको कानुनी �यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन�
पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

३२.२ �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम ११ मा सरकारी कामको �सल�सलामा �मणमा रही दिैनक �मण भ�ा उपभोग गन� पदा�धकारी वा कम�चारीले दिैनक
भ�ा उपभोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा बैठक भ�ा तालीम भ�ा �थानीय भ�ा वा अ�य कुनै िक�समको भ�ा नपाउने �यव�था छ । ७ िदने बह�पोषण
�याकेज अिभमु�खकरण काय��म अ.न.िम. म�जु चौलागाईले ७ िदनको �मण भ�ा �लई स�ालन गरेकोमा सहभागी भ�ा समेत भु�ानी �लएकोले उ� रकम �.

४,१६५।०० असूल गनु�पन� साथै भौ नं १७९ र १०४ परी�ण गदा� िन�न कम�चारीह�ले �मण भ�ानी गदा� �थानीय भ�ा क�ा नग�रएकोले उ� रकम असूल
गनु�पन� रकम �.

� सं नाम पद दे�ख स�म िदन सहभागी तथा अ�य भ�ा �थानीय भ�ा असूल गनु�पन�

१ रा�य ल�मी शमा� �सअनमी ०७९।२।२२ २।२६ ४.२५ १०९२.०० १०९२.००

२ देवान�द ितम�सेना �सअहेव ०७९।२।२२ २।२६ ४.२५ १६७३.०० १६७३.००

३ मनोरमा महत �सअनमी ०७९।२।२० २।२६ ६.२५ २४६०.०० २४६०.००

मनोरमा महत �सअनमी ०७९।२।११ २।१५ ४.२५ ११९०.०० ७४८०.०० ८६७०.००

५५,०२३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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मनोरमा महत �सअनमी ०७९।१।१० १।१५ ५.२५ ४७६०.०० २०६७.०० ६८२७.००

मनोरमा महत �सअनमी ०७९।२।३१ ३।५ ४.२५ १८४३.०० १८४३.००

मनोरमा महत �सअनमी ०७९।२।३१ ३।५ ५.२५ २०६७.०० २०६७.००

मनोरमा महत �सअनमी ०७९।३।२० ३।२६ ६.५० ११९०.०० ३१६०.०० ४३५०.००

मनोरमा महत �सअनमी ०७९।२।६ २।९ ३.५० १७१९.०० १७१९.००

मनोरमा महत �सअनमी ०७९।२।११ २।१६ ५.२५ २२७७.०० २२७७.००

ज�मा ७१४०.०० २३०७३.०० ३०२१३.००

४ बलराम नेपाली ०७९।१।१० १।१५ ५.२५ २०६७.०० २०६७.००

बलराम नेपाली १।२० १।२४ ४.२५ १८४३.०० १८४३.००

ज�मा ३९१०.०० ३९१०.००

५ रमेश वुढा हेअ २।१७ २।२१ ४.२५ १०९२.०० १०९२.००

६ सोम राज एडी अहेब चौथो २।१६ २।२० ४.२५ ९१५.०० ९१५.००

७ सृजना म� अहेब चौथो २।१६ २।२० ४.२५ ९१५.०० ९१५.००

८ मोचा� शाही �सअनमी १।१७ १।२२ ४.२५ १०९२.०० १०९२.००

९ गम ब रोकाया �स� हे अ १।१८ १।२२ ४.२५ १६७३.०० १६७३.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गम ब रोकाया �स� हे अ २।१९ २।२१ २.५० १४२६.०० १४२६.००

ज�मा ३०९९.०० ३०९९.००

१० सपना महतरा अनमी १।१८ १।२२ ४.२५ १०९२.०० १०९२.००

११ सिवि� �सँह १।१८ १।२२ ४.२५ १०९२.२५ १०९२.२५

१२ म�जु चौलागाई अनमी २।१९ २।२१ २.५० ११०८.२५ ११०८.२५

म�जु चौलागाई अनमी ४१६५.०० ०.०० ४१६५.००

५२७३.२५

१३ पूण� �साद �धताल �सअहेव ३।२० ३।२६ ६.५० २४५६.२५ २४५६.२५

१४ खेम�संह कठायत अहेव ५ २।१९ २।२१ २.५० ११०८.२५ ११०८.२५

ज�मा ७१४० ४३७१८.०० ५५०२३.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.३ काया�लयको कामको �सल�सलामा �मणमा जाने कम�चारी/पदा�धकारीलाई �मण भ�ा उपल�ध गराउनुपद�छ । देहायका कम�चारीको �मण आदेश संल�
नभएको, �मण िबलमा िमित उ�ेख नभएको, �मण वापत �लएको भाडा अवा��छत �पमा बढी राखेकोले, �मणको लािग जानुपन� कारण नदे�खएको ज�ता
िविवध कारणले �मण वापत �लएको रकमको  औिच�य पुि� ह�ने आधार नदे�खएकोले असुल ह�नुपन� �.

�स.नं. पद नाम/थर भु�ानी रकम

१ लेखापाल देवक� रावत ४२०००

२ सुचना �िव�ध अ�धकृत ओम बहादरु बुढा ४२०००

८४,०००

३२.४ �मण भाडाः �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� िमत�ययी ह�नुपन� उ�ेख छ ।
खाडाच� नगरपा�लकाबाट स�वा भई पा�लकामा पद�थापन भएका िनलम के.सी.लाई गािड �रज�ववापत भु�ानी िदएको �. २००००। को औिच�य पुि� ह�ने
आधार नदे�खएकोले अिनयिमत भएको �.

२०,०००

३३ अनुगमन भ�ाः 
कणा�ली �देश तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ को दफा १५(२) मा पदा�धकारी तथा सद�यले यस ऐनले िनधा�रण गरेको
सुिवधा बाहेक अ�य सुिवधा नपाउने �यव�था छ । �थानीय तहले यो बष� िन�नानुसार अनुगमन सिमितलाई �ो�साहन भ�ा बापत खच� गरेको �. ९४,०००। ऐन
िवप�रत भएकोले असुल गनु�पन� �.

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

३३.१ दान बहादरु बुढा ८,०००

३३.२ शा��त कुमा�र म� भ�डारी ८,०००

९४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३.३ अजु�न कुमार महतारा ७,८००

३३.४ देउराम नेपाली ७,८००

३३.५ �ेम बहादरु बुढा ७,८००

३३.६ जानदेवी ऐिड ७,८००

३३.७ अ�बर राज िग�र ७,८००

३३.८ िदपे�� भ�डारी ७,८००

३३.९ धम�राज अ�धकारी ७,८००

३३.१० िमन बहादरु भ�डारी ७,८००

३३.११ ख�क अ�धकारी ७,८००

३३.१२ वाकृ�ण जै�स ७,८००

�म भौचर
न�बर

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

काय�िववरण परामश�दाता �वीकृतरकम खच�रकम

ितलाखोलाआइइइ �लोवलइ��जिनय�रङ�ाली ५००००० ४९९४६०

बािवलाखोलाआइइइ आचाय�इ��जिनय�रङ�ाली ५००००० ४८९२९०

ज�मा: १०००००० ९८८७५०

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

३५ १८५ २०७९-२-२९ गाउँपा�लका �ोफाइल िनमा�णः 
गाउँपा�लकाले �ोफाइल िनमा�ण िब एल िमिडया �ा �ल सँग ३२ िमनेटको video documentary तयार गन� ग�र स�झौता गरी � ४४८६१०।०० भु�ानी गरेको
छ । स�झौता अनुसार उ� video documentary ३२ िमनेटको ह�नुपन�मा २२ िमनेटको मा� िभिडयो वनाई भु�ानी �लएको पाइयो । साथै उ� �ोफाइल कुनै
पिन मा�यमवाट �सारण नभएकोले उपयोिगता पिहचान वृ� िच�को सवा��धकार समेत गाउँपा�लकाले निदएकोले स�झौता भ�दा घटी काय� गरेको स�ब�धमा
घ�नुपन� भु�ानी यिकन गरी स�ब��धतबाट असुल गनु�का साथै वृ� िच�को उपयोिगता समेतको �माण पेश ह�नुपन� �.

४४८,५१०

�म भौचर
न�बर
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३६ बैठक भ�ाः 
कणा�ली �देश �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७७ को दफा ११ अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारी र सद�यले आफू
िनवा�िचत भई पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई पदभार �हण गरेको िदन दे�ख लागू ह�ने गरी तोिकए बमो�जम भ�ा खच� ले�नुपद�छ । पा�लकाको आ�त�रक
आय �यून रहेको अव�थामा बैठक भ�ा वापत �. १४,७१,०००.०० खच� लेखेकोले य�तो खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ । िविवध खच�को �समा िनधा�रण गरी
�वीकृत काय�िव�ध अनुसार खच� गनु�पद�छ ।

३७ बैठक भ�ा : 
अथ� म��ालय काय� संचालन िनद�िशका, २०७७ को प�र�छेद ७ को ७.१.१ मा उ�े�खत बैठक भ�ाको मापद�ड अनुसार �प� िवषयव�तु एवम् काय�योजना
बेगर बैठक ब�न नपाइने, बैठक काया�लय समय अिघ वा पिछ ह�नुपन�, एउटै िनकाय र अ�तग�तका पदा�धकारी/कम�चारी मा� ब�ने बैठकमा भ�ा �दान नगन� र
कानुन अनुसार गठन भएका सिमितह�को बैठकका लािग मा� भ�ा �दान गन� �यव�था रहेको छ । उ�े�खत �यव�था बेगर काया�लयले देहायका
पदा�धकारीह�लाई �. २,४५,६५०। रकम बैठक भ�ा उपल�ध गराएको स�ब��धतबाट असुल ग�र दा�खला ग�रनुपन� �

�स.नं. पद नाम/थर वठैक भ�ा कर क�ी भु�ानी रकम

1. िन. �.�.अ. मदन �साद देवकोटा १७००० २५५० १४४५०

2. ई��जिनयर िदपे�� भ�डारी २५००० ३७५० २१२५०

3. अ.छोठौ गँगा �साद पा�डे २०००० ३००० १७०००

4. अ.छोठौ िव�ण ु�साद देवकोटा १०००० १५०० ८५००

5. क.अ. �ेम बहादरु शाही २५००० ३७५० २१२५०

6. ना.सु. मोती �साद जैसी १८००० २७०० १५३००

7. स.ई. अ�धकारी २५००० ३७५० २१२५०

२४५,६५०

�म भौचर
न�बर
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8. अ.स.ई. बहादरु अ�धकारी २५००० ३७५० २१२५०

9. स.ई. नवराज योगी १०००० १५०० ८५००

10. अ.स.ई. �भा न�द कुमाई १२००० १८०० १०२००

11. स.ले.प जयराज कुमाई १८००० २७०० १५३००

12. लेखापाल देवक� रावत १०००० १५०० ८५००

13. ना.सु. ितल �साद पा�डे ५००० ७५० ४२५०

14. अ.छोठौ अ�बरराज िगरी १२००० १८०० १०२००

15. गा.पा.अ. हरी बहादरु भ�डारी १०००० १५०० ८५००

16. �.�.अ. पु�षोतम देवकोटा २००० ३०० १७००

17. ना.सु. सुरज िगरी १५००० २२५० १२७५०

18. अ.स.ई. िमन बहादरु भ�डारी १०००० १५०० ८५००

19. का.स. धनराज देवकोटा १०००० १५०० ८५००

20. का.स. किवराज ख�ी १०००० १५०० ८५००

ज�मा २८९००० ४३३५० २,४५,६५०.००

�म भौचर
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३८ खाना तथा िविवध खच�ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.४०,९९,१७०.०० खच� गरेको छ ।

३९ �थानीय तहका पदा�धकारी सुिवधा : 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार कणा�ली
�देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट
�. ३९,९४,४७९। सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

४० लागत सहभािगताः 
पा�लकाले आयोजना/काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�, नगद सहभािगता
तोिकएको अव�थामा सहभािगता वापतको रकम स�ब��धत �थानीय तहको खातामा दा�खला गरी सो को भौचर �ा� भएपिछ मा� उपभो�ा सिमितसँग योजना
स�झौता गनु�पन� गनु�पद�छ । तर पा�लकाले लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन् । अतः नगद लागत सहभािगता जु�ने
आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपद�छ ।

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

�म भौचर
न�बर
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४२ �याकुरेवाडा ि�या िभड मुडुरी सडकः 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को प�र�छेद ७ दफा ५२(२ ख) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता र सोको सत� वमो�जम स�झौतामा तोिकएको काय� �े�
अनुसार िनमा�ण काय� गनु�पद�छ सोही ऐनको दफा ५७ वमो�जम साव�जिनक िनकायले िवल िवजकको भु�ानी ख�रद स�झौताको अ�धनमा रिह तोिकए वमो�जम
िदनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले �याकुरेवाडा ि�या िभड मुडुरी सडक (चेनेज ८+४४०– ८+६४०) िनमा�णको गन� �. २,५१,११,१२६।०० लागत अनुमान
भएको काम गन� माफ� त बोलप� छनौट भएका िनमा�ण �यवसायी उमा का�मा�डप जटे�वर जे िभ काठमा�डौसँग िमित २०७८।९।५ मा �. २१,८८,८७,१३४।0
उ� काय� मा गन� ग�र भएको छ । उ� सडक चेनेज ८+४४० दे�ख १३+२५० किट� गन� लागत अनुमान तयार गरी वोलप� भएकोमा सं�झौता पिछ चेनेज
बािहर गई किट� गरेको नाप अनुसार भु�ानी गरेको छ । व�तृत लागत अनुमान अनुसार बोलप� ग�र स�झौता भए पिछ सोही वमो�जमको काय� �े�मा काय�
स�प� गनु�पन�मा नगरी चेनेज बािहर काम गन� अनुमित िदने पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाई सो भ�दा वािहरको चनेज अथा�त ८+४४० दे�ख ८+६४० भ�दा
वािहरको �े�मा काय� ग�र �. ६७,१३,९४५।०० भु�ानी गरेको रकम िनयम स�मत नदे�खएको �.

६,७१३,९४५

४३ काय� स�प� नभई भु�ानीः 
िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको ०७८।७९ को काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं ११.१.२.४४५ को ८।२ मा भवन िनमा�ण अनुदान िददाँ
�मश ३० ५० २० �ितशत िनकासा िदनुपन� र अषाढ १५ िभ� िनमा�ण काय� स�प� ग�र काय� स�प� �ितबेदन �मािणत ग�रस�नुपन� �यव�था छ । तर
म��ालयले कोिभड १९ लगायत िविव� कारण समयमा िनमा�ण काय� स�प� नगन� िव�ालयह�लाई काय� �गती अनुसार फुकुवा ह�ने गरी तोिकएको रकम
स�ब��धत िव�ालयको खातामा पठाउने मा म��ी�त�रय िनण�य भएको जनाई च. नं. २२५ िमित २०७९।०३।१७ मा प�रप� गरेको आधारमा �ी शंकर
बह��े��यय मा�यिमक िव�ालय ग�या��ोटलाई �थम िक�ता �. १० लाख ८० हजार समेत �. ३४ लाख ५६ हजार िनकासा िदएको छ । �थलगत
अवलोकनमा भवनको ढलान काय�नै बाक� रहेकोमा �ािव�धकबाट काय� स�प� �ितबेदन तयार गरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले नभएको काम स�प� जनाई
भु�ानी �सफा�रस गन� �ािव�धकलाई �ज�मेवार वनाई बुदा ६ अनुसार िनमा�ण स�प� प�चातको नाप अनुसार तयार भएको काय� स�प� �ितबेदन िनमा�ण स�प�
माई�यूट फोटो लगायत िनमा�ण काय� पुरा भएको �माण पेश गनु� पन� �.

३,४५६,०००

४४ झारजवाल घ� �ल�ट िनमा�णः
१९१।०७९।२।२५ पा�लकाल ेझारजवाल घ� �ल�ट �नमा�ण गन� लागत अनमुान �. ४५,४५,०९८।०० हजार भएको �नमा�ण काय�को �यून कवोल
गन� �नमा�ण �यवसायी एन के �नमा�ण सेवासगँ �. ४२,१५,२१२।०० मा काय� स�प� गन� ग�र स�झौता ग�र काय� गराएको स�व�धमा देिखएको �यहवरा
�न�नानसुार छन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४.१ ब�क जमानतको – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११०(४) अनुसार िनमा�ण काय�को �ुिट स�चाउने दािय�वको अव�ध भ�दा क�तीमा एक
मिहना बढी अव�ध अथा�त १३ मिहना अव�धको ह�नुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले िनमा�ण स�झौताको काय� स�प� गनु�पन� �याद थप समेत िमित २०७८।१२।२१
भएकोमा सोही अनुसार २०८०।१।२० स�म ह�नुपन�मा कृिष िवकास व�कको �. २१०८०० को काय� स�पादन जमानत िमित २०७९।४।२९ स�मको मा�
भएकोले काय� स�पादन जमानतको �याद थप भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

२१०,८००

४४.२ थप कोटेशनः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५४ अनुसार ख�रद स�झौता गदा�का बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित स�झौता काया��वयनको
�ममा सृजना भएमा सोको �प� कारण खुलाई भे�रएसन आदेश जारी गन� िनमा�ण �यवसायीसँग price negotiation समेतबाट काम स�प� गन� �यव�था स�ने
उ�ेख छ । पा�लकाले सं�झौता अनुसार उ� �ि�या नअपनाई थप कोटशनबाट झारजवाल घ� �ल�ट िनमा�ण काम गराएको दे�खयो । वोलप� �ित�पधा�मा
७.६६ �ितशत घिटमा काम �वीकार गरेपिन कोटेशनमा लागत अनुमान �. ४,९१,७८९।०० भएकोमा �. ४,८९,३७६।०० मा स�झौता गरी सोही अनुसार
भु�ानी िदएको छ । ऐन, िनयमको �ावधान पालना नगरी थप कोटेशनबाट ख�रद गदा� �ित�पधा� मू�यमा भएको छुट �ययभार पान� पदा�धकारीलाई �ज�मेवार
वनाई िनयिमत गनु�पन� �.

४८९,३७६

४५ �रतपूब�कको कर िबजकः 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ
। िनमा�ण �यवसायी पेश गरेको कर िवजकमा िवजक नं ८ हातले लेखेको दे�खएकोले �रत पूक� कको कर वीजक बेगर िनमा�ण �यसायी मु.अ.कर �.८८,८५८.००
समेत �.७,७२,३८५.०० भु�ानी गरेको छ । �रतपूव�कको कर िबजक वेगर पा�लकाबाट भु�ानी �लएको मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

८८,८५८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ ठे�का िभ� कोटेशनः 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५४ अनुसार ख�रद स�झौता गदा�का बखत पूवा�नुमान गन� नसिकएको प�र��थित स�झौता काया��वयनको �ममा सृजना
भएमा सोको �प� कारण खुलाई भे�रएसन आदेश जारी गन� स�ने उ�ेख छ । पा�लकाले का�लका आधारभुन िव�ालय भवन िनमा�णमा स�झौता भ�दा थप काय�
गन� सोही िनमा�ण �यवसायीसँग price negotiation को आधारमा काय� गराउनु पद�छ । वोलप�मा ४७॰५३ �ितशत घटेको दे�खएकोले थप काय� क��तमा सोही
अनुसार गराउनु पन�मा कोटेशनको मा�यम सोही िनमा�ण सेवालाई लागत अनुमान �. ८,९०,२११।०० भएको िनमा�ण काय� �. ८,८८,४९१।०० मा गन� ग�र
कोटेशन माफ� त स�झौता ग�र िनमा�ण गराई बढी �ययभार पारेकोले िनयमको �ावधान िवप�रत स�झौता गरी भु�ानी िदने पदा�धकारीलाई �ज�मेवार वनाई
िनयिमत गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

८८८,४९१

४७ काय� स�प� �ितवेदनः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक
कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� �यव�था छ । यस �थानीय तहले उि��खत कानूनी �यव�था बमो�जम �ुटी स�याउने दािय�वको
अव�ध समा� भएपिछ काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । कानूनी �यव�थाको पालना नभएकोले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकत� ड� इङ िडजाइन वा
�पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको यिकन ह�न स�ने अव�था िदखएन ।

४८ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख : 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ५ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच�
समावेस गन� सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना खच�
२ �ितशतभ�दा नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । काया�लयबाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट ४ �ितशत का दरले
िबलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७८/७९ मा क�टी�जे�सी बापत के कित क�ी गरेको सोको अिभलेख राखेको छैन । यसरी क�ी
गरेको रकमको काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ साव�जिनक परी�णः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको
सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा
आ�थ�क कारोबारमा जवफदेिहता र पारद�िशताको �ब��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ ।

५० िशष�क फरक पारी खच� लेखेकोः 
आ�थ�का काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३८ (२) मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले बजेट खच� गदा� स�ब��धत खच� िशष�कमा
परेको वा खच� गन� बाँक� रहेछ भने बजेट खच� गनु�पन� र महालेखापरी�कको काया�लयबाट �वीकृत र महालेखा िनय��कको काया�लयबाट जारी एिककृत आ�थ�क
संकेत तथा विग�करण र �या�य, २०७४ अनुसार खच� गनु�पन� उ�ेख छ । िन�न गो�वारा भौचरबाट िशष�क फरक पारी खच� लेखेको ह� ँदा उ� खच� रकम
िनयिमत गनु�पन� �.

गो.भौ.नं र िमती िववरण खच� लेखेको िशष�क ले�नु पन� िशष�क रकम

१३१-०७८।८।१३ Dell Laptop i3 गुिठचौर एफ.एम स�ालन मेिशनरी तथा औजार ११८०८५

१५५-०७८।८।२८ रेिडयो स�ालन कोरोना रोकथाम तथा िनय��ण गुिठचौर रेिडयो स�ालन १२००००

३९०-०७९।०२।२७ �कुटर ख�रद १२५ �स �स मिहला िवकास काय��म सवारी साधन ख�रद २६७९००

ज�मा ५०५९८५

५०५,९८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ सोझै ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �. ५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �. ५ लाखभ�दा मा�थ �. २० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद
गन�पन� सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख
छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� िनयमको उ� �य�था पालना नगरी िन�नानुसार �. २०,५३,१६२। को सोझै
ख�रद गरेको छ ।

गो.भौ. नं./िमित िववरण आपूित�कता� िबल नं. िबल रकम

१६०-०७८।८।२८ �टेशनरी समान ख�रद �ज.िप.�टेशनरी ए�ड स�लायस� ०००२६९ २६१५९५

०००२७० ४९८५५६

२९४-०७८।१२।०१ ०००२६७ १०२६०४

०००२६८ २३६६४४

४५४-०७९।३।१४ ०००७०२ ५१९८३३

१८१-०७८।०९।११ सािहल �सजन �टेशनरी ए�ड जनरल अडर स�लायस� ०५७ ३९१२७३

०५८ ४२६५७

ज�मा २०५३१६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np40 of 63

५२ १६६ २०७९-१-१५ ब�क जमानतको �याद थप नभएकोः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११०(४) अनुसार िनमा�ण काय�को �ुिट स�चाउने दािय�वको अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना बढी अव�ध
अथा�त १३ मिहना अव�धको ह�नुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले अदाली िव�ुत िनमा�ण गन� एन के िनमा�ण सेवासँग � १५३१०९१८।९४ मा गन� ग�र भएको स�झौत
अनुसार काय� स�प� गनु�पन� (�याद थप समेत) िमित २०७८ चै� मसा�त भएकोमा सोही अनुसार २०८० वषैाख स�म ह�नुपन�मा कृिष िवकास व�कको �.

१६,७४,३००। को काय� स�पादन जमानत िमित २०७८।४।३० स�मको मा� भएकोले काय� स�पादन जमानतको �याद थप भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

१,६७४,३००

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

५४ सव क��ा�टर वाट काय� गराएकोः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ अनुसार उपभो�ा सिमितले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन�छ र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सव क��ा�टरवाट
गराउने सुचना �ा� भएपिछ सिमितसँग स�झौता तोडी वाँक� ऐन र िनयमावली अनुसार गराउनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले िन�न उपभो�ा सिमितलाई िदएको
काय�को लागत अनुमान शत �ितशत मािनसवाट गन� ग�र तयार गरेको र उपभो�ाले उ� काय� िनमा�ण �यवसायीवाट गराई कर िवजक पेश दे�खएकोले
िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत पा�लकाको सहमितमा भएको दे�खएको �ज�मेवार पदा�धकारीलाई जवाफदेही वनाउनुपद�छ ।साथै स�झौतामा उ�ेख
भएको भ�दा घटीमा काय� गराई िनमा�ण �यवसायीको िबल बमो�जम उपभो�ा ले �यहोनु�पन� रकम क�ा नभएकोले बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नु पद�छ ।

भौ नं र
िमित

िनमा�ण
योजना

लागत
अनुमान

िनमा�ण �यवसायी िनमा�ण �यवसायीले
पेश गरेको िवजक
रकम

भु�ानी स�झौता
अनुसार
उपभो�ा
सिमितले
�यहोन�

भु�ानी
ह�नुपन�

वढी भु�ानी

१४-०७९।
२।९

दशौदी
हासपाली
सडक िनमा�ण

३६२३२५६ पुजारी क��ट��सन
ए�ड म�टी�पोज
�ा �ल

२१४७००० २८८०००० २०.७८
�ितशत

१७००८५३ ११७९१४७

२८।
०७९।३।
१८

चो� िभि�
खोला सडक

१२२०९११ सर�वती िनमा�ण
सेवा ए�ड सुशील
स�लायस�

६७३७६२ ९६०००० २० ५३९००९ ४२०९९०

ज�मा २८२०७६२ ३८४०००० २० २२३९८६२ १६००१३७

१,६००,१३७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४.२ २२७ २०७९-३-१६ उपभो�ा सिमितले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन�छ र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सव क��ा�टरवाट गराउने सुचना �ा� भएपिछ सिमितसँग स�झौता
तोडी वाँक� काम ऐन र िनयमावली अनुसार गराउनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले मुनी सडक मम�त उपभो�ा सिमितलाई िदएको काय�को लागत अनुमान शत
�ितशत मािनसवाट गन� ग�र तयार गरेको र उपभो�ाले उ� काय� सर�वती िनमा�ण सेवा िनमा�ण �यवसायीवाट गराई �. ५,००,०२५। कर िवजक पेश गरी �.

४,८०,०००। भु�ानी गरेको दे�खएकोले िनयमावलीमा भएको �यव�था िवप�रत पा�लकाको सहमितमा भएको दे�खएको �ज�मेवार पदा�धकारीलाई जवाफदेही
वनाउनुपद�छ ।साथै िनयमावली िवप�रत भएको काय� िनयम स�मत नदे�खएको �.

४८०,०००

५५ िनमा�णकाय� वेगर भु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गदा� �ािव�धक नापी मु�यांकनको आधारमा स�झौता स�झौता
वमो�जम भु�ािन गनु�पद�छ । पा�लकाले िन�न काय�को भु�ानी गदा� िनमा�ण काय� भएको नदे�खएकोले उ� काय�मा भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� �.

भौ नं र िमित िनमा�ण
काय�

प�रमाण दर �यहोरा रकम

२१२- ०७९।
३।१४

देवकोटा वाडा
सडक िनमा�ण

PCC
1:2:4

३।२ १७९८९ Work for drain मा soling वा excavation भएको नदे�खएकोले
उ� काय� नभई भु�ानी भएको

५७५६५

१९१- ०७९।
३।१४

क�डी गाँउ सडक PCC
1:2:4

१।४ " " २५१८४

ज�मा ८२७४९

८२,७४९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ ४४ िदवाखाजाः 
(भौ नं ४४ र १४२) काय��म काया��वयन पु��तका (आ. व. २०७८।०७९) मा िव�ालयगत त�या�का आधारमा िव�ालयह�लाई बाल िवकास क�ा दे�ख
क�ा ५ स�म �ित िव�ाथ� दिैनक �. २० का दरले िव�ालयलाई अनुदान िदने र िव�ाथ�को दिैनक हा�जरी पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र
िव�यस अ�य�बाट �मािणत गराई �थानीय तहमा संकलन गरी सं�या यिकन भएप�चात मा� थप अनुदान िदने �यव�था छ। काया�लयले EMIS मा �िव�
त�या�लाई अधाव�धक नगरी एवम क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग िमलान नगरी िदवा खाजा �यव�थापन वापत �. ६२ लाख ५७ हजार ६ सय ८०
िनकासा गरेको छ । EMIS अधाव�धक, नभएको र दिैनक हा�जरी एवम खच�को िवल भरपाई समेत पेश भएको छैन। अतः गाउँपा�लकाले अनुगमन गरी,
�मािणत हा�जरी पु��तका पेश गन� लगाई हा�जर भएका वा�तिवक िवधाथ� सं�यालाई िदवा खाजा खुवाए/नखुवाएको एिकन ह�ने �माण पेश गनु�पन� �.

६,२५७,६८०

५७ १२७ २०७९-३-१९ पा�पु�तकः 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी बाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीकामा साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनःशु�क
पा�पु�तक अनुदान पहलोपटकमा िव�ाथ� सं�याको ७५% सं�यालाई पिहलो चौमा�सकमा िदने र शैि�क स� २०७९ को िव�ाथ� भना�को िववरण
पा�पु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िववरणका आधारमा यिकन गरी नपुग ह�ने रकम मा� थप २५% बाट अनुदान िदने �यव�था छ । पा�लकाले २०७९।०३।
१९ मा १२ वटा िव�ालयलाई उ� �यव�थको पालना नगरी एकमु� पा�पु�तक वापतको रकम िनकासा गरेकोले िव�ाथ� सं�या पा�पु�तक ख�रद र
िवतरण सिहत खच� �मािणत ह�ने कागजात पेश ह�नु पन� �.

� सं िव�ालयको नाम रकम

१ ि�भुवन मा िव २००४०२

२ खडगदेिव मा िव ३६५००५

३ श�र मािव २००७३८

४ स�यवािद मािव २३३९४२

५ का�लका आिव १३७३२४

१,५३०,८६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ िहराधन�जय आिव १००६१८

७ आिव उखाडी ८०६२१

८ देउराली आिव ४९८०१

९ कुडी आिव ३६१०७

१० प�कोिष आिव ८०९५१

११ िहमाली र�बा आिव १५०००

१२ ितनमासे आिव ३०३६०

ज�मा १५३०८६९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ वढी िनकासाः 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।०७९ (९.११) िश�क दरब�दी तथा िश�क अनुदान �ा� नगरेका अनुदान �ा� गन� शत� पुरा गरेका सामुदाियक
िव�ालयलयह�लाई करार स�झौता अनुसार काम गन� शत�मा भा� मिहना िभ� एकमु� अनुदान १० लाख उपल�ध गराउने �यव�था छ । ितनमासे आधारभुत
िव�ालय पहाडा गिडगाउँ जु�लाले दो�ो चौमा�सकको अ��यमा िश�क तथा कम�चारी िनयिु� गरी पुरै वष�को लािग अनुदान माग गरी िनकासा �ा� गरेको छ ।
यसरी ते�ो चौमा�सकको सु�मा िनय�ु गरी पुरै वष�को अनुदान माग गरी वढी िनकासा माग गरेकोले वढी रकम िव�ालयबाट िफता� माग गनु�पन� रकम �.

�
सं

नाम िनयिु� िमित तलब
�केल

अषाढ स�मको लािग िनकासा ह�नु पन� (� अ महंगी र पोसाक
भ�ा सिहत)

िनकासा
भएको

वढी
िनकासा

१ उन बहादरु सावत
(�ािव)

२०७८।११।
१२

२८६१० १६२३७५ ४१३३३० २५०९५५

२ िववराज बुढा (�ािव) २०७८।१२।
०८

२८६१० १३०७६५ ४१३१३० २८२३६५

३ सुना बोहोरा (कास) २०७८।११।
१३

६५०० ४४९०० ९९५०० ५४६००

४ �यव�थापन खच� ७१०४० ५८७९२०

ज�मा १००००००

५८७,९२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ प�र�ा संचालनः 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी बाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीकामा क�ा ८ को प�र�ा संचालन तथा �मािणकरणको लािग
�ितिवधाथ� वािष�क �. २५० उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ । क�ा ८ को प�र�ा फारम भन�को सं�या र अनुदान िदईएको िव�ाथ� सं�या फरक परेकोले वढी
भु�ानी भएको रकम संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� �.

� सं िव�ालयको नाम �ित िव�ाथ� रकम िव�ाथ� सं�या फारम भन� वढी सं�या वढी रकम

१ ि�भुवन मा िव २५० ४१ ३१ १० २५००

२ खडगदेिव मा िव २५० ३८ ३४ ४ १०००

३ श�र मािव २५० २४ २२ २ ५००

४ स�यवािद मािव २५० ५५ ४९ ६ १५००

५ का�लका आिव २५० २२ १८ ४ १०००

ज�मा १८० १५४ ६५००

६,५००

६० समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ाः 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध
गराउने �यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका
िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७९ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर 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 अनुदानबाट �.१८,४१,५९२।०० तलब भ�ा
भु�ानी गरेको पाईयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ िश�क दरव�दी र पदपूित�ः 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । पा�लका अ�तग�त
िविभ� तहका १४ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयकोनाम िश�कदरब�दी पदपूित� िव�ाथ�सं�या

१ उ.मा.िव. ४ ४ ९०

२ मा.िव. ११ ६ ३१८

३ िन.मा.िव. १० २ ४६७

४ �ा.िव. ४१ ६ १८३९

दरब�दी बमो�जम िश�क पदपूित� गनु�पद�छ । 

६२ �यािनटरी �याडः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ३(क) मा ख�रद आव�यकताको पिहचान गरेर मा� ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । �य�तै सेिनटरी �याड
(िवतरण तथा �यव�थापन) काय�िव�ध २०७६ को दफा ६ मा �थानीय तहले सामुदाियक िव�ालयको क�ा ६ दे�ख १० स�म अ�यनरत सबै छा�ाह� लाई
िनःशु�क सेिनटरी �याड िवतरण काय��म अनुसार एक मिहनावारी च�को लागी वढीमा १६ वटा स�म १० मिहना स�मको लािग �याड उपल�ध गराउनुपन� र
�यसको अिभलेख िव�ालयले रा�नु पन� �यव�था छ । सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यािनटरी �याड �यव�थापन गन� पा�लकाले ८५८८ िपस
�. ५ लाख ९९ हजार ७ सय ८३ मा ख�रद गरी िन�न बमो�जमको िव�ालयह�लाई ह�ता�तरण गरेको पाइयो । िव�ाथ� अनुपातको आधारमा आव�यक
�यानीटरी �याड ख�रद गरी ह�ता�तण गनु�पन�मा सो नगरी १४५२ थान रहेको देखाएकोले काय�िव�ध अनुसार �योग भएको �माण पेश गनु�पन� �.

९९,८३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ िव�ालय �थलगत अनुगमनः 
गाउँपा�लकाको स�यवादी मा�यिमक िव�ालय अनुगमन गन� �ममा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छन ।

िव�ालयलाई िवगतमा ICT Lab �यव�थापनका लािग रकम िनकासा गरेमा िव�ालयको �थलगत अनुगमन गदा� क��यूटर लगायत �याव संचालन गन�
आव�यक अ�य साम�ी िव�ालयमा दे�खएन । िव�ा�थ�ह�ले िव�ालयमा क��यूटर �याव रहेको थाहा नपाएको अव�था दे�खयो । सो स�व�धमा
िव�ालयका ��याना�यापकलाई सोधखोज गदा� िनजले �याव संचालन गन� कोठा नभई ICT का सामानह� अ�य�ले घरमा राखेको जनाएकोले सो
स�व�धमा पा�लकाले यथाथ�ता यिकन गरी ICT मा िनकासा भएको रकम स�ब�धमा �प� ह�नुपद�छ ।
उ� िव�ालय अनुगमनको �ममा सामा�जक िवकास िनमा�ण भएको २ त�े ६ कोठे भवन काया�लयवाट िनमा�ण स�प� नभएको अव�थामा समेत क�ा
संचालन गरेको, भवनको ढलानबाट पानी चुिहएको अव�था दे�खयो । छत तथा भर् या� लगायतमा रे�ल� समेत नलगाई िव�ालय संचालन गदा� िव�ा�थ�
सुर�ामा समेत चुनौती दे�खएको छ । िव�ालयमा घेरावार नलगाएको कारण िव�ालयको पठन, पाठन, बा� �य��को �वेश र भौितक संरचनाह�को
सुर�ा समेत चुनौितपुण� दे�खएकोले िव�ालयको �यव�थापन भौितक संरचना/गुण�तरमा सुधार गन� तफ�  पा�लकाको �यान जानुपद�छ ।

६४ छा�ावृ��ः 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी बाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीकामा छा�ा छा�वृ�� क�ा १-८ कणा�ली �याकेज समेत गरी जु�ला
�ज�ामा क�ा १-५ मा अ�ययनरत छा�ाह�का लािग वािष�क � १००० र क�ा ६-८ मा अ�ययनरत छा�ाह�का लािग वािष�क � १५०० का दरले र द�लत
छा�वृ�� क�ा १-८ स�मको लािग �ित िव�ाथ� � ४०० छा�वृ�� अनुदान िदने �यव�था छ । पा�लकाले क�ा १-५ मा अ�ययनरत १०१० छा�ाह�का लािग
� १०१०००० क�ा ६-८ मा अ�ययनरत २४५ छा�ाह�का लािग �. ३,६७,५००। र द�लत छा�वृ�� क�ा १-८ स�मको लािग �. १,११,६००। िनकासा
गरेको छ । द�लत छा�ाको ईिमस िववरण �ा� नभएको तथा िव�ालयले िवतरण गरेको छा�ावृ��को भरपाई िववरण �ा� नभएकोले िवतरण �मािणत ह�ने भपाई
कागजात पेश ह�नुपन� रकम �

१,४८९,१००

६५ औषधी ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर �.

२९,७६,५८१.०० का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� ि�ानुसार छनः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भौनं स�लायस�कोनाम रकम

३१/०७८/१०/३० एलिवमेिडसेल�ा�ल ४८७२७२

६३/०७८/१२/२७ िह�सीमेिडस�लायस� ४९८७४५

१२१/०७८/०८/१२ हरीभ�मेिडटेकस�लायस� ९९५६१०

३६९/०७९/०२/११ सृजनामेिडिशनस�लायस� ९९४८५४

ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको,
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय
िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,
आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद
स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको । तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण
अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�त अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको
िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ
। 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६ २५९ २०७९-३-२२ पशु िवकास काय��मः 
पा�लकाले पशु काय��म संचालन गदा� काय��म छनौट गन� िविभ� मापद�ड िनधा�रण ग�र काय�संचालन िनद�िशका अनुसार उ� काय��मको साव�जिनक सुचना
�कासन ग�र लाभ�ाही दता� ग�र उ� म�ये िनधा�रण गरेको मापद�ड अनुसार छनौट भएको लाभ�ाहीलाई काय��म अनुसार अनुदान िवतरण गनु�पद�छ ।
पा�लकाले संचालन गरेको काय��ममा सुचना �कासन तथा लाभ�ाही छनौट मापद�ड िनधा�रण नग�र िविभ� फम�लाई कुखुरा हाँस तथा माछा िवतरण गरेको छ
। साथै काय��म अनुसार िवउ पँुजी अथा�त च�ा तथा भुरा िवतरण ग�र संचालन गनु�पन�मा वय�क कुखुरा हाँस तथा असला माछा िवतरण गरेको दे�खएकोले
उ� काय��ममा िवतरण भएको पशुपं�ी फम�ले पशुपालन नगरी पुन िवि� िवतरण ह�ने दे�खएकोले सो स�व�धमा काय��म संचालन गन�लाई �ज�मेवार
वनाइनुपद�छ ।

�स नं अनुदान �ा� गन� फम� काय��म िववरण रकम

१ �ज ए�ड िवसौना ३० वटा कुखुरा १५००००

२ भ�डारी पशुपं�ी पालन उ�ोग असला माछा २९१००

३ िभजन होटल खाजा घर हाँस िवतरण १५ गोटा २९६२५

६७ २०२ २०७९-३-७ जुनेिटक रोग स�व��ध काय��मः 
काय��म संचालन िनद�िशका अनुसार काय��म अनुसार ता�लम संचालन गदा� संचालन ग�रने काय��मको काय�ता�लका �वीकृत गराई संचालन गनु�पद�छ ।
पा�लकाले १ िदने जुनेिटक रोग स�व��ध काय��म संचालन गन� ना.�ा.स. ल�मी च�� अ�धकारीलाई िदएको पे�क� काय��म संचालन ग�र फ�य�ट गरेको िवल
भरपाई अनुसार ता�लम काय��मको काय�ता�लका �वीकृत गराएको �िश�ण गरेको िवषयव�तुको काय�प� संल� नभएको िवल भरपाईको आधारमा भु�ानी
भएको छ । ता�लम संचालन भएको काय�ता�लका, �िश�कको िवषयव�तु, काय�प� तथा काय��मको �ितवेदन समेत पेश ह�नुपन� �.

४०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ चौरी �व��नः
द�ुध �मसान चौर� �व��न काय��म अ�तग�त �ह�सा �हमाल� चौर� पालन स�म�तलाई छुप� िचज बनाउने उपकरण लगायत सामान
ख�रद तथा ढुवानीका ला�ग ८५ ��तशत अनदुान र १५ ��तशत स�म�तबाट खच� गन� गर� �. २० लाखको काय��म संचालन
भएकोमा �. १६,९४,६००। स�बि�धत स�म�तलाई उपल�ध गराई बाक� रकम ता�लम, समहु गठन, दै�नक �मण भ�ा लगायतमा खच�
गरेको छ । यस स�बि�ध थप �यहोरा �न�न बमोिजम छनः

६८.१ ता�लम संचालनः काय��म अनुसार २०७९ असार ३ मा समुह गठन गरेकोमा सोिह िदन १ िदने ता�लम संचालन गरेकोमा २ पटकको खाजा खच� दावी गरी �.

२६,०००। भु�ानी दावी गरेपिछ पुन सोही समुह र िवषयव�तुमा असार १३ मा ता�लम संचालन गरेको जनाई थप �. १३,०००। सो खाजा खच� र �टेशनरी
िबल संल� गरेको छ । एकै समुहलाई एउटै िवषयमा दईुपटक ता�लम िदनुको औिच�य नदे�खएकोले १ िदने ता�लम �. २६,०००। असुल गनु�पन� �.

२६,०००

६८.२ �मण खच�ः पा�लकाले २०७९।०३।०३ को च नं ५४३ �मण आदेश बमो�जम द�ुध िमसान चौरी �व��न काय��ममा �ािव�धक सहयोग गन� संघीय मािमला तथा
सामा�य �शासन म��ालय गएकोमा बजेट �वीकृत भई िनकासा भई सकेकोमा उ� �मण औिच�यपूण� छैन । �वीकृत �मण आदेश अनुसार २०७९।०३।१२
मा जु�लाबाट नेपालगंज ��थान ह�नुपन�मा पशु अ�धकृत छैठौ �ुवराज िगरीले असार १२ मा नेपालगंजबाट काठमाड� गएको तर असार १३ मा जु�लाबाट
नेपालगंज गएको बोिड�ङ पास र हवाई िटकट संल� गरी �.११६००।०० भु�ानी �लएकोमा खच� �मािणत ह�ने आधार �माण नदे�खएकोले असुल गनु�पन� �.

११,६००

६८.३ अ�य ख�रदः शाखा �मुखले िविभ� फम�बाट �टेशनरी ख�रद गरेको जनाई �. ३६,८१५। खच� गरेको िबल राखेकोमा ७५ जनाको ता�लम खच�सँग मेल खाने
दे�खदनै । काया�लय �योजनका लािग ख�रद गरेको �टेशनरी माग फारम तथा दा�खला संल� नगरेबाट ख�रद भएको भ� सिकएन । �य�तै �यौपाने ए�ोभेटबाट
� ७५०३५ को औषधी ख�रद गरेकोमा िकसानलाई िवतरण गरेको भरपाई संल� गरेपिन खुवाउने/ लगाउने त�रका ता�लम काय��ममा सामवेश छैन ।ता�लम
काय��ममा २०० का दरले खाजा खच� भु�ानी ग�रसकेपिछ �योजन नखुलाई िविभ� िमितको खाजा खच� जनाई �. १८,७००। िबल राखेको साथै सवारी
मम�तको �. १३,३००। समेत भु�ानी भएकोमा कुन सवारी भ�े नखुलेकोले ता�लम काय��मको �टेशनरी खच� �. ७,११०। बाहेक �. २९,७०५। सवारी मम�त
�. १३,३००। र खाजा खच� �. १८,७००। भु�ानी िदन निम�ने दे�खएकोले स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

६१,७०५

६९ सामा�जक सुर�ाः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np52 of 63

६९.१ सामा�जक सुर�ातफ�  िनकासा – सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै
प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा
िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना
�णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले यस
वष� सामा�जक सुर�ा तफ�  � ४२७२५४६८ खच� गरेको छ ।

६९.२ मृ�य ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा पाच उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आा�थ�क वष�को कुनै
पिन िक�ता रकम नबुझेमा वा बै� माफ� त िवतरण भएकामा लागातार उ� वष�स�म खाता िन���य भएमा, अयो�य �यि�ले भ�ा �ा� गरेको �मािणत भएको
अव�थामा लाभ�ाहीको नाम स�ब��धत �थानीय तहले मूल अिभलेख क�ा ग�रनेछ । पा�लकाले सोको अ�याव�धक काय� गरेको दे�खएन।

६९.३ सामा�जक सुर�ा काया��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १३ नाम दता� र नवीकरणबाट आगामी आ�थ�क वष�का लािग कायम ह�न आएको लाभ�ाहीको िववरण
��येक �थानीय तहले फागुन मसा�तिभ� िवभागले स�ालनमा �याएको �यव�थापन सूचना �णाली (एम.आई.एसं) मा अिनवाय� �पमा �िवि� गनु�पन�छ ।

७० सुरि�त नाग�रक आवास काय��मः 
सुरि�त नाग�रक आवास काय��म काय�िव�ध २०७५ को ११ (६) ले �ा� अनुदान उपल�ध गराई काय� स�प� भएको अिभलेख रा�ने र अिभलेख बमो�जमको
िववरण संघीय आयोजना काया��वयन इकाई समेतलाई पठाउनुपन� �यव�था गरेको छ । �य�तै दफा ७ ले �थानीय तहको �ितिन�धले अनुसूची ३ बमो�जम
�ितबेदन िदएपिछ काय� स�प� भएको मािनने उ�ेख छ । पा�लकाले यस वष� �ा� बजेट म�ये क��ट�जे�सी क�ा गरी िवगत वष�ह�मा अनुदान उपल�ध गराएका
५८ जना लाभ�ाहीह�लाई �.२७,०९१।०० का दरले थप अनुदान उपल�ध गराएकोमा अनुदानको अव��थित एिकन ह�ने �ितबेदन संल� नगरेबाट उ� रकम
उपयोग अव�था खु�ने गरी अनुगमन �ितबेदन �ािव�धक �ितबेदन लगायतका �माण पेश गनु�पन� �

१,५७१,२७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७१ गत वष�को भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयमा ३९ को उपिनयम १३ मा स�ब��धत िशष�कमा रकम नपुग भई भु�ानी िदन रहेमा
खच� पु�ी गन� िबल भरपाई सिहत भु�ानी िदन बाक�को िववरण तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको सात िदन िभ� कोष तथा लेखा िनय��का काया�लयबाट
�मािणत गराई रा�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले पँूजीगत शसत� अनुदानबाट लु��बनी इ��जिनय�र� व�स� लाई चाखा झोलुङ पुलको गत वष�को भु�ानी ह�न
नसकेको �.३,९९,८९७।०० भु�ानी गरेको छ । भु�ानी िववरण �ािणकरण बेगर शसत� अनुदानबाट गरेको भु�ानी अिनयिमत गरेको दे�खएको �.

३९९,८९७

७२ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को
दफा २(१) बमो�जम नगरपा�लकाले बेरोजगारको त�या� अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार,

कामका लािग रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेकोमा, काया�लयले अ�या�धक सं�यामा योजना छनौट भएको, पूवा�धार एवम् अ�य
िवकास िनमा�णका लािग अ�धकाँश योजना छनौट नभई, अनु�पादनमुलक काय� गराउने गरी योजना छनौट भएका छन् । साथै �िमकको सं�या पिन अ�या�धक
रहेकोले काय��मको उ�े�य अनु�प ल�य हाँ�सल गन� गरी काया��वयन भएको पाईएन । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला,
मोटर बाटो, िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� २१२ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. १२३००५४८। खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई
१०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन
रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

७३ ग�रबी िनवारणको लािग लघु उ�म िवकास काय��मः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३.१
उ�पािदत व�तुको गुण�तर तथा िव��ः ग�रबी िनवारणको लािग लघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद�िशका, २०७७ को दफा ३९ मा ता�लमबाट उ�पािदत
सामान वा व�तुह�को �यव��थत अिभलेख रा�ख �य�ता सामानह� �िश�ण अव�धिभ�ै परल मू�यको ५० �ितशत छुटमा सहभागीलाई िव�� गरी शाखाले
तोकेको राज�व खातामा रकम ज�मा गनु� पन� िव�� नभएमा �दश�नी वा िव�� क�मा पठाउने र �यसरी पिन िव�� नभएमा ७ िदन िभ� �टोर दा�खला गनु�पन�
�यव�था छ । काया�लयको अिभलेख नमुना परी�ण गदा� काया�लयले MEDPA काय��म अ�तग�त व�तु तथा सामान उ�पादन ह�ने ता�लम संचालन गरी उ�पादन
भएको सामानको कुनै रेकड� राखेको छैन । य�ता समान िव�� गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �.

भौनं ता�लमको नाम लागत
अनुमान
रकम

क�चा पदाथ� / प�रणाम (मु�य �पमा
�योगमा आएको)

क�चा
पदाथ�को
मू�य

क�चा पदाथ� परल
मू�यको ५०%

८२।०२।
१७

�वचा�लत मेिशनबाट हो�जयारी बुनाई
स�ब��ध पुनता�जगी ता�लम

१३९४९५ धागो ५० केजी ४०००० २००००

१२०/

०३।१६
आरन सुधार स�ब�धी �सप िवकास ता�लम १०५६२० फलाम तथा अ�य ६०००० ३००००

१२०/

०३।१६
फिन�चर िनमा�ण स�ब��ध १५५४९० काठ तथा फिन�चरका सामानह� ३७५०० १८७५०

ज�मा ६८७५०

६८,७५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३.२ ग�रबी िनवारणको लािग लघु उ�म िवकास काय��म स�ालन िनद�िशका २०७७ को दफा ४१ (३) मा उ�मीलाई �दान ग�रने �िव�धको कुल रकममा
काया�लयले �िव�ध �ा� गन� उ�मीबाट आपूित�कता�ले कबोल गरेको कुल अंकको क�तीमा २० �ितशत रकम ज�मा गन� लगाई बढीमा ८० �ितशत रकममा�
काया�लयले आपूित�कता�लाई भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले कम�चारी �ी देउराम नेपालीले �. ३,५३,०८०। पे�क� �लएकोमा �िव�ध ख�रद गरी
िवतरण गरेको दे�खएन ख�रद सामानको शत �ितशत नै आपूित�कता�लाई भु�ानी िदएको दे�खएकोले �िव�ध ख�रद, िवतरण भरपाई २० �ितशत रकम असुल
गरी राज�व ज�मा गनु�पन� �.

३५३,०८०

७४ आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय समेतको
�यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७८।७९ मा के��ीय अनुदानबाट गरेको खच�का तुलनामा आ�त�रक आयको ��थित देहाय
बमो�जम छ ।

के���यअनुदानबाटखच� आ�त�रकआय आ�त�रकआय�ितशत

२८३३८६४९५ १४९६२३९ ०.०५

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा ०.०५ �ितशत मा� रहेको छ । �यसैले
पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५ राज�व दा�खला : 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला
गरी �े�ता खडा गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज�व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म
िढला गरेको भए १० �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत गन� गराउन
स�ने �यव�था छ । काया�लय अ�तग�त ८ वटा वडा पा�लका �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको छैन
। यसरी िढला गरी राज�व रकम बैक दा�खला भएको स�ब�धमा पा�लकाले छानिवन गरी, ज�रवाना रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ । काया�लयले स�पूण� वडा
काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम समयमा बैकमा दा�खला ह�नेगरी राज�व दा�खला सुधार गनु�पद�छ ।

७६ दह�र बह�र शु�क : 

कणा�ली �देशको �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ८(३) मा ढंुगा, िग�ी, बालुवा, दह�र बह�रको संकलनमा अनुसुची ६ तोक�एको दरमा नघटने गरी शु�क
लगाईने र असूल गरीने उ�ेख छ । साथै उ� ऐनमो दफा १२ मा यस ऐनमा उ�ेख ग�रएको दरह� आव�यताअनुसार �देश सरकारले मा� प�रवत�न गन� स�ने
उ�ेख छ । �ा� िववरण अनुसार पा�लका िभ� पन� बािवला र ितला खोलाको दहतर बह�र संकलन गन� स�नेमा उ� खोलाको IEE गराई िन�न अनुसार �.

९,८८,७५०। खच� गरे तापिन ठे�का लगाएको छैन । राज�व संकलन गन� नस�ने �थानको IEE गराएको रकम औ��चयपूण� दे�खएन । तर खोला िकनाराबाट
निदज�य सामा�ी उ�खनन भइरहेको दे�खयो । िनयमानुसार ठे�का प�ा नगराई पा�लकाको वातावरणीय असर समेतलाई �यान िदई िनधा��रत दर बमो�जम
राज�व आ�दानीमा जोड िदनुपद�छ ।

भौ नं र िमित खोलाको नाम परामश�दाता भु�ानी रकम

२६०।०७९।३।२३ वािवला खोला आचाय� इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी ए�ड िव�डस� �ा �ल ४८९२९०

ितला खोला �लोवल इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी �ा �ल ४९९४६०

ज�मा ९८८७५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७७ २७८ २०७८-११-२२ बहाल करः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) बमो�जम बहाल रकम भु�ानी गदा� १० �ितशतले ह�ने बाहल कर क�ा गनु�पन�मा देहायका �यावसायीलाई �.

६२१५०। ०० भु�ानी गदा� बहाल कर �. ८२५। क�ा गरेको र क�ा गरेको कम क�ा गरेकोले �. ५,३९०।०० �ज�मेवार �यि�बाट असूल गनु�पन� दे�खएको �.

५,३९०

७८ राज�व अिभलेख : 

काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट र�सद ठे�लह�
छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सो अनुसार रकम िभडान भएको अिभलेख पा�लकाले राखेको छैन । अिघ�ो आ.व.को बाँक� र�सद समेत
धु�याउने गरेको छैन । �ा� नगद रकम राज�व िशष�कगत अिभलेख तयार गनु�पन�मा नगरेकोले िशष�कगत आ�दानी यिकन गन� सिकएन यसको स�ब�धमा तहाँ
काया�लयबाटै यिकन गनु�पद�छ । अतः काय�लयले आगामी िदनमा र�सद िनय��ण तथा राज�व असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त �यव�थापन गन� स�ब�धमा
�यान पु¥याउनु पद�छ ।

७९ वाइफाई जडानमा अनुदानः 
पा�लकाको वािष�क वजेट माफ� त पा�रत भएको योजना सोही अनुसार काया��वयन ह�नुपद�छ । यस वष� पा�लकाले ५० �ितशत अनुदानमा वाईफाइ जडान
काय��म अ�तरगत ५ नं वडा काया�लयका ४३ घर प�रवारमा जडान गन� �. ३,८५,०००।०० भु�ानी गरेकोमा सोको ५० �ितशत �. १,९२,०००।०० मा�
खच� ले�नुपन�मा काय�पा�लकावाट योजना संशोधन गरी शत �ितशत पा�लकाले �यहोन� िनण�य गरी पुरै भु�ानी गरेकोले थप �ययभार पारेको छ । साथै उ�
काय�वापत अ�ीम दा�खला गरेको रकम �. ३,०००। का दरले ४३ जनाले वुझाएको �. १,२९,०००।०० समेत िफता� गरेको छ । यसरी �वीकृत काय��म
संशोधन गरी काया��वयन गदा� पा�लकालाई थप �ययभार पारेको दे�खएकोले यसरी काय��म संशोधन गन� काय� िनयम स�मत दे�खएन । पा�लकाले योजना
संचालन गदा� उ� योजनाले पन� �भावको लाभ लागत अ�ययन िव�लेषण ग�र मा� काय� संचालन गनु�पद�छ । पा�लकाले वडाका ��यक �यि�को घर घरमा
जडान भएको वाईफाईको �योजन तथा �यसको �भाव नदे�खएको तथा लेखाप�र�णको �ममा कम�चारीले उ� इ�टरनेट नचलेको समेत जनाएकोले �ितफल
�ा� नह�ने �े�मा खच� गरेको दे�खएको रकम िनयम स�मत नदे�खएको �.

३८५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८० गुण�तर परी�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक
�पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित
माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।

८१ गािड उपकरण उपयोगः 
पा�लकामा रहेको १ थान डोजर र १ थान �ा�टर संचालन गन� २ जना ड� इभर करारमा राखी पा�र�िमकमा �. ५,१८,०५०।०० खच� गरेको छ । पा�लकाको
मे�सनरी औजार �यो स�ब�धमा काय�िव�ध बनाई छु�ै कोष खडा गरी क��तमा खच�को पारिव�द ुपूित� ह�नेगरी उपयोग गनु�पन�मा पा�लकाको काममा मा� �योग
नभएई भाडा �योजनको लािग समेत �योग गन� गरेको द�ख�एकोले गािड उपकरणको उिचत उपयोग ह�नुपन� दे�खएको छ ।

८२ ४४ २०७९-३-२५ इ�धन खपतः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) अनुसार खच� पुि� ह�ने �माण सिहत लेखा रा�नुपद�छ । पा�लकाले १५२७
�लटर इ�धन �. २२५ का दरले ख�रद ग�र �. ३,२८,३००।०० खच� लेखेको छ । उ� इ�धन जे�सवी र �ा�टरमा �योय भएको जनाए तापिन उ� मे�सन
�योग गरेको �प� आ�दानी नभएको र उ� मे�सनले गरेको कामको मु�यांकन तथा लग�सट अनुसार इ�धन खपत िववरण पेश भएको नदे�खएकोले सो खच�
औिच�यपुण� नदे�खएको �.

३२८,३००

८३ पे�क� बाँक� : 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदाय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४७ पे�क� िदएको रकम �याद िभ� फछय�ट गनु� गराउनु पे�क� �लने एवं िदने दबैुको
कत��य ह�ने कुरा उ�ेख छ । काया�लयले उपल�ध गराएको पे�क� बाँक�को िववरण अनुसार आ�थ�क वष�को अ�तस�म फ�यौट ह�न बाँक� रहेको िन�नानुसार
पे�क� रकम िनयमानुसार फ��यौट गनु�पन�, �. .

�स.नं. पे�क� �लएको
िमित

गो. भौ.
न.

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

१ ठेकेदार

१,४९२,५३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ २०७८/०८/१५ १९ गाउपा�लका भवन िनमा�ण आशापुण� िनमा�ण सेवा ८,९७,५३६

२ सं�थागत

३ २०७८/०८/२२ १५० लि�त वग� काय��म नौमुले अपांगता भएका �याि�ह�को संजाल १,९०,०००

ज�मा १,९०,०००

३ उपभो�ा सिमित

१ २०७८/०८/१३ १४ खोलीगााड खानेपानी िनमा�ण खोलीगाड खानेपानी उ स ६०,०००

२ २०७८/१०/२० २ भड�ा पुल ,चाखा झो.पु, गुिठचौर गाउँपा�लका,
जु�ला

भड�ा खोला ��टल ट�स िनमा�ण उ स ३,००,०००

३ २०७८/११/१८ ९४ लेिठलेख देखी भ�लेखोला स�म बाटो िनमा�ण लेिटलेख देखी भ�लेखोला स�म सडक
िनमा�ण उ स

(३,००,०००)

४ २०७८/१२/१३ १२० �यािचङ फ�ड बैसा�ख कुलो िनमा�ण सिमित ४५,०००

ज�मा १,०५,०००

४ �यि�गत

१ २०७८/११/२० ५० िकसान सूचीकरण काय��म अ�धकृत छैटौ धुव�राज िगरी ३,००,०००

ज�मा ३,००,०००

कुल ज�मा १४,९२,५३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८४ िवपद ्�यव�थापन कोषः 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र
कोषमा रहने रकम तथा कोषको स�ाथलन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले िवपद्
�यव�थापन कोष अ�तग�त �. ६,९४,०००। खच� गरी बाँक� �. ३,०६,०००। दे�ख�छ । पा�लकाले िनयममा तोिकएबमो�जम िवपद ् �यव�थापन काय�िव�ध
बनाएको छैन । ऐन तथा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

८५ वािष�क �ितवेदनः 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ् �यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

८६ अस�ब��धत भु�ानीः 
पा�लकाले काया�लयसग स�ब��धत खच�को मा� भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयसग अस�ब��धत �यि� कमला रोकायको होटलमा बास तथा खाना बापत �.

२५,०००। भु�ानी िदन िम�ने नदे�खएकोले असुल गनु�पन� �.

२५,०००

८७ कम�चारी �ो�साहन भ�ाः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवाको 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 अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ�
म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था
छ । पा�लकाले कानून वेगर िन�नानुसार �ो�साहन भ�ा खच� गरेको िनयमस�मत नदे�खकएको �.

�स.नं. कम�चारीकोनाम/थर �ो�सानभ�ा

1. िशवराजदेवकोटा १००००

2.

३५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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धुव�रािगरी १००००

3. र�न�सादपा�डे १००००

4. उमेश�साद�यौपाने १००००

5. ल�मीच��अ�धकारी १००००

6. मदन�साददेवकोटा १००००

7. अ�बरराजिगरी १००००

8. गंगा�सादपा�डे १००००

9. िव�ण�ुसाददेवकोटा १००००

10. िदपे��भ�डारी १००००

11. �ेमराजखनाल १००००

12. गोिवच���याकुरेल १००००

13. मोित�सादजैसी १००००

14. ह�रच��िगरी १००००

15. �रलािगरी १००००

16. �संहमानरावत १००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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17. धम�राजअ�धकारी १००००

18. नवराजयोगी १००००

19. शंकरपा�डे १००००

20. गोपालबहादरुख�ी १००००

21. �मेबहादरुशाही १००००

22. ितल�सादपा�डे १००००

23. देवक�रावल १००००

24. जयराजकुमाई १००००

25. वरमिगरी १००००

26. धम�राज�धताल १००००

27. नविगरी १००००

28. िमनबहादरुभ�डारी १००००

29. ख�गबहादरुअ�धकारी १००००

30. साधनारावल १००००

31. लोकबहादरुभ�डारी १००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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32. धमा�न�द�धताल १००००

33. लालीख�ी १००००

34. धम�द� दवादी १००००

35. सु��मताथापा १००००

ज�मा ३५००००

८८ अनुगमन तथा स�परी�णः
अनुगमन तथा स�परी�ण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा
बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा स�परी�णको लािग पेश भएन । यस
पा�लकाको २०७८।७९ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार 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)

���०३ ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


