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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : माङसेबुङ गाउँपा�लका, इलाम , माङसेबुङ गाउँपा�लका , इलाम

काया�लय �मुख िवनोद कुमार चौहान २०७९-४-२४ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Manju Bhattarai २०७६-८-१

बे�जु रकम २६,११७,५०९

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ७,६७,९०,९८२.९३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३०,७५,७८,००० चालु खच� २६,६८,८३,६०७.३२

�देश सरकारबाट अनुदान २,६२,६०,००० पँूजीगत खच� १३,१५,०६,३१८.४४

राज�व बाँडफाँट ६,९७,३६,४३८.४६ िव�ीय/अ�य �यव�था ७,४५,५३,२६९

आ�त�रक आय १,१५,३१,६७०.४९

अ�य आय ७,५८,२९,३८३.६३

कुल आय ४९,०९,३५,४९२.५८ कुल खच� ४७,२९,४३,१९४.७६

बाँक� मौ�दात ९,४७,८३,२८०.७५

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गद� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको
�थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व,

पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३३ सभा सद�य, १४२.४१ वग� िकलोिमटर
�े�फल तथा १८ हजार ५०३ जनसं�या रहेको छ ।

२ िव��य िववरण

आ.व. : २०७८/७९ अवधी : २०७८/०४/०१ - २०७९/०३/३२

�ा�ी 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) ४३,१८,९३,०१३.२५ ४४,१५,६६,४८४.८३ ४४,१५,६६,४८४.८३ ३८,७७,८३,०३५.६६ ३८,७७,८३,०३५.६६

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

४१,६१,६५,६८० ४२,५९,०६,१०८.९५ ० ४२,५९,०६,१०८.९५ ३७,२१,६६,३४४.६६ ० ३७,२१,६६,३४४.६६

११००० कर ११ ७,६९,६७,६८० ७,७१,३४,१९८.९५ ० ७,७१,३४,१९८.९५ ६,३८,९३,०२३.१२ ० ६,३८,९३,०२३.१२

१३०००
अनुदान

३३,५२,३८,००० ३४,४६,३८,००० ० ३४,४६,३८,००० ३०,३९,४८,०८० ० ३०,३९,४८,०८०

संघीय १२ ३०,८९,७८,००० ३१,८३,७८,००० ० ३१,८३,७८,००० २८,२९,९९,०८० ० २८,२९,९९,०८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सरकार

�देश सरकार १२ २,६२,६०,००० २,६२,६०,००० ० २,६२,६०,००० २,०९,४९,००० ० २,०९,४९,०००

१४०००
अ�य राज�व

३९,६०,००० ४१,३३,९१० ० ४१,३३,९१० ३८,६८,९४४ ० ३८,६८,९४४

१५०००
िविवध �ाि�

० ० ० ० ४,५६,२९७.५४ ० ४,५६,२९७.५४

ख. अ�य
�ाि�

१,५७,२७,३३३.२५ १,५६,६०,३७५.८८ १,५६,६०,३७५.८८ १,५६,१६,६९१ १,५६,१६,६९१

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� १,५७,२७,३३३.२५ १,२२,४३,७७३.८८ ० १,२२,४३,७७३.८८ १,३२,२६,००६ ० १,३२,२६,००६

धरौटी ० ३४,१६,६०२ ० ३४,१६,६०२ २३,९०,६८५ ० २३,९०,६८५

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

भु�ानी
(ग+घ)

५०,८६,८३,९९६.१८ ४१,०५,८४,०७१.६१ ४१,०५,८४,०७१.६१ ३६,२१,६०,९६६.२० ३६,२१,६०,९६६.२०

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

४९,२९,५६,६६२.९३ ३९,८४,२७,१४३.६१ ३९,८४,२७,१४३.६१ ३५,५५,२९,३२९.३३ ३५,५५,२९,३२९.३३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ १३,८८,९७,१०० १३,३९,१०,८१९.०५ ० १३,३९,१०,८१९.०५ १०,७२,३७,५८३.५९ ० १०,७२,३७,५८३.५९

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ १३,००,३६,७५५ ९,३१,५०,९९८.८३ ० ९,३१,५०,९९८.८३ १०,२७,८४,०४८.४६ ० १०,२७,८४,०४८.४६

२४०००
�याज, सेवा
शु�क तथा
ब�क किमशन

१८ १,२०,००० १,००,००० ० १,००,००० ० ० ०

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ ५७,८०,००० १९,१५,४७१ ० १९,१५,४७१ ६९,९७,२७४.५० ० ६९,९७,२७४.५०

२८०००
अ�य खच�

१८ ३,७९,३५,४८२.९३ ३,७८,४३,५३६.२९ ० ३,७८,४३,५३६.२९ २,३८,३९,६६०.८७ ० २,३८,३९,६६०.८७

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ १८,०१,८७,३२५ १३,१५,०६,३१८.४४ ० १३,१५,०६,३१८.४४ ११,४६,७०,७६१.९१ ० ११,४६,७०,७६१.९१

घ. अ�य
भू�ानी

१,५७,२७,३३३.२५ १,२१,५६,९२८ १,२१,५६,९२८ ३६,२१,६०,९६६.२० ३६,२१,६०,९६६.२०

कोषह� १,५७,२७,३३३.२५ ९४,७८,३२० ० ९४,७८,३२० ५२,९६,५६२.३७ ० ५२,९६,५६२.३७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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धरौटी ० २६,९७,९५८ ० २६,९७,९५८ १३,३५,०७४.५० ० १३,३५,०७४.५०

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

-१९,३५० -१९,३५०

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(७,६७,९०,९८२.९३) ३,०९,८२,४१३.२२ ३,०९,८२,४१३.२२ २,५६,२२,०६९.४६ २,५६,२२,०६९.४६

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

३१,६२,४७७ ३१,६२,४७७ ६,२४,९०,५५२.६० ६,२४,९०,५५२.६०

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(७,६७,९०,९८२.९३) ३,४१,४४,८९०.२२ ३,४१,४४,८९०.२२ ८,८१,१२,६२२.०६ ८,८१,१२,६२२.०६

ब�क तथा
नगद बाक�

२४ ३,४८,७०,८९०.२२ ३,४८,७०,८९०.२२ ८,१४,९९,६१९.०६ ८,१४,९९,६१९.०६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा देहायबमो�जमको �. ६३६५०/- असुल भई आएको छ ।

�सं.

नं.

िववरण असुली रकम

१ अ�य�लाई थप स�ार खच� �दान गरेको �.११२००/- असुल भई आएको । ११२००

२ िविभ� कम�चारीह�को पा�र�िमक कर बापतको रकम असुल भई आएको �. २००५०/- २००५०

३ बढी छा�वृ�� िनकासा बापत सर�वती मा.िव. को रकम असुल भई आएको । २४००

४ OJT मा बढी िनकासा भएको रकम �. ३००००/- असुल भई आएको । ३००००

ज�मा ६३६५०

४ ि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 छ । यस पा�लकाले ग�रबी िनवारण कोष, कम�चारी क�याण कोष र िविवध कोष
बाहेकको कारोबारको २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईयो । �यस अित�र� अ�तर सरकारी
अ��तयारी माफ� त �ा� रकम समेत सु�मा समावेश छैन । तसथ� सु�बाट �ा� िव�ीय िववरणमा पा�लकाका स�पूण� �ा�ी र भु�ानी समावेश नभएकोले पा�लकाले पेश गरेको आय–�यय
िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन ।

५ कोष �था�तरणको अव�था 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा �थाना�तरण
गनु�पन�मा पा�लकाले चालुखच� खाताबाट �.८८७५६५२।८७ र पँू�जगत खच� खाताबाट �. ५८०८६८१।५६ िमित २०७९।४।१८ मा संिचत कोषमा �थाना�तरण गरेको पाइयो । �यस
अित�र� आ�त�रक राज�वा खाताबाट �. ६३६७१७/- र िवभा�य कोष खाताबाट �. ७२६०००/- समेत िमित २०७९।४।१८ मा मा� संिचत कोष खातामा आ�दानी बाँधेको पाइयो ।
ऐनमा भएको �यव�थाको पालना तफ�  पा�लकाको �यान जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np7 of 64

६ गत वष�को दािय�व 

�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 । गाउँपा�लकाको लेखापरी�ण �ितवेदन
अनुसार गत वष�को अ��यमा स��त कोषमा बाँक� रहेको �. ८१४९९६१९।०६ यस वष� �ज�मेवारी सानु� पन�मा सु�बाट �ा� �ितवेदन म.ले.प. २७२ मा �. ३१६२४७७/- मा� �ज�मेवारी
सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ७८३३७१४२।०६ घटी �ज�मेवारी सारेको दे�ख�छ । पा�लकाको िव��य िववरणको परी�ण गदा� स��त
कोष खातामा �. ७६७९०९८२।९३ र �कोप �यव�थापन कोषमा �. १३१६४४०।६३ समेत �. ७८१०७४२३।५६ अ�या गरेको बँैक �टेटमे�ट तथा गो�वारा भौचर पेश भएकोमा
सु�बाट �ा� �ितवेदन (म.ले.प. २७२) मा उ�अ�या गरेको रकम समावेश भएको दे�खएन । यस स�ब�धमा एिकन गरी िहसाब फरफारक गनु�पन� दे�ख�छ । पा�लकाको लेखापरी�ण
�ितवेदन अनुसार गत वष� मौ�दात रकम �. ८१४९९६१९।०६ रहेकोमा बँैक �टेटमे�ट अनुसार संिचतकोष, धरौटी र �कोप �यव�थापन कोष समेत गरी कुल �. ८१२६९९००।५६
अ�या भएको दे�ख�छ । गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदन भ�दा घटी �ज�मेवारी सारेको रकम �. २२९७१८।५० स�ब�धी एिकन गनु�पन� दे�खएको �.

२२९,७१८
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७ ब�क िहसाव िमलान 

�थानीय 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 । कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वारा भौचर बजेट िशष�कगत ब�क नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार बैक मौ�दात
ऋणा�मक रहेको तथा �थानीय तहका सबै खाताह�को एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको अव�था छ ।पा�लकाले मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान
िववरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको िविभ� खाताह�को ब�क िहसाब िमलान तथा चेक सा�न बाँक� िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएको दे�खयो ।
यसरी फरक परेको रकम २६२०७१०८।२० स�ब�धमा यिकन गरी ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गनुपद�छ ।

बँैक खाताको नाम बँैक अनुसार बाँक� �े�ता अनुसार बाँक� फरक रकम

संिचत कोष खाता ७८४६८३७४।८८ ९४५१५४२६।३१ (१६०४७०५१।४३)

चालु खच� खाता ८८७५६५२।८७ ० ८८७५६५२।८७

पँू�जगत खच� खाता ६६५५१७८।५६ ० ६६५५१७८।५६

आ�त�रक राज�व खाता ६३६७१७ ० ६३६७१७

िवभा�य कोष खाता ७२६००० ० ७२६०००

�कोप �यव�थापन कोष खाता ५३८१२०।६३ ५३८१२०।६३ ०

धरौटी खाता ४३२००५२ ३८८११२१ ४३८९३१

ज�मा १००२२००९५।९४ ९८९३४६६७।९४ १२८५४२८
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८ अ�तर सरकारी अ��तयारी 
गाउँपा�लकाह�लाई Sub National Tresury Regulatory Application (SUTRA) �योग गरी लेखा रा�ने �यव�था गरेको छ। सोही �णाली माफ� त लेखा अिभलेख राखेमा�
�णालीवाट �ा� ह�ने �ा�ी तथा भु�ानी िववरणमा स�पूण� �ा�ी तथा भु�ानी समावेश ह�ने गद�छ। तर पा�लकाको सु� �णालीमा अ�तर सरकारी अ��तयारी माफ� त �ा� भएको रकम �िवि�
नगरेका कारण सु� �णालीवाट �ा� ह�ने �ितवेदनले स�पुण� �ाि� तथा भु�ानी समेटेको दे�खएन । पा�लकामा �ा� अ�तर सरकारी अ��तयारी अ�तग�त ग�रव सँग िवशे�वर काय��म
माफ� त �ा� तथा खच� भएको रकम �. ४४८६६०/-, �व�छ वातावरण काय��म माफ� त �ा� तथा खच� भएको रकम �. १५०००००/- र सामा�जक सुर�ा काय��म अ�तग�त �ा� तथा
खच� भएको रकम �. ६०४४७६८१/- समेत कुल �. ६२३९६३४१/- सु�को िव��य �ितवेदनमा समावेश भएको पाइएन ।

९ योजना र काया��वयन

९.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा २४ मा बमो�जम आव�धक योजना, म�यमका�लन, दीघ�कालीन िवकास योजना, आयोजनाको �ाथिमिककरण गरी नेपाल सरकार र �देश
सरकारको नीित , ल�य र �ि�या तथा िदगो िवकास ल�यको आ�त�रिककरण र सामज�यता गरेको पाइएन ।

९.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, 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� दीघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ । यस वष� उपभो�ा सिमित र ठे�का माफ� त भएका
कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�स योजना �समा सं�या रकम

१ १ लाख भ�दा कम २९ २८,२६,०००।-

२ १ देखी ५ लाख स�म ८१ २,२२,६७,०००।-

३ ५ देखी १० लाख स�म २२ १,६३,८६,०००।-

४ १० देखी ५० लाख स�म १७ ३,७३,१४,०००।-

५ ५० लाख भ�दा मा�थ ३ २,१४,००,०००।-
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१० आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ७८ मा आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु� पन� �यव�था छ। पा�लकाले यस वष� परामश� ख�रद माफ� त आ�त�रक िनय��ण
�णाली तयार गरेको तर उ� �ितवेदन लागु गरेको पाइएन। यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल बमो�जम रहेका छन् ।
वजेट �यव�थापनतफ�
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची ११ बमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यका�लन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले यस वष� परामश� सेवा माफ� त म�यमका�लन खच�को संरचनाको
खाका तयार गरेता पनी �य�लाई अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।
• दीगो िवकास ल�य पुरा गन� वातावरण संर�ण लगायत आ�त�रिककरणको लािग एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले यस वष� परामश� सेवा माफ� त सोको खाका तयार
गरेता पनी �य�लाई अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।
• पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाइएन ।
�मण खच� �यव�थापनतफ�
• �मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार काया�लयले �मण काजमा खटाउँदा �मण अिभलेख �यव��थत गरी राखेको पाइएन ।
• िनयमावलीमा उ�ेख भएबमो�जम �मण प�चात् �मण �ितवेदन आंशीक �पमा मा� �लने गरेको पाइयो ।
ख�रद �यव�थापन तफ�
• �थानीय तहले साव�जिनक ख�रद िनयमावली तजु�मा गरेको पाइएन
• साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को िनयम ६ अनुसार साव�जिनक िनकायले तोिकएको सीमा भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जम ख�रदको गु� योजना र वािष�क ख�रद योजना
तयार गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको पाइएन ।
• 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 गरेको पाइएन ।
• �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 ।
• उपभो�ा सिमितलाई िदएको कामको अनुगमन आंशीक �पमा मा� गरेको र अनुगमन �ितवेदनबाट दे�खएको �यहोरा सुधार ग�ने गरेको दे�खएन ।
• उपभो�ा सिमितबाट स�झौताबमो�जम समय, लागत र गुण�तरमा काय� स�प� ह�न नसकेमा मु�याकंन गरेको छैन ।
• पा�लकाले िवगतमा परामश�दाताबाट िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन तयार गरेकोमा सोको काया��वयन र अिभलेख रा�ने गरेको पाइएन ।
िश�ातफ�
• �थानीय तहले �थानीय तह िभ�का िव�ालय अनुगमन गन� अनुगमन मापद�ड तयार गरेको छैन। मापद�ड तयार गरी िनयिमत अनुगमन गन� र अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गन�
�यव�था रहेको पाइएन ।
• शैि�क �यव�थापन सूचना �णाली (IEMIS):- काय��म काया��वयन पु��तका मा IEMIS मा �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग
स�यापन (िभडान) गराइ िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई अनुदान िनकासा िदनुपन� क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गन� �यव�था
काया��वयन नभएको ।
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• िश�ा िनयमावली, २०५९ को प�र�छेद ३ िनयम १६ मा नं. (झ) मा िश�ा सेवा आयोगबाट िनयिु� वा बढुबाको लागी �सफा�रस भई आएका िश�कलाई िनय�ु गन�, सामुदाियक तथा
सरकारी िव�ालयमा काय�रत िश�कको नोकरी तथा अ�य िववरण अिभलेख अ�ाब�धक ग�र रा�नुपन�मा िनयमावलीको �यव�था अनुसारका उ� अिभलेखह� तयार गरेको पाइएन ।
• सं�थागत िव�ालयह�को दता�, निवकरण,शु�क िनधा�रण, अिनवाय� िनशु�क छा�वृ��, विग�करण, लगायतका �यव�थाको अनुगमन गन� नगरेको ।
• सं�थागत िव�ालयह�मा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�को त�यांक शैि�क �यव�थापन सूचना �णाली (IEMIS) अ�ावि�क गरेको पाइएन ।
िविवध तफ�
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• िविवध खच� गदा� िविभ� होटलका िवल पेश भएको भएतापिन कितपय खच� पुि� ह�ने आधार सिहतको �माण संल� गरेको दे�खएन । खच�को �प� उ�े�य र यथाथ�ता �मािणत ह�ने
आव�यक �माण संल� गरेर खच� गन� र िवल मा� रा�ख खच� गन� प�रपाटी नरहेको ।
• म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका देहायका म. ले. प. फाराम म�ये काया�लयस� स�ब��धत फारामको अिभलेख नराखेको ।
• 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 यस �थानीय तह तथा �थानीय तहमा
समािहत भएका सािवक गाउँिवकास सिमित तथा नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको �थानीय तहमा कायमगरी िनयमानुसार पे�क� फ��यौट तथा बे�जु
स�परी�ण काय� गनु�पन�मा सोको अिभलेखा�न नभएको ।

११ सुचना �िव�ध प�ती 
पा�लकाअ�तग�त �योग भएका स�टवेयरह�को सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणका स�ब�धमा परी�ण गदा� देहायअनुसारको अव�था दे�खयोः

सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नदे�खएको र काया�लयको िनय��णमा रहेको पाइएन ।
म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल काया��वयन गरेको पाइएन ।
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको दे�खएन।
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था भएको दे�खएन।

१२ बे�जु लगत 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ८८ मा काया�लयले वे�जुको लगत रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकालेम. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म.

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

म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख लगायतका िववरण अ�ाव�धक राखेको दे�खएन। 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np12 of 64

१३ �ज�सी �यव�थापन

१३.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९४ ९५ र ९६ मा सरकारी स�प��को �ज�मा, �यसको लगत र संर�णको �यव�था रहेको छ। काया�लयमा
२०७९ असार मसा�तमा मौ�दात रहेका सबै �ज�सी सामानह� साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली Public Asset Management System-PAMS मा �िव� ग�र वािष�क मौ�दात
िववरण तयार गनु�पन�मा स�पूव� िववरण तयार गरेको दे�खएन ।
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को प�र�टेद १० मा स�प��को �ज�मा लगत र संर�ण स�ब�धी �यव�था रहेको छ । यस काया�लयको आ व ०७८।०७९
को �ज�सी �यव�थापन परी�णमा िन�न �यहोरा दे�खएको छ ।
१.ख�रद वा ह�ता�तरण भई आएका स�प��को लागत बा�ध तयार गरेता पिन िनयम ९५(३) अनुसार �िव�धज�य स�प��को अव�था यिकन ह�ने गरी �ािव�धकबाट जाँच गराई �मािणत
गरेको छैन ।
२.िनयम ९८ अनुसार खारेज भएका वा गािभएका काया�लयबाट �ा� �ज�सीको िववरण खु�ने लगत तयार गनु�पन�मा नगरेको पाईयो ।
३.िनयम ९९ (१) अनुसार �ज�सी िन�र�ण गरेता पिन िनयम ९९(२) अनुसारको �ितवेदन �लने र सो को काया��वयन गरेको दे�खएन ।
४.िनयम १०२ अनुसार घरज�गाको लगत अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।
५.काया�लयले परामश� सेवामा �ा� भएका िविभ� �ितवेदनह�को स�ट कपीह� �लने गरी र सोलाई आ�दानीमा देखाउने गरी मूत� तथा स�झौता नगरी काया��वयन गदा� एउटै �ितवेदनको
तयारी र सामा�य संसोधनमा पिन परामश�दातामै िनभ�र रहनु पन� दे�खयो अत भिव�यमा सामा�य प�रवत�नबाट �लन सिकने सेवा र काया�लयको जनशि�को उपयोगका लािग �य�ता
�ितवेदनको Soft Copy �लई सुरि�त राखी उपयोग �याउनु पछ�  ।

१३.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका
पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन�मा पा�लका अ�तग�तका �वा��य चौक�ह�मा रहेका कोष तथा गाउँपा�लका खाताह�मा रहेको सबै मौ�दातलाई एक�कृत गरी अिभलेख खडा
नगरेकोले ऐनको �यव�था बमो�जम उ� कोषह� एक�कृत गरी अ�ाव�धक अिभलेख खडा गनु�पद�छ ।

१३.३ �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, को प�र�छेद ३ दफा ११ मा गाउँपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकारको �य�था बमो�जम गाउँपा�लकाले साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख
रा�ख अ�ाव�धक गनु�पन�, स�प��को संर�ण र उपयोग नीित मापद�ड बनाउनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख राखेको, स�प��को संर�ण र
उपयोग नीित र मापद�ड बनाएको पाईएन । साथै साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�प��को अित�मण भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन ह�ने गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.४ सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । तर पा�लकाले म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक र म. ले. प.

फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख राखेतापिन उ� िववरण अ�ाव�धक राखेको दे�खएन।

१४ अनुदान िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जक �थानीय तहमा �ा� ह�ने समािनकरण बाहेकका अनुदान वषा��तमा खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता�
गनु�पन� �यव�था रहेको छ । सु�बाट �ा� िववरण अनुसार असार मसा�तमा संघीय सरकारतफ�  �. ३६५९९९१८।२७ र �देश सरकार तफ�  �. २३८०९१०/- अनुदान खच� नभई बाँक�
रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धिभ� पा�लकाले संघीय सरकार तफ� को �. ३६५९९९१८।२७ र �देश सरकार तफ� को �. २३८०९१०/- िमित २०७९।५।१३ मा िफता� गरेको दे�खयो ।
पा�लकाले खच� नभई बाँक� रहेको रकमलाई आ�थ�क वष�को अ��यमै िफता� गनु� पद�छ ।

१५ कानून िनमा�णको अव�था 
�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 रहेको छ । यस पा�लकाले हालस�म १८ ऐन, ४ िनयमावली ३५ काय�िवधी, ७ िनद�िशका, १ मापद�ड र १
आचारसंिहता समेत ६६ कानून एवं काय�िवधी िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ ।
यो वष� काय�पा�लकाले िन�न कानुन िनमा�ण गरेको पाइयोः
१.अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमितको काय�स�ालन काय�िव�ध -२०७८ २.स��तकोषको आलेप स�ब�धी काय�िव�ध -२०७८ ३.आधारभुत तह १-८ को �थानीय पा�ा�म – २०७८
४.�थानीय स�ार मा�यममा लोकक�याणकारी सूचना �काशन तथा �शारण स�ब�धी काय�िव�ध – २०७८ ५.सुरि�त आ�वासन काय�िव�ध -२०७८ ६.�थानीय तह �वा��य िबमा
संयोजक सिमितगठन। स�ालन काय�िव�ध -२०७८
आव�यक कानूनह� समयमा नै िनमा�ण तथा काया��वयन ग�र सेवा �वाहमा अिभबृ�ध गनु� पद�छ ।

१६ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �यायीक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�या स�ब��ध �यव�था छ । �याियक सिमितमा परेको
उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववाद दता� एवं फछ् य�ट िववरण अनुसार गतबष�
फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� १ र यस बष� १ वटा िववाद दता� भएकोमा १ िववाद मा�थ�ो िनकायमा पठाइएको र १ वटा िववाद फछ् य�ट गन� बाँक� रहेको दे�खयो ।
�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ । 

�म भौचर
न�बर
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१७ सेवा �वाह मु�या�नको अव�था 
पा�लकाले �दान गन� सेवाको बारेमा संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले गरेको �थानीय तह िव��य जो�खम मु�या�नमा यस पा�लकाले ७६.५० �ितशत अ� हा�सल गरेको
छ भने �थानीय तह सं�थागत मु�या�नको आधारमा पा�लकाले ५१ �ितशत अ� �ा� गरेको पाइयो । पा�लकाले यसमा सुधार गनु�पद�छ ।

१८ सेवा �वाहको ��थती 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) मा गाँउपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकारको �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले वडा काया�लयबाट स�पािदत नाग�रकता
�सफा�रस, घरबाटो �सफा�रस, नाता �मािणत, प��करणको त�या� तथा अिभलेखलाई �यव��थत तु�याउँद ै सेवा �वाहलाई �भावकारी बनाउनु पद�छ । यस गाँउपा�लका तथा
अ�तग�तका वडाबाट यस वष� स�पािदत सेवा �वाहको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

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

१ अ�य �सफा�रस १५५६ १५५६

२ �यि�गत घटना दता� २५० २५०

३ घरबाटो �सफा�रस १४२ १४२

४ घरधुरी �मािणत ६७६ ६७६

५ सं�था दता� १४१ १४१

ज�मा २७६५ २७६५

१९ ख�रद कारवाहीको अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १४९ बमो�जम ख�रद काय�को सु� दे�ख अ��यस�म स�पूण� ि�याकलापको कागज �माण दे�खने गरी िशल�सलेवार �पमा ख�रद
अिभलेख फाइल �यव�थापन ह�नुपन�मा काया�लयवाट िनमा�ण �यवसायी तथा परामश�दातासंग भएका ख�रद स�झौतासंग स�ब��धत फाइलह�को अिभलेख �यव��थत गरी राखेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर
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https://nams.oag.gov.np15 of 64

२० ठे�का �यव�थापन 

यो वष� पा�लकाले िनमा�ण तफ�  १० ठे�का म�ये बोलप� माफ� त ८ र दरभाउप� माफ� त २ िनमा�ण काय� गराएको छ । ४ आय ठे�का �सलब�दी दरभाउ प��ारा र २ वटा मालसामान ख�रद
काय�ह� म�ये १ बोलप� र १ �सलब�दी दरभाउप� माफ� त गरी सबै ठे�का स�प� गरेको दे�खयो । �ा� िववरण अनुसार िवगतको अधुरो ठे�का दे�खएन । पा�लकाले �थम �ैमा�सकमा
ठे�का �ि�या पुरा गरेर दो�ो �ैमा�सकबाट ठे�का काय�स�प� गनु�पन�मा मालसामान ख�रदको बोलप� तथा दरभाउप� स�ब�धी काय� दो�ो �ैमा�सकमा गरेकोले दे�ख�छ । अतः
िनयमावलीमा उ�े�खत �यव�थाको पालना ह�ने गरी समयमा नै ठे�का �यव�थापन गरी काय�स�प� गनु�पन� दे�ख�छ ।

२१ संगठन तथा �यव�थापन सव��ण 

�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 रहेको छ । साथै �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
दफा ८३(४) मा कम�चारीको दरब�दी ��ताव गदा� सेवा सुिवधाको लािग ला�े खच�को �ोत समेत िव�लेषण गरी �य�तो खच� सुिन��चत ह�ने गरी मा� दरब�दी ��ताव गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकामा गत िवगत दे�खनै शाखा महाशाखा खडा गरी काय� स�ालन भई रहेकोमा गत वष� परामश� माफ� त संगठन तथा �यव�थापन सव��ण गरेको पाइयो । तर उ� संगठन तथा
�यव�थापन सव��ण सभा�ारा ��वकृत गरेको पाइएन । तसथ� �थािनय सेवा स�ालन स�ब�धी ऐन पा�रत गरी, ऐनमा तोिकए अनुसार खच� �यहोन� �ोतको सुिन��चतता गरेरमा� संगठन
तथा �यव�थापन सव��णको आधारमा कम�चारी दरब�दी �वीकृत गराउनुपद�छ ।

२२ करार कम�चारी �यव�थापन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�कोझको िव�लेषण गरी �यव�थापन सव��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 रहेको छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ३४ जना कम�चारी करारमा
राखी िनजह�को तलब भ�ा बापत यस वष� �. ९८८६८७१/- खच� लेखेको छ । �यसैगरी �थानीय सरकार स�ालन ऐनको दफा ८३ (८) वमो�जम पा�लकाले सवारी चालक, सयश,

काया�लय सहयोगी, �ल�बर, इले�ट� ी�सयन,चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमामा� करार वाट सेवा �लनसिकने �यव�था गरेको छ। पा�लकाले मा�थ उ�े�खत पदवाहेक दरब�दी िभ�
वा वािहरको गरी सामा�जक प�रचालक २, अिमन १, �याव अ�स�टे�ट १, भािषक कम�चारी १ गरी ज�मा ५ जना कम�चारी करारमा िनयिु� गरी बष� भरीमा िनजह�को तलब भ�ा बापत �.

१६४६७९०/- भु�ानी गरेको छ । यसरी करारमा भना� गन� निम�ने पदमा कम�चारी भना� गरी िनजह�को तलब भ�ामा गरेको उ� खच� िनयमस�मत नदे�खएको �.

१,६४६,७९०
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२३ िफ�ड भ�ा काय�िव�ध 

�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 �यव�था छ । साथै दफा ८६ (२) बमो�जम अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने समेत �यव�था रहेको छ । पा�लकाले अ�तग�तका �ािव�धक
कम�चारीह�लाई िविभ� दरअनुसार िफ�ड भ�ा उपल�ध गराउने भनी काय�पा�लको िनण�यको आधारमा यस वष� पा�लकाले देहायबमो�जमका कम�चारीह�लाई िफ�ड भ�ा बापत �.

४३२३४९/- भु�ानी िदएको छ । पा�लकाले िफ�ड भ�ा िवतरण स�ब�धी कुनै कानुन तजु�मा नगरी काय�पा�लका िनण�यको आधारमा िफ�ड भ�ा बापत खच� लेखेको रकम िनयमस�मत
नदे�खएको �.

�. सं. पद कम�चारीको नाम मा�सक दर कुल भु�ानी रकम

१ इ��जिनयर अजु�न िघिमरे ७००० ८४०००

२ सब इ��जिनयर यवुराज दाहाल ६००० ६००००

३ सब इ��जिनयर पु�कर काक� ६००० ६००००

४ सब इ��जिनयर िव�ण ुदाहाल ६००० ६००००

५ अ�स�टे�ट सब इ��जिनयर का�जमान राई ३५०० १९८३३

६ अ�स�टे�ट सब इ��जिनयर माधव अ�धकारी ३५०० ४२०००

७ अ�स�टे�ट सब इ��जिनयर िविपन �े� ३५०० ४२०००

८ अ�स�टे�ट सब इ��जिनयर ई�वर �साद दाहाल ३५०० ४२०००

९ अ�स�टे�ट सब इ��जिनयर अ��बका ढु�ेल सुवेदी ३५०० २२५१६

ज�मा ४३२३४९

४३२,३४९

�म भौचर
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२४ ४४६ २०७९-३-२५ कम�चारी क�याण कोषमा ट� ा�सफर 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ मा �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले योगदानमा आधा�रत उपदान वा िनवृ�भरण
,ओष�ध उपचार लगायतका सुिवधा उपल�ध गराउनको लािग खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी अवकाश
कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले २०७६ �ावण दे�ख पिछ िनयिु� ह�ने कम�चारीको हकमा िनजको तलबबाट ६ �ितशत क�ा गरी सोही बराबर थप गरी योगदानमा
आधारीत िनवृ��भरण कोषमा ज�मा गन� गरेको पाईयो । अ�य �थानीय कम�चारीको हकमा पा�लकाले उपरो� �यव�था बमो�जम अवकास कोषमा रकम ज�मा गन� गरेको पाइएन ।
पा�लकाले काय�िव�ध समेत तयार नगरी यस वष� चालु खच� खाताबाट एकमु� रकम � १३०६९०।०० माङसेबुङ कम�चारी क�याण कोष खातामा ट� ा�सफर गरेको िनयमस�मत नदे�खएको
�.

१३०,६९०

२५ ि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� उ�ेख छ ।
पा�लकाको यस वष�को आ�त�रक आय �. ८३९११०१।४९ रहेकोमा िविवध खच�मा मा� �. १६५२७१०/- (करीव २० �ितशत) खच� भएको पाइयो । यसमा सुधार ह�नुपद�छ ।

२६ िव�ालय �यव�थापन

२६.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली, २०७७ मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय ठीक र िव�वसनीय रहेको तथा दोहोरो ह�ने गरी भु�ानी भएको छैन भ�े कुरामा
�यान िदनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प� िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�नु पन�मा िनकासाको ए�सेल �सट िववरण
तयार गरेको भएतापनी िव�ालयगत �पमा यथाथ� िववरण खु�ने गरी िनकासा अिभलेख राखेको छैन । जसबाट िव�ालयलाई वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र िदएको रकम बारे यथाथ�
िववरण �ा� गन� किठन ह�ने भएकाले िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र खाता अ�ाव�धक गरी रा�नुपद�छ ।

२६.२ साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापनको लािग पा�लकाले मापद�ड बनाएको पाइएन । पा�लकाको िश�ा शाखा �ारा सामुदायीक िव�ालयह�को आंशीक �पमा अनुगमन गरेको
भएकोता पिन सो को �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । तसथ� पा�लकाले िव�ालयह�को िनयिमत अनुगमन तथा मु�या�न गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।

२६.३ काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार सामुदायीक िव�ालयह�को काया�लयले िनकासा दोहोरो परे नपरेको शैि�क गुण�तरको अव�था मापद�ड िनधा�रण गरी सोही बमो�जम अनुगमन
गनु�पद�छ । पा�लकाको सो �यव�था बमो�जम अनुगमन तथा �ितवेदन तयार गरेको पाइएन ।
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२६.४ पा�लकामा अव��थत िनजी िव�ालय �यव�थापन गरी सोको अनुगमन मापद�ड िनधा�रण गनु�पन�मा पा�लकाले सो गरेको पाइएन । िनजी िव�ालयको शु�क िनधा�रण गन� पा�लका मापद�ड
तयार गरेको पाइएन । तसथ� पा�लकाले िनजी िव�ालयलाई �यव�थापन गन� शु�क तथा मापद�ड िनधा�रण गरी सो को िनयिमत अनुगमन तथा �ितवेदन पेश गनु� पद�छ ।

२७ धरौटी आ�दानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ६८ (घ) मा कसले के बापत धरौटी राखेको हो भ�े कुरा �प� नभई बँैक खातामा रहेको धरौटी रकम
काया�लयले राज�व खातामा आ�दानी बाँ�नु पन� उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त गत िवगत देखी बँैक खातामा रहेको नामनामेसी नखुलेको धरौटी रकम �. ५९८००/- रहेको पाइयो ।
पा�लकाले उ� रकम िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम राज�व खातामा दा�खला गरी �माण पेश गनु�पन� �.

५९,८००

२८ म ले प फारमह�को �योग 

महालेखा िनय��क काया�लयको च. नं. १ िमित २०७६।४।१ को प�रप�मा महालेखापरी�क काया�लयबाट �वीकृत नया म.ले.प.फारमको �योग गरी लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ । पा�लका
सोही बमो�जम धरौटी अ�तग�तका ��वकृत म.ले.प.फारम नं: ६०१-६०८ को �योग गरेको पाइएन ।

२९ खोप िववरणको अव�था 
पा�लकालाई कोिभड- १९ अ�तग�त �ा� भएको खोप �ा�ी खच� र िफता�को िववरण माग गरेकोमा सो िववरण �ा� नभएकोले यस स�ब�धी थप िव�लेषण गन� सिकएन ।

३० िविभ� कोिभड - १९ राहत िवतरण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन
आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� उ�ेख छ । कापा�य�लकाले कोिभड- १९ का कारण
मृ�य ुह�नेलाई �ितपूत� �व�प �. ३५०००/- का दरले िवतरण गन� िनण�य गरेकोमा भु�ानी पाउनका लािग मृ�य ुदता�, कोभीड-१९ लागेको �माण पेश गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले सव
इ��जिनयर यवुराज दाहाल माफ� त इताहा� �ल�बु र च��माया �ल�बुको प�रवारलाई राहत �व�प �. ३५०००/- का दरले �. ७००००/- िवतरण गरेकोमा उ�े�खत �यि�ह�को मृ�य ुदता�
र कोिभड-१९ लागेको �माण पेश नभएको �.

७०,०००

३१ नीित तथा काय��म काया��वयन 

आ व २०७७।०७८ मा तयार भएको १० शैयाको अ�पताल स�ालनको िव�तृत आयोजना �ितवेदन अनुसार आव�यक ज�गा �यव�था भएता पिन िनमा�णका लािग बजेट अभावका कारण
अ�पताल िनमा�ण तथा स�चालन काय��म काया��वयन ह�न नसकेको दे�खयो । पा�लकाको भौगो�लक र हालको �वा��य सेवाको अभावको सहजताकालािग अ�पताल िनमा�ण तथा
स�चालन गन� स�व� िनकायको �यानाकष�ण ह�नु पन� द�खयो ।
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३२ िनण�य काया��वयनका अव�था 
नवौ गाँउ सभाको िनण�य नं २ मा सािबक वडा ३ लाई वडा िवभाजन गरी वडा नं ७ थप गन�का लािग सभाले �वीकृत गरी �देश सरकार माफ� त संघीय सरकारमा पठाउने िनण�य भएता पिन
हाल स�म काया��वयन नभएको पाईयो।�यसैग�र २०७९।०२।१६ को नविनवा�िचत काय�पा�लकाको पिहलो बैठकको िनण�य नं ५ अनुसार सेवा �वाहमा अिभवृ�ीका लािग वडा २ ३ ६ को
�मश िच�े सामुदाियक भवन मा�थि� भ��याङ र टो�केमा सेवा के�� �थापना गन� िनण�य भएता पिन २०७९।०५।११ स�म काया��वयन भएको पाइएन । िनण�य काया��वयनमा
तदा�कता देखाउनु पद�छ ।

३३ िश�क िनय�ु� �कृया 
िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११ (९) मा आयोगबाट अ�यापन अनुमित प� न�लई कसैले पिन िश�क पदको लािग उमेदवार ह�न नपाउने �यव�था छ । काया�पा�लकाको ८३ औ बैठक
०७८।११।४ को िनण�य नं. १३ अनुसार मा�यिमक तहको िव�ान िवषयको िश�कको पदपूित� गन� �ी िव�ा �सज�ना�मक मा.िव. माङसेबुङमा ३ पटक िव�ापन गदा� अ�यापन अनुमित �ा�
नभएको �यि�लाई पिन प�र�ामा सामेल गराउने िनण�य भई िव�म पोखरेललाई सामेल गराई िनय�ु� तथा पद�थापन २०७८।११।११ िनय�ु� गरेको छ ।

३४ अनुगमन फरफारक 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (२) ग ले अ�य�/ �मुखको िनद�शनमा वािष�क काय��म तथा बजेट तजु�मा, काया��वयन र अनुगमन तथा मू�या�न गन� गराउने तथा
उपदफा २ (ङ) अनुसार संचा�लत आयोजनाको फरफारकका लािग �ितवेदन तयार गरी काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले उप�� �यव�था बमो�जम
आयोजनाको फरफारकका लािग �ितवेदन तयार गरी काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गरेको पाइएन ।

३५ म�यमकालीन खच� संरचना 
पा�लकाले आ व ०७७।०७८ लाई आधार वष� मानी आव�धक योजना ०७८।०७९-०८२।०८३ काया��वयन �याएता पिन सो को प�रमाणा�मक ल�य �गित दे�खने गरी म�यकालीन खच�
संरचना तय गरेको छैन । परामश�दाताबाट समि�गत प�रमाणा�मक ल�य र ग�त�यको ढाँचा तय गरेता पिन �यसलाई अ�याव�धक नगरेको कारण ल�य र �गित तथा ५ वष� योजनाको
िव�लेषण आधार रहेन । अत �यसलाई स�बोधन ह�ने गरी म�यकालीन खच� संरचना तय ह�नु पद�छ ।

३६ राज�व सुधार काय�योजना 
पा�लकाले यो वष� परामश� सेवाबाट राज�व सुधार काय�योजना तयार गरेको पाइयो । म�यकालीन खच� संरचना तयार गदा� तीन वष�मा खच� ग�रने स� काय��म आयोजना र
ि�याकलापह�मा �ित इकाइ लागत सिहतको खच�को ��ेपण गन� खच� ग�रने �े�को �ाथिमक�करण गन� खच�को �ोतकव पिहचान तथा उ�ेख ह�नु पद�छ । यसका लािग राज�व प�रचालन
गन� सिकने �े�ह�को पिहचान गरी वा�तिवक आ�त�रक आयको ��ेपण गन� �थानीय तहको राज�व सुधार काय�योजना तय भई काया��वयनको आव�यकता रह�छ ।यसै स�दभ�मा
काया�लयले राज�व सुधार काय�योजना २०७८ तय गरेकोमा स�प�� कर संकलन बहाल िवटौरी शु�क संकलन लगायतका काय�िव�ध नबनेको आ�त�रक आय संकलनका िविभ� �े�ह� र
स�भावना पिहचान भएतापिन दर िनधा�रण तथा काया��वयन नभएको अव�था रहेको छ । अत सवल आ�थ�क गाँउपा�लकाको लािग उ� योजना अनुसार वािष�क िनित तथा काय��म तय
तथा काया��वयन गरी आ�त�रक �ोतको पिहचान तथा अिभवृि�का लािग पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ �पेिशिफकेशन नखुलाई आ�दानी 
मलेिनकाले गरेको प�रप� अनुसार आ व ०७७।७८ देखी सबै साव�जिनक स�प��को अिभलेख PAMS मा Entry गनु� पद�छ । यस काया�लयले मलेप फा. न. ४०८ काया�लयको DPR

�ितवेदन खातामा ०७९।०२।११ प�चात ०७९।०३।१० स�म आ�दानी भएका ५ थान �ितवेदन दा�खला दे�खएता पिन खाता अनुसारको ख�रद मू�य � ५५२५७४०।२० को PAMS

मा समावेश नग�रएकाले सो सिहत अ�य छुट भएमा एिकन गरी आ�दानी अिभलेख अ�ाव�धक गनु� पन� दे�ख�छ । साथै भौ.नं.१२।०७८।०८।२२ बाट नेशनल ट� ेड इलामको िव न ३१८
तथा ३१४ बाट ख�रद क��यटुर, ि��टर लगायतका सामानको ख�रद बापत � ४२०७५०/- खच� लेखेकोमा ख�रद सामानको िवल िवजकमा उ�ेख भए अनुसारको specification

अनुसारको आ�दानी तथा िवतरण अिभलेख साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णालीमा उ�ेख नगरेकाले िवल िवजक अनुसार नै अिभलेख कायम गरी सो को �माण पेश ह�नु पन� तथा
अ�य साम�ी समेत आ�दानी गदा� तोिकएको �पे�सिफकेशन सिहत आ�दानी गनु�पन� �.

४२०,७५०

३८ आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन तफ�
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन,२०७६को दफा ३३(८) र िनयमावली २०७७ को िनयम ८५(१ )अनुसार काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा औं�याएको
कैिफयत स�व�धमा अ��तम लेखपरी�ण ह�नु अगाव ै आव�यक �माण स�ल� ग�र फ�य�ट गनु� गराउनु पन�मा अ��तम लेखापरीण अव�ध स�म पिन िन�न �यहोरा फ�य�ट भएको
नदे�खएकोले िनयम ८९,९० अनुसार फ�य�ट ह�नु पन� दे�खएको छ ।

३८.१ अनुगमनको अभाव : मिहला लि�त काय�कममा गाँउपा�लका �तरीय मिहला सम�वय सिमित स�ालन काय�िव�ध,२०७५ को प�र�छेद २ दफा ४ मा गठन भएको सिमितको पदाव�ध गठन
भएको िमितले तीन वष�को ह�ने �य�था रहेको साथै सोही प�र�छेदको दफा ७ मा गाँउ काय�पा�लकाले मनोनयन गरेका पदा�धकारी तथा सद�यह�को काय� स�तोषजनक नभएको गाँउ
काय�पा�लकाले ठहर गरेमा कुनै पिन पदा�धकारी तथा सद�यह�लाईआ�नो पदबाट िफता� बोलाई बाँक� पदाव�धको लािग �र� पदमा मनोनयन गन� स�ने �यव�था रहेको छ। यस आ.व. मा
उ� सिमितबाट फरक फरक समयमा फरक फरक �कृितका काय��मह� स�ालन भएको पाईएकोमा सिमितको पदाव�ध समा� भए नभएको स�ब�धमा यिकन ह�न नसिकएकाले सो का
लािग आव�यक �माण पेश गनु�पन� दे�खयो । साथै सिमितको िविवध गितिव�धह�मा काया�लयबाट �भावकारी �पमा िनयिमत अनुगमन गरी अिनवाय� �ितवेदन पेश गनु�पन� दे�खयो ।

३८.२ ख�रदमा �ित��धा : साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०५३ को िनयम १९(१) मा साव�जिनक िनकायले कुनै ख�रद गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयबाट �थायी लेखा न�बर र मू�य
अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेका फम� �यि� सं�था वा क�पनीबाट मा� ख�रद गनु� पन� साथै सोही ऐनको दफा ८ (२) मा �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ाएर ख�रद गन� नह�ने �प�
�यव�था रहेको छ। वडा २ बाट एभोकाड�, कागती, कफ�, िकवी खेती ता�लम तथा िव�वा िवतरण काय��ममा � ५,५०,०००।– िविनयोजन भएकोमा वडा सिमितबाट छु�ा छु�ै �पमा
टु�ा पारेर स�ालन गन� िनण�य भई सोही बमो�जम भएको पाईयो । साथै, मू�य अिभवृि� करमा दता� नभएका फम�ह�सँग मा� कोटेशन माग गरेर �ित�पधा� गराईएको पाइयो, जुन उ�े�खत
�यव�था िवप�रत रहेको छ । साथै िव�वा िवतरण काय��ममा कोटेशन माग ग�रएका फम� म�ये �गितिशल कृिष सहकारी सं�थाको सहकारी दता� �माणप� नभएको साथै सुवास कृिष
फम�ले तरकारी तथा �याउ उ�पादनमा दता� भएकोमा उ� फम� �ित�पधा�मा भाग �लन नपाउने दे�खएकाले ख�रद काय� �ित�पधा��मक दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर
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३८.३ टोल िवकास सं�था गठन : टोल िवकास सं�था (गठन तथा प�रचालन) काय�िव�ध, २०७७ अनुसार वडा काया�लयको सहयोगीका �पमा काम गन� गरी टोल िवकास सं�था गठन गनु�पन�
काय�िव�धगत �ावधान रहेकोमा हालस�म यस पा�लकाका वडा नं १ र ५ मा मा� गठन ग�रएकोमा सबै वाड�मा गठन गनु�पन� दे�ख�छ ।

३८.४ िबल भरपाई : मिहला लि�त काय�कममा यस आ.व. मा उ� सिमितबाट � २,९४,०००।– िवउ बोका ख�रद ग�र ��येक वडामा १|१ वटा िवतरण ग�रएको दे�खएकोमा सो को भपा�ई
अिनवाय� �पमा पेश गनु�पन� साथै साव�जिनक स�पितको सुर�ा एवं संर�ण ह�ने गरी साव�जिनक िहतमा कसरी �योग भईरहेको छ, कित बा�ा पालक कृषकह� लाभा��वत भएका छन् सो
को यथाथ� अव�था िच�ण ह�ने गरी काया�लयबाट अनुगमन गरी अिनवाय� �पमा �ितवेदन पेश गनु� पन� दे�खयो ।
लेखापरी�ण �ितवेदन: मिहला लि�त काय�कममा सोही काय�िव�धको प�र�छेद ४ दफा १३ मा सिमितले आ�नो आय �ययको स�ब�धमा आ�थ�क वष� समा� भएको िमितले २ मिहना िभ�
गाँउपा�लकाबाट तोकेको लेखा परी�कबाट लेखा परी�ण गराई गाँउपा�लकामा �ितवेदन बुझाउनु पन� �यव�था रहेकोमा सो गरेको नदे�खएकाले सिमितले गाँउपा�लका बाहेक अ�य कुनै
�यि�, सं�था वा िनकायबाट रकम �ा� गरे नगरेको यिकन गन� सिकएन ।

३८.५ काय�िव�ध िनमा�ण : कृिष तथा पशुपालन तफ�  कृिष तथा पशुपालन साथै कृिषज�य उ�पादन �यव�थापन स�ब�धी नीित िनमा�ण गरी सो को काया��वयन तथा अनुगमन गन� स�ब��धत
�ठानीय तहको काम,कत��य तथा अ�धकार तोिकएको छ । िवगतका आ.व. बाट नै उ�े�खत काय��मह�का लािग शीष�कगत �पमा गाँउपा�लकाले लागत सहभािगताका आधारमा िविभ�
िक�समकाअनुदान उपल�ध गराउद ै आएको दे�ख�छ ।उ� अनुदान िवतरण स�ब�धी गाँउपा�लकाले कुनैपिन काय�िव�धह� नबनाएकोले काय�िव�धगत �प�ता तथा अनुगमन तथा
मू�याङकन माफ� त त�या�ह�को �यव��थत िव�लेषणका लािग अिनवाय� �पमा काय�िव�ध िनमा�ण गरी लागू गनु� पन� दे�खयो ।

३९ आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन तफ�
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन,२०७६को दफा ३३(८) र िनयमावली २०७७ को िनयम ८५(१ )अनुसार काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा औं�याएको
कैिफयत स�व�धमा अ��तम लेखपरी�ण ह�नु अगाव ै आव�यक �माण स�ल� ग�र फ�य�ट गनु� गराउनु पन�मा अ��तम लेखापरीण अव�ध स�म पिन िन�न �यहोरा फ�य�ट भएको
नदे�खएकोले िनयम ८९,९० अनुसार फ�य�ट ह�नु पन� दे�खएको छ ।

३९.१ वािष�क ख�रद योजना : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९ साव�जिनक िनकायले वािष�क दश लाख �पैयाँ भ�दा बढी रकमको ख�रद गनु�पन� भएमा आगामी आ�थ�क वष�को
अनुमािनत वािष�क काय��म तथा बजेट तयार गदा� आगामी आ�थ�क वष�मा गन� वािष�क ख�रद योजना तयार गनु� पन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले सो नगरेको दे�खएकाले अिनवाय� �पमा
वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� दे�खएको ।

�म भौचर
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३९.२ इ�टमेट भ�दा बढी ख�रद : पा�लकाले गो.भौ.नं ९९ र िमित २०७८।१२।१५ वाट पाँचपाते खानेपानी योजनामा िविनयो�जत रकम � १,५०,०००।– को काम गराउदा कामको लागत
अनुमान, नापी िकताब, ठे�का स�ब�धी िबल, काय� स�प� �ितवेदन लगायतका �ािव�धक इ�टमेट तथा �ितवेदनमा ४८९ िमटर मा� पाइप ख�रद गनु�पन� उ�ेख भएको साथै ढुवानी रकम
कतै उ�ेख नभएकोमा योजना काया��वयन गदा� ९०० िमटर पाइप ख�रद र ढुवानी भपा�ई समेत पेश ग�र �. ४९४२१।- अनाव�यक खच� लेखेकोले उ� रकम असुल गनु�पन� �.

४९,४२१

३९.३ िवलको आ�धका�रकता : मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०६४ को ५(क) बमो�जमको ढाँचामा कर िवजक ह�नुपन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले गो.भौ.नं र िमित ७०।२०७८।१२।०७
वाट मा�थ�ो साठी घुमाउने र बाँसबोटे कुलो मम�तको लािग � २,५०,०००।– बजेट �यव�था भएकोमा योजना काया��वयन गदा� माता पा�थभरा इ�टर�ाइजेज बाट िबजक न�बर नभएका
िबलबाट �. ५२९९७/- को साम�ी ख�रद गरेको र िवलको आ�धका�रक आ�धका�रकता पु�ी गन� नसकेको ह� ँदा उ� रकम असुल गनु�पन� �.

५२,९९७

३९.४ गुण�तर परी�ण : गुण�तरीय िनमा�ण काय� गन�का लािग िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िनमा�ण साम�ीह�को �याव परी�ण गरी उपय�ु साम�ीह� मा� �योग गनु� पद�छ । काया�लयबाट स�ा�लत
िनमा�ण काय�ह�को गुण�तर परी�ण गराउने गरेको दे�खएन । गाँउपा�लकाबाट स�ा�लत िनमा�ण काय�ह�को अिनवाय� गुण�तर परी�ण गरी गुण�तरीय िनमा�ण काय� स�पादन भएको
सुिन��चत ह�नुपन� दे�खयो ।साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद गरेका साम�ीह� अिनवाय� �पमा गुण�तर परी�ण गरेर
�ज�सी दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेकोमा सो गरेको नदे�खएकाले सो अिनवाय� �पमा गनु�पन� दे�खयो ।

३९.५ मम�त संभार अिभलेख : साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९६ अनुसार काया�लयको �वािम�वमा रहेका च�ती मेिशन र सवारी साधनको मम�त गदा� लागत अनुमान �वीकृत
गरी मम�त स�भार भएको अिभलेख मम�त स�भार अिभलेख खातामा अ�याव�धक गरी रा�नु पद�छ । काया�लयले सवारी साधन तथा �यापटप कम�यटुर ि��टर लगायतका मेिशनरी
सामानको मम�त गदा� लागत अनुमान �वीकृत नगरेको साथै सो को अिभलेख मम�त स�भार अिभलेख खातामा चढाउने गरेको नदे�खएकोले अ�याव�धक गनु�पन� दे�खएको छ।

४० सभा स�ालन खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�ध िभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस
पा�लकाले यो वष� गाउँ सभा स�ालन गदा� भ�ा िवतरण बाहेक छाता, �याग रेनकोट लगायतको साम�ी िवतरण गन� �. २६९२२२/- खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िम�वययीता कायम गनु�
पद�छ ।

�म भौचर
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४१ अनु�पादक िवतरणमुखी खच� 
�थानीय तहले पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� अ�धकतम �ितफल िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवं उपयोिगता सृजना ह�ने गरी
योजना तथा काय��म छनौट गरी �सिमत �ोतको उ�चतम �योग गनु�पद�छ । नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� पा�लकाले पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका
िवतरणमुखी काय��मह� स�ालन बापत �. १७०९६३५/- खच� गरेको छ । पा�लकाले य�तो �कारको खच�लाई िनय��ण तथा िन��सािहत गनु�पद�छ ।

गो भौ नं. काय��म खच�

६४ खेलकुद �व��न काय��म २०००००

६७ मातृभाषा घोषणा वािष�क उ�सव काय��म १०००००

२२६ चलिच� महो�सव स�ालन ५००००

२४२ खेलकुद िवकास काय��म १०००००

२४९ खेलकुद िवकास काय��म ३३९८१०

२५० खेलकुद िवकास काय��म ३१९८२५

२६४ आ�मान�द कप र पिव�हाङमा कप �ितयोिगता स�ालन ३०००००

३८९ खेलकुद िवकास काय��म २५००००

८८ नुमा राई �जताउ काय��म ५००००

ज�मा १७०९६३५

४२ संघीय समपुरक काय��मतफ�
यो वष� पा�लकालाई संघीय समपुरक कोष माफ� त देउमाई फाकफोक दोभान नवालुङ देउराली ह�लाक सडक �तरो�ती काय�को लािग � ४२,००,०००।– रकम िनकासा भएको छ ।
पा�लकाले उ� सडक िनमा�णमा गरेको खच�को परी�णमा िन�न �यहोरा दे�खएका छन्:
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४२.१ समपुरक अनुदान स�ब�धी काय�िव�ध २०७५ को दफा १२ मा स�ा�लत काय��मको �थानीय तहले िनयिमत अनुगमन गरी स�व��धत म��ालय योजना आयोग स�ब��धत �ज�ा सम�वय
सिमितमा अनुसूिच २ को ढाँचामा �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था गरेकोमा सो अनुसार अनुगमन तथा �ितवेदन भएको दे�खएन ।यसवाट अनुगमन �णाली �भावकारी �पमा काया��वयन
भएको नदे�खएकोले यसमा सुधार ह�नु पद�छ ।
संघीय समपुरक अनुदानको रकमबाट स�प� ग�रने काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउन नह�ने �यव�था समपूरक अनुदान स�व�धी काय�िव�ध ,२०७५ को दफा ९(२) ले गरेको छ ।
पा�लकाको समपुरक कोषबाट खच� ले�ने गरी फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली ह�लाक सडक �तरो�ती काय�को लागत ��टमेट ६,६०,१२३.६० �वीकृत गरी सो काय� उपभो�ा
सिमितबाट गराएर � ६,००,०००.०० खच� भु�ानी गरेको छ । काय�िव�धको �यव�था िवप�रत काय�पा�लका िनण�य गरी उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएर भु�ानी गरेको खच� िनयम
स�मत नदे�खएकोले खच� गन� पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाई िनयिमत ह�नु पन� दे�खएको �. 

६००,०००

४२.२ संघीय समपूरक अनुदान स�व�धी काय�िव�ध ,२०७५ को दफा ६(१) अनुसार आयोजनाको कुल लागतको अ�धकतम ५० �ितशत संघीय समपूरक कोषवाट र ५० �ितशत पा�लकाको
समपूरक कोषवाट �यहोन� ग�र सहभािगता�मक लागतमा काय��म स�प� गनु� पन� उ�ेख छ । यो वष� पा�लकालाई संघीय समपुरक कोषबाट फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली ह�लाक
सडक �तरो�ती काय�को लािग � ४२ लाख बजेट िनकासा भएकोमा पा�लकाले उ� सडकमा पटक पटक ठे�का तथा उपभो�ावाट काम गराई � ८१,३३,२८३.६६।– खच� लेखेको छ
। काय�िव�धको �यव�था अनुसार पा�लकाले संघीय तफ� को ५० र पा�लका तफ� को ५० �ितशत सहभािगतामा काय��म स�प� गनु� पन� ह��छ । जस अनुसार पा�लकाले ५० �तशतले ह�न
आउने रकम � ४०,६६,६४१.८३।– संघीय समपुरक कोषबाट खच� ग�र वाँक� रकम � १३३३५८.१७ संघीय संिचत कोषमा िफता� गनु� पन�मा सो गरेको नदे�खएकाले बाँक� रकम संघीय
स��त कोष िफता� ह�नुपन� �.

१३३,३५८.१७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np25 of 64

४२.३ �रतपूब�कको कर िबजक – मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ
। तर यस गाउँपा�लकाले िविभ� िनमा�ण �यवसायीको ठे�का कारोवारमा वीमा ि�िमयम रकम भु�ानी गदा� �यवसायीको िनयम पूक� कको कर वीजक बेगर देहाय अनुसारका िनमा�ण
�यसायीलाई वीमा शु�क र�सदको आधारमा सोझै भु�ानी गरेको दे�खयो । यसवाट �यवसायीको वा�तिवक कारोवारको �ितिन�ध�व ह�न स�ने अव�था नरहने ह� ंदा िवमा ि�िमयम शु�क
समेत समावेश भएको �यवसायीको कर िवजकको �माण पेश ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित िनमा�ण �यवसायीको नाम मु अक दता� नं ठे�का नं िवजकमा सममावेश नभएको वीमा ि�िमयम रकम

६०।०७९।३।२५ नामलाक िनमा�ण सेवा ६००९७१६९४ एन�सिव ७।०७८।७९ १७३०१.१२

२३।२०७९।१।७ देउमाई िनमा�ण सेवा ६००००१०३० एन�सिव २।०७८।७९ ५९,८७६.८६

५८।०७९।३।२५ नामलाक िनमा�ण सेवा ६००९७१६९४ िशलव�दी दरभाउ २।०७८।७९ १९,९९६.५४

ज�मा ९७१७४.५२

९७,१७४.५२

४३ �देश समपुरक कोष तफ�
लेखापरी�ण योजना तथा काय��म अनुसार �देश समपुरक कोष िशषक� मा भएको कारोवारको लेखापरी�णमा िन�न �यहोरा दे�खएकोले परी�णमा नपरेका अ�य कारोवारमा समेत
पा�लकाले एिकन गरी कारोवारलाई यथाथ�परक वनाउन पन� दे�खयो ।

४३.१ १) �थानीय सरकार स�चालन ऐन २०७४ को दफा ८४(२) ग र ङ अनुसार पा�लकाले स�चालन गरेका योजनाह� �मुख �शासिकय अ�धकृत माफ� त काय�पा�लकामा पेश भई फरफारक
ह�नु पन�मा कुनै पिन आयोजना यो �कृया पुरा ग�र काय�पा�लका बाट जाँचपास तथा फरफारक भएको दे�खएन। पा�लकावाट स�चा�लत योजनाह� काय�पा�लकामा पेश भई फरफारक ह�नु
पद�छ ।
२) �देश समपुरक अनुदान स�ब�धी काय�िव�ध, २०७५ को दफा १२(१) समपुरक अनुदानमा स�ालन ह�ने आयोजना तथा काय��मको अनुगमन �थानीय तहको उपा�य�को अ�य�तामा
गिठत सिमितले अनुगमन गरी सोको �ितवेदन पेश ह�नु पन� �यव�था भएतापिन उ� सिमित गठन ग�र अनुगमन भएको नदे�खएकाले िनयमको पालना ह�नु पन� दे�खयो ।
३) �देश समपुरक अनुदानको रकमबाट स�प� ग�रने काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउन नह�ने �यव�था �देश समपूरक अनुदान स�व�धी काय�िव�ध ,२०७५ को दफा ९(२)ले गरेको छ ।
पा�लकाको समपुरक कोषबाट खच� ले�ने गरी तामाखोला भोटेडाँडा सडक �तरो�ती काय�को लागत ��टमेट २७,०६,०८१।८४ �वीकृत ग�र सो काय� कायपा�लका िनण�य बमो�जम
उपभो�ा सिमितबाट गराएर � २२,५०,०००।– खच� कायम ग�र भु�ानी ह�न वाँक�मा देखाएको छ । काय�िव�धको �यव�था िवप�रत उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराई भु�ानी बाँक�को
िववरणमा देखाएको य�तो खच� िनयम स�मत नदे�खएकोले खच� गन� पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाई िनयिमत ह�नु पन� दे�खएको �.

२,२५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३.२ �देश समपूरक अनुदान स�व�धी काय�िव�ध ,२०७५ को दफा ४ अनुसार आयोजनाको कुल लागतको ७० �ितशत �देश समपूरक कोषवाट र ३० �ितशत पा�लकाको समपूरक कोषवाट
�यहोन� ग�र सहभािगता�मक लागतमा काय��म स�प� गनु� पन� उ�ेख छ । यो वष� पा�लकालाई �देश समपुरक कोषबाट िविप माग� िनमा�ण र तामाखोला िचहान डाँडा भोटेडाँडा सडक
िनमा�णका लािग � १ करोड बजेट िनकासा भएकोमा पा�लकाले उ� दईु सडकमा पटक पटक ठे�का लगाई �देश तफ� को � ९२,४८,७८०।– खच� लेखेको छ । उ� �यव�था अनुसार
पा�लकाले �देश तफ� को ७० र पा�लका तफ� को ३० �ितशत सहभािगतामा काय��म स�प� गनु� पन� ह��छ । जस अनुसार पा�लकाले ३० �तशत ह�न आउने रकम � ३९,६३,७६३।–
समपुरक कोषबाट खच� गनु� पन�मा यो वष� � १२,२०,७२३।– को काय� ठे�काबाट र २२,५०,०००।– को काय� उपभो�ा सिमितबाट गराई ज�मा � ३४,७०,७२३।– खच� गरेकोमा चालु
आ.व. मा भु�ानी वाँक�को िववरण अनुसार � २२,५०,०००। खच� लेखेको दे�खयो ।पा�लकाले गरेको खच� रकम � ३४,७०,७२३।– र �देश समपुरकवाट भएको खच� �
९२,४८,७८०।– समेत � १,२७,१९,५०३। खच� भएकोले यसबाट पा�लकाले तोिकएको �समा भ�दा कम खच� गरेको दे�ख�छ । �देश समपूरक कोषवाट � ८९,०३,६५२।- मा� खच� ह�ने
र बाँक� रकम � १०,९६,३४७।– िफता� गनु� पन�मा � ७,५१,२२०।– मा� लेखापरी�णको �ममा िफता� गरेको दे�खएकाले बाँक� रकम �देश स��त कोष िफता� ह�नुपन� �.

३४५,१२८

४३.३ �रतपूब�कको कर िबजक – मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद गनु�पन� �यव�था छ
। तर यस गाउँपा�लकाले िविभ� िनमा�ण �यवसायीको ठे�का कारोवारमा वीमा ि�िमयम रकम भु�ानी गदा� �यवसायीको िनयम पूक� कको कर वीजक बेगर देहाय अनुसारका िनमा�ण
�यसायीलाई वीमा शु�क र�सदको आधारमा सोझै भु�ानी गरेको दे�खयो । यसवाट �यवसायीको वा�तिवक कारोवारको �ितिन�ध�व ह�न स�ने अव�था नरहने ह� ंदा िवमा ि�िमयम शु�क
समेत समावेश भएको �यवसायीको कर िवजकको �माण पेश ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित िनमा�ण �यवसायीको नाम मु अक दता� नं ठे�का नं िवजकमा सममावेश नभएको वीमा ि�िमयम रकम

३।०७९।२।५ गजुरमु�खमाई िनमा�ण सेवा दमक ६०६८७८७५१ एन�सिव ४।०७८।७९ १४८४४.६३

११।२०७९।३।२४ थपरा फुङ क�सट��सन �ा.�ल ६०९७११३७२ एन�सिव ९।०७८।७९ ४४,८९०.९२

ज�मा ५९,७३५.५५

५९,७३५.५५

४४ ठे�का �यव�थापन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४.१ ठे�का नं. NCB ३।२०७८: पा�लकाले �देश समपुरक अनुदानबाट NCB ३।२०७८।०७९ िबिप माग� िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायी जानुका िब�डस� �ा.�ल. इलामबाट स�प� गराई �
३३,९१,४०४।– को काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरी भु�ानी गरेको छ । २०७८।०८।०२ मा स�झौता र काया�देश भएको यो ठे�काको �याद २०७९।०१।३१ रहेकोमा २०७९।०२।
२३ मा मा� काय� स�प� भई पूव� िनधा��रत �ितपूित� असुल गरी भु�ानी गरेकोमा िनमा�ण �यवसायी कोष िनयमावली २०५६ अनुसार स�झौता रकम � ३४,८१,४४०।७२ को सू�य
दशमलव १० �ितशतले ह�ने रकम उ� कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था भएतापिन पा�लकाले उ� रकम कोषमा दा�खला गरेको �माण बेगर क�ा नगरी भु�ानी ग�रएकोले उ� रकम
कोषमा दा�खला भएको �माण पेश गन� �.

१) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ अनुसार � २० लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गदा� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण �थलको काय� �ज�मा �लएपिछ ह�ता�तरण
�माणप� जारी ह�ने िदन स�मको ख�रद स�झौताको िबमा गराउनु पन� �यव�था रहेको छ । यस िनमा�ण काय�मा वीमाकोलािग �ोिभ�जनल �पमा � ५०,०००.०० बजेट �यव�था भएतापिन
िनमा�ण �यवसायीले उ� ठे�काको िबमा गराएको दे�खएन।उ� काय�को जो�खम बहन गन� गरी िनमा�ण �यवसायीलाई िनयमको पालना गराउन काया�लयले आव�यक पहल नगरेको दे�खयो ।

३,४८१

४४.२ ठे�का नं. NCB ४।०७८।०७९: पा�लकाले �देश समपुरक अनुदानबाट NCB ४।०७८।०७९ को ठे�का माफ� त तामाखोला िचहानडाँडा भोटेडाँडा �तरो�ती काय� िनमा�ण �यवसायी
गजुरमुखी माई िनमा�ण सेवा क�पनी दमक�ारा िनमा�ण गराई २०७८ मं�सर १० को स�झौता र काया�देश अनुसार २०७९।०१।३० को �याद िभ� काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरी
२०७९।०२।०५ मा िनमा�ण �यवसायीको अ��तम िबल र �ितवेदन अनुसार � २२,९६,५०२।– भु�ानी गरेकोमा उ� भु�ानीमा िन�न �यहोरा दे�खएका छन् :

१) �वीकृत लागत अनुमानमा ६४.०३ �ितशत घिटमै ठे�का �वीकृत भई िनमा�ण काय� स�प� भएको दे�खदा �वीकृत लागत अनुमानको यथाथ�ता र कामको गुण�तरीयतामा आ�व�त
ह�न सिकएन ।
२) साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा २७ र स�झौता अनुसार मम�त स�भार अव�ध भ�दा १ मिहना बढी अव�धको � १७,०९,०९०।– को काय� स�पादन जमानत पेश ह�नुपन� मा
२०७९।०८।०५ स�मको मा� गरी सोही आधारमा स�झौता गरेकाले मम�त स�भार अव�ध २०८०।०१।१० स�मको �याद भएको काय� स�पादन व�क जमानत पेश ह�नु पन� �.

३) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ अनुसार � २० लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गदा� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण �थलको काय� �ज�मा �लएपिछ ह�ता�तरण
�माणप� जारी ह�ने िदन स�मको ख�रद स�झौताको िबमा गराउनु पन� �यव�था रहेको छ । यस िनमा�ण काय�मा वीमाकोलािग �ोिभ�जनल �पमा बजेट �यव�था भएतापिन िनमा�ण �यवसायीले
मा� १८ िदन सन् २०२२।०४।२६ दे�ख २०२२।०५।१३ स�मको िबमा गराई � १४,८४४।६३ भु�ानी �लएको छ । यसबाट उ� काय�को जो�खम बहन गन� गरी िनमा�ण �यवसायीलाई
िनयमको पालना गराउन काया�लयले आव�यक पहल नगरेको दे�खयो ।
४) िनमा�ण �यवसायी कोष िनयमावली २०५६ अनुसार िनमा�ण �यवसायीले ठे�का स�झौता अनुसारको रकममा सू�य दशमलव १० �ितशतले ह�ने रकम उ� कोषमा दा�खला गनु�पन�
�यव�था भएतापिन पा�लकाले उ� रकम कोषमा दा�खला गरेको �माण बेगर क�ा नगरी भु�ानी ग�रएकोले स�झौता रकम � २३,३६,६५७।– को सू�य दशमलव १० �ितशतले ह�न
आउने रकम दा�खलाको �माण पेश गन� �.

१,७११,४२७

�म भौचर
न�बर
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४४.३ ठे�का नं. NCB ९।०७८।०७९: तामाखोला िचहान डाँडा सडक �तरो�ती काय�का लािग िनमा�ण �यवसायी थपरा फुङ क��ट��सन �ा �ल सँग २०७९।०२।०९ को स�झौता तथा
काय�देश अनुसार २०७९।०३।१५ मा काय� स�प� गन� गरी सु� लगत ��टमेट � ४१६२९५६।७३ भएको िनमा�ण काय�को लािग � १९५२३८७।१२ मुअकर सिहतको स�झौता भएकोमा
२०७९।०३।१४ मै उ� काय� स�प� गरी सोही अनुसार काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरी भौ. नं ११,३।२४ बाट � १९,५२,२७८।– खच� लेखेकोमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् :

१) िनमा�ण �यवसायी कोष िनयमावली २०५६ अनुसारको स�झौताद रकम � १९,५२,३८७।१२ को सू�य दशमलव १० �ितशतले ह�ने रकम दा�खला �माण पेश नभएको �.

२) िनमा�ण �यवसायीले जा�र गरेको कर िबजक अनुसार � १९,०७,९८७।१२ भु�ानी भएकोमा िनजले िबमा ि�िमयम बापतको रकम � ४४,८९१ उ� िबजकमा समावेश नगरी भु�ानी
�लएको दे�खएकाले सोको कर िबजक जारी ह�नु पन� �.

४६,८४३

४४.४ ठे�का नं. NCB ८,०७८।०७९: िव .िप. माग� िनमा�ण ह�टे कुसु�डे ख�डमा िनमा�ण �यवसायी जानुका िव�डस�ले उ� काय� गन� मू अ कर सिहतको लगत ��टमेट २९,४१,७७३।६७
भएकोमा २८,८४,९६७।१० मा ठे�का �वीकार गरी तोिकएको �याद भ�दा ११ िदन िढलाईमा काय� स�प� गरी सो बापत � २८,४४,९६७।१० माग दाबी गरेकोमा �देश समपुरकबाट �
१६,०८,५९६।– र गा पा समपुरक बाट � १२,२०,७२३।– समेत ह�ने � २८,२९,३१९।-मा � १५,६४८ ज�रवना क�ा गरी खच� लेखेकोमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् :

१) िनमा�ण �यवसायी कोष िनयमावली २०५६ अनुसारको स�झौताद रकम � १९,५२,३८७।१२ को सू�य दशमलव १० �ितशतले ह�ने रकमको दा�खला �माण पेश नभएको �.

२) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ अनुसार � २० लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गदा� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण �थलको काय� �ज�मा �लएपिछ ह�ता�तरण
�माणप� जारी ह�ने िदन स�मको ख�रद स�झौताको िबमा गराउनु पन� �यव�था रहेको छ । यस िनमा�ण काय�मा वीमाकोलािग �ोिभ�जनल �पमा � ४०,०००.०० बजेट �यव�था भएतापिन
िनमा�ण �यवसायीले उ� ठे�काको िबमा गराएको दे�खएन।उ� काय�को जो�खम बहन गन� गरी िनमा�ण �यवसायीलाई िनयमको पालना गराउन काया�लयले आव�यक पहल नगरेको दे�खयो ।
३) अ�य िनमा�ण काय�को ठे�कामा पया�� �ित�पधा� भएतापिन यस ठे�कामा एक मा� बोलप� परेको छ र सो मा १.९३ �ितशत मा� घटेको दे�खदा पया�� �ित�पधा� भएको दे�खएन ।

२,८५४

४५ साना �संचाई काय��म तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.१ िविभ� मम�त संभार कोष : यस वष� साना �संचाई काय��मको लािग संघीय सरकारबाट �. २ करोड �यव�था भइको दे�खयो । सािबकका चार �मागत आयोजना र यस बष� संचालनमा आएका ५
नयाँ आयोजना गरी कुल ९ आयोजना संचालनामा रहेकोमा यो बष� ५ आयोजना स�प� भई ४ �मागतमै रहेका छन् । यस काय��ममा कुल लागतमा उपभो�ा, �थािनय सरकार, �देश
सरकार, सिघय सरकार तथा �वीस सरकारको सहभािगता �मश १० ,२०, २०, २० र ३० �ितशत रहेको मा यस काय��ममा सहयोिग वा साझेदार सं�थाबाट पुरा गनु� पन� िववरणको २
न मा योजनाको िनमा�ण लागतको क�तीमा १ �ितशत रकम मम�त तथा संभारका लािग अ�ीम नगदको �पमा उपभो�ा सं�थाले स�झौता गनु� अगाव ैज�मा गनु� पन� �यव�था गरेको पाईयो ।
साठी त�ो �सचाई जल उपभो�ा सं�थाले िमित २०७८/९/२६ मा स�झौता गदा� आयोजनाको कुल लागत ६४२४३०३.८६ को ह�ने ६४२४३. को ज�मा �माण बेगर स�झौता गरेको
दे�खयो । य�तै �यहोरा अ�य आयोजनाह�को पिन रहेकोले सव ैआयोजनाको मम�त संभार कोषमा दा�खखला भएको �माण पेश ह�नु पन� �.

�सन नाम स�झौता िमित स�झौता िमित १ �ितशत कुल लागत

१ साठी त�ो �सचाई जल उस ९/२६/२०७८ ३/२५/२०७९ ६४२४३.०४ ६४२४३०३.८६

२ ितन घरे जल उस ९/१२/२०७८ ३/२५/२०७९ ५२८२८.५६ ५२८२८५५.७३

३ लालेखोला �स�टार �सचाई जल उस ९/२५/२०७८ ३/२५/२०७९ ४१६५२.३१ ४१६५२३०.७८

४ रतुवा िच�डे ठुलो बेसी जल उस ९/१२/२०७७ ३/२५/२०७९ २७१६८.६ २७१६८५९.६७

५ मुल कुलो �सचाई जल उस १०/५/२०७८ ३/२५/२०७९ ८७१३८.१३ ८७१३८१३.१२

६ बयरबोटे �सचाई जल उस १२/९/२०७८ ३/२५/२०७९ ३७३५७.०४ ३७३५७०४.३२

७ हाङमायाक �सचाई जल उस १०/५/२०७८ ३/२५/२०७९ ९९०५१.९५ ९९०५१९५.२०

८ कटहरे जल उस ६/१९/२०७८ ३/२५/२०७९ ५६९४१.७३ ५६९४१७३.२६

९ फेवा कुलो जल उस १२/२३/२०७७ ३/२५/२०७९ ७५४७३.९५ ७५४७३९५

ज�मा ५४१८५५ ५४१८५५३०.९४

५४१,८५५.३१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.२ िविभ� स�झौताको ख�ड ग को देहायमा योजनालाई आव�यक िनमा�ण समा�ीह� ख�रद गदा� क�तीमा ३ वटा दरभाउ प� माफ� त समयमै ख�रद गनु� पन� र यसका लािग परामश� दाताको सहयोगह�ने
�यव�था रहेकोमा यसको पालना नभएको अव�थामा समेत परामश�दाता र गाउँपा�लका बाट भु�ानीका लािग �सफा�रस गरेको दे�खयो । यस काय��मको मालब�तु ख�रदमा स�झौताको
पालना भएको नदे�खएकोले स�व� प�लाई �ज�मेवार वनाई उ� खच� िनयिमत ह�नु पद�छ ।

�म योजनाको नाम समा�ी ख�रद मु�य

१ साठी त�ो �सचाई जल उस स�प� िनमा�ण समान ४१७४४४८

२ कटहरे �सचाई जल उस �थम �रिनङ िबल २९३१७३६

३ फेवा खोला �सचाई जल उस �थम �रिनङ िबल ३७८८२०१

४ हाङमायाक �सचाई जल उस �थम �रिनङ िबल ४२३७६१२

५ मुल कुलो �सचाई जल उस �थम �रिनङ िबल २०७३०८९

६ बयरबोटे �सचाई जल उस अ��तम रिनङ िबल ५५८८४३

७ ितनघरे �सचाई जल उस अ��तम रिनङ िबल १२७७२०८

८ लाले खोला �स�टार �सचाई योजना अ��तम रिनङ िबल २०९३६९३

९ रतुवा िच�डे ठुलोवेशी �सचाई जल उस अ��तम रिनङ िबल १७९१९२६

ज�मा २२९२६७५६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.३ िविभ� साझेदारी लगानी आयोजनामा खच� गदा� संझौतामा उ�े�खत अनुपात अनुसारको �ोतवाट खच� ले�नु पद�छ । यस काय��ममा कुल लागतमा उपभो�ा, �थािनय सरकार, �देश सरकार,
सिघय सरकार तथा �वीस सरकारको सहभािगता �मश १० ,२०, २०, २० र ३० �ितशत रहेको मा संझौता अनुसार गनु� पन� खच� अनुपातमा �वीस �ोतवाट ह�नु पन�मा अ�य �ोतवाट
१३,०४,०७८ खच� गेको दे�खयो । उ� खच�को �ोतगत खच� िहसाव िमलान ग�र सोको �माण पेश गनु� पन� दे�खएको िन�नानुसारको � .

�.स खच� िववरण खच� गरेको �ितशत रकम

१ आयोजनाको कुल लागत १०० ५४१८५५३०.९४

२ उपभो�ा सिमितवाट ह�ने सहभािगता १२.२१ ४१८६२६७.८२

३ संघीय सरकार १९.४१ ६६५६३९९.

४ �वीस २६.२ ८९८४८११.

५ �देश सरकार १९.२५ ६६०१०००.

६ �थानीय तह २२.९४ ७८६७८१६.९

७ हाल स�मको ज�मा खच� १०० ३४२९६२९५.७२

१,३०४,०७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ िव�ुत िव�तारमा उपभो�ा सिमित 

�ममूलक तथा रोजगार वृि� गन� काय�मा उपभो�ा सिमितलाई काममा सहभागी बनाउनु पद�छ । पा�लकाले यो वष� उपभो�ा सिमित माफ� त िन�न ४ िव�ुत िव�तार आयोजनाको काय� उ स
माफ� त स�प� गरेको भनी � २८००००० अनुदान खच� लेखेको छ । आ�थ�क वष�को अ��य ितर एक ह�ा िभ�मा नै काय� स�प� देखाइएको उ� आयोजनाको साम�ीको लागत
अनुमानमना पा�लकाको तथा िव�ुतको कम�चारीको सहभािगता रहेको छ । लागत अनुमान अनुसार ख�रद भएका साम�ीको गुण�तर �मािणत भएको छैन । असार ११ मा इटह�र बाट
चलान भएका िव�ुत पोल लगायतका सामानको िनमा�ण काय� असार १२ मै स�प� भएको �यहोरा अनुगमन सिमितले उ�ेख गरेको दे�खयो । �े�ता साथ रहेको फोटोह�बाट कतै ित
साम�ी जडान भईरहेको कतै य�त� चौर र बाटोमा रहेकव अव�था पिन �े�ताबाट दे�खयो । यसरी पेश भएका �े�ताबाट उ�े�खत समयमा काय� स�प� अस�भव दे�खएकोमा पिन स�प�
�माण बनेकोमा काय� स�प� भउकोमा आ�व�त ह�न सिकएन ।िव�ुितय जडान काय� उ�च जो�खमय�ु काय� भएको तथा यसका गुण�तरीय सामानको बारेमा उपभो�ा सिमित सद�यको
स�मता यिकन नभएको अव�थामा य�तो काय� उपभव�ा सिमितबाट गराउनु जो�खमय�ु ह�द ैपिन पा�लकाले िनण�य गरी खच� गरेको छ । जुन उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने उ�े�य
िवप�रत रहेको छ ।

� स उपभो�ा सिमितको नाम भु�ानी रकम

१ लािमडाँडा िव�ुत िव�तार उ स वडा १ १४४१२१६

२ वडा�तरीय िव�ुत िव�तार उस वडा ३ ६००३९२

३ खु��ुका िव�ुत िव�तार उ स वडा ३ ६००७३२

४ भोटेडाँडा र�से िव�ुत िव�तार उ स वडा ६ ८१५८६०

ज�मा: ३४५८१५६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ उपभो�ा तथा लाभ�ाही बाट ह�ने कामको अव�था 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ४४ अनुसार प�रयोजनाको मु�य उ�े�य नै रोजगारी �सज�ना गन� वा लाभ�ाही समुदायलाई सहभािग गराउने भएमा �य�तो वग�लाई तोिकए
बमो�जमको काय�िव�ध पुरा गरी काम गराउने वा सेवा �लने �यव�था रहेकोमा यस पा�लकाले िविभ� िनमा�ण काय�मा २० �ितशत जनसहभािगता र ८० �ितशत मेिशनरी �योग भएको काम
सो वग�बाट गराएको दे�खयो । यसरी अित �यनु जनसहभािगतामा काय� गराउदा उपभो�ा लाभ�ाही समुदायबाट काम गराउने आशय र उ�े�य अनुसारको खच� �णालीको काया��वयन
भएको दे�खएन । यसका केही उदाहरणह� िन�न छन् :

गो.भौ.नं र िमित वडा.नं उपभो�ा सिमितको नाम लागत अनुमान काया�लयको सहभािगता उपभो�ा सिमितको सहभािगता मेिशनरी उपयोगमा खच�

६,०७८।०८।०९ १ सडक मम�त उस ६००६०० ५००००० १००६०० ५०००००

९,०७८।०८।२२ ३ भोटेटार केराबारी मोटर बाटो २६५०७१ २२०००० ४५०७१.४४ २२०६०६

११,०७८।०८।२२ १ सदामखोप बरभ��याङ सडक �तरो�ती ५४१९३३ ४५०००० ९६०० ४५१७४०

१५,०७८।०९।१२ ४ चारपैरे �समलटार अ�जङगरे सडक मम�त ३६०१७३ ३००००० ६०१७३ ३०००००

२५,०७८।११।०१ ६ मावा िवरमाने खु��ुका कृिष सडक िनमा�ण ३६०३६४ ३००००० ६०३६४ ३०००००

१८,०७८।०९।२१ ५ वडा�तरीय सडक मम�त १०२०१४५ ८५०००० १७०१४५ ८५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ िविभ� सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले कुनै पिन ख�रद गदा� तोिकएनुसार लागत अनुमान तयार गरी गनु�पन� �यव�था छ । �यसैगरी साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ १(क) मा सोझै ख�रद गन� सिकने रकम �समा र १(ख) मा एक आ�थ�क वष�मा १(क) मा तोिकएको रकम �समाबाट ख�रद गन� सिकने �कृया स�ब��ध
�यव�था छ । �यसैगरी मालसामान ख�रद गदा� �पेिशिफकेशन �वीकृत गरी मा� गनु�पन�मा सो अनुसार नगरी एकै �कृितको साम�ी पटक पटक गरी एउटै फम� समेतबाट ख�रद गन� गरेको
पाइयो । यस स�ब�धमा नमुना परी�ण गदा� पा�लकाले तप�सलको ख�रद काय� ऐनमा तोिकएनुसार लागत अनुमान तयार नगरेको, �पेिशिफकेशन तयार नगरेको र एकै �कृितको सामान
पटक पटक गरी र एकै फम�बाट एक वष�मा एक पटक भ�दा बढी सोझै ख�रद गरेकोले िनयम स�मत नदे�खएको �.

भौ.नं. र िमित ख�रद साम�ी भु�ानी पाउने ख�रद रकम

४७-०७८।११।११ फिन�चर शुभ ल�मी फिन�चर उ�ोग ४५६०६२

१७३-०७९।२।१३ फिन�चर स�तोष ��टल फिन�चर ३७१२०५

१६६-०७९।२।११ फिन�चर शुभ ल�मी फिन�चर उ�ोग ८७०१०

२८४-०७९।३।२४ फिन�चर स�तोष ��टल फिन�चर ३८१९४०

२९३-०७९।३।२५ �यापटप भैरव इ�टरनेशनल ५९८८०९

१२-०७८।८।२२ �यापटप ि��टर नेशनल ट� ेड ४२०७५०

१३३-०७९।१।१४ �यापटप ि��टर भैरव इ�टरनेशनल १३४०००

ज�मा २४४९७७६

२,४४९,७७६

४९ ख�रदको आव�यकता 
काया�लयले साम�ी ख�रद गदा� वा�तिवक आव�य�ाको आधारमा ख�रद गरी �यसरी ख�रद भएको साम�ीको समुिचत �योग गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाले यस वष� ल��त वग�को लागी भनी
६० थान िव�ुितय चुलो मुनाल बायो�यास िनमा�ण तथा उजा� िवकास क�पनीबाट �. ३३२८९८/- मा ख�रद गरेकोमा लेखापरी�ण अवधी स�म पिन िवतरण नभई �ज�सीमा मौ�दात रहेको
पाइयो । यसरी साम�ी ख�रद गरी लामो अव�धस�म मौ�दात रा�दा सामानको गुण�तरमा समेत �ास ह�न जा�छ । तसथ� पा�लकाले वा�तिवक आव�य�ाको आधारमा मा� साम�ी ख�रद
गरी उ�े�य अनु�प काय��म स�ालन गरी िवतरण गन� �यान पुया�उनुपन� दे�खएको �.

३३२,८९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० लागत अनुमान खुलाएको 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ र साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा मालसामान ख�रदको सूचनामा लागत अनुमान अंक खुलाउनुपन� �यव�था दे�खदनै । गाउँपा�लकाले सोलार
ख�रदको दरभाउप�को सूचनामा लागत अनुमान अंक खुलाएको पाईयो । लागत अुमान अंक सूचनामा खुलाएको समेत कारणले लागत अनुमानकै हाराहारीमा दरभाउप�को कबुल अंक
�वीकृत गरी स�झौता भएको पाइयो । मालसामान ख�रदको दरभाउप�को सूचनामा लागत अनुमान अंक खुलाउन िम�ने दे�खदनै ।

५१ सोलार ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा साव�जिनक िनकायले ख�रदको स�झौता अनुसार िबल िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धकको वा�तिवक काय�स�प� नापजाँच
�ितवेदन संल� राखी वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले उजा� शश�त काय��म तथा गाउँपा�लका पँू�जगत िशष�कबाट लि�त वग�ह�को लागी
५० वाटको ६४ थान सौय� घरासायी �णालीका मालसामान �सलब�दी �कृयाबाट इलाम सोलार सिभ�स माफ� त ख�रद गरी �. १०६५८१६/- खच� गरेको पाइयो । ख�रद स�झौताको शत� नं
१ मा पा�लकाले तयार गरेको �ािव�धक �पे�सिफकेशन बमो�जमका सौय� घरासायी �णालीका मालसामान आपूित�, जडान तथा प�र�ण काय�स�प� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले ख�रद
गरेका उ� ६४ थान सोलार �ािव�धक �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको तथा सो को जडानको काय� स�प� �ितवेदन समेत तयार नगरी उ� साम�ीको भु�ानी भएको दे�खएकोले
ख�रद भएको सोलार साम�ीह�को जडान तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �.

१,०६५,८१६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ पाइप जडान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा साव�जिनक िनकायले ख�रदको स�झौता अनुसार िबल िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धकको वा�तिवक काय�स�प� नापजाँच
�ितवेदन संल� राखी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले िवपद �यव�थान कोषबाट �ित��त योजनाह�को लागी देहाय अनुसार पाईप ठे�का माफ� त ख�रद गरी �. ३५०६७२९/-

खच� गरेको पाइयो । ख�रद गरेका उ� पाइपह� िविभ� ७१ वटा योजनामा �योग गनु�पन�मा वडा अ�य�ह�लाई बुझाइएको भरपाई �ा� भएकोले उ� पाइपह� योजनामा �योग भएको
�ािव�धक नापजाचँ र नापी िकताब खुलाउनुपन� दे�खएको �.

पाइपको �कार NS-२० NS-२५ NS-३२ NS-४० NS-५० NS-६३ NS-७५ NS-९० पाइप बु�झ�लएको वडाअ�य�

वडा १ ४००० २१०० ४०० ६०० ५०० ७३० ० ० भुपाल योङहाङ

वडा २ ४८०० १७०० ० ० ७०० ५०० ० ३०० कृ�ण बहादरु ब�नेत

वडा ३ ३३०० १२०० १९०० १००० ७५० १५० ० ० ल�मण राई

वडा ४ २७०० १०० ४०० २००० १५०० ३०० ० ० निवन �ल�बु

वडा ५ ३३०० ० ५५० १०५० ० ० २२० ० नरे�� कुमार राई

वडा ६ ४१०० ५१५० १००० ० ० ० ० ० �िदप सा�पाङ

कुल सं�या २२२०० १०२५० ४२५० ४६५० ३४५० १६८० २२० ३००

३,५०६,७२९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ �रटे�सन मिन क�ी नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३(४) अनुसार रिनङ िवल वा अ�य िवजकको भु�ानी िददाँ स�झौता अनुसार �रटे�सन मनी बापतको ५% रकम क�ी गनु�पन� र उ�
�रटे�सन मनी �ुटीस�याउने दािय�व सिकएप�चात, कर समायोजन पेश गरेपिछ िफता� िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका फम�ह� सँग मालसामान ख�रद काय�को भु�ानी गदा�
स�झौतामा भएको �ावधान अनुसार ५% �रटे�सन मनी क�ी नगरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले िनयमानुसार नदे�खएको �.

गो भौ नं. र िमित आपूत�कको नाम ख�रद साम�ी भु�ानी रकम �रटे�सन मिन बापतको रकम

२८-०७९।२।६ दि�णकाली �लाि�क इ�ड��ट�ज �ा.�ल. एच िड िप ई पाइप ३५०६७२९ १७५३३६

४६-०७९।३।२३ इलाम सोलार सिभ�स सोलार ख�रद १०६५८१६ ५३२९०

ज�मा २२८६२६

२२८,६२६

५४ नेपाल सरकारको पुव� �वीकृती नदे�खएको 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ दफा ११ को उपदफा ८ मा �थानीय तहले �देश सरकारको परामश�मा नेपाल सरकारको पूव� �वीकृित �लई िवदेशका कुनै �थानीय सरकारसँग
भिगनी स�ब�ध कायम गन� स�ने �यव�था गरेको छ । यस पा�लकाले १८ जनवरी २०२२ (२०७८ माघ ४) मा दि�ण को�रयाको Inge County का �मुख Sang Ki Choi सँग मौसमी
कामदारको आदान �दान गन� गरी स�झौता गरेको छ । उ� स�झदता गन�का लािग को�रयाबाट आएका ४ �ितिन�धको आतेजाते तथा बसाई खच� बापत पा�लकाले भौ न र िमित २४५-

०७९।१।११ बाट �.२१५४०२/- खच� लेखेको छ । यसरी दईु देशको �थानीय सरकार िबच भिगनी स�ब�ध कायम गन� �देश १ को सरकारसँग च. नं. ३१२ िमित ०७८।१०।२८ मा
अनुरोध गरेतापिन त�प�चात दवु ैसरकारबाट कुनै जानका�र िदएको �माण पेश भएन । ऐनको उ�े�खत �यव�था पालना नभएको र पूव� �वीकृित वेगर MOU मा स�झौता गन� आधार तथा
खच� ले�ने �माण पेश ह�नु पन� �.

२१५,४०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ परामश� सेवा ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, िनयम १२ मा साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� अनुसार परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गरी
�ित�पधा�को मा�यमले बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने सुिन��चत भएका आयोजनाह�को परामश� सेवा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले यो वष� �वीकृत वािष�क काय��म
अनुसार देहाय बमो�जमको काय� परामश� सेवाबाट गराई �ितवेदन �ा� गरेको छ ।

भौ नं. र िमित काय� िववरण परामश� दाता कुल भु�ानी

२८०-०७९।२।११ म�यमका�लन खच� संरचना िनमा�ण पानोरमा �रसच� से�टर �ा. �ल. ४८७०३०

२८२-०७९।२।११ राज�व सुधार योजना िनमा�ण इ��ट� गेटेड �टिड ए�ड �रसच� से�टर ४८५३३५

२८४-०७९।२।११ आ�त�रक िनय��ण �णाली िनमा�ण बजार िवकास के�� �ा.�ल. ४३९५७०

२८७-०७९।२।११ िदगो िवकास ल�यको �थानीिककरण �ी �स�सटी सोलुसन ए�ड �रसच� क�पनी �ा. �ल. ४६२९७२

३९२-०७९।३।२१ भौगो�लक सुचना �णाली त�या� तयार �ीन इिन�सएिटभ सोलुसन �ा.�ल. ४६८२७२

१५८-०७९।२।११ ट� ा��पोट� मा�टर �लान िडिपआर साथ�क इ��जिनयर क�स�टे�सी �ा.�ल. ११०६८३५

१६२-०७९।२।११ सामुदाियक हल तथा कब�ड हल िनमा�ण िडिपआर रेनुका इ��जिनय�र� ए�ड क��ट��सन �ा. �ल. १२२५४८५

२७४-०७९।३।२४ बागमारा पिव� पाक� को िडिपआर इभ�भ इ��जिनय�र� �ा. �ल. ८४६९३५

१६०-०७९।२।११ ईभा� टोवाहा� सडक िडिपआर ए एन के इ��जिनयर क�स�टे�सी �ा.�ल. ११३२०५६

१६४-०७९।२।११ सा�लक भ��या� सुवािचन िचबुवा ईभा� रोड िडिपआर �रज इ��जिनयर क�स�टे�सी �ा.�ल. १५८८८७२

२७६-०७९।३।२४ ह�लाक देउराली िब��ड� रोड िडिपआर इभन आक�  इ��जिनयर क�स�टे�सी �ा.�ल. ८७३३७४

य�तो खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पुजी
िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ित�पधा�को मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा सो
गरेको दे�खएन । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६

गैर सरकारी सं�था माफ� त काय��म 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९९ मा १० लाख �पैयाँ भ�दा कम रकमको काय� मौजुदा सुिचमा रहेका �ैह सरकारी सं�थाबाट सूचना �काशन गरी स�भव भए स�म ६
वटा र क��तमा ३ वटा सँग आ�थ�क ��ताव माग गरी कामको आव�य�ा, िक�सम, समयाव�ध, गुण�तर, जनशि�, काय� स�ालन िव�ध सिहतको काय� �े�गत शत� र लागत मू�या�न िव�ध
अनुसार पारदिश� �पमा छनौट गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� लि�त समुह तथा वग�को लािग िविभ� काय��म तथा ता�लम संचालन गन�को लागी छनौट भएको संघ सं�थाह�को
छनौट �कृया िनयमावलीमा �यव�था भए बमो�जम पारदश� �हेको पाइएन । साथै िविभ� काय��म तथा ता�लम वडा काया�लयले आफै काय�देश िदएको र सोझै सं�था छनौट गरेको पाइयो
। अ�धकांश काय��म तथा ता�लममा खच�को न�स�, काय� �े�गत शत� तयार नगरी ता�लम स�चालन गरेको र सहभागीह�को छनौटको मापद�ड �प� नदे�खएकोले काय��मले अपे�ा
अनुसार �ितफल �ा� ह�ने िव�व�त आधार दे�खएन । यसरी काय��म स�ालन गन� पटक पटक गरी एउटै सं�थालाई ऐनमा �यव�था भएको �समा भ�दा बढी सोझै ख�रदको �समा नघाई
ख�रद गरेको पाइयो । यस �कारका ता�लम तथा काय��म स�ालन गदा� लि�त वग�को सिह पिहचान गरी उ�म िवकास काय��म सँग नदोहो�रने �वृ��को तथा �थानीय �ोत साधन र
�मताको �योगलाई समेत िवचार गरी ऐन िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार स�ालन गनु�पद�छ ।

काय��म काय��म स�ालक भु�ानी
रकम

कैिफयत

�सलाई कटाई ता�लम रौताहा टे��नकल कलेज �ा.�ल. २६६११५ रौताहा टे��नकल कलेज �ा.�ल.को कुल काय��म �.

१९५६२८४/-
मोटरसाइकल मम�त ता�लम रौताहा टे��नकल कलेज �ा.�ल. ३९८३२५

हाउसवायरी� ता�लम रौताहा टे��नकल कलेज �ा.�ल. ४९७२००

ढाका बुनाई ता�लम रौताहा टे��नकल कलेज �ा.�ल. ३४८६०५

गुिडया तथा कुसन िनमा�ण ता�लम रौताहा टे��नकल कलेज �ा.�ल. २४८०३५

वाँसका साम�ी िनमा�ण ता�लम रौताहा टे��नकल कलेज �ा.�ल. १९८००४

�यावसाियक बा�पालन ता�लम पूवा��ल ��कल ए�ड इ��जिनय�र�
क�स�टे�सी �ा. �ल

२९८००० पूवा��ल ��कल ए�ड इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा. �ल को कुल
काय��म �. १६८०५७८/-

जन�ितिनधी तथा कम�चारीको �मता िवकास
ता�लम

पूवा��ल ��कल ए�ड इ��जिनय�र�
क�स�टे�सी �ा. �ल

९३६०२४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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मिहला िहंसा, कानुनी सचेतना बाल िववाह स�ब�धी
चेतना काय��म

पूवा��ल ��कल ए�ड इ��जिनय�र�
क�स�टे�सी �ा. �ल

१४८५००

आधारभुत ढाका बुनाइ ता�लम पूवा��ल ��कल ए�ड इ��जिनय�र�
क�स�टे�सी �ा. �ल

२९८०५४

�यटुी पाल�र तथा मेकअप ता�लम िपरािमड टे��नकल इ�सिट�यटु �ा. �ल. २९८००० िपरािमड टे��नकल इ�सिट�यटु �ा. �ल.को कुल काय��म �.

१७७०५४८/-
लघु उ�म स�ब�धी िविभ� ता�लम िपरािमड टे��नकल इ�सिट�यटु �ा. �ल. १४७२५४८

प�का�रता �िश�ण ता�लम बुल�द म�टीटे��नकल िमिडया �ा. �ल. १५०७३० बुल�द म�टीटे��नकल िमिडया �ा. �ल. को कुल �. १७९२४३७/-

स�ार सीप र �थानीय तहको समाचार लेखन
ता�लम

बुल�द म�टीटे��नकल िमिडया �ा. �ल. १९९२८६

नेतृ�व िवकास ता�लम बुल�द म�टीटे��नकल िमिडया �ा. �ल. १४८६५१

सुशासन �व��न काय��म बुल�द म�टीटे��नकल िमिडया �ा. �ल. ७३६७६

�यवसायीक योजना स�ब�धी ता�लम बुल�द म�टीटे��नकल िमिडया �ा. �ल. ६४५७९

सुशासन �व��न काय��म बुल�द म�टीटे��नकल िमिडया �ा. �ल. ७४०००

बालमै�ी काय��म बुल�द म�टीटे��नकल िमिडया �ा. �ल. ९९९९९

योजना तजु�मा तथा �थानीय समाचार लेखन
ता�लम

बुल�द म�टीटे��नकल िमिडया �ा. �ल. १५००००

�थानीय िवषय पा�पु�तक लेखन काय��म बुल�द म�टीटे��नकल िमिडया �ा. �ल. ५४३६६५

साव�जिनक सुनुवाई काय��म बुल�द म�टीटे��नकल िमिडया �ा. �ल. २८९५४६

पाँच वष� गितिवधी �काशन बुल�द म�टीटे��नकल िमिडया �ा. �ल. ७१९८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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खोजमुलक ��का�रता ता�लम हरहर िमिडया �ा. �ल. २४८५४९

माङसेबुङ बुलेिटन िनमा�ण हरहर िमिडया �ा. �ल. २५००००

प�का�रत िफचर लेखन ता�लम माङसेबुङ प��लकेशन ए�ड िमिडया
�ा.�ल.

१५००००

फुटवल �िश�ण शेपा� म��ट ट� े िन� से�टर �ा.�ल. २३३९१०

िविभ� सचेतना ता�लम तथा काय��म माङसेबुङ गाउँपा�लका �त�रय मिहला
सम�वय सिमित

४०६००० सं�था दता�, स�झौता नभएको सोझै छनौट

तरकारी खेती स�ब�धी ता�लम माङसेबुङ गाउँपा�लका �त�रय मिहला
सम�वय सिमित

९५४५५ सं�था दता�, स�झौता नभएको सोझै छनौट

एभाकाड�, कागती, किफ, िकवी खेती ता�लम मंगलबारे यनेु�को संगी िश�ा काय��म १९७००० िवजक जारी नगरेको, समाज क�याणका लािग दता�

५७ ��टवेयर ख�रद 

नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, 2071 को बँुदा नं. 4.1 मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय मा�यमबाट स�ालन गन�का लािग
�योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउनु पन�
�यब�था रहेको छ। सरकारी वेबसाईट तथा स�टवेयर GIDC को Government cloud मा हो�ट गनु�पन� तथा NITC बाट Domain �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ ।पा�लकाले माङसेबुङ
प��लकेशन ए�ड िमिडया �ा. �ल. माफ� त िकराँत �ल�बु भाषा स�टवेयर ख�रद गरी �. ४९४३७५/- खच� गरेकोमा सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृित �लएको दे�खएन । उ� स�टवेयर
पा�लकाले �योगमा �याएको समेत दे�खएन।य�ता स�टवेयर �वीकृित �लएर �योग गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ िव�ालय आँखा िशिवर काय��म 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९९ मा १० लाख �पैयाँ भ�दा कम रकमको काय� मौजुदा सुिचमा रहेका �ैह सरकारी सं�थाबाट सूचना �काशन गरी स�भव भए स�म ६
वटा र क��तमा ३ वटा सँग आ�थ�क ��ताव माग गरी कामको आव�य�ा, िक�सम, समयाव�ध, गुण�तर, जनशि�, काय� स�ालन िव�ध सिहतको काय� �े�गत शत� र लागत मू�या�न िव�ध
अनुसार पारदिश� �पमा छनौट गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िव�ालय आँखा िशिवर काय��म नेपाल ने� �योती संघ, नेपाल माफ� त स�ालन गरी �. ३०००००/- खच� गरेको छ । उ�
सं�थाले पेश गरेको ��तावमा आँखा िशिवर स�ालन गदा� देहाय बमो�जम सं�था समेतबाट खच� �यहोन� उ�ेख भएकोमा उ� सं�थाले आ�नो अंश �यहोरेको पाइएन । साथै सं�था पानमा
दता� समेत भएकोमा उ� सं�थाले काय��म गरेको पान िवजक पेश नगरी टु�े िवजक पेश गरेको छ । अतः ��तावनामा उ�ेख भए बमो�जमको खच� सं�थाले �यहोनु� पन� दे�खएको �.

� सं. िववरण ��तावना अनुसार पा�लकाको अंश ��तावना अनुसार सं�थाको अंश भएको खच� सं�थाले �यहोनु� पन� रकम

१ उपकरण ख�रद ४०००० ६०५०० ३९६४० २३८६३

२ औषधी ख�रद ११०५०० ५०००० ९०७९८ २८२८६

३ �चार �सार ३०००० ० १७५०० ०

४ �वयम सेवक खच� २१००० ३३००० २२००० १३४४४

५ यातायात खच� ४०००० ४०००० ४०८३६ २०४१८

६ �यव�थापन खच� ५४००० १४५०० ५८८०० १२४४७

७ �शासिनक खच� १५००० ५००० २३४०० ५८५०

८ िचिक�सक खच� ० ० ७७०० ०

ज�मा ३१०५०० २०३००० ३००६७४ १०४३०८

१०४,३०८

५९ िवतरण भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन
आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले वडा काया�लय सरसफाई
सामान ओसार पोसार गरेको खच� भनी पु�कर काक�लाई �. १२६००/- खच� गरेकोमा िनजले स�ब��धत �िमकह�लाई भु�ानी िदएको �माण पेश ह�नुपन� �.

१२,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० �मण खच� 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ८ बमो�जम पा�लकाका पदा�धकारी �मण गदा� आ�नो पा�लकाभ�दा बािहर बास ब�नु पन� गरी �मण गनु�परेमा
पा�लका अ�य�ले ३ िदनस�मको �मण आफै र सो भ�दा बढी ७ िदन स�मको काय�पा�लकाको बैठकबाट �वीकृत गनु�पन� र कम�चारीको हकमा �मण िनयमावली २०६४ मा �यव�था भए
बमो�जम �मण आदेशमा �मणको उ�े�य कारण र �मणबाट �ा� ह�ने स�भािवत �ितफल समेत उ�ेख गनु�पन� छ र �मणबाट फिक� एको ३ िदनिभ� �मणबाट �ा� उपल��धको �यहोरा
सिहतको �मण �ितबेदन समेत पेश गनु�पन� छ। यस पा�लकाका पदा�धकारी र कम�चारीह�को वािष�क अनुगमन तथा �मण खच� भु�ानी गदा� �वीकृत �मण आदेशमा �मणको उ�े�य
कारण र �मणबाट �ा� ह�ने स�भािवत �ितफल �प� उ�ेख नगरी �मण गरेको र फिक� दा �ितवेदन पेश गरेको दे�खएन । ऐनको �यव�था अनुसार �मण आदेशको �वीकृित गन� तथा �मण
�ितवेदन पेश गनु� पद�छ ।
�यसतै नमुना छनौट गरी प�र�ण गदा� िन�नानुसारको पदा�धकारीह�ले �मण खच� वापत हवाइ िटकटमा� पेश गरी भु�ानी �लएको तर बोिड��  पास पेश नभएकोमा सो पेश ह�नुपन� �.

�मण गन� पदा�धकारी/ कम�चारीको नाम �मण िमित �लेन िटकट रकम कैिफयत

स�ाहकार िडके�� �ल�बु ०७८।४।२४ ��पुर-काठमा�डौ ३००० बोिड�� पास पेश नभएको

स�ाहकार िडके�� �ल�बु ०७८।४।२४ काठमा�डौ-��पुर ३००० बोिड�� पास पेश नभएको

अ�य� िडके�� इिद�बो ०७८।१२।१ काठमा�डौ-��पुर ४३०० बोिड�� पास पेश नभएको

ज�मा १०३००

१०,३००

६१ इ�धन खच�को मापद�ड 

साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा सवारी साधनको इ�धन, मम�त खच�मा एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड बनाई
काया��वयनमा �याउनु पन� साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन�, सरकारी सवारी साधन अना�धकृत �यि�ले �योग नगन� ज�ता �यव�था गरेको छ । पा�लकाले
उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी पदा�धकारी तथा कम�चारीह�लाई एउटै खच� िशष�कबाट यस वष� �. /- इ�धन खच� गरेको छ । काया�लयले इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरेको छैन भने
सवारी साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� र उपयोगको िववरण खु�ने गरी अिभलेख राखेको छैन । इ�धनमा भएको खच�को वा�तिवकता यिकन गरी असुल फ�य�ट गनु�पद�छ । अत:

इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लगवुक राखेर मा� खच� ले�न तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�खएको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ मोटरसाइकल मम�त 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन
आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले काप�पा�लकाको िमित ०७९।
२।१६ गतेको बैठकको िनण�य नं. ९ को आधारमा गाउँपा�लका अ�तग�तका मोटरसाईकल मम�त गरे बापत पा�थभरा वक� शपलाई �. ४१८८६९/- र �रिशयाना अटोमोवाइ�स �ा.�ल. लाई
�. ६२८१६/- समेत �. ४८१६८५/- भु�ानी गरेको छ । पा�लकाले यसरी मम�त गदा� �वीकृती न�लई मम�त आदेश बेगर सोझै खच� लेखेको रकम िनयमस�मत नदे�खएको �.

४१८,८६९

६३ मू�य अिभवृि� कर िवजक 

मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ अनुसार िव�ेताले �ेतालाई मू�य अिभवृि� कर समावेश व�तु तथा सेवा आपूित� गदा� अिनवाय� �पमा मू�य अिभवृि� कर िबजक
जारी गनु� पद�छ । पा�लकाले यस वष� ए�बुले�स मम�त बापत कृ�ण मोटर �पेयर ए�ड �रपेय�र�लाई (�याट नं. ३०२२२६८०९) �. १३९८००/- भु�ानी िदएकोमा आपूत�कले िनयमानुसार
�याट िवजक जारी नगरी पान िवजक जारी गरेको पाइयो । िनयममा भएको �यव�था अनुसार �याट िवजक जारी नगरी �यान िवजकको आधारमा भु�ानी �लएको रकमको कर समायोजन
भएको �माण पेश गनु�पन� �.

१३९,८००

६४ िनजी स�ाहकार 
गाँउ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३(३) मा गाँउपा�लकाको �मुख तथा उप�मुखले काया�लय �योजनका लािग काया�लयको राज�व, आ�त�रक
आय एवं काय�बोझ समेतलाई �यानमा रा�ख १ जना कम�चारी िनजी सिचवको �पमा रा�न स�ने �यव�था छ । काया�लयले काय�पा�लकाको बैठक समेतबाट िनण�य गराई िनजी सिचवको
�पमा २ कम�चारी िनय�ु गरी तलब भ�ा, चाडपव� खच� बापत चै� मसा�त स�म �. ३६००००/- खच� लेखेको दे�खयो । ऐनमा भएको �यव�था अनुसार १ जना कम�चारीलाई मा� िनजी
सिचवको �पमा रा�न सिकने ह� ँदा बढी राखेको १ जनाको पा�र�िमक �. १८००००/- काया�लयलाई थप �ययभार पन� गएको �.

१८०,०००

६५ पदा�धकारी चाडपव� खच� 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ (४) मा �थानीय तहको आ�त�रक राज�व र आ�दानीलाई िवचार गरी गाउँपा�लकामा सद�यह�ले �. १०
हजार नब�ने गरी सभाले �वीकृत बजेटको �समा िभ� रिह काय�पा�लकाले िनण�य गरे बमो�जम चाडपव� खच� पाइने उ�ेख छ । पा�लकाले यस वष� गाउँपा�लका सद�यह�लाई चाडपव� खच�
बापत जनही �.१० हजारका दरले चाडपव� बापत �. ३३००००/- खच� लेखेकोमा पा�लकाले सोको काय�पा�लका िनण�य गरेको पाइएन । साथै आ�त�रक आ�दानी �यून रहेको यस
पा�लकाले सो खच� राज�व बाँडफाडँ िशष�कबाट �ा� रकमबाट खच� लेखेको पाइयो । ऐनमा भएको �यव�था पालना नगरी चाडपव� खच� लेखेको रकम िनयमस�मत दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६ अ�य िनकायको खच� 
पा�लकाले आ�नो छे�मा सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएका साव�जिनक सं�थानह�को खच� �यहोनु� पन� अव�था भएमा उ� काया�लयको तालुक म��ालयबाट ��वकृती �ा� गरे
पछी मा� खच� �यहोनु� पद�छ । नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� पा�लकाले मालपोत काया�लय, मंगलबारेलाई िनवेदनको आधारमा काया�लय �यव�थापन खच�को िबल भरपाई पेश गरी �.

१२९५९९/- भु�ानी िदएको छ । यसरी खच� गदा� पा�लकाको आ�नो िवकास िनमा�ण स�ब�धी बजेट �यव�थापनमा चाप पन� र काया�लयले �दान गन� सेवा �वाहमा समेतअसर पन� दे�ख�छ
। बजेट �यव�था भई स�ा�लत काया�लयह�को खच� पा�लकाले समेत गदा� खच�मा दोहोरो पन भए नभएको एिकन गन� सिकएन । अ�य सरकारी काया�लयह�को खच� ित तालुक िनकायका
म��ालयका �वीकृती बेगर पा�लकाबाट खच� ग�रएको रकम दोहोरो भए नभएको एिकन गन� नसिकएको �.

१२९,५९९

६७ िश�क दरब�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका ३२
सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम ठेगाना िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या २०७८

१ महे��ोदय मा�यिमक िव�ालय माङसेबुङ १ १६ १६ ३ २८८

२ र�नदेवी आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ १ ५ ५ २ ६९

३ जनता आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ १ ४ ४ ३ ७७

४ गजुरमुखी आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ १ ७ ७ ४ १२६

५ मा��डका आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ १ ४ ४ ३ ८८

६ बरभ��या� आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ १ ७ ७ ३ १०७

७ इभा� आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ २ ५ ५ ३ १२९

८ �संहदेवी आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ २ ३ ३ २ ४५

९ जनता क�याण आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ २ ७ ७ ६ ६५

१० सर�वती आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ २ ५ ५ २ ९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ इभा� मा�यिमक िव�ालय माङसेबुङ २ १३ १३ ७ २६८

१२ खा�नुवा आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ २ २ २ २ २१

१३ �जवन �योती मा�यिमक िव�ालय माङसेबुङ ३ ८ ८ ५ १७४

१४ दगुा� मा�यिमक िव�ालय माङसेबुङ ३ ८ ८ ६ १७७

१५ जनक�याण आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ३ ५ ५ ३ १३१

१६ बालिदप आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ३ ४ ४ ४ ५९

१७ पिव� आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ३ २ २ ० २४

१८ बालक�याण आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ३ १ १ ० ७

१९ दगु�म आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ३ २ २ २ १८

२० िब�ा सृजना�मक मा�यिमक िब�ालय माङसेबुङ ४ १० १० ६ १५९

२१ जन�योती आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ४ २ २ ० २२

२२ सर�वती आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ४ ७ ७ ३ १६१

२३ जनता आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ४ ४ ४ ० ४८

२४ दगु�म आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ४ २ २ १ १९

२५ सर�वती मा�यिमक िव�ालय माङसेबुङ ५ २० २० १२ ५६५

२६ जय�वरी आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ५ ४ ४ ३ ५२

२७ िकरांत सा��जक मु�धुम आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ५ ४ ४ ४ १०१

२८ िकरांत सा��जक िनसामिहम वेदशाला माङसेबुङ ५ धािम�क िव�ालय १२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ िचसोपानी मा�यिमक िव�ालय माङसेबुङ ६ १५ १५ ८ ४०८

३० �संहे�वरी आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ६ ३ ३ २ ३६

३१ बालक�याण आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ६ १ १ १ ६

३२ च��े�वरी आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ६ २ २ ० २३

३३ माङमाङलुङ आधारभुत िव�ालय माङसेबुङ ६ २ २ २ ३६

ज�मा १८४ १८४ १०२ ३७२६

उपरो� िश�क दरब�दी र पदपुित� एवं िव�ाथ� सं�या िव�लेषण गदा� �ित िश�क औषतमा २० जना िव�ाथ� पढाउनुपन� अव�था दे�खयो । िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क दरब�दीको
िमलान काय� गनु� पन� दे�ख�छ ।

६८ बढी तलब िनकासा 
िव�ालयमा काय�रत िश�कको तलब भ�ा िनकासा गदा� िश�क दरव�दी अिभलेख अ�याव�धक गरी सोही अनुसार दरब�दीमा, िश�क अनुदानकोटा (राहत) मा र �ािव�धक धारतफ� का
अनुदानमा काय�रत िश�क तथा �िश�कह�को लािग िव�ालयवाट �ा� माग फारम �जु गरी अनुदान िदनुपद�छ। नमूना छनौट गरी परी�ण गदा� पा�लकाले इभाङ मा. िव. लाई चौथो
�ैमा�सक तलब भ�ा िनकासा गदा� २०७८।१२।२५ मा अवकाश भएका िश�क �ी टंक �साद ख�ी समेतको तलब भ�ा बापत �. १२०५०२/- िनकासा गरेको दे�खएकोले बढी िनकासा
भएको रकम असुल ह�नुपन� �.

१२०,५०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६९ छा�वृ�ी िनकासा 
गैर आवासीय छा�वृ��को लािग आइ. ई. एम. आइ. एस.मा �िव� त�यांकलाई स�ब��धत िव�ालयवाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�यांकसंग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतवाट
�मािणत गरी सोको आधारमा िव�ालयह�लाई छा�ावृ�� रकम िनकासा िदनुपन� �यव�था काय��म काया��वयन पु��तकाले उ�ेख गरेको छ । नमूना छनौट गरी देहायका िव�ालयह�मा
छा�वृ�� रकम िनकासा तथा िवतरणको अव�था परी�ण गदा� िन�न िव�ालयमा िनकासा भएको रकम भ�दा घटी िवतरण गरेको पाइयो । यस स�ब�धमा पा�लकाले �माण पेश गनु�पन� वा
स�ब��धत िव�ालयबाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम िनकासा रकम िवतरण रकम बढी रकम कैिफयत

इभा� मा.िव. मा-२ ३६८०० ३३६०० ३२०० िनकासा भ�दा घटी िवतरण

सर�वती आ.िव. मा-४ २६८०० २५२०० १६०० िनकासा भ�दा घटी िवतरण

जनक�याण आ.िव. मा-३ २८००० २५६०० २४०० िनकासा भ�दा घटी िवतरण

ज�मा ७२००

७,२००

७० िव�ालय िश�क अनुदान 

संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म माफ� त िश�कह�को तलब भ�ा पारी�िमक बापत तोिकएको रकम अनुदान �व�प िनर�तर िनकाशा भई रहेको अव�था छ । समािनकरण
अनुदान समेत समावेश भएको गाँउपा�लका चालु बजेट बाट िनजी िश�कह�को तलब भ�ा अनुदानमा खच� गन� िम�ने दे�खँदनै । गाँउपा�लकाले यस वष� िविभ� १२ िव�ालयका ६ जना
क��यटुर िश�क तथा ४ भाषा िश�कह� िनय�ु गरी वष� भरीमा िनजह�को तलब भ�ा, चाडपव� खच� र पोशाक भ�ा बापत �. २७०२४४०/- िव�ालयलाई िनकासा िदएको दे�खयो ।
यसरी समािनकरण अनुदानको समेत िह�सा रहेको नगरपा�लका चालु बजेट बाट िनजी िश�क तलब भ�ा अनुदान बापतको खच� िनयमस�मत नदे�खएको �.

२,७०२,४४०

७१ िनवा�ह खच� भु�ानी 
काय��म काया��वयन पु��तका, २०७८।७९ मा �ािव�धक धार स�ालन भएका िव�ालयह�मा �याव �यव�थापन र क�ा १०, ११ र १२ का िव�ालयह�लाई OJT काय��म स�ालन गन�
�ित िव�ालय �. १५०००/- का दरले िनकासा िदने �यव�था छ । िव�ालयले OJT काय��म स�ालन गदा� क�ा १० का िव�ाथ�ह�लाई काय��म स�ालन अवधी भरी �ित मिहना �.

१०००/- का दरले िव�ाथ� िनवा�ह खच� उपल�ध गराउनु पन� �यव�था काय��म काया��वयन पु��तकामा उ�ेख छ । िव�ालयले िनकासा भएको रकमबाट क�ा १० मा अ�य�रत ३५ जना
िव�ालयह�लाई िव�ाथ� िनवा�ह खच� बापत �. १०५०००/- उपल�ध गराएको �माण पेश नभएकोले सो को �माण पेश गनु�पन� �.

१०५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७२ िवतरण �माण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भरपाई, �माण र कागजात
संल� गरेर मा� खच� गनु� पद�छ । पा�लकाले कोिभड- १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाइ सह�जकरण लािग शैि�क काय��म अ�तग�त दमक स�ज�कल स�लायस� माफ� त २०७६।६।
१० मा ४५००० िपस मा�क, �यािनटाइजर १५ जार, साबुन २००० िपस, �ट� ेचर १ सेट लगायतका साम�ी ख�रद गरी �. २६६६२२/- खच� गरेको छ । पा�लकाले उ� साम�ी �ज�सी
दा�खला गरेको भएतापनी काय��म उ�े�य अनु�प िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी �सकाइ सह�जकरण भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

२६६,६२२

७३ अिभलेख �यव�थापन 

पा�लकाले ��येक अ�पतालगत �वा��यकम� र कम�चारीको स�वा, िबदा तथा अवकाशको अिभलेख अ�ाव�धक राखेको पाइएन । िनकासा अिभलेख खाता �ा� नभएको ह� ँदा सो लाई
िभडान गन� सिकएन ।

७४ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १ (क) मा प��चस लाख �पैया स�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना
�काशन गरी तोकेको िब�� मु�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । तर �थािनय तहले उ� पि�या बेगर पटक पटक दर माग गरी �. २५१२३२२/- को औषधी, �. ४६८५९०/-

को आयवु�िदक औषधी र �. १७४५५१/- �वा��य ज�य साम�ी िबना बोलप� ख�रद गरेको छ । ख�रद गरेका उ� औष�धह� कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएका ह�न नखु�नुको
अित�र� सोको मू�य राि�� य �तरको प�पि�कामा �काशन समेत भएको दे�खँदनै । औष�ध ड�लु.एच.ओ. वाट सिट�फाइड 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�नुपन� र िन: शु�क िवतरण ह�ने भनी खुलाउनु पन�मा सो समेत भए गरेको दे�खएन । तसथ� िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना
गरी ख�रद गनु�पद�छ ।

७५ पकेट िवकास काय��म

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५.१ शश�त अनुदान अ�तग�त �ा� रकमबाट काय��म संचालन गरी खच� गदा� तोिकएको न�स� अनुसार गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयलाई �ा� �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण योजना तफ� को
रकमबाट िविभ� पकेट िवकास स�ब�धी काय��म संचालन गरेको छ । सो म�ये यस वष� पा�लकाले देहाय अनुसारकका कृिष तथा पशुपालन फम�ह�लाई छनौट गरी ५० �ितशत
अनुदानमा िविभ� पकेट िवकास काय��म स�ालन गन� �. ३४९६८७२/- अनुदान उपल�ध गराएको पाइयो । पकेट काय��मको लागत सहभािगता बाँडफाँड गदा� पा�लकाले �यहोनु�पन�
रकमको बाँडफाँड भई प�रयोजना ��तावमा मू�यको �ितशतका दरले �यहोन� गरी बाँडफाँड भएको पाइयो । कृषकह�ले �यहोनु�पन� अंशको नगद दा�खला गरेको �माण पेश भएन । साथै
िन��चत आधारवाट वा�तिवक लाभ�ाही कृषकह�को छनौट भए नभएको �माण कागजात समेत लेखापरी�णको �ममा पेश ह�न नआएकोले वा�तिवक कृषक छनौट भएको भ� सिकने
��थित रहेन ।

भौ नं. र िमित कृषक सं�था पकेट �े� भु�ानी
रकम

कैिफयत

७४-०७९।२।१० समृ� बह�उ�े�य कृिष फम� िकिव पकेट �े� ३९९६७० �ोत के�� नतोिकिदएको, सिम�ा नभएको ।

८८-०७९।२।२६ उ�रे कृिष तथा पशुपालन सहकारी सं�था �लिमटेड ३९८७०२

१३३-०७९।३।
१७

टो�के म�लबासे कृषक समुह अदवुा पकेट
काय��म

५९८५००

१५०-०७९।३।
२०

सनराईज कृिष तथा पशुपालन समुह बेसार पकेट
काय��म

६०००००

१८५-०७९।३।
२४

�संफेरे कृिष तथा पशुपालन समुह केरा पकेट
काय��म

४०००००

२१६-०७९।३।
२४

साना �यवसायीक गाईपालन पकेट काय��म सम�वय
सिमित

गाई पकेट काय��म ११००००० �ोत के�� नतोकिदएको, गभा�धान पिहचान नभएको, सिम�ा
नभएको ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५.२ पा�लकाको सहभागीतामा स�ा�लत काय��म माफ� त कृषकह�लाई पकेट �े� काय��म स�ालन गरेप�चात पा�लकाले अनुदानबाट भए गरेका कामको मु�यांकन र अनुदान िवतरणबाट
रोजगारी, उ�पादक�व, राज�व योगदान र नमुना तथा उ��ेरणाको काय� भए नभएको स�ब�धमा सिम�ा गरेको पाइएन । साथै �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदान �ा� गन� कृषकको
नामनामे�स सिहतको अिभलेख अ�यािवधक गरी नराखेको ह� ँदा पटक पटक एकै फम� तथा �य��लाई अनुदान उपल�ध भए नभएको स�ब�धमा एिकन ह�न सकेन ।

७६ लघु उ�म काय��म तफ�
पा�लकाले ग�रबी िनवारणका लािग उघु उ�म िवकास काय��म (मे�पा काय��म) अ�तग�त उ�मिशलता िवकासका लािग बे�सक तथा एडभा�स िक�समका िविभ� लघु उ�म िवकास
ता�लम परामश� दाता िपरािमड टे��नकल इ���ट�यूट �ा.�ल. माफ� त स�ालन गरी �. १४७२५४८ /- खच� गरेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका थप �यहोराह� िन�नानुसार छन् ।

७६.१ ग�रबी िनवारणका लािग उघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद�िशका, २०७७ अनुसार स�भा�य उ�मीह�लाई २० दे�ख २५ जनाको लि�त समुह छनौट गरी ता�लम स�ालन गनु�पद�छ
।पा�लकाले मेडपा ता�लम स�ालनको लािग सहभागी छनौट गदा� िनद�िशकामा �यव�था भए बमो�जम छनौट गरेको पाइएन । सोही िनद�िशकाको दफा ३९ मा िविभ� लघु उ�म िवकास
ता�लम स�ालन गदा� ता�लमबाट उ�पािदत सामान वा व�तुको �यव��थत अिभलेख राखी सो व�तु �िश�ण अवधी िभ�ै परल मु�यको ५० �ितशत छुट मु�यमा सहभागीलाई नै िब�� गरी
लागत सहभागीतालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो अनुसार (क�ट सेयरी�) भए गरेको पाइएन । पा�लकाले यस काय��म अ�तग�त िविभ� ता�लम स�ालनको �ममा उ�पादन भएका
साम�ीह� िनद�िशकामा �यव�था भए बमो�जम �यव�थीत अिभलेख गरी सो व�तुह�को �ललाम िब�� गरी सो बाट �ा� रकम राज�व खातामा दा�खला गनु�पद�छ ।

७६.२ पा�लका र परामश� दाता िपरािमड टे��नकल इ���ट�यूट �ा.�ल. िबच ता�लम स�ालनको स�झौताको बँुदा न�वर १९ मा परामश� दाताले भु�ानीका लािग िवल पेश गदा� स�प� काय�को
िववरण तथा �ितवेदन पेश गनु�पन� र यसरी पेश ह�न आएका �ितवेदन तथा कागजातका आधारमा पा�लकाले अनुगमन तथा आव�यक जाँचबुझ गरी �सफा�रस गरेपािछ काय��म स�पादन र
प�रणामको आधारमा भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले शत�मा �यव�था भए बमो�जम पेश ह�न आएका �ितवेदन तथा कागजातह� जाँचबुझ गरी �सफा�रस गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६.३ ग�रबी िनवारणका लािग उघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद�िशका, २०७७ को दफा ४० मा लघु उ�मीलाई वािष�क काय��ममा �यव�था भए बमो�जम �िव�ध ह�ता�तरण ग�रने र
�िव�ध ह�ता�तरण गदा� उ�मको �कृित हेरी �यवसायीक योजना अनुसार काय��म र बजेटको परी�धिभ� रही लघु उ�मी , लघु उ�मी समुह वा उ�मीले �व��न गरेका सहकारीलाई
अनुसूची-१३ बमो�जम स�झौता गरी उपय�ु �िव�ध ह�ता�तरण गन� सिकने उ�ेख छ । साथै सोही िनद�िशकाको 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 अ�को २० �ितशत स�म ज�मा गन� लगाई बढीमा ८० �ितशत रकममा काया�लयले �यहोन� उ�ेख छ र यसरी
ह�ता�तरण भएका �िव�धह�को उपयोगको िववरण काया�लयमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस वष� �िव�ध ह�ता�तण काय��म अ�तग�त देहायका लघु उ�मीह�लाई �िव�ध
ह�ता�तरण गदा� िनद�िशकामा �यव�था भए बमो�जम वीस �ितशत रकम उ�मीलाई ज�मा नगरी �िव�ध ख�रदको सत �ितशत रकम भु�ानी गरेको पाइयो ।यसरी �िव�ध ह�ता�तरण गदा�
िनद�िशकामा तोकेबमो�जम स�झौता गरेको पाइएन र काया�लयले ह�ता�तरण भएका �िव�धह�को उपयोगको िववरण समेत तयार गरेको दे�खएन । िनद�िशकामा भएको �यव�था को पालना
तफ�  काया�लयले �यान पुया�उनुपन� दे�ख�छ । साथै लघु उ�मीह�ले ज�मा गनु�पन� २० �ितशत रकम उ�मीह�बाट संकलन गरी संघीय राज�वमा दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ नं. र िमित लघु उ�म समुहको नाम ख�रद �िव�ध भु�ानी रकम लघु उ�म समुहले �यहोनु� पन� रकम

७५-०७९।२।११ िचवुवा लघु उ�म समुह १२ थान सुलाई मे�सन तथा हाथे �टे�ड १८३१५६ ३६६३१

११७-०७९।३।१५ छेरकमा ल�ु उ�मी समुह ५ सेट ढाका बुनाईको तान सेट १२५४३० २५०८६

२०७-०७९।३।२४ इ��ेणी लघु उ�मी समुह १४ थान ��े टँेक� ३५००० ७०००

२०७-०७९।३।२४ पाटीगाउँ लघु उ�मी समुह ६ थान �यापकटर ९६००० १९२००

ज�मा ४३९५८६ ८७९१७

८७,९१७

७७ बाद��वा झोलु�े पुल 

साझेदारी लगानी आयोजनामा खच� गदा� स�झौतामा उ�े�खत अनुपात अनुसारको �ोतवाट खच� ले�नु पद�छ । बाद��वा झोलु�े पुल िनमा�ण काय��ममा कुल लागतमा सिघय सरकार,

गाउँपा�लका तथा उपभो�ा सिमितको योगदान �मश ८५ ,१३ र २ �ितशत रहेको पाइयो । पा�लकाले बाद��वा झोलु�े पुल िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराई पिहलो रिन� िवल
भु�तानी �. ९५७८०६/- मा संझौता अनुसार पा�लकाको योगदान तथा उपभो�ा सिमितको योगदान समावेश नगरी िवल बमो�जमकै रकम संघीय सरकारबाट खच� गरेको दे�खयो । उ�
खच�मा पा�लकाको योगदान तथा उपभो�ा सिमितको योगदान बापत �. १४३६७०/- को �ोतगत खच� िहसाव िमलान ग�र सोको �माण पेश गनु� पन� दे�खएको �.

१४३,६७०

�म भौचर
न�बर

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

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले
�थानीय तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का सबैवडाह�मा मा बाटो मम�त, सडक �तरउ�ित, �संचाई तथा निद
िनय��ण, नाला सरसफाई लगायतका िविभ� काय��म स�ालन गरी यस वष� ३०१ जनालाई औसतमा ६२ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला बापत �. १०८०२५९९/-

खच� गरेको छ। उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृजना भएको दे�खंदनै।

७९ लागत अनुमान 

पा�लकाले �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त ला�े िविभ� साम�ी तथा उपकरण गाउँपा�लका चालु िशष�क माफ� त ख�रद गरेको पाइयो ।लागत अनुमान तयार गन� �योजनको लािग
िविभ� आइटम कामको दर िव�लेषण गदा� तोिकएको न�स� तथा िनधा��रत दररेट लाई आधार �लई एिकन गनु� पद�छ । पा�लकाले यस वष� �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त िविभ�
योजना स�ालन गन� बनाएको लागत अनुमानमा साम�ी ख�रद तथा �योगबापत को खच� समेतलाई समावेश गरी लागत अनुमानमा दर रेट तयार गरेको छ । सोही दर रेटका आधारमा काय�
स�प� भएकोमा साम�ी �योग बापत अनुमान ग�रएको खच� समेत डोर हा�जरी को आधारमा खच� भु�ानी भएको पाइयो । नमुना छनौट गरी देहायका योजनाह�को लागत अनुमान
िव�लेषण गदा� साम�ी ख�रद समावेश भएको आइटममा समेत डोर हाजीरीको आधारमा �. भु�ानीको स�ब�धमा वा�तिवक कामको भु�ानी भए नभएको एिकन ह�न नसकेको �.

भौ नं. र िमित योजनाको नाम साम�ी बापतको रकम

८४,२।१६ ठुलो ढंुगा बथाने ित�केनी सडक मम�त-१ १०४७८२

९४,०३।०१ झेपाले पय�टन पद माग� िनमा�ण - ४ २२३९३

१०१, ०३।०१ चुिचन�बा गै�रगाँउ म��दर सरसफाई तथा मम�त १३३३७

१९२, ३।२४ पशु िवकास भवन िनमा�ण �थल िनमा�ण ७२८४

१३१,०३।१७ िहटी महारानी डाँडा गापा भवन सडक मम�त तथा सो�लङ -२ ६७७४

१२९,३।१७ मा�लबासे ल�मी गापा सडक मम�त २०५६९६

१९०,०३।२४ िम�ो�ला जुकेपानी ठाडो बाटो ढु�े �सढी िनमा�ण -५ ४६७९२

१९७,०३।२४ चा��लङपाटा पदमाग� िनमा�ण ८५३५

१,४६४,८७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९९,०३।२४ मझुवा नामतो�ला धाराछेउ पदमाग� िनमा�ण १४१८७१

१८९,०३।२४ �समलटार तीनदोभान चेपे मुसे पदमाग� ८५७९

१६०,०३।२२ हाङ�ङटार पदमाग� िनमा�ण १२९७४२

१५९,०३।२२ प�मी बजार पदमाग� िनमा�ण १४२४६१

१५८, ०३।२२ वडा बािहला मा�टेनी पदमाग� िनमा�ण ८२९२२

१८०,०३।२४ िहटीधारा मम�त-३ १४००७१

१७४,०३।२३ खा�नुवा आिव खेलमैदान मम�त १०४९६२

१६४,०३।२२ तीनचुले आ�म मम�त १४१११७

२०२,०३।२४ �पा�े गाँउले माग� जो�ने पदमाग� िनमा�ण १५७५५२

ज�मा १४६४८७०

८० सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
सामा�जक सुर�ा काय��म अ�तग�त भ�ा िवतरण गदा� सामा�जक सुर�ा ऐन-२०७५, सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६, िव�ुतीय �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी
रणनीित-२०७४, सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध-२०७७ को �ावधान बमो�जम गनु�पन� �यव�था छ। गाउँपा�लकालाई सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग यस वष� नेपाल
सरकारबाट �. ६०४४७६८१/- िनकासा भएकोमा पुरै रकम खच� देखाई आ�थ�क िववरण पेश भएको छ। पा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा �ैमा�सक �पमा बँैक माफ� त िवतरण गरेको छ ।
आ�त�रक लेखापरी�णबाट िनकासा बराबर खच� �मािणत गरी लेखापरी�णको �ममा बँैकबाट �ा� �रभस� िफड माग गरी परी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसारछन्ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८०.१ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १४ मा ��येक �थानीय तहले �िव� गरेको अ�ाव�धक एम.आई.एस लगतका आधारमा भ�ा रकम िनकासा
पाउने स�ब�धमा �यव�था छ। नमुना छनौट गरी प�र�ण ग�रएकोमा केही लाभ�ाहीको नाग�रकता �माणप� न�वर नभएको, ना.�.नं. दोहो�रएको तेह�रएको वा सो भ�दा बढी रहेको, ना.�.नं.

जारी िमित उ�ेख नगरेको, लाभ�ाहीको बाबु, आमा, बाजेको नाम उ�ेख नगरेको, नाम दोहोरो रहेको समेत दे�खएको ले मृ�य ुभैसकेका सबै लाभ�ाहीह�को लगत क�ा भएन भएको एिकन
गन� सिकएन। एम.आई.एस. िववरण अ�ाव�धक नह� ँदा एकै नाम थर भएको �यि�लाई दोहोरो भ�ा जान स�ने, मृ�य ुभैसकेकालाई भ�ा भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको ह� ँदा गाउँपा�लका
ले एम.आई.एस. लगत अ�ाव�धक गरेर मा� भ�ा िवतरण स�ब�धी काय� गनु�पद�छ।

८०.२ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं २३(५) मा बँैक तथा िव��य सं�थाले सामा�जक सुर�ा खाताह� म�ये िन�कृय (डोर�या�ट) खाताको िववरण ��येक वष�को
�ावण मिहनािभ� के��ीय प��करण िवभाग तथा काया�लयलाई िदनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले खाता खोलेको िमित दे�ख हालस�म तथा आ�थ�क वष�को अ�तस�म एक पटक पिन कारोबार
नगन� लाभ�ाहीको खाताको िववरण तयार गरेको पाइएन । काया�लयले िन�कृय खाताको िववरण यथा �स� यिकन गरी रकम बाँक� भए संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८०.३ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं २३(५) मा गाउँपा�लकाबाट �ा� रकम बँैकले लाभ�ाहीको खातामा ज�मा भएको �प� दे�खने गरी लाभ�ाहीको नाम, बँैक
खाता न�बर र ज�मा भएको रकम सिहतको िववरण (�रभस� िफड सिहत) काय�िव�धको अनुसूची-८ बमो�जम �रभस� िफड �ैमा�सक �पमा स�ब��धत �थानीय तहलाई अिनवाय� �पमा
पठाउनुपन� उ�ेख छ । साथै िवतरण नभई रकम बाँक� भए सो समेतको िववरण बँैकले काया�लयलाई उपल�ध गराउनु पद�छ । पा�लकालाई वडा नं. १ का लाभ�ाही ह�को भ�ा िवतरण गन�
ए�सेल डेभल�मे�ट बँैकबाट अ��तम �ैमा�सकको �रभस� िफड �ा� भएन । अ�य बँैकह�बाट �रभस� िफडको िववरण �ा� भएतापनी िवतरण नभई बाँक� रहेको रकमको िववरण उपल�ध ह�न
आएन । पा�लकाले आ.व. २०७७।७८ को अनुमािनत बजेट �ितवेदन बाट ६ वटा वडाह�मा भ�ा िवतरण गन� देहायअनुसार बँैकह�मा �. ६०४४७६८१/- पठाएको �यहोरा �े�ताबाट
दे�खन आएको छ । लेखापरी�णमा �ा� �रभस� िफड को परी�ण गदा� बँैकह�ले चारवटा �ैमा�सकमा गरी �. ५९६५६०७५/- लाभ�ाहीको खातामा ज�मा गरेको र बाँक� रकम �.

७९१६०६/- बराबरको रकम लाभ�ाहीको खातामा ज�मा गरेको दे�खएन । उ� बाँक� रकम म�ये ए�सेल डेभल�मे�ट बँैक, मंगलबारेले कोष तथा लेखा िनय��ण काया�लयको नाममा �.

२२०००/- चेक माफ� त िफता� गरेको दे�खएतापनी उ� रकम संघीय संिचत कोष िफता� भएको �माण पेश ह�न आएन । यसरी िवतरण गन� बाँक� रकम �. ७६९६०६/- स�ब�धमा
काया�लयसँग सोधपुछ गदा� उ� रकम बँैकले लाभ�ाहीह�को खातामा ज�मा गरेको भनी बँैक ज�मा भएको प� पेश भएको तर उ� कारोवार �रभ�स िफडमा नदे�खएकोले यस स�ब�धमा
छानिबन गरी एिकन गनु�पन� र खच� नभएमा उ� रकम संघीय स��तकोष िफता� दा�खला गनु�पन� दे�खएको �.

वडा नं. बँैकको नाम िनकासा रकम िवतरण रकम बाँक� रकम िफता� रकम फरक रकम

१ ए�सेल डेभलपमे�ट बँैक १२६६१२०३ १२१२११६३ ५४००४० २२००० ५१८०४०

२,३,४,५,६ �सिटजन बँैक ४७७८६४७८ ४७५३४९१२ २५१५६६ ० २५१५६६

ज�मा ६०४४७६८१ ५९६५६०७५ ७९१६०६ २२००० ७६९६०६

७६९,६०६

८०.४ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�धले भ�ा िवतरण गदा� लाभ�ाहीको सं�या एिकन गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत �थानीय
िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी एउटै �ैमा�सकमा एकै �यि�को नाम, नाग�र�ा न�बर तथा बँैक खाता रहेको लाभ�ाहीलाई दोहोरो
िनकासा ह�ने गरी खच� लेखेको पाइयो । तसथ� पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक गरी िन�नानुसार दोहोरो ह�ने गरी बढी खच� लेखेको रकमको स�ब�धम एिकन गरी असुल गनु�पन� �.

�स.नं. वडा
नं.

लाभ�ाहीको
नाम

ना.�ा.प. नं. ज�म िमित बँैक खाता न�वर भु�ानी कैिफयत

१ १ िभमावती
�ल�बु

१२१९-४९५ २७।१२।
२००५

०१६१०८००१२५८१५०००००१ १२००० �थम �ैमा�सकमा एकै नाग�रकता न�वर एकै बैक खाता
न�बर रहेकोले दोहोरो दे�खएको

७५,८४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ १ िबनावती �ल�बु १२१९४९५ २७।१२।
२००५

०१६१०८००१२५८१५०००००१

३ १ िव�ण ुमाया
िनरौला

३७३८६२ ३।९।
२००२

०१६१०८०००६८४३२०००००१ २३९४० �थम दो�ो र �े�ो �ैमा�सकमा एकै बैक खाता न�बर
रहेकोले दोहोरो दे�खएको

४ १ िव�ण ुमाया
िनरौला

६१४२१० ५।३।
२०१३

०१६१०८०००६८४३२०००००१

५ १ मन माया
�ल�वु

६१४२१० २।३।
२००६

०१६१०८०००६७७२३०००००१ ३१९२० �थम र दो�ो �ैमा�सकमा एकै बैक खाता न�बर रहेकोले
दोहोरो दे�खएको

६ १ मन माया
�ल�वु

१५६४८२ २।३।
२०१२

०१६१०८०००६७७२३०००००१

७ १ मन माया
�ल�वु

२५३६४६ २।३।
२०१२

०१६१०८०००६७७२३०००००१

८ १ धनमाया
�ल�बुनी

१०३९१३९ ३।५।
२०२०

०१६१०८००१२५३०००००००१ ७९८० �थम �ैमा�सकमा एकै नाग�रकता न�वर एकै बैक खाता
न�बर रहेकोले दोहोरो दे�खएको

९ १ धनमाया
�ल�बुनी

१०३९-१३९ ३०।५।
२०२०

०१६१०८००१२५३०००००००१

ज�मा ७५८४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८१ सामा�जक सुर�ा िफता� 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ मा सामा�जक सुर�ा काय��म अ�तरगत िनकासा भएको रकम िवतरण नभई बाँक� भए सो को िववरण बँैकले एिकन गरी संघीय खातामा
िफता� ह�नुपद�छ । पा�लकाले पेश गरेको िववरण अनुसार ए�सेल डेभल�मे�ट बँैक, मंगलबारेले कोष तथा लेखा िनय��ण काया�लयको नाममा �. २२०००/- चेक माफ� त िफता� गरेको
दे�खएतापनी उ� रकम संघीय संिचत कोष िफता� भएको �माण पेश ह�नपन� �.

२२,०००

८२ राज�व दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काय�लय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको
भए दश�ितशतले ज�रवाना ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत
कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा ब�क दा�खला नगरी ��येक मिहनाको अ�तितर एकमु� ज�मा गन� गरेकोमा सुधार
ह�नुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८३ कर िनधा�रण तथा असुली 
यो वष� पा�लकाले गरेको आ�त�रक आय अनुमान र वा�तिवक आय िन�न अनुसार रहेको छ ।

�स न आ�दानी शीष�क अनुमान यो वष�को आ�दानी �गित �ितशत

१ स�प�ी बहाल तथा प�ा बापतको आयमा ला�े कर १०५००० ११९५३ ११.३८

२ भूमीकर मालपोत १५०००० ३६०४३९ २४०

३ घरबहाल कर ७५००० २७५६१ ३७

४ बहाल िवटौरी शु�क ३०००० ० ०

५ पूवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर ४०००००० ६०८००० १५

६ �यवसायले भु�ानी गन� ५००० २००० ४०

७ अ�य कर � २५००००० बे�जु बापत �ा� समेत १७५००० ६३८७८०७ ३६५०

८ अ�य �शासिनक सेवा शु�क १५०००० ६९१८८६ ४६१

९ �सफा�रस द�तुर २६०००० २७६५४६ १०६

१० �यवसाय कर ५०००० २४९०९ ५०

ज�मा ५०००००० ८३९११०१ १६८

अनुमान ग�रएका राज�व िशष�क म�ये बहाल िवटौरीमा शु�य �ितशत �गित रहेको छ भने भूिमकर, �सफा�रस द�तुर सेवा शु�क बाहेक अ�यमा िनकै �यून �गित दे�खएकोले आ�त�रक
राज�व वृि�को लािग यथाथ�ताको न�जक ह�नेगरी अनुमान र करको �े� िव�तार ग�र आ�त�रक राज�वको वृ�ी ग�र आ�थ�क �पमा सवल पा�लका बनाउन पहल गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८४ आय ठे�का
पा�लकाले यो वष� आय ठे�का तफ�  सडक उपयोग सेवा शु�क ठे�का एक िनकासी कर ठे�का एक र नदीज�य पदाथ� संकलन र िब�� ठे�का २ गरी ज�मा ४ ठे�का ब�दोब�त गरेको छ ।
�देश आ�थ�क ऐन २०७८ को दफा ६ अनुसार अनुसुची ४ मा �ाकृितक �ोत संकलन तथा िब�� मु�यको दर तोकेको छ। जस अनुसार ढु�ा िगटी रोडा �ाभेल च�ान �लेटको� ६ तथा
बालुवा र िच�समा � ४.७५ तथा माटोको � ३ किटङ ढु�ा � ६ �ित �यिुवक िफट िव�� मु�य कायम गरेको छ।यो बष� पा�लकाले रतुवा खोलाको निदज�य पदाथ�को लािग मु .अ. कर
बाहेकको � ४६०८००० तथा फेवा ल�फेवा तथा देउमाई फाकफोकको निदज�य पदाथ�को िब�� मु�य मु .अ. कर बाहेक � १२०१००० मा िनमा�ण �यवसायी जे ए�ड जे िनमा�ण सेवा र
देउमाई िनमा�ण सेवा संग ठे�का ठे�का स�चालन गन� िविभ� शत� सिहत स�झौता ग�र आय ठे�का स�चालन गरेको स�ब�धमा परी�णको �ममा िन�न �यहोरा दे�खएका छन्:-

८४.१ १. पा�लकाले �यवसायीसँग गरेको ��येक स�झौतामा कुनै िक�समको कर सेवा शु�क र द�तुर थप गरी �लन नपाउने र िनयमानुसारको शु�क द�तुर कर असुल गदा� पा�लकाबाट �मािणत
भपा�ई र�सदको आधारमा मा� गन� उ�ेख भएकोमा सोको अिभलेख पा�लकासँग नरहेको अव�थामा यसको सदपुयोगमा यिकन ह�न सिकएन ।
२. संझौताको शत� न २ मा साधारण िनमा�णमु�ख निदज�य पदाथ�को उ�ख� सकलन ग�र घाटग�ी �े�बाट िब�� िवतरण गन� �ममा तोिकएको शत�ह�को पालना भए नभएको अनुगमन
ग�र िनद�शन तथा आब�यक कारबाही पा�लकाले गनु�पन� �यव�था रहेता पिन पा�लकाबाट अनुगमन भएको �लखत अिभलेख दे�खएन ।
३. शत� न १३ मा संकलन के��को िववरण पुव� �वीकृत �लई तोिकएको अनुसार रा�न पन�मा सोको अिभलेख राखेको छैन ।
४. संझौताको शत� नं २६ अनुसार उ�ख� संकलन वा ढुवानी कता�ले संकलन वा ढुवानी गरेको प�रणामको दिैनक पटके िब�� वा ढुवानी गरेको प�रणामको दिैनक अिभलेख अनुसुिच ४
(क) बमो�जम र दिैनक गरेको िब�� वा ढुवानी अिभलेख ते�रज अनुसुची ४ (ख)बमो�जम रा�नु पन�मा राखेको छैन।
५. पा�लकाले २०७७ को आई ई ई �ितबेदन अनुसार फेवाखोलाको वडा न १,२, ३ का िविभ� �थानबाट उ�ख� गन� अनुमित �लएको �े�बाट २८८५० घन िमटरको ह�ने १०,१८,८२८
घन िफटको ठे�का ब�दोब�त गन� स�ने सुझाव पेश भएकोमा ३,८२,८७० घन िफटको लािग ठे�का ब�दोब�त भएता पिन वातावरणीय अ�यन �ितबेदनको काया��वयनको स�दभ�मा
उ�खनन �थान अनुसारको प�रमाण िनय��ण अिभलेख ,पटके �वेश आदेश र संकलन के��को अ�प�ता ज�ता �माण �यहोराको अनुगमन काय�लयबाट नह�दा उ� िव�� िनयमानुसार नै
भएकोमा एिकन ह�न सिकएन ।
६. �यसैगरी रतुवा खोला वडा नं ४ र ५ को ७ �थान बाट बािष�क २०७१२०५.२० �यिुवक िफट ह�नेमा यो बष� १२७९१५१ �य ुिफटको ठे�का लगाए पिन अव�था मा�थ उ�ेख भए
अनुसार नै दे�खएकोले नदीज�य पदाथ�को आय ठे�का द� तथा �भावकारी भएको भ� स�ने अव�था रहेन ।

�म भौचर
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८४.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८४(३,क) िशलब�दी दरभाउ प�बाट ख�रद काय� गदा� क�तीमा ३ ओटा दरभाउ प� �ा� ह�नु पन� उपिनयम (९) ले परी�ण र मू�याङकन
गन� उपिनयम ९(क) ले �यूनतम तीनवटा दरभाउ प� सारभुत �पमा �भाव�ाही भएको अव�थामा मा� कबोल अंक �वीकृत गन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३
को दफा २७ (५,६,७) मा दो�ो र ते�ो कबोलकता�ले अवसर पाउने अव�था दे�ख�छ । यस अव�थामा पा�लकाले सो स�ब��ध कुनै �यास िवना नै दो�ो र ते�ो कबोलकता�लाई कुनै
जानकारी नै नगराई र राज�व परामश� सिमितको �सफा�रस िवना नै ते�ो पटकको सूचनामा ४ लाख ८० हजार राज�व घिट ह�ने गरी ठे�का स�झौता गरेको पाईयो । पा�लकाको िनकासी
कर संकलनका लािग �यनुतम २० लाख ठे�का कायम गरी ०७८।०३।०७ मा सूचना �कािशत गदा� ३ वटा दरभाउ प�दता� भई लाला िब�डस�को � २०लाख २ हजारको कबोल अंक
�वीकृत भएकोमा िनजलाई पटक पटक प�ाचार गदा� स�झौता गन� नआएकाले ०७८।०५।०७ को िनण�यानुसार िनजको जमानत जफत गरी उ� ठे�का र� गरी पुन ०५।२० मा सोही
अंकमा सूचना गरेकोमा िनवेदन पेश नभएको र पुन ०७८।०७।०८ मा �यूनतम अंक १५ लाख कायम गरी सूचना �का�सत ह� ँदा � १५ लाख २० हजारमा कबोल �वीकृत भई ठे�का
लागेको दे�खयो । पिहलो सूचना अनुसारको ठे�का र� गदा� दो�ो र ते�ो �थानमा रहेको कबोलबता�को स�पूण� कागजात नभएकोले र� ग�रएको जनाई ते�ो सूचना अनुसार ठे�का
ब�दोब�त लगाएकोमा यसबाट पा�लकालाई � ४,८०,०००। नो�सान भएको दे�खयो । �यसमा स�झौताकता�लाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

८४.३ मू�य अिभवृि�कर छुटः मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को अनुसूनी १ मा उ�ेख भएका सेवा तथा ब�तु तथा नेपाल सरकारले राजप�मा सूचना �काशन गरी कर छुट ह�ने भनी उ�ेख
भएको ब�तु तथा सेवा बाहेकका ब�तुमा मू.अ.कर छुट िदन नह�ने �यव�था छ । जस अनुसार पा�लकाबाट �कृितक �ोत िब��लािग ब�दोब�त भएको ठे�कामा िव�� मू�यमा ला�े मू�यमा
अिभवृि� कर छुट िदन िम�ने दे�खदन्ै । तसथ� पा�लकाले आय ठे�कामा देहायअनुसार �. ८३,३१,०००।- असूली गदा� िनयमानुसार ह�ने �. १०,८०,४३०।- मू�य अिभवृि� कर रकम
असुल गरेका छैनन् । य�तो मू�य अिभवृि� कर रकम असुल गरी संधीय संिचतकोष दा�खला ह�नुपन� �.

ठेकेदारको नाम आय ठे�काको िववरण स�झौता रकम मुअकर छुट रकम

गजुरमु�खमाई िनमा�ण सेवा ३।०७८।७९ िनकासी कर १५२०००० १९५०००

लाल िव�डस� आय ३।०७८।७९सडक उपयोग १००२००० १३०२६०

देउमाई िनमा�ण सेवा १।०७८।७९ नदीज�य साम�ी १२०१००० १५६१३०

जे.ए�ड जे िनमा�ण सेवा २।०७८।७९ नदीज�य साम�ी ४६०८००० ५९९०४०

ज�मा ८३३१००० १०८०४३०

१,०८०,४३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८४.४ िवभा�जय कोषः अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन २०७४ को दफा ६(४) अनुसार �ाकृितक �ोत संकलन तथा िब�� शु�कको संक�लत रकमको ४० �ितशत रकम �देश स��त
कोषमा दा�खला गनु� पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले यो वष� �ाकृितक �ोतबाट � ५८०९०००/- असुल गरेकोमा सोको ४० �ितशतले ह�ने रकम � २३२३६००/- �देश संिचत कोषमा
दा�खला गनु�पन�मा यो वष� � २०३५३६०/- मा� दा�खला ग�रएकाले फरक रकम दा�खला गरी सो को �माण पेश गनु� पन� �.

२८८,२४०

८५ बे�जु स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको 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 । पा�लकाले संपरी�ण गरी फ�य�ट गरेको िन�न बे�जुको फ�य�ट अनुगमन गदा� फ�य�ट मना�सव दे�खएकोले लगत क�ा ग�र बे�जु अिभलेख
अ�ाव�धक बनाउनु पद�छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जुदफानं. वे�जु फ�य�टको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

१ २०७�/७६ ३� बढ� भ�ुानी भएको रकम �म�त
२०७९।२।९ मा आ�त�रक राज�व
खातामा दािखलाको �माण पेश
भएकोले फ��ट

३१७१६ ३१७१६

२ २०७�/७६ ७� कला िशवा पोखरेलको कानूनले
तोकेभ�दा बढ� भ�ुानी �लएको
स�ुवधा रकम �म�त २०७९।१।९
मा आ�त�रक राज�व खातामा
दािखलाको �माण पेश भएकोले
फ��ट

४४००० ४४०००

३ २०७�/७६ �४ कला िशवा पोखरेलको कानूनले
तोकेभ�दा बढ� भ�ुानी �लएको
स�ुवधा रकम �म�त २०७९।१।९
मा आ�त�रक राज�व खातामा
दािखलाको �माण पेश भएकोले
फ��ट

२२७२७ २२७२७

४ २०७४/७� १३ कला िशवा पोखरेलको कानूनले
तोकेभ�दा बढ� भ�ुानी �लएको
स�ुवधा रकम �म�त २०७९।१।९
मा आ�त�रक राज�व खातामा
दािखलाको �माण पेश भएकोले
फ��ट

३०००० ३००००

� २०७�/७६ ७� स�त कुमार �व. क. को कानूनले
तोकेभ�दा बढ� भ�ुानी �लएको

२०००० २००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�ुवधा रकम �म�त २०७९।१।९
मा आ�त�रक राज�व खातामा
दािखलाको �माण पेश भएकोले
फ��ट

६ २०७�/७६ �४ स�त कुमार �व. क. को कानूनले
तोकेभ�दा बढ� भ�ुानी �लएको
स�ुवधा रकम �म�त २०७९।१।९
मा आ�त�रक राज�व खातामा
दािखलाको �माण पेश भएकोले
फ��ट

२२७२७ २२७२७

७ २०७�/७६ ७� धन माया �व. क. को कानूनले
तोकेभ�दा बढ� भ�ुानी �लएको
स�ुवधा रकम �म�त २०७९।१।९
मा आ�त�रक राज�व खातामा
दािखलाको �माण पेश भएकोले
फ��ट

२०००० २००००

� २०७�/७६ �४ धन माया �व. क. को कानूनले
तोकेभ�दा बढ� भ�ुानी �लएको
स�ुवधा रकम �म�त २०७९।१।९
मा आ�त�रक राज�व खातामा
दािखलाको �माण पेश भएकोले
फ��ट

२२७२७ २२७२७

९ २०७�/७६ �३ प�ुकर काक� �. ३३१५/-

यवुराज दाहाल �. ३३१५/-

कृ�ण ढंुगले �. ३३१५/-

काजीमान राई �. ३३१५/-

को बे�ज ुरकम २०७९।५।१३
मा आ�त�रक राज�व खातामा
दािखलाको �माण पेश भएकोले
फ��ट

१३२६० १३२६०

ज�मा २२७१५७ २२७१५७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८६ अ�याव�धक बे�जु ��थती
यस पा�लकाको २०७८।७९ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ ।
�. हजारमा

गत वष� स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B)

यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू (D) अ�यािवधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

९७८४७ २२७ २६११७ ० १२३७३७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


