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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

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

काया�लय �मुख िशवनाथ यादव २०७८-८-३ २०७८-१२-१२

काया�लय �मुख पु�षो�म िघिमरे २०७८-४-१ २०७८-७-१७

काया�लय �मुख िदल कुमार �ल�बु २०७८-१२-१३ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख ितल िव�म �ल�बु २०७८-२-१३

बे�जु रकम ४२,४५१,६७८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ११,५२,६९,९८९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३६,५८,८२,००० चालु खच� ३७,७५,४५,२४६.०३

�देश सरकारबाट अनुदान १,९५,७३,००० पँूजीगत खच� १५,०५,००,६६०.८५

राज�व बाँडफाँट ७,०१,४३,०३० िव�ीय/अ�य �यव�था ७,४८,७२,७३०

आ�त�रक आय २१,२५,९०५

अ�य आय ७,६१,९१,९१६

कुल आय ५३,३९,१५,८५१ कुल खच� ६०,२९,१८,६३६.८८

बाँक� मौ�दात ४,६२,६७,२०३.९४
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१ लेखापरी�ण
लेखापर��णमा पेश भएस�मका आ�थ�क कारोबारसंग स�बि�धत �नकायबाट �ा� जानकार� अुनसार तयार गर� �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना २०७९, इकाईगत
लेखापर��ण योजना २०७९, लेखापर��ण ऐन, २०७५ को दफा ४ मा, जोिखम �व�लेषण, नमनुा छनौट र �लिखत ��त�न�ध�वप�को आधारमा �व�ीय �वषयको लेखापर��ण
नी�त, लेखापर��णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा माग�दश�न, �नद�शन एवं �यवसा�यक लेखापर��णका असल अ�यास र लेखापर��ण सीमाको आधारमा तथा राज�वको असलु� र
दािखलाको जोडज�मा आ�त�रक लेखापर��णको आधार तथा उपल�ध भएस�मका �े�ताको पर��णबाट तयार ग�रएको लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदनको म�यौदाउपर
काया�लयबाट �ा� जवाफ र �यव�थापनसँगको व�हग�मन बैठकमा छलफल गर� कायम भएका �यहोरा स�हतको लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदन जार� ग�रएको छ। सारभतू
�पमा उ�लेखनीय नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क
कारोबार र �व�ीय �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ। छलफल गर� कायम भएका �यहोरा �न�नानसुार छन्।

२ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन�
उ�े�यले यस फाकफोकथुम गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�धन गनु� र �थानीय
सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस फाकफोकथुम
गाउँपा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३९ सभा सद�य, १०८.७९ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा क�रब २१ हजार ६ सय १९ जनसं�या रहेको छ ।

३ �ा�ी भु�ानी िहसाब

आ.व.०७८।७९ �ा�ी भु�ानी िहसाव म.ले.प.फारम नं. २७२

ि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) ४६८६५५०४८ ५३३९१५८५१.८२ ५३३९१५८५१.८२

क. �ाि� ४६८४५३९३० ४५७७२३९३५.८२ ४५७७२३९३५.८२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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(संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

११००० कर ११ ७६८८९९३० ७०१२८९०६.७८ ७०१२८९०६.७८

१३००० अनुदान ३८८१९५००० ३८५४५५०००. ३८५४५५०००.

संघीय सरकार १२ ३६८६२२००० ३६५८८२०००. ३६५८८२०००.

�देश सरकार १२ १९५७३००० १९५७३०००. १९५७३०००.

१४००० अ�य
राज�व

३३६९००० २,१४०,०२९.०४ २१४००२९.०४

ख. अ�य �ाि� २०१११८ ७६१९१९१६ ७६१९१९१६.

िवतरण गन� बाक�
राज�व

० ० ०.

कोषह� २०१११८ १३१९१८६ १३१९१८६.

धरौटी ० ० ०.

संघीय, �देश
सरकार वा अ�य
काय��म(सामा�जक
सुर�ा)

० ७४८७२७३० ७४८७२७३०.

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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भु�ानी (ग+घ) ६२५८५७३१५ ६०२९१८६३६.८८ ६०२९१८६३६.८८

ग. भु�ानी (स��त
कोषबाट)

६२५६५६१९७ ५२८०४५९०६.८८ ५२८०४५९०६.८८

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ ३३३४९००० २९५८४२९२.१५ २९५८४२९२.१५

२२०००
मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ २३३६१८९६८ १८७१४८६०२.२८ १८७१४८६०२.२८

२५००० सहायता
(Subsidy)

१८ १४८७१६००० १४७४०१७८२.५ १४७४०१७८२.५

२६००० अनुदान १८ ० ० ०.

२७०००
सामा�जक सुर�ा

१८ १६४८४००० ११५९५३०० ११५९५३००.

२८००० अ�य
खच�

१८ २०३४८०० १८१५२६९.१ १८१५२६९.१

३१००० गैर
िव�ीय स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ १९१४५३४२९ १५०५००६६०.८५ १५०५००६६०.८५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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घ. अ�य भू�ानी २०१११८ ७४८७२७३० ७४८७२७३०.

कोषह� २०१११८ ० ०.

धरौटी ० ० ०.

संघीय, �देश
सरकार वा अ�य
काय��म(सामा�जक
सुर�ा)

० ७४८७२७३० ७४८७२७३०.

ङ. यो वष�को बचत
(�यनु)

(१५७२०२२६७) (६९००२७८५.०६) (६९००२७८५.०६)

च. गतवष�को
�ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

११५२६९९८९ ११५२६९९८९.

वषा��तको बाक�
रकम (ङ + च)

-१५७२०२२६७ ४६२६७२०३.९४ ४६२६७२०३.९४

ब�क तथा नगद
बाक�

२४ ४६२६७२०३.९४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४ िव�ीय िववरण 

�थानीयसरकारस�ालनऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS basedढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार
दे�खएको छः
· िव�ीय िववरण तयार गदा� सु�को �ाि� भु�ानी िहसाबले देखाएको खच�लाई आधार मािनएको छ ।
· पा�लकाले धरौटी तथा कोषह�को कारोबारलाई सु�मा समावेश गरेको दे�खएन । पा�लकाले स�पूण� कारोबार सु� �णालीबाट गनु�पन�, EFT तथा ePayment

काया��वयन गनु�पन�मा सो गरेको छैन । पा�लकाले �यानुअल भौचर माफ� त कारोबार गरेको र पिछ मा� सु�मा �िवि� गरेकोले पा�लकाको खच� तथा भु�ानी यथाथ�परक
रहेको िवषयमा आ�ववा�त ह�न सिकएन ।
· आ�त�रक �ोततफ�  पा�लकाले यस वष� � २१२५९०५ उठाएको राज�व सु� �णालीको राज�व �ाि�मा �िवि� गरी संिचतकोषमा ट� ा�सफर दे�खएन । सो लाई समेत
�ाि� भु�ानी िहसाबमा राज�व शीष�क १४००० मा समावेश ग�रएको छ ।
· कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट सोझै भु�ानीह�ने संघीय काय��मह�को खच� सामा�जक सुर�ातफ� को � ७४८७२७३० लाई समेत समावेश गरी एक�कृत �ाि�
भु�ानी िहसाब तयार ग�रएको छ ।
· पा�लकाको यस वष�को कूल �ाि� �. ५३३९१५८५१ मा कूल भु�ानी �६०२९१८६३६घटाएर बाँक� रहेको रकममा गत वष�को �ज�मेवारी रकम � ११५२६९९८९
जो�दा वषा��तको बाँक� �ाि� भु�ानी िहसाब अनुसार � ४६२६७२०३ दे�ख�छ ।

तोिकए बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

५ गत वष�को �ज�मेवारी 
�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 । �थानीय तहको
लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा संिचत कोषमा �.१६९२६६७१४ मौ�दात कायम भएकोमा संघ तथा �देश िफता� बाँक� अनुदान �. ५३९९६७२५
िफता� गरी यो बष�को शु�मा � ११५२६९९८९ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

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

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

१ ग २.७ िविवध खच� खाता १८९००० ९८२५ (१७९१७५)

२ ग ४.१ �थानीय तह स��त कोष खाता खाता ४४९४८०१७.९४ १७०५६७८४.९३ (२७८९१२३३)

३ ग ७.२ �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खाता ११३०१८६ ११३०१८६ ०

४ ग १.१आ�त�रक राज�व खाता ० १४६०९३५ १४६०९३५

५ ग १.३ आ�त�रक अनुदान खाता ० ९६९५१७६ ९६९५१७६

ग १.२ बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता ० ६०४६७५७ ६०४६७५७

६ ग ३ �थानीय धरौटी खाता ० १४६०९७६ १४६०९७६

ज�मा ४६२६७२०४ ३६८६०६४० (९४०६५६४)

९,४०६,५६४
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७ अनुदान िफता� 
िविनयोजनऐन २०७८ दफा ४(१२)अनुसारसंघसरकारबाट िव�ीय ह�ता�तरण भएकासशत�, समपुरक तथा िवशेष अनुदानको रकम असार मसा�तस�म खच� नभईबचत
भएमा स�ब��धत �थानीय तहले�य�तो रकमसंघीयस��त कोषमा िफता� गनु�पन� �यव�थाछ ।�देश िविनयोजनऐन २०७८ दफा ४(११) अनुसार �देश सरकारबाट
िव�ीय ह�ता�तरण भएकासशत�, समपुरक तथा िवशेष अनुदानको रकम असार मसा�तस�म खच� नभईबचत भएमा स�ब��धत �थानीय तहले�य�तो रकम �देश लेखा
इकाई काया�लय माफ� त �देश स��त कोषमािफता� गनु�पन� �यव�थाछ । पा�लकाले यस वष� सशत�, समपुरक तथा िवशेष अनुदानतफ� को खच� नभई बचत रकम संघीय
तथा �देश स��त कोषमा िफता� गनु�पन� � ४९३७९३०३ रहेको दे�ख�छ । पा�लकाको संिचतकोष तथा िविवध कोषमा गरी वषा��तमा कूल ब�क मौ�दात �
३५३९९६६४ दे�ख�छ । वषा��तमा खच� नभई बाँक� रहेको संघ तथा �देशको सशत� अनुदान र समपूरक अनुदानको रकम स�ब��धत संघ तथा �देश स��त कोषमा
िफता� गन� � १०८६७५३९ नपुग ह�ने दे�खएकोमा यस वष� वष�को अनुदान िनकासा �लई िफता� गरेको छ । पा�लकाले आ.व. ०७८।७९ को िफता� गनु�पन� रकमह� आ.व.

०७९।८० को िमित २०७९।५। २७ मा संघीय स��तकोषमा � ४४२६८७०२ तथा �देश स��त कोषमा � ५११०६०१ गरी कूल � ४९३७९३०३ िफता� गरेको
�माण लेखापरी�णको �ममा पेश भयो ।

८ �देश समपुरक अनुदानमा लागत साझेदारी 
३।२०७९।३।२०(�देश समपूरक पुजीगत)�देश नं. १ �देश समपुरक अनुदान काय�िव�ध, २०७५ को दफा ४(२) मा कुल लागतको बढीमा ७० �ितशत स�म �देश
सरकारले समपुरक अनुदानको �पमा �दान गन� उ�ेख छ। �देश समपूरक अनुदानबाट खच� ह�ने गरी यस वष� पा�लकाले फलाटे- चुहान डाँडा- ख�बाड- अधेरी मझुवा-
घुिव�से प�मी सडक �तरो�ती योजना (ठे�का नं.PRM/ILAM/Works/NCB /05/078.79) बोलप� आ�हान गरी लािग �. ३५८५९२९ (�याट र PS सिहत) मा
काक� िनमा�ण सेवा संग स�झौता भई िनधा��रत अव�धमा काम स�प� गरी �. ३५३३४२८ (�याट सिहत) भु�ानी भएको दे�खयो ।उ� काय�िव�ध अनुसारको
गाउँपा�लकाले ३०%लागत साझेदारी रकम �. १०७००२८ �देश स��त कोषमा िफता� गनु�पन� �.

१,०७०,०२८
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९ धरौटी खाता 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को प�र�छेद ७ को िनयम ६२ दे�ख ७२ स�म धरौटी स�ब��ध �यव�था ग�रएकोमा काया�लयले धरौटी
तफ� को कारोबार गदा� �यि�गत धरौटी खाता र गो�वारा धरौटी खाता तयार गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन। धरौटीको नामनामेसी सिहतको िववरण तयार गरी अ�ाव�धक
गनु�पद�छ । काया�लयले धरौटीको आ�दानी र िफता� �प� दे�खने गरी �े�ता खडा धरौटी कारोबारको �े�ता, �यि�गत धरौटी खाता, गो�वारा धरौटी खाताको अिभलेख
राखेको दे�खएन । काया�लयले धरौटी रकम िफता� गदा� स�ब��धत �यि�/फम�को िनवेदन, कर चु�ा �माण प� र कर समायोजन प� राखी िफता� गनु�पन�मा उ� �माण
कागजात बेगर यस वष� � ८८४०४० धरौटी खाताबाट रकम िफता� गरेको दे�ख�छ । धरौटी कारोबारको अिभलेख �यव��थत गरी पेश ह�नुपद�छ ।

१० आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा
काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।

· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74

(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन ।

· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन। काया�लयले ख�रद इकाई
गठन गरेको समेत पाईएन ।

· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको
पाईएन ।

· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क
वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन।

· िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
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· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।

· राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।

· �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।

· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।

· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।

· पा�लकाले आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ बमो�जम एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची ११
वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।

· पा�लकाले भु�ानी गदा� िव�ुतीय भु�ानी �णाली EFT लागु गरेको पाईएन ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

११ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १०
गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत
भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी
सर�वती राईले २०७७।६।३ गते �. ५६ करोड ५० लाख २ हजार ८४९ को बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।६।३ मा पा�रत भएको छ । समयमै बजेट पेश,

पा�रत र अ��तयारी �दान गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np12 of 68

१२ अव�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत
अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� योजना -छनौट तथा �वीकृत नगरी
एकमु� िविभ� योजना शीष�कमा � २ करोड ६६ लाख ८० हजार बजेट िविनयोजन गरी वषा��त स�म िविभ� योजनाह� तथा चालु खच�मा � २ करोड ५४ लाख २७
हजार खच� गरेको दे�ख�छ । यसरी वजेट अव�डा गरेरसो रकम कुन कुन योजनामा खच� ग�रने हो, सो योजना गाउँसभाबाट �वीकृत नगरीखच� गरेको िनयमसंगत दे�खदनै
। बजेट अब�डमा राखी खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम �ोत िविनयोजन खच�

पय�टन िवकास काय��म नेपाल सरकार - समािनकरण अनुदान ५००००० ४८५९००

समपुरक कोष �देश नंबर १ - समािनकरण अनुदान ३०००००० २९८०८४४

सडक तथा पूल िनमा�ण इ�धन खच� नेपाल सरकार - समािनकरण अनुदान ३०००००० २८५६४५६

�संचाई नेपाल सरकार - समािनकरण अनुदान १०००००० ९५२०००

खानेपानी नेपाल सरकार - समािनकरण अनुदान १०००००० १००००००

गेट र बाउ��ड�  वाल िनमा�ण नेपाल सरकार - समािनकरण अनुदान ७०००००० ६१३९५६२

�ित�ालयसूचना के�� र सेिनटेसन काय��म नेपाल सरकार - समािनकरण अनुदान ७०००००० ६८७५८००

पव� लि�त सडक सरसफाई योजना नेपाल सरकार - समािनकरण अनुदान ४१८०००० ४१३६७००

ज�मा २६६८०००० २५४२७२६२
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१३ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व स�ब��ध िनयमावली, २०७७ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित
िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध
गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पुजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा
भएको �यव�था अनु�प अषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म
बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय
बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण
गनु�पद�छ । (�.हजारमा)

�.सं. �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक कूल बजेट कूल खच�

बजेट खच� बजेट खच� बजेट खच�

१ ३३५० १४१५४ १३६५० २७७६९ १७४४५३ १०८५७८ १९१४५३ १५०५०१

कूल बजेटको तुलनामा खच� �ितशत ७% १५% ५७% ७९%
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१४ खच� िब�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल राज�व बाडँफाँड सिहतको कूल आ��तरक आय �७२२६८९३५ �ा� गरेको म�ये राज�व बाँडफाँडबाट � ७०१४३०३० र पा�लका आ�नै
आ�त�रक �ोतबाट � २१२५९०५ मा� आ�दानी भएको छ । यस वष� चालु तफ�  � ३७७५४५२४६ र पँू�जगत तफ�  � १५०५००६६० खच� भएको छ । खच� म�ये
आ�त�रक आयको िह�सा अ�य�त �यून अथा�त १३ .६८�ितशत मा�ै रहेको छ । यस बष� पदा�धकारी सुिबधा मा � . ८८००९५० खच� भएको छ जुन आ�त�रक
आयको १२.१७ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६६.९६ �ितशत चालु र ३३.०३ �ितशतमा� पँू�जगत
िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको काया�लय स�ालन तथा �शासिनक �योजनमा िव�ीय भार बढी
परेको दे�ख�छ । काया�लय स�ालन र �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन
ग�रनुपद�छ ।

१५ भु�ानी बाँक� िववरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९(५)(क) �थानीय सं��त कोषबाट सभाले स��त कोषबाट खच� गन� गरी �वीकृत गरेको वािष�क बजेट बमो�जमको
रकम मा� खच� गन� िम�ने �यव�था छ । पा�लकाको िमित २०७८।६।३ गते बसेको नव� गाउँसभाले पा�रत गरेकोफाकफोकथुम गाउपा�लकाको िविनयोजन ऐन, २०७८
अनुसार गत वष�को अ�या काय��म तथा योजनाह�को कुल दािय�व �. ३५६४००१७ रहेकोमा सु�मा गत वष�को अ�या काय��म �. ४३९१९७५१ �िवि� भएको तथा
�. ३२९३५९०१ भु�ानी भएको दे�खयो ।भु�ानी बाँक�को िववरण एिकन ह�न सकेन । पा�लकाले भु�ानी बाँक� यिकन गरेर भु�ानी िदन बाँक�को िववरण (म.ले.प.

फारम नं २२१) काया�लय �मुखबाट �वीकृत गराई गाउँ सभाबाट प�रत गरेर मा� अक� वष� भु�ानी गनु�पद�छ ।
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१६ गत वष�को चालु दािय�व 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(२) अनुसार काया�लयले चालु आ�थ�क वष�को िविनयो�जत बजेटले नखा�ने र बढी खच�
ह�ने गरी दािय�व �सज�ना गन� नह�ने �यव�था उ�ेख छ ।सोही िनयमावलीको ३९(१५) अनुसार दािय�व �सज�ना भई भु�ानी िदन बाँक� िववरणमा समावेश म�ये तलब,

भ�ा, घर भाडा, स�वा �मण खच�, पोषाक, रासन, खा�ा�, �सधा, औषधी उपचार खच�, सेवा िनवृ� सुिवधा, �वीकृत वािष�क काय��म अनुसार स�झौता भएका
खच�ह�मा� भु�ानी िदन िम�ने उ�ेख छ । पा�लकाको िमित २०७८।६।३ गते बसेको नव� गाउँसभाले पा�रत गरेको फाकफोकथुम गाउपा�लकाको िविनयोजन ऐन,

२०७८ अनुसार गत आ.व. बाट यस आ.व.मा िविवध काय��म खच� २५६१६५८, पु�तक छपाई तथा सूचना �काशनमा �. ७६९५५६, इ�धन खच�मा � १४९१००६,

फिन�चर तथा काया�लय �यव�थापनमा �. २४७४४४५ गरी कूल � ७२९६६६५ िनयम िवपरीत आ.व. ०७८।७९ मा दािय�व सारेको दे�खयो। य�ता चालु �कृितका
खच�मा िमत�ययीता कायम गनु�पन� दे�ख�छ ।

१७ िविनयोजन र रकमा�तर 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४१ (क) अनुसार अ�धकार �ा� अ�धकारीले सरकारी रकम खच� गदा� िविनयोजन ऐन
बमो�जम सेवा तथा काय�मा खच� गन� �वीकृत रकम तथा सो सेवा तथा काय�को िनिम� �वीकृत सीमा भ� रहेको एिकन गरी खच� गनु�पन� उ�ेख छ । �य�तैगरी �थानीय
सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ अनुसार काय�पा�लकाले �वीकृत वािष�क बजेटको अ�धनमा रही कुनै शीष�कबाट पुजीगत शीष�कमा प�चीस �ितशतमा नबढाई
रकमा�तर गन�स�ने �यव�था छ । पा�लकाले उ� �यव�थाको अंिशक मा� पालना गरेको पाईयो । िनयमको पालना ह�नुपन� दे�ख�छ ।
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१८ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत
बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

१ आ�थ�क िवकास २,९७,४७,००० २,०९,५६,३२२.३३ ७०.४५

२ सामा�जक िवकास २७,०७,६६,७५० २३,४३,११,५०९.५६ ८६.५४

३ पूवा�धार िवकास २१,५८,८९,७५० १७,५२,११,७६१.२१ ८१.१६

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ८०,५७,५०० ७८,५८,०६० ९७.५२

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १०,११,९५,१९७ ८,९७,०८,२५३.७८ ८८.६५

पा�लकाले सबै �े�मा स�तु�लत बजेट िविनयोजन गद� ल�य �गित हा�सल गन�तफ�  �यानिदनुपद�छ ।
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१९ योजना तथा काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा २४ 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 गरी योजना तजु�मा गनु�पन� ह��छ । पा�लकाले आव�धक
योजना, म�यमका�लन, दीघ�कालीन िवकास योजना, आयोजनाको �ाथिमिककरण नगरी अ�पका�लक योजनाह�लाई बढी �ाथिमकतामा राखी बजेट तजु�मा गरेको
दे�खयो । यस वष� पा�लकाले अ�पकालीन मह�वका सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ।साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन
गदा� िदघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला र दीघ�का�लन उपादेयताका योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस वष� उपभो�ा
सिमितमाफ� त भएका योजनाह� देहायअनुसार छन् -

�. सं. िववरण काया��वयन भएका योजना रकम (हजारमा)

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना ४४ ३३९४

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना १४९ ४७८७३

३ � ५ लाख दे�ख २० लाख स�मका योजना ४२ ४१५५६

४ २० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना ७ २५३७३

२० आयोजना फरफारक 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(२) मा �मुख �शासक�य अ�धकृतको काम कत��य र अ�धकारको स�ब�धमा उ�ेख छ । उ� दफाको उपदफा
२(ङ)मा �यव�था भए अनुसार �मुख �शासक�य अ�धकृतले आयोजनाको फरफारकका लािग �ितवेदन तयार गरी काय�पा�लकाको बैठकमा पेश गनु�पन� �यव�था
रहेकोमा सो को पालना भएको दे�खएन । सोको पालना ह�नुपन� दे�ख�छ ।
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२१ कम�चारी �यव�थापन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझ िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सव��णका
आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लइने कम�चारीको दरव�दी ��ताव गनु�पन� अ�थायी दरव�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । �यसैगरी
सोिह ऐनको दफा ८३(८) मा पा�लकाले नगर �हरी सवारी चालक काया�लय सहयोगी �ल�बर ईले�ट� ी�सयन चौिकदार माली बगैचे लगायतका पदमामा� करारबाट सेवा
�लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थािनय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था बमो�जम दरव�दी �वीकृत भइसकेको छ तर सबै पदमा �थाई पदपूित� भएको छैन।
गाउँपा�लकाको काया�लय तफ�  १९ र वडा काया�लय तफ�  १४ गरी ज�मा ३३ दरव�दी �वीकृत भएकोमा पा�लकाले िबिभ� पदह�मा करार र �थायी गरी ४७ कम�चारीह�
िनय�ु गरेको छ । यसरी �वीकृत दरव�दी भ�दा बढी कम�चारीको तलव भ�ा भु�ानी गनु� िनयमसंगत दे�खएन। साथै �थािनय सरकार संचालन ऐनको भावना अनु�प
करारमा कम�चारी रा�ने �कृया ब�द ग�र �थायी पदपूित�को मा�यमबाट कम�चारी �यव�थापन गन� तफ�  पहल ह�नु पद�छ ।

२२ तलवी �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन‚ २०४९ को दफा ७ख को ( २) मा म��ालय सिचवालय आयोग र िबभाग तथा उप�यकािभ� रहेका काया�लयमा काय�रत िनजामती कम�चारीह�को
हकमा िनजामती िकतावखाता र �ज�ा��थत काया�लयका िनजामती कम�चारीह�को हकमा स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट तलवी �ितवेदन पास
नगराई तलव खुवाउन ददुनै भ�े �यव�था छ । गाउपा�लका काय�पा�लका अ�तग�तका काय�रत र मातहत शाखामा काय�रत िनजामती कम�चारीह�को स�ब��धत
िनकायबाट तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी � १७७३५१२१।०० तलव भ�ामा भु�ानी गरेको छ । यसरी तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलव भ�ा भु�ानी गनु� िनयम
संगत दे�खएन । अतः तलवी �ितवेदन पा�रत गरेरमा� तलव भ�ा भु�ानी ह�नु पद�छ ।
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२३ सेवा �वाह 

पा�लकाले �थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४को दफा११अनुसारका सेवाह� पा�लकावासीलाई �दान गद�छ। आ�नो काय��े� िभ�का नाग�रकता �सफा�रस,

घरबाटो �सफा�रस, नाता �मािणत, ज�म, मृ�य,ु िववाह दता�, बसाईसराई, िव�ुतिमटर �सफा�रस, िनःशु�क �सफा�रस लगायत अ�य िविभ� सेवा �वाहको िववरण
अ�ाव�धक गरी अिभले�खकरण ग�रनु पद�छ। पा�लकाबाट �वािहत सेवाह�को िववरण िन�नानुसार रहेको छ।

� स िववरण �सफा�रस सं�या

1. नाग�रकता �सफा�रस ५७६

2. घरबाटो �सफा�रस ४०८

3. नाता �मािणत २७४

4. अ�य ४२०५

ज�मा ५४६३

सुशासन स�ालन (काय�िव�ध िनयमावली), २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�ेख भएका सेवाह�को सेवा �वाहको काया��वयनको ��थित अनुगमन संय�� बनाई
अनुगमन गनु�पन� दे�ख�छ ।

२४ साव�जिनक परी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक
परी�ण अ��तगत साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा
जवफदेिहता र पारद�िशताको �ब��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ । पा�लकाले �दान गन� सेवाको बारेमा संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले आ�थ�क वष�
२०७७।७८ मा गरेको �थानीय तह िव��य जो�खम मु�या�नमा यस पा�लकाले ६३ �ितशत अ� हा�सल गरेको छ भने �थानीय तह सं�थागत मु�या�नको आधारमा
पा�लकाले ३३ �ितशत अ� �ा� गरेको पाइयो । पा�लकाले यसमा सुधार गनु�पद�छ ।
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२५ �ज�सी �यव�थापन �णाली 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली‚ २०७७ को िनयम ९५ मा काया�लयले आ�नो काया�लयमा �ा� भएका स�प�� तथा �ज�सी मालसमानको
लगत तयार गरी रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले िबिभ� ख�रद �कृया ‚ ह�ता�तरण िव�ध र अ�य त�रकाबाट �ा� भएका �ज�सी मालसमानको िववरण अ�ाव�धक
तथा बिग�करण ग�र ख� ने र नख� ने �ज�सी खातामा आ�दानी बाँ�नु पन� �यव�था छ। महालेखा िनय��क काया�लयबट जारी भएको प�रप� अनुसार सबै सरकारी
काया�लयह�ले आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�म साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली (PAMS) को �योग गनु� पन� �यव�था गरेको छ । गाउपा�लको काया�लयले
लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन साव�जिनक स�पित �यव�थापन �णाली (PAMS) मा �ज�सी �यव�थापन गरेको दे�खएन। अतः �ज�सी मालसमान PAMS मा इ�ट� ी गरी
एिककृत िववरण तयार गरी अ�ाव�धक गनु� पन� दे�ख�छ ।

२६ �ज�सी समानको मू�य 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९६ मा काया�लयमा मू�य नखुलेको कुनै स�प�� तथा �ज�सी मालसमान भएमा काया�लय
�मुखले यो िनयमावली �ार�भ भएको एक वष�िभ� मू�य नखुलेको स�प�� तथा �ज�सी मालसमानको मू�य कायम गरी �े�ता अधाव�धक गनु� पन� �यव�था छ ।
काया�लयको �ज�सी मौजदातको बािष�क िववरणमा तथा �ज�सी खाता परी�ण गदा� पुराना धेरै समानको मू�य खु�याएको पाइएन । अतः िनयमावलीमा उ�ेख ग�रएको
िब�ध पालना गरी मू�य कायम गरी �े�ता अधाव�धक गनु� पद�छ ।
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२७ मम�त र �ललाम िबि� 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९९ मा काया�लय �मुखले यस िनयमावली बमो�जम लगत खडा गरी अिभलेख रा�खएको
स�पित तथा �ज�सी मालसमानको मौजुदा अव�थाको स�ब�धमा वष�मा क�तीमा एक पटक आफै वा �य�तो मालसमान �ज�मा �लने कम�चारी बाहेक अ�य कम�चारीको
नेतृ�वमा क�तीमा तीन सद�यीय सिमित गठन गरी सो सिमितबाट िनरी�ण गरी गराई महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढाँचामा स�पित तथा �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन
�लनु पन� �यव�था छ। काया�लयले �वीकृत ढाँचामा �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार गरेको छैन । सोिह िनयमको उप िनयम (४) मा �ितवेदन �ा� भएपिछ काया�लय
�मुखले �ललाम िब�� गनु� पन� स�पित तथा �ज�सी मालसमानको हकमा िनयम १०६ बमो�जम �ललाम िबि� गन� र मम�त स�भार गनु� पन� मालसमानको हकमा तीन
मिहनािभ� मम�त स�भार ग�रस�नु पन� �यव�था छ। काया�लयबाट तयार ग�रएको �ज�सी िनरी�ण फाराममा मम�त गनु�पन� भिन औ�याएका �ज�सी मालसमान बोलेरो १
थान �कारिपयो १ थान �ा�टर १ थान लोडर १ थान मोटर साइकल २३ थान ए�साभेटर १ थान लगायका समान र डे�कटप क��यटु १२ थान �यापटप १० थान
ि��टर ५ थान �रभ�विभङ चेयर ११ थान �सलाई मे�सन ५ थान लगायतका �ज�सी समान िबि�एको भिन उ�ेख ग�रएको छ । उपरो� �ज�सी मालसमानह�को भौितक
अव�था परी�ण गरी िनयमावलीमा तोिकएको अव�धिभ� �ललाम िबि� र मम�त गनु�पन� समानको हकमा मम�त गरी �ज�सी अ�याव�धक गनु�पन� दे�ख�छ ।

२८ �ज�सी समान बरबुझारत 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ४४ मा कम�चारीले आफु स�वा बढुवा ह�दा वा अबकाश�ा� गदा� आ�नो �ज�मामा रहेको नगदी �ज�सी
वा सरकारी कागजात �याद तोिकएकोमा तोिकएको �यादिभ� र �याद नतोिकएकोमा ए�साइस िदन िभ� तोिकए बमो�जम बरबुझारथ गनु�पन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाका
अ�तग�तका कम�चारी तथा पदा�धकारीको काय� अव�ध समा� भई सकेको र बरबुझारतको �याद समेत समा्� भइसकेको अ��थामा समेत देहायका �ज�सी मालसमान
नबुझाएको , काया�लयले �ज�सी साहयक खाता �यव��थत ग�र नराखेको र सबै �ज�सी समानको मू�य खुलाई �ज�सी अ�ाव�धक गरेको पाइएन । अतः �ज�सी समानको
अिभलेख �यव��थत गद� पूव� पदा�धकारीको �ज�मामा रहेका �ज�सी समान यथािश� िफता� गन� �यव�था ह�नु पद�छ ।

�स नं समानको िववरण समानको मू�य रकम �ज�मामा रहेको पदा�धकारी

१ Dell13 Laptop १ थान सुवाशच�� कुलुङ पूव� काय�पा�लका सद�य

२ Dell13 Laptop भेष कुमारी लािमछाने का स

3 Lenovoi5 १ थान िवि�एको �सताराम पौडेल अ�स�टे�ट इ��जिनयर
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४ Laptop Acer १ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

५ solar pannel १ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

६ Canon Printer १ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

७ Epson printer १ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

८ �टील दराज १ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

९ िट टेवल ३ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

१० क��यटुर टेवल १ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

११ सोफा सेट २ सेट राम कुमार �े� पूव� अ�य�

१२ �टेपलाइजर १ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

१३ एलइिड िट िभ १ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

१४ डाइिनङ सेट १ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

१५ हे�र १ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

१६ एल�सडी �टे�ड १ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

१७ Disk Home Device १ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

१८ इ�भटर ५०० भो�टेज ३ थान राम कुमार �े� पूव� अ�य�

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np23 of 68

१९ सोलार �यानल १५० वाट सर�वती राई पूव� उपा�य�

२० �टील दराज २ थान सर�वती राई पूव� उपा�य�

२१ टी टेवल ६ थान सर�वती राई पूव� उपा�य�

२२ क��यटुर टेवल १ थान सर�वती राई पूव� उपा�य�

२३ सोफा सेट २ सेट सर�वती राई पूव� उपा�य�

२४ मोवाइल सेट ३ थान सर�वती राई पूव� उपा�य�

२५ एलइिड िट िभ १ थान सर�वती राई पूव� उपा�य�

२६ डाइिनङ सेट १ थान सर�वती राई पूउ� व पा�य�

२७ हे�र १ थान सर�वती राई पूव� उपा�य�

२८ एल�सडी �टे�ड १ थान सर�वती राई पूव� उपा�य�

२९ Disk Home Device १ थान सर�वती राई पूव� उपा�य�

३० Laptop dell १ थान कुशल खनाल पूव� कम�चारी

३१ �ाव १ थान पु�षो�म िघिमरे पूव� �. �. अ.
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२९ जे�सबी तथा ए�काभेटरको आ�दानी 

पा�लकाको �ज�सी �ितवेदन अनुसार पा�लकाको नाममा एउटा जे�सबी र एउटा ए�काभेटर रहेको दे�ख�छ । उ� जे�सबी तथा ए�काभेटरको स�ालन तथा मम�त खच�
पा�लकाले �यहोरेको दे�खएता पिन जे�सबी तथा ए�काभेटरबाट भएको काय��गितको अिभलेखीकरण भएको दे�खएन ।गत वष� जे�सबी तथा ए�काभेटरबाट स�ालनबाट
कुनै पिन आ�दानी भएको दे�खएन । स�ालन स�ब�धमा काय�िव�ध तयार गरी काया��वयन गनु�पन� दे�ख�छ ।

३० मम�त खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९६ अनुसार काया�लयले कुनै पिन मालसामानको मम�त गनु�पदा� काया�लय �मुखलाई �ल�खत जानकारी िदइ मम�त आदेश
तयार गन�, सोको लागत अनुमान तयार गन� र सो �वीकृत भए प�चात िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम मालसामान मम�त गरी पाच हजार भ�दा बढी मू�य पन�
उपकरण वा पाटपूजा�को अिभलेख रा�नुपन� र �य�ता पाटपूजा� उपकरण �ािव�धकबाट �मािणत गराई िनयमानुसार �ज�सी दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ।
काया�लयले िविभ� सवारी साधन र इले�ट� ोिन�स सामा�ीको मम�त गदा� मम�त आदेश र लागत अनुमान वेगर �ज�सी दा�खला नगरी फम�को िबलका आधारमा सवारी
साधन मम�त खच� िशष�कबाट �.१९८९३३१, पा�र�िमक कम�चारी खच� िशष�कबाट �. ३५५३८८, िविभ� पुजीगत खच� िशष�कबाट�यापटम मम�त �.१३८७७०,

मेिशनरी तथा औजार मम�त स�भार तथा संचालन खच� िशष�कबाट �. १०३२५५० गरी ज�मा �. ३५१६०३९ खच� गरेको छ । िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना
गनु�पद�छ ।

३१ िविवध खच� 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� िविवध काय��म, �थानीय तह िविवध तथा अ�य िविवध र िविवधतफ�  गरी कूल �. ३६८४५४१ रकम खच� गरेको छ । अ�य
शीष�कह�बाट समेत िविभ� रकमा�तर गरी िविभ� चालु �कृितका खच� गरेको दे�ख�छ । य�तो खच�मा िमत�ययीता अपनाउनुपन� दे�ख�छ ।
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३२ इ�धन खच� 
साव�जिनक खच�मा िमत�ययीता स�ब��ध मापद�ड, २०७५ को बुदाँ नं २३ मा इ�धन र सवारी साधन �योग स�ब��ध मापद�डको �यव�था गरेको छ । उ� मापद�ड
अनुसार ��येक सवारी साधन �योगको लग बुक राखी स�ब��धत पदा�धकारीबाट �मािणत गराउनुपन��यव�था छ । काया�लयको अिभलेख अनुसार २३ वटा
बाइक,�ा�टर, जे�सबी, ए�काभेटर, �कारिपयो र बुलेरो एक एक थान रहेको बु�झयो । पा�लकाले िनयमानुसार सवारी लग बुक नराखी पुजीगत शीष�कबाट �.

२४९६४५६ तथा चालु इ�धन खच� शीष�कबाट �. २८११०३४ गरी इ�धन खच�मा कूल �. ५३०७४९० खच� गरेको छ ।

३३ स�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 गराउन 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 राज�व स�ब��ध स�टवेयर ख�रद गरी �. ३९८८९० 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 ।

३४ तलवी �ितवेदन 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ ि�याकलाप नं २.१.२ क अनुसार सामुदाियक िब�ालयमा काय�रत �या�थ िश�कह�को तलवी �ितवेदन िश�ा िवकास तथा
सम�वय इकाइमाफ� त िव�ालय िश�क िकतावखानाबाट पा�रत गराई सो �ितवेदनका आधारमा अनुदान िदने �यव�था गरेको छ। गाउँपा�लका अ�तग�त संचा�लत
सामुदाियक िब�ालयमा काय�रत �थाइ िश�कह�को तलवी �ितवेदन पा�रत नगराई यस वष� तलव भ�ामा � ११७६०००००।०० खच� भु�ानी गरेको छ । अतः तलवी
�ितवेदन पा�रत गराएर मा� सो आधारमा तलव भ�ा अनुदान िदने �यव�था िमलाउनु पद�छ ।
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३५ िव�ालय अनुगमन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को प�र�छेद ३ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको काम कत��य र अ�धकार अ�तग�त �ार��भक बाल िवकास तथा िश�ा
आधारभुत िश�ा अिभभावक िश�ा अनौपचा�रक िश�ा खुला तथा वौक��पक िनर�तर �सकाइ सामुदाियक �सकाइ र िवशेष िश�ा स�ब��ध नीित कानून मापद�ड योजना
तजु�मा काया��वयन अनुगमन मू�यांकन र िनयमन गन� तथा सामुदाियक िव�ालयलाई िदने अनुदान तथा सोको वजेट �यव�थापन िव�ालयको आय �ययको लेखा
अनुशासन कायम अनुगमन र िनयमन गन� स�ब��ध �यव�था गरेको छ । पा�लकाले अनुगमन स�ब��ध मापद�ड िनधा�रण गरेको छैन र आ�नो मादहत स�ालनमा रहेका
बाल िवकास के�� आधारभुत तह र मा�यिमक तहका िव�ालयह�को यस वष� अनुगमन तथा सुप�रवे�ण गरेको दे�खएन । यस स�ब�धमा पा�लका अ�तग�तको िश�ा
शाखासंग छलफल गदा� जनशि�को अभावमा गन� नसकेको भनाइ रहेको छ । पा�लकाले अनुगमन स�ब��ध मापद�ड तयार गरी आ�नो अ�धकार �े�िभ� पन� िश�ण
सं�थाह�को िश�ण �सकाइ �भावकारी वनाउन तथा शैि�क गुण�तर बृि� गन� िनयिमत अनुगमन र सुप�रवे�णको �यव�थापन गनु� पद�छ ।

३६ सं�थागत िव�ालय 

�यानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को प�र�छेद ३ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको काम कत��य र अ�धकार अ�तग�त सामुदािय, सं�थागत, गुठी र सहकारी
िव�ालय �थापना, अनुमित स�ालन, �यव�थापन तथा िनयमन स�ब��ध �यव�था गरेको छ । पा�लकाबाट अनुमित �लइ स�ालनमा रहेका सं�थागत र गुठी
िव�ालयह�को �यव�थापन र अनुगमन स�ब�धमा मापद�ड िनधा�रण गरेको छैन । सं�थागत िव�ालयको शु�क िनधा�रण तोिकए बमो�जम गरे नगरेको स�ब�धमा
अनुगमन गन� गरेको दे�खएन । पा�लकाले आफु मादहत स�ा�लत सामुदाियक तथा सं�थागत िवधालयको िनयिमत अनुगमन तथा सुपरीवे�ण गरी शैि�क गुण�तर
बृि�मा �यान िदनु पद�छ ।
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३७ काय�िव�ध वेगर आ�थ�क सहायता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको
दे�खंदनै। चालुतफ�  उ�ार राहत तथा पुन�थापना खच� भनी काया�लयले �. ७०००००० िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । बजेटमा �यव�था गरेको सीमा भ�दा बढी
गाउँपा�लका अ�य�को तोक आदेशको आधारमा िविभ� चालु तथा पुजीगत खच� शीष�कबाट �यि� तथा उपभो�ा सिमितलाई गरी थप �. ७६०८२०० खच� गरेको छ ।
काय�िव�ध तयार नगरी तोक आदेशको आधारमा देहायका िविनयोजन शीष�कबाट आ�थ�क सहायतामा गरेको खच� अिनयिमत दे�खएको �.

भौ. नं. िविनयोजन शीष�कह� ब�क रकम

५५४, ५५१ गा पा चालु, २१४
(गा.पा. पुजीगत)

�ित�ालय, सूचना के�� तथा �यािनटेशन काय��म, गेट तथा बाउ�ड� ी िनमा�ण, आ�थ�क
सहायता, खानेपानी तथा सडक पुल मम�त

सािनमा ब�क,

आमचोक
५४५८०००

५५४,४५० ( गा पा चालु) �ित�ालय, सूचना के�� तथा �यािनटेशन काय��म, गेट तथा बाउ�ड� ी िनमा�ण, आ�थ�क
सहायता

�सिभल ब�क, रिव
पाचथर

१४२५२००

५५४,२०२ ( गा पा चालु) �ित�ालय, सूचना के�� तथा �यािनटेशन काय��म, गेट तथा बाउ�ड� ी िनमा�ण, आ�थ�क
सहायता

�ाइम ब�क, राँके ३७५०००

५४१,५५४ गा पा चालु गोिव�द �साद लािमछाने चेक ३५००००

ज�मा ७६०८२००

७,६०८,२००
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३८ िनकासी कर संकलन ठे�का 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम समेत असुली
गन� �यव�था छ ।गाउँ काय�पा�लकाको िमित २०७८।३।४ मा बसेको बैठकको ��ताव नं १८ को िनण�य अनुसार िनकासी कर संकलन ठे�काको लािग �. २००००००
मा ठे�का लगाउने सहमित भएको दे�खयो । त�प�चातका ठे�का स�ब��ध �े�ता लेखापरी�णको �ममा पेश ह�न सकेन । �थलगत अवलोकनको �ममा आ.व. ०७८।
७९ दे�खनै िनकासी ठे�का संकलन के��ह� �थापना गरी तोिकएको दररेटमा िनकासी कर संकलन ह� ँद ैआएको जानकारी �ा� भएकोमा आ�थ�क वष�को अ�तस�म पिन
िनकासी कर गाउँपा�लकाको खातामा दा�खला भएको दे�खएन । सो स�ब�धमा आव�यक छानिबन गरी िनकासी कर रकम पा�लकाको आ�त�रक राज�व खातामा
�याउनेतफ�  पहल गनु�पद�छ ।

३९ र�सद िनय��ण खाता 
�थानीय सरकार संचालन २०७४ बमो�जम पा�लकाले महालेखापरी�कले तोकेको ढाँचामा कारोवार र �े�ता तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� आय
संकलनको लािग नगदी र�सद माफ� त संकलन गन� गरेकोमा यस वष� छपाई ग�रएका र सो म�ये �योग भएका र बाँक� रहेका नगदी र�सदह� अ�ाव�धक गरी र�सद
िनय��ण खाता राखी आ�दानी खच� नगरेकोले र�सदको �योग र असुली भएको सबै रकम तोिकएको अव�ध िभ� राज�व ज�मा भए नभएको यिकन गन� सिकएन । र�सद
िनय��ण खाता अ�ाव�धक राखी लेखापरी�णमा पेश ह�नुपद�छ ।

४० 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 ।
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४१ आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क
उठाउने �यव�था रहेको छ ।पा�लकाले यस वष� �. ६०५०००० आ�त�रक आय संकलन गन� ल�य �लएकोमा �. २१२५९०५ मा� (३५.१३%) आ�त�रक आ�दानी
गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले सेवा, शु�क, �सफा�रस द�तुरवापत �. ३२४९००० राज�व संकलन गन� ल�य राखेकोमा ज�मा �. १००७२४० मा� संकलन गरेको
दे�ख�छ । एिककृत स�प�ी कर, भूमीकर/मालपोत बापत�. २१५४००० राज�व संकलन गन� ल�य राखेको भएता पिन आ�थ�क वष�को अ�तस�म �. ९३३३१६ मा�
राज�व संकलन गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले पटके सवारी साधन कर, िनकासी कर,िव�ापन करबापत कुनै पिन राज�व �ा� गरेको दे�खएन । राज�व �ाि� अनुमानलाई
यथाथ�परक बनाउद ैल�य अनुसारको राज�व संकलन गन� तथा करको दायरा िविव�धकरण गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ । 
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४२ �मण ख च� 
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�मा � २६१००००। खच� गरेकोमा �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 िन�नानुसारको पदा�धकारी िन�नानुसारको भौ.न.बाट �मण खच� वापत हवाइ िटकटमा� पेश गरी भु�ानी �लएको तर �मण आदेश र boarding pass नभएकोमा
सो पेश ह�नुपन� �.

भौ.न. र िमित हवाइ िटकट िमित पदा�धकारी/कम�चारीको नाम �मण �थान रकम

२०७९।३।२४,५८५र५८४ 2022 April 13 �. राम बहादरु �े� काठमा�डौ ९२०५

२०७९।३।२४,५८५र५८४ 2022 may 5 हरी का�ले काठमा�डौ ११६३५

२०७९।३।२४,५८५र५८४ 2022 April 20 �लला बहादरु �ल�बु काठमा�डौ १०४३५

२०७९।३।२४,५८५र५८४ 2022 April 17 �.राम बहादरु �े� काठमा�डौ १०४०५

२०७९।३।२४,५८५र५८४ 2022 April 17 उ.�.सर�वती राइ काठमा�डौ १०४०५

२०७९।३।२४,५८५र५८४ 2022 April 28 उ.�.सर�वती राइ काठमा�डौ १०४३५

२०७९।३।२४,५८५र५८४ 2022 Jun 13 िव�म चौहान काठमा�डौ ९४३०

ज�मा ७१९५०

७१,९५०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४३ काय��म खच� 
आथ�क काय�िव�ध तथा िव��य उतरदािय�व िनयमावली २०७७ को ३९ को ७ अनुसार कुनै ता�लम गोि� सेिमनार काय�शाला ज�ता काय��मका लािग खच� गदा� �य�तो
काय��मको लागत अनुमान अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �वीकृत भएको ह�नु पद�छ । साथै �देश १ सरकारले जारी गरेको साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र
िमत�यियता स�ब��ध िनद�िशका २०७५ को ६ मा सबै �कारका ता�लम, गोि�, सेिमनार, काय�शाला स�ालन स�ब�धी खच�को मापद�ड तोिकएको छ । नमुना छनौट गरी
परी�ण गदा� पा�लकाले लागत अनुमान र खच�को मापद�डको पालना नगरी िन�नानुसारको ता�लम, उदघाटन, समारोह ज�ता काय��म स�ालन गरेको छ । यसबाट
उपल�ध �ोत साधनको उपयोग र प�रचालनमा पारद�िशता, िमत�यिवता र �भावकारीता कायम भएको दे�खएन ।

भौ न र िमित काय��मको नाम स�ालन िमित रकम

२०७९।३।१३,३०३ नारी िदवस २०७८।११।३० १०५०९०।

२०७९।३।२०,२८४ वडा काय�लय �यव�थापन २०७८।१०।२७ ५०००००।

२०७९।३।२२,३०८ मिहला िबकास काय��म २०७८।११।१२ १५००००।

२०७९।३।१५,२४७ मिहला उ�मी महासघ ३०००००।

२०७८।१०।११,१९५ द�लत सम�वय सिमित २०७८।९।१७,१८ऽ१९ ३६००००।

२०७८।१०।७,१६६ वडा काय�लय �यव�थापन १९९९५०।

४४ अ�ीम कर 

अ�ीम कर : आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । गाँउपा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े �.

२४५७०। अि�म कर क�ी नगरेको एवं घटी क�ी गरेकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� � .

भौ न.र िमित काय��म भु�ानी िववरण करको भुतानी �लनेको नाम भु�ानी कर रकम

२४,५७०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�कार रकम

२०७८।१०।
११,१९५

द�लत सम�वय सिमित गापा
�तरीय

�िश�क पारी�िमक िभम बहादरु काक� ३००००। ४५००।

२०७८।१०।
११,१९५

द�लत सम�वय सिमित गापा
�तरीय

�िश�क पारी�िमक मन कुमार वराइली ३००००। ४५००।

२०७८।१०।
११,१९५

द�लत सम�वय सिमित गापा
�तरीय

�ितवेदन पारी�िमक ि�निहल टे��नकल इन��टच १००००। १५००।

२०७८।१०।
११,१९५

द�लत सम�वय सिमित गापा
�तरीय

��ताव पारी�िमक ि�निहल टे��नकल इन��टच ५०००। ७५०।

२०७८।१०।
११,१९५

द�लत सम�वय सिमित गापा
�तरीय

साउ�ड �स�टम
भाडा

बहाल ि�निहल टे��नकल इन��टच ९०००। ९००।

२०७८।१०।
११,१९५

द�लत सम�वय सिमित गापा
�तरीय

�ोजे�टर भाडा बहाल ि�निहल टे��नकल इन��टच ९०००। ९००।

२०७९।३।३,१९६ द�लत सम�वय सिमित गापा
�तरीय

�िश�क पारी�िमक बुल�द म��टटे��नकल िमिडया
�ा.�ल.

३२०००। ४८००।

२०७८।१०।
११,१९५

द�लत सम�वय सिमित गापा
�तरीय

साउ�ड �स�टम
भाडा

बहाल बुल�द म��टटे��नकल िमिडया
�ा.�ल.

७५००। ७५०।

२०७८।१०। द�लत सम�वय सिमित गापा �ोजे�टर भाडा बहाल बुल�द म��टटे��नकल िमिडया ७५००। ७५०।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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११,१९५ �तरीय �ा.�ल.

२०७८।९।२,३८० िश�ा िवकास काय��म अनुगमन पारी�िमक िशवनाथ यादव ६४००। ९६०।

२०७८।९।२,३८० िश�ा िवकास काय��म अनुगमन पारी�िमक माताप�सह �ल�बु ८०००। १२००।

२०७८।९।२,३८० िश�ा िवकास काय��म अनुगमन पारी�िमक तोयनाथ सा�मगर ६०००। ९००।

२०७८।९।२,३८० िश�ा िवकास काय��म अनुगमन पारी�िमक ितल िब�म �ल�बु ४८००। ७२०।

२०७९।३।२०,५ िश�ा िवकास काय��म अनुगमन पारी�िमक माताप�सह �ल�बु ४८००। ७२०।

२०७९।३।२०,५ िश�ा िवकास काय��म अनुगमन पारी�िमक तोयनाथ सा�मगर १२००। १८०।

२०७९।३।२०,५ िश�ा िवकास काय��म अनुगमन पारी�िमक कुल बहादरु थेिगम ३६००। ५४०।

ज�मा २४५७०।

४५ काय�लय सामा�ी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ५ अनुसार साव�जिनक िनकायले कुनै पिन ख�रदको लािग तोिकएबमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� र दफा ८(२) मा यस ऐन
र ऐनअ�तरगत बनेको िनयमबमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा पारी ख�रद गनु� नह�ने �यव�था छ। तर पा�लकामा यस आ.व.मा वािष�क आवशयक
सामानह�को यिकन र लागत अनुमान नगरी मु�य काया�लय र वडा काया�लयबाट गरी टु�ा �पमा वािष�क सु� िविनयो�जत बजेटबाट �. २५०००००।– र पिछ अ�य
िशष�कबाट रकमा�तर गरी �. ५८६००००। को काया�लय सामान ख�रद गरेको छ । साव�जिनक �ि�यामा �ित�पधा�, �व�छता, इमा�दा�रता, जवाफदेिहता र
िव�वसिनयता �व��धन गन� ख�रद योजना िनमा�ण गन�, ख�रद माग �ा� गन�, ख�रद गन� सामानको लागत अनुमान तयार गन� ज�ता �ि�याह� पुरागरी ख�रद काय� गनु�पन�
दे�ख�छ ।

४६ पदा�धकारी अनुगमन र �मण खच�

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४६.१

नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा तथा नगर सभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�व�धमा �देश कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार गाउ तथा नगर
सभाका सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ को �यव�था अनुसार अनुसुची १ बमो�जम सुिबधालाइ अ�ध�म मािन काय�पा�लकाबाट िनण�य गरी सुिबधा मा�सक
पाउने �यव�था रहेको र अनुगमन भ�ा भु�ानी �लदा मा�सक �पमा अनुगमन �ितवेदन पेश गनु� पन� �यव�था छ । यस पा�लकाका यो वष� सभाका सद�यह�ले
िन�नानुसारको सुिवधा वापत यस वष� � ५२४४०००। भु�ानी भएकोमा अनुगमन भता वापत मा� �.७२००००। भु�ानी �लएको छ । तर ऐन बमो�जमको
काय�पा�लकाको िनण�य बेगर सुिबधा भु�ानी �लइ अनुगमन भ�ाको हकमा अनुगमन �ितबेदन समेत पेश गरेको पाइएन्।

�स.न. िववरण अ�य� उपा अ�य� वडा सद�य
७ जना

का. सद�य
६ जना

वडा सद�य
२४ जना

1. स�ार सुिवधा ३००० ३००० २००० १५०० १०००

2. खाजा भ�ा ५००० ५००० ३००० १५०० १५००

3. पु�तक प�पि�का २००० २००० १००० १००० १०००

4. अनुगमन भ�ा १०००० १०००० ४००० २००० ०

5. खानेपानी िबजु�ल महशुल २५०० २५०० १००० ५०० ५००

6. सरसफाइ म�त� २५०० २५०० १००० १००० ०

7. अित�थ स�कार ९००० ५००० ४००० २००० १५००

8. यातायात खच� ४००० २५०० २०००

ज�मा ३४००० ३०००० २०००० १२००० ७५००

�यसतै सोही ऐनको दफा ८(१) बमो�जम पा�लकाको आ�नो �े�िभ� �मण तथा अनुगमन काय�का लािग खच� लेखन निमलने �यव�था छ । तर िन�नानुसारको िविभ�
काय��मको पा�लकािभ� अनुगमन र �मण काय� गरे वापतको भ�ा भु�ािन �लएकोमा दोहोरो सुिवधा असुल गनु�पन� �

५४,५००�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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भौ न. र िमित काय��म पदा�धकारीको नाम अनुगमन भ�ा िववरण करबाहेको भु�ानी

२०७९।३।२०,५ िश�ा िवकास काय��म उ.�.सर�वती राइ ४८००। �मण ४८००।

२०७९।३।२०,५ िश�ा िवकास काय��म टेकवीर ने�वा� १६००। �मण १६००।

२०७९।३।२०,५ िश�ा िवकास काय��म व.स.सुवाशच�� राइ १६००। �मण १६००।

२०७९।३।१३,३०३ नारी िदवस काय��म टेकिवर �ल�बु ६०००। अनुगमन ५१००।

२०७९।३।१३,३०३ नारी िदवस काय��म बालकृ�ण भद�राइ ६०००। अनुगमन ५१००।

२०७९।३।१३,३०३ नारी िदवस काय��म ल�मी माया राइ ६०००। अनुगमन ५१००।

२०७९।३।१३,३०३ नारी िदवस काय��म �सता बराइली ६०००। अनुगमन ५१००।

२०७८।९।२,३८० सामुदाियक िवधयालय �मुख राम कुमार �े� ८०००। अनुगमन ८०००।

२०७८।९।२,३८० सामुदाियक िवधयालय उ.�.सर�वती राइ ६४००। �मण ६४००।

२०७८।९।२,३८० सामुदाियक िवधयालय टेकिवर �ल�बु ४८००। �मण ४८००।

२०७८।९।२,३८० सामुदाियक िवधयालय ह�र द�ाली ३६००। �मण ३६००।

२०७८।९।२,३८० सामुदाियक िवधयालय क�पना राइ २४००। �मण २४००।

ज�मा ५४५००

�म भौचर
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४६.२ गाउ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ को �यव�था अनुसार अनुसुची १ बमो�जम सुिबधालाइ अ�ध�म मािन काय�पा�लकाबाट िनण�य गरी
सुिबधा मा�सक पाउने �यव�था छ । जस अनुसार यस आ.व.मा �मुख, उप �मुख, वडा अ�य� ७, काय�पा�लका सद�य ६ र वडा सद�य २४ म�ये २ जनाको मृ�यु
भएको र मृ�य ुप�चात फा�गुन दे�ख २२ वडा सद�य गरी कुल ३७ जना पदा�धकारीको अनुसुिच १ अनुसारको सुिबधामा बािष�क � ५२८६००० र चाडपव� सुिवधा वापत
� ३९०००० गरी कुल ५६७६००० खच� ह�ने भएकोमा अषाढको खच�को फाटवारी अनुसार � ५८८६२२९ खच� गरेको पाइयो । यसरी बढी खच� लेखेको � २१०२२९
को �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

२१०,२२९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४७ कम�चारी बैठक भ�ा 
अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका २०७४ िनयम ७.१.१ अनुसार एउटै िनकाय र काया�लयह�को वठैक व�दा उ� वठैकको भ�ा िदन पाइने छैन भ�े उ�ेख छ
। काया�लयले िन�नानुसारको भौचर र िमितवाट एउटै िनकायको पदा�धकारीह�को वठैक भ�ा भु�ानी गरेकोमा असुल ह�नु पन� �.

भौ न र िमित कम�चारीको नाम पद बै.भ.भु�ानी कर कर बाहेक भु�ानी

२०७८।९।९,१२६ िशवनाथ यादव �.प.अ. ३०००। ४५०। २५५०।

२०७८।९।९,१२६ अ�खलेश कुमार यादव इ��जिनयर ३०००। ४५०। २५५०।

२०७८।९।९,१२६ नारायण थापा मगर सु.�.अ. ३०००। ४५०। २५५०।

२०७८।९।९,१२६ यम बहादरु ब�नेत ज.�वा.िन. ३०००। ४५०। २५५०।

२०७८।९।९,१२६ पशु�राम अ�धकारी प.�वा.�ा. ३०००। ४५०। २५५०।

२०७८।९।९,१२६ ितल िब�म �ल�बु लेखापाल ३०००। ४५०। २५५०।

२०७८।९।९,१२६ बस�त भ�राइ ना.�ा.स. ३०००। ४५०। २५५०।

२०७८।९।९,१२६ िब�म चौहान क.अ. ३०००। ४५०। २५५०।

२०७८।९।९,१२६ सुय� �साद �यौपाने ना.प.�वा.�ा. ३०००। ४५०। २५५०।

२०७८।९।९,१२६ िमम कुमार राइ सा.प. ३०००। ४५०। २५५०।

ज�मा २५५००

२५,५००

�म भौचर
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४८ नाग�रक भ�ा िवतरण 

�थानीय तहले आ�नो �े�मा अनु�पादक, पँुजी वृि� नह�ने, मह�वाकां�ी एवं िवतरणमुखी योजनाह�लाई िन��सािहत गद� उ�पादनमुलक योजनाह�मा बजेट िविनयोजन
गनु�पद�छ । गाँउपा�लकाको आ�नो आ�त�रक �ोत पया�� भई िवतरणमुखी योजनाह� नै सव�स�मतीले छनौट गरेमा पनी नेपाल सरकारले �दान गरेको सुिवधामा दोहोरो
नपन� गरी काय�िव�ध �वीकृत गरेर मा� काया��वयनमा �याउनु पद�छ । नेपाल सरकारले �वा��य काय��म अ�तरगत गभ�वती मिहलालाई �वा��य सं�थामा आई गभ�वती
जाँच गराउँदा यातायात खच� तथा सु�केरी ह� ँदा पोषण भ�ा समेत िदँद ैआएको छ । यसरी नेपाल सरकारले �दान गरेको सुिवधामा दोहोरोपन ह�ने गरी गाँउपा�लकाले यस
वष� सुरि�त मातृ�व तथा सु�केरी �याहार बापत �ित सु�केरी �. ३००० ले र मृ�य ुदाहसँ�कार सहयोग �व�प �. ५००० ले सुिवधा �दान गरी �. ६३२०००। खच�
लेखेको छ । यसरी �दान ग�रने यस िक�समको भ�ा सुिवधाह� आथ�क �ोतको सुिन��चतता तथा काय�िव�ध बेगर खच� ले�नन निम�ने �.

६३२,०००

४९ आ�त�रक लेखापरी�ण 

आ�त�रक लेखापरी�ण - �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र
�भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । यस �थानीय तहले २०७८।७९ को
आ�थ�क कारोवारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । पा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�णको पदमा कम�चारी काय�रत रही िनजको पा�र�िमक खच� भएकोमा स�पूण�
कारोवारको आ�त�रक लेखापरी�ण नभएको उिचत दे�खएन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण
�णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५० सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

४।२०७९।३।२० (संघ सशत� पुजीगत) सुरि�त नाग�रक आवास काय��म काय�िव�ध, २०७६ को बुदाँ नं ४ मा उ�ेख भए अनुसार �थानीय तहले अनुदान स�झौता
भईसकेका लाभ�ाहीलाई िनमा�ण साम�ी ख�रद गन� दईु िक�तामा अनुदान रकम उपल�ध गराउनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले अनुसूिच ३ अनुसारको �ािव�धक
�ितवेदनको आधारमा एकै िक�तामा रकम उपल�ध गराएको छ । पा�लकालाई यस वष� सुरि�त नाग�रक आवास काय��म अ�तग�त कूल �. ११५००००० िनकासा
भएकोमा १२२ घर प�रवारलाई �. ५०००० का दरले �. ६१००००० अथा�त ५३% मा� खच� भएको दे�खयो । ल�य अनुसारको �गित हा�सल गनु�पद�छ ।
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५१ अ�य िनकायको खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा २४ (१)अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरमा आव�धक, वािष�क, रणनीितक
योजना बनाई लागू गनु�पन� �यव�था छ । ऐनको दफा ११ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको अ�धकार �े�को बारेमा उ�ेख छ । पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� भ�दा
बािहरका देहायका अ�य िनकायह�को समेत खच� भु�ानी गरेको दे�खयो । य�तो खच�मा िनय��ण ह�नपद�छ ।

भौ.नं. िविनयो�जत शीष�क खच� िववरण खच� भएको
रकम

१९७।२०७९।३।५ गा पा चालु एकत�पा बह�मुखी �या�पस शैि�क
अनुदान

�या�पस �मुख, सहायक �या�पस �मुख लगायत ११ जनाको तलब
भु�ानी

१००००००

१६०।२०७९।२।१७ गा पा
पँुजीगत

�हरी चौक� भवन िनमा�ण एकत�पा �हरी चौक� भवन िनमा�ण १७५४२२५

२०३।२०७८।८।१५ गा पा
पँुजीगत

�हरी चौक� आमचोक मोटरसाइकल
ख�रद

मोटरसाईकल ख�रद २९९९००

३४९।२०७८।१०।९ गा पा
चालु

आमचोक �हरी चौक� इ�धन खच� ३१५०००

ज�मा ३३६९१२५

�म भौचर
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५२ डीपीआर खच� 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको
�ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । यस �थानीय
तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��ममा समावेश नगरी देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई भु�ानी गरेको दे�खयो । पा�लकाकै �ािव�धक जनशि�बाट
ह�नस�ने डी.पी.आर. तयारी समेत बािहरबाट गराएको दे�खयो । अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा लैजानेतफ�  पा�लकाको �यान जानुपद�छ ।

काय� िववरण परामश�दाता खच� रकम

१५ वेडको अ�पताल भवन िनमा�ण �ाम इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी १००००००

फलाटे चुहाँडाँडाँ खा�बाङ अधेरी मझुवा घुिव�से प�मी सडक �तरो�ती िनमा�ण िटमिब�डस� इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी �ा. �ल. ५०००००

आमचोक लोखु�बा बरबोटे तालखक�  सुठङ गाउँ स�मी सडक �तरो�ती �ाले�ट इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी �ा. �ल. ५०००००

ज�मा २००००००

५३ िश�क दरब�दी िमलान तथा अनुगमन 

िश�क दरब�दी (िमलान तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, २०७६ को दफा२० मा कुनै खास �थानीय तहले आ�नो �े� िभ�का िब�ालयह�को आव�यकता अनुसार
दरब�दी िमलान तथा पुन िवतरण गन� पाउने �यव�था छ । साथै िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १५ अनुसार दईु वा दईुभ�दा बढी िब�ालयलाई गाभी एउटा िब�ालय कायम
गन� अनुमित  तथा �वीकृती िदन स�नेछ । यस पा�लकाको िब�ालयह�मा िब�ा�थ� सं�याको तुलनामा िश�क दरब�दी तथा पदपुित� भएको अिभलेख पेश भएन ।
पा�लकाले साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर मापनको मापद�ड तयार गनु� पन�, अनुगमन तथा मू�यांकन गरी �ितवेदन तयार गनु�पन� र िव�ाथ� िश�क अनुपात
उपय�ु बनाउनेतफ�  �यान िदनु पद�छ ।
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५४ पे�क� बाक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ बमो�जम पे�क� �लने कम�चारीले तोिकएको काय� स�प� गरी काया�लय फिक� एको १५ िदन िभ�
फाँटवारी पेश गरी पे�क� फछ् य�ट गनु�पन� तथा अ�य संघ सं�था र िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� स�झौतामा तोिकएको �याद िभ� फछ् य�ट गनु�पन�मा आ�थ�क
वष�को अ�त स�म िन�नानुसार बाँक� रहेको पे�क� असुल फछ् य�ट ह�नुपन� �

�स.नं. पे�क� �लएको िमित गो. भौ. न. पे�क�को िववरण पे�क� �लने चालु आ. व.

�याद ननाघेको �याद नाघेको

१ ०८/२७/२०७८ ३४१ इ�धन (पदा�धकारी) िवनोद पा�डे ० ३००००

२ ०८/२७/२०७८ ३४१ िविवध खच� िवनोद पा�डे ० ३००००

३ ०८/२७/२०७८ ३४१ सवारी साधन मम�त खच� िवनोद पा�डे ० ४००००

४ ०९/०२/२०७८ १३७ िबमा तथा नवीकरण खच� िव�म चाैहान ० ३०००००

ज�मा ४०००००

४००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५५ बिढ भु��ािन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उतरदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा काया�लयले �वीकृत बजेट बाट खच� ले�दा संल� िवल भरपाईको जोड ज�मा गरी ह�न
आउने रकम मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ । �यसै गरी खच�लाई पु�याई गन� �माण कागजातह� समेत खच�को गो�वारा भौचर साथ संल� गनु�पद�छ । गाँउपा�लकाले
देहायका गो�वारा भौचरह�मा संल� िवल भरपाईको जोड ज�मा अनुसार ह�न आउने रकम भ�दा बढी खच� लेखेको, खच�लाई पु�याई गन� �माण कागजातह� संल�
नगरेको दे�खयो । यसरी बढी खच� लेखेको र खच�को पु�याई �माण नभएको खच� रकमको स�ब�धमा आ�धका�रक �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा स�ब��धत कम�चारीलाई
समेत �ज�मेवार बनाई असुल गनु�पन� �.

भौ न.र िमित खच�को िववरण भौचर रकम िबल भपा�इ रकम नपुग रकम

२०७८।८।१,३७२ पानी िबजुली १२३०००। ८९४००। ३३६००।

२०७९।३।१८,३५५ वडा-२ अनुगमन खच� ५९९१४५। ४४९१४५। १५००००।

ज�मा १८३६००

१८३,६००

५६ नेपाल सरकारको �वीकृती 
�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�झौता गन�का लािग को�रयाबाट आएका चार �ितिन�धको आतेजाते
तथा बसाई खच� बापत पा�लकाले भौ नं १४३।०७८।१०।८ बाट � ३१९६९५।०० खच� लेखेको छ । यसरी दईु देशको �थानीय सरकार िबच भिगनी स�ब�ध कायम
गन� पा�लकाले नेपाल सरकारको पूव� �वीकृती �लएको कुने �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� �…

३१९,६९५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५७ ख�रद काय� 
काया�लयले मालसमान ख�रद गदा� आव�यकता पिहचान गरेर मा� ख�रद गनु� पद�छ । गाउँकाय�पा�लकाको िमित २०७८।१०।२० गते वसेको बैठकको िनण�य अनुसार
उपा�य�सँग मिहला �यवसािय तथा खेलाडी काय��मबाट यवुा उ�िमलाई सामाि� िवतरण गन� मौरीको घार, िम�क �यान, जस�, आइरन कैिच, िड�जटल �याले�स
लगायतका सामाि� ख�रद गन� � १००००००।०० वजेट छु�ाई सामाि� ख�रद ग�र काया�लयमा मौ�दात राखेको दे�ख�छ । यसरी वा�तिवक आव�यकता पिहचान
नगरी समाि� ख�रद ग�रएको र लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन ल��यत वग�लाई िवतरण नगरी मौ�दात राखेको दे�खएकोले खच� �भावका�रताको िहसाबले पिन उपय�ु
दे�खएन। य�तो ख�रद काय�मा िनय��ण गरी मौ�दात रहेको मालसमान ल��यत वग�लाई िवतरण ह�नु पद�छ ।

५८ ख�रद काय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले कुनै पिन ख�रदका लािग तोक�ए बमो�जम लागत अनुमान तयार गरी दफा ५क मा तोिकए अनुसार
��वकृत गनु� पन� �यव�था छ । �य�तै दफा ६क मा मौजुदा सूिच तयार गनु� पन� र दफा ४१ मा सोझै ख�रद स�ब��ध �यव�था गरेको छ ।गाउँपा�लकाको काया�लयले
उपरो� �यव�थाह�को पालना नगरी केिह भौचरह� परी�ण गदा� काया�लय समानह� ज�तै फोटो कपी पेपर, रेकड� फाइल, जेल पेन , फिन�चर लगायतका �ज�सी
मालसमान ख�रद गदा� आव�यकता पिहचान र मौ�दात ��थितको िव�लेषण नगरी ख�रद ग�रएको साथै ख�रद ग�रएका सबै �ज�सी मालसमान �ज�सी खातामा दा�खला
भए नभएको यिकन गन� सिकएन । उपरो� मालसमान ख�रद वापत देहायका स�लास�ह�लाई िवल भु�ानी गरेको दे�ख�छ। य�तो ख�रद काय�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।
ख�रद ग�रएका केिह उदाहरणह�ः

भौ नं।
िमित

समानको िववरण स�लायस� िवलको िमित भु�ानी रकम
�

५९५।
०७९।
३।१९

फोटोकिप पेपर इ�डे�स फाइल पालट पेन र�ज�र लगायत फुलवारी
स�लास� इलाम

२०७९।३।१ बाट � ३५०४१३ ।०७९।३।
२ बाट � ३५०३००। ०७९।३।३ बाट �
४९९४६०।

१२००१७३।
००

५९६।
०७९।
३।१९

फोटोकपी पेपर रेकड� फाइल लगायत मुनाल �ेस
ए�ड ि��टस�

३३८३२२।
००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५९७।
०७९।
३।१९

देवानी संिहता १०० थान फौजदारी संिहता १०० थान �थािनय
सरकारसंचालन ऐन १०० थान नेपालको संिवधान ५० थान आ�थ�क
काय�िव�ध ऐन १६ थान

�िनश
�टे�नरी ए�ड
दाहाल ट� ेडस�

३३९३०५।
१०

५९७।
०७९।
३।१९

फोटोकपी पेपर इ�डे�स फाइल लगायत �िनश
�टे�नरी ए�ड
दाहाल ट� ेडस�

३३९०००।
००

६४९ फिन�चर स�ब��ध समान गौरव फिन�चर
स�लायस�

६९७४४६

ज�मा � २९१४२४६।
००

५९ मह�ी भ�ा 
सामा�य �शासन म��ालयको चलानी नं 217 िमित 2074/01/25 मा जारी गरेको प�रप�मा नेपाल सरकार, म���प�रष�को िमित 2074/01/21 को िनण�यानुसार सबै
िनकायह�मा एक�पता कायम ह�ने गरी �वीकृत दरब�दी िभ� करारमा रहेका �यि�ह�लाई मा� आ�थ�क वष� 2074/075 बाट लागु ह�ने गरी क��तमा 6 मिहना करार सेवा
गरेमा सालबसाली �पमा एक मिहनाको आधारभुत पा�र�िमक बराबरको चाडपव� खच� र सालबसाली �पमा एक पटक चै� मिहनामा पोशाक खच� मा� पाउने �यव�था
गरी करार स�झौता गन� ह�न िनद�शन गरेकोमा पा�लकाले दरब�दी िभ� रहेका करारतफ� का ४१ कम�चारीह�लाई करार स�झौतामा उ�ेख गरी मह�ी भ�ा वापत यस वष�
� ९८४०००।०० खच� भु�ानी गरेको छ। यसरी प�रप� िवप�रत करार स�झौतामा समावेश गरी महि� भ�ा भु�ानी गनु� िनयम स�त दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np45 of 68

६० शीष�क फरक पारी खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७को िनयम ४१ (क) मा िविनयोजन ऐन बमो�जम सेवा तथा काय�ह�मा खच� गन� िविभ� िशष�कमा
�वीकृत भएको रकम सो सेवा तथा काय�को िनिम� �वीकृत सीमा िभ� रही सोही �योजनका लािग खच� गनु� पन� �यव�था गरेकोमा पा�लकाले िन�न अनुसार फरक खच�
शीष�कबाट खच� गरेको िनयमसंगत नदे�खएको �

भौ.नं. िविनयो�जत शीष�क खच� गरेको शीष�क खच� भएको
रकम

६३१(चालु),६३२(चालु),६३५(चालु),

६५९(चालु),६६१(चालु),६३३(चालु), ,६४८(चालु)

�ित�ालय, सूचना के�� तथा�यािनटेशन काय��म,

गेट र बाउ�ड� ी बाल िनमा�ण
इ�धन, मम�त, अनुगमन
लगायत अ�य

३६६८८४७

िविभ� भौ.नं.(चालु) कोरोना रोकथाम तथा औषधी उपचार खच� िविवध चालु खच� १०१५५४८

िविभ� भौ.नं. चालु धरौटी िफता� िविवध चालु खच� १९९६०७४

६।२०७८।९।२३(गा पा चालु) �हरी चौक� भवन िनमा�ण एकत�पा ७ चालु काया�लय सामा�ी
ख�रद

२०४२५२५

िविभ� भौ.नं. चालु अ�य सामा�जक सुर�ा र सामा�जक सुर�ा िविवध चालु खच� २३५८०००

ज�मा ११०८०९९४

११,०८०,९९४

६१ �ािवधक लागत अनुमान र काय�स�प� �ितवेदन बेगर भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा
स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� उपभो�ा सिमितह�लाई �ित��त संरचनाह� मम�तको लािग आ�थ�क सहायताह� उपल�ध
गराएकोमा �ािव�धक मू�यांकन, नापजाँच र काय�स�प� पेश भएको नदे�खएकोले �ािव�धक मू�यांकन, नापजाँच र काय�स�प� पेश गनु�पन� �.

३००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�स नं उपभो�ा सिमितको नाम रकम

1 ितवाखोला भ�राईगाँउ मगरडाँडा ह� ँद ैसाि�न जाने ित��सना ठूलोकूलो, अ�य� -नारद �ल�बू १०००००

2 लामाडाँडा खानेपानी योजना ५००००

3 मुगेखोला आकासेब�सी कुलो, अ�य� - ड�बर ब. भ�राई ५००००

4 मा�लका देवी आिव , अ�य� - �पादेवी ख�का १०००००

5 मुगाखोला मसान घाट कुलो , अ�य� - नैन�संह िगरी ५००००

6 सितघाट भ�याङ �ल�बुगाँउ �सचाइ कूलो , अ�य� - लाल ब. समाल ५००००

7 िहलेखोला पे�ट� ोन उ स ५००००

8 जारीवाले कुलो ५००००

9 सा��ेबुङ �संचाइ कुलो वडा नं ५ २५००००

10 तीन चुले र मैदाने खानेपानी आयोजना , अ�य� - िदलकुमार राई १०००००

11 आदाबुङ ब�सी कुलो ५००००

12 मा�थ�ो नयाँ कूलो , अ�य� - मखान�संह �ल�बु ५००००

13 त�ो नयाँ कूलो ५००००

14 कुलो मम�त योजना उपभो�ा सिमित वडा नं ७ ४०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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15 एकत�पा �हरी चौक� , अ�य� - घन�याम लाखे ५००००

16 देउमाई लघु जलिव�ुत उ स , अ�य� - धन बहादरु राई ३०००००

17 एकत�पा होयाङ िपताम� �संचाई कूलो , अ�य� - जयदेव राई १५००००

18 याङमा खोला नाबु िपता�ब� नयाँ कूलो ५००००

19 डाँडेकूलो फाकफोकथुम ४ , अ�य� - कण�बीर राई ३५००००

20 रातामाटे �सचाई कुलो ४ ५००००

21 झाँ��खोला िपपलटार जाने �संचाई कुलो वडा नं ४ , अ�य� - निवन मगर १०००००

ज�मा २४५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६२ आमचोक लो�ु�बा वरबोटे तालखक�  सु�ङ गाँउ स�मी सडक �तरो�ती
भौ नं. ११ (�देश समपूरक पुँजीगत) पा�लकाले आमचोक लो��ुबा वरबोटे तालखक�  स�ुङ गाँउ स�मी सडक �तरो�ती (ठे�ा नं.

PRM/ILAM/Works/NCB/04/ 078.79) का ला�ग �. ६७२७२५१ (�याट र PS स�हत) को लागत अनमुान तयार गर� ३० �दने बोलप�
सूचना �काशन गरेकोमा �याद �भ� �रत पूव�क दता� हनु आएका फम�ह� म�ये �यून अंक �. २३०४९८९.५८ (�याट र PS स�हत) कबोल
गन� �ी जरेथु�क� �नमा�ण सेवासंग �म�त २०७९।२।३० मा काय� स�प� गन� गर� �म�त २०७८।१२।७ मा �नयमानसुार ख�रद स�झौता
गरेको देिखयो । यस स�ब�धमा थप �यहोरा �न�न अनसुार छ ।
: 
स�झौता अनुसार काय�स�प� नगरेको- साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७)अनुसार स�झौता गन�ले काम सु� गरी िबचैमा सो काम पुरा नगरेको कारण भएको
हानी नो�सानी समेत असुल गनु�पन� मा छाडेमा, वा स�झौता बमो�जम कामको �गित नगरेमा स�झौता अ��य गरी दफा ५९ (८)अनुसार �य�तो कामको लािग रा�खएको
पुरै जमानत जफत गनु�पन� र सो काम पुरा नगरेको कारण भएको हानी नो�सानी समेत असुल गनु�पन� �यव�था छ । िनमा�ण �यवसायी जरेथु�क� िनमा�ण सेवाले काय�स�प�
गनु�पन� अव�धिभ� �. १६०५४७० (�याट र PS सिहत) बराबरको मा� काय� गरेकोले ३० �ितशत काय� अझै बाँक� रहेको दे�ख�छ । लेखापरी�ण अव�धस�म उ�
ठे�काको �याद थप समेत भएको दे�खएन । िनयमको प�रपालना गरी काय�स�प�ताको सुिन��चतता ह�नुपन� दे�ख�छ ।

६३ पाइप ख�रद ठे�का
भौ नं १४०।२०७८।१२।२९(गा.पा. पुँजीगत) पा�लकाले पाइप ख�रद(ठे�ा नं. PRM/ILAM/Goods /NCB/02/ 078.79) का ला�ग �.

२८८९२९७ (�याट स�हत) को लागत अनमुान तयार गर� ३० �दने बोलप� सूचना �काशन गरेकोमा �याद �भ� �रत पूव�क दता� हनु आएका
फम�ह� म�ये �यून अंक �. २१०७४५०(�याट स�हत) कबोल गन� �ी दि�णकाल� �लाि�टक इ�डि��ज �ा �ल संग �म�त २०७८।११।१०
मा काय� स�प� गन� गर� �म�त २०७८।१०।२६ मा �नयमानसुार ख�रद स�झौता गरेको देिखयो । यस स�ब�धमा थप �यहोरा �न�न अनसुार
छ ।
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६३.१ काय�स�पादन जमानत �याद थप गनु�पन� दे�खएको- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११०(४) अनुसार काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण
काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�धभ�दा क�तीमा एक मिहना बढी अव�धको ह�नु पन� �यव�था छ ।िवड डकुमे�टको ITB मा उ�ेख भए अनुसार �य�तो
काय�स�पादन जमानतले Warranty Period लाई समेत समे�नुपन� ह��छ । काया�लयले ख�रद गरेको पाईपको वारे�टी �यूनतम एक वष�को ह�नुपन� उ�ेख भएकोमा
काय�स�प� गनु�पन� िमितबाट एक वष� अव�ध अथा�त िमित २०७९।११।२३ स�म �याद रहेको काय�स�पादन पेश ह�नपन�मा दि�णकाली �लाि�क इ�डि��ज �ा �ल ले िमित
२०७९।३।१६ स�म �याद रहेको निवल बैकको � २७९५९९ बराबरको काय�स�पादन जमानत पेश गरेको दे�खएकोले काय�स�पादन जमानतको �याद थप गरेको �माण
पेश ह�नुपन� दे�खएको �

२७९,५९९

६३.२ �रटे�सन मनी क�ी नगरेको -१४०।२०७८।१२।२९(गा.पा. पँुजीगत) 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 । काया�लयले दि�णकाली �लाि�क इ�डि��ज �ा �ल. लाई � २१०७४५० भु�ानी गदा� स�झौता अनुसार ५%�रटे�सन मनी�. ९३२५० क�ी
नगरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले िनयमानुसार नदे�खएको �.

९३,२५०

६३.३ मू�य अिभवृि� कर- मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ (ग) अनुसारठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको ३०%रकम क�ी गरी
आ�त�रक राज�व काया�लयमा स�ब��धत फम�कोनाममा ज�मा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार मू�य अिभवृि� कर रकम क�ी गरी
राज�व दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएकोले कर समायोजन पेश गनु�पन� �

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम मुअकर कर रकम ३० �ितशत रकम

१४०।२०७८।१२।२९ गा पा पुजीगत दि�णकाली �लाि�क इ�डि��ज �ा �ल २१०७४५० २४२४५० ७२७३५

७२,७३५
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६४ सवारीसाधन ख�रद 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो आ�त�रक आ�दानीबाट मा� सवारी
साधन ख�रद गनु� भिनएकोमा के��ीय सरकारको िव��य समािनकरण अनुदानको मौ�दात रकमलाई आ�त�रक �ोत मानेर उ� रकमबाट भु�ानी िदन िम�ने दे�खदनै ।
साव�जिनक खच�मा िमत�ययीता कायम गन� स�ब��ध मापद�ड, २०७७ को बुदाँ नं ७ अनुसार नेपाल सरकार वा बैदेिशक ऋणको �ोतबाट सवारी साधन ख�रद नग�रने,

अ�याव�यक अव�था परी कुनै सवारी साधन ख�रद गनु�पदा� अथ�म��ालयको सहमित �लनुपन� उ�ेख छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले
अथ�म��ालयको �वीकृत बेगर ३ थान मोटरसाईकल ख�रदमा �. ९२६२५८ खच� गरेका छ ।

६५ यवुा �वरोजगार काय��म 

२१८।२०७९।३।२५ (पा�लका पँुजीगत) 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� नापजाच �ितवेदन संल� राखी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले यवुा �वरोजगार काय��मको काय�िव�ध तयार
नगरी, वडा नं ७ मा १६ जना कामदारलाई औषत २२.५ िदनस�म अमानतमा काम गराएर �. २००००० �याला खच� वडा सिचव ल�मी �े�ले भु�ानी �लएको दे�खयो
। योजनाको नाम, लागत अनुमान, नापी िकताब र काय�स�प� �ितवेदन नखुलेकोले खच� यिकन गन� नसिकएको �.

२००,०००
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६६ पँूजीगत बजेटमा चालु �कृितका खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले पँूजी सृजना नह�ने खालका िवतरणमूखी तथा उपयोिगता निदने खच�लाई िन��सािहत गद� �थानीय तहले अ�धकतम �ितफल
िदने र पँूजीको िनमा�ण ह�ने एवम् उपयोिगता �सज�ना ह�ने गरी योजना छनौट तथा काया��वयन गनु�पन� काय��म छनौट गरी पँूजीगत शीष�कमा समावेश गनु�पन� �यव�था गरेको
छ । तर पा�लकाले देहाय अनुसारका पँूजीगत शीष�कबाट चालु �कृितका खच� भु�ानी िदएको िनयमसंगत नदे�खएको �

भौ.नं. पँुजीगत शीष�क खच� भएको शीष�क खच� रकम

२०४।२०७९।३।२५ (गा.पा.
पुजीगत)

गेट र बाउ�ड� ीबाल िनमा�ण काया�लय सामान र फिन�चर �यव�थापन ५९२७४०

२१८।२०७९।३।२५ (गा.पा.
पुजीगत)

५ नं र ७ नं वडा काया�लय भवन
िनमा�ण

िघिमरे होटललाई खाजा खाना भु�ानी तथा �कृित आयवु�द स�लायस�बाट
आयवु�द औषधी ख�रद

४७४३००

ज�मा १०६७०४०

१,०६७,०४०

६७ बेमौसमी बाढी पिहरो सडक मम�त वडा नं ७ 

१७०।२०७९।३।२३ (गा.पा. पुजीगत) साव��जनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयमावली िनयम १२३ मा िबल िबजकको भु�ानी गदा� वा�तिवक काय�स�पादनको
आधारमा िदनुपन� �यव�था रहेको छ। तर पा�लकाले बेमौसमी बाढी पिहरो सडक मम�त वडा नं ७ उपभो�ा सिमित लाई पिहरो किटङ गरी सडक सडक स�याउने
काय�का लािग Chainage र पुरै RectangularCross section �लएर प�रमाण मापन गरेर २८१५५ घ. िम. को भु�ानी भएको दे�खयो । Autocad बाट बा�तिवक Cross

section मापन गनु�पन� वा औषतमा TriangularCross section �लएर प�रमाण मापन गनु� पन�मा सो नगरेकोले १४०५७.५ घ.मी. प�रमाणको �. ४३.५०का दरले
उपभो�ा सिमितलाई �. ६११५०१.२५ बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� दे�खएको �.

६११,५०२
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६८ ड� ेन किटङ 

उ� योजनामा मािनस�ारा ड� ेन किटङबापतको काय�का लािग �. ८४०५८० भु�ानी भएकोमा चेनेज तथा प�रमाण खुलाएर नापी िकताबमा उ�ेख गरेको दे�खएन ।
बा�तिवक नापी िकताबमा प�रमाण नखुलाई मािनस �ारा ड� ेन किटङबापतको � ८४०५८० भु�ानी भएको दे�खएकोले सो स�ब�धमा पा�लकाले छानिबन गरी यिकन
गनु�पन� दे�खएको �.

८४०,५८०
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६९ हेभी इ��वपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर,

ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । उ� िनयमावलीको िनयम ९७ (क) को उपिनयम ९(ख) अनुसार �िमकको लागत
भार ५०%भ�दा कम भएको योजनाह� उपभो�ा सिमितबाट गराउन सिकने छैन भनी उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा
�तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको तथा लागत अनुमानको स�पूण� काय� िनमा�ण
�यवसायीबाट गराउने गरेको पाइयो । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको
िववरण

िनमा�ण �यवसायी बजेट खच�

१६९।२०७९।३।२३(गा.पा. पुजीगत) बेमौसमी बाढी पिहरो सडक मम�त वडा नं ४ उ.स. सडक मम�त जरीथु�क� िनमा�ण सेवा २५९७५००

१६५।२०७९।३।२३(गा.पा. पुजीगत) ६ नं वडाको बेमौसमी बाढी पिहरो सडक मम�त
उ.स.

सडक मम�त धािम�क िनमा�ण सेवा १६०००००

१६३।२०७९।३।२३(गा.पा. पुजीगत) बेमौसमी बाढी पिहरो सडक मम�त योजना उ.स. सडक मम�त जरीथु�क� िनमा�ण सेवा १७१६९२५

१७०।२०७९।३।२३ (गा.पा.
पुजीगत)

बेमौसमी बाढी पिहरो सडक मम�त वडा नं ७ उ.स. सडक मम�त गजुरमुखी माई िनमा�ण सेवा
क�पनी

१६१९७०५

ज�मा ७५३४१३०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७० पव� लि�त सरसफाई योजना वडा नं ३ 

७५।२०७९।१।८ (गा.पा. पुजीगत)साव��जनक ख�रद िनयमावली २०६४ को दफा १० र ११ मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� र मालसामान ख�रद गनु� अिघ
�वीकृत न�स�को �योग गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । पव� लि�त सरसफाई योजना वडा नं ३ उ.स. लाई पिहरो किटङ गरी सडक मम�त गन� काय�को
लािग १४२५६ घ.मी. को भु�ानी िददाँ �वीकृत दर �. ४३.५ले भु�ानी नगरी �. ५२.२ ले भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी �. १२४०२७ असुल गनु�पन�
दे�खएको �.

१२४,०२७

७१ दररेट िव�लेषण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(२) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत न�स�को अनुसार तयार गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले ३ नं वडा
काया�लयको भवन िनमा�ण उ.स. लाई माटो �याक िफ�लङ बापत भु�ानी गदा� दररेट िव�लेषणमा माटोको Quarry Site नखुलाएको तथा Excavation माटो समेत
�योग ह�ने दे�खएको र न�स� अनुसार ०.२५md मा�िदन िम�ने ह�दाँ १३६.९४ घ.मी. माटोको १६२ का दरले भु�ानी ह�नुपन� दे�ख�छ । जनसहभािगताको अंश कटाएर
उपभो�ा सिमितलाई बढी भु�ानी दे�खएको रकम�. १६६७६ असुल ह�नुपन� �.

१६,६७६

७२ उपभो�ा सिमितलाई ख�रद स�झौताको अव�ध थप 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० अनुसारस�झौताको अव�ध िभ� काम पुरा गन� नसिकने भएमा िनमा�ण �यवसायी, आपूित�कता�, सेवा �दायक वा
परामश�दाताले िनयमानुसार �याद थप गन� सिकने �यव�था रहेको छ । उपभो�ा सिमितको हकमा स�झौताको अव�ध थप गन� सिकने �यव�था गरेको दे�खदनै ।
पा�लकाले गाँउपा�लका भवन िनमा�ण गाउँपा�लका भवन िनमा�ण �लक नं १ का लािग � ५८३४५२८ को लागत अनुमान तयार गरी िमित २०७७।१।११ स�झौता
गरेकोमा तोिकएको समयमा काय�स�प� नगरी पटक पटक गरी िमित २०७८।१२।२० स�म �याद थप गरेको दे�खयो। काय�स�प� �ितवेदन अनुसार कूल �.

५८४१०६०को काय�स�प� भएकोमा उपभो�ा सिमितको जनसहभािगता कटाएर � ४८५०००० भु�ानी भएको दे�ख�छ ।िवगतको आ�थ�क वष�ह�मा रिनङ िवलको
भु�ानी भए नभएको स�ब�धमा �प� ह�न सिकएन । उपभो�ा सिमितबाट िनमा�ण काय� गराउदा स�झौता अव�धिभ�ै योजनाको फरफारक गन�तफ�  काया�लयको �यान
जानुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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७३ उपभो�ा सिमित दता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था
िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� २४२ वटा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �
११८१९६१०२भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा
स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त
स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�ययको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�,
गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

७४ गुण�तर परी�ण र िबमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र
गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �य�तै िनयम ११०(१) मा िबस लाख भ�दा बढीको िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायीले
अिनवाय� िवमा गनु�पन� �यव�था छ । �थानीय तहमा िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमितबाट भएको कामको �ािव�धक गुण�तरको परी�ण तथा िबमा आंिशक �पमा
मा� भएको दे�खयो । िनयमको पालना ह�नुपद�छ ।

७५ काय� स�प� �ितवेदन 

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

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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७६ अनुपाितक क�ी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा रहेको मु�य
अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । जस अनुसार िन�न िनमा�ण काय� गदा� उपभो�ा
सिमित माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमित र पा�लकाले बेहान� अंश उ�ेख गरी स�झौता भएको दे�ख�छ । तर िनमा�ण काय� स�प� गदा� घटी मू�यांकन भएको अव�थामा
अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको नदे�खएको देहायअनुसारको रकम असूल ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमित र काम लागत
अनुमान

उपभो�ाले
�यहोन�

काय� स�प�
रकम

भु�ानी बढी
भु�ानी

१८०।२०७९।३।२३
(गा.पा. पुजीगत)

�पाटार जटे�वर ह� ँद ैदेउमाई खोला चाँचलेस�मको सडक �यािबन
वाल र मे�सनरी वाल िनमा�ण वडा नं ७ उ.स.

१२३९७२२ २६९७२२ १२२०१३४ ९७०००० १५३२६

१५,३२६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७७ उपभो�ा सिमितवाट मालसामान ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार जनसहभािगतामूलक एवम �ममूलक काम उपभो�ा सिमित माफ� त गन� सिकने, �.१ करोडस�म लागत
अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब�धी सेवा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट गराउन सिकने उ�ेख छ । तर पा�लकाले कुनै मालसामान ख�रद, परामश�
वा अ�य सेवा �ा� गन� िम�ने दे�खदनै । यस वष� गाउँपा�लकावाट िन�नानुसारको ख�रद काय� �ित�पधा� बेगर उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको दे�खयो । य�ता सामानह�
पा�लकाबाट ख�रद गरी खुला �पमा सूचना आ�हान गरी लाभ�ाही छनोट मापद�ड तयार गरी िवतरण गनु�पद�छ ।

भौ.नं. र िमित उपभो�ा सिमितको नाम ख�रद सामान रकम

६००।२०७९।३।२५ (गा.पा.
चालु)

कृिष िवकास तथा �व��न काय��म उ.स. वडा
नं ५

िमिनिटलर, �लाि�क टनेल, िवउ िवजन लगायतका कृिष साम�ी
ख�रद

४९८५४५

५४६।२०७८।७।११ (गा.पा.
चालु)

पशु िवकास तथा �व��न काय��म उ.स. वडा
नं ३

६ वटा �यापकटर ख�रद ९००००

ज�मा ५८८५४५

७८ �हरी चौक� भवन िनमा�ण एकत�पा वडा नं ७
१६० र १८१ (गा.पा. चालु) पा�लकाले �हरी चौक� भवन िनमा�ण एकत�पा वडा नं ७ (ठे�का नं.PRM/ILAM/Works/NCB 078.79)का लािग �. ४९९९९७९ (�याट
र PS सिहत) को लागत अनुमान तयार गरी िमित २०७८।८।१९ मा ३० िदने बोलप� सूचना �काशन गरेकोमा �याद िभ� �रत पूव�क दता� ह�न आएका ३ वटा फम�ह�
म�ये �यून अंक�. ३४००७४९(�याट र PS सिहत) कबोल गन� �ी माई भगवती क�सट��सन �ा�ल संग िमित २०७९।३।७ मा काय� स�प� गन� गरी िमित २०७८।१०।
१० िनयमानुसार ख�रद स�झौता गरेको दे�खयो । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् ।
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७८.१ घटी अव�धको काय�स�पादन जमानत- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११०(४) अनुसार काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुटी
स�याउने दािय�वको अव�धभ�दा क�तीमा एक मिहना बढी अव�धको ह�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले �ी माई भगवती क�सट��सन �ा�लसंग िमित २०८०।४।६ स�म
�याद कायम रहेको काय�स�पादन जमानत �लएर मा� स�झौता गनु�पन�मा िमित २०७९।४।१० स�म अथा�त ६ मिहनामा� �याद कायम रहेको �भु ब�कको �. ५९४६६३
काय�स�प� जमानतबापत �यारे�टी �लएर स�झौता गरेको िनयमसंगत दे�खएन ।

५९४,६६३

७८.२ ख�रद स�झौता अनुसार काय�स�प� नगरेको – साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७)अनुसार स�झौता गन�ले काम सु� गरी िबचैमा छाडेमा, वा स�झौता
बमो�जम कामको �गित नगरेमा स�झौता अ��य गरी दफा ५९(८)अनुसार �य�तो कामको लािग रा�खएको पुरै जमानत जफत गनु�पन� �यव�था छ ।साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम १२० (११) अनुसार �यसरी काम नगरेको कारणबाट ह�न गएको हानी नो�सानी िनजबाट असुल उपर गरी �च�लत कानून बमो�जम
कारबाही गनु�पन�मा सो गरेको दे�खएन ।काया�लयले उ� फम�को �भुन ब�क ��थत �. ५९४६६३ काय�स�प� जमानतबापत �यारे�टी समयमै जफत गन�तफ�  पहल नगरेको
र हानी नो�सानी असुल उपर नगरेकोले काया�लयलाई � ५९४६६३ थप �ययभार पन� दे�ख�छ । िनयमानुसार काय�स�प�ता को सुिन��चतता ह�नुपन� �

५९४,६६३

७८.३ �रटे�सन मनी- 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 ।उ� िनमा�ण �यवसायीको
५%�रटे�सन क�ीबापतको�. ८७७१० स��त कोषमा नै िफता� गरेको दे�खयो । क�ी ग�रएको �रटे�सन मनी धरौटी खातातफ�  आ�दानी बाँधी धरौटी कारोबारको �े�ता
अ�ाव�धक गनु�पन� �

८७,७१०
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७८.४ काय��वीकार �ितवेदन- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम११७ अनुसार िनमा�ण अनुसारको उ�े�य अनुसार संरचनाको उपय�ुता प�र�ण गरेर �मािणत
नभएस�म काय��वीकार गनु� नह�ने उ�ेख छ । �हरी चौक� भवन िनमा�ण एकत�पा वडा नं ७ (ठे�का नं. PRM/ILAM/Works/NCB 078.79) को �. ३४००७४९
(�याट र PS सिहत) मा स�प� गन� गरी माई भगवती क�सट��सन �ा�लसंग स�झौता भएकोमा काय� स�प� गनु�पन� िमितस�म �. १७५४२२५ (�याट सिहत) अथा�त
५१.५८ % को मा� काम भएको अव�थामापिन काय��वीकार गरेको दे�खयो । िनयमको पालना ह�नुपद�छ ।

७८.५ न�फाइलर– मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत
आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म
पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

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

1६०।२०७९।२।१७ (गा.पा. चालु) माई भगवती क�सट��सन �ा.�ल. २०७८।१०। दे�ख ६०६८५३९७२ १७५४२३३ २०१८१४

२०१,८१४

७९ िश�क दरव�दी िमलान 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��बाट �कािशत काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ को ि�याकलाप नं २. ७. १३. २२ िश�क दरव�दी िमलान अ�तग�त
इकाइले �थानीय तहसँग सम�वय गरी दरव�दी िमलान गन� बाँिक रहेका तहलाई अिभल�ब िमलान काय�स�प� गन� सह�जकरण गन� �यव�था छ । पा�लका िभ� स�ा�लत
मा�यिमक र आधारभुत तहका िव�ालयह�मा कुनै िव�ालयमा िव�ाथ� सं�या �याद ै�यून रहेको िश�क सं�या बढी भएको र कुनै िव�ालयमा िव�ा�थ� सं�या बढी
िश�क सं�या कम भएको दे�खएकोले िव�ा�थ� िश�क अनुपात िम�ने गरी दरब�दी िमलान गनु� पद�छ । िव�ा�थ� सं�या �याद ै�यून भएका िव�ालय न�जकको अक�
िव�ालयमा गा�ने र िव�ा�थ� सं�याका आधारमा िश�क दरव�दी िमलान गनु� पन� दे�ख�छ।
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८० अनुदान अनुगमन 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ अनुसार आई�सटी �याव, पु�ताकलय �थापना तथा संचालन अनुदान, नवीन �िव�ध अनुदान तथा काय�स�पादनमा
आधा�रत अनुदानको अनुगमन ह�नु पद�छ । पा�लकाबाट िव�ालयह�मा िविभ� िशष�कमा गएको अनुदान रकमको उपयोग स�ब�धमा �भावकारी अनुगमन नभएकोले
अनुदान रकमको सिह सदपुयोग भएकोमा आ�व�त ह�न स�ने आधार दे�खएन । अतः पा�लकाबाट �भावकारी �पमा अनुगमन ह�नु पद�छ ।

८१ काय�स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ मा ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको तीस िदनिभ� स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए
बमो�जमको काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था छ । गाउंपा�लकाले रा�� पित शै�ीक सुधार काय��म अ�तरगत �वीकृत काय��म अनुसार अनुदान उपल�ध गराए
देहायका िब�ालयह�ले पूवा�धार िनमा�ण काय�को काय� स�प� �ितवेदन पेश नगरेको �

� सं िब�ालयको नाम छनौट काय��म अनुदान रकम �

१ िवजय आधारभुत िव�ालय २ कोटे १८०००००।००

२ �स� आधारभुत िव�ालय २ कोटे १८०००००।००

३ खा�वा� मा�यिमक िव�ालय २ कोटे भवन १८०००००।००

५ िब�ण ुमा�यिमक िव�ालय आइ�सटी ६५००००।००

ज�मा ६०५००००

६,०५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np61 of 68

८२ कृिष पकेट काय��म 

शश�त अनुदान अ�तग�त �ा� रकमबाट काय��म संचालन गरी खच� गदा� तोिकएको न�स� अनुसार गनु�पन� �यव�था छ।काया�लयला �ा��धानम��ी कृषी आधुिनक�करण
योजना तफ� को रकमबाट िविभ� पकेट िवकास स�ब�धी काय��मह� पचास �ितशत लागत साझेदारीमा संचालन गरेको छ ।�यस म�ये लेखापरीणको �ममा छनौट गरी
परी�ण ग�रएका देहाय अनुसारकका कृिष तथा पशुपालन सहकारी तथा समूहह�लाई छनौट गरी ५० �ितशत अनुदानमा िविभ� पकेट िवकास काय�� मस�ालन गन�
�. ३६४००००।००अनुदान 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 नगरी िवल भरपाई तथा काय�स�प� �ितवेदनमा
योगदान देखाइएको छ। साथै आव�यकता पिहचान तथा लि�त लाभ�ाही कृषकह�को छनौट भए नभएको स�ब�धमा काया�लयले सभ� अ�ययन िब�लेषण गरेको
अिभलेख �माण पेश ह�न आएन ।

भौ नं िमित कृषक सं�था पकेट �े� भु�ानी रकम कैफवयत

२०।०७९।३।१२ निवकरण कृिष सहकारी सं�था �ल गाई पकेट काय��म १२५००००।००

२१।०७९।३।१२ पोखरी कृिष सहकारी संसथा �ल गाई पकेट काय��म १२५००००।००

३३।०७९।३।१३ समावेिश बह�उदे�य कृिष समूह तरकारी पकेट ११४००००।००

पा�लकाको सहभागीतामा स�ा�लत काय��म माफ� त कृषकह�लाई पकेट �े� काय��म स�ालन गरे प�चातपा�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 एउटै समूह सं�था वा �यि�ले पटक पटक अनुदान �ा� गन� अव�था तफ�  सचेत ह�नु पन�
दे�ख�छ ।
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८३ क�ी रकम दा�खला 
काया�लयले तलव भ�ा भु�ानी गदा� क�ी गरेको रकम समयमै स�ब��धत खातामा ज�मा गनु� पद�छ । गाउँपा�लकाले �थायी तफ� का कमचारीह� कम�चारी संचय कोष
नाग�रक लगानी कोष बीमा क�ी वापतको रकम समयमै ज�मा नगरी आ�थ�क वष� २०७७।७८ को आयवु�द र �वा��य शाखा तफ� का कम�चारीह�को गो भौ नं ६।०७९।
२।१२ बाट � २०५३३२।०० र ७।०७९।२।१६ बाट � १९७६०१२।४० दा�खला गरेको दे�ख�छ । यसरी अिघ�ो वष�को क�ी रकम यस वष�मा दा�खला गदा�
कम�चारीह�ले �यसबाट �ा� गन� सुिबधाबाट ब��चत ह�नु पन� भएकाले समयमै क�ी रकम दा�खला ह�नु पद�छ।
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८४ पा�र�िमक कर 

आय कर ऐन, २०५८ को दफा ८ बमो�जम रोजगारीबाट �ा� भएको बािष�क आय गणना गरी दफा ८७ अनुसार कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले देहायका
कम�चारीह�को वािष�क आय गणना गरी तोिकएको दरमा कर क�ी गरी दा�खला गनु�पन�मा सो नगरेकोले स�ब��धत कम�चारीह�बाट कर रकम असुल गरी राज�व दा�खला
ह�नुपन� �

नाम थर पद बािष�क आ�दानी छुट पाउने रकम कर यो�य आय कर रकम

यम बहादरु व�नेत जन �वा िन ५८२०४४।०० ४५९७४८।०० १२२२९६।०० १४४५९।२०

िशवनाथ यादव �स अहेव ६०२७५४।०० ५१०९३४।०० ९१८२०।०० ९१८२।००

नारायण थापा मगर सू � अ ५२७८७०।०० ४०००००।०० एकल १२७८७०।०० १५५७४।००

अ�खलेश यादव इ��जिनयर ५२७८७०।०० ४०००००।०० १२७८७०।०० १५५७४।००

िदपक राई रोजगार संयोजक ५२७८७०।०० ४०००००।०० १२७८७०।०० १५५७४।००

बम बहादरु राई सब ई ४२६६००।०० ४०००००।०० २६६००।०० २६६०।००

िदवश जोशी सब ई ४२६६००।०० ४०००००।०० २६६००।०० २६६०।००

िदल कुमार राई सब ई ४२६६००।०० ४०००००।०० २६६००।०० २६६०।००

िदपेश राई �ा स ४२६६००।०० ४०००००।०० २६६००।०० २६६०।००

ज�मा रकम ८१००३।२०

८१,००३
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८५ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार
�याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो,
इनार, �ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� कूल ४४७ जना बेरोजगार दता� भएकोमा २४० जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.

७८७७०० खच� गरेको छ । लि�त वग�लाईऔषत ५६.८८ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन
रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

८६ सामा�जक सुर�ा भ�ा
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले आ.व. 2076/77 दे�ख नै भ�ा िवतरणलाई �भावकारी बनाउनका लािग अिनवाय� �पमा ब�� माफ� त भ�ा
िवतरण गनु� पन� �यव�था गरेको छ। काया�लयले आ.व. 207८/7९ मा ७ वटा वडामा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन�का लािग४ वटा ब�क माफ� त कूल �.

७४८७२७३० भ�ा िनकासा ग�रएकोमा �सिभल ब�क, रिब शाखाले आ�थ�क वष�को अ�तमा वडा नं ४ को �. ४३९८० बाँक� रकम िफता� गरेको छ । उ� रकम
को�लिनका, इलामको संघीय बे�जु खातामा ज�मा गरेको दे�खयो ।यसरी ब�क माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� काय�िव�ध अनुसार �रभस� िफड �ा� गनु�पन�मा
सो �ा� गरेको दे�खएन। आ�त�रक लेखापरी�णको �ममा वडा नं १ को पिहलो �ैमा�सक सामा�जक सुर�ा वापत िवतरण गदा� एकल मिहलाको �. २७१३२० तथा
बालपोषण भ�ा �. १११७२ को िवल भरपाई पेश नभएको स�ब�धमा लेखापरी�णको �ममा उ� भरपाईह� पेश भएको छ । सामा�जक सुर�ा िवतरण स�व�धमा थप
िववरण िन�नानुसार रहेका छन्-

�म भौचर
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भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८६.१ यिकन गरी �माण पेश गनु�पन� - सामा�जक सुर�ा स�ालन काय�िव�ध, २०७५ वमो�जम के���कृत सुचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक
सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था । साथै सोही काय�िव�धको को दफा १० बमो�जम �थानीय तहले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को
अनुसुची ५ बमो�जमको मूल अिभलेख अ�ाव�धक गरी ��येक वडा काया�लयमा रा�नुपन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहाय अनुसारको वडाह�मा िन�नानुसारको
सं�यामा लाभ�ाहीह�को नाग�रकता न�बर उ�ेख नगरी �िवि� गरी सबै िक�ताको भ�ा िवतरण गरेको ह�दा उ� लाभ�ाहीह� वा�तिवक लाभ�ाही भए नभएको, दोहोरो
परे नपरेको यिकन गरी लाभ�ाही भएमा �माण पेश ह�नुपन� दे�खएको �.

वडा नं वग� नाम थर दर रकम

१ जे� नाग�रक उमादेवी ब�नेत १२००० ४८०००

२ जे� नाग�रक सािव�ा देवी भ�राई १२००० ४८०००

३ िवधुवा मिहला दौपदा काक� ७९८० २३९४०

ज�मा ११९९४०

११९,९४०
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८६.२ िनरी�ण तथा अनुगमन-सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा २७ बमो�जम नेपाल सरकारको संघीय मामीला तथा सामा�य �शासन
म��ालयले िनयिमत, के��ीय प�ीकरण िवभागले िबशेष सूचक बनाइ तथा �ज�ा सम�वय सिमितको काया�लयले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन
गनु�पन� �यव�था छ । उ� काय�िव�धको दफा ९ मा सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमनको �यव�था गरेको छ । सो
बमो�जम पा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने �या��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको दे�खएन । सामा�जक सुर�ा
भ�ाको द�ुपयोग ह�न निदन पा�लका �तरीय अनुगमन संय�लाई �भावकारी बनाउँद ैतोिकए बमो�जम भ�ा िवतरण र लगत अ�ाव�धक गन� काय�मा िवशेष �यान िदनुपन�
दे�ख�छ ।

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

८६.४ भरपाईमा भ�दा बढी रकम भु�ानी –सामा�जक सुर�ा काया��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १३ नाम दता� र नवीकरणबाट आगामी आ�थ�क वष�का लािग कायम ह�न
आएको लाभ�ाहीको िववरण ��येक �थानीय तहले तोिकएको समय िभ� िवभागले स�ालनमा �याएको �यव�थापन सूचना �णाली (एम.आई.एसं) मा अिनवाय� �पमा
�िवि� गनु�पन�छ ।एम आइ एस �णालीबाट िन�कने भरपाईमा उ�ेख भएको भ�दा बढी रकम िनकासा गन� िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले �थम चौमा�सक अव�धको वडा नं
१ को सामा�जक सुर�ाको रकम िनकासा गदा� �सिभल ब�क रिव पाँचथर शाखालाई िनकासा गदा� जे� नाग�रक भ�ा १२००० र बालपोषण भ�ा � १३२० गरी �.

१३३२० बढी िनकासा भएको दे�खयो । सो स�ब�धमा यिकन गरी �माण पेश ह�नुपन� पन� �.

१३,३२०
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८७ अनुगमन तथा स�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 84 मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ। सोह� ऐनको दफा 84(2)(घ) मा बे�जू फ��ट
गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ। पा�लकाको गत �वगत वष�को देहाय अनसुारका बे�जू स�पर��ण गर� फ��ट गरेकोमा अनगुमन
गदा� फ��ट मना�सब देिखएकोले लगत क�ा गर� अ�भलेख अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

�.सं दफा आ�थ�क
वष�

बे�जुको
�यहोरा

बे�जु रकम फ�य�टको �यहोरा फ�य�ट
रकम

1 ३९ ०७६।७७ चाड पव� खच�
असुल ह�नुपन�

२६६१० िश�क स�ु
दाहालको चाडपव�
खच� असुल भएको

२६६१०

२ ३९ ०७६।७७ चाड पव� खच�
असुल ह�नुपन�

२६६१० िश�क स�धया
खितवडाको चाडपव�
खच� असुल भएको

२६६१०

३ ३९ ०७६।७७ चाड पव� खच�
असुल ह�नुपन�

११�०० िव�ालय कम�चारी
िदपश रे�मीको
चाडपव� खच� असुल
भएको

११�००

4 ३९ ०७६।७७ चाड पव� खच�
असुल ह�नुपन� ४५०० िव�ालय सहयोगी

िटकाराम पौडेलको
चाडपव� खच� असुल
भएको

४५००

ज�मा ६९२२० ६९२२०
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८८ अ�ाव�धक बे�जुको ��थित
अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७८।७९ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको
बाँक� बे�जू
(A)

यो वष�
संपरी�ण
ग�रएको बे�जू
(B)

यो वष�
कायम बे�जू
(C)

संपरी�णबाट
कायम बे�जू
(D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

८४१७५ ६९ ४२४५१ ० १२६५५७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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