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दूयदृर्ि (Vision) 
 

जवापदेर्हता, ऩायदर्शाता य तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीम सॊस्था हनेु। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्म (Mission) 
 

याष्ट्रराई स्वतन्र एवॊ गणुस्तयीम रेखाऩयीऺण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

भूल्म भान्मता (Core Values) 

 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्मावसार्मकता (Professionalism) 

ऩायदर्शाता (Transparency) 

जवापदेर्हता (Accountability) 



 

 

भहारेखाऩयीऺकको बनाइ 

नेऩारको सॊर्वधानको धाया २४१ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी 
कामाारमको रेखा काननुफभोर्जभ तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता, प्रबावकारयता य और्ित्म 
सभेतको र्विाय गयी भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनेु व्मवस्था छ । रेखाऩयीऺण ऐन, 

२०७५ को दपा २०(२) भा भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी 
अरग अरग प्रततवेदन जायी गना सक्ने व्मवस्था छ । सोही व्मवस्था फभोर्जभ स्थानीम तहको 
207७/7८ को आतथाक कायोफायको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी मो प्रततवेदन जायी गरयएको छ। 

स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन, सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, र्वत्तीम रेखाऩयीऺण भागादशान, स्थानीम तह रेखाऩयीऺण तनदेर्शका, भहारेखाऩयीऺकको 
वार्षाक रेखाऩयीऺण मोजना य स्थानीम तहसॉग सम्फर्न्धत ऐन, तनमभको आधायभा सम्ऩन्न गरयएको 
छ । रेखाऩयीऺणको प्रभखु उद्देश्महरूभा र्वत्तीम र्ववयणको शरु्द्ता, प्रितरत काननुको ऩारना, फजेट तथा मोजना तजुाभा एवॊ कामाक्रभ 
कामाान्वमन, खरयद ब्मवस्थाऩन, सावाजतनक सम्ऩर्त्तको सॊयऺण य उऩमोग, र्जम्भेवायी, जवापदेर्हता एवॊ ऩायदर्शाता य सेवा प्रवाहको 
अवस्था भूल्माङ्कन गनुा यहेको  छ । त्मसैगयी स्रोत साधनको प्राति य ऩरयिारन सम्फन्धभा तनमतभतता, तभतव्मर्मता, कामादऺता य 
प्रबावकारयता बए नबएको र्वश्लषेण गयी र्वत्तीम व्मवस्थाऩनभा सधुायका रातग सझुाव प्रदान गयी सशुासन प्रवर्द्ानभा टेवा ऩयु    माउन ु
रेखाऩयीऺणको उद्देश्म यहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को रेखाऩयीऺ ण सम्ऩन्न बएऩश्चात जायी गरयएको प्रायर्म्बक प्रततवेदन उऩय प्राि 
प्रततर्क्रमाका र्वषमहरू तभरान गयी कामभ यहेका व्महोया सभावेश गयेय यामसर्हतको अर्न्तभ प्रततवेदन ऩठाइएको छ ।  

रेखाऩयीऺणफाट देर्खएका व्महोयाहरु भूरत: आन्तरयक आम य याजस्व फाॉडपाॉटको प्रऺेऩण मथाथाऩयक नयहेको, आन्तरयक 
आम स्रोत व्मवस्थाऩनभा स्ऩि कानूनी व्मवस्था नबएको, आम सङ्करन न्मून यहेको, ऩमााि आधाय फेगय याजस्व छुट िदएको, फक्मतता 
असरुीभा प्रबावकारयता नआएको, फजेट अनशुासन कभजोय यहेको, अफण्डा फजेट याखेको, खिा ऩश्चात फजेट तथा कामाक्रभ सॊशोधन गयी 
अनभुोदन गने गयेको, वषाान्तभा फढी खिा गयेको, खरयद काननु र्वऩरयत खरयद गयेको, अत्मतधक प्रशासतनक खिा गयेको, फित अनदुान 
र्पताा नगयेको, अनतु्ऩादक तथा र्वतयणभखुी खिाको फाहलु्मता यहेको रगामत छन  । त्मसैगयी र्वकास तनभााणतपा  मोजना प्राथतभकीकयण 
नगयेको, साना तथा टुके्र आमोजनाको छनतट गयेको, रागत अनभुान तथा आमोजना तमायीभा अत्मतधक रुऩभा ऩयाभशादाताभातथ तनबाय 
यहेको, जर्टर प्रकृततका कामाहरू सभेत उऩबोक्ता सतभततफाट गयाएको, जनसहबातगता नजटेुको, िदगो र्वकासका रक्ष्म अनरुूऩ मोजना य 
कामाक्रभ तजुाभा नगयेको, दीघाकारीन र्वकासको खाका तजुाभा नबएको जस्ता सभस्मा यहेका छन  ।  

स्थानीम तहको आन्तरयक व्मवस्थाऩनतपा  आवश्मक अनबुवी य दऺ जनशर्क्तको कभी यहेको, कभािायी तनमरु्क्त तथा फढुवाभा 
प्रदेश रोकसेवा आमोगको ऩयाभशा नतरएको, सेवा प्रवाहभा अऩेर्ऺत सधुाय हनु नसकेको, स्रोत, साधन य सम्ऩर्त्तको दरुुस्त अतबरेख 
नयहेको, सञ्चातरत मोजना, कामाक्रभ, सेवा प्रवाहको मथाथा रुऩरे अतबरेख नयाखेको, अतधकाॊशको फैंक र्हसाफ नतबडेको, रेखाङ्कन तथा 
सभग्र प्रततवेदन प्रणारी य आन्तरयक तनमन्रण कभजोय यहनकुा साथै आन्तरयक रेखाऩयीऺण बयऩदो य प्रबावकायी नबएको ऩाइएको छ। 

स्थानीम तहभा भहारेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण प्रततवेदन उऩय छरपर य फेरुज ु पस्मौट सम्फन्धी स्ऩि कामार्वतध तजुाभा बएको 
देर्खएन । रेखाऩयीऺणफाट औ ॊल्माएका व्महोयाहरू सधुाय गयी गत र्वगतका फेरुज ुउऩय आवश्मक कायवाही गयी र्वत्तीम अनशुासन हनेु 
व्मवस्था तभराउनऩुदाछ । 

सभम य जनशर्क्तको सीतभतताको फाफजदु मथासम्बव स्थानीम तहको कामास्थरभा नै उऩर्स्थत बइा रेखाऩयीऺण गरयएको य 
रेखाऩयीऺणको क्रभभा रेखाऩयीऺण टोरीरे स्थानीम तहका प्रभखु सर्हतका ऩदातधकायीहरूसॉग छरपर सभेत गरयएको तथमो । 
रेखाऩयीऺण प्रततवेदनभा उल्रेख बएका व्महोयाको कामाान्वमनफाट स्थानीम तहको र्वत्तीम व्मवस्थाऩन, र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा 
सधुाय हनेु अऩेऺा गयेको छु । स्थानीम तहको रेखाऩयीऺणभा सहमोग ऩरु् माउने स्थानीम तहका सफै ऩदातधकायी तथा कभािायीहरू य 
रेखाऩयीऺण तथा प्रततवेदन तमायीभा सॊरग्न मस कामाारमका कभािायीहरू सफैराइा धन्मवाद ऻाऩन गदाछु ।  
  

  

 (टॊकभर्ण शभाा, दॊगार) 
२०७९ आषाढ  भहारेखाऩयीऺक 
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प्रदेश रेखाऩयीऺण भहातनदेशनारम 

(सदूुयऩर्श्चभ प्रदेश) 
ऩर सॊखमााः २०७८।७९ 

ि.नॊ. ३७८ तभतताः २०७९।३।१९ 

र्वषमाः रेखाऩयीऺण प्रततवदेन । 

श्री अध्मऺज्मू, 

जानकी गाउॉऩातरका, 
कैरारी । 

 

कैर्पमत सर्हतको याम 

हाभीरे जानकी गाउॉऩातरकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्धत अन्म र्ववयण तथा रेखा 
र्टप्ऩणीहरूको रेखाऩयीऺण गयेका छौँ । 

हाम्रो यामभा, मस प्रततवदेनको कैर्पमत सर्हतको याम व्मक्त गने आधाय खण्डभा उल्रेख बएका र्वषमरे ऩाने असय फाहेक ऩेश बएको 
२०७८ आषाढ ३१ भा सभाि बएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीम र्ववयण य त्मससॉग सम्फर्न्धत अन्म र्ववयणरे स्थानीम तहसॉग 
सम्फर्न्धत प्रितरत काननुफभोर्जभ सायबतू रूऩभा सही तथा मथाथा अवस्था र्िरण गदाछ ।   
कैर्पमत सर्हतको याम व्मक्त गने आधाय 
1. रेखाऩयीऺणफाट रु.२ कयोड ५७ राख ४ हजाय फरेुज ुदेर्खएको छ । सो भध्मे असरु गनुाऩने रु.३७ राख ५९ हजाय, प्रभाण कागजात 

ऩेश गनुाऩने रु.७६ राख ४ हजाय, तनमतभत गनुाऩने रु.१ कयोड १८ राख २१ हजाय य ऩेश्की फाॉकी रु.२५ राख २० हजाय यहेको छ । 

ऩातरकाको गत वषासम्भ रु.१५ कयोड २९ राख ७३ हजाय फेरुज ुफाॉकी यहेकोभा मस वषा सभामोजन य सम्ऩयीऺणफाट पस्मौट एवॊ मो 
वषा कामभ बएको फेरुज ु सभेत हारसम्भको अद्यावतधक फेरुज ु रु.१५ कयोड ५५ राख १३ हजाय यहेको छ । ऩातरकाको फरेुज ु
वगीकयण य अद्यावतधक फरेुज ुर्स्थतत मसैसाथ सॊरग्न छ । 

2. ३. ऩातरकाको रेखाऩयीऺणफाट स्रोत य साधनको प्रातिको प्रऺेऩण मथाथाऩयक नबएको, असरुी रक्ष्मअनसुाय नबएको, कभािायीको 
दयफन्दीअनसुाय ऩदऩूतता नबएका कायण र्वकास तनभााण य सेवा प्रवाहभा प्रबावकारयता नआएको, अनदुानको ऩमााि अनगुभन नबएको, 
र्वतयणभखुी कामाक्रभ सञ्चारन गयेको, आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी कभजोय यहेको रगामतका व्महोया रेखाऩयीऺण प्रततवदेनभा  औल्माइएको 
छ।कामाारमफाट सम्प्ररे्षत रेखाऩयीऺणको प्रायर्म्बक प्रततवदेन मसको अङ्गको रुऩभा यहेको छ । 

3. आम्दानी तथा खिाको से्रस्ता नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अवरम्फन गयेकोरे ऩातरकाको ऩेश्की फाहेक सम्ऩर्त्त तथा दार्मत्व मर्कन हनु े
कुनै जानकायी खरुाएको छैन ।   

हाम्रो रेखाऩयीऺण कामा नेऩारको सॊर्वधान, रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका सयकायी 
रेखाऩयीऺण भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग सम्फर्न्धत अन्म प्रितरत कानूनफभोर्जभ गरयएको छ । र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने स्थानीम 
तहसॉग हाभी स्वतन्र छौँ। त्मसैगयी स्वीकृत आिायसॊर्हताको ऩारना गयी कामासम्ऩादन गयेका छौँ ।रेखाऩयीऺणको क्रभभा प्राि गयेका 
रेखाऩयीऺण प्रभाणहरू हाम्रो याम व्मक्त गने आधायका रातग ऩमााि य उऩमकु्त छन  बने्न कुयाभा कामाारम र्वश्वस्त छ।   

 

र्वत्तीम र्ववयण उऩय व्मवस्थाऩन य रेखाउत्तयदामी अतधकृतको र्जम्भेवायी 
आतथाक कामातफतध तथा र्वत्तीम उत्तयदार्मत्व ऐन, २०७६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा अन्म प्रितरत काननु 

फभोर्जभ सही य मथाथा हनुे गयी र्वत्तीम र्ववयण तमाय गने तथा जारसाजी  वा अन्म गल्तीका कायण र्वत्तीम र्ववयण सायबतूरूऩभा गरत आॉकडा 
यर्हत स्वरूऩभा फन्ने गयी आवश्मक आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी रागू गने र्जम्भेवायी ऩातरका व्मवस्थाऩनभा यहेको छ। गाउॉ कामाऩातरका, 
अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत ऩातरकाको र्वत्तीम प्रततवदेन प्रर्क्रमाको अनगुभनका रातग र्जम्भेवाय यहेका छन ।   

 

र्वत्तीम र्ववयणको रेखाऩयीऺण उऩय रेखाऩयीऺकको र्जम्भेवायी 
र्वत्तीम प्रततवदेन सभग्रभा जारसाजी  वा अन्म गल्ती सभेतका कायण सायबतू रूऩभा गरत आॉकडायर्हत होस  बनी उर्ित आश्वस्तता 

प्राि गयी यामसर्हतको रेखाऩयीऺण प्रततवदेन जायी गनुा रेखाऩयीऺणको उदे्दश्म हो।रेखाऩयीऺणभा उर्ित आश्वस्ततारे साभान्म स्तयको 
आश्वस्ततासम्भ प्रदान गयेको हनु्छ, तय रेखाऩयीऺण ऐन तथा भहारेखाऩयीऺकको कामाारमरे अवरम्वन गयेका नऩेार सयकायी रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड, भागादशान तथा रेखाऩयीऺणसॉग सम्फर्न्धत अन्म प्रितरत काननुफभोर्जभ गने रेखाऩयीऺण सम्ऩादन बएकै अवस्थाभा ऩतन सफै प्रकायका 
जारसाजीजन्म वा अन्म गल्ती ऩत्ता रगाउन सक्न ेतनर्श्चतता बन ेहुॉदैन। र्वत्तीम र्ववयणका उऩमोगकताारे साभान्मतमा गने आतथाक तनणामभा नै 
पयक ऩाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा सभग्रताभा हनु ेर्वशेष वा जारसाजीजन्म वा अन्म गल्तीराई सायबतूरूऩभा गरत आॉकडा भातनएको 
छ।  

 

 

 

          (ताया प्रसाद ऩाण्डे) 
 नामफ भहारेखाऩयीऺक



 
 

जानकी गाउॉऩातरका, कैरारी 
 

फेरुज ुफतगाकयण (तफतनमोजन, याजस्व, धयतटी य अन्म कायोफाय) 
२०७७।७८  

(रु. हजायभा) 

प्रायर्म्बक फेरुज ु प्रततर्क्रमाफाट पस्मौट फाॉकी फेरुज ु

फेरुज ु

असरु 
गनुाऩने 

तनमतभत गनुाऩने ऩेस्की 
दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

दपा सॊखमा 

यकभ 

अतनमतभत 
बएको 

प्रभाण 
कागजात ऩेश 
नबएको 

याजस्व रगत 
र्जम्भेवायी नसायेको 

सोधबनाा 
नतरएको 

जम्भा 

 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

सैर्द्ार्न्तक
 

रगती
 

८५ ५४ २५७०४ ० ० ० ८५ ४४ २५७०४ ३७५९ ११८२१ ७६०४ ० ० १९४२५ २५२० 
                                      
 

 

अद्यावतधक फेरुज ुर्स्थतत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजायभा) 
गत वषा 

सम्भको फाॉकी 
सभामोजन मो वषाको पस्मौट  फाॉकी फेरुज ु मो वषा सम्ऩयीऺणफाट कामभ 

फेरुज ु

मो वषाको फेरुज ु कुर फेरुज ुफाॉकी 

१५२९७३ ० २३५८२ १२९३९१ ४१८ २५७०४ १५५५१३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : जानक� गाउँपा�लका, कैलाली , जानक� गाउँपा�लका , कैलाली

काया�लय �मुख नारायण बहादरु िब� २०७६-२-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख िदनेश माझी २०७६-९-८

बे�जु रकम २५,७०४,४६०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १२,८६,८९,८९९.४३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४०,४६,०६,१४९ चालु खच� ३७,६७,८३,२७२.४५

�देश सरकारबाट अनुदान २,२३,७६,८३२ पँूजीगत खच� १९,७३,५८,७७०.८३

राज�व बाँडफाँट १०,८८,२६,७१०.३८ िव�ीय/अ�य �यव�था १८,८३,०८,४९८.९५

आ�त�रक आय १,०३,८७,९०१.३४

अ�य आय १५,७४,१३,९२५.२२

कुल आय ७०,३६,११,५१७.९४ कुल खच� ७६,२४,५०,५४२.२३

बाँक� मौ�दात ६,९८,५०,८७५.१४
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१ 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 गाँउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �वध�न 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� गाँउपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
गाँउपा�लका अ�तग�त ९ वडा, ४९ सभा सद�य, १०७.२७ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ४८५४० जनसं�या रहेको छ ।

२ छलफल
लेखापरी�णमा पेश भएको �े�ता तथा आ�थ�क कारोबारह�को जो�खम िव�लेषण, लेखापरी�ण नीित, मापद�ड, �यव�थापन �ितिन�ध�व प�, लेखापरी�ण
माग�दश�न, �यवसाियक लेखापरी�णका असल अ�यासको आधारमा तयार गरीएको �वीकृत लेखापरी�ण योजना, काय��म र लेखापरी�णको िव�ध अनुसार
लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�कको �ज�मेवारी लेखापरी�णको िन�कष� सिहत �ितवेदन जारी गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र िव��य िववरणको
शु�ताको �ज�मेवारी �यव�थापन प�को रहेको छ । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमती २०७८।१२।१३ मा
�यव�थापनसँग छलफल गरी कायम भएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् :

३ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा �यि�गत घटना दता� िड�जटाइजेशनको �.८०००।- िमित २०७८।११।६ मा पदा�धकारी स�ार खच�  वापत �.८०००।- िमित २०७८।११।३०
मा, अनुगमन भ�ा वापत २ जनाको �.४०००।- िमित २०७८।११।३० मा र �िश�क भ�ा वापत १ जनाको �.४९२५।- ग�र ज�मा �.२४९२५।- असुल दा�खला भएको छ ।

४ आ�त�रक िनय��ण �णाली

४.१ आ�त�रक िनय��ण �णालीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु� पन�मा लागु गरेको
पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
•. �थानीयसरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाईएन , .

• �थानीयसरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िवषयमा �थानीय �तरको िवकासका लािग आव�धक,

वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ,

• . �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा काया�लयले गरेको दे�खएन ,

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• . साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको दे�खएन ,

•. अधुरा आयाोजनाह�को सिम�ा गरेको �माण दे�खएन ,

•. काया�लयले बैक िहसाव िमलान गरेको दे�खएन ,

•. पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको पाईएन,

• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु� पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन । · �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत
अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितह� गठन गरेको पाईएन ,

• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो,
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो .
· • वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन , ·

• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई
निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस नगरेको , ·
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ,
· • कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु� पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन ,

·• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १३ वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नु भ�दा प�� िदन अगाव ैपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी
मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन,

• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन,

• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन ,

• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०७४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय� स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ,

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ,

• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय� स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन,

• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको ,
• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको २४५जनाको दरब�दी रहेकोमा १०१
दरब�दी �र� रहेको पाईयो ,
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतण मु�ख रहेको पाईयो ,
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ,

• 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 पा�लका
तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा
कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ��यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु� पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत
तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ ,

तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ,

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.२ सूचना �िवधी प�ितः सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना
�िव�धस� स�ब��धत �णाली �यव�था (application control), �वेश िनय��ण (access control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् । सूचना �िवधी िनय��ण
वातावरणको �यहोरा िन�न रहेको छ ।
१. काया�लयको आफनो पह�च भ�दा बािहरको िनकायको पह�च रहेको ।
२.स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरी �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको दे�खएन ।
३. स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था गरेको दे�खएन ।
४ . काया�लयमा २ �कारका स�टबेयर �स�यास र सु�को �योग गरेको कारण एिककृत� आ�थ�क िबवरण तयार गन� �यानुअलमा भर पनु� पन� अव�था रहेको ।
सम� कारोवार एउटै स�टवयरबाट नभएको कारण पा�लकाको वा�तिबक आय �यय िनका�न सम�या दे�ख�छ ।

४.३ म   .ले.प फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ितः सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग म.ले.प फारामको �यव�था ग�रएको छ
। यस स�ब�धमा देखएका �यहोरा िन�न रहेका छन ।काया�लयले म.ले.प. फाराम बमो�जम सवारी साधनको अिभलेख अधाव�धक गन� तफ�  �यान िदनु पन�
दे�ख�छ ।
• म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक आंिशक �ममा मा� राखेको दे�ख�छ ।
• म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख राखेको दे�खएन ।

४.४ �मण अिभलेख : �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम २१ मा �मणमा खिटने कम�चारीको �मण �ार�भ गरे पिछ स�ब��धत काया�लयले अनुसुिच ६
बमो�जम म.ले.प फारामको �योग गरी अिभलेख रा�नु पन� �यव�था छ । यस काया�लयले आ�थ�क बष� २०७७।७८ �मण गरेका कम�चारीह�को िन�न
अनुसारको िबवरण राखेको दे�खएन अत काया�लयले यसतफ�  �यान िदनु पद�छ ।
• म. ले. प. फाराम बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख राखेको दे�खएन ।
• म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख राखेको दे�खएन ।
• म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन आंिशक �पमा मा� �लने गरेको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.५ बे�जु लगतः यस काया�लयले बे�जु स�ब��ध म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मको �योग गरेको दे�खएन । अत काया�लयले म. ले. प. फारामको �योग
गरी बे�जु अ�ाव�धक गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

५ बजेट तथा काय��म

५.१ रकमा�तर: आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा २० बमो�जम कुनै एक अनुदान संकेतअ�तरगतको बजेट उपिशष�कमा अपुग
भएमा सोही िशष�कमा तोिकएको एक वा एक भ�दा बढी अनुदान संकेत अ�तग�तको उपिशष�कमा बचत ह�ने रकम म�यबाट िबिनयोजन ऐनमा तोिकएको �समा
िभ� रही रकमा�तर गन� सिकने �यव�था छ । गाउ पा�लकाकाको िबिनयोजन ऐन २०७७ मा रकमा�तरको �ावधान रहेको छैन ।यस गाउपा�लकामा
काय�पा�लकाको िनणय� बमो�जम िबिभ� िशष�कमा कुल � ९करोड ९१ लाख ४७हजार अथा�त कुल बजेट �६७ करोड.८१ लाख ०२ हजारको. १४।६२
�ितशत रकमाा�तर गरी खच� गरेको छ र सोको लागी गाउसभाको �वीकृित� �लएको छैन । गाउपा�लकाको िबिनयोजन ऐनमा �यव�था िबना एक िशष�कबाट
शत�ितशत स�म रकमा�तर गरी खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.३ बजेट तथा काय��म तजु�मा : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी
वष�को नीित तथा काय��म, बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी
तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार सिमित गठन गरेको भएता पिन आगामी आ�थ�क वष�को नीित तथा काय�.�म, काय��मको
�ाथिमक�करण, काय��मबीच प�रपूरकता कायम गरेको समेत नदे�खएकाले बजेट तजु�मा गदा� ऐनमा भएको �यव�थाको प�रपालनामा �यान िदनुपद�छ

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.४ �े�गत बजेट र खच�को ��थितः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ
। यस पा�लकाको २०७६।७७ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास ४९४०४२६०।९२ ४४०७७०९०।३३ ७।६७

२ पूवा�धार िवकास २३१७८२६४९।१५ १२५०२००७८।८९ २१।७८

३ सामा�जक िवकास ३०५८५५८४१।२१ २६८८५९९७३।१० ४६।८३

४ बातावरण तथा िवकास १११२५६६।२१ ९५९७८३।२१ ०।१७

५ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन २६१७१३९३।२२ १८३१४७५३।४२ ३।१९

६ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक १२०११३२२९।२९ ११६९१०३६१।३३ २०।३६

ज�मा ७३४४३९९४०।०० ५७४१४२०४३।२८ १००

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये सामा�जक िवकास मा सबैभ�दा बढी ४६।८३ �ितशत र बातावरण तथा िवकास मा सबै भ�दा
घटीमा ०।१७ �ितशत रहेको छ ।

�म भौचर
न�बर

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

�म भौचर
न�बर

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

�.स.स बजेट उपिशष�क कुल खच� चौमा�सक खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

चालु खच�तफ� ३७६७८३ ७६०२१ ८६६०७ २१४१५३ १०६२९३

पँू�जगत खच�तफ� १७९३५८ १७४४५ ३४२५१ १४५६६१ १०३८४९

ज�मा ५७४१४२ ९३४६७ १२०८५९ ३५९८१५ २१०१४३

�ितशत ७८।१७ १६।२८ २१।०५ ६२।६७ ३६।६०

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �.  ५७४१४२०४३।२८ िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा �. ९३४६७३८३।७६ दो�ो
चौमा�सकमा � १२०८५९४३५।०० ते�ो चौमा�सकमा � ३५९८१५२२४।०८ खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �
२१०१४३६३५।२० अथा�त ३६।६० �ितशत खच� दे�खनुले आषाढमा आएर खच�को चाप बढेको दे�खएकाले स�तु�लत खच� �यव�थापन भएको दे�खएन ।
�वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनु पद�छ ।

६ िव�ीय िववरण प�र�ण

�म भौचर
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६.१ िव�ीय िववरणः – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को
असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् • �थानीय सरकार स�ालन ऐन,

२०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा
िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन । �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा
खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

६.२ ज�मेवारी फरक परेकोः– �थानीय तहको संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� भएको र खच� भएको रकम �प� दे�खने ग�र िहसाब िमलान राखेर
�ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थािनय तहले गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार आ�थ�क िववरणको अ��तम बँैक मौ�दात गत आ�थ�क वष�को
अ��यमा �.१२७५४४८२२.८७ मौ�दात कायम भएकोमा यस वष� �.१२८६८९८९९.४३ �ज�मेवारी सारेको छ । गत वष�को मौ�दात भ�दा
�.११४५०७६.५६ बढी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा एिकन ह�नुपद�छ ।

६.३ कम�चारी क�याण कोषः– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक
कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले यस वष� िव�ीय समानीकरण रकमबाट काय�िव�ध िनमा�ण ग�र कम�चारी क�याण कोषमा �.२० लाख ट� ा�सफर गरेको छ । यसरी एकमु� �पमा
रकम ज�मा गनु�को स�ा कम�चारीको पिन योगदान ह�ने ग�र रकम क�ी ग�र ज�मा गन� र कोषको स�ालन गन� तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

७ संगठन, कम�चारी �यव�थापन र सेवा �वाह

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np13 of 101

७.१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापनः– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को
आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा
संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत २४५ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख
�शाक�य अ�धकृत सिहत १४४ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण�
मािनएका �शासक�य अ�धकृत, सव-इ�जीिनयर सिहत १०१ पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म
स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी
बनाउनुपद�छ ।

७.२ कम�चारी करारः– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन�
नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� ६० जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �.१९४२५९००.० तलब भ�ामा खच� लेखेको छ । काय�बोझ तथा काम
िब�लेषणको आधारमा नराखी नह�ने कम�चारी मा� �यव�थापन सभ��ण गरेर कानुन अनुसार मा� भना� गनु�पन�मा पा�लकाले सोझै यसरी कम�चारी भना� गरी
पा�र�िमक भु�ानी गदा� पा�लकालाई अनाव�यक दािय�व �सज�ना ह�ने दे�ख�छ भने यसले पा�लकको काय�वोझ अनुसारको काय� तथा सेवा �वाह ह�दनै । अत
�यव�थापन सव��ण गरेर मा� कम�चारी भना� गनु�पद�छ ।

७.३ सेवा�वाहको ��थित : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा
सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था अनुसार १६ वटा ऐन, ३ वटा
िनयमावली र १७ बटा काय�िब�ध �वीकृत गरी काया��वयनमा �याएको छ । यस वष� पा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा�वाह गरेको िववरण �ा�भएको छ :

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास ४

प��करणतफ� ४६१९
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ज�मदता� २८२७

मृ�यदुता� ५०७

बसाईसराई दता� २२०

िववाह दता� ८५०

स�ब�धिव�छेद दता� ५

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक िनमा�ण ८ िक.मी.

कालोप�े सडक मम�त ४ िक.िम.

�ाभेल सडक िनमा�ण ३० िक.मी.

�ाभेल सडक मम�त ३ िक.मी.

ट�याक खो�ने ३ िक.मी.

�म भौचर
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७.४ योजना छनौट र काया��वयन : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक
र �ितफल �ा� ह�ने �गितका योजना छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट �वीकृत बािष�क गाउँ िवकास योजना २०७6÷७7 को अ�ययन
गदा� पा�लकाले �वीकृत गरी स�ालन गरेको अ�धकांश योजना �यून बजेट भएका र लागत �भावी ह�ने िक�समले संचालन गरेको पाइएन । पा�लकाले यस वष�
संचालन गरेका योजना देहाय अनुसार छन् ।

� १ लाख
स�म

� १ दे�ख २
लाखस�म

� २ दे�ख ५
लाखस�मका

� ५ दे�ख १०
लाखस�मका

� १० दे�ख ५०
लाखस�मका

५० लाख भ�दा
बढीको

ज�मा

२५६ १२१ १७१ ४१ ५३ १६ ६५८

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �.९,२७५.० दे�ख �.१ करोड ५० लाख स�मका ज�मा ६५८ वटा योजनाह� संचालन गरेकोमा �.१ लाख
भ�दा मुिनका मा� २५६ वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा
खिटनु पन�, संचा�लत योजनाबाट चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन�
अव�था तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

८ िश�ा तफ�

८.१ िश�क दरव�दी र पदपूित� - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था
ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका ३३ सामुदाियक िव�ालयह�मा कुल २०३ िश�क दरव�दी रहेकोमा २०३ जना पदपूित� भएको र पदपुत�
म�ये ९२ जना करारमा काय�रत रहेको र ज�मा िव�ाथ� सं�या ७७६१ रहेको िववरण �ा� भएको छ । �वीकृत दरब�दी अनुसार पदपूित� ग�र अ�यापन सुचा�
गनु�पद�छ ।

�म भौचर
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८.२ साव�जिनक िव�ालय शैि�क गुण�तरः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७५ को दफा ११ (ज) अनुसार मा�यिमक तह स�मको िव�ालयको शैि�क गुण�तर
अिभवृि� गन� काय� गाउँपा�लकाको अ�धकार �े� अ�तग�त पद�छ सोही अनुसार पा�लकाले िव�ालय शैि�क गुण�तर मापनको मापद�ड तयार गरी काया��वयन
गनु�पन�मा सो गरेको छैन । अत शैि�क गुण�तरको मापन मापद�ड तयार गरी काया��वयन गन� र सोही अनुसार िव�ालयको अनुगमन मु�यांकन गरी �ितवेदन
पेश गनु�पद�छ ।

८.३ िन�ज िव�ालय अनुगमन मापद�डः पा�लकाले िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण, िनजी िव�ालय शु�क िनधा�रण गरेको छैन र िन�ज
िव�ालयले िनधा�रण गरेको शु�क तथा �यहाँको शैि�क गुण�तरका स�ब�धमा अनुगमन गरेको छैन ।

८.४ िव�ालयको अनुगमन िनयमन �यव�थाः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार मा�यिमक तह स�मका िब�ालय संचालन तथा
�यव�थापनको लािग आव�यक नीित िनमा�ण, अनुगमन मु�यांकन तथा िनमयन स�ब��ध काय� स�व��धत पा�लकाले गन� �यव�था भएकोमा पा�लकाले िव�ालय
अनुगमन समब�धी मापद�ड तय गरेको छैन । जसबाट िव�ालय अनुगमन काय� साथै िश�ण िशकाई काय� �भावकारी �पमा संचालन भए नभएको दे�खने
अव�था एिकन ह�न नसकेकोले अनुगमन मापद�ड तयार गरी िव�ालय अनुगमन काय�लायई �भावकारी �पमा स�ालन गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

९ कानुन िनमा�ण एवं काया��वयन

९.१ कानून र स�ालन ��थितः– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा
सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १६ वटा ऐन, ३ वटा
िनयमावली, १५ काय�िव�ध लगायत ३६ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

�म भौचर
न�बर
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९.२ �यायीक सिमितः– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको
�यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर
लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� २७ र यो बष� थप भएको २१ गरी कुल ४८ िववाद
दता� भएकोमा ३४ वटा मा� फ��यौट भई १४ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो
लगाउनुपद�छ ।

१० ख�रद �यव�थापन

१०.१ काय� �वीकार �ितवेदनः साव�जिनकख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११७ मा साव�जिनक िनकायले स�प� भएका िनमा�ण काय� आपूित� ग�रएको
मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको िन�न�यहोरा राखी�ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ ।
१ . ख�रद स�झौता सं�या,
२. स�प� भएको िनमा�ण काय�,पा� भएको माल समान वा सेवाको िबवरण,

३.िनमा�ण काय� स�प� भएको वा मालसमान वा सेवा पा� भएको िमित ,

४. स�प� िनमा�ण काय�,पा� मालसमान,वा सेवा �वीकृत भएको िमित,

मा�थ उ�े�खत बमो�जमको �यहोरा �ितबेदन तयार भएपिछ साव�जिनक िनकायले आव�यक ��ृया पुरा ग�र भु�ानीको लागी आ�थ�क �शासनमा लेखी
पठाउनु पन� �यव�था छ । यस काया�लयदारा आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा संचा�लत वा िबगत आा.वा.बाट सद� आएका यस बष� स�पन भई भु�ानी भएका
योजनाह�को काया�लयले काय� �वीकार �ितबेदन तयार गरेको दे�खएन । काया�लयले अ�धकाशं योजनाको नापी िकताब र काय� स�प� �ितबेदन तयार गन�
गरेको र उ� �ितबेदनमा समेत काय� शु� भएको र स�प� भएको िमित समेत उ�ेख नगरी �ािब�धक र काया�लय �मुखले सही गरी रकम भु�ानी गन� गरेको
दे�ख�छ । यसरी िनयमावलीमा भएको �यव�था पालना नगरी गरेका काय� समयमा नै भएका ह�न भ� सिकने आधार दे�खएन । गाउपा�लका काया�लयले
िनयमावलीमा भएको �यव�था पालना गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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१०.२ गुण�तरपरी�ण -साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित�गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत
�ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �थानीय तहले िनमा�ण �यावसायीबाट आपित�
गरेका ब�धकाशं तथा उपभो�ा सिमित माफ� त गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । अत गाउपा�लका काया�लयले
आपुित� गरेका समान तथा िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण गराउनतफ�  �यान िदनु पद�छ ।

१०.३ �याद थप: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२०मा ऐेनको दफा ५६ बमो�जमको अव�था परीख�रद स�झौताको काम �य�तो अव�ध िभ� पुरा
गन� नसिकने भएमा स�ब��धत िनमा�ण �यावसायी,आपुित�कता�,सेवा �दायक वा परामश�दाताले कारण खुलाई ख �रद स�झौताको �याद सिकनु क�तीमा २१
िदनअगाव ैसमब��धत साव�जिनक िनकायमा अव�ध थपकोलागी िनबदेन िदनु पन� �यव�था छ । यस गाउपा�लका काय�लयमा गत िबगत दे�ख स�झौता भई
हालस�म स�झौता बमो�जमका काय� स�प� हनु न�सक� बाक� रहेका िनमा�णका काय�ह�को िनमा�ण �यावसायी अव�ध िभ� िनबदेन निदएको अवसथामा समेत
अ�धकाशंको गाउपा�लकाले एकमु� �पमा पटक पटक िनण�य गराई �याद थप गन� गरेको दे�ख�छ । यसरी िनयमावलीमा भएको �यव�था �कृया पुरा नगरी
�याद थप गदा� िबगत दे�खका योजनाह� स�प� ह�न नसकेको दे�ख�छ भने अक�तफ�  िनमाण� �यावसायीको िढलाईको कारणले गदा� स�प� नभएका
योजनाह�बाट पूव�िनधारीत �ेितपुित� �लन बाट ब��चत गरेको दे�ख�छ । अत गाउपा�लका काया�लयले िनयमावलीमा भएको �यव�था काया��वयन गन� तफ�
�यािदनु पद�छ । केही उदाहरण िन�न छन

भौचर न. योजनाको नाम आ�थ�क बष� पाट�कोनाम भु�ानी रकम

२७।२०७७।७५ कवड� हल िनमा�ण २०७४।७५ बंगलामुखी िट.डी आर जे.भी २५५७२५२

२९।२०७७।७।५ लायकपुर सुय�पुर भगरैया अमरावती फायरलाईन सडक २०७५।७६ शाही क��टकशन ५५६२४४८

७७।२०७७।८।३० फायरलाई सडक िनमा�ण २०७६।७७ आर. एस क�सटकशन १४३६७१६

२९९।२०७८।२।२५ जानक� ५ पथरैया सडक २०७६।७७ एस.के एल िनमा�ण सेवा २५४८२९७

१४८।२०७७।११९ �वा��य चौक� भवन िनमा�ण २०७६।७७ जय �भु िनमा�ण सेवा २०९५३८७
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१०.४ 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�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको काय� भएको पाइएन । साव�जिनक
परी�णको अभावमा आ�थ�क कारोबारमा जवफदेिहता र पारद�िशताको �ब��धन गन� काय�मा बाधा पन� दे�ख�छ ।अत गाउपा�लका काया�लयले सामा�जक
परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई काय��म गरी सेवा �वाहलाई �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

११ �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९९ (१) बमो�जम �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । �योगमा
नरहेको, मम�त तथा �ललाम गनु�पन� िविभ� न मालसमान तथा सामा�ीह�लाई १ मिहनािभ� �ललाम �कृया शु� गनु�पन� तथा िमनाहा िदनुपन� िविभ� न
सामा�ीह�लाई सिमित बनाई िमनाहा िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन पेश नगरेकोले पा�लकाको �ज�सी मालसमान अव�था बारे
यिकन ह�न सिकएन । िनयमावलीले गरेको �याव�था बमो�जम �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार गरी �ज�सी सामानको िववरण अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

१२ स�प�� उपयोग र संर�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार सािवकको गािवस र िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा
अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत
खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा गरेको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर
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१३ साव�जिनक स�प��को अिभलेख 

�थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लकाले आ� नो �े�िभ�को सरकारी, सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त
स�भार र संर�ण गनु�पन� �य�था छ । गाउँपा�लकाले आ� नो �े� िभ�को साव�जिनक स�प��को अिभलेख राखेको पाइएन । साव�जिनक पित� ऐलािन ज�गा तथा
स�प��को अित�मण भए नभएको अनुगमन ह�ने अव�था दे�खदनै ।संर�ण उपयोग नीित र मापद�ड पालना भएको छैन । गाउँपा�लकाले आ� नो �े� िभ�को
स�प��को अिभलेख, रेखदेख, मम�त स�भार एवं संर�ण गन�पद�छ ।

१४ कोिभड खच� 
कोिभड खच�ः कोिभड १९ बाट उ�प� प�र��थितको �यव�थापन गन� नगरपा�लकाले �कोप �यव�थापन कोष खडा गरी आ�त�रक तथा बा�बाट �ोत
�यव�थापन गरी �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन, गाडी भाडा, जनशि� प�रचालन कोिभड स�ब��ध सुचना �काशन, औष�ध एवं �वा��य
उपकरण तथा सामा�ी सोझै ख�रद कोिभड भ�ा, आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन िटकापुर अ�पताल, कोरोना िबमा र �वा��य पूवा�धार िनमा�णमा खच�
गरेको छ ।�कोप �य�थापन कोषको आय तथा �ययको अव�था िन�न बमो�जम रहेको छ। एकमु� �पमा खच� देखाइएको उ� रकम कहाँ कहाँ कसरी खच�
भएको हो खु�दनै ।अतः एिकन नगरी ह�ने य�ता खच�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।कोिभड कोषमा संघीय सरकार र आ�नो िनकायबाट अनुदान पटक पटक �ा� त
भएकोमा सो को िनकायगत �ा�� त एवं शीष�कगत खच�को िव�तृत िववरण गाउँपा�लकाले तयार गरेको छैन ।औष�ध ख�रद, अ�य सं�थालाई गरेको सहयोग र
�वारे��टन स� चालन खच� लगायतका िशष�कगत पुि� ह�ने िववरण सिहतको लेखा अ�ाव�धक नगरेको कारण खच� एिकन गन� सिकने अव�था छैन ।िशष�क
नखुलाई अ�य शीष�कमा भएको खच� पारदश� छैन । साथै पा�लकामा �ा� त भएको कोिभड खोप �ा�� त स�ब��ध िववरण �ा� त नभएकोले कित खोप �योग
भएको कित जित� र कित िफता� भएको हो स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन । पा�लकाबाट कोिभड िबरामी सं�या िववरण �ा� नभएकोले �ित िबरामी कित खच�
भएको हो तथा कोिभड िशष�कमा भएको खच� स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन ।

आ�दानीको रकम खच� शीष�क खच� रकम

संघीय स��त कोषबाट १००००००० राहात िवतरण ०

�देश स��त कोषबाट �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन २०३१११५.१२

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट िविनयोजन भएको १०९५३८८० आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन २३४४४०
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संघीय कोिभड कोषबाट जनशि� प�रचालन १२४७७२२

�देश कोिभड कोषबाट औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी ख�रद ५१४०१८९.८५

अ�य �ोतबाट �ा� ३००००० �वा��य पूवा�धार िनमा�ण १५१०७८.४७

अ�य शीष�कमा भएको खच� ५८१८७८.२७

बाँक� २५९७४५६.६८

ज�मा ११९८३८८०.३९ ज�मा ११९८३८८०.३९

१५ िनमा�ण �यवसायीले र�सद नबुझाएको 
गाँउपा�लकाले ढंुगा िगि�को ठे�का JRM|IR|OL|2077|078 नं कणा�ली नदीको तोिकएको �े�ह�बाट ढु�गा िग�ी बालुवा र भरान संकलन तथा िवि�मा कर
शु�क उठाउने स�ब�धमा िनमा�ण �यवसायी िनराजन क��ट��सन �ा �ल सँग ८०९९७ घ. िम. प�रमाण उ�ख�को लािग ठे� का मू अ कर बाहेक �७१,

००,०००।– मा िमित २०७७।८।२३ स�झौता गरेको पाइयो। रोय��ट संकलनको लािग पा�लकाबाट क��ट��सनलाई र�सद नं १ दे�ख १०००० स�मको
१०० ठेली नगदी र�सद छपाइ ७८ ठेली िनमा�ण �यावसाियलाई िदइएकोमा �यवसायीले सो र�सद पा�लकामा बुझाएको दे�खएन ।बाँक� रहेको २२ थान ठेली
पिन लेखापरी�णको �ममा पेश भएन। यसले गदा� तोिकएको प�रमाणमा रोय��ट संकलन गरे नगरेको स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन । पा�लकाले िनमा�ण
�यवसायीसँग उपल�ध गराएको र�सद िफता� मािग तोिकएको प�रमाणमा नै रोय�टी संकलन गरे नगरेको स�ब�धमा छानिवन ह�नुपद�छ ।साथै संझौता अनुसार
पिहलो िक�ताको रकम िनमा�ण �यवसायीले �याट बाहेक �.३५५००००।– र दो�ो िक�ताको रकम �.३५५००००। फा�गुन मसा�तिभ� बुझाउनु पन�
संझौता भएकोमा दो�ो िक�ता कोिभडको कारण जनाइ नबुझाएकोले पा�लकाले Performance Bond जफत गरी बाँक� रकम असुल गरेको दे�खयो । य�तो
काय� गन� िनमा�ण �यवसायीलाई कालोसूिचमा रा� न �सफा�रस गनु�पन�मा पा�लकाले सो गरेको नदे�खएकोले �यसतफ�  �यान िदनुपद�छ । 

�म भौचर
न�बर
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१६ संझौताको अिभलेख 

गाउँपा�लकाले आय �ा�� तको �ोतह�को संझौताह� अ�ाव�धक गरी अिभलेख �यव��थत त�रकाले सुरि�त रा� नुपद�छ । पा�लकाको आय �ाि�का लािग
भएका (बहाल, शु�क ज�ता)स�झौताह� अ�ाव�धक पिन छैन र अिभलेख पिन सही तरीकाले रा�खएका छैनन् । आ�त�रक आय �.१ करोड ३ लाख ८७
हजार ९०१�ा� त छ । उ� रकम स�ब�धमा �ा � ह�नुपन� र �ा� त भएको रकम स�ब�धमा काया�लयले परी�ण िभडान गरी आ�त�रक िनय��ण सबल बनाएको
पिन छैन ।लेखापरी�णका लािग िभडान गन� आधार �माण समेत संल� न पिन गरेको छैन ।पा�लकाले आय �ा ि� ह�ने �े�ह�को संझौता तथा अिभलेख
अ�ाव�धक गरी रा� ने तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

१७ आ�थ�क सहायता 
आ�थ�क सहायता– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन�
पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� � ५९६०००।०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा
िनय��ण गनु�पद�छ ।

१८ मलेप फारम �योग नभएको 
राज� व आ�दानी गन� काया�लयह�ले तोिकएका म ले प फारामह� �योग गनु� पद�छ ।राज� व तफ�  म ले प फारमह� १०१ दे�ख ११५ स�म तोिकएका छन् ।जस
अनुसार म ले प फा नं १०२, दिैनक राज� व खाता १०५, राज� व आ�दानीको गो� वारा खाता १०५, राज� व आ�दानीको दिैनक नगद �ा� त गो� वारा खाता
१०६, राज� वको ब�क िहसाब िमलान िववरण १०९, राज� व आ�दानीको आ�थ�क िववरण/फाँटवारी ११०, करदाताको लगत १११, करदाताको गो� वारा लगत
फाराम ११२, राज� व/आ�दानीको के��ीय अिभलेख खाता ११४ र कोष अव�थाको मा�सक िववरण ११५ छन ।राज�व आ�दानी गन� पा�लका र वडा
काया�लयह�ले उपरो� फारमह� �योग गरेको पाइएन ।तोिकएका म ले प फा नं ह� �योग गरी आ�दानीको अिभलेख चु�त र द�ु�त रा�नु पद�छ ।

१९ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा पे�क� �लने �यि� वा सं�थाले काम स�प� भएको िमितले १५ िदन िभ�
खच� �मािणत गन� आव�यक िवल, भपा�इ र कागजातसिहतको �ितवेदन काया�लयमा पेश गन� र काया�लयले �ा� भएको सात िदनिभ� पे�क� फ�य�ट गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसार कामको लािग पे�क� िदइएकोमा आ�थ�क वष�को अ��य स�म पे�क� फ�य�ट ह�न नसकेको रकम पे�क� बाँक�को िववरण
देखाएको छ । �याद नाघेको पे�क� रकम िनयमानुसार फ�य�ट ह�नुपन� �.

२,५१९,८००
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�स.नं. भौ.नं. पे�क� िववरण पे�क� �लनेको नाम �याद नाघेको �याद ननाघेको

१ २ �.अ.बैठक खाजा खच� योजना अ�धकृत धमा�न�द
कपाडी

१०००००.० -

२ १३४७ साव�जिनक सुनुवाई २ पटक सहायक पाँचौ इ�वर
भ�राई

५००००.० -

३ १४७९ साव�जिनक सुनुवाई काय��म २ पटक रामिकसुन चौधरी ५००००.० -

४ २७० जानक� ५ पथरैया दे�ख जानक� ८ पहािडपुर ह� ँद ैवडा नं.९ जो�ने
सडक कालोप�े

आर.एस. िनमा�ण सेवा ३५५०००.० -

५ २८८ ३ नं. वडा काया�लय भवन िनमा�ण वजर� िनमा�ण सेवा ७५००००.० -

६ २८९ १ नं. वडा काया�लयन भवन िनमा�ण वजर� िनमा�ण सेवा ७५००००.० -

७ ३१२ ९ नं. वडा काया�लय भवन िनमा�ण नवयगु क����सन �ा.ली. - ७७००००.०

८ ३१६ १ नं. वडा काया�लय भवन िनमा�ण वजर� िनमा�ण सेवा - ७५००००.०

९ ३१७ ३ नं. वडा काया�लय भवन िनमा�ण वजर� िनमा�ण सेवा - ७५००००.०

१० ३४२ ९ नं. वडा काया�लय भवन िनमा�ण नवयगु क����सन �ा.ली. - ७७००००.०

११ २३४ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान नायरा िनमा�ण सेवा - ५०००००.०

�म भौचर
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१२ २८४ िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान नायरा िनमा�ण सेवा - ५०००००.०

१३ ११ जनता नमुना मा.िव. दे�ख वडा नं.२ सडक कालोप�े धु�लखेल िनमा�ण सेवा
�ा.ली.

- १८९६४९९.०

१४ ६१ घरभाडा बस�त डगौरा था� ४५०००.० -

१५ ६९२ घरभाडा कृ�ण बहादरु शाही १९८००.० -

१६ २२ जन�ितिन�ध �मता िवकास एवं अ�तरि�या काय��म स�तराम कठ�रया ४०००००.० -

ज�मा २५१९८००.० ५९३६४९९.०

२० आ�त�रक आयको अनुमान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ वमो�जम �ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधांरण सिमितले गाँउपा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय
समेतको �यव�थापन गनं स�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले पेश गरेको आय–�ययको अनुमानमा आ�त�रक आय तफ�  मालपोत, कर, सेवा शु�क, द�तुर, �.२
करोड ३ लाख ५ हजार आय �ा� ह�ने ��ेपण गरेकोमा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �.१ करोड ३ लाख ८७ हजार ९०१ अथा�त अनुमान भ�दा ४८.८४
�ितशत घटी आय �ा� गरेको छ । काया�लयले आ�त�रक आय अनुमानको तुलनामा असुली कम दे�खएकोले याथाथ�परक आय अनुमान गन� सकेको दे�खएन
। पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी �लने प�रपाटी रहेकोले उि��खत
असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन । पा�लकाले आ� नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ािवधक गरी करको दायरामा �याउद ै काया�लयले
आ�दानीका सबै �ोतको पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आयआज�न वृि� गन� तफ�  �यान िदन आव�यक छ । राज� वमा काया�लयको �ा� त
राज� व र �ा� त ह�नुपन� राज� व एिकन गन� िभडान गन� प�ित बनाएको छैन ।साथै लेखापरी�णका लािग पिन िभडान गन� आधार संल� नगरेकोले �ा� त
आ�दानी स�ब�धमा एिकन ह�न सिकएन ।

�म भौचर
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२१ मू अ कर दा�खला नगरेको 
मु�य अिभवृ�ी कर ऐन,२०५२ तथा िनयमावली २०५३ मा ठे� का वा करारमा मू.अ. कर असुल गनु�पन� �यव�था छ । कणा�ली नदीको तोिकएको �े�ह�बाट
ढु�गा िग�ी बालुवा र भरान संकलन तथा िवि�मा कर शु�क उठाउने स�ब�धमा िनमा�ण �यवसायी िनराजन क��ट��सन �ा �ल सँग भएको ठे� का स�झौता
गदा� मू अ कर बाहेक �७१, ००,०००।– मा स�झौता गरेको पाइयो ।कबोल गरेको रोय�टी रकममा ला� ने मू. अ. कर १३ �ितशत ले ह�ने मू.अ. कर
�.९,२३,०००।– रकम आ�त�रक राज� व काया�लयमा दा�खला भएको �माण पेश ह�नुपन� �

९२३,०००

२२ राज� व दा�खला 
सुदरूप�� चम �देश आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७४ को दफा २४ (३) आ� नो �ज�मा आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा �यसको
भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला नगरेको दे�खन आएमा स�ब��धत तालुक काया�लय वा िवभागीय �मुखले सात िदनस�म िढलो गरेको भए दा�खला गन� बाँक�
रकम र सो रकमको दश �ितशतले जरीवाना गरी दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा बढी िढलो गरेको भए १० �ितशत ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई
कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िवभागीय कारबाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ । लेखापरी�ण योजनअनुसार ९ वटा म�ये २ वटा
वडा (वडा नं १ र २) को �े�ता परी�ण गदा� ऐनमा तोिकएको अव�ध भ�दा िढलो राज� व दा�खला गरेको पाइयो । देहायको वडाह�ले िढलो दा�खला गरेकोले
१० �ितशतले ह�ने ज�रवाना पा�लकाले असुल गरेको दे�खएन । अ�य वडा र पा�लकाको राज� व शाखाको राज� व दा�खला िढलो ह�न स�ने स�ब�धमा तहाँ
पा�लकाबाट छानिवन भई �माण पेश ह�नपद�छ ।

शीष�क रकम असुली भएको मिहना दा�खला िमित

वडा नं १ १८९७२३ �ावण २०७७।११।११

६३९४० भा�

११८७१३ असोज

३८४०० काित�क २०७७।११।२०

१२१४२१ मं�सर २०७८।३।१
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१३८७४० पुष

१४११४८ माघ २०७८।३।२

१७१६६० फा�गुन २०७८।३।१

१२०६७२ चै� २०७८।३।२

१०२८३५ बैशाख

१९७७३१ आषाढ २०७८।५।३१

वडा नं २ १८७०२९ �ावण २०७७।६।१३

२२६९०० भदौ दे�ख मं�सरस�म २०७७।१०।२५

८९८२३ पुष २०७७।११।१२

१७४३१० माघ २०७७।११।२८

२०१३५४ फा�गुन २०७८।१।२

२५०३०८ चै� दे�ख बैशाखस�म २०७८।३।२

२३ कम�चारी आवास खच� 
पा�लकाले कम�चारी आवास खच� वापत कम�चारी �वाटरमा खा��, द�ुध ज�य सामा�ी, लगाएत सामा�ी ख�रद गरेको भिन �.४३७९९८।– भु�ानी गरेको छ
। कम�चारीलाई खा�� सुिवधा उपल�ध गराउने स�ब�धमा कुनै �यव�था नभएकोमा आवासको लािग रकम भु�ानी गन� आधार दे�खदनै । अत कम�चारी
आवास खच� बापत रकम भु�ानी गन� काय� िनयमस�मत नदे�खएको �.

४३७,९९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभुत
�स�ा�त मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने र दफा ८२ (२) मा अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानून बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �य�तै अथ�
म��ालय �ारा जारी ग�रएको काय�संचालन िनद�िशका २०७५ को प�र�छेद ७ को वँुदा नं.७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िवदाको िदन काय� गदा� अथ�
म��ालयबाट न�स� �वीकृत गराई �ो�साहन भ�ा िदन सिकने र �यसको लािग िव�ुितय हा�ज�र अिनवाय� ह�नुपन� �लनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लका कानुन
िनमा�ण नगरी तथा तोक�एको मापद�ड पुरा नगरी यस वष� �थायी तथा करार कम�चारीलाई �ो�साहन भ�ा वापत मा�सक पा�र�िमकको १० �ितशतका दरले
बािष�क �.११०२०२०.० भु�ानी गरेको रकम िनयमस�मत मा� नसिकएको �.

१,१०२,०२०

२५ १८८ २०७७-८-८ सुचना �काशनमा कम छुट िदएको 
आगन िमिडया �ा.ली.ले पदपुित� सुचना नाग�रक दिैनक पि�कामा �काशन गरेबापत १५ �ितशत छुट �लएकोमा सोही पि�काबाट अक� सुचना �काशन गदा�
चुरे िमिडया �ा.ली. माफ� त �.११२०००.० भु�ानी भएकोमा १५ �ितशतले �.१६८००.० छुट पाउनुपन�मा �.११२००.० मा� छुट िदएकोले नपुग छुट
बापतको रकम चुरे िमिडया �ा.ली.बाट असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �.

५,६००

२६ १९ २०७८-३-१३ लेखनवृ�ी वापतको रकम भु�ानी 
पा�लकाले आ�नो पा�लका िभ� स�ालन गन� ता�लमको खच� स�ब��ध मापद�ड िनधा�रण नगरेको अव�थामा ता�लम लगाएतका ि�याकलाप स�ालन गदा�
अथ� म��ालयबाट जारी गरीएको काय��म स�ालन िनद�िशकाको वँुदा नं.७.१.१५ अनुसारको मापद�डको प�र�धिभ� रिह खच� गनु�पद�छ । तर पा�लकाले
मिहला प�कारलाई ता�लम तथा लेखनवृ�ी काय��मम सहभािगलाई खाजा, खाना यातायात खच� लगाए सम� ता�लम खच�को �पमा �.१२००००.० खच�
ले�खसकेको अव�थामा पुन ८ जनालाई लेखनवृ�ी वापत �ित�यि� �.१००००.० का दरले �.८००००.० भु�ानी िदएको छ । यसरी सम� ता�लम
काय��मको खच� छु�ै भैसकेको अव�थामा पुन लेखनवृ�ी वापतको रकम भु�ानी भएको स�ब�धमा पा�लकाले ता�लम प�चात लेख लेखेर पि�कामा
स�पादिकए �काशन गरे बापतको पा�र�िमक भु�ानी गरेको भ�े �िति�या िदएको छ । यसरी लेखनवृ�ीको रकम भु�ानी िदन िम�ने आधार पेश गनु�पन�
अ�यथा असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

८०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ १०८३ २०७८-३-३ कम करक�ी 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ (१) मा सेवा शु�क वापतको रकम भु�ानी गदा� १५ �ितशतका दरले करक�ी ग�र भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले
यवुाह�लाई क��यटुर ता�लम काय��मको लािग ८० जना यवुालाई ३ मिहनाको लािग �ित�यि� �.२५००.० का दरले प��लक क��यटुर �िश�ण के��सँग
स�झौता ग�र �.२०००००.० भु�ानी गरेकोमा ऐनको �यव�था अनुसार १५ �ितशत करक�ी गनु�पन�मा १.५ �ितशत मा� करक�ी गरेको घटी कर वापतको
रकम �.२७०००.० स�ब��धत सं�थाबाट असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �.

२७,०००

२८ ७२० २०७७-१२-२ चलिच� िनमा�णमा रकम भु�ानी 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(६) अनुसार बजेट खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावकारीता र औिच�यता समेत
कायम गन� ग�र खच� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले वजेटमा नै �यव�था ग�र था� भाषाको चलिच� िवरा िनमा�णको लािग हमार �यू�जक विगया
�ा.ली.लाई �.१५००००.० भु�ानी गरेको छ । यसरी नाफा मुलक क�पनीलाई चलिच� िनमा�णको लािग बजेटमा नै �यव�था ग�र रकम भु�ानी गनु�
िनयमस�मत नदे�खएको �.

१५०,०००

२९ अनुगमन भ�ा 
सुदरुप��चम �देशको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब��ध ऐन, २०७५ को अनुसुची १ (क) मा �थानीय तहका पदा�धकारीको सेवा
सुिवधा िनधा�रण गरेको छ । पा�लकाले ऐनमा �यव�था भएको भ�दा वढी देहायबमो�जमका पदा�धकारीलाई �मण आदेश �मण िवल संल� नगरी िविभ�
काय��म तथा योजना अनुगमन वापत िनयिमत कामकाजको �सल�सलामा गरेको ता�लम तथा योजना अनुगमन गरेको भिन अनुगमन भ�ा वापत रकम
भु�ानी गनु� िनयमस�मत नदे�खएको �.

भौ.नं. र िमित काय��म अनुगमन कता� रकम कैिफयत

८७४-१।६ पशु कृषकलाई पशुपालन ता�लम पदा�धकारी सिहत १० जना १००००.० गा.पा. चालु

९६७-२।१६ धानको िवउ िवतरण काय��म पदा�धकारी सिहत ८ जना ८०००.० गा.पा. चालु

१०८३-३।३ यवुालाई क��यटुर ता�लम पदा�धकारी सिहत ५ जना ५०००.० गा.पा. चालु

४३८,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०९७-३।७ कृषकलाई कृिष ता�लम तथा उ�त िवउिवजन िवतरण ता�लम पदा�धकारी सिहत ७०००.० गा.पा. चालु

१३०२-३।
२४

योजना अनुगमन भ�ा योजना अनुगमन सिमित ११४०००.० गा.पा. चालु

१६-३।४ सामुदाियक सं�थागत िव�ालय अनुगमन कम�चारी ८ जना ७१०००.० गा.पा. िश�ा

१७-३।४ िविभ� प�र�ा अनुगमन पदा�धकारी सिहत १३ जना ७३०००.० गा.पा. िश�ा

१८-३।८ क�ा अवलोकन (कम�चारी) ६ जना ६५०००. गा.पा. िश�ा

१३-९।१५ सु�केरीलाई उपा�य�को कोसेली िवतरण काय��म पदा�धकारी सिहत ५ जना ४
िदन

२००००.० गा.पा. �व��य

३०-११।१२ प�रवार िनयोजन सेटलाइट ��लिनक काय��म पदा�धकारी सिहत ४ जना २
िदन

८०००.० गा.पा. �वा��य

४३-११।८ �ािमण अ�ट� ासाउ�ड िशिवर संचालन काय��म पदा�धकारी सिहत ४ जना २
िदन

८०००.० गा.पा. �वा��य

५४-३।३० पशु �वा��य िशिवर पदा�धकारी सिहत कम�चारी ३६२००.० पशु सेवा

३४-२।३० सहका�रता िवकास एवं �व��न स�ब��ध अिभमु�खकरण
काय��म

पदा�धकारी सिहत ४ जना १३६००.० सामा�जक
िवकास

ज�मा ४३८८००.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० मोबाइल तथा साइकल िवतरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(६) अनुसार बजेट खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावकारीता र औिच�यता समेत
कायम गन� ग�र खच� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले देहायबमो�जम मोबाइल तथा साइकल िवतरणको काय��म रा�ख मोबाइल र साइकल ख�रद ग�र
िवतरण गरेको छ । यसरी आव�यकता के ह�ने यसको �भावकारीता के रहने, यसको उपल�ध के ह�ने ज�ता िवषय अनुमान नग�र सोझै सामाि� ख�रद ग�र
िवतरण गन� काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

भौ.नं. र िमित काय��म िवतरण सामा�ी भु�ानी रकम

२३३-८।१६ �वयं सेिवकालाई �ो�साहन काय��म १६ थान मोवाइल िवतरण २७४८१६.०

३७१-९।२१ ब�घरलाई मोबाइल िवतरण ७ थान मोबाइल िवतरण ६९६०८.०

६३०-११।१४ वडा नं. ८ का व�घर, गु�वा, िचराक�ह�लाई साइकल िवतरण ३५ थान मोबाइल िवतरण २५४१०८.०

ज�मा ५९८५३२.०

३१ ता�लम काय��म 

कुनै पिन काय��म स�ालन गदा� �यसको लाभ लागत, �यसबाट �ा� ह�ने उपल��ध स�मको िव�लेषण गरी खच� गनु�पद�छ । पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा यवुा
यवुितलाई ड� ाइिभ� ता�लम १३० जना, बेत वाँस ता�लम-२० जना, मिहलालाई चुरा वनाइ ता�लम -१० जना, डल बनाउने ता�लम–१० जना, पशुपालन
ता�लम-३० जना, �सलाइकटाइ ता�लम-४० जना, अ�य िविभ� ता�लम-१५जना ग�र ज�मा ३९० जनालाई क��तमा १ ह�ा दे�ख ३ मिहनास�मको ता�लम
�दान गरी �.४५४९३४४.० खच� लेखेको छ । ता�लम �दान ग�रयका यवुाह�को िववरण अिभलेखव� गरेको पाइएन । जसवाट ता�लम �ा� यवुा म�ये के
कित यवुाले �ा� ता�लमको उपल��ध �व�प �यावसाियक ि�याकलाप स�ालन गरेको िववरण पा�लका रहेको दे�खदनै । वष�नी यवुालाई ता�लमको �दान गन�
तर यवुाह� �यावसायिक नह� ँदा यवुाह�मा उ�मिशलता �सज�ना नह�ने साथै पा�लकाले पिन दोहोर् याएर पुन ता�लममा खच� गन� स�ने दे�ख�छ । तसथ�
पा�लकाबाट �दान ग�रने ता�लमलाई यवुाह�को �यावसाियक �मता िवकास र उ�मिशलता िवकासका काय�मा जो�ने तथा ता�लम �ा� �यि�को
अिभले�खकरण गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ १०९१ खरको छाना भएका िवप� प�रवारलाई ज�तापाता कक� ट पाता िवतरण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भपा�इ �माण
कागजात संल� रा�ख खच� गनु�पन� �यव�था छ । वातावरिणय संर�ण नेपाल माफ� त ९ पाता ज�ता र अ�य सामा�ी ग�र ३ जनालाई िवतरण गरेको िवल
भपा�इको आधारमा �.१०००००.० खच� लेखेकोमा िवप� प�रवार पिहचान केकसरी भयो, पिहचानका आधार के ह�ने तथा संघीय सरकारबाट पिन जनता
आवास काय��म स�ालन भएकोमा उ� काय��म अ�तग�त दोहोरो परे नपरेको एिकन नै नगरी सोझै रकम भु�ानी भएको छ । उ� ज�तापाता जडान ग�र घर
िनमा�ण गरे नगरेको िववरण पा�लकासँग छैन । अत यसरी िववरण गन� भ�दा बा�तिवक आव�यकता पिहचान ग�र काय��म तयार गन� तथा खच� रकम वा�तिवक
�पमा तोक�एकै काय�मा खच� भएको सुिन��चत गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ बैठक भ�ा 
सुदरुप��चम �देशको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब��ध ऐन, २०७५ को अनुसुची १ (क) मा �थानीय तहका पदा�धकारीले
काय�पा�लका र गाउँसभा वठैकमा मा� वठैक भ�ा पाउने उ�ेख छ । �य�तै काय� स�ालन िनद�िशकाको वँुदा नं.७.१.१ मा काया�लय समयभ�दा फरक पा�र
वठैक व�नुपन�, एकै िनकाका पदा�धकारी मा� व�ने वठैकमा भ�ा �दान नगन�, आम���त सद�य नरा�ने तर िवशेष� सेवा आव�यक परेमा विढमा ३ जना
स�म मा� आम���त सद�य रा�न पाउने �यव�था छ । तर पा�लकाले ऐन तथा िनद�शकाले गरेको �यव�था िवप�रत देहायबमो�जम बैठकभ�ा वापत
�.६४३०००.० भु�ानी गरेको रकम िनयमस�मत मा� नसिकएको �.

भौ.नं. र िमित सिमित सहभागी सं�या रकम

११७०-३।१५ योजना तथा काय��म काया��वयन स�ब�धी बैठक भ�ा २३ जना २२९०००.०

१३१३-३।२६ सामा�जक सिमित २३ जना ७६०००.०

१३७५-३।२८ िवप� नाग�रक उपचार �सफा�रस सिमित ३ ७२०००.०

३२-३।३० िश�ा सिमित १६ ५६०००.०

२२-३।१८ अपा�ता सम�वय सिमित ३१ जना १५३०००.०

६२३-११।१३ िवप� नाग�रक उपचार �सफा�रस सिमित ४ जना ५७०००.०

ज�मा ६४३०००.०

६४३,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ छाडा चौपाया तथा का�जी हाउस �यव�थापन काय��म 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(६) अनुसार बजेट खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावकारीता र औिच�यता समेत
कायम गन� ग�र खच� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा छाडा चौपाया �यव�थापन काय��ममा पराल ख�रद, कामदार �याला, औष�ध
लगाएतक लािग �.४९८२२१.० खच� गरेको छ । यसरी खच� गन� कुनै मापद�ड तयार पारेको छैन, जसबाट काय��ममा एकमु� �पमा िविनयोजन ग�रएको
रकम �वे��छक �पमा खच� भएको दे�ख�छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत का�� हाउसमा के कित सं�यामा पशु रहेका छन् �यसको िववरण पा�लकामा
उपल�ध छैन । कम�चारी नै रा�ख का�� हाउस �यव�थापन गरेको भिन खच� लेखेकोमा उ� का�� हाउसबाट संक�लत पशु मल, दधुज�य सामा�ी िवि� ग�र
आयआज�न गन�तफ�  पिन पा�लकाले �यान िदएको दे�खदनै । अतः पा�लकाबाट अनुगमन गन� तथा का�ी हाउसबाट आयआज�न गन�तफ�  जोड िदनुपद�छ ।

३५ जे.�स.िव. र िट� पर मम�त खच� 
पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा JCB र िट� परको लािग मम�त काय�मा (सवारी चालक र इ�धन बाहेक) मा� �.८७६४१३.० खच� लेखेको छ । तर पा�लकामा
जे�सिव र िट� परबाट कुनै आ�दानी भएको राज�व दा�खला भएको दे�खदनै । साथै पा�लकाले उपभो�ा माफ� त तथा अमानतमा गरेको काममा पिन काया�लयको
मे�सन �योग भएको छैन । यसरी पा�लकाले िनमा�ण काय�को लािग भाडामा सवारी �लइ काय� गनु�पन� तर पा�लकामा उपल�ध सवारी साधन �योग नह�ने दे�ख�छ
। �य�तै सवारी साधनबाट राज�व आ�दानी नदे�खने तर मम�तको लािग वािष�क लाखौ ँखच� ह�ने गरेको दे�ख�छ । अत पा�लकाले य�ता सवारी साधन स�ालन
गन� स�ने हो वा होइन �यस तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

३६ िनशु�क र� स�ार सेवा काय��म 

गाउँपा�लका र नेपाल रेड�स सोसाइटी, िटकापुर िवच भएको स�झौता अनुसार पा�लका िभ�का सव ै नाग�रकलाई स�ब��धत �वा��य सं�था वा
�वा��यकम�को �सफा�रसका आधारमा �ित �यि� विढमा ३ िप�ट �लड उपल�ध गराउने र पा�लकाले �लड वापत �ित िप�ट �.८५०.० उपल�ध गराउने
उ�ेख छ । सोिह अनुसार यस आ�थ�क वष�मा ३२९ िप�ट �लड उपल�ध गराएको भिन माग गरेको आधारमा पा�लकाले �.२७९६५०.० रकम उपल�ध
गराएको छ । यस स�ब�धमा पा�लकाले सव ैिवरामीले �लड वुझेको कागजात पोको पारी राखेको छ तर क/कसले, के/कित मा�ामा सेवा सुिवधा �लए �यसको
एकमु� िववरण पा�लकासँग छैन र रेड�स सोसाइटी, टीकापुरले पिन सेवा�ाहीको सव ैकागजात पा�लका पठाइएको काया�लयमा कुनै पिन िववरण नभएको
�िति�या िदएको छ । अत काय��म स�ालन र �यसबाट �ा� �ितफल सिहतको �ितवेदन र लाभा�वीत सेवा�ाहीको नामनामेसी खु�ने ग�र िववरण तथा
कागजात तयार ग�र रा�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ TRACE नेपाललाई भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भपा�इ �माण
कागजात संल� रा�ख खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले उ�मिशलता र रोजागा�रका लािग ता�लम तथा परामश� के�� (TRACE) लाई िविभ� िमितमा
�.१७७७०६६.० भु�ानी भएको छ । लेखाप�र�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार उ� सं�थासंग िवगत आ�थ�क वष�मा काय��म स�ालनको लािग भएको
स�झौतालाई यस वष�मा पिन िनर�तरता िदने र सशत� वजेटमा सं�थाको लािग �ा� बजेट उपल�ध गराउने स�झौता गरेको छ । हरेक आ�थ�क वष�मा
िविनयो�जत बजेटमा �प� �पमा काय�योजना तयार ग�र सोही अनुसार स�झौता गरी रकम खच� गनु�पद�छ ।

३८ एउटै नाग�रकता न�बरबाट दोहोरो भु�ानी 
सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध,२०७५ को दफा १९ बमो�जम के���कृत सूचना �णालीमा लाभ�ाहीको �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी
सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था छ । लेखापरी�ण �ममा वािष�क लेखापरी�ण योजनाअनुसार यस
पा�लकाको २ वटा वडा (वडा नं.८ र ९) को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण िववरण परी�ण गरेकोमा हाते िवतरण र ब�िक� �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गदा� वडा र बैकले पा�लकालाई उपल�ध गराएको िववरण अनुसार गाउँपा�लकामा िविभ� न चौमा�सकमा एउटै नाग�रकता न�बरबाट फरक फरक नाम
भएका िन�न �यि�लाई भ�ा भु�ानी भएको छ । अ�य वडा काया�लयह�मा समेत दोहोरो नाग�रकताका आधारमा िवतरण भएको ह�न स�ने स�ब�धमा
दे�खएकोले छानिबन गद� वा�तिवक �यि� पिहचान गरी एउटै �यि�लाई भु�ानी भएको भए �.२४०००। असुल ह�नुपन� अ�यथा �माण पेश ह�नुपन� �

नाम थर वडा नं. ना.�.नं. भ�ाको िक�सम दर भ�ा रकम चौमा�सक

ठगनी चौधरी ८ ८३४ जे� नाग�रक १२००० १२००० ते�ो

पिव�ा देिव कठायत ८ ८३४ जे� नाग�रक १२००० १२००० ते�ो

लाल बहादरु था� ८ २९९७३७६६ जे� नाग�रक १२००० १२००० ते�ो

ख� ग था� ८ २९९७३७६६ जे� नाग�रक १२००० १२००० ते�ो

ज�मा २४०००

२४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९

पे�सनरलाई भ�ा भु�ानी 
राि�� य प�रचयप� तथा प�� जकरण िवभागले पा�लकाको लग इन आइडमा �थानीय तहले लगत क�ा गनु�पन� १०५ जना पे�सनरह�को नाम रा�खएकोमा
पा�लकाले ित �यि�ह�लाई िविभ� न चौमा�सकको भ�ा भु�ानी गरेको दे�खयो । ७ नं वडा बाहेक अ�य वडाको िवभागले राखेको पे�सनरह� वा�तिवकमा
अ�य कुनै िक�समको सरकारी सुव�ध न�लएको भिन वडा सिमितको िनण�य पेश गरेको छ । वडाको िनण�यलाई पा�लकाबाट अनुमोदन भई मा� भ�ा भु�ानी
ह�नुपद�छ । वडा नं ७ को ९ �यि� वा�तिवकमा पे�सनर होइन भने �माण पेश गनु�पन� अ�यथा पे�सनर भएर पिन भ�ा भु�ानी भएमा पे�सनरबाट
�२४६४००। असुल ह�नुपन� �

नाम ना � नं भ�ाको �कार दर ज�मा रकम चौमा�सक

काली �साद चौधरी ३७३११६४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १२००० ३६००० ितनटै

राम �साद था� ६७-०२-७६-०७४०४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १२००० ३६००० ितनटै

िच�ी देवी थ�नी १०२३।६२० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १२००० ३६००० ितनटै

धन िव�कमा� ६७२०४०।८८ िवधवा ८००० २४००० ितनटै

सुकुरा िमया ११२१।११० िवधवा ८००० २४००० ितनटै

सिनराम था� अित अश� अपा�ता भ�ा १६०० १९२०० ितनटै

मोहन बहादरु भुल ५८०।१९९३१ अित अश� अपा�ता भ�ा १६०० १९२०० ितनटै

िव�ाम कु॰ था� ७८५ कैलाली जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १२००० ३६००० ितनटै

संिगत �े� ३५८९५ िवधवा ८००० १६००० दो�ो र ते�ो

ज�मा २४६४००

२४६,४००�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० एम आई एसमा इ�ट� ी भएको लाभ�ाही भ�दा बढीलाई भता भु�ानी 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ५ बमो�जम आगामी आ. व. मा भ�ा पाउने �योजनको लािग एम. आई. एस. �णालीमा इ�ट� ी
गन� अ��तम िमित जे� नाग�रकको हकमा चालु आ. व. को माघ १५ गते स�म अ�य लाभ�ाहीको हकमा िनवदेन �ा� त भएकै चौमा�सकमा एम. आई. एस.

�णालीमा इ�ट� ी गनु�पन� एवं जे� नाग�रकको हकमा माघ मसा�तिभ� र अ�य लाभ�ािहह�को हकमा िनवेदन �ा� त भएकै चौमा�सकमा नाम दता� तथा नवीकरण
गनु�पन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाको देहायको वडा नं को िवतरण भरपाई परी�ण गदा� एम आई एस नाम भ�दा बढी �यि�लाई भ�ा िवतरण गरेको दे�खयो ।
एम. आई. एस. मा नाम नभएका �यि�लाई भु�ानी भएको भ�ा �.१७९२००। असुल ह�नुपन� अ�य वडा काया�लयह�मा समेत एम.आई.एस. मा इ�ट� ी भ�दा
बिढलाई भ�ा भु�ानी ह�न स�ने स�ब�धमा छानिबन गद� यिकन ह�नुपन� �

वडा नं भ�ाको �कार एम. आई. एस. मा भएको सं�या िवतरण भरपाई बढी दर रकम चौमा�सक

८ जे� नाग�रक २९४ २९७ ३ १२००० ३६००० �थम

८ िवधवा १२६ १२७ १ ८००० ८००० �थम

८ जे� नाग�रक २९९ ३०१ २ १२००० २४००० दो�ो

८ िवधवा १३० १३१ १ ८००० ८००० दो�ो

९ जे� नाग�रक ३७२ ३७९ ७ १२००० ८४००० �थम

९ बालबा�लका २८५ २८७ २ १६०० ३२०० �थम

९ जे� नाग�रक एकलम मिहला ११४ ११५ १ ८००० ८००० �थम

९ िवधवा १७८ १७९ १ ८००० ८००० दो�ो

१७९,२००
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ज�मा १७९२००

४१ दोहोरो भु�ानी 
सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध,२०७५ को दफा १९ बमो�जम के���कृत सूचना �णालीमा लाभ�ाहीको �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी
सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था छ । लेखापरी�ण �ममा वािष�क लेखापरी�ण योजनाअनुसार यस
पा�लकाको २ वटा वडा (वडा नं.८ र ९) को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण िववरण परी�ण गरेकोमा हाते िवतरण र ब�िक� �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गदा� वडा र बैकले पा�लकालाई उपल�ध गराएको िववरण अनुसार गाउँपा�लकामा िविभ� न चौमा�सकमा एउटै नाग�रकता न�बरबाट फरक फरक नाम
भएका िन�न �यि�लाई भ�ा भु�ानी भएकोले �.९६०००। असुल ह�नुपद�छ । अ�य वडा काया�लयह�मा समेत दोहोरो नाग�रकताका आधारमा िवतरण भएको
ह�न स�ने दे�खएकोले छानिबन गद� वा�तिवक �यि� पिहचान गरी एउटै �यि�लाई भु�ानी भएको भए असुल ह�नुपन� �

नाम थर वडा नं. ना.�.नं. भ�ाको िक�सम दर भ�ा रकम चौमा�सक

िव�ण ुबहादरु शाही ९ ५।४६०३।१५७७ जे� नाग�रक १२००० ३६००० �थम दो�ो ते�ो

िव�ण ुबहादरु शाही ९ ५।४६०३।१५७७ जे� नाग�रक १२००० ३६००० �थम दो�ो ते�ो

�ीमती सा� कामी ९ १।१।४२ जे� नाग�रक भ�ा द�लत ८००० २४००० �थम दो�ो ते�ो

सा� कामी ९ १।१।४२ जे� नाग�रक भ�ा द�लत ८००० २४००० �थम दो�ो ते�ो

र�ना कमेनी ९ ५४६८ जे� नाग�रक भ�ा द�लत ८००० १६००० �थम दो�ो

र�ना ढोली ९ ५४६८ जे� नाग�रक भ�ा द�लत ८००० १६००० �थम दो�ो

नरी देिव िव� वकमा� ९ १३७४ िवधवा ८००० १६००० दो�ो ते�ो

िनरा देवी िव� वकमा� ९ १३७४ िवधवा ८००० १६००० दो�ो ते�ो

९६,०००
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िनरा देवी िव� वकमा� ९ १३७४ िवधवा ८००० ४००० ते�ो

ज�मा ९६०००

४२ एम आई एसमा नभएकालाई (हातले लेखेर) भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ५ बमो�जम आगामी आ. व. मा भ�ा पाउने �योजनको लािग एम. आई. एस. �णालीमा इ�ट� ी
गन� अ��तम िमित जे� नाग�रकको हकमा चालु आ. व. को माघ १५ गते स�म अ�य लाभ�ाहीको हकमा िनवदेन �ा� त भएकै चौमा�सकमा एम. आई. एस.

�णालीमा इ�ट� ी गनु�पन� एवं जे� नाग�रकको हकमा माघ मसा�तिभ� र अ�य लाभ�ािहह�को हकमा िनवेदन �ा� त भएकै चौमा�सकमा नाम दता� तथा नवीकरण
गनु�पन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाको वडा नं ९ को �थम चौमा�सकको जे� नाग�रक भ�ा वापत रंगी िव� वकमा�लाई �१२०००। िवतरण गरेको पाइयो ।उ�
�यि�को नाम क��यटुरमा एम. आई. एस. �णालीमा इ�ट� ी नभएको र प�रचय प� न�बर पिन नरहेको भ�ा भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �

१२,०००

४३ दोहोरो सरकारी सुिवधा 
दोहोरो सरकारी सुिवधाः सामाजिक सुर�ा ऐन २०७५ को दफा १५ बमो�जम कुनै सरकारी वा साव�जिनक पदमा िनयिु�, िनवा�िचत, मनोिनत भएको �यि�,

अ�य कुनै �कारले िनयिमत �पले पा�र�िमक, िनवृ�भरण, अवकाश सुिवधा एवं अ�य सुवधा पाइरहेको �यि� सामा�जक सुर�ा भ�ा नपाउने �यव�था छ ।
पा�लकाको आ व २०७७।०७८ को पुरै चौमा�सक सामा�जक सुर�ाको भ�ा परी�ण गदा� पा�लकामा देहायको �यि� जन�ितिन�ध रहेको छ ।
जन�ितिन�धलाई सामा�जक सुर�ा भ�ा पिन भु�ानी गरेको पाइयो ।ऐन िवपरीत दोहोरो सुिवधा भु�ानी भएकोले स�ब��धतबाट �२४०००। असुल ह�नुपन�
गत िवगतमा पिन भु�ानी स�बनधमा यिकन गरी गरी भु�ानी भएको भए असुल ह�नुपन� अ�याथ �माण पेश ह�नुपन� �

नाम िववरण ना � नं दर रकम

सर�वती भुल वडा सद�य जानक� गाउँपा�लका ६७२०४१।२३९२ ८००० २४०००

ज�मा २४०००

२४,०००

४४ सामा�जक सुर�ा तफ�  
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(क) तोिकएको समयिभ� भ�ा िवतरण नगरेकोःसामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १६(क) बमो�जम �थानीय तहले �थम
चौमा�सक असोजको १ गतेबाट दो�ो ह�ा िभ�, दो�ो चौमा�सक माघको १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� र ते�ो चौमा�सक जेठको १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� िवतरण
ग�रस�नु पन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले काय�िव�धले तोकेको िमितमा पे�क� �लएको तथा समयमा नै िवतरण गरी फछय�ट गरेको दे�खएन ।

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

पे�क� �लएको
िमित

फ��यौट गरेको
िमित

पे�क� �लएको
िमित

फ��यौट गरेको
िमित

पे�क� �लएको
िमित

फ��यौट गरेको
िमित

२०७७।८।८ २०७७।१२।२० २०७७।१२।२२ २०७८।३।१७ २०७८।३।१७ २०७८।१०।६

(ख) Dormat खाताको िववरणः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ अनुसूची ७ र ८ अनुसूची ७ मा सामा�जक सुर�ा िवशेष वचत खाता
संचालन गन� ब�क तथा िव��य सं�थाले यस �कारका खाताह� म�ये िन���य (Dormat) खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहनािभ� के���य
प��करण िबभागलाई िदनुपन� साथै अनुसूची ८ को बुदाँ नं. १० मा ब�कले िन���य (Dormat) खाताको िववरण ��येक �ावण र माघ मिहनािभ� स�व��धत
�थानीय तहलाई िदनुपन� �यव�था छ । �े�ता परी�ण ग�रएको भ�ा िवतरण गरेको बङगलादेश ब�क िटकापुर र �सिभल ब�क ल�क�ले गाउँपा�लकाको
सामा�जक सुर�ा िवतरण गदा� Dormat खाताको िववरण पा�लकालाई िदएको पाइएन । यसले गदा� िफता� ह�नुपन� रकम िफता� भए नभएको यिकन गन� सिकएन
।काय�िव�धमा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाले उ� ब�कसँग Dormat खाताको िववरण मािग काय�िव�धमा भएको �यव�था पालना ह�नुपद�छ ।

(ग) लाभ�ाहीको नाम दता� र निवकरणः- सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ दफा ५ को ख�ड क जे� नाग�रकले आ�नो उमेर पु�े िमित
उ�ेख गरी आगामी आ�थ�क वष�को लािग यस आ.व.मा नै तोिकएको �यादिभ� दरखा�त िदनुपन�छ एंव दफा ६ को उपदफा (१) को ख�ड क मा आगामी
आ.व.को फागुन मसा�तिभ� उमेर पु�े जे� नाग�रकह�ले आगामी आ.व. मा उमेर पु�े िमित उ�ेख गरी ��येक आ�थ�क वष�को �ावण १ गतेदे�ख पुस
मसा�तिभ� नाम दता�को लािग दरखा�त िदनुपन� �यव�था छ । गाँउपा�लकाको २ वटा वडा नं (८ र ९) को �े�ता परी�ण गदा� अ�धकांश लाभ�ाहीह�ले
समयाव�धिभ� नाम दता� तथा निवकरण गराएको पाईएन् ।
(ग) मृ�य ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा पाँच बष� उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आा�थ�क
वष�को कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेमा वा बै� माफ� त िवतरण भएकामा लागातार उ� वष�स�म खाता िन���य भएमा, अयो�य �यि�ले भ�ा �ा� गरेको
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�मािणत भएको अव�थामा लाभ�ाहीको नाम स�ब��धत �थानीय तहले मूल अिभलेखबाट क�ा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा क�ा गरेको दे�खएन । लाभ�ाहीको
अ�ाव�धक िववरणका आधारमा मा� सामा�जक सुर�ा भ�ा िनकासा ह�ने �यव�था कडा◌�इका साथ लागु गनु� पद�छ ।
(घ) सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद ७ को दफा २२ मा �थािनय तहले सश�त अनुदानको सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
काय��म म��ालयको �वीकृती वेगर हातहातै नगद िवतरण गन� नपाइने उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले वडा नं १,२,३,४,६,७,८,९ ले पिहलो र दो�ो चौमा�सकको
रकम बैिक� �णाली माफ� त भ�ा िवतरण नगरी �वीकृती िवना नै हातहातै नगद िवतरण गरेको पाईयो ।

(ङ) नाग�रकता न�बर उ�ेख नगरी भु�ानीः- गाउँपा�लकाको सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणमा �यि�लाई नाग�रकता न�बर उ�ेख नगरी सामा�जक सुर�ा
भ�ा भु�ानी ग�रएको छ ।तप�सलको �यि�लाई नाग�रकता न�बर उ�ेख नगरी भ�ा िवतरण ग�रएकोले वा�तिवक लाभ�ाही पिहचान ह�न सकेन ।नमुना
छनौटको �पमा परी�ण ग�रएको वडामा य�तो �कृित दे�खएकोमा केही उदाहरण िन�न छ ।बाँक� वडाको हकमा तहाँ काया�लयबाट छानिवन गरी वा�तिवक
लाभ�ाही पिहचान गरी भ�ा भु�ानी ह�नुपद�छ ।

�.सं. भु�ानी पाउने वडा नं. उमेर भ�ाको �कार चौमा�सक ज�मा रकम

1 कठ�रया था� ८ ३७ ख वग� अपा�ग �थम दो�ो ६४००

2 िवजय चौधरी ८ २४ ख वग� अपा�ग �थम दो�ो ६४००

३ महंगी चौधरी ८ २१ ख वग� अपा�ग दो�ो ६४००

४ राधा कुमारी चौधरी ८ २७ ख वग� अपा�ग दो�ो ६४००

५ शारदा कुमारी साउद ९ २२ ख वग� अपा�ग �थम ६४००

४५ मृ�य ुप� चातको समेत भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध २०७५ बमो�जम दफा १६(ख) बमो�जम भ�ा खाईपाई आएको कुनै �यि�को मृ�य ुभएमा भ�ा मृतकको
न�जकको हकवालालाई भु�ानी िदने �यव�था छ । लेखापरी�ण योजनानुसार नगरपा�लकाको २ वटा (वडा नं.८ र ९) �े�ता परी�णमा वडाको सामा�जक

२४५,४००
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सुर�ा भ�ा िवतरणमा लाभ�ाहीको मृ�य ुप� चात पाउनु पन� अव�धको रकम भ�दा देहायको �यि�लाई बिढ रकम गएको दे�ख�छ ।काय�िव�ध िवपरीत बढी
भु�ानी भएको रकम �.२४५४००। वडाले पुरै �सफा�रस गरेको भए स�ब��धतबाट, बैकमा भए बैकबाट वा ब�कबाट मृ�य ुभएको �यि�को बाँक� रकम िफता�
भएको भए �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

वडा
नं

लाभ�ाहीको नाम ना � नं भ�ाको �कार मृ�य ुभएको
िमित

दर पाउनु पन�
रकम

भु�ानी
रकम

बिढ रकम चौमा�सक

९ न�दे कामी
२९९७५५६४

जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष� मा�थ)

२०७५।९।
२८

१२००० ० ३६००० ३६००० ितनटै

९ नवल�संहकामी ५।५७३८।२४५४ २०७४।
११।२७

१२००० ० ३६००० ३६००० ितनटै

९ कलसी कामी
ता�ाकार ६७२०३७।

३६६

२०७४।
१२।३०

१२००० ० ३६००० ३६००० ितनटै

९ लोगे सुनार
५८३१

२०७५।८।
८

१२००० ० ३६००० ३६००० ितनटै

९ िव�णादेवीरावल
१७६२७

२०७६।३।
६

१२००० ० ३६००० ३६००० ितनटै

९ सोनीयादेवीकठ�रया
६७२०४४।
१३९२८

२०७५।३।
२९

१२००० ० ३६००० ३६००० ितनटै

९ लालबहादरुकडारा जे� नाग�रक द�लत २०७६। ८००० ० २४००० २४००० ितनटै

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५।५३४२।
१८८२

१०।५

९ बु�ी साक� १०१६ जे ना ए द�लत २०७७।७।
६

८००० ६६०० ८००० २४०० �थम

ज�मा २४५४००

४६ अनुदान

४६.१ �गती अिभलेख नभएको :िबउिबजन आपुित� तथा �यव�थापन िनद�िशका २०७७ बमो�जम उ�त िबउ ख�रदमा बढीमा ५०�ितशत अनुदान उपल�ध गराइने र
उ� रकम कृषकले ख�रद गरेको िबउको िबलको आधारमा उपल�ध गराईने अनुदान वापतको रकम सोझै कृष�कको बैक खातामा िफता� गन� �यव�था गनु� पन�
उ�ेख छ । यस गाउपा�लका काया�लयले गाउपा�लका िभ�का िकसानलाई उपल�ध गराउने उ�त िबउ अनुदान काय��म ७५ �ितशतका दरले र अ�य कृिष�
समान ५० �ितशत अनुदानमा उपल�ध गराउने िनण�य गाउपा�लकाले गरी िन�न िक�समका िबउ र कृिष� समान िकसानलाई ख�रद गरी िबतरण गरेको दे�ख�छ
।यसरी गाउपा�लकाले ख�रद गरी िबतरण गरेको िबउ र समान िकसानले �योग गरे नगरेको र �यसबाट िकसानको उ�पादन काय��ममा के क�तो सकरा�मक
�भाव परयो र आगामी िदनमा के क�तो सुधार गनु� पन� हो सो स�ब�धमा गाउपा�लकाले अनुगमन गरी सो को �ितबेदन अिभलेख राखेको दे�खएन ।अत
गाउपा�लकाबाट िबतरण ग�रने अनुदान रकम िकसानले पेश गरेको िबलको आधारमा िकसानको खातामा पठाउनुको साथै �गित �ितबेदन र िकसानको
अिभले�खकरण गनु� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

भौचर .न िबउको नाम िबतरण सं�या रकम न.पा. पु�जगतबाट

२८४।२०७८।२।१७ धानको िबउ १२४ ४८८९९५ ७५ �ितशत

२८५।२०७८।२।१७ धानको िबउ वडा न. ५ १६८ ३८३७७०

१९१।२०७७।१२।६ मकैको िबउ ४३ ३५०१८९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९३।२०७७।१२।६ मकैको िबउ ५७ ३१७२२९

१९७।२०७७।१२।६ आलुको िबउ ४९६९९०

मोटर िबतरण काय��म

२८६।२०७८।२।२३ मोटर िबतरण २६ २६००००

४८७।२०७८।३।२७ मोटर िबतरण १२ २७९६६०

पावर टेलर िबतरण

२५८।२०७८।१।१७ पावर टेलर वडा न.५ ५ ५०००००

बो�रङ िबतरण

३१८।२०७७।३।४ बो�रङ िबतरण वडा न.९ ६ ३९८९७९

३२१।२०७८।३।७ बो�रङ िबतरण वडा न. ८ ८ ३९८५४४

४०२।२०७८।३।१८ बो�रङ िबतरण वडा न. ४ १ २९०१६४ मनकामनाउ.स.

४०३।२०७८।३।१८ बो�रङ िबतरण वडा न. ४ ८ ४८७०७२ मनकामनाउ.स.

४६३।२०७८।३।२५ बो�रङ िबतरण वडा न. २१६६५७

६६६।२०७८।३।२९ बो�रङ िबतरण वडा न. १२ १३९५३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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मा�थ उ�े�खत वडा गत िबतरण मु�ख काय��म पु�जगत िशष�कमा रा�ख खच� लेखेको दे�ख�छ ।अत गाउपा�लकाले य�ता �कृितका समान चालुतफ� को
काय��ममा राखी संचालन गनु� पद�छ ।

४६.२
िबतरण मुखी काय��म :�थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४अनुसार योजना तजु�मा गदा� िदगो उतपादन िशल�े�को पिहचान गरी छनौट गनु� पन� �यव�था छ
। यस गाउपा�लकाले वडाबाट संचालन ह�ने काय��म छनौट गदा� िन�न अनुसार िबतरण मु�ख काय��म छनौट गरी सोही अनुसार समान िबतरण गरेको दे�ख�छ
। अत काया�लयले यसरी िबतरण गरेका समानको लगत अिभलेख गरी �ज�सी खातामा समेत अिभलेख रा�नतफ�  �यान िदनु पद�छ।

भौचर न. समानको नाम सं�या रकम कैिफएत

३५८।२०७८।३।१३ मोबाईल ख�रद वडा ६ ७ ९९९३० ५जना पदा�धकारी २जना कम�चारी

३५९।२०७८।३।३ मोबाईल ख�रद वडा २ ७ १९९९२० ५जना पदा�धकारी २जना कम�चारी

४७०।२०७८।३।२५ मोबाईल ख�रद वडा ८ ६ १९०००० ५जना पदा�धकारी २जना कम�चारी

६६७।२०७८।३।२९ मोबाईल ख�रद वडा ५ २ २२९९५ वडघर लाई ख�रद

२५०।२०७७।१।१५ साईकल ख�रद ४ ७ ७०००० वडघर मलम�सार

१।२० साईकल ख�रद कृिष पु�जगतबाट ३८ ३९८९९८ �याय सिमितका पदा�धकारीलाई भनी खच� लेखेको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np45 of 101

४६.३
बा�ा िबतरण: पशु प�छी तथा म��य स�ब��ध �थानीय तहमा ह�ता�त�रत सशत� काय��म संचालन काय�िव�ध अनुसार �थािनय तहबाट कृष�कलाई
िबतरण ग�रने पशुिबउ धनको ख�रद गदा� पशुको वजनको मु�य एिकन गरी िनरोिगताको �माण प� समेतका आधारमा ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । यस
गाउपा�लकाले िन�न भौचरबाट ख�रद गरी िबतरण गरेका बा�ाको वजन उ�ेख नगरी सोझै तोकुवाको आधारमा ख�रद गरी िबतरण गरेको मु�य वा�तिबक
हो भ� सिकने आधार दे�खएन । अत गाउपा�लकाले य�ता काय� गदा� वजन र �ािब�धकबाट �मािणत गरेको आधारमा मु�य एिकन गरी ख�रद गनु� पद�छ ।

भौचर न. पशुको नाम सं�या दर रकम

२५२।२०७८।१।१५ बा�ा ख�रद वडा ४ १२ ८२५० १२००००

३२३।१०७८।३।७ बा�ा ख�रद वडा ५ ३४ १३५०० ४५९०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६.४ िबजक बेगर मु.अ.कर भु�ानी:आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५ ) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच�
पु�ी गन� िबल, भरपाई,�माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । यस गारउपा�लका काया�लयले पावर टेलर ख�रदको लागत अनुमानमा मु.अ. कर समेत
राखी लं इ. तयार गरी कोटेशन माग गरेकोमा िन�न फम�ले उ� कोटेशन दरभाउ प�मा समेत मु अ कर ितन� छु भनी दरभाउ प� पेश गरेकोमा रकम भु�ानी
गदा� मु अ. कर सिहत भु�ानी भएको र .कर िबजकमा मु.अ.कर पेश नभएको र मु अ. कर लागत अनुमान र पेश गरेको दरभाउ प� अनुसार भु�ानी भएको
दे�खएकोले उ� रकम असुल गरी गाउपा�लका स िचत कोष दा�खला गनु� पन� दे�खएको � …

भौचर न. समानको नाम पाट�को नाम भु�ानी रकम मु.अ कर

५।२०७८।१।१७ पावर िटलर ख�रद िकसान टेड�  �लकं ४४२४७७।८७ ५७५२२

३७५।२०७८।३।१४ पावर िटलर ख�रद �य ुिकसान टेड�  �लकं ४४२४७७।८७ ५७५२२

ज�मा ११५४५५

११५,०४४

४७ लाभ�ाही समुदायको काम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७.१ अधुरा योजनाः काया�लयले आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा िबिनयो�जत बजेट अनुसार लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमती संग स�झोता गरी सोही
आधारमा काय� स�प� �ितबेदन तयार गरी रकम भु�ानी िदएको तर काय� अधुरो नै रहेको दे�ख�छ। यसरी स�झौता गरी बजेट अनुसार मा� काय� नसिकने गरी
गाउपा�लकाले बजेट िबिनयोजन गन� परीपाटीले गदा� काय�ले पुण�ता नपाउने र बजेट अनाव�यक खच� हने दे�खएकोले गाउपा�लका काया�लय एक आ�थ�क बष�
िभ� काय� स�प� ह�न योजनाको लागी बजेट िबिनयोजन गरी खच� गन�तफ�  �यान िदनु पद�छ । केही उदाहरइण िन�न छन ।

�स न योजनाको नाम गो. भौ.न र िमित लागत अनुमान भु�ानी रकम

१ िब�वनाथ बाबाको म��दर भवन िनमा�ण १३।२०७८।३।२० ११३६५७७ ९६७१६८

२ .बालिबघा म��द आ.िब भवन िनमा�ण उ.स १५।२०७८।२।२१ १६६१९३१ १४५५२४३

३ �यू सुय�दय �ािमण िबधुत सहकारी संस.था भवन िनमा�ण उ.स. ११।२०७८।३।१६ १११९१०२ ९७३२२९

४७.२ स�झौता बेगरको भु�ानी : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा बमो�जम �ताव वा िनबदेन पा� भएपिछस�व��धत साव�जिनक िनकायले र
�य�तो उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले आव�यकता अनुसार छलफल, वाता� वा िनमा�ण �थलको �मण ग�र �य�तो काम वा सेवाको स�ब�धमा
स�झौता गनु� पन� �यव�था छ ,। यस नगरपा�लका काया�लयले स�झौता बेगर िन�न काय�को रकम भु�ानी िदएको दे�ख�छ । यसरी स�झौता बगेर भु�ानी
िदएको रकम िनयम संगत नदे�खएको �

भौचर न. काम वा उपभो�ा सिमतीको नाम रकम

५७५।२०७७।३।३० भागे�वर म��दरको अधुरो भवन िनमा�ण उ.स ३३४०५९।००

५३८।२०७८।३।२८ धमा�पुर योग भवन िनमा�ण उ.स ७१३६४।००

ज�मा ४०५४२३।००

४०५,४२३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७.३
उपभो�ा सिमित बह�बिष�य :साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा उपभो�ा वा ला�ाही समुदायबाट गराउने काय� एक आ�थ�क बष� िभ� स�प� ह�ने गरी
स�झौता गनु� पन� �यव�था छ । यस गाउपा�लका काया�लयले आ�थ�क बष� २०७६।७७ मा स�झौता गरी रिनङ िबलका आधारमा भु�ानी िदई बाक� रहेका
काय�लाई पुन सोही उपभो�ा सिमतीलाई काम गराई बह�बिष�य बनाई �याद थपका आधारमा आ�थ�क बष� २०७७।७८ भु�ानी िदएको दे�ख�छ । अत
काया�लयले य�ता काय�लाई िनय��ण गनु� पद�छ ।केही उदाहरण िन�न छन ।

�स.न. उपभो�ा सिमतीको नाम रकम

१ जे� नाग�रक सामुदायीक भवन िनमा�ण उ.स. १३२४५७६

२ औम शा�ती भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित ९१८५७६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७.४ अनु�पादक खच�ः पँूजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा वृि� नगन� िक�समका खच�लाई िनय��ण गनु�पन�मा िविभ� मठ ,म��दर गु�बा, समूह, �लव
लगायतलाई काय��म र ��तावको आधारमा गाउपालीकाले आ�थ�क योजना उपल�ध गराएको छ । �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा समेत पँूजी
सृजना नह�ने खालका काय��म जुन िवतरणमूखी र उपयोिगता निदने ��थितमा रहेका खच� लाई िन��सािहत गन� आव�यक दे�ख�छ .। यस गाउिपलकाले
उ�पादन बृिद नगन� खालका काय� ज�तै म��दर, गु�बा,िबधुितय सहकारी र जाती समाजका भवन िनमा�णमा खच� गरेका केही उदाहरण नमन रहेका छन । अत
गाउपा�लकाले य�ता कायमा� िनय��ण गनु� पद�छ ।

�स न योजनाको नाम योजना सं�या रकम

१ नगरपा�लका पु�जगत ६ ३२९९३३५

२ �थािनय पूवाधार साझेदारी ४ २९०६७९३

३ �देश पु�जगत ४ १४१४७२

४८ उपभो�ा सिमितको काम

४८.१ उपभो�ाको कामः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट िनमा�ण काय� गराउदा वा सो स�व�धी सेवा �ा�
गदा� िमत�ययीता, गुण�त�रयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मु�य उ�े�य नै रोजगारीको सृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी
गराउने भएमा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूहबाट �य�तो काय� गराउन वा सेवा �लन सिकने उ�ेख छ । साथै िनयमावलीको िनयम ९७(१४) मा उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काम गराउदा �ममुलक कामको िनधा�रण, काम वा सेवामा िमत�ययीता, गुण�त�रयता, िदगोपना अिभवृि� गन� त�रका
आ�दानी खच�को अिभलेख, काम वा सेवाको सुप�रवे�ण र अनुगमन ज�ता िवषयमा साव�जिनक िनकायले अपनाउनु पन� काय�िवधी साव�जिनक ख�रद अनुगमन
काया�लयले िनधा�रण गन� स�ने उललेख छ । यस काया�लयले बाटो िनमा�ण, भवन िनमा�ण कलभट� खानेपानी संरचना िनमा�ण ज�ता काय� उपभो�ा सिमित
माफ� त गराई गरेको दे�ख�छ। यसरी उपभो�ाले िनमा�ण काय�मा �योग गरेको लोडर, �ेडर, , रोलर ज�ता हेिभ मेिशनह� �योग गरेको िवल भपा�ईको आधारमा
िनमा�ण काय� स�प� गरेको �ािव�धक �ितवेदनमा उ�ेख गरेको छ । उपभो�ा माफ� त स�प� ग�रएका आयोजना �म मुलक, िमत�ययी, गुण�त�रय र िदगोपना

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अिभवृि� ह�ने खालको नदे�खएको र प�रयोजनाको मु�य उ�े�य रोजगारी सृजना गन� नभएकोले उपभो�ा माफ� त िनमा�ण काय� गराएको मना�सव मा� सिकएन
। साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले समेत उपभो�ा सिमितबाट गराउन स�ने कामको काय�िव�ध तयार गरेको पाईएन । साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा
भएको ख�रद स�ब�धी �कृयाको अवल�वन गद� �ित�पधा��मक र गुण�त�रय िनमा�ण काय� स�प� गन� तफ�  काया�लयको �यान जान ज�री दे�खएको छ । केही
उदाहरण िन�न छन ।

�स.न. उपभो�ा सिमतको नाम रकम

१ जानक�देिब चौधरीको घरदे�ख िच� बहादरुकोघर स�म सडक िपच १५६४३५३

२ धमा�पुर उ�तहान घर न�जक कलभट� िनमा�ण ९७५०००

३ रा.मा. िब पाताभार ३रापखा�ल िनमा�ण उ.स. १४६२५००

४ राि�य आ.िब. िबधालय उ.स. १०००००० १००००००

५ बालिबघा म��द आ.िब भवन िनमा�ण उ.स १४५५२४३ १४५५२४३

६ फारलाईन सडक एके�� खडकाको घर न�जक करलभट� िनमा�ण १२२०५३० १२२०५३०

७ जानक� ४ मनुवा दे�ख कंचनपुर कालो प�े उ.स ११२४९६६ ११२४९६६

८ भुतैया टवलको कंचनपुर खोलामा कलभट� िनमा�ण उ.स २४००५०४ २४००५०४

४८.२
सडक �ाभेल सामा�ीमा रोय�टीः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी
रकमको खच� गनु� अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन िबल भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन जाच
गनु� पन� �यव�था छ। यस काया�लयले उपभो�ा सिमितको िबलको रकम भु�ानी गदा� �िब�धक िबलमा �ाबेलमा रोय�टी भनी मु�या�न गरेको तर रोय�टी

३६३,३५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ितरेको िबल िबजक पेश नगरी भु�ानी िदएका केही उदाहरण िन�न छन । अतः रोय�टी वापत भु�ानी गरेको रकम उपभो�ाले ितरेको भए �माण पेश गन�
अ�यथा असुल गरी संिचत कोष दा�खला गनु� पन� दे�खएको �..

उपभो�ा सिमतीको नाम �योग �ाबेलको
प�रमाण

�ाबेल
रोय�टी दर

िबल पेश भएको
प�रमाण

फरक रकम

जानक�देिब चौधरीको घरदे�ख िच� बहादरुकोघर स�म सडक िपच ५०८।५१ ७५ ० ५०८।
५१

३८१३८

भुतैया टवलको कंचनपुर खोलामा कलभट� िनमा�ण उ.स २००।७३ ७५ ० २००।
७३

१५०५४

तीनह�ड दे�ख जमरा पुल स�म बोटो �ाबेल उ.स ६०८।८७ ७५ ० ६०८।
८७

४५६६५

चच�दे�ख प��चमदि�ण बल.ब. साउदको घर ह�द ैसडक िन. उ. ५३६ ७५ ० ५३६ ४०२३६

परागीपुर �ित�ालयदे�ख उतररोड काठेपुलस�म सडक �ाबेल
उ.स

२२५ ७५ ० २२५ १६८७५

जानक� नगर खवपके��दे�ख द�ीण मोहन च��को घर स�म सडक
�ाबेल उ.स

२२४ ७५ ० २२४ १६८००

बढरीया लौटी चौधरीको घरदे�खपश्ि◌चम सौनैया घर  स�म
सडक िन.उ.स

२१७ ७५ ० २१७ १६३३९

िशवश�� टोलको सडक �ाबेल उ.स. २३५ ७५ ० २३५ १७६४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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खैरापुर पु�कर जोिशको घर दे�ख बो�सी राधाकृ�ण चौधरीको घर
स�म �ाबेल उ.स.

१४८३ ७५ ० १४८३ १११२३४

सात िबगाह सडक िनमा�ण उस. ३०५ ७५ ० ३०५ २२९४६

बारी मुित�या दे�ख पारी जोडने सडक २९९ ७५ ० २९९ २२४२५

ज�मा ३६३३५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८.३ बढी भु�ानी– 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 भने आ�थ�क
काय�िब�ध तथािब�ीय उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� गनु� अिघ �य�तो रकम खच� गन�
वा भु�ानी िदन िबल भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन जाच गनु� पन� �यव�था छ । जस अनुसार यस
गाउपा�लकाले िन�न िबधालययको भवन िन�माणको लािग ि�प�ीय स�झौता अनुसार िव�ड नेपालले समानको रकम िदने ,गाउपा�लकाले वालुवा,िगटटी
ढोकाको काठ िदने र अ� समान मा िबधाललयको सहभािगता रहने गरी स�झौता भएकोमा नगरपा�लकाले उ� शत� भ�दा बढी रकम िन�न काय�मा भु�ानी
िदएको दे�खएकोले असुल गरी नगरपा�लका संिचत कोषमा दा�खला गनु� पन� दे�खएको �…

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमित र काम कामको िबवरण प�रमाण िदएको
रकम

िदन पाउने
रकम

फरक
रकम

बढी
भु�ानी

१८७।२०७७।
१२।२

जय पाव�ती आ.िब.को भवन.िन.उ.स १.३.६
िप.�स.�स.

१८.९२ ६९८२ ४००७ २९७५ ५६२८७

४६२।२०७८।३।
२९

राि�य आ.िब.को भवन .िन.उ.स १.३.६
िप.�स.�स.

१७.३१ ६९८२ ४००७ २९७५ ५१४९७

५६४।२०७८।३।
२९

राि�य आ.िब. को भवन .िन.उ.स
अमौरी ५

१.३.६
िप.�स.�स.

१७.३१ ६९८२ ४००७ २९७५ ५१४९७

ज�मा १५९२८१

१५९,२८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८.४
गुण�तर परी�ण - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� गरेका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत
�ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा
सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । केही उदाहरण देहाय बमो�जम छन् ।

�स.नं िनमा�ण कामको िववरण भु�ानी रकम

१ बालिबघा म��द आ.िब भवन िनमा�ण उ.स १४५५२४३

२ .आदश� मा.िब घेरा पखा�ल िनमा�ण उ.स ९३५४९२

३ रा.मा. िब पाताभार ३रापखा�ल िनमा�ण उ.स. १४६२५००

४ जानक� ४ मनुवा दे�ख कंचनपुर कालो प�े उ.स ११२४९६६

५ ३. जानक�देिब चौधरीको घरदे�ख िच� बहादरुकोघर स�म सडक िपच उ.स १५६४३५३

४८.५ अनुगमन तथा सिम�ा �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) ५ मा उप �मुख वा उपा�य�ले योजना तथा काय�मको अनुगमन सुप�रबे�ण
गरी सो को �ितबेदन बैठकमा पेश गन� र (ग) २ मा वडाबाट काय��वयन ह�ने योजना तथा काय��म काया��वयन गन� गराउने सो को अनुगमन तथा आव�धक
सिम�ा गन� गराउने �यव�था छ । यस पा�लाकामा आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा संचालन भएका योजना तथा काया��वयन भई स�प� भएका योजनाको
�ािब�धक �ितबेदनका आधारमा खच� भु�ानी गरेकोमा सोको गाउपा�लका उप �मुख र स�ब��धत वडा अ�य�ले योजना तथा काय��मको अनुगमन तथा
सुप�रबे�ण गरेको �ितबेदन पेश गरेको दे�ख�छ भने पा�लका�ारा संचा�लत योजनाह� ल�य अनुसार स�प� भए भएन भ�े पा�लकाले आ�धका�रक सिम�ा
गरेको �ितबेदन छैन । अत यसले गदा� पा�लकादारा संचा�लत सबै योजना तथा काय��म ल�य अनुसार नै स�प� भएका छन भ�े �� आधार दे�खएन ।
पा�लकादारा संचा�लत योजना तथा काय��मको �थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उ�ेख भएको �यव�था बमो�जम अनुगमन तथा सुप�रबे�णग गरी
सिम�ा गरेको �ितबेदन अिभलेखगत �पमा रा�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८.६ हाते िबल भरपाईःआ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� गनु�
अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन िबल भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन जाच गनु� पन� �यव�था छ
। यस काया�लयदारा भु�ानी िदादा िन�न िनमाण� तथा ख�रद काय�को लागी ढुगा िगटटी वालुवा ख�रदमा खच�लाई पु�याई गन� वा�तिबक कागजात नरा�ख
�ल�खतम भरपाई गरी भु�ानी �लने पाट�को ठेगाना र खु�ने कुनै �माण बेगर पेश गरेका िबल वा�तिबक ह�न भ� सिकने आधार नदे�खएकोले काया�लयले
आ�धकारीक िबल भरपाई �लई भु�ानी िदनतफ�  �यान िदनु पद�छ । केही उदाहरण िन�नानुसार छन ।

�स.न. काय��मको नाम योजनाको नाम समानको नाम पेश भएको िबल रकम कैिफयत

१ नगरपा�लका
पु�जगत

भुतैया टवलको कंचनपुर खोलामा कलभट� िनमा�ण
उ.स

�ाबेल ख�रद
ढुवानी

२५१००० ५ वटा िबल पेश

२ नगरपा�लका
पु�जगत

धमा�पुर उ�तहान घर न�जक कलभट� िनमा�ण िबिभ�् समान २२५६५० ४ वटा िबल पेश

४९ शसत� अनुदानबाट �ो�साहन भ�ा 
अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ (२) अनुसार शसत� अनुदान �दान गदा� नेपाल सरकारले योजना काया��वयन गन� स�ब�धमा
आव�यक शत� तो�न स�नेछ र स�व�धीत �देश तथा �थानीय तहले �य�तो शत�को पालना गनु�पन� �यव�था छ । सोिह अनुसार पा�लकाले संिघय सरकारबाट
ह�ता�त�रत शसत� काय��म तफ� को बजेटबाट पा�लकाको िनण�या नुसार ३५ जना �वा��य कम�चारीको लािग मा�सक दश �ितशतका दरले बािष�क
�.१२३२२७६।- �ो�साहन भ�ा उपल�ध गराएको छ । ऐनको �यव�था िवप�रत शसत� बजेटबाट �ो�साहन भ�ा भु�ानी गरेको रकम संघीय संिचत कोषमा
िफता� गनु�पन� �.

१,२३२,२७६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० २९० २०७८-३-३ िफ�ड भ�ा भु�ानी 
संघीय सशत� अनुदान बजेट खच� गदा� �वा��य तथा जनसं�या म��ालबाट जारी गरीएको आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा सशत� अनुदान तफ�  �थानीय तहबाट
काया��वयन ग�रने �वा��य स�ब�धी काय��मह�का लािग स�ालन माग�दश�न अनुसार खच� गनु�पद�छ । पा�लकाले माग�दश�नमा भएको �यव�था िवप�रत मातृ
तथा नविशशु काय��मको रकमबाट अनमी सहायक चौथो �ी उिम�ला रावललाई �.१०८००, अनमी सहायक चौथो �ी सर�वित कुमारी शमा�लाई
�.१४४००.० र अनमी सहायक चौथो �ी अ�का वमा�लाई �.१२०००.० समेत ज�मा �.३७२००.० िफ�ड भ�ा उपल�ध गराएको छ । िनयमानुसार
पाउनुपन� िफ�ड भ�ा रकम कम�चारीको पा�र�िमक सँगै भु�ानी भइसकेको अव�थामा यस काय��मबाट िफ�ड भ�ा उपल�ध गराउन िम�ने आधार पेश
गनु�पन� अ�यथा असुल गरी संिघय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

३७,२००

५१ दरब�दी भ�दा बढी कम�चारी 
पा�लकाले �वा��य तफ� का �थायी कम�चारीको पा�र�िमक भु�ानी गदा� �वा��य म��ालयबाट �वीकृत भएको दरब�दी बमो�जमका कम�चारीलाई मा� तलब
भ�ा भु�ानी गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको �वीकृत दरब�दी ते�रज अनुसार यस गाउँपा�लकाको �वा��य चौक�मा �ित �वा��य चौक� छैठौ तहको
२ जना, पाचौ तहको २ जना र चौथो तहको २ जना �वा��य कम�चारी रहने छन् र सोिह अनुसार पा�लका अ�तग�तका ४ �वा��य चौक�का कुल २४ जना र
पा�लकामा २ जना छैठौ ँतहका कम�चारी समेत गरी ज�मा २६ जनाको दरब�दी रहेको छ । तर पा�लकामा ८ जना छैठौ ँतहका, १३ जना पाचौ ँतहका र ९ जना
चौथो तहका ग�र ३० जना कम�चारी काय�रत रहेका छन् । २ जना छैठौ ँतहको �र� दरब�दीमा पाचौ ँतहको कम�चारी काय�रत रहँदा पिन ३ जना पाँचौ तहको र
१ जना चौथो तहको ग�र ४ जना दरब�दी भ�दा बािहरको कम�चारीलाई काममा लगाइ बािष�क �.१४७५७३०.० तलब भु�ानी गरेको छ । यस स�ब�धमा
पा�लकाले तालुक काया�लयले कम�चारी समायोजन तथा स�वामा आव�यक सम�वय नगरी सोझै स�वा गदा� दरब�दी भ�दा बढी कम�चारी रहन गएको भ�े
�िति�या िदएको छ । यस�र �वीकृत दरब�दी भ�दा बढी ह�ने गरी स�वा गन� तथा दरब�दी बािहरको कम�चारीलाई हा�जर गराइ कामकाज गराउने काय�मा
िनय��ण गनु�पद�छ ।

५२ औष�ध ख�रद तथा �यव�थापन 

पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िशलब�दी दरभाउ र सोझै ख�रद िव�धबाट �.१८७४३३३.० को औष�ध ख�रद गरेको छ । ख�रद गरेका औष�ध काया�लयमा
दा�खला गरी सोझै �वा��य सं�थामा ह�ता�तरण गन� गरेको छ । ख�रद ग�रएका औष�धमा आंिशक �पमा िनःशु�क िवतरणको �ाग रा�ने गरेतापिन पुण�
�पमा �ाग लगाउने गरेको छैन । जसबाट ख�रद ग�रएका औष�ध िनशु�क िवतरण नभइ िवि� िवतरण ह�ने जो�खम रहने ह� ँदा िनशु�क िवतरणको �ाग
लगाएर मा� �वा��य सं�थामा ह�ता�तरण ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ नमुना िव�ालय काय��म 

आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लािग िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत िमित २०७७।०४।१४ मा �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तका
२०७७।७८ को बुदा नं. ८.६ मा नमुना िव�ालय सुधार गु�योजना अनु�प भौितक अनुदान काय��ममा गत िवगत आ�थ�क वष�मा भौितक पुवा�धार िनमा�णा�धन
रहेको िव�ालयमा �वीकृत गु�योजनाले तोकेको �े�मा खच� गन� अनुदान अनुदान उपल�ध गराएको उ�ेख छ । पा�लकाले यस काय��मको लािग �ा� रकम
जनता नमुना मा�यिमक िव�ालयमा अ�तग�त िव�ालय वरपर पखा�ल िनमा�णको ठे�का गरेकोमा वचत रकमबाट भौितक पुवा�धार िनमा�णको काय�भ�दा बािहर
देहायबमो�जम ख�रद काय� गरेको छ । भौितक िनमा�णमा �ा� रकम सोही बमो�जमका काय�मा खच� नगरी आ.�स.टी �याब िनमा�णको लािग सामा�ी ख�रद गरेको
दे�ख�छ । ख�रद काय� पिन एकमु� �पमा नग�र टु�ा पा�र ख�रद गरेकव दे�खएकोले ख�रद काय�लाई िनयमस�मत मा� नसिकएको �.

भौ.नं. आपुत�क िवल नं. र िमित रकम ख�रद सामा�ीको संि�� िववरण

३३० केशव इ�टरनेशनल �ा.ली. ९४२-३।१६ ४९६९८५.० डे�कटपक क�यटुर ७ थान

३३३ �िवम ट� ेड जोन ३७-३।२२ ३९५५००.० �माट� वोड� ३ थान

३३४ आचाय� ट� ेडस� ६१७-३।२४ ४४७२५४.० �ोजे�टर ३ थान, एसी २ थान

३३८ �य ुिहमा ट� ेडस� ३३३-३।२२ ३४९७३५.० �यापटप ३ थान, �यामरा १ थान

३४८ �ज.एस. क��यूटर ए�ड इले�ट� ोिन�स स�लायस� ३८६-३।२५ ४९६९८५.० डे�कटप क��यटुर ७ थान

ज�मा २१८६४५९.०

२,१८६,४५९

५४ ख�रद दा�खला �पेिशफकेशन नखुलेको

�म भौचर
न�बर
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५४.१ �माण बेगरको भु�ानी :आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��यउ�रदािय�व िनयमावली, २०७७को िनयम३९(५)मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन�
िबल, भरपाई,�माण र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । यस गारउपा�लका काया�लयले भौचर न. ५७५।२०७८।३।३०बाट लालबहादरु िब�वकमा�लाई
लागत अनुमानको आधारमा िब�वा उ�पादनको लागी � ५०००००।०० भु�ानी िदएकोमा िब�वा उ�पादन र �योग भएको �माण दे�खएन । िनजले के कित
केका िब�वा उ�पादन गरयो �यी िबरवा कहाँ �योग भए दे�खएन अत िनजले िब�वा उ�पादन गरेको भए उ�पादन िबवरण र िबतरणको भरपाई पेश गन� अ�यथा
असुल गनु� पन� दे�खएको � …

५००,०००

५४.२
�ज�सी दा�खला :आ�थ�क काय�िबध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९५ मा काया�लयलाई पा� मालसमानको िबवरण र मु�य समेत
खुलाई स�पती तथा �ज�सी समान खातामा आ�दानी बाधी लगत अधाव�धक गनु� पन� �यव�था छ । यस गाउपा�लका काया�लयले आ�थ�क बष� २०७७।७८मा
ख�रद गरी �ज�सी खातामा आ�दानी जनाएका समानह�को िबवरणमा �पे�सिफकेशन उ�ेख गरेको दे�खएन । यसरी �फे�सिफकेशन बेगर �ज�सी खातामा
आ�दानी जनाएका समानको पुण� िबवरण खु�ने अव�था दे�खन । अत गाउपा�लका काया�लयले �ज�सी दा�खला गदा� मु�यमा स�पती तथा समानको
�पेिशिपकेशन सिहतको िबवरण खुलाई �ज�सी िकतावमा आ�दानी जनाउनु पद�छ । केही उदाहरण िन�न छन ।

भौचर न. समानको नाम मु�य कैिफएत

२१।२०७७।७।५ �यापटप ख�रद ४९४९४० �पे�सिफकेशन नखुलाएको

११३।२०७७।९।२७ �यापटप ख�रद ४९०००० �पे�सिफकेशन नखुलाएको

१८७।२०७७।१२।५ �यापटप ख�रद ३३०००० �पे�सिफकेशन नखुलाएको

२२६।२०७७।१२।३० �यापटप ख�रद १९०७०० �पे�सिफकेशन नखुलाएको

२५४।२०७८।१।१७ �यापटप ख�रद ४८३००० �पे�सिफकेशन नखुलाएको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ सोझै ख�रद तफ�

५५.१ कोटेशनको काय�: साव�जिनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा र िनयमावली २०६४ को िनयम ८४ मा ५ लाख भ�दा बढीको खरीदमा िशलव�दी दरभाउ
प� माग गरी खरीद गनु� पन�, एकै �कारको समान पटक पटक ख�रद गन� नह�ने र �याकेजमा ख�रद गन� सिकने समानको �याकेज बनाई �ित�पध� मु�यमा
ख�रद गनु� पन� एउटै �कृितका समान �ित�पधी मु�यमा ख�रद गदा� �याकेज तयार गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था समेत छ । काया�लयले आ�थ�क वष� २०७७।
७८ मा बोलप� वा िशलव�दी दरभाउ प� माग नगरी अ�धकांश िनमाण�का काय� कोटेशनदारा गरेको दे�ख�छ । यसरी िबिभ� योजनाको िनमाण� गराएको काय�
गुण�तरीय भए नभएको काया�लयले अनुगमन समेत गरेको, �माण अिभलेख राखेको दे�खएन साथै उ� काय�को �याब परी�ण गरेको दे�खएन । यसरी एउटै
�कृतीका काय� फरक फरक लागत अनुमान तयारी गरी सोही अधारमा सोझै कोटेशन माग गरी काय� गदा� ० �ितशत दे�ख ५ �ितशत स�म घटेको मा�
दे�ख�छ भने बोलप�को माग गरी काय� गराउदा क�रब ५ दे�ख ४५ �ितशत स�म घटी �ित�पधा भएको दे�ख�छ। यसरी �ित�पधा� नगरी सोझै कोटेशनदारा
गाउपा�लकाले खच� लेखेको रकमलाई िनयमसंगत हो भ� स�ने आधार दे�खएन । अत काया�लयले य�ता काय�मा िनय��ण गरी साव�जिनक ख�रद ऐन
िनयमावलीको �ि�या पालना गनु� पदछ�  । य�ता केही उदाहरण िन�न �कार छन ।

गो.भौ. न काय��मको नाम लागत अनुमान भु�ानी रकम घटी

६।२०७७।६।२१ माटो परी�ण ४९६८६१ ४९६८६१ ०

२३।२०७७।७।५ हयमुपाइप ख�रद ४७७८३९ ४७७७९८ ०।९

१८३।२०७७।१२।१ काडेतार घेरवार ४७६१५७ ४७६१५७ ०

२२४।२०७७।१२।३० बाटो �ाबेल ३७५९२५ ३७५९२५ ०

२६२।२०७८।१।२९ �यानल गेट िनमा�ण ४८०९३९ ४८०१९९ ०।९

३१८।२०७८।३।४ बो�रङ जडान ३९९६४७ ३९८९७९ ०।९

३६८।२०७८।३।१३ सडक मम�त ४७५८०३ ४७२२७७ ०।९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२६।२०७८।३।३० भवन िनमा�ण ४८७४९७ ४४९३२४ ०।९

५५.२ एकै �कृितको समान ख�रद :साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५ (१)मा तोिकएको �समामा मा�ै मालसामान वा परामश� सेवा वा अ�य सेवा
सोझै ख�रद गरेको वा िनमा�ण काय� सोझै गराउन स�ने �यव�था छ भने १(ख) एक आ�थ�क बष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी �समा भ�दा बढी रकमको वा
एउटै �य��, फम�,क�पनी वा सं�थाबाट एक पटक भ�दा बढी सोझै ख�रद गन� सिकने छैन भ�े �यव�था छ र साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को ८४ मा
५ लाख भ�दा बढीको िनमाण� काय� वा खरीदमा िशलव�दी दरभाउप� माग गरी खरीद गनु� पन�मा एकै �कारको समान पटक पटक ख�रद गन� नह�ने र �याकेजमा
ख�रद गन� सिकने समानको �याकेज बनाई �ित�प�ध� मु�यमा ख�रद गनु� पन� एउटै �कृित समान �ित�पधी मु�यमा ख�रद गदा� �याकेज तयार गरी ख�रद गनु�
पन� �यव�था छ । यस गाउपा�लका काया�लयले उपल�ध गराएको िबवरण अनुसार एउटै �कृितको समान एक पटक भ�दा बढी पटक ��ा गरी ख�रद गन�
�यहोरा िबिनयोजन ऐनमा नै राखी ख�रद गरेका केही उदाहरण िन�न छन । यसरी साव�जिनक ख�रद ऐनमा भएको �यव�थासग बा�झने गरी िबिनयोजन ऐनमा
राखी एउटै �कृितका समान पटक पटक ख�रद गरेको � ४६४४१७२।०० िनयमसंगत भ� सिकएन ।अत नगरपा�लका काया�लयले य�तो काय�मा िनय��ण
गनु� पद�छ ।
एउटै �कृतीका समान ख�रद

�स.न. भौचर न. कामको नाम पाट�को नाम रकम कैिफएत

१ १२।२०७७।७।५ मेिशनरी औजार समान ख�रद एल िब. क��यटुर से�टर ४९७२००

२ ११३।२०७७।९।२३ मेिशनरी औजार समान ख�रद �सदाथ� क��यटुर स�लास� ४९००००

३ २०९।२०७७।१२।१२ मेिशनरी औजार समान ख�रद याजल टेड�स स�लास� ४९५०००

४ ५०७।२०७८।३।२७ मेिशनरी औजार समान ख�रद केदार सपलास� ४९८७९९

५ ५०४।२०७८।३।२७ मेिशनरी औजार समान ख�रद आ�टी दरवार �ा.�ल ४९८३३०

६ २१।२०७७।७।५ फिनचर ख�रद अिफस िफिन�सङ होम ३२३१८०

४,६४४,१७२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ २०७८२।२३ फिनचर ख�रद जानक� िफिन�सङ ४९१६६३

८ २२।२०७८।३।२५ �यापकटर ख�रद पशुशाखा चालु ३०००००

९ २४।२०७८।३।२५ �यापकटर ख�रद पशुशाखा चालु २५००००

१० २५।२०७८।३।२५ �यापकटर ख�रद पशुशाखा चालु ४०००००

११ २७।२०७८।३।२५ �यापकटर ख�रद पशुशाखा चालु ४०००००

ज�मा ४६४४१७२

५५.३ �माण पेश नभएको:आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� गनु�
अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन िबल भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन जाच गनु� पन� �यव�था छ
।यस काया�लयले आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा ख�रद ग�रएका िन�न समानह� जडान तथा िबतरण गरेको भपा�ई भु�ानी भौचर साथ राखेको दे�खएन अत
काया�लयले उ� समान जुन जुन उदे�य र �योजनको  लागी ख�रद ग�रएको हो तत अनुसार जडान र िबतरण गरेको �माण पेश गनु� पन� दे�खएको � …

भौचर न. सामानको नाम पाट�को नाम रकम कैिफएत

१०३।२०७।९।
२१

मिहला समुहको लागी �टील दराज ख�रद २५ मनकामना �टील फिनचश�
उधोग

१३७९७३ िबतरणको भरपाई
नभएको

३४८।२०७८।३।
९

हयमु पाईप ६ थान िबनाक पोल उधोग ८४३२४ जडान ।िबतरणको भरपाई
नभएको

३५०।२०७८।३।
९

हयमु पाईप २१ थान रमदतु कंि�ड उधोग १९०७६५ जडान ।िबतरणको भरपाई
नभएको

२,१४३,४४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५६।२०७८।३।
९

हयमु पाईप ६ थान बद�गो�रया कंि�ड उधोग ३८६८११ जडान ।िबतरणको भरपाई
नभएको

४११।२०७८।
३३०

४ �कारको औषधी ख�रद २३९६५० ।िबतरणको भरपाई
नभएको

५३०।२०७८।३।
२९

हयमु पाईप २४ थान भागे�वर हयमु पाइप उधोग ४९८१९४ जडान ।िबतरणको भरपाई
नभएको

६६५।२०७८।३।
३०

धानखेती �माट� नस�री �थापना गणेश चौधरी ३६०२५ डकुमे�ट� ी र �गती नभएको

६६४।२०७८।३।
३०

न�का ख�रद वडा न .३ ९५२२१ जडान ।िबतरणको भरपाई
नभएको

१५।२०७८।३।
२५

कनसेलर िबतरण- ds}sf bfgf दाना छोडाउने
मेिशन_ १२ वटा

कृिष� शाखा िबषयगत ४७४४८० िबतरणको भरपाई नभएको

ज�मा २१४३४४३

५६ �थलगत अवलोकन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६.१ िनमा�ण �थल �यव�था :साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६(३) मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण �थलको �यव�था नभई बोलप�को आ�हान
गनु� ह�दनै भ�े �यव�था छ भने िनयन १२३मा िबल िबजकको भु�ानी िददा �ािब�धक नाप जाच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भएको वा�तिबक काय� स�पादनको
आधारमा भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । यस काया�लयले आ�थ�क बष� २०७५।७६मा लायकपुर, सुय�पुर, भगरैया ,अमरावती फायरलाईन सडक कालोप�ेको
लागी बोलप� आ�हान गरी � ११४६७९१७।६७मा िक.मी सडक कालोप�े गन� गरी स�झौता गरेकोमा सडक छेउका ज�गा धनीले अदालतमा मु�ा दायर
गरेको दे�ख�छ ।जसले गदा� हाल उ� सडकको ११८ िमटर सडकको काय� नगरी बाक� काय�को काया�लयले काय� स�प� �ितबेदन तयार गरी ��ानी िदएको
दे�ख�छ । यसरी अधुरो काय�को भु�ानी िदने �कृया िनयम संगत दे�खएन । साथै उ� सडकको लेखापरी�णको �ममा �थलगत िनरी�ण गदा� नापी िकतावमा
६ िमटर चौडाई भनी उ�ेख गरेकोमा िफ�डमा हेदा� ५.७िमटर दे�ख ६.५ िमटरको चौडाई दे�ख�छ ।यसरी नापी िकताव र िफ�ड अनुसार फरक दे�खएकोले
वा�तिबक नापी गरेको हो भनी िब�व�त ह�न सिकएन र काय� स�प� भए पछी सडकमा रहेका िच�सह� ठे�का काय� अनुसारसफाई गरी उठाएको नदे�खएकोले
सडक दाया बाया िकनारमा घास समेत उ�रीएको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा काया�लयले �प� �पमा एिकन गनु� पद�छ । फोटो िन�न छ ।

No description available. No description available.

५६.२ नापी िकतावः िनमा�ण स�व�धी कामको िववरण नापी िकतावमा अिभलेखको �पमा जनाई रा�नुपद�छ । �योग ग�रने नापी िकतावह� नापी िनय��ण खातामा
अिभलेख जनाई �योग गदा� माग फारम भरी िनकासा गराई �योग गनु� पन�मा काया�लयवाट िनमा�ण काय�को अिभलेख रा�ने �योजनको लािग नापी िकतावको
�पमा �योग नगरी क��यूटरमा राखी लुज�सटको �पमा �योग गरेको दे�खयो । उ� लुज �सटह� एिककृत गरी बाइ��डङ गरी राखेको समेत पाइएन । यसरी
लुज�सटमा रा�दा िनमा�ण काय�को अिभलेख एिककृत �पमा नराखेको कारण प�र�ण तथा मु�या�न गन� किठनाई पन� दे�ख�छ । साथै लुज�सटमा राखेका
िववरणह� हराउने स�भावना बढी ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय�को अिभलेख नापी िकतावको �पमा रा�ख सोको िनय��णका लािग नापी िकताव िनय��ण खाता समेत
�योगमा �याउनु पन� दे�ख�छ । यस नगरपा�लका काया�लयदारा गत आ.वा.मा संचा�लत योजना ह�को भु�ानी यस बष� काय� स�प� भएको आधारमा भु�ानी
िदएको दे�ख�छ । लेखाप�र�णको �ममा गत आ.वा.का नापी िकताब भु�ानी िबवरण लेखापरी�णको �ममा पेश नभएकोले जोडज�मा िभडान गन� सिकएन ।
अत काया�लयले �मागत योजनाह�को नापी िकताब एिककृत गरी रा�नु पन� दे�ख�छ

५७ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद
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५७.१ साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड २०७७ को ��तावनामा �ोतको बढदो माग �यव�थापन गन� चुनौती रहेको बत�मानअव�थामा
कोिभड १९ को स�मणले आ�थ�क ि�या�लाप �भािबत भई साव�जिनक �ोत प�रचालनमा थप दबाब �सज�ना भएको र यस रोकथामको िनय��ण र
उपचनारका लािग �वा��य �े�मा सरकारको खच� बढाउन,अथ�त��को पुन�थापना गन� अिनवा�य� दािय�व �यव�थापन गन� तथा िनमा�णाधीन आयोजनालाई
िनर�तरता िदद ैसाव�जिनक खच�लाई थप िमत�ययी एव.नितजामु�ख बनाउन बा�छनीय भएकोले मापद�डको बुदा न.३ माअित आव�यक बाहेक फिनचर तथा
िफ�चस� ख�रद गन� नपाईने, बुदा न,५ मा बैदेिशक �मण िकफाएती बनाउने, बुदा न. ६ मा काया�लयका पदा�धकारी उप��थत मा�को बैठकको भता िदन
नपाईने,बुदा न.७ मा नया सवारी साधन अथ�को सहमित बेगर ख�रद गन� नपाईने,बुदा न. ८ मा स�पित �ललाम असोज मसा�तिभ� ग�र स�नु पन�, बुदा न. ९ मा
िदघका��लन दायी�व �सज�ना ह�ने ग�र ठे�का ब�दोब�तो गन� नपाईने आदी मापद�ड िनधारण गरी यी मापद�द सबैले पालना गनु� पन� छ भनी उ�ेख गरेको छ ।
लेखाप�र�णको �ममा उ� कुरा पालना गरे नगरेको अवलोकन गदा� अ�धकांश िबषय ब�तुको पालना गरेको अव�था दे�खएन । अत गाउपा�लका काया�लयले
उ� �ावधानको पालना गरी साव�जिनक खच�लाई िमत�ययी बनाउनतफ�  �यान िदनु पद�छ ।

५७.२ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ दफा ६ मा साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए
बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १०
करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ ।
यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क � १९७३५८७७०।८३ पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । तर पा�लकाले आ�नो ख�रद िनयमावली
नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । अतः पा�लकाले उ� िनयमावली
बमो�जम ख�रद योजना/गु�योजना बनाई पछी िमत��ययी, �ित�पधा��मक र पारदश� बनाउनु पद�छ ।
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५७.३
अधुरा आयोजना– आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��यउ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१३)मा चालु बष�को बजेटले नखामेको खच� बेहोन� पन�
उिचत आधार र �या� कारण भएमा स�ब��धत काया�लयले िबलभरपाई बमो�जमको रकम आगामी बष�मा भु�ानी िदने गरी महालेखा परी�कबाट �वीकृत
ढाँचामा भु�ानी िदन बाँक�को िबवरण तयार गरी आ�थ�क बष� समा� भएको सात िदन िभ� कोष तथा लेखा िनय��ण काया�लयबाट �मािणत गराई राखुनु पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले आ�थ�क बष� २०७६।७७ को िबिभ� िनमा�ण काय�को अधुरा योजनाको भु�ानी िदन बाँक� भनी एकमु�को िबवरण नराखी
भु�ानी अनुसार फरक फरक गरीराखेको दे�ख�छ । यसरी राखेको िबवरणको आधारमा नाम नामेसी भु�ानी िदन बाक� �ज�मेवारी सारेको र आ�थ�ब बष�
२०७७।७८ मा भु�ानी िदएको दे�ख�छ ।यसरी भु�ानी िदनु पन� रकमको नाम नामेसी सिहतको क�चावारी तयार गरी आ�थ�क बष� समा� भएको ७ िदन िभ�
�मािणत गरी रा�नु पन�मा नाम नामसी सिहत राखेको दे�खएन । गाउपा�लका काया�लयले कानुनमा भएको �यव�था अनुसार नाम नामसी सिहतको क�चावारी
राखेको नदे�खकोले भु�ानी िदन बाक� रकम भु�ानी भएकै योजनाको नै हो भ� सिकएन ।अत गाउपा�लकले यसरी भु�ानी िदन बाक� रहेको रकमको
नामनामेसी सिहतको िबवरण खुलाई रा�न तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

५७.४ 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 दे�खएन ।

५७.५
आयोजनासिम�ा– आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३३ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक
समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने समी�ामा �गित कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका
लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहायअनुसार का १५
योजनाको काय� स�प� ह�न नसिक �ज�मेवारी सारेको छ । यस �कारको दािय�व िबगत वष�ह�को समेत साद� आएको छ । यसरी कानून िवपरीत स�झौता गरी
बषौस�म पिन स�प� नगरी अधुरो रहन गएको उपय�ु दे�खएन । केही उदाहरण िन�न छन।

योजनाकव नाम आ�थ�क बष� िनमा�ण क�पनीको नाम स�झौता रकम भु�ानी रकम
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रा.मा. िब .भवन िनमा�ण ५ २०७६।७७ नारायण िनमा�ण सेवा ३५३८४०७ १५०००७६

ऐशव�य��ा. िब भवन िनमा�ण २०७६।७७ नवयगु कन�टकशन ३३४८८४५ १९०६५८४

जनता आ.िब. भवन िनमा�ण९ २०७६।७७ नवयगु कन�टकशन ३५२२५४९ १५४४८३५

�वा��य चौक� भवन िनमा�ण ९ २०७६।७७ नारायण िनमा�ण सेवा ४२०७२७५ १७५१७५९

�वा��य चौक� भवन िनमा�ण ३ २०७६।७७ जय �भु िनमा�ण सेवा ४२९२४९७ २०९५३८७

फारलाईन सडक िनमा�ण २०७६।७७ आर. एस िनमा�ण सेवा ५२६७४७१ १४३६७१६

जानक� १ धमा�पुर सडक काल प�े २०७६।७७ आर. एस िनमा�ण सेवा ५२६७१८३ २०१७६२४

जानक� ४ सडक काल प�े २०७६।७७ म� िनमा�ण सेवा ५८०५३८ १४८३१५८

जानको ५ सडक काल प�े २०७६।७७ एस.के.ए िन.से ५९०४१८८ ३०७०२४३

अप�ेड बड��रया सडक २०७५।७६ �ी साई कन�टकशन ६६६८१२९ २७९५७३३

अप�ड अमरा दे�ख जुडपुर सडक २०७५।७६ �ी साई कन�टकशन ३३३६०८७

अप�ेडिच�लम चौराह दगु�ली सडक २०७५।७६ एम.एस. क��टकशन ३२४७२८६ १०७६६५०

अप�डिच�लम चौराह गोलरी सडक २०७४।७५ िब.िब. एस क��टकशन ५८०१८१५ २२२३२५२

अप�ेड मनुवा कंचनपुर सडक २०७४।७५ िब.िब. एस क��टकशन ५७८४५४३ १९८५९९७

अप�ेडिच�लम चौराह दगु�ली सडक २०७४।७५ कभड� हल २०८१०३६३ २५५७२५२
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५७.६ अधुरा आयोजना– आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��यउ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१३)मा चालु बष�को बजेटले नखामेको खच� बेहोन� पन�
उिचत आधार र �या� कारण भएमा स�ब��धत काया�लयले िबलभरपाई बमो�जमको रकम आगामी बष�मा भु�ानी िदने गरी महालेखा परी�कबाट �वीकृत
ढाँचामा भु�ानी िदन बाँक�को िबवरण तयार गरी आ�थ�क बष� समा� भएको सात िदन िभ� कोष तथा लेखा िनय��ण काया�लयबाट �मािणत गराई राखुनु पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले आ�थ�क बष� २०७६।७७ को िबिभ� िनमा�ण काय�को अधुरा योजनाको भु�ानी िदन बाँक� भनी एकमु�को िबवरण नराखी
भु�ानी अनुसार फरक फरक गरीराखेको दे�ख�छ । यसरी राखेको िबवरणको आधारमा नाम नामेसी भु�ानी िदन बाक� �ज�मेवारी सारेको र आ�थ�ब बष�
२०७७।७८ मा भु�ानी िदएको दे�ख�छ ।यसरी भु�ानी िदनु पन� रकमको नाम नामेसी सिहतको क�चावारी तयार गरी आ�थ�क बष� समा� भएको ७ िदन िभ�
�मािणत गरी रा�नु पन�मा नाम नामसी सिहत राखेको दे�खएन । गाउपा�लका काया�लयले कानुनमा भएको �यव�था अनुसार नाम नामसी सिहतको क�चावारी
राखेको नदे�खकोले भु�ानी िदन बाक� रकम भु�ानी भएकै योजनाको नै हो भ� सिकएन ।अत गाउपा�लकले यसरी भु�ानी िदन बाक� रहेको रकमको
नामनामेसी सिहतको िबवरण खुलाई पिछ दोहोरो भु�ातानी नह�ने अव�थालाई सुिन��चत गनु� पद�छ ।

५८ ४६ २०७८-३-२० कर दा�खला नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भपा�इ �माण
कागजात संल� रा�ख खच� गनु�पन� �यव�था छ । धान वा�ल उ�पादन �दश�न काय��मको लािग राम वहादरु बडायकलाई �.४५०००.० भु�ानी गरेकोमा धान
रोपाइ र कटानी काय�को लािग �ी िदपु कठ�रयालाई �.३२०००.० रकम भु�ानी गदा� �.३२००.० करक�ी गरेकोमा ज�मा �.३२०.० मा� दा�खला गरेको
दे�खएकोले नपुग कर रकम �.२८८०.० को दा�खला भौचर पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �.

२,८८०

५९ ३९ २०७८-३-१८ नमुना कृषक सहयोग काय��म 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भपा�इ �माण
कागजात संल� रा�ख खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले नमुना कृषक छनौट काय��ममा बजेट िविनयोजन ग�र ९ जना कृषकालई �.१३५००.० का दरले
�.१२१५००.० मा २५ �ितशत करक�ी गरी �.९११२५.० भु�ानी गरेको छ । काय��म कसरी स�ालन गन�, कृषक कसरी छनौट गन� लगाएतका कागजात
नै संल� नगरी पा�लकाले सोझै ९ जना कृषकलाई रकम भु�ानी गरेको दे�खएकोले उ� कृषक कुन कृिष �यवसायमा आव� छन्, नमुना कृषक छनौट ह�न यो�य
ह�न होइनन् सो को �माण पेश गनु�पन� �. ९११२५.०

९१,१२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० कृिष पकेट िवकास काय��म 

�धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना, प�रयोजना काया��वयन �यानुअल २०७७ को बँुदा नं. ४.१.४ अनुसार काय��म स�ालनको लािग �यूनतम
�े�फल/सं�या िनधा�रण गन�, काय��म स�ालनको लािग लि�त समुदाय/वग� छनौट गन�, ता�लम तथा �मता िवकास काय��म तथा उ�पादन मुलक काय��म
स�ालन गन�, स�ब��धत कृषकसँग स�झौता गरेर मा� अनुदान उपल�ध गराउने, काय��मको िनयिमत अनुगमन तथा चौमा�सक र वािष�क �गित �ितवेदन
तयार गरी स�ब��धत िनकायमा पेश गनु�पन� लगायतको �यव�था छ । पा�लकाले �यानुअलले गरेको �यव�था अनुसारको मापद�ड बमो�जम कृषक छनौटको
लािग सुचना �काशन लगाएतको �ि�यबाट कृषक समूह छनौट ग�र कंचन गह� ँ (पकेट) िवकास काय��ममा �.९९९५००.०, गह� ँपकेट िवकास काय��ममा
�.९९९५००.० र बंगुरको साना �यावसाियक कृिष उ�पादन (पकेट) िवकास काय��ममा �.१००००००.० समेत �.२९९९०००.० भु�ानी गरेको छ । खच�
रकमको अनुगमन, मा�सक तथा चौमा�सक �गित �ितवेदन तयार गरेको छैन । जसबाट भु�ानी रकम तोक�एको काय��ममा खच� भएको नभएको तथा
�यानुअल अनुसार पकेट िनमा�ण ह�ने नह�ने एिकन ह�न र ग�रएको खच�बाट अपेि�त �ितफल �ा� ह�ने दे�खदनै । अत काय��म स�ालन �यानुअलले तोकेको
�ि�या पुरा गरी �ितफल �ा� ह�ने गरी खच� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

६१ १८४ २०७८-२-३० करक�ी 
कंचन गह� ँ पकेट संचालक सिमितले काय��म स�ालनको लािग �.९९९५००.० भु�ानी �लएकोमा पा�लकालाई पेश गरेको िवल भपा�इमा सह�जकरण र
अनुगमन भ�ा बापत �.४०५०।– र बहाल कर बापत �.४६५।– ग�र �.४४१५.० स�ब��धत �यि�बाट करक�ी गरेकोमा उ� कर बापतको रकम दा�खला
गरेको भौचर पेश नभएकोले कर दा�खला भौचर पेश गनु�पन� �.

४,४१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ िविवध वाली �दश�न काय��म 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(६) अनुसार बजेट खच� गदा� िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता, �भावकारीता र औिच�यता समेत
कायम गन� ग�र खच� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा पा�लकाले िविभ� वा�ल उ�पादन तथा �दश�न काय��म अ�तग�त धान वालीमा
�.४५०००.०, काउली वालीमा �.३८५००.०, �ोकाउली वालीमा �.३८५००.०, गोलभेडा वालीमा �.३००००.०, भेडे खुसा�नी वालीमा �.३००००.०,

खुसा�नी वालीमा �.३००००.० ग�र ज�मा �.१७३५००.० खच� गरेको छ । पा�लकाले आ�नै लगानी तथा जनशि� माफ� त यसरी नमुना वाली उ�पादनको
काय��म संचालन गरेको छ । तर यसरी नमुना �पमा उ�पािदत वा�लको कुनै अिभलेख पा�लका संग छैन । नमुनाको �पमा केकित वाली उ�पादन भयो, के
कित िवि� भयो, िवि�बाट आ�दानी कित भयो �यसको िववरण पा�लकाले राखेको छैन । जसबाट पा�लकाले आफैले तयार गरेको काय��म नै �यावसाियक
भएको दे�खदनै । तसथ� खच� अनुसार के कित उ�पादन भयो र कृिषमा भएको �ितफल क�तो ह�ने �यसको िव�लेषणा�मक अिभलेख तयार गन� तफ�  �यान
िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ पदा�धकारी सुिवधा 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार
सुदरुप��चम �देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार
पा�लकाबाट देहाय बमो�जम �.१४८९५००.० सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

�.सं. िववरण अ�य� उपा�य� वडा अ�य� काय�पा�लका सद�य गाउँ सभा सद�य ज�मा

१. बैठकभ�ा २४०००० २४००० २४००० ३६००० ३६००० १४४०००

२. यातायातखच� 0 0 0 0 0 0

३. टे�लफोन, मोबाईल ७२००० ६०००० ४२००० ३६००० २४००० २३४०००

४. पु�तक, प�पि�का, इ�टरनेट ६०००० ५४००० ४८००० ३६००० २४००० २२२०००

५. सम�वयतथा सहजीकरण १०८००० ८४००० ७२००० ६०००० ३६००० ३६००००

६. अित�थस�कार १२०००० १०८००० ८४००० 0 0 ३१२०००

७. खानेपानी, िबजुली, सरसफाई ४२००० ३६००० २४००० २४००० १२००० १३८०००

८. चाडपव�खच� २५००० २२५०० १६००० ९००० ७००० ७९५००

ज�मा ४५१००० ३८८५०० ३१०००० २०१००० १३९००० १४८९५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ वडा अ�य�लाई उपचार खच� 
पा�लकाको पदा�धकालाई सुिवधा उपल�ध गराउदा सुदरुप��चम �देशको �थानीय पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब��ध ऐन, २०७५ को अनुसुची १
(क) मा �यव�था भएअनुसार मा� सेवा सुिवधा उपल�ध गराउनु पद�छ । पा�लकाले वडा नं. ४ वडा�य� �ी गगन �संह चौधरीलाई कोिभड-१९ सं�मण भएको
भिन ICU मा भना� गनु� परेको उ�ेख गरी काय�पा�लकको िनण�य तथा ह��पटलको िवलको आधारमा �.२०००००.० उपचार खच� उपल�ध गराएको छ । सेवा
सुिवधा स�ब��ध ऐनमा उपचार स�ब�धी �यव�था नभएको तर िवमा स�ब�धी �यव�था भएको र िवमा पिन ग�रसकेको तथा कोरोना िवमा काय��म लागु भएको
अव�थामा िवमा दािव ग�र उपचार गराउनुपन�मा पा�लकाबाट उपचार खच� भु�ानी गनु� िनयमस�मत नदे�खएको �.

२००,०००

६५ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.७६८७५९०.० खच� गरेको छ । जसम�ये छैठ� र सात� गाउँसभा, मा�सक
काय�पा�लका बैठक, िदवस काय��म, अित�थ स�कारमा �.६२६३०२.८ खच� गरेको छ । 

६६ 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 अनु दान िवतरण गन� पाउने �यव�था
रहेको दे�खंदनै । तर पा�लकाले यस वष� ४८ जनालाई �.५९६०००.० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेका छन् । अ�य सामा�जक सहायता काय��म माफ� त
पा�लकाले अ�याव�यक वाहेकलाई आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको केिह उदाहरण देहायबमो�जम छन् । यसरी िवतरण ग�रएको खच�ले वा�तिवक सहायता
�ा� गनु�पन�ले नगन� र खच� रकम पिन तोक�एबमो�जम नह�ने जो�खम दे�ख�छ । अत आ�थ�क सहायता िवतरणको खच�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

भौ.नं. र िमित काय��म भु�ानी �लनेको नाम वापत रकम

७८-६।२७ अ�य सामा�जक
सहायता

सश� �हरी वल सुर�ा वेश �या�प
डुडेझारी

दशै ितहार खच� १५०००.०

७९-६।२७ अ�य सामा�जक
सहायता

सश� �हरी वल सुर�ा वेश �या�प
�तापपुर

दशै ितहार खच� १५०००.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np72 of 101

८०-६।२७ अ�य सामा�जक
सहायता

मोह�याल यवुा �लव भ�लवल काय��म स�ालन १५०००.०

१८५-८।७ िविवध खच� तरैयापुर अ�थायी �हरी चौक� दशै खच� १९७३०.०

२१२-८।१४ िविवध खच� तरैयापुर अ�थायी �हरी चौक� अ�य काया�लय संचालन खच� १०६०९०.०

३०८-९।३ अ�य सामा�जक
सहायता

नेपाल द�लत मुि� अिभयान नखुलेको १५०००.०

३५७-९।२० संचार महसुल अमरावती �हरी चौक� इ�टरनेट जडान १६९२०.०

३६३-९।२० घरभाडा अ�थायी �हरी चौक� तरैयापुर घरभाडा भु�ानी ५४०००.०

५९८-११।९ अ�य सामा�जक
सहायता

पदम �साद का�ले नखुलेको (सोझै िनवेदनको आधारमा
भु�ानी)

२५०००.०

६४९-११।
२०

अ�य सामा�जक
सहायता

�ेस संगडन नेपाल �देश भेलाको लािग १५०००.०

१०५-७।२ िविवध खच� इलाका �हरी काया�लय गेट िनमा�ण १०१९७.०

१०९५-३।७ घर भाडा अ�थायी �हरी पो� तोरैयापुर घर भाडा ८१०००.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७ पदा�धकारीलाई संचार खच� 
पा�लकाको पदा�धकालाई सुिवधा उपल�ध गराउदा सुदरुप��चम �देशको �थानीय पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब��ध ऐन, २०७५ को अनुसुची १
(क) मा �यव�था भएअनुसार मा� सेवा सुिवधा उपल�ध गराउनु पन�मा पा�लकाले देहायबमो�जमको पदा�धकारीलाई ऐनमा �यव�था भए बमो�जमको सेवा
सुिवधा भु�ानी ग�रसकेको वडा�य� �ी झनक बहादरु िव.क. लाई �.५०००.० र वडा�य� �ी खगे�� भ�डारीलाई �.२०००.० ग�र �.७०००.० थप संचार
खच� भु�ानी गरेको दे�खएकोले संचार खच� वापतको रकम �.७०००।- असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �.

७,०००

६८ �माण पेश ह�नुपन� 
गो भौ नं ३५, ३८ र ४६ सुदरूप�� चम �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को दफा ३७ (८) बमो�जम कुनै रकमको भु�ानी िददा �रत पुगे वा नपुगेको
जाँच गनु�पन�छ ।खच� भएको सबै र�सद िबल भरपाईह�मा �सल�सलेबार न�बर काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई
द�तखत गरी �मािणत गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाको कम�चारीहरलाई कोरोना पोजेिटभ दे�खएको अव�थामा आईसोलेसन र खाना ना�ता वापत होटेललाई
�३८०६३०।– भु�ानी गरेको पाइयो ।कुन कुन कम�चारी कित कित िदन बसेको सो स�ब��ध िववरण पेश भएको दे�खएन ।िनयमावलीमा भएको �यव�था
अनुसार िबल भरपाई पेश ह�नुपन� �

३८०,६३०

६९ १२४ २०७८-३-३० तलब 

सुदरूप�� चम �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को दफा ३७ (८) बमो�जम कुनै रकमको भु�ानी िददा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन�छ ।
गाउँपा�लकाले एने�थे�सयोलो�ज� डा सुबोध वा� लेलाई �ित मिहना �.३०००००। को दरले जेठ को २ िदन र आषाढको पुरै मिहनाको ग�र �.३२००००।
तलब वापत भु�ानी गरेको पाइयो ।िनजलाई भु�ानी भएको तलब के को आधारमा भु�ानी भएको सो स�ब�धमा यिकन ह�न नसिकएकोले उपरो� रकम
बराबरको तलब पाउने �माण पेश ह�नु पन� �

३२०,०००

७० िशष�क फरक पा�र खच� 
अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ (२) अनुसार शसत� अनुदान �दान गदा� नेपाल सरकारले योजना काया��वयन गन� स�ब�धमा
आव�यक शत� तो�न स�नेछ र स�व�धीत �देश तथा �थानीय तहले �य�तो शत�को पालना गनु�पन� �यव�था छ । िव�ालय िन�र�क �ी धमा�न�द कपाडी र
�ा.स. �ी शंकर �ासद �यौपानेको ३ मिहनाको पा�र�िमक समािनकरण तफ� बाट भु�ानी ह�नुपन�मा शसत� तफ� बाट भु�ानी भएकोले भु�ानी रकम
�.२६४४८३.० संिघय संिचतकोषमा सोधभना� ह�नुपन� �.

२६४,४८३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७१ ३१ २०७८-३-३० िनजी �ोत िश�कलाई अनुदान 

पा�लकाले शसत� अनुदान अ�तग�तत तलब भ�ा भु�ानी गन� गरी �वीकृत दरब�दी िभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब
भ�ा �यहोरेका िश�कलाई �देश राज�व वाँडफाँडको रकमबाट पा�लका िभ�का १० िव�ालयका १० िश�कको लािग वािष�क �.२४४८०००.० भु�ानी
गरेको छ । यसरी िवगतमा आ�नै �ोतबाट रकम �यव�था ग�र िश�ण काय� �यव�थापन ग�ररहेका िव�ालयलाई थप �ो�साहन अनुदान उपल�ध गराउँदा
पा�लका वष�नी �ययभार थिपद ैजाने तथा िव�ालय पिन पा�लकामु�ख भइरहनुपन� जो�खम रहने दे�ख�छ । अत दरब�दी िमलान ग�र िदघ�का�लन �पमा िश�क
�यव�थापन गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

७२ एकमु� अनुदानमा स�ा�लत िव�ालयलाई थप अनुदान 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��बाट �वीकृत ग�रएको वािष�क एकमु� अनुदानमा िव�ालय स�ालन गन� काय�िव�ध, २०७६ को बँुदा नं. ८ अनुसार य�तो
अनुदान �ा� गन� िव�ालयले दइु िश�क, एक बाल िवकास सहजकता�, एक िव�ालय सहयोगीको लािग पु�े वािष�क पा�र�िमक अनुदानमा खच� गनु�पन� �यव�था
छ । पा�लकाले देहायका िव�ालयमा एकमु� अनुदान उपल�ध गराएकोमा काय�िव�ध अनुसार िव�ालय १ जना बालिवकास सहजता� र १ जना िव�ालय
सहयोगीको �यव�था सोही अनुदान माफ� त िव�ालयले गनु�पन�मा पुन पा�र�िमक िशष�कबाट अनुदान उपल�ध गराएकोले दोहोरो भु�ानी भएको रकम असुल
ग�र दा�खला गनु�पन� �.

िव�ालयको नाम बालिवकास सहजकता� पा�र�िमक िव�ालय सहयोगी ज�मा दोहोरो रकम

मु� कमैया वाल संर�ण आ.िव. ७८०००.० ५८५००.० १३६५००.०

��मणी आ.िव. ७८०००.० ५८५००.० १३६५००.०

िहरा �ा.िव. ७८०००.० ५८५००.० १३६५००.०

ज�मा ४०९५००.०

४०९,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३ िव�ालय भौितक िनमा�ण अनुदान 

आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लािग िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत िमित २०७७।०४।१४ मा �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तका
२०७७।७८ को बुदा नं. ८ मा भौितक िनमा�ण स�ब��ध काय� स�ालन गदा� भौितक िनमा�णको लागत अनुमान तयार गन�, िव�ालयसँग स�झौता गन�, सोही वँुदा
अनुसार तोक�ए अनुसार िक�तामा रकम िनकासा गन� तथा िनमा�ण स�ब��ध सव��ण फाराम, लागत अनुमान, स�झौता, मू�या�न �ितवेदन, नािप िकताव
तथा काय�स�प� �ितवेदन �मािणत गराइ �थानीय तह र िव�ालयमा रा�नुपन� साथै भौितक िनमा�णको अ��तम िक�ता भु�ानी गदा� नापी िकताव भरेर मा�
िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकालाई िव�ालय �वलीकरण काय��मको लािग जनक�याण आधारभुत िव�ालय लायकपूर छनौट भइ िश�ा िव�ान तथा �िव�ध
म��ालयबाट लागत अनुमान, ड� इ�, िडजाइन लगाए पठाइसकेकोमा अव�थामा पा�लकाले पुन नया लागत अनुमान तयार पा�र िव�ालयलाई भु�ानी गरेको छ
। िवभागले ओभरहेड सिहत �.१५०००००.० को लागत अनुमान �वीकृत गरेकोमा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गदा� ओभरहेड वाहेकको रकम भु�ानी
गनु�पन�मा लागत अनुमान प�रवत�न ग�र सव ैअनुदान रकम �.१५०००००.० भु�ानी गरेकोमा लेखाप�र�णको �ममा �.३७१२२.० असुल भइ आएकोले
बाँक� रकम �.१४६२८७७.० लाई िनयिमत गनु�पन� �.

१,४६२,८७७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७४ EMIS �िवि� नगरी िव�ालयलाई अनुदान 

आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लािग िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत िमित २०७७।०४।१४ मा �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तका
२०७७।७८ अनुसार िव�ालयमा िव�ाथ� सं�याका आधारमा िनकासा गन� सबै अनुदान उपल�ध गराउँदा िव�ालयले �िव� गरेको EMIS त�यांकको
आधारमा मा� उपल�ध गराउने उ�ेख छ । पा�लकाले अ�णोदय मा.िव. र महे��िशशु मा.िव. लाई EMIS िववरण �िवि� नै नगरी देहायबमो�जम रकम िनकासा
गरेको छ । EMIS िव�ाथ� िववरण नै �िव� नगरी िव�ालयले �मािणत गरेको र िश�ा शाखाले िववरण स�यापनको आधारमा रकम िनकासा भएको छ ।
िनद�िशकाले िनिद�� गरेबमो�जम EMIS िववरण अ�याव�धक गरेर मा� अनुदान उपल�ध गराउनु पद�छ ।

काय��म महे��िशशु मा.िव. अ�णोदय मा.िव.

कोिभड-१९ को समयमा �वा��य सुर�ा सामा�ी �यव�थापन ८९६००.० १५२०००.

बुक कन�र अनुदान ७५७००.० १५७९५०.०

िनशु�क पा�पु�तक अनुदान २८८१३९.० ४२८५७७.०

CUG सेवामा आव� गन� अनुदान १४२५००.० २४५२५०.०

छा�ावृ�ी ५५४००.० १०८८००.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५ १९८ २०७८-३-४ िनःशु�क पा�पु�त अनुदान 

आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लािग िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत िमित २०७७।०४।१४ मा �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तका
२०७७।७८ को �स.नं. ३.१ अनुसार एक�न सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सक िभ� िव�ालयह�लाई अनुदान िदनु पद�छ । यसरी अनुदान िदँदा पिहलो
पटकमा िव�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत सं�यालाई मा� अनुदान िदने र �यसपछी २०७८ वशैाखबाट सु� ह�ने शैि�क स�को िव�ाथ� भना�को िववरण,

पा�पु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िववरणका आधारमा सं�या एक�न गरी नपुग ह�ने रकम मा� थप अनुदान िदने �यव�था गन� उ�ेख छ । काया�लयले
िनद�िशका िवप�रत िव�ालयको मागको आधारमा एकमु� �.४३६६९५४।–(EMIS अनुसार ह�ने रकमको ९७%) िव�ालयलाई अनुदान उपल�ध गराएको छ
। िव�ाथ�को �माणीत कागजातका आधारमा नपुग रकम एिकन नगरी एकमु� रकम िनकासा गदा� रकम वरावर िव�ा�थ�ले पा�पु�तक पाएको एिकन ह�न
सिकदनै ।

७६ CUG सेवामा आव� भए नभएको एिकन नभएको 
कोिभड-१९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म काया��वयन �ि�याको वँुदा नं.१.२ अनुसार पा�लकाले ३३
िव�ालयका क�ा १ दे�ख क�ा १२ स�मका ५३७२ जना िव�ाथ�को लािग मा�सक �.१२५ का दरले ३ मिहनाको लािग ज�मा �.२०१४५००.० रकम
स�ब��धत िव�ालयको खातामा रकम िनकासा गरेको छ । उ� रकम िव�ालयमा स�ार स�ालीकरण काय�िव�ध, २०७७ बमो�जमको ि�यकलापमा खच� भए
नभएको तथा सबै िव�ाथ� Closer User Group (CUG) सेवा मा आव� भए नभएको स�ब�धमा पा�लका एिकन भएको दे�खदनै । अत उ� रकमबाट
िव�ाथ�लाई CUG स�ालमा आव� भएको कागजात पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �.

२,०१४,५००

७७ िदवा खाजा 
आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लािग िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत िमित २०७७।०४।१४ मा �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तका
२०७७।७८ को �स.नं. ७.१ अनुसार �थानीय तहले िदवाखाजा उपल�ध गराइएका िव�ालयको िव�ाथ� दिैनक हा�जरी पु��तका (परी�ामा सामेल भएको िदन
समेत) को �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य�बाट �मािणत गराइ �थानीय तहमा संकलन गरी सं�या एिकन भए
प�चात मा� थप अनुदान िदने �यव�था छ । पा�लकाले ज�मा िव�ाथ� सं�याको आधारमा हा�ज�र र उप��थित नै एिकन नगरी दइु पटक गरी िव�ालयले
पठाएको िव�ाथ� सं�या र हा�ज�र िदनको िववरणको आधारमा ९१ िदनको बराबरको �.५३८१६५५.० भु�ानी गरेको छ । िव�ाथ� िव�ालयमा उप��थत
भए नभएको �माण वेगर िनकासा गएकोले िव�ाथ� हा�जरी र�ज�रको �माणीत �ित�लपीका आधारमा िदवा खाजा वापतको रकम िनकासा ह�नुपद�छ ।

�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 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 बाटो
िनमा�ण, �सचाइ कुलो मम�त, माटो पटानी लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ३२५ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. 99,84,822।- खच� गरेको छ ।
लि�त वग�लाई १७ िदनदे�ख १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट
लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै । रोजगारी सृजना सिहत �थानीय
तहमा भौितक पूवा�धार िवकास तथा �वरोजगारी �मता अिभवृि� गन� �मुख ल�य रहेको उ� काय��ममा रोजगारमुखी योजना काया��वयन गदा� बजेट
बेरोजगारीको सं�या र स�भा�य योजना समेत िम�ने गरी काय��म छनौट एवं �वीकृत गरेर काय��म काया��वयन गनु� पन�मा सो वेगर वजेट खच� भएको छ ।
स�ा�लत काय��मको संि�� िववरण देहायबमो�जम रहेको छः

वडा
नं.

काय��म/योजनासंचालन रोजगार
सं�या

कुल खच� रकम रोजगारीमा
भएकोखच�

 औषत
रोजगार िदन

१ बाबुराम चौधरीको घर दे�ख जरही खोला ३ नं. को �समाना स�म बाटो
�समा�न र माटो पटानी

१० २६८८४०.० २६८८४०.० ५२

१ कुला�संह वम र हेम बहादरु वमको घर दे�ख िभ� जाने बाटो �समा�न र �तर
उ�ती

१३ १९३८७५.० १९३८७५.० २८.८

१ झ�ी टोलमा नयाँ बाटो �समा�न र माटो पटानी १० ११८९१०.० ११८९१०.० २३

२ वडा नं. २ र ४ को �समाना दे�ख कटघर स�म नयाँ बाटो िव�तार १६ ३०६०६४.० ३०६०६४.० ३७

२ खानेपानी पाईप लाईनिव�तार ४५ २३२६५००.० २३२६५००.० १००

३ मंगल साउदको घर दे�ख ओलीको घर स�म नाली िनकास गन� काय� २० ५१७०००.० ५१७०००.० ५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ िगध�रपुर िपपल चोक दे�ख कुल�रयाको कुला स�म सडक िनमा�ण १३ २०८३५१.० २०८३५१.० ३१

४ मुनुवाखानेपानी तथा सरसफाई पाईप लाईन जडान २० ७७५५००.० ७७५५००.० ७५

५ बमबहादरु था�को घर दे�ख न�क� कुला िवचबाट फरे�डा स�म नयाँ बाटो
िव�तार

१६ ५२११३६.० ५२११३६.० ६३

५ वन�संह मह�ौको घर दे�ख राि�� य मा. िव. जाने बाटो िनमा�ण २४ ४२१८७२.० ४२१८७२.० ३४

६ मायाचौधरीको घर दे�ख ग��भर िव.क. को घर लगायत धमा�पुर जाने बाटो
िनमा�ण

११ ९४०९४.० ९४०९४.० १६.५

७ जानक� ७ भुसा� �सचाई योजना मुल कुला मुहान दे�ख पुछार स�म दवु ैछेउमा
बाटो िनमा�ण

१८ ५९५५८५.० ५९५५८५.० ६४

७ जानक� ७ बरका कुलामा मुहान दे�ख पुछार स�म दवु ैछेउमा बाटो िनमा�ण १८ ५९५५८४.० ५९५५८४.० ६४

७ मुनुवामोितनगर खानेपानी उपभो�ा सिमितको पाइपलाईन िव�तार ६३ १४३८८११.० १४३८८११.० ४४.२

८ जानक� ८ अथरैया कुला दे�ख मोितराम चौधरीको ज�गा स�म कृिष बाटो
िनमा�ण

२३ २०२१४७.० २०२१४७.० १७

८ अथरैया कुला िव�तार २१ ६५१४२०.० ६५१४२०.० ६०

८ बुढीकुला िव�तार २३ ३९२४०३.० ३९२४०३.० ३३

९ जानक� ९ मुित�या चौराहा दे�ख पा�र मुित�या जोडने बाटोमा माटो पटानी तथा
बाटो िनमा�ण

२३ ३५६७३०.० ३५६७३०.० ३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आयोजना सं�या १८ ३२५ ९९८४८२२.० ९९८४८२२.० ५९.४२

७९ ३१७ २०७८-३-२५ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा नं. ७ अनुसार �थानीय तहको �ािव�धकबाट अनुसुिच ३ बमो�जमको �ितवेदन पेश भइ
�थानीय तहले �मािणत गरेपिछ मा� िनमा�ण काय� स�प� भएको मािनने उ�ेख छ । पा�लकाले यस आ�थ�क बष�मा यस काय��मको लािग १३९ लाभ�ािह
छनौट गरी जनिह �.३० हजारको दरले �.४१७००००.० रकम भु�ानी भएको छ । उ� रकमबाट लाभ�ाहीले तोक�ए बमो�जम आवास िनमा�ण गरे नगरेको
स�ब�धमा पा�लकाबाट अनुगमन र �ािव�धक नापजाँच भएको छैन । लेखापरी�णको अव�धस�म पा�लकाले दो�ो िक�ता वापतको रकम िनकासा गरेको छैन ।
अतः �थम िक�ता वापतको रकम तोक�एबमो�जम खच� भए नभएको एिकन ग�र दो�ो िक�ता िनकासा गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

८० िबिबध काय�तफ�

८०.१ डीपीआर खच� – साव�जिनक ख�रद िनयमाली २०६४ को िनयम ७० को १ मा साव�जिनक िनकायले बीस लाख भ�दा बढी मु�यको परामश� सेवा ख�रद गन�
ऐनको दफा ३० बमो�जम सुचना �काशन गरी आशयप� माग गनु� पन� र बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको
अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� सो �यव�थाको पालना नगरी �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहाय
बमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको दे�ख�छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत
रकम

खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको आयोजनाको लागत

जानक� ५ सडक िडिप आर �सिभल ब�स
इ�जिन�रङ

४९९८१८ ४९८८१८ ल.ई.५५०००००भएकोमा आर. एस िन.से.ले २८२४२०३
कबोल गरी स�झौता गरेको छ ।

वडा न.१काया�ल भवन िडिपआर नोडल इ�जिन�रङ ३९८३२५ ३९८३२५ ल.ई.१५३७२९९५भएकोमा बजरङ िन.से.ले ७७२०६४१
कबोल गरी स�झौता गरेको छ

वडा न.३काया�ल भवन िडिपआर टपकम ३९८४३८ ३९८४३८ ल.ई.१५०१०६४२भएकोमा बजरङ िन.से.ले ७७४७३७२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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इ�जिन�रङ कबोल गरी स�झौता गरेको छ

वडा न.३काया�ल भवन िडिपआर िप.जी
इ�जिन�रङ�ा �ल

३९८५५१ ३९८५५१ ल.ई. १३१५०३०२ भएकोमा बजरङ
िन.से.ले कबोल गरी ७६९७०६४ स�झौता गरेको छ

सेती लाकमाग� दे�ख कंचनपुर
सडक िडिपआर

यिुनक �लोबल इ
�ा �ल

१८५०९४ १८५०९४ ल.ई. ५५९६०५७ भएकोमा जे.पी.बद�श िन.से.ले २६२१५९२
कबोल गरी स�झौता गरेको छ

वडान. १ दे�ख ३ जोडने सडक �शा�त ई
सोलुशन

४९९४७४ ४९४४८८ ल.ई.४९९४६२५भएकोमा सिमस िन.से.ले ४१५२८३० कबोल
गरी स�झौता गरेको छ

ज�मा २७७२०३९

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

८०.२ ��ताव मु�याङकन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७६ मा �ािब�धक ��ताव मु�याङकन गदा� मु�यांकन सिमितका ��येक सद�यले
छुटटाछुटै मु�याङकन गरी ��तावदाताले पा� गरेको अकं एिकन गनु� पन�छ र �यसरी पा� गरेको अकं औषतमा िनकाली एिकन गरी उ��णा�क पा� गन�
��तावदाताको सुची तयार गनु� पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले सो नगरी सय�ु �पमा ६ वटा काय�को सिमितले अकं �दान गरी सोही अकंलाई आ�थ�क
��तावमा समापेश गरेको दे�ख�छ । यसरी कानुनमा उ�ेख भएको �यव�था पालना नगरी सोझै मु�याकंन गरी िनधारण गरेको अकं वा�तिवक हो भ� सिकने
अव�था दे�खएन । जसले गदा� परामश�को प�ता�व वा�तिबक �ित�पधा� भएको हो भ� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८०.३ खच� �मािणत: आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब�ीय उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� गनु� अिघ
�य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन िबल भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन जाच गनु� पन� �यव�था छ । यस
काया�लयले िन�न काय��मको लागी समान ख�रद र िबतरण गदा� ��ताव लेखन र अनुगमन भनी भु�ानी लेखेको � ३४०००।००िनयम संगत नदे�खएकोले
असुल गरी गाउपा�लका कोषमा दा�खला गनु� पन� दे�खएको � …

भौचर न. कामको नाम भु�ानी काय�को �यहोरा सं�या रकम

३१८।२०७८।२।३१ ६जनालँई मोटर िबतरण वडा न ९ १० जनाले अनुगमन गरेको ८ ८०००

३२१।२०७८।३।७ ७ जनालाई बोरीङ िबतरण वडान ८ १० जनाले अनुगमन गरेको १० १००००

३२६।२०७८।३।७ २७९७५को औषधी िबतरण १० जनाले अनुगमन गरेको ९ ९०००

४७०।२०७८३।२५ ७ वटा मोबाइल ख�रद वडान ८ ��ताव लेखेको १ १०००

४८७।२०७८३।२७ मोटर ख�रद ६ जना अनुगमन ६ ६०००

ज�मा ३४०००

३४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८०.४ अ�य काया�लयको खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध ताथ िब��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को -१ अनुसार �वीकृत बजेट रकम गाउपा�लकाको
लािग भएकोले सोही अनुसार अ�य� �योजनमा खच� गन� नह�ने �यव�था छ । गाउपा�लकाले अ�य म��ालयबाट िविनयो�जत रकमबाट खच� गनु�पन� काय��म,

िनमा�ण तथा मम�त काय�को लािग यस काया�लयले िन�न अ�य सं�थाको भवन िनमाण�मा गरी भु�ानी गरेको रकम िनयमस�मत भ� सिकएन । �वीकृत बजेट
तथा काय��म अनुसार िनधा��रत काय��माको उपल��ध �ा� गन� गरी खच� गनु� पन� ह� ँदा अ�य िनकायको लािग खच� गन� काय�मा िनय��ण गनु� पद�छ

भौचर न सं�थाको नाम रकम

८५।२०७७।३।२२ ईलाका �हरी काया�लय िटकापुरको भा�सा घर िनमा�ण ४७१५७९।००

२४२।२०७८।१।११० ईलाका �हरी काया�लय िटकापुरको भा�सा घर िनमा�ण २४९२०६।२५

४३०।२०७८।३।२२ िबरे�� िबधा म��दर िटकापुरका लागी फिनचर ख�रद ४९४३७५।००

६३।२०७७।८।१९ मालपोत काया�लय मालपोत कैलालीको लागी संचार सेट ख�रद,दा�खला �माण पेश नभएएको ३१५७५।००

१७२।२०११।१८ मालपोत काया�लय कैलालीको लागी सामसुङ टयाप ख�रद,दा�खला �माण पेश नभएएको ९२७३४।००

८०.५

८१ ३० २०७८-२-१८ �माण पेश ह�नुपन� 
सुदरूप�� चम �देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ को दफा ३७ (८) बमो�जम कुनै रकमको भु�ानी िददा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन�छ ।
गाँउपा�लकाले राि�� य सहकारी महासंघ ल�लतपुरले आयोजना गरेको ता�लमममा सहभािग ह�न सहायक चौथो राम �साद चौधरीलाई �.२०००००। भु�ानी
गरेकोमा संघले ता�लममा सहभािगताको लािग िच�ी पठाएको तथा सहभािग शु�क वापत ७ जनाको �५२५००। भु�ानी भएकोमा �ित जना कित शु�क ला�े
स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन ।सो स�ब��ध �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा �माण पेश ह�नुपन� �

२००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८२ १५ २०७७-१०-२७ बढी भु�ानी 
गाउँपा�लका र पह� ँच िविहनह�का लािग सामा�जक उ�थान के�� (ए�सेस नेपाल) िबच िमित २०७६।८।११ मा डकम� ता�लम काय��म २५ जनालाई ता�लम
िदनको लािग �.२९५०००। मा संझौता भएको पाइयो ।आ व २०७६।७७ मा ता�लम काय��म संचालन नभई आ.व. २०७७।०७८ मा ता�लम भएकोमा २०
जनालाई मा� ता�लम िदएको पाइयो । �ित �िश�ाथ� �.११८००। को दरले कम �िश�ाथ� ५ जना वापतको रकम �५९०००। पिन भु�ानी भएको दे�खयो ।
संझौता िवपरीत कम �िश�ाथ�लाई ता�लम िदई बढीको भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम �५९०००।असुल ह�नुपन� �

५९,०००

८३ परामश� सेवा 
साव�जिनक ख�रद ऐन,२०६३ को दफा ५ बमो�जम एक लाख �पैया भ�दा मा�थको ख�रद काय� गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले
Hair Cutting Trainning लािग िटकापुर टे��नकल इ����यूट �ा �ल लाई �१५००००।भु�ानी भएकोमा लागत अनुमान नै बनाई भु�ानी भएको दे�खयो ।
पा�लकाले ता�लम िदने �िश�ा�थ�क कसरी छनौट गरेको तथा ता�लम �लएका �िश�ा�थ� ता�लमबाट उपल��ध भए नभएको मापन गरेको दे�खएन ।ऐनमा
भएको �यव�था िवपरीत भु�ानी भएको रकम िनयमस�मत नदे�खएको �

१५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८४ ३८ २०७८-३-१५ �िश�क भ�ा 
अथ�म��ालयको काय�संचालन िनद�िशका २०७५ को ७.१.१५ को ४ (क) बमो�जम अ�धकृत�तरको ता�लममा �िश�कलाई �ित सेसन काय�प� सिहत
�.१४००। को दरले भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले लोकसेवाको क�ा संचालनमा �िश�कलाई �.२५००। को दरले भु�ानी गरेको पाइयो ।
िनद�िशका िवपरीत भु�ानी भएको बढी रकम �. १०४४१०।देहायको �िश�कबाट असुल ह�नुपन� �

�िश�क सेसन कर क�ी ग�र भु�ानी िदनुपन� रकम कर क�ी ग�र भु�ानी भएको रकम बिढ रकम

�ी सुरेश कुमार कठ�रया ५२ ६१८८० ११३१०० ५१२२०

�ी झनक राज ओझा ४२ ४९९८० ९१३५० ४१३७०

�ी झपी राज ओझा १२ १४२८० २६१०० ११८२०

ज�मा १०४४१०

१०४,४१०

८५ �िश�क भ�ा 
अथ�म��ालयको काय�संचालन िनद�िशका २०७५ को ७.१.१५ को ४ (क) बमो�जम अ�धकृत�तरको ता�लममा �िश�कलाई �ित सेसन काय�प� सिहत
�.१४००। को दरले भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले देहायको ता�लम तथा काय��ममा �िश�कलाई �.३४००। को दरले भु�ानी भएको पाइयो ।
िनद�िशका िवपरीत भु�ानी भएको बढी रकम �.९२८२०।देहायको �िश�कबाट असुल ह�नुपन� �

गो भौ नं
िमित

ता�लम/काय��म �िश�क सेसन कर क�ी ग�र
भु�ानी िदनुपन�
रकम

कर क�ी ग�र
भु�ानी भएको
रकम

बिढ
रकम

३-२०७७।
८।२४

मेलिमलाप स�ब��ध ता�लम रोिहत देउवा १० ११९०० २८९०० १७०००

गणेश कडायत १० ११९०० २८९०० १७०००

९२,८२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६-२०७८।
१।१५

�याियक सिमित गणेश कडायत ८ ९५२० २३१२० १३६००

गोमा आचाय� ८ ९५२० २३१२० १३६००

१४-२०७८।
३।२५

�याियक सिमित र मेलिमलाप स�ब��ध
सचेतना काय��म

गणेश कडायत ६ ७१४० १७३४० १०२००

खेम बहादरु कठ�रया
(१६०० को दरले)

६ ७१४० ८१६० १०२०

१६-२०७८।
३।२७

�याियक सिमित रोिहत देउवा ४ ४७६० ११५६० ६८००

गणेश कडायत ४ ४७६० ११५६० ६८००

१९-२०७८।
३।२९

िपिडत र सरोकारबाला िबच कानून
स�ब��ध अिभमु�खकरण काय��म

रोिहत देउवा २ २३८० ५७८० ३४००

गणेश कडायत २ २३८० ५७८० ३४००

ज�मा ९२८२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८६ १५ २०७७-१०-२७ 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 �.३३९३८। समेत
�.२९५०००। भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन फम�ले कर िववरण नबुझाई ननफाईलर रहेको पाइयो ।

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी
रकम

मुअकर कर
रकम

न�फाइलर रहेको
िमित

१५-१०।
२७

पह� ँच िविहनह�का लािग सामा�जक उ�थान के��
नेपाल

६००७७३४१४ २९५००० ३३९३८ २०७७।७८

ज�मा २९५००० ३३९३८

कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

३३,९३८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८७ िवतरणमु�ख काय��म 

गाउँपा�लकाले अनुदानको काय��म संचालन गदा� काय�िव�ध बनाई संचालन गनु�पद�छ । पा�लकाले काय��म स� चालनका लािग आव�यक िनयम, काय�िव�ध
िनमा�ण, लाभ�ाहीको सं�या पिहचान तथा मापद�ड तयार गरी अनुदान िवतरण गरेको छैन्। साथै काय��म स� चालन प�चा� सोको अनुगमन, उपल��ध �गित
िववरण समेत संल� गरेको दे�खएन । य�ता �कृितका योजना छनौट गदा� मापद�ड तयार गरी परीणाममुखी र उपल�धी मापनयो�य काय��म स� चालन गन�तफ�
�यान जानु पद�छ ।पा�लकाले पशु तफ� को काय��म अ�तग�त देहायको िवतरणमु�ख काय��म गरेको दे�खयो ।

भौ.नंरिमित काय��म भु�ानी

६-२०७७/७/४ पशुज�य ओष�ध िवतरण ४९९९६

८-२०७७/७/४ घासको िबउ ९८८९०

३२-२०७७/१२/९ घासको िबउ ८६२००

४५-२०७८/३/१३ नेिपयर से�स १२०००

५०-२०७८/३/३० �थानीय पो�थ कुखुरा ३९६२००

५२-207८/३/३० �थानीय भाले कुखुरा १९८१००

ज�मा ८४१३८६

८८ महो�सव तथा अ�य खच� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन स�ने कानूनी �यव�था गरेको
दे�खदनै । तर गाउँपा�लकाले यस वष� उ�सव महो�सव, धािम�क, सामा�जक, साँ�कृितक �कृितका काय�मा �.३५६०७५।- खच� गरेको छ । य�ता खच�मा
िनय��ण ह�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८९

�ोतमा कर क� टी 
आय कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा परामश�दातालाई परामश�को सेवा गरे बापत मू.अ.कर दता� नभएको फम�लाई १५ �ितशतले अि�म कर क�ी गनु�पन�
�यव�था छ । देहायका सं�थाले देहाय बमो�जम ता�लम, खेलकुद लगायतको काय��म स� चालन गरेकोमा िबल जारी नगनु�का साथै अि�म कर समेत क�ी
गरेको न दे�खएकोले उ� सं�थालाई ऐन अनुसार ह�ने अि�म कर १५ �ितशतको दरले �.२३७६१४। असूल गरी स�ीय राज� व खातामा दा�खला ह�नुपन� �.

भौ.न.र िमित परामश�दाताको नाम �योजन भु�ानी
रकम

कर क�ी
ह�नुपन�

कर क�ा
भएको

छुट कर
रकम �.

२०-२०७७।
१२।६

जय केदार �ािमण यवुा �वल�बन दगु�ली काय��म संचालन २००००० ३०००० २९६६ २७०३४

२७-२०७७।
१।१४

�ािमण िवकास समाज कैलाली काय��म संचालन १५०००० २२५०० ६८०८ १५६९२

३२-२०७८।
३।१३

िटकापुर टे��नकल इ����यूट �ा �ल Hair Cutting Trainning १५०००० २२५०० ९५५५ १२९४५

३४-२०७७।
३।१३

सामा�जक शैि�क संर�ण तथा वातावरणीय
िवकास

द�लत वग�ह�लाई जनचेतनामुलक
काय��म

७५००० ११२५० ६०८१ ५१६९

३५-२०७७।
३।१३

नेपाल आिदवासी उ�थान समाज कैलाली मु� कमलरीह�लाई
जनचेतनामुलक काय��म

९५००० १४२५० ३३४७ १०९०३

३६-२०७७।
३।१४

अ�पसं�यक िपछडावग�
सचेतनामूलक काय��म

४८६०० ७२९० ३२८४ ४००६

३७-२०७७। काय��म १४५००० २१७५० ७०५५ १४६९५

२३७,६१४�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३।१४

३८-२०७७।
३।१५

उ�िम िवकास �ािव�धक िश�ालय तथा
परामश� के�� जानक�

लोकसेवा तयारी क�ा ३९९५०० ५९९२५ ४३३७० १६५५५

३९-२०७७।
३।१५

मानव अ�धकार सचेत तथा सामा�जक
वकास के�� िटकापुर

मु��लम वग�ह�लाई सचेतनामूलक
काय��म

७४४०० ४७७५ १११६० ६३८५

४२-२०७७।
३।२१

�माट� ड� ाइिभ� से�टर कैलाली कार ड� ाइिभ� ता�लम ३९९५०० ५९९२५ ५९९३ ५३९३२

४५-२०७७।
३।२५

�यामि�ज क��यूटर इ���ट�यूट दगु�ली Computer Diploma Talim ३९९५०० ५९९२५ ५९९३ ५३९३२

४७-२०७७।
३।२६

सृजनिशल समाज नेपाल कैलाली बालमै�ी �थानीय शासन
अिभमु�खकरण काय��म

१४६७०० २२००५ ५६४० १६३६६

ज�मा २३७६१४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९० २९ २०७८-३-३० आमाबुबा िविहन बालबा�लकालाई वकै��पक हेरचाह काय��म 

आमाबुबा िविहन बालबा�लका वकै��पक हेरचाह काय��मअनुसार आमा बुबा दवुकैो मृ�य ु भएको बालबा�लकालाई �ित मिहना �१०००। को दरले १२
मिहनाको ज�मा �१२०००। �ित बालबा�लका िदने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले सहायक मिहला िवकास िनरी�क �ी यमुना िव�लाई ८३ जना
बालबा�लकालाई �ित जना �१२०००।को दरले �.९९६०००।आमाबुवा िविहन बालबा�लकालाई वकै��पक हेरचाह काय��म अ�तग�त भ�ा िवतरण गन�को
लािग भु�ानी भएकोमा ९ जना बालबा�लकाको केही �माण नरहेको अथा�त आमाबुबाम�ये कसैको मृ�य ु दता� �माणप� नरहेकोले �१२०००। दरले
�१०८०००।असुल ह�नपद�छ । सामा�जक िवकास म��ालय सुदरूप�� चमको अ�ति�याबाट काय��मको मु�य उ�ेशय आमाबुबा दवु ैनभएको बालबा�लकालाई
सहयोग �व�प िदनु पन� भनेकोमा सो अनुसार पा�लकाले िवतरण गरेको दे�खएन । ज�मा ६९ जना आमा बुबा म�ये एक भएको बालबा�लकाको मा� िववरण पेश
भएकोले बाँक� १४ जनाको �१६८०००। �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा भु�ानी �लने माफ� त असुल ह�नुपन� ज�मा �

२७६,०००

९१ स�परी�णबाट कायम बे�जु

९१.१ (क) MIS अिभलेखः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ दफा ५ को ख�ड क जे� नाग�रकले आ�नो उमेर पु�े िमित उ�ेख गरी आगामी
आ�थ�क वष�को लािग यस आ.व.मा नै तोिकएको �यादिभ� दरखा�त िदनुपन�छ एंव दफा ६ को उपदफा (१) को ख�ड क मा आगामी आ.व.को फागुन
मसा�तिभ� उमेर पु�े जे� नाग�रकह�ले आगामी आ.व. मा उमेर पु�े िमित उ�ेख गरी ��येक आ�थ�क वष�को �ावण १ गतेदे�ख पुस मसा�तिभ� नाम दता�को
लािग दरखा�त िदनुपन� �यव�था छ ।पा�लकाले आ व २०७६।०७७ को वडा नं १,२,३ र ९ को सामा�जक सुर�ाको भ�ाको बे�जु स�परी�णको लािग पेश
गरेको सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने लाभ�ाहीको नाम गत आ व २०७६।७७ को MIS िववरण पेश नगरेकोले संसो�धत MIS िववरणको आधारमा �े�ता
परी�ण ग�रएकोले स�पूण� लाभ�ाहीह�को यथाथ� अिभलेख हो स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन ।

(ख) मृ�य ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा पाँच बष� उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आा�थ�क
वष�को कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेमा अयो�य �यि�ले भ�ा �ा� गरेको �मािणत भएको अव�थामा लाभ�ाहीको नाम स�ब��धत �थानीय तहले मूल
अिभलेखबाट क�ा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा क�ा गरेको दे�खएन । लाभ�ाहीको अ�ाव�धक िववरणका आधारमा मा� सामा�जक सुर�ा भ�ा िनकासा ह�ने
�यव�था कडाईका साथ लागु गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np92 of 101

९१.२ दोहोरो सरकारी सुिवधाः सामाजिक सुर�ा ऐन २०७५ को दफा १५ बमो�जम कुनै सरकारी वा साव�जिनक पदमा िनयिु�, िनवा�िचत, मनोिनत भएको �यि�,

अ�य कुनै �कारले िनयिमत �पले पा�र�िमक, िनवृ�भरण, अवकाश सुिवधा एवं अ�य सुवधा पाइरहेको �यि� सामा�जक सुर�ा भ�ा नपाउने �यव�था छ ।
पा�लकाको आ व २०७६।०७७ को सामा�जक सुर�ा भ�ाको परी�ण गदा� पा�लकामा देहायको �यि� जन�ितिन�ध रहेको छ ।जन�ितिन�धलाई सामा�जक
सुर�ा भ�ा पिन भु�ानी गरेको पाइयो ।ऐन िवपरीत दोहोरो सुिवधा भु�ानी भएकोले स�ब��धतबाट �८०००। असुल ह�नुपन� । गत िवगतमा पिन भु�ानी
भएको स�बनधमा यिकन गरी गरी भु�ानी भएको भए असुल ह�नुपन� अ�याथ �माण पेश ह�नुपन� �

नाम िववरण ना � नं दर रकम चौमा�सक

सर�वती भुल वडा सद�य जानक� गाउँपा�लका ६७२०४१।२३९२ ८००० ८००० ते�ो

ज�मा ८०००

८,०००

९१.३ अयो�यलाई भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध,२०७५ को दफा (४०) अनु�प नेपालभरीका द�लत र सािवक कणा�ली अ� चालनमा
नवजात िशशुको ज�म भएको िमितले ३५ िदनिभ� ज�मदता� गन� आउने प�रवारलाई �ो�साहन �व�प �१०००। भ�ा उपल�ध गराउने �यव�था छ ।
पा�लकाको ९ नं वडाले काय�िव�धमा तोिकएको वग� भ�दा अ�य वग� यिुनशा िव�लाई �१०००। ज�मदता� �ो�साहन भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो । काय�िव�ध
िवपरीतको वग�लाई भु�ानी भएको रकम �१०००। असुल ह�नुपन� �

१,०००

९१.४ िनकासा र िफता� रकमः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १५(४) बमो�जम सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग िनकासा भएको
रकम सोही आ�थ�क वष�मा खच� नभएमा ि�ज भई संघीय कोषमा दा�खला ह�नुपन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाको सामा�जक सुर�ा अ�तग�त वडा नं ९ को आ व
२०७६।०७७ को ते�ो चौमा�सकको पे�क� �८३११४००। रहेकोमा �८०४०८००। पे�क� फछय�ट गरी बाँक� रहेको �२७०६००। म�ये �१५४८००।
मा� िफता� गरेकोले बाँक� रहेको �११५८००।वडा सिचवको नाममा मौ�दात रहेको दे�खयो ।उ� रकम �११५८००। संघीय स�� चत कोष दा�खला ह�नुपन� �

११५,८००

९१.५ एउटै नाग�रकता न�बरबाट दोहोरो भु�ानीः सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध,२०७५ को दफा १९ बमो�जम के���कृत सूचना �णालीमा ८०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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लाभ�ाहीको �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था छ । हाते िवतरणबाट
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� वडाले पा�लकालाई उपल�ध गराएको िववरण अनुसार गाउँपा�लकामा ते�ो चौमा�सकमा एउटै नाग�रकता न�बरबाट फरक
फरक नाम भएका िन�न �यि�लाई भ�ा भु�ानी भएको छ । वा�तिवक �यि� पिहचान गरी एउटै �यि�लाई भु�ानी भएको भए �.८००००। असुल ह�नुपन�
अ�यथा �माण पेश ह�नुपन� �

नाम थर वडा नं. ना.�.नं. भ�ाको िक�सम भ�ा रकम बे�जु रकम

नवराज �संह साउद ९ ६९१०३९।१४५२६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १२००० १२०००

नवराज �संह रावल ९ ६९१०३९।१४५२६ १२०००

�ीमती मैसरा कामी ९ १८४२ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) ८००० ८०००

स� देवी सुनार ९ १८४२ ८०००

गाे�ेकामी ९ ३११९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १२००० १२०००

च��ेदमाई ९ ३११९ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) ८०००

धाँरेह��के ९ ५३९२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १२००० १२०००

प��नथा� ९ ५३९२ १२०००

नवराज रावल ९ ६९१०३९।१४५२६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १२००० १२०००

नवराज�संह रावल ९ ६९१०३९।१४५२६ १२०००

िहरादेवी ओड ९ १५९२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १२००० १२०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अमृतादेवी साक� ९ १५९२ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) ८०००

क�ु राम ड॰ था� १ २९९७०८८७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १२००० १२०००

मन बुझााउनी ड॰ थ�नी १ २९९७०८८७ १२०००

ज�मा ८००००

९२ स�परी�णबाट कायम बे�जु

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९२.१ एम. आई. एस. मा इ�ट� ी भएको लाभ�ाही भ�दा बढीलाई भ�ा भु�ानीः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ५ बमो�जम आगामी
आ. व. मा भ�ा पाउने �योजनको लािग एम. आई. एस. �णालीमा इ�ट� ी गन� अ��तम िमित जे� नाग�रकको हकमा चालु आ. व. को माघ १५ गते स�म अ�य
लाभ�ाहीको हकमा िनवदेन �ा� त भएकै चौमा�सकमा एम. आई. एस. �णालीमा इ�ट� ी गनु�पन� एवं जे� नाग�रकको हकमा माघ मसा�तिभ� र अ�य
लाभ�ािहह�को हकमा िनवेदन �ा� त भएकै चौमा�सकमा नाम दता� तथा नवीकरण गनु�पन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाको देहायको वडा नं को िवतरण भरपाई
परी�ण गदा� एम आई एस नाम भ�दा बढी �यि�लाई भ�ा िवतरण गरेको दे�खयो । एम. आई. एस. मा नाम नभएका ते�ो चौमा�सकमा �यि�लाई भु�ानी
भएको भ�ा �. १०९६००। असुल ह�नुपन� �

वडा नं भ�ाको �कार एम. आई. एस. मा भएको सं�या िवतरण भरपाई बढी दर रकम

९ जे� नाग�रक भ�ा द�लत ११८ ११९ १ ८००० ८०००

९ द�लत बालबा�लका २६८ २६९ १ १६०० १६००

९ िवधवा १५७ १६३ ६ ८००० ४८०००

१ िवधवा ७६ ८१ ५ ८००० ४००००

२ जे�ा नाग�रक भ�ा ७० भ�दा मा�थ २३० २२९ १ १२००० १२०००

ज�मा १०९६००

१०९,६००

९२.२ ज�मदता� �ो�साहन भ�ाः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध,२०७५ को दफा (४०) अनु�प नेपालभरीका द�लत र सािवक कणा�ली अ� चालनमा
नवजात िशशुको ज�म भएको िमितले ३५ िदनिभ� ज�मदता� गन� आउने प�रवारलाई �ो�साहन �व�प �१०००। भ�ा उपल�ध गराउने �यव�था छ ।
पा�लकाको वडा नं ९ ले ज�मेको ३५ िदनिभ� ज�मदता� गराउने लि�त वग�लाई �ित नवजात िशशुको �१००० को दरले २४ जनालाई �२४०००। भ�ा
भु�ानी गरेकोमा सो िशशुको ज�म भएको ३५ िदन िभ� ज�मदता� गराएको वा अ�य भ�ा भु�ानी ह�ने �माण पेश नभएकोले �माण पेश ह�नुपन� �

२४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९२.३

मृ�य ुप� चातको समेत भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा काय��म स� चालन काय�िव�ध २०७५ बमो�जम दफा १६(ख) बमो�जम भ�ा खाईपाई आएको कुनै
�यि�को मृ�य ु भएमा भ�ा मृतकको न�जकको हकवालालाई भु�ानी िदने �यव�था छ । वडा नं ९ को स�परी�णमा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणमा
लाभ�ाहीको मृ�य ु प� चात पाउनु पन� अव�धको रकम भ�दा देहायको �यि�लाई बिढ रकम गएको दे�ख�छ ।काय�िव�ध िवपरीत बढी भु�ानी भएको रकम
�.८००००। असुल ह�नुपन� गत िवगतमा पिन भु�ानी ह�न स�ने स�ब�धमा छानिवन गरी असुल ह�नुपन� �

लाभ�ाहीको नाम ना � नं भ�ाको �कार मृ�य ुभएको
िमित

दर पाउनु पन�
रकम

भु�ानी
रकम

बिढ
रकम

न�दे कामी २९९७५५६४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२०७५।९।२८ १२००० ० १२००० १२०००

नवल�संहकामी ५।५७३८।२४५४ २०७४।११।
२७

१२००० ० १२००० १२०००

कलसी कामी
ता�ाकार

६७२०३७।३६६ २०७४।१२।
३०

१२००० ० १२००० १२०००

लोगे सुनार
५८३१

२०७५।८।८ १२००० ० १२००० १२०००

िव�णादेवीरावल १७६२७ २०७६।३।६ १२००० ० १२००० १२०००

सोनीयादेवीकठ�रया ६७२०४४।
१३९२८

२०७५।३।२९ १२००० ० १२००० १२०००

लालबहादरुकडारा ५।५३४२।१८८२ जे� नाग�रक द�लत २०७६।१०।५ ८००० ० ८००० ८०००

ज�मा ८००००

८०,०००�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९३ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन�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 । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जू िन�नानुसार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बे�जु (A) यो वष� स�परी�ण ग�रएको बे�जु
(B)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जु
(C=A-B)

१५२९७३ २३५८२ १२९३९१

यस वष� स�परी�णको लािग पेश भएको बे�जुम�ये देहायबमो�जमको बे�जु स�प�र�ण भएको छ ।

�स.नं. आ.व. बे�ज ुदफा
नं.

वे�जकुो संि�� �यहोरा फ��टकोआधार स�पर��णरकम

१ २०७६।
७७

५४ शाह� क����सन �ा.ल�. बढ� भ�ुानी रकम
असलु गनु�पन�

असलु दािखला भइ आएको ८८८१.०

२ ७६(२१
देिख २९
स�म)

वडा नं. ९ वडा सिचव �मे बहादुर वढाको
नाममा रहेको सामािजक सरु�ा पे�क� बाँक�

पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

८३११४००.०

३ ७६(३०
देिख ३७
स�म)

वडा नं. १ वडा सिचव परुन बहादुर कठ�रयाको
नाममा रहेको सामािजक सरु�ा पे�क� बाँक�

पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

३५४३६००.०

४ ७६(३८
देिख ४४
स�म)

वडा नं. २ वडा सिचव रेनकुा उपा�याय नाममा
रहेको सामािजक सरु�ा पे�क� बाँक�

पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

४०७१६००.०

५ ७६(४५
देिख ५१
स�म)

वडा नं. ३ वडा सिचव गणेश बहादुर थापाको
नाममा रहेको सामािजक सरु�ा पे�क� बाँक�

पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

४७६६८००.०

६ २०७६।
७७

७६ (१) पहुँच�व�हनह�काला�गसामािजकउ�थानके��
(ए�सेस) नेपालपे�क�बाँक�

पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

२०००००.०

७ ७६ (२) �टकापरुपोल�टेि�नकलइ��ट��यटु�ा.ल�.
हेयरक�ट�ता�लमपे�क�बाँक�

पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

१५००००.०

८ ७६(१२) उ�मी �वकास �ा�व�धक िश�ालय तथा परामश�
के�� पे�क� बाँक�

पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

३०००००.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ ७६(१५) सामािजक शैि�क संर�ण तथा वातावरणीय
�वकास पे�क� वाँक�

पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�रकागजात पेश भएको

३००००.०

१० ७६(१४) मानव अ�धकार सचेत तथा सामािजक �वकास
के��(हुरा�स) �टकापरु पे�क� बाँक�

पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

५००००.०

११ ७६(१८) नेपाल आ�दवासी उ�थान समाज पे�क� वाँक� पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

३८०००.०

१२ ७६(१६) नेपाल आ�दबासी उ�थान समाज पे�क� बाँक� पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

१९४४०.०

१३ ७६(१७) नेपाल आ�दबासी उ�थान समाज पे�क� बाँक� पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

५८०००.०

१४ ७६(११) मानव अ�धकार सचेत तथा सामािजक �वकास
के�� (हुरा�स) �टकापरु पे�क� बाँक�

पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

७५०००.०

१५ ७६(९) �ी साई क����सन �टकापरु पे�क� बाँक� पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

३०००००.०

१६ ७६(१०) �ी साई क����सन �टकापरु पे�क� बाँक� पा�लकाबाट पे�क� फ��ट
ग�र कागजात पेश भएको

३३३६०८.०

१७ २०७६।
७७

दफा ७७ कोरोना भ�ा र दफा २१ जीवन बीमा वापतको
रकम असलु दािखल गनु�पन�
नाम कोरोना भ�ा �वमा वापत
अ�य� �ी ��दप
कुमार चौधर�

३३५००.० १३७५३९.०

उपा�य� �ी उमा
महतो

२८५००.० १०६६७८.०

वडा अ�य��ी धनीराम
चौधर�

२२५००.० ३६०९६.०

वडा�य� �ी रामकृ�ण
था�

२२५००.० ४१९५६.०

वडा अ�य� �ी ��दप
कुमार शाह

२२५००.० ३७३०७.०

वडा अ�य� �ी गगन २२५००.० ४१९५६.०

संल�न बमोिजमको कोरोना
भ�ा वापत �.३३२५००.०
र बीमा बापत
�.७८११३७.० असलु
दािखला ग�र पा�लकाले
आ�दानी बाँधेको �.

१११३६३७.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�संह चौधर�
वडा अ�य� �ी �भम
बहादुर था�

२२५००.० ३३८४१.०

वडा अ�य� �ी
ल�मण चौधर�

२२५००.० ४२६३२.०

वडा अ�य� �ी ड�मर
बहादुर था�

२२५००.० ३६०९६.०

का.पा.सद�य �ी
फुलप�त देवी कठ�रया

१३०००.० ३००३५.०

का.पा. सद�य अ�नता
कुमार� चौधर�

१३०००.० २७०७९.०

का.पा. सद�य �ी
राम�कसनी चौधर�

१३०००.० २९३८८.०

का.पा. सद�य �ी
रमेश टम�ा

१३०००.० २७००६.०

का.पा.सद�य �ी
शाि�त देवी कामी

१३०००.० ३०४९१.०

वडा सद�य �ी महेशरा
देवी कामी

८०००.० ३७८६३.०

वडा सद�य �ी
भागमती चौधर� दमाई

८०००.० २६८९३.०

वडा सद�य �ी �सता
चौधर�

८०००.० २७२४६.०

वडा सद�य �ी �दपक
देवी �यौपाने

८०००.० ३००३५.०

वडा सद�य �ी टंक
बहादुर चौधर�

८०००.०

वडा सद�य �ी भगव�त
चौधर�

८०००.०

ज�मा ३३२५००.० ७८११३७.०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ २०७५।
७६

दफा १८- नपाउने बैठक भ�ा भ�ुानी रकम असलु गनु�पन�
�.
नाम रकम
अ�य� �ी ��दप कुमार चौधर� २२०००.०
उपा�य� �ी उमा महतो ११०००.०
वडा अ�य��ी धनीराम चौधर� १६५००.०
वडा�य� �ी रामकृ�ण था� १२०००.०
वडा अ�य� �ी ��दप कुमार शाह १२५००.०
वडा अ�य� �ी गगन �संह चौधर� १६०००.०
वडा अ�य� �ी �भम बहादुर था� १३०००.०
वडा अ�य� �ी ल�मण चौधर� १७०००.०
वडा अ�य� �ी ड�मर बहादुर था� ९०००.०
का.पा.सद�य �ी फुलप�त देवी कठ�रया १६५००.०
का.पा. सद�य अ�नता कुमार� चौधर� १४५००.
का.पा. सद�य �ी राम�कसनी चौधर� १३०००.०
का.पा. सद�य �ी रमेश टम�ा १४५००.
का.पा.सद�य �ी शाि�त देवी कामी १८०००.०
वडा सद�य �ी �सता चौधर� १०००.०
वडा सद�य �ी टंक बहादुर चौधर� ६०००.०

२१२५००.०

संल�न बमोिजमका
पदा�धकार�को वैठक भ�ा
वापतको रकम असलु
दािखला भइ आएको

२१२५००.०

ज�मा २३५८२४६६.०

९५ अ�याव�धक बे�जु
यस गाँउपा�लकाको २०७७।७� स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जूको ��थित देहायअनुसार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� कायम बे�जू(B) संपर��णबाट कायम
बे�जू(C)

अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(D=A+B+C)

१२९३९१ २५२८६ ४१८ १५५०९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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