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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्विनीर् िंस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण िेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ाविार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका िबै 
िरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्चत्र् िमेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
िक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि िंवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एवं नेपाल िरकारी 
लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, 
महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहिँग िम्बर्न्धि ऐन, 
तनर्मको आधारमा र्ि स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन 
जारी गररएको छ। 

स्रोि िाधनको प्राति र पररचालन िम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रदान गनुा िथा िशुािन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, िावाजतनक िम्पर्त्तको िंरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, िेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् िङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुािन, वषाान्िको खचा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता ितमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकािका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, िेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, िेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा िाथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट िम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू िधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुािन कार्म हनुे 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

िमर् र जनशर्क्तको िीतमििाको बाबजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूिँग छलफल 
िमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन, र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा िधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा िहर्ोग 
परु् र्ाउने स्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा िंलग्न र्ि कार्ाालर्का कमाचारीहरू 
िबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, बागमिी प्रदेश 

(बबरमहल ) 
पर िंखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं. ६२४ तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बलेफी गाउँपातलका, तिन्धपुाल्चोक । 

 

कैर्फर्ि िर्हिको रार् 

हामीले  र्ि गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अिर बाहेक, पेि भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा िमाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहिँग िम्बर्न्धि प्रचतलि 
काननुबमोर्जम िारभिूरूपमा िही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  

कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.  र्ि गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल िावाजतनक के्षर लेखामानको ढाचँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२.  लेखापरीक्षणबाट रू.4 करोड 79 लाख 34 हजार बेरुजू देर्खएको छ। िो बेरुजू मध्र् ेअिलु गनुापने रू.30 लाख 82 हजार, प्रमाण कागजाि पेि 
गनुापने रू.2 लाख 75 लाख 88 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.1 लाख 72 लाख 64 हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषािम्म रु ४ करोड ८ लाख ६ 
हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा आ ब ०७६।७७ को बक्र्ौिा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट कार्म बेरुजू रु २ करोड ७५ लाख १६ हजार िथा र्िवषा 
िमार्ोजन र िम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू िमेि हालिम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु १० करोड ७९ लाख २१ 

हजार रहेको छ । बलेफी गाउँपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्िैिाथ िंलग्न छ । 

३. र्ि गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र िाधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, अिलुी लक्ष्र्अनिुार नभएको, कमाचारीको दरबन्दीअनिुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम िञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ। कार्ाालर्बाट िम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको 
प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्िको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पशे्की बाहेक िम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु ेकुन ैजानकारी 
खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहिँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्िैगरी स्वीकृि आचारिंर्हिाको पालना गरी कार्ािम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोर्जम िही र 

र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालिाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण िारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न गरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी  वा अन्र् गल्िी िमेिका कारण िारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होि ्भनी उर्चि आश्वस्ििा प्राि गरी 

रार् िर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले िामान्र् स्िरको आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग 
िम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन िक्न े
तनर्िििा भन ेहुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले िामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना िक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई िारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 
 
  

         (तरलोचन आचार्ा) 
       नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

बलेफी गाउँपातलका, तिन्धपुाल्चोक 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

अिलु गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

50 93 47934 0 0 0 50 93 47934 3082 17264 27588 ० ० 44852 0 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला आ ब ०७५।७६ 

िम्मको बाँकी 
बेरुजू 

िमार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू आ ब ७६।७७ को लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनबाट कार्म बेरुजू 

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

तिन्धुपाल्चोक ४०८०६ ० ८३३५ ३२४७१ २७५१६ ४७९३४ १०७९२१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बलेफ� गाउँपा�लका, �स�धुपा�चोक , बलेफ� गाउँपा�लका , �स�धुपा�चोक

काया�लय �मुख देवीलाल सापकाेटा २०७८-१०-२० हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख शैले�� कुमार भ�डारी २०७७-४-१

लेखा �मुख कुशल अ�धकारी २०७७-४-१

बे�जु रकम ४७,९३३,९५३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४,७३,७१,४७८.०९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३२,५९,२९,०६६ चालु खच� २५,४८,२८,२६७.१

�देश सरकारबाट अनुदान ५,८४,५९,००० पँूजीगत खच� १७,९५,४०,११२

राज�व बाँडफाँट ६,८२,०५,१५६.५ िव�ीय/अ�य �यव�था ५,३५,३२,९६८

आ�त�रक आय ८५,८९,३८८.९९

अ�य आय १,१६,७०,३१६.५

कुल आय ४७,२८,५२,९२७.९९ कुल खच� ४८,७९,०१,३४७.१

बाँक� मौ�दात ३,२३,२३,०५८.९५



https://nams.oag.gov.np3 of 86

१ प�रचय
प�रचय– �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी, र �याियक अ�यासलाई स�थागत गन� �थानीय
सरकारको स� चालन गन� सम� उ�े�य हा�सल गन� २०७३।१२।०३ मा यस पा�लकाको �थापना भएको हो ।�थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता,
सहअ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व र पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान
गनु� पा�लकाको उ�े�य रहेको छ ।

२ लेखापरी�णको �ममा असुली

�.सं. िववरण रकम

१ सामा�जक सुर�ा िन���य लाभ�ाहीको नाममा
रहेको रकम

५९२५०१

२ बनसाँघु मािव िश�क तलबमा बढी िनकासा ३७९९०

ज�मा �. ६३०४९१

३ एक�कृत आ�थ�क िववरण
पा�लकाले पेश गरेको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को एक�कृत आ�थ�क िववरण देहाय अनुसार रहेको छ ।

�स नं आय �स नं �यय

िववरण रकम िववरण रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी १ पा�लका चालु ८८१४७९०५

१.१ संिचतकोष खाता २४५७१३३२ २ पा�लका पु�जगत १४८५५०३६१

१.१ चालु खच�  खाता ९५१५९९७ ३ संघीय सरकार सशत� चालु १६४१४७७३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१.१ पु�जगत खच�  खाता ८३४५८६६ ४ संघीय सरकार सशत� पु�जगत १८०४५५६२

१.१ राज�व बाँडफाड खाता १०५३५१७ ५ �देश सरकार सशत� चालु ४३५९५०२

१.१ आ�त�रक राज�व खाता १६८०६४ ६ �देश सरकार सशत� पु�जगत १२९४४१८९

१.१ बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता १३२७२७६ ७ आव २०७६।७७ को सशत� अनुदान िफता� १२४५७७७४

१.१ धरौटी खाता १६२६१६५ ८ आव २०७६।७७ को समपुरक अनुदान िफता� ५६८७७०६

१.१ �कोप �यव�थापन खाता ७६३२६२

२ आ�त�रक आय ९ आ�थ�क वष�  २०७७।७८ को संघ सशत� िफता� १४६७११८०

२.१ आ�त�रक आ�दानी ५६६३४८९ १० आ�थ�क वष�  २०७७।७८ को �देश सशत� िफता� १६९६३०९

२.२ दह�र बह�र २९२५९०० आ�थ�क वष�  २०७७।७८ को �देश समपुरक िफता� १७२४८०१५

३ संघ सरकार ११ अ�वे क�ट��सनलाई कर िफता� ४२९३९९

३.१ समानीकरण ११८६००००० १३ धरौटी िफता� १३४२५८५

३.२ शशत� १९२३२९०६६

३.३ िवशेष १५०००००० १४ बैक मौ�दात

४ �देश सरकार १४.१ धरौटी खाता ४४०८१६४

४.१ समानीकरण ९९२६००० १४.२ िवभा�य कोष खाता ५०२८६०

४.२ शशत� १५५००००० १४.३ बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता २०२७८४१५

४.३ समपुरक २९५३३००० १४.४ संिचतकोष खाता १२६३७४५

४.४ िवशेष ३५००००० १४.५ चालु खच�  खाता ३७२४३७१

५ �देश सरकार राज�वबाँडफाँड १६०७३२९० १४.६ िश�ासम�वय ईकाई मौ�दात ६०९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ संघ सरकार राज�वबाँडफाँड ५२१३१८६७ १४.७ पु�जगत खच�  खाता ११९७०६

७ धरौटी खाता ४१२४५८४ १४.८ आ�त�रक राज�व खाता २४०६१८

८ एल�ज�सडीपी ३५३५८३ १४.९ �कोव �यव�थापन खाता १७२४२८०

९ सडक बोड� १९००००० १५.० दा�खला बाँक� कर रकम -१८२६८७४

१० �ज�ा सम�वय सिमित ३७३१२५०

११ आ�त�रक मािमला म��ालय ५०००००

१२ �वा��य म��ालय १००००००

१३ िश�ासम�वय ईकाई ६०९००

ज�मा ५२०२२४४०६ ज�मा ५२०२२४४०६

४ लेखापरी�ण �समा
उि��खत आ�थ�क कारोबारकोलेखापरी�ण ऐन २०७५ को दफा ४ तथा �वीकृत वािष�क लेखापरी�ण योजना २०७८ अनुसार नमुना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प�
गन� सिकने आधार तथा काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मको अ�धनमा रिह काया�लयबाट पेश ग�रएको वािष�क काय��म
लगायतका कागजात तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन र �यव�थापन �ितिन�ध�व प� समेतलाई आधार मानी लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको
छ।
सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन ।

५ �याियक सिमितः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ३५ र यो बष� थप भएको ८७ गरी कुल १२२ िववाद दता� भएकोमा ४७ वटा मा� फ��यौट भई ७५ बाँक� दे�ख�छ । �याय
स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ साव�जिनक ज�गा अित�मण

६.१ सरकारी तथ साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण - �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा
गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र
संर�ण गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को खाँडीचौर, लामोसागु, फलेफ� लगायतको बजार�े� साव�जिनक ज�गा
अित�मण तथा अरिनको राजमाग�को राईट अफ वे अित�मण गरी भवन तथा संरचना बनाएको दे�ख�छ । पा�लकाले अित�िमत
ज�गाको त�यांक छानिबन गरी अित�मण हटाउन पहल गरेको दे�खएन । साव�जिनक जिमन तथा स�प��को संर�ण गरी गराई
अिभलेख रा� नु पद�छ ।

६.२ पा�लकाले साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख अिभलेख अ�ाव�धक गरेको दे�खएन। साव�जिनक स�पितको संर�ण र उपयोग
नीित र मापद�ड बनेको छैन। संर�ण र उपयोग नीित तथा मापद�ड नभएको अव�थामा साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा
स�पितको अित�मण भएको र अनुगमन नगरेको अव�था छ।

७ 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 लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर
पा�लकाले िविभ� पदमा २५ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. ८८००००० खच� लेखेको छ । �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले
नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको
छ । पा�लकाले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� पदमा १० जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �. ४०९१५०० भु�ानी गरेको छ।

८ रकमा�तर

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.१ पा�लकाको वडा न�बर २ भवन िनमा�णको लािग �थािनय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मबाट � २५ लाख तथा पा�लका पू�जगत
तफ�  � २० लाख बजेट िविनयोजन भएको दे�ख�छ ।उ� रकम गाउ काय�पा�लकाको २०७८।२।१६ लगायतको बैठकबाट �थािनय
पूवा�धार िवकास साझेदारी तफ� को रकम र�न रा�य मा िब मा कोिभड आईसोलेसन िनमा�णमा � १० लाख तथा जलिबरे �ाथिमक
�वा��य के��मा ए�सरे मे�सन ख�रद गन�को लािग � १५ लाख आ�थ�क बष�को अ��यमा काय��म संशोधन गरी खच� गन� िनण�य
भएको छ । खच� िशष�कनै फरक पारी रकमा�तर गन� काय� िनयिमत दे�खएन । यसरी रकमा�तर गदा� �थािनय तहमा पदा�धकारीह�
िनय�ु� भएको ५ बष� काय�कालको आ�खरी समय स�म पिन वडा काया�लय भवन िनमा�णको थालिननै नह�ने अव�था दे�खयो । �थािनय
िबबादको समयमै समाधान गरी तोिकएका योजनाह� ��वकृत काय��म बमो�जमनै खच� गनु� पद�छ । आ�थ�क वष�को अ��यमा काय��म
संशोधन तथा रकमा�तर गदा� �ित�पधा� �सिमत भई ख�रद �यव�थापन िमत�यययी नह�ने तफ�  स�ब��धत िनकाय र पदा�धकारीलाई
�ज�मेवार बनाउनु पद�छ । �

२,५००,०००

८.२ काय�लयको सू�मा आव� लेखा �णाली अनुसार िबिभ� ४७ योजनामा िविनयो�जत रकम � ७ करोड ४७ लाख ४६ हजार घटाई
सोिह रकमबाट २० हजार स�समका (पुल पधेरो संर�ण) साना योजना थप तथा केिह योजनामा रकम बृि� समेत ग�र १३२ योजनामा
रकम बाडफाँड भएको छ । वजेट काया��वयन गन� समयमा पटक पटक रकमा�तर गदा� ख�रद काय� �भािवत ह�ने र स साना योजनामा
वजेटको िविनयोजन गदा� िदगो उपल��ध हा�सल गन� नसिकने तफ�  पा�लकाले �यान िदएको छैन ।

८.३ वडा न�बर २ पा�लका भवन िनमा�णको लािग गाँउपा�लका पू�जगत तफ� बाट िबिनयोजन भएको � २० लाख रकमा�तर गरी सू�बाट
घटाएको दे�खयो । यस िशष�कबाट घटाएको रकम कुन िशष�कमा थप भई खच� भएको हो सो को �माणको लािग गाँउ सभाको िनण�य
पेश भएन । पा�लका अ�य�ले उ� रकम खच� नभई पा�लका स��त कोषमानै रहेको जानकारी गराउनु भएको छ ।

९ िविवध खच�ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस
�थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. १९०१७६१ खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० आ�थ�क सहायताः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको छैन।
तर काया�लयले पा�लकाबाट िवतरण ग�रने अनुदान तथा आ�थ�क सहायता िवतरण काय�िव�ध तयार नगरी आ�थ�क है�सयत कमजोर भएका तथा िवप�ा परेका गाउँबासी
नाग�रकह�को �वा��य उपचार, अ�य आ�थ�क सहयोगका लािग बजेटमा नै �यव�था गरी नेपाल सरकारले तोके अनुसारको असा�य रोगह�बाट ��सत पा�लका
अ�तग�तका नाग�रकह�लाई उ�ार राहत तथा पुन�थापना िशष�कबाट �. २७०००० खच� गरेको दे�ख�छ।साथै पा�लकाले वडामा � २१००००० बजेट �यव�थापन
गरी सोही �कृितको � २१९२१७६ खच� गरेको छ। उ� बजेटबाट वडाले िवपद ्�यव�थापन र आक��मक खच� �यव�थापनमा वडाको िशफा�रस अनुसार आ�थ�क
सहायता उपल�ध गराउद ैआएको छ। यी बाहेक पा�लका अ�य��यकुो तोक आदेश अनुसार अ�य शीष�कबाट समेत खच� लेखेको पाईयो।य�ता खच� ले�दा वडागत
बजेट नछु�ाई काय�िव�ध वनाई आव�यकताको आधारमा मा� खच� गन� तथा िवतरणमुखी खच�मा िनय��ण गन� तफ�  पा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

११ िश�क अिभलेख �यव�थापन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ज) मा पा�लकाले आ�नो �े�िभ� संचालनमा रहेका सामुदाियक तथा िनजी आधारभूत तथा मा�यिमक
तहस�मको िव�ालयको अिभलेख रा�ने, पा�लकाको िश�ा योजना तजु�मा गरी काया��वयन, अनुगमन, मू�या�न तथा िनयमन गन� �यव�था छ। पा�लकाले आ�नो �े�
िभ� संचा�लत संघीय, �देश अनुदान तथा आ�त�रक �ोतबाट तलब, भ�ा खाने अनौपचा�रक तथा वकै��पक िश�ा �सकाई के��, सामुदाियक वालिबकास के�� तथा
सामुदाियक िव�ालयमा काय�रत स�पूण� िश�कह�को िनय�ु�, स�वा, अवकाश, िवदामा रहेका तथा रा�जनामा स�ब�धी िववरण �मािणत गरी अिभलेख राखेको छैन।
लेखापरी�णको �ममा केही िश�कह�को अिभलेख �ा� भएतापिन एक आ�थ�क वष�भरीको स�पूण� िश�कह�को अिभलेख �ा� भयो भ� सिकएन । पा�लकाले यस
स�ब�धमा सामुदाियक िव�ालयमा काय�रत िश�कह�को िनय�ु�, स�वा, अवकाश, िवदामा रहेका तथा रा�जनामा स�ब�धी स�पूण� िववरण सिहत अिभलेख अ�ाव�धक
तथा �मािणत गरी रा�नुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान 

िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट ��वकृत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�णको अनुदान �कृया स�व�धी �यव�था
छ । जस अनुसार �थािनय तहले आ�नो �े� िभ�का सामुदाियक िव�ालयको भौितक सव��ण गरी काय��म संचालन गन� �ाथ�िमकता�म िनधा�रण गरी सूचकांक
सिहतको िववरण तयार गन�, सूचकांकका आधारमा िव�ालयसँग भा� मसा�त िभ� संझौता गन�, ��वकृत िडजाईन िव�ालयगत �पमा छनौट गरी �ािव�धकबाट लागत
अनुमान तयार गरी स�झौता प�चात पिहलो िक�ताको �पमा कुल अनुदान रकमको ३० �ितशत, �ट�चरल पाट� को काय� स�प� भए प�चात ५० �ितशत र काय��म
स�प� भए प�चात नापी िकताव र काय� स�प� �ितवेदन तयार गरी स�व��धत साईड ई��जिनयर, िव�ालयको �धाना�यापक र िव�ालय �यव�थापन सिमितको
अ�य� वा िनमा�ण सिमितको अ�य�बाट �मािणत गरी पेश गरेप�चात अ��तम िक�ता बापत २० �ितशत अनुदान िदने उ�ेख छ ।यो वष� देहायका िव�ालयह�लाई
भौितक िनमा�ण काय�को लािग बजेट ि�ज ह�न निदने उ�े�यले असारको अ��यितर अनुदान िनकाशा भएकोमा काय��म काया��वयन पु��तकामा उ�ेख भएका �ि�या
अिभलेख गरी लेखापरी�णको लािग पेश भएन ।साथै िव�ालयमा आई�सिट �याब , भौितक िनमा�णको लािग िनकाशा भएको रकमबाट स�झौता बमो�जम िनमा�ण स�प�
गरी काय�स�प� �ितवेदन समेत पेश नभएको ह� ंदा काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नु पद�छ । �

गो.भौ. खच� िशष�क िव�ालयको नाम िनकासा रकम

१३५।०७८।३।२२ रा�� पित शैि�क सुधार बलेफ� मािव १८०००००

१४६।०७८।३।२४ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण आन�द मािव ७०००००

१४६।०७८।३।२४ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण कर� गैरा मािव ७०००००

१३४ िव�ालय शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण((ICT) वनकाली आिव ६५००००

ज�मा �. ३८५००००

३,८५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ िनजी िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ज) मा पा�लकाले आ�नो �े�िभ� संचालनमा रहेका सामुदाियक तथा िनजी आधारभूत तथा मा�यिमक
तहस�मको िव�ालयको अिभलेख रा�ने, पा�लकाको िश�ा योजना तजु�मा गरी काया��वयन, अनुगमन, मू�या�न तथा िनयमन गन� �यव�था छ। तर पा�लकाले िनजी
िव�ालय �यव�थापन र अनुगमन मापद�ड िनधा�रण तयार नगरेको जनाएको छ। पा�लकाले िनयमानुसार मापद�ड बमो�जम िनजी िव�ालय अनुगमन गन�, िनजी िव�ालय
शु�क िनधा�रण तोिकए बमो�जम भए-नभएको अनुगमन गन� तथा सोको �ितवेदन �ितवेदन साव�जिनक गनु�पद�छ।

१४ िनशु�क पा�पु�तक िवतरण 

िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी भ�पुर वाट तयार भएको काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।०७८ को ि�याकलाप नं.२.४.६.१. मा साव�जिनक
िब�ालयका िब�ाथ�ह�का लािग िनशु�क पा�पु�तक अनुदान स�ब��ध �यव�था छ । सो अनु�प ��येक �थानीय तहले IEMIS मा �िब� त�यांकलाइ स�ब��धत
िव�ालयबाट क�ागत िब�ाथ�ह�को यथाथ� त�यांकसँग स�यापन गराइ स�यािपत िववरण िश�ा अ�धकृतबाट �माणीत गरी सोका अधारमा आव�यक क�ागत तथा
िबषयगत पा�पु�तकको सं�या यिकन गरी पा�पु�तक अनुदान िदनु पन� �यब�था रहेको छ। पा�लकाले ३२ िव�ालयलाई पा�पु�तक बापत रकम िनकासा गरेको
छ। िनकासा ग�रएको रकमबाट िव�ालयह�ले के-कित पु�तक ख�रद गरे सो स�ब�धमा पु�तक ख�रदको िबल भपा�ई �ा� भएको छैन। पा�लकाले IEMIS अनुसार
िव�ालयह�लाई पा�पु�तक ख�रदका लािग रकम िनकासा गरेको तर IEMIS �ितवेदन बमो�जम सबै िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग पा�पु�तक ख�रदका लािग
रकम िनकासा गरेको िश�ा शाखाको भनाई रहेको छ।पा�लकाले रकम िनकासा प�चात स�ब��धत िव�ालयबाट कित रकम बराबरको पु�तक ख�रद गरेको हो सोको
िबल भपा�ई पेश भएको छैन।पा�लकाले िनकासा िदएको रकमबाट सबै िव�ाथ�ह�ले पा�पु�तक पाए, नपाएको स�ब�धमा पा�लकाबाट यिकन भई अनुगमन �ितवेदन
पेश गनु�पद�छ। �.

२,०१०,६१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ �यािनटरी �याड िवतरण 

�यानीटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध २०७६ को बुदा नं ५ मा िव�ालयमा रहेका छा�को सं�या यिकन गरी िव�ालयले माग गरे अनुसार �यानीटरी
�याड उपल�ध गराउने तथा बुदा नं ६ मा िव�ालयले पा�लकाबाट �ा� �यानीटरी �याड �ज�सी खातामा अिभलेख �य��थत गरी छा�ाह�को नामनामेसी �प� खु�ने गरी
िवतरणको अिभलेख अ�यािव�धक गनु�पन� �यव�था छ । साथै सोही काय�िव�धमा िव�ालयबाट िवतरण भएको �यानीटरी �याडको िवतरणको अव�था लगायतका
िवषयमा पा�लकाबाट अनुगमन ह�नुपन� �यव�था छ ।
गाँउपा�लकाले यस वष� शसत� अनुदान अ�तरगत सामुदाियक िब�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यानेटरी �याड �यब�थापनका गो.भौ.१४८।०७८।३।२४ मा िदपेश
ई�टर�ाईजेजबाट �ित �याकेट � ६४।४१ का दरले ७७५४ �याकेट �.४९९४३५।१४ मा ख�रद गरेको छ । । सेनीटरी �याड िबतरण तथा �यब�थापन काय�िब�ध,

२०७६ मा ख�रद गनु�पन� �याडको साईज तथा गुण�तर तोिकएकोमा पा�लकाले ख�रद गरेको �यािनटरी �याड तोिकएको गुण�तर बमो�जम �ा� भएको भनी स�ब��धत
िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने गरेको दे�खएन। काय�िव�धको प�र�छेद ३ बमो�जम िब�ालयले आ�ना छा�ाह�को सं�याका आधारमा आव�यक पन� सेिनटरी
�याड िश�ा शाखा माफ� त �थानीय तहमा माग गरी पठाउनु पन� र �थानीय तहले ��येक िब�ालयलाई उपल�ध गराएको सेिनटरी�याडको अिभलेख अलग अलग �पमा
रा�नु पन� साथै िब�ालयले उपल�ध सेिनटरी �याडको अिभलेख �ज�सी खातामा �यब��थत �पले रा�नु पन�मा सो बमो�जम गरेको दे�खएन। तसथ� काय�िव�धमा तोक�ए
अनुसार छा�ाह�लाई िवतरण गरेको नामनामेसी सिहतको अिभलेख तथा पा�लकाबाट भएको अनुगमन स�ब�धी �माण पेश गनु� पद�छ ।

४९९,४३५

१६ िव�ालयको शैि�क गुण�तर मापद�ड 

िश�ा सेवा िनयमावली, २०५९ को प�र�छेद-५ को िनयम २१ मा �थानीय तहिभ� एक िश�ा सिमित रहने र िश�ा सिमितले िव�ालय िश�ा योजना स�ब�धी अिभलेख
बनाई अ�ाव�धक गन�, �य�तो योजनाको अनुगमन गन�, सुझाव िदने, िव�ालय िश�ाको गुणा�मक िवकासको लािग सुपरीवे�ण र अनुगमन गरी िव�ालय �यव�थापन
सिमितलाई आव�यक सुझाव िदने, शैि�क गुण�तर वृि� गन� जनचेतनामूलक काय��म, ता�लम संचालन गन� िव�ालयको भौितक ��थितको अ�ययन गनु�पन� �यव�था
उ�ेख छ। तर पा�लकाले उ�े�खत काय�ह� गन�का लािग साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन मापद�डका लािग अनुसूची तयार गरी िव�ालयलाई
अनुसूची भन� लगाउने र सोही आधारमा शैि�क गुण�तर मू�या�न ग�रने काया�लयले जनाएको छ। तर उ� मापद�डको अनुगमन गरी �ितवेदन साव�जिनक नगरेको
पा�लकाले जनाएको छ।पा�लकाले �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा उ�े�खत अ�धकार तथा कत��य अ�तग�त आधारभूत तथा मा�यिमक तह स�मको
साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर मापद�ड तयार गन�, मापद�ड बमो�जम अनुगमन गन�, अनुगमन �ितवेदन तयार गरी साव�जिनक गरी िव�ालयको शैि�क
गुण�तर अिभवृि� गन� म�त गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np12 of 86

१७ मोिवलाईजेशन पे�क� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ र साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३ मा पे�क� फ�य�ट स�ब��ध
�यव�था रहेको छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार गाउँपा�लका भवन िनमा�ण काय�को लािग िनमा�ण �यवसायी �स एम क��ट��सन �ा �ललाई २०७८।
३।२९ मा पे�क� �यारे�टी �लई � ४२९६०००। गराएको छ । उ� पे�क� िनयमानुसार असुल फ�य�ट ह�नुपद�छ ।

१८ िवपद ्�यव�थापनः

१८.१ आ व २०७७।७८ को आषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण
िन�नानुसार रहेको छ।

�स
नं

आ�दािन िववरण रकम �स
नं

खच� िववरण रकम

१ अ�या ७३३२६२ १ खमारे ब�ती �थाना�तरण खच� वडा
नं १

१९०५४९७

२ चालु खाताबाट रकम ट� ा��फर ९६३१५०० २ वडा नं ८ को ब�ती संर�ण खच� ५३७७०

३ पू�जगत खाताबाट रकम ट� ा��फर ३२००००० ३ कोरोना उपचार तथा िनय��णका
लािग औष�ध तथा सामान ख�रद

३३९१३६६

४ बागमती �देसबाट �ा� रकम ५००००० ४ कोरोना पोजेिटभलाई सहयोग रकम ११३६०००

५ �वा��य तथा जनसं�या म��ालय
नेपाल सरकारबाट �ा� रकम

१०००००० ५ आन�द मा िव जलिवरे �वारे��टन
�यव�थापन खच�

१०५६५२९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ कोरोना कोष क�ी रकम ३५१५८५ ६ आईसोलेसन खच� रकम जुगल
गाउँपा�लका

८७९४४५

७ जुगल गा पा र बा�िबसे न पा लाई
सहयोग

४०००००

८ वडा नं १ वडा काया�लय भवन मम�त ५५००००

९ बे�ाबती आ िव भवन मम�त १६२१८६

१० बाढी पिहरो िवपद ्�यव�थापन तथा
राहत सहयोग

४६९१९६

११ अंधेरी मांखा सडक जा�ल तथा
सरसफाई

६५६०००

१२ जलिवरे �ाथिमक �वा��य के��
मम�त

६२२९४०

१३ अ��सजन �स�ल�डर धरौटी खच� १५००००

१४ बलेफ� मा िव मम�त ७००००

१५ सुचना �काशन खच� १०७६००

१६ �वाव ढुवानी खच� ४६०७७०

१७ कोिभड अ�पताल �यव�थापन खच� ६१६८३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ �वाव संकलन �मण खचा� १०६९९०९

१९ क��ट�जे�सी बापतको रकम खच�
नभइ बाक� रहेको

३६१८०

२० बैक बाक� १७२४२८०

ज�मा १५४८२३२७ ज�मा १५४८२३२७

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.२ पा�लकाले खोप अनुदानमा �ा� गरेको छ। कित खोप �ा� भयो भ�े िवषयमा कुने पिन रेकड� नरा�खएको पा�लकाको भनाई रहेकोछ ।
�ा� खोप म�ये देहाय बमो�जमको मा�ामा लगाइएको र बाक� मा�ा पा�लका अ�तग�त �वा��य काया�लयमा रहेको जानकारी �ा�
भएको छ। खोप ज�तो संवेदन�सल िवषयमा पा�लकाले सिह रेकड� रा�ने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

�या��सनको नाम पिहलो डोज दो�ो डोज थप डोज खोप लगाइएको िबि�एको ज�मा खच� बाक�

कोिभ�स�ड २०२३ २००० १०२७ ५०५० २०० ५२५० ७१६

भेरोिशल ७३३७ ६८३८ ४६३ १४६३८ ५०० १५१३८ ८४

मोडेना� १७३० १५०९ ० ३२३९ ५५ ३२९४ ०

जोनसोन ११९८ ० ० ११९८ ० ११९८ ०

ज�मा १२२८८ १०३४७ १४९० २४१२५ ७५५ २४८८० ८००

१८.३ सोझै ख�रद - साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमो�जम ख�रद गदा�
�ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा पारी सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम
८४(१) मा �. ५ लाखदे�ख २० लाखस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�, मालसामान वा जुनसुकै सेवा �सलब�दी दरभाउप�को
मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन� र सोही िनयमावलीको िनयम ३१(१) मा �.२० लाखभ�दा बढी लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�,
मालसामान वा जुनसुकै सेवा ख�रद गनु�पदा� खुला बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले कोरोनाको
समयमा औष�ध तथा औष�ध ज�य सामा�ी ख�रद गदा� औष�धको �याद कती बाक� तथा आब�यकता बमो�जमको सामान आए
नआएको िवषयमा सिमितले यक�न गरेको पाईएन। पा�लकाले �ित�पधा�को मा�यमबाट ख�रद गन�तफ�  �यान िदनु पद�छ।

गो भौ नं आपूत�क िववरण रकम

८ ओम मेिडकल ए�ड स�ज�कल स�लायस� मेिडकल सामा�ी ३६२१५६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ िववेक ट� ेडस� ज�ता ख�रद ४२६७०३

१२ ओम यनुाइटेड ट� ेड क�सन� मेिडकल सामा�ी ४९६६३५

१५ चामु�डा हाड� वेयर ज�तापाता ३५४८८२

२४ िववेक ट� ेडस� ज�तापाता ३७१७८१

२५ राजु।बगरे इ�टर�ाइजेज �यास चुलो २१३६७१

३६ जनमुि� हे�थ इ�टर�ाइजेज मेिडकल सामा�ी ११९३२८

४० झरना इ�टर�ाइजेज औष�ध ५४८४१९

५२ िप ए�ड जी स�ज�कल स�लायस� मेिडकल सामा�ी १०७०६७

६५ ओम यनुाइटेड क�सन� मेिडकल सामा�ी ३५२५६०

६८ सालघारी मेिडहे�थ क�सन� औष�ध ४९४९४०

६८ देशभ� ट� ेडस� औष�ध १४६९००

७० देशभ� ट� ेडस� औष�ध ३२९९६०

७७ मेिडसे�स मेिडको फमा� औष�ध ४९९८१०

८४ यनुाइटेड।डा�लमा औष�ध १५६९९२

८५ सालघारी इ�टर�ाइजेज �ा �ल औष�ध ३६६१२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा ५३४७९२४

१९ आ�त�रक िनय��णः 
• �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा 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 ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली
वनाएको पाईएन ।
• 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�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा
गरेको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार
मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
• राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन
।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
• पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र लागत
सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
• 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।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान
एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

२० खच� िव�लेषणः 
पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � ८५८९३८८। राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � ४५८२२४४७१। समेत � ४६६८१३८५९। आ�दानी भएकोमा चालु
तफ�  � २५६६५५१४१। र पँू�जगत तफ�  � १७९५४०११२।समेत � ४३६१९५२५३।खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा १.९६ �ितशत रहेको
छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा � ८४९४९६०। खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको ९८.·९० �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र
राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ५८.८४ �ितशत चालु र ४१.१६ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा
�यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास
िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।
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२१ चौमा�सक खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली , २०७७ को िनयम ३५(१) मा काय��म काया��वयन गन� ��येक काया�लयले अनूसुिच २ बमो�जमको ढाँचामा
�ैमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पन� �यव�था छ ।काया�लयलाई चौमा�सक ल�य तोिकए अनुसार चौमा�सक �गित िववरण तयार गरेको छ ।पा�लकाले उपल�ध
गराएको �गित िववरण अनुसार यस वष� � १७ करोड ९५ लाख ४० हजार पंू�जगत खच� गरेकोमा �थम चौमा�सकमा � २ करोड २४ लाख ७ हजार अथा�त १२.४८
�ितशत, दो�ो चौमा�सकमा � ३ करोड १३ लाख ९ हजार अथा�त १७.४४ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा � १२ करोड ५८ लाख २२ हजार अथा�त ७०.०८ �ितशत
खच� गरेको छ । जस म�ये असारमा मा� � ६ करोड ५९ लाख १८ हजार अथा�त ३६.७१ �ितशत खच� गरेको छ । तसथ� आ�थ�क बष�को अ��यमा 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 ।

२२ कम�चारी क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक
तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कम�चारी क�याण कोष �यव�था गरेको छैन ।
ऐनमा भएको �यव�था बमो�जम क�याण कोषको �यव�था गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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२३ बैक िहसाव िववरण 

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

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

१ चालु खच� खाता ४४८३५३.९९ ३७२४३७०.८७ ३२७६०१६.८८

२ पंू�जगत खच� खाता जोर वष� ८६५८१७.६९ ११९७०५.६९ ७४६११२

३ संिचत कोष खाता १२६३७४५.०९ १२६३७४५.०९ ०

४ �थािनय तह आक��मक कोष १३८८८० १४८६४७ ९७६७

५ �कोप �यव�थापन कोष १६८८१०० १७२४२८० ३६१८०

ज�मा ३९७६१७८

�म भौचर
न�बर
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२४ बढी दररेटमा भू�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
�देश िवशेष योजना अ�तग�त खाडीचौर खानेपानीको ज�मा लागत अनुमान �.३७ लाख ५३ हजार ६ सय ५८ भई उपभो�ा सिमित संग स�झौता भएको तथा
काय�स�प� �.३८३५०९१ भएको दे�ख�छ।खानेपानी तफ� को संचरचना िनमा�ण गदा� पा�लकाले उपल�ध गराएको खानेपानीको �वीकृत दर िव�लेषण न�स� �योग नगरी
िन�न काय�मा फरक न�स�को �योग गरेको दे�खयो । तसथ� �वीकृत न�स� तथा दर िव�लेषण भ�दा बढी दरमा भु�ानी भएको रकम स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट
असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ. उपभो�ा सिमित काय� काय�
प�रमाण

�योग गरेको
दर

बढी दर �. बढी भू�ानी
�.

६-०७८।२।३१ �देश
सशत�

खाडीचौर खानेपानी आयोजना
उ.स

�टोन मेशनरी १:४(कले�सन
�ा�)

४.१९ १३४२६ १४०७.७२ ५८९७

�टोन मेशनरी १:४(भ�ब चे�बर) ३.५१ १३४२६ १४०७.७२ ४०४०

M20 grade for
RCC(1:1.5:3)

३९.५५ १९५३५.४३ १६०६ ६३५१७

ज�मा � ७३४५४

७३,४५४

�म भौचर
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२५ उपभो�ा सिमितबाट ख�रद काय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�नेगरी टु�ा पारी सोझै खरीद नह�ने
�यव�था छ। साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४(१)मा �.५ लाख दे�ख २० लाख स�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�, मालसामान वा
जुनसुकै सेवा �सलब�दी दरभाउप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन� र सोही िनयमावलीको िनयम ३१(१)मा �.२० लाख भ�दा बढी लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय�,
मालसामान वा जुनसुकै सेवा ख�रद गनु�पदा� खु�ा बोलप�को मा�यम �ारा ख�रद गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले बलेफ� खोला बो�से पैरे �ल�ट �सचाई वडा-१
का लािग आव�यक पन� िव�ुतीय ट� ा�सफम�र तथा पोल ख�रद काय� उपभो�ा सिमितलाई �ज�मा िदएको र उपभो�ा सिमितले ��टल �ाबुलर पोल माँ शि�
ई��जिनय�रङ ए�ड हाईड� ो भ�पुरबाट �.७९६,४१४।९६ मा र ट� ा�सफम�र Ekarat Engineering pvt.ltd हेटौडाबाट �.१०८४८००मा सोझै ख�रद गरेको छ।
काया�लयले िव�ुतीय ट� ा�सफम�र, पोल लगायत प�प तथा िफिटङको लािग ०७८।२।३० मा बोलप� �कािशत गरेको भएतापिन िमित २०७८।३।१४ मा खो�लएको
बोलप�मा िव�ुतीय ट� ा�सफम�र, पोलका लािग कुनै आवेदन नपरेको र पुन बोलप� आ��ान गन�का लािग समय अभावको कारण जनाई ट� ा�सफम�र, पोल ख�रद काय�
उपभो�ा सिमितलाई िदई उपभो�ा सिमितले सोझै ख�रद गरेको जनाएको छ।पा�लकाले उ�े�खत सामा�ीह�को ख�रद �कृया समयमै सु� नगदा� आ.व.को अ��यितर
सशत� बजेट ि�ज ह�न निदने उ�े�यले ख�रद काय� उपभो�ा सिमितबाट गराएको दे�ख�छ।तसथ� पा�लकाले ख�रद काय� गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमको पालना गरी
�ित�पधा� सीिमत नह�ने, ख�रद सामा�ीको गुण�तर, लागतमा िमत�यियता कायम ह�नेगरी िविनयो�जत योजनाको ख�रद �कृया समयमै स�प� गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ।

�म भौचर
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२६ िफता� बाँक� अनुदान 

पा�लकाको आ.व.०७७।७८ को खच� िशष�क अनुसार आ�थ�क िववरण म.ले.प.फा.नं.२१३ को अनुसार संघ तथा �देश अनुदान �ा�ी, खच� र बाँक� िववरण देहाय
बमो�जमको रहेको दे�खएको छ।

पा�लकाले िन�न उ�े�खत खच� िशष�क अनुसार संघ सशत� चालु तथा पँुजीगत रकम िफता� गन� बाँक� दे�खएकाले स�ब��धत कोष तथा लेखा
िनय��क खातामा रकम िफता� ह�नुपद�छ। �.

�ोत बजेट खच� बजेट बाक� िफता� गरेको िफता� बाँक�

�देश सशत� चालु ५५००००० ४३५९५०२ ११४०४९८ ११४०४९८ ०

�देश सशत� पँूजीगत १३५००००० १२९४४१८९ ५५५८११ ५५५८११ ०

संघ सशत� पँूजीगत ३२७२७०६६ १८०४५५६२ १४६८१५०४ १४६७११८१ १०३२३

संघ चालु १७५२०२००० १६४१४७७३४ ११०५४२६६ १०७०१८५९ ३५२४०७

ज�मा �. ३६२७३०

३६२,७३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ छा�वृ�� िवतरण 

�थानीय तहले IEMIS �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयको क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोको
आधारमा सामुदाियक िव�ालयह�लाई िनद�िशका बमो�जम छा�वृ�� रकम अनुदान िनकासा िदनुपन� �यव�था छ। िश�ा स�ब�धी काय��म काया��वयन पु��तका ०७७।
७८ को ि�याकलाप नं.२.१.१.१ मा छा�वृ�� िवतरण स�ब�धमा मु�य �ज�मेवार प� �थानीय तह तथा स�ब��धत िव�ालय �यव�थापन सिमित ह�ने तथा छा�वृ��
िवतरण �गित सूचकको �पमा िनण�य पु��तका, छा�वृित पाउने िव�ाथ� सं�या, छा�वृित �ा� गन� िव�ाथ�को नामनामेसी सिहतको िववरण तथा भपा�ई रहेको छ।
पा�लकाले मा�थ उ�े�खत स�पूण� सूचक बेगर २७ वटा िव�ालयलाई गो.भौ.११३ बाट ज�मा �.६ लाख ६८ हजार छा�वृ�� रकम िनकासा गरेको छ।
पा�लकाले २७ िव�ालयमा रकम िनकासा गरेकोमा ६ वटा िव�ालयले स�ब��धत िव�ाथ�ह�लाई छा�वृ�� बुझाएको भपा�ई पेश छ। बाँक� २१ िव�ालयलाई िनकासा
भएको �.५२२५०० स�ब�धमा छा�वृ�� भपा�ई पेश भएको छैन। सेित देिव आिव २५९०० म�ये १६००० को मा� भरपाई �ा� भई ९९०० को भरपाई नआएको र
कुपक�या मािव ४६६०० म�ये ४१६०० को मा� भरपाई आई ५००० को भरपाई नआएकोले ज�मा अपुग �. १४९०० पा�लकाले IEMIS त�या�को आधारमा
िव�ालयलाई छा�वृ�� रकम िनकासा गरेको छ तर �िव� IEMIS त�या� स�ब�धमा िव�ाथ� स�यापन नगराइको जनाएको छ।यस स�ब�धमा पा�लकाले िव�ालयलाई
िनकासा गरेको रकम यथाथ� �पमा िव�ाथ�ले बुझे, नबुझेको तथा िनकासा रकमको सदपुयोग भए-नभएको स�ब�धमा यिकन गरी अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पद�छ।

१४,९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ भू�ानी िदन बाँक�को िववरण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम १३ मा उ�े�खत खच� िशष�कमा चालु वष�को बजेटले नखामेको खच� �यहोनु�पन� उिचत
आधार र पया�� कारण भएमा स�ब��धत काया�लयले संल� िबल, भपा�ई बमो�जमको रकम आगामी वष�मा भु�ानी िदने गरी महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढाँचामा
भु�ानी िदन बाँक�को िववरण तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको सात िदन िभ� �मािणत गरी रा�नुपन� �यव�था उ�ेख छ। काया�लयले आ.व.०७६।०७७ को िविभ�
योजनाह�को भू�ानी िदन बाँक�को िववरणलाई �मािणत गरी अिभलेख नराखेको तथा आ.व.०७७।७८ बजेट पु��तकामा समेत समावेश नगरीकन खच� लेखेको िनयम
संगत दे�खएन। गाँउ सभाबाट भु�ानी िदन बाँक�को अिभलेख �मािणत गरेर मा� यस िक�समको रकम भु�ानी गनु� पद�छ । �.

गो.भौ. योजनाको नाम भू�ानी रकम

३ आधारभूत �वा��य सेवा के�� भवन, वडा ८ १०४६८५५

५ आधारभूत �वा��य सेवा के�� भवन, वडा ५ १०४६८५५

९ आधारभूत �वा��य सेवा के�� भवन, वडा २ १०४६८५५

३,१४०,५६५

२९ लघु उ�मिशल काय��म 

लि�त नेपाली नाग�रकलाई लघु उ�म िवकास र �व��नको मा�यमबाट ग�रबी िनवारणमा सहयोग पुर् याउने उ�े�यले िविभ� मोडेलमा आधा�रत भई सीपमूलक ता�लम
संचालन गरी सीप �मता अिभवृि� गन�, उ�मी ह�न �ो�सािहत गन� र सम� आय�तर तथा जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�य सिहत संघीय सरकारबाट िविभ�
�थानीय तहलाई लघु उ�म िवकास काय��म गन� ह�ता�तरण ग�रएको छ। पा�लकाले उपल�ध गराएको काय��म स�ब�धी खच� िववरण िन�न अनुसार रहेको छ।

िशष�क खच� रकम

उ�म िवकासका लािग सामा�जक प�रचालन ४५६५०

उ�मिशलता िवकास ता�लम २१५१२०

३,३८९,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सीपिवकास ता�लम १०९९६५०

�िव�ध ह�ता�तरण ४८००००

लघु िव�मा पह� ँच तथा सम�वय ९०५००

बजारीकरण ९९६४०

उ�म िवकास सहजकता� प�रचालन ६१९०४०

पुराना लघु उ�मीह�को �तरो�ती ७४००००

ज�मा �. ३३८९६००

मा�थ उ�े�खत खच�ह� गलैचा बुनाई, मखमलको जु�ा-च�पल बुनाई, बा�ापालन, तरकारी खेती, कपडा �सलाई-कटाई, साबुन बनाउ आिद सीपमूलक ता�लम
काय��मको संचालन गरेको पा�लकाले जनाएको छ। ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म काय��म संचालन िनद�िशका, २०७७ को बुदा नं.३९ मा ता�लमबाट उ�पािदत
सामा�ीको सकेस�म िव�� गन� र िव�� ह�न नसकेमा िववरण सिहत काया�लयमा �टोर दा�खला गराउनुपन�, बुदा नं.४१ मा उ�मीलाई आव�यकता अनुसार �िव�ध
ह�ता�तरण गनु�परेमा �िव�ध बापतको कुल रकम म�ये क�तीमा २० �ितशत रकम उ�मीलाई नै ज�मा गन� लगाउनुपन� र काया�लयले अ�धकतम ८० �ितशत रकम
मा� �िव�धबापतको रकम आपूित�कता�लाई भू�ािन िदने �यव�था उ�ेख छ। तर पा�लकाले ता�लम संचालनबाट के-कित सामा�ीह� उ�पादन भए, सो सामा�ीह� के
क�तो अव�थामा छन, �िव�ध ह�ता�तरणका लािग ख�रद सामा�ीह� क-कसलाई िवतरण ग�रए सो स�ब�धी �प� अिभलेख राखेको छैन।
पा�लकाले काय��म संचालन गनु�पूव� स�पूण� काय��मको योजना �वीकृत गराउने, सोही अनुसार काय��म संचालन गरी खच� िववरण ��तुत गन�, काय��म संचालन
िनद�िशकामा तोिकएबमोजम ता�लमबाट उ�पािदत सामा�ीह�को िब��, �टोर दा�खला गन�, �िव�ध ह�ता�तरणमा भएको खच�मा उ�मीलाई समेत सहभागी गराउने
तथा ता�लम समा� प�चात �ा� उपल��धको लेखाजोखा गरी �यसको �भावका�रता मू�या�न स�ब�धमा पा�लकाले �ितवेदन पेश गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० बढी �ेड भू�ानी 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(ख) काया�लयले तलबी �ितवेदन पास गराएर मा� खच� ले�न िम�ने कुरा उ�ेख छ। पा�लकाले िन�न उ�े�खत कम�चारीह�को
पारीत तलबी �ितवेदन भ�दा बढी दरमा �ेड भू�ानी भएको दे�खएकाले बढी �ेड बापतको रकम संघीय संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

कम�चारीको नाम, थर बढी �ेड दर अवधी ( मिहना) ज�मा बढी भू�ानी
(क.सं थप सिहत)

सुरेश साह १२०० २ २६४०

राधे�याम क�पित ९४० ११ १२३१४

च��ावती थापा ९४० ११ १२१३४

�सतादेवी �यौपाने ९४० ११ १२१३४

राम�यारी १०६ १० १२७२

ज�मा �. ४०४९४

४०,४९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np28 of 86

३१ �टोन मेिशनरीको काम 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
सडक तफ� को संचरचना िनमा�ण गदा� नेपाल सरकारबाट २०७५।०४।२५ मा �वीकृत दर िव�लेषण न�स� �योग नगरी फरक न�स�को �योग गरेको दे�खयो । सडकको
लािग �वीकृत न�स�को �योग गरी दरिव�लेषण गदा� stone masonry in cement 1:4 को �ित घ.िम.� ९२४०, ह�ने दे�ख�छ । तर पा�लकाले लागत अनुमान गदा�
पा�लकाबाट सडक िनमा�णको लािग �वीकृत भएको दरिव�लेषणको �योग नगरी फरक न�स�को �योग गरी �.९६१७.३४ का दरले भू�ानी गरेको छ । जसअनुसार
देहायका योजनामा उपभो�ा सिमितसँग लागत अनुमानकै दरमा स�झौता भई सोही दरमा भु�ानी भएकोले िन�नानुसारको रकम बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ। तसथ�
�वीकृत न�स� तथा दर िव�लेषण भ�दा बढी दरमा भु�ानी भएकोले पा�लकालाई देहाय बमो�जम �ययभार परेको दे�खएको छ।

गो.भौ. उपभो�ा सिमित काम �योग दर �. बढी दर �. काम प�रमाण बढी रकम

९ लामोसाँघु टो�का सडक �टोन मेिशनरी१:४ ९६१७.३४ ३७७.३४ २४५.४५ ९२६१८

९२,६१८

३२ िग�ी, ढंुगा, बालुवाको करः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को सािबक दफा को उपदफा १, १(च), ३ र ४ मा ढंुगा, िग�ी र बालुवाको करमा �देश तथा �थानीय तहह�को दोहोरो
अ�धकार रहने, करको दर स�ब��धत �देशले िनधा�रण गरी �थानीय तहह�ले संकलन गरेर �देश �तरको कोषमा ज�मा गन� �यव�था गरी बाँडफाँड ह�ने गरेको �थयो ।
तर उ� दफा संघीय आ�थ�क ऐन, २०७५ �ारा खारेज गरी दफा ६२(क ) थप गरेर �थानीय तहह�ले िग�ी, ढंुगा, बालुवा िब�� गरी �ा� रकम आ�नो संिचत कोषमा
ज�मा गन� �यब�था गरेको छ । यसै स�ब�धमा बागमित �देश सरकारको �देश आ�थ�क ऐन २०७६ को दफा ९ मा संघीय कानुनसंग बा�झने गरी ढंुगा, िगटी, बालुवा
दह�र बह�रको शु�क असुली र बाँडफाँड स�ब�धी �यब�था गरेको छ । बागमती �देश आ�थ�क ऐन २०७६ को दफा ९(५) अनुसार िग�ी ढंुगा बालुवा वापत संक�लत
करको चा�लस �ितशत �देश स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । यसैगरी संघीय म��ीप�रष�ले ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�ख�, िब�� तथा �यव�थापन स�ब�धी
मापद�ड, २०७७ जारी गरी िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बापतको राज�व �थािनयले स�कलन गरी �देश र �थािनय तह बीच �मशः ४० र ६० �ितशत ह�नेगरी बाँडफाँड
गन� �यब�था गरेको छ जुन �थािनय सरकार स�ालन ऐनको दफा ६२(क) िबप�रत दे�ख�छ । यस पा�लकाले िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट यसबष� � ३४२८७६०।
राज�व �ा� गरेकोमा �देश संिचतकोषमा नपठाई � २९२५९००। �थािनय संिचतकोषमा ज�मा गरी बाँक� � ५०२८६०। राज�व बाँडफाड खातामा नै बाँक� दे�खएको
छ । िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट �ा� ह�ने राज�व उ�पतीको आधार एबं सो राज�व स�लन गदा� पन� बाताबरणीय असर सम� �देशसंग स�ब��धत भएकाले राज�व
बाँडफाँड स�ब�धी कानुन तजू�मा गदा� सो िबषयलाई म�यनजर राखेर संघीय कानुनसंग नबा�झने गरी �प� कानूनी �यव�था गन� र सो को आधारमा राज�व संकलन तथा
बाँडफाँड गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ िव�ापन कर 

गाउँपा�लकाले आ�थ�क ऐन बमो�जम असुल गरेको िव�ापन कर � ३१५००। राज�व बाँडफाँड गरी सो को ४० �ितशतले ह�ने � १२६००। �देशमा संिचत कोषमा
पठाउनु पन�मा पठाएको नदे�खएकोले उ� कोषमा पठाएको �माण पेश ह�नु पद�छ । �

१२,६००

३४ नगदी र�सद 

गाउँपा�लकाले छपाई गरी �ा� भएको नगदी र�सद ठेली के कित िवतरण भयो र िवतरण भएका र�सदबाट �ा� आ�दानी समयमै दा�खला गरेको �माण समेत संल� गरी
आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको नगदी र�सद िफता� �लनु पद�छ । पा�लकाले िवतरण भएका सव ै र�सद वषा��तमा �ा� गरी स�पूण� आ�दानी दा�खला गरेको
सुिन��चत गनु�पन�मा वडा काया�लय र पा�लकामा िविभ� कम�चारी लाई वुझाइएका नगदी र�सद आ�थ�क वष�को अ��यमा िफता� �लई नगदी र�सदबाट �ा� आ�दानी
एिकन नगरेको ह� ँदा नगदी र�सदबाट �ा� स�पूण आ�दानी दा�खला भएको सुिन��चत गन� सिकएन । �यसैले नगदी र�सद ठेली आ�दानी खच� र बाँक� �प� दे�खने गरी
अिभलेख रा�न र िवतरण ग�रएका सव ैनगदी र�सद ठेली आ�थ�क वष�को अ��यमा िफता� �लई सव ैर�सदको आ�दानी र दा�खला िभडाई नगदी र�सदबाट �ा� आ�दानी
राज�व दा�खला गरेको सुिन��चत गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ कर तथा शु�क असुली ��थित 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी
शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

एिककृत स�पती कर २०००००० २६६१४३ १३.३०

घर वहाल कर ० ६२१०७५

न�सा पास द�तुर ३००००० १६६९०७ ५५.६३

�यि�गत घटना द�तुर १५०००० ८९९१५४ ५९९.४३

भुिमकर मालपोत ४००००० १६९८१८२ ४२४.५४

�यवसाय कर ५००००० ३९६५१३ ७९.३०

�सफा�रस द�तुर ३००००० ६६०० २.२

अ�य राज�व २००००० १०७०२८५ ५३५.१४

ज�मा ३८५०००० ५१२४८९५ ७५.१२

मा�थ उ�ेख भए अनुसार पा�लकाले घर वहाल कर असुली ह�ने अनुमान नगरेको भएतापिन � ६२१०७५ असुल भएको छ ।�य�तै �यि�गत घटना द�तुर, अ�य
राज�व र भुिमकर तफ�  अनुमान गरेको भ�दा �मस ५९९, ५३५ र ४२४ �ितशत बढी राज�व असुली भएको दे�ख�छ । पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख
�यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो
�े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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३६ दह�र वह�रः

३६.१ बलेफ� गाउँपा�लका �े� भएर ब�े सुनकोशी र ��ायणी नदी िकनारको ढंुगा िगि� वालुवा िनका�न IEE वाट २०७७ मंिशरमा ��वकृत
गरेको प�रमाण २४०२९ घनिमटर म�ये राज�व परामश� सिमितबाट ६२९९ घनिमटर (२२२२२८.७२ घन फ�ट) उठाउन �सफा�रस
भए अनुसार काय�पा�लकाबाट िनण�य गराई २२२२२८ घन फ�टको लािग िमित २०७७।९।२२ मा � २२६००६५।( मु�य अिभबृि�
कर समेत) मा वोलप� आ�हान भएकोमा वोलप� सूचनामा तोिकएको अव�धमा ३ वटा वोलप� परेको म�ये सव ैभ�दा बढी कवोल गन�
एस क��ट��सन ए�ड स�लायस�को � २५७०७५०। (मु अ कर समेत) को कवोल अंक ��वकृत गरी ३०७७।११।५ दे�ख दह�र
वह�र उठाउने गरी िमित २०७७।११।५ मा संझौता भएको छ ।संझौता अनुसार ते�ो िक�ता स�म � २५७०७५०। (मु अ कर
समेत) राज�व गाउँपा�लकालाई वुझाएको स�व�धमा दे�खएको �यहोरा िन�न अनुसार छ ।
राज�व िढला दा�खलाः स�झौताको बँुदा नं ३ मा दो�ो िक�ता २०७७ चै� मसा�त िभ� र ते�ो िक�ता २०७८ जे� मसा�त िभ�
वुझाई स�नुपन� र नवुझाएमा संझौताको बँुदा नं ३९ मा १२ �ितशत �याज असुल उपर गन� सिकने उ�ेख भएकोमा �यवसायी एस
क��ट��सन ए�ड स�लायस�ले ले दो�ो र ते�ो िक�ता एकै पटक िमित २०७७ ४।४ मा� वुझाएको अव�थामा पा�लकाबाट संझौतामा
उ�ेख भए बमो�जम �याज असुल उपर गरेको दे�खएन । दो�ो िक�ता वापत ढीलो ग�र राज�व बुझाएको ९६ िदन र ते�ो िक�ताको
३३ िदन को िहसाव गरी िढलो राज�व वुझाएको अव�धको १२ �ितशतका दरले �याज समेत असुल ह�नु पद�छ । �

४३,६१४

३६.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा सरकारी नगदी सोिह िदन वा �यसको भो�लप�ट दा�खला
गनु�पन� , दश िदन भ�दा िढलो दा�खला गरेमा दा�खला गन� बाँक� रकममा १० �ितशत ज�रवाना सो समेत दा�खला गन� लगाउनु पन�
उ�ेख छ । पा�लकाको आ�त�रक आ�दानी र बैक दा�खला िभडान गदा� बडा नं ३ का वडा सिचव जयराम कोईरालाले असौज
मिहनामा उपल�ध गराएको िववरण अनुसार वडा काया�लय माफ� त पं�जकरण �सफा�रस र मालपोत तथा स�प��कर बाट � ५५७०
असुल गरेकोमा उ� रकम हाल स�म पिन राज�व खातामा दा�खला गरेको नदे�खएकोले िनयमानुसार �याज समेत असुल गरी राज�व
दा�खला ह�नुपद�छ । �

५,५७०

�म भौचर
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३७ िढलो राज�व दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा सरकारी नगदी सोिह िदन वा �यसको भो�लप�ट दा�खला गनु�पन� , दश िदन भ�दा िढलो
दा�खला गरेमा दा�खला गन� बाँक� रकममा १० �ितशत ज�रवाना सो समेत दा�खला गन� लगाउनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले ढु�ा, िगि� बालुवाको अमानतबाट संकलन
तथा िवि� गन� िमित २०७७ �ावण दे�ख फागुन ४ स�म कर संकलक िवजय �े�लाई िनय�ु गरी � १९६३९९०। मु�य अिभबृि� कर समेत राज�व संकलन भएको छ
। यसरी संकलन भएको राज�व म�ये � ५०२८६०। कर संकलक �ी िवजय �े�ले २०७८।३।४ मा अथा�त संकलन भएको ४ मिहना पिछ गाउँपा�लकाको राज�व
खातामा दा�खला गरेको दे�खएकोले िनयममा �यव�था भए बमो�जम ४ मिहनाको १० �ितशतका दरले ह�ने � १६७६२। असुल ह�नुपद�छ । �

१६,७६२

३८ मु�य अिभबृि� कर दा�खला नभएको 
मु�य अिभबृि� कर ऐन, २०५२ को दफा ५ (३) मा ढु�ा, िगि� बालुवा आिद उ�खनन् , संकलन तथा िव�� शु�क असुलीमा मु�य अिभबृि� कर ला�े �यव�था छ ।
वलेफ� गाउँपा�लका �े� भएर बहने सुनकोशी र ��हायणी नदी िकनारामा रहेको ढु�ा, िगि� बालुवाको अमानतबाट संकलन तथा िवि� गन� िमित २०७७ �ावण दे�ख
फागुन ४ स�म कर संकलक िवजय �े�लाई िनय�ु गरी � १९६३९९०। मु�य अिभबृि� कर समेत राज�व संकलन भएको छ । �य�तै पा�लकाको �े� िभ� पन� उ�
नदी �े�को िविभ� �थानमा अबैध �पमा उ�खनन् तथा संकलन गरेका वालुवा जफत गरी �ललामको लािग सुचना �कािशत भएकोमा कोठे �े�को ९४३.१४ घनिमटर
वालुवा �े� स�लायस�ले �ललाम सकार ग�र मु�य अिभबृि� कर बाहेकको रकम � ४७२९४६ पा�लकामा राज�व दा�खला गरेको छ। यसरी अमानत तथा �ललामबाट
ढु�ा, िगि� बालुवा आिद उ�खनन् , संकलन तथा िव�� भएकोमा देहाय अनुसार मु�य अिभबृि� कर दा�खला गरेको नदे�खएकोले स�व��धत बाट असुल गरी मु�य
अिभबृि� कर ऐन २०५२ को दफा २६ बमो�जम १५ �ितशत �याज समेत दा�खला गनु� पद�छ । �

�स नं नाम रकम

१ बलेफ� गाउँपा�लका २२५९४५

२ �े� स�लायस� ६१४८३

ज�मा ३०७४२८

३०७,४२८

३९ एज िव�ट ड� ोईङ ७००,०००
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ मा ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको तीस िदन िभ� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण भए
बमो�जमको (एजिव�ट न�सा) पेश गनु�पन� �यव�था छ । �यसै गरी काया�लय र िनमा�ण �यवसायी िवच भएको स�झौताको �पेशल क��डसन अफ क�ट�या�टको जी सी
सी ७१ .२ मा िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण काय� स�प� गरी अ��तम िवल भु�ानी पूव� एज िव�ट ड� ई� पेश गनु� पन� र सो डकुमे�ट पेश नगरेमा � ५० हजार रो�का (
िवदहे�ड) ग�रने उ�ेख छ । �य�तै काया�लय र िनमा�ण �यवसायी िवच भएको ख�रद स�झौताको वोलप� स�व�धी कागजातको �ज �स �स ३४. ३ मा ��येक ३० िदन
िभ� काय��म काया��वयन ता�लका अ�याव�धक (�ो�ाम अपडेट ) गनु�पन� र नगरेमा ५०००० रो�का रा�खने उ�ेख छ । लेखापरी�णको �ममा छनौटमा परेका
देहायका योजनामा िनमा�ण �यवसायीले अ�याव�धक काया��वयन योजना ता�लका पेश गरेको दे�खएन । समयमा �ो�ाम अपडेट पेश नगन� िनमा�ण �यवसायीलाई अ��तम
िवल भु�ानी गदा� संझौता अनुसार रकम क�ा गरी भु�ानी गरेको दे�खएन । नमुना छनौटमा परेका देहायका योजनाह� यस वष� िनमा�ण स�प� भई िनमा�ण �यवसायीलाई
अ��तम िवल भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�ध (२०७८।११।२०) स�म पिन एज िव�ट ड� ई� तथा �ो�ाम अपडेट पेश गरेको नदे�खएकोले उ� रकम स�व��धत
िनमा�ण �यवसायीबाट असुल ह�नुपद�छ । �

ठे�का नं योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी स�प� रकम अ��तम िवल
भु�ानी

एज िव�ट र �ो�ाम अपडेट
रकम

०१-२०७७-७८ जलिवरे बनकाली हगाम सडक गौतम आर िव जे िभ १०९९८८९६ २०७८।३।२३ १०००००

२-२०७७-७८ खाडी चौर िचम�लङ सडक �स�धु क��ट��सन ए�ड
स�लायस�

१०४६६२९५ २०७८।३।२९ १०००००

८-२०७७-७८ बलेफ� फलौटे चौह�र िकलो सडक अजु�न पदम िनमा�ण सेवा ५३५०००० २०७८।३।२७ १०००००

४-२०७७-७८ टुिनवोटे मेलडाडा करंगैरा देउराली
सडक

बुवासे िनमा�ण सेवा ५३०७१०९ २०७८।१।१७ १०००००

५-२०७७-७८ अँधेरी मांखा �वाँसे सडक बुवासे िनमा�ण सेवा ५३७०९२९ २०७८।१।१७ १०००००

२-२०७६/७७ खािडचौर मांखा सडक कालोप�े ि�वेणी ��हायणी क��ट��सन १०१६६६४३ २०७७।८।२३ १०००००

१-२०७६/७७ अँधेरी माँखा सडक िनमा�ण देउपुर िनमा�ण सेवा १७५५०८८९ २०७८।१।१६ १०००००

�म भौचर
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ज�मा ७०००००

४० माटो ख�े काममा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२३(ख) मा िवल िवजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकताममा उ�ेख भएको वा�तिवक प�रमाणको
आधारमा भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले जलिवरे बनकाली हगाम सडक िनमा�ण काय�का िनमा�ण �यवसायी �ी गौतम आर िव जे िभ लाई भौचर नं २८० िमित
२०७८।३।२३ बाट भु�ानी गरेको अ��तम िवल तथा काय� स�प� �ितवेदन परी�ण गदा� नापी िकतावको आईटम नं ६ मा माटो ख�े काम ५५०.५७ घन िमटर नापी
भएकोमा िवलमा १०२३.७४ घन िमटर प�रमाण चढाई �ित घन िमटर � ६०। का दरले ४७३ घन िमटरको बढी भु�ानी गरेको दे�खएकोले िनमा�ण �यवसायीलाई बढी
भु�ानी गरेको रकम असुल ह�नुपद�छ । �

२८,३९०

४१ मु अ कर समायोजन 

मु�य अिभबृि� कर िनयमावली २०५३(ए�काईसौ संसोधनको िनयम ६(घ) मा सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको �वािम�व भएको संघ सं�थाले ठे�का वा करार
संझौता अ�तग�त ब�तु तथा सेवाको आपूित� गदा� स�व��धत ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गन� मु�य अिभबृि� कर रकमको ५० �ितशतले ह�न आउने रकम क�ा
गरी िनजको नामबाट स�व��धत राज�व िशष�कमा ज�मा गरी बाँक� ५० �ितशत मा� भु�ानी िदने उ�ेख छ । यो वष� पा�लकाले अँधेरी मांखा सडक िनमा�ण काय�को
दो�ो र ते�ो तथा अ��तम िवल वापत िनमा�ण �यवसायी �ी देउपुर िनमा�ण सेवालाई भौचर नं २१ र १४४ बाट � ८२९४०३७। मु�य अिभबृि� कर समेत भु�ानी
गरेकोमा िनयमानुसार ५० �ितशत कर � ४४२७१३। क�ा गरेको दे�खएन । �यसैले स�व��धत िनमा�ण �यवसायी वा आपूित� कता�लाई पा�लका बाट भु�ानी गरेको
मु�य अिभबृि� कर रकम समायोजन गरेको �माण पेश गनु�पद�छ । �

४४२,७१३
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४२ िप एस आईटम 

िनमा�ण काय�मा ननक��पिटिटभ आईटमको �पमा रा�खएको िप एस आईटमको भु�ानी गदा� िनमा�ण �यवसाियले पेश गरेको िवल भपा�ईको आधारमा भु�ानी गनु�पद�छ ।
गाउँपा�लकाले देहायका ठे�कामा िनमा�ण �यवसायीलाई ठे�का िवल भु�ानी गदा� िप एस आईटममा भएको �याव टे� बापतको रकम भु�ानी गरेकोमा सो को िवल
िवजक�े�ता साथ संल� नभएकोले िवल िवजक वेगर भु�ानी गरेको रकम असुल गनु� पद�छ �

गो�वरा भौचर ठे�का नं िनमा�ण �यवसायी �ोिभजनल सम आईटम �ोिभजनल सम बापत भु�ानी

२१,१४४ ०१/२०७७/७८ देउपुर िनमा�ण सेवा ई�सुरे�स र �याव टे�को िवल नभएको ५००००

२८५ �धताल िनमा�ण सेवा ई�सुरे�सको िवल नभएको १२४४०

ज�मा ६२४४०

६२,४४०
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४३ काय� स�पादन जमानतको �याद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११०(४) मा काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को हकमा �ुिट स�याउने दािय�व(िडफे�ट
लायिव�लिटज) को अव�ध भ�दा एक मिहन बढी अव�धको ह�नु पन� उ�ेख छ । पा�लकाबाट ठे�का माफ� त िनमा�ण काय� गराएका देहायका योजनामा िनमा�ण �यवसायीले
पेश गरेको काय�स�पादन जमानतको �याद �ुिट स�याउने अव�ध भ�दा कम अव�धको दे�खएकोले िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम ित योजनामा काय�स�पादनको
�याद थ�न पा�लकाले �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

ठे�का नं योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी काय� स�प� िमित काय� स�पादन जमानतको
�याद

०२-२०७७-७८ खािडचौर िच��लङ सडक �तरो�ती �स�धु क��ट��सन ए�ड
स�लायस�

२०७८।३।२० २०७९।३।३१

०३-२०७७-७८ फु��पङकोट धु�कोट िचलाउने सडक नौिवसे िनमा�ण सेवा २०७८।६।३० स�म �याद
थप

२०७८।१२।२७

०८-२०७७-७८ बलेफ� फलाटे चौह�र िकलो सडक अजु�न पदम िनमा�ण सेवा २०७८।३।३० २०७८।१२।२२

०४-२०७७-७८ टुिनबोटे मेलडाडा करंगैरा देउराली
सडक

बुवासे िनमा�ण सेवा २०७७।१२।३० २०७८।११।१
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४४ अधुरो िनमा�ण काय� 
लामोसाँघु टो�का वसेरी �वाँरा पहरी गाउँ सडक िनमा�ण काय�को लािग � ८५२४१६४। को लागत अनुमान ��वकृत गरी वोलप�को मा�यमबाट छनौट भएका �धताल
िनमा�ण सेवाको � ४८४३७४६। कवोल अंक ��वकृत गरी २०७८ जे� मसा�तमा काम स�ने गरी िमित २०७७।१०।११ मा स�झौता भई �थम रिनङ िवल स�म �
३५७३८८८। भु�ानी भएको छ । उ� सडक िनमा�ण काय� नेपाल �या�ेसाईड क�पनीको ज�गा िभ� भएको कारण िनमा�ण काय� रो�न उ�ोग बािण�य तथा आपूित�
म��ालयले च नं ६३ िमित २०७७।१२।२० मा प� पठाएको आधारमा गाउँपा�लकाबाट िनमा�ण �यवसायीलाई िनमा�ण काय� रो�न प� पठाएको दे�ख�छ । उ� सडक
कालोप�े गन� भिनएता पिन क�पिन संग िववादका कारण लागत अनुमानमा उ�ेख भएको प�रमाण भ�दा बढीको �टोन मेिशनरीकाे काम र सडक ड� ेन को काय� ग�र
कालोप�े गन� काय� रोिकएको छ । यसरी िनमा�ण �थलको िववादको कारण िनमा�ण स�प� ह�न नस�ने ह� ँदा पा�लकाले योजनामा बजेट िविनयोजन गदा� िनमा�ण �थलमा
आइपन� िववाद समाधान ग�र ठे�का लगाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४५ िड िप आर 

साब�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा �ित�पधा� �सिमत ह�ने ग�र टु�ा टु�ा गरी ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ । दफा २९ मा िनकायको जनश��को
�मताले नस�ने मू�यांकनको आधारमा मा� परामश� सेवा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । वजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर
लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । पा�लकालेे यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहाय बमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा�
गरको छ । परामश�दाताबाट �ा� िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन स�पतीको �पमा �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँधी अिभलेख रा�नुपन�मा पा�लकाबाट कुनैपिन �ितवेदन
�ज�सी िकतावमा आ�दानी बाधेको दे�खएन । �यसैले पा�लकाबाट परामस�दाता छनौट गरी तयार गरेका िविभ� योजनाह�को िब�तृत प�रयोजना �ितवेदनको �ज�सी
िकतावमा आ�दानी बाँधेको �माण पेश ह�नुपद�छ । साथै पा�लकाले गत िबगतमा पा�लकाको रकम खच� गरेर तयार गरीएका खाँिडचौर िच��लङ सडक लगायतका
योजनाह� �ज�सी िकताबमा आ�दानी नजनाएको तथा अिभलेख नराखेको कारण फेला नपरेको भिन िबगतमा िडिपआर भईसकेका योजनाह�को पुनः िडपिपआर गरी
खच� गरेको दे�ख�छ । यस िबषयमा छानिबन गरी िबगतमा पा�लकाको लागतमा तयार भएका र संिघय तथा �ा��तय िनकायह�बाट तयार भई ह�ता�तरण भएका
िडिपआर �ितबेदनह� भ�डार दा�खला गनु� पद�छ । एउटै योजनामा दोहोरो िडिपआर गरी खच� भएको रकम यिकन गरी स�ब��धत पदा�धकारीबाट असूल गनु� पद�छ ।
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� नगरपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा नगरपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु
पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन । 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 ।पा�लकाले �थानीय िवकासमा टेवा पु�े
तथा दीध�कालीन पँुजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत आयोजनाको छनौट भएपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ितपधा�को

४,२४४,२३०
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मा�यमले परामश� सेवा ख�रद गनुपन�मा सो गरेको दे�खएन । पूवा�धार िवकास काया�लय लगायतका िनकायह�बाट काया��वयन ह�ने योजनाह�को सोिह िनकायले
िडपीआर गन� ह� ँदा पा�लका समेतबाट गदा� दोहोरो पन� तफ�  �यान िदएको छैन । डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प�
गरी आ�नै �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ ।

भौचर नं परामश�दाता काय� िववरण खच� रकम

५६-२०७७।९।
१६

आर ए�ड िव ई��जिनयस� ए�ड िव�डस� हगाम र खाडीचौर सडकको िड िप आर २९८८८५

६४-२०७७।१०।
१२

ई�ज �रसच� ए�ड ट� े िनङ �ा �ल का�लेखेत �संचाई योजनाको िड िप आर ३०००००

८१-२०७७।११।
१३

ओझा ई��जिनय�रङ सिभ�सेज �ा �ल गाउापा�लका भवनको िड िप आर १४९७२५०

२४५-२०७८।३।
१८

शािफया से�टर फर हे�थ केयर �ा �ल वडा नं ४,६,७,८ को समुदाय �तरमा �वा��य अव�था स�व��ध अ�ययन
�ितवेदन

४९८२००

२५७-२०७८।३।
२१

ए�ल नेपाल क�स��ा�ट गा पा िभ� पय�टन �े�को स�भा�यता अ�ययन २९९५६३

३०१-२०७८।३।
२५

�लोवल �टार एजुकेशन फाउ�डेशन �ा �ल वडा नं १,२,३,५ को समुदाय �तरमा �वा��य अव�था स�व��ध अ�ययन
�ितवेदन

४५८७६२

३०५-२०७८।३।
२५

आर िव ई��जिनय�रङ ए�ड िव�डस� किपले�वर म��दरको िड िप आर ३९९४५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१०-२०७८।३।
२७

ई�भाइरोमे�ट ए�ड ई��जिनय�रङ �रसच� से�टर
�ा �ल

बलेफ� गा पा �त�रय उपजलाधार व�तु��थित िववरण �ितवेदन ४९२११५

ज�मा ४२४४२३०

४६ बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले ��वकृत नम�सको आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �षव�था छ ।
साथै पा�लकाले �तेक वष� �ज�ा दररेटलाई आधार मािन िनमा�ण काय� तथा सामा�ीको दर िव�लेषण गरी उ� दर िव�लेषण ��वकृत गराई रा�नु पद�छ । यो वष�
पा�लकाले सरेनी मोड गहते थारचौर सडक मम�त तथा सुधार काय�को लािग उपभो�ा सिमितलाई भौचर नं १९७ िमित२०७८।३।२ बाट ज�मा � ८१७०७६। भु�ानी
गदा� पा�लकाको ��वकृत दर िव�लेषण अनुसार �टोन मेिशनरी (१ः४) को �ित घन िमटर � ९६१७।३४ का दरले २७ घन िमटरको ज�मा � २५९६६८। भु�ानी
िदनुपन�मा �ित घनिमटर � १००२९।०५ का दरले � २७०७८४। भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी गरेको � ११११६। असुल ह�नुपद�छ । �

११,११६

४७ योजना काया��वयन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७.१ पा�लकाले ��वकृत िडिपआरमा समावेशनै नभएको सडक ढलान लगायतको काय� गरी दईु �याकेजबाट देउपुर िनमा�ण सेवालाई � १
करोड ७५ लाख ५१ हजार तथा बुवासे िनमा�णसेवालाई � ५३ लाख ७१ हजार समेत � २ करोड २९ लाख २२ हजार भु�ानी
भएको छ । िनिम�त सडकको �थलगत अवलोकन गदा� िडिपआरमा उ�े�खत साईले�ट िफचर अनुसार ह�नु पन� सडकको िबचबाट
दबैुतफ�  ७.५ िमटर राईट अफ वे, फम�सन चौडाई ७ िमटर , के�रज वे को चौडाई ५.५ िमटर र साईड ड� ेनको चौडाई र उचाई 0.७५
िमटर ह�नु पन� उ�ेख भएकोमा सो बमो�जमको कुनै पिन मापद�ड पुरा ह�ने गरी सडक िनमा�ण भएको नदे�खदा खच� रकम अिनयिमत
दे�खयो । िडिपआरको पालना नगरी िनमा�ण काय� गदा� िडिपआरको औिच�य नह�ने र िनिम�त संरचनाको िदगोपना र गुण�त�रयता कायम
गन� नसिकने तफ�  पा�लकाले �यान निदएको दे�ख�छ । िडिपआर िबपरीत खच� गरेको स�ब�धमा छानिबन गरी स�ब��धत
पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

४७.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक
नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । वडा न�बर ७ को �वा��य चौक� भवन िनमा�णको लािग उपभो�ा
सिमितलाई � ७२ लाख ४५ हजार भु�ानी भएको छ । उ� भवनको िडिपआर तयार नभएको र न�सा पास पिन नभएको दे�खयो ।
आर�स�स �ेम �ट��चर सिहतको भवन िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गनु� िनयमसंगत दे�खएन । सव�साधरण जनताको िनजी
घर िनमा�णको लािग समेत न�सा पास गन� �ज�मेवारी भएको पा�लकाले आ�नै �वा��य चौिक िनमा�ण गदा� न�सा पास नगनु� �ज�मेवारी
पालनामा ईमा�दार नभएको अव�था हो । िनिम�त भवनको न�सा पास तथा िनमा�ण स�प� �माणप� पेश गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७.३ खािडचौर िच��लङ सडकको लािग �स�धु क��ट��सन ए�ड स�लायस�लाई � १ करोड ४ लाख ६६ हजार र ि�वेणी ��हायणी
क��ट� �सन �ा ली लाई � १ करोड १ लाख ६६ हजार समेत � २ करोड ०४ लाख ३२ हजार भु�ानी भएको छ । उ� योजनाको
��वकृत िडिपआर भएको तर पा�लकाको �ज��स िकताबमा आ�दानी जनाउन छुट भएको कारण हराएको पा�लकाको ई��जिनयरबाट
जानकारी �ा� भएको छ । िडिपआरनै पेश नभएको कारण ��वकृत मापद�ड बमो�जम सडक िनमा�ण काय�को ख�रद �यव�थापन र
काया��वयन भए नभएको यिकन गन� सिकएन । पा�लकाले िनिम�त योजनाको िब��त प�रयोजना �ितबेदन पेश गनु� पद�छ । िब��त
प�रयोजना �ितबेदनको खो�ज ग�र ��वकृत मापद�ड बमो�जम सडक िनमा�ण भए नभएको छानिबन ह�नु पद�छ । यस योजनाको
�थलगत अवलोकन गदा� �स�धु क��ट��सनको आईटम न�बर ९ को � १६ लाख ७६ हजार र ि�वेणी ��हायणी क��ट��सन �ा ली
को आईटम न�बर ५ को � २२ लाख ८७ हजार समेत � ३९ लाख ६३ लाख लागतमा िनमा�ण भएको साईड ड� ेन संरचना अ�धकांस
�थानमा पु�रएको दे�खयो । अपर तामाकोसी हाईड� ोपावर �लिमटेडको �सारण लाईन िब�तार काय�ले केिह संरचना िबि�एको जानकारी
पा�लकाको ई��जिनयरबाट �ा� भएको छ । िनमा�ण �यवसायीको मम�त संभार अव�ध बाँक�नै रहेकोले हाईड� ोपावर क�पनीले गरेको
�ित यिकन गरी बाँिक िनमा�ण काय� िनमा�ण �यवसायीको काय�स�पादन जमानत तथा धरौटीबाट गराउनु पद�छ ।

३,९६३,०००

४७.४ काय�पा�लकाको वडा न�बर ६ को वडा काया�लय भवन २०७८ आषाढ मसा�त मा काय� स�प� भएको दे�ख�छ । उ� भवनको रकम
उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िदन बाँक� रहेको र आ�थ�क बष� २०७८।७९ मा मा� सिमितलाई भु�ानी गरेकोले काया�लय स�ालनमा
नआएको पा�लकाले जनाएको छ । पा�लकाले भु�ानी िदन बाँक�को अिभलेख �मािणत गरी राखेको दे�खएन । भवन िनमा�ण भए
प�चात पिन भाडाको घरबाट वडा स�ालन गदा� मा�सक भाडा � ९५००।०० का दरले लेखापरी�ण अव�ध २०७८ फा�गुन स�ममा
� ७६ हजार भाडा वापत भु�ानी भएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ योजना टु�ा पारी सिमित माफ� त काय� 
साब�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा � १ करोड स�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउन सिकने �यब�था छ ।
पा�लकाले खािडचौर िच��लङ सडकको िब��त स�भा�यता �ितबेदन हराएको जनाई लेखापरी�णमा पेश भएको छैन । तर उ� योजनामा दईु िनमा�ण �यवसायीबाट
काय� गराई � २ करो ०४ लाख ३२ हजार भु�ानी भएकोले योजनाको लागत अनुमान १ करोड भ�दा बिढ भएको �प�ट दे�ख�छ । य�तो अव�थामा पा�लकाले सोिह
सडकमा उपभो�ा सिमितसग थप स�झौता गरी � ३८ लाख ८० हजार भु�ानी भएको छ । िडिपआर पेश नगरी योजनाको कुल लागत अनुमानलाई टु�ा टु�ा �याकेज
बनाई उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउदा ��वकृत मापद�ड बमो�जम सडक िनमा�ण नह�ने, िनमा�ण लागत ब�ने र िनिम�त संरचनाको गुण�तर र िदगोपना कमजोर ह�ने
दे�ख�छ । तसथ� ऐन िनयमको �भावकारी काया��वयन गरी ख�रद �यवस�थापन गनु� पद�छ । दईु करोड भ�दा बिढ खच� भई सकेको सडकको िबिभ� �यानेजको अलग
अलग टु�ा �याकेज बनाई िनमा�ण �यवसायीको अलाबा उपभो�ा सिमितलाई समेत स�झौता ग�र भु�ानी भएको रकम िनयिमत दे�खएन । एउटै सडक ख�डमा
उपभो�ा सिमित र िनमा�ण �यवसायी माफ� त काय� गराउदा गुण�तर िनय��णको लािग �ज�मेवार बनाउन किठनाई ह�ने, काममा ओभर �यािपङ ह�ने तथा िनमा�ण लागत
ब�ने तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ । एउटा सडकको स�पुण� िनमा�ण काय� यिकन गरी बोलप�को मा�यमबाट गुण�त�रय र िमत�यियता पूव�क सडक िनमा�ण गनु� पद�छ
।

३,८८०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ �े�गत वजेट 

�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को
�े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास ३५१८९००० २८१४१८९६ ६.४५

सामा�जक �े� २०९६५९५५९ १९७४२२०२५ ४५.२७

पूवा�धार िवकास �े� १७०४३९२८९ ११५९३५८८५ २६.५७

वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन १७४४१५०० १७१८०६९४ ३.९४

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह ३०२५००० २१७५५९३ ०.५

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन २५००००० १३०५५९९ ०.३

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ८४९९४५०० ७४०३३५६१ १६.९७

ज�मा ५२३२४८८४८ ४३६१९५२५३ १००

मा�थ उ�े�खत िववरण अनुसार पा�लकाको सभाबाट िविनयो�जत बजेट म�ये कुल खच�को तुलनामा सव ैभ�दा बढी सामा�जक �े�मा ४५.२७ �ितशत र सव ैभ�दा कम
िव��य �यव�थापन र सुशासनमा ०.३ �ितशत खच� रहेको दे�ख�छ भने सं�थागत िवकास र सेवा �वाहमा ०.५ �ितशत रहेको दे�ख�छ ।अत पा�लकाले एिककृत
समानुपाितक र िदगो िवकासको लािग �े�गत �पमा समानुपाितक वजेट िविनयोजन गरी खच� गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० योजना छनौट 

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

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना ५० ३९५६०००

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ७८ २०३९१०००

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना २१ १७१५८०००

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना २८ ६१७४९०००

५ ५० लाख भ�दा माथीका ७ ३५६३४०००

ज�मा १३८८८८०००

५१ सामा�जक सुर�ातफ� ः
यस गाउँपा�लकाल ेयो वष� सामािजक सरु�ा वापत �.७१९१६५९६/ खच� गरेकोमा देिखएका �यहोरा देहायबमोिजम छनः्

५१.१ सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय�
�पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�,
भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�ालन गन� िनयिमत �पमा
अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । पा�लकामा सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण �यव��थत बनाउन घटना दता� तथा सामा�जक
सुर�ा भ�ा �यव�थापन �णाली MIS System लागु गरीएको छ। तर �णालीमा िवतरणह� शु� र पुण� �पमा �िवि� नगरेको कारणले
�णालीको मा�यमबाट िनका�लएको भरपाईको िवतरणमा पिन शु�ता पाइएन । वडा नं ५ को लगत क�ा गरेको अिभलेख परी�ण गदा�
लगत क�ाको सं�या �याद ैकम पाइयो।२०५३ सालमा मृ�य ुभएकाको २०७७ सालमा मा� मृ�य ुदता� गरेको पाइयो।जसले गदा� भ�ा
िवतरणमा दोहोरो, मृ�य ु भएका �यि�को पिन भरपाईमा नाम नहटाएको ज�तो सम�या दे�खएको ह� ँदा अ�ाव�धक िववरणको
िव�वसिनयता र लाभ�ाहीको वा�तिवकता �ित आ�व�त ह�न सिकएन ।
- सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� एम आई एस �स�टममा दता� भएका �यि�लाई मा� �दान गनु�पन� �यव�था रहेको छ। तर भ�ा
िवतरणको भरपाई परी�ण गदा� �थम चौमा�सकमा वडा नं १ मा ४ जना वडा नं २ मा ३ जना वडा नं ४ मा २ जना वडा नं ५ मा ७ जना
वडा नं ६ मा १४ जना वडा नं ७ मा १५ जना र वडा नं ८ मा १४ जनाको हातले नाम थप गरी िवतरण गरेको छ।यसै गरी दो�ो र ते�ो
चौमा�सकमा पिन हातले नाम थप गरी िवतरण गरेको छ। यसरी हातले नाम थप गदा� भ�ाको लािग यो�य ह�नु भ�दा पिहले नै भ�ा
िवतरण ह�न स�ने जो�खम रहन स�ने ह�नाले �स�टममा दता� गरेपिछ मा� भ�ा िवतरण गन� तफ�  �यान जानु पद�छ।
दो�ो चौमा�सकबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण बैकबाट भएको पाइयो। दो�ो चौमा�सकबाट वडा नं १, २ र ३ को सामा�जक
सुर�ा भ�ा िवतरणका लािग राि�� य बािण�य बैकलाई दो�ो चौमा�सक � ८७००७९१ र ते�ो चौमा�सक � ८८३१७८० गरी ज�मा
� १७५३२५७१ रकम बैकमा िवतरणका लािग पठाएको तर बैकले पा�लकामा लेखापरी�णको समयस�म पिन reverse feed

उपल�ध नगराइ िवतरण ह�न बाक� रकम � २४१५०४ जनाई िफता� पठाएको कारण कित लाभ�ाहीलाई भ�ा िवतरण भयो र बैकमा
कित बाक� रहेको छ सो िवषयमा बैकले पा�लकालाई कुनै जानकारी पठाएको पाईएन । लेखापरी�णको �ममा त�का�लन �मुख
�शासिकय अ�धकृत शैले�� भ�डारी र लेखापालनको �ज�मेवारी �लनुभएका सहलेखापाल �ी कुशल अ�धकारीसग �रभस� िफडको
त�यांक अपल�ध गराउन अनुरोध गरेकोमा उपल�ध गराउनु भएन । यस िवषयमा छानिबन गरी केवाईसी अपडेट नगरेका र िन���य
लाभ�ािहको नाममा ब�कमा रहेको रकम यक�न गरी बे�जू खातामा दा�खला गनु� पद�छ।

५१.२ पा�लकाले बैकमा बष�िदन स�मपिन के वाई सी अपडेट नगरी कारोबार नभएका लाभ�ाहीको खातामा रहेको रकम को बारेमा बैकसंग
िववरण माग गरेको नदे�खएकाले एक�न गरी बैकबाट िफता� मागी बे�जू खातामा दा�खला गनु� पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१.३

मृतकलाई भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ को िनयम १३ मा ऐन बमो�जम सामा�जक सुर�ा भ�ा पाई रहेको
�यि�को मृ�य ु भएमा वा �य�तो �यि� सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउन यो�य नभएमा िनजको नाम सामा�जक सुर�ा भ�ा पाउने
�यि�को अिभलेखबाट हटाउनु पन� उ�ेख छ। लेखापरी�णको �ममा पा�लकाबाट �थम चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
गरेको भरपाई परी�ण गदा� पा�लकाबाट �ा� लगत क�ा गरेको िववरण परी�ण गदा� देहाय वमो�जमका वडामा रहेको मृ�य ुदता�को
अिभलेख परी�ण गदा� मृ�य ुभइसकेका लाभ�ाहीको नाममा मृ�यपुिछ पिन िनजका पा�रवारका सद�यह�ले सामा�जक सुर�ा भ�ा
बुझेको पाइयो । मृ�य ु िमित भ�दा पिछको सामा�जक सुर�ा भ�ा िदन निम�ने ह�नाले उ� रकम स�ब��धतबाट असुल गरी बे�जू
खातामा दा�खला गनु�पद�छ। �

वडा नं मृतकको नाम मृ�य ुिमित। लगत क�ा िमित नाग�रकता नं रकम

१ ड�ीमाया दिमिन ०७७।१।५ ४३४ १२०००

१ कृ�ण बहादरु थापा ०७७।४।१ २९३९ १२०००

१ िम�ा ख�का ०७७।४।१ ३२६ १२०००

२ िहमालदेवी थापा ०७७।४।२८ १२५५ ९०००

२ न�द कुमारी भ�डारी ०७७।६।२४ २११६ ३०००

५ र�न माई तामा� ०७७।४।१ ३४१ १२०००

५ बम बहादरु भुजेल ०७७।४।१५ ७६८२ १२०००

५ िव�णमुाया नेपाल ०७७।४।१६ १५३८ १२०००

६ ते�बा तामाङनी ०७६।४।७ ७६८६ १२०००

६ न�द कुमारी पराजुली ०७५।३।१९ ८७३७ १२०००

१६४,०००�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ चरीमाया तामाङ ०७५।१।२० ६७८ १२०००

६ लालमाया तामाङ ०७७।४।१ ७४०८ ८०००

६ मनकुमारी पराजुली ०७७।४।१ १०२८ ८०००

६ का�छी तामाङ ०७७।४।१ १७८४ ८०००

६ फुलमाया तामाङ ०७७।४।१ १२२३४१ ८०००७

७ गौरीमाया तामाङ ०७६।११।१८ ७३५५ १२०००

ज�मा १६४०००

�म भौचर
न�बर
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५१.४ पा�लकाले पिहलो चौमा�सक सामा�जक सुर�ा भ�ा वडा सिचवलाई पे�क� िदई भ�ा िवतरण पिछ पे��क फ�य�ट गरेको छ । लेखा
परी�णको �ममा भ�ा िवतरणको भरपाई जोड ज�मा गदा� पे�क� फ�य�ट गदा� देहाय बमो�जमका वडामा धेरै रकम िवतरण गरेको भनी
बैकमा नपुग रकम मा� िफता� गरेको पाईयो । िवतरण गरेको जनाईएको नपुग रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �

वडा नं पे�क� िवतरण िफता� भएको िफता� गन� बाक�

१ २८३२००० २६९४७७५ १३७२२५ १२०००

३ ३४७८७०० ३२६४८०० २१०००० ६४००

४ २५२०९२२ २४५१४९३ ५९४२९ १००००

६ ३४८३२०० ३३४२२०० १२९०४० ११९६०

ज�मा ४०३६०

�ितवेदन पेश गनु�पन�ः सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम २३(१) मा �थािनय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको
सामा�जक सुर�ा भ�ाको चौमा�सक तथा बािष�क �ितवेदन अनुसूची -६ बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी िवभाग तथा �देशको
सामा�जक सुर�ा स�ब�धी िवषय हेन� िनकायमा पठाउनु पन� उ�ेख छ ।उपिनयम १ बमो�जम चौमा�सक �ितवेदन पठाउंदा पिहलो
चौमा�सक �ितवेदन मं�सर ७ गते िभ� दो�ो चौमा�सक �ितवेदन चैत ७ गतेिभ� र ते�ो चौमा�सक �ितवेदन तथा वािष�क �ितवेदन
अक� आ�थ�क बष�को साउन १५ गतेिभ� िवभागले तोकेबमो�जम पठाउनु पन�छ भ�े �यव�था भएकोमा सो िनयमको पालना भएको
पाइएन । िनयमले गरेको �यव�था पालनामा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

४०,३६०

५२ औष�ध ख�रदः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np49 of 86

५२.१ पा�लकाले औष�ध आपुत�क फम�बाट आपुत� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफाइड ह�नुपन� तथा आपूित� ह�ने औष�धको उ�पादन िमित,

�याच नं., �याद समा� िमित तथा यो औष�ध िबि�को लागी होइन लेखेको ह�नुपन� उ�ेख छ । भौचरसँग सलँ� फाँटवारी परी�ण गदा�
उपयु�� �माण समावेश भएको दे�खएन । साथै आपुत� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नु अिघ �पेशीिफकेशन
अनुसार भए नभएको, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�व��धत िवषय िव�वाट मुचु�का उठाई
रा�ने नगरेको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�व�धमा एिकन गन� सिकएन ।यस तफ�  पा�लकाको �यान जानुपन� दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने
गरी टु�ा पारी सोझै ख�रद गन� नह�ने �यव�था छ ।यस बष� पा�लकाले िविभ� भौचर र िमितबाट देहाय बमो�जमका औष�धह� टु�ा
टु�ा परी �ित�पधा� बेगर सोझै ख�रद गरेको छ । िमत�यियता कायम ग�र गुण�त�रय औष�धह� ख�रद गनु� पद�छ । ख�रद ग�रएका
औष�धह� सब�साधारण िबरामीह� सहज िबतरणको �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

गो भौ नं । िमित आपूत�कको नाम रकम

७०।०७७।६।२५ डा�लमा मेिडसे�स ४९९८३०

७८।०७७।६।२६ बंगलामुखी मेिड�सन स�लायस� ४९९९८८

२२३।०७७।९।२ केवले�वर मेिडसे�स ४९९६४०

२४३।०७७।९।९ �यटुन मेिडको फमा� ४९९१४७

४६३।०७८।१।८ यिुदप मेिडको स�लायस� ४९९५०६

५१३।०७८।२।२ धम�भ� मेिड�सन िड��ट� �यटुस� ४९९८४०

५२४।०७८।२।१० नयन मेिडको फमा� ४९९९१५

५३१।०७८।२।११ हलेसी मेिड�सन स�लायस� ४९८३६१

४५ संघीय शसत� चालु मुि�नाथ मेिडको फमा� ४७७५१९

ज�मा ४४७३७४६

४,४७३,७४६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२.३ औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी
बाँ�ने नगरेको साथै औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै
औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क
वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५३ सोझै ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा पारी सोझै ख�रद गन�
नह�ने �यव�था छ ।यस बष� पा�लकाले िविभ� भौचर र िमितबाट देहाय बमो�जम क�पूटर � १३८३०००।००, फ�रनचर � ५६४४१२।०० र छपाई � ११६००७८
समेत कुल � ३१०७४९०।०० को साम�ीह� टु�ा टु�ा पारी ख�रद गरेको छ।पा�लकाले ख�रद गदा� ऐन तथा िनयमावली बमो�जम गनु� पद�छ।

गो भौ नं र िमित आपूत�क िववरण रकम

८७।०७७।६।२८ चालुतफ� �ाइम टे�नोलोजी �ा �ल क��यटुर ख�रद ३१५८३५

११।०७७।६।२५ पू�जगततफ� �लोवल �लंक टे�नोलो�ज क��यटुर ख�रद ४०६२३५

१७।०७७।६।२८पू�जगततफ� वे� आई टी सोलुसन �ा �ल क��यटुर ख�रद ४९३१३२

२१५।०७८।३।९पू�जगततफ� �य ुिभजन ट� ेडस� �ा �ल क��यटुर ख�रद १६८२५७

ज�मा १३८३०००

१३।०७७।६।२६पू�जगततफ� �य ुिभजन ट� ेडस� �ा �ल फिन�चस� ख�रद ३२९२५९

१३।०७७।६।२६पू�जगततफ� क�काई ट� ेडस� ए�ड स�लायस� फिन�चस� ख�रद २३५१५३

ज�मा ५६४४१२

३,१०७,४९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५०।०७७।७।२१चालुतफ� सेवा अफसेट �ेस छपाई स�ब��ध ३८८९७३

१७८।०७७।८।१८चालुतफ� उमेद अफसेट �ेस छपाई स�ब��ध १५९९१७

३४७।०७७।११।१३चालुतफ� ए��टव अफसेट छपाई स�ब��ध ११२८५८

६५८।०७८।३।२४चालुतफ� उमेद छापाखाना तथा �टेशनरी छपाई स�ब��ध ४९८३३०

ज�मा ११६००७८

कुल ज�मा ३१०७४९०

५४ ३१२ २०७८-३-२८ जाली ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद संझौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल िबजकको भू�ािन गदा� �ािव�धक
नापजाच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा भू�ािन ह�नुपन� उ�ेख छ। यो वष� वडा नं ६ का व��तह�मा जा�ल आव�यक परेको
भिन (२*१*१) को जा�ल चेन �लंक इ�भायरोमे�ट सोलुसन �ा �ल बाट ख�रद गरेको िवल रा�ख वडा अ�य� �ी िच� वहादरु तामाङलाई � २६९२२५।०० भु�ानी
गरेको छ । ख�रद गरेका उ� जाली पा�लकाको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाधेको छैन । ित जालीह� िवतरण भई �योग भएको खु�ने �ािव�धक मु�यांकन सिहतको
�ितवेदन समेत �े�ता साथ संल� नभएकोले उ� जालीको �योग ��थित खु�ने �ािव�धक मु�यांकन सिहतको नापी िकताव पेश ह�नु पद�छ । �

२६९,२२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ २७९ २०७८-३-२३ �यानुअल दरमा भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ
देउराली बदपा� मांखा सडक िनमा�ण काय�को लािग पा�लकाले भौचर नं २७९ िमित २०७८।३।२३ बाट �ािव�धकको नापी िकताव तथा िवल अनुसार � ९७००००।
भु�ानी गरेको छ । उ� सडक िनमा�ण काय� अ�तग�त माटो ख�े कामको लािग उपभो�ा सिमितले देउराली िव�नेश �ुप �ा �लको मेिशन �योग गरी उ� �ा �ल लाई �
१२५७६९। र ई�धन वापत � ९२४२०।०० भु�ानी गरेको उपभो�ा सिमितले पेश गरेका िवल भपा�ई तथा िनमा�ण काय�को फोटोबाट दे�ख�छ । पा�लकाको
�ािव�धकबाट तयार गरेको नापी िकताव तथा मु�यांकनमा उ� काय� मा�छेवाट भएको भिन �ित घनिमटर � ५८८.११ का दरले भु�ानी गरेको छ । उपभो�ा
सिमितले मेिशन लगाई काम गरेको अव�थामा � ७१.११ का दरले भु�ानी गनु� पन�मा �यानुअल दरमा भु�ानी गदा� �ित घन िमटर � ५१७।०० का दरले २६३.४४
घन िमटरको ज�मा � १३६१९८।०० उपभो�ा सिमितलाई बढी भु�ानी गरेको दे�खएकोले स�व��धत उपभो�ाबाट असुल ह�नुपद�छ । �

१३६,१९८

५६ सडक सफाई काय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा � पाँच
लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, पाँच लाख भ�दा मा�थ िबस लाख �पयाँस�म �सलब�दी दरभाउप�वाट र सो भ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमवाट ख�रद गन�
�यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढी ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�सँग एक पटक भ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने
उ�ेख छ। पा�लकाले वषा�दको कारण बाढी पिहरो बाट िविभ� वडाका वाटो िवि�एर डोजर, ए�साभेटरबाट पिहरो फा�ने तथा बाटो स�याई सडक सरसफाई गरेको भिन
सोझै ख�रद िव�धबाट देहायका भौचरबाट िविभ� िनमा�ण �यवसायीलाई भु�ानी गरेको छ । सडक सफाईको लागत अनुमान तयार गदा� छु�ै लागत दर िव�लेषणका
आधारमा लागत अनुमान तयार नगरी माटो ख�े कामको दर िव�लेषणका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी लागत अनुमानकै हाराहारीमा िनमा�ण �यवसायीबाट काम
गराएको कारण पा�लकालाई बढी �ययभार व�न गएको तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ । आक��मक �पमा बाटो सरसफाई गनु� पन� भएकोले िनमा�ण �यवसायीसग सोझै
स�झौता गरी काय� गराएको पा�लकाको भनाई रहेको छ ।
साथै पा�लका िभ� िवि�एका बाटो सरसफाईको लािग �याकेज बनाई �सलब��द दरभाउ प�को मा�यमबाट �ित�पधा� गराई ख�रद गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

गो�वरा भौचर िनमा�ण �यवसायी कामको िववरण रकम

३-२०७७।६।११ सेितदेवी प�क�या क��ट��सन वडा नं १,२ र ३ मा पिहरो सफाई २६८५५५

२२-२०७७।६।३० सात क�या देवी क��ट��सन वढा नं ८ सडक सफाई २०५६२१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१-२०७७।७।२१ �स�धु क��ट��सन ए�ड स�लायस� वडा नं ५ सडक मम�त २२२१६३

३३,३४-२०७७।७।९ सेितदेिव प�क�या क��ट��सन वडा नं २ र ३ सडक सफाई २८३१२१

३६-२०७७।८।११ �पा क��ट��सन वडा नं ७ सडक सफाई ३८८०००

४२-२०७७।८।१८ �स�धु क��ट��सन ए�ड स�लायस� वडा नं ६ बाटो सफाई १९७८८७

४७-२०७७।८।१८ देउराली िवजनेश �ुप �ा �ल वडा नं ४ बाटो सफाई ४८४३९५

११९-२०७७।११।२४ जुगल जलिवरे क��ट��सन �ा �ल वडा नं १ बाटो सफाई १००९०९

१२२-२०७७।१२।२५ ि�वेणी ��ायणी क��ट��सन वडा नं ७ बाटो सफाई ९९८९९

१२८-२०७८।१।९ �सता देिव िनमा�ण सेवा वडा नं ३ बाटो सफाई १४५५००

१२९-२०७८।१।९ स�सारीमाई िनमा�ण सेवा वडा नं ५ बाटो सफाई २७१६००

१५५-२०७८।२।१० देउराली िवजनेश �ुप �ा �ल वडा नं ७ बाटो सफाई ९७०००

ज�मा २७६४६५०

५७ 130 २०७८-१-१ बोयर बोका िवतरण 

पा�लका िभ�का बा�ापालन समूह कृषकको बा�ामा �जनन गराउनको लािग यस गाउपा�लकाले बािष�क �वीकृत बजेट र काय��म अ�तग�त उ�त न�ल सुधारका लािग
�ाकृितक गभा�धान �जननको लािग वोयर जातको बोका � ७२७१५०। मा ख�रद गरी ९ जना कृषकह�लाई िवतरण गरेको िवल भपा�ईको आधारमा वोयर बोका ख�रद
उपभो�ा सिमितलाई � ६०००००। भु�ानी गरेको छ । वोयर बोका ख�रद गदा� उ� ख�रद ग�रएका बोकाह� �जनन् यो�य भए नभएको स�व�धमा कृिष िव�बाट
�मािणत भई नआएको तथा बोकाह�को िबमा गनु�पन�मा िवमा समेत गरेको नदे�खएकोले पा�लकाबाट संझौता अनुसारको काम भए नभएको र अनुदानको उिचत
सदपुयोग भए नभएको िवषयमा एक�न गरी अनुगमन �ितवेदन तथा िबमा गरेको �माण पेश गनु�पन� �

६००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ २६६ २०७८-३-२२ गाई अनुदान 

पा�लका िभ� पशुपालन �यवसायको मा�यमबाट आय आज�न तथा यवुा वग�मा रोजगारी सृजना गराउनको लािग गाउपा�लकाले बािष�क �वीकृत बजेट र काय��म
अ�तग�त ल�से यवुा कृषी तथा पशुप�छी फम�लाई � १५०००० अनुदान उपल�ध गराएको छ । उ� अनुदानबाट फम�ले १ वटा हो�ल�टेन जातको गाई ख�रद गरेकोमा
उ� गाई हो�ल�टेन जातको भए नभएको स�व�धमा कृिष िव�बाट �मािणत भई नआएको तथा गाईको िबमा गनु�पन�मा िवमा समेत गरेको नदे�खएको ले पा�लकाबाट
अनुगमन गरी संझौता अनुसारको काम भए नभएको र अनुदानको उिचत सदपुयोग भए नभएको िवषयमा एक�न गरी अनुगमन �ितवेदन तथा िबमा गरेको �माण पेश
गनु�पन� �

१५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ बढी िनकासा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा
भू�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�ई र कागजात संल� भए, नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था रहेको छ।
पा�लकाले फु��पङकोट मािवको मािव िश�क करार तफ�  उमािश २ जना �.४२३८०, मािश राहत १(�.अ.भ�ा सिहत) �.३८४९० र उमािश ३ जना �.३७९९० गरी
ज�मा ६ जना िश�कको ज�मा तलब, भ�ा रकम �.२३७२२० ह�नुपन�मा काया�लय काित�क मिहनाको िनकासा �.३१३२०० दे�खएको िव�ालयको खातामा भएको
बढी िनकासा �.७५९८० दे�खएकोमा �ावण-असोज तथा चाडपव�को िनकासामा �.१५४८२ कम िनकासा भएको दे�खएकाले खुद बढी िनकासा रकम िव�ालयबाट
असुल ह�नुपद�छ। �.६०४९८

�यसैगरी िन�न िश�कह�को तलबी �ितवेदन भ�दा बढी �ेड बापतको रकम िव�ालय खातामा िनकासा भएको दे�खएकाले बढी िनकासा रकम स�ब��धत िव�ालयबाट
असुल ह�नुपद�छ।�.

िश�कको नाम िव�ालय �ेड रकम अव�ध (मिहना) बढी भू�ानी

यदनुाथ नेपाल बालिश�ा मािव ९४० ३  मिहना तथा चाडपव� ४०४२

राजे�� कुमार थापा फु��पङकोट मािव ९४० ९ तथा चाडपव� १०२४६

लुसी �े� बनसाघु मािव ८९० काित�क-चै� ५८७४

ज�मा �. २११६२

८०,६६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np57 of 86

६० िदवा खाजा काय��म 

आ व २०७७।७८ को काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं २.७.११.१ मा �थानीय तहले सामुदाियक िव�ालयमा �ार��भक बाल िवकास क�ा दे�ख क�ा
५ स�मका अ�ययनरत िव�ाथ�का लािग िव�ाथ�को उप��थित हा�जरीको आधारमा �ित िव�ाथ� �.१५।०० का दरले िदवा खाजा काय��मको रकम िव�ालयको
खातामा िनकासा ह�ने �यव�था छ। पा�लकाले आ.व.०७७।७८ मा िदवा खाजाको रकम ३२ सामुदाियक िव�ालय खातामा �.३२ लाख १२ हजार ६ सय २२ िनकासा
गरेको छ। पा�लकाले उपल�ध गराएको िदवा खाजा स�ब��ध िववरणमा िव�ाथ�को दिैनिक हा�जरी पु��तकाको �ित�लपी िव�ालयका �धाना�यापकबाट �मािणत गरेको
भएतापिन कितपय िव�ालयको IEMIS त�या� भ�दा बढी िव�ाथ�ह�लाई िदवा खाजा खुवाएको पाईएको छ। कितपय िव�ाथ�ह� अ�य� िव�ालयबाट पिन आएको र
IEMIS मा �िव�ी गन� छुट भएको, उप��थत सबै िव�ाथ�लाई िदवा खाजा खुवाइएको पा�लकाको भनाई रहेको छ। पा�लकाबाट IEMIS मा समावेश भए अनु�प
िव�ाथ� िव�ालयमा भए-नभएको स�ब�धमा हालस�म िव�ालय स�यापन नभएको जनाएको छ। यसबाट पा�लकाबाट िदईने िदवा खाजा, पा�पु�तक ख�रद, छा�वृ��
आिद िनकासाको यथाथ� खच� यिकन ह�न सकेन। IEMIS त�या� भ�दा बढी िव�ालयको खातामा भएका िविभ� िनकासा रकमको सदपुयोग स�ब�धमा पा�लकाबाट
अनुगमन भई यिकन ह�नुपद�छ।

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

िव�ालय िश�क दरव�दी �थायी पदपुत� पदपुत� म�ये करार राहत र अ�थायी िव�ाथ� सं�या

३२ वटा िव�ालयको ज�मा १८२ ७९ १०३ ४२५५

यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ । • ३२ िव�ालयमा १८२ िश�क दरब�दी रहेकोमा ७९ पदमा �थायी पदपुत� भएको, १०३ जना राहत अ�थाई र करारमा
िश�क रहेको दे�ख�छ । दरब�दी अनुसारको िश�क पदपुत� ह�नुपद�छ । िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क बढी भएकोबाट कम भएको िव�ालयमा िश�कको दरब�दी
िमलान एंव �यनु िव�ाथ� भएका िव�ालयह� स�भा�यताका आधारमा मज� गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ दोहोरो यातायात सुिवधा 
साव�जिनक काया�लयले खच� ले�दा िमत�यियता अपनाई �यि�लाई दोहोरो सुिवधा भू�ान नह�ने गरी खच� ले�नु पद�छ।गो.भौ.१०१।०७८।३।०२ बह��े�ीय पोषण तथा
खा� सुर�ा काय��म स�ब�धी अिभमुखीकरण काय��ममा सहभागी भए बापत भिन काया�लयबाट यातायात सुिवधा �लएका �यि�ले समेत काय��ममा सहभािगता
जनाए बापत यातायात खच� लेखेकाल स�ब��धत �यि�बाट असुल ह�नुपन� �.

पदा�धकारी\कम�चारीको नाम, थर यातायात खच�

केदार �े�ी ५००

कमला काय�थ �े� ५००

छिवलाल �यौपाने ५००

काली �साद लामा ५००

काकेल लामा ५००

च�र ब.तामाङ ५००

सल ब.पा�डे ५००

ज�मा �. ३५००

३,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ नपुग पा�र�िमक कर 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ (१) मा ��येक बा�स�दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कम�चारी वा कामदारले �ा� गरेको आयको गणना गदा� समावेश ग�रने
नेपालमा �ोत भएको कुनै रकम भु�ानी गदा� अनुसूची-१ बमो�जमका दरले ह�ने भू�ानीमा करक�ी गनु�पन� �यव�था उ�ेख छ। काया�लयले िन�न कम�चारीह�को
पा�र�िमक आयमा १% भ�दा बढी दरमा कर ला�े भएतापिन िनयम बमो�जम कर�ी गरेको छैन। अपुग पा�र�िमक कर असुल गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपन�
�.

�स.नं. कम�चारीकोनाम, थर वािष�क आयरकम घटाउनपाईने(�थम सीमा, दगु�म भ�ा, जीवनिबमा) करयो�यआय पा�र�िमक कर

१ सुरेश साह, �सअहेव ५९१४०२ ४८५००० १०६४०२ ११२८०

२ �शा�त �वाली, मेअ ४९५५८० ४८५००० १०५८० १०५८

३ स��दप पौडेल, मेअ ६४००३९ ४८५००० १५५०३९ २१००७

ज�मा �. ३३३४५

३३,३४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ �वा��य कम�चारी दरब�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका �वा��य सं�थाह�मा दरब�दी अनुसार कम�चारी पदपूित� भई िनयिमत �वा��य सेवा �वाहको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह
अ�तग�त �ाथिमक �वा��य के��-१, आधारभूत �वा��य के��-४ र �वा��य चौक�-३ गरी ज�मा ८ वटा सामुदाियक �वा��य सेवा �दायक सं�था रहेको छ।

पा�लका अ�तग�त �वा��य
सं�था

ज�मा
दरव�दी

�थायी
पदपुत�

पदपुत� म�ये
करार

कैिफयत

८ वटा ४५ १० ४१ ३ जना छा�वृ�� करार, अनमी,�याब टे��न�सयन र फाम��स� ३ जना दरब�दी
भ�दा बािहर

पा�लकाले दरब�दी अनुसार मा� कम�चारीको पदपूित� गनु�पद�छ।पा�लकाले िदएको िववरण अनुसार छा�वृ�� करार बाहेक अ�य ३ जनालाई करारमा पदपूित� गन� िम�ने
दे�खदनै।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६५ न�स भ�दा बढी दरमा भू�ानी 
पा�लकाले काय��म खच� स�ब�धी खच� गन�का लािग पा�लका �तरीय काय� संचालन िनद�िशका �वीकृत गरेर काया��वयनमा न�याएको र अथ� म��ालयको काय� संचालन
िनद�िशकालाई आधार मानी काय��म संचालन गरेको कुरा काया�लयबाट खु�न आएको छ। अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका, २०७५ को बुदा नं.७.१.१५ मा
नेपाल सरकारका ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट ह�ने काय��ममा ला�े खच�को अ�धकतम न�स उ�ेख छ। िनद�िशकाको बुदा नं.७.१.१५ मा आ�त�रक
�िश�कले क�ा संचालन गरेबापतको �िश�ण भ�ा नपाउने तर काय�प� बापत (गाउँपा�लका�तर) �.७०० का दरले पाउने �यव�था छ।तर बालिबवाह अ��यका लािग
समुदाय प�रचालन काय��ममा िन�न गो.भौ.बाट पा�लकाकै आ�त�रक �िश�कलाई न�स भ�दा बढीका दरले भू�ानी भएको दे�खएकाले बढी भू�ानी(कर क�ी पिछ)

को रकम स�ब��धतबाट असुल भई �देश संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपद�छ। �.

गो.भौ.१९-०७८।३।२३

कम�चारीको नाम, थर सेशन सं�या ह�नुपन� दर भू�ानी दर बढी भू�ानी(करकि� पिछ)

सुरेश साह २ ७०० १३०० १०२०

िभमादेवी दलुाल ६ ७०० १३०० ३०६०

ज�मा �. ४०८०

४,०८०

६६ बढी दरमा बैठक भ�ा 
बागमती �देश अ�तग�त रहेका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को अनुसूची-१क मा गाउँपा�लकाका स�पूण� पदा�धकारीको
बैठक भ�ा �ित बैठक �.१००० तोिकएको छ। पा�लकाले गाउँपा�लका उपा�य�को संयोजक�व रहेको अनलाईन घटना दता� स�ब�धी बैठक भ�ा बापत अ�य�
सिहत ६ जना पदा�धकारी, कम�चारी सिहतको ज�मा ४२ वटा बैठक भ�ाको �.१००० का दरले बैठक भ�ा िदनुपन�मा �.१५०० का दरले गो.भौ.१२०-०७८।३।१९
बाट फुपा िछ�रङ तामाङलाई �.६३००० भू�ानी गरेको छ।तर िनजले स�ब��धत �यि�ह�लाई भ�ा बुझाएको भपा�ई पेश नभएकोमा भपा�ई पेश गन� तथा तथा बढी
दरमा बुझाएको रकम समेत असुल ह�नुपद�छ । �.

पदा�धकारी\कम�चारीको नाम, थर बैठक सं�या बढी दर(कर कि� पिछ) बढी भू�ानी

३४,८५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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केदार �े�ी ७ ४२५ २९७५

कमला काय�थ �े� ७ ४२५ २९७५

शैले�� भ�डारी ७ ४२५ २९७५

कुशल अ�धकारी ७ ४२५ २९७५

फुपा िछ�रङ लामा ७ ४२५ २९७५

सुिम�ा नेपाल ७ ४२५ २९७५

ज�मा �. १७८५०

�यसैगरी �धानम��ी रोजगार काय��मको अनुगमन बैठक भ�ा बापतको गो.भौ.१२-०७८।३।२५ बाट अ�य� सिहत ८ जनाको कुल ४० बैठकको �.१००० का दरले
भू�ानी ह�नुपन�मा १५०० का दरले भू�ानी भएकाले बढी भू�ानी रकम कर क�ी गरी असुल ह�नुपद�छ । �.

पदा�धकारी\कम�चारीको नाम, थर बैठक सं�या बढी दर(कर कि� पिछ बढी भू�ानी

केदार �े�ी ५ ४२५ २१२५

कमला काय�थ �े� ५ ४२५ २१२५

शैले�� भ�डारी ५ ४२५ २१२५

संजय �याकुरेल२१२५ ५ ४२५ २१२५

�ानु तामाङ ५ ४२५ २१२५

कुशल अ�धकारी ५ ४२५ २१२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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रोिहत पराजुली ५ ४२५ २१२५

ख�ब�वज काक� ५ ४२५ २१२५

ज�मा �. १७०००

६७ �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 पा�लकाले �थानीय तहिभ�का वडाह�मा बाटो सो�लङ,

�सढी िनमा�ण, ढु�ाको गारो लगाउने काय� लगायत १७ योजना स�ालन गरी यस वष� ३९५ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �यालामा �.१ करोड ९८ लाख ६१ हजार
७२ खच� लेखेको छ। लि�त वग�लाई �यूनतम १७ दे�ख १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत �.२ करोड ८ लाख
८८ हजार ७ सय ७७ 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ कृिष अनुदान काय��म 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ ।
पा�लकाले देहायअनुसार कृिष, पशु, सहकारी सं�थालाई पशु पालन, िविभ� कृिष पकेट काय��म, कृिष सामा�ी ख�रदमा अनुदान िदई खच� लेखेका छन । तर
पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �प�
�थानीय अनुदान नीित तथा काय�िव�ध नभएको, कितपय अनुदानमा �ािव�धक मू�या�न सिहत भू�ानी ह�नुपन�मा िबल भपा�ई, डोर हा�जरीका आधारमा भू�ानी भएको
दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तह र वडा माफ� त िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी �प� काय�िव�ध
अपनाई �ािव�धक मू�या�न गरेर मा� अनुदान िदनुपद�छ।साथै िवत�रत अनुदानबाट लाभ�ाहीको जीवन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग
गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

गो.भौ. काय��मको नाम लाभ�ाही अनुदान रकम

१४९ बा�ापालन पकेट �थापना �गितिशल पशुपं�ी तथा कृिष फम� ९५०००

१५० बा�ा पकेट �थापना देव�काश कृिष तथा पशुपं�ी फम� १६००००

१५१ तरकारी पकेट �थापना चेतनिशला कृिष सहकारी सं�था �ल ३८८०००

१५२ बा�ा पकेट �थापना ल�से यवुा कृिष तथा पशुपं�ी फम� ५५००००

१५३ बा�ा पकेट �थापना ��ायणी �गितिशल कृिष सहकारी सं�था ८५०००

१५४ बा�ा पकेट �थापना बह�मुखी कृषक समूह ९५०००

१५५ खा�ा� बाली पकेट काय��म आ�मिनभ�र �यौपाने कृषक समूह ६८६५००

१५६ बा�ा पकेट �थापना सुरा उ�मी बह�उ�े�यीय कृिष तथा पशु फम� ८४६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६९ बढी �ेड भू�ािनः 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ मा तलबी �ितवेदनमा पा�रत भए अनुसारको भ�दा बढी �ेड रकम भु�ािन गन� निम�ने �यव�था रहेको छ ।पा�लकाले िविभ� गो भौ बाट
कम�चारीको तलब �ेड सिहत भू�ािन गरेको छ। पा�लकाले सुिनता खितवडालाई साउन, भदौ, असोज र चाडवाडको पा�र�िमक भू�ािन गदा� १।१ �ेड बढी ह�ने गरी
�ित �ेड � ८८७ का दरले ज�मा � ३५४८ बढी भ�ािन र कृ�ण बहादरु तामा�लाई चाडवाड खच� भू�ािन गदा� १ �ेड � ८८७ बढी भू�ािन भएकोले पाउने �ेड रकम
भ�दा बढी भू�ािन भएको अशुल ह�नुपन� �

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

६९.१ सुिनता खितवडा ३,५४८

६९.२ कृ�ण ब तामाङ ८८७

४,४३५

७० पदा�धकारी तथा कम�चारीको दोहोरो सुिव�ध भू�ािनः 
अथ� म��ालयबाट �कािशत काय� संचालन िनद�िशका २०७५ मा भ�ा रकम उपल�ध गराउँदा दोहोरो नह�ने गरी उपल�ध गराउनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले िविभ� िमित
र भौचरबाट देहायबमो�जमका कम�चारी तथा पदा�धकारीह� �मणमा रहेको उ�ेख गरी दिैनक भ�ा तथा �मण खच� भु�ानी िदएको दे�ख�छ। सोही समयको िबचमा
पा�लकाको िविभ� बैठकमा उप��थित भएको जनाइ बैठक भ�ा पिन भु�ानी िदएको दे�ख�छ। रात िवताउने गरी �मणमा गएको सुिवधा �लएको सद�य उ� समयको
बैठकमा उप��थत ह�ने अव�था नह�ने भएकोले दोहोरो पारी भु�ानी िदएको भ�ा रकम असुल ह�नुपन� �..

नाम गो भौ �मण अव�ध गो भौ बैठक िमित दोहोरो परेको रकम

केदार �े�ी १२३ ०७७।६।१९ दे�ख २५ १८६ र २२२ ०७७।६।२२ र ६।२२ १००००

केदार �े�ी ५०५ ०७७।९।२१ दे�ख २७ ५३४ र ३६० ९।२३ ९।२६ र २७ १००००

केदार �े�ी ५०५ ०७७।११।८ दे�ख १५ ४४२ र ५३४ ११।११ र ११।१२ १००००

कमला �े� काय�थ ५०५ ०७७।९।११ दे�ख १८ ५०७ अनुगमन ९।१३ र ९।१६ मा २ वटा १००००

८५,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कमला �े� काय�थ ५०५ ०७७।११।४ दे�ख ११ ४४२ र ५०७ अनुगमा ११।५ मा २ वटा १००००

कमला �े� काय�थ २५५ ०७८।३।२० दे�ख २६ काय�पा�लका बैठक काय�पा�लका बैठक १००००

शैले�� भ�डारी ४२ ०७७।४।२।३। काठमाडौ दोहोरो परेको ४६ ०७७।४।२दे�ख ६ काठमाडौ २०००

शैले�� भ�डारी ४२ ०७७।५।२३ दे�ख २६ �िव�धक सहायक पदपूित� ०७७।५।२५ ५२००

शैले�� भ�डारी ३७७ ०७७।१०।२९ दे�ख ११।४ िव�ालय अनुगमन ०७७।११।३ ८४००

शैले�� भ�डारी ४९८ ०७७।१२।१६ दे�ख १८ िव�ालय अनुगमन १२।१७ ३६००

कुशल अ�धकारी ४७ ०७७।५।३० दे�ख ६।१ १०४ गाउ िश�ा सिमित बैठक ६।२९ २७००

कुशल अ�धकारी १८९ ०७७।७।२३ दे�ख २६ ५२६ ७।२४ ३९००

ज�मा ८५८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७१ काया�लय समयमा बसेको बैठक भ�ाः 
अथ� म��ालय�ारा जारी काय� स�ालन िनद�िशका २०७५ को खच�को मापद�डमा काया�लय समयमा बैठक व�दा तथा एउटै िनकाय र अ�तरगतका पदा�धकारी/
कम�चारीमा� ब�ने बैठकमा भ�ा नपाउने उ�ेख छ। पा�लकामा गो भौ नं ४१ र ७७ िमित ०७७।५।२९ बाट सहायक �तर चौथो तहको कम�चारीह�को का स मू का
लािग बसेको बैठकको भ�ा देहाय बमो�जम भु�ािन गरेको पाईयो ।काया�लय समयमा काया�लयकै काम गरेबापत भ�ा पाउने �यव�था नरहेकोले स�ब��धतबाट असुल
ह�नुपन� �

गो भौ नं कम�चारीको नाम भ�ा दर बैठक सं�या कर क�ी पछी भ�ा रकम

४१ र ७७ शैले�� भ�डारी १५०० ३ ३८२५

४१ र ७७ अजु�न बहादरु ख�का १५०० २ २५५०

४१ सुरेश शाह १५०० १ १२७५

७७ संजय �याकुरेल १५०० १ १२७५

७७ सल बहादरु पा�डे १५०० १ १२७५

७७ अिनल भ�डारी १५०० १ १२७५

ज�मा ११४७५

११,४७५

७२ काया�लय समयमा ठे�का खो�दा बसेको बैठक भ�ाः 
अथ� म��ालय�ारा जारी काय� स�ालन िनद�िशका २०७५ को खच�को मापद�डमा काया�लय समयमा बैठक व�दा तथा एउटै िनकाय र अ�तरगतका पदा�धकारी/
कम�चारीमा� ब�ने बैठकमा भ�ा नपाउने उ�ेख छ। पा�लकामा गो भौ नं २९१ पू�जगतबाट िविभ� िमितमा ई िबडको ठे�का खो�दा बसेको वठैकमा भु�ानी भएको �.

३३१५० बैठक भ�ा रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �....

पदा�धकारी तथा कम�चारी बैठक सं�या भ�ा दर ज�मा रकम करक�ी पिछ भ�ािन रकम

३३,१५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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केदार �े�ी २ १५०० ३००० २५५०

कमला �े� काय�थ २ १५०० ३००० २५५०

शैले�� भ�डारी २ १५०० ३००० २५५०

संजय �याकुरेल २ १५०० ३००० २५५०

ख�ब�वज कािक� २ १५०० ३००० २५५०

कुशल अ�धकारी २ १५०० ३००० २५५०

स�तोष सापकोटा २ १५०० ३००० २५५०

रोिहत पराजुली २ १५०० ३००० २५५०

सुकुलाल तामाङ १ १५०० १५०० १२७५

हरीशरण व�नेत २ १५०० ३००० २५५०

नानीराम पराजुली २ १५०० ३००० २५५०

अिमरजन नेपाल १ १५०० १५०० १२७५

अजु�न बहादरु महत १ १५०० १५०० १२७५

�धरज राउत १ १५०० १५०० १२७५

�ेम �साद सापकोटा २ १५०० ३००० २५५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा ३३१५०

७३ �मण आदेश �वीकृितः 
बागमती �देश सरकार�ारा �कािशत �देश राजप�को दफा ७ को उपदफा ३ मा उपदफा १ बमो�जम �मण गदा� ३ िदन स�मको �मण आदेश गाउँपा�लका अ�य�
�वयम् ले �वीकृत गन� स�ने र सो भ�दा बढी िदनको �मण आदेशको लािग काय�पा�लकाको बैठकबाट �वीकृत वा अनुमोदन गनु�पन� �यव�था उ�ेख रहेको छ। छनौटमा
परेको िविभ� भौचरबाट गाउँपा�लका अ�य� केदार �े�ीले िविभ� ९ वटा िमितमा काठमाडौ हेटौडा आिद �थानमा �मण गदा� ३ िदन भ�दा बढी ७ िदनस�म आफैले
�मण आदेश �वीकृत गरी � ९०००० भू�ािन भएको छ। काय�पा�लकाबाट �वीकृत �मण आदेश पेश ह�नुपन�मा सो नभएको िनयमस�मत नदे�खएको �

९०,०००

७४ यातायात खच�ः 
अथ� म��ालयबाट �कािशत काय� संचालन िनद�िशका २०७७ मा सेवा सुिवधा उपल�ध गराउँदा दोहोरो नह�ने गरी उपल�ध गराउनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाबाट यातायात
सुिवधा उपल�ध गराएका पदा�धकारीलाई पा�लकाको नवौ गाउँसभामा उप��थत भएवापत बैठक भ�ा भु�ानी िदएको अव�थामा यातायात खच� िदन िम�ने दे�खदनै।
पा�लकाको २०७८ असारमा स�प� नवौ गाउँसभामा उप��थत सद�य आम���त सद�य तथा कम�चारीह�लाई बैठक भ�ा �दान गरेकोमा गो भौ नं. ६४० िमित
०७८।३।२१ बाट पा�लकाका पदा�धकारीलाई सभामा उप��थत भएको भनी पा�लकाबाट यातायात सुिवधा �लएका पा�लका अ�य� लगायत १० जनालाई समेत
�.१००० का दरले �.१०००० यातायात खच� भु�ानी िदएको दे�खयो। सभामा उप��थत पदा�धकारीलाई बैठक भ�ा भु�ानी िदएकोमा पुनः यातायात खच� भनी थप
रकम खच� लेखेकोले उ� रकम असुल गनु� पद�छ �..

नाम पद रकम

केदार �े�ी अ�य� १०००

कमला �े� काय�थ उपा�य� १०००

मधु बहादरु थापा सभा सद�य १०००

छिवलाल �यौपाने सभा सद�य १०००

वीरमान तामाङ सभा सद�य १०००

१०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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काली �साद लामा सभा सद�य १०००

िवकास �े� सभा सद�य १०००

िच� बहादरु तामाङ सभा सद�य १०००

काक� ल लामा सभा सद�य १०००

चरी बहादरु तामाङ सभा सद�य १०००

ज�मा १००००

७५ यातायात खच�ः 
कानूनमा तोिकए भ�दा बाहेकका सिमितको बैठक भ�ा तथा काया�लय समयमा काया�लय प�रसरमा बसेको बैठकको यातायात खच� पाउने �यव�था छैन। यस बलेफ�
गाउँपा�लका वडा नं १ मा रहेको जलिवरे �ाथिमक �वा��य के��मा िशव शंकर म�डलले काय��म संचालन गरी �वा��य �यव�थापन सिमितको बैठक बसी यातायात
खच� भू�ािन गरेको छ। अ�य� मधु बहादरु थापा लगायत ११ जनाले िविभ� िमितमा बसेको बैठकको यातायात खच� भनी गो भौ नं ५८६ बाट � ४८००० भू�ािन
भएको छ। िदन निम�ने खच� िदएकोले स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �

४८,०००

७६ बढी दरमा बैठक भ�ाः 
बागमती �देश अ�तग�त �थानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�व�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन
समेत) को दफा ३ (क) (१) मा �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची १ मा उ�ेख भएका सूिवधा मा� पाउने उ�ेख छ । पा�लका अ�य� तथा उपा�य�को
संयोजक�वमा बसेको बैठकको भ�ा � १००० ह�नुपन�मा गो भौ नं १७९ र ५०७ बाट � १५०० का दरले भ�ा �दान गरेको ह�नाले बिढ दरमा भू�ािन भएको भ�ा
रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �

नाम बैठक सं�या भू�ािन भएको बैठक दर बढी दर बढी रकम

केदार ��ी ११ १५०० ५०० ५५००

४३,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कमला �े� काय�थ ११ १५०० ५०० ५५००

शैले�� भ�डारी ११ १५०० ५०० ५५००

संजय �याकुरेल ७ १५०० ५०० ३५००

सल बहादरु पा�डे ४ १५०० ५०० २०००

ख�ब�वज काक� ७ १५०० ५०० ३५००

कुशल अ�धकारी ९ १५०० ५०० ४५००

स�तोष सापकोटा ७ १५०० ५०० ३५००

नानीराम पराजुली ७ १५०० ५०० ३५००

कुमारी शा�ती धामी २ १५०० ५०० १०००

िवजय िघिमरे ४ १५०० ५०० २०००

�धरज राउत २ १५०० ५०० १०००

र�जु मो�ान २ १५०० ५०० १०००

राम ख�का २ १५०० ५०० १०००

ज�मा ४३०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७७ करार कम�चारीलाई मह�ी भ�ाः 
सामा�य �शासन म��ालयको च.नं.२१७ िमित २०७४।०१।२५ को प�रप� अनुसार करार सेवामा काय�रत कम�चारीह�ले महंगी भ�ा पाउने दे�खदनै । पा�लकाले उ�
�यव�था िवप�रत िविभ� भौचर र िमितबाट पा�लकामा काय�रत करारका कम�चारीह�लाई साउन,भदौ र असोजमा १४ जना, काित�क र मं�सरमा १५ जना, पुस दे�ख
असारस�म १९ जनालाई �ित �यि� �ित मिहना � २००० का दरले ज�मा � ४१०००० मह�ी भ�ा भू�ािन िदएको छ । उ� रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन�
दे�खएको �.....

४१०,०००

७८ सामा�ी ख�रदको रकम सोधभना�ः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� सीिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ ।सोही िनयमावलीको िनयम १२३ को उपिनयम ८ मा सेवा
�दायक तथा आपूित�कता�लाई प�चीस हजार �पयाँ भ�दा वढी रकम भु�ानी गदा� एकाउ�टपेयी चेक माफ� त गनु� पन� उ�ेख छ । लेखापरी�णको �ममा नमुना छनौटमा
परेका देहाय अनुसारका कारोवारह�को परी�ण गदा� सेवा �दायक तथा आपूित�कता�को नाममा एकाउ�टपेयी चेक माफ� त भु�ानी िदनुपन�मा वडाका अ�य�, सिचव
तथा पा�लकाका कम�चारी लगायतका पपदा�धकारी तथाकम�चारीह�ले सामान ख�रद वापतको रकम भु�ानी �लएको पाईयो । साथै भु�ानी �लने पदा�धकारी तथा
कम�चारीह�ले सामा�ी आपुत�कलाई रकम बुझाएको भरपाईह� समेत संल� राखेको पाईएन । जसबाट खरीद काय�मा �ितपधा� सिमित ह�न पुगेको छ । अनुगमन गरी
िनय��ण गनु�पन� �य��ले नै भु�ानी �लने तथा उ� सामानह� प�लकाको मूल �ज��समा समेत दा�खला नभई स�ब�धीत वडामा मा� दा�खला ह�ने दे�खयो । तसथ� सेवा
�दायकलाई एकाउ�टपेयी चेक माफ� त स�ब�धीत आपुत�कको नाममा नै भु�ानी िदई सामा�ी ख�रद वापतको रकम पदा�धकारीले र कम�चारीले भु�ानी �लने तथा
िनजह� पुनः आपुत�कलाई नगदमा भु�ानी िदने �कृया िनय��ण गनु� पद�छ ।

७९ बढी भाडा भू�ािनः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन�
वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था छ । गो
भौ नं ५८९ बाट गोकण� बहादरु �े�लाई घरभाडा मा�सक � १८९३८ का दरले ९ मिहनाको � १७०४४२ र एउटा कोठाको १ मिहनाको � ३७८८ गरी ज�मा �
१७४२३० भू�ािन गनु�पन�मा � १८१७९४ भू�ािन भएको छ। बढी भू�ािन भएको रकम असुल ह�नुपन� �

७,५६४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८० अनुदान रकमः 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने
�यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई
िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७७ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत
िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट १९ वटा िव�ालयलाई �. ५१ लाख ५० हजार तलब भ�ा
भु�ानीको लािग अनुदान �दान गरेको पाईयो। पा�लकाबाट अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको िवषयमा अनुगमन गरी अनुदानको सही सदपुयोग गराउने तफ�
पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

८१ �याियक सिमितको सद�य बाहेकलाई बैठक भ�ाः 
नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा २१७ मा ��येक �थानीय तहमा उपा�य�\उप �मुखको संयोजक�वमा ३ सद�यीय �याियक सिमित रहने �यव�था रहेको छ।
�यसैगरी बागमती �देश सरकारले �थानीय तहका पदा�धकारीको सेवा, सुिवधा स�ब�धमा बनाएको "�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन,

२०७५" को अनुसूची-१ग मा �याियक सिमितको संयोजक र सद�यका लािग मा� बैठक भ�ा िदन पाउने �यव�था उ�ेख छ।�याियक सिमित संयोजक र सद�यलाई
�ित बैठक �.१२०० र �.१००० िदनुपन� �यव�था भएतापिन काया�लयले देहाय बमो�जमका गो.भौ. बाट �याियक सिमित सद�य लगायत अ�य कम�चारीलाई बैठक
भ�ा िवतरण गरेको छ। �याियक सिमित सद�य भ�दा फरक �यि�ले बुझेको उ� बैठक भ�ा रकम स�ब��धत बाट असुल ह�नुपन� �

गो भौ नं पदा�धकारी तथा कम�चारीको नामा बैठक सं�या बैठक दर कर क�ी पछी भू�ािन रकम

७२ र २०६ केदार �े�ी २३ १००० १९५५०

७२ र २०६ शैले�� भ�डारी १८ १००० १५३००

७२ र २०६ कुशल अ�धकारी १५ १००० १२७५०

ज�मा ४७६००

४७,६००

८२ दोहोरो चाडपव� खच�ः १४५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िश�क सेवा ऐन मा िश�कले आफूले रोजेको चाडपव�मा बष�मा १ पटक १ मिहनाको तलब बराबरको रकम चाडपव� खच� �व�प पाउने �यव�था रहेको छ। �ी जलवीरे
�याली �या�पसका देहाय बमो�जमका िश�कलाई संघीय शसत� शीष�कबाट आ��वन मिहनाको पा�र�िमक संगै चाडपव� भ�ा भू�ािन भएकोमा पुन नगरपा�लका चालु
शीष�कबाट उप �ा�यापकको �पमा अ�यापन गरेको बापत �ावण दे�ख काित�क मिहना स�मको पा�र�िमक र चाडपव� खच� समेत भू�ािन भएको ह�नाले दोहोरो परेको
रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �

�स नं नाम रकम

१ राजेश कुमार थापा १५०००

२ िशव बहादरु �े�ी १००००

३ राज कुमार ढंुगाना १००००

४ कुमार सापकोटा १००००

५ �वर बहादरु भ�डारी १००००

६ कृ�ण �साद पौडेल १००००

७ िहरालाल �यौपाने १००००

८ बालकृ�ण �यौपाने १००००

९ भूिमन�द ितम��सना १००००

१० राज कुमार �े� १००००

११ महेश थापा १००००

१२ कैलाश कुमार थापा १००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ तुलसी �साद च�लागाई १००००

१४ अिनता सापकोटा १००००

ज�मा १४५०००

८३ वडाको खच�ः 
पा�लकाले सभाबाट ��येक वडालाई चालु तथा �शासनीक खच� वापत �ित वडा �.२ लाख का दरले बजेट िविनयोजन गरेको छ । उ� बजेटबाट वडाले दनैीक काय�
संचालनका लािग आव�यक पन� काय�लय संचालनका मालसामान तथा अ�य �शासनीक खच�ह� गन� गरेको �यहोरा लेखापरी�णको �ममा जानकारी �ा� भएको छ ।
तर वडाले उ� बजेटवाट काया�लय संचानलका लािग आव�यक मालसामानह� ज�तै फोटोकपी पेपर, टोनर, लगायतका सामानह� वडा आफैले ख�रद गन� तथा सोको
दा�खला समेत वडामा मा� ह�ने पा�लकाको �ज�सी अिभलेखमा उ� ख�रद ग�रएका सामानह� को िववरण उ�ेख नह�ने �यहोरा छलफलको �ममा जानकरी �� भएको
छ । साथै लेखापरी�णको �ममा वडाको �ज�सी िकताब माग गरी परी�ण गदा� वडाले नख�ने सामानह� दा�खल गन� गरेको समेत दे�खएन । जसबाट वडाबाट ख�रद
भएका भनी भु�ानीका लािग पा�लकामा पेश भएको िवल तथा दा�खला िववरण यथाथ� ह�न भ� सिकने अव�था समेत रहेन । तसथ� यस स�ब�धमा पा�लकाले आव�यक
काबा�ही गरी वडाबाट ख�रद भएका सामानह�को यथाथ�ता यिकन ह�नुपद�छ । साथै य�ता सामा�ी पा�लकाबाटै ऐन तथा िनयमावलीको पालना गरी ख�रद गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८४ िबजुलीमा ज�रवानाः 
सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) ऐन, २०६४ को दफा २४ मा आफूले स�पादन गन� काम िनधा��रत समयमानै स�पादन गन� आफैले पहल गन� उ�रदािय�व
�ज�मेवार पदा�धकारीको ह�ने �यव�था छ। तर पा�लकाले समयमै िव�ुत महसुल नितरी जरीवाना �व�प थप द�तुर वापत िन�न गो.भौ. बाट भु�ानी गरेकोमा अिनयिमत
खच� �

गो भौ नं िववरण ज�मा रकम ज�रवाना रकम

१०५ गाउँपा�लका २९००० ४२००

९१ �ाथिमक �वा��य के�� जलिवरे ४९३१४ ३७०३०

३५१ �ाथिमक �वा��य के�� जलिवरे ३७३३३ २६९२७

३५४ ७ नं वडा काया�लय ७६२० ३७६६

ज�मा ७१९२३

७१,९२३

८५ शी�कलाई दोहोरो सुिवधाः 
पा�लकाले गो भौ नं २९४ बाट जलिवरे �याली �या�पसलाई � ७००००० अनुदान �दान गरेको छ।उ� अनुदान रकमबाट �या�पसले िश�कह�को तलबमा खच�
गरेको पेरोल पेश गरेको छ।जुन पेरोल परी�ण गदा� १ जना �या�पस �मुख र १४ जना उप �ा�यापक भनी तलब भू�ािन गरेको दे�ख�छ।एउटा िव�ालयमा १४ जना
उप �ा�यापक रहने �यव�था नरहेको तथा १४जना नै िविभ� िव�ालयका �धान अ�यापक तथा �थायी िश�क र राहत दरब�दीमा काय�रत रहेका र शसत� तफ� बाट
तलब �ा� गरेका दे�खएको छ।एक �यि�ले एउटा भ�दा बढी पदमा रही दोहोरो तलब भ�ा �लन िम�ने �यव�था नभएकोले उ� रकम िदन िम�ने आधार पेश ह�नुपन�
अ�यथा असुल ह�नुपद�छ। �

७००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८६ �देश पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म तफ� ः 
�गित िववरण- �देश पूवा�धार िवकास काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने �देश पूवा�धार िवकास काय��मको लािग यस
पा�लकालाई ६ योजना संचालन गन� � ८० लाख २७ हजार बजेट �ा� भएकोमा उ� योजना काया��वयन ग�र �.७७०५९५५ ।०० खच� भई ९६ �ितशत खच� �गित
भएको छ ।

८७ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मः

८७.१ �गित िववरण- �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (संचालन काय�िव�ध) िनयमावली २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने
�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मको 6 योजनाको लािग यस पा�लकालाई �. ५५ लाख बजेट �ा� भएकोमा यस वष�
पा�लकाले �. ५५ लाख नै खच� गरी १०० �ितशत िव��य �गित भएको छ ।

८७.२ बढी भू�ािनः पा�लकाले िव�लेषण गरी तयार पारेको दररेट अनुसार योजनाको भू�ािन िदनु पद�छ।�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी
काय��म अ�तग�तका िविभ� योजनामा देहाय बमो�जमका काय�ह�मा फरक दर �योग गरेकोले बढी भू�ािन भएको रकम
समब��धतबाट असुल ह�नुपन� �

योजनाको नाम काम प�रमाण भएको दर ह�नुपन� दर फरक दर बढी भू�ािन

टारी �या�पस जाने बाटो िप �स �स १।२।४ ४७।४२ ११७८६ १०३९२ १३९४ ६६१४९

टारी �या�पस जाने बाटो �टोन मे�सनरी वाल १।६ १।७४ ९२८७ ७७४२ १५४५ २६८९

िव�लुङ मोटरबाटो िनमा�ण �टोन मे�सनरी वाल १।६ ७३ ९२८७ ७७४२ १५४५ १०५४८५

ज�मा १७४३२३

१७४,३२३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८७.३ गो भौ नं १० बाट सुगुरे पुछार माझगाउँ �संचाई योजना िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई काय� स�प� गरी भू�ािन भएको छ। उ�
योजनाको लागत अनुमान तयार गदा� 63 mm HDPE pipe (service pn 10) को पाईप २२०० प�रमाणमा २२१ को दरले �
४८६२०० मू�यको �योग ह�ने भनी लागत तयार गरेकोमा काय� स�प� िबलमा उपभो�ा सिमितले १७५० िम पाईप � ३२९।९४ को
दरमा �योग गरेको िबल पेश गरेको छ ।यसरी लागत अनुमान भ�दा बढी दरमा काय�स�प� भइ भू�ािन भएको छ। लागत अनुमान
तयार गदा� pn 10 नभइ pn 6 को भएको र २२१ मा pn 6 को मु�य भएको ले�नमा ग�ती भएको काया�लयको भनाइ रहेको छ ।यसरी
लागत अनुमान तयार गदा� �प� �पमा खु�नेगरी गनु�पन� दे�ख�छ।

८८ जिटल संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी
िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकालेआर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका अ�य भवन, खानेपानी टंक�लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना
िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह�माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन
उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन्

गो भौ उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण स�प� रकम भु�ानी रकम

२७-२०७७।७।१७ �वा��य चौिक भवन िनमा�ण उ स भवन िनमा�ण काय� ७२४५२५४ ४२८४९३८

६२-२०७७।१०।१२ �ाथ�िमक �वा��य के�� भवन िनमा�ण उ स भवन िनमा�ण काय� ७०२६४०८ १७०८४१६

२८,६६-२०७७।१०।१४ ६ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ स वडा भवन िनमा�ण ( रिनङ िवल - ४७७९१६२

१६७-२०७८।२।१८ ५ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ स ५ नं वडा भवन िनमा�ण(रिनङ िवल) - ४८१७०४८

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित तथा लाभ�ाही समुदायलाई ह�ता�तरण नह�ने योजनाह� उपभो�ा सिमितबाट गराउन िम�ने
�यव�था गरेको दे�खदनै । मा�थ उ�ेख भए अनुसार काया�लय भवन तथा सरकारी संरचना उपभो�ा सिमितबाट गराउन िम�ने दे�खदनै । तसथ� काया�लय �योजनका
लािग आव�यक िनमा�ण काय� तथा उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण नह�ने योजनाह� उपभो�ा सिमितबाट गन� गराउने काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८९ �टोन �यािक�मा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले ��वकृत नम�सको आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �षव�था छ ।
साथै पा�लकाले �तेक वष� �ज�ा दररेटलाई आधार मािन िनमा�ण काय� तथा सामा�ीको दर िव�लेषण गरी उ� दर िव�लेषण ��वकृत गराई रा�नु पद�छ । यो वष�
पा�लकाले ��वकृत गरेको दर िव�लेषण अनुसार �यािवयन( जाली) मा ढु�ा भन� काय�को दर �ित घन िमटर � २२२०।०३ ��वकृत गरेको छ । िविभ� योजनामा उ�
दरका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरी सोिह आधारमा भु�ानी गरेको भएता पिन लेखापरी�णको �ममा देहायका भौचरमा �टोन
�यािकङमा पा�लकाले ��वकृत गरेको भ�दा फरक दरमा भु�ानी गरेको दे�खएकोले स�व��धत उपभो�ाबाट असुल गनु�पद�छ । �

गो�वरा भौचर उपभो�ा सिमित कामको प�रमाण ��वकृत दर �योग दर बढी भु�ानी

१२४-२०७८।१।८ जलिवरे फु��पङकोट सडक घर वचाउ उ स ६२ घ िम २२२०।०३ २९८७।०९ ४७५५८

१९६-२०७८।३।२ म�ौली फाँटव��त सडक मम�त उ स ६६ घ िम २२२०।०३ २९८७।०९ ५०६२६

१९७-२०७८।३।२ सोरेिन मोड गहते थारचौर सडक मम�त उ स ३५ २२२०।०३ २९८७।०९ २६८४७

२४६-२०७८।३।२० िच��लङ सडक मम�त उ स १०४ घ िम ४४३३।७० ४७०३।५२ २८०६१

१५३,०९२

९० हेिव इ�यूपमे�टको �योग 

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

ए�साभेटर, लोडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका
उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइएको छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन

गो भौ उपभो�ा सिमितको नाम पा�लकाबाट भु�ानी
रकम

क�ट�या�टर हेभी उपकरणमा भएको
खच�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७-२०७७।८।११ वडा �त�रय सडक मम�त उ स वडा नं
१

४८५००० जुगल जलिवरे क��ट��सन (ई�धन
समेत)

५५६१९८

५६-२०७७।९।१६ वडा नं५ घडेरी स�याउने उ स ९७०००० खरे�� स�लायस�( ई�धन समेत) १०९६६४८

८९-२०७७।११।
२०

नौिवसे फु��पङकोट सडक उ स १९४००० �याफु�ा क�सट��सन �ा �ल १९५४६५

९३-२०७७।११।
२५

काितके िचलाउने सडक िनमा�ण उ स ६७९००० एल एस ए ए म��ट पप�ज क�पनी १०९३२९८

२०४-२०७८।३।६ मुलावारी वदपा� मोटरवाटो उ स ४८५००० देउराली िव�नेस �ुप �ा �ल ५४९९५०

२९५-२०७८।३।
२४

से�ताप सडक नयाँ ट�याक उ स ४८५००० एल एस ए ए म��ट पप�ज क�पनी ५६६७४८

९१ पाईप ख�रद

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९१.१ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद
िनयमावली २०६४ मा � पाँच लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, पाँच लाख भ�दा मा�थ िबस लाख �पयाँस�म �सलब�दी
दरभाउप�वाट र सो भ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमवाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा
सीमाभ�दा बढी ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�सँग एक पटक भ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ। यो वष�
गाउँपा�लकाले मा�थ उ�े�खत गो�वरा भौचरवाट िविभ� साईजका HDPE पाईप ख�रद गदा� सोझै िव�धबाट एउटै आपूित�कता�संग
पटक पटक ख�रद गरेको दे�खएकोले उ� काय� िनयम स�मत दे�खएन

९१.२ काया�लयले कुनै िनमा�ण काय� गदा� उ� िनमा�ण काय�को �ािव�धक कम�चारीबाट लागत अनुमान तयार गराउनु पद�छ । साथै िनमा�ण
काय� स�प� भएप�चात उ� िनमा�ण काय�को �ािव�धक कम�चारीबाट नापजाँच ग�र नापी िकतावमा चढाई ठे�का िवल तथा काय�
स�प� �ितवेदन तयार गरी सोिह आधारमा भु�ानी गनु� पद�छ । काया�लयले देहायका गो�वरा भौचरबाट खानेपानी तथा �संचाई
काय�को लािग िविभ� साईजका ३६९४८ िमटर HDPE पाईप सोझै ख�रद ग�र िविभ� स�लायस�लाई ज�मा � ५१६००९२। भु�ानी
गरेको छ।ख�रद भएका पाईपह� �ज�सीमा आ�दानी बाँ�ध गाउँपा�लका अ�य�को तोक आदेशमा िविभ� �यि�लाई िवतरण गरेको
दे�ख�छ । यसरी �यि� �यि�लाई िवतरण गरेको पाईप लेईङ �वाई��टङ गरेको स�व�धमा �ािव�धक कम�चारीबाट नाप जाँच ग�र नािप
िकताव तथा काय� स�प� �ितवेदन समेत तयार गरेको नदे�खएकोले िवतरण भएका पाईपह�को सिह सदपुयोग भएको स�व�धमा
एिकन ह�न सकेन । �यसैले ित पाईपह� लेईङ �वाई��टङ गरेको स�व�धमा �ािव�धक कम�चारीबाट नाप जाँच ग�र नािप िकताव तथा
काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नु पद�छ । �

गो�वरा भौचर नं स�लायस�को नाम पाईप प�रमाण(िमटर) ज�मा रकम भपा�ई सं�या

३५-२०७७।८।१० आ�ष ट� ेडस� १३३५ ४३७२५७ ४ जना

३८-२०७७।८।१० िववेक ट� ेडस� �ा�ल २००० ४९७००० ८ जना

४१-२०७७।८।२७ ओम का�ल�चोक हाड�वेयर ए�ड स�लायस� ७००० ४९९६८६ १८ जना

४५-२०७७।८।२५ आरती ई�टर �ाईजेज �ा �ल १६०० ४५३५७० ५ जना

५,११६,०९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३-२०७७।९।८ �यचुर ट� ेडस� �ा �ल १३४० ४४९३५९ २ जना

८५-१०७७।११।१८ स�य साईवावा ई�टर�ाईजेज ३०३९ १००००० ७ जना

९२-२०७७।११।२० स�य साईवावा ई�टर�ाईजेज १४५० ७००७३ ४ जना

९४-२०७७।११।२६ �यूचर ट� ेडस� �ा �ल ५८२० ३४६९८८ ९ जना

९६-२०७७।११।२६ आरती ई�टर�ाईजेज २१२० ४०५३२२ ९ जना

१०१-२०७७।१२।३ �ी यिुनक ट� ेडस� ४४५ ३९७४५६ १ जना

१०३-२०७७।१२।४ इिशका ट� ेडस� �ा �ल ६८० ३९९४६० नखु�ने

१०४-२०७७।१२।४ िववेक ट� ेडस� �ा �ल १८५७ ४५७८२२ ८ जना

१४०-२०७७।१२।९ िववेक ट� ेडस� �ा �ल २६७ ९९२६२ नखु�ने

१७१-२०७८।१।१४ ओम का�ल�चोक हाड�वेयर ए�ड स�लायस� ४२४५ ४९८६८० नखु�ने

१७३-२०७८।२।२४ िववेक ट� ेडस� �ा �ल ३७५० ४९७५१६ नखु�ने

ज�मा ३६९४८ ५१६००९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९२ पखा�लमा बढी दर 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
सडक तफ� को संचरचना िनमा�ण गदा� नेपाल सरकारबाट २०७५।०४।२५ मा �वीकृत दर िव�लेषण न�स� �योग नगरी फरक न�स�को �योग गरेको दे�खयो । सडकको
लािग �वीकृत न�स�को �योग गरी दरिव�लेषण गदा� पखा�ल लगाउने काय� १:४ को �ित घ.िम.� ८१४९ र १:६ को ७७४२.६० ह�ने दे�ख�छ । तर पा�लकाले लागत
अनुमान गदा� सडक िनमा�णको लािग �वीकृत भएको दरिव�लेषणको �योग नगरी डो�लडारको न�स�को �योग ग�र पखा�ल लगाउने काममा १ः४ को �ित घनिमटर �
९६१७.३४ र १ः६ को ९२८७.८२ दर िव�लेषण ग�र लागत अनुमानकै दरमा उपभो�ा सँग स�झौता भई सोही दरमा भु�ानी भएकोले पा�लकालाई देहाय बमो�जम थप
�ययभार परेको छ ।

गो�वरा भौचर उपभो�ा सिमित पखा�लको काम प�रमाण �योग गरेको दर बढी दर �ययभार रकम

१९५ लामो साँघु �वारा सडक मम�त �टोन मेिशनरी १ः४ ८४.६८ ९६१७.३४ ९६८.३४ ८१९९९

२४६ िचम�लंग रोड मम�त काय� �टोन मेिशनरी १ः४ २४.८० ९६१७.३४ ९६८.३४ २४०१४

१५७ ईलाका �हरी काया�लय क�पाउ�ड वाल �टोन मेिशनरी १ः४ ३३.१२ ९६१७.३४ ९६८34 ३४५७९

२० कागुने गोरेटो बाटो वडा नं ८ �टोन मेिशनरी १ः४ ३५.७१ ९६१७ ९६८.34 ३४५७९

१६३ �वा��य चौक� भवन िनमा�ण िप �स �स १ः२ः४ १८.२५ १६४८८७८ १३८६.३६ २५३०१

ज�मा १६५८९३

१६५,८९३

९३ दा�खलाबाँक� कर 

आय कर ऐन २०५८ अनुसार भु�ानी गदा� दफा ८८ वा ८९ बमो�जक कर क�ी गनु�पन� तथा उ� कर रकम स�ब��धत राज�व खातमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले पेश गरेको आ�थ�क िववरण अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ को चालु तफ� को िविभ� भु�ानीमा िनयमानुसार क�ी गरेको कर रकम �.१८२६८७४ संघीय
संिचतको दा�खला गरेको दे�खएन । उ� रकम पा�लका �ोतबाट खच� ले�ख संघीय संिचतकोष दा�खला गरेको �माण पेश ह�नुपद�छ । �

१,८२६,८७४

९४ संपरी�ण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य
�मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��ण भएको बे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

आ�थ�क वष� बे�जूको

दफा नं

फ��टको संि��
�यहोरा

फ��टको आधार

असलु� �माण �नय�मत पे�क�

२०७५।
७६

२४।
१

�वलालयबाट उ�
रकम असूल ग�र
दािखला गरेको
�माण पेश

१२५०० ० ० ०

२०७५।
७६

३२ अवडा अ�य�ले
भ�ुानी �लएको
रकम गोभौ ३३१
�म�त २०७६।
०२।०६ बाट
पे�क� फछ�यौट
गरेको

० ० ० ३०००००

२०७५।
७६

३४ दािखला बाँक� कर
रकम संघीय
संिचतको दािखला
गरेको �माण पेश

६०८७६३ ० ० ०

२०७५।
७६

५६ काय�स�पनन
��तवेदन पेश

० ३२००००० ० ०

२०७५।
७६

५९ बढ� भ�ुानी
रकम असूल
भएको

१८००० ० ० ०

२०७५।
७६

६० बढ� भ�ुानी
रकम असूल

३००० ० ० ०

२०७५।
७६

६१ बढ� भ�ुानी
भएको रकम
असूल भएको

२५०० ० ० ०

२०७५।
७६

६२ बढ� भ�ुानी
रकम असूल
भएको

८०० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७५।
७६

६४ ब�ढ भ�ानी
भएको �
९४४१७ म�ये �
३५४२४ असूल
भएको

३५४२४ ० ० ०

२०७५।
७६

६५ दफा न् ६० सँग
दोहोरव परेको
�माण

० १६०० ० ०

२०७५।
७६

६८ सोझै ख�रद �म�त
२०७८।०९।
२८ को दशौ
गाउँसाभाको �नण�य
नं ६ ङ बाट
�नय�म�त गरेको

० ० ९९९५१५ ०

२०७५।
७६

६९ बढ� भ�ुानी
रकम असूल
भएको

५३०० ० ० ०

२०७५।
७६

७१ सोझै ख�रद �म�त
२०७८।०९।
२८ को दशौ
गाउँसाभाको �नण�य
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