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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : तातोपानी गाउँपा�लका, जु�ला , तातोपानी गाउँपा�लका , जु�ला

काया�लय �मुख िमलन बु�थापा २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख िशवराज �यौपाने २०७७-४-१

बे�जु रकम ८६,५४४,९०२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ९,०५,९१,१७७.७९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३०,२६,६३,००० चालु खच� २७,६७,८९,०२०

�देश सरकारबाट अनुदान २,६२,९९,८५६ पँूजीगत खच� ९,३६,१९,८४०

राज�व बाँडफाँट ७,११,४७,८५५.४६ िव�ीय/अ�य �यव�था ९,६८,६३,७२१

आ�त�रक आय ४४,७६,४९७

अ�य आय ८,५५,६६,८७९

कुल आय ४९,०१,५४,०८७.४६ कुल खच� ४६,७२,७२,५८१

बाँक� मौ�दात ११,३४,७२,६८४



https://nams.oag.gov.np3 of 73

१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�धन गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
गाउँपा�लका अ�तग�त ८ वडा, ४० सभा सद�य, ५२५.५६वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १४ हजार ६ सय ३८ जनसं�या रहेको छ ।
लेखापरी�णमा पेश भएस�मको आ�थ�क कारोबारको लेखापरी�ण समि�गत लेखापरी�ण योजना, इकाइगत लेखापरी�ण योजना, �े�सत आ�थ�क िववरण, �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन, �गित
�ितवेदन, �यव�थापन �ितिन�ध�वप�, आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदन र अ�य िववरण समेतलाई आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�ण टोलीमा रहेको �सिमत साधन र
�ोत, सूचनाको किम, कम समयमा धेरै काय��े�को लेखापरी�ण गनु�पन� िव�मान अव�था, �ािव�धक �ानको सीिमतता, कारोबारको जिटलता ज�ता कारण स�पूण�  आ�थ�क कारोबारको परी�णमा
किठनाई ज�ता सीमाह� लेखापरी�णमा रहेका छन् । लेखापरी�ण ऐन, २०७५ बमो�जम लेखापरी�णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन�
सिकन ेआधार तथा काया�लयले िन��यौल गरेको जो�खममा आधा�रत �वीकृत लेखापरी�ण योजना िभ� रही नपेाल लेखापरी�ण �यव�थापन �णालीको आधारमा स�प� गरी �ितवेदन जारी
ग�रएको छ । सारभूत�पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । उ� आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी दे�खएका �यहोराह� उपर िमती २०७९।६।०३ मा
�यव�थापनसँग छलफल गरी कायम लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छनः-

२ संिचत कोषको आय �यय 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम यस गाउँपा�लकाले िव��य ह�ता�तरणबाट �ा� अनुदान तथा सहयता, आ�त�रक
आ�दानी र �थानीय सरकारबाट स�ालन भएको आयोजनाह� रपा�लकालाई एिककृत वािष�क संकेत तथा वग�करण र �या�या २०७४ �वीकृत भएको नेपाल
साव�जिनक �े� लेखामान (NPSAS)बमो�जमका फारामह� सिहतको �ाि� र भु�ानीको एक�कृत वािष�क �ितवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२)अनुसार पा�लकाको
आ�थ�कवष�२०७८।७९को �थानीय स��त कोषको आय �यय िववरण िन�नानुसार रहेको छ ।

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४३,९१,९७,७९५ ४०,६९,९३,९३२.४६ ४०,६९,९३,९३२.४६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

४३,६९,८२,७९५ ४०,४५,८७,२०८.४६ ० ४०,४५,८७,२०८.४६

११००० कर ११ ७,७५,७६,००० ७,११,४७,८५५.४६ ० ७,११,४७,८५५.४६

१३००० अनुदान ३५,५०,७३,८५० ३२,८९,६२,८५६ ० ३२,८९,६२,८५६

संघीय सरकार १२ ३१,८६,२४,८५० ३०,२६,६३,००० ० ३०,२६,६३,०००

�देश सरकार १२ ३,६४,४९,००० २,६२,९९,८५६ ० २,६२,९९,८५६

१४००० अ�य राज�व ४३,३२,९४५ ४४,७६,४९७ ० ४४,७६,४९७

ख. अ�य �ाि� २२,१५,००० २४,०६,७२४ २४,०६,७२४

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ० ०

कोषह� २२,१५,००० २०,१५,००० ० २०,१५,०००

धरौटी ० ३,९१,७२४ ० ३,९१,७२४

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

भु�ानी (ग+घ) ५३,७८,९३,९५२ ३६,८१,९५,७४८ ३६,८१,९५,७४८

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ५३,५६,७८,९५२ ३६,६७,९८,०४६ ३६,६७,९८,०४६

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ १३,२५,६२,००० १२,०१,११,९८६ ० १२,०१,११,९८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२००० मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

१८ १४,७९,०७,६२८ ११,५२,३२,२६३ ० ११,५२,३२,२६३

२५००० सहायता (Subsidy) १८ २,०७,३१,००० १,९६,२१,००० ० १,९६,२१,०००

२६००० अनुदान १८ ५१,४४,००० ४३,७३,३६८ ० ४३,७३,३६८

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ ९७,८१,००० ३५,९४,६९० ० ३५,९४,६९०

२८००० अ�य खच� १८ १,४८,७४,६९३ १,०२,४४,८९९ ० १,०२,४४,८९९

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत
खच�

१८ २०,३१,७८,६३१ ९,३६,१९,८४० ० ९,३६,१९,८४०

३३००० दािय�व १८ १५,००,००० ० ० ०

घ. अ�य भू�ानी २२,१५,००० १३,९७,७०२ १३,९७,७०२

कोषह� २२,१५,००० १३,३०,०९५ ० १३,३०,०९५

धरौटी ० ६७,६०७ ० ६७,६०७

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

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) (९,८६,९६,१५७) ३,८७,९८,१८४.४६ ३,८७,९८,१८४.४६

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ९,०५,९१,१७७.७९ ९,०५,९१,१७७.७९

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (९,८६,९६,१५७) १२,९३,८९,३६२.२५ १२,९३,८९,३६२.२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ब�क तथा नगद बाक� २४ १२,९४,२०,२९०.२५ १२,९४,२०,२९०.२५

ब�क तथा नगद बाक� - सु� वािहर खच� भएको िहसाव एक�कृत वािष�क �ितवेदनमा नदे�खएकोले �ितवेदनले देखाएको बैक मौ�दात भ�दा फरक रकम कायम
ग�रएको छ भने सु� वािहर भएको खच�को स�व�धमा �ितवेदनमा उ�ेख छ ।

िविनयोजन तफ�

�स नं िशष�क िविनयोजन खच� वाँक�

संिघय वजेट

१ ३१४०१०१२३ सामा�जक सुर�ा ७०१७२२३२ ७०१७२२३२ ०

�देश तफ�

२ ३१४०००११३ १५०००० १५०००० ०

३ ३०१००१०२४ १६३४४००० १२२३२९२३ ०

४ ३०१००१०२३ १०५००० १०५००० ०

५ ३५००००११३ ५००००० ५००००० ०

ज�मा ८७२७१२३२ ८३१६०१५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार
मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
• �थानीय तहले ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात �.

३७,०७,४४९.०० ले फरक दे�खएको छ ।
• कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट िशष�कगत बैक नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार बैक मै�दात ऋण�मक रहेको
तथा �थानीय तहका सबै खाताह�को एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋण�मक नरहेको । �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह�
अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

४ �ज�मेवारी फरक परेको – 

�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर
�थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. ९,४२,१९,००७। मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �. ८,४८,६६६।
�ज�मेवारी सारेको दे�खयो । सो स�ब�धमा पा�लकाले गत वष�को मौ�दात अ.�या. �. ८,९७,४२,५११.७९ आ�दानी बा�दा �ेिडट नगद गनु�पन�मा आ�त�रक
आ�दानी गरेको दे�खएकोले सु�को िव��य �ितवेदनमा ऋणा�मक दे�खएको जनाएको छ र आ�त�रक राज�व खाताबाट गत आ.ब.को अ.�या. रकम
�.४४,७६,४९७ गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ९,३३,७०,३४१। घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पद�छ ।

५ बैक िहसाब िमलान नगरेको

�म भौचर
न�बर

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

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

१ आ�त�रक अनुदान खाता १,१३,१६,१०२ १३३१६१०२ -२००००००

२ चालु खच� खाता ८४,१२,१६६.१५ ३९९०९०.१५ ८०१३०७६

३ पँू�जगत खच� खाता १,१४,२३,३८३ १३५३३१७२ -२१०९७८९

४ िविवध खच� खाता ४,२५,००० ७३६७२५.५ -३११७२५.५

५ �धानीय तह धरौटी खाता १२,०३,७११ १२६९७०१.४८ -७५९९०.४८

६ �थानीय तह स��त कोष खाता ८,५९,४८,४६२.१० ८५७५६५८४.४७ १९१८७७.६३

७ �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खाता २,५९,९०५ २५९९०५ ०

११८९८८७२९ ११५२७१२८१ ३७०७४४९

५.२ बैक मौ�दातः �े�ता अनुसार र बैकअनुसार मौ�दात िभडान हनुपद�छ । यस वष� चालु खच� खातामा �े�ता अनुसार मौ�दात �. ८४,१२,१६६.१५
दे�खएकोमा बैक अनुसार मौ�दात �. ३,९९,०९०। देखाएको छ । �े�ता भ�दा ब�क मौ�दात �. ८०,१३,०७६.१५ घिट मौ �दात रहेकोले छानिबन गरी
िहसाब-िमलान गनु�पन� �.

८,०१३,०७६

�म भौचर
न�बर
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६

आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन । यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
• पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 वमो�जमको 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 �ितवेदन तयार गरेको पाईएन।
• काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान नभएको अव�था
छ ।
• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
• �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र
बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले उ� सिमितह� गठन गरेको पाईएन ।
• िवषयगत �े�मा संचालन ह�ने काय��ममा बैठक भ�ा, �मण भ�ा, ता�लम, गो�ीतफ�  बढी के��ीत भई िवतणमु�ख रहेको पाईयो।
• पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो
• वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
• �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम 6 क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई
निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदइएको तथा इ टीिडएस नगरेको ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको छैन ।
• काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �तरक �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �ज�ा तथा के���य �तरका
योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरेको दे�खएन । बजेट खच� गन� तथा खच�को तोिकएको ढाँचामा बािष�क �गित तयार
नगन� �मुख �शासक�य अ�धकृतला◌�इ �ज�मेवार बनाउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा से अनुसार गरेको पाईएन ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको 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 को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
• स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
• वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय��
तय गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन २०४९ वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा
कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फ�य�ट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत
तथा स�परी�णको अिभलेख नगरपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेकोले पा�लकाले उ� �यव�थाको काया��वयन गनु�पद�छ । तसथ� पा�लकाले
आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
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७ स�प�� ह�ता�तरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार �ज�सी लगत �यव��थत गरी �ितबेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेकोमा पा�लकाले
स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत तयार गरेको छैन । क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाईल फोन सेट र अ�य फिन�चर ज�ता मू�यवान समानह�
�ज�मेवारी तोक� सहायक खाता �यव��थत गरेको पाईएन । मालसामानह� हराउने र िहनािमना ह�न स�ने ह� ँदा ख�रद ग�रएका मालसामानह�को �कृित
अनुसार स�ब��धत �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई �ज�सी खाता अ�ाब�धक गनु�पद�छ ।

८ वजेट काया��वयन

८.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ ।
सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी
�दान गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाका उपा�य� �ी गगांदेवी उपा�ययनले िमित २०७८।३।३० गते �. ४१ करोड ३३ लाख ७६ हजारको बजेट सभा सम�
पेश गरेकोमा िमित २०७८।३।३०। मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।४।३ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

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

�म भौचर
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८.३ गत बष�को दािय�व - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ४०(७) बमो�जम चालु बष�को बजेटले नखा�ने गरी खच� गन� नह�ने र खच� भएको
अब�थामा काया�लय �मुख र स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �ावण १५ गतेिभ� भु�ानी बाँक�को िबबरण �माणीत गरी रा�नुपन� �यब�था
छ । पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७/७८ को पुरानो भु�ानी गन� बाँिक रकम यस वष� �. ५,००,०००। भु�ानी गरेको छ । भु�ानी गन� नपुग भएको रकम सोही
समयमा �मािणत गरी नराखेको साथै स�ब�धीत वष�मा भु�ानी गन� रकम नपुग भएको आधार �माण बेगर भु�ानी गरेकोले अिनियमत देखएको �. 

५००,०००

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.५ अब�डा बजेट – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका
आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस बष� �. ७
करोड १५ लाख अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको िविभ� िमित को िनण�यबाट चालु तथा पुजीगततफ�  शीष�कह�मा वाँडफाडँ गरी खच�
गरेको छ । गाउँपा�लकाको कुल समािनकरण तथा राज�व बाँडफाड बजेट �. १९ करोड ३६ लाख म�ये �. ७ करोड १५ लाख अथा�त ३६.९३ �ितशत
बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको पटके िनण�यबाट खच� गरेको छ । यसरी कानून वमो�जम गाउँ सभवाट बजेट पा�रत गनु�पन�मा एकमु� रकम तोक�
अ�य�, उपा�य� तथा वडा अ�य�ह�को नाममा काय��म छु�याई काय�पा�लकावाट काय�स�प� पिछ िनण�य गराएको दे�खएकोले य�तो �ि�यामा िनय��ण
गनु�पद�छ ।

�स नं िशष�क रकम

१ वडा नं १ दे�ख ८ स�मलाई ५ करोड ६० लाख

२ अ�य� तथा उपा�य� काय��म १ करोड ५५ लाख

ज�मा ७ करोड १५ लाख

�म भौचर
न�बर

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

�.स �े� बजेट खच� खच� �ितशत

ज�मा खच�को तुलनामा

१ आ�थ�क िवकास ५९१५३४५० ४२५९००८ १.३१%

२ पूवा�धार िवकास ८०२११४७४ ३९०६१३३८ ११.९७%

३ सामा�जक िवकास १४७४९२००० १०२७५८९०८ ३१.४९%

४ सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन ४५४९००० २४७०८४ ०.०८%

५ अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक २४४२६४५२१ १७९९४७९५१ ५५.१५%

ज�मा ५३५६७०४४५ ३२६२७४२८९

उपरो� िववरण अनुसार सभाले िविनयोजन गरेको बजेट म�ये अ�य काया�लय संचालन तथा �शासिनक मा सबैभ�दा बढी ५५.१५ �ितशत र सं�थागत
िवकास, सेवा �वाह र सुशासनमा सबै भ�दा घटीमा ०.०८ �ितशत रहेको छ ।

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.८ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित
िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले
िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

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

१ चालु खच�तफ� २७३१७८२०६ ५८१७०२७६ ८०४६८६०३ १३४५३९३२७ १०५४५२१३०

२ पँू�जगत खच�तफ� ९३६१९८४० २४४६६३१ २०४६४०६९ ७०७०९१४० ४५४९४४६४

ज�मा ३६६७९८०४६ ६०६१६९०७ १००९३२६७२ २०५२४८४६७ १५०९४६५९४

�ितशत १०० १६.५२ २७.५२ ५५.९६ ४१.१५

पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरणअनुसार बािष�क �.    ३६,६७,९८,०४६। िनकासा भएकोमा �थम चौमा�सकमा १६.५२ �ितशत, दो�ो चौमा�सकमा
२७.५२ �ितशत र ते�ो चौमा�सकमा ५५.९६ �ितशत खच� गरेको दे�खएको छ । यसरी नै आषाढ मिहनामा मा� �. १५,०९,४६,५९४। अथा�त ४१.१५
�ितशत खच� दे�खनुले नगद �वाह स�तु�लत दे�खएन । �वीकृत काय��म अनुसार चौमा�सक �पमा स�तु�लत खच� ह�ने गरी काय��म काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

९ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ६७ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ६३ जना पदपूत�
भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका अ�धकृत सिहत ४ पदह� �र� रहेका छन्
। दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ�
�र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

९.२ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� पदमा
७९ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �. १०४६९७६४। खच� लेखेको छ । सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी
चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेकोमा
उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� पदमा ५३ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �. ५८,१३,७०४। भु�ानी गरेको अिनयिमत �. 

५,८१३,७०४

१० सेवा �वाह 

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

िववरण ज�मा

�वीकृत घरन�सा दता� पास

प��करणतफ�

ज�मदता� ३६१

�म भौचर
न�बर
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मृ�यदुता� ११६

बसाईसराई दता� २१

िववाह दता� १८६

स�ब�धिव�छेद दता�

पूवा�धार िवकास सडक िनमा�ण १७

कालोप�े सडक िनमा�ण

कालोप�े सडक मम�त

�ाभेल सडक िनमा�ण ४

�ाभेल सडक मम�त

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ अनुसार पा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा�वाहम�ये प��करण बाहेकका अ�य सेवा स�ालनमा स�तोष जनक दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ योजना छनौट र काया��वयन 

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

� १ लाख
स�म

� १ लाख दे�ख २
लाखस�म

� २ लाखदे�ख ५
लाखस�मका

� ५लाख दे�ख १०
लाखस�मका

� १० लाखभ�दा
बढीको

ज�मा

७ ३४ ७६ ३४ १६ १६७

उपरो� िववरण अनुसार पा�लकाले यस वष� �. १  लाख दे�ख १ करोड स�मका ज�मा १६७ वटा योजना संचालन गरेकोमा �. १ लाख भ�दा मुिनका मा� ७
वटा योजनाह� रहेका छन् । �यसैले साना रकमका धेरै योजनाह� संचालन गदा� काया�लयको जनशि� वष� भ�र योजना �यव�थापनमा खिटनु पन�, संचा�लत
योजनाबाट चालु �कृ��का काय�मा बढी खच� भई लागत �भावी नह�ने तथा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा समेत नकारा�मक असर पन� अव�था तफ�  �यान िदनु
पद�छ ।

१२ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा�
िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ३ र यो बष� थप भएको ७ गरी कुल १० िववाद दता� भएकोमा ५ वटा मा�
फ��यौट भई ५ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१३ िविवध खच� तथा आ�थ�क सहायता

�म भौचर
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१३.१ खाना तथा िविवध खच�ः– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही
औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. ३०९६५६२। खच� गरेको छ ।

१३.२ आ�थ�क सहायता – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण
गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । पा�लकाले यस वष� �. १४२६०६८। आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको छ । आ�थ�क सहायता खच� ले�ने काय�मा िनय��ण
गनु�पद�छ ।

१४ िवतरणमुखी काय�ः 
२०९–०७८।११।१८ �ोत साधनको प�रचालन गदा� मह�म �भाव ह�ने त�रकाले िदघ�का�लन योजना बनाएर गनु�पद�छ । पा�लकाले जनतासँग उपा�य�
काय��म अ�तग�त �. ६२३९८६। मा ५०२ वटा �ला�ेट ख�रद गरी वृ�/वृ�ाह�लाई िवतरण गरेको छ । िदघ�कालीन �भाव नपान� काय��मह� स�ालन गदा�
पा�लकाको आ�थ�क समु�का साथै रोजगारी, उ�पादन तथा आ�तिनभ�रतामा �ितकुल असर पन� दे�खएकोले िवतरणमुखी काय� िनय��ण ह�नुपद�छ ।

१५ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन
गनु�पद�छ । तर पा�लकाले देहायअनुसार कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा �.३२२००००।०० अनुदान खच� लेखेको छ । तर पा�लकाबाट िबतरण
भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान
नीित तय गरेका छैन । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुगमन समय��
बनाई रकमको �भावकारी पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
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१६ बािष�क ख�रद योजना/गु�योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ ले साव�जिनक िनकायले तोकेको सीमाभ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जमको ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद
योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ ले वािष�क १० करोडभ�दा बढीको ख�रद गदा� गु�योजना तयार
गनु�पन� िनयम ८ ले बािष�क १० लाखभ�दा बढीको ख�रद गदा� वािष�क खा�रद योजना बनाउनुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िविभ� शीष�क अ�तग�त वािष�क
�. १०,१४,११,२८६। पँूजीगत खच�/ख�रद िनमा�ण काय� गरेको छ । पा�लकाले आ�नो ख�रद िनयमावली नबनाएको अव�थामा उ� ऐन, िनयम बमो�जम
बािष�क ख�रद योजना र गु�योजना नबनाई ख�रद काय� गरेको दे�खयो । पा�लकाले ख�रद योजना/गु�योजना बनाई �यव��थत र �भावकारी ह�ने गरी ख�रद
काय� गनु�पद�छ ।

१७ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको
आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । तर गाउँपा�लकाले यस वष�को आ�थ�क कारोबारको
आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन ।ऐनको उ� �यव�था अनुसार पा�लकाले आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा �थापना गरी एक जना आ�त�रक लेखापरी�क
समेत �यव�था गरी तलब भ�ामा �.५३२८९१। खच� लेखेको छ । �यवा�थापनले आ�त�रक लेखापरी�ण नभएको संब�धमा कुनै कारण उ�ेख गरेको छैन ।
दरब��द अनुसार कम�चारीको �यव�था समेत भइसकेको अव�थामा आ�त�रक लेखापरी�ण नगराई खच� ले�ने पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाई आ�त�रक
लेखापरी�णलाई �भावकारी बनाई आ�त�रक िनय��ण �णाली सु�ढ बनाउनु पद�छ ।

१८ खच� िब�लेषणः 
पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट �. ३३,२६,६१३। राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �. ४०,४०,७०,७०३। समेत �. ४०,७३,९७,३१६।
आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  �. २७,६७,८९,०२०। र पँू�जगत तफ�  �. १०,१४,११,२८६। समेत �. ३७,८२,००,३०६। खच� भएको छ । खच� म�ये
आ�त�रक आयको िह�सा ०.८८ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा �. ४७,०४,०००। खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको १४१.४१
�ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६७.९४ �ितशत चालु र २४.८९ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा
खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण काय��म संचालनमा �यनु खच� गरी �शासिनक काय�मा बिढ खच� गरेको दे�ख�छ । �शासिनक
खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�णमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।
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१९ अनुदान िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको
अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७९ असार मसा�तमा
देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको पाइएन । खच� नभई बाँक� रहेको िन�नानुसारको रकम स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन�
रकम म�पे िश�ातफ� को �.७८,६३,३६०।०० सु� बािहर गई भु�ानी भएको वाहेक �. १,३५,१५,९६१।०० संिघय र �देश स��त कोषमा दा�खला गरेको
भौचर पेश भएको छ ।

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

संघीय सरकार शसत� चालु १७४३६२६६४ १५७३३१९१८ १७०३०७४६

शसत�पुजीगत २४९३३३३४ २२३२८९७३ २६०४३६१

�देश सरकार शसत� चालु ११०५३१६६ ९४१०८१९ १६४२३४७

िवषेश १९९७५९० १८९५७२३ १०१८६७

ज�मा २१२३४६७५४ १९०९६७४३३ २१३७९३२१

२० सरकारी तथ साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरण -

�थानीय सरकार स�ातल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाल ेआ�नो �े��भ�को सरकार� सामदुा�यक तथा साव�ज�नक
स�पि�को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ ।यस स�व�धमा �न�नानसुार देिखएको छ:

२०.१ पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को
रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा�नुपन�मा राखेको दे�खएन ।
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२०.२ �थानीय सरकार स�ातलन ऐन, २०७४ को दफा ९७, सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा उपल�ध गराउने काय�नीित, २०७१, वन �े�को ज�गा �योगको
स�दभ�मा �च�लत वन कानुन अनुसार राि�� य �ाथिमकता �ा� आयोजनाको लािग नेपाल सरकारको िनण�य र �थानीय तहले िनजी ज�गा �ाि� गनु�परेमा ज�गा
�ाि� ऐन, २०३४ अनुसार �थानीय तहले सरकारी ज�गा संर�ण, सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा �लने, वन �े�को ज�गा �योग गन� तथा िनजी ज�गा �ाि�
गन� �यव�था छ । उपयु�� कानुनी �यव�था बाहेक अ�य �कृयाबाट ग�रने सरकारी स�प��को हक ह�ता�तरण बेचिवखन, िवतरण र उपयोग ज�ता िनण�य
काय� �च�लत कानुन िवप�रत ह�ने र उ�े�खत �कृया बेगरको िनण�य काया��वयन नगन� �यव�था रहेकोमा सोको मापद�ड िनमा�ण गरेको दे�खएन ।

२१ िवपद ्�यव�थापन

२१.१ िवपद ्�यव�थापन कोष – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा
िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको स�ाथलन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने
�यव�था छ । पा�लकाले िवपद ् �यव�थापन कोष अ�तग�त �. १३,००,०००। खच� गरी बाँक� �. १७,००,०००। दे�ख�छ । पा�लकाले िनयममा
तोिकएबमो�जम िवपद ्�यव�थापन काय�िव�ध बनाएको छैन । ऐन तथा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

२१.२ सिमित गठन- िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा
१५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको पाइएन । ऐनमा
तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
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२१.३ काय� योजना - िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७९
को िनयम (८) मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत
एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ् �यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै
प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको
अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स�ा्लन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र
काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन
तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

२१.४ 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 िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस
गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको
पालना ह�नुपद�छ ।

२२ सवारीसाधन ख�रद 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, के��ीय सरकार र तालुक संघीय म��ालयको प�रप�, िनद�शन समेतको आधारमा आ�नो आ�त�रक आ�दानीबाट
मा� सवारी साधन ख�रद गनु� पद�छ । अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी
िनद�िशका, २०७४ को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग
सवारी साधन ख�रद गन� नपाईने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले ३ थान दईु पांग्ेर सवा�र साधन ख�रदमा �.

९,८७,९००। बजेटबाट खच� गरेको छ ।

�म भौचर
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२३ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ाः- 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध
गराउने �यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब�दी तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका
िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७९ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ�
नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �. ५८,८८,५००। तलब
भ�ा भु�ानी गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �..

५,८८८,५००

२४ सु� बािहर गो�वारा भौचर 
िव�ालय िदवाखाजा काय��म र छा�वृ�� (आवा�सय/गैर आवा�सय) को लािग ज�मा � ७८६३३६० को भौचर उठाई िव�ालह�लाई िनकासा ग�रएको छ ।
सशत�को रकम सु� भ�दा बािहर रही खच� लेखेकोले पा�लकाको सु�मा दे�खएकोले िहसावले यथाथ� िच�ण गद�न ।

२५ �मण खच� 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच� भु�ानी गदा� दे�खएका �यहोराह� देहाय बमो�जम छन्
• अ�धकांश �मणको उ�े�य र �प� �योजन काया�लयकै कामका लािग भएको हो भनी सुिन��चत ह�ने िव�वसनीय आधार नदे�खएको ।
• िनयमानुसार �मण अिभलेख खाता नरहेकाले पदा�धकारी तथा कम�चारीको �मण स�ब�धी एिककृत िववरण �ा� ह�न नसकेको ।
• �मण प�चात् तोिकए बमो�जम �मण �ितवेदन पेश नगरी अ�धकांश �मणको �मण खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• कितपय �मणह� पा�लका वा काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
• �प� �योजन बेगर वडा अ�य� सिहतका पदा�धकारीको ७ िदनको �मण आदेश �वीकृत गरी भु�ानी गन� गरेको । अतः �प� �योजन र उ�े�य बेगर
अ�धकांश ७ िदनको समयावधी राखी �मण खच� भु�ानी गरेको अव�थाबाट �मण खच� भु�ानीमा द�ुपयोगको स�भावना दे�खयो । �यसैले तोिकएको कानुनी
�यव�थाको पालना गद� �मण खच�मा ह�न स�ने अिनयिमतता र द�ुपयोग िनय��ण गन� �मण आदेश �वीकृत गन� पदा�धकारीले �यान िदनुपद�छ ।

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

१६,४७८,०९०
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पे�क� रकम िनयमानुसार फ��यौट गनु�पन�, �.

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

रकम

१ दाम�टाकुरा ,टुनेमुनेगौतमबाडा झो.पु., ितला निद, तातोपानी, बगराला बृज झो.पु, हाकु
साँघु ट�स, तातोपानी गाउँपा�लका, जु�ला

सूय� सामा�जक सेवा संघ
४एस.जु�ला

५९,०९०

२ के��बाट छनौट भएका नमुना िव�ालय,िवशेष िव�ालयको �मागत भवन िनमा�ण तथा
क�ा ११ �तो�ित भएका �ािव�धक धार िव�ालयको �याव �यव�थापन अनुदान

�ी ने��योती मा�यािमक िब�ालय
भवन िनमा�ण उ स समुह (क)

३७,००,०००

३ के��बाट छनौट भएका नमुना िव�ालय,िवशेष िव�ालयको �मागत भवन िनमा�ण तथा
क�ा ११ �तो�ित भएका �ािव�धक धार िव�ालयको �याव �यव�थापन अनुदान

�ी ने��योती मा�यािमक िव�ालय
भवन िनमा�ण उ स समुह (ख)

१३,००,०००

४ पोषण सुधारका लािग िव�ालयमा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना िनमा�ण वा मम�त
स�भार

�ी जनता सेवक आधारभुत
िव�ालय

२,५३,०००

५ जनता सेवक आिव सिम�कािटया िफ�ड िनमा�ण �ी जनता सेवक आधारभुत
िव�ालय

३,१६,०००

७ का�लका मािव गेट िनमा�ण तथा �यव�थापन का�लका मा िव १,४२,०००

८ िव�लय क�ाकोठा िनमा�ण अनुदान ( २ कोठे तथा ४ कोठे भवन ) �ी का�लका आधारभुत िव�ालय
�ीनगर

५,४०,०००

९ िव�लय क�ाकोठा िनमा�ण अनुदान ( २ कोठे तथा ४ कोठे भवन ) �ी गणेश आधारभुत िवधालय ५,४०,०००

१० िव�लय क�ाकोठा िनमा�ण अनुदान ( २ कोठे तथा ४ कोठे भवन ) �ी नददेैवी आधारभुत िव�ालय ५,४०,०००
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११ िव�लय क�ाकोठा िनमा�ण अनुदान ( २ कोठे तथा ४ कोठे भवन ) सुय�दय अ◌ािव ५,४०,०००

१२ िव�ालयमा it lab �थापना सुदिूढकरण एवम digitallibrary �यवसथापनका लािग
अनुदान

जनजागृती मा िव ता��त ६,५०,०००

१३ िव�ालयमा it lab �थापना सुदिूढकरण एवम digitallibrary �यवसथापनका लािग
अनुदान

जनता सेवक आधारभुत िव�ालय ६,५०,०००

ज�मा ८६,७९,९००

१० दाम�टाकुरा ,टुनेमुनेगौतमबाडा झो.पु., ितला निद, तातोपानी, बगराला बृज झो.पु, हाकु
साँघु ट�स, तातोपानी गाउँपा�लका, जु�ला

दाम� टाकुरा झु पु िन उ स ७,२०,०००

११ मा�लका �याउ उ�पादन समुह मा�लका �याउ उ�पादन कृषक समूह १,५८,०००

१२ कैलुखुर दे�ख सुक� स�म �ािमण सडक िनमा�ण कैलुखुर दे�ख सुक� स�म �ािमण
कृिष सडक उ स

६,३३,०००

१३ वडा काया�लय भवन िनमा�ण वडा काया�लय भवन िनमा�ण उ स ९,५०,०००

१४ बािबरा म� म��दर िनमा�ण बािबरा म� म��दर िनमा�ण उ स ४,७५,०००

१५ ठाँटा कुलो िनमा�ण ठाटा कुलो िनमा�ण उ स २,२१,०००

१६ गौतमवाडा गाउँ दे�ख डाडा स�म बाटो िप�ससी िनमा�ण गौतमबाडा गाउँ दे�ख डाडा स�म
बाटो िप �स सी उ स

१,५८,०००

१७ हाकु एक घर एक धारो िनमा�ण हाकु एक घर एक धारो िनमा�ण उ स १,९०,०००

१८ िवपदकोष �थापना तथा सचालन ख�का बाडा गोरेटो बाटो मम�त उ स ०
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१९ �वण��ाम ए�ो फम� �यव�थापन वडा न २ Swomagram Agro form २,५३,०००

२० बाटघाट ह� ँद ैलछालकृित पैकलो दरवार केवलकार िडिपआर सारकाँडा दे�ख बाटमुनी स�म बार
�स �स �सचाई कुला िनमा�ण उ स

१,२६,०००

२१ कणा�ली राजमाग� दे�ख चुलढु�ी स�म �सिढ िनमा�ण कणा�ली राजमाग� दे�ख चुलढुङगी
स�म �सडी िनमा�ण उ स

४,७५,०००

२२ गोठीचौर दे�ख िव�ालय स�म िव�ुत लाईन िव�तार िगडीचौर दे�ख िब�ालय स�म िबधुत
लाइन िब�तार उ स

६६,०००

२३ छु�चे�ल कुलो िनमा�ण छु�चेली कुलो िनमा�ण उ स ९५,०००

२४ कयरकोट खानेपानी िनमा�ण कयरकोट खानेपानी िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

१,५८,०००

२५ जनजागृती मा�यािमक िव�ालय ता�ती शौचालय िनमा�ण जनजागृती मा िव ता�ती शौचालय
िन उ स

१,९०,०००

२६ िनयापानी थलाचौर म��दर िनमा�ण िनयापानी थाला चौर म��दर िनमा�ण
उ स

१,२६,०००

२७ गंगालाल चोक �ित�ालय िनमा�ण गंगालाल चौक �ित�ालय िनमा�ण उ
स

६३,०००

२८ बाईराका खानेपानी �यव�थापन बाइराका खानेपानी�याव�थापन उ
स

१,२६,०००

२९ थारमारे भ�ीखोर पातवडार सडक िनमा�ण थारमारे भ�ीखोर पातावडार सडक ३,१६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िनमा�ण उ स

३० बुजाड दे�ख ला�ा बालचौर स�म तटब�ध िनमा�ण बुजाड दे�ख ला�ा वालचौर स�म
तटव�ध िनमा�ण उपभो�ा सिमती

१,२६,०००

३१ हाकु द�लत व�ती रे�लंगरोड िनमा�ण हाकु द�लत ब��त रे�लगं रोड िनमा�ण
उ स

१,५८,०००

३२ िच�पलढु�ी दे�ख थापा नाउला स�म सडक िनमा�ण िचपल ढु�ी दे�ख थापनाउला स�म
सडक िनमा�ण उ स

३,१६,०००

३३ िकमा�ख दे�ख मा�थ�ो धारा स�म बाटो िप�स�स िनमा�ण िकमा�ख दे�ख मा�थ�ो धारा स�म
बाटो िप �स �स गौतमबाडा उ स

१,९०,०००

३४ िगड़ीखोला बृहत खानेपािन िगिडखोला बृहत खानेपािन िनमा�ण उ
स

३,१६,०००

३५ नद�र दे�ख िकमा�ख स�म कुलो मम�त नदरी दे�ख िकमा�ख स�म कुलो
मम�त उ स

४,७५,०००

३६ वाय ुउजा� मम�त बायूउजा� मम�त उपभो�ा सिमित १,५८,०००

ज�मा ७२,३८,०००

५

२ इ�धन (काया�लय �योजन) कण� वहादरु कािक� १०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा १०,०००

कुल ज�मा १६४७८०९०

२७ िवमा भु�ानी

२७.१ २८३ २०७८-१२-३० िबमाः �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई सरकारी कामको �सल�सलामा  मुलुकिभ� वा बािहर �मण
गदा� �मण वा काज अव�धभर दघु�टना बीमा शु�क बापत िबल बमो�जमको रकम पाउने �यव�था छ । साथै संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयले
संघीय िनजामती कम�चारीह�को �. १० लाखको सामुिहक दघु�टना भएमा बीमा दावी पाउने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले यस वष� पा�लकामा रहेका
कम�चारीको यिुनयन लाइफ इ��योरे�स क�पनी �लिमटेडमा सं�झौता गरी �जवन िवमा गदा� ि�िमयम बापत �.१६७६००४। भु�ानी गन� आधार नदे�खएकोले
उ� रकम स�व��धतवाट असुल गनु�पन� �.

�स.नं. कम�चारीको नाम पो�लसी नं. रकम

1. ितथ�राज डाँिग ६१४००००४८४ २५०१५

2. गौ�र शंकर चौलागाई ६१४००००४८३ २५०१४

3. तेज बहादरु रावत ६१४००००४८५ २५०१५

4. शंकर �साद उपा�याय ६१४००००४८६ २५०१५

5. ह�र बहादरु रावत ६१४००००४८७ २५०१४

6. सामु तामा� ६१४००००४८८ २५०१३

7. माया �यौपाने ६१४००००४८९ २५०१५

१,६७६,००४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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8. जगत बहादरु रावत ६१४००००४९० २५०१५

9. ओम बहादरु रावत ६१४००००४९१ २५०१३

10. िशवराज �यौपाने ६१४००००४९२ २५०१३

11. पाव�ित �यौपाने ६१४००००४९३ २५०१३

12. याकराज िगरी ६१४००००४९४ २५०११

13. न�दराम िगरी ६१४००००४९५ २५०१४

14. िवकास आचाय� ६१४००००४९६ २५०१५

15. केशव पा�डे ६१४००००४९७ २५०१५

16. अ��वका उपा�याय ६१४००००४९८ २५०१५

17. छोदेन तामा� ६१४००००४९९ २५०१३

18. िनम�ला महत ६१४००००५०० २५०१४

19. सर�वती आचाय� ६१४००००५०१ २५०१४

20. गोिपकृ�ण पा�डे ६१४००००५०२ २५०१४

21. िमलन बु�थापा ६१४००००५०३ २५०१५

22. राम बहादरु भ�डारी ६१४००००५०४ २५०१४

23. भ�राज िगरी ६१४००००५०५ २५०१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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24. ल�मण बहादरु बु�थापा ६१४००००५०६ २५०१४

25. मिणकृ�ण उपा�याय ६१४००००५०७ २५०१४

26. िव�ण ुबहादरु रावत ६१४००००५०८ २५०१४

27. शा�ती भि� ६१४००००५०९ २५०१४

28. पदम नेपाली ६१४००००५१० २५०१४

29. केशव बहादरु वम ६१४००००५११ २५०१४

30. काली बहादरु रावत ६१४००००५१२ २५०१४

31. लली बहादरु �ज.�स. ६१४००००५१३ २५०१४

32. पाव�ती महत ६१४००००५१४ २५०१४

33. शा�ता साह ६१४००००५१५ २५०१४

34. भुवन कठायत ६१४००००५१६ २५०१४

35. नवराज चौलागाई ६१४००००५१७ २५०१३

36. पूिण�मा रावल ६१४००००५१८ २५०१५

37. अंगराज डागी ६१४००००५१९ २५०१४

38. िड�ी बहादरु बुढा ६१४००००५२० २५०१३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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39. च� लामा ६१४००००५२१ २५०१३

40. मा�लका रोकाय ६१४००००५२२ २५०१४

41. गु� �साद चौलागाई ६१४००००५२३ २५०१४

42. भुपे�� पा�डे ६१४००००५२४ २५०१५

43. िमन बहादरु डाँगी ६१४००००५२५ २५०१४

44. बालकृ�ण चौलागाई ६१४००००५२६ २५०१४

45. मोहन�संह महत ६१४००००५२७ २५०१५

46. अंगत सेजुवाल ६१४००००५२८ २५०१४

47. अि� �साद �यौपाने ६१४००००५२९ २५०१५

48. ितल �यौपाने ६१४००००५३० २५०१४

49. ितलाच�� उपा�याय ६१४००००५३१ २५०१४

50. �ेम ख�ी ६१४००००५३२ २५०१५

51. �वेशज� ख�ी ६१४००००५३३ २५०१५

52. कमल�संह कठायत ६१४००००५३४ २५०१४

53. गोपाल िगरी ६१४००००५३५ २५०२६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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54. अ�मर बहादरु कठायत ६१४००००५३६ २५०२६

55. काली बहादरु कठायत ६१४००००५३७ २५०१४

56. एकराज िगरी ६१४००००५३८ २५०१४

57. एकराज उपा�याय ६१४००००५३९ २५०१४

58. िटकाराज �यौपाने ६१४००००५४० २५०१४

59. सुरत बहादरु शाही ६१४००००५४१ २५०१६

60. पशुपित शाही ६१४००००५४२ २५०१४

61. �ेम बहादरु थापा ६१४००००५४३ २५०१४

62. धम�राज आचाय� ६१४००००५४४ २५०१५

63. िड�ी बहादरु डाँगी ६१४००००५४६ २४९७५

64. प�मा चौलागाई ६१४००००५४७ २५०१४

65. स�तोष म� ६१४००००५४८ २५०१३

66. द�त बहादरु रावत ६१४००००५४९ २५०८९

67. आदी �साद �यौपाने ६१४००००४८२ २५०१३

ज�मा १६७६००४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.२ २८३ २०७८-१२-३० कणा�ली �देश तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ को दफा १२(५) बमो�जम �मण अव�धको लािग अनुसुिच २ मा उ�े�खत
भए बमो�जमको मा� िवमा गनु�पन� तथा कम�चारीको हकमा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई
सरकारी कामको �सल�सलामा  मुलुकिभ� वा बािहर �मण गदा� �मण वा काज अव�धभर दघु�टना बीमा शु�क बापत िबल बमो�जमको रकम पाउने �यव�था
रहेकोमा पा�लकामा काय�रत करार कम�चारी तथा पदा�धकारीको वािष�क �पमा सामुिहक जीवन िबमा गरेको दे�खएकोले िनयम िवप�रत िवमा बापत भु�ानी
भएको रकम भु�ानी गन� तथा भु�ानी गन� आदेश िदने पदा�धकारीलाई �ज�मेवार वनाई असुल गनु�पन� �.

२९०,६४७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ सोझै ख�रदः- 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �. ५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �. ५ लाखभ�दा मा�थ �. २० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद
गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै
ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ िन�नानुसार �. १४७२१३७।
को सोझै ख�रद गरेको दे�खएको िनयमस�मत नभएको �.

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

३१०-२०७९/०१/१४ िड�जटल नाग�रक वडाप� पंजी स�लायस� �ा.�ल. ४,८५,१००

३११-२०७९/०१/१४ िड�जटल नाग�रक वडाप� �रलेशन �ुप �ा.�ल. ४,९६,९५६

५१८-२०७९/०३/२५ िड�जटल नाग�रक वडाप� �सलिवना ि��टङ ए�ड अडर� स�लास� ४,९०,०८१

ज�मा १४७२१३७।

२०९–०७८।११।१८ �ला�ेट नारायणी �सरक डसना ए�ड ब�ालय ४९७२००

२०९–०७८।११।१८ �ला�ेट नारायणी �सरक डसना ए�ड ब�ालय १२६७८६

ज�मा ६२३९८६

कुल ज�मा २०९६१२३

२,०९६,१२३

२९ िशष�क फरक पारी खच� लेखेकोः- १,२५०,१८०

�म भौचर
न�बर

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

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

५- २०७८/०६/२२ करार तलब पारी�िमक करार सेवा शु�क ८४०००

२८- २०७८/०७/१४ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� १२१४५०

५७- २०७८/०८/०१ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� १,७४,९००

८३-०७८।८।२२ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� २६१४०

११२-०७८।९।२२ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� ५३७८८

१३५-०७८।९।१६ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� ३७३००

१०/१६/२०७८ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� ३५,०००

१०/२८/२०७८ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� ३,००,४१०

१०/२८/२०७८ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� १,६१,३००

११/२७/२०७८ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� ६५,२७५

१२/२५/२०७८ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� ९७,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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०१/१५/२०७९ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� १,७२,८७५

०३/१६/२०७९ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� ५६,४२०

०१/१५/२०७९ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� १,००,०००

०३/०३/२०७९ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� ६७,९२५

०३/१६/२०७९ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� १,३५,११५

०३/१६/२०७९ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� १,२८,३५०

०३/१६/२०७९ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� ४२,१२०

०३/१७/२०७९ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� ९८,०००

०३/२३/२०७९ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� २,१०,६६०

०३/२५/२०७९ सवारी साधन मम�त िनिम�त साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार खच� सवारी साधन मम�त खच� १,६७,५००

४०४-०७९।३।१३ �यापटप ख�रद अ�य काया�लय संचालन खच� मेिशनरी तथा औजार १०५०००

४१३-०७९।३।१४ �यापटप ख�रद िविवध काय��म खच� मेिशनरी तथा औजार ९५७६८

ि��टर िविवध काय��म खच� मेिशनरी तथा औजार ३७२९०

फोटोकिप मेिशन िविवध काय��म खच� मेिशनरी तथा औजार ३४८०४

३२९-०७९।०२।१२ �यापटप ख�रद िविवध काय��म खच� मेिशनरी तथा औजार १०१७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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करल ि��टर ख�रद िविवध काय��म खच� मेिशनरी तथा औजार ९०४००

ज�मा १२५०१८०

३० १०१
र
४५६

२०७९-३-२९ वृ� िच� िनमा�णः 
पा�लकाले यस �े�को �व��न र िवकास गन� उ�े�य जनाई वृ� िच� िनमा�ण गरेकोमा वृ�िच�मा कुन कुन िवषयव�तु कित समयको रहनेगरी समे�ने हो सो
अनुसार लागत अनुमान तयार गरेको छैन । वृ��िच�को कानुनी �विम�व पा�लकाको रहने गरी सवा��धकार समेत पा�लकाले �लएको दे�खदनै साथै वृ�िच�लाई
पा�लकाले आ�नो वेभसाइटमा �काशन नगरेको ह�दाँ सो को औिच�य समेत पुि� ह�ने आधार नदे�खएकोले अिनयिमत भएको �.

६५१,९००

३१ �मण तथा अ�य भ�ा भु�ानी

३१.१ अनुगमन भ�ाः ४३‐०७८।७।१५, ४३०‐०७९।३।१६, १६१‐०७८।१०।१२, २२६‐०७८।११।२७ र ५२३‐०७९।३।२५ कणा�ली �देश तहका
पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ को दफा १५(२) मा पदा�धकारी तथा सद�यले यस ऐनले िनधा�रण गरेको सुिवधा बाहेक अ�य
सुिवधा नपाउने �यव�था छ । पा�लकाले अनुगमन भ�ा बापत पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई अनुगमन भ�ा िदने कानूनी आधार वेगर िन�न कम�चारी तथा
पदा�धकारीलाई िदएको �. ६९६१०८। अनुगमन भ�ा असुल गनु�पन� �.

�स.नं. नाम/थर अनुगमन भ�ा कि� रकम भु�ानी रकम

1. न�द �साद चौलागाई १८०० २७० १५३०

2. नवराज �यौपाने १०००० १५०० ८५००

3. िव�ण ु�साद �धताल ८००० १२०० ६८००

4. िमलन बुढथापा ४८४०० ७२६० ४११४०

5. ओम बहादरु च�द ७२४०० १०८६० ६१५४०

6.

६९६,१०८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िड�ी बहादरु बुढा ७३६०० ११०४० ६२५६०

7. अंग राज डाँगी ३३२०० ४९८० २८२२०

8. गोिपकृ�ण पा�डे ६४८०० ९७२० ५५०८०

9. रिव�� गौतम ३१२०० ४६८० २६५२०

10. च� लामा २६००० ३९०० २२१००

11. भ� राज िगरी २९९०० ४४८५ २५४१५

12. कृ�णहरी अ�धकारी ५९६०० ८९४० ५०६६०

13. केशव राज वम ३७७०० ५६५५ ३२०४५

14. िशवराज �यौपाने ३१००० ४६५० २६३५०

15. अ�ी �साद �यौपाने २५८०० ३८७० २१९३०

16. ितलाच�� उपा�याय ११७०० १७५५ ९९४५

17. ल�लत बहादरु �ज सी ३५१०० ५२६५ २९८३५

18. जयशंकर उपा�याय ११४०० १७१० ९६९०

19. गौरीशंकर चौलागाई २२०० ३३० १८७०

20. काली बहादरु कठायत २४०० ३६० २०४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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21. श�रता शमा� १२८०० १९२० १०८८०

22. स�तादेवी बुढा २४७०० ३७०५ २०९९५

23. शोभा चौलागाई २४७०० ३७०५ २०९९५

24. बालकृ�ण चौलागाई ६३०० ९४५ ५३५५

25. अंगत सेजवाल ७३०० १०९५ ६२०५

26. गोकण� पा�डे ५२०० ७८० ४४२०

27. द�त ख�का ११०० १६५ ९३५

28. ऋिषकेश उपा�याय १७६०० २६४० १४९६०

29. िव�ण ुप�रयार १३०० १९५ ११०५

30. तुल ित�वा ३९०० ५८५ ३३१५

31. िवशाल ख�का ९१०० १३६५ ७७३५

32. स�लना रावत ९१०० १३६५ ७७३५

33. �ेम बहादरु कठायत ७००० १०५० ५९५०

34. कृ�ण बहादरु बुढा ७००० १०५० ५९५०

35. ह�र बहादरु डाँगी ७००० १०५० ५९५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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36. कल बहादरु कठायत ६००० ९०० ५१००

37. देवीसरा डाँगी ६००० ९०० ५१००

38. ह�र बहादरु रावल ५००० ७५० ४२५०

39. शंकर �साद उपा�याय ५००० ७५० ४२५०

40. िव�ण ुरोकाय ५००० ७५० ४२५०

41. धनल�मी हमाल ५००० ७५० ४२५०

42. आदी �साद �यौपाने ५००० ७५० ४२५०

43. ल�मण बहादरु ब�थापा ६००० ९०० ५१००

44. गौरी चौलागाई ५००० ७५० ४२५०

45. उमेश कुमार रावल ४६५० ६९८ ३९५३

46. िव�ण बहादरु रावल ६००० ९०० ५१००

ज�मा ८१८९५० १२२८४३ ६९६१०८

३१.२ कणा�ली �देश तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ को दफा १२ अनुसार अनुसुिच २ को ��ट�य बमो�जम सरकारी
कामकाजको लािग �ज�ा बािहर �मण गरेको अव�थामा मा� अनुसुिच बमो�जमको दिैनक �मण भ�ा उपल�ध ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� देहायका
पदा�धकारीह�लाई सरकारी कामकाजको लािग �ज�ा िभ� �मण गरेको अव�थामा दिैनक �मण भ�ा �. ११३८५०। भु�ानी गरेको रकम असूल गनु�पन� �.

११३,८५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो.भौ.नं/िमित नाम/थर �मण अव�ध भु�ानी रकम

४०३-०७९।३।१३ म�कर बहादरु रावत ०७८।७।३- ७।९ ८८५०

म�कर बहादरु रावत ०७८।५।७ - ५।१३ ८८५०

म�कर बहादरु रावत ०७८।६।१० - ६।१६ ८८५०

म�कर बहादरु रावत ०७८।४।७ - ४।१३ ८८५०

नर बहादरु रावत ०७८।६।३ - ६।९ ८२५०

स�लना रावत ०७८।४।९ - ४।१५ ८२५०

४०४-०७९।३।१३ नर बहादरु रावत ०७८।१०।७ - १०।१३ ८८५०

स�लना रावत ०७८।१०।७ - १०।१३ ८८५०

म�कर बहादरु रावत ०७८।७।३ - ७।९ ८८५०

म�कर बहादरु रावत ०७८।१०।१४ - १०।२० ८८५०

म�कर बहादरु रावत ०७८।९।५ - ९।११ ८८५०

म�कर बहादरु रावत ०७८।८।१० - ८।१६ ८८५०

०१६ -०७ ८।६।२५ तुल ित�वा ०७८।४।१० - ८।३१ ८८५०

ज�मा ११३८५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.३ �थािनय तथा मंहिग भ�ाः करार संझौता गदा� तलब, पव� खच� र पोशाक खच� बाहेक अ� सुिवधा नपाउने गरी बिढमा छ मिहनाको समय अव�ध राखी करार
संझौता गनु�पद�छ । साथै अथ� म��ालयको िमित २०७९।०१।२१ को संिघय मािमला तथा सामा�य �शासनलाई लेखेको प�मा महिग भ�ा स�ब�धमा कुनै
पिन कानूनी �यव�था भएको नपाइएकोले करारमा काय�रत कम�चारीह�लाई महंगी भ�ा उपल�ध गराउन नसिकने �यहोरा पेश गरेको छ । पा�लकाले
देहायबमो�जम करार संझौता अ�तग�त काय�रत कम�चारीलाई महगी भ�ा र �थािनय भ�ा िदने स�ब�धमा कुनै कानुनी �यव�था नभएकोले असुल गरी दा�खला
गन�पन� �.

�स.नं. कम�चारी मंहिग भ�ा �थािनय भ�ा ज�मा

1. िवजय कुमार शाही २४००० ७३८०० ९७८००

2. जयशंकर उपा�याय २४००० २४०००

ज�मा ४८००० ७३८०० १२१८००

१२१,८००

�म भौचर
न�बर
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३२ इ�धन सुिवधा 
कणा�ली �देश तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ को दफा ९ मा यातायात सुिवधा �ा� गरेको पदा�धकारी सवारी साधनको
अिभलेख राखी इ�धन सुिवधा उपल�ध गराउने �यव�था छ । �थानीय तहले यो बष� िन�नानुसार वडा�य�लाई मा�सक �पमा �. १,९५०। का दरले इ�धन
सुिवधा उपल�ध गराएको तथा वडाबाट समेत इ�धनको िबल पेश गरेकोले �. १५,६,०००। ऐन िवप�रत भएकोले असुल गनु�पन� �.

वडा नं. पद नाम थर मा�सक भु�ानी रकम ज�मा

१ वडा�य� �ेम बहादरु कठायत १९५० १९५००

२ वडा�य� कृ�ण बहादरु बुढा १९५० १९५००

३ वडा�य� िड�ी बहादरु रावल १९५० १९५००

४ वडा�य� �धर जैसी १९५० १९५००

५ वडा�य� हरी बहादरु शाही १९५० १९५००

६ वडा�य� िवशाल ख�का १९५० १९५००

७ वडा�य� म�कर बहादरु रावल १९५० १९५००

८ वडा�य� कृ�ण बहादरु शाही १९५० १९५००

ज�मा १५६०००

१५६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ वढी भु�ानी 
कुनै पिन कम�चारी पदा�धकारीलाई सेवा सुिवधा िददा पदमा बहाल रहेको अव�थामा मा� िदनुपद�छ । पा�लकाले यस वष� पदबाट रा�जनामा िदई �थािनय तहको
दो�ो िनवा�चनमा उ�मेदवार बनेका देहायका पाद�धकारीलाई २०७९ वशैाख १० गते स�मको सेवा सुिवधा भु�ानी गनु�पन�मा पुरै वशैाख मिहनाको तलब
भु�ानी गरेको ह�दा पदमा बहाल नह�दाको �.४३,६६५। असूल गनु�पन� �.

पद पदा�धकारीको नाम/थर वशैाख मिहनाको सुिवधा बिढ भु�ानी रकम

वडा अ�य� िड�ी बहादरु रावल २०००० १३३३३

वडा अ�य� िवशाल ख�का २०००० १३३३३

वडा अ�य� कृ�ण बहादरु डाँगी २०००० १३३३३

वडा सद�य नर बहादरु रावत ५५०० ३६६६

ज�मा ४३६६५

४३,६६५

३४ तलिब �ितवेदनः 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ ख २ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । यस वष� पा�लकाले िविभ�
कम�चारीको तलब भ�ामा �. २,१४,२०,४७५। खच� लेखेकोमा तलवी �ितवेदन पा�रत नग�र खच� लेखेकोले तलब र �ेड रकम िभडान गन� सिकएन । साथै
कम�चारीको तलववाट क�ी गरेको संचयकोष िवमा सामा�जक सुर�ा कर लगायतको क�ी रकम दा�खला गरेको वकै भौचर समेत पेश ह�न नसकेकोले क�ी
गरेका सव ैरकम दा�खला भयो भनी एिकन गन� सिकएन । ऐनको �यव�था पालना गरी तलवी �ितवेदन पा�रत गराई तलव भ�ा खच� गनु�पद�छ ।

३५ पा�र�िमक करः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ अनुसार आयकर कि� गरी कर दा�खला गनु�पद�छ । पा�लका पा�र�िमक कर ला�े कमचा�रीकह�को पार�िमक कर कि�
नगरी पा�लकामा काय�रत कम�चारीह�को तलब भु�ानी गरेको छ । आयकर ऐन बमो�जम देहायका कम�चारीह�को पा�र�िमक कर असुल गरी दा�खला गनु�पन�

५२८,६३३

�म भौचर
न�बर
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�.

कम�चारीको नाम ज�मा ज�मा कि� रकम करयो�य आय �समा पा�र�िमक कर

�ी िमलन बुढथापा ८३९३१३ १७१२३६ ६६८०७७ ४५०००० ३३६१५

�ी अंगराज डाँगी ७५४२४१ १५६८५९ ५९७३८२ ४५०००० १९४७६

�ी बालकृ�ण चौलागाई ६८९५३५ १५३८३४ ५३५७०० ४५०००० ८५७०

�ी सुरत बहादरु शाही ६३२३३७ १४४१६७ ४८८१७० ४५०००० ३८१७

�ी गोिपकृ�ण पा�डे ६४६६३६ १४६५८४ ५०००५३ ४५०००० ५००५

�ी अ।दी �साद �यै।पाने ७०३८३४ १५६२५१ ५४७५८३ ४५०००० ९७५८

�ी तेज बहादरु रावत ६७३७३० १५११६३ ५२२५६७ ४५०००० ७२५७

�ी गु� �साद चौलागाई ८९०५६१ २७५९०१ ६१४६६० ४५०००० २२९३२

�ी मिणकृ�ण उपा�याय ८९०५६१ १७९९०१ ७१०६६० ४५०००० ४२१३२

�ी राम बहादरु भ�डारी ८९०५६१ २३९९०१ ६५०६६० ४५०००० ३०१३२

�ी िनमा�ला महत ८६२१८९ २३५१०५ ६२७०८४ ४५०००० २५४१७

�ी पुण�मा रावल ८९०५६१ १७९९०१ ७१०६६० ४५०००० ४२१३२

�ी गोपाल िगरी ८९०५६१ १७९९०१ ७१०६६० ४५०००० ४२१३२

�म भौचर
न�बर
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�ी पेरेम बहादरु थापा ८९०५६१ १७९९०१ ७१०६६० ४५०००० ४२१३२

�ी प�ा चौलागाई ७०३८३४ १५६२५१ ५४७५८३ ४५०००० ९७५८

�ी शा�ता शाह ७०३८३४ १५६२५१ ५४७५८३ ४५०००० ९७५८

�ी द� बहादरु रावत ७१२४२५ १५७७०३ ५५४७२२ ४५०००० १०९४४

�ी अ�बीका उपा�याय ६८९५३५ १५३८३४ ५३५७०० ४५०००० ८५७०

�ी पशुपती शाही ७१२४२५ १५७७०३ ५५४७२२ ४५०००० १०९४४

�ी एकराज िगरी ७२६७२४ १६०१२० ५६६६०५ ४५०००० १३३२१

�ी माया �योपाने ७०३८३४ १५६२५१ ५४७५८३ ४५०००० ९७५८

�ी पाव�ती �यौपाने ६७५२३५ १५१४१७ ५२३८१८ ४५०००० ७३८२

�ी पाव�ती महत ६७५२३५ १५१४१७ ५२३८१८ ४५०००० ७३८२

�ी सर�वती आचाय� ६७५२३५ १५१४१७ ५२३८१८ ४५०००० ७३८२

�ी नवराज चोलागाइ ६७५२३५ १५१४१७ ५२३८१८ ४५०००० ७३८२

�ी मा�लका रोकाया ६७९५५५ १५१४१७ ५२८१३८ ४५०००० ७८१४

�ी िड�ी बुढा ७५४२४१ १५६८६१ ५९७३८० ४५०००० १९४७६

�ी आम बहादरु च�द ७५४२४१ १५६८६१ ५९७३८० ४५०००० १९४७६

�म भौचर
न�बर
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�ी ऋिषकेश उपा�याय ६४१२७० ५९६०३ ५८१६६७ ४५०००० १६३३३

िव�ण ुव रावल ८०८२१५ १६५९८३ ६४२२३२ ४५०००० २८४४६

ज�मा ५२८६३३

३६ पदा�धकारी सुिवधा 
नेपालको संिवधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �देश कानूनबमो�जम ह�ने �यव�था अनुसार कणा�ली
�देश संसदले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७७ जारी गरेको छ । उ� ऐनमा भएको �यव�था अनुसार पा�लकाबाट
�. ४७,०४,०००। सुिवधा वापत भु�ानी भएको छ ।

३७ निद उ�ख� 

कणा�ली �देशको �देश आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ८(३) मा ढंुगा, िग�ी, बालुवा, दह�र बह�रको संकलनमा अनुसुची ६ तोक�एको दरमा नघटने गरी
शु�क लगाईने र असूल गरीने उ�ेख छ । पा�लकाले दह�र बह�र राज�व ठे�का लगाउन ितला खोलाको िविभ� परामश�फम�वाट IEE गराई खच� गरेको छ ।
�ा� �ितवेदन अनुसार खोलाको िगि� वालुवा उठाउन ठे�का गरेको नदे�खएको तर िफ�ड िनर�णको �ममा उ� खोलामा �यि�ले मेिशनबाटनै वालुवा, िगिट
ज�ता निदज�य पदाथ� उ�खनन गरी िवि� िवतरण गरेको तथा उ� उ�खननबाट तटब�धमा �ित पुगरेको दे�खयो । वािष�क �पमा पा�लका तथा �देश
काया�लयह�ले निद िनय��णका लािग उ� �थानमा �यािवन लगाउने र उ�खननबाट वष�िप�छे भ��कने तथा खोलाले बगाउने गरेको �थािनयले जनाएको छ ।
यसरी पा�लकाले आ�दानी गन� नस�ने ठाउँमा IEE गराउने तर उ�खनन िनय��ण गन� नसकेकोले यस तफ�  �यान िदनुपद�छ । उ� �थानको �थलगत
अनुगमन गदा� दे�खएको केही ��य

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ कर द�तुर एवं आ�त�रक आय

३८.१ आयको अनुमानः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले पा�लकामा �ा� ह�ने
आ�त�रक आयसमेतको �यव�थापन गन� स�ने �यव�था छ । गत आ�थ�क वष�मा पा�लकाको आ�त�रक आ�दानी �. ४४७६४९७। भएको �थयो तर आ�थ�क
वष� २०७८।७९ मा �. ३३ लाख २७ हजार आ�दानी गरेको छ । पा�लकाले पेश गरेको आय-�ययको अनुमानमा आ�त�रक आयतफ�  मालपोत, कर, सेवा
शु�क, द�तुर वापत अनुमािनत �. १६ लाख �ा� ह�ने ��ेपण गरेको छ । पा�लकाले आ�त�रक आ�दािनका �ोतह�को पिहचान गरी करको दायराको साथै
आ�दानी बढो�री ह�ने गरी योजना बनाउनुपन�मा गत वष�को तुलनामा ६४.२५ �ितशत घिट आय �ा� ह�ने ��ेपण गरेको छ । आ�दानीका अ�य �ोतको
पिहचान गरी आयको अनुमान यथा�थपरक बनाई आय आज�न बृि� गन�तफ�  िवशेष �यान िदन आव�यक दे�खएको छ ।

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

के���य अनुदानबाट खच� आ�त�रक आय आ�त�रक आय �ितशत

३७८२००३०६ ३३२६६१३ ०.८८

उपरो� िववरण अनुसार �थानीय तहमा �ा� के��ीय अनुदानबाट भएको खच�को तुलनामा आ�त�रक आयको िह�सा ०.८८ �ितशत मा� रहेको छ । �यसैले
पा�लकाको आ�त�रक आय संकलनको दायरालाई फरािकलो पाद� आ�त�रक आय बृि� गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.३ राज�व दा�खला : आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद
सोही िदन दा�खला गरी �े�ता खडा गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज�व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक
काया�लयले १० िदन स�म िढला गरेको भए १० �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय
कारवाही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ । काया�लय अ�तग�त ८ वटा वडा पा�लका �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको
अव�ध िभ� दा�खला गरेको छैन । यसरी िढला ह�ने गरी राज�व रकम बैक दा�खला भएको अव�धको काया�लयले छानिवन गरी, ज�रवाना रकम असुल गनु�पन�
दे�ख�छ । काया�लयले स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकमा दा�खला गरेको िववरणमा काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ ।
साथै आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा राज�व �.४४७६४९७।०० असूल भएकोमा यस वष� �.३३२६६१३।०० मा� �ा� भएकोले गत वष�को तुलनामा
�.११४९८८४।०० घिट रहेको दे�ख�छ । पा�लकाको आ�थ�क कृयाकलाह� व�द ैगएको अव�थामा व�नुपन�मा राज�व रकम घ�नु औिच�यपूण� नदे�खएकोले
घटी राज�व स�व�धमा छानिवन गनु�पछ�  ।

३८.४ राज�व अिभलेख : काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाबाट र�सद ठे�लह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको पुरा अिभलेख पा�लकामा आएको दे�खएन । अ�ध�ो आ.व.को बाँक� के कित
छन एिकन गन� सिकएन । िवत�रत नगदी र�सद र �ा� आ�दानी स�ब�धमा तहाँ काया�लयबाटै छानिवन गरी राज�व एिकन गनु�पद�छ । अतः काय�लयले आगामी
िदनमा र�सद िनय��ण तथा राज�व असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त �यव�थापन स�ब�धमा िवशेष �यान पु¥याउनुपन� दे�खयो ।

३९ पा�लका �त�रय प�र�ा संचालन

गाउँपा�लकाको पा�लका �त�रय प�र�ा संचालन वापत सहायक पाँचौ सुरत वहादरु शाहीलाई � ५ लाख पे�क� िदई काय��म
संचालन प�चात फ�य�ट गन� पेश भएको िवल भरपाई प�र�ण गदा� दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छन ।

३९.१ 21 २०७९-२-९ �टेशनरी तथा खाजा/खाना खच�ः गाउँपा�लकाको गाउँ�त�रय प�र�ा संचालन गन� गन� ��नप� िनमा�ण, टाइिपङ, मोडेरेशन तथा नेपालगंजवाट छपाई तथा
ढुवानी समेत खच� लेखेकोमा थप �टेशनरी तथा खाना/खाजा वापत खच� लेखेकोमा उ� खच� पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा उ� रकम असूल ह�नुपन� �.

१४४,६३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९.२ वढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) वमो�जम िवल भपा�ई सिहत लेखा रा�नुपद�छ । माक� र २
दज�नको �.१,३००।०० तथा र�ज�र २ ओटाको �. ८००।०० को िवल पेश भए अनुसार �. २,१००।०० भु�ानी ह�नुपन�मा �.७,०००।०० भु�ानी
भएकोले वढी भु�ानी भएको रकम असूल ह�नुपन� �.

४,९००

४० 7 २०७८-८-२२ ता�लम संचालन 

पा�लकाले ता�लम संचालन गदा� पा�लकाले िनमा�ण गरेको िनद�िशका वा अथ�म��ालयको काय��म संचालन िनद�िशका २०७७ वमो�जम ता�लम संचालन
गनु�पद�छ । पा�लकाले ICT Orientation for headteacher को लािग ३ िदने ICT स�व��ध ता�लम संचालन गन� �.४ लाख खच� गरेकोमा उ� काय��ममा
२८ जना उप��थत रहेकोमा उ� खच� िनद�िशकाले तोकेको भ�दा वढी भु�ानी भएको दे�खएकोले उ� रकम काय��म संचालक सुरत वहादरु शाहीवाट असूल
ह�नुपन� �

�स
नं

िशष�क खच�
रकम

कैिफयत कर बाहेक
वढी
भु�ानी

१ अनुगमन
भ�ा

१२५०० अनुगमन खच� पाउने नदे�खएको १०६२५

२ �िश�क ३७५०० ३ िदने ता�लममा अ�ध�म १२ शेसन मा� संचालन ह�नेमा १५ शेसनको भु�ानी भएकोले ३ ६३७५

�ित शेसन काया�लय वािहरको �िश�क भएमा काय�प� वापत १००० र क�ा वापत ८०० ग�र
१८०० तथा काय�लयका कम�चारीले क�ा �लए वापत नपाउने तथा काय�प� वापत मा� पाउने
उललेख भए अनुसार १ जना �िश�क वािहरको ३ सेशन �लएको र वाँक� आ�त�रक �िश�क
भएकोले काय�प� वापत मा� पाउने उ�ेख भए अनुसार कुल � १४०००।०० भु�ानी ह�नुपन�मा �
३००००।०० भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी � १६००० असूल ह�नुपन�

१३६००

२१०,५२६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np53 of 73

३ सहायक
कम�चारी

६००० सहायक कम�चारीलाई � ३०० ले २ जनालाई ३ िदनको � १८०० भु�ानी ह�नुपन�मा वढी भु�ानी ३५७०

४ प�कारलाई
भ�ा

४००० नपाउने दे�खएको ३४००

५ खाजा भ�ा ९३४९६ २८ जनालाई ३ िदनको २०० ले � १६८००।०० खच� ले�नुपन�मा वढी खच� लेखेको � ७६६९६

६ �यापटप
भाडा

४५००० ��येक कम�चारीले पा�लकावाट �यापटप वुझेकोले �यापटप भाडा �लन िम�ने नदे�खएको ४५०००

७ �टेशनरी ५६५६० २८ जना सहभागी भएको ता�लममा �ित सहभागी � १०० ले २८०० तथा ता�लम संचालन वापत
� २५०० ग�र कुल �५३००।०० खच� ले�नुपन�मा वढी भु�ानी

५१२६०

ज�मा २१०५२६

४१ समािनकरण चालु िश�ाः

पा�लकाल ेशैि�क िनित िनमा�ण गन� शैि�क सरोकारवालालाई अिभमु�खकरण काय��म संचालन गन� सहायक पाँचौ सुरत बहादरु
शाहील ेपे�क� माफ� त संचालन गरकेो काय��ममा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छन ।

४१.१ टाइप खच�ः िकताव छपाईको लािग टाइिपङ खच� गदा� सोको �ित ि�� टाइप गरेको आधारमा भु�ानी गनु�पद�छ । सरोकारवालाईसँग छलफल ग�र तयार भएको
शैि�क नीित टाइिपङ गरेवापत २ जनालाई ७५०० का दरले � १५०००।०० तथा भु�ानी गरेकोमा उ� िनद�िशका के कित ि��को हो एिकन नगरेको तथा
लेखाप�र�णमा पेश नभएकोले सोको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

१५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१.२ छपाइ तथा ढुवानी खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) वमो�जम िवल भपा�ई सिहत लेखा रा�नुपद�छ ।
पा�लकाले शैि�क सरोकारवालाईसँग छलफल ग�र तयार भएको शैि�क नीित काय�पा�लकावाट पा�रत नभएको भिन लेखापरी�ण अव�ध स�म नछपाएको
अव�थामा �स�पल इ�टे�लजे�स �स�टमको िवल पेश गरी �. ३६,०००।००, ढुवानी िवल वापत �. ९,०००।०० तथा पेट� ोल ७७ �लटरको �.१५,४००।००
ग�र कुल �. ४५,०००।०० पे�क� फ�य�ट गन� नभएको कामको भु�ानी �लने कम�चारी सहायक पाँचौ सुरत वहादरु शाहीलाई कारबाही ग�र अच� रकम �याज
समेत िहसाब गरी असुल गनु�पन� �.

६०,४००

४१.३ खाना/खाजा खच�ः अथ�म��ालयको काय��म संचालन िनद�िशका २०७७ वमो�जम ता�लममा खाजा वापत दिैनक �.३००।०० का दरले खच� ले�न सिकने
उ�ेख छ । १५ जना सरोकारवाला सहभािग भएको काय�शाला ८ िदन संचालन भए अनुसार संचालक समेत १७ जना स�म सहभागीलाई िहसाव गदा� १३६
सेट खाजाको � ४०८००।०० खच� ले�नुपन�मा � ६००००।०० खच� लेखेकोले वढी भु�ािन भएको रकम असूल गनु�पन� �.

१९,२००

४१.४ �टेशनरी खच�ः अथ�म��ालयको काय��म संचालन िनद�िशका २०७७ वमो�जम ता�लम वा काय�शालामा �टेशनरी वापत �ित सहभागी �. १०० का दरले तथा
संचालनको लािग एकमु� �. २,५००। खच� गनु�पन� उ�ेख छ । उ� ता�लममा १५ जना सहभागी रहेकोले �. ४,०००।०० मा� खच� ले�नुपन�मा
�.२१,६००।०० खच� गरेकोले वढी खच� भएको रकम असूल ह�नुपन� �.

१७,०००

४२ सशत� काय��मतफ�  -िश�ातफ�

४२.१ ९५ २०७९-२-९ िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी बाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीकामा क�ा ८ को प�र�ा संचालन तथा �मािणकरणको लािग
�ितिवधाथ� वािष�क � २५० उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ । तातोपानी गाउँपा�लका अ�तग�त क�ा ८ मा अ�यन गन� िव�ाथ�को सं�या IEMIS रेकड�
अनुसार ४१८ िव�ा�थ� भएकोमा सुरत बहादरु शाहीले ५०० जना िव�ा�थ�को प�र�ा संचालनको लािग पे�क� �लएकोमा ८२ जनाको वढी खच� लेखेकोले वढी
भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

२०,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२.२ िदवा खाजाः- (भौ नं ००) काय��म काया��वयन पु��तका (आ. व. २००७८।०७९) मा िव�ालयगत त�या�का आधारमा िव�ालयह�लाई बाल िवकास क�ा
दे�ख क�ा ५ स�म �ित िव�ाथ� दिैनक �. २० का दरले िव�ालयलाई अनुदान िदने र िव�ाथ�को दिैनक हा�जरी पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका
�धाना�यापक र िव�यस अ�य�बाट �मािणत गराई �थानीय तहमा संकलन गरी सं�या यिकन भएप�चात मा� थप अनुदान िदने �यव�था छ। काया�लयले
EMIS मा �िव� त�या�लाई अधाव�धक नगरी एवम क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग हा�जर िभडान नगरी िदवा खाजा �यव�थापन वापत � ७६
लाख २२ हजार ३ सय ६० िनकासा गरेको छ । EMIS अधाव�धक, नभएको र दिैनक हा�जरी एवम खच�को िवल भरपाई समेत पेश भएको छैन । अतः
गाउँपा�लकाले अनुगमन गरी, �मािणत हा�जरी पु��तका पेश गन� लगाई हा�जर भएका वा�तिवक िवधाथ� सं�यालाई िदवा खाजा खुवाए/नखुवाएको एिकन गरी
�माण पेश गनु�पन� �.

७,६२२,३६०

४२.३ िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के�� सानोिठमी बाट �कािशत काय��म काया��वन पु�तीकाको ख�ड १(१.३) आ�थ�क अनुशासन तथा िव��य �ितवेदन(छ)

मा िव�ालयमा ह�ने ख�रद काय� साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली िव�ालय ख�रद िद�दश�न र िव�ालय लेखा�न िद�दश�नको आधारमा गन� र सोको
अनुगमन �थानीय िनकायले गनु� पन� �यव�था छ । िव�ालय शैि�क गुण�तर सु�िढकरण एवं काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन अनुदान अ�तग�त िदईएको
तप�सल बमो�जमको अनुदान उपयोग को स�ब�धमा अनुगमन गरी काय� स�प� भएको �ितबेदन िबल भरपाई सिहत पेश ह�नुपन� �.

� सं िव�ालयको नाम �योजन रकम

१ का�लका मािव टो�ला ICT lab ६५००००

२ िहमिशखर मािव िव�ान �योगशाला ६५००००

३ दगुा� मािव मधु पु�तकालय �थापना ६५००००

१,९५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२.४ १६३ २०७९-३-१६ कणा�ली �देश खच� मापद�ड िनद�िशका २०७५ मा ता�लममा सहभागी भ�ा � ७०० स�म िदन सिकने �यव�था छ । MIS अपरेटर �ी गोकण� पा�डेले
अनलाईन घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा �णाली (VERSP MIS) स�ब��धत ४ िदने ता�लम संचालन गदा� सहभागी ह�ने सहभागीह�लाई दिैनक भ�ा �
७०० को दरले ज�मा � ८३३०० खच� ले�नुपन�मा � १००० को दरल ज�मा � ११९००० खच� लेखेकोले न�स� भ�दा वढी भु�ानी भएको कर बाहेकको
रकम असूल गनु�पन� �

३०,३४५

४२.५ �ािव�धक �ेडः सव��च अदालतको फैसला वमो�जम २०५७ अगािड िनय�ु भएका �ािव�धक धारका कम�चारी तथा िश�कह�ले २ �ािव�धक �ेड पाउने
�यव�था छ । पा�लकाले ५ वष�दे�ख �ािव�ध �ेड छुट भएका िश�कह�को �ािव�धक �ेड वापतको सुिवधा भु�ानी गदा� देहायबमो�जमका िश�कको तोिकएको
�ेड रकम भ�दा बढी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �.

�स. नं. िव�ालयको नाम िश�कको नाम असुल गन� रकम

१ दगुा� मा िव ला�ा रामािशस कुमार चौधरी ७२९०

२ सु�दरमिण आ. िव. डांिगबाडा शेर बहादरु बुढा ३८६८४

३ सु�दरमिण आ. िव. डांिगबाडा बल बहादरु रावल २५३७८

४ का�लका आ. िव. �लताकोट ऋिषच�द उपा�याय २५३७८

५ का�लका आ. िव. �लताकोट धम� कृ�ण उपा�याय २५३७८

६ म�ा आ. िव. िनयापानी राकृ�ण उपा�याय २१३८७

७ मा�लका आ. िव. गौतमबाडा ख�ग बहादरु �वार २५३७८

८ मा�लका आ. िव गौतमबाडा कमला गौतम २५३७८

९ मा�लका आ. िव गौतमबाडा धनकृ�णा पा�डे २५३७८

३७१,८९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० का�लका मा िव टो�ला नर बहादरु रावत २५३७८

११ जनतासेवक आ. िव वंतडी उपे�� बहादरु शाही २५३७८

१२ भगवती आ. िव धौलापानी लाल �साद चौलागाइ २५३७८

१३ का�लका आ. िव �ीनगर यादव बहादरु थापा २५३७८

१४ का�लका आ. िव िहयाखोला पूणच�� चौलागाइ २५३७८

१५ ि�वेणी बाल�योती आ. िव हांकु कृ�ण �साद देवकोटा २५३७८

कुल ज�मा ३७१८९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ २४ २०७९-३-२५ काय� स�प� नभई भु�ानीः 
िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयको ०७८।७९ को काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं ११.१.२.४४५ को ८।२ मा भवन िनमा�ण अनुदान
िददाँ �मश ३०, ५० र २० �ितशत िनकासा िदनुपन� र अषाढ १५ िभ� िनमा�ण काय� स�प� ग�र काय� स�प� �ितबेदन �मािणत ग�रस�नुपन� �यव�था छ ।
तर म��ालयले कोिभड १९ लगायत िविवध कारण समयमा िनमा�ण काय� स�प� नगन� िव�ालयह�लाई काय� �गती अनुसार फुकुवा ह�ने गरी तोिकएको रकम
स�ब��धत िव�ालयको खातामा पठाउने मा म��ी�त�रय िनण�य भएको जनाई च.नं. २२५ िमित २०७९।०३।१७ मा प�रप� गरेको आधारमा िव�ालयह�लाई
िनकासा िदएको छ । उ� िनमा�ण काय�को �ािव�धकबाट काय� स�प� �ितबेदन तयार गरी भु�ानी गरेको उ� रकम ८।२ को बुदा ६ अनुसार िनमा�ण स�प�
प�चातको नाप अनुसार तयार भएको काय� स�प� �ितबेदन, िनमा�ण स�प� माई�यूट, फोटो लगायत िनमा�ण काय� पुरा भएको �माण पेश गनु� पन� र

�स नं िव�ालयको नाम िववरण िनकासा रकम

१ ने��योती मा िव हाँकु नमुना िव�ालय ५००००००

२ गणेश आ िव रंक २ कोठे भवन १२६००००

३ नवइदेवी आधारभुत िव�ालय वु�वावा २ कोठे भवन १२६००००

४ सुय�दय आधारभुत िव�ालय २ कोठे भवन १२६००००

का�लका आ िव �ीनगर ३ कोठे भवन १२६००००

ज�मा १००४००००

१०,०४०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य
�तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�या वेगर
�. १३,७५,७२५ का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� ि�ानुसार छनः
ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको,
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट
मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,
आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र
�याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी
�यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको । तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण
अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�त अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको
औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�
�यान िदनुपद�छ ।

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

�म भौचर
न�बर

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

भौनं ता�लमको नाम लागत अनुमान रकम क�चा पदाथ� / प�रणाम (मु�य �पमा
�योगमा आएको)

क�चा
पदाथ�को मू�य

क�चा पदाथ� परल
मू�यको ५०%

२७०-०७९।
०३।२६

४५ िदने �सलाई
कटाई ता�लम

लागत अनुमान
तयार नगरेको

कपडा, धागो तथा अ�य क�चा पदाथ�
एकमु�

७०६२५ ३५३१२

३५,३१२

४५.२ �िव�ध ह�ता�तरणः ग�रबी िनवारणको लािग लघु उ�म िवकास काय��म स�ालन िनद�िशका २०७७ को दफा ४१ (३) मा उ�मीलाई �दान ग�रने �िव�धको
कुल रकममा काया�लयले �िव�ध �ा� गन� उ�मीबाट आपूित�कता�ले कबोल गरेको कुल अंकको क�तीमा बीस �ितशत रकम ज�मा गन� लगाई बढीमा असी
�ितशत रकममा� काया�लयले आपूित�कता�लाई भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले �. २,३७,९७८। को २६ िपस �सलाई मेिशन ख�रद गरी २२
जनालाई मा� �िव�ध �व�प उपल�ध गराएको िववरण पेश भएको छ । साथै ख�रद काय�का लािग पे�क� �लई �ी ह�र�सँह नेपालीले आपूित�कता�लाई पुरै रकम
भु�ानी िदएको दे�खएकोले २२ वटा मेिशन ख�रदको २० �ितशत रकम �. ४०,२७३। र िवतरण नगरेको बाक� ४ वटा मेिशनको �. ३६,६१२। समेत �.

७६,८८५। असुल ह�नुपन� �.

७६,८८५

४५.३ च�ा ख�रदः ग�रबी िनवारणको लािग लघु उ�म िवकास काय��म स�ालन िनद�िशका, २०७७ मा �िव�ध ह�ता�तरण भ�ाले �यवसाय संचालन िव�तार तथा
�तरो�ती गन�को लािग आव�यक पन� उपकरण वा मेिशन उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको कम�चाले �िव�ध ह�ता�तरणका लािग मेिशन उपकरण
ख�रद नगरी � १,८०,१००। को कुखुरा च�ा ख�रद गरी भु�ानी िदएको छ । कुखुरा िवतरण गरेको भरपाई समेत संल� गरेको छैन । यसरी �िव�धको �पमा
मेिशन तथा औजार ख�रद गनु�पन�मा कुखुरा ख�रद गरेकोले भु�ानी िदन निम�ने दे�खएकोले उ� रकम असूल गनु�पन� �.

१८०,१००

�म भौचर
न�बर
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४५.४ 270 २०७९-३-२६ कणा�ली �देश खच� मापद�ड िनद�िशका २०७५ मा सीप िवकास ता�लम संचालन गदा� आव�धक �पमा �िश�क रा�दा मा�सक १०,०००। को दरले मु�य
�िश�कलाई पा�र�िमक उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले वडा नं ७ र ८ मा संचालन गरेको ४५ िदने �सलाईकटाई ता�लमको लािग ३ जना
�िश�को लािग मा�सक � २८७५० को दरले भु�ानी गरेको छ । �िश�कसँग भएको स�झौता पेश नभएको तथा �वीकृत दर भ�दा वढी भु�ानी िदएको रकम
असुल गनु�पन� �.

�स नं �िश�कको नाम अव�ध मा�सक िदनुपन� मा�सक िदएको वढी भु�ानी

१ िनम�ता रावत १.५ मिहना १०००० २८७५० २८१२५

२ िव�णमुाया रावत १.५ मिहना १०००० २८७५० २८१२५

३ �ेम कुमारी �सहँ १.५ मिहना १०००० २८७५० २८१२५

ज�मा ८४३७५

८४,३७५

४५.५ २७० २०७९-३-२६ कणा�ली �देश खच� मापद�ड िनद�िशका २०७५ मा ता�लमको उ�ाटन समापनमा उप��थत लाई �ित�यि� २०० को खाजा खुवाउन स�ने �यव�था छ ।
पा�लकाले वडा नं ७ र ८ मा संचालन गरेको ४५ िदने �सलाईकटाई ता�लमको समापन काय��ममा उप��थत भएवापत उप��थ कम�चारी/पदा�धकारीलाई
खाना वापतको रकम �ित�यि� �. २,०००। उपल�ध गराएको छ । वढी उपल�ध गराएको िन�न अनुसार रकम असूल गनु�पन� �. 

२३,४००

४६ िहमाखोला �ल�ट �संचाई
२५९-०७९।३।२५ गाउँपा�लकाले �हमाखोला �ल�ठ �संचाई आयोजना संचालन गन� कुल लागत अनमुान �.१,०१,६९,०९३।०० भएको आयोजनामा सोलार

�लि�टङमा �.९१,९८,६६०।०० र �स�भल वक� मा �.९,७०,४३३।९९ म�ये २० ��तशत अथा�त �.१,९४,०८६।०० उपभो�ा स�म�तले �यहोन� गर� स�झौता

भएको देिख�छ । सो स�व�धमा देिखएका �यहोरा �न�नानसुार छन । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np62 of 73

४६.१
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ िनयम ३१(१) अनुसार �.२० लाख मा�थ को िनमा�ण बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ ।
आयोजना िनमा�ण गन� उपभो�ा सिमितले मा�लका क��यूटर ए�ड जनरल अड�र स�लायस�सँग माफ� त काय� संचालन गदा� �ल�ट स�व��ध साम�ी �सधै
ख�रद ख�रद ग�र �.८५,२५,२९३.०० भु�ानी गरेको दे�खएकोले ख�रद �कृया िनयम स�मत दे�खएन ।
�सिभल काय�को २० �ितशत उपभो�ा सिमितले ितन� ग�र भएको स�झौता अनुसार कुल लागत �. १,०१,६९,०९३।०० को �.१,९४,०८६।००
अथा�त सम�मा १.९१ �ितशत मा� उपभो�ाले �यहोन� ग�र स�झौता भएकोमा उ� काय� �.८९१०८५३।०० मा स�प� भएकोमा सिमितले
�.७७११२।०० योगदान भएको दे�खएकोले ०.८७ �ितशत उपभो�ाले �योहोरेको दे�ख�छ । यसरी उपभो�ाको �यून लागत सहभािगता भएको
िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको िनयम स�मत दे�खएन ।

४६.२ न�फाइलर – मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ�
स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाबाट �ल�ट �संचाइको लािग मा�लका क��यूटर ए�ड
जनरल अड�र स�लायस�लाई मू.अ.कर �.५९६२९८.०० समेत �.८०४२९१२.०० भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण
नबुझाई िमित २०७८ फा�गुण मिहनादेखी न�फाईलर रहेको दे�खएकोले उ� रकम स�ब��धत राज�व काया�लयमा समायोजन भएको �माण पेश गनु�पन� �. 

५९६,२९८

४६.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७क (९) अनुसार लागत अनुमान अनुसार �िमकको लागत भार ५० �ितशत भ�दा कम तथा मे�सन
औजारको लागत भार २० �ितशत भ�दा वढी भएको िनमा�ण काय� लाभ�ाही सामुदायवाट गराउन नसिकने उ�ेख छ ।पा�लकाले �संचाइ �ल�ट �ल�ट
योजनाको लागत अनुमान �.१,०१,६९,०९३।०० भएकोमा ९०.४६ �ितशत ख�रद काय� गनु�पन� योजना उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराई �ािव�धक
मु�यांकन �.८९,१०,८५३।०० जनाई �.८८,३३,७४१।०० भु�ानी गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

८,८३३,७४१

४७ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�

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

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

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

�म भौचर
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४७.४ जिटलसंरचना िनमा�ण – 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 । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण, �ल�ट
�सचाई ज�ता 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� माफ� त �ित�पधा� गराउन पद�छ ।

४८ १६ २०७९-३-२५ का�लका मा िव घेरावार 
का�लका मा िव घेरावार साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ अनुसार �ािव�धक नाप जाँच गरी नापी िकतावमा उ�ेख भए अनुसार भु�ानी
गनु�पद�छ । गाउँपा�लकाले का�लका मा�यिमक िव�ालयको घेरावार िनमा�ण ग�र �.९८१९६४।०० भु�ानी भएकोमा सो काय�को नापी िकताव प�र�ण गदा�
excavation foundation ३४ meter रहेकोमा सोही प�रमाणमा Dry stone गरेको नापी पेश भएको छ । सो मा Rubble massonary wall 1:6 थप गरी ८६
िमटर गरेको दे�खएकोमा सो massonary wall तयार गन� excavation foundation तथा soling गरेको नदे�खएको उ� काम भएको हो भ� स�ने अ��थित
रहेन । सो स�व�धमा सोधपुछ गदा� पुरानो पखा�त मा�थ थपेको जनाएकोमा सो स�व�धमा पुन एिकन ग�र �ितवेदन पेश ह�नुपद�छ ।

४९ िव�वाको ख�रद 

साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� (पकेट) िवकास काय��म संचालन िशष�कबाट अनुदान पाउने फम�ले िन�न अनुसार �ज�ा दररेट भ�दा वढी मू�यमा
ओखरको िब�वा ख�रद गरेको िबल संल� गरी भु�ानी िदएको दे�खएकोले वढी रकम असूल गनु�पन� �.

भौ नं फम�को नाम ख�रद सं ख�रद दर �ज�ा दररेट �ित िव�वा रकम वढी भु�ानी

१५२ दाजुभाई कृिष समुह ३०० ९०० ७०० २०० ६००००

१५३ क�लका फलफुल समुह ४०५ ७१० ७०० १० ४०५०

ज�मा ६४०५०

६४,०५०

�म भौचर
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५० िवउँ िवतरण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (५) बमो�जम सरकारी खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपा◌�इ, �माण
र कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । �वीकृत दर अनुसार ख�रद गनु�पन�मा रैथाने बा�ल �व��न काय��म अ�तग�त पा�लकाले िविभ� फम�बाट कृिष बा�लको
िबउँ तथा सामा�ी ख�रद गरेकोमा उ� सामा�ी िवतरण भरपाई संल� नगरेको � .

गो.भौ.नं./िमित स�लायस� (फम�) ख�रद सामान रकम

१५४ -०७९।३।१५ राजे�� ए�ड रि�म स�लायस� पावर िट�लर १,�ेसर १, �सडिवन ४७, क�बाईन िमल २, िनपाल ४४ ३९९७००

१५३-०७९।३।१५ �ौलीगाड कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड िबउँ के�ज (�सिम ९५०,फापर ९८५,िचनो ४०, कागुनो १०,ल�े ५) ३४४५५०

१५०-०७९।३।१४ �धताल ए�ोभेट से�टर मल ९९०००

ज�मा ८४३२५०

८४३,२५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ पकेट िवकास काय��म 

आ व ०७७।०७८ मा �थापना भएका कृिष तफ�  साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� (पकेट) िवकास काय��म िनर�तरता को लािग अनुदान पाउने फम�ले
पा�लका सँग गरेको स�झौतामा प�रयोजना िनमा�ण काय�मा लागेको खच�को िववरण साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�, प�रयोजना िनमा�ण काय� सु� ह�नुभ�दा पूव�,
संचालन ह� ँद ैगरेको र स�प� भई सकेपिछको फोटो अ��तम भु�ानीको समयमा िबल भरपाईको साथमा अिनवाय� पेश गनु�पन� �यव�था छ । तर फम�ले फोटो
साव�जिनक सुनवाईको कागजात पेश नगरी िबल पेश गरेको आधारमा भु�ानी गरेकोले काया�लयले काय��म समापन भएको �मिणत ह�ने कागजात पेश गनु�पन�
�

भौ नं स�लायस� (फम�) ख�रद सामान रकम

१७५ -०७९।३।१७ खस भुमी के�� �याउ पकेट २५००००

१७४ -०७९।३।१७ धुिप�ख सेलार �टोर समुह ओखर पकेट ३१००००

ज�मा ५६००००

५६०,०००

५२ १८४ २०७९-३-१९ फम�को भु�ानीः 
प�रवार िनयोजन िकशोर िकशोरी तथा �जनन �वा��य काय��म संचालनको लािग पा�लकाले िमित २०७९।०१।०९ गते सामा�जक जागरण तथा िवकास
�ित�ान (सादा नेपाल) सँग स�झौता गरेकोमा उ� सं�थाले काय��म स�प� गरेको िदन पेश नगरी कृयाकलापगत खच�को िबल पेशगरी �य��को नाममा चेक
जारी गरेको छ । सं�झौता अनुसार स�ब��धत सं�थाबाट िबल पेश भई सं�थाको नाममा ज�मा ह�नुपन� रकम लाल �साद �यौपानेको नाममा भु�ानी गरेको छ ।
फम� सँग स�झौता गरी �यि�लाई भु�ानी िदन निम�ने �

३८४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ १६७ २०७९-३-१६ पं�जकरण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७२ मा मौजुदा सुचीमा रहेका परामश�दाताबाट ��ताव माग गरी परामश� सेवा �लन सिकने �यव�था छ ।
पा�लकाले आ�नै जनशि� (�थानीय प��का�धकारी) बाट गनु�पन� घटना दता� तथा सामा�जक सुर�ा दता� ज�ता काय�का लािग समेत गौरी ए�ड जनरल
स�लायस�सँग २०७८/१२/२० मा स�झौता गरी काय��म संचालन गरेको छ । उ� स�लायस� इजाजत नपाएको सं�थाबाट सरकारी कामकाज संचालन गरेको
िनयमस�मत नदे�खएको सो काम गन� गरी दता� भएको इजाजत संल� गरेको नदे�खएको काय�लयकै जनशि�वाट गराउनुपन� काय� अ�य सं�थसँग काय� गराई
थप �ययभार पारेको रकम िनण�यकता�बाट असूल ह�नुपन� �

३३६,७४०

५४ हो�जयारी 
म��ालय काय� संचालन िनद�िशका, २०७७ को प�र�छेद ७ को ७.१.१५ मा सबै �कारका ता�लम, गो�ी, सेिमनार, काय�शाला स�ालन स�मब�धमा
प�र�छेदमा उ�े�खत दर अनुसार भु�ानी गनु�पन� र उ�े�खत दरभ�दा अ�धक दरमा खच� गनु�पन� भएमा अथ� म��ालयको �वीकृित �लएर मा� गनु�पन� �यव�था
छ । जनतास� अ�य� काय��मको नेिट� मेिशनबाट हो�जयारी �वीटर वुनाई काय��म वडा नं ६ िहयाखोलामा नेपाल सरकारबाट अनुदान �ा� रकमबाट
�ोत �यहोन� गरी काय��म स�ालन गरेको छ । �सप िवकास ता�लमको लािग बािहरी �ोत �य��को हकमा �िश�क र सहायक �िश�क गरी ३० काय� िदन
भ�दा बढी समयको �सपमुलक ता�लमको लािग मु�य �िश�कलाई �.१००००।०० तथा सहायक �िश�कलाई मा�सक �.७,०००।०० भु�ानी िदन स�ने
उ�ेख भए वमो�जम हो�जयारी ता�लममा मा�सक �.१७ हजार �िश�क पा�र�िमक भु�ानी गनु�पन�मा पा�लकाले हो�जयारी �वीटर वुनाई काय��मको
राम�साद छ�कुरीलाई मा�सक �. ६०,०००। का दरले भु�ानी ह�ने गरी ६ मिहनाको करार स�झौता गरेको छ । िनद�िशकमा तोिकएको दरभ�दा �.

४३,०००। का दरले ६ मिहनामा �. २,१९,३००। (कर कि� पिछ) भु�ानी भएको असुल गनु�पन� �.

२१९,३००

५५ स�टवेयर ख�रद

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५.१ नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय
मा�यमबाट स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको
िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था रहेको छ । �थानीय तहले स�ब�धी स�टवेयर ख�रद गरी देहायबमो�जम
�.१९,७६,९३५.०० खच� गरेकोमा ख�रद भएका स�टवेयरको सूचना तथा �िव�ध िवभागमा दता� एवं �वीकृत �लएको नदे�खएको �.

भौ नं र िमित स�टवेयरको िववरण परामश�दाता भु�ानी

२११।०७९।३।२५ दता� चलानी स�टवेयर Bux Byte Inc. ४९०४२०

�सफा�रस स�टवेयर Trade Max Company Pvt ltd ४८९८५५

११७ योजना स�टवेयर राइज टेक �ाइभेट �ल ४९८३३०

११८।०७९।१।१४ राज�व स�टवेयर श� टे�नोलोजी �ा �ल ४९८३३०

ज�मा १९७६९३५

१,९७६,९३५

५५.२ लेखापरी�ण अव�ध स�म उ� स�टवेयरह� �योगमा संचालन भएको नदे�खएकोले उ� स�टवेयर लाई पुण� �पमा �योगमा �याउनुपद�छ ।

५५.३ सूचना �िव�ध �णाली ख�रद गदा� लागत अनुमान तयारी सोही अनुसार ख�रद �कृया वमो�जम ख�रद गनु�पन� उ�ेख भएकोमा उ� �िव�धको लागत अनुमान
तयार गरेको दे�खएन ।

५५.४ सूचना �िव�ध �णाली ख�रद गदा� परामश�दाताले उ� स�टवेयरको ता�लम �दान ग�र काया�लयलाई ह�ता�तरण गनु�पद�छ । पा�लकाले ख�रद गरेको स�टवेयर
परामश�दाताले ता�लम समेत िदएको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ साम�ी ख�रद तथा िवतरण
गाउँपा�लकाले वडा नं ३ मा िहल टेक र �यास �टो�स तथा �स�ल�डर लगायतका सेट िवतरण गन� �.५६६६७१३।९३ लागत अनुमान भएको ३४० सेट साम�ी
ख�रद ग�र �.५२००४८६।०० भु�ानी गरेको छ । सो स�व�धमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छन ।

५६.१ लागत अनुमान �वीकृत नभएको : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ बमो�जम एक लाखभ�दा मा�थको ख�रद काय� गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन�
र दफा ६ बमो�जम साव�जिनक िनयकाले लागत अनुमान �वीकृत गनु�पद�छ । पा�लकाले िहल टेक तथा �यास �टो�स सेट लगायको साम�ीको लािग तयार
भएको ख�रदको लागत अनुमान �वीकृत भएको दे�खएन ।

५६.२ िनरी�ण र �वीकृतः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले आपुित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा
उि��खत �ािव�धक �पेिशिफकेशन र गुण�तर बमो�जमका भए नभएको िनरी�ण वा प�र�ण गनु�पद�छ । पा�लकाले ख�रद गरेको साम�ीको �ािव�धक
�पेिशिफकेशन र गुण�तर स�लायस� तथा उ�पादक क�पनी तथा पा�लकाले पिन चेकजाँच गरेको नदे�खएकोले ख�रद गरेको सामान गुण�तर तथा तोिकए
अनुसार �ा� भए नभएको स�व�धमा एिकन गन� सिकएन ।यसरी गुण�तर परी�ण तथा �पेिशिफकेशन �माण वेगर भु�ानी गरेको िनयम स�मत नदे�खएको �.

५,२००,८४६

५६.३ िवतरणः पा�लकाले ३४० सेट सामानमा ख�रद गरेको ३४२ थान िवतरण गरेको दे�खएकोले ख�रद भ�दा वढी िवतरण भएको भरपाई पेश भएकोले पेश गरेको
भरपाई िव�वसिनय दे�खएन ।

५६.४ अनु�पादक खच� – साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा साम�ी ख�रद तथा िवतरण ग�र अनु�पादक
�योजनमा खच� गरेको दे�ख�छ । य�तो �कृितको खच�ले पा�लकाको आ�थ�क सामा�जक िवकास हने नदे�खएकोले य�तो �कृितको खच�मा िनयम��ण
ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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५७ गुण�तर परी�ण 

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

५८ अधुरा आयोजना 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी ग�रने समी�ामा �गित
कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग चा�नु पन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर
गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� योजनाको काय� स�प� ह�न नसिक �ज�मेवारी सारेको छ । यस �कारको दािय�व
िबगत वष�ह�को समेत साद� आएको छ । यसरी कानून िवपरीत स�झौता गरी बषौस�म पिन स�प� नगरी अधुरो रहन गएको उपय�ु दे�खएन ।

५९ क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� लागत अनुमानको ५ �ितशतमा नब�ने गरी क��ट�जे�सी खच�
समावेस गन� सिकने र नेपाल सरकार अथ� म��ालयको िमित २०७०।१।१५ को िनण�यअनुसार खच� गदा� पँूजीगत �कृितको २ �ितशत र अ�य सानाितना
खच� ३ �ितशतभ�दा नब�ने गरी खच� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । काया�लयबाट योजना काया��वयन गन� �ममा ��येक काय��म खच�बाट ४ �ितशत का
दरले िबलबाट य�तो रकम क�ी गन� गरेको छ । काया�लयले आ.व २०७८/७९ मा क�टी�जे�सी बापत के कित क�ी गरेको हो सोको अिभलेख राखेको
दे�खएन । यसरी क�ी गरेको रकमको काय��मगत क��ट�जे�सी खच�को अिभलेख खडा गरी रा�नु पन�मा रा�ने गरेको छैन ।

६० काय� स�प� �ितवेदन 

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

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

६२ डीपीआर खच� 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष�
�वीकृत बािष�क काय��म अनुसार आक�  ए�ड �लानस� ए�ड डेभलपस�बाट �. १९,६६,०३३। खच� गरी �ितवेदन �ा� गरको 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�
गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय�
गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

६३ एक घर एक िहलटंक� 
अ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�दा खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था
छ । पा�लकाले वडामा िहल �ांक� िवतरण गन� �सलव�दी दरभाउप�वाट �यू �ज पी ट� ेडस�सँग २२० थान �ा�ी ख�रद ग�र �.१२७६०००।०० भु�ानी
गरेकोमा उ� �ा�ी िवतरण भएको भरपाई पेश नभएकोले िवतरण भएको �माण पेश ह�नुपन� �

१,२७६,०००

६४ सामा�जक सुर�ातफ�

६४.१ सामा�जक सुर�ा ऐन, २०७५ अनुसार ��येक �थानीय तहले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को फोटोसिहतको मूल अिभलेख रा�नुपन� सो अिभलेखबाट ��येक
वष� मृ�य ुभएका तथा वसाई सरेका लाभ�ाहीको लगत क�ी गनु�पन�, ��येक वष� लाभ�ाहीको प�रचयप� नवीकरण गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले बसाई
सराई र मृ�य ुभएका �यि�ह�को िववरण तयार गरेको पाइएन । जसले गदा� �य�ता �यि�को नाम सामा�जक सुर�ा भ�ा खच� भए नभएको यिकन गन�
सिकएन । पा�लकाले यस वष� सामा�जक सुर�ामा �.७,०१,७२,२३२।०० खच� लेखेको छ
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६४.२ सामा�जक सुर�ा काया��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को १३ नाम दता� र नवीकरणबाट आगामी आ�थ�क वष�का लािग कायम ह�न आएको लाभ�ाहीको
िववरण ��येक �थानीय तहले फागुन मसा�तिभ� िवभागले स�ालनमा �याएको �यव�थापन सूचना �णाली (एम.आई.एसं) मा अिनवाय� �पमा �िवि� गनु�पन�छ
। तोिकएको अव�ध िभ� �िवि� गरेको दे�खएन।

६४.३ िववरण पेश तथा सिम�ाः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३१ बमो�जम �थािनय तहले भ�ा �ा� गन� �यि�को िववरण गाउँ/

नगरसभामा पेश गनु�पन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा काय��ममा भएको िनकासा र खच�को सिम�ा गनु�पन�मा पा�लकाले सो गरेको दे�खएन ।

६४.४ पारदिश�ताः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२ बमो�जम �थािनय तहले सामा�जक सुर�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको नाम नामावली
स�ब��धत �थािनय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� र रकम भु�ानी गरेको तथा बु�झ �लने �य��को नामावली �थानीय तहका अित�र� स�ब��धत वडा
काय�लयमा समेत साव�जिनक गन� �यव�था छ । �थािनय तहले सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहको िववरण वेभसाइटमा साव�जिनक गरेको छैन ।
साव�जिनक सुनुवाईः- सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३४ बमो�जम वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एक पटक
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� उ�ेख भएतापिन साव�जिनक सुनुवाई गरी जनगुनासो स�बोधन गरेको छैन । काय�िव�धले
तोकेको समयमा साव�जिनक सुनुवाई गनु� पद�छ ।

६४.५ स��त कोष दा�खला गनु�पन�ः- सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरी बाँक� रहेको रकम संघीय स��त कोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िदएको
िववरण अनुसार खच� �लोबल आइ एम ई ब�कमा लाभ�ाहीलाई िवतरण गरी बाँक� रहको �.५८६३२।०० संघीय स��त कोषमा दा�खला ह�नुपन� गनु�पन� �.

५८,६३२

६५ तातोपानी गाउपा�लका सामा�जक िवकास म��ालयतफ�  
पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा अि�म रकम भु�ानी प�चात १३-१५ ह�ा िभ� ए�वुले�स उपल�ध गराउने गरी अि� इ�कप�रेटेड �ा.�ल.सँग ख�रद
स�झौता गरी �.९,७०,०००।- भु�ानी िदएकोमा हालको लेखापरी�ण (२०७९ भा�) अव�धस�म पिन स�झौता वमो�जम ए�बुले�स उपल�ध गराएको दे�खएन
।स�झौता वमो�जम ए�वुले�स आपूित� नगन� आपूित�कता�संग भएको संझौता र� गरी अि�म भु�ानी रकम �याजसिहत असुल गनु� पन� �….

९७०,०००
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६६ अनुगमन तथा स�परी�ण 

अनुगमन तथा स�परी�ण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा
बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा भई स�परी�ण पेश नभई

यस पा�लकाको २०७८।७९ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको
बे�जू (B)

यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू (D) अ�यािवधक
बाँक� बे�जू

(E=A-
B+C+D)

११०५५५ ० ८६५४५ ० १९७१००
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