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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : सखुवाना�कारक�ी गाउँपा�लका, �सराहा , सखुवाना�कारक�ी गाउँपा�लका , �सरहा

काया�लय �मुख रा�जव कुमार झा २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख राम �साद यादव २०७७-४-१

बे�जु रकम ५०,१२३,७३३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४,५७,९९,३९१.४४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २६,९८,७१,००० चालु खच� ३१,२०,३९,४८४.६१

�देश सरकारबाट अनुदान ५,०६,७३,००० पँूजीगत खच� २०,१८,३७,५६८.६२

राज�व बाँडफाँट ५,४३,५९,७५५.१३ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ६४,८८,८१४

अ�य आय ११,४५,६२,८८८.१२

कुल आय ४९,५९,५५,४५७.२५ कुल खच� ५१,३८,७७,०५३.२३

बाँक� मौ�दात २,७८,७७,७९५.४६
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१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गदै �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यका काय�कार�णी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस सखुवा�कारक�ी गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता सह अि�त�व र सम�वयलाई
�व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यस गाउँपा�लकाको
उ�दे�य रहेको छ । यस सखुवा�कारक�ी गाउँपा�लका अ�तग�त ५ वडा¸ २७ सभा सद�य¸ ३२.८४ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १८ हजार ५ सय ५८
जनसं�या रहेको छ ।

२ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा समा�जक सुर�ा बापतको बाडफाट भई बैकमा बाँक� रहेको रकम � ४४४६४९९।१८ िफता भई दा�खला भएको छ ।

३ एिककृत आिव

गाउपा�लकाले पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरण देहाय वमो�जम छ।

२०७८ �ावण मिहना दे�ख २०७९ असार मिहनास�मको आय - �यय िववरण

�स.नं. आय �यय कैिफयत

काय��म आ�दानी काय��म खच�

१ शसत� अनुदान
संघ चालु

१३३५२१०००.०० शसत� अनुदान संघ १११०५७६३५.३९

२ िब��य
समानीकरण

८७६०००००.०० िब��य समानीकरण ७९६६३५७४.००

३ समपुरक अनुदान
संघ

१२५०००००.०० समपुरक अनुदान संघ १२५०००००.००

४ �देश शसत� ४०००००००.०० �देश शसत� ३९१६३०८२.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ �देश
समािनकरण

५६७३०००.०० �देश समािनकरण ५६६६५४०.००

६ �देश िवषेश
अनुदान

३००००००.०० �देश िवषेश अनुदान २९७४८६२.००

७ �देश समपुरक
अनुदान

२००००००.०० �देश समपुरक अनुदान १९९५८६१.००

८ के���य राव�व
बाडफाड

५२५४४५७७.५३ के���य राव�व बाडफाड ४१०५७५०१.६१

९ �देश राव�व
बाडफाड

१८१५१७७.६० �देश राव�व बाडफाड ०.००

१० धरौटी खाताको
रकम आ�दानी

२१९१७४५.०० धरौटी रकम िफता� १६२१०३२.००

११ आ�त�रक �ोत ६४८८८१४.०२ �कोप �यव�थापन कोष
खाता

०.००

१२ िबिबध खच� खाता
आ�दनी

९९२८९७४.५० िबिबध खच� खाता ९३५९२१२.००

१३ गत बष�को अ�या ४११६६४६३.२० गत बष�को अ�या १०८३७८३२.९८

१४ गत बष�को धरौटी ४५३१४२९.०० �देश सरकार िफता� ९९६५००.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अ�या

१५ गत बष�को �कोप
�यव�थापन कोष
खाता अ�या

१०१४९९.२४ आ�त�रक �ोत ६४८८८१३.०२

१६ संघ शसत�
अनुदान पँु�जगत

३६२५००००.०० संघ शसत� अनुदान
पँु�जगत

२४३३७१८४.००

१७ चेक साटन बाँक�
रकम

१५०११६.६० संघ शसत� अनुदान िफता� २२६२२९९५.६२

०.०० संघ समपुरक अनुदान
िफता�

६००००००.००

०.०० संिचत कोष खाता
मौ�दात

२२०८०७०१.७२

०.०० संघ सशत� अनुदान चालु
को.ले.िन.का. िफता�

२२२१३३६४.६१

०.०० संघ शसत� अनुदान
पँु�जगत को.ले.िन.का.
िफता�

११९१२८१६.००

०.०० �देश सरकार
को.ले.िन.का. िफता�

८६६१९५.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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०.०० संघ सशत� अनुदान चालु
िफता�

२५००००.००

०.०० चालु खच� खाता मौ�दात ०.००

०.०० पंुजीगत खच� खाता
मौ�दात

०.००

०.०० धरौटी खाता मौ�दात ५१०२१४२.००

०.०० �कोप �यव�थापन कोष
खाता मौ�दात

१०१४९९.२४

०.०० िबिबध खच� खाता
मौ�दात

५९३४५२.५०

१८ सामा�जक सुर�ा
तथा संर�ण

१०१२९२०५२.०० सामा�जक सुर�ा तथा
संर�ण

१०१२९२०५२.००

१९ �थानीय पुवा�धार
िवकास साझेदारी
काय��म

०.०० �थानीय पुवा�धार िवकास
साझेदारी काय��म

०.००

ज�मा ५४०७५४८४८.६९ ज�मा ५४०७५४८४८.६९

काय��म आ�दानी काय��म खच�

२० क.कम�चारी
क�याण कोष

१००००००.०० क.कम�चारी क�याण कोष ०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कम�चारी क�याण कोष
मौ�दात

१००००००.००

कुल ज�मा ५४१७५४८४८.६९ ०.०० ५४१७५४८४८.६९

४ �ज�मेवारी सारेको 
�ज�मेबारी सारेकोः गत वष�को लेखापरी�ण �ितवेदन अनुसार अ��तम मौ�दात ४०८५८९८३ रकम �ज�मेवारी सानु�पन�मा यसवष� एिककृत आ�थ�क
िववरणमा � ४५७९९३९१।४४
�ज�मेवारी सारेको दे�खएकोले � ४९४०४०८।४४ वढी �ज�मेवारी सारेकोले यसस�व�धमा काया�लयवाट एिकन ह�नुपद�छ । साथै कोषतथा लेखा िनय��कको
काया�लयवाट �मािणत िनकासामा उ�े�खत सशत�तफ� को � ४८४००० एिककृत आ�थ�क िववरणमा संल� ग�रएकोछैन। कोलेिनकावाट उ� रकम �ा�
भएकोमा खच� नभई िफता� गरेको �यहोराको प� र िफता�को भौचरसमेत ने�समा अपलोड गरेको छ। कोलेिनकावाट �ा� सव�ैकारको िनकासा र िफता�
रकमलाई संल�गरी एिककृत आ�थ�क िववरण तयार ग�रनु पद�छ।

५ आ�थ�क िववरण परी�ण

५.१
आ�थ�क कारोबारको लेखा�नः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा तोिकएको ढाँचामा आ�थ�क कारोवारको लेखा�न गरी नेपाल
साव�जिनक �े� लेखामान NPSAS अनुसार �ितवेदन गनु� पद�छ । ��वकृत लेखा ढाँचामा देहायको िबबरण समेत अिभलेखमा आउने गरी म.ले.प.

फारामह�को �योग गरी एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या, २०७४ अनुसार आ�थ�क कारोवारको लेखा�न गरेको पाईएन । गाँउपा�लकाले
बैक िहसाब िमलान िबबरण २१२, भु�ानी िदन बाक�, �ा� रकमको मा�केवारी- २२२, स�तुलन प�र�ण- २२५, बजेट रकमा�तर/काय��म संसोधनको
िबबरण- ३०४, ब�तु तथा िनमा�णको ख�रद योजना- ३११, परामश� सेवाको ख�रद योजना- ३१२, मम�त स�भार तथा संर�ण अिभलेख खाता-४१५, घर
ज�गाको लगत िकताब-४१७, आइटमवाइज काय� अिभलेख खाता- ५०५, ठे�कासँग स�ब��धत गो�वारा लगत- ५०७, बे�जु लगत- ८०१, स�परी�ण
गो�वारा अिभलेख- ८०५, िब�ुितय �णाली �योगकता�को िबबरण, प�रबत�न र �थगन अिभलेख-९०२, �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख
९०७, तयार गरेको दे�खएन । �वीकृत लेखा ढाँचामा लेखा राखी नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान अनुसार आ�थ�क िववरण तथा �ितवेदन तयार गरीनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np8 of 72

५.२
िवितय िववरण परी�णः�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लकाले ��येक वष�को �ावण एक गते दे�ख आगामी वष�को आषाढ
मसा�तस�मको अवधीलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो
आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छनः

क. गाँउपा�लकाले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।

ख. �थािनय तहले िविभ� �ोतबाट आ�दानी भएको रकम तथा संिचतकोषबाट चालु, पँु�जगत लगायत िविभ� खातामा �थाना�तरण गरेको रकम बा�तिवक
आ�दानी र �थाना�तरण बमो�जमकै सु�मा �िव�ी गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन । सु�मा आ�दानी बाँ�धएको रकम सँग संिचतकोष, चालु, पँु�जगतको ब�क
िववरण िभडान गदा� अ�धकांश फरक पन� गएको दे�ख�छ । अनुदान िनकासा बमो�जमनै सु�मा �िव� गनु�पन�मा सो गरेको पाइएन ।

ग. गाँउपा�लकाको एक�कृत आ�थ�क िववरण अनुसार संिघय सरकार तथा �देश सरकारबाट �ा� अनुदान रकम �.३२०५४४००० आ�दानी भएकोमा
सु�को आ��तरक अनुदान खातामा �. ३२,१०,२८,०००.०० आ�दानी वाधेको दे�खएकोले सु�भ�दा एिककृित आ�थ�क िववरणमा �.४८१००० घटी
आ�दानी जनाएको दे�ख�छ । सु�ले यो बष�को अ��तम मौ�दातखाता अनुसार � ५,७६,२४,७५९.७३ देखाएकोमा आ�थ�क िववरणले � २७८७७७९५।४६
देखाएकोले सु�ले २९७४६९६४।२७ बिढ मौ�दात देखाएको छ ।सु� र एिककृत आ�थ�क िववरणमा फरक पनु�को कारणको स�व�धमा िव��य िववरणमा
कुनै खुलासा गरेको छैन । काया�लयले पेश गरेको एक�कृत आ�थ�क िववरणलाइ आधार मानी लेखापरी�ण स�प� गरीएको छ ।

ग.गाउपा�लकाले आ�नो स�पुण� कारोवार शु� माफ� त गनु�पन�मा कितपय कारोवार शु� माफ� त गरेको छैन ।गाउपा�लकाले धरौटीको कारोवार र िविवध खच�को
कारोवार सु� माफ� त गरेको छैन यसले गदा� शु�ले देखाएको आ�दानी खच� यथाथ�परक दे�खएन ।नेपाल सरकारले तोके बमो�जम सव ैकारोवार शु� माफ� त
संचालन गनु�पद�छ ।

घ. गाउपा�लकाले पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरणमा कम�चारी क�याण कोषमा � १०००००० मौ�दात देखाएको छ ।तर उ� मौ�दात पुि� ह�ने
कागजात पेश ह�न आएन। उ� मौ�दात पुि� ह�ने बँैक �टेटमे�ट पेश ह�नुपन� � १००००००

घ.�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क
स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस
गाँउपा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.३
ब�क िहसाब िमलानः �थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीयतहले 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 �थानीयतहले स�ालन गरेको देहाय बमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण देहाय वमो�जम �
१ करोड ५८ लाख ६० हजार ८५४ फरक पन� गएको छ । ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी फरक िहसाव एिकन गनुपद�छ ।

वकै खाता नाम एिककृत आिव वमो�जम मौ�दात असाढ मसा�तको �टेटमे�ट वमो�जम मौ�दात

चालु खच� खाता मौ�दात ०.०० २८३०५३४.९९

पंुजीगत खच� खाता मौ�दात ०.०० १८३१९९१८.००

धरौटी खाता मौ�दात ५१०२१४२.०० ५१०२१४२.००

�कोप �यव�थापन कोष खाता मौ�दात १०१४९९.२४ १०१४९९.२४

िबिबध खच� खाता मौ�दात ५९३४५२.५० ८६५०१९.५०

संिचत कोष खाता मौ�दात २२०८०७०१.७२ १६५१९५३५.७३

ज�मा २७८७७७९५.४६ ४३७३८६४९.४६

फरक परेको १५८६०८५४.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.४
अनुदान िफता�ः सघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समािनकरण अनुदान वाहेकको अनुदान
वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।काया�लयले पेश गरेको एिककृत आ�थ�क िववरणको
आधारमा २०७९ असार मसा�तमा अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको संिघय सश�ततफ�  � ३ करोड ४३ लाख ७६ हजार १८० र मधेश �देशतफ�  � ८ लाख
६६ हजार १९५ गरी ज�मा � ३ करोड ५२ लाख ४२ हजार ३७५ २०७९।०३।३२मा िफता� गरेको भौचर ने�समा पेश गरेको छ।

अनुदानिशष�क अनुदान रकम खच� रकम िफता� रकम

संिघयसशत� १६९७७१०००.०० १३५३९४८१९.३९ ३४३७६१८०.६१

संिघयिवशेष ०.०० ०.००

संिघयसमपुरक १२५०००००.०० १२५०००००.०० ०.००

�देशसशत� ४०००००००.०० ३९१६३०८२.०० ८३६९१८.००

�देशिवशेष ३००००००.०० २९७४८६२.०० २५१३८.००

�देशसमपुरक २००००००.०० १९९५८६१.०० ४१३९.००

ज�मा ३५२४२३७५.६१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ २।
०७८।
६।२४

धरौटी िफता�ः 
मू�य अिभवृि� कर ऐन २०५२ को दफा ६(क) बमो�जम िनमा�ण काय�वापत गत िवगतको धरौटी िफता� िददा नीज �यावशायीको स�व��धत आ.वको मु�य
अिभवृि� कर समायोजन �माण �लई मा� धरौटी िफता� गनु�पन� �याव�था छ । पा�लकाले आदश� िनमा�ण सेवालाई आ.व ०७५।०७६ र ०७६।७७ को धरौटी
िफता� वापत � ३५४०९२।० िफता� िदएकोमा सोको मू�य अिभवृि� कर समायोजन �माण नभएको ह�दाँ सो �माण पेश ह�नुपन� �

३५४,०९२

७ सेवा �वाह

७.१ िववाद िन�पणः �थानीय सरकार सं�ालन ऐन २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याय स�पादन स�ब�धी �यव�था छ । सो अनुसार पालीकामा पन� गएको
िववाद तथा उजुरीह�को काय� िननारा लगाउने अ�धकार गाउँपा�लकाको हकमा उपा�य�लाई िदईएको छ । यस वष� यस पा�लकामा १७ वटा उजुरी दता�
भएकोमा १३ वटा मा� प�यौट भै ४ उजुरी फ�यौट गन� बाँक� रहेकोले य�ता िववादह� िन�पण गरी �यायीक सेवा �वाह समेत समयमा फ�यौट ग�रनुपद�छ
। ,

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.२ �े�गत वजेट र खच�ः पा�लकाले यस वष� िन�नानुसार िक�समले �े�गत वजेट बाडफाट गरेकोमा �यून मा�मा खच� गरेको दे�ख�छ । यसरी छु�ाईएको �े�गत
वजेट म�ये आ�थ�क िनकासको �े�को वजेट िनकै �यून अथा�त ५७.५ �ितशत मा� खच� गरेको छ भने कुनै �े�को बजेट पिन ८८ �ितशत भ�दा बढी खच�
गरेको छैन । बजेट अनुमान बाडफाट र खच� यथोिचत आधारमा ग�रनुपद�छ ।

�े� िविनयोजन (हजारमा) खच� (हजारमा) खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास २३००० १३२२२ ५७.५

सामा�जक �े� १७२११८ १३३३१८ ८५.९५

पूवा�धार िवकास १२६२०५ ११२९९५ ८८.९

सुशासन ६७२३ ५२४५ ७८

काय�संचालन ८५४९१ ७१७५४ ८३.९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.३ स�पित तथा राज�व �याव�थापनः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 81 मा मा ��येक िनकाय �मुखले आफु र
आ�नो अ�तग�त िनकायवाट सं�पादन ग�रने काय�ह�को आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु�पन� �याव�था छ ।काया�लयले िविभ�ा कानुनी
�यव�था अनुसार अ�ाव�धक गनु�पन� काय� अिभलेख र �माण रा�नेा तफ�  िन�नानुसार िवषयमा �यान िदएको पाइएन ।

गाउपा�लकाले काया�लय �योजनको िनिम� � ६९९४७।० मा मोवाइल¸ � ३०३७४४।० मा एक थान क��यूटर ख�रद गरेको पाइयो। य�ता महंगा
साम�ी ख�रद काय�मा िम��यियता कायम ह�नुपद�छ र �योगको अव�थाको स�व�धमा �यव��थत अिभलेख रा�खनु पद�छ।
वष�भ�रको अि�म कर क�ी रकम वषा��तमा मा� राज�व दा�खला गरेको पाइएकोले समयमा राज�व दा�खला गन� तफ�  �यान िदएको छैन । साथै सवै
अि�म कर दा�खला छ/छैन भनी िभडान गन� समेत सिकएन ।
उपभो�ा समुहले पेश गरेको केही सामा�ीको ख�रद भरपाईह� सादा कागजको भएकोले ख�रद प�रमाण र नापी िकतावको प�रमाण िभडान भएको
दे�खदनै । तसथ� य�ता ख�रद सामा�ी र खच�को भरपाईको वा�तिवकताको स�व�धमा गाउपा�लकाले एिकन ग�रनु पद�छ ।
गाउपा�लकाले उपभो�ा माफ� त गराएको काय�को ५ �ितशत मा� योगदान रहने िनण�य गरी काया��वयन गरेको छ । अ�य �थानीय तहह�मा १०
�ितशत वा वढी भएको ह�दा वढी योगदान रहने गरी उपभो�ालाई ��साहन ग�रनुपद�छ ।
दईु वटा �स.�स.िट.िभ र २ वटा सुचना वोड� जडान वापत � १९९२३०३।० खच� लेखेकोमा वािष�क काय��ममा सवमैा ५ लाख दरले वजेट रहेको भनी
लागत इि�मेट िवना दरभाउप� माग गरेको दे�ख�छ । लागत इि�मेट तयारी तफ�  �यान िदएको छैन ।

७.४ चौमा�सक खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली एव आ�थ�क ऐन २०७८ बमो�जम कुल पूजीगत खच�को ४० �ितशत रकम आ.व
को अ��तम ३ मिहनामा र असारकमा मा� २० �तिशत भ�दा बिढ खच� गन� नपाईनेमा पा�लकाले कुल � १८९९१६ हजार पूजीगत खच� गरेको म�ये �
११७००९ हजार अ��तम चौमा�सकमा र असारमा मा� � ६४५८६ हजार खच� गरी अ��तम चौमा�सकमा मा� ६१.६ �ितशत र असारमा मा� ३४ �ितशत
खच� गरेको छ । यसरी वषा��तमा आएर पूजीगत खच� बढी गन� प�रपाटी ब�द ग�रनुपदछ�  ।

�म भौचर
न�बर
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७.५ बजेट �वीकृतीः �थानीय सरकार सं�ालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा पा�लकाले आगामी आ॰व का लािग राज�व र �ययको अनुमान असार १० िभ�
सभामा पेश गरी असार मसा�त िभ� पा�रत गराई दफा ७३ बमो�जम ७ िदन िभ� गाउँ �मुखले �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई अ��तयारी िदनुपन� �यव�था
छ । यस पा�लकाको आ.व ०७८।०७९ को बजेट िमित २०७८।३।१० मा समयमा पेश भएकोमा ०७८।३।२५ मा मा� �वीकृत भै ०७८।३।३० मा पा�लका
अ�य�ले �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई अ��तयारी िदएको दे�ख�छ ।

७.६ सेवा �वाह िववरणः �थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११(२) मा नगरपालीकाको काम कत��य र अ�धकार स�ब��ध �यव�था छ । पा�लकाले
यस वष� िन�नानुसार सेवा �वाह गरेको िववरण �ा� भएको छ । माग ग�रएको सव ै�सफा�रस उपर कारवाही र समयमा सेवा िदने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

िशष�क सं�या

नाग�रकता �सफा�रस ९३४

घरबाटो �सफा�रस ९२५

नाता �मािणत ५९२

जम मृ�य ुदता� ८३२

अ�य ३२२५

८ दरव�दी र पदपूित�ः 
�थानीय सरकार सं�ालन ऐन २०७४ को प�र�छेद ११ मा पा�लकाको कम�चारी �यव�था र �शासिकय संगठन स�ब��ध �यव�था छ । जस अनुसार
पा�लकालाई आव�यक पन� दरव�दी �सज�ना गन� र पदपुित� गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकामा कुल १३५ �वीकृत दरव�दी रहेकोमा ७४ दरव�दी मा� पदपुित�
रहेको दे�ख�छ । सो म�ये पिन २४ वटा दरव�दी करारवाट र १ दरव�दी काजबाट पदपुित� गरेको छ । िनजामती सेवा ऐन बमो�जम �कृया पुरा गरी पदपुित�
गनु�पन� दे�ख�छ । समयमा पदपुित� नगदा� सेवा �वाहमा असर पन� जाने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ पे�क� फछ�यौट ह�नुपन� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ५० मा पे�क� िदएको रकम तोिकएको �यादिभ� फछ�यौट गनु� गराउनु पे�क� �लने
िदने दवुकैो कत��य ह�ने उ�ेख छ।काया�लयले िन�न कम�चारीलाई िदएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ��यस�म फछ�यौट नभई वािक रहेको दे�खयो।काया�लयसंग
पे�क�को िववरणमाग गदा� पेश नभएकोले सु�वाट �ा� िववरण अनुसार िन�नानुसारको �याद नाघेको पे�क� फछ�यौट गन� वािक रहेकोले िनयमावनुसार पे�क�
फछ�ट ह�नुपन� �

पे�क� �लएको
िमित

गो.
भौ.
न.

पे�क� �लने �य��, फम� वा
क�पनीको नाम

पे�क�को िववरण पे�क� रकम

२०७८/११/०२ ३७ सि�का कुमार चौधरी मातृ तथा नविशशु काय��म अ�तग�त आमा सुर�ा, गभ�वती उ��ेरणा सेवा,
�यानो झोला र िनशु�क गभ�पतन काय��म

१०००००.

२०७८/१२/०७ ६ उ�वल एिककृत पशु फाम� गाउँपा�लका िभ�का उतकृ� ३ कृिष फम�लाई �ोतसाहन पुर�कार २०००००.

२०७८/१२/०७ ६ पशुपित कृिष फाम� गाउँपा�लका िभ�का उतकृ� ३ कृिष फम�लाई �ोतसाहन पुर�कार २०००००.

ज�मा ५०००००.

५००,०००

१० आ�त�रक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।

• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो
गरेको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• गाँउपा�लकाले एक आ�थ�क वष�मा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची ११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।

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

• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जमको म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा गाँउपा�लकाले सो बमो�जम
म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।

• �थानीयतह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित रहने �यव�था गरेकोमा गाँउपा�लकाले उ�
सिमित 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 ।

• गाँउपा�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 ।

• मू�य अिभवृि�कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६(क) मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई
िदएको पाइएन । साथै भु�ानीमा ETDS समेत गरेको छैन ।

• 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 से अनुसार गरेको पाईएन ।

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

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार गाँउपा�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 ।

• 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 ।

• 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 ।

• 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
गाउँपा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमितको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको गाउँपा�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 गाँउपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको पाइएन । तसथ� गाँउपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकएबमो�जम
�भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�थानीय तह स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको
आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । यस गाउपा�लकाले २०७८।७९ को आ�थ�क
कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण
�णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ

११ पदा�धकारीको सेवासुिवधावापतको भु�ानी 
पदा�धकारी सुिवधा : �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७७ मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र सभाको सद�यले
आफु िनवा�िचत भई अनुसूची बमो�जम पद तथा गोपनीयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमितबाट मा�सक सुिवधा पाउने �यव�था
भएकोमा गाउपा�लकाले पदा�धकारीको मा�सक सुिवधावापत २९ सभा सद�यलाई िमित २०७८ �ावणदे�ख २०७९ असाढस�म १२ मिहनाको �
४८६९३७५।०० पदा�धकारी सुिवधा वापत खच� गरेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ गाउपा�लका चालुतफ� को पा�र�िमक 

तलवी �ितवेदनःिनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख)(२) अनुसार काया�लयले �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट काया�लयका
कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा खच� ले�नुपन� �यव�था छ । यस वष� काया�लयले कम�चारी तलव� ८३७३०७१ पोशाक �
१८०००० र महगी भ�ामा �. ४२४३३३ खच� लेखेकोमा तलवी �ितवेदन पा�रत नभएकोले तलव, �ेड, पोशाक र महगी भ�ा िभडान गन� सिकएन । ऐनको
�यव�था पालना गरी तलवी �ितवेदन पा�रत गराई तलव भ�ा खच� गनु�पद�छ।

१३ गाउपा�लका चालु िश�ा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.१
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल
भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले ५ वष� गाउ िश�ा योजना िनमा�ण काय�मा � ५ लाख खच� लेखेकोमा देहायको कैिफयत
दे�खएकोले कैिफयतमा उ�े�खत असुल ह�नुपन� �

१। लागत अनुमान तयार नगरेको

२। १ �यानर वनाई िटपे�स लगाई �योग गरकोमा ५ �यानरको � ५००० भु�ानी गरेकोले � ४००० असुल ह�नुपन�

३। �ािव�धक सहयोग र �ितवेदन वापत िश�ा �मुखले � ३००० कादरले ५ िदनको � १५००० �लएकोमा ज�मा सम� काय��मको १ �ितवेदन वापत �
२००० मा� भु�ानी �लनुपन�मा वढी भु�ानी करकटीगरी असुल ह�नुपन� � ११०५०

४। क��यटुर अ�धकृतको �ािव�धक सहयोग वापत � ५००० भु�ानी गरेकोमा क��यटुर अ�धकृतको �ािव�धक काय� िनयिमत काय� भएकोले अित�र�
भु�ानी असुल ह�नुपन� �

५। गाउ िश�ा �ाफाइलको ड� ा�ट टाइिपग र ि���टग छपाई र वाइ��डगवापत ८ सेटको � ६२५० कादरले � ५०००० भु�ानी िदएकोले १ सेटको �
६२५० �लएर वािक ७ सेटको क�रव ५० पेजको ि���टग र वाइ��डगमा� �लनुपन�मा ६ सेटकोसमेत उहीदरले भु�ानी गरेकोले � ४१६५० वढी �ययभार
परेको दे�ख�छ।

६। यसैगरी गाउ िश�ा योजना ड� ा�ट टाइिपग ि��ट छपाई र वाइ��डग �ित सेटको � ८००० �लएकोमा ५ सेटको � २७५२० वढी �ययभार परेको दे�ख�छ।

२०,०५०

�म भौचर
न�बर
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१३.२
साव�जिनक िनयमावलीको िनयम ११ मा मालसामानको लागत अनुमान तयार गदा� साव�जिनक िनयकाले िनयम ९ र स�व��धत मालसामानको
�पे�सिफकेसनको अ�धनमा रही तयार गनु� पद�छ। गाउपा�लकाले िवधालयका काया�लय सहयोगीह�लाई १६ थान जे�स� ८९०० र ४ थान लेिडज साइकल
� ८१०० कादरले ज�मा � १७४७९७ मा ि�यिटभ इ�टरटे�मे�ट व�ड�वाट ख�रद गरी िवतरण गरेकोमा लागत अनुमान िनमा�ण गरेकोछैन भने साइकलको
�पेिशिफकेसनसमेत तयार गरेको दे�खदनै। के क�तो साइकल �ा� गरेको इ�सपे�सन �ितवेदन संल�छैन। िवतरणको भरपाईमा िवधालयको प� र काया�लय
सहयोगीको प�रचय खु�ने िववरण पेश गरेको छैन।िवतरणको काय�िव�धसमेत तयार नगरेको र काया�लयवाट अनुगमन गरेको �ितवेदनसमेत संल� नभएकोले
काया�लयले माग गरे वमो�जमकै गुण�तरको साइकल �ा� गरेको र काया�लय सहयोगीलाई िवतरण गरेकोभनी एिकन गन� आधार रहेन। अत प�रचय खु�ने
िवतरणको भरपाई र अनुगमन �ितवेदन सिहत साइकल �ा� गरेको �यहोराको िव�ालयको प� पेश ह�नुपन� �

१७४,७९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ स�टवेयर ख�रद 

स�टबेयर ख�रद - 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 नमुना परी�ण गदा� िविभ� स�टवेयर
जडानवापत भु�ानी गदा� स�टवेयर संचालन र �योगमा रहेको दे�खएन भने सूचना �िव�ध िवभागवाट समेत �वीकृत गरेको दे�खएन।अत देहायको स�टवेयर
जडान गरेकोमा कैिफयतमा दे�खएको �माण पेश ह�नुपन� �

गोभौ न र
िमित

आपूत�क स�टवेयर रकम कैिफयत

४९।०८।
२६

�ो�ाइटीआइटीसोलुसन वेभसाइट �यव�थापन ४९७००० लागत अनुमान र काय�स�प� भएको िवधालयको प� पेश ह�नुपन�

५३।०८।
२९

फुलवारी इ��जिनय�रग �यापार �यवसाय दता�
स�टवेयर

४९८००० िटओआर तथा ३० �ितशत मुअ करकटी नगरेकोले
करसमायोजन पेश ह�नुपन�

१६९।
०२।२३

फुलवारी इ��जिनय�रग काड��यानेजमे�टस�टवेयर २८२५०० लागत अनुमान र �योगको अव�था पेश ह�नुपन�

१७०।
०२।२५

टे�नोलोजी सोलुशन
नेपाल

योजना �यव�थापन
स�टवेयर

४९७२०० िटओआर र लागत अनुमान पेश ह�नुपन� एवम ३० �ितशत
मुअकरकटीनगरेको करसमायोजन पेश ह�नुपन�

ज�मा १७७४७००

१,७७४,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ करारमा कम�चारी 
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 र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नह�ने �यव�था छ।
गाउपा�लकाले गत आ�थ�क वष�का कम�चारीह� करारमा रा�ख करार सेवा � ८५५५७३० र अ�य सेवा सु�क �. १०९८०० खच� लेखेको छ । यसबाट
पा�लकाले आव�यक भ�दा बढी कम�चारी करारमा राखेको छैन भ� सिकएन भने करारमा भएका कम�चारीको स�झौता र �याद थपको प� समेत पेश ह�न
सकेन। अतः स�ठन �यव�थापन सव��णबाट दरव�दी �वीकृत गरी यसरी काय�रत कम�चारी रा�ने काय� िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ गाउपा�लका चालुतफ�  टु�ा ख�रद 

टु�ा ख�रद– 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
िनयमावली एघारौ संसोधनसमेत]मा �.१० लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ
बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझैख�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 सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ।य�तै िनयमावलीको िनयम ११ मा मालसामानको लागत अनुमान तयार गदा� साव�जिनक िनयकाले िनयम
९ र स�व��धत मालसामानको �पे�सिफकेसनको अ�धनमा रही तयार गनु� पद�छ भने ऐनको दफा ४० को उपदफा २ मा मा िशलव�दी दरभाउप� माग गनु�अिघ
ख�रद गन� मालसामान िनमा�ण काय� वा अ�य सेवाको �पेिशिफकेसन गुण�तर प�रमाण आपूित�का शत�ह� र समय तथा अ�य आव�यक कुराह�को िववरण
�प��पमा उ�ेखगरी िशलव�दी दरभाउप�को फारम तयार गनु�पन� �यव�था छ।तर गाउपा�लकाले िविभ� वडामा कोिभड जो�खमको रोजगारी तथा आय
आज�नका लािग पटक पटक टु�ापारी �सलाई मेिशन ख�रद तथा िवतरण गरेको दे�खयो। काय��मको लागत अनुमान तयार गरेको दे�खदनै भने दररेट माग
गदा� तथा स�झौता गदा�समेत �सलाई मेिशनको �पेिशिफकेसन र स�झौता िमितसमेत उ�ेख छैन। काय��म संचालन गन� सुचना �कासन गरेको दे�खदनै भने
कोिभड �भािवतको छनोटको आधार र मापद�ड तयार गरेको दे�खदनै।िवतरण काय��मको त��वर र उप��थित संल� छैन।काया�लयवाट अनुगमन गरेको
�ितवेदन पेश गरेको छैन। वडागत �पमा काय��म संचालन गरेको भिनए पिन वडाको �सफा�रस संल� दे�खदनै।िवतरणको भरपाईमा समेत स�पक�  न�वर
कसैको उ�ेख दे�खदनै।अत मापद�ड र िनद�िशका तयारगरी सोहीवमो�जम लाभ�ाहीको छनोट गन� र लागत अनुमान तयार गरी काय��म स�प� भएप�चात
�गित �ितवेदन पेश ग�रनु पद�छ भने एकसमयमा एकै �कृितकको सामा�ी ख�रद गदा�समेत �ित�पधा��मक तवरले ख�रद ग�रनुपन�मा वडागत �पमा टु�ापारी
ख�रद गरेको िनयमसंगत नदे�खएको �

गोभौ न र िमित वाडन आपुत�क सामा�ी रकम

२९।०८।०८ वाड न ५ उषा �सलाई मेिशन ३० थान �सलाई मेिशन ३८९८५०

६७।०९।१८ वाड न २ �ज �ेड ३० थान �सलाई मेिशन ३८९८५०

११७।१२।०७ वाड न १ दे�ख ५ हलेसी इ��जिनय�रग म�टी�पोज ३८ थान �सलाई मेिशन ४९३८१०

ज�मा १२७३५१०

१,२७३,५१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ फिन�चर ख�रद 

टु�ा ख�रद– 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
िनयमावली (एघारौ संसोधनसमेतमा �.१० लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ
बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझैख�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 सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ।य�तै िनयमावलीको िनयम ११ मा मालसामानको लागत अनुमान तयार गदा� साव�जिनक िनयकाले िनयम
९ र स�व��धत मालसामानको �पे�सिफकेसनको अ�धनमा रही तयार गनु� पद�छ भने ऐनको दफा ४० को उपदफा २ मा मा िशलव�दी दरभाउप� माग गनु�अिघ
ख�रद गन� मालसामान िनमा�ण काय� वा अ�य सेवाको �पेिशिफकेसन गुण�तर प�रमाण आपूित�का शत�ह� र समय तथा अ�य आव�यक कुराह�को िववरण
�प��पमा उ�ेखगरी िशलव�दी दरभाउप�को फारम तयार गनु�पन� �यव�था छ।तर गाउपा�लकाले मसल�द तथा फिन�चर लगायतको सामा�ी ख�रद गदा�
टु�ापारी �ित�पधा�वाट वंिचनह�नेगरी ख�रद गरेकोले िनयिमत नभएको �

गोभौ न र िमित आपुत�क सामा�ी रकम कैिफयत

४५।०८।२६ मैनावती ट� ेडस� टे�ट कुस� लगायत ४९९७९९ लागत अनुमान तथा िवतरणको भरपाई पेश ह�नुपन�

४६।०८।२६ सं�जवनी ट� ेडस� ए�ड स�लायस� टे�ट कुस� लगायत २९९२०७ लागत अनुमान तथा िवतरणको भरपाई पेश ह�नुपन�

ज�मा ७९९००६

७९९,००६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ समािनकरणवाट िवधालयलाई िनकासा 

िवधालयलाई िनकासा : अ�तरसरकारी िव�ीय �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दीिभ�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 कुनैपिन दरब�दीतथा
राहतअनुदानकोटा �ा�नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापनगन�गरी शैि�कस� २०७८कालािगसहयोगअनुदानिदनसिकने�यव�थाछ । तर गाउपा�लकाले
संिघय सरकार ह�ता�त�रत अनुदान वाहेकपिन गाउपा�लका चालुवाट िन�न िवधालयलाई � २९ लाख िनकासा िदएको छ ।संिघय सरकार ह�ता�त�रतवाट
िनकासा भएको िशष�कको िववरण माग गदा� पेश नगरेकोले उ�े�खत रकम पून िनकासा भएको छैन भनी एिकन गन� सिकएन। गाउपा�लकाले उ�े�खत
िनकासा दोहोरो परेको छैन भनी एिकन गनु� पन� एवम िनकासा मागगरेको िवधालयको �गित �ितवेदन पेश ह�नुपद�छ।

�सं गोभौ न र िमित िवधालयको नाम अनुदान रकम

१ ०९।०७।०३ �ी मािव महेशवारी १००००००

२ ६५।०९।१८ �ी आधारभुत िवधालय सखुवा�करकटी ८ ३५००००

३ ६५।०९।१८ �ी राम आधारभुत िवधालय महेशवारी ४ १५००००

४ १२४।११।३० �ी गौरैया आधारभुत िवधालय कटैया ४०००००

५ १४१।०१।०४ �ी मा�यािमक िवधालय महेशवारी १००००००

ज�मा २९०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np26 of 72

१९ १२९ २०७८-१२-२१ ता�लम खच� 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल
भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले तरकारी खेती स�व�धी �सपिवकास ता�लम संचालन गरेको भनी समृद समाज िनमा�ण
स�रीलाई � ४९९५०० भु�ानी गरेकोमा लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन। स�झौतामा ता�लम संचालनपूव� ता�लम ह�ने �थान समय र वृ��तत
काय�योजना समृद समाजले गाउपा�लकालाई उपल�ध गराउनु पन� �यव�था रहेकोमा �य�तो काय�योजना पेश गरेको दे�खदनै।के कित ता�लममा सहभागी
भएकोस�व�धमा किहकतै उ�ेख छैन।ता�लम स�प� भएप�चात काय�स�प� वा �गित �ितवेदन पेश गरेको दे�खदनै।अत ता�लम संचालन भएको एिकन ह�ने
वृ��तत �गित �ितवेदन र अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� साथै सं�थासग अल�गै स�झौता भएको अव�थामा कर िवजक पेश नगदा� सेवा �वाहमा १५ �ितशत
करकटी ह�नुपन�मा � १८५०० मा�करकटी गरेकोले नपुग करअसुल ह�नुपन� �

५६,४२५

२० १३० २०७८-१२-२१ कोिभड जनचेतनामुलक गो�ी 

यसैगरी कोिभड १९ महामारी स�व�धी जनचेतना ता�लम तथा गो�ी वापत � ४९९०७८ समृद नेपाललाईलाई भु�ानी गरेकोमा के कित सहभागी
भएकोस�व�धमा किहकतै उ�ेख छैन।ता�लम स�प� भएप�चात काय�स�प� वा �गित �ितवेदन पेश गरेको दे�खदनै।अत ता�लम संचालन भएको एिकन ह�ने
वृ��तत �गित �ितवेदन र अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� साथै सं�थासग अल�गै स�झौता भएको अव�थामा कर िवजक पेश नगदा� सेवा �वाहमा १५ �ितशत
करकटी ह�नुपन�मा � १६६१० मा�करकटी गरेकोले नपुग करअसुल ह�नुपन� �

५८,२५१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ �मण खच� 
�मण अिभलेख एवं �ितबेदनः �मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार आफू काय�रत �े�िभ� �मण गदा� दिैनक �मण भ�ा नपाउने तथा एकै िदन गएर
फिक� न स�ने ठाउमा खाजा खच� वापत दिैनक �मण भ�ाको २५ �ितशत रकम िदन सिकने उ�ेख छ । िनयम २१ मा �मणमा खिटने पदा�धकारी वा
कम�चारीले �मण �ार�भ गरेपिछ स�ब��धत काया�लयले अनुसूची–६ बमो�जमको ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले िविभ�
कम�चारीले िविभ� �थानमा �मण गरेको �मण आदेश र �मण िवल अनुसार �. १००९३००।०० खच� लेखेकोमा �मण अिभलेख �यव��थत राखेको छैन ।
एउटै गो�बारा भौचरबाट अनुगमन तथा मु�याँकन, स�वा तथा �मण भ�ा एकमु� �मण/अनुगमन �ितबेदन बेगर ते�रज तयार नगरी खच� लेखेको, एकै िदन
गएर फक� न स�ने �थानमा समेतको दिैनक �मण भ�ा भु�ानी गरेको िनयिमत दे�खएन । िनयमाबलीमा उ�ेख भएबमो�जम �मण अिभलेख तथा �मण
�ितबेदन राखेरमा� �मण खच� ले�ने र एकैिदन जान आउन सिकने �थानमा बास ब�ने गरी काज खटाउने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

२२ औषधी उपचार खच� 

गाउपा�लकाले िविभ� पदा�धकारीसिहतलाई िविभ� समयमा औषधी उपचारखच� भु�ानी गरेको दे�खयो।गाउसभावाट पा�रत गरेपिन औषधी उपचारखच�को
मापद�ड र िनद�िशका वेगर भु�ानी गरेको दे�खएकोले औषधी उपचारस�व�धी अल�गै िनद�िशका तयारगरी आव�य�ाको आधारमामा� खच� ग�रनु पद�छ।

गोभौ न र िमित औषधी उपचार �ा� गन� रकम

१३७।१२।२८ िव�द ुखंग १०००००

१३८।१२।२८ �व िव�टु यादव ५०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ िविवध खच� 
िविवध खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि�
गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउँपा�लकाले यो वष� िविवध खच� वापत �. १९,३९,०७४।००िविवध काय��म खच� वापत �
८,९३,८१०।०० खच� गरेको छ । खच� गरेको रकमको िवल पेश गरेतापिन खच� गनु�पन� आधार �प� गन� गरेको दे�खएन । िविवध खच�को उ�े�य र खच�को
यथाथ�ता �मािणत नह�ने गरी भु�ानी िदने प�रपाटीमा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

२४ इ�धन तथा मम�त

२४.१ इ�धन खच�को मापद�डः साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा सवारी साधनको इ�धन, मम�त
खच�मा एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउनु पन� साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन�, सरकारी सवारी
साधन अना�धकृत �यि�ले �योग नगन� ज�ता �यव�था गरेको छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी यस वष� इ�धन (पदा�धकारी) मा �.

२,००,०००, इ�धन काया�लय �योजनमा �. ३५,२३,८२१।०० खच� गरेको छ। इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार
वािष�क इ�धन खच� र उपयोगको िववरण खु�ने गरी अिभलेख राखेको छैन । इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लगवुक राखेर मा� खच�
ले�न तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

२४.२ २३ २०७८-७-२९
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल
भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले स १ झ ५०५ को काया�लयको �कोिप�योले ना १ ज ५४८८ को टाटासुमोलाई ठ�कर
िददा �ित��त गाडीको मम�तगरेको भनी गाउसभाले िनण�य वमो�जम � ८ लाख ५० हजार �स�दी ट� े िडगलाई भु�ानी गरेको छ। गाडीको घटना िववरण
मुचु�का संल� छैन भने के कित गाडीको �ित भएको र मम�तगन� केकित खच� लागेको स�व�धमा लागत अनुमान तयार गरेको दे�खदनै।भु�ानी गदा� �स�दी
ट� े िडगको कर िवजकसमेत पेश भएको छैन। अत �हरी मुचु�का लागत अनुमान र कर िवजक पेश ह�नुपन� �

८५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४.३ मम�त आदेशः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७६ वमो�जम सरकारी �ज�सी मालसामान हानी नो�सानी नह�ने ग�र संर�ण गन� र ितनीह�को रा�ो स�भार
गरी वा चालु अव�थामा रा�ने उ�रदािय�व स�व��धत काया�लय �मुखको ह�ने उ�ेख छ । सोही वमो�जम काया�लयमा रहेको च�ती �ज�सी मालसामान मम�त
गनु�पन� भएमा काया�लय �मुखबाट मम�त आदेश �वीकृत गराई मम�त गराई खच� ले�ने र सोको मम�त अिभलेख तयार गरी रा�नुपद�छ । गाउपा�लकाले मम�त
खच� भु�ानी गदा� केही खच�मा मम�त आदेश र मम�त अिभलेख म.ले.प.फा.नं. २ तयार नगरी सवारीसाधन मम�तमा �. ११,९९,२७० मेिशनरी तथा औजार
मम�त स�भार तथा संचालन खच�मा ८७५१२८ खच� लेखेको छ । िनयमको पालना गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ । 

२५ गाउपा�लका चालुतफ� को कृिष

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५.१
टु�ा ख�रद– 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
िनयमावली (एघारौ संसोधनसमेत)मा �.१० लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ
बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझैख�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 सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ।य�तै िनयमावलीको िनयम ११ मा मालसामानको लागत अनुमान तयार गदा� साव�जिनक िनयकाले िनयम
९ र स�व��धत मालसामानको �पे�सिफकेसनको अ�धनमा रही तयार गनु� पद�छ भने ऐनको दफा ४० को उपदफा २ मा मा िशलव�दी दरभाउप� माग गनु�अिघ
ख�रद गन� मालसामान िनमा�ण काय� वा अ�य सेवाको �पेिशिफकेसन गुण�तर प�रमाण आपूित�का शत�ह� र समय तथा अ�य आव�यक कुराह�को िववरण
�प��पमा उ�ेखगरी िशलव�दी दरभाउप�को फारम तयार गनु�पन� �यव�था छ।तर गाउपा�लकाले िहउदे तरकारी िमिन िकट ख�रदगरी िवतरण गदा� टु�ापारी
�ित�पधा�वाट वं��चत ह�नेगरी ख�रद गरेको दे�ख�छ। एभरे� ए�ो ट� ेडस�वाट २००० �याकेट � २५० कादरले � ५ लाख र पुन जय िकसान ए�ोभेटवाट
२००० �याकेट � २५० कादरले � ५ लाखगरी � १० लाखको िहउदे तरकारी िमिनिकट ख�रद गरेको दे�ख�छ। यसरी ख�रद ग�रएका िकट िवतरण गन�
काय�िव�ध तयार गरेकोछैन भने लागत अनुमानसमेत तयार गरेको दे�खदनै।अत गाउपा�लकाले य�ता तरकारी िवतरण गदा� काय�िव�ध तयारगरी साव�जिनक
�पमा कृषक छनोटगरी िवतरण गनु�पन� एवम काय��मको अनुगमन ग�रनु पन� र टु�ापारी �ित�पधा�वाट वंिचत ह�नेगरी गरेको ख�रद िनयिमत नभएको � १०
लाख

गोभौ न र िमित आपुत�क तरकारी रकम

०२।०७।०५ एभरे� ए�ो ट� ेडस� िहउदे तरकारी िकट ख�रद ५०००००

०३।०७।०५ जय िकसान ए�ो ट� ेडस� िहउदे तरकारी िकट ख�रद ५०००००

ज�मा १००००००

१,०००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५.२ ८ २०७९-३-३१
गाउपा�लकाले गाउपा�लकािभ�का उ�कृ� कृिष फम�लाई पुर�कार भनी गंगा पशु तथा कृिष फाम�लाई � २००००० पुर�कार उपल�ध गराएको छ।उ�कृ�
कृिष फम� छनोटगदा�को काय�िव�ध र आधार तयार गरेको �माण पेश ह�न नसकेकोले छनोट िव�धको स�व�धमा एिकन गन� आधार रहेन।साथै पुर�कार िवतरण
गदा� आक��मक लाभकरवापतको २५ �ितशत करकटी नगरेकोले असुलगरी राज�व दा�खला ह�नुपन� �

५०,०००

२५.३ २ गाउपा�लकाले साना �संचाई काय��म अ�तग�त २६ वटा वाटरप�प ख�रद गरेवापत गणपती मेशनरीलाई � ४९९६९९ भु�ानी गरेकोमा लागत अनुमान तयार
गरेको दे�खदनै भने िवतरणको काय�िव�ध वेगरनै कृषकलाई सोझै छनोट गरेको दे�ख�छ। भरपाईमा प�रचय खु�ने न�वर र स�पक�  न�वरसमेत उ�ेख छैन भने
वडासमेत खुलेको छैन। गाउपा�लकाले य�ता िवतरणा�मक काय��मको अनुगमन गरेको �ितवेदनसमेत पेश गरेको छैन। स�झौतामा ८५ �ितशतमा�
गाउपा�लकाले �यहोन� उ�ेख भएकोह�दा ज�मा िवल � ५ लाख ६४ हजार ८७७को ८५ �ितशत � ४ लाख ८० हजार १४५ मा� �यहोनु�पन�मा � ४ लाख
९९ हजार ६ सय ९९ �यहोरेकोले वढी भु�ानी असुल ह�नुपन� � 

१९,५५३

२६ १६४ २०७९-२-१७ �माण पेश ह�नुपन� 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल
भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकाले अगा�िनक मल ख�रद तथा िवतरण काय� गरेवापत �जएमिट कृिष सामा�ी उधोग �ा�ललाई
� ४९९८०० भु�ानी गरेको दे�ख�छ। गाउपा�लकाले यसस�व�धी लागत अनुमान तयार गरेको दे�खदनै भने साव�जिनक िवतरणको काय��म संचालनगदा�
साव�जिनक सुचना �कासन गरेको दे�खदनै भने िवतरणस�व�ध कुनै काय�िव�ध तयार गरेको दे�खएन। �या�स पाउडर मल ७० वोरा र ए�ो गो�ड मल ५८
बोरा ख�रद गरेकोमा पेश भएको िवतरणको भरपाईमा �मश दवु ैमल ११२ वोरा मल िवतरण गरको दे�ख�छ।यसरी ख�रद गरेको भ�दा क�रव दो�वर वोरा
िवतरण गरेको भरपाई र अनुगमन गरेको �ितवेदनसमेत नरहेकोले भरपाई िव�वसिनय रहेको दे�खदनै। अत यसस�व�धमा वा�तिवकता एिकन गरी �गित
�ितवेदन पेश ह�नुपन� �

४९९,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np32 of 72

२७ काया�लय संचालन खच�

२७.१ काया�लय स�ब��ध खच�ः काया�लयलाई वष�भरमा आव�यक पन� सामानको एकमु� िववरण बनाई साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको �ावधान वमो�जम
ख�रद योजना बनाई �ित�पधा��मक तवरले ख�रद गनु�पन�मा पटक पटक सोझै बजारबाट ख�रद गरी मसल�द तथा काया�लय सामानमा � २०९३२७३ र
अ�य काया�लय संचालनमा � ७७८३५३ खच� लेखेको छ । सामानको आव�यकता तथा प�रमाण शु�मै िन��चत गरी �ित�पधा��मक �पले ख�रद कारवाही
अवल�बन गन�तफ�  काया�लयले �यान िदनु ज�री छ । पटक पटक ख�रद गन� प�रपाटीमा िनय��ण गरी कानुनको पालना गरी ख�रदलाई िमत�ययी तथा
�ित�पध� बनाउनुपद�छ ।

२७.२ १३ २०७८-७-५ अ�य िनकायको खच� : आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६(१) बमो�जम िवनीयो�जत बजेट िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयमा �ा� ह�ने रकम तोिकएको काममा मा� खच� गन� सिकनेमा काया�लयले छु�ै अ��त�व र बजेट �यव�था भएको िविभ� काया�लयलाई मम�तलगायत
खच�को भु�ानी गरेको दे�खयो। स�ब��धत काया�लयमा पिन उपरो� खच�को िन��त वजेट िविनयोजन ह�नेह�दा दोहोरो भु�ानी भएको छैन भ� सिकएन । अत
सो स�ब�धमा यिकन गरी खच�लाई िनयिमत गनु�पन� दे�खएको �

गोभौ न र िमित काया�लय �योजन रकम

१३।०७।०५ इलाका �शासन काया�लय �सराहा गाडी मम�त ४९९९९

४९,९९९

२७.३ वडा काया�लय संचालन खच�ः गाउँपा�लकाले वडा नं. १ दे�ख ५ स�म �ितमिहना वडा स�ालन खच� भु�ानी गरेको दे�खयो।वडा काया�लयसँग स�ब��धत
िनयिमत खच�ह� गाउँपा�लकाबाट भु�ानी भईरहेको अव�थामा वडा काया�लयबाट �ज�सी सामान ख�रद, काया�लय �यव�थापन, संचारलगायतका काय�मा
खच� गदा� �ज�सी लगत अ�ाव�धक नह�ने, वडा काया�लयको खच�मा एक�पता नदे�खने तथा गाउँपा�लका र वडा काया�लयबाट एउटै काममा दोहोरो खच� ह�न
स�ने दे�खएकाले दईु िनकायबाट खच� गन� प�रपाटी िनय��ण गरी खच�मा एक�ार प�ित कायम गन� �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.४ १० २०७८-७-३ करिवजकः मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका फम�सँग तोक�एको ढाँचाको कर वीजक �लई ख�रद
गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले मा धिमनी िमिडया ए�ड इ�टरटेनमे�टलाई � ६५०० मु�य अिभवृिद करसिहत � ५६५०० भु�ानी गरेकोमा धिमनी
िमिडया �थायी लेखा न�वर ६०९८२०४८१ मुअकरमा दता�नै नरहेकोले िनजलाई भु�ानी गरेको मु�य अिभवृिद कर असुल ह�नुपन� �

६,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७.५
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल
भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ।गाउपा�लकावाट गाउपा�लका चालुतफ�  लेखापरी�ण गन� �ममा �े�तामा देहायको कैिफयत दे�खएकोले
कैिफयतमा उ�े�खत �माण पेश ह�नुपन� �

गोभौ न र
िमित

आपूत�क सामा�ी रकम कैिफयत

६४।०९।१८ इ�टरफेस आ�टी
सोलुसन

मेशनरी तथा औजार ९३२२५ �टोर दा�खलाको �माण पेश ह�नुपन�

६८।०९।१८ एस एम ट� ेडस� खेलकुद सामा�ी ४९९४६० लागत अनुमान िवतरणको भरपाई र अनुगमन पेश ह�नुपन�

६९।०९।१८ जय वजरंग �टोस� क�वर फाइभर लगायत ७९१००० िवतरणको भरपाई पेश ह�नुपन�

१०३।११।
०२

�य ुयादव छापाखाना मसल�द तथा काया�लय
सामा�ी

४९८७९८ लागत अनुमान �ज�सी �े�तामा आ�दानी चढाएको �माण
पेश ह�नुपन�

१५६।०१।
२२

�ा��त िनम�ण सेवा िवधालय मम�त ४९१३३४ िवधालयको िववरण खुलेको मु�यांकन र िवधालयको प� पेश
ह�नुपन�

ज�मा २३७२८१७

२,३७२,८१७

२८ ठे�का �याव�थापन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८.१ िड.िप.आर खच�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८७ मा साव�जिनक िनकायले अिक� टे�चरल वा शहरी योजना ज�ता िवषयको िडजाइनको
लािग �ितयोिगता गराई िव�तृत सव��ण गन� सिकने �याव�था छ । पा�लकाले यस वष� िव�तृत सव��ण वापत ८ वटा िनमा�ण काय��मका लािग �
७४७२०००।० खच� गरेकोमा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छनः

१८।०७८।९।६ सानाितना िनमा�णको लािग पा�लकामै उपल�ध �ािव�धकवाट सामा�य सव��ण एव न�साकंन गरी लागत अनुमान तयार गरी काय� गन�
सिकनेमा ४ नं वडा काया�लय भवनको िड.िप.आर तयार गन� भनी � ४९६६३५।० खच� ले�ख �लाटफम� इ��जिनय�रङ कंस�टे�सीलाई भु�ानी
िदईएको छ । सो काय�का लािग ४५ िदनका दरले आिकटे�ट इ��जिनयर¸ �सिभल इ��जिनयर¸ ड� ाफट पस�न भनी खच� छ । यसरी एउटा वडा
काया�लय भवन िनमा�णका लािग ४५ िदनका दले ३/४ जना जनशि� ला�े लागत अनुमान �वीकृत गनु� उपय� दे�खएन । य�ता खच�ह� िनय��ण
ग�रनु ज�री छ ।
४५।०७८।११।२ लागत अनुमान तयार गदा� अनुमािनत ला�े िदन एिकन गरी �वीकृत ग�रनुपद�छ । वडा नं ४ मा १० वेडको आधारभुत अ�पतालको
िव�तृत सव��णको काय� वापत सुि�या इ��जिनय�रङ कंसलटयाड �ा.लीलाई � १४९६१२०।० भु�ानी िदएकोमा िनजको ��ताव अनुसार
आिकटे�ट इ��जिनयरलाई २.५ मिहनाको मा�सक � ११०५५०।० दरले भु�ानी छ । तर िनजले १.५ मिहनािभ�ै उ� काय� स�प� गरी �ितवेदन
पेश गरेको छ । िनजसंग भएको स�झौतामा अि�म काम स�प� भएमा के गन� भ�े बारे उ�ेख गरेको छैन । तसथ� एक मिहनाको पा�र�िमक बढी
भु�ानी भएकोले बढी �ययभार पन� गएको �

११०,५५०

२८.२ �याद थप नभएकोः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ मा समयमा काय� स�प� नगरेमा पूव� िनधा��रत �ितपुित� असुल गनु�पन� �याव�था छ
पा�लकाले मा�यिमक िव�ालय सोठीआइतको भवन िनमा�ण वापत िनमा�ण �यावशायी जयमाकाली कंसट��सनसंग िमित ०७८।३।२५ मा � ३४५११३६।
६४ को स�झौता भै िमित ०७९।३।२५ स�म �याद भएकोमा सो काय� स�प� भएको पाइदनै । �याद थप नभएको तथा िनवेदन समेत पेश नभएकोले सो काय�
समयमा स�प� नभएकोले िनयमावलीको �याव�था बमो�जम दिैनक ०.०५ �ितशतका दरले िनमा�ण सं�प� ह�ने िदनस�मको पूव�िनधा��रत �ितपुित� रकम
असुल गनु�पद�छ । यस स�व�धमा काया�लयले समयमा काय� स�प� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८.३ कर िवजकः मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ एव िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ बमो�जम मू�य अिभवृि� करमा दता� भएका िव�ेताले
अनुसुची ५ मा उ�ेख भए बमो�जम रीतपुक� को िवजक जारी गरेकोमा मा� मू�य अिभवृि� कर रकम भु�ानी िदनुपद�छ । पा�लकाले िन�नानुसार िवजकह�
कैिफयतमा उ�ेख भए बमो�जम �ुटीपुण� रहेकोमा पिन कर रकम भु�ानी िदएको पाइएकोले उ� कर िनज िव�ेताले समायोजन गरेको भए �माण पेश गन�
अ�यथा असुल गनु�पन� �

गो.भौ.िमित िनमा�ण �यावसायी िवजक मू�य मु.अ.कर
�

कैिफयत

४३।०७८।
११।२

कृितश क�ट��सन (२०३०८९१३०) २५३५५६।
२८

३२९३२ कर िवजक उ�ेख नभएको िमित ०७८।१०।२५
को िवजक नं ३

४९।०७८।
११।२

ि�यिटभ माइ�ड इ��जिनय�रङ कंस�टे�सी
(६०९६०१२६०)

८८३००० ११४७९० िवजक नं हातले लेखेको ०१/०७८/१०।२५ को

८६।०७८।
१२।२८

कृितश क�ट��सन (२०३०८९१३०) ७६४७६१ ९९४१९ कर िवजक भनी उ�ेख नभएको िवल नं २।०७८।
१२।२२

४६।०७८।
११।१

मनीशुक इ��जिनय�रङ सिभ�स (६०९५६८२०८) ८८१८०० ११४६४३ िवल नं ००४ भनी हातले िवजक नं लेखेको

ज�मा ३६१७८४

३६१,७८४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८.४ िड.िप.आर खच�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८७ मा �ितयोिगता गराई िडजाईन ख�रद गन� साव�जिनक िनकायले आिक� टे�चरल वा
शहरी योजना ज�ता िवषयको िडजाईन ख�रद गनु�पदा� �य�तो िडजाइन स�व��धत िव�तृत िववरण सिहत कागजात तयार गरी �य�ता कागजात अनु�प
िडजाइन �ितयोिगता गराई उपय�ु िडजाइन ख�रद गन� सिकने �याव�था छ । यस पा�लकाले यस वष� ८ वटा काय��मका लािग ७५ लाख बजेट िविनयोजन
गरेकोमा � ७४७००००।० खच� गरी काय� गरेको छ । िनयमावलीमा �याव�था भएनुसार कुनै �ित�पधा�वाट सो काय� गराईएको छैन । वडा काया�लय िनमा�ण
गन� ज�ता काय�मा पिन िव�तृत सव��ण भनी ५ लाख खच� ग�रएको छ । काया�लयको �ािव�धकवाट ईि�मेट गराई काय� गन� सिकनेमा यसरी काय� ग�रनु
उपय�ु दे�खएन । साथै �ि�मेट गराई काय� गन� सिकनेमा यसरी काय� ग�रनु उपय�ु दे�खएन । साथै खु�ा दरभाउप�वाट यसरी काय� ग�रनु समेत िनयिमत
दे�खएन ।

२८.५ सडक मम�त काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८ मा साव�जिनक िनकायले � १० लाख भ�दा बढीको ख�रद गनु�पन� भएमा ख�रद योजना
बनाई ख�रद गनु�पन� �याव�था छ । �य�तै िनकाय ८४ मा � २० लाख स�मको िनमा�ण काय� गदा� �सलब�दी दरभाउप�को मा�यामबाट ख�रद गनु�पन� �याव�था
छ । पा�लकाले यस वष� िन�नानुसार काय�ह� � ५ लाख भ�दा घटीका काय��म बनाई खच� गरेको छ । धेरै काय�ह� सडक/बाटो मम�त माटो पुन� ढलान गन�
ज�ता काय��म रहेको छ । साथै उ� काय�ह� सव ैखु�ा दरभाउप�को मा�यामवाट ख�रद ग�रएको छ । वाटो/सडकको दरुी नखुलेको िविभ� सडक भनी
उ�ेख गरेको खा�टाखु�टी माटोले पुन� भनेको मम�त गन� ज�ता काय� भएकोले बजेट िवभाजन र काय� स�तोष जनक भएन । यसरी � ५ लाख भ�दा घटीको
बजेट राखी CHannage नखुलाई सडक मम�त काय� स�प� भनी नापी िकताव तथा काय�स�प� ब�ुले वा�तिवक िनमा�ण काय� र खच�को पारदिश�ता रहेको
मा� नसिकने ह� ँदा य�ता साना साना टु�े काय�ह�को मा�यामवाट काय� गरेको उपय�ु मा� सिकएन । साथै धरौटी क�ी पिन नगरेको ह�दा िनमा�ण काय�को
�ुटी स�याउने अव�ध िभ�का �ज�मेवारी समेतमा �यान िदएको छैन ।

गो.भौ.िमित काय� िनमा�ण �यावसायी ल.ई भु�ानी

२/०७८।६।२४ �समलचोक दरहवा� सडक मम�त सुरज िनमा�ण सेवा ४९९००० ४७२५६७

६।०७८।६।२४ पोता�हा �समराहा प�रहारपुर सडक मम�त सारा िनमा�ण सेवा ४९९००० ४७२४७

६।०७८।६।२४ िविभ� सडक मम�त सािवक वा १-६ जयमा काली ४९९००० ४७२११४
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२५।०७८।९।२९ वडा नं २,३,४ मा सडक मम�त �योती िकरण िनमाण सेवा ४९९३४४ ४७६१११

२६।०७८।९।२९ वडन नं ३ मा िवधुत धनल�मी क�ट��सन ४९८३२३ ४७३९९५

२७।०७८।९।२९ वडा नं ३ मा सडक मम�त कैलास क�ट��सन ४९९१९८ ४७६४९२

२९।०७८।९।२९ वडा नं २ मकरपुरमा सडक िनमा�ण मा राजदेवी क�ट��सन ४९९६४३ ४७९१९०

४२।०७८।११।२ वडा नं २ र ३ मा सडक मम�त नेहा क�ट��ससन ४९८७४३।६८ ४६७८७६

�म भौचर
न�बर
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२८.६ �यालो �ूवेल जडानः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ बमो�जम खच� ले�खएका िवल भपा�ई द�ु�त गरी
�े�तासाथ संल� गरी रा�नुपन� �याव�था छ । पा�लकाले यस वष� ३२५ वटा �यालो �ुवेल ख�रद तथा जडान वापत � ८३ लाख खच� गरेकोमा िन�नानुसार
जडान काय�ह�मा जडान भनी उ�ेख भएको तर िवतरणको भपा�ई संल� न भएको दे�खएन भने त�वीर समेत पेश भएको छैन । अत �यालो टयूवेल जडान
भएको भनी बुझेको भरपाई पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

गो.भौ.िमित �यहोरा रकम

२२।०७८।९।२२ वडा नं १ दे�ख ५ स�म १६ वटा जडान भनी खच� लेखेकोमा � सं १३ को भपा�ई नभएको � २९९५६।०

५८।०७८।११।२५ वडा नं १ दे�ख ५ स�म नै १६ वटा जडान भनी खच� लेखेकोमा १५ जनाको मा� भपा�ई भएको � २९९५६।०

६०।०७८।११।२६ वडा नं २ मा ४१ वटा जडानको खच� लेखेकोमा ३ जनाको भपा�ई नभएको ८५१७०।०

११५।०७९।२।२६ वडा नं ४ मा १६ वटा जडान खच� लेखेकोमा १२ वटा मा� भपा�ई भएको ११९६७८।०

ज�मा २६४७६०।०

२६४,७६०

२८.७ काय��म ��� नभएकोः �थािनय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 24 मा पा�लकाले योजना वनाई काया��वयन गन� �याव�था रहेको छ । �वीकृत
योजनाको अनुगमन तथा मू�यांकन समेत गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले वािष�क �वीकृत काय��म वेगर िविनयो�जत बजेट अक� काय�मा खच� गन�
िम�दनै । वडा नं १ मा िडहवार म��दर िनमा�ण वापत � ३०००००।० बजेट िविनयोजन भएकोमा म��दर िनमाण�को स�ा क�पाउ�डवाल िनमा�ण ग�रएको छ ।
यस�र म��दर िनमा�ण काय��म रा�ने र सोही ठाउमा क�पाउ�डवाल िनमा�ण गरेतापिन उ� काय� िवच तालमेल भएको नपाइएकोमा काय��म स�� ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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२९ गाउपा�लका चालुवाट औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले एक लाख �प�याभ�दा बिढ रकमको मालसामान, ख�रद गदा� लागत अनुमान तयार गनु�पन�
�यव�था छ ।साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१क) मा २० लाख �प�यास�मको औषधीज�यमालसामान उ�पादकले राि�� य�तरको
समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िव��मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने, िनयम ८४(१क) मा � ५०लाख �प�या स�मको औषधीज�यमालसामान
�सलव�दी दरभाउप� आ�हान गरी ख�रद गन� सिकने �यव�था छ। पा�लकाले िशलव�दी दरभाउप�को आधारमा सुिमता मेिड�सनवाट गाउपा�लका चालुवाट �
१९८५७८९ र सशत� �वा��य तर् � १५००००० गरी ज�मा ३४८५७८९ औषधी ख�रद गरेको दे�खयो।ओषधी ख�रदमाछुट िदने �चनल रहेपिन छुट �ा�
गरेको दे�खदनै। ख�रद औषधीको दा�खला दे�खएपिन केही औषधी �टोरमा नरहेको र �वा��य चौक�ह�मासमेत ह�ता�तरण गरेको दे�खदनै।�ज�सी �े�तामा
केही औषधीको खच� घटाउदा ह�ता�तरण फारमको आधारमा नघटाई हचुवाको भरमा घटाएको दे�खयो। यस स�व�धमा काया�लयले एिकन गरी ह�ता�तरण
फारम उपल�ध गराउनु पन� दे�ख�छ।आपूित�ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफाइड ह�नुपन� एवम �जएमपी सिट�िफकेट पेश गरेको ह�नुपन�मा �य�ता �माणप� पेश
गरेको दे�खएन भने औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी वृ��तत �पमा स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने
नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइनभनी खुलाएको �माण समावेश भएको दे�खएन।आपूित�भएका औषधी एंवम स�ज�कल सामान �टोर दा�खला
ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन।औष�धकोख�रद, आपूत�,
दा�खला तथा खच�को िववरणअ�ा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 सारी �ज�सी अिभलेख
�यव��थत गरेको दे�खएन। यसैगरी औषधी ख�रदको माग फारम एवम लागत अनुमान वेगर ख�रद ग�रएको एवम औषधी ख�रदको िनिम� �कृया अगाडी
वढाउन िट�पणी सदरभएको दे�खएन। अत उ�े�खत िनयमको िवप�रत गरेको काय�लाई िनयिमत मा� नसिकने �

३,४८५,७८९

३० सामा�जक सुर�ा
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३०.१ सामा�जक सुर�ाः सामा�जक सुर�ामा गत वष�को अ��तम िक�ता तथा यस वष� �ैमा�सक �पमा लाभ�ाहीलाई � १०१२९२०५२।० सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गरेको छ । यस स�व�धमा िन�न �यहोरा दे�खएको छ ।

३०.२ सामा�जक भ�ा �ा� गरेको िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध २०७७ को प�र�छेद ५ मा बैक माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�
�यव�था छ । गाउँपा�लकाले भ�ा िवतरण गरेकोमा लाभ�ाहीले �ा� गरेको सुिन��चत ह�ने फरवाड िफड, �रभस�िफड �ा� गरेको दे�खएन । िन�कृय खाताको
अिभलेख समेत राखी भ�ा िवतरण गनु�पद�छ ।

३०.३ लाभ�ाही निवकरणः सामा�जक भ�ा िवतरण काय�िव�ध २०७७ को िनयम ५ मा �थानीय तहले ��येक आ�थ�क वष�को लािग का���क मसा�तिभ�
िनयमावलीको िनयम ९ बमो�जम लाभ�ाहीको अिभलेख अिनवाय� �पमा �णालीमा निवकरण गरी अ�ाव�धक गनु�पन� भ�े �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस वष�
निवकरणको िववरण माग गदा� सो िववरण उपल�ध गराएको छैन । जसले गदा� यस वष� निवकरण िववरण अ�ाव�धक गराएको छ भ� सिकएन ।
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३०.४ िफता�ः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध २०७७ को िनयम १८ मा �थानीय तहले भ�ा वापत िनकासा �ा� भएको रकम आ�थ�क वष� समा�
ह�नुभ�दा क��तमा ७ िदन अगाव ैिवतरण काय� स�प� गरी आ�थ�क कारोवार ब�द गनु�पन� तथा कानुन बमो�जम िनकासा र खच�को लेखा अ�ाव�धक गरी बै�
सँगको िहसाब िमलान गरी बाक� रहेको रकम कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस वष� बैकसँगको िहसाब
िमलान गरी बाँक� रहेको रकम कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा समयमानै िफता� गनु�पन� � ४४४६४९९।१८ बैकबाट िफता� गरेको छैन । गाउँपा�लकाले
बैकसँगको िहसाब िमलान गरी बाक� रहेको रकम समयमा नै िफता� गनु�पद�छ ।

आ�थ�क वष� २०७७।७९ स�म कोलेिनका बाट �ा� रकम कोलेिनका िफता� गनु�पन� रकम

०७७।७८ को ते�ो िक�ताको रकम २२६२४५००।० २५२२५००।०

०७८।७९ को पिहलो दे�ख चौथो िक�ता ७८६६७५५२।० १९२३९९९।१८

ज�मा १०१२९२०५२।० ४४४६४९९१८
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३०.५ भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध २०७७ अनुसार बालवा�लकालाई ज�मेको िदनदे�ख ५ वष�स�म मा� भ�ा िवतरण गनु�पन� �यव�था छ
। गाउँपा�लकाले िन�न बालवा�लकालाई ५ वष� पुरा भएका बालवा�लकालाई पिन भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले सो रकम असुल गनु�पन� �

वडा न�बर बालवा�लकाको नाम प�रचय प� न�बर ज�म िमित रकम

५ सुिमत राज यादव 11001230800000.00000 २०७२।१२।१४ १५९६।०

४ अनु�का शाह 1100121990500010.00000 २०७२।३।१९ १५९६।०

४ pratyusha mandal 1100122990400010.00000 २०७२।३।२० १५९६।०

२ पिहलो िक�ता bhabi chaudhary 1100164532700010.00000 २००८।९।१६ १२०००।०

२ पिहलो िक�ता bindeshwar yadav 1100164341000010.00000 २००८।५।१३ १२०००।०

२ prins kumar yadav 1100126141700010.00000 २०७२।८।१३ १५९६।०

२ neha kumari yadav 1100127988800010.00000 २०७२।८।१५ १५९६।०

२ prins kumari yadav 1100128058500010.00000 २०७२।८।१३ १५९६।०

५ दो�ो िक�ता Sumit raj yadav 110012308000019.00000 २०७२।१२।१४ १५९६।०

ज�मा ३५१७२।०

३५,१७२

३१ नमुना मािव अनुदान १०,८००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नमुना मा.िव. अनुदानःआ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो
खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ भने िश�ा िवभागको प�रप�बाट नमुना िव�ालय िवकासको लािग िव�ालयलाई
िनकासा रकमको भए गरेको काय� �गती तथा िवल भरपाई �मािणत भई आएमा सो काय�को �थानीय िनकाय बाट अनुगमन िनयमन एवं �ािव�धक सहयोग
गनु�पन� �यहारो उ�ेख छ। िव�ालयले तयार पारेको प�विष�य िवकास गु�योजनलाई �यव�थापन सिमित बाट िनण�य गरी िश�ा िवभाग बाट �वीकृत भए
अनुसार यस आ.व.मा प�विष�य िव�ालय सुधार गु�योजनाको लािग गाउपा�लकाले िविभ� िवधालयलाई � १ करोड ८ लाख िनकासा गरेकोमा काय� �गती
तथा िवल भरपाईसंल� नभएकोले अनुगमन गरी �गित �ितवेदन र खच�का िवल भरपाई सिहतको काय�स�प� पेश ह�नु पन� �

गोभौ न र िमित िवधालयको नाम रकम �योजन

११।०१।०४ �ी अधारभुत िवधालय सखुवा�करकटी ८ ५४००००

१५।०१।२१ �ी अधारभुत िवधालय सखुवा�करकटी ८ ९०००००

२५।०३।२२ �ी अधारभुत िवधालय सखुवा�करकटी ८ ३६००००

ज�मा १८००००० २ कोठे भवन िनमा�ण

२७।०३।२२ मनेलाल जनता मा�यािमक िवधालय सोठेआइन २५२००००

१४।०१।०४ मनेलाल जनता मा�यािमक िवधालय सोठेआइन १०८००००

ज�मा ३६००००० ४ कोठे भवन िनमा�ण

२४।०३।२२ �ी मा�यािमक िवधालय महेशवारी ७२००००

१३।०१।०४ �ी मा�यािमक िवधालय महेशवारी १०८००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६।०१।२१ �ी मा�यािमक िवधालय महेशवारी १८०००००

ज�मा ३६००००० ४ कोठे भवन िनमा�ण

१२।०१।०४ �ी आधारभुत िवधालय पटना ५४००००

१७।०२।२० �ी आधारभुत िवधालय पटना ९०००००

२६।०३।२२ �ी आधारभुत िवधालय पटना ३६००००

ज�मा १८००००० २ कोठे भवन िनमा�ण

कुल ज�मा १०८०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ िवधालयलाई अ�य अनुदान 

िवधालय अनुदान आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच�
पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। काया�लयले �वीकृत बजेट अनुसार िन�न िव�ालयह�लाई िविभ� काय� गन� आ.व. को
अ��यमा अनुदान िदएको पाइयो। यसरी िदएको सशत� अनुदान रकमबाट तोिकएको काय� भए नभएको कुनै �माण पेश भएको छैन । अत तोिकएको काय�
स�प� भएको िबल भरपाई तथा अनुगमन गरी गराई काय� स�प� �ितबेदन पेश गनु�पन� �.

गोभौ न र िमित िवधालयको नाम �योजन रकम

२९।०२।०६ �ी जनता मा�यािमक िवधालय मौवाही िड�जटल लाइ�ेरी ६५००००

१९।०३।०५ �ी राम आधारभुत िवधालय महेशवारी िड�जटल लाइ�ेरी ६५००००

१८।०३।०५ �ी राि�य आधारभुत िवधालय ४ िड�जटल लाइ�ेरी ६५००००

३०।०३।२२ �ी मा�यािमक िवधालय मौवाही �ािव�धक धारको िवधालय �याव वव�थापन १८०००००

ज�मा ३७५००००

३,७५०,०००

३३ िश�ा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३.१ बुक कन�रः काय��म काया��वयन पु��तका २०७८ को २॰२ मा ��येक सामुदाियक िव�ालयको बाल िवकास क�ा दे�ख उ�च मा�यिमक तहका िव�ाथ�
सं�या यिकन गरी बुक कन�र बापतको रकम िनकासा िदनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस वष� क�ा ११ र १२ क�ाको बुक कन�र वापतको रकम
िनकासा गदा� EMiS त�या� भ�दा बढी सं�या राखी बुक कन�र रकम िनकासा गरेकोले बढी रकम िनकासा ग�रएको रकम िफता� गनु�पन� �

िव�ालयको नाम इिमस त�यां� सं�या िनकासा ग�रएको त�यांक सं�या बढी सं�या बिढ रकम

मािव महेशवारी ५३ ६१ ८ २०००।०

म .ज .मा .िव सोठीआइन १३४ १६९ ३५ ८७५०।०

ज�मा १०७५०।०

१०,७५०

३३.२ पा�पु�तक िनकासाः िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को काय��म काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं. २.४.६.१ मा IEMIS मा �िव� त�यां�को
िव�ाथ� सं�याको आधारमा सु�मा ७५ �ितशत सं�यालाई अनुदान िदने र बाँक� भना�को िववरण, पा� यपु�तक ख�रद र िवतरण गरेको िववरणको आधारमा
यिकन गरी नपुग ह�ने रकम मा� थप २५ �ितशत िदने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस वष� २० िव�ालयलाई पा�पु�तक ख�रदका लािग पिहलो िक�तामा
� २०७१८८६।५६ र दो�ो िक�तामा १० िव�ालयलाई नपुग २५ �ितशत � ५८२३३३।८४ गरी ज�मा � २६५४२२०।४ िनकासा िदएकोमा
िव�ालयह�ले पु�तक ख�रद गरी िवतरण गरेको िवल भरपाई पेश गरेतापिन ख�रद गरे अनुसारको पु�तक िव�ाथ�ले �ा� गरे नगरेको अनुगमन गरी �ितवेदन
�लनुपद�छ ।

३३.३ छा�ावृ��ः िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को काय��म काया��वयन पु��तका २०७८ मा छा�ावृ�� रकम िनकासा गदा� �िव� त�यां�को िव�ाथ�
सं�याको आधारमा िदने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस वष� २० िव�ालयका १३९० द�लत िव�ाथ�लाई र ११६१ गैर द�लत छा�ा गरी ज�मा २५५१
जनालाई � ४००।० को दरले � १०२०४००।० िनकासा भएकोमा सो रकम िव�ाथ�ले �ा� गरेको नगरेको �माण पेश भएन । अतः छा�ावृ�� �� गरेको
�माण पेश गनु�पन� �

१,०२०,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np48 of 72

३३.४ १०३।
०७९।
३।२२

काय�स�प� �ितवेदनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ र १२४ मा �ािव�धक पु��ाई सिहत कास�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन�
�यव�था छ । गाउँपा�लकाले नमुना िव�ालय गु�योजनाको आधारमा योजना काया��वयन एवं शैि�क सुशासनको लािग � ३००००००।० िनकासा गरेकोमा
काय�स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइएन । उ� िनकासा रकमको काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �

३,०००,०००

३३.५ ११२।
०७९।
३।२४

िवल भरपाईः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो खच� पुि� गन� िबल,

भरपाई संल� गरी रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले औपचारीक तथा वकै��पक िश�क काय��म गन�को लािग � ८०००००।०
भु�ािन ग�रएकोमा सो को लेखापरी�णको अव�धस�म पिन काय��म स�प� नभएकोले िवल भरपाई पेश भएन । उ� काय�को िवल भरपाई पेश गनु�पन� �

८००,०००

३३.६ १२५।
०७९।
३।३२

अिभमु�खकरण ता�लमः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ बमो�जम खच� ले�खएका िवल भपा�ई गौ�वरा भौचर
साथ संल� गनु�पन� �याव�था छ । गाउँपा�लकाको कम�चारी �ी घुरन कुमार रामले कम�चारी तथा जन�ितिन�धह�को अिभमुखीकरण ता�लमको लािग �लएको
� १५००००।० पे�क� फ�य�टको �े�ता लेखापरी�णमा पेश ह�न आएन । उ� �े�ता पेश ह�नुपन� �

१५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३.७ �यानेटरी �याडः ३२।०७८।१०।१६ सेिनटरी �याड(िवतरण तथा �यव�थापन) काय�िव�ध २०७६ को प�र�छेद ३(६) मा सेिनटरी �याड िवतरण गदा�
िव�ा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 माग बमो�जम
�थानीय तहमा भएको शैि�क �यव�थापन सूचना �णालीको त�या�संग िभडाई िव�ालयलाई आव�यक ह�ने सं�यामा �ज�सी अिभलेख राखी सेिनटरी �याड
उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यस वष� आिद�य इ�टरने� नल जनकपुरबाट टे�डरको मा�यमबाट १५०२८ �याकेट सेनेटरी �याड �
१०३५८८०।० (मू.अ.कर समेत) मा ख�रद गरी िव�ालयले माग नगरी �सधै िन�न िव�ालयलाई सेनेटरी �याड ह�ता�तरण फारम भराई िवतरण गरेको छ ।

िव�ालय EMIS को आधारमा ६ दे�ख १२ स�मको छा�ा सं�या इकाइ ह�ता�तरण सेनेटरी �याड

मािव महादेवा २५८ �याकेट ३१२०

म.ज.मा.िव सोठीयारीन ३५६ �याकेट ३३६०

मा�यिमक िव�ालय महे�वारी ३०१ �याकेट ३६००

ज.मा.िव मौवाही २५९ �याकेट ३१२०

आ.िव सखुवाना�क�ी २५ �याकेट १८२८

ज�मा १५०२८

उ� सेनेटरी �याड िवतरण िव�लेषण गदा� िव�ालयको आव�यकता तथा माग बमो�जम िवतरण नगरी सोिववेकले िवतरण गरेको छ । ज�तो २५ जना छा�ा
भएको बष�भरीमा मिहनाको १ जनालाई १ �याकेटको िवतरण गदा� २५ जनालाई ३०० �याकेट मा� िव�ालयलाई िदनुपन�मा १८२८ �याकेट िवतरण ग�रएको
छ । जसमा १५२८ �याकेट िवतरण ग�रएको छ । यसरी आव�यकताको पुि� िवना िवतरण ग�रनु मना�सव भएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३.८ २२।
०७८।
९।१६

िदवा खाजाः िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को काय��म काया��वयन पु��तका २०७८ मा िदवा खाजा काय��म अ�तग�त �थानीय तहले िव�ालयमा
��य� क�ा संचालनमा रहेको िदनका लािग मा� सामुदाियक िव�ालयमा ५ क�ा स�म अ�ययनरत िव�ाथ� भना�, �मािणत हा�जरी, खाजा �ा� गन� िव�ाथ�
सं�या, �गित �ितवेदनको आधारमा दिैनक � १५ का दरले बढीमा १८० िदनस�म िवतरण गनु�पन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले EMISत�यांकको आधारमा
२० िव�ालयलाई पुस दे�ख चै� स�म ९६ िदनको � ४६७५८००।० र दो�ो िक�तामा िमित १०५।०७९।२।२२ मा २० िव�ालयलाई २७ िदनको भिन
९५४१८०।० गरी ज�मा १२३ िदनको ५६२९९८०।० िनकासा ग�रएको छ । यस स�व�धमा गाउँपा�लकाले २० िव�ालयका ३२४५ िव�ाथ�लाई िदवा
खाजा � ४६७५८००।० िनकासा गदा� िव�ालय खुलेको िदन भ�दा बढी िदनको खाजा रकम िनकासा गरेकोले सो रकम असुल गनु�पन� �

िव�ाथ�
सं�या

�याले�डर अनुसार िव�ालय संचालन
भएकोमिहना

िनकासा िदवा खाजा िदन बढी िदन ज�मा

िव�ालय
सं�या

पुस माघ फागुन चै� ज�मा पुस माघ फागुन चै� ज�मा

२० ३२४५ २४ २२ २३ २३ ९२ २६ २२ २४ २४ ९६ ४ १९४७००

१९४,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३.९ ९०।
०७९।
३।१९

पु�तक छपाइ तथा �याङडीङः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो खच�
पुि� गन� िबल, भरपाई संल� गरी रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले जनक अफसेट ि���टस�बाट िन�न पु�तक छपाई भिन �
७४५८०।०(�याट सिहत) भु�ानी भएकोमा उ� पु�तक छपाइ गरी दा�खला गरेको पाइएन । साथै लेखापरी�णको �ममा माग गदा� समेत पेश नभएकोले सो
काय� भए नभएको एिकन भएन । तसथ� सोको �माण पेश गनु�पन� �

पु�तकको नाम सं�या दर ज�मा

शैि�क ��थितको �ितवेदन छपाई १० ३३९०।० ३३९००।०

त�यांक टेवुलेशन एव �ोफायल तयारी २० २०३४।० ४०६८०।०

ज�मा ७४५८०।०

७४,५८०

३४ �वा��य

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४.१ नपाउने �िश�ण भ�ाः �देश खच� मापद�ड िनद�िशका २०७७ मा स�ब��धत काया�लयले संचालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �यि� भएको
अव�थामा क�ा �लए वापतको पा�र�िमक नपाउने तर काय�प� वापतको रकम पाउने �यव�था छ । गाउँपा�लका पोषण काय��म ०७८।१०।२१ दे�ख ०७८।
१०।२४ स�म संचालन भएको काय��ममा काया�लयकै कम�चारीले �िश�ण िदई �िश�ण वापत रकम �लएको दे�ख�छ । िनद�िशका बमो�जम आफैले संचालन
गरेको ता�लममा आफैले �िश�ण गदा� �िश�क वापतको रकम �लने निम�ने दे�खएकोले िन�न ता�लममा �िश�ण वापतको �लएको रकममा कर क�ी बाहेको
� १३६००।० असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

गो भौ िमित ता�लमको नाम �िश�कको नाम �लएको रकम कर वाहेको रकम

३८।०७८।११।४ मिहला समुहलाई आय आज�न तथा पोषण स�व�धी ता�लम भोगे�� यादव ८०००।० ६८००।०

३८।०७८।११।४ मिहला समुहलाई आय आज�न तथा पोषण स�व�धी ता�लम ह�र नारायण यादव ८०००।० ६८००।०

ज�मा १३६००।०

१३,६००

३४.२ बढी भ�ाः �देश खच� मापद�ड िनद�िशका २०७७ को अनुसुची २ को दफा १५(७) मा सहयोगी भ�ा �ितिदन � २५० को दरले मा� उपल�ध गराउनुपन�
उ�ेख छ । गाउँपा�लकाका कम�चारी �ी ह�र नारायण चौधरीले वृहत पोषण काय��म गदा� सहयोगी भ�ा वापत �ी असोक कुमार यादवलाई ७ िदने ता�लममा
१०००।० को दरले सहयोगी भ�ा िदएकोले सहयोगी बापत बढी िदएको � ७५०।० को दरले ७ िदनको � ५२५० मा कर क�ी गरी बाक� रहेको � ४४६२।
० असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

४,४६२

३४.३ १०१।
०७९।
३।२२

कम िवल भरपाईः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो खच� पुि� गन� िबल,

भरपाई संल� गरी रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ ।गाउँपा�लका कम�चारी ह�र नारायण चौधरीले वृहत पोषण काय��म २ चरणमा
काय��म संचालन गन� �लएको � ६०००००।० पे�क� फ�य�ट गदा�को �े�ता प�र�ण गदा� २६०००।० को कम िवल भरपाई रहेकोले उ� कम िवल भरपाई
� २६०००।० असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

२६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४.४ १२४।
०७९।
३।३२

भरपाईः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई
संल� गरी रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लका कम�चारी िदपे�� कुमारले मिहला तथा वालवा�लका िश�ा र सासक�य
काय��म संचालन गन� � १७९०००।० �लएको पे�क� फ�यौट गरेको �े�ता प�र�ण गदा� १ पदा�धकारी र १ कम�चारीले अनुगमन भ�ा बापतको रकम �
१५००।० को दरले २/२ पटकको � ६०००।० बु�झको भपा�ई नभएकोले भरपाई पेश ह�नुपन� अ�यथा क�ी बाहेको � ५१००।० संिघय कोष दा�खला गनु�पन�
�

५,१००

३५ उपभो�ा सिमितवाट भएको काय�

३५.१ १७ २०७९-३-२४
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को (ख )र (ग ) ख�रद स�झौता अनुसार साव��जनक िनकायले रिनग िवल वा अ�य कुनै िवल वीजकको
भु�ानी गदा� करारका शत� वो�जम �ािव�धक नाप जाच गरी नापीिकतावमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा गन� सिकने �यव�थाछ।
गाउपा�लकाले वाडन ५ को िविभ� सडकह�को �तरो�ित काय� गरेवापत वाड न ५ को िविभ� सडकह�को �तरो�ित उपभो�ा समितलाई �
४१२९३८८।७९ भु�ानी गरेको दे�ख�छ। � ४१२९३८८।७९ को लागत अनुमान र � ४०७५०१५।०६ को नापी काय�स�प� र ठे�का िवल तयार
गरेकोमा कहा कित के सडक मम�त गरेको िववरण खुलेको दे�खदनै । खच�को साव�जिनक लेखापरी�ण गरेको दे�खदनै।अत अनुगमन �ितवेदन सिहत कहाको
कुन सडकमा क�तो �तरो�ित गरेको िववरण खु�ने �ािव�धक मु�याकंन पेश ह�नुपन� �

४,१२९,३८८

३५.२ ७ र
१०

गाउपा�लकाले वाड न ३ वडा काया�लय अगाडी नाला िनमा�ण गन�भनी � २५५५४२९।८६ को लागत अनुमान तयार गरेकोमा � २५५९६२७ को �ािव�धक
मु�याकंनको आधारमा सखुवान�कारक�ी गा.पा. ३ वडा काया�लय अगाडी नाला िनमा�ण उ.स.लाई भु�ानी गदा� �ािव�धक मु�याकंन �वीकृत भएको छैन भने
अनुगमन �ितवेदनसमेत पेश गरेको छैन।फ� �लास ि�क मेिशनरी काय�मा �ित घन िमटर ११०२।२५ कादरले ६९।४३ घनिमटर नम�स भ�दावढी भु�ानी
गरेको दे�ख�छ। �ािव�धक मु�याकंन �वीकृत भएको �माण पेश ह�नुपन� एवम नम�सभ�दा वढी भु�ानी भएको एिकन गरी असुल ह�नुपन� �

७६,५२९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५.३ १६ २०७९-३-२४
यसैगरी गाउपा�लकाले वाड न ५ सािवक वाड न १ दे�ख ६ स�मको सडकह�को �तरो�ित काय� गरेको भनी � ५१५८२८५ को लागत अनुमान तयार
गरेकोमा � ५१०६०४२।९९ को�ािव�धक मु�याकंन तयार गरेकोदे�ख�छ। सािवक वडा नं. १ देखी ६ स�मको सडकह�को �तरउ�ती उपभो�ा
सिमितवाट िनमा�ण काय� गरेकोमा लागत अनुमान एवम �ािव�धक मु�याकंनमा किहकतै कहादे�ख कहास�मको सडकमा के क�तो �तरो�ित भएको हो
िववरण खुलेको नदे�खएकोले अनुमगन �ितवेदन सिहत सडकको िववरण खु�ने �ािव�धक मु�याकंन पेश ह�नुपन� �

४,८४९,९८१

३६ तराई मधेश समृिद काय��म

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.१ ०५ र
२०

गाउपा�लकाले तराई मधेश समृिद काय��म अ�तग�त वाडन ५ मा ११ द�लत िवप� व�ती सामुिहक आवास िनमा�ण गन�भनी १ घरको ४३१७५९।६६
कादरले ११ घरको � ४७४९३५६।०४ को लागत अनुमान तयारगरी सोको १० �ितशतले ह�ने रकम � ४७४९३५।६४ �थािनय िनकायले एवम �
४००००० उपभो�ा सिमितले �यहोन� र वािक काय��मवाट भु�ानी गन�गरी �वीकृत भएको दे�ख�छ।यस वमो�जम १० आवासको िनिम� पिहलो रिनग
िवलवाट � १९८२८३८ र अ��तम रिनग िवलवाट � १९६६३६३ भु�ानी भएको दे�ख�छ।तराई मधेश समृिद काय��म संचालन िनद�िशकाको दफा ७ को
उपदफा २ को क मा यस काय��म संचालन गन� लाभ�ाही छनोट गदा� वसोवास ज�गा धनी पुजा� घरको भौितक अव�थाको साथै जनता आवास काय��म
काया��वयन काय�िव�ध २०७५ मा उ�ेख भएवमो�जमको �यव�थालाई आधारमानी �थािनय तहले लाभ�ाहीको छनोट एवम काय��म काया��वयन गनु�पन�मा
छनोटको िव�ध �कृयाको स�व�धमा �माण कागजात पेश ह�न नसकेकोले वा�तिवक लाभ�ाहीनै छनोट भएको भ�े आधार रहेन।साथै तराई मधेश समृिद
काय��म संचालन िनद�िशकाको दफा ५ मा लागत साझेदा�रताको स�व�धमा आयोजना संचालन गन�को लािग काय��मको तफ� वाट अ�धकतम ९० �ितशत र
�थािनय तहवाट �यनुतम १० �ितशत लागत सहभािगता रहनुपन� �यव�था छ।उपदफा ४ मा उपभो�ा सिमितवाट संचालन ग�रने आयोजनाको हकमा
�वीकृत वजेटको क��तमा १० �ितशत रकम उपभो�ा सिमितवाट लागत सहभािगता �यहोनु� पन� �यव�था छ।तर काया�लयले १० घरको � ४३८८००३।
१६ को काय�स�प� तयारगरेकोमा उपभो�ालाई ९० �ितशतले ह�ने � ३९४९२०२।८५ नै काय��मवाट भु�ानी भएकोले १० �ितशत अथा�त �
४३८८००।३१ �थािनय तहले अल�गै �यहोरेको दे�खदनै।साथै भवनको नम�स �योग गरेकोमा फ��लास ि�क मेिशनरी वक� १ अनुपात ४ मा �ित घनिमटर
� ११०२।२५ कादरले ९।०८ घनिमटरको वढी भु�ानी भएको � १०००८।४३ थप एिकनगरी असुल ह�नुपन� दे�ख�छ।साथै उपभो�ा सिमितले गरेको
खच�को साव�जिनक�करण गरेको दे�खदनै भने काय�स�प� �ितवेदन समेत पेश भएको छैन। अ��तम िक�ता भु�ानी गरेको अव�थामा समेत स�व��धत
लाभ�ाहीलाई घर ह�ता�तरण गरेको दे�खदनै। अत �थािनय तहले �यहोनु� पन� � ४३८८००।३१ संिघय सरकारलाई िफता� ह�नुपन�, नम�सभ�दा वढी भु�ानी
भएको � १०००८।४३ थप एिकनगरी असुल ह�नुपन� एवम अनुगमन �ितवेदन र काय�स�प� �ितवेदनसिहतको �ािव�धक मु�यांकन पेश ह�नुपन� �

४,३७७,९९३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.२ ८
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल
भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। गाउपा�लकाले निवकरिणय उजा� �िव�ध जडान अ�तग�त ४० थान ५० वाटको लेड ��ट� ट लाइट ख�रद
गरेवापत कानुन इ�टर�ाइजेजलाई � ७९३२६० भु�ानी गरेकोमा लागत अनुमान तयारीको आधार �प� दे�खदनै भने �ट� ेटलाटको �पेिशिफकेसन खुलेको
छैन।मु�यांकन सिमितले मु�याकंन गरी िनण�य गरेको �माण पेश भएको छैन। िवगतमा के कित लाइट ख�रद गरेको तथा यसवष�को थप केकित लाइट थप
ग�रएको स�व�धमा अल�गै अिभलेख तयार गरेको छैन भने �ा� सामा�ीको इ�सपे�सन �रपोट� तयार गरेको छैन। नापी िकताव तयार गरेपिन कहा के कित
लाइट जडान गरेको िववरण खुलेको दे�खदनै। अत मु�याकंन सिमितको िनण�य अनुगमन �ितवेदन तथा कहा के कित जडान गरेको वृ��तत िववरण खु�ने
�ािव�धक मु�याकंन पेश ह�नुपन� �

७९३,२६०

३७ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

गाउपा�लकाले सुरि�त नाग�रक आवास काय��म अ�तग�त पिहलो िक�ता वापत िन�न अनुसारको वडामा � ३० हजारको दरले लाभ�ाहीको खातामा � ४५
लाख ९० हजार रकम िनकासा गरेको दे�ख�छ। सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन पिहलो संसोधन काय�िव�ध २०७६ को दफा ३ मा लि�त वग�को
पिहचानको आधार उ�ेख भएकोमा गाउपा�लकाले लाभ�ाहीको पिहचान खु�ने �माण पेश गरेको दे�खदनै भने काय�िव�धको दफा ४ मा लाभ�ाहीको छनोटको
आधार र िव�धको स�व�धमा अनुसूिच १ वमो�जम अंक �ादनगरी �ाथिमकता �म उ�ेख गनु�पन�मा सो छनोटको िव�ध र अंक िदएको �माणमाग गदा� पेश ह�न
सकेन।काय�िव�धको दफा ६ मा कुनै �यि�ले झुठा िववरण पेशगरी अनुदान रकम �लएको पाइएमा वा जुन �योजनको लािग अनुदान रकम उपल�ध गराएको हो
सोही �योजनमा खच� नगरी अ�य �योजनमा खच� गरेको पाइएमा वा िक�ता वमो�जम गनु�पन� काय� �गित अनुदान उपल�ध गराएको िमितले ३ मिहना िभ�
नगरेमा लाभ�ाहीवाट अनुदान रकम �थािनय तहले असुल उपर ग�रनुपद�छ भ�े �यव�था रहेकोमा पिहलो िक�ता रकम उपल�ध गराएको ६ मिहनाभ�दा वढी
अवधीह�दा समेत दो�ो तथा अ��तम िक�ता रकम िनकासा नभएको र केक�तो �गित भएको अनुगमन �ितवेदनसमेत तयार गरेको नदे�खएकोले अनुदान
रकमको काय� �गित भएको भ�े आधार भएन। साथै गाउपा�लकासंग �थम िक�तावापत िनकासा गरेको रकम केकित वकैमा मौ�दातनै रहेको र केकित
�झिकएको स�व�धमा वकै�टेटमे�ट पटक पटक मागगदा�समेत पेश नभएकोले एिकन गन� सिकएन। काय�िव�धमा भएको �यव�था बमो�जम भवन िनमा�ण गराउने
तथा िनमा�ण भए नभएको वारे ��येक िक�ता भु�ानी गदा� चेक जाँच गरी अनुदानको रकम िदने साथै कुनै लाभ�ाहीले कुनै कारणवश िनमा�ण काय� बीचैमा
छाडेमा िनमा�ण भएको काय�को मु�या�न गरी खच� फरफारक गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले �थम िक�ता िनकासा उपल�ध गराएकोमा िविभ�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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लाभ�ाहीह�ले काम शु� गरे नगरेको साथै काय�िव�ध तथा स�झौता बमो�जम समयमा नै काय� स�प� गराउन काया�लयले अनुगमन मु�या�नलाई �भावकारी
बनाउनु पद�छ ।

गोभौ न र िमित वाड न�वर िक�ताको �कार लाभ�ही रकम

२।०८।२९ २ आव २०७७।०७८ को पिहलो िक�ता २७ ८१००००

३।०८।२९ ५ पिहलो िक�ता २५ ७५००००

२१।०३।२० ३ पिहलो िक�ता १०१ ३०३००००

ज�मा ४५९००००

३८ उपभो�ाबाट काय�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.१ न�स� िवप�रत खच�ः गाउँपा�लकाले िनमा�ण काय� वापत स�व��धत काय�मा तालुक िनकायले �वीकृत गरेको न�स� बमो�जम खच� ग�रनुपद�छ । प��ी सडक
िनमा�ण तथा �ाभेल काय�मा सडक िवभाग�ारा तोिकएको �वीकृत न�स� �योग गनु�पन�मा अ�य न�स� �योग गरी िन�नानुसार बढी खच� लेखेको पाइएकोले
स�व��धत उपभो�ालाई १:२:४ को बढी भु�ानी भएको रकम बढी �ययभार परेको दे�खएको �

गो.भौ.िमित काय� भु�ानी दर तोिकएको न�स� परमाण फरक दर ह�ने रकम �

३७।०७८।१०।६ वडा नं ४ मा प�क� सडक ११३०४।५३ १०९७१।६० ६३.९ ३३२.९३ २१२७५

४१।०७८।१०।२७ वडा नं १ मा सडक आर �स�स ११३०४।५३ १०९७१।६० १६५.९ ३३२.९३ ५५२३३.

८३।०७८।१२।२३ वडा नं २ मा सडक आर �स�स ११३०४।५३ १०९७१।६० १६८.०७ ३३२.९३ ५५९४५.

ज�मा १३२४५३

१३२,४५३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.२ बढी खच�ः गाउँपा�लकाले उपभो�ा समुहलाई स�झौता अनुसार रकम भु�ानी गदा� स�व��धत काय�को लािग जुन अनुपातमा काय� गन� भनी स�झौता भएको छ
। सोही काय�को न�स� बमो�जमको रकम भु�ानी िदनुपद�छ । साथै पा�लकाले �योग तथा भु�ानी ग�ररहेको िनमा�ण साम�ी िम�ण अनुपात एम १५(१:२:) मा
� ११३०४।५३ दरले खच� लेखी भु�ानी िदने गरेको छ । तर पा�लकाले िन�नानुसार काय�मा एम २०(१:१.५.३) मा �ित घ.िम � १२२६६।६१ दरले
भु�ानी िदएको ह� ँदा नापी िकताव एव काय�स�प� �ितवेदन बमो�जम बढी दरले भु�ानी भएकोले बढी �ययभार परेको �

गो.भौ.िमित कामको प�रमाण बढी दर � बढी ह�ने रकम � �यहोरा

८४।०७८।१२।२३ १५०.२ ९६२।०८ १४४५०४।० वडा नं १ आर �स�स काय� उपभो�ा समुहलाई भु�ानी

९५।०७९।१।४ १४७.७३ घिम ९६२।० १४२१२८।० इटहवा�मा आर�स�स ढलानकाय�को उपभो�ा समुहलाई भु�ानी

ज�मा २८६६३२।०

२८६,६३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.३ वोलप�मा �ित�पधा�ः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ९ मा कुनै िनमा�ण काय� गराउदा �कुल वोलप�को मा�यामवाट �ित�पधा� गराई ख�रद गनु�पन�
�याव�था छ । भने दफा २६(६) मा कुनै वोलप� दाताले आपसमा िमलेपतो गरी वोलप� दा�खला गरेको �या�सत भएमा �य�तो वोलप� र� गन� सिकने
�याव�था छ । पा�लकाले िविभ� िनमा�ण काय� गराउँदा खु�ा दरभाउ वा वोलप� आ�हान गरेता पिन िन�नानुसार काय�ह�मा िनकै �यून �पमा �ित�पधा�
भएको दे�ख�छ । यसरी �वीकृत लागत अनुमानको आधारमा कम �ित�पधा� भै लागत अनुमानको हाराहारीमै वोलप�/दरभाउप� दता� ह�न आउदा िनमा�ण
�याव�शायीको िमलेमतो हो वा अ�य कारण हो काया�लयले खोजी गरेको छैन । तापिन यस स�व�धमा पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

गो.भौ.िमित �वीकृत लई िबड मु�य घटी �ितशत काय�

19/078/6/24 ४४२४७७८.७७ ४३५२७७५.३५ १.६३ िव�ालय िनमा�ण

47/078/11/12 ९९९४९१.४२ ९९८१२९. ०.१४ �ा�ीको िडिपआर

3/078/12/1 �देश ३८९६२०२.६ ३८७०३२९.६७ ०.६६ प�क� सडक िनमा�ण

3/078/6/24 ४९९७१३. ४७४३४०.१ २.१४ माटो पुन� काय�

64/078/11/25 ३८९६२०२. ३८७०३२९. ०.६६ प�क� सडक िनमा�ण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.४ �माण कमजोर रहेकोः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ बमो�जम खच� ले�खएका रकमको िवल भपा�ई द�ु�त
गरी �े�ता साथ संल� गरी रा�नुपन� �याव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसार सोलार तथा सडक व�ी जडान भनी खच� लेखेकोमा सो जडानको नापी िकताव
लगायत काय�स�प� �ितवेदन तयार, त��वर नभएको र ख�रद सामान भ�डार दा�खला गरेको �ितवेदन मा� भएकोले सो वापत जडान खच� लेखेको रकम
पुि� आधार नभएकोले सो जडानको �ािव�धक मु�यांकन पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

गो.भौ.िमित काय� कुल रकम जडान खच� �यहोरा

७।०७८।८।१२ वडा नं २ मा सोलार व�ी
जडान

३९९८२३।
३८

२४२०० २२ वटा व�ी जडान भएकोमा कहा किहले जडान केही
नखुलेको

७६।०७८।१२।
१०

सडक व�ी जडान ४८६५७८ ३४२५० ५० वाटका ८ वटा व�ी जडान गरेको

ज�मा ५८४५०।
०

५८,४५०

३९ ननफाइलर 

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

गोभौ न र िमित आपुत�कको नाम �यान न�वर भु�ानी रकम मुअ कर रकम न�फाइलर

३९२,८२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६।०३।२४

िवल न २३० �य ुकुशवाहा हाड�वेयर ६०३८५८६०८ २४३१३०।८० २७९७०।८०

२२७ �य ुकुशवाहा हाड�वेयर ६०३८५८६०८ ३७२९०० ४२९००

२२३ �य ुकुशवाहा हाड�वेयर ६०३८५८६०८ ५९६६४० ६८६४०

२२० �य ुकुशवाहा हाड�वेयर ६०३८५८६०८ २२३७४० २५७४०

२१८ �य ुकुशवाहा हाड�वेयर ६०३८५८६०८ १६४८८९।५० १८९६९।५०

२१५ �य ुकुशवाहा हाड�वेयर ६०३८५८६०८ १४९१६० १७१६०

०४३ �वेता वालुवा �शोधन ६०५२४५६५९ ८५०४६६।२५ ९७८४१।२५

०७।०१।२२

११९ क�हैया इटा उधोग २०३४०० २३४०० ०७८।०५

१२० क�हैया इटा उधोग २०३४०० २३४०० ०७८।०५

११७ क�हैया इटा उधोग २०३४०० २३४०० ०७८।०५

११८ क�हैया इटा उधोग २०३४०० २३४०० ०७८।०५

१४५।०१।०७ गोपाल ख�रद िव�� के�� ३०२१८७७६२ ६६१६३८ ७६११७।६५ ०७८।११
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१६८।०२।२३ गोपाल ख�रद िव�� के�� ३०२१८७७६२ ३४४९१२ ३९६८० ०७८।११

२००।०३।२२ गोपाल ख�रद िव�� के�� ३०२१८७७६२ ३०००६९ ३४५२१ ०७८।११

ज�मा ५४३१४०

४० �धान��ी रोजगार
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४०.१ �धानम��ी रोगजार काय��मः �धानम��ी रोजगार काय��ममा यस वष� ९ वटा काय��मको िविभ� मम�त काय� गरी � ३१४०६११।० खच� गरेको छ । ित
योजना िन�न रहेको छनः

योजनाको नाम रोजगारीमा संल� �िमक कुल खच�

मौवाही मािव दे�ख दि�ण झोलु�े पुल स�म ६४६ ३७२७४२।०

ल�लयाही सेवचन म�डलको घरदे�ख मेनरोडड जोडने बाटी ५५६ ३७८५१२।०

वडा नं ३ का सडकह� मम�त ६०० ३४६२००।०

वडा नं ३ मा प�रहापुर चौक दे�ख चमेला घरस�म ५५५ ३२०२३५।०

वडा नं ४ को सखुवा कामत देखी कव�थानस�म ५६० ३२३१२०।०

वडा नं ४ सािवक वडा १ दे�ख ९ स�म �रङ रोड मम�त ३३६ १९३८७२।०

वडा ५ मा ईटहवा� दे�ख महेशवारी स�म सडक मम�त ७२२ ४१६५९४।०

वडा ५ मा नयाँ टोलदे�ख मह�वारी चौक स�म सडक मम�त ८३६ ४८२३७२।०

वडा २ मा सोिठआइन दे�ख पटना समम सडक मम�त ५३२ ३०६९६४।०

ज�मा ३१४०६११।०

�धानम��ी रोजगार काय��मबाट ग�रएको योजनाह�मा ��येक योजनाह�को पिहलेको अव�था कामगरेको अव�था र काम स�प� भएपिछको अव�था �माण
दे�खने कागजात �े�ता साथ संल� दे�खदनै । जसले गदा� योजनाह�मा काय� भए नभएको यिकन गन� आधार दे�खएन । 

४०.२ बढी �िमक सं�या राखी भु�ानीः योजनामा काय� गदा� लागत ईि�मेट अनुसार �िमक सं�या राखी काय�स�प� बनाउनुपन� उ�ेख छ । गाउपा�लकाले िन�न २८५,६१५
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योजनामा लागत ई��टमेटमा कामको प�रमाणलाई ०.७० का दरले गुना गरी �िमक सं�या राखी लागत ��टमेट तयार गरेकोमा सोही लागत ई��टमेट
अनुसार कामको प�रमाणलाई ०.७० का दरले गुणा गरी �िमक सं�या राखी काय�स�प� तयार गनु�पन�मा लागत ई��टमेटमा भ�दा बढी �िमक सं�या राखी
सोही अनुसार पा�र�िमक भु�ानी भएकोले बढी �िमक राखी भु�ानी भएको बढी रकम अिनयिमत दे�खएको �

योजनाको नाम लागत इि�मेट अनुसार काय� स�प�
�ितवेदन

०॰७० ले लागत इि�मेट अनुसार
काय�स�प� �ितवेदनमा ह�नुपन� �िमक

बढी
�िमक

बढी रकम

कामको
प�रमाण

०॰७०�िमक
सं�या

कामको
प�रमाण

�िमक
सं�या

मौवाही मािव दे�ख दि�ण झोलु�े
पुल स�म

८८० ६१६ ८१० ६४६ ५६७ ७९ ४५५८३

ल�लयाही सेवचन म�डलको
घरदे�ख मेनरोडड जोडने बाटी

९८० ६८६ ८६० ६५६ ६०२ ५४ ३११५८

वडा नं ३ का सडकह� मम�त ८४० ५८८ ७८० ६०० ५४६ ५४ ३११५८

वडा नं ३ मा प�रहापुर चौक दे�ख
चमेला घरस�म

७८० ५४६ ६४० ५५५ ४४८ १०७ ६१७३९

वडा नं ४ को सखुवा कामत देखी
कव�थानस�म

८४० ५८८ ७९२ ५६० ५५५ ५ २८८५

वडा नं ४ सािवक वडा १ दे�ख ९
स�म �रङ रोड मम�त

६८० ३४० ६१० ३३६ ३०५ ३१ १७८८७

वडा ५ मा ईटहवा� दे�ख महेशवारी १०८० ७५६ ९९० ७२२ ६९३ २९ १६७३३
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स�म सडक मम�त

वडा ५ मा नयाँ टोलदे�ख
मह�वारी चौक स�म सडक मम�त

११८० ८२६ १०४० ८३६ ७२८ १०८ ६२३१६

वडा २ मा सोिठआइन दे�ख
पटना समम सडक मम�त

७८० ५४६ ७२० ५३२ ५०४ २८ १६१५६

ज�मा ४९५ २८५६१५

४१ कृिष

४१.१ ९३।
०७९।
३।२१

आँप पकेटः �धानम��ी कृिष आधुिनकरण प�रयोजना काया��वयन �यानुअलको प�र�छेद ७॰१ मा सुिवधा स�व��ध �यव�था छ । जसमा कृिष उ�पादन
साम�ी(िवउ, बेना�, िव�वा, माछा भुरा, पशु न�लर कृिष औजारह� तथा उपकरणलगायतमा बढीमा ५० �ितशत, कृिष औजार तथा उपकरणमा बढीमा ५०
�ितशत र साना �सचाई पूवा�धारह�मा ८५ �ितशत अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले कृिष आधुिनकरणबाट सिम�ा एिककृत पशु
कृषक समुहलाई � १२०००००।० अनुदान उपल�ध गराएकोमा िन�न �यहोरा दे�खएको छः
• ज�गा तयारीको लािग � १०००००।० काय�योजना िववरण अनुसार गाउँपा�लकाको तफ� बाट ५० �ितशत र लाभ�ाहीको तफ� बाट ५० �ितशत साझेदारी
गरेकोमा ज�गाको तयारी ज�गा जोताई खच� भनी ५० �ितशत अनुदान ५००००।० अनुदान िदएकोमा �धानम��ी कृिष आधुिनकरण प�रयोजना काया��वयन
पु��तका अनुसार जोताईको लािग अनुदान उपल�ध गराउने स�व��ध ���ट �यव�था दे�खदनै । अत उ� रकम � ५००००।० पाउने आधार भए �माण पेश
गन� अ�यथा असुल गनु�पन� �
• काय�योजनामा अनुगमन भ�ा � २०००।० को दरले ज�मा � ६००००।० अनुदान रकमबाट नै खच� लेखेको छ । िनद�िशका अनुसार पकेट काय��ममा
अनुदान रकमबाट अनुगमन भ�ा स�व��ध ���ट �यव�था दे�खदनै । साथै अनुगमन भ�ा समेत बुझेको तथा अनुगमन �ितवेदन समेत पेश नभएकोले उ�
अनुगमन भ�ा िदन िम�ने �माण पेश गन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

११०,०००
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४१.२ �गित �ितवेदनः �धानम��ी कृिष आधुिनकरण प�रयोजनाको प�र�छेद ४ को ४॰१॰९॰१ लि�त समुदाय र छनौट �कृया उ�ेख गरेको छ । जसमा �थानीय
तहमा दता� भएका कृषक समुह ह�नुपन�, वडा काया�लयको �सफा�रस ह�नुपन�, �िव�धक सिमितले आव�यकता अनुसार �थलगत �मािणकरण गन�, तथा
प�र�छेद ४ को ४॰१॰१३ मा �थानीय तहको कृिष/पशु शाखाले खच� र उपल��ध स�ब��ध चौमा�सक र बािष�क तथा अनुसुची १३ र राि�� य योजना आयोगले
तोकेको ढाँचामा �गित �ितवेदन तयार गरी �ज�ा ��थत प�रयोजना काया��वयन इकाई तथा �देशमा पेश गनु�पन� छ । काय��म सं�ालन गन� �थानीय तहले
अनुसुिच ७ बमो�जमको ढाँचामा पकेटको �ोफाईल तयार तथा अ�ाव�धक गरी काया��वयन इकाईमा पेश गनु�पन� उ�ेख गरेको छ । नगरपा�लकाले सो
अनुसारको ढाचामा �गित �ितवेदन तयार पारेको पाइएन । �गित �ितवेदन तयार गनु�पद�छ ।
लागत अनुमानः �धानम��ी कृिष आधुिनकरण प�रयोजनाको प�र�छेद ४॰१॰९॰२(ग) मा �थानीय तहबाट �वीकृत लाभा��वत वग�को सहभािगतामा
�िव�धक सिमितले ता�लका २ मा उ�ेख भएको कृयाकलापको सूची म�येबाट लाभा��वत वग�को आव�य�ा र �ािव�धक �ि�कोणले उपय�ु कृयाकलापको
छनौट गरी �थानीय दररेटको आधारमा लागत अनुमान तथा काय�योजना तयार गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले पकेट काय��म संचालन गदा� �वीकृत
लाभा��वत वग�को सहभािगतामा �थानीय दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गरेको पाइएन । लगत अनुमान तयार गरेर मा� काय��म संचालन गन�तफ�
काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

४१.३ गह� िवतरणः ३६।०७८।११।२ कृिष तथा पशुप�छी िवकास म��ालयको उ�त बीउमा कृषकह�लाई अनुदान काय��मको सं�ालन �ि�या, २०७७ को दफा
२.२ मा उ�त िवउको �ित�पधा��मक िबि� मू�यको बिढमा ५० �ितशत अनुदान उपल�ध गराइने �यव�था छ ।गाउँपा�लका कृषकलाई ५० �ितशत
अनुदानमा िवतरण गन� एभरे� ए�ोभेट ट� ेडस�बाट � ३४०८०००।० को १२ सय बोरा िविभ� जातको गह�को िवउ िवतरण गन�को लािग ख�रद गरेकोमा
िवतरण भरपाई प�र�ण गदा� ख�रद गरेको भ�दा बढी सं�यामा गह�को िवउ िवतरण गरेको दे�ख�छ । १२०० बोरा ख�रद गरेकोमा १२४३ बोरा गह� ँको िवउ
िवतरण गरेको भरपाई �े�तासाथ संल� भएको कारण िवउ �ा� गन� लाभ�ाही कृषक यथा�थपरक छ भ�े आधार दे�खएन । साथै काय�िव�ध तयारी एव
�वीकृित वेगर कृषकलाई गह� ँ िवतरण गरेको दे�ख�छ । काय�िव�ध तयार गरी गह�को िवउ िवतरण गनु�पद�छ ।
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४१.४ १२३।
०७९।
३।३२

धान पकेट िनर�तरताः �धानम��ी कृिष आधुिनकरण प�रयोजना काया��वयन �यानुअलको प�र�छेद ७॰१ मा सुिवधा स�व��ध �यव�था छ । जसमा कृिष
उ�पादन साम�ी(िवउ, बेना�, िव�वा, माछा भुरा, पशु न�लर कृिष औजारह� तथा उपकरणलगायतमा बढीमा ५० �ितशत, कृिष औजार तथा उपकरणमा
बढीमा ५० �ितशत र साना �सचाई पूवा�धारह�मा ८५ �ितशत अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले कृिष आधुिनकरणबाट इ�वरी कृिष
सहकारी सं�थालाई � १२०००००।० अनुदान उपल�ध गराएकोमा िन�न �यहोरा दे�खएको छ ।
• ज�गा तयारीको लािग � १२००००।० काय�योजना िववरण अनुसार लाभ�ाहीको तफ� बाट साझेदारी नगरी शत �ितशत गाउँपा�लकाले �यहोरेको अनुदान
िदएकोमा �धानम��ी कृिष आधुिनकरण प�रयोजना काया��वयन पु��तका अनुसार खेत जोताईको लािग अनुदान उपल�ध गराउने स�व��ध ���ट �यव�था
दे�खदनै । अत उ� रकम � १२००००।० पाउने आधार भए �माण पेश गन� अ�यथा असुल गनु�पन� �
• काय�योजनामा अनुगमन भ�ा � २०००।० को दरले ज�मा � ६००००।० अनुदान रकमबाट नै खच� लेखेको छ।िनद�िशका अनुसार पकेट काय��ममा
अनुदान रकमबाट अनुगमन भ�ा स�व��ध ���ट �यव�था दे�खदनै । साथै अनुगमन भ�ा समेत बुझेको तथा अनुगमन �ितवेदन समेत पेश नभएकोले उ�
अनुगमन भ�ा िदन िम�ने �माण पेश गन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

१८०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१.५ १०९।
०७९।
३।२७

बा�ा पकेटः �धानम��ी कृिष आधुिनकरण प�रयोजना काया��वयन �यानुअलको प�र�छेद ७.१ मा सुिवधा स�व��ध �यव�था छ । जसमा कृिष उ�पादन
साम�ी(िवउ, बेना�, िव�वा, माछा भुरा, पशु न�लर कृिष औजारह� तथा उपकरणलगायतमा बढीमा ५० �ितशत, कृिष औजार तथा उपकरणमा बढीमा ५०
�ितशत र साना �सचाई पूवा�धारह�मा ८५ �ितशत अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले कृिष आधुिनकरणबाट मा बाला कृषक सु�दरी
कृषक समुलाई � ७०००००।० अनुदान उपल�ध गराएकोमा िन�न �यहोरा दे�खएको छ ।
• �धानम��ी कृिष आधुिनकरण प�रयोजना काया��वयन �यानुअलको प�र�छेद ७॰१ मा सुिवधा स�व��ध �यव�था छ । जसमा कृिष उ�पादन साम�ी(िवउ,

बेना�, िव�वा, माछा भुरा, पशु न�लर कृिष औजारह� तथा उपकरण लगायतमा बढीमा ५० �ितशत सुिवधा उपल�ध गराउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले
कृिष आधुिनकरणबाट मा वाला सु�दरी कृषक समुहलाई बा�ा तथा बोका र ता�लमको लािग � ७०००००।० अनुदान उपल�ध गराएको छ । अनुदान म�ये
५६००००।० बा�ा तथा बोका ख�रद गरेकोमा ५० �ितशत अनुदान िदनुपन�मा शत �ितशत अनुदान िदन िम�ने आधार पेश गन� अ�यथा ५० �ितशत
अनुदानले ह�ने � २८००००।० असुल गनु�पन� �

२८०,०००

४१.६ िवतरण भरपाईः३६।०७८।११।२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(५) बमो�जम खच� ले�नु अिघ �य�तो
खच� पुि� गन� िबल, भरपाई संल� गरी रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ ।गाउँपा�लका ५० �ितशत अनुदानमा गह� ँको िवउ िवतरण
गरेको भरपाई परी�ण गदा� िन�न कृषकको बु�झ�लएको भरपाई नभएकोले उ� कृषकले आफुले �लएको गह�को ५० �ितशतले ह�ने रकमको नगदी र�सद
काटेको र�सद तथा बुझेको भरपाई पेश गनु�पन� �

अनुदान �ा� गन� कृषक पा� गह�को िवउ ख�रद मु�य ५० �ितशतले ह�ने रकम

िशवजी यादव ३ एन एल ८५२०।० ४२२०।०

राम पृत यादव ३ एन एल ८५२०।० ४२२०।०

केसैर कुमार मोची ३ एन एल ८५२०।० ४२२०।०

पवन कुमार यादव १ बोरा २८४०।० १४२०।

२९,८२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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जागे�वर यादव १ बोरा २८४०।० १४२०।

जगदेव यादव १ बोरा २८४०।० १४२०।

�जवछ यादव १ बोरा २८४०।० १४२०।

रिवया राम १ बोरा २८४०।० १४२०।

केसैर यादव १ बोरा २८४०।० १४२०।

राम �रजन यादव १ बोरा २८४०।० १४२०।

असोक कुमार यादव १ बोरा २८४०।० १४२०।

िवहारी यादव १ बोरा २८४०।० १४२०।

स�य नारायण यादव १ बोरा २८४०।० १४२०।

राज कुमार यादव १ बोरा २८४०।० १४२०।

धिनकलाल यादव १ बोरा २८४०।० १४२०।

ज�मा २१ बोरा ५९६४०।० २९८२०।०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१.७ अि�म कर दा�खलाः २३।०७८।९।२१ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा � ५० हजार भ�दा बढीको भु�ानीमा १.५ �ितशत कर क�ी गनु�पन� �यव�था
छ । गाउँपा�लका कम�चारी �ी राम अ�धन यादवले �लएको � ३९४०००।० पे�क� फ�यौटको िवल भरपाई प�र�ण गदा� ि�तम फलफुल नस�रीबाट जै घास
लगायत अ�य घासको िवउ � ३९४०००।० ख�रद गरेकोमा अि�म कर क�ी गरेको पाइएन । भु�ानीमा कर क�ी गरेको नपाईएकोले उ� रकम असुल गरी
दा�खला गनु�पन� �

५,९१०

४२ लघु उ�म

४२.१ लघु उ�मीको पिहचान र छनौटःग�रवी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद�िशका २०७७ को २५(२)(३) मा स�भा�य लघु उ�मी
पिहचान गदा� काय��मको उ�े�य बमो�जम लि�त समुह( ग�रवीको रेखामुिन रहेका, मिहला, द�लत, जनजाती, मु��लम, था�, िपछडा वग� अपा�ता भएको
तथा वदेैिशक रोजगारबाट फक� का) उपय�ु उमेर समुहका जो�खम बहन गन� स�ने �मता, चाहना, त�परता, उ�मको लािग िदने समय गितिशलता ज�ता
आधारमा पिहचान गरी सोको िववरण तयार गरी जेसीएमआईएस स�टवेयरको सहयोगबाट स�भा�य उ�मीको अ��तम छनौट गनु�पन� उ�ेख गरेको छ ।
पा�लकाले लघु उ�मीको छनौट गदा� िनद�िशका बमो�जम छनौट गरेको पाइएन ।

४२.२ कृ�ल ता�लमः ४२।०७८।११।१६ �देश खच� मापद�ड िनद�िशका २०७७ को दफा १५ मा अनुसुिच २ बमो�जम �सप िवकास ता�लममा बािहरी �ोत
�यि�को हकमा ३० काय� िदनस�म ता�लममा �थानीय तहमा �ितिदन � २५००।० िदन स�ने �यव�था गरेको छ । गाउँपा�लकाले मेडपाको िविभ�
ता�लममा �िश�क �ी ल�मी पौडेललाई िनद�िशकाले तोकेको दरभ�दा � ५००।० बढी दरमा �िश�ण भ�ा भु�ानी भएकोले बढी दरले कर क�ी बाहेक ह�ने
ह�ने � ३१८७५।० असुल गनु�पन� �

३१,८७५

४२.३ ७०।
०७९।
१।२५

कर दा�खलाः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) अनुसार �िश�क(िव�) शु�क भु�ानी गदा� १५ �ितशत कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लका
कम�चारी ममता कुमारी ठाकुरले पूनताजक� र एडभा�स �सप िवकास ता�लम संचानल गन�को लािग �लएको � २०००००।० पे�क� फ�यौट गदा� �िश�ण
भ�ाको कर क�ी गरेकोमा दा�खला गरेको नपाइएकोले सो � ३३७५।० दा�खला गनु�पन� �

३,३७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२.४ लघु उ�म सामा�ी ह�ता�तरणः ग�रवी िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म संचालन िनद�िशका २०७७ को २८(९) तथा ४१(३) मा रोजगारीको
आधारमा �िव�ध ह�ता�तरण गराइने �याव�था साथै उपल�ध गराइने �िव�धको कुल लागतको क��तमा २० �ितशत रकम उ�मी �वयंले �यहोनु�पन�
�यव�था उ�ेख गरेको छ । नगरपा�लकाले उ�मीलाई िन�न �िव�ध ह�ता�तरण गदा� २० �ितशतले ह�ने रकम ज�मा नगरी शत �ितशतमा �िव�ध
ह�ता�तरण गरेकोले िनद�िशका अनुसार २० �ितशत रकम उ�मीबाट �लनुपन�मा न�लई भु�ानी गरेकोले उ� २० �ितशत ह�ने � १३२४८३।० स�व��धत
कम�चारीबाट असुल गनु�पन� �

�िव�धको नाम इकाई रकम २० �ितशतले ह�ने रकम लाभ�ाही उ�मी

�सलाइ मे�सन सेट २७ ३३८४१५।० ६७६८३।० ३० उ�मी समुहलाई ह�ता�तरण

आइरन १७

कैिच, गुलगन, म��टप�क वोड लगायत ८५ ३२४०००।० ६४८००।० ८५ जना लघु उ�मीह�लाई १/१ थान िवतरण

ज�मा १३२४८३।०

१३२,४८३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


