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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : �सलीचोङ गाउँपा�लका, संखुवासभा , �सलीचोङ गाउँपा�लका , संखुवासभा

काया�लय �मुख Ram Raj Poudel २०७८-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख भोलामान राई २०७८-९-१५

बे�जु रकम ४८,२७९,६०६

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ४,२४,६१,३७२.०७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २८,०२,४०,००० चालु खच� २४,४५,९८,५११

�देश सरकारबाट अनुदान १,४५,०७,००० पँूजीगत खच� ११,३८,५२,८१२

राज�व बाँडफाँट ६,४४,७०,२३२.७५ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय २२,४७,६६१

अ�य आय ५,००,७४,१४४.९

कुल आय ४१,१५,३९,०३८.६५ कुल खच� ३५,८४,५१,३२३

बाँक� मौ�दात ९,५५,४९,०८७.७२

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय 
�थानीय नतेृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गरी �थानीय सरकारले आ�नो अ�धकार �े�िभ� �ोत साधन स�लन र प�रचालन गरी िवकास िनमा�ण
लगायतको काम गन� जनताको सहभािगतामा आधा�रता िदगो र भरपद� िवकास, लाभको समतामूलक त�रकाले उपभोग गन� काय�को लािग यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो। नपेाल सरकार एवं �थानीय तहम ैउपल�ध ह�न े�ोत साधानको
अ�धकतम उपयोग गरी योजनाव�, सहभािगतामूलक काय��मको मा�यमबाट �थानीय जनतालाई ��य� लाभ पु�े गरी सामा�जक, आ�थ�क तथा भौितक ि�याकलापह� स�ालन गनु� �थानीय तहको मू�य उ�े�य रहेको छ। �देश न.ं १ मा अव��थत
यो गाउँपा�लका अ�तग�त ५ वडा र २९ सभा सद�य रहेका छन्। यो गाउँपा�लकाको २९३.२६ वग�  िक.मी. �े�फल र जनसं�या १२१७४ रहेको छ ।

२ िव�ीय �ितवेदन

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको
�ाि�/भु�ानी

व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ३९६२११००७ ३६६६९६८६३ ४११५३९०३९ ३०८८१९५६३ ३०८८१९५६३

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

३८७३८३००० ३६२८०६३७९ ०. ३६२८०६३७९ २९५८५९८०२ ० २९५८५९८०२

११००० कर ११ ७३४८८१४० ६५५३७५५५ ०. ६५५३७५५५ ५६०५६१७४.३९ ० ५६०५६१७४

१३००० अनुदान ३१२३८५००० २९५८६५६३५ ०. २९५८६५६३५ २३८०६५८८८ ० २३८०६५८८८

संघीय सरकार १२ २९१५४४००० २८०२४०००० ०. २८०२४०००० २१८१४९९३८ ० २१८१४९९३८

�देश सरकार १२ १९३५३००० १४५०७००० ०. १४५०७००० १६५६५१८१ ० १६५६५१८१

अ�त�रक �ोत १४८८००० १११८६३५ ०. १११८६३५ ३३५०७६९ ० ३३५०७६९

१४००० अ�य राज�व १४५९८६० ११८०३३९ ०. ११८०३३९ १४२०५८९.८१ ० १४२०५९०

१५००० िविवध �ाि� ५०,००० २२२८५० ०. २२२८४९.९ ३१७१५० ० ३१७१५०

ख. अ�य �ाि� ८८२८००७ ३८९०४८४ ४८७३२६६० १२९५९७६१ १२९५९७६१

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ०. ० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कोषह� ८८२८००७ २९१९२८४ ० २९१९२८४ १०९४३४१४ ० १०९४३४१४

धरौटी ० ९७१२०० ० ९७१२०० २०१६३४७ ० २०१६३४७

संघीय �देश सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ४४८४२१७६ ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ४३७१५६०३२ ३१३६०९१४७ ३५८४५१३२३ ३२०२०७१५७ ३२०२०७१५७

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ४२८३२८०२५ ३१०६७१८३६ ३१०६७१८३६ ३१२१८३०२७ ३१२१८३०२७

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ ११४४४०००० ९९६९१८९१ ० ९९६९१८९१ ८९३२६८४२ ० ८९३२६८४२

२२००० मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ १०८९२६१९४ ८३०२१३८८ ० ८३०२१३८८ ६४५२०४७४ ० ६४५२०४७४

२५००० सहायता (Subsidy) १८ ४५२२००० ३९२०२२१ ० ३९२०२२१ ५००००० ० ५०००००

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ १३७०९०७० ९२८३८८८ ० ९२८३८८८ ८४५४०४६ ० ८४५४०४६

२८००० अ�य खच� १८ १६५०००० ९०१६३६ ० ९०१६३६ ९४७९६५ ० ९४७९६५

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ १८५०८०७६१ ११३८५२८१२ ० ११३८५२८१२ १४८४३३७०० ० १४८४३३७००

घ. अ�य भू�ानी ८८२८००७ २९३७३११ ४७७७९४८७ ३२०२०७१५७ ३२०२०७१५७

कोषह� ८८२८००७ २६६८९७० ० २६६८९७० ८०२४१३० ० ८०२४१३०

धरौटी ० २७१००० ० २७१००० ० ० ०

संघीय �देश सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ४४८४२१७६ ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�
बाक�

-२,६५९ -२,६५९

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) -४०९४५०२५ ५३०८७७१६ ५३०८७७१६ -११३८७५९४ -११३८७५९४

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

४२४६१३७२ ४२४६१३७२ ५६९९८६३१ ५६९९८६३१

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) -४०९४५०२५ ९५५४९०८८ ९५५४९०८८ ४५६११०३७ ४५६११०३७

ब�क तथा नगद बाक� २४ ९५५४९०८८ ९५५४९०८८ ४५६११०३७ ४५६११०३७

३ लेखापरी�णको �ममा असुली 
लेखापरी�णको �ममा काय��म खच� वढी भु�ानी � ३०५४०/- असुल गरी दा�खला भएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ िहसाव िमलान 

काया�लयले बैक खाता र �े�ताको कारोवारको फरकलाई पुि� गन� बैक िहसाव िमलान िववरण(म.ले.प.फा.न. २१२ ) तयार गरी िव�ीय �ितवेदन साथ रा�नु पन� �यव�था गरेको छ। तर िन�न अनुसारको
कोषह�मा �े�तामा भ�दा वैँकमा िन�नअनुसारको � ६८३७४६ बिढ रकम दे�खएमा िहसाव िमलान िववरण तयार गरेको दे�खएन। पा�लकाले कोषह� र व�क खाता िहसाव िमलान गनु�पन� दे�ख�छ।

खाताको �कार खाता अनुसार बाक� � ब�क अनुसार बाक� � फरक

ग ३.१ �धानीय तह धरौटी खाता २७१६५४७ २७१६५४७ ०

ग ४.१ �थानीय तह स��त कोष खाता ९२०१५३७६.७२ ९२०१५३७६.७२ ०

ग ५.१ �थानीय तह िविवध कोष खाता ४५,८७२ ४५८७२ ०

ग ७.२ �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खाता २०४४४२ ५००१८८ -२९५७४६

चालु खच� खाता ० ० ०

पँु�जगत खच� खाता ० ० ०

िविवध खच� खाता ० ३८८००० -३८८०००

९४९८२२३८ ९५६६५९८४ -६८३७४६

५ सु�को �योग: 

सु�को �योग: �थािनय तहमा Sub National Tresury Regulatory Application (SUTRA) �योग गरी लेखा रा�ने �यव�था गरेको छ। सोही �णाली माफ� त लेखा अिभलेख राखेमा� �णालीवाट
�ा� ह�ने �ा�ी तथा भु�ानी िववरणमा स�पूण� �ा�ी तथा भु�ानी समावेश ह�ने गद�छ। तर पा�लकाको सु� �णालीमा अ�तर सरकारी अि�यारी माफ� त �ा� भएको रकम �िव� नह�दा सु� �णालीवाट �ा�
ह�ने �ितवेदनले स�पुण� �ाि� तथा भु�ानी समेटेको दे�खएन।

६ बजेट तथा काय��म

�म भौचर
न�बर

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

�े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (%) मौ�दात

आ�थ�क िवकास १५०४६००० ९०४६११२ ६०.१२ ५९९९८८८

सामा�जक िवकास २४२३१००२० १९३०७३५४५ ७९.६८ ४९२३६४७५

पूवा�धार िवकास १२००५२००१.०७ ६८३२९२४४ ५६.९२ ५१७२२७५७.०७

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ४४७४००० ३९४३९६० ८८.१५ ५३००४०

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ४६४४६००४ ३६२७८९७५ ७८.११ १०१६७०२९

कुल ज�मा ४२८३२८०२५.०७ ३१०६७१८३६ ७२.५३ ११७६५६१८९.०७

कुल िविनयो�जत वजेटको ७२.५३ �ितशत खच� भएको दे�ख�छ ।

६.२ बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा उपा�य� तथा उप�मुखको संयोजक�वमा वजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी बष�को
नीित तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��मको दोहोरपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपुरकता कायम गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकामा
यस स�व�धमा सिमितको वठैक वसेको दे�खएन।

�म भौचर
न�बर

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

�. सं. िववरण योजना सं�या िविनयो�जत रकम

१ �. १ लाख भ�दा कमको योजना ३४ २१६०

२ �. १ लाख १ दे�ख ५ लाख स�मका योजना ९८ ३२४००

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना २९ २५१००

४ �.१० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना २७ ५९८२०

५ ५० लाख भ�दा माथीका ७ ६५६००

ज�मा १९५ १८५०८०

६.४ काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गित िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के���य �तरका योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा
चौमा�सक �गित िववरण तयार गनु� �यव�था गरेको छ। पा�लकाले चौमा�सक र बािष�क �गित िववरण बनाई िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गित िववरण तयार गनु�पन� दे�ख�छ।

६.५ �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितः �थानीय सरकार संचलान 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 बमो�जम सिमित गठन
भएको छ । सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कुल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण, िवषयगत बजेट तजु�मा
माग�दश�न तयार गनु�पन� ज�ता काय�ह� बैशाख १० गते िभ� ग�रस�नपन� र बजेट ��ेपण गदा� बजेट बजेट बष� पिछको थप २ बष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को
बजेट सीमा �मुख �शासक�य अ�धकृतले बैशाख १५ गते िभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई उपल�ध गराउनु पन�मा सिमितले ऐनको �यव�था अनुसार बजेट सीमा उपल�ध गराएको
छैन । सिमितले ऐनको �यव�था अनुसार काय� गन� तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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७ �याियक 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 गरे बमो�जमको सिमितमा परेको उजुरीको फछ�यौट वा
कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� �याियक सिमितमा उजुरी दता� नभएको िववरण उपल�ध गराएको छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ�
फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

८ कानुन िनमा�ण र काया��वयन 

�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 । संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ५ वटा
ऐन, २ वटा िनयमावली, २१ काय�िव�ध तथा िनद�िशकाह� ज�मा २८ कानून िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ । पा�लकाले १२ वटा कानून वेभसाइट माफ� त राजप�मा उ�ेख गरेको छ भने बाँक�
१६ वटा कानूनह� राजप�मा उ�ेख गरेको दे�खएन । सबै कानूनह� �वीकृत भएपिछ राजप�मा उ�खे गरेरमा� काया��वयनमा �याउनुपद�छ ।.

९ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन 

�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 २५ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत २४ पदह� �र�
रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा र अनाव�य पदह�मा िनयिु� िदँदा ि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 ।

�म भौचर
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१० सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ११ (२) मा गाउँपा�लकाको कामकत��य र अ�धकारको �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले वडा काया�लयबाट स�पािदत नाग�रकता
�सफा�रस,घरबाटो,नाता �मािणत,प��करणको त�यांक तथा अिभलेखलाई �यव��थत तु�याउँद ैसेवा �वाहलाई �भावकारी बनाउनुपद�छ । यस गाउँपा�लका तथाअ�तग�तका वडाबाट यसबष� स�पािदत
सेवा �वाहको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

�.स. िववरण िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या कैिफयत

१ नाग�रकता �सफा�रस २७८ २७८

२ नाता �मािणत ४८ ४८

३ ज�म , मृ�यू, बसाइसराई तथा िववाह दता� ६५७ ६५७

११ स�प�� उपयोग र संर�ण

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

११.२ पा�लकाले स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड बनाउनु पद�छ । साथै नीित तथा मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको
अनुगमन गनु�पछ� । तर यस पा�लकाले सो वमो�जम गरेको दे�खएन।

११.३ काया�लय �मुखले यस िनयावली बमो�जम लगत खडा गरी अिभलेख रा�खएको स�प�� तथा �ज�सी मालसामानको मौजुदा अव�थाको स�ब�धमा वष�मा क�तीमा एक पटक आफै वा �य�तो मालसामान
�ज�मा �लने कम�चारी बाहेक अ�य कम�चारीको नेतृ�वमा क�तीमा तीन सद�य सिमित गठन गरी सो सिमितबाट िनरी�ण गरी गराइए महालेखा परी�को काया�लयवाट �वीकृत ढाँचामा स�प�� तथा
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदन �लनुपन� �यव�था गरेको छ। तर यस पा�लकावाट लेखापरी�णका �ममा �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए वमो�जम �ललाम मम�त गरेको दे�खएन।

१२ आ�त�रक िनय��ण �णाली

�म भौचर
न�बर
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१२.१

आ�त�रक िनय��ण �णाली
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार
ग�र लागु गनु�पन� �यव�था गरेकोमा िन�न अनुसार दे�खयो।
�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ७८ मा आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गनु� पन� �यव�था छ। �थानीय तहले आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागु गरेको पाइएन।
यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल बमो�जम रहेका छन् ।
वजेट �यव�थापनतफ�
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११अनुसार आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गरेको दे�खएन।
• �थानीय तहले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको अनुसुची ११ बमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
• अ�तरसरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यका�लन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले सो बमो�जमको म�यमका�लन खच�को संरचना तयार गरेको दे�खएन।
• दीगो िवकास ल�य पुरा गन� वातावरण संर�ण लगायत आ�त�रिककरणको लािग एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको दे�खएन।
• �थानीय तहले काय��म संचालन ज�तैः बैठक भ�ा, ता�लम, गो�ी गन�को लािग काय� संचालन िनद�िशका �वीकृित गरेको दे�खएन।
• �थानीय तहबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार नगरेको,
�मण खच� �यव�थापनतफ�
• �मण खच� िनयमावली, २०६४ अनुसार काया�लयले �मण काजमा खटाउँदा �मणअिभलेख �यव��थत गरेको दे�खएन।
• िनयमावलीमा उ�ेख भएबमो�जम �मण प�चात् �मण �ितवेदन �लने गरेको दे�खएन।
ख�रद �यव�थापन तफ�
• �थानीय तहले साव�जिनक ख�रद िनयमावली तजु�मा गरेको दे�खएन।
• साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को िनयम ६ अनुसार साव�जिनक िनकायले तोिकएको सीमा भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� तोिकए बमो�जम ख�रदको गु� योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�
उ�ेख छ। �थानीय तहले ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको दे�खएन।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गरेको दे�खएन।
• �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको आंिशक �पमा मा� गुण�तर परी�ण गरेको दे�खयो।
• �थानीय तहले िवगतमा परामश�दाताबाट िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन तयार गरेकोमा सोको काया��वयन गरेको दे�खएन।
िश�ातफ�
• �थानीय तहले �थानीय तह िभ�का िव�ालय अनुगमन गन� अनुगमन मापद�ड तयार गरेको तथा अनुगमन गरेको छैन। मापद�ड तयार गरी िनयिमत अनुगमन गन� र अनुगमन �ितवेदन साव�जिनक गन�
�यव�था नरहेको ।
• शैि�क �यव�थापन सूचना �णाली (IEMIS):- काय��म काया��वयन पु��तका मा IEMIS मा �िव� त�या�लाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन (िभडान)

गराइ िश�ा अ�धकृतबाट �मािणत गरी सोका आधारमा िव�ालयह�लाई अनुदान िनकासा िदनुपन� क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गन� �यव�था काया��वयन भएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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• िश�ा िनयमावली, २०५९ को प�र�छेद ३ िनयम १६ मा नं. (झ) मा िश�ा सेवा आयोगबाट िनयिु� वा बढुबाको लागी �सफा�रस भई आएका िश�कलाई िनय�ु गन�, सामुदाियक तथा सरकारी
िव�ालयमा काय�रत िश�कको नोकरी तथा अ�य िववरण अिभलेख अ�ाब�धक ग�र रा�नुपन�मा िनयमावलीको �यव�था अनुसारका उ� अिभलेखह� तयार गरेकोदे�खएन।
• सं�थागत िव�ालयह�को दता�, निवकरणशु�क िनधा�रण, अिनवाय� िनशु�क छा�वृ��, विग�करण, अनुगमन र अिभलेख �यव��थत नरहेको,
िविवध तफ�
• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली २०५३ को िनयम ६ क अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई िदएको दे�खएन।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख नराखेको ।
• कुनै रकम भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी
�मािणत नगरेको
• िविवध खच� गदा� िविभ� होटलका िवल पेश भएको भएतापिन कितपय खच� पुि� ह�ने आधार सिहतको �माण संल� गरेको दे�खएन ।
• म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका देहायकाम. ले. प. फाराम म�ये काया�लयस� स�ब��धत फारामको अिभलेख नराखेको
• 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 �थानीय तह तथा �थानीय तहमा समािहत भएका
सािवक गाउँिवकास सिमित तथा नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको �थानीय तहमा कायमगरी िनयमानुसार पे�क� फ��यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा गरेको
दे�खएन।
• �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 पा�लकाको आ�थ�क वष� २०७८।७९ को आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको दे�खएन। कानुनमा भएको �यव�था वमो�जम आ�त�रक
लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णाली �भावकारी वनाउनु पन� दे�ख�छ।

१२.२ बे�जु लगतः म. ले. प. फाराम म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत, म. ले. प.

फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख राखेको दे�खएन।

१२.३ सूचना �िवधी प�ितः स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको दे�खएन।
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था भएको दे�खएन।

१२.४ सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । तर पा�लकाले म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक र म. ले. प. फाराम ९०६
बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख राखे ता पिन अ�ाव�धक राखेको दे�खएन।

�म भौचर
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१२.५ म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख र म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन रा�नुपन� यव�था गरेको छ। तर सो वमो�जमको �मण अिभलेख र
�मण �ितवेदन राखेको पाईएन।

१३ अनुदान िफता�

१३.१ �देश समपुरक तफ� को यस आ�थ�क वष�मा खच� नभई वाँक� रहेको िन�न अनुसारको रकम �देश संिचतकोषमा िफता�ह�नुपन� �

िववरण �देश �ोतको �

१३३१७ : समपुरक अनुदान पँुजीगत १२३००००

१,२३०,०००

१३.२ 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 गरेको छ। पा�लकाले िन�नअनुसारको शसत� अनुदानको रकम खच� गरी वांक� रहेको दे�खएको रकम सं�व��धत संिचत कोषमा िफता� गनु�पन� �

िववरण संघीय �ोतको � �देश �ोतको � अ�य �ोतको � ज�मा

१३३१२ : शसत� अनुदान चालु १६४९३४५६ २६५१५५५ ० १९१४५०११

१३३१३ : शसत� अनुदान पँुजीगत ८६४३५१२ ० ० ८६४३५१२

१३३१५ : िवषेश अनुदान पँुजीगत ३०१२००० ० ० ३०१२०००

ज�मा २८१४८९६८ २६५१५५५ ० ३०८००५२३

३०,८००,५२३

�म भौचर
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१४ करार काम�चारी 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग
तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा अ�थायी करार पदमा ७१ जना कम�चारीह� करारमा
राखी �. २१९७१५३६ /- खच� लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट
सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत वाहेकको इ��जिनयर, सव इ��जिनयर(पाँचौ तह) अ�स�टे�ड सव इ��जिनयर र सहायक क��यूटर अपरेट पदमा ७ जना करार
िनयिु� गरी बष�भरीमा �. २७६६७९०/- भु�ानी गरेको अिनयिमत देखएको �.

१५ तलवी �ितवेदन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय तहअ�तग�तका कम�चारीह�को बािष�क तलबी �ितबेदन र िनजामित कम�चारीको तलवी �ितवेदन िनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७
ख(२) बमो�जम �ज�ा ��थत कोष तथालेखा िनय��कको काया�लयबाट पा�रत गराई तलब खच� ले�नुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस वष� गाउँपा�लका तथा �वा��य सं�थामा काय�रत सबै
कम�चारीको तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलवमा � . ......../- खच� गरेको छ । पा�लकाले कानुन अनुसार तलवी �ितवेदन पा�रत नगराई तलव खच� ले�दा तलव भ�ा तथा �ेडको स�ब�धमा एिकन गन�
सिकएन । ऐनको �यव�था वमो�जम तलवी �ितबेदन पा�रत गरेर मा� तलब खच� ले�नुपद�छ ।

१६ अवकाश कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा
गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ। तर सो वमो�जम अवकास कोष �थापना गरेको दे�खएन।

१७ २०७९-६-४ िव�ालय अनुगमन 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ मा सामुदाियक िव�ालयलाई िनकासा िदएकोमा अनुदान रकम िव�ालयले तोिकएको काय�मा खच� भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । यस पा�लकाले सामुदाियक िव�ालय अनुगमन गन� मापद�ड तयार गरेको पाइएन । तयारी सोही बमो�जम अनुदान रकम तोिकएको काय�मा खच� भएको, दोहोरो िनकासा भए नभएको
स�ब�धमा सुिन��चत गन� तफ�  पा�लकाले �यान पर् याउनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
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१८ कोिभड-१९ िव��को खोप 

स पा�लकाले लेखापरी�ण अव�ध स�म कोिभड-१९ िव��को खोप नेपाल सरकारबाट �ा� गरी िवतरण भरेको पाइयो । लेखापरी�णका �ममा �ा� िववरण अनुसार लेखापरी�ण अव�ध स�म पा�लकामा
िविभ� नामका खोप १०७९९ डोज उपयोग भएको दे�खएको छ ।

�.स खोपको �कार �ा� भएको डोज �योग भएको डोज िफता� भएको

१ कोिभ�स�ड ९४० ७५० १९०

२ भेरो�सल ५४९० ५१६५ ३२५

३ ए�ट� ाजेिनका ३६९० ३६९० ०

४ मोडोना� ११२० ११०० २०

५ जे ए�ड जे १०४ ९४ १०

१९ कोिभड-१९ रोकथान स�ब�धी खच� 
आ.व. २०७८।७९ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको �कोप �यव�थापन कोषबाट अ�थायी कोिभड अ�पतालमा काय�रत �वा��यकम�को तलव भ�ा वापत �.

१९७४००।- खच� गरेको पाइयो ।

२० ख�रद तथा ठे�का अिभलेख 

ठे�काबाट भएको कामको अिभलेख साव�जिनक िनकायले म ले प फा नं ५०६ बमो�जमको ढाँचामा ठे�कागत अिभलेख खाता र म ले प फा नं ५०७ बमो�जम ठे�का स�ब�धी गो�वारा लगत रा�नुपन�
�यव�था गरेको छ। तर यस पा�लकाले ठे�का माफ� त िनमा�ण काय� गराउँदा म ले प फा नं ५०६ र म ले प फा नं ५०७ वमो�जमको लगत राखेको दे�खएन।

२१ रकम िढला दा�खला गन�ः 
रकम िढला दा�खला गन�ः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�र दािय�व ऐन, २०७६ को दफा २७ मा काया�लयमा �ा� भएको राज�व सोिह िदन र स�भव नभएमा भो�लप�ट बैक दा�खला गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले भौगो�लक िवकटता जनाई पा�लकाअ�तरगतका वडाह� काया�लयह�लेअसार मिहनामा मा� दा�खला गरेकोपाइयो । राज�व समयमै दा�खला गन�तफ�  �यान जानु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ सामुदाियक वनबाट �ा� गन� आय 

सामुदाियक वनबाट �ा� गन� आयः �थानीय सरकार संचलान ऐन, २०७४ को दफा ६२ख मा सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितले वन पैदावार िव�� तथा उपभोग स�ब�धी आ�नो वािष�क काय�योजना
वनाई गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाबाट �वीकृत गराउनुपन� तथा वन पैदावारको िव�� वापत �ा� ह�ने रकमको दश �ितशत रकम स�ब��धत गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको संिचत कोषमा ज�मा गनु�
पन� उ�ेख छ । तर पा�लकामा सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितको िववरण �ा� भएन । काय�योजना �वीकृत तथा वन पैदावार िव�� वापतको १० �ितशत रकम �थानीय संिचतकोष दा�खला भएको
दे�खएन । कानूनमा उ�ेख भए बमो�जम काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ कर अनुमान र संकलन 

कर अनुमान र संकलनः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने
�यव�था रहेको छ। आय शीष�कमा यस वष� ��ेपण गदा� शीष�कगत नगरीयस वष� एकमु� आय �. २४,५०,०००।- ��ेपण गरेकोमा देहाय बमो�जम �. २२४७६६१/- संकलन भएको जनाएको छ ।

राज�व उपशीष�क अनुमािनत बजेट �ा� रकम �.

११३१३ एक�कृत स�पती कर ९००००० ०

११३१५ घरज�गा र�ज�ेशन द�तुर ५००००० ५९१३४३

११३२१ घरवहाल कर ६०,००० १९,६८०

११६९१ अ�य कर ५००००० ४५६२९९

१४२४३ �सफा�रश द�तुर १००००० १८७८४५

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर १००००० ९९२४९४

१४२४५ नाता �मािणत द�तुर ५०,००० ०

१४२५३ �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर २४०००० ०

१४६११ �यवसाय कर ० ०

ज�मा २४५०००० २२४७६६१

काया�लयले शीष�कगत
आय िववरण राखेको छैन। पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा�
स�ने अव�था दे�खएन। तसथ�, आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ ि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 । यस �थानीय तहले यो
वष� िविवधतफ�  मा� �. १४,९८,६५१खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

२५ काय��म स�प� �ितवेदन : 

:गौ॰भौ॰नं र िमित २०४/०७९/३/२२ मा पा�लकाले िविभ� गितिव�धह� समेिटएको वृ� िच� िनमा�ण गन� नाग�रक चासो म��टिमिडया सँग िमित २०७८/७/१५मा स�झौता गरेको छ। उ� स�झौतामा
काय��म स�प� �ितवेदन उप�ध भएपिछ एकमु� रकम मु�य अिभवृि� कर सिहत � ४९३८१० भु�ानी िदनु पन� उ�ेख छ।दो�ो प�ले काय��म स�प� �ितवेदन उपल�ध गराएको दे�खदनै।
काया�लयले स�झौता अनुसारको भु�ानी िदनेतफ�  �यान जानुपद�छ।

२६ इ�धन खच�को मापद�ड: 

�देश नं॰१ साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत��यता स�व��ध िनद�िशका २०७५ मा सवारी साधनको िक�सम इ�धन खच� र मम�त खच�मा एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड वनाइ �योगमा
�याउनुपन� �यव�था छ। काया�लयले यसवष� इ�धन खच�मा कुनै मापद�ड नै तयार नगरी इ�धनमा �४९१६४१ खच� गरेको छ। पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई मा�सक �पमा िदने इ�धनको मापद�ड
तयार गरेको छैन। इ�धन खच� लाइ िमत�ययी वनाउन इ�धन खच�को मापद�ड वनाउने र इ�धन �योगको �यव��थत अिभलेख रा�ने �यव�था गनु� पद�छ।

२७ मम�त खच�: 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १३(५) मा साव�जिनक िनकायले कुने मालसमान मम�त स�भारको लागत अनुमान तयार गदा� �य�तो िनकायमा �यसस�व��ध िवशेष� वा द� कम�चारी भए
�य�तो कम�चारीवाट र �य�तो कम�चारी नभए �य�तो काम गन� �यि�,फम�,क�पनी वा संथावाट लागत अनुमान गराउनु पन� �यव�था छ। काया�लयले यस वष� मम�तमा � ९८८,७४८खच� गरेकोमा
िनयमाव�लमा �यव�था भए वमो�जम द� िवशेष� वाट लागत अनुमान तयार नगरी खच� गपरेको पाइयो ।अत: िनयमावलीमा भएको �यव�था पालनागरी मम�त संभार काय�लाई �यव��थत वनाउनु पद�छ।

२८ नुन �यव�थापन तथा ख�रद 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 39(5) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िवल, भरपाई, �माण र कागजात संल� गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले
गौ॰भौ॰नं र िमित ६७/२०७८/१०/११ मा पा�लकाले नुन ख�रद तथा ढुवानी काय��म अ�तग�त सा�ट ट� े िड� कप�रेशन लाई िवल वेगर � ६३०,०००भु�ानी िदएको छ।अत:नुन ख�रदको �माण पेश
गनु� पन� � 

६३०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ �मण खच� : 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ तथा �मण खच� िनयमावली, २०६४ बमो�जम काया�लयको काममा कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई �मण खच�
�१५१८१३५ ।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 ।

· �मणह� काया�लयसँग अस�ब��धत नगर/गाँउपा�लका गएको जनाई सो वापतको खच� भु�ानी गन� गरेको ।
· �प� �योजन बेगर काया�लयको काम उ�ेख गरी वडा अ�य� तथा सद�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

३० बैठक भ�ाः 

बैठक भ�ाः पा�लकाले यस वष� कम�चारी र पदा�धकारी बैठकको लािग � १५,५५,३००खच� गरेकोमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्

· पा�लकाले हरेक ि�याकलाप, काय��म, िदवस, ख�रद काय� तथा िनण�य गन� बैठक भ�ा भु�ानी गरेको छ ।

· बैठक स�ब�धमा भ�ा िदन िम�ने अ�ध�म सहभागी सं�या र बैठक भ�ा भु�ानीका लािग िवषय र मापद�ड तयार गरेको छ।

· बैठकको लािग िविनयो�जत बजेट बाहेक अ�य िवषयगत काय��मह�बाट समेत िवषयसंग स�ब��धत बैठक बसी खच� गरेको ।

· िविभ� सिमित, शाखा, काय��म तथा िनण�यको लािग बैठक बसेको ह� ँदा बैठक स�ब��ध एिककृत अिभलेख तयार गनु� पन� दे�ख�छ ।

तसथ�, पा�लकाले बैठक भ�ा खच�लाई िनय��ण गरी काया�लय संचालन तथा साव�जिनक खच� िमत�ययी बनाउँनु पद�छ ।

३१ पदा�धकारीको सेवासुिवधा बढी भु�ानी : 
�देश नं १ को गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को दफा ३मा �थािनय पदा�धकारी सद�य सभाका सद�यह�ले अनुसुिच १ मा उ�ेख भए वमो�जम सेवासुिवधा पाउने
�यव�था छ। गौ॰भौ॰नं र िमित २४३/२०७९/३/२५ बाट पा�लकाले पदा�धकारीको जे� मिहनाको सेवासुिवधा भु�ानी गदा� नयाँ िनवा�िचत पदा�धकारीह� जे� ६ गते वाट आ�नो काय�काल सु�वात
गरेको अव�था छ।पा�लकाले जे� मिहनाको सेवासुिवधा भु�ानी गदा� पुरा मिहनाको � ३०९००० भु�ानी गरेको दे�खएको छ। िन�न पदा�धकारीह�को ५ िदनको ह�न आउने बढी सेवासुिवधा स�व��धत
जन�ितिन�धह� वाट असुल ह�नु पन� �

१०२,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�॰स॰ पदा�धकारीको नाम पद भु�ानी भएको रकम भु�ानी ह�नुपन� रकम बढी भु�ानी भएको रकम कर वाहेक

१ भुपाल राज राई गा॰पा॰अ�य� ३४००० २८३३५ ५६१०

२ देिवता राई गा॰पा॰उपा�य� ३०००० २५००० ४९५०

३ स�तोष राई का॰पा॰सद�य १०००० ८३३५ १६५०

४ सागर राई का॰पा॰सद�य १०००० ८३३५ १६५०

५ गणेश राई वडा अ�य� १६००० १३३३५ २६४०

६ हेमराज राई वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

७ मिण कुमार राई वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

८ इना िव�वकमा� वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

९ मोहन श�सेर राई वडा अ�य� १६००० १३३३५ २६४०

१० बु�ोस राई वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

११ पहल मान राई वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

१२ मुना िव�वकमा� वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

१३ मन कुमारी का॰पा॰सद�य १०००० ८३३५ १६५०

१४ �ताप �सं तामाङ वडा अ�य� १६००० १३३३५ २६४०

१५ अमन राई वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

१६ िटका वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

१७ जमुना राई वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ रेिबका रसाईली का॰पा॰सद�य १०००० ८३३५ १६४०

१९ देवे�� राई वडा अ�य� १६००० १३३३५ २६५०

२० भोलामान राई वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

२१ िमलन कािक� वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

२२ शारदा राई का॰पा॰सद�य १०००० ८३३५ १६५०

२३ ल��म िव�वकमा� का॰पा॰सद�य १०००० ८३३५ १६५०

२४ ई�वर राई वडा अ�य� १६००० १३३३५ २६४०

२५ छ� कुमार राई वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

२६ सोनाम गे�जो शेपा� वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

२७ अिनता द�ज� वडा सद�य ७५०० ६२५० १२४०

ज�मा ५१०२०

३२ �ो�साहन भ�ा 
�थािनय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ८६(१) बमो�जम �थािनय सेवा गठन,स�ालन,�यव�थापन सेवाका शत� तथा सुिवधा स�व��ध आधारभुत �स�ा�त र मापद�ड संिघय कानुन बमो�जम
ह�ने,दफा ८६(२) बमो�जम �थािनय सेवाको गठन,स�ालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिवधा स�व�धी अ�य �यव�था �थािनय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ।�थािनय तहले
�स�लचोङ गाँउपा�लका कम�चारीह�को काय�स�पादन �ो�साहन काय�िव�ध बनाई सु� तलव �केलको ४०�ितशत नव�ने गरी िविभ� सुचक बनाई �यसमा अंक िदई सोिह आधारमा कम�चारी लाई
�ो�सहन भ�ा वापत � १७,४५,३०६ खच� गरेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np21 of 32

३३ पदा�धकारी सुिवधा : 
पदा�धकारी सुिवधा : �देश न १ को गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५, को दफा ३ मा �थानीय पदाधीकारी , सद�य र सभाका सद�यह�ले अनुसुिच १ मा उ�ेख भए
बमो�जमको सुिवधालाइ अ�धकतम कायम गरी काय�पा�लकाले िनधा�रण गरे बमो�जमको सुिवधा पाउने उ�ेख छ । जस अनुसार पा�लकाले �थानीय पदा�धकारी तथा सद�यह�लाइ अनुसुची १ मा उ�े
भए बमो�जम यस वष� � ४५१३०००। खच� लेखेको छ ।

३४ पराम�श खच� 
िडिपआर 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 �. ४६८५०००/- काय� परामश�दाताबाट गराई खच� गरको छ ।

पराम�शदाताको नाम योजनाको नाम÷कामको िववरण �वीकृत
रकम

खच� रकम अ�ययन िनधा�रण भएको आयोजनाको
लगत

कैिफयत

सेभ द �पानेट �ा.�ल. �ससुवा खोला मोटरेबल पुल िनमा�ण योजना १५०१९८२ १२९५००० ५८५७३९९६ काया��वयन सु� नभएको

�ट� �चरल िडजाइन सोलुसन �ा.�ल. ५ शैया अ�पताल ८८४५५२ ८२५००० १०५३३३८२०

आर�भ ई��जिनयरीङ क�स�टे�सी
�ा.ली

संखुवाखोला दोभान मोटरेबल पुल िनमा�ण
योजना

१४८७५०० १३०५००० ७८९९०४९४ काया��वयन सु� नभएको

इ�� न� इ��जिनय�रङ क�स�टे�ट �ा.�ल. संखुवाखोला सडक मोटरेबल पुल िनमा�ण
योजना

१४९९५७३ १२६०००० ९९३७८०५८ काया��वयन सु� नभएको

िव�तृत प�रयोजना सभ��ण गरेका आयोजनाको अ�ययन �ितवेदन �ा� गरे प�चात उ�े�खत आयोजनाह� काया��वयन अगाडी वढाएको समेत दे�खएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ काय�स�पादन जमानत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० अनुसार �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा क��तमा एक मिहना विढ अवधी भएको काय� स�पादन जमानत रा�नुपन� �यव�था गरेको छ। तर उ�े�खत
१२ वटा िनमा�ण काय�को िवमा तथा काय�स�पादनको �याद कानुनमा तोिकए वमो�जमको अवधी स�मको दे�खएन। काय� स�पादन जमानतको �याद सिकएको अव�थामा िनमा�ण �यवसायीले दािय�व पुरा
नगरेको अव�थामा �ज�मेवार वनाउन सिकदनै। तसथ� कानुनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ।

ठे�का
नं

कामको िववरण िनमा�ण �यवसायीको नाम र
ठेगाना

काय� स�पादन
जमानत रकम

�याद सिकने
िमित

काम समा�
गनु�पन� िमित

काय� स�प�
भएको िमित

लागत अनुमान
रकम

स�झौता रकम

04-
078.79

पशुसेवा �तरो�ित िनमा�ण
योजना

िनरउने क��ट��सन ए�ड
स��लायेस�

६८००० १२-२५-२०७९ ०३-१०-२०७९ ०३-०८-२०७९ १३९८३९७.३३ १३५६७३६.४८

05-
078.79

नािगटार साब�जिनक शौचालय
िनमा�ण योजना

िनरउने क��ट��सन ए�ड
स��लायेस�

३९००० १२-२५-२०७९ ०३-०९-२०७९ ०३-०९-२०७९ ७९८२३४.४६ ७७८३९१.१३

08-
078-79

दाङवुवा खोला झो.पु. िनमा�ण सफे �टील �ा.ली.खैरहनी
न.पा. िचतवन

४९००० ०३-१५-२०८० ०३-२५-२०७९ ०३-२५-२०७९ १०१२४२३.१ ९७९६३८.११

09-
078-79

िपखुवा खोला झो.पु. िनमा�ण
योजना

" ४७५०० ०३-१५-२०८० ०३-२५-२०७९ २०७९..०३.२५ ९७६०२८.०८ ९४७२५५.२२

10-
078-79

दाङखा खोला झो.पु. िनमा�ण " ६६००० ०३-१५-२०८० ०३-२५-२०७९ २०७९..०३.२५ १३६१६७१.१४ १३११०१२.२३

11-
078-79

इभाङ खोला झो.पु. िनमा�ण
योजना

" ८१००० ०३-१५-२०८० ०३-२५-२०७९ ०३-२५-२०७९ १६७९७२६.४३ १६१५७३५.६९

३६ उपभो�ा सिमितको काय�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ मा एक करोड �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको िनमा�णकाय� वा सो स�ब�धी सेवा सोही �थानमा बसोबास गन� बा�स�दा र �य�तो सेवा उपभोग गन�
समुदाय मा� रहेको उपभो�ा सिमितबाट गराउन वा �ा� गन� सिकने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त िव�वा �संचाई िनमा�ण योजनाकोलािग ४७०० िमटर �संचाई पाईप �
७०७९६१ रकममा ख�रद गरेको छ। जसमा पा�लकाले � १०७९६१ तथा पा�लकाको तफ� वाट � ६००००० भु�ानी गरेको छ। उ� पाईप २ नं वडा काया�लयमा दा�खला गरेको जनाएको छ। उ�
पाईप स�व��धत योजनामा जडान ह�नुपद�छ।

३६.२ साव�जिनक ख�रद ऐन िनयमावली २०६४ िनयम ७ मा उपभो�ा सिमितले आफूले ��येक िक�तामा गरेको खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टांस गनु�पन�छ र आफूले गरेका काम कारबाहीको
स�ब�धमा साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले तोकेको �ि�या बमो�जम तोिकएको अव�धिभ� सामा�जक लेखा परी�ण गनु�पन� �यव�था गरेको छ। तर यस पा�लका अ�तग�त संचा�लत योजनाको
��येक िक�ताको खच� साव�जिनक �थानमा टांस गरेको दे�खएन। साव�जिनक परी�ण फारम पुण��पमा नभ�रकन साव�जिनक परी�णमा सहभागीता गराएको दे�खयो।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.३ २०७९-६-६ 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 । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

भु�ानी पाउने लागत
अनुमान

वा�तिवक
काम

भु�ानी
रकम

फम�को नाम मे�सन �योग वापतको
भु�ानी

रिमते िच�े सडक िनमा�ण योजना उपभो�ा सिमित ५३१२७३० २९७०२०४ २२१९५५१ कुलुपो�ो िनमा�ण सेवा ११६९०१४

दधेुटार लकुवा गोपेनी वायेङ �स�तुप सडक िनमा�ण योजना २३८३७१३ २३७९५३० १९५३५२४ देउराली िनमा�ण सेवा १७४६५३७

पांितमा सडक दे�ख लु��दया मे�कुवा पवा को�वा सडक िनमा�ण योजना १७७०४८४ १७७०४८४ १४६६८९४ िममोसा िनमा�ण सेवा �ा�ल १३२८२७९

लेगुवा बैरेनी स�म सडक िनमा�ण योजना उपभो�ा सिमती ११८०७८५ ११८१३३९ ९७८१३१ कुलुपो�ो िनमा�ण सेवा ८१०१७९

खौवा बेसी दे�ख त�बेखौवा बेसी दे�ख त�बे सडक िनमा�ण योजना सडक िनमा�ण
योजना

११७८९६९ ९३६३९१ ७३९३३१ कुलुपो�ो िनमा�ण सेवा ५६६३८९

बाते�माबाते�मा खा�खु त�बे स�म सडक िनमा�ण योजना खा�खु त�बे स�म सडक
िनमा�ण योजना

९०१२५८ ८९६९९० ७२६१५१ उलेिन क�ट��सन ए�ड
स�लायस� �ा�ल

१६६९६४

पेलु�बाटार सडक िनमा�ण योजना उपभो�ा सिमती ५९३६४८ ४४९५८६ ३४६३७५ कुलुपो�ो िनमा�ण सेवा ४००९०५

३७ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृतबेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ�
�धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� १८ योजना संचालन गरी १६६
जनालाई ८५ िदन दे�ख १०० िदन स�मको पा�र�िमक वापत �. ९४,०४,५२३/-खच� गरेको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन
रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

�म भौचर
न�बर
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३८ अनुदानको अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले कृषकको नाम नामेसी सिहतको अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नुपन�
तथा समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर पा�लकाले कृिष तथा पशु काय��ममा उपल�ध गराएको अनुदान स�ब�धमा अ�याव�धक िववरण तयार गरी राखेको पाइएन । यसरी अिभलेख अ�ाव�धक
नह� ँदा एकै फम� तथा �यि�लाई पटक पटक अनुदान जाने स�ने जो�खम ह�ने भएकोले पा�लकाबाट अनुदान िवतरण अिभलेख अ�ाव�धक गरी समय समयमा अनुगमन गनु� पद�छ । पा�लकाबाट यस वष�
अनुदान �दान गरेको उदाहरण यस �कार रहेका छन्ः

गो�वारा भौचर अनुदान�ाहीको नाम �योजन अनुदान रकम

१६०-२०७९।३।२५ का�लका कृिष सहकारी सं�था वंगुर पकेट �े� ५५४९८४

१११-२०७९।३।१४ याफू कृषक समूह मकै पकेट समू ५७०८५०

३९ िश�क दरब��द र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका ३७ सामुदाियक
िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ िविभ� ३७ िव�ालय १५३ १५३ ९७ २५३७

द
उपरो� िश�क दरब�दी र पदपूित� एवम् िवधाथ� सङ�या िव�लेषण गदा� पा�लकामा �ित िश�क औषतमा १७ जना िव�ाथ� पढाउनु पन� अव�था दे�खएको छ । सबै भ�दा बढी ला�लगँुरास आधारभूत
िव�ालयमा �ित िश�क २७ जना िव�ाथ� र सबै भ�दा कम �संहदेवी �ा.िव. मा �ित िश�क १ जना िव�ाथ� पढाउनुपन� दे�खयो । िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क दरब�दीको असमान िवतरण भएको
दे�खदा पा�लकाले िश�क दरव�दी िमलानको काय� यथाशी� अगािड बढाउनु पन� दे�ख�छ ।

४० िश�कको तलवी �ितवेदन 

िश�क िकताव खानावाट तलिव �ितवेदन पास गराई, अनुसूची १ अनुसारको फारम भ�र िश�कह�को तलब भ�ा चौमा�सक माग बमो�जम िनकासा िदनुपन� �यव�था छ। यस काया�लयले पा�लका
िभ�का ३७ सामुदाियक िव�ालयह�का लािग िश�कको तलिव �ितवेदन पास नगराई तलब भ�ामा �. ६,९६,०७, ८४३।- खच� लेखेको छ। तोिकए बमो�जम तलवी �ितवेदन पास गराएर मा� िनकासा
गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ िनजी �ोत िश�क 

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै
आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई राज�व बाँडफाँडबाट �. ८४,७४,६१४ ।- भु�ानी गरेको पाईयो । पा�लकाको आ�त�रक आय कम रहेको अव�थामा िवकास िनमा�ण काय�का लािग
�ा� रकम तलव भ�ामा खच� लेखेको उिचत दे�खएन ।

४२ नमूना िव�ालय अनुदान 

काय��म काया��म पु��तका २०७८ अनुसार नमुना िव�ालयमा �ा� भौितक पूवा�धार िनमा�ण वापत रकमबाट िनमा�ण भइ काय� स�प� गरी तोिकए बमो�जमको ढाँचामा नापी िकताव/काय�स�प� �ितवेदन
लगायतको कागजात सिहतको �ितवेदन �थानीयत तहमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस वष� सगरमाथा मा�यिमक िव�ालयलाई नमुना िव�ालय अनुदान काय��म अ�तग�त देहायबमो�जम �
१,५४,०५,०००/- िनकासा गरेको छ । िव�ालयले लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन तोिकएको ढाँचामा �ितवेदन पेश नभएकोले उ� अनुदानको काय� �गित दे�खएन । अनुदान रकमको तोिकएको ढाँचामा
नापीिकताव/ काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

भौचर नं िमित िव�ादयको नाम िववरण रकम

२१ २०७९।३।२५ सगरमाथा मािव भवन िनमा�ण १४४०५०००

१५ २०७९।३।२४ सगरमाथा मािव �याव अनुदान १००००००

ज�मा १५४०५०००

१५,४०५,०००

४३ २०७९-६-५ िदवा खाजा काय��म 

काय��म काया��वन पु��तका २०७८।७९ अनुसार �थानीय तहले िव�ालयमा ��य� क�ा संचालनमा रहेका िदनका लािग मा� सामुदाियक िव�ालयमा �ार��भक वाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म
अ�ययनरत वालबा�लकाह�का लािग उपल�ध गराउन िव�ालयगत त�यांकका आधारमा �ितिव�ाथ� दिैनक � १५/- का दरले १८० िदनका लािग िव�ालय संचालन भएको िदनलाई मा� आधार मानेर
अनुदान �यव�था िमलाउने । �थानीय तहले िदवा खाजामा उपल�ध गराईएका िव�ाथ�ह�को दिैनक हा�जर पु��तकाको �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�यास अ�य�बाट �माणीत गराई
�थानीय तहमा संकलन गरी सं�या एिकन भए प�चात मा� थप अनुदान िदने �यव�था िमलाउने ते�ो �ैमा�सकको िनकासा गदा� पिहलो र दो�ो �ैमा�सकमा िनकासा भएको रकम सदपुयोगको सुिन��चत
गन� । सव ै िव�ालयका �धाना�यापकह�को बैठक राखी िदवा खाजा �यव�थापन पु��तका २०७७ जानकारी गराउने र स�भव भए स�म �थानीय तहिभ�का सबै िव�ालयह�मा एकै िक�समको मेनु
�यव�थापनमा सह�जकरण गन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस वष� िदवा खाजा वापत २० िव�ालयलाई �३१,८३,९१२/- भु�ानी िदएको छ । काया��वयन पु��तका बमो�जम केही िव�ालयह�ले
�धाना�यापक र िव�यास अ�य�बाट हा�जरी �ित�लिप �मािणत गरेको छैन। पा�लकाले िदवा खाजाको मेनुमा एक�पता तथा खच�को सदपुयोगको स�ब�धमा पा�लकाबाट िनयिमत अनुगमन भएको
दे�खएन । कानून बमो�जम खच�को उपल��ध मापन गरी काय��मलाई फलदािय बनाउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ २०७९-६-५

औष�ध �यव�थापन 

िनशु�क िवतरण ह�ने औष�धको �ा�ी, उपयोग र मौ�दातको अव�थाःयस काया�लयबाट ख�रद भएका ५ �कारका औष�धको �ा�ी, उपयोग र मौ�दातको ��थितको परी�ण गदा� दे�खएको �यहोरा
देहायबमो�जम रहेको छ ।

औष�धको नाम अ.�या. पा�लकाबाट ख�रद �वा��य काया�लयबा �ा� ज�मा आ�दानी खच� बाँक� मौ�दात

Paracetamol 500mg ९५०० ५०००० १९५०० ७९००० ६३००० १६०००

Amoxycilin 500 ८००० १०००० १०००० २८००० २३००० ५०००

Ciprofloxacine 500mg ५००० ५००० १०००० २०००० १५००० ५०००

Ranididine 150 mg १५००० ३०००० ० ४५००० ३५००० १००००

Cap. Calcium २०००० ६०००० ० ८०००० ७०००० १००००

औष�धको मौ�दात �णाली �तरीय ह�न सो को �ा�ी र िनकासा िवच स�तुलन कायम रहनु पद�छ । Authorized stock level, Emergency order point औष�ध �ा� ह�ने समय, Load time,

maximum consumption आइटम, Minimum Consumption आइटमको आधारमा ख�रद �ाि� एवं मौ�दात अव�थाको िनधा�रण गनु�पन�मा गरेको छैन । आव�यकताको आधारमा ख�रद र �ाि�
�कृया िनधा�रण नगरेको ह� ँदा मौ�दातको अव�था अ�धकतम �पले �ुिट एवं बढी समेत दे�खन स�छ । साथै मौ�दातमा अ�धक औष�ध रहँदा �याद समा� ह�न स�ने र सेवा �वाहमा असर ह�ने स�भावना
रहेकोले औष�धको माग पिहचान गरी ख�रद र खच� िवच स�तुलन कायम गन� पद�छ भने Pushing system लाई िन��सािहत गरी जनतालाई िनशु�क �वा��य सेवा पुर् याउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

भ�डारमा मौ�दात रहेका िन�न ५ �कारका औष�धको Expiry date तथा िनशु�क िवतरणको लोगो परी�ण गदा� िन�नानुसार पाइयो

औष�धको नाम �याद समा� ह�ने िमित िनशु�क िवतरणको लोगो

Paracetamol 500mg Nov 2023 नभएको

Ciprofloxacine 500mg Aug 2023 नभएको

Ranitidine 150 mg Aug 2023 नभएको

Cap. Calcium July 2023 नभएको

Amoxycilin 500mg Aug 2023 नभएको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पा�लकाले िनशु�क िवतरण गन� ख�रद ग�रएका औष�धमा िनशु�क िवतरणको लािग पिहचान खु�ने लोगो लगाइएको पाइएन । लोगो नभएको औष�ध िवतरण गदा� द�ुपयोग ह�नस�ने भएकोले िनशु�क
िवतरणको पिहचान खु�ने लोगो उ�ेख गरेरमा� िवतरण ग�रनुपद�छ ।

४५ औष�ध ख�रद 

औषधी ख�रदःसाव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा �. २० 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 छ। तर �थानीय तहह�ले उ� �. १५९६७५५।- का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ। यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार
छनः

आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफाइड 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 दे�खएन ।

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 दे�खयो।

तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको यिकन 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 ।

४६ िवपद �यव�थापन कोष 

ि�पाल तथा पाइप ख�रदः िवपद �यव�थापन तथा कोष संचालन काय�िव�ध २०७५ को दफा १४ अनुसार राहत तथाउ�ार स�ब��ध �यव�था अनुसार आका��क उ�ार तथा राहतको लािग ि�पाल
उ�ार सामा�ी औष�ध लगायतका सामा�ी ख�रद गरी गाउँ काय�पा�लकाले अनुमोदन गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस वष� ि�पाल तथा एच िड िप पाइप ख�रद गरी � ९४२९१५ खच� गरेको छ ।
लेखापरी�ण अव�ध स�म उ� सामा�ी �ज�सी दा�खला भइ मौ�दात रहेको दे�ख�छ । उ� सामा�ीको संचालन काय�िव�ध बमो�जम उपयोग गरी िवतरणको भरपाई र जडान भएको �माण �यव��थत गरी
रा�खनु पद�छ ।

सामा�ीको नाम सं�या रकम

ि�पाल २२० थान ४९८४१४

HDP पाइप िविभ� mm को ४९०० िमटर ४४५०२१

ज�मा ९४३४३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ �िव�ध ह�ता�तरण काय��म 

ग�रबी िनवारणका लािग लघुउ�म काय��म संचलान िनद�िशका, २०७७ को प�र�छेद-४ को दफा २८(९) अनुसार उ�मीह�लाई �िव�ध ह�ता�तरण गन� स�ने तथा दफा ४१ (२)मा उ�ोगको �कृित,

आव�यकता र उ�ोगबाट �सज�ना ह�ने रोजगारीका आधारमा �िव�ध उपल�ध गराईने, उपल�ध गराइएको �िव�धको कुल लागतको क��तमा बीस �ितशत रकम उ�मी �वयंमले �यहोनु�पन� उ�ेख छ ।
पाल�लकाले देहायका लघु उ�मीह�लाई आव�यक सामा�ी ख�रद गरी � ३१४३८०।– भु�ानी भएको छ । िनद�िशकामा उ�ेख भए अनुसार � ६२८६१/- लागत साझेदारी भएको दे�खएन । उ� रकम
स�ब��धतबाट असुल गरी संघीय संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �

�.स. सामा�ी बु�झ�लने उ�मीको नाम िवतरण ग�रएको सामा�ीको नाम रकम ह�नपन� �यूनतम लागत साझेदारी

१ मखमली ढाका समूह ढाका बु�े तान सेट १० थान १३१४४० २६२८८

२ �स�लचोङ उ�म िवकास कुक समूह �यास �स�ल�डर २ तथा मःम बनाउने भाँडो सेट ७ २८६०० ५७२०

३ �सज�नशील वाइ�रङ समूह ह�मर, �कुडाइभर, ह�सो, म��टिमटर लगायतका सामा�ी ३०१०० ६०२०

४ �सज�निशल �सलाई कटाइ समूह �सलाई मेिशन १२४०१४ २४८०३

ज�मा � ३१४१५४ ६२८६१

६२,८३१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ लगत क�ा पिछ रकम भ�ानी 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को वुदाँ नं. ९ मा सामाजिक सुर�ा भ�ा �ा� गन� यो�यता स�ब�धमा �यव�था गरेको छ । साथै सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम १३ मा
सामा�जक सुर�ा पाईरहेका �यि�को नाम हटाउने उपिनयम ४ मा ऐन िवप�रत हेरी भ�ा �लएको पाइएमा असुल उपर गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायका �यि�ह�को सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गदा� देहायका लाभ�ाहीहको लगत क�ी भएको िमित भ�दा पिछ पिन भ�ा िवतरण गरेको पाईयो । पा�लकाले यस स�ब�धमा यिकन गरी रकम असुल उपर गनु�पन� �

�. नं. �यि�गत प�रचय नं. सद�यको नाम वडा नं. लगत क�ा िमित बढी भु�ानी रकम कैिफयत

१ 1991040400706 �िब बहादरु राई १ ०९/२७/२०७८ १२००० ते�ो �ैमा�सक सबै भु�ानी

२ 1998010203754 बम बहादरु राई १ ०८/०९/२०७८ ६८०० दो�ो �ैमा�सकको सबै भु�ानी

३ 1987060700421 मन �साद राई १ ०८/२४/२०७८ ४८०० ते�ो �ैमा�सकको सबै भु�ानी

४ 2045110701185 सुजता राई १ १२/३०/२०७८ ७९८० चौथो �ैमा�सक सबै भु�ानी

५ 1990080600484 लाल बहादरु राई ४ २०७९-०२-३० ४००० चौथो �ैमा�सक सबै भु�ानी

ज�मा रकम ३५५८०

३५,५८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ िफता� गन� बाँक� रकम 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा १८ मा आ�थ�क वष� ससमा� भएको साता िदन अगाव ैिवतरण काय� स�प� गरी आ�थ�क कारोवार ब�द गनु�पन�, बैकसंग िहसाव िमलान गरी
बाँक� रहेको रकम कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा िफता� गनु�पन�, सोही आ�थ�क वष�मा खच� नभई बाँक� रहेमा संघीय संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� सामा�जक सुर�ा
भ�ा � ४४५७४३२४/- िवतरण गदा� वषा��तमा देहायको �यि�ह�को लगत क�ा गरी बाँक� भु�ानी िदन �ममा �. /- बैकमा बाँक� रहेको िववरण �ा� भएको छ । उ� रकम िफता� गरी दा�खला ह�नुपन� �

�.सं. नाम थर खाता नं. ल.क. भइ भु�ानी पिछको रकम

१ मैित स�र राई ८४००५४०२००३०३ १४६७

२ मन कुमारी राई ८४००५४०२००७६८ १४१९

३ शारदा कुमारी राई ८४००५४०२०१०४७ ४७८८

४ च�दी राई ८४००५४०२०१२३९ ५४९८

ज�मा १३१७२

१३,१७२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० परदिश�ता र जवाफदेिहता 
परदिश�ता र जवाफदेिहताः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३२ अनुसार �थानीय तहह�को काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व�धी जानकारी (लाभ�ाहीको नाम
दता� तथा निवकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने बै� र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया) �थानीय सामा�जक सं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�थाह�को सहयोग �लएर
अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस स�ब�धी सूचना �थानीय एफ.एम. लगायतका संचार मा�यमह�वाट �चार �सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन�
लाभ�ािहह�को नाम नामेसी �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन� साथै, स�ब��धत �थानीय तहको वेभ साइटमा रा�नुपन�मा सो समेत नगरी यस
काया�लयले पारदिश�ता र जवाफदेिहताको िव�ध �कृयाको पालना गरेको पाइएन। यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन यिकन ह�ने अव�था दे�खएन।

साव�जिनक सुनुवाईः �थानीय तहले भु�ानी गरेको रकम र बु�झ�लनेह�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन� र वडा सिमितले ��येक
चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�छ। साव�जिनक सुनुवाईमा �ा� गुनासा तथा सुझावह� म�ये आफूले स�ने कुराह� स�बोधन गरी
नसिकने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनका लािग �थानीय तह काया�लयमा पठाउनु पन�मा सो गरेको पाइएन। सुनवाई नगरी लाभ�ाही सुची अनुसार भ�ा िवतरण गरेको छ।

अनुगमनः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ६ अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन, मु�याङकन तथा
सुप�रवे�ण गन� एक �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मू�या�न गरी भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन�मा सिमित गठन भएको नपाइएकाले
काय�िव�ध अनुसारको काय� भएको छैन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


