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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा न ै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 टंकमर्ण शमाा, दंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ३८८ तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बटेश्वर गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
धनषुा । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले बटेश्वर गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण 
गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ आषाढ 
३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम 
सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. १६ करोड २० लाख १९ हजार बरेुजू देर्खएकोमा प्रिीकृर्ा, प्रमाण पेश भएको छैन । उक्त बरेुज ुमध्रे् असलु गनुापने रू. ५९ लाख 
३२ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. ९ करोड १९ लाख १८ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ६ करोड १० लाख ८१ हजार र पेश्की रू. ३० लाख ८८ 
हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषा रु. १० करोड १० लाख २२ हजार बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा 
कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बरेुजू रु. २६ करोड ३० लाख ४१ हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक 
बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार पदपूतिा 
नभएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको, आन्िररक 
तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ। कार्ाालर्बाट सम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु ेकुन ैजानकारी 
खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्सैगरी 
स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग 
पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही र र्थाथा 
हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्र्क 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ् भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् 
सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर 
लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् 
प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े तनर्िििा भने हुँदैन। 
र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् 
गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

                                                                                                             
                                                                                                                                                   (पदम राज पौडेल)  

                                                                                                                                      नायब महालेखापरीक्षक  

 



 
 

बटेश्वर गाउँपातलका 
 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

६६ ८१ १६२०१९ ० ० ० ६६ ८१ १६२०१९ ५९३२ ६१०८१ ९१९१८ ० ० १५२९९९ ३०८८ 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

धनषुा १०१०२२ ० ० १०१०२२ ० १६२०१९ २६३०४१ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बटे�वर गाउँपा�लका, धनुषा , बटे�वर गाउँपा�लका , धनुषा

काया�लय �मुख रामजी जोशी २०७८-४-१८ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख �� नारायण यादव २०७७-५-२५ २०७८-४-१७

काया�लय �मुख सावन कुमार चौधरी २०७७-४-१ २०७७-५-२४

लेखा �मुख सुमन कुमार पुरी २०७७-४-१

बे�जु रकम १६२,०१८,५६५

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १४,९६,०४,०४८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २४,५०,२७,२०८ चालु खच� १८,९१,४१,२२६

�देश सरकारबाट अनुदान १,९९,४१,००० पँूजीगत खच� ११,०२,७४,४०२

राज�व बाँडफाँट ६,१५,५३,७५४.०१ िव�ीय/अ�य �यव�था ५,२९,७३,१४७

आ�त�रक आय २०,००,४९९.९९

अ�य आय ५,३४,६६,५५५

कुल आय ३८,१९,८९,०१७ कुल खच� ३५,२३,८८,७७५

बाँक� मौ�दात १७,९२,०४,२९०
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१ छलफल 
उ�लिेखत आ�थ�क कारोबारको �वीकृत सम�ट�गत तथा ईकाइगत लखेापर��ण योजना, काया�लयबाट पेश ग�रएको बा�ष �क काय��म एवं �ग�त �ववरण
समेतका कागजात र �ववरणह�, �यव�थापन ��त�न�ध�व प� तथा आ�त�रक लखेापर��ण ��तवदेनलाई समेत आधारमानी लखेापर��ण स�प� ग�रएको छ ।
लखेापर��ण ऐन, २०७५; लखेापर��णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेतका अधारमा नमूना छनौट गर� लखेापर��ण स�प� गन� स�कने
आधार तथा काया�लयल े�न�य�ल गरेको जोिखममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लखेापर��ण स�प� गर� ��तवदेन जार� ग�रएको छ ।
लखेापर��ण गदा� देिखएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मखु समेतका पदा�धकार�ह�सगँ �म�त २०७८।10।03 मा छलफल गर� कायम भएका
�यहोराह� �न�नानसुार रहेका छन ्।

२ प�रचय 
प�रचय �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गद� �थानीय सरकारको संचालन गन�
उ�े�यल ेयस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारल े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� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस
गाउँपा�लका अ�तग�त ५ वडा, २९ सभा सद�य, ३१.5 वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २४ हजार १७५ जनसं�या रहेको छ ।

३ िव�ीय �ितवेदन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई
आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपन� �यव�था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय�
�णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । पा�लकाले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता
राखेको छैन । जसका कारण गतवष�को मौ�दात िभडान गन� सिकएन । यस स�ब�धमा दे�खएका अ�य �यहोरा देहायबमो�जम छन् । • �थानीय तहले ब�क
समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसका कारण पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम
७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट
�वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन । • �थानीय कोषको संचालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता
र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सु�) को �योग गरी केही व.उ.शी.नं. को
लेखापालन गरेको पाईएन । �यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन
गनु�पद�छ ।

िववरण िट�पणी यस वष� �.

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ३४,७५,३८,९९३ ३३,६७,१४,९७२ ३३,६७,१४,९७२

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

३३,४९,९५,६६० ३२,९९,५४,६१२.५० ० ३२,९९,५४,६१२.५०

११००० कर ११ ६,०४,६४,१२० ६,३३,२१,८५९.७७ ० ६,३३,२१,८५९.७७

१३००० अनुदान २७,३३,०१,५४० २६,४९,६८,२०८ ० २६,४९,६८,२०८

संघीय सरकार १२ २५,३३,६०,५४० २४,५०,२७,२०८ ० २४,५०,२७,२०८

�देश सरकार १२ १,९९,४१,००० १,९९,४१,००० ० १,९९,४१,०००

१४००० अ�य राज�व १२,३०,००० १६,६४,५४४.७३ ० १६,६४,५४४.७३

ख. अ�य �ाि� १,२५,४३,३३३ ६७,६०,३५९.५० ६७,६०,३५९.५०

िवतरण गन� बाक� राज�व ० २५,४३,८२५ ० २५,४३,८२५

कोषह� १,२५,४३,३३३ ३२,४४,२६५.५० ० ३२,४४,२६५.५०

धरौटी ० ९,७२,२६९ ० ९,७२,२६९

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

भु�ानी (ग+घ) ५०,८४,१३,९९३ ३१,१५,७०,६७४ ३१,१५,७०,६७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ४९,५८,७०,६६० ३०,८७,२३,८१७ ३०,८७,२३,८१७

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ ८,६०,०४,५४० ८,१५,५९,६५० ० ८,१५,५९,६५०

२२००० मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

१८ ८,१४,१०,००० ४,४८,८२,७९२ ० ४,४८,८२,७९२

२५००० सहायता (Subsidy) १८ ४,७९,५७,००० ३,६१,०१,६४७ ० ३,६१,०१,६४७

२६००० अनुदान १८ १०,३४,००० ० ० ०

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ १,०७,२४,००० ५०,७७,१५१ ० ५०,७७,१५१

२८००० अ�य खच� १८ २,२४,००,१२० २,१५,१९,९८६ ० २,१५,१९,९८६

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत
खच�

१८ २४,६३,४१,००० ११,९५,८२,५९१ ० ११,९५,८२,५९१

घ. अ�य भू�ानी १,२५,४३,३३३ २८,४६,८५७ २८,४६,८५७

कोषह� १,२५,४३,३३३ १७,५५,२२० ० १७,५५,२२०

धरौटी ० ११,४७,००४ ० ११,४७,००४

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

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक� -५५,३६७ -५५,३६७

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) (१६,०८,७५,०००) २,५१,४४,२९८ २,५१,४४,२९८

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ३०,५२,५८५ ३०,५२,५८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (१६,०८,७५,०००) २,८१,९६,८८३ २,८१,९६,८८३

क)काया�लयले गतवष�को ब�क मौ�दात �ज�मेवारी सान� �ममा िन�न अनुसार फरक �ज�मेवारी सारेकोले सु� अनुसारको िव�ीय �ितवेदनले ब�क मौ�दात
स�ब�धमा यथाथ� �ितवेदन गद�न ।

काया�लयले �ज�मेबारी सारेको बैक मौ�दात सु�मा �ज�मेबारी सारेको बैक मौ�दात सु� तथा काया�लयले सारेको �ज�मेवारीमा परेको फरक

१४९६०४०४८ ३०५२५८५ १४६५५१४६३

ख)सु� अुनुसारको �ितबेदनले िन�न कारोबारको �ितिन�ध�ब गद�न

�सन िशष�क खच� रकम �

१ सामा�जक सुर�ा ४४६१६८६७

२ �थािनय पुबा�धार िबकास साझैदारी काय��म ४५०००००

४९१६८६७

४ बैक िहसाव िमलान िववरण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०77 को िनयम 73(3) मा ��येक काया�लयले आ�थ�क वष� समा� भएको २१ िदन िभ� खच�को
फाँटवारी, फ�य�ट ह�न बाँक� पे�क�को िववरण, राज�व र धरौटीको िववरण, राज�वको ब�क िहसाबको िववरण, स�प�� तथा �ितव�ताको िववरण र बे�जुको
िववरण तयार गरी कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय र तालुक िनकायमा पठाउनुपन� �यव�था छ । काया�लयले ब�क िहसाव िववरण तयार नगरेको कारणले ब�क
मौ�दात यथाथ�परक भएको सुिन��चत भएन । ब�कको �टेटमे�ट अनुसार २०७८ आषाढ मसा�तमा �. १४,९५,८८,५३२।०० मौ�दात देखाएकोमा �े�ता
अनुसार �. १७९२०४२९० मौ�दात दे�खएकोले �े�तामा भ�दा ब�कमा �. ३२८४०४५८ घटी मौ�दात दे�खएको छ। यसरी �े�ता र ब�क मौ�दातमा
दे�खएको फरक स�ब�धमा छानिवन गरी ब�क िहसाव िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनु�पन� �..

२९,६१५,७५८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई
असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट
बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय
तहमा उपा�य� �ी �िमला देवीले २०७७।३।१0 गते �. 4८ करोड ३६ लाख १० हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७६।५।५ मा पा�रत भएको छ ।
यसैगरी �थानीय तहका अ�य�ले २०७६।५।१० मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । वडा काया�लयह�लाई
अ��तयारी िदएको पाइएन । िनयमानुसार समयमा वजेट पेश गरी पा�रत गनु�पद�छ ।

६ बरबुझारथ 

आ�थ�ककाय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ५५ अनुसार बरबुझारथ गरी िनयम 56 बमो�जम बरबुझारथको �माणप� �लनु/िदनु पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकामा कम�चारी स�वा भई जाँदा तथा आउँदा बरबुझारथ गन� गरेको पाइएन । िनयमानुसार बरबुझारथ गन� गराउने �यव�थाको अवल�वन गनु�पद�छ ।

७ िववरण 

गाँउपा�लकाको काय�लयसँग िमित २०७८।९।२८ मा लेखापरी�णको �ममा फारम न १ देखी १० तथा �थािनय तहको फारमह� भरी पेश गन� अनुरोध
गरेकोमा पेश ह�न आएन । तसथ� उ� �यहोराउपर थप िब�लेशण गन� सिकएन।

८ क��ट�जे�सी 
आयोजना संचालनमा उपभो�ा सिमितलाई जानुपन� रकमम�ये ३ �ितशत क��ट�जे�सी कि� गरी भु�ानी गरेको अव�था छ । आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा
काया�लयले क��ट�जे�सीको छु�ै खाता �यव��थत नगरेबाट क��ट�जे�सीको आ�दानी तथा खच� रकम यिकन गन� सिकएन । क��ट�जे�सी खाताको अिभलेख
�यव��थत गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ योजना छनोट 

योजना छनौट - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ४ अनुसार पा�लकाह�ले आव�धक वािष�क रणनीितगत िवषयको योजना
वनाउदा म�यकालीन तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�मा लगानी गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा १० अनुसार
पा�लकाले �थानीय �तरका िवकास आयोजनाको आव�यक अ�ययन अनुस�धान तथा �भाव मू�याकंन काय� गन� स�ने �यव�था रहेको छ । तर पा�लकाले यस
वष� पु�जगत तफ�  �.११ करोड ३ लाख पु�जगत खच� गरेकोमा अ�धकाँश योजना �.५ लाख भ�दा घटीको आयोजना �वीकृत गरेको छ । योजना स�ब�धमा थप
िबबरण माग गदा� पेश ह�न आएन। ती आयोजनाह� दीघ�कालीन �कृितका नदे�खएकाले पा�लकाले म�यम र ठूला आयोजनाह� तजु�मा गरी काया��वयन गनु� पद�छ
।

१० ब�क दा�खला 
आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९(६) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने
भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । �थानीय तह अ�तरगतका कितपय वडाह�ले मा�सक �पमा र
कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ स�टवेयर ख�रद तथा �योग 

स�टबेयर ख�रद तथा �योग साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार साव�जिनक िनकायले �.१ लाख भ�दा बिढको कुनै पिन ख�रदमा
तोिकएबमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी िन�न अनुसारको स�टवेयरह� ख�रदगदा� तीन वटा
फम�सँग खुला �पमा माग गरी कम अँक कवोल गन�सँग ख�रद गन� गरेको दे�खएको छ । ख�रद ग�रएका ती स�टबेयरह� �योगमा �योगमा आएको दे�खएन ।
यसरी लागत अनुमान तयार नगरी ख�रद गरेको, खर�रद भएका साम�ीह� नआएको र ख�रद काय�को अिभलेख समेत नराखेको उ� खच�को औिच�य पुि�
ह�नुपन� �

भौ न िमित �योजन आपुत�क। परामश�दाता भु�ानी रकम �

३०।०७७।८।२५ �सफा�रस स�टवेयर जुिपटर टे�नोलो�ज ४५२०००

३०।०७७।८।२५ योजना स�टवेयर �सरीजन इ�फोटेक ४५२०००

५१।०७७।८।२५ िवजनेश रे�ज�� ेसन ट िबजनेश र�ज�ेसन स�टेयर ३९५०००

१२९९०००

१,२९९,०००

१२ ख�रद योजना 
ख�रद योजना साब�जिनक ख�रद एन २०६४ को दफा ६ अनुसार एक वष�भ�दा बढी अव�धस�म स�ालन ह�ने योजना वा आयोजनाको लािग ख�रद गदा� वा
वािष�क तोिकए भ�दा बढी रकमको ख�रद गदा� ख�रदको गु� योजना बना�उनपन� र १० लाखभ�दा बढी रकमको ख�रद गनु� पन� भएमा वािष�क ख�रद योजना तयार
गनु�पन� �यब�था गरेको छ । काया�लयले यस बष� पु�जगत तफ�  � ११ करोड ३ लाख तथा चालुतफ�  � को िनमा�ण तथा ख�रद काय� गरेकोमा ख�रद योजना तयार
पारेको दे�खएन । यसरी ख�रद योजना तयार नगरी ख�रद काय� गरेकोले िनयम कानुनको प�रपालना नभएको दे�खयो । िनयमकानुनको प�र�धिभ� रही ख�रद
योजना तयार गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ क��ट�जे�सी खच� 
क��ट�जे�सीखच�:, –साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम१० (७) मा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गन� ढाँचा अनुसूची १ को �यव�था रहेको
छ।उ� अनुसूचीमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� वक�  चाट� �टाफ खच�२ �ितशत र सानाितना अ�य खच� २ �ितशत गरी ४ �ितशत खच�
गन��यव�थारहेकोछ।काया�लयले यस बष� गरेको पु�जगत खच� अ�तग�त ३ क��ट�जे�सी खच� लेखेकोमा सो को योजनागत अिभलेखराखेको पाइएन ।
िनयमकानुनको प�रपालना तथा प�र�धिभ� रिह उ� खच�को अिभलेख �यब�थापन ह�नुपद�छ ।

१४ अनुदान िफता� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३३ मा ��येक वष� महालेखा िनय��क काया�लयले ि�ज नह�ने खाता तोिकिदने र सो बाहेकका ि�ज ह�ने
खाताह�को रकम साल तमाम ह�नुभ�दा क�तीमा ७ िदन अगाव ैखाता ब�द गरी खच�को लेखा अ�ाव�धक गरी बाँक� रहेको रकम स�ब��धत कोष तथा लेखा
िनय��क काया�लयमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले संघीय सशत� अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको �.11275133।88 र �देश तफ�  � ३१९९०९०६।
00 िमित २०७८।6।1८ मा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमा िफता� दा�खला गरेको छ ।समयमै अनुदान िफता� दा�खला गनु�पद�छ ।

१५ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको
उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ�य�ट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� ७ र यो बष� थप भएको ५८ गरी कुल ६५ िववाद दता� भएकोमा ६१ फ�य�ट भई ४ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई
ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१६ कोिभड �यव�थापन

�म भौचर
न�बर
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१६.१ गाउँपा�लकाले �कोप �यव�थापन तफ�  �. २४,४९,३९९।०० खच� गरेको छ । यस स�ब�धमा देहायका �यहोरा दे�खएका छन ।

खच� भएको शीष�क भु�ानी पाउने खच� रकम

जो�खम भ�ा �वा��यकम�ह� १०७४९६०

�वारे�टाइन �यव�थापन िविभ� आपुत�कह� १२०४७०९

ए�बुले�स भाडा रामबाबु महतो १६९७३०

ज�मा २४४९३९९

१६.२ ३९ २०७७-७-१९ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१) मा �माण कागजात तथा िवल भरपाई राखी खच� ले�नुपन� �यव�था छ ।
पा�लकाले कोिभड-१९ �यव�थापनको �सल�सलामा �वारे�टाइन खच� भनी � १,९५,८५०।०० भु�ानी िदएको छ । �वारे�टाइन बसेका िवरामीह�को िववरण
सल� गनु�पन� �.

१९५,८५०

१७ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आ�त�रक
िनय��ण �णाली तयार गरेको छैन । आ�त�रक िनय��ण �ब��न गन� पया�� तयारी गरी गाउँपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णाली अनुशरण गरेको पाईएन । यस
स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तप�सल वमो�जम रहेका छन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को
आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गरेको पाईएन । • पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची
२११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । • पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष�
संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन। • काया�लयको �े�ता र वकै
िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा यिकन गन� सिकएन । •
सािवकमा रहेका िवषयगत काया�लयह�को �ज�मामा रहेका सामानह� हाल गाउँपा�लकामा एक�कृत नगरेको, गाउँपा�लकामा समािहत ह�न आएका कृिष तथा
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पशु सेवा के�� तथा उपके�� लगायतका सािवकमा ख�रद गरेका सामानह�को एक�कृत अिभलेख रा�नुपन�, • कोभीडका कारण �े�ताह� फरक-फरक
�थानमा रहेको तथा ख�ने तथा खच� भएर जाने स�पितको �ज�सी खाता िनमा�ण नगरेकोले काया�लयको लेखा तथा �ज�सी �े�ता �यव��थत र अ�ाव�धक
नभएको, • आपुित� भएका ब�तु तथा सेवाको गुण�तर परी�ण नगरेको, • �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार नगरेको । • गो�वरा भौचँर एकि�त र �यव��थत
नरहेको, • आ�त�रक आय �यव��थत नरहेको, • राज�व संकलनमा सूचना �िब�ध तथा सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन । • काय�
संचालन पिछ �ितवेदन �लने �यव�था िमलाउनुपन�, • गाउँ काय�पा�लकाको वठैक र गाउँसभाको माइ�यटु लेखापरी�णमा पेश भएको छैन । • पे�क� लेजर
नराखेको, �ज�सी खाता अ�ाव�धक र �मािणत नगरेको, • सहायक �ज�सी र�ज�र नराखेको, • र�सद िनय��ण खाता नराखेको । • वेभसाइट अ�ाव�धक
नगरेको, • �देश तथा संघीय काया�लयबाट स�पािदत काम र पा�लकाबाट भएका काममा दोहोरोपना भए नभएको सुिन��चत नगरेको, • सहकारी सं�थाको
त�यांक अ�ाव�धक नगरेको, • ख�रद भएका सामानको दा�खला तथा गुण�तर सुिन��चत गनु�पन�, • अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा
१७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन । • �थानीय सरकार संचालन
ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय
�े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन । • �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको
िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन । • िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई
आ�त�रक�करण गन� र म�यकालीन ल�यह� तोिक मू�यां�न गन� काय� भएको दे�खएन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा
�मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले
उ� सिमित गठन गरेको पाईएन । • पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ�
संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो । • वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक
गरेको पाईएन । • ख�रद आदेश, मम�त आदेश, �मण अिभलेख खाता तथा �मण �ितवेदन नभएको । • �ज�सी �यव��थत नभएको तथा �ज�सी िनरी�ण
�ितवेदन तयार नगरेको । • मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयलाई निदएको तथा इ-टीिडएस नगरेको पाइयो। • कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार
न�वर राखी काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गरेको पाईएन । • साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको पाईएन। • पा�लकाले सूचना अ�धकारी नतोकेको तथा
पारदिश�तामा �यान निदएको, • �थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो
�े�िभ�को िनमा�ण साम�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महसुलको �थानीय �यनुतम दररेट तोकेको पाईएन। • ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी
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ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन। • �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा
�योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागू
गन�स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प�
भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गरेको पाईएन । • सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका
िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन । • पा�लकाले आयोजना।
काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ� बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो नगरेको र लागत सहभािगता
सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन । • स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र
काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनुपन�मा अ�धकांशतः
पालना भएको पाईएन। • वातावरणको संर�णको एिककृत दीघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला
�यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । • िनजामती सेवा ऐन, 2049 वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू नगरेको, •
िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 (ख) 2 वमो�जम तलवी �ितवेदन नगरी तलब खच� लेखेको, • संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 2073।
12।25 को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन । •
इ- हा�जरी �योग नगरेको, • बरबुझारथ गन� नगरेको, • पया�� सम�वय र सहभािगता वेगर राहत िवतरण गरेको, • केही �ज�सी सामानको आ�दानी बाँ�दा मू�य
नखुलाएको, दा�खला नं. बेगर �ज�सी दा�खला �ितवेदन तयार गरेको, • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले
आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा हालस�म ऐन, िनयमावली, काय�िव�ध, िनद�िशका र न�स� तयार गरेको दे�खएन । ऐनले तोके अनुसार कानून िनमा�ण
गनु�पद�छ । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाई सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन�
दे�ख�छ ।

१८ ल�य �गित 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम २५ र २६ मा उ�ेख भए अनुसार स�व��धत काया�लयले ��वकृत गरी काया��वयन गरेको काय��मको िनयम
२५ अनुसार चौमा�स�क एवम् वािष�क �गितको िववरण तयार गरी तालुक काया�लयमा पठाउनुपन� र २६ अनुसार तालुक काया�लयले भौितक र िव�ीय प�को
सिम�ा गरी �गित ह�न नसकेकोमा सो को कारण र �ज�मेवार �यि� पिहचान गरी सुधारका लािग कदम चा�नुपन� �यव�था छ । गाँउपा�लकालले आफुले संचालन
गरेका काया��मको तोकएको ढाँचामा �गित िववरण तयार गरेको दे�खएन । िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार �गित िववरण तयार गरी ल�य बमो�जम
�गित ह�न नस�नाको कारणहर पिहचान गनु�पद�छ । यसरी� पिहचान भएका कारणह� आगामी वष� सुधार गरी योजना तथा काय��म काया��वयन गनु�पद�छ ।
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१९ िवपद �यव�थापन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८)

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

२० �ज�सी खाता 
आ�थ�क काय�िब�ध िनयमाबली, २०६४ को िनयम ४६ र ४७ मा काया�लयले ख�रद गरी वा अ�य कुनै �कारले �ा� गरेको �ज�सी मालसामान एक वष� भ�दा वढी
ख�ने �कृितको भए म.ले.प.फारम नं. ४७ ख�ने �ज�सी खातामा आ�दानी जनाई अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले लेखापरी�णको �ममा �ज�सी
�े�ता पेश गरेको छैन । �ज�सी �े�ता पेश नह� ँदा ख�रद भएको �ज�सी सामानको अव�था तथा दा�खला भए नभएको िभडान गन� सिकएन । काया�लयमा
हालस�म ख�रद गरेको �ज�सी सामानको अव�था खुलाई �ज�सी �े�ता अ�ाव�धक गरी �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । साथै सहायक �ज�सी
खाता अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

२१ ल�य �गित 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�ब िनयमाबली २०७७ को िनयम ८१ मा काया�लयको िविनयोजन, राज�व, धरौटी �ज�सी र अ�य कारोबारको �े�ता
महालेखापरी�कबाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� र यसरी राखेको लेखा �े�ता अ�ाव�धक भए नभएको काया�लय �मुखले चेकजाँच गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले �वीकृत ढाँचामा लेखा रा�ने �यास गरेता पिन �ज�सी खाता �मािणत गराइ नराखेको , काय��म संचालनका सबै िवल भरपाई हा�जरी लगायतका
�माण एकमु� �पमा रा�ने गरेको, एकभ�दा बढी काय��मका लािग एकैपटक पे�क� िदई काम गन� गराउने गरेको, सबै पे�क� फ�यौटको तेरीज तयारी गरी रा�ने
नगरेको, समयमा पे�क� फ��यौट गन� नगरेको आ�थ�क काया�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�ब िनयमाबली अनुसार भौितक एवं. िव��य ��थित दे�खने गरी वािष�क
काय��को ल�य �गित िववरण तयार नगरेको ज�ता �यहोराह� दे�खएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ सम�वय 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सद�यीय वजेट तथा काय��म तजू�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, काय��मको
�ाथिमक�करण, िवषय�े�गत काय��म र काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदन काय��मको आपसी ताद�यता तथा प�रपूरकता िमलाउने �यव�था छ ।गाउँपा�लका
सँघीय सरकार तथा �देश सरकार समेतबाट काय��म तथा योजनाह� काया��वयन भै रहेको स�दभ�मा ित काय��मह�मा दोहोरोपना ह�न निदन आपसी सम�वय
गन� गरेको दे�खएन । एउटै काय��म वा योजनाक धेरै िनकायबाट स�ालन नभएको सुिन��चत ह�नुपद�छ ।

२३ �े�गत बजेट 

�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८
बजेटको �े� अनुसार बजेट िविनयोजन गरेको पाइएन । बजेट िविनयोजन गदा� आ�थ�क, सामा�जक, पूवा�धार िवकास, वातावरण तथा िवपत् �यव�थापन,

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह, िव�ीय �यव�थापन र सुशासन एवम् काय�स�ालन तथा �शासिनक खच�लाई समे�ने गरी िविनयोजन गन� कुरामा �यान िदनुपन�
दे�ख�छ ।

२४ आ�त�रक लेखा परी�ण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा �थानीय तहले लेखा तथा आ�थ�क कारोवारको िनयिमतता, िमत�यियता,
काय�द�ता र �भावका�रताका आधारमा आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनुपन�, आ�त�रक लेखापरी�णको �ितवेदनबाट औं�याइएको िवषयह�को आधारमा
आव�यक सुधार गनु� �थानीय तहको कत��य ह�ने, आ�त�रक लेखापरी�णको �ितवेदनमा उ�ेख भए बमो�जम सुधार भए नभएको परी�ण गन� तथा आव�यक
कारवाही गन� लेखापरी�ण सिमित गठन गनु�पन� र आ.ले.प. �ितवेदन र सो उपर भएको कारवाहीको �ितवेदन �थानीय तहको �मुख सम� पेश गनु�पन� �यव�था
छ । �य�तै �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा �थानीय तहले कानून बमो�जम आ�त�रक लेखापर�ण गनु�पन� र (3) मा आ�त�रक
लेखापरी�णले औ�याएका कैिफयत स�ब��धत अ�धकारीले अ��तम लेखापरी�ण ह�नुभ�दा अगाव ैस�परी�ण गराउनुपन� �यव�था छ । कानुनमा आ�त�रक
लेखापरी�ण गन� �थानीय तहमा आ�त�रक लेखापरी�कको दरब�दी �वीकृत गरी िनय�ु� गन� �यव�था अनुसार यस पा�लकामा आ�त�रक लेखापरी�क पदमा
सुमन पोखरेल काय�रत रहेको र िनजल � ४०६३४०।०० पा�र�िमक �ा� गरेको दे�ख�छ । िनजको �मुख काम र कत��य नै आ�तर�रक लेखापरी�ण गरी
�ितवेदन िदनु रहेको छ । तर िनजले आ�त�रक लेखापरी�ण गरेको पाइएन । आ�त�रक लेखापरी�ण नगरेको अव�थामा समेत भु�ानी िदन बाँक�को
क�चाबारी �मािणत गरी कानून िवप�रत काय� गरेको दे�खयो ।यसरी आ�नो पद अनुकुलको काम नगरेको स�ब�धमा िनजलाई कानून बमो�जम कारबाही गरी
आ�त�रक लेखापरी�ण गराउने �यव�था िमलाउनु पन� �

४०६,३४०
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२५ स�पितको अिभलेख 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त
स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�पितको मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन ।
पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�पितको रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नुपद�छ ।

२६ चौमा�सक खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र
चौमा�सक काय� ल�य बमो�जम काय�स�पादन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँुजीगत खच�को ��थित
देहायबमो�जम छ । पा�लकाले कूल खच� म�ये �थम चौमा�सकमा ९.८६ �ितशत दो�ो चौमा�सकमा ११.२४ �ितशत, ते�ो चौमा�सकमा ७८.९ �ितशत र
२०७८ आषाढ मसा�तमा 39.45 �ितशत खच� गरेको छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था
अनु�प ते�ो चौमा�सकमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स.नं. पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ

�थम दो�ो ते�ो

1. नगरपा�लका पँुजीगत ११९५८२५९१. १२३०२९६२. १४०२१३४७. ९३२५८२८२. 46629141

2. संघीय सशत� ५२०२९४४. 0 0 ५२०२९४४. 2601522

ज�मा १२४७८५५३५. १२३०२९६२. १४०२१३४७. ९८४६१२२६. 49230663

२७ एक�कृत �ज�सी खाता 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ िनयमावली २०७७ अनुसार आ�दानी तथा खच� लेखेका �े�ता एवं �ज�सी अ�ाव�धक गनु�पन� उ�ेख
छ । गाउँपा�लकाले लेखा तथा �ज�सी �े�ता �यव��थत र एक�कृत गरेको दे�खएन । आ�दानी तथा खच� भएका लेखा तथा �ज�सी �े�ता �यव��थत र
एक�कृत एवं अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ पा�सको �योग 

साब�जिनक िनयकायमा �योग ह�ने स�प�ीको �यब�थापन काय�को लागी महालेखा िनय��क काया�लयले आ ब २०७७।०७८ देखी साब�जिनक स�पित
�यब�थापन �णाली(PAMS) �योग गरी स�प�� �यब�थापन सोही अनु�प ह�ने गरी स�प�ीको लेखा रा�न िनद�शन गरेको छ । काय�लयले सो प�ती अनु�प
लेखा राखेको पाइएन । पर�परागत ढाँचामा लेखा �े�ता रा�नाले �ज�सी सामानको द�ुपयोग ह�ने तथा उिचत �य�थापन नह�न स�ने भएकोले हाल महालेखा
िनय��क काया�लयले अिनबाय� �पमास�टबेयरको �योग गरी �ज�सी सामा�ीको �यब�थापन गन� तीन बटै तहका सरकारह�लाइ िनद�शन ग�रसकेकोले सो
अनुसार अिनवाय� �पमा उ� स�टवेयमा �ज�सी �े�ता रा�नु पद�छ ।

२९ क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीयतहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको
मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबर ले ह�न आउने रकम थपगरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले यस वष� िव�ीय
समानीकरणबाट कम�चारी क�याणकोषमा हालस�म �६२९५३३।- ट� ा�सफर गरेको छ। तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको
�यव�था भएको दे�खएन। यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोझै कम�चारी क�याणकोषमा रकम ट� ा�सफर गन� िम�ने नदे�खएकाले काय�िब�ध
बनाइ सो रकम �यब�थापन गनु�पद�छ ।

३० रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामुदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म संचालनमा रहेको छ । यस काय��ममा यो वष� � बजेट रहेकोमा खच� गरेको पाइएन ।
लि�त वग�को िहत अिववृि� ह�ने तथा दीघ�कालीन आय आज�न गन� गरी काय��म संचालन गरी खच� गनु�पद�छ ।

३१ काय�िव�ध िनमा�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीयतहह�ले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमारही
िनयमिनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ ।यस स�ब�धमा िबबरण माग गदा� पेश ह�न आएन।

�म भौचर
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३२ िवपद खच� 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य
रहेको �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस आ.व.मा �कोप �यव�थापन कोषबाट कोिभड �यव�थापन, दिैनक �मण
भ�ा, मालसामान र भवन रंगरोगनमा �. 4,78,438।- खच� गरेको छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकए बमो�जमको सिमित गठन गरेको/सिमित गठन भएतापिन बैठक
ब�ने बाहेक अ�य काय� गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

३३ सोझै ख�रद 

सोझै ख�रद : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गनु� नह�ने, साव�जिनक ख�रद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ३१(१) मा �.२० लाख �प�या भ�दा बिढ लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� ख�रद गनु� पदा� खुला बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद
गनु� पन� �यव�था छ । िनयम ८५(१घ) मा ख�रदको स�भािबत �याकेज तयार गरी ख�रद योजना तयार गनु� पन� र सो अनुसार �ित�पधा� ह�नेगरी ख�रद गनु�पद�छ ।
गाँउपा�लकाले िन�नानुसारको िनमा�ण काय� गदा� ख�रद �याकेज तयार नगरी �ित�पधा�बाट नगरी सोझै ख�रद गरेको स�ब�धमा नमुना छनौट गरी परी�ण गदा�
िन�न अनुसारको � ६० लाखको १८ योजनामा लागत अनुमानकै हाराहा�रमा � ५९लाख १६ हजारमा ख�रद स�झौता गरी खच� लेखेको छ। यसरी ख�रद
�याकेज तयार नगरी तथा बपा��तमा टु�े बजेट अनुसारको काय� सोझै ख�रद गरी खच� गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

भौ न िमित काय� िबबरण िनमा�ण �यबसायी लागत
अनुमान

स�झौता तथा
काय�स�प�

भु�ानी
रकम

२८।०७७।७।
२८

बडा न ल�मी मा िबमा सर�बती म�दीर िनमा�ण १९३८८३ १९०१६२ १८७३२७

५०।०७८।१।
२३

�वा��य चौिकमा क�पाउ�डबाल िनमा�ण िद�यासु िब�डस� ४९८५९३ ४९६७७४ ४९६७७४

६०।०७८।२।
२४

बडा न ५ मा नाला िनमा�ण धनुषाधाम क�सट��सन ९१२१५ ९०७५३ ८७४६२

५,९१६,२५१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७९।०७८।३।
२५

�वा��यचौिक प��चमप�ी वाल �ित�ालय
िनमा�ण बडा न ३

आदश� िनमा�ण सेवा २८६६२२ २८५३५५ २१००००

८०।०७८।३।
२५

िद�लप लामाको घरन�जक भबन िनमा�ण बडा न
३

आर िड आर ट� ेड स�लायस� ४८५२४० ४८४८५९ ४८५८५९

८४।०७८।३।
२५

वाल िनमा�ण बडा न १ ि�सा िनमा�ण सेवा ४०७४३२ ३९९६०६ ३९९६०६

८५।०७८।३।
२५

सामुदाियक ढलान बडा न ९ गो�डेन क�सट��सन टोखा ३९१३०४ ३९७०३८ ३९२०००

८९।०७८।३।
२८

रामसेवक यादबको घरछेउ ढलान �रमा िनमा�ण सेवा
जनकपुरधाम

३८७९१२ ४००२३८ ३८७२२१

९०।०७८।३।
२७

नवल शमा�को घरदेखी नवल ठाकुरको घरस�म
ढलान

जयमाता दी क�सट��सन
जनकपुर

२९०९१० २९१९५३ २९१९५३

९३।०७८।३।
२७

बडा न १ मा खेलमैदान िनमा�ण मनोज इ �ीरे�बरनाथ २९०२०९ २८८६३५ २८८६३५

११८।०७८।
३।३०

एकला�द टोलमा चौतारो िनमा�ण ओभी िनमा�ण सेवा कोटे�वर
काठमाडौ

१९३३७८ १९२७७५ १९२७७५

११९।०७८।
३।३०

सािबक वडा न १ मा धम�शाला िनमा�ण आइसा इ��जिनय�रङ बटे�बर
५

३४२८८१ ३४२३९६ ३४२३९६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२०।०७८।
३।३०

बडा न ५ धम�शाला रँगरोगन िब�म बद�स धनुषा ५ १९३९४८ १९३६७० १९३६७०

१२५।०७८।
३।३०

सािबक बडा न ४ मा सडक ढलान आर जे क�सट��सन २९३४५१ २९२५९४ २९२५९४

१२७।०७८।
३।३०

सामुदाियक ढलान बडा न १ िशब �योती क�सट�कसन ४८२२९४ ४९७०३८ ५०००००

१२८।०७८।
३।३०

गाँउघर ��लनकको भबन िनमा�ण मा बैदेही क�सट��सन २९०९९९ २९०९९९ २९०९९९

१३५।०७८।
३।३०

बडा न ५ अधुरो खोप भबन िनमा�ण �य ुधनुषाधाम क�सट��सन
वाने�वर

३८०२९६ ३७८२३१ ३७८२३१

१३७।०७८।
३।३०

वडा न आधारभुत िब�ालय भबन िनमा�ण िम�थला िब�डस� धनुषा ५००३२३ ४९८७५३ ४९८७४९

६०००८९० ६०११८२९ ५९१६२५१

३४ बडा न ४ मा �शुित भबन िनमा�ण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४.१ �शुित भबन िनमा�ण – गाउँपा�लकाको वडा नं ४ मा �शुती भवन िनमा�ण काय�को लागी िनमा�ण �यवसायी आकृित िनमा�ण सेवा जोरपाटी काठमाडौ सँग िमित
२०७६।२।५ मा रकम � ९३९३१४४।१८ (�याटबाहेक) मा १ बष�िभ� िनमा�ण काय� स�प� गन�गरी स�झौता भएको दे�ख�छ । िनधा��रत समयािब�धमा िनमा�ण
काय� स�प� नभएप�चात �थम पटक ६ मिहना �याद थप गरेको र गरी २०७७।८। ५ स�म �याद थप गरेको र काय�स�पादन जमानतको �याद िमित २०७९।५।
३० स�म रहेको दे�ख�छ । सो कामको लािग � भु�ानी भएको स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार छन। 

३४.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५६ तथा िनयमावली, २०६४ को िनयम १२०(१) मा काबु बािहरको प�र��थित, साव�जिनक िनकायले उपल�ध
गराउनुपन� कुरा उपल�ध गराउन नसकेमा वा अ�य मना�सव कारणबाट ख�रद स�झौताको अव�ध नबढाई नह�ने भएमा स�झौता �ा� गन� �यि�को िनवेदनको
आधारमा अ�धकार �ा� अ�धकारीले अव�ध बढाउन स�ने �यव�था छ भने िनयम १२१ (क) मा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले ख�रद स�झौता
बमो�जमको काम स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी �ितिदन
स�झौता रकमको ०.०५ �ितशतका दरले पूव� िनधां�रत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।यस िनमा�ण काय�को लागी स�झौता रकमम�ये हालस�म २०७७।
२।१६ स�म दो�ो रिनङ स�म � ४८८९४४८ मा� भु�ानी भएको छ ।सो प�चात िमित २०७७।८।५ प�चात �याद थप समेत नभएको दे�खएकोले िनयम
कानुन अनुसारस�झौता रकम � ९३९३१४४।१८ (�याटबाहेक)को १० �ितशतले ह�ने रकम पुब� िनधा��रत �ितपुत� असुल गनु�पन� �

९३९,३१४

३४.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४मा िनमा�ण काय�को स�झौता गदा� स�झौता अब�धको िन��चत समयाव�ध �यितत भएप�चात पे�क� फ��यौट गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । िनमा�ण �यबसायीलाई मोिबलाइजेशन वापत � १८३८०००।०० पे�क� उपल�ध गराएको छ ।गाँउपा�लकाले उ� िनमा�ण काय�को पे�क�
खाता राखेको छैन ।�थम रिनङ िवलबाट � २००००० पे�क� कि� गरे अनुसार � १६३८०००।०० बाँक� रहेको दे�ख�छ । उ� पे�क� जमानतको �याद
२०७६।८।९ स�म रहेको दे�खएकोले सो पे�क� जो�खममा रहेको छ । उ� पे�क� फ�यौट ह�नुपन� �

१,६३८,०००

३४.४ साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम 112 (१) अनुसार � १० लाख भ�दा बढी मु�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायीले िनमा�णकाय�को िनशत�
िबमा पो�लसी सिहतको िबमा गनु�पन�मा स�झौतामा िबमाको �ाबधान नरा�खएको तथा �याव टे�टको समेत �ाबधान राखेको दे�खएन। यसरी िबमा तथा �याव
टे�को �ावधान नराखी गरेको स�झौता िनयमस�मत दे�खएन। िनयमकानुनको पालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ बडा न १ र २ को �सामानामा सडक िनमा�ण काय�

३५.१ सडक िनमा�ण काय� – गाउँपा�लकाको वडा नं १ र २ को �समामा पन� रा�ो टोलमा सडक कालोप�े काय�को लािग िनमा�ण �यबसायीसँग � १८४९६२६३ (�याट
समेत) २०७७।२।१३ मा २०७६।६।१३ स�ममा िनमा�ण काय� स�प� गन�गरी स�झौता भएकोमा गत बष� पे�क� मा� भु�ानी लगेकोमा यस बष� �थम रिनङ िबल
को �.४६६७१२९।०० भु�ानी भएको छ ।यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन:

३५.२ .िनमा�ण काय�को लागी भएको स�झौताम�ये हालस�म ३४९६% मा� िव�ीय �गित भएको छ । कोरोना कारणले काम स�प�न ह�न नसकेकोकारण देखाइ िमित
२०७८।३।३१ स�म �याद थप भएको �माण पेश भएकोमा पुन �याद थप भएको नदे�खएकोले िनमा�ण �यसायीलाइ पुब�िनधा��रत �ितपुत� लगाइ िनमा�णकाय�
स�प� गराउनु पद�छ । कुनै िववाद उ�प� भएमा स�झौतामा उ�ेख भएको िववाद समाधानको �ि�या बमो�जम समाधान भएकोन दे�खएकोले िनमा�ण
�यसायीलाइ पुब�िनधा��र �ितपुत� लगाइ िनमा�ण काय� स�प� गराउनु पद�छ ।

३५.३ साब�जिनक ख�रद िनयमाबली २०६४ को िनयम ११३ (३)उपिनयम (१) बमो�जम पे�क� िददंा आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, सेवा�दायक वा परामश�दाताबाट
�य�तो पे�क� रकम खा�ने गरी र िनजले स�झौता बमो�जम काम नगरेमा सो िनकायले अनुरोध गरेपिछ त�काल �य�तो िनकायलाई भु�ानी गन� गरी वािण�य
ब�कबाट जारी भएको ब�क जमानत �लई पे�क� िदनु पन��यब�था छ । उ� िनमा�ण काय�को लागी िनमा�ण �यबसायीले � १६ लाख पे�क� िदएकोमा पे��क
जमानतको �याद २०७७।५।२६ स�म मा� भएकोले अब�ध समा� भएको दे�खयो । तसथ� पे�क� जमानतको �याद थपको �माण पेश नभएकोले िनयम अनुसार
उ� पे�क� �याज सिहत असुल फ�यौट गनु� पन� � 

१,६००,०००

३५.४ साव�जिनकखरीदिनयमावली२०६४कोिनयम 112(१) अनुसार �१०लाखभ�दाबढीमु�यकोिनमा�णकाय�गन�िनमा�ण�यवसायीले िनमा�णकाय�को िनशत� िबमा पो�लसी
सिहतको िबमा गनु�पन�मा स�झौतामा िबमाको �ाबधान नरा�खएको तथा �याव टे�टको समेत �ाबधान राखेको दे�खएन। यसरी िबमा तथा �याव टे�को �ावधान
नराखी गरेको स�झौता िनयमस�मत दे�खएन। िनयमकानुनको पालना ह�नुपद�छ ।

३६ गाँउपा�लका काया�लयको भबन िनमा�ण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np23 of 72

३६.१ काया�लय भबन िनमा�ण गन� परामश�दाताबाट �ा� �ितवेदनमा िडिपआर साथ ३ त�े भबन को लागी ड� इङ िडजाइन तयार भएको र � ८२२६९४४५ को लागत
अनुमान पेश भएकोमा गाँउपा�लकाले भुइ त�ाको लािग आब २०७५।०७६ मा स�झौता गरी काय� गरेकोमा यस आबमा अ��तम रिनङ िबल भु�ानी भएको छ।
आ ब २०७८।७९ मा पुन ते�ो तला िनमा�ण गन� संझौता भई िनमा�ण काय� भैरहेको छ सो स�ब�धमा िबबरण माग गदा� पेश ह�न आएन। यसरी एउटै भवन िनमा�ण
गन� दइुवटा ठे�का �यव�थापन भएको दे�खयो ।काया�लयले भुइ त�ाको लागी ठे�का न�बर 01-075/76 बाट जन धन�जय िनमा�ण सेवालाई कवोल रकम
�.2,48,53,324।54 (�याट समेत) िमित २०७७ मं�सर ११ गते स�म स�प� गन� गरी काया�लय भवन िनमा�ण काय� गन� िदएकोमा दे�खएको �यहोरा देहाय
बमो�जम रहेका छन् :

३६.२ भेरीएशनः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ मा खरीद स�झौता गदा�का वखत पुवा�नुमान गन� नसिकएको परी��थित सो स�झौता
काया��वयनको �ममा �सज�नाभइ ऐनको दफा ५४ बमो�जम साव�जिनक िनकायले िनयमावलीको �कृया पुरा गरी भेरीएशन आदेश जारी गनु�पन� �यव�था रहेको छ
। गाँउपा�लकाको भबन िनमा�ण काय�को लागी परामश�दाताले पेश गरेको िडिप आर �ितबेदनमा � डीजाइनमा उ�ेख नभएको भुिमगत पािक� ङ काय�को लागी
२०७७।२।११ मा भे�रयसन �वीकृत गरी स�झौता मु�यमा � १५३७६२३ थप गरेको दे�खयो । काया�लयले सँसोधन गरेको डीजाइन लेखापरी�णमा पेश ह�न
आएन। सु�को िडिपआर तथा लागत अनुमानमा उ�ेख नभएको काय�को संवीकृित गरेको िनयमस�मत दे�खएन । काय� भएको भे�रयसन िनयम स�मत दे�खएन।
गत आबमा उ� भे�रयसन भएकोमा यस आबमा केही काय� थपघट भएको �यहोरा सिहत अ��तम भे�रयसन गरेको छ ।सम�मा भे�रयसनबाट िनमा�ण काय�को
सु� स�झौतामा ९.५३ �ितशत बढो�री भइ थप �ययभार परेको छ । यसरी भे�रयसवाट थप भार परेको दे�खएकोले स�ब��धत प�लाइ �ज�मेबार बनाउनु पद�छ
।

३६.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७(१) बमो�जम साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय� �वीकादा� िनयम ११७(२) बमो�जमका
�यहोराह� खु�ने गरी काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन� र सो अनुसार भु�ानीको �यव�था िमलाउनुपन� �यव�था गरेको छ । िनयमावलीको िनयम १२५(२)

बमो�जम कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�,

िडजाइन वा �पे�सिफकेसन बमो�जम भए÷नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । भवन िनमा�ण
वापत अ��तम िवल स�मको � २७२२१२९८ भु�ानी भएकोमा गाउँपा�लकाले िनयम ११७(२) बमो�जमका �यहोराह� खु�ने गरी काय� �वीकार �ितवेदन �ा�
नगरी भु�ानी िदएको छ । काय� �वीकार �ितवेदन तयार गरी ��वकृत गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.४ आइटम न १० �समे�ट माव�ल �कट�ङ काय�को लागी नापी िकताव अनुसार १५ �रनङ िमटरको भु�ानी गनु�पन�मा १५.७७ को भु�ानी भएकोले बढी प�रमाण
०.७७ रिनङ िमटरको � ५००० को दरले मुअकर समेत असुल गनु�पन� �

४,३५०

३६.५ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९४ अनुसार खच�को पु��ाई ह�ने �माण, कागजात संल� गरेर मा� खच�
ले�नुपन� �यव�था छ । साथ, िनमा�ण �यवसािय सँग भएको संझौतामा वा�तिवक खच�को आधारमा �ोिभजनल समबाट भु�ानी निदने उ�ेख भएकाले
�ोिभजनल समबाट भु�ानी गदा� खच� पुि�ह�ने िवल भरपाई पेश ह�नुपद�छ ।िनमा�ण �यवसायीललाई िन�नानुसार �ोिभजन सम बाट भु�ानी िवल भरपाइ सँल�
नगरी भु�ानी िदएको रकम असुल गनु�पन� �

�योजन भु�ानी रकम � कैिफयत

िबमा बापतको खच� ६७४५७ �ुटी स�चाउन अिबधस�मको िवमा पो�लसी तथा भु�ानी िबल सँल� नभएको

�यावटे� वापतको खच� ५०००० �याव टे� �ितबेदन तथा भु�ािन िबल सँल� नभएको

मु अ कर समेत ज�मा १३२७२६

१३२,७२६

३६.६ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(१) बमो�जम ख�रद स�झौता बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएको ३० िदनिभ� स�ब��धत िनमा�ण
�यवसाियले िनमा�ण भए बमो�जमको एज् िब�ट न�सा साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था अनुसार उ� िनमा�ण �यवसाियसँग स�झौता ह� ँदा स�झौताको
GCC ५६.२ मा ३० िदनिभ� एज् िब�ट न�सा पेश गनु�पन� �ाबधान राखेतापिन पेश नगरेमा रकम रो�का रा�ने �ावधान राखेको पाइएन। िनमा�ण �यवसायीदले
हालस�म एजिव�ट न�सा पेश गरेको दे�खएन। अिनवाय� �पमा एज िब�ट न�सा पेश गन� लगाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.७ िनमा�ण �यबसायीसँग भएको स�झौताको बुदा न GCC ४२।१ अनुसार काय�स�प� िमित २०७७।१०।१२ अनुसारले ह�न आउने १३ मिहनाको अब�ध अथा�त
िमित २०७८।११। स�म काय��पादन जमानत �याद ह�नुपन�मा २०७८।८।७ स�म मा� �याद भएकोमा सो अबधी समा� भैसकेकोले �ुटी स�याउने अिबधस�म
काय�स�पादन जमानतको �याद कायम गनु�पन� दे�खएको �

४,६१७,२५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ मम�त अभलेख �यब�थापन िबमा सामा�ी मम�त 

क��यटुर �यापटप मम�त - आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�ब िनयमाबली २०६४ को िनयम ४१ ख मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले खच� ले�दा
खच�को लागी आब�यक �माण पुगे नपुगेको स�ब�धमा सुिन��चत ह�नुपन� �यव�था छ । क��यटुर तथा ि��टर मम�त काय� गाँउपा�लकाले क�टे�जे�सी िशष�कबाट
गराएको स�ब�धमा नमुना छनो६ गरी परी�ण गदा� िन�नानुसार भु�ानी िदएको छ । खच�को पु�ंयाइ ह�ने �माणह� सँल� नगरी मम�त भएका मािनएका दराज तथा
मेिशनरीह�को सं�या मा� उ�ेख गरी खच� लेखेको छ। जसबाट कुन मे�सनरी औजार कितपटक मम�त भयो के के सामानह� फे�रएको हो भिन �प� ह�ने आधार
भएन। िनयमकानुनको पालना गरी माग फारम , मम�त आदेश , मम�तको �ितबेदन लगायतको िबवरणह� सँल� गरी मम�त खच�को औिच�य पुि� ह�नपन� �

भौ न खच� िबबबरण खच� रकम मम�त गन� िनकाय कै

३२।०७७८।१९ क��यटुर सिभ�स २०१२० इ�टेक क��यटुर जनकपुर २० वटा क��यटुर � १२०० को दरले मम�त गरेको िवल सँल�

ि��टर सिभ�स ३०५१० १८ वटा ि��टर १५०० को दरले मम�त गरेको िवल सँल�

फोटोकपी मे�सन मम�त ३९५५ १ फोटोकपी मे�सन मम�त � ३५०० को दरले मम�त

�यापटप सिभ�स ५६२५ २ वटा �यापट � २५०० को दरले मम�त गरेको िवल सँल�

क��यटुर सिभ�स १८९८४ सफल इ जनकपुर २ १४ वटा क��यटुर � १२०० को दरले मम�त गरेको िवल सँल�

ि��टर मम�त १६९५० १० वटा ि��टर १५०० को दरले मम�त गरेको िवल सँल�

ि��टर मम�त ६७८० इ�फोटेक टु�स जनकपुर ४ ४ वटा ि��टर १५०० को दरले मम�त गरेको िवल सँल�

क��यटुर सिभ�स २९३८ २ वटा क��यटुर १३०० को दरले मम�त गरेको िबल सँल�

१०५८६२

१०५,८६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ �यब�थापन सभ��ण तथा सँगठन सँरचनामा परामश� खच� 
�थािनय सरकार सँचालन ऐन २०७४ को ८३ मा संगठन तथा �यव�थापन सव��ण गरी संगठन संरचना तयार गनु�पन� �यव�था रहे अनुसार संगठन तथा
�यव�थापन सव��ण गन� बराह ल ए�ड एसो�सय�सलाइ परामश�दाता िनय�ु� गरी � ५००००० भु�ानी गरेको छ । सँगठन तथा �यव�थाप सभ��ण काय�को
लािग परामश�दाता आव�यक पना�को कारण खुलाएको परामश�दाताले िदएको �ितबेदन अनुसार संगठन संरचना तयार गरी गाउँ सभाबाट पा�रत गरेको समेत
दे�खएन। तसथ� उ� खच�को औिच�य पुि� ह�ने नदे�खएको �

५००,०००

३९ सोझै ख�रद 

साब�जिनक ख�रद िनयमाबली २०६४ को िनयम ८ मा साव�जिनक िनकायले वािष�क दश लाख�पैयाँभ�दा बढी रकमको ख�रद गनु� पन� भएमा वािष�क ख�रद
योजना तयार गरी ख�रदको स�भािवत �याकेज समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ । काय�लयले िन�नानुसारको ख�रद काय� उपय�ु �याकेज बनाई िशलब�दी
दरभाउप�को मा�यमबाट गनु� पन�मा सोझै ख�रद गरेको दे�खयो । �ित�पधा� ह�नेगरी ख�रद काय� गनु�पद�छ ।

भौ न िमित ख�रद िबबरण आपुत�क ख�रद रकम

१०।०७७।७।५ �यापटप डे�सटप िटपल टे�नोलोजी ११९७१०

३६।०७७।१०।२७ क��यटु� ि��टर इ�टेल क��यटुर जनकपुर २ ४९५७८८

४४।०७७।१२।२४ क��यटुर ि��टर जानक� क��यटुर ६१४१४

६४।०७८।२।३० �यापटप आयसु जनरल �टोर ९९८९२

६५।०७८।२।२७ �यापटप इ�टेल क��यटुर जनकपुर २ ९९८९२

८७६६९६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० नीित तथा काय��म िनमा�णमा परामश�दातको सहयोग 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०६४ को दफा ६७ मा दफा ६६ बमो�जम पा�लका अ�य�को �योजक�वमा रहेको �ोत अनुमान र बजेट �समा िनधा�रण
सिमतले िनधा�रण गरेकोझ आयको ��पण, िवतरणको खाका र बजेट �समामा आधा�रत भई �थानीय तहको वािष�क बजेट र काय��म तजु�मा गन� उपा�य�को
संयोजक�वमा िवषयगत �े� हेन� काय�पा�लकाका सद�यह�, �मुख �शासक�य अ�धकृत तथा योजना महाशाखा �मुख सद�य सिचव भएको बजेट तथा
काय��म तजु�मा सिमित रहने उ�ेख छ । उ� सिमितले नीित तथा काय��मको ��ताव तयार पान� बजेट काय��मको �ाथिमक�करण गन� ��ताव तयार गरी
काय�पा�लकामा पेश गन� लगायतका काय�ह� गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले दफा ६६ बमो�जमको सिमितबाट बजेट �समा िनधा�रण गनु�पन�मा सो काय�को
लािग पँूजीगत अनुस�धान तथा शीष�कबाट िट�  लेगल ए�ड एसो�सय�स लाई परामश�दाता िनय�ु गरी � 2 लाख 26 हजार भु�ानी िदएको छ ।यसरी
गाउँपा�लकाको सिमितबाट गनु�पन� िनयिमत कामको लिग समेत परामश�दाता िनय�ु� गरी भु�ानी िदएकोमा िनयिमत नदे�खएको �

२२६,०००

४१ परामश� सेवा 
साब�जिनक िनकायले साब�जिनक ख�रद िनयमाब�ल २०६४ को िनयम १२ मा उ�ेख भए बमो�जम परामश� सेवा ख�रद गन� �य�तो सेवाको लागत अनुमान तयार
गनु�पन� , साव�जिनक िनकायमा काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय� को लािग मा� परामश� सेवा �लनुपन� र �ित�पधा�को गराएर मा�
परामश� सेवा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । साथै बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना एवम डीपीआर लगायतको अ�ययन गरी
�ितवेदन तयार गनु� पन� �यब�था छ । पा�लकाले िन�न योजनाको आयोजनामा �ितवेदन तयार गन� काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरेको छ । ित
काय�को लािग परामश� सेवा �लन तयार गरेको लागत अनुमानको आधार �प� खुलाएकव छैन । तीन वटा परामश�दातासँग ��ताव माग ग�र �यनुतम कवोल
गन�को ��ताव छनौट गरी भु�ानी गरेको पाइयो । यसरी नम�स िनद�िशका बेगर लागत अनुमान तयार गरी खच� लेखेको र ित �ितवेदनह� हालस�म
काया��वयनमा गएको नदे�खएको अिनयिमत खच� �

भौ न िबबरण परामश�दाता खच� रकम �

५५।०७८।२।२७ गाँउपा�लका वडा न ४ भबनको िडिप आर तयारी डे�टा इिनटीएिटभ �ा�ल ४८९२९०

ब�देबी माइ �टेिडय ि��य ुइ क�स�टे�सी १३५२०४५

ज�मा १८४१३३५

१,८४१,३३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२

िबल भरपाइ तथा �रतप्ुब�कको �े�ता 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�ब िनयमाबली ३९(५) अनुसार खच� गदा��य�तो खच�लाइ पु�ी गन� िबल भरपाइ, �माण कागजात सँल� गरेर मा� खच�
ले�नुपन� अब�था छ । गाँउपा�लकाले िन�नानुसारको खच� ले�दा खच� पुि�ह�ने िबल भरपाइ सँल� नगरी खच� लेखेकोले िवल भरपाई पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल
ह�नुपन� �

भौ न िमित खच� �योजन खच� रकम कैिफयत

१४।०७७।
७।६

बडा न ५ को २५ �थानमा बो�रिङ
िनमा�ण काय�

६२३०१३ � १२५८१८४ को काय�मु�याँकन सँल� भएकोमा ख�रद िबल � ६२३०१३
को मा� सँल� भएको तथा कता जडान भएको हो सो िबबरण सँल� नभएको

१६।०७७।।
१०।१९

वाटर प�प ख�रद ५०००० जडान भएको �थान िबबरण सँल� नभएको

१७।०७७।
७।६

बडा न ४ मा ल�मी मािब सर�वित
म�दीर िनमा�ण

१८७६३७ िबल भरपाइ र �माण कागजात नभएको

५३।०७८।
२।९

१२ �थानमा बायो�यास जडान र
भु�ानी

२९२००० िबल भरपाइ र �माण कागजात नभएको

६२।०७८।।
२।२५

�मुपाइप ख�रद ग�र �ज�सी दा�खला
गरेको

२४९७३० काय�स�प� र जडान �माण पेश ह�नुपन�

८१।०७८।
३।३०

िबिभ� ९ कम�चारीह�लाइ अनुगमन
बापतको मिहनाको ३ पटकको उ�ेख
गरी भु�ानी

५९७६०० करबाहेक � ५९२६६० भु�ानी गरेकोमा अनुगमन �ितबेदन सँल� नभएको

८६।०७८। उपभो�ा सिमितलाइ भु�ानी २९१००० गो�बारा भौच मा� सँल� िबल भरपाइ र �माण कागजात नभएको

८,२९४,३६०�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३।२७

८७।०७८।
३।२७

उपभो�ा सिमितलाइ भु�ानी १२१२५०० गो�बारा भौच मा� सँल� िबल भरपाइ र �माण कागजात नभएको

८८।०७८।
३।२७

�मुपाइप ख�रद ग�र �ज�सी दा�खला
गरेको

४९४२३३ काय�स�प� र जडान �माण पेश ह�नुपन�

८८।०७८।
३।२७

�रमा िनमा�ण सेवालाइ भु�ानी ४८४४१९ गो�बारा भौच मा� सँल� िबल भरपाइ र �माण कागजात नभएको

९९।०७८।
३।२८

रामकुमार पासबानको घर न�जकै सडक
ढलान र नाला िनमा�ण

११५७६९ कुल काय�मु�याँकन � ८८७८८३ भएकोमा � ७७२११४ को डोर हा�जरी र
ख�रद िबल मा� सँल� नपुग �माण पेश ह�नुपन�

१०१।०७८।
३।२९

बडा न २ ८ र ९ मा चापाकल िनमा�ण ४५६१८२ कुल काय�मु�याँकन � ८८२८५६ भएकोमा � ४२६६७४ को डोर हा�जरी र
ख�रद िबल मा� सँल� नपुग �माण पेश ह�नुपन�

१२९।०७८।
३।३०

भगबान िब�डस�लाइ भु�ानी ४८८००९ गो�बारा भौचर मा� सँल� िबल भरपाइ र �माण कागजात नभएको

१३८।०७८।
३।३१

उपभो�ा सिमितलाइ भु�ानी १७७७८५० गो�बारा भौचर मा� सँल� िबल भरपाइ र �माण कागजात नभएको

७३।०७८।
३।२०

अनुगमन भ�ा भु�ानी ४०५३०० भु�ानी िदन बाँक�को िबबरण सँल� गरी पदा�धकारी कम�चारीलाइ मिहनाको ३
बटाको दरले ३६ पटकको अनुगमन भ�ा भु�ानी गरेकोमा सो पु��ाइ गन�
कागजात �माण सँल� नभएको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२४।०७८।
३।३०

सािबक बडा न २ र ३ मा कृिष सडक
िनमा�ण

४१८१० �मुपाइप जडान बापतको खच� लेखेकोमा ख�रद िबल सँल� नभएको

१३६।०७८।
३।३०

सािबक बडा न ६ मा कृषी सडक िनमा�ण २३५३०८ कुल मु�याँकन � १०९४८७८ म�ये � ८५९५६० को मा� िबल भरपाइ सँल�

९।०७८।३।
२८(सँिघय
पु�जगत)

२९२००० गो�बारा भौचर मा� सँल� िबल भरपाइ र �माण कागजात नभएको

८२९४३६०

४३ िबबरण पेश नभएको 
गाँउपा�लकाको काय�लयसँग िमित २०७८।९।२८ मा लेखापरी�णको �ममा फारम न १ देखी १० तथा �थािनय तहको फारमह� तथा लेखापरी�णको �ममा
आब�यक परेको फारमह� भरी पेश गन� अनुरोध गरेकोमा पेश ह�न आएन । तसथ� उ� �यहोराउपर थप िब�लेशण गन� सिकए

४४ िनमा�ण �यबसायीबाट काय� गराएको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४.१ उपभो�ा सिमितले िनमा�ण �यवसायीबाट काय� गराएको : साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७(१३क) अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायले �ा� गरेको कुनै काममा िनमा�ण �यवसायीलाई संल� गराइएको पाइएमा साव�जिनक िनकायले उ� उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायसँग भएको
स�झौता र� गरी �य�तो उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई भिव�यमा �य�तो िक�समको कुनै काम गन� निदने अिभलेख राखी सो काम गन� िनमा�ण
�यवसायीलाई कालो सूचीमा रा�न साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयमा �सफा�रस गनु�पन� �याव�था छ । काया�लयले िन�नानुसार उपभो�ा सिमितले आफुले
�लएको काम िनमा�ण �यवसायीबाट काय� गराएको िवल भरपाई पेश गरी �.५३४५३९२ भु�ानी गरेको छ । साथै अ�य योजनाह�मा उपभो�ा सिमतितको १०
�ितशत अिनबाय� योगदान गनु�पन� उ�ेख भएकोमा उ�े�खत योजनाह�मा योगदान समेत गरेको दे�खएन । नम�स, लागत अनुमान , दर िब�लेशण लगायतका
िबबरणह� सँल� नगरी इशु क�स�टेनस जनकपुरबाट �माणीत नापी िकताब र �रनङ िबल सँल� गरी िनमा�ण �यबसायीबाट काय� गराइ भु�ानी गरेको
िनयमस�मत दे�खएन । य�तो उपभो�ा सिमितको अिभलेख राखी भिब�यमा कुनै काम निदने �यब�था िमलाउनुपन� र �य�तो काम गन� िनमा�ण �यवसायीलाइ
कालो सुिचमा रा�न �सफा�रस गनु�पन� दे�खएको �

भौ िन िमित काय� िबबबरण लागत
अनुमान

काय�स�प� िनमा�ण �वयासीलाइ भु�ानी
रकम

िनमा�ण �यवसायी

८।०७८।३।२८ डीप बो�रङ २४३३५९३ २४३३५९३ २४३५३९२ पशुपित टे�नो िड� �लङ कपन
काठमाडौ

१६।०७८।३।
३०

बडा न १ सचाइ
बोरीङ

२९११४६८ २९११४६८ २९१०००० ,,

५३४५३९२

५,३४५,३९२

४४.२ उपभो�ा सिमितबाट काय� गदा� १० �ितशत जन�मदान नभएको असुल गनु�पन� � ५३४,५०६.१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ बढी दररेटमा भु�ानी 
साब�जिनक ख�रद िनयमाबली २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितसँग संझौता गदा� साव�जिनक िनमा�ण काय�को न�स अनुसार दर िव�लेषण गरी दररेट
िनधा�रण गनु�पन� र सोही िनधा��रत दररेट अनुसार उपभो�ाको योगदान आनुपाितक क�ी गरी भु�ानी गनु�पन� �यब�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले िन�नानुसारको
काय� गदा� दर िब�लेशण मा उ�ेख भएको भ�दा बढी दरले उपभो�ा सिमितलाइ भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

भौ न िमित योजनाको नाम आइटम भु�ानी गनु�पन�
दर

भु�ानी िदएको
दर

बढी भु�ानी
दर

प�रमाण बढी भु�ानी
रकम

१०६।०७८।
३।२९

सोनार टोलमा इनार िनमा�ण Reinforcement 107.4 115.1 7.7 308.48 २१६०

107.078.3.29 बडा न ४ मा इनार िनमा�ण Reinforcement 107.4 115.1 7.7 308.48 २१६०

१२४।०७८।
३।३०

बडा न २र ३ मा कृिष सडक
िनमा�ण

माटो स�याउने पुन�
काय�

156 178.75 22.75 2317.56 52724

१३६।०७८।
३।३०

सािबक बडा न ८ मा कृिष सडक
िनमा�ण

माटो स�याउने पुन�
काय�

156 178.75 22.75 ५५४७ 126195

183239

१८३,२३९

४६ उपभो�ाबाट ख�रद का्य� र काय�स�प� नभएको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६.१ खानेपानी आयोजना िनमा�ण(सँिघय सरकार तफ�  पु�जगत)–साब�जिनक ख�रद िनयमालबी २०६४ को िनयम ९७(६)मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले
पाएको काम आफैले स�प� गनु� पन�छ र उपभो�ा सिमितको योजना छनौट गदा� �ममुलक काय� ह�नुपन� �यब�था छ । गाँउपा�लकाले सँघीय पु�जगत काय��म
अ�तग�त को उपभो�ा सिमित माफ� त गन� प�रबत�न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा सिमित गठन गरी काय� गरेको पाइयो । यसरी काय� गदा� लागत
अनुमानमा पाइप लगायतका सामा�ी ख�रद बापत � ५७५०९९६ र पाइप जडान बापत � ९१३७९४ समेत � ६६६४७९१ को लागत अनुमान तयार गरेको
दे�खयो । यसरी लागत अनुमान तयार गरी ख�रद काय� गदा� उपभो�ा सिमितले ित�पती बालाजी ट� ेडस� धनुषाबाट �ित�पधा� नगराइ पाइप ख�रद गरेको
िनयमस�मत दे�खएन। भु�ानीको लागी २०७८।३।३० मा पेश भएको िबल भरपाइमा ित�पती बालाजी ट� ेडस� धनुषाबाट पाइप ख�रद गरेको समेत कुल �
५९५४१०७ को िवल सँल� गरेको दे�खयो। उपभो�ा सिमितले � ६६५०६६६ को काय� स�प� भएको भिन माय� मू�या�न पेश गरेकोमा पाइप ख�रद तथा
जडान काय�को मा� िवल पेश भएकोमा मु�याँकन अनुसारको िवल भरपाइ �े�तासाथ संल� भएको दे�खएन । तसथ� नपुग िबल भरपाइ स�बधमा यिकन ह�नुपन�
�

६९६,५९९

४६.२ खानेपानी योजनाको लागी पाइप ख�रद गदा� �ित�पधा��मक �पमा ख�रद गनु�पन�मा उपभो�ा सिमितमाफ� त सोझै ख�रद िब�धबाट ख�रद गरेको िनयमस�मत
दे�खएन ।लेखापरी�णको �ममा २०७८।९।३० मा गाउँपा�लकाका �ािब�धक सिहत �थलगत अवलोकन ग�रएकोमा काय�मु�याँकनमा पाइप जडान समेत भै
सकेको उ�ेख भएकोमा िनमा�ण�थलमा पाइपह� जडान नभइ मौ�दात नै रहेको दे�खयो ।यस स�ब�धमा जडान नै नभएको अब�थामा जडान सिहतको
काय�सम�प�् �ितबेदन तयार गन� �ािब�धकलाइ �ज�मेवार बनाउनुपद�छ । यसरी पाइप जडान नै नभएको जडान खच� � ९१३७९४।०० असुल गरी यस
स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �

९१३,७९४
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४७ उपभो�ाको योगदान 

आनुपाितक क�ी - साब�जिनक ख�रद िनयमाबली २०६४ को िनयम ९७ (११) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले िनमा�ण काय� स�प� गरी सकेपिछ
स�ब��धत साव�जिनक िनकायले खटाएको �ािव�धक कम�चारीबाट �य�तो कामको जाँचपास गराई �य�तो िनकायबाट �ा� रकम र जनसहभािगताबाट
�यहो�रएको �म, नगद वा �ज�सी समेत कुल खच�को िववरण सो िनकायमा पेश गनु� पन� र काय�लयले उ� अनुपाितक क�ी घटाइ भु�ानी गनु�पन� �यब�था छ ।
पा�लकाले अ�धकाँस काय� उपभो�ा सिमितमाफ� त गराउद ैआएकोमा काय�पा�लका ले १० �ितशत अिनबाय�र �पमा उपभोब�ाबाट योगदान ह�नुपन� उ�ेख
गरेकोमा िन�न काय��मको भु�ानी गदा� सो अनुसार उपवभो�ा योगदान कि� नगरी बढी भु�ानी भएमकोले असुल गनु�पन� �

भौन योजना उस को नाम काय�मु�याँकन भु�ानी गनु�पन�
रकम

भु�ानी
रकम

बढी भु�ानी
�

०७२।०७८।३।
२०

बडा न ३ मा १ �थानमा �यालो �ुबेल िनभा�ण ५९९३९५ ५३९४५५ ५८३२४७ ४३७९२

७४।०७८।३।२२ बडा न १ िबिभ� ५ र बडा २ मा १ ठाउमा �यालो �ुबेल
िनमा�ण

३७७६६७३ ३३९९००६ ३७९१२४५ ३९२२३९

७५।०७८।३।२२ बडा न १ िबिभ� ४ ठाउमा �यालो �ुबेल िनमा�ण २४२३००० २१८०७०१ २४३०२२५ २४९५२४

०७८।०७८।३।
२२

बडा न १ िबिभ� ठाउमा �यालो �ुबेल िनमा�ण १४५३९९२ १३०८५९३ १४५८०८१ १४९४८८

ज�मा ८३५०५१

८३५,०४३

४८ गत िबगत बष�को िनमा�ण योजनाह�को भु�ानी 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उतरदािय�व िनयमावली 20७७ अनुसार चालु बष�को बजेटले नथा�ने गरी बढी खच� ह�ने गरी दािय�व �सज�ना गन� नह�ने र िबशेष
कारण एवम् प�र��थितबश कुनै �यि� फम�, स�था वा क�पनीसँग भएको स�झौता बमो�जमको रकम खच� शीष�कह�मा चालु बष�को बजेटले नखामेको खच�

१२,५५८,२७३
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�यहोनु� पन� भएमा बीलभरपाई बमो�जमको रकम आगामी बष�मा भु�ानी िदन पन� कारण खोली महालेखापरी�कको काया�लयले तोकेको ढाँचामा भु�ानी िदन
बाँक�को क�चावारीमा चढाई �ावण 15 गते िभ� काया�लय �मुख र कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �मािणत गराई रा�नु पन� र �य�तो भु�ानी िदन
बाँक�को क�चावारी आ�थ�क िबवरणका साथ तालुक काया�लय, स�ब��धत म��ालय, कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय तथा महालेखापरी�कको काया�लयमा
पठाउन् पन� र उ�े�खत खच� बाहेक अ�य खच�ह�को भु�ानी �वीकृत बािष�क काय��ममा समावेश भएको अव�थामा िदन सिकने उ�ेख छ । काया�लयले
आयोजनागत भु�ानी िदन बाँिकको िबबरण गाँउसभाबाट पास नगराइ आ�थ�क बष� २०७६।०७७ को भु�ानी गन� बाँक� आयोजना गत आबको बचतबाट भ्ु�ानी
गन� िनण�य गरेको दे�ख�छ । काया�लयले योजनागत भु�ानी िबबरण तथा योजनागत खाता तयार गरेको छैन । साथै आ�त�रक लेखाप�र�ण समेत नभएको
अब�थामा आ�त�रक लेखापरी�कबाट भु�ानी िदन बाँक�को िबबरण �मािणत गराइ गत बष�का १ करोड ३५ लाख ८५ हजार लागत अनुमानका १४
योजनाह�को १ करोड २५ लाख ५८ हजार िन�नानुसार भु�ानी िदएको छ। जसबाट यस बष� िबिनयो�जत बजेट अनुसारको काय��म सँचालन नह�ने , बजेट
अपया�� नह�ने तथा नयाँ योजना सँचालन गन� किठन समेत ह�ने तथा योजनागत भु�ानी खाता समेत नभएकोले भु�ािनमा आ�त�रक िनय��ण समेत कमजोर
ह�ने ��थित दे�खएको छ । आ�त�रक लेखापरी�ण नगरी भु�ानी बाँक� देखाएकोले भु�ानी बाँक� हो भनी एक�न गन� नसिकएको �

भौ न िमित योजनाको नाम बडा लागत अनुमान भु�ानी रकम �े�तामा उ�ेख काय�
स�प� िमित

३।०७७।७।४ बडा न ५ िब�ुत पोल सान� काम,फा�लपुर पोल र ट� ा�सफम�र
जडान

५ ३१८८८०४ ३०८६८०४ २०७७।३।३१

५।०७७।७।४ बडा न १ देखी ५ स�म ट� ा�सफम�र ख�रद जडान तथा पोल
ख�रद

४०६३९५६ ३८५०००० २०७७।७।२

७।०७७।७।४ �वा��य चौिक भबन र वाल िनमा�ण २ १५५२१८९ १३९६००० २०७७।३।३१

९।०७७।७।५ िबिभ� �थान �मु पाइप जडान ४ २७४७५९ २६६९९० २०७७।३।३१

११।०७७।७।६ शाखा सडकमा मम�त �ाभेल ५ ५४९११६ ४८५००० २०७७।३।३०
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१२।०७७।७।३ िदप�योित सहकारी सँ�था सैड िनमा�ण १ १०९६०४ ९६००० २०७७।३।२९

१३।०७७।७६ कुबर गाह घेरावारा ५ २१९५५१ १९१५०० २०७७।३।१५

१४।०७७।७।६ २५ �थानमा बो�रङ ५ १२६९५५८ ९७०००० २०७७।३।२३

१५।०७७।१०।
१९

८र ९ बडा �ाभेल ५ ४९११३ ४७००० २०७७।३।२९

१६।०७७।१०।
१९

�ुबेल खरीद । �ाभेल १ ९७८०५ ९६५०० २०७७।३।२९

१९।०७७।७।६ बडा न ३ मा �ुबेल िनमा�ण ३ ४७७२१३ ४३०८४२ २०७७।३।२४

२०।०७७।७६ बडा न ३ सामुदाियक ढलान ३ ७६७६९७ ६७९००० २०७७।३।२३

२१।०७७।१०।
२६

बडा न ५ ढलान ३ ७७५२०७ ६७९००० २०७७।३।२३

२८।०७७।७।
२७

ल�मी मािब म��दर िनमा�ण ५ १९०१६० १८१६३७ २०७७।३।३१

१३५८४७३२ १२५५८२७३

४९ उपभो�ा सिमित बाट िनमा�ण काय� �यब�थापन 

गाँउपा�लकाले यो बष� उपभो�ा सिमितबाट अ�धकाँश िनमा�ण काय� गराएको छ । सो अ�तग�त दे�खएका केही सैदा��तक �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन -
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उपभो�ा सिमितको अिभलेख �यब�थापन -बटे�बर गाँउपा�लका �थािनय तहको उपभो�ा सिमित गठन तथा �यब�थापन काय�िब�ध २०७५ को बुदा न
४ मा उपभो�ा सिमित गठन स�ब�धी �यब�था रहेको छ। उपबुदाँ नं क देखी ञ स�म उपभो�ा सिमितको गठन स�ब��ध �यब�था र उपबँुदा न ट मा
आयोजना सँचालन र काया��वयनको लागी सँल� उपभो�ा सिमितको अिभलेख अनुसुची १ बमो�जमको ढाँचामा काया�लयले रा�नुपन� �यब�था रहेको छ
। काया�लयले यसवष� संझौता गरेका कुनैपिन उपभो�ा सिमितको गठन स�ब�धमा पया�� कागजातको अिभलेख राखेको दे�खएन । जसबाट पारदिश�
�पमा उपभो�ा सिमित गठन भएको भ�े आधार भएन । उपभो�ा सिमितको अिभलेखाँकन तथा स�ब��धत �माणकागजात �यब��थत ढँगले रा�नेतफ�
काया�लयले �यान िदनुपद�छ ।
उपभो�ा सिमित छनौट – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा एक करोड स�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो
स�ब�धी सेवा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट गराउन स�ने र यसका लािग स�ब��धत काम र सेवाको �कृित, प�रमाण, ला�े रकम, उपभो�ा
सिमित वा लाभगा्रही समुदायको �यहोन� वा �यहोनु�पन� रकम र अ�य आव�यक कुराह� खुलाई साव�जिनक िनकायले साव�जिनक सूचना �काशन गरी
��ताव माग गन� वा �य�तो सिमित वा समुदाय आफ� ले ��ताव वा िनवेदन पेश गन� स�ने �यव�था रहेको छ । तर काया�लयले यस वष� उपभो�ा
सिमितबाट काय� गराउँदा स�झौता बाहेक संझौता पूव�का उ� �कृया पालना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश ह�न आएन । यसबाट िवकास िनमा�ण
काय�मा उपभो�ा सिमित छनौटको आधार पारदश� र �ित�पधा��मक तवरले भएको दे�खएन । यसबाट िनमा�ण काय�को समय, लागत र गुण�तरमा
असरपन� ह� ँदा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूह छनौट गदा� उ� िनयमावलीको �यव�था पालना गरी पारदश� र �ित�पधा��मक तवरले ग�रनु पद�छ ।
आयोजना ह�ता�तरण -साब�जिनक ख�रद िनयमाबली २०६४ को िनयम ९७(१२) बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� भएपिछ साव�जिनक िनकायले सोको
रेखदेख, मम�त स�भार गन� �ज�मेवारी समेत तोक� आयोजनाको �वािम�व उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु� पन� �यव�था छ
। गाँउपा�लकाले यस बष� सँचालन भएका कुनै पिन योजनाह� उपभो�ालाई ह�ता�तरण गरेको दे�खएन । उपभो�ा सिमितसँगको छलफल , योजना
स�प� प�चातको �ितकृया , आगामी िदनमा योजनाबाट �स�नुपन� �सकाई लगायको छलफल सिहत अपन�ब कायम ह�ने ग�र स�प� आयोजना मम�त,

रेखदेख तथा उिचत संर�णको काय�िब�ध तयार ग�र स�प� भएका आयोजनह� ह�ता�तरण गनु�पन� दे�ख�छ ।
सामा�जक।साब�जिनक परी�ण तथा सुनुबाईः– �थानीय सरकार सँचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ मा �थानीय तहले आ�नो काया�लयबाट स�पादन
ह�ने काय� िमत�ययी एबं द�तापूब�क सँचालन गन� अनुगमन एबं साव�जिनक एबं सामा�जक परी�ण तथा सुनुबाई ज�ता काय��म सँचालन गनु�पन� उ�ेख छ
। गाँउपा�लकाले संचा�लत योजनाह�को अनुगमन गन� काय� गरेतापिन केही योजनाको मा� साव�जिनक एबं सामा�जक परी�ण काय� संचालन गरेको
दे�खयो । सबै योजनाको अनुगमन, सामा�जक तथा साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई को �यब�था गरी िब�ीय पारदिश�ता र जबाफ देिहताको
पालना गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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खच� अनुमोदन -साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(६) बमो�जम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको
�ािव�धक मू�यांकन, िवल भरपाई र खच� �मािणत गन� कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकवाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक
िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । उपभो�ा सिमित माफ� त संचालन भएका आयोजनाह� र िवल भु�ानीको लािग �ािव�धक मू�यांकन पेश गन� गरेको
भएतापिन अ�य िवल भरपाई र खच� �मािणत गन� कागजातह� तथा सिमितवाट खच� अनुमोदन गरेको वठैकको माइ�यटु लगायत �माण र साव�जिनक
तथा सामा�जक लेखापरी�ण गरी सोको �माण सबै योजनाह�को पेश गन� गरेको छैन । िनयमको �ावधान बमो�जम कागजात पेश गन� लगाई योजनामा
भएको खच� पारदश� बनाउनेतफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ ।
योजना �थान तथा चेनेजह� खुलाउने नगरेको– साब�जिनक ख�रद िनयमाबली २०६४ को िनयम ९७(३) मा उपिनयम (२) बमो�जमको ��ताव वा
िनवेदन �ा� भएपिछ स�ब��धत साव�जिनक िनकाय र �य�तो उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले आव�यकतानुसार छलफल, वाता� वा िनमा�ण
�थलको �मण गरी �य�तो काम वा सेवाका स�ब�धमा ख�रद स�झौता गनु� पन�छ र �य�तो स�झौतामा िनयमाबलीमा �यब�था भएबमो�जम काय� गनु�पन�
उ�ेख छ । गाँउपा�लकाले भौितक पुवा�धार िनमा�ण का काय�ह� ज�तै सडक, नाली, �सचाई योजना ज�ता योजना उपभो�ा सिमितमाफ� त काय� गराउँदा
योजना �थल, चेनेज लगायतको िववरण सिहत लागत अनुमानको तयारी, स�झौता तथा नापी सँल� ग�र काय� गनु�पन�मा एकमु� �पमा योजनाको नाम
सँल� ग�र चेनेज नखुलाई नापी तयार ग�र भु�ानी गन� गरेको पाईयो । यसरी िनमा�ण काय�को चेनेज तथा िनमा�ण�थल नखुलाई काय� गदा� दोहोरो
प�रमाणमा भु�ानी ह�ने, गुण�तरीयता कायम नह�ने लगायतका सम�या उ�प� ह�न स�ने दे�खएको छ । गाँउपा�लकाले सडक िनमा�ण काय�मा सु�
�थानलाई सु�य चेनेज तोक� कुनै ख�ड पुरा नभएमा सो ख�डमा काय� नभएको प�रमाण शु�य समेत देखाउने ग�र स�झौता अनुसार कुल प�रमाणको
काय� भए नभएको यिकन ग�र नापी िकताबमा �प� �िब�ट गन� �यव�था िमलाउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० उपभो्�ा सिमितबाट जटील तथा �ािबधकको काय� 
उपभो�ाबाट जिटल िनमा�ण काय�ः–साब�जिनक ख�रद िनयमालबी २०६४ को िनयम ९७(६)मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले
स�प� गनु�पन� र �ममुलक काय� उपभो�ा सिमितबाट मा� गराउन सिकने �यब�था छ । गाँउपालीकाले िबिभ� िनमा�ण काय�मा जिटल �कृित तथा बृहद
िब�लेषण गनु�पन� तथा जौ�खमय�ु िब�ुत पोल सान� तथा ट� ा�सफम�र ख�रद तथा जडाजको काय�समेत उपभो�ा सिमितबाट गराइ भु�ानी गरेको छ । यस
�कारको काय�मा �मको अंश �याद ै�यून रहेने गरेको छ । यसरी िब�ुत बापतको काय� भु�ानी गदा� नेपाल िब�ुत �ा�धकरण सखुवा िबतरण के���ारा तयार
ग�रएको लागत अनुमान तथा मु�याँकन सँल� ग�रएको छ । यसरी उपभो�ाबाट यस �कारको जिटल काय� गराएको िनयमस�मत दे�खएन। तसथ� य�तो जिटल
काय� उपभो�ा सिमितबाट नगराई िनमा�ण �थलको �ािब�धक प�र�ण र �ितबेदन समेत ग�र िदगो �पमा उपयोग ह�ने ग�र िनमा�ण गराउनुपन� दे�खएको �

भौ न काय�िबबरण सँचा�लत
बडा

लागत
अनुमान

काय�स�प� भु�ानी
रकम

३।०७७।७।४ बडा न ५ िब�ुत पोल सान� काम,फा�लपुर पोल र ट� ा�सफम�र
जडान

५ ३१८८८०४ ३१८८८०४ ३०८६८०४

५।०७७।७।४ बडा न १ देखी ५ स�म ट� ा�सफम�र ख�रद जडान तथा पोल ख�रद ०५-Jan ४०६३९५६ ४०६३९५६ ३८५००००

४५।०७७।१२।
३१

िब�ुितय पोल र तार ख�रद ५ ७८९८३७ ७७९४४४ ७०००००

४६।०७७।१२।
३१

िब�ुितय पोल र तार ख�रद ५ ११४१६३६ ११०७३६४ ९७००००

८६०६८०४

८,६०६,८०७

५१ काया�लय भ�दा बािहरको �ािब�धकबाट नापजाँच तथा मु�याँकन १०,९२२,९१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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परामश�दाताबाट मु�याँकन - साब�जिनक ख�रद िनयमाबली २०६५ िनयम ९७(८) मा .साव�जिनक िनकायले उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई
स�ब��धत कामको लािग �ािव�धक सहयोग उपल�ध गराउन नस�ने भएमा सो कामको लािगआव�यक �ािव�धक जनशि� सो सिमित वा समुदाय आफैले
करारमा िनय�ु गन�स�नेछ । �यसरी िनय�ु ग�रएको �ािव�धकलाई िदनु पन� पा�र�िमक साव�जिनक िनकायलेक�ा गरेको क��ट�जे�सीबाट भु�ानी गनु� पन�छ ।
तर �य�तो पा�र�िमक लागतअनुमानको तीन �ितशत भ�दा बढी ह�ने छैन भ�े �यब�था रहेको छ । नुमना छनौट गरी परी�ण गदा� गाँउपा�लकाबाट दरब�दी
अनुसार �ािब�धकको उपल�धता भएको अब�थामा पिन िन�नानुसारको िनमा�ण काय� गदा� काया�लयका स�ब��धत �ािब�धकह�बाट नाँपजाँच मू�या�न नगराई
िन�नानुसारको परामश�दाता फम�का �ािब�धक माफ� त िनमा�ण काय�को मु�याँकन गराई स�ब��धत काय�को नम�स िनद�िशका, दर िब�लेशण, समेत सँल� नगरी
भु�ानी िदएको दे�खयो । यसरी परामश�दाता माफ� त ग�रएका मु�याँकन अनुसार भु�ानी गरेको िनयमस��त दे�खएन। काया�लयका �ािब�धकबाट िनमा�ण काय�
गरेको मू�यांकन गरेको नापी िकताब रिनङ िवल तथा काय�स�प� �ितवेद�न पेश गनु�पन� �

भौ न िमित योजनाको नाम लागत अनुमान तथा काय�स�प� भु�ानी रकम परामश�दाता इ क�पनी

१४।०७७।६।७ बडा न ५ मा २५ �थानमा बो�रङ १२५८१९४ १०००००० जनकन�दनी इ क�स�टै�सी जनकपुरधाम

१९।०७७।७६ बडा न ३ मा टंयबेुल ४७७२१३ ४४३७६७ ,,

७१।०७८।३।२० बडा न ३ �यालो टंयबेुल ३ �थान १७१६२६५ १२००००० ,,

७२।०७८।३।२० बडा न १ �यालो टंयबेुल ३ �थान ५९९३९५ ५८२८६७ ,,

७४।०७८।३।२२ नया �यालो �ुबेल िनमा�ण ३८८९९७४ ३७९१२४५ ,,

७५।०७८।३।२२ बडा न १ �यालो टंयबेुल ४ �थान २४९५६९२ २४४६९५९ ,,

७८।०७८।३।२२ �यालो �ुबेल वडा न १ १४९७६१२ १४५८०८१ ,,

१०९२२९१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ १२७ २०७८-३-३० बढी भु�ानी 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उ�रदािय�ब िनयमाबली २०७७ ३९ अनुसार खच� गदा� �रत पुया�इ खच� ले�नुपद�छ । गाँउपा�लकाले सामुदाियक ढलान िनमा�ण
काय� वडा न १ को काय�को लागी िशव�योित क�सट��सनलाइ काय�मु�याँकन अनुसार � ४९७०३८ मा� भु�ानी गनु�पन�मा � ५००००० भु�ानी िदएकोले
बिढ भु�ानी असुल गनु�पन� �

२,९६२

५३ इिमस 

काया�लयले िब�ालयह�ला◌�इ िनकासा पठाउँदा अिनवाय� �पमा िव�ालयह�ले इिमसमा रेकड� भएको िव�ाथ� सं�या तथा िश�क िववरण अनुसारमा�
िनकासा गनु�पद�छ । काया�लयले िव�ालयह�ला◌�इ िनकासा पठाउँदा इिमसला◌�इ आधार �लएको पाइएन। इिमसको डाटाको आधारमा मा� िनकासा गनु�पद�छ
।

५४ स�टवेयरको �योग 

काया�लयले ��येक िब�ालयको �थायी र अ�थायी दरब�दी र राहतकोटामा काय�रत िश�कह�को नाम, िनयिु� िमित, तलब �ेड र िब�ालयलाई िनकासा जाने
सबै रकमह� दे�खने गरी िब�ालय गत िनकासा खाता अ�ाब�धक गरी रा�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िनकासा खाता तयार गरेको दे�खएन।यसरी
िनकासाका �पमा जाने तलव, भ�ा र िबिभ� अनुदान रकमह�को िव�ालायगत ��थित �प� ह�न सकेन।अत: िब�ालयलाई जाने सबै रकमह� दे�खने गरी
स�टवेयरमा �िवि� गरी िब�ालयगत रकम िनकासाको एिककृत अिभलेख तयार ग�रनु पद�छ।

५५ तलवी �ितवेदन 

िश�ा म��ालयको काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार �थानीय तहले िश�कह�को दरब�दी स�ब�धी िववरण स�ब��धत िश�ा सम�वय इकाईबाट यिकन
गनु�पन� उ�ेख छ । िश�कह�को तलबी �ितवेदन समयमै िश�क िकताबखानाबाट पा�रत गराई िव�ालयको तलबी माग फाराम �जु गरी िश�कको तलब
स�ब��धत िव�ालयको खातामा िनकासा िदनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले यो वष� िश�कह�को तलबी �ितवेदन समयमै पा�रत गराएको पाइएन।समयमै
तलबी �ितवेदन पा�रत गरेर खच� गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ छा�वृती 
िव�ालय संचालन िनद�िशका 207६/77 तथा आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ को उपिनयम ३ अनुसार बजेट रकम िभ�को कुनै रकम
खच�गदा� िवलभरपाइ सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाले गैर आवासीय छा�वृितमा पा�लका ��थत १६ िव�ालयलयह�लाई �. ८,८७,२००।00

स�ब��धत िव�ालयको खातामा ज�मा ग�रिदएको छ । उ� छा�वृ�� म�ये िन�न िव�ालयले िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरेको भरपाई पेश नगरेको तथा उ�
छा�वृितबाट शैि�क ि�याकलापमा परेको �भाव अनुगमनको मू�या�न �ितवेदन �लने नगरेबाट छा�वृ�� िवतरण एवं �भावका�रता स�ब�धमा िव�व�त ह�न
सिकएन । अत छा�वृित िवतरण अव�था र �भावकारीता स�ब�धमा अनुगमन �ितवेदन तयार गनु�पद�छ ।

� सं िव�ालयको नाम छा�वृित रकम

१ िशवशि� मा िव १३६८००

२ ल�मी मा िव ६५२००

३ बौ� म�दीर मा िव ४०८००

४ राज�वरी रानी आिव १५६००

५ ममरा आिव २१६००

ज�मा २८००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ काय�स�प� �ितवेदन 

नेपाल सरकार, िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालय�ारा जारी काय��म काया��वयन पु��तका 207७/7८ अनुसार कामको �गितको आधारमा िनकासा िदई
२०७८ आषाढमा काय�स�प� �ितवेदनका आधारमा पुरै िनकासा िदने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िन�न िव�ालयलाई भौितक पूवा�धार िनमा�ण गन� �
४३००,०००।०० अनुदान भु�ानी गरेको छ । उ� अनुदान खच� गदा� साव�जिनक खरीद ऐन, २०६३ तथा िनयमावली, २०६४ को �यव�था अनुसार खच� गनु�
पन� �यव�था छ । सो अनुसारको �कृया पुरा गरी िव�ालयले भौितक पूवा�धार िनमा�ण गरे नगरेको िवलभरपाई तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश गरेको पाइएन ।
भौितक पूवा�धार िनमा�ण गरेको �माण तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

भौचर र िमित िव�ालयको नाम अनुदान रकम

९४।०७८।२।३ र १५३।०७८।३।२८ �ी जन�ीय मा िव भुच�पुर ३६०००००

�ी देवक� नमूना आ िव ७०००००

ज�मा ४३०००००.००

४,३००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ पा� पु�तक 

गाउँपा�लकाले पाठ\यपुतकको �.१५८२२६०।00 स�ब��धत िव�ालयको खातामा ज�मा ग�रिदएकोमा िन�न िव�ालयह�ले उ� रकमबाट पाठ\यपु�तक
ख�रद गरी तोिकएका िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरेको भरपाई पेश गरेको छैन । पाठ\यपु�तक ख�रद गरी िवतरण गरेको भरपा◌�इ पेश गनु�पन� �.. 655740:

गाउँपा�लकाले पाठ\यपुतकको �.१५८२२६०।00 स�ब��धत िव�ालयको खातामा ज�मा ग�रिदएकोमा िन�न िव�ालयह�ले उ� रकमबाट पाठ\यपु�तक
ख�रद गरी तोिकएका िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरेको भरपाई पेश गरेको छैन । पाठ\यपु�तक ख�रद गरी िवतरण गरेको भरपा◌�इ पेश गनु�पन� �

� सं िव�ालयको नाम छा�वृित रकम

१ िशवशि� मा िव ६१६४३२

२ राज�वरी रानी आिव ३९३०८

ज�मा ६५५७४०

६५५,७४०

५९ 114 २०७८-३-२ फरक शीष�क 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली 20७७ को िनयम ३९ को अनुसार खच� शीष�क प�र�धिभ� रही खच� गनु�पन� �यव�था छ । सशत�
अनुदान वापत �� रकम बजेट तोिकएको काय��ममा मा� खच� गनु�पद�छ । काया�लयले आधारभूत तहका िश�कको तलव भ�ा भु�ानी गन� �� िनकासाबाट
�वा��यकम�ह�को तलब िवतरण काय�मा �. १६,२८,९९६.00 भु�ानी गरेको छ । यसरी तोिकएको काय� भ�दा फरक काय�मा गरेको खच� अिनयिमत भएको �

१,६२८,९९६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० िदवा खाजा 
काय��म काया��वयन पु��तका 2077/78 को दफा न. 7.1 मा िव�ालयलाइ िदवाखाजा अनुदान िनकासा िददा �थानीय तहले िव�ालयको दिैनक हा�जर
पु��तका, परी�ामा सामेल भएको िदन समेतको �ित�लिप िव�ालयका �धाना�यापक र िव�ालय �यव�थापन सिमित अ�य�बाट �मािणत गरा◌�इ �थानीय
तहमा संकलन गरी सं�या यक�न भए प�चात मा� थप अनुदान िदने �यव�था रहेको छ। पिहलो िनकासा रकमको सदपुयोग सुिन��चत भएको यिकन गरी मा�
अक� िनकासा िदने �यव�था रहेको छ । काया�लयले िन�नानुसारका १६ िव�ालयला◌�इ �. ३४,५८,२०५।00 िदवा खाजा रकम िनकासा गरेको पाइयो ।
गाउँपा�लकाको २०७८।४।१४ को प� अनुसार कोरोना महामारीको कारण िव�ालय ब�द भएको अव�थामा खच� ह�न नसकेको िदवा खाजा रकम िव�ालयलाई
िफता� पठाउन गरेको प�ाचार गरेकोमा िन�न िव�ालयह�ले �. ४,५०,९३२।- िफता� गरेको पाइएन । उ� रकम असुल गनु�पन� �

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम

1. िशवशि� नमुना मा िव बटे�वर १५९०७५

2. जनजाती रा �ा िव बटे�वर १३१२८०

3. बौ� म�दीर रा �ा िव २२०२०

4. देवक� नमुना आ िव १६०३५

5. राि�� य �ाथिमक िव�ालय शा��तपुर २५०७

6. का�ल जन�वती रा �ा िव ७४९८५

7. राजे�वरी रािन �ा िव भुच�पुर १८९०

8. राि�� य �ा िव िवजयपुर ४०३५

9. िविप �ाथिमक िव�ालय ३९१०५

४५०,९३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा ४५०९३२

६१ बुक कन�र 
गाउँपा�लकाले बुककन�र िनमा�णको लािग 31 िव�ालयला◌�इ �.९२३३५०.00 िनकासा पठाएकोमा िन�न िव�ालयह�ले उ� रकमबाट िव�ालयले बुक कन�र
तयार गरे नगरेको खुलेको छैन । िव�ालयले उ� अनुदान रकमबाट तोिकएको काय� गरेको �माण पेश गनु�पन� �..

� सं िव�ालयको नाम छा�वृित रकम

१ िशवशि� मा िव २०३४००

२ राज�वरी रानी आिव १८६००

३ ममरादे आिव २९९५०

४ शा�तीपुर मा िव ४२३५०

ज�मा २९४३००

२९४,३००

६२ ओजेटी 
काय��म काया��वयन िनद�िशका 2077/78 अनुसार गाउँपा�लकाले अन द जब ट� े िन� काय��म संचालन गन� �ी िशवश�� नमुना िव�ालयलयको खातामा �.

११,८५,०००।00 ज�मा गरी खच� लेखेको छ । उ� अनुदानबाट िव�ालयले ओजेिट संचालन गरे नगरेको �माण पेश नगरेको तथा उ� अनुदानबाट शैि�क
ि�याकलापमा परेको �भाव अनुगमनको मू�या�न �ितवेदन �लने नगरेबाट अनुदानको �भावका�रता स�ब�धमा िव�व�त ह�न सिकएन । अत ओजेिट
संचालनका लािग ख�रद भएको �सकाई साम�ीको िवलभरपाइ तथा उ� काय� भएको �मािणत ह�ने �माण कागजात पेश गनु�पन� �

१,१८५,०००

६३ नमूना िव�ालय अनुदान

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३.१ नगरपा�लका अ�तरगतको िव�ालय �� िशव शि� नमुना िव�ालय बटे�वरलाई यस आ�थ�क वष�मा नमूना िव�ालयको लागी १५००००००.०० अनुदान
िनकासा गएको छ। नमूना िव�ालयका लागी गएको िनकासको खच� स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� देहायअनुसारका छन

६३.२ नेपाल सरकार िश�ा म��ालय�ारा जारी नमूना िव�ालय �यव�थापन िनद�िशका,2074 को िनयम 9.1 मा �च�लत िश�ा ऐन तथा िनयमाबलीमा भएको �यव�था
अनुसारको िब�ालय कोष ह�ने र नमूना िव�ालयको लागी �ा� ह�ने स�पूण� रकम उ� कोषमा ज�मा ह�ने �यव�था छ तथा उ� कोषको स�ालन �धाना�यापक
तथा िव�ालयका लेखा हन� कम�चारीको संयू� द�तखतबाट ह�ने �यव�था रहेको छ । नगरपा�लका अ�तरगतको �ी िशव शि� नमुना मा��मक िव�ालय
बटे�वरले यस आ�थ�क वष�मा नमूना िव�ालयकोलागी नगरपा�लका माफ� त � 15000000.00 शसत� अनुदान �ा� गरेको छ। उ� िनद�िशकामा नमुना िव�ालय
काय��म स�ब�धी कामको लािग छु�ै लेखापला िनय�ु गनु�पन� �यव�था अनुसार िव�ालयले लेखापालको �पमा काम गन� 2076/5/29 मा परशुराम ठाकुरला◌�इ
िनय�ु� गरेको दे�खएको छ । 2078/1/28 को प� अनुसार िव�ालयले नगरपा�लकाको िनिमत �मुख �शासिकय अ�धकृत �� नारायण यादवको �सफा�रसमा
िनिमित �धाना�यापक �मोद शरण केवट र िश�क िशवशंकर मंडलको नामबाट बँैक खाता संचालन गरेको दे�खयो। िनद�िशकामा �यव�था भए बमो�जम
िव�ालयमा लेखापाल िनय�ु भएको अव�थामा समेत िव�ालयको िश�कबाट खाता संचालन गरेको काय� िनयम िवपरत दे�खएको छ। यसरी िनयम िवपरीत
िव�ालयको खाता संचालन गन� िव�ालयको नमूना िव�ालयको लागी सरकारबाट �ा� अनुदानको खच� स�ब�धमा छानिवन ह�नुपन� �...

१५,०००,०००

६३.३ नेपाल सरकार, िश�ा, िव�ान तथा �िव�ध म��ालय�ारा जारी काय��म काया��वयन पु��तका 207७/7८ अनुसार कामको �गितको आधारमा िनकासा िदई
२०७८ आषाढमा काय�स�प� �ितवेदनका आधारमा पुरै िनकासा िदने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िन�न िव�ालयलाई भौितक पूवा�धार िनमा�ण गन� �
१,५०,००,०००।०० अनुदान भु�ानी गरेको छ । उ� अनुदान खच� गदा� साव�जिनक खरीद ऐन, २०६३ तथा िनयमावली, २०६४ को �यव�था अनुसार खच�
गनु� पन� �यव�था छ । सो अनुसारको �कृया पुरा गरी िव�ालयले भौितक पूवा�धार िनमा�ण गरे नगरेको िवलभरपाई तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश गरेको पाइएन ।
भौितक पूवा�धार िनमा�ण गरेको �माण तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np50 of 72

६४ सामा�जक सुर�ा 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमितिभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा
नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��येक बष� लगत अ�ाव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई
�भावकारी �पमा संचालन गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िवि� गरी अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको
अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय तहको ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण �. ४,४६,१६,८६७।०० िवतरण गरेको छ ।
यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�न छन् -

६५ सामा�जक सुर�ा

६५.१ सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा २७ बमो�जम नेपाल सरकारको संघीय मामीला तथा सामा�य �शासन म��ालयले िनयिमत,

के��ीय प�ीकरण िवभागले िबशेष सूचक बनाइ तथा �ज�ा सम�वय सिमितको काया�लयले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन�
�यव�था भएतापिन यस वष� स�ब��धत िनकायले काय�िव�ध अनुसार अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको पाइएन ।

६५.२ सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा १२ मा मृ�यू भएमा, बसाइँ सरी गएमा, एकल वा िव�वा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको
हकमा पाँच बष� (साठी मिहना) उमेर पूरा भएमा, नवीकरण नगरेमा, एक आ�थ�क बष�को कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेमा बा ब�क माफ� त िवतरण भएकोमा लगातार
एक बष�स�म खाता िन��कृय भएमा वा अयो�य �यि�ले भ�ा �ा� गरेको �मािणत भएमा �य�ता लाभ�ाहीको नाम स�ब��धत �थानीय तहको मूल अिभलेखबाट
क�ा गनु�पन� तथा लगत क�ा ग�रएको �यहोरा अिभलेखमा �प� जनाई स�ब��धत �थानीय तहको वडाका सिचब वा िनजले तोकेको �ज�मेवार पदा�धकारीले
�माणीत गनु�पन� �यव�था छ । लेखापरी�ण �ममा मुल अिभलेख खाता र आ.व. २०७७।७८ मा लगत क�ाको िववरण माग भएकोमा उपल�ध भएन । मुल
अिभलेख खाता र लगत क�ाको �प� अिभलेख �िवि� नभएकाले दफा १२ बमो�जम लगत क�ा गनु�पन� लाभ�ाहीको लगत क�ा भए नभएको र लगत क�ा
गनु�पन� �यि�लाई समेत भु�ानी भएको छैन भनी यिकन गन� सिकएन । यसमा सुधार गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np51 of 72

६५.३ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३३ मा आगामी आ�थ�क वष�मा भ�ा �ा� गन�ह�को िववरण स�ब��धत वडा सिमितह�को
�सफा�रशका आधारमा �थािनय तहको सभामा पेश गनु�पन�, �थािनय तहले संचालन गरेको काय��मको चौमा�सक वा वािष�क �पमा सिम�ा गदा� सामा�जक
सुर�ा काय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को पिन सिम�ा गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीह�को नाम नामेसी स�ब��धत �थािनय तहको
वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा गाउँकाय�पा�लकाको काया�लयले उ�े�खत �यव�था प�रपालना गरेको पाइएन । काय�िव�धमा उ�े�खत �यव�था
प�रपालन गरी सामा�जक सुर�ा काय��मको पारदिश�ता �व��न गनु�पद�छ ।

६६ सामा�जक सुर�ा

६६.१ सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमनको �यव�था गरेको छ । सो बमो�जम पा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र
सरकारी सुिबधा �लने �या��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन गरी �ितवेदन िदएको दे�खएन । सामा�जक सुर�ा भ�ाको द�ुपयोग ह�न निदन पा�लका
�तरीय अनुगमन संय�लाई �भावकारी बनाउँद ैतोिकए बमो�जम भ�ा िवतरण र लगत अ�ाव�धक गन� काय�मा िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

६६.२ सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३५ बमो�जम वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एक पटक सामा�जक सुर�ा
काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� उ�ेख भएतापिन साव�जिनक सुनुवाई गरी जनगुनासो स�बोधन गरेको छैन । काय�िव�धले तोकेको समयमा
साव�जिनक सुनुवाई गनु� पद�छ ।

६७ �मण अिभलेख तथा �ितवेदन 

�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम ४ मा �मण िकफायती ह�नुपन� तथा िनयम १८(१) मा �मण �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले यो वष�
�मण खच� िशष�कमा �मण �ितवेदन �लने गरेको छैन साथै �मण अिभलेख पिन राखेको छैन । �मण अिभलेख र �ितवेदन नराखेको अव�थामा खच� पु�ी गन�
आधार पेश नगरी �. १८,००,०००।०० खच� गरेको छ । य�तो खच�गदा� िमत�यियता प�लाई �यान िदई �मण �ितवेदन �लएर मा� खच� गनु�पद�छ र �मण
अिभलेख समेत रा�नुपद�छ ।

६८ करार सेवा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८.१ �थानीय सरकार संचालन 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 सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ ।
पा�लकाले िविभ� ११ पदमा १६ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. ४४,७५,९००।०० खच� लेखेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

६८.२ �यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) मा पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले��ट� �सयन, चौिकदार, माली, बगँैचे
लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� ५ पद (करार सेवाबाट �लन निम�ने
पदह�) मा ६ जना करार कम�चारी िनयिु� गरी वष�भरीमा �. २१,००,०००।०० भु�ानी अिनयिमत दे�खएको �.

२,१००,०००

६९ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब�धी आधारभूत
�स�ा�त र मापद�ड संघीय कानून बमो�जम ह�ने, दफा ८६(२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब�धी
अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानून बमो�जम ह�ने �यव�था छ । �थानीय तहले कानून नबनाई संिघय सरकारबाट �ा� अनुदान रकमबाट
कम�चारीह�लाई �. १७,२५,०००।०० �ो�साहन भ�ा खच� गरेको छ । आ�त�रक आय �याद ै�यून रहेको (�. २० लाख) अव�थामा यस �कारको सुिवधा
िदन िम�ने आधार दे�खएन । य�तो खच�मा िनय��ण गन�पन� दे�खएको �.

१,७२५,०००

७० स�ाहकार 
मधेश �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५(पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा �थानीय तहका
�मुख तथा उप �मुखले �वक�य सिचव।स�ाहकार।विकल रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा
८३(८) मा तोिकएको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूित� गन� नह�ने उ�ेख छ । गाउँपा�लकाले कानूनी स�ाहकारको �पमा �ी िदपक बहादरु केसीलाई िनय�ु
गरी �. १५६०००।०० भु�ानी गरेकोमा उ� खच� िनयिमत नदे�खएको �.

१५६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७१ मम�त 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३६(५) मा खच�को पु�याई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ। पा�लकाले यो वष�
सवारी साधन तथा अ�य मेिशनरी औजार मम�त शीष�कबाट �. १५,३७,४८५।०० खच� लेखेकोमा मम�त आदेश संल� गरेको दे�खएन । साथै मम�त अिभलेख
समेत समेत राखेको छैन । कुन कुन मेिशनरी तथा सवारी साधन मम�त गरेको हो यिकन गन� आधार दे�खएन भने मम�त आदेश आदेश तथा स�ब��धत
उपयोगकता�बाट मम�त स�प� भएको �मािणत गराई नराखेकोले मम�त खच�को पु�ी ह�ने अव�था नदे�खएको �.

१,५३७,४८५

७२ �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िब�ध िनयमाबली, २०६४ को िनयम ४६ र ४७ मा काया�लयले ख�रद गरी वा अ�य कुनै �कारले �ा� गरेको �ज�सी मालसामान एक वष� भ�दा वढी
ख�ने �कृितको भए म.ले.प.फारम नं. ४०८ ख�ने �ज�सी खातामा र नख�ने �कृितका भए म.ले.प. फाराम नं. ४०७ मा आ�दानी जनाई अिभलेख रा�नुपन�
�यव�था छ । काया�लयले िन�नानुसारको � ६७०,८३४।०० को सामान ख�रद गदा� ख�रद आदेश, माग फाराम तथा ख�रद गरेका सामानह� काया�लयको
�ज�सी खातामा दा�खला गरेको छैन । �ज�सी दा�खला गरेको तथा खच� भएको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं. र िमित फम�को नाम िववरण रकम

२७४।०७८।३।२ आइटी जोन र क�यटुर गेलरी १ थान �यापटप र २ थान डे�टप १८८०८९

२७५।०७८।३।२ आइटी जोन, क�यटुर गेलरी र �यू सफल इ�टर�ाइजेज ि��टर तथा कािट�ज लगायतका साम�ी ३९२१११

३०२।०७८।३।१३ �ी जानक� ट� ेडस� इ�भटर ५९५५९

३४१।०७८।३।२५ याचना इ�टर�ाइजेज ि��टर ३१०७५

ज�मा ६७०८३४

६७०,८३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३ तलबी �ितवेदन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा अिनवाय� �पमा ��येक वष�को तलवी �ितवेदन पारीत गराई मा� तलव भ�ा खच� ले�नुपन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले कम�चारीलाई तलव भ�ा �. ९९,९८,०३४।०० भु�ानी गदा� तलवी �ितवेदन पा�रत नगराएकोले भु�ानी भएको तलव तथा �ेड िभडान गन�
सिकएन । काया�लयले अिनवाय� �पमा तलवी �ितवेदन पा�रत गराई मा� तलव भ�ा खच� ले�नुपद�छ ।

७४ िव�ुत महशुल 

गाँउपा�लकाले िव�ुत �ा��करणलाई समयमा नै िवलको रकम भू�ानी गरी छुट �लनु पन�मा िन�नानुसारको िबलमा थप द�तुर (जरीवाना) खच� लेखेको �.

गो.भौ./िमित मिहना िबल रकम थप द�तुर

७०।२०७७।८।१७ आ��वन ८४१६० २१०१०

काित�क ३४८४ ३४८

१२३।०७७।१०।१९ मं�सर १८७३८ ४६८५

आ��वन १३७१४ ३४२९

ज�मा २९४७२

२९,४७२

७५ 313 २०७८-३-२० बोलप� बैठक भ�ा 
साव�जिनक खच�को िम��यियता तथा �भावकारीता कायम गन� बनेको माग�दश�न २०७५ को बुदा न�बर २५ मा काया�लय समयिभ� बसेको कुनैपिन वठैक र
एउटै िनकायका पदा�धकारी तथा कम�चारी स��म�लत बैठकको वठैक भ�ा नपाउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िविभ� िमितमा ७ पटक बोलप� ��ताव खो�न
भनी काया�लय समयिभ�ै वठैक ब�स १२ कम�चारी/पदा�धकारीलाई � ७५६५०।०० बैठक भ�ा भु�ानी गरेको छ । काया�लय समयमा बसेको बोलप� ��ताव
वठैक भ�ा असूल गनु�पन� �.

७५,६५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६ गैर सरकारी सं�थाबाट काय� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतना स�ब�धी तालीम, अिभमुखीकरण, सव�लकरण, मूल�वाहीकरण ज�ता काय� िछटोछ�रतो, �भावकारी
र िमत�ययी ह�नेभएमा गैरसरकारी सं�थाबाट गराउन स�ने �यव�था छ। साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९९(१) मा �य�तो कामको लािग ला�े
रकम को मोटामोटी लागत अनुमान तयार गरी ९९(२) बमो�जम दता� भएको र िनयम १८ बमो�जमको मौजुदा सुिचमा समावेश भएका गैर सरकारी सं�थालाई
क��तमा १५ िदनको सूचना �काशन गरी �यूनतम रकम ��ताव गन� ��तावदाताको आ�थ�क ��ताव �वीकृत गरी िनयमावलीको िनयम ९९ बमो�जम मु�य
अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेका सं�थाबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�था पुरा नभएका िन�नानुसार सं�थाबाट
जनचेतना स�ब�धी ता�लम संचालन गरेको छ । सो काम गराउन स�ने �मता तथा अ�य िवषयह� यिकन नगरी िन�नानुसार �. १४,०६,४८६।- खच� गरेको छ
। �थानीय जन�ितिन�धह� िनवा�िचत भएको ४ वष� पिछ जन�ितिन�धको काम, कत��य ज�तो िवषयको अिभमू�खकरण काय��मको औिच�य समेत दे�खएन ।
य�तो अनु�पादक काय�मा खच� गरेको अिनयिमत दे�खएको छ �

भौ.नं./िमित फम�को नाम काय��म रकम

१६९/२०७७/११/१३ िम�थला समाज िवकास के�� उ.स.का पदा�धकारीह�लाई सकारा�मक सोच स�ब�धी ता�लम काय��म २४३९८५

१६७/२०७७/११/११ �ािमण �े� िवकास के�� घरेलु मिहला िहंसा िनय��ण ता�लम ४७९२२२

१८९/२०७७/१२/२३ ि�र�न परामश� सेवा �ा. �ल. जन�ितिन�धह�को काम, कत��य र अ�धकार स�ब�धी अिभमूखीकरण ता�लम ३८७४६२

१९०/२०७७/१२/२३ जन �रणा के�� बाल�म उ�मूलन स�ब�धी सचेतनामूलक काय��म २९५८१७

ज�मा १४०६४८६

१,४०६,४८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७७ स�टवेयर मम�त 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (१) मा खच�को पु��ाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले
देहायका ४ स�टवेयर मम�त गरी �. १४,१६,०००।०० खच� लेखेको छ । उ� स�टवेयर उ�े�य अनु�प �योग गरेको दे�खएन । आव�यकता बेगर मम�त ग�रनु
िनयमित नदे�खएको �

गो.भौ.नं./िमित स�टवेयर भु�ानी पाउने रकम

२४।०७७।७।
५

पेरोल �यव�थापन �णाली स�टवेयर वािष�क सपोट� र प�रमा�ज�त
म.ले.प.फा.ह� िनमा�ण

स�टेक इ�फो�सस �ा. �ल. ८४०००

(३०१२१२५५७)

९३।०७७।८।
२१

मालपोत तथा भूमीकर र आय लेखा स�टवेयरको वेवमा �तरो�ती तथा
डाटा माइ�ेसन जडान

शांि�ला इ�फरमेिट�स �ा. �ल.

(३०१५४४७७३)

४४००००

२२०।०७८।
१।२३

�ज�सी �यानेजमे�ट �स�टम स�टवेयर �ोपट� आइ. टी. सोलुसन ४४६०००

(६०९९२६६०४)

२२१।०७८।
१।२३

इ हा�जरी िडभाइस र स�टवेयर फुलवारी इ��जनीय�र� �ा. �ल.

(६०६८३६५६०)

४४६०००

ज�मा १४१६०००

१,४१६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७८ ३५१ २०७८-३-२८ राज�व परामश� सिमित बैठक भ�ा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम (वठैक खच� ) खच� गदा� उप��थितका आधारमा खच� गनु�पन�
�यव�था छ । गाउँपा�लकाले िविभ� िमितमा राज�व परामश� सिमितको वठैक (उपा�य� को संयोजक�वमा) बसेको भिन ११ जना कम�चारी|�ितिन�धलाई
(उपा�य� सिहत) �. ५२५००।०० बैठक खच� भु�ानी लेखेको छ । उ� वठैकको उप��थित माइ�यटुमा संयोजक (गाउँपा�लका उपा�य�) नै अनुप��थत
रहेको दे�खएको छ । सिमितको संयोजकको अनुप��थितमा उ� वठैक भएको हो भ� स�ने आधार दे�खदनै । वठैक बसेको �मािणत ह�ने आधार �माण पेश
ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

५२,५००

७९ लगबुक 

सरकारी खच�मा �भावका�रता तथा िमत�यियता कायम गन� माग�दश�न, २०७५ अनुसार सरकारी खच�लाई िकफायती गन� त�रका सुझाएको छ । लगबुक तथा
कुपनको �योग भएको पाइएन । �यव��थत ढंगले कुपन तथा लगबुकको �योग गरी आ�त�रक आयलाई म�यनजर गद� य�ता खच�मा िमत�यियता अपनाउनु
पद�छ।

८० २५७ २०७८-२-२४ संवेदनशील �कृितको काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ वमो�जम संवेदनशील �कृितका काय� उपभो�ा सिमितबाट गराउन नसिकने तथा �ममूलक काय� मा�
उपभो�ा सिमित माफ� त गराउन सिकने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले नेपाल िव�ुत �ा�धकारणको लागत अनुमानको आधारमा िनिम�त साव�जिनक स�पितको
मम�त स�भार उ.स. बाट वडा नं. ५ का िविभ� ठाउँमा पोल जडान तथा पोल र तार मम�त गरेको छ । य�ता संवेदनशील तथा जयाद ै�यून �म उपयोग ह�ने
�कृितको �कृितका काय� उपभो�ा सिमितबाट गराएको कानून स�मत नदे�खएको �.

१,०००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८१ परामश� सेवा 
साब�जिनक िनकायले साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९२ मा उ�ेख भए बमो�जम परामश� सेवाको लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यब�था छ ।
साथै बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना एवम डीपीआर लगायतको अ�ययन गरी �ितवेदन तयार गनु�पद�छ । यस काया�लयले
देहाय बमो�जमको काय�को लािग परामश�को सेवा �लई िव�तृत योजना �ितवेदन तयार गरेको छ । उ� परामश� सेवाको लािग तयार गरेको लागत अनुमानको
न�स�को आधार �प� ह�न आएन । साथै गाँउपा�लकाले सो स�ब�धमा न�स� तयार गरेको समेत दे�खएन । जसबाट बा�तिबक तथा िमत�ययी ढंगबाट खच� भएको
छ भ�े आधार भएन । न�स� िनद�िशकाको पु��ाइ समेत नभएकोले िनयिमत नदे�खएको साथै ती योजनाको लािग यो वष� बजेट िविनयोजन नभएकोले
काया��वयन ह�न नस�ने योजनाको िड.िप.आर. तयार गरी परामश� सेवामा खच� गरेको उपय�ु नदे�खएको �

�.सं. योजनाको नाम परामश�दाता �वीकृत बजेट परामश� सेवा खच� कैफ�यत

१ १० बेडेड ह��पटल िक� इ��जिनयरी� क�स�टे�ट �ा. �ल. ९०६६४५ लागत अनुमानको आधार नभएको

२ महादेव म��दर िवकास ने��ट क�स�ट �ा. �ल. १४९८०९७

ज�मा २४०४७४२

२,४०४,७४२

८२ �ज�सी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमाली, 2076 को िनयम ८६ मा लेखा परी�णमा आ�दानी र खच�को �े�ता पेश गनु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले लेखापरी�ण �ममा �ज�सी �े�ता पेश नगरेको र आ�थ�क वष� भरी ख�रद गरेको तथा अ�य िव�धबाट काया�लयमा �ा� गरेको �ज�सी
मालसामानको आ�दानी खातामा आ�दानी जनाइको दे�खएन । यसरी �ज�सी �े�ता नराखी ख�रद गरेको सामानको आ�दानी नजनाउँदा काया�लयको सामानको
िहनािमना ह�नस�ने दे�ख�छ । यसरी �ज�सी �े�ता अ�ाव�धक नगदा� काया�लयमा भएको स�पितको एक�न तथा िभडान गन� सिकएन । काया�लयमा भएको
य�तो अिनयिमत काय�ला◌�इ छानिवन गरी ख�रद गरको तथा काया�लयमा भएको �ज�सी माल सामानको यिकन ह�ने �ज�सी दा�खला र �ज�सी िनरी�ण
�ितवेदन तयार गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८३ क�चावारी 
अिघ�ो आ�थ�क वष�मा भु�ानी ह�नुपन� रकम कुनै कारणबस भु�ानी ह�न वाँक� रहेमा महालेखापरी�कको फाराम न�बर २२१ (भु�ानी ह�न बाँक�को क�चाबारी)
भरी �मािणत गराएर मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले २०७६।७७ मा �वा��य तफ� का कम�चारीह�को तलव � २६७४३८८।०० भु�ानी ह�न
बाँक�को क�चाबारी संल� नगरी यो आ.व. मा भु�ानी िदएको छ । भु�ानी ह�न बाँक�को क�चावारी संल� नगरी अिघ�ो आ�थ�क वष�को जो�खम भ�ा भु�ानी
गरेकोले उ� रकम अिनयिमत भएको �

२,६७४,३८८

८४ खच�को पु��ाई ँ

�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, 2074 तथा आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१)मा काया�लयले खच� ले�दा
खच�को िबलभरपा◌�इ सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाले िन�नानुसार �. 35,98,955।०० खच� लेखेकोमा खच� पु��ाई गन� गो�वारा भौचर
लगायत िवल भपा�इ �माण लेखापरी�णमा पेश भएन । खच�ला◌�इ पु�या◌�इ गन� आधार �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

भौ नं र िमित िववरण भु�ानी पाउनेको नाम नपुग कागजात रकम �

१६२।०७८।३।३० िश�ा शसत� नखुलेको गो भौ तथा िवल भरपाई ३३०००००

११६।०७८।३।२ पशु सशत� पशु �ािव�धकको तलव िवल भरपाई २१२८८०

१६।०७७।७।१८ अनुगमन मू�या�न खच� आिवद ह�सेन �मण �ितवेदन ५८६००

५१।०७७।१०।२१ आयवु�द योग िशिवर स�ालन आिवद ह�सेन िवल भरपाई तथा काय��मको �ितवेदन २७४७५

ज�मा ३५९८९५५

३,५९८,९५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८५ तलवी �ितवेदन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 मा अिनवाय� �पमा ��येक वष�को तलवी �ितवेदन पारीत गरा◌�इ मा� तलव भ�ा खच� ले�नुपन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले �वा��य सेवाका कम�चारीला◌�इ तलव भ�ा �. १२६७४३८८।00 भु�ानी गदा� तलवी �ितवेदन पा�रत नगराएकोले भु�ानी भएको तलव तथा
�ेड िभडान गन� सिकएन । काया�लयले अिनवाय� �पमा तलवी �ितवेदन पा�रत गरा◌�इ मा� तलव भ�ा खच� ले�नुपद�छ ।

८६ औष�ध ख�रद

८६.१ 19 २०७७-७-२३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा बीस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य�तरको
समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले उ� �ि�या वेगर मेिडगो�ड इ�टरनेशनल �ा �ल
बाट �. १३६९१८६।00 को औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । ख�रद गरेको  औष�धको िवतरण भपा�इ पेश गरेको छैन । ख�रद गरेको औष�धको िवतरण भपा�इ पेश
गनु�पन� �...

१,३६९,१८६

८६.२ ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको,
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फाइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का
उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको,
आपूित� भएका औष�ध एंवम् स�ज�कल सामान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पे�सिफकेसन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद
स�ब�धमा यक�न गन� सिकएन ।

८६.३ औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने गरेको छैन ।
औष�धको खच� घटाउँदा मागफारामको आधारमा घटाउनुपन� एकमु� घटाउने गरेको । तसथ� औष�धको ख�रद, आपूित�, दा�खला तथा खच�को िववरण
अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोिकएको 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 बाँक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८७ गुण�तर परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५(१) अनुसार साव�जिनक िनकायले स�झौता गरेका योजना तथा आपूित� गरेका मालसामान स�झौतामा
उ�े�खत �ािव�धक �पेिशिफकेसन र गुण�तर वमो�जम भए नभएको िनरी�ण वा परी�ण गनु� गराउनुपन� �यव�था छ । काया�लयबाट स�झौता तथा ख�रद
ग�रएका योजना, मे�सनरी औजारह�को भु�ानी गदा� गुण�तर परी�ण गरी �ितवेदन �ा� भएपिछमा� भु�ानी िदने �यव�था िमलाउनुपद�छ ।

८८ योजनाह�को अनुगमन तथा मु�याँकन 

गाँउपा�लकाले यसवष� अ�धकांश िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमतबाट गराएको छ । यसरी ग�रएका िनमा�ण काय�को अनुगमन �थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४
को दफा १६(४) ख (४)मा गाउँपा�लका उपा�य�ले योजना तथा काय��मको अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गन� �यव�था छ । । सो अनुसार गाँउपा�लकाको
उपा�य�को संयोजक�वमा अनुगमन गरी स�प� िनमा�ण काय�को भु�ानीका लािग �सफा�रस गन� गरेको छ । अनुगमन प�चात िदएको केही �ितबेदनमा
योजनाको काया��वयनको पु�याई गन� त�वीर, अनुगमनका �ममा दे�खने �ुटी लगायतको कुराह� उ�ेख भएपिन अ�धकाँस योजनामा सुधारको िनद�शन
लगायतका िबबरणह� नदे�खनाले बा�तिबक लागत अनुमान तथा उ�े�य अनु�प काय��म सँचालन तथा स�प� भएको तथा अनुगमन वा�तिबक भ�दा
�कृयामु�ख मा� भएको छैन भ� सिकएन । साथै केही योजनाह�को स�ब�धमा अनुगमन �ितबेदन समेत सँल� गरको दे�खएन ।स�पुण� भौितक पूवा�धार योजना
ता�लम काय��म , िबतरणमुखी काय��म तथा �मता िबकास काय��मह�को समेत अनुगमन तथा िनरी�ण गरी �ोत साधनको सदपुयोग स�ब�धमा िब�लेशण
गनु�पद�छ । अतः ऐन कानुनले �यब�था गरे अनुसार कामको गुण�तर कायम भए नभएको स�ब�धमा �ािव�धक एवं अनुगमन काय�लाई �ज�मेबार बनाई िनमा�ण
तथा अ�य काय�को गुण�तर कायम ह�नुपद�छ ।

८९ योजना काया��वयन र �कृित 

योजना र काया��वयनः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमो�जम �थानीय तहले योजना वनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र
�ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमक�करण गनु�पन� �यव�था छ । साथै योजना वनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत
तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन� �यव�था छ । सो अनुसार दीघ�का�लन �कृितका आयोजनाह�को सूची तयार गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९० लागत अनुमान 

साब�जिनक ख�रद िनयमाबली २०६४ को िनयम १० को उपिनयम (१) मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनयम ९ को
अधीनमा रही तयार गनु� पन� �यब�था रहेको र उपिनयम २ मा उ� लागत अनुमान तयार गदा� �योग ग�रने न�स स�ब�धी �यब�था रहको छ । गाँउपा�लकाले
सँचालन भएका योजनाह�को लागी आ�नै छु�ै न�स� नभएकोले �थािनय पुबा�धार तथा िबकास िबभागको नम�स �योग भएको जनाएको छ । साथै केही
योजनाह�मा एक भ�दा बढी िनकायको नम�स �योग गरी लागत अनुमान तयार गरेको दे�खयो । गाँउपा�लकाले �थािनय �ोत साधन, �मशि� तथा िनमा�ण
सामा�ीको उपल�धता समेत िब�लेशण गरी िकफायित नम�सको �योग गनु�पद�छ ।

९१ 365 २०७८-३-३० आक��मक लाभ कर 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७ पुर�कार रकममा आक��मक लाभकर कि� गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाका काया�लय सहयोिग श�ुधन म�डलले
फुटवल काय��म स�ालन गन� �लएको �. २५००००।०० पे�क� फ�यौट गदा� उ� फुटवल काय��ममा �थम ि�ितय र तृितय ह�ने देहायका िवजेता टोली
�मुखह�लाई �.८००००।०० पुर�कार भु�ानी िदएको छ । पुर�कार िव�रण गदा� आक�मीक लाभकर (२५%) ले ह�ने � २००००।०० क�ी गरेको पाइएन ।
आक��मक लाभकर असुल गनु�पन� �

� सं पुर�कार पाउनेको नाम पुर�कार रकम आक��मक लाभ कर �

१ िवनोद राय ४०००० १००००

२ राकेश चौधरी २०००० ५०००

३ राजे�� राय २०००० ५०००

ज�मा ८०००० २००००

२०,०००

९२ खच�को पु�याई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा �माण कागजात तथा िवल भरपाई राखी खच� ले�नुपन� �यव�था छ ।
पा�लकाले िन�नानुसारको � ४०३४९७५।०० भु�ानी गदा� आव�यक �माण कागजात संल� गरेको छैन । खच�को पु��ाई ह�ने �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा

४,०३४,९७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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असुल ह�नुपन� �.

भौ नं
िमित

भु�ानी पाउने �योजन /िववरण नपुग कागजात भु�ानी
रकम

११४।
०७७।
१०।१६

नखुलेको �याियक सिमितको
संचालन खच�

िवल भरपाई २५२५०

११५।
०७७।
१०।१६

नखुलेको वडा काया�लयको
�शासिनक खच�

िवल भरपाई ७००००

१७२।
०७७।
११।१३

नखुलेको नखुलेको िवल भरपाई भ�दा बढी भु�ानी ३०७२२

२१७।
०७८।
१।२०

वेव सफ� र नेपाल
क�यिुनकेशन
�स�टम �ा �ल

इ�टरनेट शु�क िवल भरपाई भ�दा बढी भु�ानी ४५८७२

३२७।
०७८।
३।२३

शुभम मोटर पा�स सवारी साधन मम�त
खच�

मम�त आदेश ५८२००

२७९।
०७८।

इ�फोसेक मोटश� मेिशनरी औजार
मम�त

मम�त आदेश तथा लागत ��टमेट ९९६६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३।३

२८९।
०७८।
३।४

�यू सफल
इ�टर�ाइजेज

मेिशनरी औजार
मम�त

मम�त आदेश तथा लागत ��टमेट ९९८९२

३४८।
०७८।
३।२९

नव दगुा� मेिडकल
हल

औष�ध ख�रद दा�खला तथा ह�ता�तरण फाराम ४९९३६५

१९२।
०७७।
१२।२३

नखुलेको नखुलेको �े�ता पेश नभएको ५०००००

३३१।
०७८।
३।२४

िदनेश जनरल
स�लायस�

झुल ख�रद िव�रण भरपाई ४९९४६०

५८।
०७७।
८।१५

िनगु�ण कुमार महतो वठैक भ�ा भरपाई र माइ�यटु ४००००

३५५।
०७८।
३।२०

सुरेस कुमार महतो खेलकुद साम�ी
ख�रद

दा�खला �ितवेदन तथा ह�ता�तरण फाराम १८५०००

�म भौचर
न�बर
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३५६।
०७८।
३।२२

नमोबु� कृषक
सहककारी सं�था

अनुदान भु�ानी िवल भरपाई ३०००००

३६०।
०७८।
३।३०

दधुमती िमिडया �ा
�ल

गाउँपा�लकाको
�परेखा �शारण

िदनको १ घ�टाका दरले ३० ��ला रेिडयो काय��म �शारण खच� कोटेशन
िवनानै �.४९८३३०।०० भु�ानी भएकोले उ� खच�को न�स िनद�िशका
समावेश गनु�पन� ।

४९८३३०

२८४।
०७८।
३।३

िदनेश जनरल
स�लायस�

मसल�द तथा साम�ी
खच�

दा�खला �ितवेदन तथा कोटेशन ४६८४२४

१४६।
०७७।
१०।२७

सुलेखा कुमारी
महतो

कम�चारीह�लाई
बजेट तजु�मा स�ब�धी
ता�लम

काय��म काय�योजना तथा काय�स�प� �ितवेदन २०००००

१५३।
०७७।
१०।२८

कौशल िकशोर
महतो

खेलकुद काय��म
वडा २

काय��म काय�योजना तथा काय�स�प� �ितवेदन ३०००००

२३१।
०७८।
२।३

राजाराम हाड�वेयर कल जडान जडान �ितवेदन ११४७९४

ज�मा ४०३४९७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९३ 322 २०७८-३-२२ �यायीक सिमित बैठक भ�ा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गदा� उप��थितका आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाले �याियक सिमितको वठैक भ�ा खच� ले�दा २०७७ असोज ३० गतेको २ वटा वठैक माइ�यटु समावेश गरी वठैक भ�ा भु�ानी �लएको पाइयो ।
एकै िमितमा २ पटक बैठक बसेको भिन भु�ानी भएको �. ५१००।- असुल ह�नुपन� �.

पिद�धकारीको नाम पद बढी भु�ानी रकम

�ी �िमला िगरी उपा�य� ८५०

�ी �� नारायण यादव िन ��अ ८५०

�ी सुमन कुमार पुरी लेखा अ�धकृत ८५०

�ी िहरालाल महतो कम�चारी ८५०

�ी पु�पलाल महतो कम�चारी ८५०

�ी िनगु�ण कुमार महतो कम�चारी ८५०

ज�मा ५१००

५,१००

९४ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार संचालन 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 पा�लकाले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �. १७,१३,०००।०० खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

९५ भु�ानी िदन बाँक�को क�चावारी ७,२६४,३१०

�म भौचर
न�बर
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अिघ�ो आ�थ�क वष�मा भु�ानी ह�नुपन� रकम कुनै कारणबस भु�ानी ह�न वाँक� रहेमा महालेखा परी�कको फाराम न�बर २२१ (भु�ानी ह�न बाँक�को क�चाबारी)
भरी �मािणत गराएर मा� खच� ले�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले २०७६।७७ िन�नानुसार खच� �.७२६४३१०।०० भु�ानी ह�न बाँक�को क�चाबारी संल�
नगरी यो आ.व. मा भु�ानी िदएको छ । भु�ानी ह�न बाँक�को क�चावारी संल� नगरी अिघ�ो आ�थ�क वष�को दािय�व यो वष� भु�ानी गरेकोले उ� खच�
अिनयिमत दे�खएको �.

गो.भौ./िमित िववरण रकम

४।०७७।६।
२८

पदा�धकारीह�को २०७६ काित�क दे�ख २०७७ असोज स�मको तलब र भ�ा भु�ानी ६०५९७४७

७।०७७।६।
२९

आ.व. २०७६/७७ को कम�चारीह�को संचयकोष ना ला कोष लगायतका रकम बै� दा�खला ४५८४४४

१८।०७७।
७।५

आ.व. २०७६/७७ को मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ख�रदको एकमु� िववेक जनरल �टोर (६१२१८९६४१) लाई
भु�ानी (मू.अ. करमा दता� नभएको)

३२१११०

७१।०७७।
८।१७

आ.व. २०७६/७७ को िदपेश जेनरल स�लायस�को मु.अ.कर दाखीला २८६००

७२।०७७।
८।१७

आ.व. २०७६/७७ को िट िड एस ब�क दा�खला ५७९०

७३।०७७।
८।१७

आ.व. २०७६/७७ को कोशी �ाउ�डवाटरको मु.अ.कर रकम दा�खला १६४२४६

७४।०७७।
८।१७

आ.व. २०७६/७७ को सौय� इनज� �ा.�ल. को मु.अ.कर रकम ब�क दा�खला २८२१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५।०७७।
८।१७

आ.व. २०७६/७७ को जनकपुर क�सट��सन ए�ड �ुवेल िड� �ल�को मुअकर रकम ब�क दा�खला १७६००२

७६।०७७।
८।१७

आ.व. २०७६/७७ को जनकपुर टुडे िमिडया �ुपको मुअकर रकम ब�क दा�खला २२१५२

ज�मा ७२६४३१०

९६ दह�र बह�र

९६.१ निदज�य पदाथ� िव��: ब�े�वर गाउँपा�लका �े� भएर व�े औरही, बसही, सुखजोड, िव�ही र बडहरी खोलाबाट आई.ई. �ितवेदन अनुसार ��येक वष� ३९२१६
घनिमटर ढंुगा वालुवा, िगटी उ�खनन् गन� सिकनेमा गाउँपा�लकाले उ�खनन गन� सिकने ढंुगा, िगटी, वालुवाको सीमा िनधा�रण नगरी िमित २०७७।८।११ मा
सु�खाजोर, औरही र बडहरी खोलाको उ�खनन काय�को लागी राजधानी दिैनकमा �कािशत सूचना बमो�जम पन� आएका बोलप�दाता म�ये सबैभ�दा बिढ
कवोल गन� िन�न फम� संग िमित २०७७माघ २३ दे�ख २०७८जे� मसा�त स�मका लािग उ�खनन िव�� िवतरणको लािग स�झौता भएकोमा दे�खएको �यहोरा
देहायबमो�जम रहेका छन् :

�स.नं. खोला फम�को नाम कवोल अंक

१ सुखजोड खोला स�यम िशबम िनमा�ण सेवा िम�थला ६ ९५१०००

२ बडहरी खोला ,, २५५१०००

ज�मा ३५०२०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�झौताको बँुदा न�बर २ मा िनकासी पैठारी भएको निदज�य पदाथ�को ब�े�वर गाउँपा�लकाले तोकेकोमा सो बमो�जम र नतोिकएकोमा �च�लत दरव�दी
बमो�जम ला�े कर महसुल उठाउने उ�ेख भएकोमा गाउँपा�लकाले दर तोकेको पाइएन । जसले गदा� फम�ह�ले कुन दररेटमा कित र�सद �योग गरी कर
संकलन गय� सो यिकन गन� सिकएन । यस स�ब�धमा छानिवन गरी एिकन गनु�पद�छ ।
IEE �रप�ट अनुसार ��येक वष� २१६०० घनिमटर िगटी, बालुवा, रोडा संकलन गन� सिकनेमा ठे�का ब�दोब�तको लािग �कािशत सूचनामा कित
प�रमाणमा िगटी, बालुवा, रोडा संकलनको लािग ठे�का लागेकोमा कित प�रमाण उ�खनन भयो �यसको चलानी तथा अनुगमन �रप�ट समेत पेश
नभएकोले संकलन प�रमाण यिकन गन� सिकएन । उ�खनन प�रमाणको अिभलेखा�न र अनुगमन नह� ँदा अ�या�धक दोहन ह�न स�ने स�भावना रह�छ ।
�यसमा िनय��ण गनु�पद�छ । ��येक वष� 4,21,964.16 �यिुवक िफट िगटी, बालुवा, रोडा संकलन गन� सिकनेमा ठे�का ब�दोब�तको लािग �कािशत
सूचनामा कित प�रमाणमा िगटी, बालुवा, रोडा संकलनको लािग ठे�का लागेकोमा कित प�रमाण उ�खनन भयो �यसको चलानी तथा अनुगमन �रप�ट
समेत पेश नभएकोले संकलन प�रमाण यिकन गन� सिकएन । उ�खनन प�रमाणको अिभलेखा�न र अनुगमन नह� ँदा अ�या�धक दोहन ह�न स�ने स�भावना
रह�छ । �यसमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

९६.२ ब�े�वर गाउँपा�लका �े�िभ�का २ नदीह�मा ढु�ा, िगटी, उ�खनन्, संकलन र ढुवानी काय�का लािग २०७७।९।१७ मा भएको स�झौता कबु�लयतनामा अनुसार
गाउँपा�लकामा बुझाउनुपन� रकम नबुझाएको ह� ँदा �च�लत कानुन बमो�जम ज�रवाना सिहत असुल ह�नुपन� �.

ठे�का न�बर नाम स�झौता
रकम

बुझाएको
रकम

बैक जमानत जफत
रकम

स�झौता अनुसार नबुझाएको
रकम

(िमित २०७८।७।
२२)

1 सुखजोड खोला तथा बडहरी
खोला

स�यम िशबम िनमा�ण सेवा
िम�थला ६

३५०२००० ९००००० १२७५५०० १३२६५००

१,३२६,५००

�म भौचर
न�बर
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९६.३ ठे�का �वीकृत भए प�चात कबुल रकमको १३% मू�य अिभवृि� कर र १.5% अि�म आयकर असुल गरी दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । सो अनुसार
काया�लयले कवोल रकम �.३५,०२,000। को 13% ले ह�ने मू�य अिभवृि� कर �.४,५५,२६0। र अि�म आयकर �.५२,५३०। समेत �.५,०७,७९0।
रअसुल गरी दा�खला नगरेकोले स�ब��धत फम�बाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

५०७,७९०

९६.४ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का वापत व�यौता रकम
समेत असुली गन� �यव�था छ । पा�लकाले उ�नुपन� रकमको लगत तयार गरेको छैन । �ा� भएको रकम मा� आ�दानी गन� गरेको छ । आय ठे�का, स�प��
िबि�, मालपोत, अ�तशु�क, आय ठे�का, कर द�तुरको वडागत लगत तयार नगरेवाट व�यौता दे�खन स�ने अव�था रहेन । राज�व असुलीलाई �यव��थत
गनु�पद�छ ।

९७ िबभा�य कोषमा रकम बाँडफाँड 

�थानीय तहह�को िवभा�य कोष – �देशह�को आ�त�रक आय �याव�थापन गन� बनेको कर तथा गैरकर राज�व स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढु�ा,
िग�ी, बालुवा, दह�र बह�र शु�क मानोर�न कर लागतका शुलक तथा करको स�लनबाट उठेको शु�क म�ये साठी �ितशतले ह�ने रकम �थानीयतहले
�थानीय स��त कोषमा राखी चा�लस �ितशतले ह�ने रकम मा�सक �पमा �देश स��त कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले बाडफाड गनु�पन�
िबभा�यकोषको िहसाव राखेको दे�खएन । जसबाट अित�र� िब�ापन, मनोर�जन कर यथाा�थ असुलीका अिभलेख नह�दा िबभा�यकोषको बारेमा एिकन ह�न
सिकएन । अिभलेख �णाली �यव��थत गरी िबभा�यकोषको रकम बाडफाड गनु�पद�छ । यस वष� खोला ठे�का वापत असुली � २१७५५०० ।- को ४०% ले ह�ने
� ८७०२००।- �देश संिचत कोषमा ज�मा गनु�पन� �

८७०,२००

�म भौचर
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९८ गाँउपा�लकाको आ�त�रक आय 

आ�त�रक आय : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा �थानीय तहले आ�नो कारोवारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको
�सफा�रसमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले राज�व आ�दानीतफ�  म.ले.प.फा.नं. १०८, १०८क र २३
राखेको दे�खएन। ऐनको �यव�था अनुसार म.ले.प.फा.नं. १०८ र म.ले.प.फा.नं. २३ का नयाँ संशो�धत फारम राखी राज�व असुली लेखा �यव��थत गनु�पद�छ ।
काया�लयले आ�तरीक आ�दानीको लागी स�टबेयर �योग गरेको जनाएकोमा सो को �ितबेदन पेश ह�न नआएको तथा स�ब��धत वडाह�बाट �ा� व�क
भौचरलाई दिैनक आ�दानी र�ज�रमा पोि�� नगरी व�कमा आ�दानी भएको र राज�व असूल गन� �यि�को ज�मा गन� �याएको आधारमा आ�दानी वाँधेकोले
खातासंग िभडान गन� स�ने अव�था दे�खएन। साथै बडागत �पमा कित न�बरदेखी कित न�बरस�म राज�ब आ�दानीको र�सद �योग गरी भएको हो सो को
अिभलेख समेत राखेको दे�खएन। यसबाट राज�व चुहावट ह�न स�ने दे�खएकोले �योग भएको स�टबेयर मा राज�व र�सदको न�बरको अिभलेखाँकन ह�ने गरी
िब�बसिनय स�टबबेयरको �योग गनु�पद�छ । काया�लयमा �ाकटर ,जे�सिब मे�सन लगायतको सामा�ी रहेको उ� सामा�ी मम�त स�भारमा � ४४०००० खच�
समेत लेखेको तर आ�दानीको अिभलेख नभएको ,वडागत �पमा �सफा�रस द�तुर लगायतको राज�व उ�ने गरेकोमा सो को िब�वसिनय अिभलेखाँकन
नभएकोले आ�त�रक आ�दानी यिकन गन� अब�था रहेको दे�खएन। यस स�ब�धमा छानिबन गरी आ�त�रत आय यिकन गनु�पन� दे�खएको �

२,०००,४५०

९९ धरौटी 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ६८ मा धरौटी �े�ताको अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� �. १२,३७,६३९।०० धरौटी
िफता� गरेको छ । धरौटी िफता� गदा� �े�तासाथ �ुटी स�याउने अव�धिभ� �ुिटह� स�याएको �माण सिहत तथा काय�स�प� �ितवेदन समावेश गरेको छैन ।
तसथ�, काय�स�प� �ितवेदन �माण पेश गनु�पन� �.

१,२३७,६३९

�म भौचर
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१०० पे�क� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम बमो�जम आ�थ�क वष� िभ�ै पे�क� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले
देहायअनुसार �. ३०,८८,०००।०० पे�क� फ�य�ट गरेको दे�खएन । िनयमानुसार पे�क� रकम असूल फ�य�ट गनु�पन� �.

�स
नं

गो भौ नं िमित पे�क� �लनेको नाम पे�क� �योजन पे�क� रकम

१ १।०७७।४।१ आकृित िनमा�ण सेवा �ा �ल गैर आवासीय भवन िनमा�ण र वडा न १ र २ को �समामा पन� सडककको
आर�स�स िनमा�ण

३०३८०००

२ ४३।०७७।७।
२६

�ी काली जन�योित राि�� य आधारभूत
िव�ालय

उदार राहत तथा पुन�थापना खच� ५००००

३,०८८,०००

१०१ अनुगमन तथा स�परी�ण 
अनगुमन तथा स�पर��ण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� एनको दफा ८४(२)
(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउन ेकाम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनु े�यव�था छ । गाँउपा�लकाबाट बे�ज ुफछंयौट स�ब�धमा अनरुोध
हनु आएन । पा�लकाबाट गत �वगत वष�को बे�जू फ��टको तथा अ�याव�धक बे�जूको ि�थ�त �न�नानसुार देिखएको छ । बे�ज ुफछंयौट तफ�
गाँउपा�लकाल ेसकृयता देखाउनपुद�छ ।

� हजारमा
गत वष�स�मको बाँक�

बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

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

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू(E=A-B+C+D)
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


