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दरूदृष्टि (Vision) 
 

जवाफदेहहिा,पारदलशािा र तनष्ठा प्रवर्दाधन गने र्वश्विनीर् िंस्था हुने। 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्तव्य (Mission) 
 

देशमा स्विन्त्र एवं गुणस्िरीर् लेखापरीक्षण िेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्य मान्यता (Core Values) 

 

स्विन्त्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदलशािा (Transparency) 

जवाफदेहहिा (Accountability) 

व्र्ाविातर्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका ििै 
िरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून िमोजजम तनर्लमििा, लमिव्र्तर्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र औचित्र् िमेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकिाट लेखापरीक्षण 
हुने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकल े
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण िम्पन्त्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी 
गना िक्ने व्र्वस्था छ । उजललखखि िंवैधातनक िथा कानुनी व्र्वस्था एंव नेपाल 
िरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेलशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र 
स्थानीर् िहिँग िम्िजन्त्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्ि स्थानीर् िहको २०७७/०७८ को आचथाक कारोिारको 
लेखापरीक्षण िम्पन्त्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि िाधनको प्राजति र पररिालन िम्िन्त्धमा तनर्लमििा, लमिव्र्तर्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका 
पक्षिाट र्वशे्लषण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा िुधारका लाचग िुझाव प्रदान गनुा िथा िुशािन प्रवर्द्ानमा टेवा 
पुर् र्ाउनु लेखापरीक्षणको उर्ददेश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शुर्दधिा, प्रिललि कानुनको पालना, 
िजेट िथा र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, िावाजतनक िम्पर्त्तको िंरक्षण र उपर्ोग, 
जवाफदेहहिा एवं पारदलशािा, िेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूलर्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्त्िररक आर् र राजस्व िाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् 
िङ्कलन, राजस्व छुट, िजेट अनुशािन, वषाान्त्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनुत्पादक िथा र्विरणमुखी खिा, 
र्ोजना प्राथलमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्िा िलमतििाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकािका 
खाका िजुामा लगार्िका व्र्होरा औलंर्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणिाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको, िेवा प्रवाहमा 
अपेक्षक्षि िुधार हुन निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पर्त्तको दरुुस्ि अलभलेख नरहेको, िञ्िाललि र्ोजना, कार्ाक्रम, 
िेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अलभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्त्िररक तनर्न्त्रण 
कमजोर रहनुका िाथै आन्त्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा 
महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र िेरुजू फस्र्ौट िम्िन्त्धी स्पष्ट कार्ार्वचध िजुामा भएको 
देखखएन । लेखापरीक्षणिाट औलंर्ाएका व्र्होराहरू िुधार गरी गि र्वगिका िेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी 
र्वत्तीर् अनुशािन हुने व्र्वस्था लमलाउनुपदाछ । 

िमर् र जनशक्तिको िीलमििाको िािजुद र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपजस्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीिाट स्थानीर् िहका पदाचधकारीहरूिँग 
छलफल िमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उललेख भएका व्र्होराको कार्ाान्त्वर्निाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा िुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षणमा िहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका ििै पदाचधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा 
िंलग्न र्ि कार्ाालर्का कमािारीहरू ििैलाइा धन्त्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 िंकमणि शमाा, दंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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 महालेखापरीक्षकको कायाालय 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेशशक लेखापरीक्षि महाननदेशनालय, मधेश प्रदेश 
पर िंखर्ााः २०७८।७९ 
ि.नं. ३५१ लमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लखेापरीक्षण प्रतिवेदन । 
श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बिष्णुपुर गाउँपाललका, गाउँ कार्ापाललकाको कार्ाालर्, 
लिराहा । 
 

कैफियत सहहतको राय 

हामीले बिष्णुपुर गाउँपाललकाको आचथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििगँ िम्िजन्त्धि अन्त्र् र्ववरण िथा लेखा 
हटतपणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैफफर्ि िहहिको रार् व्र्क्ि गने आधार खण्डमा उललेख भएका र्वषर्ल ेपाने अिर िाहेक, पेि 
भएको २०७८ आषाढ ३१ मा िमाति भएको आचथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििगँ िम्िजन्त्धि अन्त्र् र्ववरणले स्थानीर् 
िहिगँ िम्िजन्त्धि प्रिललि कानुनिमोजजम िारभिूरूपमा िही िथा र्थाथा अवस्था चिरण गदाछ।  
कैफियत सहहतको राय व्यक्त गने आधार 
१.   गाउँपाललकाले महालेखापरीक्षकिाट स्वीकृि नेपाल िावाजतनक क्षेर लेखामानको ढाँिा पूणारुपमा ििै कारोिार िमावेश नगरी र्वत्तीर् 

र्ववरण िर्ार गरेको छ। 
२. लेखापरीक्षणिाट रू ५करोड ७६ लाख ३ हजार िेरुजु देखखएकोमा  प्रतिफक्रर्ा प्रमाण पेश हुन आएको छैन । उक्ि िेरुजू मध्रे्  अिुल 

गनुापने रू १ करोड १७ लाख ५८ हजार, प्रमाण कागजाि पेि गनुापने रू १ करोड ६६ लाख ८२ हजार, तनर्लमि गनुापने रू २करोड  ७६ 
लाख  १३ हजार र पेश्की रू १५ लाख ५० हजार रहेको छ ।गाउँपाललकाको गिवषा िम्मको रु २४ करोड ६५ लाख ६४ हजार िेरुजू िाँकी 
रहेकोमा र्िवषा िमार्ोजन र िम्परीक्षणिाट फर्छार्ौट एवं र्ो वषा कार्म भएको िेरुजू िमेि हालिम्मको अर्दर्ावचधक िरेुजु ३० करोड 
२८ लाख ७३ हजार रहेको छ । गाउँपाललकाको िेरुजु वगीकरण र अर्दर्ावचधक िरेुजु जस्थति र्ििैाथ िलंग्न छ । 

३.  गाउँपाललकाको लेखापरीक्षणिाट स्रोि र िाधनको प्राजतिको प्रक्षेपण र्थाथापरक नभएको, अिुली लक्ष्र्अनुिार नभएको, कमािारीको 
दरिन्त्दीअनुिार पदपूति ा नभएका कारण र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनुदानको पर्ााति अनुगमन नभएको, 
र्विरणमुखी कार्ाक्रम िञ्िालन गरेको, आन्त्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगार्िका व्र्होरा लखेापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
औलर्ाइएको छ।कार्ाालर्िाट िम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको प्रारजम्भक प्रतिवेदन र्िको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको स्रेस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्िन गरेकोले पाललकाको पेश्की िाहेक िम्पर्त्त िथा दातर्त्व र्फकन 
हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।   

हाम्रो लखेापरीक्षण कार्ा नेपालको िरं्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लखेापरीक्षणिँग िम्िजन्त्धि अन्त्र् प्रिललि कानूनिमोजजम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने 
स्थानीर् िहिँग हामी स्विन्त्र छौँ। त्र्िैगरी स्वीकृि आिारिंहहिाको पालना गरी कार्ािम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राति 
गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्ि गने आधारका लाचग पर्ााति र उपरु्क्ि छन ्भन्त्ने कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
वित्तीय वििरि उपर व्यिस्थापन र लखेाउत्तरदायी अधधकारीको ष्िम्मेिारी 

आचथाक कार्ाबिचध िथा र्वत्तीर् उत्तरदातर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् िरकार िञ्िालन ऐन, २०७४ िथा अन्त्र् प्रिललि कानुन 
िमोजजम िही र र्थाथा हुने गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालिाजी  वा अन्त्र् गलिीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण िारभूिरूपमा गलि 
आँकडा रहहि स्वरूपमा िन्त्ने गरी आवश्र्क आन्त्िररक तनर्न्त्रण प्रणाली लाग ू गने जजम्मेवारी पाललका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ 
कार्ापाललका, अध्र्क्ष र प्रमुख प्रशािकीर् अचधकृि नगरपाललकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रफक्रर्ाको अनुगमनका लाचग जजम्मेवार रहेका छन।्   
वित्तीय वििरिको लखेापरीक्षि उपर लेखापरीक्षकको ष्िम्मेिारी 
          र्वत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी  वा अन्त्र् गलिी िमिेका कारण िारभूिरूपमा गलि आँकडा रहहि होि ्भनी उचिि 
आश्वस्ििा प्राति गरी रार् िहहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उर्ददेश्र् हो।लखेापरीक्षणमा उचिि आश्वस्ििाल े
िामान्त्र् स्िरको आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको हुन्त्छ, िर लखेापरीक्षण ऐन िथा महालखेापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
िरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिगँ िम्िजन्त्धि अन्त्र् प्रिललि कानुनिमोजजम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै 
अवस्थामा पतन ििै प्रकारका जालिाजीजन्त्र् वा अन्त्र् गलिी पत्ता लगाउन िक्ने तनजश्िििा भने हँुदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााल े
िामान्त्र्िर्ा गने आचथाक तनणार्मा नै फरक पाना िक्ने अवस्था देखखएका एउटै वा िमग्रिामा हुने र्वशेष वा जालिाजीजन्त्र् वा अन्त्र् 
गलिीलाई िारभूिरूपमा गलि आँकडा मातनएको छ। 

                                                                                   
        

                                                                                    (पदमराज पौडेल) 
 नार्ि महालेखापरीक्षक 



 

 

 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

बिष्णुपुर गाउँपाललका 
 

बेरुिु बधगाकरि (बबननयोिन, रािस्ि, धरौिी र अन्य कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारष्म्भक बेरुिु प्रनतफियाबाि िर्छायौि बााँकी बेरुिु 

बेरुिु 

अिुल 
गनुापने 

तनर्लमि गनुापने पेश्की 
दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

अतनर्लमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
जजम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाा 
नललएको 

जम्मा 

 

िैर्दधाजन्त्िक
 

लगिी
 

िैर्दधाजन्त्िक
 

लगिी
 

िैर्दधाजन्त्िक
 

लगिी
 

२७ १८० ५७६०३ ० ० ० २७ १८० ५७६०३ ११७५८ २७६१३ १६६८२ ० ० ४४२९५ १५५० 
                                      
 

 

अद्यािधधक बेरुिू ष्स्थनत 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
जजलला गि वषा 

िम्मको िाँकी 
िमार्ोजन र्ो वषाको फर्छार्ौट िाँकी िेरुजु र्ो वषा िम्परीक्षणिाट 

कार्म िेरुजु 

र्ो वषाको िेरुजु कुल िेरुजु िाँकी 

लिराहा २४६५६४ ० १२९४ २४५२७० ० ५७६०३ ३०२८७३ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : िब�णपुुर गाउँपा�लका, �सराहा , िव�णपुुर गाउँपा�लका , �सरहा

काया�लय �मुख रिव�� कुमार महत २०७७-५-२४

काया�लय �मुख िदप कुमार यादव २०७८-११-३० हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख रम ेश गदाल २०७६-१२-१४

बे�जु रकम ५७,६०३,६६९

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १,०३,१७,५०५.१७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २१,७४,००,६६४ चालु खच� १७,३०,६५,९४१.६८

�देश सरकारबाट अनुदान १,९९,४७,००० पँूजीगत खच� १०,३७,४६,१३१.२७

राज�व बाँडफाँट ४,६१,८३,८८३.२६ िव�ीय/अ�य �यव�था १,२८,०९,३१८.९५

आ�त�रक आय २६,२४,३०२.६५

अ�य आय २,०२,३३,४३०.४९

कुल आय ३०,६३,८९,२८०.४ कुल खच� २८,९६,२१,३९१.९

बाँक� मौ�दात २,७०,८५,३९३.६७
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१ प�रचय
प�रचयः- �थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व�धन
गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ ।
मधेश �देश, �सरहा िज�लामा अवि�थत यस नगरपा�लकामा १८,५२२ जनसं�या, २६.३४ वग� �क.�म. �े�फल र ५ वडा रहेका छन ।

२ िव�ीय िववरण
�थानीय संिचतकोषः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा भएका आय-�यय िहसावको
आ�थ�क वष� २०७7/७8 को सम� संिचत कोषको संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छः-

िब�णुपुर गाउँपा�लका
�ा�ीभु�ानी िहसाव

िववरण यसवष� �. गतवष��.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा
�ा�ी (क+ख) ३५,७७,७०,७२६.९१ ३०,६३,८९,२८०.४० ३०,६३,८९,२८०.४० २१,३२,२९,२४८.२८ २१,३२,२९,२४८.२८

क. �ाि� (संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

३४,५३,०५,५०० २८,६१,५५,८४९.९१ २८,६१,५५,८४९.९१ १९,४०,९२,१५९.२८ १९,४०,९२,१५९.२८

११००० कर ५,३९,९८,५४० ४,६१,८३,८८३.२६ ४,६१,८३,८८३.२६ १,०२,५४,८०८.२८ १,०२,५४,८०८.२८
१३००० अनुदान २६,५३,२७,५०० २३,७३,४७,६६४ २३,७३,४७,६६४ १८,३७,५७,३३१ १८,३७,५७,३३१

संघीय सरकार २४,५३,८०,५०० २१,७४,००,६६४ २१,७४,००,६६४ १६,२०,८२,३३१ १६,२०,८२,३३१

�देश सरकार १,९९,४७,००० १,९९,४७,००० १,९९,४७,००० २,१६,७५,००० २,१६,७५,०००
१४००० अ�य राज�व २,५९,७९,४६० २६,२४,३०२.६५ २६,२४,३०२.६५ ८००२० ८००२०

ख. अ�य �ाि� १,२४,६५,२२६.९१ २,०२,३३,४३०.४९ २,०२,३३,४३०.४९ १,९१,३७,०८९ १,९१,३७,०८९
कोषह� १,२४,६५,२२६.९१ १,५१,६५,२२६.९१ १,५१,६५,२२६.९१ १,७९,९४,७३९ १,७९,९४,७३९
धरौटी 0 ५०,६८,२०३.५८ ५०,६८,२०३.५८ ११,४२,३५० ११,४२,३५०

भु�ानी (ग+घ) ३८,८५,४५,२२६.९१ २८,९६,२१,३९१.९० २८,९६,२१,३९१.९० २६,०८,८३,२३५.९८ २६,०८,८३,२३५.९८

ग. भु�ानी (स��त
कोषबाट)

३७,६०,८०,००० २७,६८,१२,०७२.९५ २७,६८,१२,०७२.९५ २४,६७,७४,०२१.२९ २४,६७,७४,०२१.२९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१००० पा�र�िमक /

सुिवधा
९,६७,५९,००० ७,९८,१८,७७०.३१ ७,९८,१८,७७०.३१ ७,५८,६२,२५१.४७ ७,५८,६२,२५१.४७

२२००० मालसामान
तथा सेवाको उपयोग

९,४७,७०,७०३ ७,६१,८३,६१७.३७ ७,६१,८३,६१७.३७ ३,४०,९१,५८७.१४ ३,४०,९१,५८७.१४

२५००० सहायता ४०,६४,००० ३५,३८,००० ३५,३८,००० २,५९,०८८.८५ २,५९,०८८.८५
२६००० अनुदान ४९,००,००० ४७,९२,००० ४७,९२,००० ४५,२८,५५६ ४५,२८,५५६

२७००० सामा�जक
सुर�ा

३,७३,१७,००० ५४,३७,२११ ५४,३७,२११ १,३२,१७,०७४ १,३२,१७,०७४

२८००० अ�य खच� ३७,९८,५४३ ३२,९६,३४३ ३२,९६,३४३ ७३,४१,६५८ ७३,४१,६५८

३१००० गैर िव�ीय
स�प�ी / पँूजीगत खच�

१३,४४,७०,७५४ १०,३७,४६,१३१.२७ १०,३७,४६,१३१.२७ ११,१४,७३,८०५.८३ ११,१४,७३,८०५.८३

घ. अ�य भू�ानी १,२४,६५,२२६.९१ १,२८,०९,३१८.९५ १,२८,०९,३१८.९५ २६,०८,८३,२३५.९८ २६,०८,८३,२३५.९८

कोषह� १,२४,६५,२२६.९१ ८७,९९,१७०.५० ८७,९९,१७०.५० १,२९,५५,६५३.२९ १,२९,५५,६५३.२९
धरौटी 0 ४०,१०,१४८.४५ ४०,१०,१४८.४५ ११,५३,५६१.४० ११,५३,५६१.४०

ङ. यो वष�को बचत
(�युन)

(३,०७,७४,५००) १,६७,६७,८८८.५० १,६७,६७,८८८.५० (४,७६,५३,९८७.७०) (४,७६,५३,९८७.७०)

च. गतवष�को �ज�मेवारी
रकम (अ.�या)

१,०३,१७,५०५.१७ १,०३,१७,५०५.१७ ४,३९,५७,६०४.४७ ४,३९,५७,६०४.४७

वषा��तको बाक� रकम
(ङ + च)

(३,०७,७४,५००) २,७०,८५,३९३.६७ २,७०,८५,३९३.६७ (३६,९६,३८३.२३) (३६,९६,३८३.२३)

ब�क तथा नगद बाक� २,७०,८५,३९३.६७ २,७०,८५,३९३.६७ ७,१७,८६,६०६.५८ ७,१७,८६,६०६.५८

३ लेखापरी�ण �ममा अशुलीः
आ�त�रक राज�व � ३१२२२९० सोको १० �ितशत हज�ना � ३१२२३०, नाग�रक आवास तफ�  � १०९८३००,पा�र�िमक कर � ८९१७२ र
संपरी�णबाट � ८२३९८२ सोको हज�ना � ३१६१८० समेत � ५७६२१५४ लेखापरी�ण �ममा दा�खला भएको छ ।

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाईएन ।
· पा�लकाले २०७७।७८को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको
संिचत कोषमा ट� �सफर गनु�पन�मा आ�थ�क वष� समा� भए प�चात् पिन चालु खच� खतामा र पुजीगत खच� खातामा रकम मौ�दात रहेको पाईयो
· 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 ।
· राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
· 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 गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा
�थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको
पाईएन ।
· �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
· िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन ।
· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो ।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
· �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस नगरेको पाइयो।
· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १३वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ को उपदफा २ अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा
साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
· सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
· पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र
लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन ।
· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
· वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल
पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
· सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ को िनयम अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन�
अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
· िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
· िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख२ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत
नगरी वष�भरीमा तलब खच� लेखेको पाईयो ।
· संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३।१२।२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको
नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

५ कम�चारी करार – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको
आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ ।
तर पा�लकाले िविभ� पदमा ३४ जना कम�चारीह� करारमा राखी � ८९९०१९४ खच� लेखेको छ । 

६ �यायीक सिमित – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको
उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िवबाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष�
फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� ५२ िववाद दता� भएकोमा २५वटा मा� फ��यौट भई २७ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई
ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

७ स�टवेयर ख�रद - 

नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय
मा�यमबाट स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको
िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराउन पन� �यब�था रहेको छ । �थानीय तहले स�ब�धी स�टवेयर ख�रद गरी देहायबमो�जम � ४०३९५० खच�
गरेकोमा ख�रद भएका स�टवेयरको सूचना तथा �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लएको दे�खएन । य�ता स�वेयर �वीकृित �लई �योग गनु�पद�छ ।

गौ�वरा भौचर स�टवेयरको नाम रकम

४३ �यब�थापन तथा दता� चलानी गन� स�टवेयर ४०३९५०

८ अनुदान िफता� – 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको
अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७८ असार मसा�तमा
देहायबमो�जमको अनुदान खच� नभई बाँक� रहेकोमा २०७८।५।९ मा �देश सशत� अनुदान �२७२१५१३ र िमित २०७८।५।१८ मा संिघय सशत� अनुदान �
१८६६०९४५ िफता� भएको छ ।

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

संघीय सरकार शसत� १३,५४,००,६६४ ११६७३९७१८.१४ १,८६,६०,९४५.८६

िवषेश

समपुरक

अ�य

�देश सरकार शसत� ८०,००,००० ७६३८१७१.७३ ३,६१,८२८.२७

िवषेश ३०,००,००० ७२५७५९ २२,७४,२४१

समपुरक २०,००,००० १९१४५५६ ८५,४४४

अ�य

ज�मा १४८४००६६४ १२७०१८२०४.८७ २,१३,८२,४५९.१३

�म भौचर
न�बर
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९ कोिभड–१९ तफ� ः 
आ.व. २०७७।७८ को आषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दानी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� १३९६०८ राहत िवतरण २३८९३३

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट ८००००० �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन

संघीय कोिभड कोषवाट १०००००० औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद ५७६८१४

�देश कोिभड कोषवाट आइसोलेसन के�� िनमा�ण

अ�य �ोतबाट खोप काय��म खच�

जो�खम भ�ा

�शासिनक खच� ४५२२२६

अ�य खच� ५५५३०५

वाँक� ११६३३०

ज�मा १९३९६०८ १९३९६०८

१० िवपद ्�यव�थापन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०.१ �कोप �यव�थापन कोष को खाता नं. ०९५००१००१५९६५ मेघा ब�क को ब�क �टेटमेट अनुसार िमित २०२० sep २ मा opening balance �
५२१४०५२।७१ भइ कोषमा � २००००००।आ�दानी भइ ज�मा � ७२१४०५२ खच� � ५३०९८९७। भइ आषाढ मसा�तमा � १९०४१५५.७१।
मौ�दात बाक� रहेको छ। �थानीय संिचतकोष �यव�थापन �ाणाली (sutra) �ारा िन�का�सत ब�क नगिद िकताब म.ले.पा.फा.नं. २०९ मा गत बष�को मौजदात �
५२१४०५२।७२ यस बष�को आ�दानी � २००००००सिहत � ७२१४०५२.७१ आ�दानी भएकोमा गौ�वरा भौचर नं. १ दे�ख २४ स�म खच� �.

३९८११५६। भइ वाक� मौ�दात � ३२३२८९६। भएको मा �े�ता भ�दा ब�क �टेटमे�ट ले � १३२८७३८ को घटी मौ�दात स�व�धमा एिकन गनु� पन� �

१,३२८,७३८

१०.२ राम जानक� कुटीको सामुदाियक भवन काय� उ.स अ�य� अरिव�द कुमार यादव राम जानक�को सामुदाियक भवन मम�त काय�को लागत अनुमान १४३५६६०।
काया�लयले �यहोन� � १२७७७३७। र उपभो�ा सिमितको योगदान � १५७९२२।ह�ने गरी २०७७।०६।१७ मा स�झौता भएकोमा �ािव�धक मू�याकन काय�
स�प� न रकम � १४३१३११ मा उपभो�ा सिमितको योगदान � १५७४४४। कु�ा गरी � १२७३८६७। भु�ानी गनु� पन�मा गौ�वरा भौचर नं. ३ िमित
२०७७।०७।२८ मा � ९२६५०० र भौचर नं. ४ िमित २०७७।०८।२१ मा � ५४८११ सिहत � १४३१३११। भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम
� १५८४४४ असुल गनु� पन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१०.२.१ राम जानक� कुटीको सामुदाियक भवन काय� उ.स १,५८,४४४

१५८,४४४

१०.३ �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �ाणाली सु� �रा िन�का�सत म.ले.प.फा.नं. २०९ को गौ�वरा भौचर नं. २१ िमित २०७८।२।४ को खच� � ५४१६४०। को
से�ता फाँटवारी से�ता साथ स�ल� नभएको �.

५४१,६८०

११ िव�ीय िववरण परी�ण (�थानीय तह)

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको
संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।अत आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत
कोषमा �थाना�तरण गनु�पद�छ ।

११.२ �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय
तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा � ९९१९२३२.९७ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �१,०३,१७,५०५.१७ �ज�मेवारी
सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा � ३९८२७२.२बढी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�ख�छ

११.३ आ�थ�क काय�िब�ध तथा िबितय उतरदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ३५ र ३६ अनुसार बजेट तथा काय��म गन� ��येक काया�लयले अनुसुची २ को
ढाँचामा चौमा�सक �गित िबबरण तयार गनु�पन� र िनयम ३६ बमोजीम तालुक िनकायले �य�तो भौितक तथा िब��य �गितको सिम�ा ग�र �गित कम ह�नुका
कारण पिहचान गनु�पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले उपरो� �यब�था अनुसार आफुले गरेको बािष�क काय��मको �गित िबबरण तयार गरेको दे�खएन । �गित
िबबरण तयार नभएबाट सम� कामको मू�यांकन ह�न स�ने दे�खएन । िनयमाबलीको �यब�था अनुसार �गित िबबरण तयार ग�र स�प� कामको मू�यांकन गन�
�यब�था गनु�पन� दे�ख�छ 

�म भौचर
न�बर

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

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

१ चालु खच� खाता २,७०,८५,३९३. ६८६५५९२ २९८४१७४९

२ पँु�जगत खच� खाता १५२२६७३३

३ �थानीय संिचत कोष खाता २६६०७४८९

४ िबिबध खच� खाता ७२७१०७

५ �थानीय तह �कोप �यब�थापन कोष खाता १९०४१५५

६ आ�त�रक अनुदान खाता ०

७ आ�त�रक राज�व खाता १३९७६६२

८ धरौटी ३७८५५७८

९ राज�व बाँडफाँड ४१२८२७

१० ज�मा � २,७०,८५,३९३. ५६९२७१४३ .

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.५ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको
मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था बमो�जम अवकाश कोष �थापना भएको
पाइएन ।अत अवकाश कोष �थापना गनु�पद�छ ।

१२ बजेट तथा काय��म (�थानीय तह)

१२.१ �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� ले २०७७।३।२९ गते ३५ कर ४९ लाख ९९ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।२९ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय
तहका �मुखले २०७७।४।७ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

१२.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था
रहेको दे�खंदनै । यस �थानीय तहले िबिभ� �योजनको लािग यो वष� १६ �यि� एवं संघ सं�थालाई � ३७८००० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो ।
य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१२.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच�
गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले गाँउपा�लका चालु लगायत िबषय शाखा ७ र वडाह� ५ मा यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� � २५२२९५२ खच�
गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

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

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आ�थ�क िवकास १,८९,१२,००० १,३१,३७,०९० ६९.४५

सामा�जक �े� १३,१४,४५,००० ८,४३,२३,५६५ ६४.१५

पूवा�धार िवकास �े� १०,९३,६७,८५४ ८,३६,५९,०३९ ७६.४८

वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन ० ० ०

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह ० ० ०

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन १,१४,१०,००० ६८,६५,६२२. ६०.१७

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १०,४९,४५,१४६ ८,८८,२६,७५४ ८४.६४

ज�मा ३७,६०,८०,००० २७,६८,१२,०७२ ७३.६

उि��खत िववरण िव�लेषणबाट िन�नानुसार दे�खएको छ:

खच� िब�लेषणः पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � ३२५२६३२ राज�व बाँडफाँड � ४५५५५५५३ र अनुदानबाट � २३७३४७६६४ अ�य �ाि�
� २०२३३४३० समेत � ३०,६३,८९,२८०. आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  � १७,३०,६५,९४१ र पँू�जगत तफ�  � १०,३७,४६,१३१. समेत �
२७६८१२८७२ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा १.१७ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा ९१,५०,२००खच� भएको छ
जुन आ�त�रक आयको ३५.५४ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ६२.५२�ितशत चालु र
३७.४८�ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ
खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.५ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िबितय उतरदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम �वीकृत भएको काय��म एंब चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक
पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प
आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

पँु�जगत १०,३७,४६ ७८,९९ २,७४,१२ ६,८४,३५ ५,२२,४७

खच� �ितशत ७.६१ २६.४२ ६५.९६ ५०.३६

१३ िश�ातफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.१ १५१ २०७८-३-२४ िव�ालयह�लाई �ो�साहन अनुदान भु�ानीः िव�ालयमा शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवं काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन �व�प िन�नानुसारका
िव�ालयह�लाई अनुदान रकम भु�ानी भएको छ । उ� रकमको सही �योग तथा �यसको प�रणामको कुनै अनुगमन तथा मू�या�नको �ितवेदन पेश
नभएकोले उ� अनुदानको रकमको सही सदपुयोग भएको यिकन गन� सिकएन । य�ता अनुदान रकमह�को अनुगमन मू�या�न गरी �ितवेदन पेश ह�नुपद�छ ।

� स भौ न/िमित भु�ानी पाउने िव�ालयह�को नाम भु�ानी रकम

१ १५१/२०७८।३।२४ �ा िव थ�हाक�ा ७ िव�णपुुर ५००००

२ आ िव रजोखैर िव�णपुुर ५००००

३ शिहत राजेश ठाकुर ५००००

४ ज मा िव राजपुर िव�णपुुर ५००००

२०००००/-

२००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.२ शैि�क गुण�तर तथा �ो�साहन भ�ाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा
रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले
िश�ा शाखाका कम�चारीह�लाई िश�ास�ब��ध काम गरे वापत िवतरण भएको िन�नानुसार भ�ा िवतरण गनु�को कुनै आधार दे�खएन । िश�ा शाखामा बसेर काम
गरेको भ�ा बु�नुको  औिच�य दे�खएन । यसरी िवतरण भएको भ�ा स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१३.२.१ मंजु कुमारी साह २०,४००

१३.२.२ िदप कुमार यादव २०,४००

१३.२.३ िदप कुमार यादव १४,४५०

१३.२.४ मंजु कुमारी साह ५,९५०

६१,२००

१३.३ १८१ २०७८-३-२८ �यािनटरी �याड ख�रद,भौ. नं. १८१/२०७८।३।२८ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ
सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ ।
�यािनटरी �याड ख�रदमा िवतरण भएको भपा�ई तथा �ज�सी मौ�दात अनुसार ख�रद तथा �ज�सी अनुसार नदे�खएको � १२७४०/- असुल गरी दा�खला ह�नुपन�
�.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१३.३.१ िश�ा शाखा १२,७४०

१२,७४०

१४ पदा�धकारी सुिवधातफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४.१ पदा�धकारी सुिवधा दोहोरो भएकोः – मधेश �देश सभा�ारा बनेको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी  ऐन २०७७ को दफा ३.

(१) अनुसार पदा�धकारी तथा सद�यले अनुसूची बमो�जमको रकममा नब�ने र दोहोरो नपन�गरी सुिवधा पाउनेछन् भ�े उ�ेख छ । तर पा�लकाले उ� ऐनमा
उ�ेख भएको भ�दा बढी ह�ने गरी खच� लेखेको छ । जसअनुसार पदा�धकारीह�लाई िन�नानुसार सुिवधा वापतको �. १६,३६,२००/- भु�ानी िदन िम�ने
दे�खदन्ै । कानूनमा �यव�था भएकोभ�दा बढी भु�ानी भएको उ� रकम असुल गनु�पन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१४.१.१ गा पा अ�य� जागे�वर यादव २,७०,७००

१४.१.२ गा पा उपा�य� अरह�ला देवी �संह ३,१०,५००

१४.१.३ वडा अ�य� गोिप�� यादव २,१०,०००

१४.१.४ वडा अ�य� रामई�वर यादव २,१०,०००

१४.१.५ वडा अ�य� जयकुमार यादव २,१०,०००

१४.१.६ वडा अ�य� राज कुमार यादव २,१०,०००

१४.१.७ वडा अ�य� किपलदेव यादव २,१०,०००

१४.१.८ का पा सद�य राजकुमारी महरा ५,०००

१,६३६,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४.२ �वक�य सिचव र स�ाहकारः – मधेश �देश सभा�ारा बनेको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी  ऐन २०७७ मा यस मधेश
�देशमा �थानीय तहका �मुख तथा उप �मुखले �वक�य सिचव।स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन,

२०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड
२०७७ को बुदा ६ मा कानून बमो�जम िनजी भा�छे चालक वा सहयक पाउने कम�चारीलाई उ� िनजी सुिवधाको भु�ानी ह�ने शु� तलव मा� पाउने उ�ेख छ ।
तर गाउँ �मुखको �वक�य सिचवका �पमा मा�सक १५०००/- का दरले तलब भ�ा भु�ानी ह�ने गरी �ी िदपक कुमार यादव र �ी िनरज कुमार यादव तथा
भा�सेका �पमा �ी खगेस िभ�डवाललाई मा�सक १९४८०/- िनय�ु गरी वािष�क �. ५९३७६०/- भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

५९३,७६०

१४.३ �ज�ािभ�को दिैनक �मण भ�ाः — मधेश �देश सभा�ारा बनेको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी  ऐन २०७७ को दफा ९.

(४) अनुसार पदा�धकारी तथा सद�यले आ�नो �ज�ा बािहर �मण गदा� मा� �मण भ�ा पाउनेछ भ�े उ�ेख छ । यस पा�लकाका गा पा उपा�य� अरह�ला देवी
�संहले �ज�ािभ�को �मणमा दिैनक �मण भ�ा वापत �. १०८००/- भु�ानी �लएको दे�खयो । िनयममा �यव�था भएअनुसार निम�ने भ�ा असुल गरी दा�खला
ह�नुपन� रकम �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१४.३.१ पदा�धकारी सुिवधा १०,८००

१०,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४.४ अनुगमन भ�ा बढी भु�ानीः मधेश �देश सभा�ारा बनेको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी  ऐन २०७७ को दफा ८.(१)

अनुसार पदा�धकारी तथा सद�यले आ�नो �े�िभ� �थानीय तहले स�चालन गरेका आयोजना वा काय��मको अनुगमन गरेवापत �ितमिहना बढीमा
तीनपटकस�मको अनुगमन भ�ा पाउने �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले उ� ऐनमा उ�ेख भएको भ�दा बढी ह�ने गरी खच� लेखेको छ । यसरी ऐनले गरेको
�यव�थाभ�दा बढी भु�ानी िदएको रकम असुल गनु�पन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१४.४.१ जागे�वर यादव १,६००

१४.४.२ अरह�ला देवी �सह १,६००

१४.४.३ रिव�� कुमार महत ८,०००

१४.४.४ राम सेवक राय ८,०००

१४.४.५ �याम बाबु यादव ८,०००

१४.४.६ ल�मी कुमारी यादव १,२००

१४.४.७ जागे�वर यादव ३,२००

३१,६००

१४.५ स�झौता बेगर भाडा भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन�
�यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । यस पा�लकाका उपा�य�
अरह�ला देवी �संहले िन�नानुसार �मण गरेकोमा �मण खच�मा गाडीभाडामा �लएको तर भाडा स�झौता नगरी गाडी भाडमा �लएर भाडा भु�ानी गरेको छ । यसरी
भाडा स�झौता बेगर भाडा कर क�ी नगरी भु�ानी गरेको िनयमस�मत दे�खएन । साथै भु�ानीमा कर क�ी नभएको कर असुल गरी दा�खला ह�नुपन� �.

४६,५६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५

पे�क� बाक�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को दफा ७४ मा साव�जिनक िनकायले कुनै �योजनको लािग िदइएको पे�क� सो �योजन स�प� भएको
िमितले १५ िदन िभ� फ�य�ट भै स�नु पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसार कामको लािग पे��क िदइएकोमा आ�थ�क वष�को अ��य स�म पे�क� फ�य�ट
ह�न नसक� पे�क� बाक�को िववरण कायम गरेको छ । िन�नानुसार पे�क� गएको रकम आ�थ�क बष�को अ��यस�म फछ् य�ट नभई बाँक� रहेको दे�खएकोले
िनयमावली अनुसार फछ् य�ट गनु�पन� दे�खएको � ....

�स.नं. पे�क� �लएको
िमित

गो.
भौ.
न.

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

चालु आ. व.

�याद
ननाघेको

�याद नाघेको ज�मा

रकम

१ ११/१६/२०७७ १४९ पशु �वा��य तथा बाझोपन िनवारण िशिवर राम दयाल यादव १,००,००० १,००,०००

२ ०३/०७/२०७८ ११२ २ वटा सामुदायीक िब�ालयमा खानेपानी
तथा सरसफाइको लागी सामा�ी ख�रद गन�
(िश�ाा)

िदप कुमार यादव ० १,००,००० १,००,०००

१ ०७/२७/२०७७ ८ गाउँपा�लकाको �शासक�य भवन िनमा�ण िवकास रामजानक�
जे.भी.

३३,७०,००० ० ३३,७०,०००

२ ०८/१४/२०७७ ११ गाउँपा�लकाको �शासक�य भवन िनमा�ण िवकास रामजानक�
जे.भी.

३३,७०,००० ० ३३,७०,०००

१ ०२/१०/२०७८ २५१ काय��म खच� नेपाल रेड�स
सोसाइटी

६,५०,००० ६,५०,०००

१,५५०,०००�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ ०७/२६/२०७७ ३१ स�कृती �व�न तथा खेलकुद महे�� �साद यादव ७,००,००० ७,००,०००

कुल ज�मा ६७४०००० १५५०००० ८२,९०,०००

१६ आ�त�रक लेखापरी�णतफ� ः

१६.१ दफा भौ.नं., िमित र �यहोरा वे�जु
रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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दफा भौ.नं., िमित र �यहोरा वे�जु
रकम

२७ आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उतरदािय�व ऐन २०७६ को दफा ३३ को उपदफा ८ अनुसार आ�त�रक लेखाप�र�ण �ितबेदनमा समाबेश
भएको �यहोरा अ��तम लेखाप�र�ण ह�नु अगाबै फ�य�ट तथा संप�र�ण गराईअ��तम लेखाप�र�क सम� ��तुत गनु�पन� उ�ेख छ । यस
पा�लकाले अ��तम लेखाप�र�ण ह�नु अगाबै फ�य�ट तथा संप�र�ण गराएको पाइएन अत ऐनको �ाबधान अनुसार फ�य�ट तथा संप�र�ण
ह�नुपद�छ ।

सुचना �िव�धको �योगः- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व, िनयमावलीको िनयम १२९(१) मा ऐनको दफा ६२ को उपदफा (३)

बमो�जम कुनै काया�लयको स�पादन गनु� पन� बजेट तथा लेखा स�ब�धी काय�लाई �यव�थीत गन� सुचना �िव�धमा आधा�रत वा अ�य कुनै
�णालीको िवकास गनु� पन� भएमा �य�तो काया�लयले स�ब�धीत म��ालय वा तालुक काया�लय माफ� त महालेखा िनय��क काया�लय र अथ�
म��ालयको �वीकृत �लनु पन� �यव�था गरेको छ। पा�लकाले उ�े�खत कानूनी �यव�था अनु�प �वीकृत न�लई िन�न स�टवेयरह� ख�रद
गरेको �.९,८१,४२७/- खच� गरेको छ । आ�धकारीक िनकायबाट सरकारी �योजनका लािग अनुमित �ा� नभएको क�पनीह�को
स�टवेयरह� �योग गदा� मह�वपुण� अिभलेख तथा सुचनाह� द�ुपयोग ह�ने स�भावना रह�छ । पा�लकाले िनयमको पालना गद� िव�वसनीय र
अनुमित �ा� स�टवेयरह� मा� ख�रद गनु�पद�छ ।

भौ.नं. िमित काय��म िववरण डेिवट

४३ २०७८/०१/१२ स�टवेयर ख�रद स�ालन काय� संि�ला इ�फरमेिट�स �ा.�ल. ४,९१,७१५

३९० २०७८/०३/२५ फाइवर केवल जडान काय� एस. के. टे�नोलोजी ४,८९,७१२

ज�मा ९,८१,४२७

३९ िमत�यियतता कायमः- �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को िनयम ७३(६) मा �वीकृत बजेट खच� गदा� िमत�ययीता कायम गन�
�यव�था िमलाउनु पद�छ्। पा�लकाले िनयिमत �शासिनक तथा बोलप� स�ब�धी सुचनाह� �काशन गदा� स�ब��धत दिैनक पि�काको सुचना

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�काशन काड� अनुसार पाउने सं�थागत छुटको सुिवधा समेत �लएर भु�ानी गदा� खच�मा िमत�ययीता कायम ह�नेमा अंिकत दर मु�यमा
भु�ानी गदा� पा�लकालाई थप �यय भार पन� गएको छ। पा�लकाले व�तु तथा सेवा र अ�य सेवा ख�रद गदा� िमत�ययीता कायम ह�नेगरी
�ित�पध� मु�यमा ख�रद गनु�पद�छ्।

भौ.नं. िमित काय��म िववरण डेिवट कैिफयत

५९ २०७८/०२/१७ फिन�चर ख�रद(सोफासेट) रामा�म ट� ेडस� २,५२,१०८। �याियक सिमित

६९ २०७८/०२/१७ मेिशनरी औजार ख�रद
(�या�टप,कलरि��टर)

इ�टरफेस आईटी सो�यसु १,८२,९००। �शासन शाखा �मूख

६१ २०७८/०३/१८ मेिशनरी समान ख�रद(मोवाइल
४,पावरबँैक)

गणपती मोवाइल से�टर १,७७,७५३। �.�.अ., गा.पा.
अ�य�, सा.प.

ह�लाई

११५ २०७८/०३/०३ फिन�चर ख�रद िप.के. जेनरल �टोर ३,२३,१२७। वाड� नं. ४ को
काया�लयको लािग

१०५ २०७८/०३/२२ cd-plan काय��म �रभा डेभलपमे�ट �पोट�
सिभ�सेज �ा,ली,

४,९०,६००। �.�.अ. र वोधाथ�
राम�वेश सर

१२७ २०७८/०३/२५ मेिशनरी औजार(�या�टप
1710th Gen Dell)

�स.एस.इ. क��यटुर
�लडाक

४,९१,९०४। शाखा खूलेन

२१ २०७७/०९/२६ फिन�चर ख�रद िकशोर फिन�चर ५०,०००। शाखा खुलेको छैन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ २०७८ खेलकुद साम�ी ख�रद जलपा स�लायस�स २,९१,९०३, िश�ा शाखा

७० २०७८/०३/१० मेिशनरी साम�ी ख�रद (Led
Dissplay Board)

सुभार�भ सोलुसन �ा.ली. ३,४५,६५०।

१०९ २०७७/१०/२० मेिशनरी औजार मम�त स�भार ऋिष �म�यटुर �स�टम ४३,५००। सुचना �िव�ध शाखा

ज�मा रकम २६४९४४२।

माथी उ�े�खत शीष�कह�मा यस गा.पा.ले िविभ� न समानह� ख�रद गदा� �यून भ�दा �यूनतम मु�यमा ख�रद गनु� पन�मा िशलब�दी बोलप�
अहवान नभएको कारण समानह�को मु�य बढी दे�खएको छ ।अत �ित�पधा��मक �पमा ख�रद गनु�पद�छ।

७२ ता�लम स�ालन;- �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४को दफा २५(१)मा �थानीय तहले गृ सरकारी संघ,सं�था उपभो�ा सिमित,

सहकारी सं�था लगायतका सामा�जक तथा सामुदाियक सं�थासँग सहकाय� गरी काय� गन� स�ने �यव�था छ। य�तो सहकाय�को संय�ु
अनुगमण गरी �गित �ितवेदन समेत बनाउने �यव�था ऐनको २५(२)मा समेत �यव�था छ। नमुना प�र�ण गदा� गाउँपा�लकाले यस आ�थ�क
वष�मा िविभ� संघ सं�थाह�सँगको सहकाय�मा काय� गरेकोमा देहायका ता�लमह� देहायका सं�थाह�बाट स�प� न गरेको भनी खच� लेखेकोमा
गाउँपा�लकाले सो ता�लमह�को स�ालन, सहभािगता स�प� न एंव �भावकारीताको बारेमा अनुगमन गन� गरेको पाइएन । तत् स�ब�धमा
सुधार गनु�पन� दे�ख�छ।

भौ.नं./िमित आपुत�क बापत रकम � कैिफयत

३४-२०७७/०७/२६ कौिशका परामश�
सेवा �ा.ली.

िवपद जो�खम �यिुनकरण तथा �यव�थापन
स�ब�धी अिभमु�खकरण ता�लम

४,४६,०००।

१४४-२०७७/११/०९ �यि� र सं�थाको साव�जिनक ख�रद ऐन तथा आयोजना स�ालन १,०००००।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नाम नखुलेको स�ब�धी अिभमुखीकरण काय��म

३२१-२०७८/०३/१३ लोटस ट� े िन�
से�टर �ा.ली.

वाइ�र� स�ब�धी ता�लम स�ालन ४,२९,८५१ कुन शाखा वा
योजनाबाट हो
नखुलेको

३६९-२०७८/०३/२४ मधेशी मिहला
जागरण सं�था

मिहलाह�कोलािग �सलाईकटाइ ता�लम ४,८२,८१७।

४१४-२०७८/०३/२९ महािवर िदगो
िवकास के��

मिहलाह�कोलािग �सलाइकटाइ १,८४,७१६।

३८ पदा�धकारीबाट काय�ः- आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४०(४) मा उपिनयम (२) बमो�जम
नेपाल सरकारबाट ह�ने सबै �कारको भु�ानी स�ब�धीत �य�� वा सं�थाको बँैक खातामा ज�मा ह�ने गरी गनु� पन� �यव�था रहेको छ।
सोधभना� �लई खच� गदा� खच�को एथाथ�ता र भु�ानी पाउनुपन� �य��ले पाएको छ भ� ने आधार समेत नदे�खएको ह� ँदा पा�लकाले �य��लाई
सोधभना� िदने र पदा�धकारीले आ�थ�क कारोबार गन� पाउने �प� कानूनी आधार नरहेको अव�थामा पदा�धकारीलाई समेत सोधभना� िदने
गरेको दे�खयो। यसरी �य��को नाममा सोधभना� िदने/�लने काय�मा िनय��ण गरी बँैिक� कारोबारमा जोड िदनुपद�छ। केही उदाहरणह�;

भौ.नं./िमित खच�को िववरण सोधभना� �लने भु�ानी रकम आपुत�क
िबल
भरपाई

२६४-२०७८/०३/२२ वाड� नं. २ मा मेलाबापत वडा अ�य� रामई�वर १,४१,८२९। िविभ� न

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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यादव

३९३-२०७८/०३/२५ वाड� नं. २मा ३ िदने योग िशिवर जनादेश बह�उ�ेशीय
सहकारी सं�था

१,४१,४८०। िविभ� न

३१४-२०७८/०३/०८ वाड� नं. ३ मा स�हेश मेला बापत वडा अ�य� जयकुमार
यादव

१,००,०००। िविभ� न

३०२-२०७८/०३/०८ वाड� नं. ३ मा गत आ.व. मा भु�ानी गन� बाक�
रहेको संचालन खच� बापत

वडा अ�य� जय कुमार
यादव

२,८९,९९८। िविभ� न

२७-२०७८/०३/२७ कृिष शाखाको अगुवा कृषक ता�लम बापत �ी िशवशंकर यादव ९३,८००। िविभ� न

४०५-२०७८/०३/२७ कृि�म गभ�धारण काय��म पशु िचिक�सक राम
दयाल यादव

१,३५,०११। िविभ� न

२९,३१-२०७८/०३/२९ िविवध,स�ालन खच� र मसल�द खच� वापत गा.पा.उपा�य� �ी
अरह�ला देवी �संह

५०,२९६। िविभ� न

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ �वयमसेवक िश�कः-पा�लका मातहतको िवधालयह�को िवधाथ� सं�या र क�ा संचालन अनुसार आव�यक िश�कको दरव�दी सृजना गरी
सोको दािय�व के��ीय सशत� अनुदानबाट ह�ने गरेको िवधाथ� सं�या अनुसार िश�कको किम भएमा पा�लकाले आव�यक िश�क तथा
कम�चारीको दरब�दी िमलान गन� र सोही अनुसार माग गन� �यव�था गनु�पद�छ। तर उपयु�� काय� ितर नगई गाउँपा�लकाको �ोतबाट खच�
�यहोन� गरी �वयमंसेवक िश�क िनयिु� गरी खच� गरेको दे�ख�छ। �वयमसेवक िश�क िनयिु� गदा� �ित�पध��मक िव�ध अवल�बन गरेको
दे�खएन। यसरी छनौटमा पाद�िशता नभएको, सशत� अनुदान िशष�कबाट खच� ह�नुपन�मा पा�लकाको कोषबाट कोषबाट खच� ह�ने गरी दरब�दी
अनुसार पदपुित�को िववरण �प� नगरी �वयमंसेवक िश�क िनय�ु� गरी खच� गनु� िनयमसंगत दे�खएन ।

१६.२ आ�थ�क काय�िब�ध तथा िब��य उतरदािय�व ऐन २०७६ को दफा ३३ को उपदफा ८ अनुसार आ�त�रक लेखाप�र�ण �ितबेदनमा समाबेश भएको �यहोरा
अ��तम लेखाप�र�ण ह�नु अगाबै फ�य�ट तथा संप�र�ण गराईअ��तम लेखाप�र�क सम� ��तुत गनु�पन� उ�ेख छ । यस पा�लकाले अ��तम लेखाप�र�ण ह�नु
अगाबै फ�य�ट तथा संप�र�ण गराएको पाइएन अत ऐनको �ाबधान अनुसार फ�य�ट तथा संप�र�ण ह�नुपद�छ ।

दफा भौ.नं., िमित र �यहोरा वे�जु रकम

३७ अ�य िवषयगत काया�लयलाई सहायताः- आ�थ�क काय�िवधी तथा िब�ीय उतरदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम मा
काया�लयको लािग अलग बजेटको �यव�था छ। अलग बजेट �यव�था भएको िनकायलाई पा�लकाबाट िविभ� न काय�मा िविभ� न
िनकायलाई �. २,१०,५१६/- भू�ानी गरी खच� ले�खइएको छ। य�तो खच�मा दोहोरोपना समेत ह�ने दे�ख�छ। यसरी छु�ै
�यव�था भएको िनकायको लािग िविभ� न काय�मा िदएको बजेट खच� अिनयिमत दे�खएको �

२,१०,५१६/-

भौ.नं. िमित काय��म िववरण डेिवट

९ ०७/२०/२०७७ इलाका �हरी काया�लयको सवारी मम�त ३१,६७६

१६,४१७,२११

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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काया�लय िव�णपुुर खच�

१११ १०/२९/२०७७ सश� �हरी बल इ�धन १२,९०४।

१२९ ११/०३/२०७७ इलाका �हरी
काया�लय िव�णपुर

काया�लयको
मोटरसाइकल मम�त
वापत

१३,१९९।

११० १०/२१/२०७७ इलाका �हरी
काया�लय िव�णपुुर

काया�लयको लािग मस�द
खच� वापत

७,४४७।

१६२ ११/२५/२०७७ सश� �हरी बल इ�धन ४७,५४९।

३६७ ०३/१३/२०७८ सश� �ह�र बल सबारी मम�त र इ�धन
खच�

९७,७४१।

२,१०,५१६।

४३ लि�त वग� साझेदारीः- साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७मा लागत साझेदारीको लि�त वग�को हातेप�प
टयवेुल आ�थ�क �मता र पिहचान गरी लागत योगदान बढाई लि�त वग�लाई खानेपानी सुिवधा िव�तार गनु�पन�मा योगदान िवना
ख�रद र जडान गरेको नदे�खएकोले लागत बढन गएको अलावा िनिम�त संरचनाको िदगोपनमा समेत असर पन� दे�खएको छ ।
िनयमानुसार लागत साझेदारी गरेर य�तो काय�मा खच� गनु�पद�छ् ।

१४,४०,७३०/-

भौ.नं./िमित �थान काय��म आपूत�क रकम�

४५/२०७८/०१/१२ वडा नं. खानेपानी �ुवेल आिषश क��ट��सन ४,७७,८५६/-

९४/२०७८/०३/१७ वडा नं.-३ �ुवेल ख�रद वडा अ�य� जय कुमार ९४,२१४/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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यादव

१३९/२०७८/०३/२८ वडा नं. हातेकल ख�रद सुरज िनमा�ण सेवा ८,६८,६६०/-

ज�मा १४४०७३०/-

माथी उ�े�खत शीष�कमा लागत साझेदारीको लि�त वग�लाई हातेप�प, �ुवेल आिद समान िवतरण गरेको �थलगत अनुगमण
गदा� समान िवतरण नगरेको र कुनै ठाउमा िवतरण गरेको भरपाई समेत �प� नह� ँदा तर पिन यो शीष�कमा भु�ानी भएको ह� ँदा
अिनयिमत दे�खएको �

१२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५र िनयम १९ बमो�जम मु�यअिभवृि�कर दता� भएको संग �ित�पधा� गरी
ख�रद गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले देहायको भौचरबाट मुअकरदता� वेगर र िवना �ित�पधा� ख�रद गरेकोले िनयिमत
नदे�खएको �.

१३,३२,२६६/-

भौ.नं./िमित खच� शीष�क िवषय पाउनको नाम कैिफयत

८५/२०७७/०९/२६ सवारी मम�त(बा.२ झ.

३६४३)

�यान िवलबाट
ख�रद

उषा इ�टर�ाइजेज

८६/२०७७/०९/२९ - �यान िबलबाट
ख�रद

मधेश�लगल सिभ�स ए�ड
�रसच� से�टर �ा.�ल.

३०/२०७७/०७/२६ प�पि�का छपाई �यान िवलबाट
भू�ानी

�समा स�देश राि�� य
दिैनक

२६३/२०७८/०२/१७ प�पि�का छपाई �यान िवलबाट
भु�ानी

अपन दिैनक प�पि�का

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९९/२०७८/०३/२६ िशलालेख िनमा�ण �यानिवलबाट
भु�ानी

िदप आट�स

४००/२०७८/०३/२६ कानूनी परामश� �यानिबलबाट
भु�ानी

मधेश �लगल सिभ�स ए�ड
�रसच� से�टर

३९८/२०७८/०३/२६ पु�तक तथा प�पि�का छपाई �यानिबलबाट
भु�ानी र

सीता नोवेल �यजु से�टर

२७/२०७८/०१/१३ िश�ा काय��म िबना कोटेशन रेिडयो स�हेश एफ.एम.

८८.८ मेघाहज�
िश�ा शाखा
बाट

२९९/२०७८/०२/२५ िश�ा काय��म िवना कोटेशन झा �दश� िमडीया हाउस
�ा.ली.

िश�ा
शाखाबाट

ज�मा रकम

पा�लकाले िविभ� न शीष�कबाट समानह� भु�ानी गदा� �यानिवल र िबना कोटेशनको भु�ानी गरेकोले अिनयिमत दे�खएको �

७८ आवास सुिवधाः- �देश नं.२ का �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको
ऐन. २०७५ मा �थािनय तहका पदा�धकारीह�ले आवास सुिवधा पाउने उ�ेख छैन । गाउँपा�लका अ�य�को लािग
काया�लयले आवास �यव�था गरी देहाय बमो�जमको भाडा भु�ानी गरेको अिनयिमत दे�खएको �.१,३९,४१३/-

१३९४१३/-

भौ.नं./िमित घरधनीको नाम खच� रकम

३३६-२०७८/०३/१४ राम िवलास यादव ४५,८०३।

१५३-२०७७/११/१८ राम िवलास यादव ४७,५४९।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५-२०७७/०८/१५ राम िवलास यादव ४६,०६१।

ज�मा रकम १,३९,४१३/-

अित�थ स�कार सुिवधा;- �देश नं. २ को �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले पाउने सुिवधाको स�ब�धमा �यव�था
गन� बनेका काय�िवधी, २०७५ मा �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अित�थ स�कार सुिवधा पाउने �यव�था उ�ेख गरेको छ।
सो सुिवधा मा�सक सुिवधामा पाइरहेकोको भएतापिन अ�य�को घरभाडामा अित�थ स�कारबापत पसलला भु�ानी गरेको
अिनयिमत दे�खएको �

२६३९२०/-

भौ.नं./िमित आपुत�को नाम रकम �. कैिफयत

७२-२०७७/०९/१७ वावा िव�णिुकराना पसल ५६,८८२/- िकचेनको खच� बापत

२२-२०७७/०७/२५ वावा िव�णिुकराना पसल ४३,४३०/-

११५-२०७७/१०/२३ वावा िव�णिुकराना पसल ३०,८८५/-

१४८-२०७७/११/१६ वावा िव�णूिकराना पसल ३५,७९४/-

२५७-२०७८/०२/११ वावा िव�णिुकराना पसल १०,५७९/-

३३५-२०७८/०३/१४ सगरमाथा डेरी उधोग
�सरहा(दही िकनेको)

५४,०००/-

८४-२०७७/०९/२६ �यास ख�रद१३ ३२,३५०/-

ज�मा २६३९२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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माथी उ�े�खत िविभ� न शीष�कमा पा�लकाले भु�ानी गरेको ह�दाँ सो पटक-पटक एउटै समान को दोहोरो भु�ानी भएकोले
िनयम िवप�रत दे�खएको �

३२ िबल भरपाई;- आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९को उपिनयम (५)मा यस
िनयमावली बमो�जम सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल,भरपाई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था ह�नु
पन� �यव�था रहेको छ। उपिनयम (१०) मा �ज�मेवार �य��ले सरकारी रकमको खच� ले� नु अिघ �य�तो रकम खच�मा भु�ानी
िदँदा आव�यक िबल,भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� िबल, भरपाई अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको
जाँच गनु� पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले देहायको भौचरबाट भु�ानी गरेकोमा िबल भरपाई संल� नरहेकोले खच�लाई पु�ी
गन� िबल, भरपाई पेश गनु�पन� � ३०,११,२०९/-

३०११२०९/-

भौ.नं./िमित खच� शीष�क भु�ानी

३-२०७७/०६/३० थ�हा वथानटोल सडक
ख�डमा �लाव क�भट�
िनमा�ण

९,९८,७७९/-

२-२०७७/०६/३० गा.पा. भ�रको सडकमा माटो
�ाभेल गन�

१८,२९,४४२/-

३१-२०७७/११/०२ राजपुर �वा��य चौक�मा
माटो पुन� काय�

१,८२,९८८/-

ज�मा रकम ३०,११,२०९/-

८९ इ�धनको लगबुकः- आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७को अनुसार सवारी साधनको वष� भरी
इ�धन खच� भएकोमा काया�लयको आव�यकता अनुसार इ�धनको लगबुक ह�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाको िश�ाको शाखा

१५३५०/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अ�धकृत िदप कुमार यादवले भौ.नं. २२,-२०७७/१२/१९ र ६२-२०७८/०३/३० मा िवना लगवुकको इ�धन वापत �
१५,३५० भु�ानी भएकोमा सो रकम िनयिमत गनु�पन� दे�ख�छ।

२९ �ज�सी दा�खलाः- आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९५(१) मा काया�लय �मूखले
आ�नो काय�कालमा रहेको र ख�रद गरी वा नगरी, कुनै �कारले ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै �कारबाट
�ा� ह�न आएको स�प�� तथा �ज�सी िकताबमा सात िदनिभ� आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु�, गराउनु पन� �यव�था
रहेको छ। पा�लकाले मसल�द तथा काया�लय साम�ी शीष�क खडा काया�लय स�ालन शीष�कबाट देहायबमो�जमका मेिशनरी
औजार,फिन�चर तथा पाट�पुजा�ह� ख�रद गरेको दे�खएकोमा �ज�सी दा�खला �ितवेदन संल� गरेको छैन। �ज�सी आ�दानी
नजनाई खच� गदा� उ� सामानह�को काया�लय �योजन पु�ी ह�न स�दनै। तसथ� ख�रद गरेको सामानह�को �ज�सी िकताबमा
आ�दानी जनाई दा�खला �ितवेदन पेश गनु� पन� �.५५,००८।

५५,००८/-

भौ.नं./िमित ख�रद आईटम सोधभना� �लने भु�ानी रकम �

५४-२०७८/०२/१० ठुलो टेवुल,टेवुल,कुस�,
अलमा�रह लगायत

ओम जेनरल
स�लायस�

५५,००८/-

५८ पे�क�ः-आ�थ�क काय�िवधी िनयमावली २०६४ को िनयम ७४(३)मा पे�क� िदएको रकम तोिकएको �यादिभ� फछय�ट गनु�
गराउनु पे�क� �लने िदने दवु ैथरीको कत��य ह�ने �यव�था छ। िन�नानुसार बँैक नगदी िकताबमा पे�क� गएको रकम
समयमा(३५िदन िभ�) फछ�योट नगरेको �. १३,६५,०००/-

६,६५,०००/-

भौ.नं./िमित पे�क� �लनेको नाम वापत पे�क� रकम

१६-२०७७/०७/२३ वडा नं. १ को वडासिचव
जयकुमार यादव

पिहलो चौमा�सक १,५०,०००/-

१५-२०७७/०७/२३ वडा नं.२ को वडासिचव पिहलो चौमा�सक २,००,०००/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सु�दर गोइत

१४-२०७७/०७/२३ वडा नं. ५को वडासिचत
िनलम कण�

पिहलो चौमा�सक १,५०,०००/-

१३-२०७७/०७/२३ वडा नं. ४को वडासिचग
सिचता कण�

पिहलो चौमा�सक १,६५,०००/-

ज�मा रकम १३,६५,०००/-

िबना िवल र कोटेशनः-साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४को िनयम १९ मा �यानिवल र कोटेशन भएको सँग �ित�पधा� गरी
ख�रद गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाले देहायको भौचरबाट िबना कोटेशन र िबना �ित�पधा� नगरी साथै एउटै पसलबाट पटक-

पटक �यान िवल,�याट िबल पेश ग�र ख�रद गरेकोले अिनयिमत दे�खएको �.१९,८९,९१९।

१९,८९,९१९/-

भौ.नं./िमित खच� शीष�क िवषय पाउनेको नाम

१४३-२०७७/११/०९ वडा नं. १ को मसल�द वापत िवनाकोटेशन नेपाल �टेशनरी कागज
स�लायस�

१८५-२०७७/१२/०५ वडा नं. ३ को स� चालन खच�
वापत

िवना कोटेशन वडासिचव लालबाबु
पासमान

२३३-२०७८/०१/१४ वडा नं. ४ को स� चालन खच�
(दो�ो िक�ता)

िवना कोटेशन वडा सिचव सिचता कण�

३११-२०७८/०३/०८ वडा नं. १ को स� चालन खच�
वापत( अ��तम िक�ता)

िबना कोटेशन वडा सिचव जयकुमार
यादव

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४४-२०८९/०३/१८ वडा नं. २ को स� चालन खच�
वापत

िवना कोटेशन वडासिचव सु�दर गोइत

३४६-२०७८/०३/१८ वडा नं. ३ को स� चालन खच� िवना कोटेशन वडासिचव लालबाबु
पासमान

३४७-२०७८/०३/१८ वडा नं. ४ को स� चालन खच� िवना कोटेशन वडासिचव सिचता कण�

९२-२०७८/०२/२४ साम�ी ख�रद �यान िवलबाट
ख�रद

�सयाराम ट� ेडस� ए�ड
जेनरल अड�र स�लायस�

३९०-२०७८/३/२५ फाइवर केवल जडान वापत �यान िवल एस.के टे�नोलोजी

४०१-२०७८/०३/२६ �याग र रेनकोट ख�रद वापत �यानिवल िफरदोस मेटे�रयल ए�ड
स�लायस�

९५-२०७७१००६ सुचना ि�िवधी स�ब�धी
अिभमु�खकरण काय��म

िवना कोटेशन सुचना �िव�धक �ी श�भु
�साद यादव

ज�मा रकम

आ�थ�क काय�िवधी िनयमावली २०६४ को िनयम ३५मा बजेट र काय��म अनुसार खच� गन� �यव�था छ। भौ.नं.

६१-२०७७/०९/१३ मा सुचना �िवधी �ी श�भु कुमार यादवले सुचना �िव�ध स�ब�धी अिभमु�खकरण काय��ममा ��तावना
प�मा �ज�ाको दररेटभ�दा बिढ राखेको ह�नाले �टेशनरी बाट �. १४,७००/- र खाजा ना�ताको रकमबाट �.२५,२००/- सो
रकम िनयिमत गनु�पन� ज�मा �.३९,९००/- दे�ख�छ ।

३९,९००/-

२२ दोहोरो भु�ानीः- सुशासन ऐन,२०६३ अनुसार साव�जिनक कोषबाट खच� गदा� अ�धकतम िमत�यिय मा�यमको �योग गनु�पन� १,५०,०००/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�यव�था गरेको छ । सशत� चालुको भौ.न. १७०-२०७८/०३/२६ मा वंिचता ए�ड खुिश स�लायस�बाट सरसफाई समान
सेिनटाइजर से�सर िड�पे�सर पै�डल,है�ड सेिनटाइजर र मा�क वापत भु�ानी � १,९६,७७६/- िदएको तर �यिह समानको
भु�ानी �कोप �यव�थापन बापत भु�ानी �.१,५०,०००/- �लएको दे�खएकोले एउटै समानको दोहोरो भु�ानी ह� ँदा
अिनयिमतता साथै समान िवतरण गरेको भरपाई समेत नरहेको दे�खएको भनी आ�त�रक लेखापरी�ण �ितबेदनमा उ�ेख
भएको बे�जु एिकन गनु�पन� �

४२ संघीय सश�तः-�थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ११ बमो�जम पा�लकाको काम कत��य अ�धकारको �यव�था छ
। पा�लकाले �देश र संघको राज� व वाडफाँट र अनुदान संघ सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म समेत संचालन गनु�पद�छ।
पा�लकाले संघीय सश�त चालु िशष�कमा िविनयोजन गरेको संघको बजेटलाई नै संशोधन िवना पा�रत गरी खच� गरेको दे�खयो ।
उ� खच�को काय� �मािणत ह�ने अिभलेख नह� ँदा काय� नितजा यिकन गन� आधार भएकोले �माण पेश गनु�पन�।पा�लका बाट
िबधालयको खातामा िनकासा भएको रकम र िबतरणको भपा�इ िश�ा शाखाले िबधालयको �रज�ट �सट सँग िभडान ग�र एिकन
गनु�पन� �

७०,७२,७५०/-

�स.न. ि�याकलाप िनकासा अिभलेख ��थित

१ िदवा खाजा १६,६२,२५८। EMIS िवधाथ� छडके
Head count

२ पाठयपु�तक १९,६०,३४८। EMIS परी�ा नितजाको
EMIS%

३ छा�वृित १००६२००। EMIS िवधाथ� छडके
अनुगमण Head count

४ पु�तका�य तथा िव�ान
�योगशाला

१३,०००००।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ �यािनटरी �याड ११,४३,९४४। EMIS/िबधाथ� गणना
िववरण

७०७२७५०/-

ए�लसा फुड कोट� ए�ड फेिम�ल होटल लाई िविवध स�कार खच� िवल भु�ानी � ३१,२३०/- साव�जिनक ख�रद िनयमावली
२०६४ को अनुसार भौ.न. ३७३-२०७८/०३/२४ मा िवना िनवेदन र कुन शाखाबाट खच� भएको छ �यो यिकन नगरी सोझै
भु�ानी भएकोले अिनयिमत दे�खएको �

३१,२३०/-

ज�मा १,६४,१७,२११/-

१७ एिककृत �वा��य पूबा�धार िबकास काय��म

१७.१ गौ�रा भौचर १ िमित २०७८।३।२७ अ�पतालको िडिपआर तयारी काय�को लागी एभरे� इ��जिनय�र� क�स�टे��सलाइ १९७७५०० भु�ानी भएकोमा ३
�ितशत क��टजे��स रकम � ५२५०० समेत भु�ानी भएकोमा उ� रकम अशुल ह�नुपन� �

५२,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np39 of 71

१७.२ डीपीआर खच� – बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय
तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम

अ�पतालको DPR तयारी एभरे� इ��जिनय�र� क�स�टे��स १९९९९९९ १९७७५००

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।
डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक
जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता
समेत दे�खएन ।साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७२ को उपिनयम २ अनुसार ��ताब माग� गदा� स�भब भए स�म ६ वटा ��ताब माग गनु�पन�मा
३ वटा मा� ��ताब माग गरी पराम�श सेवा ख�रद गरेको छ िनयमाव�लको �ाबधान अनुसार ६ वटा ��ताब माग नगनु�को कारण नखुलाइ परामश� सेवा ख�रद
गरेको छ ।

१८ पोिभजनल समः 
दोहोरो मूअकर : मू�य अिभबृि� कर िनयमावली २०५३ तथा संझौता अनुसार �ोिभजनल सम आइटममा मु�य अिभबृि� कर समावेश गन� नपाउने �यवथा छ ।
काया�लयले ठे�का नं. १०।२०७६।७७ बाट सुनगांभा इ��जिनय�र� ए�ड िब�डस �ा�ललाई �. ३७१६९५।०० भु�ानी गदा� मूअकर �. ४८३२०।०० समेत
समावेश गरी खच� लेखेको छ । उ� रकम असुल गनु�पन� �..

४८,३२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ मु�य अिभबृि� कर िबजकः 
िप.एस. आइटमको भु�ानी गदा� मु�य अिभबृि� कर बीजक जारी गनु�पन�मा यस काया�लयले िप.एस. आइटमको लािग �ािब�धकबाट abstract of cost र नापी
एवम् मु�या�नको आधारमा भु�ानी भएकोमा िन�नानुसार भु�ानीमा स�कल कर बीजक पेश ह�नुपन� �

गो भौ नं ठे�का नं िनमा�ण �यवसायी िप.एस. रकम

१५ १०–२०७६/७७ सुनगांभा इ��जिनय�र� ए�ड िब�डस �ा�ल ३७१६९५

३७१,६९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० मू�य अिभवृि� कर क�ी – 

आ�थ�क ऐन, २०७६ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७६।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको ५०
�ितशत स�ब�धीत राज�व शीष�कमा र बाँक� ५० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार ५०
�ितशत रकम � २२२०५७ क�ी गरी राज�व दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएको दे�ख�छ ।

गौ.भौ.नं. िमित आपूत�कको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मु.अ.कर रकम ५०% रकम

९:२०७७।०७।२८ आर एस डी क�सन� �ा.ली ६०४३४३२०६ ९९४४०० ११४४०० ५७२००

१७:२०७७।०९।१६ बजरंग जेनरल अड�र स�लायस� ६०२२३५९१४ ४९८६५० ५७३६६ २८६८३

१८:२०७७।०९।१६ एस एन ट� ेडस� ३०१०३०८२१ ४००१४४ ४६८३३ २३४१६.५

४३:२०७८।०१।१२ शाि�ला इ�फरमेिट�स �ा.ली ३०१५४४७७३ ४०३९५० ५७३३० २८६६५

४५:२०७८।०१।१२ आिशष कन�ट��सन ६१३२२३७६० ४८४२८४ ५५७१४ २७८५७

४६:२०७८।०१।१४ एम आर ��टल �यास ट�डेस� १०४३८४३८३ २८०१८९ ३२२३४ १६११७

५९:२०७८।०२।१७ रामा�म ट�डेस ३०२१९२१७५ २५५४९९ २९३९३ १४६९६.५

६०:२०७८।०२।१७ इ�टपरफेस आइटी सोलुसन ६०७२९६९९४ ४४१९४३ 50843 २५४२१.५

तसथ� उ� रकमको कर समायोजन �माण पेश ह�नेपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

२२२,०५७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ मू�य अिभवृि� कर क�ी – 

आ�थ�क ऐन, २०७८ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७८।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको ३०
�ितशत स�ब�धीत राज�व शीष�कमा र बाँक� ७० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार ३०
�ितशत रकम �९४८९५क�ी गरी राज�व दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएको दे�ख�छ

गौ.भौ.नं. िमित आपूत�कको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मु.अ.कर रकम 3०% रकम

७०:२०७८।०३।१ सुनगाभा सोलुसन �ा.�ल ६०४२९५४२६ ३५०३०० ४०३०० १२०९०

७२:२०७८।०३।०२ सिमका �रसच� ए�ड ट� े िनङ से�टर ६०९५९९५७० ४९७२०० ५०२०० १५०६०

१०५:२०७८।०३।२२ �रभा डेभलोपमे�ट सपोट� सिभ�सेज �ा.�ल. ६०६८७९६०६ ४९७२०० ५०२०० १५०६०

११५:२०७८।०३।२३ िपके जेनरल �टोस� ३००४७८७२३ ३२७४७४ ३७६७४ ११३०२.२

१२५:२०७८।०३।२४ आिक� ड इ��जिनय�र� क�से�टेनसी ३०५४१११८९ २४५२१० २८२१० ८४६३

१२५:२०७८।०३।२४ एपोलो इ��जिनय�र� ए�ड क�पनी �ा.ली ६०२३९१२३८ २३७३०० २७३०० ८१९०

१२७:२०७८।०३।२५ �सएम इक��यटुर �लक ३०५११२०७७ ४९८५२२ ५७३५१ १७२०५.३

१४०:२०७८।०३।२८ िकरण �योित सौय� इ�जी ए�ड स�लायस� ६०४९१२८९७ २१८०४३ २५०८४ ७५२५

ज�मा � ९४८९५

तसथ� उ� रकमको कर समायोजन �माण पेश ह�नेपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

९४,८९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ गाउँपा�लका �शासिकय भवन िनमा�ण 

पे�क� जमानत: साब�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार पे�क� जमानत अ�ाव�धक गरी पे�क� िदन सिकने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले �शासक�य
भवन िनमा�ण काय� ठे�का नं. BRM 20 - EI - २०७६।७७ काय�को लागत अनुमान ५७,९८४,७९८। भइ िमित २०७७।०७।२१ का काय�देश रकम �
३९८७२४७९। मु�य अिभिबि� कर सिहत भइ िमित २०८०।०६।२६ मा काय� स�प� न गन� ग�र काय�देश भएकोमा िमित २०७७।०७।२७ मा �
३३७०,०००। र िमित २०७७।०८।१४ मा � ३३७०,०००। सिहत � ६७४००००। पे�क� �दान गरेकोमा पे�क� बाहेक Running bill जारी भएको छैन।
तोिकएको समयमा िनमा�ण काय� स�प� न गन� गाउँपा�लकाको �यान जान ज�री छ। िनमा�ण �यवसािय िवकास रामजानक� जे.िभ. पेश गरेको पे�क� �यारे�टी
sunrise ब�क �ारा जारी APG sr 024- AP- 023।20 को expire date 27 oct 2021 रहेकोमा पे��क वाक� रहेको अव�थामा पे�क� �यारे�टीको �याद थप
ह�नुपन� �...

६,७४०,०००

२३ िनमा�ण काय�को गुण�तरः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १११(१ङ) अनुसार साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� गुण�तर प�को िन�र�ण र परी�ण गनु�पद�छ
। काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त् िनमा�ण/काया��वयन गराइएका योजनाको िदगोपनाका लािग स�ब��धत उपभो�ा सिमित माफ� त आव�यक �यव�था
गनु�पद�छ ।काया�लयले िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण गन�/गराउने, ढु�ा र �समे�टको गा�ो लगाउने तथा
ढलानको काय�को गुण�तरका लािग �योग ह�ने �यािवयन तार, �समे�ट, मोटा�र तथा कंि�ट �यूब परी�ण ज�ता काय� गराएको पाइएन।यसले गदा� िनमा�ण काय�मा
आव�यक गुण�तर कायम भएको स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन।अतः िनयमावली तथा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर
सुिन��चत गन� गुण�तर प�र�णलाइ अिनवाय� गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ अमानतबाट काय�ः 
साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीले ख�रद िब�धमा खु�ा �ित�पधा��ारा उपभो�ा सिमित माफ� त, अमानतबाट िनमा�ण काय�, गैर सरकारी सं�था माफ� त
काय� गराउन स�ने �ावधान छ । यसै ऐनको दफा ४५ मा सामा�य �कृितको मम�त संभार काय� अमानतबाट गराउन सिकने र यसै िनयमावली २०६४ को िनयम
९८ अनुसार अमानत बाट काय� गराउँदा एक तह मा�थ अ�धकारीको पूव� �वीकृती �लनुपन�, अमानतबाट काय� गराउन िनमा�ण सामा�ी ऐन िनयमावलीको �ि�या
बमो�जम ख�रद गरी �यालामा काम लगाउनु पन� उ�ेख छ । यस पा�लकाले सामा�य �कृितको मम�त संभार काय� �यि�लाई काय�देश िदई गरेको छ ऐन
िनयमावलीको �ावधान िबप�रत एक तह मा�थको �वीकृित न�लई, मम�त संभारमा ला�े मालसामान समेत �वयम् �यि�ले ख�रद गन� गरी मम�त काय�को काया�देश
िदएकोले ऐन िनयमको �ावधान िबप�रत काय� गराएकोले �यि�लाई काय�देश िदई काय� गराउने काम िनय��ण गरी ऐन िनयमको पालना गनु�पद�छ ।केिह उदाहरण

गौ.भौ.नं. िमित �यि�को नाम वापत रकम

९४:२०७८।०३।१७ जय कुमार यादव वडा अ�य� खाने पानी टयवेुल ९५५७९

११४:२०७८।०३।२२ वडा सिचव २ सु�दर गोइत माटोपुरी ४८१९९

११७:२०७८।०३।२३ �वा.िन. सुिनल कुमार �संह मम�त स�भार काय� ९४३८३

१२४:२०७८।०३।२४ का.स. इनरदेव महतो िवधुितकरण काय� १,००,०००

१३२:२०७८।०३।२७ चौिक �मुख च�द िकशोर यादव पाक�  िनमा�ण ९६,७६४

१४३:२०७८।०३।२८ वडा अ�य� किपल देव यादव माटो �ाभेल ९६,८०४

१६२:२०७८।०३।३० का.स. अ�य कुमार सदा म��दर मम�त ४८,४९४

२५ िपट �ाभेल: ५०३,५२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० अनुसार ख�रद काय�को लागत अनुमान नेपाल सरकारको �वीकृत न�स र स�ब��धत �ज�ा दररेटको
आधारमा तयार गनु�पन� उ�ेख छ । यस पा�लकाले िपट �ाभेल काय�को दर िब�लेषण गदा� �ित घनिमटर � १०३.८९ मुअ कर �जिबस कर ज�गाधनी कर रकम
समावेश गरी दर िब�लेषण भएबाट सो रकम �थानीय तहमा रकम बुझाएको स�कल भौचर पेश ह�नुपन� अ�यथा रकम असुल ह�नुपन� �.

गौ.भौ.नं. िमित उ.स. को नाम भु�ानी रकम प�रमाण ज�मा

२,२९:२०७७१०।८ गा.पा. भरीको सडकमा माटो �ाभेल गन� काय� उ.स ५७८५३५२ ९९३.०४ १०३१६७

६३:२०७८।२।२४ रं�जत क��ट��सन ४७९५९४ २६४.३९ २७४६७

६८:२०७८।२।२५ �सरहा शाखा दे�ख गिदया स�म माटो �ाभेल काय� उ.स १४३३७६७ ८४३.३५ ८७६१६

८८:२०७८।३।१३ �ामीण सडकको माटो तथा �ाभेल गन� काय� उ.स २४०५७० १४६.५५ १५२२५

१०७:२०७८।३।२२ िशवम क��ट��सन ३८५४२० ११२ ११६३६

११०:२०७८।३।२२ वडा भ�रको �ािमण सडक तथा कृिष सडक माटो �ाभेल तथा मम�त काय� उ.स १४५३६४२ ७०९ ७३६५८

१२१:२०७८।३।२४ देव क��ट�कसन ४८००३९ २६५.५ २७५८३

१४५:२०७८।३।२८ रामच��को घर दे�ख उगुनारायण स�मको नयाँ सडक िनमा�ण काय� उ.स २४०८६६ २६.४ २७४३

८,१४८:२०७८।०३।२९ ह�रनारायण गेट दे�ख पुव� कलाव�र सडक मम�त उ.स २१६५७१२ ७७३.८७ ८०३९७

१५३:२०७८।०३।३० रामलाल ठाकुरको घर दे�ख बलदेवको घर स�म दलान तथा नाला िनमा�ण उ.स ८३.१६ ८६३९

१७०:२०७८।०३।३० सुकदेव घर देखी चमार टोल स�म सडक ढलान उ.स १९१४५५६ १०३.५ १०७५३

१:२०७८।०७।२१ ह�रनगरको पाह�ना घर दे�ख थ�हा कटाहा जाने िमलन चोक स�म सडक मम�त ९००००० ५२५.९ ५४६३६

�म भौचर
न�बर
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ज�मा � ५०३५२०

२६ जिटलसंरचना िनमा�ण – 

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

गौ.भौ.नं. उ.स. को नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

3 थ�हा वथानटोल सडक ख�डमा �लाव क�भट िनमा�ण काय� उ.स क�भट� िनमा�ण १०३०२५०

१३ िव�णपुुर वडा नं. १ को काया�लय भवन िनमा�ण काय� उ.स क�भट� िनमा�ण ३०,००,०००

५८ ग�ती वािडमा �लाव क�भट� िनमा�ण उ.स क�भट� िनमा�ण ९६३०००

१५८ सामुदायीक भवन िनमा�ण उ.स क�भट� िनमा�ण ११६०९४५

३ सश�त अनुदान िबषण ुनमुना कृिष बजार काय� उ.स कृिष बजार ३०,००,०००

िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

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

गौ.भौ.नं. उ.स. को नाम भु�ानी रकम प�रमाण दर ज�मा

२९ गा.पा. सडकमा माटो �ाभेल गन� काय� उ.स ३७५८१७९ २७२९ ५१८.०५ १४१३७५८.५

३१ राजपुर �वा��य चौक�मा माटो गन� काय� उ.स १९२८३३ ४३५.५ ५१८.०५ २२५६१०.७८

६५ सुनगाभा इ��जिनय�र� ए�ड िव�डस� ४७७५७४ ७०४.९२ ५९६ ४२०१३२.३२

६८ �सरहा शाखा दे�ख गिदया स�म माटो �ाभेल काय� उ.स १४३३७६७ ९२९.९२ ५१८.०५ ४८१७४५.०६

७३ कामत खातामा माटो पुन� काय� उ.स १४४६४५४ ३१९६.२७ ५१८.०५ १६५५८२७.७

११० वडा भ�रको �ािमण सडक तथा कृिष सडक माटो �ाभेल तथा मम�त काय� उ.स १४५३६४२ १३९९ ५१८.०५ ७२४७५१.९५

�म भौचर
न�बर
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२८ ढलान काय�: 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० अनुसार साव�जिनक िनमा�ण काय� गदा� नेपाल सरकार�ारा �वीकृत न�स बमो�जम लागत अनुमान तयार
गनु�पदछ�  । सडक िबभागबाट जारी norms for rate analysis of road and bridge works 2075 को section 2000 मा PCC 1:2:4 M15 काय�को skilled

labor 0.2 जना र unskilled labor 2 जना �ित घनिमटर ला�े उ�ेख छ । यस पा�लकाले PCC 1:2:4 काय�को �यानुअल दर िब�लेषण गदा� skilled labor १
जना र unskilled labor ४ जना �योग गरी �ित घनिमटर � १२०६९.९६ का दरले भु�ानी भएको र िनमा�ण काय�को उपभो�ा सिमितले पेश गरेको �े�ता
कागजातमा िम��चर �योग गरेको फोटो पेश भएको र मेिशन �योग गरी दर िब�लेषण मा िम��चर र जेनेरेटरको �ितघनिमटर � १०२६ समाबेस गरी labour

मा � २१०० न�स भ�दा बढी दर िब�लेषण भएबाट �ितघनिमटर � १०७४ बढी भु�ानी ह�न गएकोले उपभो�ा सिमितको १० �ितशत �मदान क�ा गरी बाक�
रकम अशुल ह�नुपन� �

गौ.भौ.नं. िमित उ.स.को नाम भु�ानी प�रमाण दर अशुल गन�पन� रकम

१७०:२०७८।०३।३० सुकदेव घर देखी चमारटोल स�म ढलान उ.स १९१४५५६ १२६.५ १२०६९.५ १२२२७४

१२२,२७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ दर िब�लेषणः 
सडक िबभागबाट जारी Norms for rate analysis of road and bridge works २०७५ को norms को पाना नं.२०.५ मा skilled labor ४ जना ला�े र
unskilled labor ९ जना ला�े उ�ेख भएकोले Reinforcement काय�को १००० के.जी supplying cutting placing reinforcement काय�को skilled labor

१२ जना र unskilled labor १२ जना रा�ख दर िब�लेषण गरी �ित के.जी को दर � १२९.१६ कायम गरेको छ । reinforcement काय�को �ित के.जी को
�.१०.३५ को बढी दर िब�लेषण भएकोले उ� रकम अशुल ह�नुपन� �

गौ.भौ.नं. िमित उ.स.को नाम भु�ानी प�रमाण अशुल गनु�पन�
रकम

१०३:२०७८।०३।
२१

�जवछ महराको घर देखी किपलदेव यादव को घर स�म सडक दलान काय�
उ.स

१९२७९६९ ४३०८.४४ ४४५९२

१५३:२०७८।०३।
२४

राजलाल ठाकुरको घर दे�ख वलदेवको घर स�म ढलान तथा नाला िनमा�ण
उ.स

१८२१०६३ ४०९३ ४२३६३

१२०:२०७८।०३।
२४

१७०:२०७८।०३।
३०

सुकदेव घर देखी चमारटोल स�म ढलान उ.स १९१४५५६ ३९२१.५ ४०५८८

ज�मा � १२७५४२

१२७,५४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० ढलान काय�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० अनुसार साव�जिनक िनमा�ण काय� गदा� नेपाल सरकार�ारा �वीकृत न�स बमो�जम लागत अनुमान तयार
गनु�पदछ�  । सडक िबभागबाट जारी norms for rate analysis of road and bridge works २०७५ को section २००० मा PCC १:२:४ M१५ काय�को
skilled labor ०.२ जना र unskilled labor २ जना �ित घनिमटर ला�े उ�ेख छ । यस पा�लकाले PCC १:२:४ काय�को �यानुअल दर िब�लेषण गदा� skilled

labor ०.८ जना र unskilled labor ७ जना �योग गरी �ित घनिमटर � १३८१९.५ का दरले भु�ानी भएको र िनमा�ण काय�को उपभो�ा सिमितले पेश गरेको
�े�ता कागजातमा िम��चर �योग गरेको फोटो पेश भएको र मेिशन �योग गरी दर िब�लेषण मा िम��चर र जेनेरेटरको �ितघनिमटर � १०२६ समाबेस गरी
labour मा � ३८५० न�स भ�दा बढी दर िब�लेषण भएबाट �ितघनिमटर � २८२४ बढी भु�ानी ह�न गएकोले उपभो�ा सिमितको १० �ितशत �मदान क�ा
गरी बाक� रकम अशुल ह�नुपन� �

गौ.भौ.नं. िमित उ.स.को नाम भु�ानी प�रमाण दर अशुल गन�पन�
रकम

१०३:२०७८।०३।
२१

�जवछ महराको घर देखी किपलदेव यादव को घर स�म सडक दलान
काय� उ.स

१९२७९६९ १०४.२९ १३८१९.५ २६५०६३.५

१५३:२०७८।०३।
२४

राजलाल ठाकुरको घर दे�ख वलदेवको घर स�म ढलान तथा नाला
िनमा�ण उ.स

२७०७३४३ १६६.३५ १३८१९.५ ४२२७९५.२

१२०:२०७८।०३।
२४

ज�मा � ६८७८५८

६८७,८५८.७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ मु�य अिभबृ��द कर 

गौ�रा भौचर २९ िमित २०७७।१०।८ गाँउपा�लका भरीको सडकमा माटो �ाभेल गन� काय� उपभो�ा सिमित माफ� त उ� काय� ह�दा earth works for road

excavation को काय� प�रमाण २०१०४.३ घनिमटर को �ित घनिमटर � १८६.४५ का दरले ३०४८०३२ को काय�मु�यांकन ह�दा �ितघनिमटर � २१.४५
मु�य अिभबृ��द कर � ४३१२३७ �ािब�धक मु�यांकन भएकोमा उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िबजकमा मु�य अिभबृ��द कर � २५३११० को मा� पेश
भएकोले बढी मु�य अिभबृ��द कर भु�ानी भएको रकम अशुल ह�नुपन� �

१७८,१२७

३२ �ािव�धक मू�याकन 

गौ�रा भौचर ७३ िमित २०७८।३।३ कामत खतामा माटो पुन� काय� उस माफ� त उ� काय� ह�दा earth filling काय� प�रमाण ३१९६.२७ घनिमटर को �ित
घनिमटर � ५१८.०५ का दरले � १६५५८२७ को काय�मु�यांकन ह�दा �ितघनिमटर ५१८.०५ म�ये स�याउने काय�को लागी �ितघनिमटर १६२.५ labour

cost को रकम � ५१९३९३ �ािव�धक मू�याकन भएको मा उपभो�ा सिमितले पेश गरेको खच�को फाँटवारी मा � ३५१००० को डोर हा�जर पेश भएकोले
बढी भु�ानी भएको रकम अशुल ह�नुपन� �

१६८,३९३

३३ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काया��म

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३.१ यस काय��म तफ�  िन�नानुसार योजना संचालन भएको छ लेखाप�र�ण �ममा दे�खएको �यहोरा यस �कार छ ।

उपभो�ा/िनमा�ण �यबसािय को नाम कामको िववरण काय� स�प� न भु�ानी काया�देश
रकम

काया�देश िमित लागत
अनुमान

१. राज क�सट��सन सडक कालोप� ९०३३७६ ९०३३७६ १९३०४५४ २०७८।०२।
२६

१९५३१८२

२ चमार टोलको अधुरो सामुदाियक भवन िनमा�ण
उ.स

भवन िनमा�ण १३१५९१७ ११६१६४२ १३१८५८८ २०७८।०२।
२५

१३१८५८८

३. अिशष क�सट��सन �रटेिनङ वाल
िनमा�ण

९१९२३७ ९१९२३७ ९५२९८३ २०७२।०२।
२१

९७०८६६

४. राज क��ट��सन सडक कालोप� १२२८२८५ १२२८२७८ 2629326 २०७७।१२।
३१

४३०६०८०

३३.२ सडक कालोप� काय�को लािग राज क�स�सनलाई लागत अनुमान � १९५३१८२ िमित २०७८।०२।२६ मा काया�देश िदइ स�झौता रकम � १९३०४५४
को भएकोमा � ९०३३७६ को काय� स�प� न तयार गरी crushed stone base स�म काय� भएको prime coat track coat premix carpet को काम नभएको
अव�थामा काय� स�प� न तयार गनु� िनयम संगत नदे�खएको �

९०३,३७६

३३.३ सडक कालोप� काय�को लािग राज क�स�सनलाई लागत अनुमान � ४३०६०८० भइ ४४.९६ �ितशत �यनुमा िमित २०७८।०२।२६ मा काया�देश िदइ
स�झौता रकम � २६२९३२६ को भएकोमा � १२२८२७८ को काय� स�प� न तयार गरी crushed stone base स�म काय� भएको prime coat track coat

premix carpet को काम नभएको अव�थामा काय� स�प� न तयार गनु� िनयम संगत नदे�खएको � १२२८२७८

१,२२८,२७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ आ�त�रक आयः

३४.१ कर तथा शु�क असुली - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर,

�यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

�सफा�रश द�तुर ३,३०,००० २,३२,३८२.१९ ७०.४१

घरवहाल कर १,१०,००० ५,५९,१७७.१८ ५०८.३४

न�सापास द�तुर १,१०,००० १७,३०२ १५७.२९

�यि�गत घटना दता� द�तुर २,७५,००० १४,६०१.०१ .०५३

भुिमकर/मालपोत ५,५०,००० ६९,१५२.८२ १२.५७

नाता �मािणत द�तुर ३,३०,००० ९,१७५ २.७८

अ�य द�तुर २,३५,०४,४६० ३,५७,९९०.११ १.५२

�यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर ३,३०,००० ७,७५५.३३ २.३५

अ�य राज�व ११,००,००० १९,८५,०९७.०१ १८०.४६

ज�मा � २६६३९४६० ३२५२६३२.६५ १२.२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली
यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।

३४.२ मू�य अिभवृि� कर मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को अनुसूनी १ मा उ�ेख भएका सेवा तथा ब�तु तथा नेपाल सरकारले राजप�मा सूचना �काशन गरी कर
छुट ह�ने भनी उ�ेख भएको ब�तु तथा सेवा बाहेकका ब�तुमा मू.अ.कर छुट िदन नह�ने �यव�था छ । जस अनुसार पा�लकाबाट �कृितक �ोत िब��को लािग
ब�दोब�त भएको ठे�कामा िव�� मू�यमा ला�े मू�यमा अिभवृि� कर छुट िदन िम�ने दे�खदन्ै । तसथ� पा�लकाले आय ठे�कामा देहायअनुसारको असूली गदा�
िनयमानुसार ह�ने � मू�य अिभवृि� कर � ६१९८९८ रकम असुल गरेका छैनन् । य�तो मू�य अिभवृि� कर रकम असुल गरी संधीय संिचतकोष दा�खला
ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

३४.२.१ �सतल �साद यादव ५५,७९१

३४.२.२ ओिप�� यादव १,०८,३२७

३४.२.३ जामुन �साद यादव ६४,३७१

३४.२.४ �मोद कुमार यादव २३,४२६

३४.२.५ स�त कुमार म�डल १४,८७२

३४.२.६ जामुन �साद यादव ५,०७०

३४.२.७ �सतल �साद यादव ९२,६३२

३४.२.८ �सतल �साद यादव १३,०३३

६१९,९०१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४.२.९ धम�नाथ कापैर ४४,५५८

३४.२.१० स�तोष कुमार साह २२,००३

३४.२.११ ल�णदेव यादव १९,८१२

३४.२.१२ ल�णदेव यादव १३,०००

३४.२.१३ मोहन कुमार साह ६,१४३

३४.२.१४ राम अ�धन मु�खया ८,१५८

३४.२.१५ राम िवलेछन पासमान ९,६५७

३४.२.१६ देवे�� कुमार यादव ३४,३२०

३४.२.१७ �मोद कुमार यादव ८४,७२८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ सडक माटो �ाभेलः 
गौ�वरा भौचर नं. २ र २८ बाट गाउँपालीका भरीको सडक माटो �ाभेल गन� काय� लागत अनुमान � ७४०६९८६ भई काय� स�प� न � ७३९१८७४ भई
उपभो�ा सिमितलाई ५७८५३५२ भु�ानी खच� लेखेको छ। िनमा�ण काय�को अव�था िन�नअनुसार छ। लेखा परी�ण �ममा दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार छ ।
१. आइटम नं. २ earth works for road excavation काय�को लागत अनुमान तयार गदा� ३६६० घनिमटरको काय� गन� रहेकोमा ५४९ �ितशत विढ भे�रएशन
भइ २०१०४.३० घनिमटर earth works for road excavation गनु�को �ािव�धक पु�टाइ पेश नभएकोले �ािब�धक पु�टाइ पेश ह�नुपन� � ३७४८४४६।७३
२. आइटम नं. ४ gravel subbase काय� २७०७.५ घनिमटर काय� गन� ग�र लागत अनुमानमा उ�ेख भएकोमा ९९३.०४ घनिमटर मा� काय� भइ ३६.६७
�ितशत मा� उ� काय� गन� पना�को �ािव�धक पु�टाइ पेश ह�नुपन� ।
३. आइटम नं. Preparation of sub grade काय�को �ित बग� िमटरको � १२२.६ दरले ६९३८.४५ बग� िमटरको � ८५०७७६ काय� मु�यांकन भएकोमा सो
काय�को दर िब�लेषण पेश ह�नु पन� � ८५०७७६
४. आइटम नं. २ earth works for road excavation काय� २०१०४.३ घनिमट� को �ितघनिमटर � १८६.४५ दरले �. ३७४८४४६।७३ काय� मु�यांकन
भएको अब�थामा earth work in road filling २७२९.१९ घनिमटरर को �ितघनिमटर ५१८.०५ ले १४१३८५६ काय� मु�यांकन भएकोमा सोको �ािव�धक
पु�टाइ पेश ह�नु पन� �. १४१३८५६

५,७८५,३५२

३६ िश�क दरब�दी र पदपूित� तथा पा�र�िमकः

३६.१ िश�क दरव�दी र पदपूित�ः - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था
ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका १४ वटा सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�याको
अ�ाव�धक िववरण उपल�ध नभएकोले यथाथ� िववरणसँग िश�क तलव भ�ा तथा अ�य खच�को िनकासा यिकन गन� सिकएन । काया�लयले आ�नो �े�िभ�का
िव�ालयह�को दरब�दी र पदपूित�को अव�था तथा िश�कह�को स�वा, बढुवा तथा अवकाशको िववरण यिकन गरी अ�ाव�धक िववरण चु�त द�ु�त
रा�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.२ िश�क तलवभ�ा बढी िनकासाः – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन�
�यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । यस पा�लकाका
िव�ालयह�लाई िश�कह�को तलवभ�ा भु�ानीमा नमुना परी�ण गदा� ज.मा.िव. राजपुरका िश�क श�ुधन यादवको तवल भ�ा � १२,६७८/- तथा ल�मी
मा.िव. ल�मीपुरका िश�क राजे�वर दासको तलवभ�ा भु�ानीमा � १०,०००/- गरी २२,६७८/- बढी भु�ानी दे�खयो । तसथ� बढी िनकासा िदएको रकम
असूल गरी स�ब��धत राज�व दातामा दा�खला ह�नुपन� �.

२२,६७८

३७ १९४ २०७८-३-३० साझेदारी अनुदानः 
िव�णपुुर धान �शोधन उ�ोग �थापनाः कृिष सहकारी सं�था माफ� त िव�णपुुरमा धान �शोधन उपयोग �थापना (५० �ितशत लागत साझेदारी काय��म) का
लािग िव�णपुुर धान �शोधन उ�ोग �थापना उपभो�ा सिमितलाई �. ५०,००,०००/- अनुदान उपल�ध गराइएकोमा �ािव�धक मू�या�नमा � ५७३४०८८/-

भएकोमा �ािव�धक मू�या�नको ५० �ितशत अनुदान उपल�ध गराउनुपन�मा उपभो�ा सिमितको योगदान � ७२३६३६/८७ मा� क�ा भएकोले ५० �ितशत
ले ह�ने रकम � २८६७०४४/- मा� अनुदान िदनुपन�मा बढी अनुदान उपल�ध गराएको रकम � २१३२९५६/- असुल गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला ह�नुपन�
�.

२,१३२,९५६

३८ दिैनक �मण भ�ा बढी भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही
िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । साथै �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम ७ अनुसार
काय�लयले खटाएको काममा जाँदा दिैनक �मण भ�ा पाउने �यव�था रहेको छ । िन�नानुसारका कम�चारी तथा पदा�धकारीह�ले दिैनक �मण वापत �लएको
रकम िनयमानुसार पाउने रकमभ�दा बढी भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला ह�नुपन� �.

२३,९००

�म भौचर
न�बर
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३९ १४३ २०७८-३-२२ भ्ु�ानी बाँक�को िववरण नराखी अिघ�ो वष�को चाडपव� भ�ा भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही
िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले िन�नानुसारका कम�चारीह�को गत वष�को
पा�र�िमक �व�प िन�नानुसारको भु�ानी िदएको छ । यसरी िदएको भु�ानीमा भु�ानी बाँक�को �मािणत िववरण समावेश गरेको छैन । भु�ानी बाँक�को िववरण
नराखी िदएको भु�ानी यित नै हो भ�े कुरा यिकन गन� सिकएन । यसरी भु�ानी बाँक�को �मािणत िववरण बेगरको भु�ानीको �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल
ह�नुपन� �.

�. सं. भौ. नं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम

१ १४३/२०७८।३।२२ नलविकशोर यादव २८२००

२ धनिवर यादव २६६१०

५४८१०

५४,८१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० टु�ा पारी ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अ�तग�त बनेको िनयम बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीमीत ह�ने गरी ख�रद गन� नह�ने
उ�ेख छ।यस पा�लकाले देहाए बमो�जमको सामा�ी ख�रद गदा� ऐनको �यव�था िवप�रत पटक पटक एकै �कारका समा�ी टु�ापारी फरक फरक फम� सँग एकै
िमितमा ख�रद काय� गरेकाले उ� काय� िनयमस�मत नभएको �.

गौ.भौ.नं/ िमित फम�को नाम समा�ी ख�रद मु�य �.

३९/२०७७।७।२६ फ�ट�ल� क�यूिनकेशन �ा. �ल.(६०४३८८६८९) इ�टरनेट जडान ४९८३३०

२२१/२०७८।१।१२ फ�ट�ल� क�यूिनकेशन �ा. �ल.(६०४३८८६८९) इ�टरनेट जडान ९८०००

३९०/२०७८।३।२५ एस के टे�नोलोजी इ�टरनेट जडान ४९६३००

१४९/२०७८।३।२३ एस के टे�नोलोजी इ�टरनेट जडान ११८४०७

१८०/२०७८।३।२८ �यू माइ�ो �या�ड क��यूटर ए�ड स�लायस� Wifi Dongol २५०००

१९१।२०७८।३।३० माँ दगुा� स�लायस� (६१२७०२५९६) Laptop ख�रद ९९४९९

ज�मा १३३५५३६

१,३३५,५३६

४१ िवल भपा�ई वेगर भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही
िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले िन�नानुसारको भु�ानीमा िवल भपा�ई बेगर
भु�ानी गरेको छ । यसरी िबल भपा�ई बेगरको भु�ानीमा खच�को �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

१,२५५,२४०

�म भौचर
न�बर
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https://nams.oag.gov.np60 of 71

४२ न�फाइलरः 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत
आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �. ८७७५०/- समेत �.

७,६२,७५०/- भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण
नबुझाएकोले कर समायोजन नभएको �माण पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. भु�ानी रकम मुअकर कर रकम न�फाइलर रहेको िमित

४०३।२०७८।३।२६ �यू भ�डारी टे�ट हाउस ६०३९८७९६४ २६५५५० ३०५५० २०७८।०३

४०७।२०७८।३।२७ �यू िदपे�� �टेशनरी ए�ड जेनरल �टोस� ३००१३५०५१ ४९७२०० ५७२०० २०७७।७८

ज�मा � ७६२७५० ८७७५०

८७,७५०

४३ न�स�भ�दा बढी भु�ानीः 
मधेश �देशको �देश सरकारले बनाएको �देश खच� मापद�ड िनद�िशका, २०७७ अनुसारको न�स� अनुसार खच� ले�नुपन�मा न�स�भ�दा बढी खच� लेखेको छ ।
िन�नानुसार न�स�भ�दा बढी खच� लेखेको असुल भई दा�खला ह�नुपन� �.

२३२,९५०

४४ गै� सरकारी सं�था माफ� त काय�ः 
साव�जनिक ख�रद ऐन, २०६३ र िनयमावली २०६४ बमो�जम गैर सरकारी सं�थाबाट काम गराउने स�ब�धमा भएको �यव�थामा साव�जिनक िनकायले १०
लाख �पैया स�मको काम गराउनको लािग �य�तो काम गन� उ�े�य राखी �च�लत कानुन बमो�जम दता� भएको र काया�लयको मौजुदा सुचीमा समावेश भएका
गैरसरकारी सं�थालाई क��तमा १५ िदनको अव�ध िदई राि�� य�तरको वा �थानीय�तरको दिैनक समाचार प�मा सुचना �काशन गरी सो सं�थाबाट ��ताव
माग गनु�पन� र �यनुतम रकम ��ताव गन� ��तावदाताको ��ताव �वीकृत गरी गैरसरकारी सं�थाबाट काम गराउनुपन� उ�ेख भएकोमा सो काय�िब�ध पुरा नगरी
सोझै वाता�बाट गैरसरकारी सं�थाबाट काय� गराएको अिनयिमत दे�ख�छ । साथै गैरसरकारी सं�थाबाट काय��म तथा ता�लम स� चालन भएकोमा उ� ता�लम
तथा काय��मको ल�य र उपल�धीको �भाव मु�या�न गनु�पन�, ता�लम पिछ जनशि�मा आएको गुणा�मक अिभबृि� समेत मु�या�न गरी ता�लम काय��मको

�म भौचर
न�बर
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सिम�ा गनु�पद�छ । िबिभ� सीपमूलक तथा मालसामान ख�रद समेत गैरसरकारी सं�था माफ� त गनु� भ�दा �यवसाियक र सीपमूलक ता�लम िदने सं�था माफ� त
गदा� िमत�ययी र �भावकारी ह�ने दे�ख�छ । काय�िब�ध पुरा गरी खच� गनु�पन� दे�ख�छ ।

�.

सं.

भौ.नं./िमित िववरण भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी
रकम

१ ३४/२०७७।७।
२६

िवपद ्जो�खम �यूिनकरण तथा �यव�थापन स�ब��ध
अिभमूखीकरण ता�लम

कौिशका परामश� सेवा �ा �ल ६०९५४६१२९ ४४६०००

२ ३९३।२०७८।
३।२५

योग िशिवर स�चालन जनादेश बह�उ�े�यीय सहकारी सं�था �ल.

(६०७९०१७८४)

१४१४८०

३ ४१४।०७८।३।
२९

�यूिट�सयन ता�लम महािवर िदगो िवकास के�� (३०४८०७५७२) १८४७१६

४ ४२०।२०७८।
३।३०

द�लतह�को लािग चेतनामूलक काय��म मधेश िमिडया िमशन नेपाल १४६१०७

५ १३५।२०७८।
०३।२१

शैि�क पह� ँच सुिन��चतता अनौपचा�रक तथा वकै��पक
िश�ा काय��म

�सराहा क�स�टे�सी ए�ड ट� े िन� इ��ट�यूट �ा �ल
(६०९५३४३००)

३३९७०३

६ १६५।२०७८।
३।२५

�यि�गत घटना दता� महािवर िदगो िवकास के�� (३०४८०७५७२) ६८१३२५

७ ३६९/२०७८।
३।२४

मिहलाह�का लािग �सलाई कटाई ता�लम मधेशी मिहला जागरण सं�था (३०३६३५७३०) ४८२८१७

८ १४९/२०७८। �शासिनक सुधारका लािग अ�ययन �रपोट� यनुाइटेड �रसोस� क�पनी ए�ड क�स�टे�सी �ा �ल १०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३।२३ (६०९५४६७५६)

९ १६४/२०७८।
३।२५

�यि�गत घटना दता� िडजाटाइजेशन महािवर िदगो िवकास के�� (३०४८०७५७२) १९१६२५

ज�मा २७१३७७३

४५ १६८ २०७८-३-२८ दिैनक �मण भ�ा �लएको समयमा अ�य भ�ा भु�ानीः 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को दफा ७(११) अनुसार सरकारी कामको �सल�सलामा �मणमा रही दिैनक �मण भ�ा उपयोग गन� पदा�धकारी वा कम�चारीले
दिैनक भ�ा उपयोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा बैठक भ�ा ता�लम भ�ा �थानीय भ�ा वा अ�य कुनै िक�समको भ�ा पाउने छैन भ�े उ�ेख छ । काया�लयले
िन�नानुसार दिैनक भ�ा �लएका �यि�ह�लाई िविभ� भ�ा भु�ानी भएको छ । िनयमानुसार निम�ने खच� स�ब��धतबाट असुल भै दा�खला ह�नुपन� �.

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

४५.१ �ेम कुमार दास १,६५०

४५.२ सरोज कुमार कण� १४,२८०

४५.३ राज कुमार महतो ११,९००

२७,८३०

४६ १०३ २०७७-१०-८ �योजन नखु�ने खच�ः 
गो.भौ.नं. १०३-२०७७/१०/८ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन�
�यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले खाजा खाना
तथा होटलबासको लगायत िवल बमो�जम िन�नानुसार भु�ानी गरेको छ । काया�लयले महे�� �साद यादवलाई भु�ानी गरेको �. १,७६,२००/- को खच� पुि�
गन� तथा सो खच� काया�लय �योजनकै लािग हो भ�े पु��ाई ह�ने आव�यक कागजात, खच�को मापद�ड र काय�िव�ध वेगरको खच�लाई िनयमस�मत मा�
सिकएन । य�ता रीत नपु�या�एका खच�ह�मा िनयममा भएको �यवसथानुसार आव�यक िनय��ण ह�नुपद�छ । यसरी अिनयिमत भएको खच� िनयिमत ह�नुपन� �.

१७६,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ परामश� सेवा ख�रदः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही
िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले मधेश �लगल �रसच� से�टर �ा. �ल.

(६०९८०९२६०) सँग वष�भ�रको कानूनी सेवा तथा परामश� �लनको लािग वािष�क स�झौता गरेको छ तर अ�य दईुवटा कानुनी सेवा के��लाई पिन स�झौता
बेगर कानूनी सेवा तथा परामश�का लािग भु�ानी गरेको छ । काया�लयले यसरी एक वटा फम�सँग स�झौता गरी अ�यलाई पिन भु�ानी िदनु िनयमस�मत दे�खएन
। यसरी अिनयिमत गरेको खच�लाई िनयिमत गन�पन� �.

८३७,१६०

४८ सोझै ख�रदः– 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �. ५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �. ५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद
गन� �यव�था छ । �य�तै सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोभैm

ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाई िन�नानुसार सोझै ख�रद
गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

२,४२४,४१२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ मोबाइल ख�रदः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही
िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले ख�रद गरेको िन�नानुसारका मोबाइलह� ख�रद
ग�ररहनुपन� कुनै आव�यकता दे�खदनै । काया�लयमा मौ�दात रहेका मोबाईलह�को पिन पूण� �योग नरहेको अव�थामा नयाँ मोबाईल ख�रद ह�नु िनयमस�मत
मा� सिकएन । यसरी ख�रद भएका �ज�सी साम�ीह�को सही सदपुयोग तथा आव�यकताको आधारमा मा� ख�रद गरी �ज�सी सामानह�को िववरण चु�त
द�ु�त रा�नुपद�छ ।

�. सं. भौ.नं./िमित िववरण भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम

१ १४७।२०७७।११।१६ मोबाइल ख�रद गणपित मोबाइल २४५००

२ ३२३/२०७८।३।१३ गणपित मोबाइल ३४६००

५९१००/-

५९,१००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५० 403 २०७८-३-२६ गाउँ सभा स�चालन खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही
िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले गरेको िन�नानुसारको खच�मा भ�ा िवतरण गरेको
िववरण अनुसार िवतरण ह�नुपन� �यि� र िवतरण नह�नुपन� �यि� कुनै िववरण नछु�ाई उप��थत जित सबैलाई िवतरण गरेको दे�ख�छ । गाउँसभालाई भ�ा
िवतरण काय��म ज�तो गरी भ�ा िवतरण तथा खाजा खानामा गरेको खच� िनमयस�मत भएको खच� मा� सिकएन । यसरी अिनयिमत भएको खच�लाई िनयिमत
गनु�पन� �.

�.सं. भौ.नं./िमित िववरण भ�ानी
रकम

कैिफयत

१ ४०३/२०७८।३।२६
देव कुमार कामतीलाई पे�क� िदई खच�
लेखेको

खाना र खाजा खच� ७५७१००

२ ६६ जना कम�चारीह�लाई भ�ा
िवतरण

१८५२००

३ ३० जना प�कारह�लाई भ�ा िवतरण ६०००० १००० का दरले २ िदनको

४ जन�ितिन�धह�लाई भ�ा िवतरण १६२००० २७ जनालाई १५०० का दरले ४
िदनको

५ अ�य मसल�द खच� ५३१४५०

ज�मा १६९५७५०

१,६९५,७५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ म��दर िनमा�ण तथा मम�तः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ ले �मुख �शासक�य अ�धकृतले �वीकृत बजेट खच� गदा� तहले खच� गदा� िनयिमतता िमत��यता �भावका�रता काय�
द�ता र औिच�यता समेतको आधारमा खच� गनु� पन� �यव�था छ ।पा�लकाले यो वष� िविभ� म��दरह� िनमा�ण तथा मम�तमा रकम िविनयोजन गरी खच� लेखेको
छ । िदगो र उ�पादनमूलक �े�मा पँु�जगत बजेट िबिनयोजन गरी �थानीय रोजगारी सृजना तथा ग�रवी िनवारणमा के���त ह�नुपन�मा म��दर िनमा�ण ज�ता धािम�क
कृयाकलापमा खच� भएको दे�खयो । भ�जनह�को आ�था र दान भेटीबाट संर�ण तथा स�व��न गनु�पन� गरी म��दरह�को �यव�थापनमा स�ब��धत
उपभो�ाह�लाई �ज�मेवारी बढाई पा�लकाले �थानीय िव�ीय आधार बढाउन बढी �यान िदनुपद�छ ।

�.सं. भौ. नं./िमित वापत भु�ानी पाउने भु�ानी रकम कैिफयत

१ ३१/२०७७।७।२६ िविभ� पुजा तथा पव� महे�� �साद राय ७००००० पे�क� �वा�प

२ ३०१/२०७८।३।७ किवर संत स�मेलन स�य किवर धभ� स�यसंग सिमित २५८६७१

३ ३१४/२०७८।३।८ स�हेश मेला महो�सव वडा न ३ का अ�य� जयकुमार यादव १०००००

४ ३६४/२०७८।३।१२ इ�� पूजा, दगुा� पूजा, �जितया �जतमहान मेला वडा न २ का अ�य� रामइ�वर यादव १५००००

१२०८६७१

५२ ९५ २०७७-१०-६ यातायात तथा इ�धन सुिवधा �लएकालाई यातायात खच� भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही
िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले स�चालन गरेको िन�नानुसारको भु�ानी दोहोरो
पन� गरी गरेको दे�ख�छ । यसरी दोहोरो परेको खच� स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला ह�नुपन� �.

४०,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ काय�स�पादन �ितवेदन पेश नभएकोः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा िवल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� �यव�था रहेको छ । �यसैगरी सोही
िनयमको उपिनयम १० मा कुनै रकमको भु�ानी िददंा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� उ�ेख छ । काया�लयले िन�नानुसारको रकम भु�ानी गदा� काय�स�पादन
�ितवेदन पेश नभई भु�ानी िदएको िनयमस�मत नदे�खएको �.

�. सं. भौ.नं./िमित िववरण भु�ानी पाउने भु�ानी रकम कैिफयत

१ १०६/२०७८।३।३ खेलकुद साम�ी ख�रद िव�ालयलाई १५१४०० ख�रद तथा दा�खला �ितवेदन पेश नभएको

२ १८१/२०७८।३।२८ भवन िनमा�ण आधारभूत िव�ालय बथानटोल १७४४३७५ काय�स�पादन �ितवेदन पेश नभएको

१८९५७७५

१,८९५,७७५

५४ असुली गन� बाँक� आ�त�रक आय – 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ��तगत िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम
समेत असुली गन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले िवगत र यो वष� ब�दोब�त गरेको आ�त�रक आय ठे�कामा देहायअनुसार �यवसाियबाट � ४७६८४४६।
असुल गन� बाँक� रहेको छ ।

�.सं. पोखरीको िववरण ठेकेदारको नाम कबोल अंक अशुल ह�नुपन� रकम अबधी

१ सुिडयाबाला पोखरी �मोद कुमार यादव ४५०५०० १८०२०० ३ वष�

२ रामवतारबाला पोखरी स�त कुमार म�डल २०८७००० ११४४०० ३ वष�

३ िभ�डवार बाला पोखरी जामुन �साद यादव १५१००० ३९००० ३ वष�

४ खो�रयाटोल बाला पोखरी �सतल �साद यादव १४२५१०० ७१२५५० ३ वष�

४,७६८,४४६

�म भौचर
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५ राजपुरको अ�धकारी पोखरी �सतल �साद यादव २००५०० १००२५० ३ वष�

६ रजोखरी बडक� पोखरी धम�नाथ कापैर १३७१००० ३४२७५० ३ वष�

७ िदनेश साह�बाला पोखरी स�तोष कुमार साह ३३८५०० १६९२५० ३ वष�

८ ह�र कुसयैत पोखरी ल�णदेव यादव ३८१००० १५२४०० ३ वष�

९ बथानटोल बाला पोखरी ल�णदेव यादव ३७५००० १००००० ३ वष�

१० राजपुर गु�सरणबाला पोखरी मोहन कुमार साह ९४५०० ४७२५० ३ वष�

११ राजपुर पोखरीटलबाला पोखरी राम अ�धन मु�खया १२५५०० ६२७५० ३ वष�

१२ रैतानी पोखरी राम िवलेछन पासमान २२५१०० ७४२८३ ५ वष�

२० शोभापुर कु�ीबाला पोखरी देवे�� कुमार यादव ८००००० २६४००० ५ वष�

२१ �कूलबाला पोखरी ह�रनगरा �मोद कुमार यादव १९७५००० ६५१७५० ५ वष�

२२ दगुा� म��दरबाला पोखरी �सतल �साद यादव १३००५०० ४२९१६५ ५ वष�

२४ िव�णपुुर हाटबजार ओिप�� यादव २५२५१०० ८३३२८३ ५ वष�

२५ िग�मारी पोखरी जामुन �साद यादव १५००५०० ४९५१६५ ५ वष�

ज�मा � ४७६८४४६

तर उ�न बाँक� रहेको रकमको आयगत लगत समेत तयार गरेको छैन । जसबाट उ�नुपन� राज�वको समि�गत लगत तयार गरी वा�तिवक �ा�ीको अिभलेख
तयार गनु�पन� र सोही अनुसार आयको लेखा�न गरी उि��खत रकम स�झौताअनुसारको �याज तथा हज�ना समेत यिकन गरी असुल गनु�पन� �.

�म भौचर
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५५ आ�त�रक राज�व खाता तफ�  
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ��तगत िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम
समेत असुली गन� �यव�था छ ।यस पालीकाले �थानीय तह आय लेखांकन �णाली स�टवेयर माफ� त कर राज�व संकलन काय� भएको िमित २०७७।४।१ दे�ख
२०७८।३।३१ स�म संकलन के�� सबैको � ५५२७०७७ राज�व आ�दानी भएकोछ । आ�त�रक राज�व आ�दानीको दा�खला ह�न बाक� रकम �
३२०३५२१ लेखाप�र�ण अब�ध स�म दा�खला नभएकोले राज�व शाखा �मुख र वडा सिचब बाट आ�थ�क काय�िब�ध तथा िबितय उतरदािय�व ऐन २०७६ को
दफा २८ उपदफा २ अनुसार १० �ितशत ज�रवाना सिहत ३५२३८७३ �थानीय संिचतकोष दा�खला ह�नुपन� �

कम�चारीको नाम शाखा दा�खला गन� बाक�

नासु महे�� �साद यादब गापा राज�व शाखा ३१२२२९०

वडा सिचब िनलम कुमारी कण� वडा सिचब ५ ८१२३१

नासु महे�� �साद यादब को नाममा रहेको अशुल गनु�पन� रकम १० �ितशत ज�रवाना समेत � ३४३४५२०। िमित २०७८।१२।२९ मा िब�णपुुर
गाउँपा�लकाको आा�त�रक राज�व खाता नं ०९५००११७८९१०९ मा मेघा बैक नेपाल �लिमटेड िब�णपुुर शाखामा ितनवटा दा�खला भौचर माफ� त �मश �
७०००००।,� १०१७२६० र � १७१७२६० समेत � ३४३४५२० दा�खला भएको गौ�रा भौचर नं ४७ र ४८ िमित २०७८।१२।३० मा आ�त�रक राज�व
मा आ�दानी गरेकोछ ।गाउँपा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णाली को �यब�था गरी राज�व समयमा दा�खला गन� �यब�था गनु�पद�छ ।

८९,३५४

५६ बे�जू र स�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��णः- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गर� समपर��ण गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य
अ�धकृतको हुने �यव�था छ । नगरपा�लकाको बाँक� बे�जू स�पर��णको ला�ग अनरुोध गरेको छैन । गतवष� स�मको कूल बे�जू �. २४६५६४०००।००
रहेकोमा �१२९३९४२फ�य�ट भई �.       २४५२७००५८ बाँक� रहेको छ । यो वष� थप भएको � ५७४९०९४४ समेत कूल बे�जू �३०२७६१००२ रहेको छ
।बाँक� बे�जू �नयमानसुार असलु फछ�यौट गनु�पद�छ ।

५७ अनुगमन तथा संप�र�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� गराउने काम कत��य �मखु
�शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु दफा नं. वे�जुको

संि��

फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�
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