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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 
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र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बारागढी गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
खोपवा, बारा  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले बारागढी 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 ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. २ करोड ७५ लाख ६ हजार बेरुजू देर्खएकोमा प्रतिर्क्रर्ा प्रमाण पेश हनु आएको छैन। उक्त बेरुज ुमध्र् ेअसलु गनुापने रू. २३ हजार, 
प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. १ करोड ५४ लाख ७२ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ७० लाख ५० हजार र पेश्की रू. ४९ लाख ६२ हजार रहेको छ । 
पातलकाको गिवषा रु. ३ करोड ४३ लाख ३८ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू 
समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. ६ करोड १८ लाख १६ हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रक्षेपण 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 सम्प्रेर्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले गाउँपातलकाको पशे्की 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 लेखापरीक्षणसँग 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 
हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न गरी आवश्र्क 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्ापातलका, गाउँपातलका 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 उद्दशे्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर 
लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् 
प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े तनर्िििा भन ेहुँदैन। 
र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् 
गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ( पदम राज पौडेल ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

बारागढी 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
 

२३ १८ २७५०६ ० ० ० २३ १८ २७५०६ २३ ७०५० १५४७२ ० ० २२५४५ ४९६२ 

                                      
 

 

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 

बारा ३४३३८ ० २८ ३४३१० ३४३१० २७५०६ ६१८१६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बारागढी गाउँपा�लका, बारा , बारागढ़ी गाउँपा�लका , बारा

काया�लय �मुख अमोद चौधरी २०७५-९-१७ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख अजय चौधरी २०७७-४-१

बे�जु रकम २७,५०६,१८८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ७,२५,९६,९८५.५९

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २९,४७,२२,८१० चालु खच� २२,१२,४२,८६५

�देश सरकारबाट अनुदान २,०१,६१,००० पँूजीगत खच� १२,४२,५४,५५५

राज�व बाँडफाँट ६,०६,३५,००८.९८ िव�ीय/अ�य �यव�था ५,०५,२८,९६२.१

आ�त�रक आय २६,३२,१२०.४८

अ�य आय २,४७,७६,२२०.०३

कुल आय ४०,२९,२७,१५९.४९ कुल खच� ३९,६०,२६,३८२.१

बाँक� मौ�दात ७,९४,९७,७६३
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१
उ�े�खत कारोबारको समि�गत लेखापरी�ण योजना, इकाईगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयले पेश गरेको आ�थ�क िववरण, �गित �ितवेदन, �यव�थापन
�ितिन�ध�व प� र अ�य िववरण समेतलाई आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�ण ऐन, २०७५ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मानद�ड
तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार तथा जो�खममा आधा�रत योजना अनुसार लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन
जारी ग�रएको छ । सारभूत �पमा उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन ।

२ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक 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–अ��त�व र सम�वयलाई
�व��धन गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� नगरपा�लकाको
उ�े�य रहेको छ । यस नगरपा�लका अ�तग�त ६ वडा ३३ सभा सद�य ३९।२९ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २७ हजार १९१जना २०६८ को गणनानुसार�
जनसं�या रहेको छ ।

३ अनुदान िफता�
�फता� दािखलाM आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा भएको �नकासा म�ये बाँक� रहेको संिघय अनदुान तफ�  �. ३२८६५२५२ र �देश अनदुानको �= १४५६२४९
�फता� दािखला भएको छ।

४ आ�थ�क िववरण

४.१ �थानीय संिचत कोषः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम बा�गढी गाउपा�लकाले िदएको िबबरण अनुसार आ�थ�क वष�
२०७७।०७८ मा �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनको �ममा भएका �ययह� समेत सम� संिचत कोषको संि�� अव�था
िन�न वमो�जम रहेको छ ।

आय िबवरण रकम �यय िववरण रकम

गत बष�को �ज�मेवारी 72596985.59 राज�व वाडफाड खच� 34055000

क) नगद 0 क) पंुजीगत खच� 0

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ख) ब�क 0 ख) चालु खच� 34055000

मुल खाता 69621060 िबतीय समािनकरण खच� 74202000

पंुजीगत खाता 0 क) पंुजीगत खच� 60432000

चालु खाता 0 ख) चालु खच� 13770000

�कोप �यव�थापन कोष 1029135 समपुरक अनुदान 561000

धरौटी खाता 1946791 आ�तरीक राज�व खच� 54111000

िवपद �यव�थापन खाता 3099800 क) पंुजीगत खच� 17928000

�थानीय तहबाट 2099800 ख) चालु खच� 36183000

�देशबा६ 0 शसत� 103768000

सिघय सरकारबाट 1000000 क) चालु खच� 88642000

राज�व आय 63267129.46 ख) पुजीगत खच� 15126000

क) आ�त�रक राज�व 2632120.48 िवपद �यव�थापन कोष खच� 3361296

ख) राज�व बाडफाड 57433005 �देश सरकार 17555000

ग) �देश राज�व बाडफाड 3202004 क) िव��य समानीकरण अनुदान 5932000

संिघय सरकारबाट �ा� अनुदान 240794810 ख) सश�त अनुदान 6626000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क) िब��य समानीकर०ा अनुदान 103600000 ग) समपुरक अनुदान 2000000

ख) सशत� अनुदान 130794810 ३) िवषेश अनुदान 2997000

ग) समपुरक अनुदान 6400000 �शासक�य भवन 4400000

�देश सरकारबा६ �ा� अनुदान 20161000 �थानीय पव�धार िवकास काय��म 6560524

क) िव��य समानीकरण अनुदान 7161000 समाजीक सुर� भाता 53928000

ख) सश�त अनुदान 8000000 �देश सरकारबाट �ा� अ�तर सरकारी रकम पंुजीगत
रकम

5001031

ग) समपुरक अनुदान 2000000 �देश सरकारबाट �ा� अ�तर सरकारी रकम सीपमुलक
काय��म

3184000

३) िवशेष अनुदान 3000000 ब�क मौ�दात ७९४९७७६३

धरौटी �ा� 1405001 मुल खाता 73960725

�शासक�य भवन 4400000 पंुजीगत खाता 0

�थानीय पव�धार िवकास काय��म 6560524 चालु खाता 0

समाजीक सुर� भाता 53928000 धरौटी खाता 2253761

�देश सरकार बाट �ा� अ�तर सरकारी रकम पंुजीगत
रकम

5001031 िवपद �यव�थापन कोष खाता 767639

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�देश सरकार बाट �ा� अ�तर सरकारी रकम सीपमुलक
काय��म

3184000 आ�त�रक राज�व खाता २५१५६३८

चेक कािटए२०७८।४।१५ स�म नसािटएको(चालु र
पुजीगत)

1125865 धरौटी िफता� 1098031

संि�य शसत� अनुदान रकम िफता� 32865252

�देश अनुदान िफता� 1456249

ज�मा 475524145.1 ज�मा 475524145.1

४.२ १ िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को
असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७२९२० 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 ७६९२० मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस
गाउपा�लकाले संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत जे� नाग�रक तथा सामा�जक सुर�ा काय��म, धरौटी, �कोप �यब�थापन कोष, लगायतका खाता तथा
काय��मको लेखाकंन सु�मा नराखेको र �ितवेदन समेत िमित २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS Based ढाँचामा �ितवेदन
तथा लेखा�न गरेको नदे�खएबाट उपरो� �ा�ी तथा भु�ानीको िबबरण यथाथ� रहेको भ� िम�ने दे�खएन। �यसैले तोके बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा
खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।
२ �ज�मेवारी फरक परेको – �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी
एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा बेटी बचाउ बेटी पढाउ खातामा �। ५०००० मौ�दात कायम भएकोमा

८०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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यो बष�को शु�मा ० �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा � ५०००० घटी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा िहसाव िमलान
िबबरण तयार गरी यथाथ�ता यिकन गनु�पन� र कानुन बमो�जम गनु�पन� दे�ख�छ ।

खाताको नाम �े�तानुसार �ज�मेवारी अ�या गत वष�को लेखा परी�ण �ितवेदन अनुसार बाँक� फरक

स��त कोष खाता 69621060 ६९६२१०५९।५९ ०

धरौटी खाता 1946791 १९४६७९१ ०

िबपद �यब�थापन कोष 1029135 १०२९१३५ ०

बेटी बचाउ बेटी पढाउ ० ५०००० ५००००

३ �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 ।काया�लयले
पेश गरेको आय�यय िबबरण अनुसार काया�लयले यो वष� कुल ज�मा आ�दानी � ४७४३९८२८०।१० गरेको छ ।तर खच� र ब�क मौ�दात िबबरण अनुसार �
३६०६८६८५१ खच�, संिघय र �देश खातामा िफता� � ३५४१९५३२, ब�क मौ�दात � ७९४९७७६३ र सा�न बाक� चेक � ११२५८६५ रहेको समेत ज�मा
� ४७५६०४१४६ दे�खन गएकोले बढी मौ�दात दे�खन गएको � ८०००० का स�व�धमा यिकन गरी िहसाव िमलान गनु�पन� दे�खएको �

४.३ िफता� �थािनय तहले आ�थ�क वष�को अ��यमा खच� नभइ बचत ह�न गएको �देश शसत� र िबशेष अनुदानको रकम िफता� गनु� पद�छ । काया�लयले िन�नानुसार
रकम बढी िफता� गरेको दे�खएकोले �थािनय संिचत कोषमा �देश राज�वबाट िफता� गनु�पन� दे�खएको �.

िबबरण िनकासा खच� िफता� गनु�पन� िफता� गरेको बढी िफता�

�देश शसत� अनुदान ८०००००० ६६२६००० १३७४००० १४५६२४९ ७९२४९

�देश िबशेष अनुदान ३०००००० २९९७००० ३०००

७९,२४९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np8 of 50

५

आ�त�रक िनय��ण �णाली 
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 ।
• काया�लयले �ज�सी िनरी�ण गरेको छैन । ख�रद गरेका कितपय �ज�सी मालसामानको �ज�सी दा�खला र आ�दानी बाधेको नदे�खदा िहनािमना र हानीनो�सानी
भएको ह�नस�ने दे�खयो । िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
• काया�लयले उ�े�य �ाि�मा आइपन� स�भािवत जो�खमह� पिहचान ग�र िनराकरणको �यास गरेको अिभलेख राखेको छैन।
• कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अवागै 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।�ज�ा दररेटलाइ नै मानेको जवाफ �ा� भएको छ ।
• ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने ग�र ठे�का खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा वनाएको पाईएन ।
• साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ 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 ।
• वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार नगरेको
• पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहाका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको अभाव रहेको पाईयो ।
• सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय��
तय गरेको पाईएन ।
• िनजामती सेवा ऐन 2049 वमो�जम काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
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• िनजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नग�र
खच� लेखेको पाईयो ।
• म��ालयको िमित 2073।12।25 को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमित र नगरपा�लकाको नाममा रहेका पे�क�
तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन । 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 ।
�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 �.४१४५७३९६ पुजीगत खच� खातामा �.३२५०३३२९ र समेत
गरी संिचत कोषमा �.73960725 मौ�दात रहेको पाईयो ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाईएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष�को अ��य िभ� भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची 14 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।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जमको म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन।
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
म��ालयको िमित 2073।12।25 को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमित र नगरपा�लकाको नाममा रहेका पे�क�
तथा वे�जुको लगत तयार गरेको पाईएन ।
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 ।

६ �शासिकय संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन 

१ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता,
खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय

१८०,०००
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तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत छछजनाको दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म
�मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत �ढजना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण�
मािनएका अ�धकृत तथा इ�जीिनयर सिहत २६पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह
तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।
२ कम�चारी करार – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना
गन� नसिकने �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� पदमा ३१ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख यो वष� � ७२७३६१५ खच� लेखेको िबबरण �ा� भएको छ ।
३ �यालादारीमा कम�चारी – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन
तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी
सृजना गन� नसिकने �ावधान छ । तर पा�लकाले �ािव�धक, बातावरण र वडा काया�लय तफ�  हे�पर, अिमन, कामदार, माली र चौक�दार पदमा ९ जना
कम�चारीह� �यालादारीमा रा�ख पा�र�िमक � ७ लाख ४३ हजार खच� लेखेको िबबरण �ा� भएको छ ।यस �कार खच� लेखेको ज�मा पा�र�िमक खच� रकम
समेतको िबबरण काया�लयबाट लेखापरी�णलाइ पेश ह�न आएन । यसरी �वीि�त दरव�दी बेगर केही सं�यामा बष� भरी र केही आंिशक समयको लागी
�यालादारीमा राखी पा�र�िमक खच� ले�ने काय� िनयमस�मत नह�ने ह�दा स�व��धत प�को �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

काय��े� पदह� ज�मा भु�ानी � सं�या

�ािव�धक तफ� हे�पर। अिमन 233000 2

वातावरण तफ� , कामदार, माली 150000 1

वडा काया�लय तफ� चौक�दारह� 360000 6

ज�मा 743000

स�ाहकार – मधेश �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, ९पिहलो संशोधन समेत० मा यस �देशमा �थानीय
तहका �मुख तथा उप �मुखले �वक�य सिचव।स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको दे�खएन । �यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा
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८३९८० मा तोक�एको भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर गाउपा�लका अ�य�को कानुनी स�ाहकारका �पमा १ जनालाइ िनय�ु
गरी देहाय बमो�जम �।१८०००० भु�ानी भएको खच� रकम कानुन स�मत नदे�खएको �.

�स नं पद कम�चारीको नाम िनय�ु�को �कार भु�ानी �

१ कानुनी स�ाहकार िवरे�� �साद चौधरी करार �१,८०,०००

७ बजेट पा�रत तथा �वीकृित

७.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ ।
सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान
गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उप �मुख �ी ल�मी देवी रायले िमित २०७७।०३।१० गते �.३७करोड 73लाख बाउन हजार चार सय ि�हतर
�पैयाको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।०४।३१। मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७/ ०५ /०५ मा �मुख
�शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।
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७.२ चौमा�सक पँूजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित
िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक 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 ।

पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ िहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

िबिभ� १०९५०३ 2108 19013 31005 55205

�ितशत १०० १।९० १७।४० ८०।७० ५०।४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ कारोवारको िव�वासिनयता 
कारोबार र अिभलेखा�नमा िव� वसिनयताः संघीय आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन तथा िनयमावली, �देश आ�थ�क काय�िव�ध स�ब��ध ऐन
तथा िनयमावली र �थािनय तहको आ�थ�क काय�िव�ध स�ब��ध ऐन, िनयमावली लगायतका कानुनमा सरकारी कारोबार गदा� र सोको लेखा�न तथा
अिभलेखा�न स�ब�धी काय� गदा� िमत�ययी, काय�द� र �भावकारी ह�नेगरी कारोबार गनु�पन�, सोको यथाथ� र िव�वसिनय अिभलेख तयार गरी लेखा�न गनु�पन�
दािय�व काया�लय �मुखको रहेको तथा �माण कागजात �रत पुगे नपुगेको परी�ण आ�थ�क �शासन �मुखले परी�ण ग�र कारोवार गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।
पा�लकाले देहायका कारोवारमा आ�थ�क वष� २०७७/७८ मा भएको कारोवारमा आ�थ�क वष� २०७८/७९ मा कारोवार गरेका िवल िवजक, बै क दा�खला भौचर
संल� गरी पे� क� फ�य�ट गरेको दे�खयो । समयमा पे�क� फ�य�ट नगरी िढला गन� र समयमा गरेको ज�तो देखाउने �योजनको लािग भएको दे�खयो । य�तो
काय�बाट कारोवार तथा अिभलेखनको िव�वसिनयता छ भ� सिकने आधार दे�खएन । पा�लकाले �ज�मेवार पदा�धकारीलाई जवाफदेही वनाई य�तो काय�मा
सुधार गनु�पन� दे�खएको �.

१. १७८-०७८।३।३१ कु� रोगको िवरामी प�रवार तथा िछमेकोको स�पक�  परी�ण तथा LPEP सेवा िव�तार काय��मको लािग ओम �काश चौधरीले पे�क�
फ�य�ट �. १ लाख ५० हजार गदा� २०७८।५।१३ मा वे�जू खातामा �. ८५०००। दा�खला गरेको �माण संल� रहेको ।
२.१७९-०७८।३।३१ PNC काय��म पे�क� फ�य�ट गदा� ओम �काश चौधरीले �. ४७०००। बै क दा�खला िमित २०७८।५।१३ मा वे�जू खातामा दा�खला
गरेको छ ।
३. गुण�तर सुधार प�ती स�व�धी अिभमु�खकरण तथा काय�शाला गो�ीको पे�क� फ�य�ट गदा� �. ११८०००। २०७८।५।१३ मा दा�खला गरेको छ ।
४. भौचर नं. १८०-०७८।३।३१ बाट पेफ गदा� कर दा�खला २०७८।५।१० मा दा�खला गरेको भौचरको आधारमा पेफ भएको छ ।
नमुनाको �पमा छनौट ग�रएका मा�थ उ�ेख भएका कारोवार वाहेक पिन उ� �यहोरा उ�ेख रहन स�ने ह� ँदा पा�लकाले यस स�व�धमा ग��भर भइ सुधार गनु�पन�
दे�ख�छ ।

७८६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ आ�थ�क सहायता 
आ�थ�क सहायताः �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 । तर पा�लकाले योवष� िविभ� संघ सं�था, समूह, �लव लगायतलाई आ�थ�क सहायत वापत � ५ लाख िबतरण गरेको िबबरण
िदएको छ ।

नाम �योजन रकम

�ी बारागढी यवुा �लव फुटबल १०००००

�ी �थािनय साइ यवुा �लव भोलीबल �ितयोगीत २५००००

�ी सनराइज यवुा �लव ि�केट �तीयोगीता १५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० िवतरणमुखी खच� 
िबतरणमु�ख खच�ः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा गाउपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकार तोकेको छ । उ� कानुनमा िवतरणमु�ख
काय��म भ�दा िवकासा�मक गितिव�ध तफ�  गाउ पा�लकाको �ोत प�रचालन ह�नु पन� उ�ेख छ । गाउपा�लकाले तोिकएको अव�धमा िवतरणमु�ख �कृितका खच�
गन� िम�ने �यव�था भएको दे�खदनै । दफा १६ को उपदफा (४)(१)क मा गाउ पा�लका अ�य�को काम, कत��य र अ�धकार स�व�धी �यव�थामा अ�य�ले
िवतरणमु�ख �कृितका खच� गन� िम�ने अ�धकार रहेको छैन । �यसैगरी दफा ७३ को खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�व�धी �यव�थाको उपदफा (७) मा
काय�पा�लकाले सभावाट �वीकृत सीमा र िशष�क बािहर गई बजेट खच� गन� पाउने छैन भ�े �यव�था रहेकोछ । एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या
२०७४ मा पँुजीगत िशष�कमा िविनयो�जत बजेटबाट चालु खच� गन� नपाइने उ�ेख छ । पू�जंगत िशष�कमा िविनयोजन भएको बजेटबाट चालु �कृितका खच� गन�
काय� बजेटको �स�ा�त िवप�रत ह��छ । गाउ पा�लकाले योवष� पू�जगत बजेटबाट देहाय बमो�जम �. ९९७३९४ िवतरणमु�ख �कृितका खच�मा भु�ानी िदई खच�
लेखेको छ । यस �कार पू�जंगत बजेटबाट िवतरणमु�ख �कृितको खच� गरेबाट काया�लयलाई थप �ययभार पन� ह�दा य�ता खच�मा िनय��ण ग�रनु पन� दे�खएको
�.

गो.भौ.नं./िमित िववरण भु�ानी कैिफयत

१६७-०७८।३।३ १३९ थान साइकल ख�रद र िबतरण ९९७३९४

९९७,३९४

११ �ज�सी स�प�ी 
�ज�सी स�प�ीः आ�थ�क काय�िवधी तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ मा सरकारी स�प��को �ज�मा, �यसको लगत र संर�ण, स�प�ीको
िनरी�ण लगायत िबिभ� �यव�थाह� गरेको छ । �थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद १३ मा �थािनय तहको स�प�ी संर�ण स�व�धी �यव�था
गरेको छ । काया�लयले स�पित र मालसामानको �ज�सी िनरी�ण गरेको जनाएको छ । ६ वटा वडा काया�लयह� र िबषयगत शाखामा रहेको �ज�सी र सोको
अिभलेख तथा िबगतका �थािनय िनकायमा रहेको �ज�सी स�प�ी, पे�क� बाक� र बे�जु बाक� तथा स�प�ी र दािय�वको ��थती स�व�धमा लेखापरी�णमा
यिकन ह�न सकेन । �ज�सीको आ�त�रक िनय��ण �यव�था सुि�ढ ह�न नसकेको र स�प�ीको द�ुपयोग भए नभएको स�व�धमा यिकन ह�न सकेन । यस
स�व�धमा स�व��धत प�ले �यान िदइ स�प�ीको यथाथ� अव�था यिकन गनु�पन� दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ पशु तफ�  
गाईको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन (पकेट) िवकास काय��म संचालनको लािग िन�नानुसारका सहकारी/फम� सँग स�झौता गरी अनुदान िवतरण गरेको छ ।
समूह/सहकारीसँगको स�झौतमा गाईको जात हो�ल�टेन वा जस� वा �स, �ित गाई १५ �लटर दधु उ�पादन ह�नस�ने र पिहलो वा दो�ो वेत भएको ह�नपन�
�यव�था रहेको छ । समूह माफ� त कित कृषकलाई अ�धकतम कित सं�यामा िदने उ�ेख गरेको छैन । पा�लकाले उ� गाई ख�रद कृषक समूलाई िदएकोमा
स�झौताका सता�नुसारका गाई �ा� भए नभएको स�व�धमा पशु िचिक�सकबाट �ािव�धक परी�ण भई �वीकृित भएको तथा कृषक समूहले �ित�प�ध� मू�यमा
ख�रद गरेको हो भ� ने आधार पेश भएको दे�खएन । तोिकएको शता�नुसारको गाई �ा� त भए नभएको स�व�धमा एिकन भई काय��मको उ�े�य हा�सल गनु�पन�मा
सो गरेको दे�खएन । यस स�व�धमा दे�खएका थप �यहोराह� िन�नानुसार छनः
१ भौचर नं. १४६-०७८।३।२८ बाट �ी गढीमाई द�ुध उ�पादन पशु समूहलाई �. १०२१००९। भु�ानी िदएकोमा गाई ख�रद �. ४ लाखको िवतरण भरपाई
संल� नरहेको, गाई तोिकएको जात तथा दधु उ�पादन �मता भएको हो भ� ने �ािव�धक पु��ाई नरहेको, िम�क भाई�ेटर ख�रद �. ६७८०००। को िवजक
संल� नरहेको ।
२. भौचर नं. १४७-०७८।३।२८ बाट भुइयावावा कृषक पशुपालन कृषक समूहलाई �. ६५९६१४। भू�ानी िदएकोमा गाई िवतरण भरपाई नरहेको, गाई
तोिकएको जात तथा दधु उ�पादन �मता भएको हो भ� ने �ािव�धक पु��ाई नरहेको,
३. भौचर नं. १४८-०७८।३।२८ बाट कौिशला पशुपालनलाई भु�ानी भएको �. ३०८५९१। गाई िवतरण भरपाई नरहेको, गाई तोिकएको जात तथा दधु
उ�पादन �मता भएको हो भ� ने �ािव�धक पु��ाई नरहेको दे�खयो ।
मा�थ उ�ेख भएको �यहोरा बमो�जम िवल िवजक तथा भरपाई संल� गरी पशु िचिक�सकबाट �ािव�धक परी�ण गराई स�झौतमा उ�ेख भएको बमो�जमकै
ख�रद भएको र गाईको मू�य पिन ख�रद कानून बमो�जम �ित�प�ध� भएको स�व�धमा पा�लका एिकन ह�नुपन� दे�खएको �.

२,०४६,२०५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ �मण भ�ा 
�मण खच� िनयमावली , २०६४ मा सरकारी कामकाजमा �सल�सलामा मुलुक िभ� आ�नो काया�लय भ�दा बािहर काजमा खटीएका िनयमावली को चतुथ� तह
(च) वग�मा पन� कम�चारीलाई सोिह िनयमाव�लको अनुसूची -२ मा दिैनक � १००० का दरले भ�ा उपल�ध गराउने �यव�था छ । काया�लयले �मण खच�
िनयमावलीको चतुथ� तह (च) वग�मा पन� िन�न कम�चारीलाई तृतीय तह बरावरको सुिवधा िदएकोले सो असुल गरीनु पद�छ ।

�स.नं. गो.भौ.नं./िमित नाम/पद �मण �थान िदन बढी रकम ज�मा

१ २६-०७७।६।१४ �मोद पटेल KTM ६ २०० १२००

२ ५७-०७७।६।३० �मोद पटेल नारायणघाट ३ २०० ६००

३ ५४-०७७।६।२९ �मोद पटेल वीरगंज २ २०० ४००

४ ५४-०७७।६।२९ उमेश वठैा वीरगंज २ २०० ४००

५ ८५-०७७।७।२४ उमेश �साद साह ५ २०० १०००

६ ८५-०७७।७।२४ उपे�� �साद साह ६ २०० १२००

ज�मा ४८००

४,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ पदा�धकारी भ�ा 
�देश नं २ �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सेवा स�ब�धी ऐन , २०७६ ले यस �देश अ�तरग�तका �थािनय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको
सेवा सुिवधाका स�ब�धमा �यव�था गरेको छ ।जसमा �ित मिहना ३ पटक स�मको वठैक र अनुगमन वापत् को भ�ा िदन सिकने �यव�था छ । पा�लकाले िमित
२०७६ काित�क दे�ख २०७७ असोज स�म पा�लकाका पदा�धकारी तथा सद�यलाई �ित मिहना ३ पटक अनुगमन र ३ पटक बैठक वापत एकमु� खच� ले�ख
वठैक बसेको माइ�यूट र अनुगमन भएको पु��ाई गन� कागजात वेगर रकम भु�ािन िदएको दे�ख�छ । यसरी वठैक र अनुगमन नै नगरी भ�ा िदने काय� िनयम
संगत नभएको ले वा�तिवक वठैक तथा अनुगमन वापत् को मा� तोिकएको िनयम अनुसार भ�ा िदनु पद�छ । अत : उ� वठैक र अनुगमन गरे को स�ब�धमा
आव�यक कागजात पेश गरीनु पद�छ ।

�स.नं. गो.भौ.नं./िमित अनुगमन
भ�ा �

वठैक भ�ा
�

ज�मा � कैिफयत

१ ५७-०७७।६।
३०

१७६८५०० १०८०००० ९४९५०० २०७६ काित�क दे�ख ०७७ असार स�मको

२ २७-०७७।६।
१९

५८९५०० ३६०००० २८४८५०० २०७७ साउन दे�ख ०७७ असोज स�म को

३ ८६-०७७।७।
२५

० ० ०७७ काित�क मिहनामा भ�ा भु�ानी ग�रएको भएता पिन कागजात संल� न
रहेकोले उ�ेख नगरीएको

ज�मा ३७९८०००

३,७९८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ ५५ २०७७-६-२९ बढी �ययभार 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐेन, २०७६ को दफा २४(२) मा सरकारी रकम खच� गदा� साधन �ोतको उ�चतम �ितफल �ात ह�नेगरी
िमत�ययी तरीकाले गनु�पन� �यव�था छ । राि�य�तरको गोरखाप� संथानले समय समयमा सूचना �काशन गरी सरकारी िनकायह�लाई (िकतपयमा सझौता
गरी) २५ �ितशत छुट िदने �यव�था गरेको छ । पा�लकाले हा�ो ए�भर टाइ�ज� ग �ा.�ल. माफ� त् िव�ापन गराई भु�ानी िददा क��तमा २५ % छुट �लन
स�नेमा ५ % मा� छुट �लएको दे�खयो । यसबाट पा�लकालाई २३९२० रकम बरावरको बढी �ययभार परेको दे�ख�छ । कानूनमा भएको �यव�था बमोजम
िमत�यियता अपनाई �ययभार कम गनु�पन� दे�ख�छ ।

२३,९२०

१६ सामा�जक सुर�ा 
१) सामा�जक भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को िनयम १५ मा �थािनय तहले लाभ�ाही भ�ा आ�थ�क वष�को ��येक चौमा�सकको अ�त स�ममा भु�ानी गरी
स�नु पन� �यव�था छ । काया�लयले �थम र दो�ो चौमा�सक सिकएको धेरै समय पिछ भु�ानी गरेको छ । भने ते�ो चौमा�सकको आधा मा� िनकासा �लइ
१२००९६०० भु�ानी बाँक� रा�ख ०७८।८९ मा भु�ानी भएको जनाएको छ । समयमै लाभ�ाहीको िववरण अ�ाव�धक गरी तोक�एको समय �समा िभ�ै भ�ा
िवतरण गन� तफ�  काया�लयको �यान जानु पन� दे�ख�छ ।

२)सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िब�ध, २०७५ को दफा १० अनुसार पा�लकाले भ�ा पाउने लाभ�ाहीह�को फोटो सिहत अनुसूिच ५ बमो�जमको
मूल अिभलेख अ�याब�धक गरी रा�नु पन� �यव�था छ । सामा�जक सुर�ा पाउने �यि�को नामनामेसी, नाग�रकता नं., प�रचय प� नं., फोटो आिद िववरण
अ�ाव�धक रा�ख मूल अिभलेख खाता �यव��थत गरी सोिह �माणका आधारमा िव��य सूचना �णाली (MIS) मा डाटा अपलोड गद� दोहोरो नपन� गरी अिभलेख
िभडान ह�ने गरी रा�नु पद�छ । तर काया�लयले मूल अिभलेख खाता वडा काया�लयमा रहेको जनाई लेखापरी�णका लािग पेश नगरेको, अ�य िवषयका हकमा उमेर
पुरा भएपिछ वा भ�ा पाउने भएपिछ अिभलेखमा फोटो तथा �या�चे नलगाई सोभै स�टवेयरमा इ�ट� ी गरेको, स�व��धत वडाबाट नामनामेसी सिहत अिभलेख
�यव��थत गरी �सफा�रस सिहत कागजात �ा� भएपिछ (MIS) मा �िव� गनु�पन�मा सोझै गन� गरेको, अनुसूची ८ मा थप भएका र हराएका �यि�को िववरण भ�र
�ा� नभएको केही नामनामेसी स�टवेयरबाट सोझै हटाउने र थ�ने काय� भएको, िव��य सूचना �णालीमा सामा�य कुरा फरक भएमा समेत िभडान भई
नामनामेसी �िव� गरेको, एउटै नाग�रकता नं. भएकाको समेत MIS मा �िव� भएबाट िव��य सूचना �णाली भरपद� र िव�वसिनय नभएकाले स�ब��धत
िनकायले सो �णालीमा भ�ा पाउनेको नामनामेसी दोहोरो नपन� गरी system बाट िनय��ण ह�ने गरी �यव��थत गनु�पद�छ । काया�लयले वडा काया�लय अनुगमन
गरी भ�ा पाउने/नपाउने अिभलेख यिकन नगरेको, प��करण अिभलेख (ज�म, मू�यू, बसाई सराई) �यव��थत अिभलेख नभएको, म��ालय/पं�जकरण िवभागमा
अनुसूची ८(क) नपठाएको र अिभलेख समेत पेश नगरेबाट िभडान गन� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ िश�ा तफ�

१७.१ िनकासा अिभलेख खाताः गाउपा�लकाले िश�कह�को तलव भ�ा िनकासा गनु� पूव� दरव�दी अनुसार काय�रत िश�कह� यिकन गरी तलव भ�ा िनकासा गनु�पन�
�य�तै माग फाराम सोही आधारमा �जू गरी िव�ालयगत िनकासा लेजर तयार गरी िनकासा छो�नुपन�मा िनकासा लेजर राखेको छैन गाउपा�लकाले दरव�दी
िववरण, काय�रत िश�क िववरण, सो अनु�पको माग फाराम तथा िनकासा लेजर खडा गरी �यव��थत �पमा रा�नुपद�छ ।
िब�ालयह�को लेखापरी�णः गाउपा�लका मातहतका िव�ालयले तोिकएको समयमा लेखापरी�ण गनु� गराउनु पन� �यब�था छ । पा�लका अ�तग�त १६
सामुदाियक िव�ालयह� रहेकोमा आ.व. २०७७।०७८ को अ��तम लेखापरी�ण अव�धस�म िब�ालयले लेखापरी�ण गराएको िववरण पेश भएको पाइएन।
अतः काया�लयबाट अनुदान जाने स�पूण� िब�ालयह�को समयमै लेखापरी�ण �ितवेदन �ा� गरी गाउपा�लकाले िदएको िनकाशा र अनुदान समेत समावेश गरी
िव�ालयले िव�ीय िववरण तयार गरे नगरेको एिकन गनु�पद�छ ।

१७.२ ५८ २०७७-११-२८ काय��म काया��वय पु��तका २०७७/७८ मा िव�ाथ�लाई दिैनक खाजा, िनशु�क पा�पु�तक तथा छा�वृ�ी उपल�ध गराउने �यव�था छ । ��येक
िव�ालयलाई जाने य�तो रकममा िव�ा�थ�को सं�यालाई आधार मानी पा�लकाले िनकासा िदने गद�छ । दिैनक हा�जरी �धाना�यापक र िव�ालय �यव�थापन
सिमितले �मािणत गरेको आधारमा �ितिव�ाथ� � .१५। को दरले िदवाखाजा िनकास िदनुपन�, पा�प�तक इमाआइएस �रपोट�को आधारमा ��येक
िव�ाथ�लाई क�ागत तोिकएको िकतावको मू�यको आधारमा िनकासा िदनुपन� र छा�वृ�� छा�ा र द�लत छा�को सं�यालाई आधार �लई िदनुपन� �यव�था छ ।
यसरी हेदा� पु�तक र िदवा खाजा िनकासीमा िव�ाथ�ह�को सं�या एकै रहनुपन� र छा�वृ��मा िव�ा�थ� सं�या भ�दा कम सं�या िनधा�रण भएको ह�नुपद�छ ।
लेखापरी�णको �ममा पा�लकाले चै� मिहनामा ५ वटा िव�ालयमा िन�न सं�यामा िदवा खाजा, पा�पु�तक र छा�वृ�ी िवतरण गरेको दे�खयो।

िव�ालयको नाम िदवा खाजाको लािग िनकासा भएको
सं�या

पा�पु�तकको लािग िनकासा भएको
सं�या

छा�वृ�ीको लािग िनकासा भएको
सं�या

जनता मािव बुधगाई १५४ १६० १५९

नथुली आिव दोवा� २७७ २६९ २५८

नेरामािव �सहासनी १५६ २०५ १९७

५८६,०८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नेराआिव चरव�त पथरा २३० १८५ १८१

ग��भरा ब�िकशोर मािव
गडहल

२४८ २२६ १७७

माथीको ता�लकालाई हेदा� िदवा खाजा, पा�प्ु�तकको सं�या िभडान भएको दे�खदनै । नेरामािव �सहासनी, ग��भरा ब�िकशोर मािव र नेराआवी चरव�त
पथरामा �मश ४९, ४५ र २२ जनाको फरक दे�ख�छ । यसवाट ग��भरा मािव र नेराआिव चरव�तमा िदवा खाजाको लािग पा�पु�तक िवतरणको सं�या भ�दा
बढी र नेरामािव �सहासनीमा िदवा खाजको सं�या भ�दा पा�पु�तकको लािग बढी िनकासा िदएको दे�खयो । �य�तै छा�ा तथा द�लत छा�ले मा� �ा� गन�
छा�वृ�ी जनता मािव बुधगाईमा १ ले मा� कम छ भने अ�यमा िदवा खाजा र पा�पु�तकको सं�या भ�दा केही कम रहेको छ । एउटै िव�ालयमा एकै
िव�ा�थ�को लािग िनकासा ह�ने िदवा खाजा र पा�पु�तक फरक पनु� र छा�वृ�ी सं�या केिहले मा� कम दे�खनु सा�दिभ�क दे�खदनै । िव�ालयले �मािणत नगरी
पठाएको िव�ा�थ� सं�या, िव�ालयले अपूण� भरेको आइएमआइएस �रपोट�, िव�ालय अनुगमन गरी िव�ाथ� एिकन नगरी िनकासा िदनु तथा हचुवाको भरमा
िव�ालयलाई िनकासा िदनु ज�ता कारणले त�यांक मेल खाएको दे�खदनै । यसवाट िव�ालयलाई िदइने िनकास यथाथ� छ भ� न सिकने आधार दे�खएन ।
यसवाट पा�लकालाई बढी �यभार परेको दे�ख�छ । पा�लकाले िव�ाथ� सं�या िन�� चत गरी िनकासामा एक�पता �याउनुपन� दे�ख�छ ।
भौचर न�वर ५८-०७७।११।२८ काय��म काया��वयन िनद�िशका २०७७ मा दिैनक हा�जरी �धाना�यापक र िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य�ले
�मािणत गरेको आधारमा �ितिव�ाथ� � .१५। को दरले िदवाखाजा िनकासा िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले उ� िववरण न�लई माघ मिहनाको िदवा खाजा
वापत ८ वटा िव�ालयलाई �. ५८६०८०। िनकासा गरेको दे�खयो । िव�ाथ� सं�या एिकन नगरी अनुमानको भरमा िनकासा िदनु तथा चै� मिहनामा िवतरण
गरेको सं�यालाई आधार �लदा यथाथ� नभएको दे�खएकोले �माण संकलन गरी पेश गनु�पन� दे�खएको �.

१८ राज� व

�म भौचर
न�बर
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१८.१ काया�लयले तोिकए बमो�जमका म ले प फारामह� भरी (�िव� गरी ) आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व ऐन र िनयमाव�ल ले तोके बमो�जमको काय�िव�ध
अपनाई राज� वको लेखा रा� नु पन�मा सो नगरी ब�क �टेटमे�टका आधारमा एकमु� आ�दानी बाँ�ने गरेको छ । काया�लयले गन� सबै �कारको आ�दानीमा �वीकृत
म.ले.प. फारमह� �वीकृत लेखा ढाँचा स�टवेयर र हाड�कपी र�सद दवु ैबाट भएको आ�दानीमा अिभलेख अ�ाव�धक गन� नगरेबाट कुन र�सदबाट के कित
आ�दानी भयो र उ� आ�दानी म�ये के कित आ�दानी बाधी किहले दा�खला भयो आिद स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन । जसले गदा� आ�त�रक िनय��णको
�यव�था कमजोर रहन जानुको साथै आ�दानीको िहनािमना र म�यौट भएको छैन भ� सिकने अव�था दे�खएन । यसमा स�ब��धत िनकायको �यान गई
यथाथ�ता यिकन ग�रनु पद�छ ।

१८.२ स�टवेयर: काया�लयले आ.व ०७७/७८ को राज� व संकलनका लािग गा.पा. को काया�लय र वडा नं १, २,३ ,४ स�टवेयरबाट आ�दानीको �ा�ी र
अिभलेखीकरण गन� गरेको छ भने वडा नं ५, ६ र पशु तथा कृिष शाखा तफ�  �यानुअल �पमै गरेको जनाईको छ ।यसरी गाउपा�लकाले गन� आ�त�रक
आ�दानीमा स�टवेयर माफ� त आ�दानीको �ा�ी र अिभलेखीकरण गन� गरेको जनाइएतापिन आ�दानी �ा�ीलाई मा� स�टवेयर माफ� त लेखा�न गन� ग�रएको छ
। यस �कार ग�रएको आ�दानी म�ये संिचत कोषमा गरेको दा�खलालाई स�टवेयरले लेखा�न गन� गरेको पाइएन । �यसैगरी स�टवेयरले �वीकृत म ले प फारम
बमो�जमका अिभलेखह� समेत नदेखाउने ह� ँदा पूण� रहेको भ� सिकने अव�था दे�खएन ।

१८.३ बुझाउन बाँक� र�सद ठेली : काया�लयले यस वष� वडा नं ५ , वडा नं ६ र पशु तथा कृिष शाखा तफ� को राज� व संकलनका लािग छपाईएका र�सद ठे�लका
स�ब�धमा र�सद िनय��ण खाता रा�ख िनय��ण नगरेको दे�ख�छ । िविभ� न कम�चारीले बु�झ�लएको खे�ा अिभलेखबाट ०१ दे�ख १६०० स�म �ित ठेली ५०
र�सद सं�या भएका ३२ वटा ठेली �योग भएको दे�ख�छ । उ� ३२ वटा ठेली म�ये २० वटा ठेली मा� काया�लयमा बुझाइएका छन् । नयाँ आ. व. का लािग नयाँ
र�सद छपाई �योगमा आइसकेको अव�थामा पिन अिभलेख नै नरा�ख पुरानो र�सद ठेलीको िहसाब िकताब नबुझाउने िन�न कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाइनु पद�छ
।

�स.नं. नाम र�सद नं सं�या

१ अिभशेक चौधरी ५१ दे�ख १००, १

२ कामे� र साह २५१ दे�ख ३०० १
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३ कामे� वर साह १००१ दे�ख१०५० १

४ कामे� र साह १५०१ दे�ख १५५० १

५ उमेश पैठा ४०१ दे�ख ४५० १

६ शु�सल साह ११०१ दे�ख ११५० १

७ रामवालक �साद १०५१ दे�ख११०० १

८ धुरे�� ठाकुर १४५१ दे�ख१५०० १

९ िनरज कुमार साह १५५१ दे�ख१६०० १

१० अ�य नखुलेको ३

ज�मा १२

१८.४ िढलो दा�खला : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य िनयमावली, २०७७ को िनयम २८ मा �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा
सो को भो�लप�ट दा�खला गरी �े�ता खडा गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयले िविभ� नमा मा�यमबाट �ा� भएको राज� व रकम अ�धकांस आ . व . को अ��यमा
र केिह आ.व . सिकएको छ मिहना पिछ मा� दा�खला ग�रएको दे�खएकोले यसरी िढलो दा�खला गन� कम�चारीलाई �ज�मेवार बनाइनु पद�छ ।

१८.५ दा�खला नपुग : लेखापरी�णमा �ा� कागजात जोड ज�मा गदा� उठेको कुल आ�दानी रकम भ�दा कम राज� व दा�खला गरीएको दे�खएकोले असुल गरी दा�खला
गनु� पद�छ ।

१७,७०८
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१९ खाना तथा िविवध खच� – 

खाना तथा िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही
औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� खाना तथा िविवध तफ�  �. 1520500 खच� गरेको िबबरण �ा� भएको छ ।यस
�कारको खच�मा िमत�यियता कायम गरी िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

२० तलबी �ितवेदनः 
तलबी �ितवेदनः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ बमो�जम �थानीय तह अ�तग�तका कम�चारीह�को वािष�क तलवी �ितवेदन आ�त�रक
लेखापरी�कबाट पा�रत गराई तलब खच� ले�नुपन�मा सो गरेको छैन । तसथ� काया�लयले आ�त�रक लेखापरी�ण शाखाबाट �यव�थापन गरी आ�त�रक
लेखापरी�ण गराउने र कम�चारीको तलवी �ितवेदन समेत पा�रत गराउने तफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

२१ िव��य सूचना �णालीमा �िवि�ः 
िव��य सूचना �णालीमा �िवि�ः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िब�ध, २०७५ को दफा ९ अनुसार गाँउपा�लका वा नगरपा�लकाले भ�ा पाउने
लाभ�ाहीह�को फोटो सिहत अनुसूिच ५ बमो�जमको मूल अिभलेख अ�याब�धक गरी रा�नु पन� �यव�था छ ।सामा�जक सुर�ा पाउने �यि�को नामनामेसी,
नाग�रकता नं., प�रचय प� नं., फोटो आिद िववरण अ�ाव�धक रा�ख मूल अिभलेख खाता �यव��थत गरी सोिह �माणका आधारमा िव��य सूचना �णालीमा
डाटा अपलोड गद� दोहोरो नपन� गरी अिभलेख िभडान ह�ने गरी रा�नु पद�छ । तर काया�लयले मूल अिभलेख खाता वडा काया�लयमा रहेको जनाई लेखापरी�णका
लािग पेश नगरेको, अ�य िवषयका हकमा उमेर पुरा भएपिछ वा भ�ा पाउने भएपिछ अिभलेखमा फोटो �या�चे नलगाई सोझै स�टवेयर इ�ट� ी गरेको, सेवा �लने
कोही लाभ�ाहीको िव��य सूचना �णालीमा इ�ट� ी भएको र कसैको इ�ट� ी नग�रएको, कित जनाको िव��य सूचना �णालीमा इ�ट� ी भएको हो सोको िववरण पेश
नभएकोले कित जनाको िव��य सूचना �णालीमा इ�ट� ी भएको हो यिकन गन� सिकएन ।

२२ ख�रद �यव�थापन 

टु�ा पारी ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा (१) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद काय� गदा� ख�रद मु�यको आधारमा अपनाउने ख�रद
िब�धको उ�ेख गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ९२० मा यो ऐन र िनयमावली बमो�जम ख�रद गदा� �ित�पधा� सीिमत ह�ने गरी टु�ा पारी ख�रद गनु� ह�दनै र
दफा २४९१० मा आपसमा िमलेमतो गरी दा�खला भएका ��ताव उपर कारवाही नह�ने उ�ेख छ । िनयमावलीको िनयम ७ मा ख�रदको गु� योजना र िनयम ८
मा बािष�क ख�रद योजना �वीकृत गराई ख�रद गनु�पन� �यव�थाह� उ�ेख रहेका छन । काया�लयले वािष�क ख�रद योजना बनाई सोही बमो�जम �वीकृत काय��म
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अनुसार ख�रदको �याकेज बनाएर सो अनुसार एकमु� �पमा ख�रदका �ित�पधा��मक िबधी पालना गरी ख�रद काय�ह� गनु�पन�मा सो बमो�जम नगरी सोझै
िब�ेताबाट र केहीमा ३ वटाबाट खुला दररेट �लएर �यून �ित�पधा�को आधारमा ख�रद गन� गरेको दे�खयो । �ायजसो ख�रद काय�ह� िबना �ित�पधा� सोझै वा ३
वटा खुला दररेट �लइ �यनु �ित�पधा�को आधारमा ख�रद गन� गरेको छ । जसले गदा� एउटै सामा�ी समेत पटक पटक ख�रद गनु� परेको, एउटै सामा�ीको मू�य
फरक पन� गरेको, एउटै साम�ी फरक फरक िब�ेताबाट एउटै वा फरक िमितमा ख�रद गन� ग�रएको अव�था िब�मान रहेको दे�खयो । �ा� िवबरण अनुसार
गाउपा�लका पंू�जगत र संिघय शसत� पुजीगत िशष�कबाट ग�रएको ब�तु ख�रदलाइ हेदा� देहाय बमो�जम ज�मा ३५ वटा गौ�वरा भौचरबाट � १०२४०७६५ को
ख�रद गरेको दे�खयो । यसरी ग�रएको ख�रद काय�को िनण�य गदा� आव�य�ाको पिहचान र िब�लेषण गन� ग�रएको दे�खन आएन । वष� भ�रमा कुन कुन मालव�तु
के कित प�रमाणमा के कित मू�यको ख�रद भयो एकमु� अिभलेख अ�ाव�धक नगरेबाट यिकन गन� सिकएन । यस �कार ग�रएको ख�रद काय� �यव��थत,

कानुन स�मत, िमत�ययी र �ित�पध� �पमा भयो भ� सिकने अव�था दे�खएन ।

िमित भौ. नं. िबबरण भु�ानी

०७/०४/२०७७ ३ िविभ� मेशनरी समा� खरीद वापतको रकम सु�जत स�लायय�सलाइ भु�ानी ७४२१८

१०/०४/२०७७ १७ वाडामा सीफारीश स�टवेयर खरीद १९७७५०

१०/१३/२०७७ १९ �याट� ी खरीद वापतको सु�जत स�लायस�लाइ भु�ानी २३२७५७

१०/१९/२०७७ २२ फन�चर खरीद तथा मेशनरी वापतको रकम ५५०००

११/०९/२०७७ ३१ वाटर िडसपेचर ख�रद ८४०००

११/११/२०७७ ३५ साईकल तथा कुस� ख�रद वापत आय�ुी टेडस� ए�ड स�लायस� पा �ल लाई भु�ानी ४६७८२

१२/१२/२०७७ ७१ फन�चर खरीद ७३४५०

१२/१२/२०७७ ७३ फन�चर लगायत का समानह� खरीद ३६९०३५

१२/२४/२०७७ ७९ फन�चर वापतको रकम भु�ानी २०६७९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np26 of 50

०१/२८/२०७८ ९१ मोबाइल तथा पखा खरीद १३४५६०

०१/२८/२०७८ ९५ ललन जेनरल अडर स�लायस�लाई ३२८६६०

०३/२३/२०७८ १३३ नाईट� ोजन क�टेनर ख�रद �ी �ेसी स�ज�कल तथा इले�ट� ोिन�सलाई ९९४४०

०३/२६/२०७८ १५१ ि��टर तथा मोबाइल ख�रद ६५०००

०३/२७/२०७८ १५४ सोलार ब�ी जडान १२०४४५

०३/२८/२०७८ १६२ सवारी साधान माेटरसाइकल ४२९०००

०३/२८/२०७८ १६३ �यापटप खरीद ४९०४२०

०३/२८/२०७८ १६४ अपा�ह�का लागी िहवल चेयर खरीद २९८९८०

०३/३०/२०७८ १६७ साइकल खरीद ९९७३९४

०३/३०/२०७८ १७० क�पयटुर तथा �यापटप खरीद ८६४७००

०३/३०/२०७८ १७३ होम पाईप ख�रदको ४८११५

०३/३०/२०७८ १८० �याल ढोका तथा फिन�चर िनमा�णको भु�ानी ना�जया स�लायस�लाई १९८८७५

०३/३०/२०७८ १८१ �हरी चाैक�का लागी घाट खरीद ९८०००

०३/३०/२०७८ १८२ बै�रसयामा तारपोल ख�रद ३५३५३४

०३/३०/२०७८ १८८ फिन�चर ख�रद वापतको रकम �ीयम स�लायस�लाई २९९४५०

०३/३०/२०७८ १९१ �वा��य सं�थाह�मा क��यटुर ख�रद ४९८३३०
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०३/३०/२०७८ १९७ एमबुले�स खरीद १०९५१९७

०३/३०/२०७८ २०३ कठरा ख�रद ४९९६८६

०३/३०/२०७८ २०५ फिन�चर तथा मेशीनरी ख�रद ३०२०३७

१०/२७/२०७७ ५ गरीब प�रचय प� िवतरण काय��मका लागी �बलेट खरीद २१००००

११/०७/२०७७ ७ गरीब पिहचान काय��मका लागी �ाबलेट खरीद २४६०००

०३/२८/२०७८ २२ बायाे�यास ख�रद १९९९०८

०३/२८/२०७८ २३ सुधारीएको चुलो खरीद १९८९३६

०३/२८/२०७८ २४ बती जाडान २८७१४०

०३/३०/२०७८ २७ �यापटप लगायत अ�य साम�ी खरीद ४९७२००

०३/३०/२०७८ ३० खोप के��ह�को फिन�चर ख�रद ३९९७६

ज�मा १०२४०७६५
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२३ पे�क� 
पे�क� जमानतः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को प�र�छेद ५ र साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३ मा
पे�क� फ��यौट स�ब��ध �यव�था रहेको छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िवबरण अनुसार िन�न �य�� तथा सं�थाले �लएको मोिबलाइजेशन लगायत अ�य
पे�क� यो वष� देहाय बमो�जम �याद नाघेको � ४९६१५५८। रहेको �यहोरा काया�लयबाट �ा� िबबरणबाट दे�खयो ।
साव�जिनक ख�रद ऐन, िनयमावली र स�झौतामा उ�े�खत शत� अनुसार िनमा�ण �यवसायीले स�झौतामा तोिकएको अवधीमा तोिकएको काय� स�प� गनु� पद�छ ।
जमुिनखोला ट�स ि�ज िनमा�ण काय�का िनमा�ण �यवसायी िप िप ए�ड िप । �ीजनिशल जे भी संग � ६३४५६१२।१७ को िनमा�ण� स�झौता २०७८।१।२० मा भइ
काय� स�प� गन� अवधी २०७८।३।२० स�म तोिक गौ भौ नं १५।२०७८।३।१० बाट � ५६१५५८ मोिबलाइजेसन पे�क� समेत भु�ानी िदएको छ ।
लेखापरी�ण अवधी २०७८।११।२ स�ममा उ� िनमा�ण काय� स�प� भएको र िनयमानुसार �यादथप समेत भएको दे�खन आएन । िनजले भु�ानी �लएको
मोिबलाइजेसन पे�क� रकम समेत फ�य�ट भएको दे�खएन तर उ� पे�क� बाक� रकमको बैक जमानतको मा�य अवधी समेत २०२१ अग� १० प�चात सिकइ
पे�क� बाक� रकम जो�खममा पन� गएको छ । यस स�व�धमा स�व��धतको �यान गइ िनयमावलीको िनयम १२० र १२१ अनुसार पुव� िनधा��रत �ितपुित� असुल
गरी काय� स�प� गराउनु पद�छ । साथै उ� पे�क� जमानतको मा�य अवधी समेत िनयमानुसार थप गरीनु पन� दे�ख�छ ।
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२४ २०७८-११-१६ पे�क� वाँक� िववरण 

पे�क� वाँक� िववरण ◌ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को प�र�छेद ५ र साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम
११३ मा पे�क� फ��यौट स�ब��ध �यव�था रहेको छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िवबरण अनुसार िन�न �य�� तथा सं�थाले �लएको मोिबलाइजेशन लगायत
अ�य पे�क� यो वष� देहाय बमो�जम �याद नाघेको � ४९६१५५८ रहेको �यहोरा काया�लयबाट �ा� िबबरणबाट दे�खयो । आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा पिन
फ��यौट नभई बाँक� रहेको पे�क� रकम िनयमानुसार फ��यौट ह�नुपन� �

बजेट उप िशष�क नं. पे�क� �लनेको नाम �यादननाघेको �यादनाघेको

�शासिकय भवन िदवा । महािवर। पुन िप िप ए�ड िप । �सज�नशील जे।भी।र। पुन ४४०००००

जमुनी खोलामा झो।पु िनमा�ण िप िप ए�ड िप -�सज�नशील जे.भी. ५६१५५८

ज�मा ४९६१५५८

४,९६१,५५८

२५ उपभो�ा सिमित 

उपभो�ा सिमितबाट गराएको कामः काया�लयले उपभो�ा सिमितबाट भएको कामको अिभलेख अ�ाव�धक गरेको छैन । लेखापरी�णको �ममा तयार गरी
उपल�ध गराएको स�ट कपी िबबरण अनुसार गतिबगत र योवष�मा शु�वात भइ काम भएका ६९ वटा योजनाह�मा � ८८०७७०३३। संिघय र �ादेिशक
ह�ता�त�रत काय��म समेतको लागत अनुमान �वीि�त गरी उपभो�ा सिमितह�संग स�झौता ग�रएकोमा उ� योजनाह�मा यो वष�स�म ज�मा �
७०७८२८३४।७८ को काय� भएको दे�खएकोमा �७६०४६५२। को काय� जनसहभािगताबाट गरी � ६३१७८१८२। गत िबगतको भु�ानी समेत० भु�ानी
भएको िबबरण पेश भएको छ । काया�लयले योवष� गरेको पंू�जगत खच� म�ये ठुलो अंश खच� रकम उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराइ खच� गरेको छ । जसम�ये
केही योजनाह� नमुनाको �पमा छनौट गरी सोका फाइल र �े�ता मा� परी�ण गरी दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार रहेका छन्
१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ र बा�गढी गाउपा�लकाको उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�व�धी
काय�िव�ध,२०७५ को दफा ३ उपदफा ९२०, दफा ४ उपदफा (१) ख�ड (ञ) र दफा ४ को उपदफा ९१० ख�ड ९ट० लगायतका कानुन अनुसार उपभो�ा
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सिमितबाट काम गराउँदा स�प� िनमा�ण काय�को स�ालन उपभो�ा सिमितले गनु� पन�, खच�को सूचना साव�जिनक गनु� पन�, िनमा�ण काय�मा डोजर, लोडर,

ए�साभेटर, लगायतका मेशीनह� �योग गन� नह�ने �यव�था छ । जनसहभािगताको �यव�था नभएको योजना उपभो�ा सिमित माफ� त संचालन गन� नपाइने,

तोिकए बमो�जम काम नगन� उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी निदई कालो सूचीमा राखी कारवाही गनु�पन�, �ममूलक �िव�धमा आधा�रत रही �मको उपयोग र
प�रचालनलाई �ाथिमकता िदनु पन�, मेशीनरी उपकरणको �योग गरेमा कारवाही गनु�पन�, उपभो�ा सिमित माफ� त स�ालन भएका आयोजनाह�को काय�स�प�
भएपिछ स�व��धत िनकायले सोको रेखदेख मम�त स�भार गन� �ज�मेबारी समेत तोक� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन� आिद �यव�थाह� रहेका छन् ।
�यसैगरी कुल लागत �.१ करोडस�म भएको तथा �थािनय सीप, �ोत र साधन उपयोग ह�ने र �थािनय �तरमा काय� स�प� गन� स�ने मा� आयोजनाको
काया��वयन उपभो�ा सिमित माफ� त गन� सिकने, उपभो�ा सिमितले स�झौता बमो�जम गनु�पन� काम सिमित आफैले गनु� गराउनु पन�, अ�य कुनै िनमा�ण
�यवसायी वा अ�य �यि� वा सं�था माफ� त गन� गराउन नपाइने र उपभो�ा सिमितको लगत अनुसूची १ मा तोिकएको ढांचामा अ�ाव�धक गराई रा�नुपन�
उ�ेख छ । काया�लयले उपभो�ा सिमितबाट काय�ह� गराउदा देहाय बमो�जमको अव�था दे�खन आयो । उपभो�ा सिमितबाट काय�ह� गराउदा कानुनको
पूण��पले अनुशरण र पालना गरेर मा� गराउनु पद�छ ।
२ भु�ानीको �सफा�रसः उपभो�ा सिमितह� माफ� त ग�रएका काय�ह�को भु�ानी गदा� अ�धकाशंमा फोटाह� संल� रा�ने गरेको दे�खयो । केिह योजनाह�मा
स�व��धत वडा अ�य�ह�को �सफा�रस संल� गरेर भु�ानी गन� गरेको र केिहमा �य�तो �सफा�रस समेत संल� नगरेको समेत दे�खयो । फोटाह� संल� गरेता
पिन काय� शु� ह�नु भ�दा पिहलेको र काय� स�प� भए प�चातको काम �प� दे�खने ग�र फोटा रा�ने गरेको दे�खन आएन । �यसैगरी स�व��धत वडा�य�ले
भु�ानीको �सफा�रस गदा� कामको �प� प�रमाण, गुण�तर, समय र लागत िकटान गरी काय� स�प� भए नभएको उ�ेख गनु�पन�मा सो बमो�जम नगरी भु�ानीको
लागी मा� �सफा�रस गन� गरेको दे�खयो । धेरैजसो योजनाह�मा वडा�त�रय अनुगमन सिमितको अनुगमन भएको दे�खएन । यसवाट तोिकए बमो�जमको
प�रमाण, गुण�तर र लागतमा उपभो�ा सिमितह�बाट काय�ह� भएको छ भ� सिकने अव�था दे�खन आएन ।
३ कामको नापजाच र ह�ता�तरणः उपभो�ा सिमितबाट ग�रएका काय�ह�को योजना ह�ता�तरण र सोको मम�त स�भारको �यव�था गरेको दे�खन आएन ।
स�व��धत वडा तथा �थािनय तहले यस �कार संचालन भएका योजनाह�को अिभलेख अ�ाव�धक गन� गरेको पाइएन ।
४ जनसहभािगताः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७९४० मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा
लागत अनुमानमा रहेको मु�य अिभबृि� कर, ओभरहेड, क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� र जनसहभािगताको
�यव�था नभएको योजना उपभो�ा सिमित माफ� त संचालन गन� नपाइने, �यव�था छ ।गाउपा�लकाले आयोजना।काय��म काया��वयन गदा� उपभो�ा सिमितको
तफ� बाट बढी जनसहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपद�छ । पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट र काया��वयन गदा� अ�धकाशं योजनामा १०
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�ितशत र केही योजनाह�मा १५ �ितशतस�म उपभो�ा सिमितको तफ� बाट जनसहभािगता �व�प काय� गन� गरेको �यहोरा �े�ता र �माणबाट दे�खन आयो ।
उपभो�ा सिमितबाट ग�रने िनमा�ण काय�मा साचो अथ�मा जनसहभािगताको अंश बृि� गरी योजनामा उपभो�ाको अपन�व बृि� ग�नु� पद�छ ।
५ साव�जिनक प�र�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद�
वनाउन काय�को सामा�जक प�र�ण अ��तगत साव�जिनक प�र�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले अ�धकांश काय� सडक ढलान गन�, माटो
पुन�, �ावेल िब�याउने, क�पाउ�ड वाल लगाउने, म�यम् दे�ख ठुला भवनह� बनाउने, म��दर म��जद िनमा�ण गन� लगायतका काय�ह� गरेको छ । य�ता काय�को
साव�जिनक सुनवाई र साव�जिनक परी�ण गन� गरेको जनाएता पिन एक फारममा उपभोताह�को �यनु उप�थीमा तोिकएको फारम भरी फाइलमा रा�ने
�योजनको लागी उपभो�ा सिमितको बैठकको माइ�यटु रा�ने ग�रएको छ । कानुनको पालना गरी उ�रदािय�व एवं पारदिश�ताको �व��धन गनु�पद�छ ।
६. �यसैगरी बहालवाला पदा�धकारी, राजनीितक दलको �ितिन�ध सरकारी कम�चारी, िश�क, िनमा�ण �यवसायी लगायतका �यि� उपभो�ा सिमितका सद�य
ह�न नपाउने, एउटै समयमा एकभ�दा बढी उपभो�ा सिमितको सद�य ह�न नपाउने आिद �यव�थाह� रहेकोमा उपभो�ा सिमितको गठन गदा� तोिकए
बमो�जमको �कृया पुरा गरेको दे�खन आएन । सिमितमा रहेका पदा�धकारी तथा सद�यह� उपरो� बमो�जमको पेशा, �यवसाय वा रोजगारीमा संल� �यि�ह�
भए नभएको यिकन ह�न सकेन । एउटै �थानमा गन� फरक फरक िनमा�ण काय�को लागी समेत फरक फरक उपभो�ा सिमितह� गठन गन� गरेको छ । एउटै
समयमा एकै �यि� एक भ�दा बढी सिमितमा रहे नरहेको स�व�धमा समेत यिकन ह�ने आधार दे�खन आएन । यस स�व�धमा काया�लयले अिभलेख अ�ाव�धक
गरी सुधार गनु�पद�छ ।
७ अनुगमन सिमितः गाउपा�लका उपा�य�को संयोजक�वमा रहेको अनुगमन सिमितले कामको िवबरण, स�प� भएको कामको अव�था, अनुगमन गरेको िमित,

अव�ध, दे�खएका किम कमजोरी, र सुधारका िवषय उ�ेख गरी �ितवेदन गनु�पन�मा योजनाको अनुगमन गरेको जनाइ एक फारम भन� गरेको दे�खयो । सबै
योजनाह�मा उ�े�खत सबै �कारको �यहोरा खु�नेगरी अनुगमन गरेर अनुगमन �ितवेदन �ा� भए प�चात मा� स�प� कामको भु�ानी ह�ने �यव�था ह�नुपन�
दे�ख�छ ।
८ �यादथप गाउपा�लकाले उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरी शु�वात गरेका कितपय योजनाह� गत िबगतबष�मा स�झौता भइ शु�वात गरेता पिन हरेक वष�
�याद थप गरेर वा नग�रकनै समेत यो वष� समेत िनर�तरता िदएको पाइयो । कितपयमा पुरानै स�झौतानुसारको काम स�प� नभएकोले िनर�तरता िदएको छ भने
कितपयमा ��येक वष� कामह� थप गद� लगेको समेत दे�खयो । तर िबगत वष�ह�मा भएको कामको अिभलेख नरा�खएको ह�दा काममा दोहोरोपना आएको छैन
भ� सिकने अव�था दे�खएन । साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १२० मा उपभो�ाको काममा �यादथप गन� स�व�धमा �प� �यव�था गरेको दे�खदनै ।
तसथ� कानुनको रीत पुया�एर मा� सोही वष� सिकने योजनामा मा� उपभो�ा सिमितसंग स�झौता गरी काम गराउनु पन� दे�ख�छ ।
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९जिटलसंरचना िनमा�ण साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक
नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । गाउपा�लकाले गरेका िनमा�ण काय�ह� म�ये अ�धकाशं िनमा�ण काय� आर �स सी �ेम �ट��चर
सिहतका भवन िनमा�ण, सडक ढलान गन�, म��दर म��जद िनमा�ण, 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�को मा�यमबाट �ित�पधा� गराउन उपय�ु ह�ने
दे�ख�छ । िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।
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२६ गैर सरकारी सं�थाबाट ख�रद 

गैरसरकारी सं�थाह� माफ� त काय��म संचालनः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ र िनयमावलीको िनयम १२ तथा ९९ मा साव�जिनक िनकायमा
काय�रत जनशि�बाट न�याउने र बढी द�ता आव�यक पन� काय�को लागी �दान ग�रने सेवाको लागत अनुमान तयार गरी �ित�पधा�को मा�यमले सं�था छनौट
गरी उ� सं�था माफ� त सेवा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले देहाय बमो�जम ३ वटा सं�था माफ� त सीपमुलक तालीम स�व�धी िन�न काय��मह�
संचालन गदा� काया�लयमा उपल�ध जनशि� माफ� त संचालन नगरी िबिभ� गैर सरकारी सं�थाह� माफ� त संचालन गरी िन�नानुसार � ३१९६३६३ खच�
लेखेको छ । काया�लयमा उपल�ध जनशि� माफ� त उ� काय��मह� संचालन नगरेको स�व�धमा केही उ�ेख गरेको छैन। िन�नानुसार सं�थाह� माफ� त
काय��म संचालन गदा� लागत अनुमान तयार गरी सोझै सं�था छनौट गरी स�झौता गरेबाट कानूनको उ�ंघन ह�न जानुको साथै �ित�पधा��मक वातावरण तयार
भएको पाइएन । पा�लकाले पंू�जगत बजेट िशष�कबाट यस �कारका �थानीय िवकासमा टेवा पु�े तथा दीध�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने मागमा आधा�रत काय��मह�
छनौट गरेपिछ लाभ लागत यिकन गरी उपल�ध जनशि�बाट ह�न नस�ने काय�को लािग �ित��धाको मा�यमले सं�था छनौट गरी सेवा ख�रद गनु�पन�मा सो गरेको
छैन ।साथै काय��म संचालनको �भावकारीता र सोको अनुगमन समेत काया�लयबाट गरीनु पन�मा सो समेत भएगरेको नदे�खएबाट िनयमस�मतत भ� िम�ने
नदे�खएको �.

�स नं गौ�वरा भौचर न�वर कामको िबबरण गैर सरकारी सं�था भु�ानी

१ ४-०७८।३।२४ कुखुरा पालन ता�लम नेशनल �क�ल डेभलपमे�ट इ���ट�यटु �ा ली १२०४५६९

२ १२-०७८।३।३० नस�री �यव�थापन ता�लम ए�सन फर �क�ल डेभलपमे�ट क�स�टे�सी नेपाल �ा ली ११९७७८९

३ १६५-०७८।३।२८ फेसन िडजाइनर ता�लम ए�सन फर �क�ल डेभलपमे�ट क�स�टे�सी नेपाल �ा ली ७९४००६

ज�मा ३१९६३६४

३,१९६,३६३

२७ टु�ा ख�रद 

टु�ा पारी िनमा�ण काय�ः साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ८ उपपदफा २ मा �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी ठे�का टु�याउन नपाइने, दफा २४(१) मा
आपसमा िमलेमतो गरी दा�खला भएका ��ताव उपर कारवाही नह�ने र िनयमावलीको िनयम ८ लगायतमा ख�रद योजना र �याकेजमा ग�रने ख�रद काय�ह�
आिदको �ावधानह� उ�ेख रहेका छन् । काया�लयले वािष�क ख�रद योजना बनाइ सोही बमो�जम ��वि�त काय��म अनुसार ख�रदको �याकेज बनाइ एकमु�
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�पमा ख�रद काय�ह� गनु�पन�मा सो बमो�जम गरेको छैन । काया�लयले देहाय बमो�जमका काय�ह� � ५ लाख भ�दा कमको लागत अनुमान तयार गरी ३ वटा
िनमा�ण �यवसायीबाट खुला दररेट �लइ छनौट गरेको आधारमा देहाय बमो�जम १०१ वटा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान � ३८९९२५७६। रहेकोकोमा �
३८८१७८८६। को स�झौता गरी काय� गराएबाट िनमा�ण �यवसायीलाइ �३५७१७६५९। को भु�ानी भएको �यहोरा �ा� िबबरण र �माण कागजातबाट दे�खयो
। यसरी छनौट गदा� िनमा�ण �यबसायीह�ले अ�धकांश योजनाह�मा शु�य दे�ख १।५ �ितशत भ�दा घटीको दरमा कवोल अंक घटेर स�झौता गन� गरेको पाइयो ।
एउटै �थानमा ग�रने काय�ह�लाइ एकमु� लागत अनुमान तयार गरी ख�रदका �ित�पधा��मक िव�ध अवल�बन गरी �प� दे�खने गरी काय� गराउनुको स�ा स
साना टु�ा बनाइ कुनै काय� सोझै दरभाउप�को मा�यमबाट र कुनै काय� उपभो�ा सिमित बनाइ उपभो�ा सिमितको मा�यमबाट गरेको काय�ले उ� कानूनको
उ�ंघन ह�न गएको छ साथै �ायजसो काय�ह�मा एउटै �ि�ितको काम समेत � ५ लाख भ�दा बढीको काय�लाइ उपभो�ाबाट र � ५ लाख स�मको काय�लाइ
िनमा�ण �यवसायी माफ� त �व�छ �ित�पधा� बेगर गराउने गरेबाट यस �कार ग�रएको ख�रद काय� �यव��थत, कानुन स�मत, िमत�ययी र �ित�पध� �पमा भयो
भ� सिकने अव�था दे�खएन ।

� स िनमा�ण �यवसायीको नाम योजनाको नाम लागत
अनुमान

स�झौता
रकम

स�प� काम
र भु�ानी
रकम

१ सुनम िनमा�ण सेवा छठीमाईको घाट बु�पैनमा भया�� िनमा�ण 486740 484438.89 483431.44

२ आकृित चौधरी
क�सट��सन

खोपवा छठीघाट पखा�ल िनमा�ण तथा माटो पुन� काम 293800.5 290658.51 289337.37

३ एन एम क��ट��सन �ा
�ल

अधुरो सेड िनमा�ण 485027.7 484580.78 480114.3
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४ मनोज क��ट��सन कमल साहको घरदे�ख च�दे�वरको घरस�म रोड ढलान 485300.3 484784.44 447309.57

५ सिमर क��ट��सन पंिडजी को घरदे�ख मा�झ टोलको द�लत भवनस�म रोड ढलान वडा
न २ दौवा�

485065.2 484360.8 483407.82

६ �ी बौि�माई क��ट��सन िवरे�� सहनीको घरदे�ख मलाही �कुलको चौकस�म नाला िनमा�ण
वडा न २ मलाही

194070.3 193883.96 183120.56

७ के बी िनमा�ण सेवा �जरात पैनमा क�भट� िनमा�ण तथा अधुरो सडक ढलान 387935.6 387736.13 372624.73

८ कृष क��ट��सन िवरे�� सहनीको घरदे�ख मलही �कुलको चौकस�म रोड ढलान वडा
न २ मलाही

485074.7 484934.03 458880.56

९ ए य ुिव�डस� िनमा�ण सेवा पोखरा आट अधुरो सडक ढलान वडा न ४ पथरा 485102 484698.66 480880.6

१० सागर क��ट��सन पिछयारी ईनारदे�ख लालजीको घरस�म नाला िनमा�ण वडा न ५
पथरा

485067.1 484836.25 449535.11

११ ि�देव िनमा�ण सेवा नारायण महराको घरदे�ख �यामसु�दरको घरस�म रोड ढलान वडा
न ३ बै�रया

388450.8 387648.02 386850.78

१२ जयसवाल ए�ड
क��ट��सन

तनक�र चौधरीको घरदे�ख हनुमान म��दरस�म सडक ढलान वडा न
४ नयकाटोला

388179.6 387892.87 384700.55

१३ �ी रामजानक�
क��ट� �सन

ह�रशंकर िगरीको घरदे�ख मेनरोड स�म सडक ढलान वडा न ४
पथरा

194407.5 193932.01 192257.22

१४ जानक� क��ट��सन राम टोलमा अधरो नाला िनमा�ण वडा न ४ पथरा 242567.5 242359.9 214745.41
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१५ िनभा िनमा�ण सेवा मोहनको घरदे�ख ओम�काश चौधरीको घरस�म सडक ढलान
नयकाटोला ४

388179.6 387589.55 384530.38

१६ साभी क��ट��सन बगर मु�खयाको गोवासदे�ख र�भु पासवानको घरस�म माटो पुन� वडा
न ३ मुक�

194289.2 191895.4 191895.4

१७ सगा�धी िनमा�ण सेवा ओम�काशको घरदे�ख हनुमान म��दरस�म सडक ढलान वडा न ४
नयकाटोल

388179.6 387710.12 383888.58

१८ गौरीशंकर िनमा�ण सेवा रामटोलमा पथरामा अधुरो प�क� सडक ढलान वडा न ४ पथरा 485102 484861.86 482652.84

१९ आकृित िनमा�ण सेवा िवसुनपुवा� बोिड�� �कुल प��चम उतर जाने बाटोमा माटो पुरी �ेभल 485347 484706.76 436963.56

२० नागे�वर िनमा�ण सेवा फुलवारी मिहला समुहको अधुरो भवनमा �याल ढोका र पे��ट�
काय� २ िवसुनपुवा�

242547.3 241201.81 239599.43

२१ कंकाली िनमा�ण सेवा नयकाटोलामा अधुरो हनुमान म��दर िनमा�ण ३ नयकाटोला 291087.6 290514.86 288862.63

२२ च�दा क��ट��सन रमेश पासवानको घरदे�ख िवनोद पासवानको घरस�म सडक ढलान
वडा न १

485437.5 484830.86 484830.86

२३ भारतीय िव�डस� च�� रायघरदे�ख रमेश पासवानको घरस�म सडक ढलान वडा न १
बु�गाई

485020.2 484844.63 483753.5

२४ ओम साई क��ट�कसन सोथाई माझीको घरदे�ख गोपाल साहको घरस�म सडक ढलान वडा
न १

291685.8 290854.97 290854.97

388667.6 386125.63 386125.63
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२५ अंजली क��ट��सन राजिकशोरको घरदे�ख मदनको घरस�म सडक ढलान वडा न १

२६ जगद�बा क��ट��सन छठु दासको घरदे�ख स�य नारायणको घरस�म नाला िनमा�ण वडा न
१ िप�ा

485115.2 484488.19 482641.21

२७ देव क��ट��सन मनोज चौधरीको घरदे�ख ल�मी साहको गोठस�म नाला िनमा�ण वडा
न १ बु�गाई

485329 484889.14 477299.24

२८ खुशी क��ट��सन िप�ा ट� ा�सफमा�दे�ख िदपे�� रामको घरस�म सडक ढलान वडा न १
िप�ा

388577.1 388532.41 387277.68

२९ साजन िनमा�ण सेवा अशोक साहको िमलदे�ख रामिकसुन साहको घरस�म नाला िनमा�ण
वडा न १ िप�ा

485142.3 484767.63 484767.63

३० िश� क��ट�कसन अनुठा पासवानको घरदे�ख रामच�� हजामको घरस�म सडक
ढलान वडा न १

485732.1 484977.6 484977.6

३१ �याम िव�डस� बु�गाई मठदे�ख �पनारायणको घरस�म सडक ढलान बडा न १
बु�गाई

485727.2 484940.7 484940.7

३२ जनक क��ट��सन िबनोद रायको घरदे�ख राम�जवन साहको कुनास�म प�क� सडक
ढलान वडा न १ बसतुपुर

242765.7 242376.58 241211.77

३३ साह माता िपता िनमा�ण
सेवा

सोनरपुरमा अधुरो सडक ढलान वडा न ३ सोनरपुर 291837.4 290999.98 290999.98

३४ हनुमान क��ट��सन बारागढी गेट िनमा�ण 1736656.21 1561754.1 627492.75

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ आ िव एस िनमा�ण सेवा दौवा� बजारदेखी बृजिवहारीको घरस�म माटो पुरी �ेभल वडा न २
दौवा�

242530.5 241965.43 241965.43

३६ ब�लराम क��ट��सन िकसुनदतको घरदे�ख राम�सादको घरस�म माटो पुरी �ेभल वडा न
३ खोपवा

145881.7 145753.54 107954.31

३७ गौतम ऋिष क��ट�कसन अधुरो क�भट� िनमा�ण वडा न १ िप�ा 243031.8 241891.44 238495.5

३८ त�िशला ई��जिनयर
ए�ड िव�डस�

ह�र साहको गोवासको रघुनाथको गोवासस�म माटो पुरी �ेभल वडा
न ३ खोपवा

145820.9 145499.52 145499.52

३९ जनक क��ट��सन �भु दासको टोलमा सडक ढलान वडा न १ बसतपुर 195239.4 192034.88 182508.64

४० पुजा िनमा�ण सेवा पोख�रया गाउँमा माटो पुरी �ेभल वडा न ४ पोख�रया 242502.3 241148.44 191672.34

४१ माँ र�भा क��ट��सन सुखी टोल छठीमाई घाटदे�ख कटैया पुलस�म माटो पुरी �ेभल 485203 482614.68 482614.68

४२ िववेक क��ट��सन राकेश चौधरीको घरदे�ख नारायण सरको गोठस�म माटो पुरी �ेभल 388238.4 386666.79 220751.23

४३ आिद�य ट� ेड ए�ड क�सन� माटो पुरी �ेभल वडा न ४ नयकाटोल 291240.8 290611.68 285457.51

४४ बजरंग िनमा�ण सेवा लालजी राउतको घरदे�ख िकशोरको घरस�म नाला िनमा�ण वडा न
५ पथरा

242544 242382.32 224167.62

४५ महागढीमाई क��ट��सन छठीघाट िनमा�ण वडा न १ भवानीपुर 485129.2 484840.29 476229.2

४६ पवन क��ट��सन लखन रामको घरदे�ख रामबाबुको घरस�म सडक ढलान वडा न ४
पोख�रया

485290.1 482837.87 479256.61

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ तराई िनमा�ण सेवा मु��को घरदे�ख मोितलालाको घरस�म सडक ढलान वडा न ४
पोख�रया

485290.1 482162.1 478984.25

४८  ओम िशव क��ट��सन मोितलालको घरदे�ख भुआलीको घरस�म रोड ढलान वडा न ४
पोख�रया

485290.1 483193.48 471769.1

४९ सफल िनमा�ण सेवा रामबाबु चौधरीको घरदे�ख मुि� चौधरीको घरस�म रोड ढलान वडा
न ४ पोख�रया

485290.1 482854.48 480247.2

५० करैयामाई िनमा�ण सेवा खोपवा �कुलको अधुरो भवन िनमा�ण वडा न ३ खोपवा । 487849.6 484751.92 413470.52

५१ बजरंग क��ट��सन पशु �वा��य अधुरो भवन िनमा�ण र माटो पुन� काय� वडा न १
भवानीपुर

242627.8 240895.26 238068.94

५२ ओहमस क��ट��सन रा�ज��को घरदे�ख ल�मणको घरस�म माटो पुरी �ेभल वडा न ३
खोपवा

97438.28 96954.94 83123.44

५३ िनराजन क��ट��सन मनोज चौधरीको घरदे�ख केशर चौधरीको घरस�म नाला तथा
सडक िनमा�ण वडा न १ बु�गाई

388542.3 387812.42 382290.17

५४ नागे�वर नाथ िनमा�ण सेवा रामच�� चौधरीको गोठदे�ख ह�र�� चौधरीको घरस�म सडक ढलान
वडा न १

388443 387812.53 301058.85

५५ सुि�या ए�ड आय�ण
िनमा�ण सेवा

नाथुको घरदे�ख ब�लरामको घरस�म नाला िनमा�ण वडा न ३ 145746.9 145202.23 145202.23

५६ शिश क��ट��सन कुलराजको खेतदे�ख दौवा� मठस�म �ेभल वडा न २ दौवा� । 485616 484805.15 484689.68

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ मा भवानी िनमा�ण सेवा दौवा� मठदे�ख गेरकाही स�म माटो पुरी �ेभल 485649.8 484828.25 484408.78

५८ िद�या िनमा�ण सेवा बजारको दि�णपिटको क�भट� दे�ख अ�थित भवनजाने बाटो �ेभल 485616 484805.15 484387.07

५९ शैले�� क��ट��सन गापा काया�लयको अधुरो सेडमा टाय�स तथा रंगरोधन काय� 485714.3 484925.32 466869.42

६० मंसुर क��ट��सन रामच��को घरदे�ख िफरतको घरस�म सडक ढलान वडा न ५
�सहासनी

194091.5 193978.83 190929.56

६१ देव क��ट��सन सामुदाियक भवन गडहल फौ�दार टोलमा गडहल ६ 97770.37 94354.51 94354.51

६२ अ�ी क��ट�कसन बालदेव बछारको घरितर सडक ढलान भवानीपुर १ 237836.6 237276.63 237276.63

६३ िदपु क��ट��सन �ा �ल िहतनारायणको टोलमा सडक ढलान भवानीपुर वडा न १ 242690.5 242019.46 242019.46

६४ महाराजा क��ट��सन तनक�र चौधरीको घरदे�ख मनोज चौधरीको घरस�म नाला िनमा�ण
वडा १ बसतपुर

485568 484458.84 445230.24

६७ जयमाँता दी क��ट��सन िकसुन चौधरीको घरदे�ख दयारामको घरस�म नाला िनमा�ण वडा न
५

485243.6 484469.84 480955.09

६८ सुिनल िनमा�ण सेवा भावनीपुर गाउँको ठाउ ठाउमा �ेभल वडा न १ भवानीपुर 194180 192742.93 157482.96

६९ गढीमाई िनमा�ण सेवा पथरामा माटोपुरी �ेभल वडा न ४ पथरा 485077.2 584680.88 370350.18

७० य ुएस क��ट�कसन उमेश िनलम �कुलमा पखा�ल तथा गेट िनमा�ण वडा ४ पथरा 388241.6 387892.29 367070.15

७१ उ�वल िनमा�ण सेवा िवनोद चौधरीको घरदे�ख ल�मी हजराको घरस�म नाला िनमा�ण
वडा १ बसतपुर

485813.2 484729.52 393038.92

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७२ पािकजा क��ट��सन महे��को यादवको घरदे�ख मेन बाटोस�म सडक ढलान वडा न ३
नयकाटोला

388337.3 387891.87 387891.87

७३ �सता क��ट�कसन महेश चौधरीको घरदे�ख बाईपास�म �ेभल वडा न २ िवसुनपुवा� । 485760.8 482538.25 482347.42

७४ �स�न क��ट��सन दरोगा चौधरीको गोठदे�ख रोडस�म माटो पुरी �ेभल वडा २
िवसुनपुवा�

485319.8 482894.2 310384.29

७५ सन राईज िनमा�ण सेवा वडा काया�लय िनर िशव मं��दर िनमा�ण वडा न ४ 146167.1 145382.08 108445.08

७६ �ी गिणनाथ क��ट��सन वडा काया�लय िनर चौतारा िनमा�ण वडा न ४ पथरा 194388.8 193275.14 190644.93

७७ महे�वरनाथ िनमा�ण सेवा �सिक��को पसलदे�ख देशब�दकुो गोवासम�म सडक ढलान वडा न
३ खोपवा ।

485008 484592.85 482219.33

७८ यमन क��ट��सन गडहल गाउँको मेन सडक ढलान वडा न ६ गडहल 485078.7 484248.82 484248.82

७९ ब�लु क��ट��सन गापा काय�लय प�सरमा ढलान वडा न ३ खोपवा 485296.9 484601.58 484601.58

८० जय नर�सह िनमा�ण सेवा गापा काया�लय प�रसरिभ� ई�टरलिक� �लग गन� काय� वडा न ३
खोपवा ।

485069.7 483241.93 483241.93

८१ राज िनमा�ण सेवा �वा��य चौक� मुक�मा चप� िनमा�ण वडा न ३ मुक� 339508.5 339174.08 338072.22

८२ �याम िव�डस� होम पाईप ख�रद तथा जडान वडा न २ िवसुनपुवा� । 48135.88 48115.4 48115.4

८३ मनोज क��ट��सन हाईवे दे�ख बलराम यादवको खेतस�म माटो पुरी �ेभल वडा न ५
�सहासनी

194318.6 193528.42 193528.42

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८४ सु�जत िनमा�ण सेवा तनक�रको घरदे�ख लोलाई महराको घरस�म प�क� ढलान वडा ५
बै�रया

291501.8 290578.71 290578.71

८५ सनराईज िनमा�ण सेवा सुखी टोलमा �ेभल वडा न ४ सखी 48538.3 48500 39865.82

८६ रहमान क��ट��सन ब�लराम चौधरीको घरदे�ख िवसुनदेव चौधरीको घरस�म नाला
िनमा�ण वडा न २ दौवा�

194387.4 192986.98 171946.17

८७ ना�जया स�लायस� िवसुनपुवा� िवधालयमा झयालढोका र फिन�चर िनमा�ण 239984.3 239555.48 198875.48

८८ �ितप िनमा�ण सेवा बै�रयामा पोल तार जडान छठी घाटस�म वडा न ५ 387765.6 387219.76 353534.06

८९ खु�बु क��ट��सन हेगौ�लया सामुदाियक भवन िनमा�ण ६ 485221.1 481322.38 466282.57

९० सिम�ा क��ट��सन वडा न ६ को अ�तग�तको िविभ� टोलमा माटो पुरी �ेभल 459288.2 458004.58 373474.4

९१ ब�लराम क��ट��सन ए�ड
स�लायस�

िव�टु �वासको घरदे�ख उतर नाला सडक ढलान वडा न ६ गडहल
।

485476.5 482651.84 474544.01

९२ स��या िनमा�ण सेवा सािवक वडा न ६ मा नाला िनमा�ण तथा सडक ढलान 485218.2 484575.98 484575.98

९३ रमा क��ट��सन िवधुतीकरण तथा ट� ा�सफम�र जडा मलाही २ 290364.3 288669.58 257410.95

९४ ि�देव िनमा�ण सेवा नाथुको घरदे�ख ब�लरामको घरस�म नाला िनमा�ण वडा न ३ खोपवा 194032.7 193838.18 170542.64

९५ अफाक क��ट��सन िद�लपको घरदे�ख िवरे�� महराको घरस�म सडक ढलान वडा न ५
पथरा

194206.8 193960.06 193051.18

९६ अफाक क��ट��सन कुशे�वरको घरदे�ख िशव महराको घरस�म सडक ढलान 291063.5 290933.24 290929.57

९७ बजरंग िनमा�ण सेवा सािवक वडा न ५ मा माटो पुरी �ेभल वडा न ६ 97067.94 96653.18 80613.82

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९८ सािहल क��ट�कसन वडा न १ को काया�लयमा चप� िनमा�ण 195169.6 193135.7 193135.7

९९ तराई नेपाल िनमा�ण सेवा �हमबाबादे�ख पुव� जानेबाटोमा �ेभल वडा न ५ पथरा । 485068.9 484210.29 484210.29

१०० सीता क��ट��नस अित�थ भवन िनमा�ण वडा न २ मलाही 2722914.49 2722002.2 2230540.7

१०१ अंशी क��ट��सन गिढमाई म��दर पय�टन �व�न तथा िनमा�ण वडा न १ बु�गाई 485423.7 484142.09 477193.61

ज�मा 38992576 38817886 35717659

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ �माण पेश 

आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ उपिनयम ५ मा खच�को पु��ाई ह�ने �माण र िवल भपाई संल� गनु�पन� र
उपिनयम १० मा भु�ानी गदा� रीत पुगे नपुगेको र खच�को पु��ाई भए नभएको यिकन गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले देहाय बमो�जम भु�ानी
िदएकोमा िन�नानुसारका �माण कागजह� लेखापरी�णमा पेश ह�न आएको नदे�खएकोले पेश ह�नुपन� �

गौ भौ नं ।
िमित

िनमा�ण �यवसाय वा
आपुित� कता�

कामको िबबरण भु�ानी नपुग �माण

१६१।०७८।
३।२८

�सता क��ट��सन अितथी भवन िनमा�ण
काय�

३०७१३१९ शु� �वीि�त लागत अनुमान, ठे�का �यब�थापन फाइल र
स�झौता गायतका �माणह�

२०।०७८।३।
२८

१६।०७८।३।
१५

३१।०७८।३।
३०

अनुराग �लायस� झो पु को सामान
आपुित� गरेको

१४३८३७१ उ� सामा�ी �योग भएको नापी िकताव, ठे�का िबल र काय�
स�प� �ितवेदन

ज�मा ४५०९६९०

४,५०९,६९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ कर िवजक 

कर िवजकः काया�लयले िनमा�ण �यबसायीलाइ िनयमानुसारको िबलको भु�ानी िददा मु�य अिभि�ि� कर िनयमावलीको अनुसूचीमा उ�ेख भए अनुसार
रीतपुव�कको कर िबजक �लएर मा� भु�ानी गनु� पद�छ । तर देहाय बमो�जमको भु�ानीमा िब�ेताले वा िनमा�ण �यवसायीले िबजकमा िबजक न�वर ७ हातले लेखेर
पेश गरेको दे�खएको ह�दा रीतपुव�कको भ� िम�ने नह�दा उ� कर िबजकको मु अ कर समायोजन प� पेश गनु�पन� �

िवजक जारीकता� गो.भौ.नं./िमित भु�ानी मू. अ.कर कैिफयत

हनुमान क��ट��सन २०४-०७८।३।३० ९०९१०६।४७ १०४५८७।४७ हातले कर िवजक नं ७ लेखेको

१०४,५८७

३० आ�त�रक लेखापरी�ण 

आ�त�रक लेखापरी�णः पा�लकामा आ�त�रक लेखापरी�ण शाखा गठन भई पदपूत� भएको छ । आ�त�रक लेखापरी�णबाट �ितवेदन पेश भएको दे�खयो ।
पा�लकाले आ�त�रक लेखापारी�णबाट दे�खएका �यहोराह� अ��तम लेखापरी�णको समयस�म कारवाही अगाडी वढाएको दे�खएन । देहायका �यहोराह�
हालस�म �यव�थापन नभएको दे�खएकोले कायम ग�रएको छ । उ�े�खत �यहोराह� आव�यक �ि�या पुया�ई फ�य�ट गनु�पन� दे�खएको �.

�.स. भौचर नं./

िमित
िववरण रकम �

१ 60-
077/7/4

काय� स�ालन िनद�िशका २०७७ बमो�जम बैठक भ�ा भु�ान गदा� काया�लय समयभ�दा िभ� समयमा बसेको बैठकको
मा� बैठक भ�ा भु�ान गन� सिकने �यव�था रहेकोमा �ािव�धक सहायक कम�चारी िनय�ु�का लािग ब�सएको बैठकमा
समय उ�ेख नग�रएकोले सो बैठक काया�लय समय बाहेक बसेको पुि� ह�न नसकेकोले सोवापत भु�ान भएको
बैठकभ�ा असुलउपर गनु�पन� ।

34500

२ 264-
078/3/31

पदा�धका�र स�ब��ध सेवासुिवधा स�ब��ध कानुन बमो�जम मा�सक �पमा तीनवटा भ�दा बिढ बैठकको भु�ानी गन�
निम�ने �देश न २ को पदा�धक�र सेवासुिवधा स�ब��ध ऐन मा कानुनी �यव�था रहेकोमा िश�ा सिमित बैठक वापत ५
जना जन�ितिन�धलाई ग�रएको भु�ानी सो भ�दा बिढ ह�न आउने ह�दाँ सो वापतको रकम असुलउपर ह�नुपन� ।

29750

६,१३४,६३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ 308-
078/3/30

गाउँपा�लकाको गाउँसभाले कम�चारीदारा योजना अनुगमन गरेवापत �ितिदन � ५०० अनुगमन भ�ा िदने िनण�य
गरेतापिन काया�लयले िविभ� ६ जना कम�चारीलाई �ितयोजना � ५०० का दरले ६ जाना कम�चारीह�लाइ �
३४००००/-भु�ानी गरेको पाईयो साथै काया�लयले कित िदन योजना अनुगमन गरेको अनुगमन �ितवेदनमा िमित �प�
नभएकोले यिकन गनु�पन� ।

340000

४ 310-
078/3/30

पा�लकाले वािष�क �पमा िदवसह� मनाउन बजेट �वीकृत गरेको रसोिह बमो�जम � ९४०००। खच� देखाईएकोमा खच�
�मािणत गन� आवशयक माइनुट �ितवेदन पेश भएको पाइएन तसथ� सो �कृतीका खच� गदा� िवल सगै अ�य खच�
�माणीत गन� कागजतह� समेत पेश ह�नु पन�।

94000

५ 316-
078/3/30

�देश न २ को पदा�धका�र सेवासुिवधा स�ब��ध कानुन बमो�जम मा�सक �पमा तीनवटा भ�दा बिढ बैठकको भु�ानी गन�
निम�ने कानुनी �यव�था रहेकोमा मु�याङकन सिमितको बैठक वापत ५ जना जन�ितिन�धलाई ग�रएको भु�ानी
असुलउपर ह�नुपन� ।

36889

६ 312-
078/3/30

िविभ� ऐन िनयम तथा काय�िव�ध िनमा�ण वापत बैठकभ�ा भु�ान ग�रएकोमा सो स�ब��ध माइनुटमा बैठकको समय
यिकन नग�रएकोले बैठक काया�लय समयभ�दा िभ� समयमा भएको भ�े यिकन गन� सिकएन र पदा�धका�र स�ब��ध
सेवासुिवधा स�ब��ध कानुन बमो�जम मा�सक �पमा तीनवटा भ�दा बिढ बैठकको भु�ानी गन� निम�ने कानुनी �यव�था
रहेको सो अनुसार मा�सक तीन वटा बैठकको रकम एकमु� भु�ान भैसकेको ह�दाँ सो बैठकभ�ा वापतको रकम
स�ब��धत जन�ितिन�ध तथा कम�चारीह�बाट असुलउपर ह�नुपन� । साथै बैठकमा आव�यक भएमा मा� िवषेश�को
�पमा बढीमा ३ जनालाई मा� आम���त सद�यका �पमा रा�न सिक�छ काया�लयले बैठक भ�ा भु�ान गदा� यो
कुरालाई समेत �यान िदएको पाईएन तसथ� बैठक भ�ा भु�ान गदा� काय� स�ालन िनद�िशका बमो�जम भु�ान गन�मा
काया�लयको �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

114000

७ 114-
078/3/6

ज�म िववाह मृ�य ुबसाईसराई तथा सामा�जक सुर�ा िड�जटलाईजेनका लािग िशलब��द बोलप�का मा�यमबाट लाई
डाटा दता� शिवरका लािग िदईएको तर उ� रकमको लागत अनुमान नरहेको ह� ँदा सो लागत यिकन गन� सिकएन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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काया�लयले कुनै पिन काय��म स�ालन गदा� अिनवाय� �पमा लागत अनुमान तयार पारेर मा� आव�यक �ि�या अगािड
बढाउनुपन� दे�ख�छ ।

८ पा�लकाबाट लेखाप�र�ण वष� २०७७।०७८ मा िदवा खाजा काय��म वापत � ४१ लाख ९५ हजार ३ सय छ�ीस
�पैया र िनशु�क पा�पु�तक अनुदान वापत २४ लाख १४ हजार ९ सय छयासी �पैया अनुदान वापत िविभ�
िव�ालयमा िनकाशा गरेको छ य�तो रकमको िव�ालयले सिह सदपुयोग गरे नगरेको अनुगमन गरी �ितवेदन पेश
गनु�पद�छ ।

९ 193-
078/3/30
पू�जगत

गाउँपा�लकाबाट वािष�क बजेट काय��म िव�ुतीकरण स�ब��ध योजनामा िव�ुतीकरण तथा जडान उपभो�ा सिमित
गठन ग�र सो माफ� त काम गराईएको तर स�ब��धत उपभो�ा सिमितले एकमु� �पमा � ५५१३८१ �पैयाको
िव�ुतीकरण तथा जडान िववरण भ�र �सयाराम ए०ड क��ट��सन �ा ली को िबल पेश गरेको र सोिहबमो�जम भु�ानी
भएकोले उपभो�ा सिमितले िबल पेश गदा� आइटमवाइज सामा�ीको �ितएकाइ लागत दे�खने गरी िबल पेश गनु�पन� ह��छ
तसथ� सो िबल मा�य नह�ने ह� ँदा अक� िबजक पेश ह�नुपन� वा सो वापतको रकम स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल
गनु�पन� ।

551381

१० 29-
078/3/30
ससत�
पू�जगत

िव�ालय भौितक सुधार काय��म अ�तग�त बारागढी गाउँपा�लकालाई िव�ालय भवन िनमा�णका लािग � ३६ लाख, वास
कन�रका लािग � ८ लाख र रेट� ोिफिटङका लािग � १५ लाख ग�र कुल ५८ लाख िविनयोजन भएको र सोिह बमो�जम
िव�ालय भवन िनमा�णका लािग गाउँपा�लकाको तफ� बाट वडा न ५ मा रहेको ने रा आ िव�ालय चरव�त पथरा छनौट
भएको र सोको लािग � ३९,९६,७३८.00 लागत अनुमान भई सोिह बमो�जम स�झौता भई काय� सु� भएको र
गाउँपा�लकाबाट � 56,66,857.96 को मुल�या�न भई � ४९ लाख ३४ हजार १ सय १४ �पैया भु�ान भएको छ भने
रेट� ोिफटीङको काम भएको दे�खदनै शसत� अनुदान जुन उदे�यका लािग जित रकम �वीकृत भएको छ सोिहबमो�जम मा�
खच� गन� िम�ने कानुनी �ावधान भएकोले तोिकएको रकमभ�दा बिढ भु�ान भएको रकम �१३ लाख ३४ हजार १ सय
१४ �पैया शसत� अनुदानमा तोिकएभ�दा बढी अनुदान िनकासा भएको पाइयो जुन िनयम अनुसार निम�ने देखीयो ।

4934114

ज�मा 6134634

�म भौचर
न�बर

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

औषधी ख�रद– 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 समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था भए छ । काया�लयले पेश गरेको िन�न िबबरणका
स�व�धमा दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छनः

� सं औष�धको �कार यस बष� ख�रद ख�रद िब�ध नपुगपु��ाई

१ एलोपे�थक औष�ध 1000000 िशलब�दी �ज�सीदा�खला र सद�ुयोगको पु�ी ह�ने �माण

२ स�ज�कल सामान ७८००० सोझै �ज�सीदा�खला र सद�ुयोगको पु�ी ह�ने �माण

३ आयवु�िदक औष�ध 498000 कोटेशन �ज�सीदा�खला र सद�ुयोगको पु�ी ह�ने �माण

ज�मा १५७६०००

ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको दे�खएन । आपूित� ह�ने औष�ध
ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण
समावेश नभएको, आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको
गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको औष�धको मु�य नखुलेको ।
औष�धको खच� घटाउदा माग फारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� �पमा घटाउने गरेको दे�खयो ।
औष�धको �ज�सी �ितवेदन तयार नगरेको
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको
नभएको एक�न गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह�
�ज�मेवारी �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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औष�धकोलोगोः नगरपा�लकाले ख�रदगरेकाऔष�धह�मा“नेपालसरकारकोिनःशु�क�वा��यकाय��मकालागी” भ�ेलोगोलगाउनुपन��यव�थाछ।
नगरपा�लकालेयस बष� िनःशु�क िवतरण गन�का लािग ख�रद गरेका औष�धह� लेखापरी�णको अब�ध स�ममा स�पूण� िबतरण भइ सकेको भनी िबबरण पेश
गरेकोले उ� औष�धह�को भ�डार परी�ण ह�न सकेन ।

३२ संपरी�ण 

पा�लकाले �थलगत लेखापरी�णको �ममा देहायको आ�थ�क वष�को संपरी�ण पेश गरेकोमा मना�सव दे�ख फ�य�ट ग�रएको छ ।

बे�जू
दफा

आ�थ�क
वष�

िववरण रकम �.

५१ ०७५/७६ �ी िनरज कुमार साहबाट असुल भएको �माण
पेश ।

२२५००

४०.१ ०७६/७७ �ी आमोद चौधरीको बिढ रकम असुल �माण
पेश ।

४००

४०.३ ०७६/७७ ना.�.स अिभषेक चौधरीलाई बढी भएको
भु�ानी असुल भएको ।

६००

११ ०७७/७८ �मोद �साद पटेलको �. २२००। , उपे��
�साद साहको �. २२००। र उमेश बैठाको �.

४००। असुल भएको �माण पेश ।

४८००

ज�मा २८३००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ अनुगमन
�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 । पा�लकाबाट गत �वगत वष�को बे�जू फ��टको तथा अ�याव�धक बे�जूको ि�थ�त �न�नानसुार देिखएको छ ।

गत वष�स�मको वे�जू (�
हजारमा)

यस वष�को संपरी�ण (�
हजारमा)

संपरी�णबाट कायम वेरजू
(� हजारमा)

यो वष�को बे�जू (� हजारमा) ज�मा बे�जू (� हजारमा)
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


