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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्व नीर्  िंस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एविं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण  ेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ाव ार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको  िंर्वधानको धारा २४१ मा  िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका  बै  रकारी 
कार्ाालर्को लेखा काननुबमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र 
और्ित्र् मेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षण  म्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना  क्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि 
 िंवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एिंव नेपाल  रकारी लेखापरीक्षणमान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण 
मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण 
र्ोजना र स्थानीर् िह ँग  म्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्  स्थानीर् िहको 207७/7८ 
को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण  म्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि  ाधनको प्राति र पररिालन  म्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा  धुारका लातग  झुाव प्रदान गनुा िथा  शुा न प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ुलेखापरीक्षणको 
उद्देश्र् रहेको छ । लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन,  ावाजतनक  म्पर्त्तको  िंरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एविं पारदर्शािा,  ेवा प्रवाहलगार्िका 
र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर्  ङ्कलन, राजस्व 
छुट, बजेट अनशुा न, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना प्राथतमकीकरण, 
आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता  तमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वका का खाका िजुामालगार्िका व्र्होरा 
औिंल्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको,  ेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि  धुार 
हनु न केको, स्रोि,  ाधन र  म्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको,  ञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम,  ेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले 
अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा  मग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा  ाथै आन्िररक लेखापरीक्षण 
भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनउपर छलफल र 
बेरुज ुफस्र्ौट म्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औिंल्र्ाएका व्र्होराहू   धुार गरी गि 
र्वगिका बेरुज ुउपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अनशुा न हनुे व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

 मर् र जनशर्क्तको  ीतमििाको बाबजदु र्था म्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण 
गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहू  ँग छलफल मेि गररएको 
छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वका  तनमााण 
र  ेवा प्रवाहमा  धुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा  हर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका  बै 
पदातधकारी िथा कमािारीहू  र लेखापरीक्षण कार्ामा  िंलग्न र्  कार्ाालर्का कमािारीहू   बैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु 
।                                                                                                 
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पर  िंखर्ााः २०७८।७९ 

ि.निं. 447  तमतिाः २०७९।३।२०  
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

भोक्राहा नरत िंह गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
 नु री । 

 

कैर्फर्ि  र्हिको रार् 

हामीले भोक्राहा नरत िंह गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्  ँग  म्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहू को लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्  प्रतिवदेनको कैर्फर्ि र्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अ रबाहेक, पे  भएको 
२०७८ आषाढ ३१ मा  माि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्  ँग  म्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िह ँग 
 म्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम  ारभिूू पमा  ही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि  र्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  भोक्राहा नरत िंह गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल  ावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको 

छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट ू . ८ करोड १७ लाख ५३ हजार बरेुज ुदेर्खएकोमा प्रतिकृर्ा प्रमाण पेश हनु आएको छैन । उक्त बरेुज ुमध्रे् अ लु 
गनुापने ू . ४२ लाख ३९ हजार, प्रमाण कागजाि पे  गनुापने ू . ५ करोड ९ लाख ५४ हजार र तनर्तमि गनुापने ू . २ करोड ६५ लाख 
६० हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषा  म्म रु.९ करोड ६० लाख ५४ बरेुज ुबाँकी रहेकोमा र् वषा  मार्ोजन र  म्परीक्षणबाट 
फर्छ्यौट एविं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ु  मेि हाल म्मको अद्यावतधक बेरुज ु रु. १४ करोड ७८ लाख ७२ हजार रहेको छ । 
गाउँपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बरेुजरु्स्थति र् ै ाथ  िंलग्न छ । 

३. भोक्राहा नरत िंह गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र  ाधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, अ लुी लक्ष्र्अन ुार नभएको, 
कमािारीको दरबन्दीअन ुार पदपूतिा नभएका कारण र्वका  तनमााण र  ेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन 
नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम  ञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेकोलगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण 
प्रतिवदेनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट  म्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवदेन र् को अगकोको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्कीबाहेक  म्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु े
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको  िंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका  रकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षण गँ  म्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िह ँग हामी 
स्विन्र छौँ। त्र् ैगरी स्वीकृि आिार िंर्हिाको पालना गरी कार्ा म्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहू  
हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरणउपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर्  रकार  ञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम 
 ही र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जाल ाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण  ारभिूू पमा गलि आकँडा रर्हि 
स्वू पमा बन्न ेगरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँकार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु 
प्रशा कीर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवदेन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवदेन  मग्रमा जाल ाजी  वा अन्र् गल्िी मेिका कारण  ारभिूू पमा गलि आकँडारर्हि हो  ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि 
गरी रार् र्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवदेन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले  ामान्र्स्िरको आश्वस्ििा म्म 
प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल  रकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान 
िथा लेखापरीक्षण गँ  म्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण  म्पादन भएकै अवस्थामा पतन  बै प्रकारका जाल ाजीजन्र् वा 
अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन  क्ने तनर्तििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले  ामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना  क्न े
अवस्था देर्खएका एउटै वा  मग्रिामा हनुे र्वशेष वा जाल ाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई  ारभिूू पमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

              

 

 

 (पद्मप्र ाद आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

भोक्राहा नरत िंह गाउँपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : भो�ाहा नर�संह गाउँपा�लका, सुनसरी , भो�ाहा गाउँपा�लका , सुनसरी

काया�लय �मुख राम च�र� मेहता २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख महेश राना मगर २०७६-७-२९

बे�जु रकम ८१,७५२,५५३

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ४,२९,६३,८०४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३१,८८,७२,००० चालु खच� २३,००,०५,६६९.५

�देश सरकारबाट अनुदान १,१७,५४,००० पँूजीगत खच� १७,९५,४४,६६८

राज�व बाँडफाँट ८,४०,५१,४१८.८५ िव�ीय/अ�य �यव�था ४,३४,०२,५९५

आ�त�रक आय १,२४,३३,६७३.३१

अ�य आय १,५६,८६,५१२

कुल आय ४४,२७,९७,६०४.१६ कुल खच� ४५,२९,५२,९३२.५

बाँक� मौ�दात ३,२८,०८,४७५.८९

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�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 स�ालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो।�थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व
र सम�वयलाई �व��न गन ु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गणु�तर�य सेवा
�दान गन ु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका �देश न�बर १ अ�तग�त ८ वडा, ४४ सभा सद�य, ६३.३७ वग� �कलो�मटर
�े�फल तथा ४०६३६ जनसं�या रहेको छ ।

२ िव��य �ितवेदन
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा भएका
आय�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.न. २७२ िन�न वमो�जम रहेको छ ।

िव�ीय �ितवेदन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर
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�म भौचर
न�बर
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�म भौचर
न�बर
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�म भौचर
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�म भौचर
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�म भौचर
न�बर
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�म भौचर
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�म भौचर
न�बर
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�म भौचर
न�बर
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गाँउपा�लकाले पेश गरेको िव�ीय िववरणमा समावेश नभएको खच� शीष�कह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर
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�म भौचर
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको दौरान िन�नानुसार �. १०२५००।० बे�जू रकम दा�खला भएको छ ।

�स. नं. िववरण रकम

१ नपाउने अनुगमन भ�ा रकम दा�खला ८५०००

२ ता�लम खच� १७५००

ज�मा १०२५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ बजेट पेश, पा�रत तथा अ��तयारी 
�थानीय सरकार स�ालन 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� �ी पुनम कुमारी
मेहताले िमित २०७७।३।१० गते � ५५८३०००० को बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७६।३।१० मा पा�रत भएको छ। यसैगरी �थानीय तहका �मुखले
२०७६।३।१७ मा सभाबाट �वीकृत भई २०७६।३।२२ �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । �मुख �शासक�य अ�धकृतले
महाशाखा वा शाखा �मुख र वडा सिचवलाई काय��म र बजेट सिहत खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�खदनै । बजेट खच� गन� अ��तयारी �ा� नभएपिन वडागत �पमा
िविनयो�जत बजेटको प�र�धिभ� रही खच� गन� र गन� लगाई नगरपा�लकामा भु�ानीको �सफा�रश गन� गरेको दे�ख�छ।अ��तयारी �ा� नभएको शीष�कमा खच� गरी वा दािय�व
�सज�ना गरी रकम भु�ानी �सफा�रश गन� �वृ��मा सुधार ह�नुपद�छ । अ��तयारी �ा� नभएको अव�थामा पूव� �वीकृित समेत न�लई खच� गरेको रकम भु�ानी गन� काय� व�द
गरीनु पद�छ ।

५ िव�ुतीय लेखा 
�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�
�णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । अथ� म��ालयको च.नं.२९३ िमित २०७४।९।२ को �देश तथा �थानीय तह स��त कोषको �यव�थापन �णाली काया��वयन स�ब�धी
प�ानुसार बजेट तजु�मा, काया��वयन, आ�थ�क �यव�थापन तथा स�प�� ह�ता�तरण िनद�िशका, २०७४ को बँुदा नं.५.१० मा सबै �थानीय तहह�ले Sub National

Treasury Regulatory Application (SUTRA) �योग गरी लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । यो वष� पा�लकाले SUTRA �योगमा �याएको भएपिन यस स�ब�धी �ानको
अभावका कारणले खच� �िवि� र लेखा यस �णाली माफ� त राखेको भएतापिन यथाथ� िव�ीय �ितवेदनह� �यानुअली तयार गरेकोले यसको पूण� �योग तथा उपयोग गन�
सकेको दे�खएन । आ�त�रक िनय��णका लािग काय��म र भौचर लगायतका त�याङक �िव�ी गन� तथा सोको चेक जाँच र �वीकृती गन� कम�चारी र यूजर आइिड फरक ह�नु
पन�मा एउटै भएकोले आ�त�रक िनय��ण प� कमजोर रहेको दे�ख�छ । अतः यस �णाली माफ� त �यव��थत �पमा लेखा रा�ने र �ितवेदन गन� �यव�था गनु�पद�छ ।

६ �े�गत बजेट 

�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका लािग �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ। यस पा�लकाको २०७७।७८ मा
भएको �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ । ��तुत िववरण बमो�जम सहकारी, उजा�, संचार तथा सूचना �िव�ध, शासन �णालीतफ�  खच� शू�य
भएको दे�खएको छ। तोिकए बमो�जम शत �ितशत �गित ह�नेगरी बजेट खच� गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�क िवकास १,३५,१५,००० ८७,८४,८०१ ६५

कृिष ८९,०५,००० ५९,०८,८९८ ६६.३४

उ�ोग २८,१०,००० २२,३५,९०३ ७९.५६

जल�ोत तथा �संचाई ८,००,००० ६,४०,००० ८०

पशुप�छी िवकास १०,००,००० ० ०

२ सामा�जक िवकास १७,२१,५१,४१५ १४,६२,२१,७६३.२६ ८४.९४

३ पूवा�धार िवकास १७,७२,१४,००१ १३,६२,१६,०५४ ७६.८७

यातयात पूवा�धार ११,८४,७०,२५९ ९,४९,४५,८४० ८०.१४

भवन, आवास तथा सहरी िवकास ३,७३,८०,००० २,७०,१०,४११ ७२.२६

पुनिनमा�ण २,१३,६३,७४२ १,४२,५९,८०३ ६६.७५

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १,०४,००,००० ९३,४५,४९६ ८९.८६

शा��त तथा सु�यव�था ३७,००,००० २६,४८,६४६ ७१.५९

गरीबी िनवारण ५,००,००० ४,९६,८५० ९९.३७

�शासक�य सुशासन ६२,००,००० ६२,००,००० १००

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ११,२४,४९,१३९ १०,८९,८२,२२३.२६ ९६.९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कुल ज�मा ४८,५७,२९,५५५ ४०,९५,५०,३३७.५२ ८४.३१

७ 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 बनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�
ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँुजीगत खच�को
��थित देहाय बमो�जम छ । काया�लयले कुल पँुजीगत तथा काय��म खच�म�ये �थम, दो�ो र ते�ो चौमा�सकमा �मशः १७.१९, २५.८० र ५७.१ �ितशत खच� गरेको छ
भने असार मिहनामा मा� ३३. ३१ �ितशत रकम खच� गरेको दे�ख�छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था
अनु�प असारमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ।

�.सं. बजेट उपशीष�क कुल खच� � हजारमा चौमा�सक खच� � हजारमा

�थम दो�ो ते�ो असार मिहना

१ समानीकरण अनुदान १०७२६९.५७५ ३२१३.३७६ ३२३०१.०२४ ७१७५५.१७५ ३७३२७.३१३

२ आ�त�रक �ोत ५२४६०.३६९ २६६०.२६२ ११७६३.००८ ३८०३७.०९९ २५६२६.६५९

३ राज�व बाँडफाँड ८०००७.४८१ २६१८१.८४२ २४१५१.१३१ २९६७४.५०८ १२८५३.४४६

४ �देश सरकार समानीकरण ६८५३.३९१ ० ० ६८५३.३९१ ५८३१.८२३

५ सवारी साधन कर ३७०३.७१५ ३५०० ० २०३.७१५ २०३.७१५

६ सघीय शसत� अनुदान १६१००४.९२२ ३६५४७.५८४ ३८४४२.४९८ ८६०१४.८३९ ५७७६४.८३७

७ �देश शसत� अनुदान १९५४.५९९ १५६५.५९९ ६६६०.४०४३८९ १५१

ज�मा ४१३२५४.०५२ ७२१०३.०६४ १०८२२३.२६ २३९१९९.१३१ १३९७५८.७९३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ितशत १७ २६ ५७ ३३.८२

८ आ�त�रक ऋण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमो�जम गाउँपा�लकाले िव� आयोगको �सफा�रसमा स�ब��धत सभावाट �वीकृत गरी उ�पादनशील, रोजगारमूलक,

आ�त�रक आयवृि� तथा पँुजीगत काय�का लािग आ�त�रक ऋण �लन स�ने �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले यो वष� आ�त�रक ऋण �लएको दे�खएन ।

९ कानुन र स�ालन ��थित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अधीनमा रही िनयम िनद�िशका,
काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ। जस अनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग स�ीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३०
नमुना कानुनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ४ वटा ऐन, ३ वटा िनयमावली, १० काय�िव�ध लगायत १७ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��वयनमा
�याएको छ ।

१० �याियक 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 िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ। तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतवष� फछ् य�ट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� ८९ र यो बष� थप भएको ८० गरी कूल १६९ िववाद दता� भएकोमा ११५ वटा मा� फछ् य�ट भई ५४ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन
�ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ सेवा �वाह 

नगरपा�लकाले पेश गरेको सेवा �वाह स�ब��ध िववरण देहाय अनुसार रहेको छ ।

�.सं. िववरण सेवा �ाि�का लािग िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या

1 नागरीकता �सफा�रस ९१३ ९१३

2 घरबाटो �सफा�रस १७८ १७८

3 नाता �मािणत ३३६ ३३६

4 ज�म, मृ�य ुदता� १५२७ १५२७

5 अ�य ७५५ ७५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ पोशाक ख�रद 

�देश नं १ अ�तग�त �थानीय तहका �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधाका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ (पिहलो संशोधन समेत)को
दफा ३ (क) (१) मा �थानीय तहका पदा�धकारीह�ले अनूसूची १ मा उ�ेख भएका सूिवधा मा� पाउने उ�ेख छ । साथै सोही ऐनको दफा १२ ले पदा�धकारी, सद�य तथा
सभाका सद�यको लािग कुनै सुिवधा िनधा�रण गनु�पदा� यस ऐनमा तोिकएको सुिवधालाई अ�धकतम् मानेर आ�नो अ�धकार �े� िभ� रहेर आ�थ�क �ोत तथा �मताका
आधारमा िनधा�रण गन� स�ने �यव�था गरेको छ। तर पा�लकाले िन�नानुसारका वडाका पदा�धकारीह�लाई पोशाक �दान गन� पशुपित इ�पो�रयमबाट कपडा खरीद गरी
�सलाएको भनी िन�न अनुसार भु�ानी गरेकोले � ५,१७,०५३।- स�ब��धत पदा�धकारीबाट असुल गरी �थानीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पद�छ।

�स.न भौ नं िमित भु�ानी पाउनेको नाम िववरण रकम

१ ३१९-२०७७/९/२३ पशुपित इ�पो�रयम वडा ६ जन�ितिन�धह�को पोशाक ख�रद ५७४३२

२ ३२०-२०७७/९/२३ पशुपित इ�पो�रयम वडा ४ जन�ितिन�धह�को पोशाक ख�रद ५७४३२

३ ३२१-२०७७/९/२३ पशुपित इ�पो�रयम वडा ७ जन�ितिन�धह�को पोशाक ख�रद ९१०१७

४ ३८५-२०७७/१०/१९ सुनसरी �टोस� वडा ३ जन�ितिन�धह�को पोशाक ख�रद ७५९९९

५ ३८६-२०७७/१०/१९ पशुपित इ�पो�रयम वडा ८ जन�ितिन�धह�को पोशाक ख�रद ५३३६७

६ ३८७-२०७७/१०/१९ पशुपित इ�पो�रयम वडा १ जन�ितिन�धह�को पोशाक ख�रद ४५९५७

७ ४७४-२०७७/११/१७ पशुपित इ�पो�रयम वडा ५ जन�ितिन�धह�को पोशाक ख�रद ५७४३२

८ ४७५-२०७७/११/१७ सुनसरी �टोस� वडा २ जन�ितिन�धह�को पोशाक ख�रद ८०७०३

ज�मा ५१७०५३

५१९,३३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ �मण भ�ा 
गाँउ तथा नगरपा�लका सभाका सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ को दफा ८ अनुसार पा�लका काय�पा�लकाका अ�य� र उपा�य� तथा सद�यले पा�लकाको �े�
बािहर बास व�न परेमा �मश ३ िदन र २ िदन स�मको �मण आदेश अ�य� र उपा�य� �वयंले �वीकृत गन�स�ने र सो भ�दा बढी िदनको �मण आदेशको लािग
काय�पा�लकाको बैठकबाट �वीकृत वा अनुमोदन गनु�पन� �यव�था रहेको छ। यसै गरी दफा ८ अनुसार �मण गदा� �वीकृत �मण आदेशमा �मणको उ�े�य ,कारण र �मणबाट
�ा� ह�ने स�भािवत �ितफल समेत उ�ेख गनु� पन� र �मणबाट फिक� एको तीन िदनिभ� �मणबाट �ा� उपल�धीको �यहोरा सिहतको �मण �ितबेदन समेत काया�लयमा
पेशगनु� पन� �यब�था रहेको छ । यसैगरी �मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ अनुसार �मणमा खिटने कम�चारी वा पदा�धकारीले �मण �ार�भ गरेपिछ तोिकएको
ढाँचामा �मण अिभलेख रा�न पन� �यव�था रहेको छ । यस बष� पा�लकाका पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई �मण भ�ा खच� लेखेको दे�खयो । पदा�धकारीह�को ऐनले
तोकेको अव�धभ�दा बढी अब�धको �मण आदेश आफैले �वीकृती गरेको काय�पा�लकाको बैठकबाट अनुमोदन नगरेको, �मणको उ�े�य �प� उ�ेख नगरेको, �मण
�ितबेदन िदने नगरेको र िनयमानुसार �मण अिभलेख रा�ने गरेको दे�खएन । कानुनमा तोिकए बमो�जमको �ि�या पालना गनु� पद�छ ।

१४ पदा�धकारी सुिवधा 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा पा�लका अ�य�, उपा�य�, काय�पा�लका सद�य र वडा सद�यले अनुसूची-१ मा
तोिकएको सुिवधालाई अधका�रकता कायम गरी काय�पा�लकाले िनधा�रण गरेबमो�जमको सुिवधा पाउने उ�ेख छ। यस पा�लकाको वािष�क आ�त�रक आय
�.१,२७,२७,४५७.३४/- भएकोमा मा�सक पदा�धकारी सुिवधा � ४८,४०००।– को दरले वािष�क � ५८,०८,०००।० खच� गरेको छ। जुन आ�त�रक आयको ४६.७१
�ितशत हो । पा�लकाको आ�त�रक आयको आधारमा सूिवधा िनधा�रण गरी सोही बमो�जम खच� गन�तफ�  �यान िदनु पछ� । सोही ऐनको दफा ३(३) मा आ�त�रक आयलाई
िवचार गरी िनजी सिचवको �पमा रा�न पाउने �यव�था भएकोमा आ�त�रक आयले पदा�धकारीको खच� समेत खा�न नसकेको अव�थामा �वक�य सिचव िनय�ु� गरी
मा�सक � २८२००।– को दरले १२ मिहनाको � ३३८४००।०० खच� गरेको छ। य�तो खच�मा िनय��ण गनु�पछ� ।

१५ ५०६ २०७७-१२-२४ यातायात खच� 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�ले सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा पा�लका अ�य�, उपा�य�, काय�पा�लका सद�य र वडा सद�यले अनुसूची-१ मा
तोिकएको सुिवधालाई अधका�रकता कायम गरी काय�पा�लकाले िनधा�रण गरेबमो�जमको सुिवधा पाउने उ�ेख छ। गाउँपा�लकाको २०७७/७८ को नब� गाउँसभा २०७७
साल फागुन २२ गते शिनवारको िदन स�ालन भइको ह� ँदा उ� गाउँसभामा सहभागी भएका जन�ितिनधी, पदा�धकारी तथा कम�चारीह�लाई यातायात खच� वापतको
िन�नानुसार भु�ानी गरेको छ । उ� ऐनमा सभा स�ालनको अव�धमा यातायात खच� थप भु�ानी िदने �यव�था नरहेकोले थप सुिवधा िदएको रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ
।

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

१०६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.१ िनतेस यादव १,०००

१५.२ महे�� �साद यादव १,०००

१५.३ पनमकुमारी मेहता १,०००

१५.४ ल�लतकुमार थापा १,०००

१५.५ स�यनारायण मेहता १,०००

१५.६ उपे�� उराँव १,०००

१५.७ सुिनता उराँव १,०००

१५.८ मुना प�रयार १,०००

१५.९ आलमअ�सारी १,०००

१५.१० तािहर िमयाँ १,०००

१५.११ �याम देव ठाकुर १,०००

१५.१२ शुिशला देवी साह १,०००

१५.१३ �सताकुमारी मुसाहर १,०००

१५.१४ सुकदेव यादव १,०००

१५.१५ िव�दे�वर �साद साह १,०००

१५.१६ िवरे�� कुमार मेहता १,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.१७ राधाकुमारी यादव १,०००

१५.१८ मा��त देवी राम १,०००

१५.१९ हा�न अ�सारी १,०००

१५.२० सुिनलकुमार साह १,०००

१५.२१ कैयमु अ�सारी १,०००

१५.२२ कलवा उराँव १,०००

१५.२३ अ��बका नेपाली १,०००

१५.२४ बसु�ि�न म�सुरी १,०००

१५.२५ अरसद अ�सारी १,०००

१५.२६ गिनफ अ�सुरी १,०००

१५.२७ स��जता यादव १,०००

१५.२८ बुिचया देवी राम १,०००

१५.२९ राजे�वर �साद साह १,०००

१५.३० िवशे�वर �साद साह १,०००

१५.३१ िशवनारायण साह १,०००

१५.३२ अिनताकुमारी साह १,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.३३ स�रताकुमारी ऋिषदेव १,०००

१५.३४ रामच�� यादव १,०००

१५.३५ राजकुमार यादव १,०००

१५.३६ तपे�वर यादव १,०००

१५.३७ �पा साह १,०००

१५.३८ चैित देवी ऋिषदेव १,०००

१५.३९ हा��म अ�सारी १,०००

१५.४० क�लम िमयाँ १,०००

१५.४१ इरफान अ�ल १,०००

१५.४२ ज�लना खातुन १,०००

१५.४३ िवमला देवी राम १,०००

१५.४४ �हमदेव उराँव १,०००

१५.४५ िव�वनाथ लालकण� १,०००

१५.४६ रामच�र� मेहता १,०००

१५.४७ भुपे�� यादव १,०००

१५.४८ मद�द गोदार १,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.४९ राजन िघिमरे १,०००

१५.५० सिफद अ�सारी १,०००

१५.५१ अलाउदीन अ�सारी १,०००

१५.५२ रामच�� यादव १,०००

१५.५३ गोपाल �साद बाँसतोला १,०००

१५.५४ अजु�न िव�वकमा� १,०००

१५.५५ रामच�� यादव १,०००

१५.५६ िटकादेवी पौडेल १,०००

१५.५७ िविनत कुमार यादव १,०००

१५.५८ वेचन यादव १,०००

१५.५९ शंकर मेहता १,०००

१५.६० सृजना सतारा १,०००

१५.६१ सोभाना�द साह १,०००

१५.६२ स�देश ित��सना १,०००

१५.६३ खु�बु कुमारी साह १,०००

१५.६४ र�जना कुमारी साह १,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.६५ रेनुका चौधरी १,०००

१५.६६ कमल बहादरु आले १,०००

१५.६७ बेचु माझी १,०००

१५.६८ लोक बहादरु थापा १,०००

१५.६९ सु�धर कुमार दास १,०००

१५.७० पुनम देवी पोदार १,०००

१५.७१ बसा�त �भा खनाल १,०००

१५.७२ आलोक कुमार साह १,०००

१५.७३ रितलाल उराँव १,०००

१५.७४ रामबृ� यादव १,०००

१५.७५ महे�� पोदार १,०००

१५.७६ िब�ान ब�जारा १,०००

१५.७७ रमेश ित��सना १,०००

१५.७८ कृ�णनदन भगत १,०००

१५.७९ िवनोद उराव १,०००

१५.८० भुपे�� पोदार १,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.८१ राजन िघिमरे १,०००

१५.८२ आिषस िन�खल साह १,०००

१५.८३ अजु�न िव�वकमा� १,०००

१५.८४ असोक कुमार उराव १,०००

१५.८५ महा�द यादव १,०००

१५.८६ राम कुमार यादव १,०००

१५.८७ �सताराम मेहता १,०००

१५.८८ स�जु िनरौला १,०००

१५.८९ िमठूकुमारी �े� १,०००

१५.९० गोपाल �साद बाँसतोला १,०००

१५.९१ देव�संह ढंुगाना १,०००

१५.९२ �दीप रो�का १,०००

१५.९३ भूपे�� यादव �संह १,०००

१५.९४ महे�� �साद १,०००

१५.९५ सिफक मसुरी १,०००

१५.९६ अलाउ�ीन मंसुर १,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.९७ गोपाल बाँ�तोला १,०००

१५.९८ रमेश कुमार साह १,०००

१५.९९ तोसल दाहाल १,०००

१५.१०० अलम अ�सारी १,०००

१५.१०१ महेश राना मगर १,०००

१५.१०२ तुलसा िनरौला १,०००

१५.१०३ स�जु िनरौला १,०००

१५.१०४ उिम�ला उराव १,०००

१५.१०५ शुिशला क�ेल १,०००

१५.१०६ पुजा प�रयार १,०००

१६ वािष�क �ितवेदन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको
वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेश गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण
सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेश गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

१७ िवपद ्�यव�थापन कोष

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७.१ िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा िवपद्
�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा
तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ । पा�लकाले नेपाल सरकार शसत� अनुदान चालु बाट � १०,००,०००।०० �देश न�बर १ शसत� चालु
तफ�  �ा� ३,९२,०००।०० र आ�त�रक चालु तफ�  िवपद ्�यव�थापन िशष�कमा िविनयोजन गरेको ३५,००,०००।०० र पँु�जगत तफ� को
िविभ� िशष�कबाट रकमा�तर गरेको � १८,४९,२५३।०० समेत � ६७,४१,२५३।०० आ�दानी गरी उ� कोषबाट � ५७,०२,४४८।
०० खच� गरेको दे�ख�छ । यसका साथै िवपद ्�यव�थापन स�ब�धी खच� अ�य िशष�कबाट समेत गरेको तथा अ�य शीष�कबाट खच� ह�नुपन�
रकम यस कोषबाट जनाएकोले िवपद ्स�ब�धी काय�मा खच� गरेको वा�तिवक रकम दे�खदनै । िवपद ्स�ब�धी स�पुण� खच�ह� स�ब�धीत
कोषबाट मा� ह�नुपद�छ ।

१७.२ िवपद ्�यव�थापन अ�तरगत यस वष� कोरोना स�ब�धी महामारी िनय��ण, रोकथाम र उपचारमा खच� गरेको छ । यस कोषबाट खच� भएको
स�पुण� रकम खच� संकेत न�बर २७२१२ बाट जनाएकोले उ� कोषबाट भएका खच�ह�को थप िव�लेशण गन� सिकएन । कोषमा रहेको
रकमबाट खच�को �कृित अनुसार स�ब��धत खच� िशष�कबाट खच� गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ । फरक िशष�कबाट खच� गरेको तथा खच�लाई
पु��ाँई ह�ने िवलभरपाई संल� नगरी कोषबाट िन�नानुसारको खच� गरेको छ । खच�को स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका
छन्

�स.न. भौ.न. र
िमित

भु�ानी
�लनेको नाम

खच� िववरण दे�खएको �यहोराह� रकम

१. २।
२०७७।
५।४

आलम
अ�सारी

िप�सआर जाँचमा
खिटएका कम�चारीको
�मण खच�

�मणमा खिटएको भिनएका कम�चारीले रकम वुझेको
दे�खदनै

८७९००

२. ३।
२०७७।
५।४

आलम
अ�सारी

वडा ७ को
�वारे�टाईनको
भा�सेको खच�

३२ िदन ३ जनालाई १००० को दरले भु�ानी
गरेको छ ।दर िनधा�रणको आधार वेगर भु�ानी

९६०००

५,५७६,४७३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३. ४।
२०७७।
५।४

गाडी भाडा गत वष� समेतको गाडी भाडामा �लएकोमा भु�ानी
िदन वाँक� तयार नगरेको । भाडामा �लएको
स�प��को �ज�सी अिभलेख नराखेको

६७५००

४. ५।
२०७७।
५।४

�सिभल
मेिड�सन
स�लायस�

सेिनटाइजर मा�स र
�लो�स ख�रद

सोझै ख�रद गरेको । �ज�सी दा�खला गरी माग
फारमको आधारमा खच� जनाएनु पन�मा एकमु� खच�
जनाएको । िवतरण तथा खच�को िव�तृत िववरण
नरहेको ।

५७९१२

५. ७।
२०७७।
५।११

�ज.एस.

ट� ेडस�
�वारे�टाइनको लािग
खा�ा� ख�रद

सोझै ख�रद । लागत अनुमान गरी �वारे�टाइनको
खा�ा� से�ुल तयार नगरी खच� ले�ने गरेको ।

९९५००

६. ८।
२०७७।
५।२१

आलम
अ�सारी

�वारे�टाइनको खच�
ढुवानी � ४५००,

खा�ा� � ९९४४७,

भा�से खच� � ५५९५०
र िविवध खच�

कम�चारी माफ� त ख�रद �वारे�टीनको खाना खच�को
मापद�ड तयार नगरी खच� गरेको

१५९८९७

७. ९।
२०७७।
५।१८

मेिडसे�स
इ�टरनेशनल

सेिनटाइजर, मा�स र
िपिपई सेट

सोझै, लागत अनुमान वेगर ख�रद ।एकमु� खच�
जनाएको । बुझाएको भरपाई नरहेको ।

४९९७९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८. १०।
२०७७।
५।२२

िविभ� ७
कम�चारीलाई
२०७७
असारको
जो�खम भ�ा

िवगतको शत�ितशत
जो�खम भ�ा 
िवगतको

कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) सं�मणको उपचारमा
संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश,

२०७७ बमो�जमको �माण संल� नगरी र भु�ानी
वाँिकको िववरण वेगर िवगतको खच� भु�ानी

१८३८७७

९. ११।
२०७७।
५।२८

िविभ� २
कम�चारीलाई
२०७७
असारको
जो�खम भ�ा

१२३२०

१०. १२।
२०७७।
५।३१

िविभ� ६
कम�चारीलाई
२०७७
भा�को
जो�खम भ�ा

शत�ितशत जो�खम
भ�ा

कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) सं�मणको उपचारमा
संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश,

२०७७ बमो�जमको �माण संल� नगरी भ�ा भु�ानी

१५१८७२

११. १३।
२०७७।
६।११

आलम
अ�सारी

आठ कम�चारीको �मण
र खाजा खच�

स�ब��धत कम�चारीलाई नबुझाई �वा��य �मुखबाट
खच� भु�ानी गरको । लकडाउनको अव�धमा �ज�ा
र पा�लका िभ�को सरकारी साधनमा भएको �मणमा
समेत खच� भु�ानी गरेकोले �मण िमत�ययी भएको
नदे�खएको

७४०००

१२. १४।
२०७७।
६।११

आलम
अ�सारी

सात कम�चारीको �मण
र खाजा खच�

५०६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३. १५।
२०७७।
७।२

गणेश कुमार
ख�वे

दईु कम�चारीको
शत�ितशत जो�खम
भ�ा

कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) सं�मणको उपचारमा
संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश,

२०७७ बमो�जमको �माण संल� नगरी जो�खम भ�ा
भु�ानी ।

६४१९०

१४. �वारे�टाइन खच� �वारे�टीनको खाना खच�को मापद�ड वेगर भु�ानी
भएको । िनयिमत मोटरसाइकल मम�तको खच�
भु�ानी गरेको

५९२५०

१५. १६।
२०७७।
७।२६

जनता
मा�यािमक
िव�ालय

भाडा र सरसफाई खच�
भु�ानी

िव�ालयलाई �वारे�टाइन अव�धको भाडा भु�ानी
गरको तथा लागत अनुमान वेगर िव�ालय मम�त
तथा सफाई

५२३४५

१६. १७।
२०७७।
८।२१

आलम
अ�सारी

स�ज�कल सामान ख�रद �स�जा मेिड�सनलाई कम�चारी माफ� त भु�ानी ।
ख�रदको लागत अनुमान तयार नगरी ख�रद ।

३४९९३२

१७. १८।
२०७७।
८।२४

एम.िब.

मेिडटेक
�ा.�ल

थम�ल गन र
Sterlizatipon
chemical and
machine

टु�ा टु�ा गरी लागत अनुमान वेगर सोझै ख�रद ।
िव�ालयमा िवतरण गरेकोमा िव�ालयले �ज�सी
दा�खला नगरेको �माण नरहेको

४९९७५९

१८. १९।
२०७७।
८।२८

एम.िब.एम.

स�ज�कल
ए�ड डे�टल
हाउस �ा.
�ल.

थम�ल गन र
Sterlizatipon
chemical and
machine

टु�ा टु�ा गरी लागत अनुमान वेगर सोझै ख�रद ।
िव�ालयमा िवतरण गरेकोमा िव�ालयले �ज�सी
दा�खला नगरेको �माण नरहेको

९८८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९. २०।
२०७७।
१०।५

पा�थभरा
ट� ेडस� ए�ड
फिन��स�
हाउस

२० �लटरको वा�टी सोझै ख�रद गरेको । �ज�सी दा�खला गरी माग
फारमको आधारमा खच� जनाएनु पन�मा एकमु� खच�
जनाएको । िवतरण तथा खच�को िव�तृत िववरण
नरहेको ।

५४०००

२०. एम.िब.एम.

स�ज�कल
ए�ड डे�टल
हाउस �ा.
�ल.

६६८४ वटा िनम साबुन सोझै ख�रद गरेको । �ज�सी दा�खला गरी माग
फारमको आधारमा खच� जनाएनु पन�मा एकमु� खच�
जनाएको । िवतरण तथा खच�को िव�तृत िववरण
नरहेको ।

२६७२९७

२१. २२।
२०७७।
१२।१

ख�लल िमया दघु�टना िपिडतलाई
सहयोग

िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१५००००

२२. २३।
२०७८।
१।७

अ�सरा ट� ेड
�ल�

सेिनटाइजर, मा�स सोझै ख�रद गरेको । �ज�सी दा�खला गरी माग
फारमको आधारमा खच� जनाएनु पन�मा एकमु� खच�
जनाएको । िवतरण तथा खच�को िव�तृत िववरण
नरहेको ।

९९९३३

२३. २४।
२०७८।
१।७

स�य
नारायण
महतो

आगलािग िपिडतलाई
सहयोग

िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

५१०००

२४. २५।
२०७८।
१।१३

िव�दे�वर
�साद साह

मुटु िवरािमलाई आ�थ�क
सहयोग

िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५. २६।
२०७८।
१।२०

सश� �हरी
िव ओ िप
लौकिह

ि�पाल ख�रद अ�य काया�लयलाई सामान ख�रद ग�र िदएको ।
िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१८७२०

२६. २७।
२०७८।
२।४

मुि�नाथ
ट� ेड �ल�

सेिनटाइजर, मा�स सोझै ख�रद गरेको । �ज�सी दा�खला गरी माग
फारमको आधारमा खच� जनाएनु पन�मा एकमु� खच�
जनाएको । िवतरण तथा खच�को िव�तृत िववरण
नरहेको ।

९९२८०

२७. २८।
२०७८।
२।४

सोिन कवाडी अ��सजन �स�ल�डर �स�ल�डर �ज�सी दा�खला नगरेको तथा हालस�म
पिन स�ब��धतलाई िफता� गरी �स�ल�डर ख�रदमा
राखेको धरौटी िफता� न�लएको ।

१७७४१०

२८. ३०।
२०७८।
२।१८

का�या
आयूव�द फमा�

आयूव�िदक औषधी र
साबुन

सोझै ख�रद गरेको । �ज�सी दा�खला गरी माग
फारमको आधारमा खच� जनाएनु पन�मा एकमु� खच�
जनाएको । िवतरण तथा खच�को िव�तृत िववरण
नरहेको ।

४९९९४४

२९. ३१।
२०७८।
२।१८

आलम
अ�सारी

�मण खच� �वाब संकलन गन� आएका ह�रनगर गाउँप�लकाका
कम�चारीलाई �मण खच� भु�ानी गरेकोमा सो
अव�धमा अ�य काया�लयबाट �मण खच� �ा� नगरेको
उ�ेख नगरेको ।

२८६००

३०. ३२।
२०७८।
२।१८

गौरी शंकर
आयूव�दीक
स�लायस�

�यावन�ास सोझै ख�रद गरेको । �ज�सी दा�खला गरी माग
फारमको आधारमा खच� जनाएनु पन�मा एकमु� खच�
जनाएको । िवतरण तथा खच�को िव�तृत िववरण
नरहेको ।

६२४५६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१. ३३।
२०७८।
२।२०

ितलक
काक�

गाडी भाडा भाडामा �लएको स�पितको तोिकएबमो�जमको म ले
प फा न भरी अिभलेख नराखेको । �योगको लकबुक
नरहेको ।

७००००

३२. िवनोद उराँव गाडी भाडा ४५५००

३३. ३४।
२०७८।
२।२०

होटल लोटस खाना खच� खाना खच�को मापद�ड तयार नगरेको २१०६५

३४. ३५।
२०७८।
२।२०

�ी �सि�
साई
स�ज�कल
ए�ड
केिमकल
से�टर

थम�ल गन, सेिनटाइजर
र मा�स

सोझै ख�रद गरेको । �ज�सी दा�खला गरी माग
फारमको आधारमा खच� जनाएनु पन�मा एकमु� खच�
जनाएको । िवतरण तथा खच�को िव�तृत िववरण
नरहेको ।

२९११७२

३५. ३६।
२०७८।
२।२४

आलम
अ�सारी

अिभमु�खकरण ता�लम समुहमा रिह सं�ालन ह�ने काय��म स�ालनमा रोक
लगाएको अव�धमा समेत सामुहीक ता�लम िदएको
जनाएको । ता�लमको लागत अनुमान तयार गरी
�वीकृत

५२२००

३६. ३७।
२०७८।
२।२७

आशा कुमारी
साह

आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np45 of 225

३७. ३८।
२०७८।
२।२७

रामदेव मेहता आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१५०००

३८. ३९।
२०७८।
३।३

होटल लोटस खाना खच� खाना खच�को मापद�ड तयार नगरेको ३३४९२

३९. ४०।
२०७८।
३।३

�जवन काक� �चार �सार खच� �हरी माफ� त जनचेतनामुलक काय��म गरेको

४०. ४१।
२०७८।
३।३

गणेश कुमार
ख�वे

कोिभड िवरािमको
घरमा सेिनटाइ�ज गन�
काय�

खच�को िवल संल� गरेको तर काम भएको दे�खने
िववरण नरहेको

९९४००

४१. ४२।
२०७८।
३।३

परमे�वर
�साद मेहता

आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१५०००

४२. ४३।
२०७८।
३।३

आरती
कुमारी मेहता

आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१५०००

४३. ४४।
२०७८।
३।९

उिदत
नारायण
यादव

गाडी भाडा भाडामा �लएको स�पितको तोिकएबमो�जमको म ले
प फा न भरी अिभलेख नराखेको । �योगको लकबुक
नरहेको ।

२५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४. ४५।
२०७८।
३।१३

भागव�ती
देवी यादव

ि�या खच� िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१५०००

४५. ४६।
२०७८।
३।१६

ह�र नारायण
मेहता कोइरी

आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

२५०००

४६. ४७।
२०७८।
३।१७

मो.रहमान
िमँया

आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

५००००

४७. ४८।
२०७८।
३।१७

उदयच��
यादव

�मण खच� �वाब संकलन गन� आएका ह�रनगर गाउँप�लकाका
कम�चारीलाई �मण खच� भु�ानी गरेकोमा सो
अव�धमा अ�य काया�लयबाट �मण खच� �ा� नगरेको
उ�ेख नगरेको ।

१६०००

४८. ४९।
२०७८।
३।२०

रामे�वर
मेहता

आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

२५०००

४९. ५१।
२०७८।
३।२०

च��मान
उराव

आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५०. ५२।
२०७८।
३।२२

हा�न र�सद
िमँया

आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१००००

५१. ��तम िमँया आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१००००

५२. ५३।
२०७८।
३।२२

धनीलाल
यादव

आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

५०००

५३. ५४।
२०७८।
३।२२

रामच��
यादव

आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

३१००

५४. ५६।
२०७८।
३।२३

एहसन िमँया आ�थ�क सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१००००

५५. ५७।
२०७८।
३।२५

�ज.एस.

ट� ेडस� ए�ड
स�लायस�

सहायता सामा�ी ख�रद
आ�थ�क

िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

८२५००

५६. राधा ट� ेडस� २२२००

५७. ५८।
२०७८।
३।२८

�सराज िमया आ�थ�क सहयोग जािमया इनातुल म��कन अल खै�रया नेपाल
सं�थाले राहत िवतरण गरेको खच� भु�ानी

११०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८. ५९।
२०७८।
३।२८

सराजुदीन
िमया

आ�थ�क सहयोग िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१००००

५९. ६०।
२०७८।
३।३९

च�पा देवी
म�डल

काज ि�या खच� िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१००००

६०. ६१।
२०७८।
३।३९

िविभ� ८
कम�चारी
�वा��य
तफ� का

पचास �ितशत जो�खम
भ�ा

कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) सं�मणको उपचारमा
संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश,

२०७७ बमो�जमको �माण संल� नगरी जो�खम भ�ा
भु�ानी ।

२३४७६०

६१. ६२।
२०७८।
३।३९

यूवराहीम
अ�सारी

उपचार सहायता िवप�संग अस�ब��धत खच� िवपद ्कोषबाट भु�ानी
गरेको ।

१००००

ज�मा ५५७६४७३

१८ सिमित गठन 

िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको
�थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ काय� योजना 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम ८) मा �थानीय
िवपद ्�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत ए एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म
अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा
�ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स� चालन त�या�
अ�ाव�धक गन� िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ
। पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� स�ालन ��थितको �ितवेदन तयार नगरेकोले ऐन तथा िनयमावलीको पालना गनु� पद�छ ।

२० राज�व दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८(२) बमो�जम आ�नो �ज�मामा आएको नगदी राज�व सोही िदन वा भो�लप�ट दा�खला गनु�पन�
�यव�था छ । काया�लय र ब�कको दरुी समेतलाई िवचार गरी महालेखा िनय��क काया�लयले �याद तोिकिदएकोमा सोही �यादिभ� दा�खला गनु�पन� र तोिकएको �यादभ�दा
िढला गरी दा�खला गरेमा १० �ितशतका दरले ज�रवाना सिहत दा�खला गन� लगाई िवभागीय कावा�ही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था छ । तर �थानीय तह अ�तग�तका
वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले २, ३ मिहना पिछ र केही वडाले यस वष�को रकम पिछ�ो आ�थ�क वष�मा मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला नगन�लाई
िनयमानुसार कारवाही गरी राज�व रकम तोिकएको अव�धमा दा�खला गन�तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानुपद�छ।

२१ कर, शु�क तथा द�तुर असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एिककृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवटौरी शु�क
उठाउने �यव�था रहेको छ । यस वष� आ�थ�क ऐन २०७७ मा िन�नानुसारका िशष�कमा देहायहनुसार आय अनुमान गरेकोमा सोको असुली ��थित िन�नानुसार रहेको
दे�ख�छ ।

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

११३१३ एक�कृत स�पती कर २५,००,००० ३६००४०.७४ २१३९९५९.२६

११३१४ भुिमकर/मालपोत ७७,००,००० ८००४२८० ३०४२८०.००

११३२१ घरवहाल कर ५१,००० १९६७४०.६० १४५७४०.६०

�म भौचर
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११३२२ वहाल िवटौरी कर २,००,००० ० २०००००.००

११४५२ पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर ७,००,००० २८३९० ६७१६१०.००

११६९१ अ�य कर ४,००,००० १०८४९२३.८५ ६८४९२३.८५

१४२१९ अ�य सेवा शु�क तथा िब�� ६५,००० ८२५०६ १७५०६.००

१४२२९ अ�य �शासिनक सेवा शु�क ४८,००० ९८९०९ ५०९०९.००

१४२४२ न�सापास द�तुर ६०,००० ६२८९ ५३७११.००

१४२४३ �सफा�रश द�तुर ५०,००० १०४४३६० ९९४३६०.००

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर १,७०,००० ७०७५२५ ५३७५२५.००

१४२४९ अ�य द�तुर ६०,००० ४६७५३० ४०७५३०.००

१४२५३ �यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर ३६,००० १४५१७५ १०९१७५.००

१४३१२ �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत ६०,००० ५००७८८.१५ ४४०७८८.१५

ज�मा १२७२७४५७.३४ ६७५८०१७.८६

पा�लकाले आ�नो आयको स�भािवत सबै �ोतको स�भािवत प�रमाण, सं�या,�े�फल यिकन गरी सभाले �वीकृत गरेको दर अनुसार ह�ने आय यिकन नगरेकोले अनुमािनत
आय र वा�तिवक असुली बीच अ�तर रहेको छ । पा�लकािभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने
प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन । आ�नो �े�िभ�का करदाताह�को लगत (म.ले.प.फा. नं. ११२) र करदाताको गो� वारा लगत
फारम (म.ले.प.फा. नं. ११३), तयार गरी करयो�य आय भएका सवलैाई करको दायारामा �याउनु पद�छ । 

�म भौचर
न�बर
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२२ ममत� अिभलेख 

सवारी साधन मम�त अ�तरगत � ६,००,०००।० िविनयोजन गरेकोमा � ६,००,०००।० खच� भएको छ । सवारी साधन मम�त गदा� मम�त अिभलेख आदेश बमो�जम मम�त
गन� र सोको �यव��थत अिभलेख रा�ने गरेको पाइएन ।

२३ तलबी �ितवेदन 

�थािनय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ तथा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख १ अनुसार कुनै पिन कम�चारीको तलिव �ितवेदन स�व�धीत �ज�ाको कोष तथा
लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत गराई तलब खुवाउने �यव�था छ । �य�तै दफा ७ ख २ अनुसार तलवी �ितवेदन पा�रत नगराई तलब खुवाएमा य�तो तलब खुवाउने
पदा�धकारीवाट असुल गराउनु पन� �ावधान छ । साथै �देश १ �देश सरकारले जारी गरेको साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब��ध िनद�िशका
२०७५ को दफा २० (२) मा स�ब��धत �देश लेखा िनय��क काया�लयबाट तलवी �ितवेदन पा�रत नगराई तलब भ�ा खच� ले�न नपाइने �यव�था छ । साथै तलबी
�ितवेदन पा�रत नभएको रकम खच� ले�ने पदा�धकारीबाट असुल उपर गरीने छ भ�े �यव�था छ । यस नगरपा�लकाले नगरसभाको बजेट पा�रतसंगै तलबी �ितवेदन पा�रत
गरेको िनण�य गरेको भएतापिन कम�चारीको तलब र �ेड तथा �ेड वृि� ह�ने मिहना सिहतको िववरण वेगरै यस वष� कम�चारी पा�र�िमक िशष�कबाट � १,६९,९९,९९९.२६
खच� लेखेको छ । पा�लकामा समायोजन भई आएका छैठौ र आठौ तहका कम�चारीह�को �ेड रकम िवगतमा खाईपाई आएको सं�यामानै समायोजन �ेड समेत थप गरी
भु�ानी गरेको छ । तलवी �ितवेदन पास नभएकोले वा�तिवक कित �ेड भु�ानी ह�नुपन� हो सो रकम एिकन गन� सिकएन । िनयमानुसार �ितवेदन पास नगराई खच� ले�ने
पदा�धकारी �ज�मेवार नभएको अव�था दे�ख�छ । अतः तलबी �ितवेदन पा�रत गरेरमा� तलब खच� ले�नुपद�छ ।
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२४ अव�डा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरणका आधार तयार गरी, �ोत अनुमान
तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अव�डा नराखी आय �ययको अनुमान पेश गनु�पन� �यव�था छ । सभाबाट पा�रत वािष�क बजेटम�ये चालु शीष�कमा खच�तफ�  �
६७,००,०००।००बजेट �यव�था गरेको दे�ख�छ । िन��चत काय��म िनधा�रण नगरी अव�डाको �पमा राखेको रकम पटके िनण�यका आधारमा बजेट वाँडफाँड गरी खच�
गरेको छ । आयोजनागत बजेट �यव�था नगरी िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ । बजेट वाँडफाँड नगरी स�ालन भएका योजनाह�को खच� िनयिमत दे�खदनै
।

�स.नं. काय��म िविनयोजन कैिफयत

1. कृिष काय��म १००००००।००

2. �वा��य तफ� को काय��म ४००००००।०० सु� �णालीमा ४४५००००।०० िविनयोजन देखाएको ।

3. सीप िवकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी स�ब�धी खच� १७०००००।०० सु� �णा�लमा ९ लाख मा� देखाएको

4. काय��म खच� ३५०००००।०० पटके िनण�यका आधारमा ता�लम िनधा�रण गरेको

ज�मा ६७,००,०००।००

२५ अिभलेख तथा �ोत न�शा�न 

�थानीय तह स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम गाउँपा�लकाले आ�नो �े� िभ�को आधारभूत त�या� स�लन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� �यव�था
छ। गाउँले �थानीय त�या� स�ब��ध नीित, कानुन र सोको मापद�ड बनाएको दे�खएन। �थानीय तहका हरेक �ाथिमक�करणका ि�याकलाप स�ालनमा त�या�ले
मह�वपुण� भूिमका खे�ने ह� ँदा सोको स�लन र अिभलेख रा�ने काय�मा भूिमका अगािड वढाउन आव�यक छ। त�या� बेगर �ाथिमकतामा रा�खएका योजना, बजेट, �ि�या
र काया��वयनले उिचत साथ�कता नपाउने ह� ँदा यसतफ�  गाउँपा�लकाले अिभलेख �यव�थापन गन� ज�री छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६ 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 । यस पा�लका
अ�तरगत िवगतमा रहेको िविभ� ४२ पदका ६९ दरव�दीमा काया�लय सहयोगीको १७ अहेब र अनमी को १२ अिमन सव इ��जिनयर र सहायक कम�चारी ४ समेत ३३
दरव�दी थप र वडा तफ� का सब इ��जिनयर र अ�स�टे�ट इ��जिनयर ८ खापासटे र अ.स.इ २ समेत १० दरव�दी कटौित गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��ण �ितवेदन
पा�रत गरेको छ । थप भएका काया�लय सहयोिग र ��वपर पदह� तथा अहेब र अनमी करारमा राखेको छ । काया��वयन तहका कम�चारी थप नभएको अव�थामा �ािव�धक
कम�चारीको दरव�दी कटौती गरी काया�लय सहयोगी कम�चारी थप गनु�को आव�यकता एिकन गन� सिकदनै ।

२७ ८०६ २०७८-३-१७ कम�चारी क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक
तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । ऐनको �यव�था अनुसार मा�सक तलबबाट क�ी गरेको
पाईएन ।कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको समेत दे�खएन । तर यस वष� पा�लकाले कम�चारी क�याण कोषबाट िनजामती सेवा ऐन,

२०४९ र िनयमावली, २०५० को काय�िव�ध अपनाई कम�चारी क�याण कोषबाट पा�लकाबाट सेवा िनवृत काया�लय सहयोगी रितलाल उँरावलाई �. ४,२९,८४२।० भु�ानी
गरेको छ । िनज काय�रत सािवकको �ज�ा िवकास सिमितमा �थािपत �थायी कम�चारीह�.को लािग रकम ज�मा भएको कोषबाट रकम �ा� गरेर मा� भु�ानी गनु�पन�
दे�ख�छ । सािवकको �ज�ा िवकास सिमितबाट रकम �ा� गरेको नदे�खएकोले यसै पा�लकामा मा� �ययभार पन� गरी कम�चारी क�याण कोषको नामबाट भु�ानी गरेको
िनयिमत दे�खदनै ।

४२९,८४२

२८ उपभो�ा सिमित गठन 

यस पा�लकाको उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन तथा �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध, २०७५ को दफा ४ मा उपभो�ा सिमित गठनको लािग आम भेला ह�ने समय िमित
�थान र भेलाको िवषय �य�तो भेला ह�ने िमितले क��तमा सात िदन अगाव ैसाव�जिनक �पमा जानकारी गराउनुपन� आयोजना�थलामानै काय�पा�लका तथा वडा काया�लयले
तोकेको कम�चारीको रोहवरमा सात दे�ख एघार सद�यीय उपभो�ा सिमित गठन गनु�पन� भेलामा योजनाको संि�� जानकारी सवलैाई िदनुपन� �यव�था गरेको छ । उपभो�ा
सिमितमाफ� त स�ालीत योजनाह�को परी�ण गदा� उपभो�ा सिमित गठनका लािग साव�जिनक �पमा जानकारी गराएको काया�लयका �ितिन�धको रोहवरमा सिमित गठन
गरेको तथा भेलालाई योजनाको जानकारी गराउने गरेको पाइएन । तोिकएको काय�िव�ध पुरागरी उपभो�ा सिमित गठन गरी योजना स�ालन गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ४ अनुसार पा�लकाह�ले आव��क वािष�क रणनीितगत िवषयको योजना बनाउदा म�यकालीन तथा
दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�मा लगानी गनु�पन� �यव�था छ।�य�तै सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा १० अनुसार पा�लकाले �थानीय�तरका िवकास आयोजनाको
आव�यक अ�ययन अनुस�धान तथा �भाव मू�या�न काय� गन� स�नेछ भनी �यव�था रहेको छ । पा�लकाले ५ लाख मुिनका साना योजना वडावाट छनौट गरी काया��वयन
गन� गरेको र �यसको �यव��थत अिभलेख नराखेकोले म�यकालीन तथा दीघ�कालीन योजना बनाइ म�यम र ठुला आयोजनाह� तजु�मा गरी काया��वयन गन�तफ�  �यान
जानुपन� दे�ख�छ ।

३० उपभो�ा सिमितको �े�ता अनुगमन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ बमो�जम उपभो�ा सिमितवाट स�ा�लत काय��मको लेखा द�ु�त रा�ने दािय�व स�ब��धत उपभो�ा सिमितका
�मुख, कोषा�य� र सद�य सिचवको ह�ने, लेखा द�ु�त नराखेको पाइएमा �च�लत कानुनबमो�जम कारबाही ह�ने एवं भए गरेको कामलाई नगरेको तथा नगरेको कामलाई
गरेको �सफा�रस गन�, नापजाँच �ािव�धक सुपरीवे�ण गन� र अ��तम मू�या�न गन� कम�चारीलाई �च�लत कानुनबमो�जम कारबाही ह�ने �यव�था छ।उपभो�ा सिमितले
राखेको लेखाको स�ब�धमा अनुगमन गरेको दे�खएन।उपभो�ा सिमितमाफ� त् भु�ानी गदा� आयकर ऐन, २०५८ बमो�जम �ोतमा अि�म आयकर क�ी गनु�पन�, �थायी लेखा
न�बर र मू�य अिभबृि� कर दता� �माणप� भएकासँग ख�रद गनु�पन� �यव�थाको पालना भएको छैन।उपभो�ा सिमितबाट ख�रद ग�रएका िविभ� �ज�सी, िनमा�ण साम�ी र
हेभी मेिशनको भु�ानीमा तोिकए बमो�जम अि�म आयकर क�ी गरेको समेत दे�खएन। उपभो�ा सिमितले लेखा नरा�ने, काया�लयबाट अनुगमन नह�ने अव�थामा आयकर
ऐन, २०५८ अनुसार ला�े आयकर तथा भु�ानीमा असुली ग�रने कर रकम िनमा�ण �यवसायी तथा आपूित�कता�बाट छली ह�न स�ने भएकोले अनुगमन गनु�पद�छ ।

३१ डोर हा�जर 

तोिकएको फारम �योग गदा� फारममा उ�े�खत िववरणह� पूण� �पमा भनु�पद�छ । उपभो�ा सिमितले डोर हा�जरमा उ�े�खत िववरणह� पूण� �पमा भन� गरेको पाइएन ।
फारममा हा�जर रा�नेको नाम लगायतको िववरण समेत खुलाउने गरेको छैन । फारमको भाग ३ मा रहेको �ज�सी सामान �योगको िववरण लगायत काम गरेको नापी
िकताबको यथाथ� िववरण भरेको दे�खएन । न�स� अनुसार �ज�सी सामान खपत र �याला खच� भएको हो होइन एिकन ह�नस�ने अव�था नदे�खँदा िनमा�ण काय� भए नभएको
समेत यिकन ह�न स�ने आधार रहेको दे�खएन । फारममा उ�े�खत स�पूण� िववरणह� तयार गरी खच�को यथाथ�ता ह�ने गरी डोर हा�जर फारम तयार ह�ने �यव�था गन� तफ�
�ािव�धक तथा उपभो�ाको �यान जानु ज�री दे�खएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ िव�ापन कर 

�देश नं १ को आ�थ�क ऐन, २०७६ को दफा ५ मा �देश िभ� रा�खने होिडङ बोड�, साईन बोड�, �यानर, ट� ाई िभजन बोड�, �लो बोड�, �टल, िड�जटल बोड�, धातुको �ेम वा
कुनै �थानमा लागाउने, ले�ने वा िव�ुतीय तरंगको �योग गरी गरीएको �चारको लािग रा�खने व�तु वा साम�ीमा गरीने िव�ापनमा कर लगाई कुनै रकम असुल गरेको छैन ।
तसथ� यस स�ब��ध नीित िनधा�रण गरी कर लगाउनेतफ�  पा�लकाको �यान जानुपन� दे�ख�छ ।

३३ चौमा�सक ठे�का अव�ध 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २०(३) अनुसार �थम चौमा�सक अब�धमा ठे�का स�झौता गनु�पन� �प� �यव�था भएकोमा देहाय अनुसार दो�ो र ते�ो
चौमा�सकमा ६ वटा कामको �.१४,२४,०४,३४१.५७ को ठे�का स�झौता गरी खच� गरेको पाइयो । कानुनमा उ�े�खत �यव�थाको पालना भएको नदे�खएकोले कानुनमा
उ�े�खत �यव�थाको पालना गन�तफ�  गाउँपा�लका �यव�थापन िवशेष सत�क रहनु पद�छ ।

ज�मा �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

स��या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम

६ १४२४०४३४१ ० ० ४ १३६४१२८१७ २ ५९९१५२३

३४ ए��काभेटर आय 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प�र�छेद ९ मा संक�लत आ�त�रक आय दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । भो�ाहा नर�संह गाउँपा�लकाको आ.व.२०७७/०७८ मा
�काइभेटर स� चालन गरे वापतको ४७०५७२/- राज�व उ�नु पन�मा  २१००००।० मा� दा�खला भएको दे�खएकोले दा�खला ह�न बाँक� � २६०५७२/- असुल ह�नुपन� भनी
आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा औँ�याइएकोमा हालस�म असूल गरेको दे�खएन । �काइभेटरको संचालन स�ब�धमा इ�धन खच�को तुलनामा उठेको राज�व घटी
दे�खएकोले यस स�ब�धमा थप एिकन गरी दा�खला ह�न वाँक� रकमको आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ बमो�जम १० �ितशतले ह�ने
जरीवाना � २६०५७।०० समेत असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

�स.नं. नाम रकम कैिफयत

१. िविनतकुमार यादव 176428

२. काली म��दर छेउको बाटो,� यूमपाइप 33356

२८६,६२९

�म भौचर
न�बर
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३. आलम अ�सारी २ नं. वडा अ�य� र �मुख �शासक�य अ�धकृत माफ� त काम लगाएको 13812

४. हा�न अ�सारी 7600

५. गा.पा.अ�य� महे���साद यादवको घरमा काम गरेको 7696

६. नयाँ भवन िनमा�णमा काम गरेको (बाटो िनमा�ण) 27080

७. �मुख प.अ. र गा.पा. अ. माफ� त वडा नं. ७ मा � यूमपाइप जडान 16480

८. मनाङ क��ट�कशन 166676

९. आर के क��ट�कशन 7920

१०. िगटी लोड, रमेश यादव 9628

११. गा.पा.अ. मेह���साद यादव माफ� त हनुमान म��दरमा � यूमपाइप जडान वडा नं. १ 3896

ज�मा 4,70,572/-

ब�क दा�खला भएको रकम 2,10,000/-

ब�क दा�खला ह�न बांक� रकम 2,60,572/-

�म भौचर
न�बर
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३५ ज�गा ख�रद 

गाउँपा�लकाले २०७६।३।१५ को �मुख �ज�ा अ�धकारीको अ�य�तामा ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ बमो�जम ज�गा �यव�था सिमितको िनण�य र काय�पा�लकाको २०७७।३।
११ को िनण�यानुसार िदवस �े�को नाममा दता� कायम वडा नं. ५ को िक.नं. ७९७ को ज�गाको �े�फल १-२-११-११ म�येबाट ०-५-० ज�गा ख�रद गरी �लने भिन िनण�य
गरेप� चात पेश भएको मू�या�न �ितवेदन अनु�प �ितक�ा �. ८,५०,०००।– को दरले ५ क�ाको �. ४२,५०,०००।– भु�ानी गरेको छ। काया�लयको नाममा िक.नं.

१,१६८ मा १,८३७.०६ वग� िमटर र १,१३५ मा १,५४९.२१ व.िम. गरी ३,३८६.२७ व.मी. र�ज�� ेशन पास भएको छ । ज�गा िव��कता�ले पंूजीगत लाभकर भु�ानी गरेको
�माण �े�तासाथ दे�खएन । लाभकर भु�ानीको �माण पेश ह�नुपद�छ ।

३६ काय� स�प� नगरी काय��वीकार �ितवेदन
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (११) मा उपभो�ानी सिमितले काय� स�प� गरपेिछ साव�जिनक िनकायको �ािव�धकले जाँचपास गरी काय� स�प� �ितवेदन
तयार गरी अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले राजे�� मेहताको घरदे�ख उ�र िशवलय ह� ँदै ह�रपुर शाखा नहर र बालगोिवम�� मेहताको घर दे�ख पूव� �जरीया मेहताकको
घरस�मको बाटो कालोप�े काय�मा �. ७५ लाख िविनयोजन गरकेोमा �. ६४,७३,२५६.५८ को लागत अनुमान तयार गरी बोलप�को मा�यमबाट िशवजंग िनमा�ण सेवा
(३०३८६६११४) सँग मू�य अिभबृि� कर समेत �. ६१,८०,४७४.५० मा स�झौता गरी आ��तम िवलस�म �. ५२,७०,६४१.९९ भु�ानी गरकेो दे�ख�छ । यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्:

३६.१ तोिकएको म.ले.प.फा.नं. १६८ को ढाँचामा काय� �वीकाय� �ितवेदन पेश गनु�पन�मा उ� ढाँचामा उ�े�खत अिनवाय� िवषयह� ज�तै काय�
शु� भएको िमित, काय� स�प� गनु�पन� िमित, काय�स�प� भएको िमित, घटी/बढी �ितशत ज�ता अिनवाय� त�यह� उ�ेख गरेको
दे�खएन। साथै, काय� स�प� न �ितवेदनमा समेत कुनैमा लागत अनुमानको दर र कुनैमा स�झौता दर रा�ने गरेकाले कागजातह�मा
एक�पता नभएको दे�खयो। काय�स�प� िमित उ�ेख नह� ँदा ठे�काप�ाबाट भएको कामको स�प� भएको यथाथ� िमित समेत नखुली उ�
काय� तोिकएको �यादिभ� स�प� भएको हो/होइन भिन यिकन ह�न स�दनै। यसबाट liquidity Damage स�ब�धमा यथाथ� यिकन ह�न
नस�ने भएकोले यस स�ब�धमा �ज�मेवार कम�चारीलाई जवाफदेिह बनाउनुपन� दे�ख�छ।

३६.२ काय� �वीकाय �ितवेदनको BOQ को आइटम नं. ३ मा Provisional Sum Additional Laboratory Test गदा� कित रकम खच� भएको
हो सोको यथाथ� िवल भरपाईको आधारमा भु�ानी गनु�पन�मा एकमु� भु�ानी गरेको दे�खएकोले यथाथ� िवल भरपाई बेगरको भु�ानी रकम
स�ब��धत िनमा�ण �यावसायीबाट असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.३ स�झौताको BOQ को आईटम नं. ५.३ मा Supplying & Applying Paint for Marking including ceding, watering,

brooming etc. all complete (१० cm wide strip) more than two coats over new bitumen surface बापत �. ६,४८००।–
कबोल गरेकोमा उ� काय� नगरेको अव�थामा २०७८।२।११ मा काय� �वीकाय� �ितवेदन जारी गरेको र उ� काय� नगरी िनमा�ण काय�
�वीकार गरेको दे�खयो। योजनाह� तोिकएको ढंगले तोिकएको �पेिशिफकेशन बमो�जम काया��वयन गनु�पन�मा सडकको �यिुटिफकेशन र
ट� ािफक �स�ल, पे�ट नरा�ख काम �वीकादा� यसबाट भिव�यमा ह�नस�ने सडक दघु�टना ह�नस�ने तथा र सडकको मापद�डमा असर पन�
दे�ख�छ। अतः तोिकएको िनमा�ण काय� नगरी काय� �वीकाय� �ितवेदन जारी गनु�को कारणबारे स�ब��धत �ज�मेवार �यि�लाई जवाफदेिह
बनाई �ुटी स�चाउने अव�धमा आव�यक िनमा�ण काय� गरानुपन� दे�ख�छ ।

६४,८००

३६.४ BOQ को आइटम नं. २ मा बीमा वापत �. २५,०००।– �यव�था गरेकोमा बीमा नगरी स�पूण� काय�को काय� �वीकाय� �ितवेदन िदएको
पाईयो। �ुटी स�चाउने अव�धस�मको अव�ध खा�ने गरी बीमा गराउनुपन� दे�ख�छ।

२५,०००

३७ पे�क� जमानतको �याद थप नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३(४) मा ख�रद स�झौतामा �यव�था भए बमो�जम पे�क� िददंा �लएको बै� जमानतको मा�य अव�ध ख�रद स�झौतामा
उ�ेख भएको पे�क� फ�य�ट गनु�पन� अव�ध भ�दा क��तमा एक मिहना भ�दा बढी अवधीको ह�नुपन� उ�ेख छ। काया�लयले िन�नानुसारको ठे�कामा पे�क� फ�य�ट गन�
अव�धलाई खा�ने गरी पे�क� जमानत �लएको दे�खएन । अतः जमानतको �याद समा� भएको अव�थामा पे�क� रकम जो�खममा पन� भएकोले तोिकए बमो�जमको जमानत
�लनुपद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम पे�क� रकम APG
को
�याद

ह�नुपन� �याद पे�क� रकम

१८४-२०७८/३/२४ ८०११४५०५००१ वडा नं. ८ ररामजानक�
म�दीर दे�ख वडा नं. ८
ह�लाक� राजमाग� मु��लम
िमयाँको घर

सपना आर के
िनमा�ण सेवा
६१४३३१२५५

२८००००० ६
िडसे�बर
२०२१

२०8०/३/२१ २८०००००

१२,६९४,१६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८-२०७७/९/२४ वडा नं. ८ ररामजानक�
म�दीर दे�ख वडा नं. ८
ह�लाक� राजमाग� मु��लम
िमयाँको घर

सपना आर.के.

जे.भी.
२८००००० २५ जुन

२०२१
२०8०/३/२१ २८०००००

१०७-२०७८/१/७ गाउँपा�लका काया�लय भवन
िनमा�ण

आिशवा�द िनमा�ण
सेवा �ाईभेट
�लिमटेड

१२
िडसे�बर
२०२१

१८ से�टे�बर
२०२२

३९००००

९४-२०७८/१२/४ गाउँपा�लका काया�लय भवन
िनमा�ण

आिशवा�द िनमा�ण
सेवा �ाईभेट
�लिमटेड

१२
िडसे�बर
२०२१

१८ से�टे�बर
२०२२

३९०४१६७

३१-२०७७/८/२५ ठे�का नं. २-२०७७/७८ सपना आर.के जे/

भी
६
िडसे�बर
२०२१

२०8०/३/२१ २८०००००

ज�मा १,२६,९४,१६७/-

३८ बढी मू�य भु�ानी भएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
�य�तै सोही िनयमावलीको िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न िबल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात
स�ब��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ ।साव�जिनक िनकायले िनयम १२३ बमो�जम भु�ानी िददा वा�तिवक खच� मू�या�न गरी भु�ानी िदनुपन�मा पा�लकाले
देहायको भु�ानी गदा� लागत ई��टमेटमा बढी मु�य रा�ख सोही आधारमा मु�या�न गरी उपभो�ा सिमितलाइ भु�ानी गरेको तर खच� पु�ी गन� िबल िबजक हेदा� घटी दरमा
सामान ख�रद गरेकोले बढी भु�ानी भएको �. २,६८,३०१/- असुल गरी �थानीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पद�छ ।

२६८,३००.६१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भौचर नं र िमित सामान र प�रमाण लागत अनमानमा
रा�खएको मु�य

ख�रद गरेको
मु�य

बढी भएको
रकम

बढी भएको
ज�मा रकम

कैिफयत

१८०-२०७८/३/२३ तारजाली ७८६८९ ६२९५९.०८ ११७२९.९२ ११७२९.९२

१६०-२०७८/३/१५ इ�ा ८५०० इदगह क�पाउ�ड घेरावरा योजना १९७७ १६६७ ३.१ २६३५०

११९-२०७८/३/६ हनुमान म��दर रड १२ mm र १०mm को १५४५
के.जी

९५.६ ८१.३६ १४.२४ २२०००

इ�ा ४५०० १९.७७ १५.८२ ३.९५ १७७७५

१५८-२०७८/३/१४ बाह�ना खोलाको पुलमुनी ढलान गन� काय� रड
२५५० के.जी.

९५.५६ ९१.५३ ४.०७ १०३७८.५०

१२१-२०७८/१/३० हनुमान म��दर रड १५०० के.जी. ९५.६ ९१.५३ ४.०७ ६१०५

१२०-२०७८/१/२७ वरगीनथान इ�ा १२५१ १९.७७ १४.६९ ५.०८ ६३५०

१२०-२०७८/१/२७ वरगीनथान छड २२२५ के.जी. ९५.६ ८९.८४ ५.७६ १२८१६

११३-२०७८/१/१५ कौशलनगर मदरसा छत ढलान रड ९७.६ ८८.७१ ८.८९ २३१३५.३४

८३-२०७७/११/१८ दगुा�मा भवनी छड २८२२ के.जी. (१६,१२,१०
mm िदनेश हाड�वेयर)

९५.६ ७५.१५ २०.४५ ५७७०९.९०

इ�ा १२५० १९.७७ १५.८२ ३.९५ ४९३७.५०

६८-२०७७/१०/२६ राजदेव मेहताको न�जक िशव म��दर िनमा�ण छड
२२५५ के.जी.

९५.६ ८९.२७ ६.३३ १४२७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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छड ५४३ के.जी. ९५.६ ७५.१५ २०.४५ १११०४

६५-२०७७/१०/२१ ल�मी या वको घरदे�ख पूव� रहेको राजाजी .... थान
िनमा�ण

१९.७७ १८.०२ १.७५ ७८७५

६४-

२०७७/१०/२०
रामजानक� म��दर मूित� माटो ट�स िनमा�ण (छड १२
mm को १४०० के.जी.)

९५.६ ७३.४५ २२.१५ ३१०१०

५६-२०७७/१०/८ �ीदगुा� भवानी म�दीर िनमा�ण (छड १०, १२, १६
mm २२०० के.जी.)

९५.६ ७५.१५ २०.४५ २०.४५ ४४९९०

“ १ नं. ई�ा २७५० १९.७७ १८.०५ १.७२ ४७३०

ज�मा २,६८,३००.६१ -

३९ न�फाइलर 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व
काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ ।तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �. २०९३९८२/- भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन
ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेकोले कर समायोजन भएको �माण पेश गनु�पन� दे�ख�छ ।

भौ. नं.िमित िववरण फम�को नाम भु�ानी रकम
मू.अ. कर बाहेक

मू.अ.कर रकम कैिफयत

२२-०७७।७।
२४ पँुजीगत

बाटो िनमा�ण एच एम िव�डस� �ा �ल
�यान नं
३०४३६२४९३

७०२७३८ ९१३५५.९४

२,१७५,२१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६४-०७८।
०३।१७
पँुजीगत

बाटो िनमा�ण एच एम िव�डस� �ा �ल
�यान नं
३०४३६२४९३

६२४८३४ ८१२२८.४२

२१९-०७८।
०३।१७
पँुजीगत

बाटो िनमा�ण एच एम िव�डस� �ा �ल
�यान नं
३०४३६२४९३

१९८५५३५.७५ २५८११९.६५

२०५-२०७८।
३।२५

बाटो िनमा�ण सोना�ी क��ट��सन
ए�ड स�लायस� �ाईभेट
�लिमटेड
६०९६८०७९५

१६४४५१६.६३ २४५७३२.३७ उपभो�ा
सिमितलाइ जारी
गरेको िबजक
नं१५ २०७८।
३।२५ मा बढी
मुअकर
-१४=९४_

असुल गरेको
दे�खएको

१८३-२०७८।
३।२३

३ वटा बाटोह� िनमा�ण (िचरौली दे�ख �काशपुर जाने बाटो,
राजमाग�दे�ख उ�र रामसीता ह� ँद ैवडाको सीमास�म, राजे��
मेहताको घरदे�ख पुव� शा��तचोक जाने बाटोमा कालोप�े)

स�कोिश जलाधार
िनमा�ण क�पिन �ाईभेट
�लिमटेड
३००९७९६७३

११२२९०३१ १४५९७७४.०३

१८०।
२०७८।३।
२३

राजाजी बाटो िनमा�ण एच एम िब�डस�
३०४३६२४९३

३००००० ३९०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा २१७५२१० -

४० �ोिभजनल सम आइटमको िबल पेश नभएको 
काया�लयले संचालन गरेका िन�नानुसारका योजनामा िनमा�ण संझौताको BOQ मा ठे�काको बीमा, सूचना पाट� र गुण�तर परी�ण स�ब�धी काम Provisional sum.

अ�तरगत राखेको छ । Provisional sum अ�तरगतको काम गरेको जनाई देहायबमो�जमको रकम पुरै भु�ानी गरेकोमा खच�को घटी िबल भरपाई बेश नगरेको तथा िबल
भरपाई वेगर Provisional sum अ�तरगतको कामको भु�ानी गरेको रकम �. २,८६,७००/- को �माण पेश ह�नुपद�छ अ�यथा उ� रकम असुल गनु�पद�छ ।

भौ. नं.िमित िववरण फम�को नाम भु�ानी रकम
�याट बाहेक

२२२-०७८।
०३।२५
पँुजीगत

बाटो िनमा�ण एच एम िव�डस� �ा �ल �यान नं ३०४३६२४९३ ७५०००

२०१-२०७८।
३।२५

िब�दास सामुदायीक भवन िनमा�ण जा�पा िनमा�ण सेवा
६०१७७८३४८

१२५००

१८४-२०७८।
३।२४
१४६।२०७८।
३।३

रामजानक� म��दरदे�ख भारत सीमा र वडा नं ८ ह�लाक� राजमाग�
दि�ण यादव टोलदे�ख बस�तपुरस�म बाटो कालोप�े

सपना आर के िनमा�ण सेवा १०००००

१८३-२०७८।
३।२३

Construction of Blacktop road -4,1,3 स�कोशी जलाधार िनमा�ण क�पनी �ा=�ल
३००९७९६७३ को आइटम नं A2 मा � ५००००।००
भु�ानी गरेकोमा � ८००।०० को मा� िबल पेश गरेको

४९२००

ज�मा २,36,700/-

२८६,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१

मू�य अिभबृि� करको ढाँचा 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ (१) अनुसार मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� कर अ�धकृतले अ�यथा
�वीकृत गरेदे�ख बाहेक �ापकलाई अनुसूची ५ र ५(क) बमो�जमको ढाँचामा कर बीजक िदनुपन� �यव�था छ । िन�न भौचर र िमितबाट िन�न फम�ले जारी गरेको िबजक
�रतपुव�क नरहेको दे�खयो । मू�य अिभवृि� कर दता� भएको �यि�ले �रतपूव�कको िबजक पेश नगनु� तथा काया�लयले िवल िवजकको चेक जाँच गरी िनयमावलीको पालना गन�
तफ�  उिचत �यान निदनु नै यसको मु�य कारण रहेको पाइ�छ । यसबाट भु�ानी ग�रएको कर रकम सरकारको राज�वमा ज�मा नभई सरकारी आ�दानी घ�न जाने दे�ख�छ
। तसथ� मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको फम�ले �रतपूव�कको कर बीजक जारी गन� र काया�लयले भु�ानी िदँदा सो को चेकजाँच गरी भु�ानी िदनुपन� दे�ख�छ ।
काया�लयबाट भु�ानी �लएको मू�य अिभवृि� कर रकम �. १५,२१,०७०/-स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयबाट समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम िवजक रकम मू.अ. कर कैिफयत

१३६-२०७८/२/१८ आ�त�रक
पँुजीगत

भो�ाह नर�संह गाउँपा�लका भवन
िनमा�ण

आिशवा�द िनमा�ण सेवा �ाईभेट
�लिमटेड (६०२४..४८६)

११०७१८१४.८९ १४३९३३५.९४ िमित
केरमेट
गरेको

१४४-२०७८/२/२६ आ�त�रक
पँुजीगत

कृिषबाटो दे�ख पूव� मो�लसको घर ह� ँदै
�काशपुर जाने िपच बाटोस�मको बाटो
िनमा�ण

पूवा��ल �ूमपाइप ए�ड कंि�ट
इ�डि��ज (६०८५०५९६७)

१०५००० १३६५० िमित
नरहेको

११९-२०७८/१/२२ आ�त�रक
पँुजीगत

जिमया कृिष� बाटो िनमा�ण “ ६९३०० ९००९ िमित
केरमेट
गरेको

६४-२०७७/१०/२० आ�त�रक
पँुजीगत

रामजानक� म��दर मूित� माटो ट�स
िनमा�ण

अन�त िवतरक इ�डि��ड २७२१२.३८ ३५३७.६२ िमित
नभएको

९९-२०७७/१२/१८ आ�त�रक
पँुजीगत

िनरौली चोक दे�ख दि�ण िपपल चोक
ह� ँद ैभागवतको घरस�मको क�भट�
� यूमपाइप

आकाश क�ट��शन
(६००२८९३३३)

४२७२१२.५२ ५५५३७.६३ िवल नं.

केरमेट

१,५२१,०७०�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा १५२१०७०

४२ बीमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक दश लाख �पैयाँ भ�दा बढीको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण
�यवसायीले िनमा�ण�थल सु��पएको िमित दे�ख िनमा�ण साम�ी, मेिशनरी उपकरण लगायत िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�धमा आप्mनो दािय�व पालन गन�
�ममा ह�न स�ने हानी नो�सानी समेतको बीमा गराउनुपन� �यव�था छ । दश लाखभ�दा बढीको िनमा�ण काय� गदा� बीमाको �यव�था गनु�पन�मा िन�न िनमा�ण काय�ह� िनमा�ण
�यावसायीबाट गराएकोमा बीमा गरेको दे�खएन। यसबाट आयोजनाको जो�खम वहन ह�न स�ने दे�खएन। काया�लयले िनयममा भएको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ ।

�स.न. ठे�का को नाम ठेकेदारको नाम स�झौता िमित काय� अव�ध कबोल अ� बीमा
नगरेको

कैिफयत

१ राजे�� महतको घरदे�ख उ�र िशवालय ह� ंदै
ह�रपुर शाखा नहर र बालगोिव�द महतको
घरदे�ख पुव� �ज�रया महतको घरस�मको बाटो
कालोप�े

�ी िशवगंज िनमा�ण
सेवा,भो�ाहा
नर�संह-०३,

सुनसरी

२०७७.०२.०७ २०७८.०३.३० ६१८०४७४.५० NRs.
२५,०००
@ PS
ITEM
no. १-२

�ुटी
स�याउने
अव�ध
रहेको

२ अजमलको घरदे�ख प��चम लवटो�या कृिष
बाटो स�मको बाटो कालोप�े

�ी महे�� िनमा�ण
सेवा,स�री

२०७७.०४.२० २०७८.०३.३० ५१७२६५३.४९ NRs.
२५,०००
@ PS
ITEM
no. १-१

"

३ िब�दास सामुदाियक बालिवकास के�� भवन �ी ज�पा िनमा�ण
क�पनी ,सुनसरी

२०७७.११.१७ २०७८.१०.०३ ४०,०९,२९९.५४ NRs.
१०,०००
@ PS
ITEM
no. १-३

"

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ वडा न ०५ को सुनसरी खोला दे�ख प��चम
जाने टपरा ह�द ैयादव टोल जाने बाटो कालोप�े

�ी प��डत/ज�पा
जे.भी. िनमा�ण
क�पनी ,सुनसरी

२०७६.०१.२५ २०७८.०३.१५ ५४८९७६६.०० NRS.
५०,०००
@PS
ITEM
no.१-२

५ वडा न ०१ र ०२ को �समाना अजु�न मेहताको
घर दे�ख दि�ण पशुपित �ा िव ह�द ैआकहा
बजार जो�ने बाटो कालो प�े

�ी प��डत/ज�पा
जे.भी. िनमा�ण
क�पनी ,सुनसरी

२०७६.०१.२५ २०७८.०३.१५ ७१२३६५२.८० NRS.
५०,०००
@PS
ITEM
no.१-२

ज�मा १,६०,००० -

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ पूव� िनधा��रत �ितपूत� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2068 को िनयम 121(क) मा आपूत�कता�, परामश�दाता, सेवा �दायक वा िनमा�ण �यावसायीको िढलाईको कारणले ख�रद स�झौता बमो�जमको
काम सो स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाइ स�झौता रकमको दश �ितशतमा नब�ने गरी साधारणतया �ितिदन स�झौता
रकमको शु�ा दशमलब शु�ा पाँच �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� िदनुपन� �यव�था छ।िन�नानुसारको िनमा�ण काय� िनमा�ण �यावसायीबाट बोलप� अ�हान गरी काय� स�प�
गरेकोमा तोिकएको �याद िभ� स�प� नभई िन�नानुसार िढला स�प� भएको दे�खएको र सो अव�धको �याद थप समेत भएको दे�खदनै। अत: िन�नानुसारको िनमा�ण
स�झौतामा काय�स�प� न ह�न िढलाई भएको अबधीको पूव� िनधा��रत �ितपूत� असुल गनु�पन� दे�ख�छ।

S.N. Name of
Contractor

Project ID No.(Contract
No.)

Date of
Agreement

Date of last
Extension of
Time

Date of Work
Completion

No. of
Penalty
days

Contract
price
excluding
VAT (In Rs)

Penalty
@०.०५%per
day (In Rs)

१ Shree
Pandit/Jalpa
J.V.,
Inaruwa,Sunsari

Works/Bhokraha/Central/
२०७५-७६/०५

२०७८.०१.२५ २०७८.०३.१५ २०७८.०६.०७ ८६ ४,८५८,२०० २०८,९०२

२ Shree
Pandit/Jalpa
J.V.,
Inaruwa,Sunsari

Works/Bhokraha/Central/
२०७५-७६/०२

२०७८.०१.२५ २०७८.०३.१५ २०७८.०६.०७ ८६ ६,३०४,११७ २७१,०७७

३ Shree
Mahendra
Nirman
Sewa,Saptari

BN/NCB/०७६-७७/०२ २०७७.०४.२० २०७८.०३.१५ २०७८.०८.२६ १६६ ४,५०६,७७२ ३७४,०६२

ज�मा ८५४,०४१

८५४,०४१.८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ पँुजीगतबाट चालुमा ट� ा�फर 

गाउँ सभाबाट १५ शैयाको अ�पतालको िड.िप.आर. बनाउनको लािग िविनयोजन ग�रएको �. १००००००।– लाई अ�पतालको िनमा�णको काय� थालनी नगरी २०७८ जे�
१३ गतेको काय�पा�लकाको िनण�यले कोिभड रोकथाम तथा िनय��ण कोषका लािग खच� गन� �कृितको कोषमा ट� ा�सफर गरी चालु खच� गरेको दे�खयो। पँुजीगतबाट चालु
�कृितको कोषमा ट� ा�सफर गरी खच� गदा� तोिकएको उ�े�य तथा ल�य पुरा ह�ने नदे�खएकोले सभाले पा�रत गरेको बजेटलाई काय�पा�लकाट संशोधन गरी काया��वयन गन�
काय� ब�द गनु�पद�छ। पँुजीगत शीष�कबाट चालु �कृितमा ट� ा�सफर गरी खच� गरेको िनयिमत दे�खदनै ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. ट� ा�सफर ग�रएको शीष�क ट� ा�सफर भएको शीष�क रकम

१३५-२०७८/२/१८ आ�त�रक पँुजीगत समािनकरण पँुजीगत �कोप �यव�थापन कोष १००००००

१,०००,०००

४५ स�ार सुिवधा 
भो�ाहा नर�संह गाउँपा�लकाको आ.व. २०७७/७८ को आठ� गाउँसभाबाट भएको नीितगत िनण�य नं. ८ अनुसार काया�लय अ�तग�त रहनुह�ने �मुख �शासिकय अ�धकृत,

अ�धकृत �तरको शाखा �मुख, ना.सु. �तरको उपशाखा �मुख वडा सिचव र ख�रदार एवं सवारी चालक �तरको रा�� सेवक कम�चारीलाई टे�लफोन लाईन काया�लयमा
नभएको कारणले काया�लयको काय�स�पादन गन� सहजता, सम�वय गन� स�जलो र कम�चारीलाई काम�ित उ�रदायी एवं �ज�मेवार बनाउनुको साथै उ��े�रत गन�को लािग
देहाय बमोजमको संचार खच� मा�सक �पमा उपल�ध गराउने िनण�य गरेको छ । यसरी स�ार खच� बाहेक क��ट�जे�सीबाट समेत �.७८०००/- खच� गरेको छ । य�तो
खच�मा िनय��ण ह�नु पद�छ ।

४६ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गनु� ह�दनै भ�े �यव�था रहेको छ। साव�जिनक ख�रद
िनयमावली २०६४ को िनयम ८४(१) मा �.२० लाख �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको मालसामान वा अ�य सेवा �सलब�दी दरभाउप� आ�हान गरी ख�रद गन� सिकने,

िनयम ८५(१) मा �. ५ लाख �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको मालसामान सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था रहेको छ भने िनयम ८५(१ख) मा एक आ�थ�क बष�मा एकै
पटक वा पटक पटक गरी सीमाभ�दा बढी रकमको वा एउटै �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट एकपटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नपाउने �यव�था रहेको छ। काया�लयले
�. ९७,९४,२८४/- मू�यको िविभ� मालसामान ख�रद गदा� ऐन िनयमको �यव�था पालना नगरी सोझै बजारबाट ख�रद गरेको दे�खएको छ।य�तो �वृ��मा सुधार गनु�पन� र
�ित�पधा� नगरी सोझै ख�रद गरेको िनयिमत गरी पेश गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम रकम

९,४९८,२८४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३३-२०७८/३/२९ आ�त�रक
पँुजीगत

म�डेल �मृित मा.िव. �ीकृ�ण िनमा�ण सेवा ३०३८७३३६९ ४८३१६६.८९

२१७-२०७८/३/२८ आ�त�रक
पँुजीगत

बाटो मम�त एम.एम िवलडस� �ाईभेट �लिमटेड
३०४३६२४९३

४९५९०

२००-२०७८/३/२५ आ�त�रक
पँुजीगत

मंसुरी चोक दे�ख दि�ण लकडाउन चोकस�मको बाटो मम�त
योजना

ए.के क��ट��सन६०६२३८२८५ ३२३२८५.४३

२००-२०७८/३/२५ आ�त�रक
पँुजीगत

या�सन िमयाँको घरदे�ख दि�ण लकडाउन चोकस�मको बाटो
मम�त योजना

आर.के. िनमा�ण सेवा ३००६९१६४७ ४८५८६९

१९६-२०७८/३/२५ आ�त�रक
पँुजीगत

�यामेरा लगायतका साम�ी ख�रद �स.पी.एन. इ�फो�सस �ाईभेट
�लिमटेड६०९६१५९२४

८९८३५

१९६-२०७८/३/२५ आ�त�रक
पँुजीगत

िड��ले ख�रद �गित आइटी सोलुसन
(६०२२१५२७५)

९३७५०

१८९-२०७८/३/२४ आ�त�रक
पँुजीगत

फिन�चर ख�रद गोिव�द �लो�र� ए�ड
फिन��स�३०२३७७६६२

२९१५४०

१६८-२०७८/३/२१ आ�त�रक
पँुजीगत

रेनकोट ख�रद मनकामना इ�पो�रयम६०१७७७७२१ ८८१४०

१६३-२०७८/३/१६ आ�त�रक
पँुजीगत

मोटरसाइकल ख�रद ित�पित अटो �यालेस३००२१६९२९ ३२९८००

१६२-२०७८/३/१६ आ�त�रक
पँुजीगत

सवारी साधन ख�रद एम.ए.ड�लु इ�टर�ाजेज �ा.�ल.(
304913071)

२००८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४३-२०७८/२/२६ आ�त�रक
पँुजीगत

िशव म��दरको व�रपरी �ाभेल गन� काय� मनन क��ट��शन �ाईभेट
�लिमटेड६०४३३९७३५

९९९९८.२२

१२२-२०७८/२/४ आ�त�रक
पँुजीगत

�ूम पाइप क�भट� िनमा�ण खु�व क�ट��शन �ाईभेट �लिमटेड
६०५६३९५९९

३३८६३६.८६

११७-२०७८/१/१7 आ�त�रक
पँुजीगत

कुस� ख�रद चौधरी इ�पे�स३०३८६५४९४ ४५०००

८६-२०७७/११/१९ आ�त�रक
पँुजीगत

सभ� साम�ी ख�रद टेक सभ� �ाईभेट �लिमटेड
६०६५७६०४२

४९४९००

९९-२०७७/१२/18 आ�त�रक
पँुजीगत

िचरौली चोक दे�ख दि�ण िपपल चौक ह� ँद ैभागवत घर स�मको
बाटोमा क�भट�, � यूमपाइप

आकाश क��ट�कसन ६००२८९३३३ ४८२७५०.१५

९८-२०७७/१२/१८ आ�त�रक
पँुजीगत

िचरौली चोक दे�ख दि�ण िपपल चौक ह� ँद ैभागवत घर स�मको
बाटोमा क�भट�, � यूमपाइप

ह�रना िनमा�ण सेवा ३०००१९०४१ ४८३००८.८३

९७-२०७७/१२/१८ आ�त�रक
पँुजीगत

िचरौली चोक दे�ख दि�ण िपपल चौक ह� ँद ैभागवत घर स�मको
बाटोमा क�भट�, � यूमपाइप

सेले�ी क��ट��सन ३००२१६११२ ४८२७३७.३०

2-2077/8/30 आ�त�रक
पँुजीगत

फिन�चर ख�रद स�यम �टील फिन�चर 302571660 40000

९३-२०७७/१२/४ आ�त�रक
पँुजीगत

हे�मेट ख�रद एन.जे.एस.क�स�ट �ाईभेट �लिमटेड
६०६६५७१३२

८९९५९.३०

२०३-२०७७/१०/१८ आ�त�रक
पँुजीगत

��टल फिन�चर ख�रद स�यम �टोल फिन�चर
३०२५७१६६६०

७२७१५.५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५-२०७७/९/२३ आ�त�रक
पँुजीगत

फिन�चर ख�रद ए.वी. फिन�चर उ�ोग ६०५६९९३८८ ४९७२००

४२-२०७७/९/१७ आ�त�रक
पँुजीगत

काया�लय भवन माटो परी�ण अ�ी बो�रङ ए�ड �वायल टे� �ाईभेट
�लिमटेड २०३९६६८८९

४९४९४०

२६-२०७७/८/१० आ�त�रक
पँुजीगत

वडा नं. ६ र ७ मा माटो पुरी �ाभेल गन� पिव�ा िनमा�ण सेवा २०००१८३९२ ८१८४७४

२४-२०७७/७/२7 आ�त�रक
पँुजीगत

वडा नं. २ र ५ वडामा बाटो मम�त माटो पुन� असप� यादवको
घरदे�ख न�जकको बाटो वडा नं. ६ मा माटो पुन�

जय बजरंगावली िनमा�ण सेवा
३००२४६९६०

३६९६६३.७९

20-2077/6/30 आ�त�रक
पँुजीगत

असफ� यादवको घरदे�ख न�जकको बाटो नडा नं. 6 मा बाटो
पुन�

भैरविवराट िनमा�ण सेवा
६०७२८१८१९

४२९५५४

१९-२०७७/६/३० आ�त�रक
पँुजीगत

वडा नं. ५ को माटो पुन� सफाज िनमा�ण सेवा ६०६२३१५९६ ४२४६५९.९४

१८-२०७७/६/२७ आ�त�रक
पँुजीगत

स�टवेयरको वािष�क �ािव�धक सेवा शु�क शाि�ला इ�फरमेिट�स् �ाईभेट
�लिमटेड ३०१५४४७७३

२६०७५९

१५-२०७७/६/२६ आ�त�रक
पँुजीगत

फिन�चर ख�रद महादेव फिन�चर उ�ोग
६०७६२२६५२

२९०००

१४-२०७७/६/२६ आ�त�रक
पँुजीगत

िड�जटल सूचना पाट� सारथी टे�नोसे�ट �ाईभेट �लिमटेड
६०६६५३२९१

१६९५००

१२-२०७७/६/२१ आ�त�रक
पँुजीगत

�यापटप ख�रद टे�नोि�यिटक आई.टी. से�टर
३०३८७३६३९

८५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११-२०७७/६/२१ आ�त�रक
पँुजीगत

ि��टर डे�कटप ख�रद टे�नोि�यिटक आई.टी. से�टर
३०३८७३६३९

४१६०००

९-२०७७/६/१९ आ�त�रक
पँुजीगत

�यापटप ख�रद �याले�सी क��यटुर पोइ�ट
३०१९९३५८४

१२७०००

८-२०७७/६/१९ आ�त�रक
पँुजीगत

फिन�चर ख�रद चौधरी इ�पे�स ४८९५१

५-२०७७/६/११ आ�त�रक
पँुजीगत

फिन�चर ख�रद महादेव फिन��स� ए�ड �लो�र�
६०२२३८५८२

४८३५२०

२-२०७७/५/२२ आ�त�रक
पँुजीगत

डायरी ख�रद ७४५८०

ज�मा ९७,९४,२८४.२१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ कर िबजक जारी नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ अनुसार बीस हजार भ�दा मा�थको ख�रद गदा� �थायी लेखा न�बर र मू�य अिभवृि� कर दता� �माणप� �ा� गरेका
�यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �यसैगरी मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ (१) अनुसार मू�य अिभवृि� करमा दता�
भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� कर अ�धकृतले अ�यथा �वीकृत गरेदे�ख वाहेक �ापकलाई अनुसूची ५ र ५(क) बमो�जमको ढाँचामा कर बीजक िदनुपन�
�यव�था छ । िन�नानुसारको फम�को आ�त�रक राज�व िवभागको पोट�लमा �थायी लेखा न�बर सच� गदा� िनज पाट� मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको पाइएकोले
िनयमानुसार मू.अ.कर िबजक जारी गनु�पन�मा नगरेर नगदी र�सद मा� जारी गरेको दे�खयो । मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको फम�ले कर िबजक जारी नगदा� मू.अ.कर घटी
असुल भएको तथा आयमा समेत उ� रकम समावेश नह�ने भएकोले स�ब��धत फम�ले िबजक जारी गरी कानुन बमो�जम गनु�पन� दे�ख�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. िववरण फम�को नाम कैिफयत

१२५-२०५८/२/४ ८०११४५०५००१ पुरानो वडा नं. ७ को कय�था�न
ह� ँद ैिशवनारायणको घर जो�ने
बाटो

यादव क��ट��सन सुनसरी
६०५४५८२५५ िवल नं.

२२०१-२०७८/१/२५

१२०००० १५६०० २०७४/३/२५ मा
मू.अ.करमा दता�
भएको फम�ले मू.अ.

कर िवल जारी नगरेको

१२५-२०५८/२/४ पुरानो वडा नं. ७ को कय�था�न
ह� ँद ैिशवनारायणको घर जो�ने
बाटो

यादव क��ट��सन सुनसरी
६०५४५८२५५ िवल नं.

२२०2-२०७८/१/२५

१२०००० १५६०० २०७४/३/२५ मा
मू.अ.करमा दता�
भएको फम�ले मू.अ.

कर िवल जारी नगरेको

31200

३१,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ बो�र� िवतरणको मू�या�न 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (११) मा उपभो�ानी सिमितले काय� स�प� गरेपिछ साव�जिनक िनकायको �ािव�धकले जाँचपास गरी काय� स�प�
�ितवेदन तयार गरी अिभलेख रा�नुपन� �य�था छ । �य�तै सोही िनयमावलीको िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक
मू�या�न िबल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात स�ब��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले बो�रङ पाइप ख�रदका लािग �सलब�दी
दरभाउप�का मा�यमबाट �. १५,९७,७४०.१५ लागत अनुमान भएको बो�र� स�ब�धी सामान आपूित� काय�को कबोल अंक �. १५,५३,३३५.२८ रहेको आपूित� स�झौता
बमो�जम १२२ वटा बो�र� साम�ी िमसी इ�टर�ाइजेज �ाईभेट �लिमटेड (६०९६११४३०) बाट आपूित� गरेको पाइयो । उ� बो�र�का लािग आपूित� ग�रएको सामान
िन�नानुसारका वडामा िवतरण ग�रएकोमा सोको जडान भएको �ािव�धक मू�या�न समेत पेश ह�नुपन�मा वडा�य�ले एकमु� �पमा बुझेर भरपाई गरेको दे�खयो । लाभ�ाहीको
मापद�ड तथा स�ब��धत ज�गामा जडान भएको ज�गाको �माण पूजा� भरपाई �ािव�धक मू�या�न बेगर यसरी िवतरण ग�रएको साम�ी सोही �योजनमा �योग भएको र यसले
तोिकएको ल�य एवं उ�े�य हा�सल भएको भ�े यिकन ह�न स�दनै । अतः बो�र�को सामान जडान भएको दे�खने गरी उ�े�खत �माण पेश ह�नुपद�छ ।

�.सं. बु�झ�लने वडा�य�को नाम वडा नं. बु�झ�लएको बो�रङ सं�या रकम

१ हा�न अ�सारी ४ ६१ सेट ७७६६७.५०

२ हातीम अ�सारी ८ ६१ सेट ७७६६७.५०

ज�मा १५५३३३५

१,५५३,३३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ रामजानक� म��दर
यस काया�लयले रामजानक� म��दर मूित�, माटो, ट�स िनमा�ण काय�को लािग उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने गरी २०७७।७।२ मा स�झौता गरी िनमा�ण काय�देश िदएको छ।
योजनाको लागत अनुमान �. २१,१९,९५६.८३ रहेकोमा �. २१,१९,९५६.८३ को �ािव�धक मू�या�न भई जनसहभािगताको �. १,६९,७०६.९१ क�ी गरी काया�लयले �.

१९,४७,१३१.२३ भु�ानी गरकेो छ । उ� िनमा�ण काय�को २०७८/१०/१६ मा �थलगत अवलोकन गदा� िन�नानुसार दे�खएको छ ।

४९.१ म��दरको दि�णप�ी र प��चमप�ी आर.सी.सीको �ेम �ट��चर सिहतको ट�स भवन िनमा�ण ग�रएको तर व�ी तथा इलो��ट� िफकेशनको
काय� नगरेको दे�खयो। लागत अनुमानमा नै इले��ट� िफकेशनको काम समावेश नगरेको काया�लयको भनाई रहेको छ। प�क� संरचना
िनमा�ण गदा� भिव�यमा आव�यक पन� र बह� उपयोगी ह�नेगरी िनमा�ण गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९.२ यस वष� आइटम नं. १० मा शौचालयको टायल लगाउने काय� भएको छ। उ� म��दरको गु�बज, धम�शाला, पखा�ल घेरावार, गेट, टायल
�ेनायट, भा�साघर लगायतका अ�धकांश संरचना, यस गाउँ पा�लकाबाट िवगतमा बजेट �यव�थापन गरी आंिशक �पमा िनमा�ण ह� ँदै
गएकोमा एकमु� बह�बिष�य योजना तयार नगरेको दे�ख�छ। एकमु� बह�बिष�य योजना तथा लागत अनुमानको अभावमा य�ता काय�ह�मा
दोहोरो नापी भई भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रह�छ। िनिम�त शौचालयमा �यािनटरीको �यव�था नग�रएको र धारापानी जडान नग�रएकोले
उ� शौचालय �योगमा आउन सकेको दे�खएन। आयोजना छनौट एवं िनमा�ण गदा� अधुरो नरहने गरी बजेट िविनयोजन गन� वा बह�बष�
योजनाको �पमा काया��वयन गरी सालबसाली नयाँ अंशको िनमा�ण काय� गन� प�रपाटीलाई िन�सािहत गनु�पन� दे�ख�छ। उ� शैचालयमा
धारा नरा�नुको कारण स�ब�धमा छानिवन गनु�पन� र शौचालयमा आंिशक रंगरोगन भएको दे�खएकोले उ� स�ब�धमा समेत छानिवन गरी
उपभो�ाबाट उ� �ुटी स�चाई पेश गनु�पन� दे�ख�छ ।

४९.३ दि�णपि�को ट�सको भर् या�को भाग �ाउ�ड लेभलमा निमलेको दे�खयो । तोिकएको ड� इ� बमो�जम संरचना िनमा�ण गरी िनमा�ण काय�को
गुण�तरमा �यान िदनुपद�छ ।

५० �थलगत अवलोकन तफ�

भौ�तक प�र�णः राि��य िनशु�क �वा��य सेवा काय��म िनद�िशका अनुसार औष�धको द�ुपयोग रो�न िवतरण गरकेा औष�धह�को दैिनक तथा मा�सक िववरण फारम �यव��थत
ह�नुपन� �यव�था छ। आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४५ (१) मा काया�लय �मुखले आ�नो काया�लयमा 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 मालसामानको िववरण र मू�य समेत खुलाई स�प�� तथा �ज�सी
िकताबमा सात िदनिभ� आ�दानी बाँधी लगत अ�ाव�धक गनु�, गराउनुपन� �यव�था छ। यस पा�लका अ�तग�त वडा नं. ७ ��थत नर�संह �वा��य चौक�को २०७८।१०।१६ मा
�थलगत अवलोकन गरी औष�धको नमुना परी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्:

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५०.१ लेखापरी�णको �ममा नमुना परी�ण गदा� िन�नानुसारका औष�धमा िनशु�क िवतरणका लािग भ�े लोगो उ�ेख भएको पाइएन्। यसबाट
औष�ध िवतरणमा अिनयिमतता ह�न स�ने र नेपाल सरकार�ारा तोिकएको िनःशु�क िवतरणको लािग भ�े लोगो समेत �प��पमा उ�ेख
नभएको ह� ँदा औष�ध द�ुपयोग ह�नस�ने दे�ख�छ। यस स�ब�धमा लोगो नराखी औष�ध ख�रद गन� स�ब��धत �ज�मेवार �यि�लाई
जवाफदेही बनाउनु पन� र तोिकए बमो�जमको लोगो उ�ेख ननु�पन� दे�ख�छ ।

�.सं. औष�धको नाम उ�पादन िमित समा�(Exp.) िमित िववरण

१. Cotrimoxazole Tablets 480 mg Jul 2019 Jun 2022 Institutional Supply Only

२. Ciprofloxacin Tablets 500 mg. May 2021 Apr 2024 MRP उ�ेख गरेको

३. Metronidazole Tablets Jul 2020 Jun 2023 Supply Only

४. Metformin hydrochloride tab 500 mg Sep 2021 Aug 2023 For Free Distribution Only

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

https://www.medicines.org.uk/emc/product/7257/smpc
https://www.drugs.com/dosage/metronidazole.html
https://www.medicines.org.uk/emc/product/7347/smpc
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५०.२ �टोरमा उपल�ध नभएको औष�धह� लेखापरी�णको �मममा िमित २०७८।१०।१६ मा उ� �वा��य चौक�को �थलगत अवलोकनको
�ममा तोिकएका िनःशु�क िवतरण ह�ने ३९ �कारका औष�ध म�ये िन�नानुसारका १० अथा�त २५.८४ �ितशत औष�ध उपल�ध
नभएको दे�खयो। काया�लयले समयमै औष�ध ख�रद नगरी िवतरण नगनु� र �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरी औष�ध भए नभएको सूचनासमेत
�ा� नह�नुका कारण अिनवाय� �पमा उपल�ध ह�नुपन� औष�धह� उपल�ध ह�न नसकेको दे�ख�छ । यसबाट जन�वा��य तथा उपचारमा
ग��भर असर पन� दे�खएकाले समयमा नै औष�धको आपूित� गन�तफ�  काया�लयको �यानाकष�ण ह�नुपद�छ ।

�.सं. औष�धको िववरण औष�धको िववरण

1. PCM ५००mg 5. Ibrprofen 400 mg

2. Cloromfenrani ४०० mg 6. Ranitide 150 mg

3. Oint-Benzoic Acid 7. Saibatamol 4 mg

4. Chlorohenidne Gel 4% 8. Ciproeye & Eardrop

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ गाउँपा�लका भवन
यस भो�ाहा नर�संह गाउँ काय�पा�लकाको २०७७ मं�सर २२ को बैठकको �नण�य नं. ८ मा चाल ुआ�थ�क वष� २०७७/७८ मा �व�भ� न ४ योजना संशोधन गर�
�न�नानसुार गाउँ पा�लकाको भवन �नमा�ण तथा उ� �थलस�मको बाटो र ज�गा व�रपर� घरेाबार लगाउन ेस�ब�धी काय� गन� लगायतका योजना संचालन गरेको देिखयो
। यस स�ब�धमा देिखएका �यहोराह� �न�नानसुार छनः्

रकम क�ा ग�रएको योजनाको नाम रकम थप ग�रएको योजनाको नाम रकम
आजु�न मेहताको घरदेिख आकाहा बजार
स�मको बाटो कालोप�े

७५०००० गाउँपा�लका भवन �नमा�ण
गाउँपा�लका भवन �नमा�ण �थलस�म
बाटो �नमा�ण

२१००००

सनुसर� खोला देिख पि�चम ब�चालाल यादवको
घरस�म बाटो कालोप�

५०००००० गाउँ पा�लकाको ज�गा १००००००

जनता मा. �व. देिख हनमुान चोकस�म
कालोप�े

१००००००० व�रपर� तारबार/घेरावार ५०००००

ज�मा १५७५०००० १७१००००

५१.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा सभाले पा�रत गरेको योजना संशोधन गन� िम�ने �यव�था रहेको द�ैखदनै । यस काय�पा�लकाको
गाउँ सभाले पा�रत गरेका योजना प�रवत�न तथा संशोधन गरी नयाँ योजना काया��यवन गरेको दे�खयो । यसबाट तोिकएको योजनामा �ोत
साधनको किम ह�ने र योजना काया��वयनमा अ��थरता उ�प� भई तोिकएको ल�य पुरा ह�ने दे�खँदनै । अतः काया�पा�लकाबाट योजना
संशोधन गरी काया��वयन गन� काय�लाई िन��सािहत गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१.२ गाउँ काय�पा�लकाको, २०७७ मं�सर २२ को िनण�यले यस भो�ाहा नर�संह गाउँपा�लकाको भवन टे�डर गन� स�ब�धमा यही िमितमा िनण�य
ग�रसकेको अव�थामा उ� भवन िनमा�ण�थलमा भवन िनमा�ण काय�का लािग छनौट ह�ने िनमा�ण �यवसाियले नै Site clearance र
घेराबारको काय� BOQ आईटममा नै समावेश गरेको । तर तु��तै टे�डर �ि�या शु� ग�रने उ� िनमा�ण�थलमा काया�लयले नै उपभो�ा
सिमितबाट Site clearance, घेराबार तथा ए�ोच सडक बनाई �.१०,५६,३९७।३७ भु�ानी गरेको दे�खयो हाल उ� भवन िनमा�णका
लािग बोलप�को मा�यमबाट छनौट भएको िनमा�ण �यवसायी आिशवा�द िनमा�ण सेवा �ा. �ल. (६०२४८०४८६) सँग २०७७।१२।२ मा
भएको स�झौता BOQ आइटम नं. २(२.१) मा समेत साइट ��लयरे�समा �.१ लाख �यव�था भएको दे�ख�छ । तर, काया�लयले पिहलो
रिन� िवल १९-२०७८/७/१९ बाट उ� अइटममा �ुिटबस �.१०,००,०००।– राखी �. ३,००,०००।– भु�ानी गरेको र पुनः दो�ो
रिनङ िवल २०६-२०७८/३/२५ बाट सोही आइटममा पुनः �. २,००,०००।– थप गरी ज�मा �. ५०००००।– भु�ानी गरी स�झौता
रकम भ�दा �. ४,००,०००।– बढी भु�ानी गरेकोमा आ व २०७८।७९ मा भु�ाी गरेको रिन� बीलमा बढी भु�ानी क�ी गरेको जनाएको
छ । बील भपा�ईको चेक जाँच गरी तोिकएको रकम मा� भु�ानी गनु�पद�छ । 

पा�लका भवनको घेरावार भ�काई पुन: पखा�ल लगाएको

�म भौचर
न�बर
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५१.३ िनकट भिव�यमा नै टे�डर आ�हान ग�रने उ� िनमा�ण�थलमा काया�लयले घेराबार गरी उपभो�ा सिमितलाई �. १०,५६,३९७।६७
भु�ानी गरेकोमा हाल िनमा�ण �यवसायी आिशवा�द िनमा�ण सेवा �ा. �ल. सँग �. ६०,९२,३२४.४९ मा िनमा�ण स�झौता भएको छ । उ�
�थानमा िनमा�ण �यवसायीले �थायी बल लगाउने गरी BOQ को आइटम को १०३ दे�ख ११२ स�म ठे�का ब�दोब�त भई उ�
घेराबारको केही भाग िड�मे�टल ग�रएको र बाँक� भाग िड�मे�टल गनु�पन� अव�थामा रहेको दे�खयो । उ� घेराबार भ�काएका कारण सो
मा गरेको खच� अनु�पादक भएको छ । एकै िदन ग�रएको िनण�यले एउटा संरचना बनाएकै केही समयिभ� पुन भ�काउनुपन� गरी िनण�य गरी
खच� गरेको �. १०,५६,३९७।६७ स�ब�धमा छानिबन गरी �ज�मेवार �यि�लाई जवाफदेही बनाउनुपन� दे�ख�छ ।

१,०५६,३९८

५२ अधुरा आयोजना

५२.१

�म भौचर
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५२.२
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २६ अनुसार योजनाह�को भौितक र िव�ीय प�को सामुिहक समी�ा गनु�पन� र यसरी
ग�रने समी�ामा �गित कम ह�नुका �मुख कारणह� र सोको िनिम� �ज�मेवार �यि�को पिहचान गनु�पन�, �य�तो समी�ामा सुधारका लािग
चा�नुपन� कदमह� र �ज�मेवार �यि� उपर गनु�पन� कारबाही समेत उ�ेख गनु�पन� �यव�था छ। यस पा�लकाले �. ५,२६,७३,४८०/-खच�
भएको ८ योजनाको काय� स�प� ह�न नसिक योजना अधुरो राखेको छ । लेखापरी�णको �ममा पा�लका�ारा िनिम�त िब�दास सामुदाियक
बालिबकास के�� भवनको 2078/10/16 मा �थलगत अवलोकन ग�रएकोमा उ� भवन अधुरो रहेको दे�खयो । भवनको �ला�र, �याल,

ठोका तथा िफिन�स�को काय� बाँिक रहेको छ। िनमा�ण स�प� नभई अधुरा रहेका योजना अिवल�व िनमा�ण स�प� गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ १७१ २०७८-३-२१ ज�गा िववाद 

साव��जनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६(३) मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण �थलको �यव�था नभई िनमा�ण �थलबाट हटाउनुपन� �ख िव�वा लगायतका
संरचना हटाउने सुिन��चतता नभई, मुआ�जा वा �ितपूित� िवतरण गनु�पन�मा सोको लािग बजेटको सुिन�चतता नगरी तथा �च�लत कानुन बमो�जम गनु�पन� वातावरणीय
अ�ययनको �ितवेदन �वीकृत नगराई बोलप� आ�हान गनु� ह� ँदनै भ�े �यव�था रहेको छ। यस काया�लयले बोलप�को मा�यमबाट ठे�का नं. BNRM

SUNSARI/ROADS/NCB/२०७७-७८ बाट वडा नं. १, िचरौली चोकदे�ख दि�ण िपपलचोकबाट भागवत यादवको घरस�म र वडा नं. ५,७ जावा चोकदे�ख दि�ण बाटो
कालोप�े गन� योजनाको �. ४,७७,८१,१४८/- (मू�य अिभबृि� कर बाहेक) मा सपना आर.के.जे.भी सुनसरी (६१४३३१२५५) सँग २०७७/८/२१ मा स�झौता गरेको छ।
उ� स�झौता बमो�जम यस काया�लयले �थम रिन� िवलबाट �. १६०८७२२५.४० भु�ानी भई आ.व. २०७८/७९ मा थप िनमा�ण काय� भएको दे�ख�छ। यस वडा नं. ६
िचरौली चोकदे�ख दि�ण िपपल चोक ह� ँद ैभागवत यादवको घरस�मको सडक ख�डको �थलगत अवलोकन गदा� चेनेज १+१५० दे�ख क�रव ४० िमटर सडक ख�डमा ज�गा
िववादका कारण Right of way मा घर र सो को वर�डा परी औषतमा ५ िमटर भ�दा बढी रहेको सडकको चौडाई उ� ख�डमा भने क�रव ४ िमटर मा� भई साँघुरो ह�न
गएको र कालोप�े ह�न नसक� उ� ख�ड कालोप�े बेगर छोडेको। यसबाट काया�लयको उ�े�य पुरा भएको दे�खएन। साथै, सडक कालोप�े नगरेको सडक ख�डमा
उबडखावड (Undulance) रहेकोले उ� �े�मा दघु�टनाको समेत जो�खम रहेको दे�खयो। अतः काया�लयले ज�गा िववाद िन�पण गरी िनमा�ण काय� गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
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५४ �ूम पाईपको प�रमाण नघटाएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७४ को िनयम ९७ (६) बमो�जम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न, िवल भरपाई र
खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ। यस काया�लयले
िन�नानुसारको योजनामा नयाँ बाटो बनाउँदा माटो पुन�, �ाभेल गन� तथा �ूमपाइप जडान गन� काय� गरेकोमा माटो पुन� काय� गदा� �मुपाइपको परीमाण घटाउनुपन�मा सो
घटाएको दे�खएन। यसबाट माटो पुन� काय�को प�रमाण यथाथ�भ�दा बढी नापी भई बढी भु�ानी िदएकोले उ� बढी भु�ानी भएको रकम असुल उपर गनु�पन� दे�ख�छ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म िववरण प�रमाण
घ.मी.

माटो
पुनु�पन�

रकम

१९०-२०७८/३/२४ कृिष बाटो दे�ख पूव� मो�लमको घर ह� ँद ै�काशपुर जाने िपच
बाटोस�म बाटो िनमा�ण योजना

४५ CM को
�मुपाइप १० वटा

३.९७ ४१३.२५ १६४०.६०

६० CM को
�मुपाइप २ वटा

१.४० ४१३.२५ ५७८.५५

ज�मा २२१९.१५

२,२१९

५५ १५४ २०७८-३-९ पी.एस. आईटममा िनमा�ण काय� राखेको 
ठे�का नं. ०७५/७६/०२ को बाटोमा कालोप�े गन� काय�को कबोल अंक �. ७१,२३,६५२.८० रहेको िनमा�ण काय�को काया�लय र पंिडत/ज�पा जे.भी. (६१०६३५१७७)

बीच २०७६/१/२५ मा स�झौता भएको छ। उ� स�झौता बमो�जम काया�लयले �थम रिनङ िबलबाट आइटम नं. C मा PS आइटममा Providing of materials and
constructions of 7.5 m long RCC HP Culvert including headwall parapet, water tight slab etc. all complete as per Estimates & instruction of site
Engineer मा PS आइटममा �. १,००,०००।- भ�ानी गरेको दे�खयो । नापजाँच गन� सिकने आइटमलाई Provisional Sum आइटममा रा�ख एकमु� भु�ानी िदन िम�ने
दे�खदनै । अतः उ� भु�ानी स�ब�धमा भु�ानीको िव�तृत नापजाँच पेश गनु�पन� दे�ख�छ।

१००,०००

५६ िवतरणको �माण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदायी�व (पिहलो संशोधन) िनयमावली, २०७7 को िनयम ३९ (३) मा काया�लयले सरकारी रकम खच� गदा� आ�धकार �ा�
अ�धकारीबाट �वीकृत गराई खच� गनु�पन� �यव�था छ।�यसैगरी सोही िनयमको उपिनयम (१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच�
गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ।यस

४०५,०००

�म भौचर
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काया�लयले उ�त जातको धानको िवउ कृिष समुह तथा कृषकलाई िवतरणका लािग � को वउ ख�रद गरेको छ । उ� िवउ ख�रद गदा� टु�ा टु�ा परी ख�रद गरको, ख�रद
गनु�पुव� प�रमाण र लागतको अनुमानत तयार नगरेको, �थानीयको माग र आव�यकता पिहचान गरी िवउको जात िनधा�रण नगरेको तथा कृषकलाई िवउ िवतरण गदा�
समानुपाितक िहसाबले िवतरण गरेको �माण संल� नगरेको दे�ख�छ ।साथै िवउ िवतरणको लािग आवेदन �लई उिचत मापद�डको आधारमा िवतरण गन� उ�ेख गरेकोमा
कुल आवेदक सं�या र तोिकएको मापद�ड �प� नभएकोले िवउ िवतरणको काय��ममा खच�को पया�� पु��ाई ंसिहतको �माण संल� गरेको दे�खएन। उ� �माण पेश
ह�नुपद�छ ।

�स.न. भौ.न. र िमित फम�को नाम रकम

1. २५९।२०७८।३।२० एकता कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड ५०६२५

2. २६०।२०७८।३।२० प��चम टोल कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड ५०६२५

3. २६१।२०७८।३।२० िवकास कृिष फम� ५०६२५

4. २६२।२०७८।३।२० भो�ाहा साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड ५०६२५

5. २६३।२०७८।३।२० िशवम् कृिष भ�डार ५०६२५

6. २६४।२०७८।३।२० िहमाल कृिष फम� ५०६२५

7. २६५।२०७८।३।२० पुवा��ल कृिष फम� ५०६२५

8. २९१।२०७८।३।२० ग�रबी उ�थान कृषक समुह ५०६२५

ज�मा ४०५०००।००

�म भौचर
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५७ सहकारीलाई अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा २४ मा आ�थ�क िवकास तथा गरीबी िनवारण मा सहयोग पु�े, उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा� ह�ने, लागत कम ला�े
तथा �थानीय सहभािगता जु�ने ज�ता योजना छनौट गरी खच� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले नाफा िवतरण गन� संघ सं�थाह�लाई पँु�ज वृि�ह�ने गरी काय��म स�ालन
गरेको छ । नाफामु�ख संघ सं�थालाई रकम �दान गदा� काया�लयले �ा� गन� लाभको अंश उ�ेख गरेको छैन । साव�जिनक सेवा �वाहमा सहयोग पु�े तथा पा�लकालाई
आ�दानी ह�ने अव�था नरहेकोले सहकारीह�लाई अनुदान िदने काय�मा िनय��ण ह�नुपन� र अनुदान िदएको साम�ी तथा भवन बेचिवखन गन� नपाउने गरी, सहकारी िवघटन वा
खारेज भएको अव�थामा सामान िफता� �लने �ब�ध गनु�पन� दे�ख�छ ।

गो.भौ.नं./िमित सहकारीको नाम रकम कैिफयत

844-2078/3/24 िम�थला कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड 49800 फिन�चर र ि��टर

818-2078/3/21 लालीगँुरास साना िकसान कृिष सहकारी सं�था 500000 �यापटप, फिन�चर र डे�सटप

गाउँपा�लका पँु�जगत तफ�

७९-२०७७/११/१३ स�जलो सहकारी अधुरो भवन िनमा�ण ९७१२५६.८१ �सिमत दािय�व

ज�मा १५२१०५६।८१

�म भौचर
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५८ अनुदानको अनुगमन 

काया�लयले आफूले संचालन गरेका काय��मको अनुगमन गरी उ� अनुगमन �ितवेदनको आधारमा अनुदान भु�ानी गनु�पन�मा �भावकारी अनुगमन गन� गरेको दे�खएन।
यसका केिह उदाहणह� िन�नानुसार छन्। अनुगमनको अभावमा अनुदानको सिह र यथाथ� उपयोग भएको छ भनी िव�व�त ह�न स�ने आधार दे�खदनै। अतः काया�लयले
काय��म संचालनको अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पद�छ।

�स.न. भौ.न. र िमित फम�को नाम रकम

1. ३०५।२०७८।३।२२ भो�ाहा साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड ८१६६६६।००

2. ३०६।२०७८।३।२२ �यामा �यामा कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड ८१६६६६।००

3. ३२३।२०७८।३।२३ नर�संह साना कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड ८१६६६६।००

4. ३२४।२०७८।३।२४ िवकास कृिष फम� १७८७६५०।००

5. ३१५।२०७८।३।२३ रा�� पित मिहला उ�थान �जिवकोपाज�न अ�तरगत िविभ� २५ जनालाई िवउपँु�ज अनुदान ६५००००।००

५९ काय�स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (११) मा उपभो�ानी सिमितले काय� स�प� गरेपिछ साव�जिनक िनकायको �ािव�धकले जाँचपास गरी काय� स�प�
�ितवेदन तयार गरी अिभलेख रा� नुपन� �यव�था छ । िन�नानुसार योजनाह�लाई �. ९४,१८,०५७/- भु�ानी िदँदा काय�स�प� वेगर भु�ानी गरेको छ । उ� िनमा�ण
काय�को िनयमानुसार काय�स�प� पेश गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म िववरण पिहलो
िक�ता

अ��तम
िक�ता

ज�मा काय�स�प�
�ितवेदन पेश गनु�पन�
रकम

कैिफयत

२७-२०७८/३/२५ सशत�
अनुदान

मदसा� दा�ल फुका�न �ी आधारभुत िव�ालय २५२४३४० ७९५६६० ३३२०००० खाजा
रो�का

९,४१८,०५७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५-२०७८/३/२२ सशत�
अनुदान

�ी आधाभूत िव�ालय २३६०३५१ १२३९६४९ ३६००००० “

२५-२०७८/३/२२ सशत�
अनुदान

भक�पीय �णालीकरण
काय��मको रकम भु�ानी

�ी द�लत आधारभुत
िव�ालय वडा नं. ६

१५००००० १५००००० “

२०-२०७८/३/३ सशत�
अनुदान

भवन िनमा�ण पृ�वी नारायण मा.िव ४४०५०५ ४४०५०५ “

१४-२०७८/३/३ सशत�
अनुदान

पृ�वी नारायण मा.िव २१०००० २१००००

९-२०७७/१२/१ सशत�
अनुदान

मदरसा दा�ल इमान तयार
शैचालय िनमा�ण

मदरसा दा�ल इमान तयार
शैचालय िनमा�ण

३४७५५२ ३४७५५२

ज�मा ४८८४६९१ ४५३३३६६ ९४,१८,०५७/- -

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np89 of 225

६० �ािव�धक मूलया�न 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (११) मा उपभो�ा सिमितले काय� स�प� गरेपिछ साव�जिनक िनकायको �ािव�धकले जाँचपास गरी काय� स�प�
�ितवेदन तयार गरी अिभलेख रा�नु पन� �य�था छ। �य�तै सोही िनयमावलीको िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक
मू�या�न िबल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात स�ब��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ। िन�नानुसार योजनाह�लाई � ६,९३,७६२/- भु�ानी िदँदा
लागत अनुमान तयार नगरेको तथा �ािव�धक मू�या�न नगरी िवल भरपाईको आधारमा भु�ानी गरेको छ । यसबाट य�ता साम�ीह� �योग भएको अव�था नदे�खने,

योजनाको सिह मू�या�न नह�ने र दोहोरो पन� स�ने दे�ख�छ। उ� िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तथा �ािव�धक मूलया�न पेश ह�नुपद�छ ।

�स.न. भौ.न. र िमित फम�को नाम सामानको
िववरण

रकम

१ ७२५।
२०७८।२।
२७

पूवा��ल �मुपाइप ए�ड
कंि�ट इ�डि��ज

�ूमपाइप १९८७५५.०० वडाले िविभ� ठाउँमा जडान भएको �सफा�रश गरेकोमा �ािव�धक िवल वेफ
नभएको ।

२ ५६१।
२०७७।१२।
१८

इ�रना िनमा�ण सेवा �समे�ट िप�र
र जाली

४९५००७.०० पेश भएको कोटेशन र िवलमा दर फरक रहेको । िवलको जोडज�मा फरक
भएपिन तोिकएको प�रमाण �ा� भएको जनाएको

ज�मा ६,९३,७६२/-

६९३,७६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ जिटल �कृितका काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितबाट काम गराउदा स�प� िनमा�ण काय�को स�ालन उपभो�ा सिमितले गनु�पन�, खच�को
सूचना साव�जिनक गनु�पन�, िनमा�ण काय�मा लोडर, ए�साभेटर, मेशीनह� �योग गन� नह�ने र जिटल �ािव�धक प� समावेश भएका आयोजना उपभो�ा सिमितबाट स�ालन
गन� नह�ने उ�ेख छ। काया�लयले िन�नानुसारका जिटल �कृितका िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमितबाट गराएको र य�ता जिटल काय�मा उपभो�ाले िनमा�ण �यवसायीको समेत
�योग गरेको दे�खएको छ। िनयमको �यव�था िवप�रत जिटल �िकृितका तथा हेभी मेिशन �योग गरी काय� गराएबाट �थानीय �ोत साधन र �मशि�को उपयोग गरी �ामीण
�े�मा रोजगारी �सज�ना गन� तथा वातावरणमै�ी िनमा�ण काय� गरी िवकासका अवरोधह�लाई �यूनीकरण गन� काय�मा वा��छत उपल�धी हा�सल नह�ने अव�था ह�नुका साथै
तोिकएको गुण�तरको काय� नह�न स�ने दे�ख�छ। तसथ� िनयममा �यव�था भए बमो�जम उपभो�ा सिमितबाट ग�रने काय�ह�मा जिटल �कृितका काय� समावेश नगन� र हेभी
मेिशनको �योगलाई िन��साहीत गरी वातावरण र रोजगारमै�ी िनमा�ण काय� अगािड बढाउनुपन� दे�ख�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम लागत इि�मेट
रकम

मू�या�न रकम भु�ानी
रकम

८२-२०७७/११/१८ आ�त�रक
पँुजीगत

बाटो सिहत नहर िनमा�ण
उ.स. (�थम रिनङ िवल)

सोना�ी क��ट��सन ए�ड स�लायस�
�ाईभेट �लिमटेड६०९६८०७९५

१८४२०३८.५० ७०९३५७.५० ६३८२१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६२ घटी जनसहभािगता 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०७४ को िनयम ९७ (१क) मा एक करोड �पैयाँस�मको लागत अनुमानमा मू�य अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट��ज��स रकम र
जनसहभािगताको अंश समेतको रकम समावेश ह�ने उ�ेख छ। गाउँपा�लकाले सामा�तया क��तमा १० �ितशत जनसहभािगता प�रचालन गरी िनमा�ण काय� गराएको
दे�ख�छ। िन�नानुसारका योजनामा काया�लयले तोिकएको १० �ितशत भ�दा घटी जनसहभािगता प�रचालन गरी िनमा�ण काय� गरेको दे�खयो। यसबाट लाभ�ाही समुदायको
�वािम�व �हण नह�ने, थप �ोत प�रचालन नह�ने तथा यस काया�लयलाई बिढ �यायभार पन� गएको दे�ख�छ। अतः घटी जनसहभािगता प�रचालन गरी िनमा�ण काय� गरी बिढ
�ययभार पन� गएको िनयिमत मा� सिकदनै।तोिकएको जनसहभािगता प�रचालन गरी िनमा�ण काय� गनु�पन� दे�ख�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म कुल लगत
ई��टमेटमा

१०% जनसहभािगता
ह�नुपन�

जनसहभािगता
रकम

कम जनसहभािगता
रकम

१९१-२०७८/३/२४ ८०११४५०५००१ रामजानक� म�दीर िनमा�ण
काय�

५१३३५८.७० ५१३३५.८७ २५८५८.७० २५४७७.१

२५,४७७

६३ कर िबजकको ढाँचा 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व (पिहलो संशोधन) िनयमावली, २०७7 को िनयम ३९ (३) मा काया�लयले सरकारी रकम खच� गदा� आ�धकार �ा�
अ�धकारीबाट �वीकृत गराई खच� गनु�पन� �यव�था छ।�यसैगरी सोही िनयमको उपिनयम (१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच�
गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ।यस
काया�लयले खच� गरेका िन�नानुसारका योजना तथा काय��ममा खच�को पया�� पु��ाई ंसिहतको �माण संल� गरेको दे�खएन।पया�� त पुर् याई वेगर को खच� मा�य नह�ने र
�यसरी तयार ग�रएको आ�थ�क िववरणले सिह र यथाथ� िच�ण नगन� भएकोले खच�को �माण पेश ह�नुपद�छ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम रकम

२३२-२०७८/३/२९ आ�त�रक
पँुजीगत

अनुगमन भ�ा भु�ानीको अनुगमन �ितवेदन संल�
नगरी उप��थित मा� संल� गरेको

८५०००

१७८-२०७८/३/२२ आ�त�रक
पँुजीगत

अनुगमन भ�ा भु�ानीको अनुगमन �ितवेदन संल�
नगरी उप��थितमा� संल� गरेको

७५०००

४,५७८,९५८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२८-२०७८/२/११ आ�त�रक
पँुजीगत

हनुमान म��दर िनमा�ण ढुवानी तथा रड बाँ�ने भरपाईको िमित तथा आ.व.

नखुलेको
९४४४८

१७६-२०७८/३/२२ आ�त�रक
पँुजीगत

बाटो सिहत नहर िनमा�ण उ.स. भरपाईमा िमित, समयाव�ध नखुलेको ३६२५०

१९०-२०७८/३/२४ आ�त�रक
पँुजीगत

कृिषबाटो पूव� �काशपुर जाने बाटो जय मा ट� ेडस� ३०५५३८३२७ को िमित नरदेको
िवल नखुलेको िबलबाट भु�ानी

१९५००

१२७-२०७८/२/११ आ�त�रक
पँुजीगत

िदनाभ�ी नाथ र दग�रनथान िनमा�ण उ.स. पया�� त खच�को पु�याई नरहेको ५५७००

१२०-२०७८/१/२७ आ�त�रक
पँुजीगत

दग�रन थान िनमा�ण, रकम बुझेको िमित उ�ेख
नभएको

४७०००

११६-२०७८/१/१६ आ�त�रक
पँुजीगत

महे�� म�डलको घरदे�ख ह�लाक� माग� रकम बुझेको भरपाईमा िमित उ�ेख नभएको २४६०५६

८४-२०७८/११/१९ आ�त�रक
पँुजीगत

रामदेव मेहताको घर न�जकको िशव म��दर रकम बुझेको भरपाईमा िमित उ�ेख नभएको २३३२८७

८०-२०७७/११/१३ आ�त�रक
पँुजीगत

हनुमान म��दर िनमा�ण रकम बुझेको भरपाईमा िमित उ�ेख नभएको ५९४९०

६९-२०७७/१०/२७ आ�त�रक
पँुजीगत

बाटो िनमा�ण (८ नं.) रकम बुझेको भरपाईमा िमित उ�ेख नभएको ३९९९८

६८-२०७७/१०/२६ आ�त�रक
पँुजीगत

रामदेव मेहताको घर न�जक िशव म��दर “ ७८५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६-२०७७/१०/२१ आ�त�रक
पँुजीगत

कलवा टोलको राजाजी थान “ ९४५००

६५-२०७७/१०/२१ आ�त�रक
पँुजीगत

ल�मी यादवको घरदे�ख पूव� रहेको राजाजी थान िनमा�ण “ ८५२५०

६४-२०७७/१०/२८ आ�त�रक
पँुजीगत

रामजानक� म��दर मूित� माटो ट�स भरपाईको िमित नखुलेको ५००००

६३-२०७७/१०/१९ आ�त�रक
पँुजीगत

झवरलाल यादव घरदे�ख चपडाही पूलस�म बाटो िनमा�ण भरपाईको िमित नखुलेको ३३७०००

५६-२०७७/१०/८ आ�त�रक
पँुजीगत

�ी दगुा� भवानी म��दर िनमा�ण भरपाईको िमित नखुलेको २४३७५०

२२४-२०७८/३/२८ आ�त�रक
पँुजीगत

�ी दगुा� मा भवानी म��दर िनमा�ण उ.स. मेहता र�जव हाड�वेयरको िवल १२२५३२४१० ३९९९०.५०

२२४-२०७८/३/२८ आ�त�रक
पँुजीगत

�ी दगुा� मा भवानी म��दर िनमा�ण उ.स. िपयंका हाड�वेयरको स�झौता अिघको िबल मा�य
नह�ने ६१४०९०५५०

१२०००

४३-२०७०/९/१७ आ�त�रक
पँुजीगत

जलालुन खातुनको घरदे�ख उ�र लोकमाग� भरपाईको िमित नखुलेको २६८५००

ज�मा 45,78,958/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ �ािव�धक मू�या�न/काय� स�प� नगरेको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनयकायले �वीकृत न�स�को आधारमा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (११) मा उपभो�ा सिमितले काय� स�प� गरेपिछ साव�जिनक िनकायको �ािव�धकले जाँचपास गरी काय� स�प�
�ितवेदन तयार गरी अिभलेख रा� नुपन� �य�था छ। �य�तै सोही िनयमावलीको िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमितले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक
मू�या�न िबल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात स�ब��धत काया�लयमा पेश गनु�पन� �यव�था छ। यस काया�लयले िन�नानुसारको िनमा�ण काय� गरेकोमा लागत
अनुमान तयार नगरेको �ािव�धक मू�या�न नगरेको तथा काय� स�प� �ितवेदन पेश नगरेको दे�खयो । यसबाट िन�नानुसारका िनमा�ण काय�ह� तोिकए बमो�जम िनमा�ण
तथा जडान भएका छन् भनी िव�व�त ह�ने आधार दे�खएन।उ� खच�को लागत अनुमान �ािव�धक मू�या�न तथा काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम रकम कैिफयत

२३०-२०७८/३/२९ आ�त�रक
पँुजीगत

जिमया मदसा� दे�ख जनता �ा.िव.स�म बाटो �ाभेल सानु स�लायस� ६०५१९८७११ २६३००

२१४-२०७८/३/२८ आ�त�रक
पँुजीगत

�ूम पाइप ख�रद तथा िव�याउने काय� पूवा��ल �ूमपाइप ए�ड कंि�ट
इ�डि��ज

३१६४०

१५९-२०७८/३/१५ आ�त�रक
पँुजीगत

३०थान �ूम पाइप ख�रद गरी िवतरण गरेको तर योजनाको
लागत अनुमान र मू�या�न नगरेको

४९५७८७

२५-२०७७/८/१० आ�त�रक
पँुजीगत

सश� �हरी बल नेपाल ४ नं. गण हे.�वा भवन बनाउन
साम�ी ख�रद गरी भु�ानी

िवशाल ��टल इ�टर�ाईजे समेत
४ फम�लाई भु�ानी

५००००० अ�य
काया�लयको
खच�

ज�मा १०५३७२७

१,०५३,७२७

६५ उपभो�ा सिमितले सब-क�ट� ा�टरबाट काय� गराएको 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(१०) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले पाएको काम आफैले स�प� गनु� पन� र कुनै िनमा�ण �यवसायी वा सब-

क�ट� ा�टरबाट गराउन स�ने छैन भ�े �यव�था रहेको छ। कुनै कारणबस सिमितले काम गन� नसकेमा सो स�ब�धमा आव�यक जाँच गरी सो सिमित वा समुदायसँग भएको
स�झौता तोडी बाँक�काम यस िनयम र िनयमावली बमो�जम गराउनुपन� �यव�था रहेको छ। यस पा�लका अ�तरगत िन�नानुसारका योजनामा उपभो�ा सिमितले स�झौता
गरेको रकमको अ�धकांश वा शत�ितशत काय� िन�नानुसारका सब-क�ट� ा�टरबाट गराएको दे�खयो। यस स�ब�धमा काया�लयले आव�यक जाँच गरी कानुन बमो�जम गरेको
दे�खएन। उपभो�ाले स�झौता बमो�जमको िन�न काय� सब-क�ट� ा�टरबाट गराएको िनयिमत मा� न सिकदनै।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म लगत ई��टमेट मू�या�न िनमा�ण
�यवसायीलाई
भु�ानी

�ितशत

२०५-२०७८/३/२५ आ�त�रक
पँूजीगत

आशान�द यादवको घरदे�ख दि�ण ह�रजन टोल ह� ँदै
नारायण मेहताको घरस�मको बाटो िनमा�ण

२१६७७०६.६१ २१००२७७.४७ १८९०२४९.७२ 90.00

२२४-२०७८/३/२८ आ�त�रक
पँूजीगत

�ी दगुा� मा भवानी म��दर िनमा�ण उ.स. ५४१८९९.९० ५४०१५५.४५ ४८५८६९ 89.95

१९८-२०७८/३/२५ आ�त�रक
पँूजीगत

या�सन िमयाँको घरदे�ख दि�ण लकडाउन चोकस�मको
बाटो मम�त योजना (उपभो�ाले उपठे�काको लािग
िदएको फम� ३००६९१६४७)

५४१८९९.९० ५४०१५५.४५ ४८५८६९ 89.95

१८८-२०७८/३/२४ आ�त�रक
पँूजीगत

वडा नं. ३ को नयाँ वडा काया�लयको बाटो िनमा�ण गन� २१७५१२.९० २१५११८.९३ २१८०९० 101.38

१८०-२०७८/३/१३ आ�त�रक
पँूजीगत

राजानी बाटो िनमा�ण योजना १०९३८८३.८८ १०८६८८८.६३ ९८४२९३.२८ 90.56

१३४-२०७८/२/१८ आ�त�रक
पँूजीगत

िवरेन उरावको घरदे�ख कैजुम हाजीको घरस�म गामेल
गन� काय�

६५०६२५.२७ ५१२९४३.४१ ४८२५१० 94.07

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२६-२०७८/२/११ आ�त�रक
पँूजीगत

बाटोमम�त उपभो�ा सिमित ५४४४८५.०६ ५४३१३६.०४ ४८१४९३ 88.65

९६-२०७०/१२/४ आ�त�रक
पँूजीगत

मदसा� बाटो िनमा�णको (मा िव�दावा�सनी क�ट��सन
�ाईभेट �लिमटेड ६०४३७३४१४)

१०८८१६३.४० ७५६५५३.४८ ८२८१४८.७५ 109.46

ज�मा ५८५६५२२.७५

६६ साव�जिनक परी�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुुसार उपभो�ा सिमितबाट काम गराउदा स�प� िनमा�ण काय�को स�ालन उपभो�ा सिमितले गनु�पन�, खच�को
सूचना साव�जिनक गनु�पन� �यव�था छ । उपभो�ा सिमितबाट स�ालन भएका योजनाको खच� साव�जिनक नगन�, गरेकोमा खच�को यथाथ� ते�रज संल� नगन� ज�ता कानूनले
तोकेका काय� गरेको दे�खएन । लेखापरी�णको �ममा िन�नानुसार योजनाको �रतपूव�कको खच� साव�जिनक गरेको छैन । िनयमको पालना ह�नुपद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म ल.ई. मू�या�न भु�ानी कैिफयत

२२८-२०७८/३/२९ आ�तरीक
पँुजीगत

पृ�वी मा.िव. पछािडको बाटोमा माटो पुन�
काय�

५४२८२३.६२ ५३८२९८.१० ४८३४४५ खच�को िव�तृत
िववरण संल� नरहेको

२२१-२०७८/३/२८ आ�तरीक
पँुजीगत

भागम�तो सदाको घर अगाडी िदना भ�ी
म��दर िनमा�ण काय�

५४७४१६.९६ ५४६५०३.६७ ४८६६८९ खच�को िव�तृत
िववरण संल� नरहेको

२२०-२०७८/३/२८ आ�तरीक
पँुजीगत

महे�� म�डलको घरदे�ख ह�लाक�
माग�स�मको बाटो िनमा�ण

१०८९०२६.७० १०२०२८५.८४ ९१३४५६.६६ खच�को िव�तृत
िववरण संल� नरहेको

२१२-२०७८/३/२८ आ�तरीक
पँुजीगत

हनुमान म��दर िनमा�ण ११००८८०.८५ २१००२७७.४७ ९६८९७३.४१ खच�को िव�तृत
िववरण संल� नरहेको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०५-२०७८/३/२५ आ�तरीक
पँुजीगत

आशानरद यादवको घरदे�ख नारायण
मेहताको घरस�मको बाटो िनमा�ण

२१६७७०६.६१ २१००२७७.४७ १८९०२४९.७२ खच�को िव�तृत
िववरण संल� नरहेको

१९२-२०७८/३/२४ आ�तरीक
पँुजीगत

रामच�� मेहताको घरदे�ख प��चम डोमी
शमा�को घरस�म जाने बाटो �ाभेल

१११४२२७६.२७ १०७६५६७.२० ९४१९९४ “

१८१-२०७८/३/२३ आ�तरीक
पँुजीगत

सुनसरी खोला बाँध मम�त योजना ५४४८८७.२० ५३८७७५ ४८२०४१ “

१७५-२०७८/३/२२ आ�तरीक
पँुजीगत

वडा नं. १ को ��हथान िनमा�ण योजना ५४३२४५३८९ ५३९९६७.२९ ४५४५६६ “

१९-२०७८/३/२१ आ�तरीक
पँुजीगत

रामजानक� म��दर वडा नं. ८ १०८३६०८.

५१
१०८२०७९.६७ ९७३६५५ “

१४५-२०७८/२/२७ आ�तरीक
पँुजीगत

बाह�ना खोलाको पुलमुिन ढलान गन�
योजना

२००५२८०.६५ १९८४३९१.५६ १७३६७९३.४९ “

१६५-२०७८/३/२० आ�तरीक
पँुजीगत

फुलचोक दे�ख दि�ण उपन साहको घर
न�जक रामजानक� म��दर छत ढलान
िनमा�ण उ.स.

५४८०८५.३४ २२९०७९.९५ २०३८८१ सा.प. नगरेको

१२३-२०७८/२/४ आ�तरीक
पँुजीगत

मदरसा बाटो िनमा�ण १०८८१६३.४० १०८६४७०.५९ ९७३४८८.५१ िव�तृत िववरण पेश
नगरेको

११९-२०७८/१/२२ आ�तरीक
पँुजीगत

जिमया कृिष� बाटो िनमा�ण उ.स. ८७२३६२.७४ ८५८४१५.५५ ७६७५०९.३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७१-२०७७/१०/२९ आ�तरीक
पँुजीगत

गा.पा. भवन �थल घेराबेरा तथा बाटो
िनमा�ण

१२१३७७६.४५ १००७६२.९२ ९००६८६ हाल
िड�मे�टलग�रसकेको

२३-२०७७/१०/२९ शसत�
पँुजीगत

मदरसा दा�ल इमान नगर शौचालय ७५९४१४.०४ ७८३२८९.५६ ६९९०५०.०३

ज�मा १२८७६४७८

६७ �ेड छुटको �माण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा �ज�मेवार �यि�ले ��येक कारोवार �प� दे�खने गरी �च�लत कानूनले तोके बमो�जमको
�रत पुर् याई लेखा तयार गरी गराई रा�नुपन� �यव�था छ । काया�लयले समायोजन �ेड छुट भएको जनाई िन�नानुसारको भु�ानी गरेको पाइयो । काया�लयले भु�ानी गरेको
छुट �ेड भु�ानीमा छुट भएको दे�खने �माण संल� गरेको पाइएन । �े�ता साथ �माण संल� नगरी भु�ानी गरीएको रकम यिकन गन� नसिकएको �.

�स.न भौ.नं. िववरण रकम कैिफयत

१ ३।२०७७।५।२४ व�ै िन�र�क रामदेव यादवको ९४४०।००

२ २४।२०७७।६।३० �स.अ.हे.ब. ह�त वहादरु �ल�बु १९२००।००

३ ३८।२०७७।७।२७ ज.�वा.िन.अ. छैठ� देव सु�दर मेहता ५२५६०।०० �य�ता लागु ह�ने िमित दे�खनै �ेड भु�ानी गरेको

ज�मा ८१२००।०० -

८१,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ �ज�सी दा�खला 
�देश १ ले जारी गरेको साव�जिनक खच�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत�ययीता समब��ध िनद�िशका, २०७५ को दफा १८ मा सवारी साधन, मेिशनरी उपकरण, फिन�चर
लगायत काया�लयले उपल�ध गराएको खच� भएर नजाने �ज�सी साम�ीह� �च�लत �ज�सी खातामा अिभलेख रा� नुपन� साथै ��येक िनजामती कम�चारी, पदा�धकारी र
पदा�धकारीका िनजी सिचवालयमा काय�रत रहेका कम�चारीह�को �यि�गत �पमा अलग अलग खाता/पानामा समेत िववरण िटपोट गरी िनकायका �मुखबाट �मािणत
गराएर अनुसूची - १ बमो�जमको ढाँचामा अिभलेख रा�नुपन�छ �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसारका उपकरणह� ख�रद गरेकोमा �ज�सी खाता र सहायक �ज�सी खाता
तयार गरी �मािणत गराई राखेको दे�खदनै । िनद�िशकाले तोकेबमो�जमको �ज�सी खाता अ�ाव�धक गरी रा�नुपन� दे�खएको �.

�स.न. भौ.न. र िमित सामानको िवववरण रकम कैिफयत

१ ४-२०७७।८।२२ ६७ वटा मोबाइल ३०३९९९ मिहला �वा.�व.सेिवका र कम�चारी

२ ६-२०७७।९।२७ २ मोबाइल ,२ �यापटप २, ि��टर १८७२००

ज�मा ४९११९९

४९१,१९९

६९ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकासमाफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार�याउने
उ�े�यले �थानीयतह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमार हेकोछ।यसकाय��म अ�तग�त पा�लका िभ�का सबै वडामा मोटर बाटो िनमा�ण, �तरो�ती, सो�लङ,

खेलमैदान िनमा�ण, खानेपानी तथा कुलो मम�त लगायतका काय��म स�ालनगरी कुल सूचीकृत ५७१ बेरोजगारम�ये यस वष� १८४ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.

७१७४९२६।– खच� गरेको छ। लि�त वग�लाई  औषतमा ७५ िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराएको छ। उ� खच�बाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी �सज�ना भएतापिन
कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै। नेपाल सरकार �म, रोजगार तथा सामा�जक सुर�ा म��ालयको च.नं.PMEP।१९९ २०७७।९।१३
को प�को बंुदा नं २ र ३ अनुसार पिहलो �ाथिमिककरणमा परेका बेरोजगारलाई �यनुतम १०० िदन काय� गराई दिैनक �.५१७/- का दरले �याला भु�ानी गनु�पन�मा यस
काय��म अ�तग�त संचालन भएका योजनाह�मा डोर हा�जर गराई १०० िदन भ�दा घटी अव�ध काय� गराई �िमकलाई �.५१७/- को दरले �याला भु�ानी गरेको पाईयो।
पा�लकाले सशत� अनुदान �व�प �ा� बजेट खच� गदा� तोिकएको शत�को पालना गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं. योजनाको नाम एकाई सफाई गरेको �े�फल प�रमाण खच� रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ल�बाई चौडाई उचाई

२४३-२०७८/०३/१६ वडा नं. १ बाटो मम�त तथा सरसफाई योजना ८२०४६३.४९

नहर चोक दे�ख बेलेती चोकस�म जाने बाटो Sq.m. १५०० ३.०० ४५००

िबलेती चोक दे�ख हनुमान म��दरस�म जाने बाटो Sq.m. १५०० ३.०० ४५००

हनुमान म��दर दे�ख नहर चोकस�म जाने बाटो Sq.m. ३०० ६.०० १८००

ह�रपुर शाखा नहर दे�ख राम�साद मेहताको घरस�म जाने बाटो Sq.m. ३००० १२.०० ३६०००

वडा नं. १ मा रहेको बाटो Sq.m. ४२५० ७.०० २९७५०

२४२-२०७८/३/१६ वडा नं. १ बाटो मम�त तथा सरसफाई योजना ६६१२८४.३६

टंके �ल�बुको ज�गादे�ख रामिदयाल उराँवको ज�गास�म cum ४५ १२.०० १.५ ८१०

का�छा �ल�बुको ल�गा दे�ख सुमन ब�नेतको ज�गास�म cum ५५ १२.०० १.५ ९९०

२६६-२०७८/०३/२० वडा नं. ७ (बाटो मम�त तथा बाटो सरसफाई योजना) ६५४११८.७४

िच�गु� आ.िव िव�ालय दे�ख सुनसरी खोलाको बाधस�म जाने बाटो Sq.m. ६५० ७.०० ४५५०

िपपल चोक दे�ख पूव� रिबलाल म�डलको घरस�म जाने बाटो Sq.m. २५० ५.०० १२५०

जानक� म��दर दे�ख ह�लाक� राजमाग�स�म जाने बाटो

Left Side of road cum २५० २.५० २.५ १५६३

Right side of road Cum २५० २.५० २.५ १५६३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ी ह�र जंग आ.िव. िब�ालय दे�ख सुनसरी खोलाको बादस�म जाने
बाटो

७० सूचना �काशन खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा �वीकृत बजेट खच� गदा� िमत�ययीता अपनाउनु पन� �यव�था छ ।िविभ� पा�लकाह�ले पि�कामा �काशन गरीने
सूचनाको लािग िशलव�दी दरभाउप� माफ� त सवभै�दा वढी छुट िदन स�ने राि�� य दिैनक पि�काको नाम, छुट �ितशत र उ� सेवा �दान गन� स�ने परामश�दाता माग गरी
सूचना गन� गरेको पाइ�छ । य�तै असल अ�यासको उदाहरणको �पमा थाङपालधाप गाउँकाय�पा�लकाको काया�लय �स�धुपा�चोकले दर रेट माग गरी �काशन गरेको
सूचनामा अ�धक�म ८५ �ितशत (�भाव) दे�ख �यूनतम ३५ �ितशत (का��तपुर) स�म छुट िदने गरी कबोल भएको िववरण उ�ेख छ । यस पा�लकाले य�तो अ�यासको
अनुसरण नगरी सोझै ख�रदको मा�यामबाट पि�कामा सूचना �काशन गरी छूट न�लने, �लएकोमा अ�धकतम १५ �ितशत मा� छूट �लने गरेको दे�खयो । जसबाट सूचना
�काशन खच� भु�ानीमा पा�लकाले िमत�ययीता कायम भएको छ भ�े आधार दे�खएन । �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाई सूचना �काशन सेवा सोझै ख�रद गरेको �
१०९०४६२ िनयिमत दे�खदनै ।

�स.न. भौ.न. र िमित फम�को नाम भु�ानी रकम कैिफयत

1. ३८९।२०७७।१०।
२०

क�रजमेिटक एडभा�टेज
एडभरटाइ�ज�

१८३५१२।
००

१४०० �ित �स�स र छुट �ा� गरेको छैन ।

2. ५८।२०७७।६।११ उ�सव िमिडया सिभ�स २७५२६८।
००

१४०० �ित �स�स र छुट �ा� गरेको छैन ।

3. २६४।२०७७।९।१ िमिडया रेलेस�स एडभरटाइ�ज�
�ा �ल

३११९०० �ित �स�स १४०० मा १५ �ितशत छुट �लएको

4. ४८१।२०७७।११।
१८

डच िमिडया �ा.�ल. १०००० १० �स �स को �ित �स�स ८८४।९५६ मा�

१,०९०,४६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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5. ५१३।२०७७।१२।
०१

नवयगु िमिडया ३०९७८२।
००

१८९ �स �स १३०० को दरले ४० �स�स १४०० को दरले १५ �ितशत छूट
�लएको छ ।

ज�मा १०९०४६२

७१ VERSP-MIS अिभमु�खकरण ता�लम

७१.१ १११ २०७७-१०-२९ गाउँ तथा पा�लकासभाका सद�यह�को सुिवधा स�व��ध ऐन, २०७५ दफा ३ को अनुसूची १ अनुसार पदा�धकारीलाई गाउँ सभाका
सद�यलाई अनुगमन �ितवेदन पेश गरीसकेपछी अनुगमन भ�ा सुिवधाको �यव�था गरेको छ । साथै, भो�ाहा नर�संह गाउँपा�लकाको
आ.व. २०७७ को आठौ गाउँसभाबाट भएको नीितगत िनण�य नं. ९ मा गाउँपा�लका अ�तग�त काय�रत कम�चारीलाई मा�सक �पमा इ�धन
उपल�ध गराउने िनण�य गरेको अव�थामा देहायका पदा�धकारी र कम�चारीलाई पा�लकाको हलमा काया�लय समयावधी िभ� आयोजना
भएको सामा�जक सुर�ा तथा �यि�गत घटना दता� �णाली सु�ढीकरण आयोजना तथा अनलाईन (versp-mis) अिभमु�खकरण
ता�लममा उप��थत िविभ� ४२ जना कम�चारी र पदा�धकारीलाई दिैनक २०० को दरले ३ िदनको � २५,२००।०० यातायात खच�
लेखेको असुल गनु�पन� दे�ख�छ।

२५,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७१.२ उ� ता�लम गाउँपा�लकाको सभा हलमानै भएको अव�थामा ३ िदन िनयिमत अनुगमन भनी अनुगमन सिमितका िन�नानुसारका ७
सद�यलाई तोिकएको दर भ�दा वढी दरमा � २५५००।– भु�ानी गरेको दे�ख�छ । पा�लकाको सभाहलको अनुगमन वापतको खच�
िमत�ययी र औिच�यपुण� नदे�खएको तथा पदा�धकारीको अनुगमन भ�ा दोहोरो दे�खएको रकम असुल गनु�पद�छ ।

�स.न. अनुगमनकता� अनुगमन िदन अनुगमन भ�ा दर कर पिछको भु�ानी

१ महे�� �साद यादव ३ १५०० ३८२५

२ पुनम कुमारी यादव ३ १५०० ३८२५

३ रामच�र� मेहता ३ १५०० ३८२५

४ महेश राना मगर ३ १५०० ३८२५

५ आिषस िनल�खल साह ३ १५०० ३८२५

६ आलम अंसारी ३ १५०० ३८२५

७ रामच�� यादव ३ १००० २५५०

ज�मा २५५००।००

२५,५००

७२ अनलाईन मा�यामबाट �सफा�रश र राज�व संकलन स�ब�धी ता�लम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np104 of 225

७२.१ अथ� म��ालय काय� संचालन िनद�िशका,२०७७ को प�र�छेद ७ मा �िश�ाथ� छनौट गरी वा नगरी स�ालन गरीएको जुनसुकै �कारको
ता�लम गो�ीको सहभागीह�लाई भ�ा उपल�ध नगराउने भनी सूचना गनु�पन� उ�ेख छ । साथै सहभािग भ�ा उपल�ध गराउनुपन� भएमा
दिैनक ७०० मा� उपल�ध गराउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले िमित २०७७।१०।२ मा वडाबाट भईरहेको सेवा �वाहलाई �िव�ध मै�ी
बनाउन अनलाईन मा�यमबाट �सफा�रश र राज�व संकलन स�ब�धी १ िदने ता�लमका सहभागीह�लाई � १,०००।०० को दरले ३१
सहभागीलाई सहभागी भ�ा िवतरण गरेको छ । काया�लय समयमा काया�लयका कम�चारी र पदा�धकारीह� सिहतको ता�लममा समेत
सहभागी िवतरण गरेको � ३१०००।०० िनयिमत दे�खदनै ।

३१,०००

७२.२ उ� ता�लम काय��ममा अ�धक�म � ७०० को दरले मा� सहभािग भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा � १००० को दरले � ३१००० भु�ानी
गरेकोले वढी दरमा भु�ानी गरेको � ९३००/- असुल गनु�पन� दे�ख�छ।

९,३००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३ मू�य अिभबृि� करमा दता� नभएकासँग ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ मा साव�जिनक िनकायले कुनै ख�रद गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयबाट �थायी लेखा न�बर र मू�य अिभबृि� कर
दता� �माणप� �ा� गरेका �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िनयमावलीमा तोिकएको मू�य भ�दा बढीको ख�रद गदा� मू�य
अिभबृि� करमा दता� नभएकासँग ख�रद गरेको छ । मू�य अिभबृि� करमा दता� भएकासँग ख�रद गन�तफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित फम�/सं�था/क�पनीको नाम कामको िववरण रकम कैिफयत

३७९।२०७७।१०।१८ �ित�ण दिैनक सूचना �काशन ५१००० २० हजार घटीका िवल

६१८।२०७८।१।१४ �ित�ण दिैनक सूचना �काशन २५००० २० हजार घटीका िवल

८६१।२०७८।३।२७ �ित�ण दिैनक सूचना �काशन ४०००० २० हजार घटीका िवल

३७७।२०७७।१०।१८ जनशता�दी सूचना �काशन ४१००० ख.िश.न. २२३११ बाट शीष�क फरक पारी भु�ानी

४५७।२०७७।११।१२ जनशता�दी सूचना �काशन ९५००० २० हजार घटीका िवल

५०५।२०७७।११।२५ जनशता�दी सूचना �काशन ५०००० २० हजार घटीका िवल

५५८।२०७७।१२।१८ जनशता�दी सूचना �काशन ४१००० २० हजार घटीका िवल

८५४।२०७८।३।२७ जनशता�दी सूचना �काशन १५०००० २० हजार घटीका िवल

ज�मा ४९३०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np106 of 225

७४ िवगत वष�को खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व स�ब��ध िनयमालवी २०७७ अनुसार काया�लयले आ�थ�क वष�को अ��यमा भु�ानी िदन बाँक�को खाता तथा क�चावारी म. ले.

प. फा. नं २२१ मा स�पूण� िववरणको लगत तयार गरी �वीकृत गराई भु�ानी िदनु पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले तपसीलका फम�, संघ सं�थालाई भु�ानी बाँक�को
क�चाबारी िववरण तयार नगरी भु�ानी िदएको िनयम संगत नदे�खएको �.

�स.न. भौ.नं. र िमित खच� िववरण रकम

1. १३-२०७७।५।४ िवगतको िविवध खच� ३६४६०.००

2. ३२-२०७७।५।१८ िवगत वष�को िचया पानी खच� ४३५५५.००

3. ९१-२०७७।६।२० फलफुल िवतरण १९५००.००

ज�मा ९९,५१५.00

९९,५१५

७५ धरौटी िफता� 
साव�जिनक ख�रद िनयमवाली, २०६४ को िनयम १२४(२) मा ख�रद स�झौता बमो�जमको काय� साव�जिनक िनकायले �वीकार गरेपछी क�ा गरीएको �रटे�सन मनी
स�ब��धत आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी वा सेवा �दायकले स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण पेश गरेको �माण कागजात पेश गरेपिछ भु�ानी िदनुपन�
�यव�था छ। यस वष� पा�लकाले करचु�ा �माणप�का आधारमामा� धरौटी िफता� गरेको छ। मू�य अिभबृि� कर समायोजन पेश नह� ँदा काया�लयले भु�ानी गरेको कर
समायोजन नह�न स�ने दे�ख�छ। तसथ�ः िन�नानुसारको घरौटी िफता� गरेको फम�को मू.अ. कर समायोजन पेश गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं. फम�को नाम फता� रकम कैिफयत

४/०७७/६/१९ आर.के. िनमा�ण सेवा ६५९३८३ ६५/७६ को कर चु�ा �माणप� मा� रहेको

६/०७७/६/२६ कलाम िनमा�ण सेवा ६२००० धरौटी अ.�या. नभएकोले यस वष�मा� धरौटी आ�दानी बाँधेको

२,२७४,३५६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७/०७७/६/२७ जा�पा िनमा�ण सेवा २२८८४४

११/०७७/८/२५ P.H.S. स�लायस� २१००० नगद धरौटी ज�मा गरेको बै� �टेटमे�ट िववरणका आधारमा िफता� (८/२५ मा नै आ�दानी)

१२/०७७/८/२५ िम�स इ�टर�ाइजेज २१००० नगद धरौटी ज�मा गरेको बै� �टेटमे�ट िववरणका आधारमा िफता� (८/२५ मा नै आ�दानी)

१४/०७७/९/९ मनकामना मेिडको ५५००० िफता� िदने वेला माउ आ�दानी जनाउने गरेको

१९/०७७/११/१२ एच.एम. िव�डस� �ा.�ल. २७४४९२ (� १५३६९५।- सद�याको) कर चु�ामा� रहेको १ बष� पु�

२०/०७७/११/१२ ज�पा िनमा�ण सेवा ११४७६६ चु�ा मा� छ

ज�पा िनमा�ण सेवा ११२८४९ चु�ा मा� छ

३०/०७७/१२/१८ आर.के. िनमा�ण सेवा ५०४०९७

३४/०७८/१/२० ज�पापुर मु��लम िनमा�ण सेवा १६२४५५

३५/०७८/१/२२ स�रता िनमा�ण सेवा ५८४७० कर चु�ा समेत नरहेको

ज�मा २२७४३५६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६ ३१२ २०७८-३-२३ �रपोट� दा�खला 
वदेैिशक रोजगारी स�ब�धी �थानीय तहको �ोफाईल िनमा�ण गरेको जनाई �धरज भ�राईलाई � २,५०,०००।०० भु�ानी गरेको छ । उ� �ोफाईल �ज�सी दा�खला गरी
आ�दानी जनाएको दे�खदनै । िविभ� ८ जना गणकलाई काममा लगाई त�याँक संकलन गरेको जनाई � १,६०,०००।०० भु�ानी गरेको िवलभपाई समेत पेश गरेको छ ।
उ� �ोफाईल अ�ययनको �ममा उ� �ोफाईल पठनीय नदे�खएको र फाइनलाईज गरी पेश गरेको दे�खएन । साथै पा�लका अ�तरगत ८ वडा रहेकोमा १२ वटा वडाको
त�यांक संल� गरी िव� लेषण   गरेको छ । उ� �ोफाईलमा ९४ जनाले ह���डमाफ� त रेिम�ा�स �ा� गरेको लगायतका �यहोरा उ�ेख गरेको छ । पा�लकामा ह� ँद ैनभएका
वडाह� समेत उ�ेख गरी त�यांक तयार गरेको ज�ता त�यांक ��तुत गरेकोले उ� �ोफाईल तयार गदा� पा�लकाको वा�तिवक त�यांक संकलन गरेको भिन एिकन गन�
सिकदनै । �ोफाईल अ�ययन गन� सिकने गरी पठनीय बनाई तयार नगरेको तथा अ�वभािवक र अस�ब��धत त�यांक उ�ेख गरेकोले उ� खच� वा�तिवक कामको लािग
भएको एिकन गन� नसिकएकोले TOR मा तोिकए बमो�जमको �ोफाईलको पेश गनु�पन� अ�यथा असुल उपर गनु�पन� दे�ख�छ।

२५०,०००

७७ मोठ सुधार 

मोठ सुधारको लािग मालपोत काया�लयको माग अनुसार उ� काया�लयले ख�रद गरी पठाएको िवल बमो�जम मनोज पेपर व�स�लाई �.४,९९,८८९।० रकम भु�ान गरेको छ
। यस काया�लयले भु�ानी गरेको रकमबाट ख�रद भएका �ज�सी सामान यस काया�लयबाट �ा� भएको दे�खने गरी �ज�सी दा�खला गरी �योग गरेको तथा साव�जिनक ख�रद
ऐन २०६३ र िनयमावली २०६४ को �कृया पुरा ख�रद गरेको �माण पेश गनु�पन� दे�खएको �.

४९९,८८९

७८ आ�त�रक लेखापरी�णबाट औं�याएको बे�जू 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३३ (८) मा लेखा उ�रदािय अ�धकृतले आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा समावेश भएका �यहोरा
आ�त�रक लेखापरी�ण ह�नु अगाव ैफछ�ट तथा स�परी�ण गराई आ�त�रक लेखापरी�क सम� ��तुत गनु�पन� �यव�था छ । �यसैगरी सोही ऐनको दफा ३३ (ङ) मा
आ�त�रक लेखापरी�ण ह� ँदाको बखत ��तुत ह�न आएका आ�त�रक लेखापछरी�णका सुझावह�को स�ब�धमा कारण सिहत हटाइएकोमा बाहेक अ�य सुझाबह�लाई
लेखापरी�कले आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा आ�नो सुझावको �पमा ��तुत गन� स�नेछ भ�े �यव�था रहेकोछ । यस पा�लकाको आ�त�रक लेखापरी�ण
�ितवेदनमा रहेका अ�धकांश �यहोरा लेखापरी�ण अव�धस�म असुल फछ�ट भएको पाइएन । साथै आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�े�खत �यहोराह� �प� ढंगले
उ�ेख गनु�पन�मा कितपय �यहोराह�मा के �माण नपुगेको भ�े �प� ह�न नसकेको दे�ख�छ । लेखापरी�ण अव�धस�म फछ�ट नभएका िन�नानुसारका �यहोरा फछ�ट गरी
�माण पेश ह�नुपद�छ ।

भौ.नं. कारोवारको �यहोरा रकम (�.) कैिफयत

िव��य समानीकरण - चालु तफ�

२,०६४,९६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९६ वठैक सं�या ५ मा� ६८०० वढी भु�ानी शोभान�द साह

१२६ िमित नखुलेको िवल २००० टेकनाथ रे�मी

१२९ दा�खला नभएको रकम , ख�रद आदेश, दा�खला �ितवेदनमा िमित उ�ेख नरहेको २००० कमलवहादरु आले वडा नं. ६

१३० िमित उ�ेख नभएको र गत आ.व.को िवल रकम ५००० वडा नं.४, वेचुकुमार माझी
सुिनलकुमार साह लगायत अ�य
जन�ितिन�धह�

१५८ १२ वटा ख�रद ग�रएकोमा १० वटामा�ै वु�झ�लएको भपा�ई रहेकोले वढी रकम ४५०० �ी ह�र ट� ेडस�

२५९ खाना, खाजा तथा ना�ता (िचया र पानी वाहेक ) ४२३२० वडा नं.५,

२८१ िमित नरहेको िवल िमित उ�ेख नरहेको िवल १000 टेकनाथ रे�मी, वडा नं. २

२८१ िमित नरहेको िवल िमित उ�ेख नरहेको िवल २000 टेकनाथ रे�मी, वडा नं. २

२८५ इ�धन िवलमा िमित नरहेको, क�ले, किहले, कहाँ , के �योजनमा �योग गरेको नखुलेको , लगवुक
नरहेको

८११४ इ�धन वापतको भु�ानी स�य संसार

२८५ स�झौताप� समावेश नरहेको १२००० इ�धन वापतको भु�ानी स�य संसार

२९६ पानी शुि�करण गन� मे�सन वापतको भु�ानी, काया�लयमा पानी शुि�करण गन� मे�सन नरहेको २६५९५ पूव�ली इ�टर�ाइजेजलाई भु�ानी

३०२ �च�लत िनयमानुसार मोवाइल फोन सुिवधा �व�प �दान ग�रएको भिनएता पिन िनयमानुसार �य�तो
नरहेको २००००। भ�दा विढको भु�ानीमा �याट रकम समावेश नग�रएको

४२५०० मोवाइल वु�झ�लने िवनीतकुमार यादव

३१४ मोवाइल वु�झ�लने �वा�थ शाखा र �वक�य सिचव भौचर नं.३०२ मा पिन िवनीतकुमार यादवलाई नै
मोवाइल वापतकै रकम भु�ानी ग�रएको पाईएको

३९९०३ िविनतकुमार यादव

�म भौचर
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३१९ वडा नं. ६ का जन�ितिन�धलाई सुिट�ङ सुिट�ङ वापतको भु�ानी रकम ५६६७० पशुपित इ�पो�रयम, सामान वु�ने,

राजे�वर�साद साह

३२० वडा नं. ४ का जन�ितिन�धलाई सुिट�ङ सुिट�ङ वापतको भु�ानी रकम ५६६७० पशुपित इ�पो�रयम, सामान वु�ने,

हा�न अ�सारी

३२१ जन�ितिन�धलाई सुिट�ङ सुिट�ङ वापतको भु�ानी रकम माग फाराम, ख�रद आदेश, ह�ता�तरणमा
आ.व. तथा िमित नरहेको

९१०१७ रामच�� यादव , वडा नं. ७ का अ�य�
(वु�झ�लने )

३५९ खाना, ना�ता तथा खाजा (िचया र पानी वाहेक ३९ �ल. भु�ानी क�ले �लएको िवलमा नखुलेको 11973 वडा नं. ४ , वेचुकुमार माझी

३७५ िवलमा िमित नरहेको, मम�त आदेश नरहेको, सवारी नं. नखुलेको १२३१५ अ�दलु कैयमु अ�सारी

३७९ स�झौताप� नरहेको ५०२३५ �ित�ण दिैनक

३८५ वडा नं. ३ का जन�ितिन�धलाई सुिट�ङ सुिट�ङ वापतको भु�ानी रकम, माग फाराम, ख�रद आदेश र
दा�खला �ितवेदनमा आ.व. तथा िमित नखुलेको

७५९९९ सुनसरी �टोस�, सामान वु�ने, सुकदेव
यादव

३८६ वडा नं. ८ का जन�ितिन�धलाई सुिट�ङ सुिट�ङ वापतको भु�ानी रकम, माग फाराम, ख�रद आदेश र
दा�खला �ितवेदनमा आ.व. तथा िमित नखुलेको

५३३६७ पशुपती इ�पो�रयम, सामान वु�ने,

हाितम अ�सारी

३८७ वडा नं. १ का जन�ितिन�धलाई सुिट�ङ सुिट�ङ वापतको भु�ानी रकम, माग फाराम, ख�रद आदेश र
दा�खला �ितवेदनमा आ.व. तथा िमित नखुलेको

४५९५७ पशुपती इ�पो�रयम, सामान वु�ने
नखुलेको,

३९२ काित�क, मं�सर र पुस मिहनाको माग ग�रएको तर िवल पेश माघ मिहनाको रहेको रकम १५७८५ वडा नं. ७ शंकर मेहता

४१० भपा�ईमा रकम वु�झ�लनेको द�तखत नरहेको ४०१०० आलम अ�सारी

४४५ १ मिहनाको इ�धन खच� मा� ८० �ल. दे�खएको �यसैले इ�धन वापतको विढ भु�ानी रकम ८७२० वडा नं. ६, कमलवहादरु आले
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४५० स�झौता प� नरहेको ४४३२५ वण�माला दिैनक

४५२ वठैक भ�ा वु�झ�लनेको भपा�ईमा वु�नेले नवुझेको पाईयो ६८०० आलम अ�सारी (�वा�थ शाखा)

४६७ सवारी नं. नखुलेको, मम�त आदेश नरहेको ४७२५ वडा नं. ४, वेचुकुमार माझी

४७४ जन�ितिन�ध पोसाक खच� भनी भु�ानी , वु�झ�लनेको नाम, पद साथै वुझाउनेको नाम, पद नखुलेको
साथै माग ग�रएको िमित, ख�रद िमित, दा�खला िमित नखुलेको

५६६७० पशुपित इ�पो�रयम वडा नं., ५

४७५ जन�ितिन�ध पोसाक खच� भनी भु�ानी , माग ग�रएको िमित, ख�रद िमित, दा�खला िमित नखुलेको ८०७०३ सुनसरी �टोस�,वडा नं. २

५०५ स�झौताप� नरहेको, तोक आदेश २५०००। को रहेको, भु�ानी वढी रहेको ४९२५० जनशता�दी

५४५ मम�त आदेश २०७७÷ १२÷४ को रहेको , माग िवल २०७७÷ १२÷१ कै रहेको , सवारी नंं. को १ ब
१३४५, मम�त खच�

१०७८६ इरफान अली

५५५ िमित उ�ेख नरहेको १५०० वडा नं. ६ का सिचव कमलवहादुरु
आले मगर

५५५ वठैक िमित नखुलेको ६००० वडा नं. ६ का सिचव कमलवहादुरु
आले मगर

६१८ स�झौता प� नरहेको २४६२५ �ित�ण दिैनक

६२० स�झौता प� नरहेको ५४१७५ स�य संसार

६२१ इ�धन वापत पाउने ५ �लटर मा�ै तर ८० �लटर वुझेको १०१९२ वडा नं. ६ कमलवहादरु आले

६४१ िमित नखुलेको िवल रकम १३८०० वडा नं. २ सिचव टेकनाथ रे�मी
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६४९ १ वटा वठैकमा ज�मा ६ जनाको उप��थित रहेको, खाजा÷ना�ता वापत (६जना ) को भु�ानी ५७१३५ वडा नं. ५, खु�वु िचया ना�ता तथा
िकराना पसल

६६४ फागुन स�मको भु�ानी मागमा चै�को िवल पेश ग�रएको रकम १६००० वडा नं. ८, सु�धरकुमार दास

६७० िमित नखुलेको िवल रकम ९६२८ वडा नं. ७, शंकर मेहता

६९५
र
६९६

सवारी नं. वा १५ च ३७८५, मम�त आदेश २०७८/२/२० को रहेको र िवल पेश चाही ँ
२०७७/१२/३० र २०७७/११/२६ को रहेको

८००८४ आिशष सिभ��सङ से�टर

७११ मम�त आदेश २०७८/२/२४ तर िवल पेश चाही ँ२०७८/२/१९ कै रहेको , गाडी नं. बा १५ च ३६८५ ७१३१२ आिशष सिभ��सङ से�टर

७४२ मम�त ग�रएको �यापटपको िववरण नखुलेको १८६१५ पुनमकुमारी मेहता

७९४ कुकर ख�रदको �योजन नखुलेको १५५० वेचुकुमार माझी

७९४ सवारी मम�त आदेश नरहेको ६१५० वेचुकुमार माझी

८०५ िमित नरहेको इ�धन िवल ३००० वडा सिचव , शंकर मेहता

८१० दा�खला अनुसार गाडीको �सट क�मर २ वटापदा� (ढोकाको) , १० वटा पदा� ( �यालको ), २० वटा 23500 पशुपित इ�पो�रयम काया�लयमा
�योगमा नरहेको पाइएको । असुल
उपर गनु�पन�

८१४ �याराम वोड� ख�रद ग�रएको, के कामका लािग ख�रद ग�रएको नखुलेको १३६०० सुिनलकुमार साह, वडा सद�य वडा
नं. ४

८४८ मम�त आदेश �वीकृत नरहेको ६२३३१ �गती आइटी सोलुसन

�म भौचर
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८५४ स�झौता प� नरहेको ११३२७५ जनशता�दी राि�� य दिैनक

८६१ स�झौता प� नरहेको ३९४०० �ित�ण दिैनक

८६३ स�झौता प� नरहेको १०५५७२ �स�पल एड िमिडया �ा.�ल.

संघीय सरकार ह�ता�त�रत - चालु तफ�

१५८ सौय� व�� जडान ग�रएको �मािणत ह�ने कागजात ( फोटो ) ह� नरहेको, कर कि� नग�रएको, काय�
स�प� �ितवेदन पिन नरहेकोले

३००००० अ�ट� ा सन इनज� असुल गनु�पन�

२५९ िमित नरहेको िवल पेश ३१७७५ एकता कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड

३२७ ख�रद आदेश, दा�खला �ितवेदन, ह�ता�तरण नरहेको ३४९५० मनोज स�लायस�

ज�मा 20,64,968 -

७९ छा�वृ�ी िनकासा 
�थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवं िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने काय��मसँग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ मा
िव�ालयबाट भ�रने शैि�क त�या� (IEMIS) मा �िव� त�यांकलाई स�ब��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�या�सँग स�यापन गराई िश�ा अ�धकृतबाट
�मािणत गरी सोका आधारमा छा�वृ�ी िनकासा िदनुपन� �यव�था छ।पा�लकाले िव�ालयलाई िनकासा िदँदा अ�ाव�धक शैि�क त�या� २०७७ र सोको स�यापन बेगर
गो.भौ.न १६१-१०७८।१।६४ बाट � १९,४५,९००.०० िव�ालयह�लाई उपल�ध गराएको छ । उ� रकम स�ब��धत िव�ालयले िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरेको
भरपाईह� �ा� गरेको दे�खदनै । पा�लकाले उपल�ध गराएको छा�वृ�� रकम स�ब��धत िव�ाथ�ह�मा िवतरण भए नभएको िनयिमत अनुगमान गरी िववरण अ�ा�धक रा�नु
पद�छ ।
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८० िनःशु�क पा�पु�तक अनुदान 

िश�ा सशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� नेपाल सरकारबाट स�ब��धत आ�थ�क वष�को लािग �वीकृत काय��म काया��वयन पु��तकामा तोिकए बमो�जम गनु�पन� �यव�था
छ । काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को कृयाकलाप नं २.४.६.१ अनुसार गत वष�को ई.िम.स (IEMIS) को आधारमा दो�ो चौमा�सकिभ� ७५ �ितशत रकम
िनकासा िदनुपन� र नयाँ ई.िम.स �ा� भएपिछ िव�ाथ� सं�या यिकन गरी िव�ालयले पु�तक ख�रद गरेको िवल भरपाईको आधारबाट त�या� िभडान गरी थप
पा�पु�तकको रकम िनकासा िदनुपन� �यव�था भएकोमा िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को च.नं.३९५, िमित २०७८।२।२५ को को प�रप�ानुसार कोिभड-१९ को
कारण शैि�क स� २०७८ को ई.िम.स. तयार नभएकोले पुरै रकम िनकासा पठाउन िनद�शन भएको छ । पा�लकाले गो.भौ.नं.१९४-२०७८।२।११ बाट ७५ �ितशत
पा�पु�तक अनुदान बापत � ३४०१४१०/७५ िव�ालयलाई िनकासा िदएकोमा पुनःभौ.नं. ३३७-२०७८।३।२५ बाट थप पा�पु�तक बापत � ४,००,०००/- िनकासा
िदएको छ। प�रप�का आधारमा िनकासा िदएको रकम शैि�क स� २०७८ को िव�ाथ� भना� सं�या र अ�ाव�धक ई.िम.स को आधारमा उ� रकम यथाथ� िव�ाथ�लाई
िवतरण गन� पा�पु�तक ख�रद भए नभएको हालस�म पिन एिकन गरेको छैन । िव�ाथ� सं�या र पा�पु�तक ख�रद र िवतरण भरपाई िभडान गरी खच� रकम एिकन
गनु�पन� तथा िभडानबाट बिढ रकम िनकासा दे�खएमा संघीय स��त कोष िफता� दा�खला गनु�पन� दे�ख�छ ।

८१ िदवा खाजा 
िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को अनुसूची ४ मा िव�ालयबाट िदवा खाजा �यव�थापनका स�ब�धमा दईु मोडलह�को
�यव�था गरेको छ । उ� मोडल अ�तरगत िव�ालयलमानै खाजाको �यव�था गन� वा वालवा�लकालाई आव�यक पन� खाजा घरबाटै तयार गरी पठाउन लगाउने र िव�ालयले
तोिकएबमो�जमको �ित िव�ाथ� लागत अनुदान स�ब��धत िव�ाथ�को अिभभावकलाई उपल�ध गराउने उ�ेख छ । यस पा�लका अ�तरगतका िव�ालयह�का लािग िदवा
खाजाको लािग गो.भौ.नं. १६१-२०७८१।१४ बाट � ३४,५४,७१०.००, ३०४-२०७८।३।२२ बाट � १८,१३,६२० र ३३७-२०७८।३।२५ बाट � १,००,६२०.००
गरी � ५३,६८,९५०।०० अनुदान उपल�ध गराएको छ । काय��म काया��वयन पु��तकामा उ� रकम उपल�ध गराउँदा िवगतको िनकासा रकम सदपुयोग भएको सुिन��चत
गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िवगतमा उपल�ध गराएको रकमको सदपुयोगको सुिन��चत गरेको दे�खदनै । िव�ालयल �यव�थापन सिमितबाट छनौट भएको खाजा
खुवाउने मोडल पा�लकामा अिभलेख राखेको पाइएन । िनद�िशकाले तोकेबमो�जमको खाजा खुवाएको एिकन वेगर रकम उपल�ध गराएको अिनयिमत दे�खएको �

५,३६८,९५०

८२ बैठक भ�ा स�ब�धी
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८२.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी
रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल�
कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । खु�वु कुमारी साहले वोलप� मु�यांकन सिमितको वठैक
भ�ा िवतरण गरेको िवल भरपाई पेश गरेको आधारमा � ३५,०००।०० शोधभना� भु�ानी गरेकोमा िनजले ३ वटा वठैकको मा� वठैक
माइ�यटु पेश गरेको दे�खयो । वठैक माइ�यूट वेगर २ वटा वठैकको ७ सहभािगलाई भु�ानी गरेकोले वठैकको माई�यटु पेश गनु�पन� अ�यथा
� १४०००।०० असुल गनु�पन� दे�ख�छ।

१४,०००

८२.२ उ� ५ वठैक म�ये पेश भएका वठैक माइ�यूट परी�ण गदा� पिहलो वठैक वोलप� खो�नको लािग बसेको, दो�ो वठैक मु�यांकन सिमित
गठन गन� बसेको तथा ते�ो बोलप� मु�याँकन सिमितको वठैक बसी वोलप� मु�याकन गरी �सफा�रश गरेको दे�ख�छ । अथ� म��ालय
काय� संचालन िनद�िशका,२०७५ को प�र�छेद ७ मा काया�लय समयमा बसेको वठैकको भ�ा भु�ानी नगन� तथा वठैकमा आम���त
सद�यका �पमा थप �यि�ह� रा�न नपाइने तर िवशेष� सेवा आव�यक परेको अव�थामा वढीमा ३ जनास�म मा� आम���त
सद�यलाई वठैक भ�ा भु�ानी िदन सिकने उ�ेख छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को दफा १४७ बमो�जमको वोलप�
मु�यांकन सिमित ४ सद�यीय मा� ह�ने उ�ेख छ ।तसथ� मु�यांकन सिमितका लािग तोिकएका �यि� वाहेकका ३ जना कम�चारीलाई
आम���त सद�यको �पमा सहभािग गराई खच� लेखेको माइ�यटु पेश भएको ३ वठैकको � ९०००।०० तथा बोलप� काया�लय समयमा
खोलेकोले वोलप� खो�दाको वठैक भ�ा � ४,०००।०० समेत � १३०००/- भु�ानी िदन निम�ने दे�खएकोले उ� रकम असुल
गनु�पद�छ।

१३,०००

८३ २७ २०७८-३-२८ �ज�सी सामान दा�खला 
वालमै�ी तथा �िव�धमै�ी क�ाकोठा �यव�थापनका लािग LED ह�तानतरण काय��म अ�तरगत िविभ� १२ िव�ालयह�का लािग ३२ इ�चको एलईिड िटिभ ख�रद गरी
�ी हरी ट� ेडस�लाई � ४,५०,०००।०० भु�ानी गरेको छ । उ� िटिभ ख�रदको लािग �पेिशिफकेशन खुलाई लागत अनुमान तयार गरेको दे�खदनै । �पेिशिफकेशन र लागत
अनुमान तयार बेगर ख�रद गरी िविभ� िव�ालयह�लाई िवतरण गरेको जनाएकोमा सोको �पेिशिफकेशन र ख�रदमा �ा� सुिवधा सिहतको �ज�सी दा�खला गरेको �माण
पा�लकाले �ा� गरको दे�खदनै । उ� टे�लिभजन स�ब��धत िव�ालयले �ा� गरी �पेिशिफकेशन खुलाई �ज�सी दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� दे�ख�छ ।

४५०,०००
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८४ सेिनटरी �याड ख�रद
सेिनटरी �याड ख�रदको लािग भएको ई- िबिडंग खो�न, सोको मु�यांकनको लािग सिमित गठन गन� र मु�याँकन सिमित�लले मु�यांकन गरी �सफा�रश गन� िन�नानुसारका
कम�चा�रह�को उप��थितमा ३ वटा वैठक बसेको जनाई � ३१,५००।०० रामच�� यादव माफ� त भु�ानी भएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन्

८४.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को दफा १४७ बमो�जमको वोलप� मु�यांकन सिमित ४ सद�यीय मा� ह�ने उ�ेख छ ।साथै अथ�
म��ालय काय� संचालन िनद�िशका,२०७५ को प�र�छेद ७ मा काया�लय समयमा बसेको वठैकको भ�ा भु�ानी नगन� तथा वठैकमा
आम���त सद�यका �पमा थप �यि�ह� रा�न नपाइने तर िवशेष� सेवा आव�यक परेको अव�थामा वढीमा ३ जनास�म मा� आम���त
सद�यलाई वठैक भ�ा भु�ानी िदन सिकने �यव�था गरेको छ । सेिनटरी �याड ख�रदको लािग भएको ई- िबिडंगको मु�यांकनको लािग
पा�लकाले ८ सद�यीय सिमित गठन गरेकोले तोिकएको भ�दा वढी ४ जनाको ३ वटा वठैकको खच� � १२०००।०० असुल गनु�पन�
दे�खएको छ ।

१२,०००

८४.२ ई- िबिडंग काया�लय समयमा खो�लएको र काया�लय समयमा वसेको वठैकको भ�ा िदन निम�ने दे�खएकोले ४ जनाको १ वठैकको भ�ा
� ४०००।०० असुल गनु�पन� दे�खएको छ ।

४,०००

८५ गाउँपा�लका चालु �वा��यतफ�
पा�लकाले �वा��य तफ�  � ४० लाख बजेट �व�नयोजन गरेकोमा १५ लाख �वा��य सं�थालाई स�ालन अनदुान �दने र
वाँक� २५ लाख औषधी ख�रद गन� काय��म �वीकृत गरेको छ । यस स�ब�धमा देिखएका �यहोराह� �न�नानसुार रहेका
छन ्
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८५.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ३ मा साव�जिनक िनकायले ख�रद कारवाही तयारी गदा� ख�रद आव�यकता िववरण र
प�रमाण एिकन गनु�पन� र िनयम ५ मा ख�रद माग �ा� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िनशू�क िवतरणको लािग आव�यक पन� औषधीको
लािग अथोराइ�ड �टक लेभल AOC र इमेज��सी अड�र पोइ�ट EOP िनधा�रण गरी औषधी आपूित� �यव�था िमलाउनुपन�मा
िन�नानुसारको ख�रदमा ख�रद माग �ा� नगरी िवगत आ�थ�क वष�मा मौ�दात रहेका आषधीह� सोझै ख�रद गरेको छ ।

�स.न औषधी िववरण गतको वाँक� सोझै ख�रद

1. Paracetamol 500 mg ५५९०० १००००

2. Ibuprofen 400 mg १२०५० ५०००

3. Metronidazole 400 mg १९५०० ५०००

4. Cipro 250 mg १५४०० ३०००

5. Amoxicillin 500 mg ७५०० ५०००

6. Amoxicillin 250 mg २४४०० ३०००
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८५.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ९ बमो�जम साव�जिनक िनकायले कुनै ख�रद गनु�पदा� खु�ा �पमा वोलप� आ�हान गरी गनु�पन�छ र
दफा २६(६) मा कुनै वोलप�दाताले आपसमा िमलेमतो गरी वोलप� दा�खला गरेको �मािणत भएमा �य�ता वोलप�ह� र� ह�ने �यव�था
गरेको छ । यस काया�लयले आ�हान गरेको औषधी ख�रद स�ब�धी िशलव�दी दरभाउप� २३ वटा िवि� भएकोमा ३ वटा मा� पेश ह�न
आएको तथा लागत अनुमान भ�दा ४.७ �ितशत घटीमा ठे�का �दान गरेको दे�ख�छ । िवि� भएका जित वोलप� दा�खला नभएको तथा
�यून सं�यामा वोलप� दा�खला भएकोले वोलप�मा �यून �ित�पधा� भएको दे�ख�छ । �ित�पधा� �यून ह�नुका कारणह�मा काया�लयले
वोलप�दाताको िमलोमतो स�व�धमा �यान पुर् याएको दे�खदनै । वोलप�मा अ�धक �ित�पधा� गराउनेतफ�  काया�लयले �यान िदनु पद�छ ।
िशलव�दी दरभाउप�ह� �थानीय पि�काह�मा मा� �काशन गरेकोले समेत �यून �ित�पधा� भएको दे�खएकोले राि�� य �तरको पि�कामा
सूचना �काशन गरी ख�रद �ि�यालाई �ित�पध� र िमत�ययी बनाउनु पद�छ ।

८५.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम 84 (9क) मा �सलब�दी दरभाउप� स�ब�धी पिहलो पटकको सूचना बमो�जम पेश भएका
दरभाउप� म�ये �यूनतम ३ वटा दरभाउप� सारभूत �पमा �भाव�ाही ह�ने अव�थामा मा� सबैभ�दा कम कबोल अ� रहेको दरभाउप�
�वीकृितका लािग मू�या�न सिमितले छनौट गनु�पन� �यव�था छ। यस पा�लकाले औष�ध ख�रद स�ब�धी �सलब�दी दरभाउप� आ�हान
गरेकोमा २३ वटा दरभाउप� िवि� भएकोमा ३ वटा मा� पेश भएको तथा २ वटा बोलप� मा� सारभुत �पमा �भाव�ाही रहेको दे�ख�छ ।
पेश भएका दरमाउप� म�ये ३ वटा दरभाउप� सारभूत �पमा �भाव�ाही नभएको अव�थामा समेत दरभाउप� �वीकृत गरी ख�रद गरेको
छ। िनयमावली बमो�जम दो�ो पटक सूचना जारी गनु�पन�मा सो नगरेकोले बोलप� �ित�पध� ह�न सकेको दे�खएन। ऐनले तोकेको �ि�या
पुरा गरी ख�रद गन�तफ�  �यान िदनु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np119 of 225

८६ िवओ�यूमा तोिकएको भ�दा वढी दरमा ख�रद 

पा�लकाले ६२ �कारका औषधीह�को लािग � १८०१०८४।०० को औषधी ख�रद गरेकोमा सोही वरावरको रकम भु�ानी गरेको जनाई आपूत�कले कबोल गरेको �ित
इकाई दर भ�दा िन�नानुसारको औषधीह� वढी दरमा ख�रद गरको दे�ख�छ ।यस स�ब�धमा परी�ण गदा� �यून मू�यांिकत सारभुत �पमा �भाव�ाही �सलब�दी
दरभाउप�दाता ड� ग इ�टरनेशनलले पेश गरेको दरभाउप� स�ब��ध कागजातको BOQ आइरटमा Azithromycin 250 mg Tab. �ित �ावलेट � ०.५० मा आपूत� गन�
गरी दर कबोल गरेकोमा काया�लयले तुलना�मक ता�लका तयार गदा� �ित �ावलेट � १५-/ ले गणना गरी सोही अनुसार �ुटीपुण� स�झौता गरी बढी दरमा भु�ानी गरेको
दे�खयो। यसैगरी �सलब�दी दरभाउप� कबोल गरेको भ�दा बढी दरमा अ�य आइ�मको समेत स�झौता गरी भु�ानी गरेको छ। दरभाउप� मू�या�न गदा� �ुटीपूण� मू�या�न
गरी दरभाउप�दाताको कबोल दर भ�दा बढी दरमा स�झौता गरी भु�ानी िदन �सफा�रस गन� बोलप� मू�या�न सिमित तथा संल� �ज�मेवार �यि�लाई जवाफदेही बनाई बढी
भु�ानी रकम असुल गनु�पद�छ ।

�स.नं. औषधीको नाम िवओ�यू मा उ�ेख दर ख�रद दर फरक दर ख�रद प�रमाण अ�धक �ययभार

1 Metronidazole 200 mg Tab 0.05 0.5 0.45 20000 9000

2 Metronidazole 400 mg Tab 2.87 2.9 0.03 20000 600

3 Ciprofloxacin 500 mg Tab 7.43 7.5 0.07 25000 1750

4 Amoxicillin 500 mg Tab 7.23 7.3 0.07 20000 1400

5 Amoxicillin 250 mg Tab 0.05 1.5 1.45 20000 29000

6 Amoxicillin 125 mg Tab 2.48 2.5 0.02 30000 600

7 Ferrous sulfate Iron\folic Acid 0.05 0.95 0.9 50000 45000

8 Ranitidine 150 mg Tab 2.66 2.8 0.14 20000 2800

9 Azithromycin 250 mg Tab 0.5 15 14.5 5000 72500

ज�मा 162650

१६२,६५०

८७ औष�ध ख�रद
साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ को �नयम ८५ को उप�नयम १(क) मा �बस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले
राि��य �तरको समाचारप�मा सूचना �काशन गर� तोकेको �ब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� स�कने �यव�था छ ।गाउँ पा�लका चाल ु�वा��य तफ�
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 औषधी ख�रदमा � २५,००,०००।०० बजेट �यव�था गरेकोमा तो�कएको ���या परुा नगर� � २३,००,५३८।०० को औषधी ख�रद गरेको छ
।पा�रत बजेटमा � २५,००,०००।०० भएताप�न स�ु �णा�लमा � ३४०००००।०० औषधी ख�रद िशष�कमा �व�नयोजन भएको देिख�छ । यस
स�ब�धी देिखएका �यहोराह� �न� नानसुार छन्
: 

�स.न भौ न र िमित फम�को नाम ख�रद रकम

१. गा पा �वा��य चालु

१.१ २-२०७७।६।१९ मेिडसे�स इ�टरनेशनल ४९९४५४ सोझै

१.२ ३-२०७७।६।२६ ड� ग इ�टरनेशनल फाम�िश १८०१०८४ िशलव�दी

२. गा पा चालु

२.१ १२-२०७७।१२।१७ ल�मी �ी फाम�िश ४९९६३४ सोझै

२.२ २९२-२०७८।३।२२ �सिभल मेिड�सन स�लायस� ३३९२३५ सोझै

२.३ १६-२०७८।३।२२ संघ सशत� �सिभल मेिड�सन स�लायस� १५८३६५ सोझै

३ गा पा चालु िश�ा

३.१ १२-२०७७।११।९ यूिदप मेिडको स�लायस� ४४९८३८ सोझै

ज�मा ३७४७६१०

आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड ह�नुपन� औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई
रा�ने नगरेको तथा उ�
औष�ध िब��को लािग होइन भिन िन:शु�क िवतरणको लोगो खुलाएको �माण समावेश नभएको,
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आपूित� भएका औषधी एंवम 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 ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन�मा एकमु� घटाउने गरेको ।

तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोिकएको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको नभएको एक�न गरी
ह�ता�तरण तथा ख�रद गरीएको 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 ।

८८ बढी दरमा ख�रद

८८.१ २९२ २०७८-३-२२ पा�लकाले िविभ� पटक सोझै औषधी ख�रद गदा� आ�थ�क वष�को शु�मा �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमबाट ख�रदको लािग तयार गरेको
लागत अनुमानको दर भ�दा वढी दरमा सोझै ख�रद गरेको छ । पा�लकाको िवगतको औषधी खच� प�रमाण र मागको आधारमा वा�तिवक
आव�यक प�रमाण एिकन वेगर ख�रद गरेको तथा पटक पटक सोझै ख�रदमा वढी दरले भु�ानी गरेकोले पा�लकालाई अ�धक �ययभार
परेको रकम िनयिमत दे�खदनै ।

�स.नं. औषधीको नाम लागत अनुमान/अ�य ख�रदको
दर

सोझै ख�रद
दर

फरक
दर

ख�रद
प�रमाण

अ�धक
�ययभार

1 Paracetamol 500 mg 0.84 1 0.16 10000 1600

2 Ciprofloxacin 500 mg 7.43 7.8 0.37 5000 1850

3 Amoxicillin 500 mg 7.3 7.8 0.5 3000 1500

4 Amoxicillin 250 mg 1.5 4.8 3.3 5000 16500

5 Amoxicillin 125 mg 2.5 3 0.5 6000 3000

6 Amlodipine 5 mg 4.65 5 0.35 10000 3500

7 Metformin 500 mg 1.95 3 1.05 10000 10500

९४,४००
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8 Iron\folic Acid 0.95 2 1.05 10000 10500

9 Vitamin B complex
Tab

1.1 3.5 2.4 5000 12000

10 Azithromycin 500 mg 15 28 13 2000 26000

11 ORS Packet 8 9.9 1.9 500 950

12 Metronidazole 400
mg

2.9 3.7 0.8 5000 4000

13 Zinc 20 mg 3 4 1 2500 2500

ज�मा 94,400

८८.२ ९ २०७७-१०-२१ �देश सशत� तफ�  पा�लकालाई फो�लक ए�सड औषधी ख�रदका लािग � ५ लाख बजेट �ा� भएको छ । उ� बजेटबाट पा�लकाले
इ�माइल मेिड�सन स�लायस�सँग ३२३००० �ाबलेट �ित �ाबलेट � १ �पैयाँ ५० पैसाको दरले ख�रद गरेको छ । उ� औषधी
पा�लकाले ख�रदको लािग लागत अनुमान तयार गदा� �ित �ाबलेट � ९५ पैसा उ�ेख गरेको छ भने िशलव�दी दरभाउप�मा उ�
औषधी ५ पैसा �ित �ाबलेटमा ख�रद गरेको छ । पा�लकाले आव�यक स�पुण� औषधीह� एकमु� ख�रद गरेको अव�थामा �
.४६८३५०।० बचत ह�ने दे�ख�छ । िविभ� पटक सोझै ख�रद गदा� बजेटको सही सदपुयोग ह�न नसकेको तथा आ�थ�क वष�को शु�मा
िशलव�दी दरभाउप�को मा�यमबाट ख�रदको लािग तयार गरेको लागत अनुमानको दर ९५ पैसा भ�दा � १ �पैयाँ ५ पैसाको वढी दरमा
सोझै ख�रद गरेको छ । आव�यक प�रमाण एिकन वेगर ख�रद गरेको तथा पटक पटक सोझै ख�रदमा वढी दरले भु�ानी गरेकोले
पा�लकालाई अ�धक �ययभार परेको दे�खएको �.

३३९,१५०

८९ िनद�िशकाको पालना 
वािष�क काय��ममा कृ�रोगको िवरामी, प�रवार तथा िछमेक�को स�पक�  परी�ण तथा LPEP सेवाको िनर�तरता िदने उ�ेख छ। उ� काय��म स�ालन गदा� �वा��य
कम�लाई २ िदन मिहला �वा��य �वयम् सेिवकालाई 1 िदन र �वा��य सिमितका सद�यलाई १ िदन अिभमु�खकरण गनु�पन� उ�ेख छ। तर काय��म म.�वा.से. लाई
सहभागी नै नगराएको, �वा��यकम�लाई 2 िदन अिभमु�खकरण गनु�पन�मा १ िदनमा� गरेको दे�ख�छ। यसरी काय��म स�ालन िनद�िशका अनु�प काय��म स�ालन
नगरेकोले खच� अनु�प �ितफल �ा� नह�ने दे�ख�छ। �ितफल �ा� न ह�ने गरी काय��म संचालन गनु�पद�छ ।
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९० औषधी तथा स�ज�कल सामानको अिभलेख 

पा�लकाले आव�यकता पिहचान लागत अनुमान र �पेिशिफकेशन तयार नगरी िन�नानुसारका औषधी तथा स�ज�कल सामान ख�रद गरी भु�ानी गरेको छ । उ�
सामानह�को �ज�सी दा�खला र खच�को िववरण तयार गरेको दे�खदनै । �याब सामा�ी पशु औषधी र आयूव�दीक औषधीको स�ब�धमा िवगतको उपयोगको िववरण सिहत
यस वष�को प�रमाण िनधा�रणको आधार तथा �ज�सी आ�दानी र खच�को िववरण पेश नभएको �.

�स.न भौ.न र िमित फम�को नाम औषधी तथा स�ज�कल सामानको िववरण रकम

१ १०।२०७७।११।१९ �वा��य चालु िद�यांिश स�लायस� �याब सामा�ी ९८९८०

२ ७।२०७७।९।२४ �वा��य चालु अनुपमा भेटे�रनरी औषधी पसल पशु औषधी ९९४६९

३ ६।२०७७।९।२४ �वा��य चालु अनुपमा भेटे�रनरी औषधी पसल पशु औषधी ९९९९३

४ १६।२०७७।६।२६ सशत� चालु पशुपित आयूव�द भवन �ा �ल १० �कारका आयूव�दीक औषधी १०००००

५ १७।२०७७।६।२६ सशत� चालु पशुपित आयूव�द भवन �ा �ल ५ �कारका आयूव�दीक औषधी ८५०००

६ १८।२०७७।६।२६ सशत� चालु पशुपित आयूव�द भवन �ा �ल १६ �कारका आयूव�दीक औषधी १०००००

७ १२०।२०७७।११।१२ �कृित आयूव�द स�लायस� ९ �कारका आयूव�दीक औषधी ९९९८५

८ ४८।२०७७।८।२३ �कृित आयूव�द स�लायस� २१ �कारका आयूव�दीक औषधी २२००००

९ २२८।२०७८।३।१३ का�या आयूव�द फमा� १३ �कारका आयूव�दीक औषधी ९७३४०

ज�मा १०,००,७६७

१,०००,७६७
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९१ काय��म काय�ता�लका 
पा�लकालाई संघीय सशत� �वा��यतफ�  � 2,06,00,000।– �ा� भएको छ। सो रकम िविभ� 28 वटा काय��मह� स�ालन गन� तथा पिहलो चौमा�सकमा � 54,33,100,

दो�ो चौमा�सकमा � 80,54,450।– र ते�ो चौमा�सकमा � 70,70,450।– खच� गन� गरी काय�ता�लका सिहतको िववरण तयार गरेको छ । यसरी तयार गरेको
काय�ता�लकामा मा�सक खच� अनुमान िववरण र वािष�क ख�रद योजना तयार गरी �वीकृत गराएको छैन ।

९२ 106 २०७७-६-२५ वढी भु�ानी
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र कागजात
संल� ह�नुपन� �यव�था छ । फे�सी च�पल बनाउने ता�लम स�ालनको लािग ��ताव �वीकृत भएको ��तावक �ी गौरी भ� म�टी टे��नकल कलेजले �ित �यि� �
१९९८०।०० ला�े उ�ेख गरी छनौट भएको र िनजलाई २० जनालाई ता�लम �दान गन� काया�देश िदएकोले सोही बमो�जम � ३९९६००।०० मा� भु�ानी िदनुपन�मा
संझौतानुसारको � ४९९५००।०० भु�ानी िदएकोले वढी भु�ानी िदएको असुल गनु�पन� दे�खएको �
: 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम ५ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल भरपाई �माण र
कागजात संल� ह�नु पन� �यव�था छ । सीप िवकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी अ�तरगत फे�सी च�पल बनाउने ता�लम स�ालनको लािग माग गरेको ��तावमा �यून
कवोलकता� �ी गौरी भ� म�टी टे��नकल कलेजले १० िदनको ता�लम �ित�य�� � १९९८० ला�े ��ताव पेश गरेको र काया�लयले २० जनालाई ता�लम �दान गन�
काया�देश िदएकोले सोही बमो�जम � ३९९६००।० भु�ानी िदनुपन�मा � ४९९५००।० भु�ानी गरेकोले िनजले पेश गरेको भ�दा वढी भु�ानी भएको दे�खएको �
९९९००।० असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

�म कम�चारीको नाम असुली रकम

९२.१ �ी गौरी भ� म�टी टे��नकल कलेज ९९,९००

९९,९००

९३ सोझै ख�रद 

सोझै ख�रदः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा ख�रद गदा� �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा–टु�ा पारी ख�रद गनु� ह�दनै भ�े �यव�था रहेको छ। साव�जिनक
ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८४(१) मा �.२० लाख �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको मालसामान वा अ�य सेवा �सलब�दी दरभाउप� आ�हान गरी ख�रद गन�
सिकने, िनयम ८५(१) मा �.५ लाख �पैयाँस�म लागत अनुमान भएको मालसामान सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था रहेको छ भने िनयम ८५(१ख) मा एक आ�थ�क वष�मा
एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमाभ�दा बढी रकमको वा एउटै �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट एकपटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नपाउने �यव�था रहेको छ।मसल�द
तथा काया�लय समा�ी िशष�कमा � ८६,७०,०००।०० िविनयोजन भएकोमा � ८६,६९,०६६।०० खच� भएको छ । काया�लयका लािग आ�यक सामा�ीको स�ब�धमा

९१२,२१८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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वोलप� नगरी वष�भ�रनै पटक पटक गरी सोझै ख�रद गरेको छ । काया�लय समानह� �टेशनरी सामानह�ले लागत अनुमान वेगर पटक पटक सोझै ख�रदको िववरण
िन�नानुसार रहेको छ । पटक पटक सोझौ ख�रदको मा�यमबाट �ित�पधा� बेगर ख�रद गरेको िनयिमत दे�खदनै ।

�स.न. भौ.न. र िमित फम�को िववरण रकम

1 १२१।२०७७।६।२६ चौधरी इ�पे�स १९९५०

2 ३४८।२०७७।१०।४ चौधरी इ�पे�स १६०५६

3 ३५३।२०७७।१०।४ चौधरी इ�पे�स ९२३२७

4 ८६९।२०७८।३।२८ चौधरी इ�पे�स २१२७४२

5 ८७१।२०७८।३।२८ चौधरी इ�पे�स ६०४५५

6 ३५१।२०७७।१०।४ ल�मी �टेशनरी से�टर/ल�मी ि���ट� �ेस १९८००.००

7 ३५०।२०७७।१०।४ सुनसरी ट� ेडस� १०९७५.००

8 ४६१।२०७७।११।१२ सुनसरी ट� ेडस� १५०००.००

9 १५१।२०७७।७।२ मनोज पेपर व�स १६९४१६

10 ३५२।२०७७।१०।४ मनोज पेपर व�स ९८३६५

11 ५७०।२०७७।१२।१८ मनोज पेपर व�स १९७१३२

ज�मा ९१२२१८

९४ ता�लमको न�स� ५३,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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यस पा�लकाले साव�जिनक खच� स�ब�धी कुनै मापद�ड तथा िनद�िशका बनाएको छैन । अथ� म��ालय काय� संचालन िनद�िशका,२०७७ को प�र�छेद ७ को िनद�शन न�बर
७.१.१५ को �स.नं. ४ मा ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट संचा�लत सबै �कारका ता�लमका �ोत �यि�/�िश�कको पा�र�िमक, सहायक �तरको �थानीय �तरमा
काय�प� बापत � ८००।– र क�ा स�ालन वापत � ७००।– भु�ानी गन� �यव�था छ । तर सोही बँुदामा स�ब��धत काया�लयले संचालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको
�ोत �यि� भएको अव�थामा क�ा �लए वापतको पा�र�िमक पाइने छैन तर काय�प� वापतको रकम पाउने छ भ�े �यव�था रहेको छ। यस काया�लय�ारा स�ा�लत
िन�नानुसारका ता�लममा काया�लयकै कम�चारीले क�ा �लएको अव�थामा समेत काय�प� र क�ा स�ालन वापत समेत �ितक�ा � २०००।– स�म भु�ानी गरेको
दे�खएकोले न�स� अनु� पको काय�प� बापत मा� पा�र�िमक पाउनेमा क�ा वापत पिन भु�ानी िदएकोले न�स� भ�दा बिढ �िश�ण भ�ा भु�ानी भएको दे�खयो। ता�लमको
न�स� अनुसार खच� गरेकोले काया�लयलाई थप �ययभार परेको र िमत��यता कायम नभएको दे�खएकोले न�स� भ�दा बढी भु�ानी भएको � ५३६००।- संिचतकोष दा�खला
गनु� पद�छ।

�.सं. भौ.न र िमित �िश�क क�ा भु�ानी दर भु�ानी ह�नुपन� दर वढी दर असुल गनु�पन� (कर वेगर)

१ २२-२०७७।५।८ �रि� रमण िघिमरे (वा�) ४ २००० १५०० ५०० २०००

राम च�र� मेहता ४ २००० ८०० १२०० ४८००

शोभा कुमारी मेहता ४ २००० ८०० १२०० ४८००

२ ५-२०७७।९।३ गा पा चालु िश�ा िडि�राम अ�धकारी (वा�) ४ ४००० १५०० २५०० १००००

मनोज कुमार मेहता (वा�) ४ २००० १५०० ५०० २०००

पु�पर�न गुभाजु ४ २००० १५०० ५०० २०००

३ ३१५-२०७८।३।२३ संघ सशत� राम च�र� मेहता ५ ३००० ८०० २२०० ११०००

आलम अ�सारी ५ ३००० ८०० २२०० ११०००

अशोक कुमरा उराव ५ १४०० ८०० ६०० ३०००

पुजा प�रयार ५ १४०० ८०० ६०० ३०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा ५३६००

९५ ता�लमको अनुगमन भ�ा 
गाउँ तथा नगरपा�लका सभाका सद�यह�को सुिवधा स�व��ध ऐन, २०७५ कोदफा ३ को अनुसूची १ अनुसार पदा�धकारीलाई गाउँ सभाका सद�यलाई अनुगमन �ितवेदन
पेश गरीसकेपछी अनुगमन भ�ा सुिवधाको �यव�था गरेको छ। यस पा�लकाका िन�नानुसारको ता�लमह� गाउँपा�लकाको सभाहलमा स�ालन भएकोमा सो समेतको
अनुगमन गरेको भिन िन�नानुसारको पदा�धकारीह�लाई अनुगमन भ�ा िदएको दे�ख�छ । साथै सोही पदा�धकारीह�लाई ता�लमको न�स�मानै उ�ेख नभएको संयोजन र
सिम�ा भ�ा समेत उपल�ध गराएकोले काया�लय समयमा काया�लयकै सभाहलमा भएको ता�लमको अनुगमन खच� तथा न�स�मा �यव�था नभएको िशष�कको खच�
औिच�यपुण� नदे�खएकोले असुल गनु�पन� �.

�स.न. भौ.नं. र िमित ता�लमको िववरण पदा�धकारीको नाम अनुगमन
िदन

दर रकम संयोजन र
सिम�ा खच�

१ ५।२०७७।९।३ 

िश�ा चालु रमेशच�� ित��सनाको
पे�क� फ�य�ट

इिमस अिभमु�खकरण
ता�लम

अ�य� महे�� �साद यादव २ १००० २००० ०

२ उपा�य� पुनम कुमारी मेहता २ १००० २००० ०

३. �मुख �शासक�य अ�धकृत राम
च�र� मेहता

२ १००० २००० ३०००

४. लेखा अ�धकृत महेश राना मगर २ १००० २००० ३०००

ज�मा ८००० ६,०००

�स.न. भौ.नं. र िमित ता�लमको िववरण पदा�धकारीको नाम अनुगमन
िदन

दर रकम

1 १३।२०७७।११।९ 

िश�ा चालु रमेशच�� ित��सनाको पे�क� फ�य�ट
वालिवकास काय�कता�ह�लाई
म�टे�वरी ता�लम

अ�य� महे�� �साद यादव ३ १००० ३०००

३४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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2 उपा�य� पुनम कुमारी मेहता २ १००० २०००

3 राम च�र� मेहता ३ १००० ३०००

4 लेखा अ�धकृत महेश राना मगर २ १००० २०००

5 अ�धकृत वस�त �भा खनाल २ १००० २०००

ज�मा १२०००

1 १८।२०७७।१२।०४ िश�ा चालु रमेशच��
ित��सनाको पे�क� फ�य�ट

िव�ालय लेखांकन स�ब�धी
ता�लम

अ�य� महे�� �साद यादव २ १००० २०००

2 उपा�य� पुनम कुमारी मेहता २ १००० २०००

3 �मुख �शासक�य अ�धकृत राम
च�र� मेहता

२ १००० २०००

4 अ�धकृत वस�त �भा खनाल २ १००० २०००

ज�मा ८०००

कुल ज�मा २६०००

९६ यातायात खच� 
अथ� म��ालय काय� संचालन िनद�िशका,२०७७ को प�र�छेद ७ मा सहभागीको �मण खच� सहभागीको आतेजाते खच�को स�ब�धमा साव�जिनक यातायात च�ने �थानमा बस
बापतको यूनतम भाडा पाउने तथा साव�जिनक यातायात नच�ने �थानमा आतेजाते गरी दईु िदनस�मको लािग एकमु� �२००।– र सो भ�दा बढी जितसुकै िदन भए पिन
एकमु� � ५००।– पाउने उ�ेख छ । पा�लकाले स�ालन गरेका देहायबमो�जमका ता�लममा फरक दरमा यातायात खच� भु�ानी गरेको दे�ख�छ । िनद�िशकाले तोिकएको
भ�दा वढी दरमा भु�ानी गरेको भरपाईका आधारमा भु�ानी िदएको रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

१३९,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�.सं. भौ.न र िमित ता�लमको िववरण सहभागी
सं�या

िदन भु�ानी
दर �ित
िदन

ज�मा
भु�ानी
ह�नुपन�

फरक असुल
गनु�पन�

१ २२-२०७७।
५।८

नागरीकको रोजगारीको हक काया��वयनमा �थानीय तहको भुिमका
स�ब�धी २ िदने ता�लम

४४ २ ५०० २०० ३०० १३२००

२ २९४-२०७७।
९।१७

समुदाय �तरीय आमा समुहका लािग �जनन् �वा��य र कोिभड १९
स�ब�धी जनचेतना अिभमु�खकरण ०७७।९।३ दे�ख ९।५ स�म �थान
खु�दनै

३० ३ ४०० ५०० ७०० २१०००

३ समुदाय �तरीय आमा समुहका लािग �जनन् �वा��य र कोिभड १९
स�ब�धी जनचेतना अिभमु�खकरण ०७७।९।१२ दे�ख ९।१४ स�म
�थान नखु�ने

३० ३ ४०० ५०० ७०० २१०००

४ समुदाय �तरीय आमा समुहका लािग �जनन् �वा��य र कोिभड १९
स�ब�धी जनचेतना अिभमु�खकरण ०७७।९।६ दे�ख ९।८ स�म �थान
नखु�ने

२६ ३ ४०० ५०० ७०० १८२००

५ समुदाय �तरीय आमा समुहका लािग �जनन् �वा��य र कोिभड १९
स�ब�धी जनचेतना अिभमु�खकरण ०७७।९।९ दे�ख ९।११ स�म �थान
नखु�ने

४१ ३ ४०० ५०० ७०० २८७००

६ ३१५।
२०७८।३।
२३

रा�� पित मिहला उ�थान �जिवकोपाज�न सुधार तथा �वरोजगार ता�लम २५ ४ ५०० ५०० १५०० ३७५००

ज�मा १९६ १८ २६०० २७०० ४६०० १३९६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९७ इिमस अिभमु�खकरण ता�लम
िश�ा अ�धकृत रमेश च�� ित��सनाले � १,२०,०००।०० पे�क� �लई काय��म स�ालन गरकेोमा सोको लागत अनुमान तयार गरी �वीकृत गराएको दे�खदैन । उ� ता�लमको
लािग गो.भौ.न. ५-२०७७।९।३ गा.पा चालु िश�ाबाट � १,८६,९१५।०० खच� जनाएको छ । उ� ता�लम २०७७।८।१८ र १९ गते िवहान ८:०० दे�ख १२:०० बजेस�म
पिहलो समुहको र १२:१५ दे�ख ४:१५ स�म दो�ो समुहको लािग स�ालन भएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका थप �यहोराह� िन�नानुसार छन् ।

९७.१ उ� ता�लमको संयोजकको भुिमका िनवा�ह गरेको जनाई िश�ा अ�धकृत रमेशच�� ित��सनाले २ िदनको संयोजक भ�ा � ६,०००।००,

��ताव लेखन भ�ा � २५,००।०० र �ितवेदन भ�ा � २२०० समेत � १०७००।०० भ�ा वुझेको दे�ख�छ । अथ�म��ालय काय�
स�ालन िनद�िशका २०७५ मा गाउँपा�लका �त�रय ता�लमको संयोजक भ�ा � ३०० �ितिदन रहेको, ��ताव लेखन वापतको भ�ा
नरहेको तथा �ितवेदन वापत �ित ता�लम १०००/- हजार मा� रहेकोले २ िदनको ता�लमको संयोजक भ�ा � ६०० तथा �ितवेदन
वापत � १०००।०० मा� भु�ानी ह�नुपन�मा � १०७००।०० भु�ानी भएकोले वढी भु�ानी �९१००।- असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

९,१००

९७.२ गाउँपा�लकाको सभाहलमा ता�लम स�ालन भएकोमा हल भाडा वापत � ८,०००।०० र �ोजे�टर भाडा वापतको � ६,०००।०० गरी
ज�मा � १४०००।- भु�ानी गरेको छ।काया�लयको सामान र हल �योग भएको अव�थामा उ� भु�ानी यसै पा�लकाको राज�वमा ज�मा
गनु�पन�मा अ�य �यि�ह� लाई भु�ानी गरेको भरपाई पेश गरेको आधारमा रमेश च�� ित��सनाको पे�क� फ�य�ट भएकोले पा�लकाकै
हल तथा सामान �योग भए नभएको स�ब�धमा एिकन गरी पा�लकामा वुझाएको िवल भरपाई पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

१४,०००

९७.३ संयोजक भ�ा �वयंले वु�झसके प�चात पुनः � ४०००।०० उ�घोषण वापतको खच� भु�ानी गरेको दे�खएकोले दोहोरो खच� भएको
दे�खएको तथा उ�घोषण भ�ाको �यव�था भएको नदे�खएकोले अस�ब��धत खच�को िवलभरपाई पेश गरी पे�क� फ�य�ट गरेको
दे�खएकोले उ� रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ।

४,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९८ �वीकृत �ा� नगरेको फम�माफ� त ता�लम 

�ािव�धक तथा �यवसायीक ता�लम स�ालनको लािग CTEVT बाट �वीकृत �लनुपन� �यव�था छ। �मता तथा सीप िवकास काय��म अ�तरगत िन�नानुसारको ता�लमका
लािग सेवा �दायक छनौट गरी ता�लम स�ालन गरेकोमा उ� सं�थाह�ले पेश गरेको कागजातमा सं�था तथा �िश�कले पा�लकाले स�ालन गन� ता�लमको लािग �वीकृती
�ा� गरेको �माण पेश गरेको दे�खदनै। स�ब��धत िनकायबाट ता�लम स�ालनको �वीकृती नै �ा� नगरेको सं�थामाफ� त ता�लम स�ालन गरी भु�ानी िदएको �
२९,९०,८३२.०० िनयिमत दे�खएन ।

106-2077/6/25 गौरीभ� म��ट टे��नकल कलेज ता�लम �दान 499500

440-2077/11/9 ए�सुलुट टे��नकल इ���ट�यूट ए�ड �रसच� से�टर कोरोना रोगको रोकथाम तथा िनय��ण स�ब�धी जनचेतना
ता�लम

498104

279/2077/9/6 यस शुभम् टे��नकल इ���ट�यूट �ा.�ल. �याियक सिमित र मेलिमलाप कता�ह�को �मता अिभबृि�
ता�लम

497878

107-2077/6/25 लालीगँुरास म�टी टे��नकल इ����यूट �ा.�ल. मिहला तथा यवुा वग�लाई गुिडया बनाउने ता�लम 499500

152/2077/7/2 एन.एस. कलेज अफ स�टवेयर ए�ड हाड�वेयर इ��जिनय�र�
�ा.�ल.

�सलाईकटाई स�ब�धी �रि�समे�ट ता�लम र मेिशन िवतरण 496850

540-
2077/12/04

गौरीभ� होटल मानेजमे�ट ए�ड �ािव�धक ता�लम �ा.�ल. �सलाईकटाई स�ब�धी �रि�समे�ट ता�लम र मेिशन िवतरण 499000

ज�मा २९९०८३२

२,९९०,८३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np132 of 225

९९ बढी भ�ा भु�ानी 
िव�ालय लेखांकन स�ब�धी ता�लममा संयोजक भ�ा वाहेक ल�मी खितवडालाई � ४०००।०० उ�घोषण वापतको खच� भु�ानी गरेको दे�खएकोले दोहोरो खच� भएको
दे�खएको तथा उ�घोषण भ�ाको �यव�था भएको नदे�खएकोले अस�ब��धत खच�को िवलभरपाई पेश गरी पे�क� फ�य�ट गरेको दे�खएकोले उ� रकम असुल गनु�पन�
दे�ख�छ। �यसै गरी सहयोगी वापत ४ जनालाई १२०० को दरले � ४,८००।०० भु�ानी गरेको छ । �ित ता�लम २ जनास�म सहयोगी रा�न पाउने र सहयोगी भ�ा �
१५० को दरले भु�ानी गन� सिकने उ�ेख भएकोमा वढी दरमा तोिकएको भ�दा वढी सहयोगी राखेको िवल भरपाई पेश गरी पे�क� फ�य�ट गरकोले वढी भु�ानी दे�खएको
� ४,५००/- असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

८,५००

१०० ४८७ २०७७-११-१९ �मण खच� भु�ानी 
यवुा िवकास के��ले िवहान ११ दे�ख १२:३० स�म इटहरीमा आयोजना ह�ने सुरि�त मातृ�व तथा �जनन् �वा��य अ�धकार ऐन, २०७५ मा छलफलका लािग िनम��णा
पठाएको आधारमा पा�लकाबाट उपा�य� पुनम कुमारी मेहताको २०७७ माघ २८ दे�ख ३० स�म इटहरीको �मण आदेश �वीकृत भएको छ । उ� �वीकृत �मण आदेशको
आधारमा पा�लकाले � ३८००।०० �मण खच� उपल�ध गराएको छ । एकै िदनमा फिक� न सिकने �थानमा स�ालन ह�ने १ घ�टा ३० िमनेटको छलफल काय��मको लािग ३
िदनको �मण आदेश ��वकृत गरी खच� गरेको � ३८००/- मना�सब दे�खदनै।

३,८००

१०१ मू अ करमा दता� नभएकोसँग ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ मा साव�जिनक िनकायले कुनै ख�रद गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयबाट �थायी लेखा न�बर र मू�य अिभबृि� कर
दता� �माणप� �ा� गरेका �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट मा� ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकासँग वािष�क � ४,९७,२००।० शु�क भु�ानी गन� गरी काया�लय र
वडामा रहेका क��यूटर �यापटप र ि��टरह�को िनयिमत मम�त गन� गरी संझौता भएको छ । तर नेशनल �क�ल डेभलपमे�ट ए�ड �रसच� से�टर मू अ करमा दता� भएको छैन
। मू अ करमा दता� नभएको फम�सँग संझौता गरी वािष�क �पमा शु�क भु�ानी गरेको िनयिमत दे�खदनै ।

४९७,२००

१०२ फरक पाट�लाई भु�ानी 
पा�लकाले कामको लािग नेशनल ��कल डेभलपमे�ट ए�ड �रसच� से�टर �ा �ल संग मु�य अिभवृि� कर वाहेकको � २,५०,०००।०० भु�ानी गन� गरी संझौता गरेको छ ।
संझौतानुसार इन�वा अनलाईन डट कम अनलाइन �यूज पोट�लको मु�य अिभवृि� कर सिहतको � २,८२,५००।०० को िवलको आधारमा भु�ानी भएको छ । संझौता
भएको फम�को मु�य अिभवृि� कर िवजक नभएको कारणले अ�य फम�को िवले पेश गरेको जनाएको छ । संझौता भएको भ�दा फरक फम�लाई भु�ानी गरेको रकम असुल
गनु�पन� दे�ख�छ ।

२८२,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०३ ८२५ २०७८-३-२२ शीष�क फरक पारी खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गदा� बजेट तथा काय��मको सीमािभ� रही खच� गनु�पन� उ�ेख छ ।
पदा�धकारी सुिवधाको लािग िविनयो�जत बजेट अभाव भएको जनाई असार मिहनाको पदा�धकारी सुिवधा (२११४२) को रकम कम�चारी पा�र�िमक (२११११) बाट �
७६३४४।०० र पदा�धकारी वठैक भ�ा िशष�क (ख १४१) बाट � ३७३६५६।०० भु�ानी गरेको छ । शु� िविनयो�जत बजेट भ�दा फरक िशष�कबाट खच� जनाएको
अिनयिमत दे�खएको �.

४५०,०००

१०४ १०६ २०७८-६-२५ बढी भु�ानी 
सीप िवकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी स�ब�धमा � १७,००,०००।०० बजेट िविनयोजन गरेको भएतापनी सो अ�तरगत कुन कुन ता�लम स�ालन गन� भ�े िवषय
िनधा�रण गरेको दे�खदनै । िमित २०७७।०४।०८ मा उ� काय��मबाट योजना पेश गरेको िट�पणीको आधारमा फे�सी च�पल बनाउने ता�लम स�ालनको लािग दररेट माग
गरी ता�लम स�ालन गन� िनण�य भएको छ । उ� िनण�य अनुसार िमित २०७७।०४।११ च.न. ४५ को प�बाट मौजुदा सूचीमा रहेका ३ वटा फम�सँग दरभाउ प� माग
गरेकोमा �यून दर कबोल गरेको गौरी भ� म�टी टे��नकल कलेजको �ित �यि� १० िदनको ता�लम � १९९८० को दरले २५ जनालाई � ४,९९,५००।०० मा ता�लम
स�ालन ह�ने ��ताव ��वकृत भएको छ । एकै प�बाट ३ वटा फम�सँग दरेरेट गरेकोल मू�यमा �ित�पधा� भएको छैन । काया�लय र उ� सं�था बीच िमित २०७७।०४।१३
मा भएको संझौताको शत� १० मा २० जनालाई ता�लम िदनुपन� उ�ेख छ । उ� सं�थाले �याट सिहत � ४,९९,५००।०० को िवल र सो साथ िविभ� २२ जनालाई
ता�लम िदएको िववरण पेश गरेको छ । िनजले पेश गरेको ��तावका आधारमा �ित सहभागीको लागत � १६६५०।०० ला�े दे�ख�छ । िनजको ��तावका आधारमा
पा�लकाले तोकेको अ�धक�म २० जनाको कुल लागत � ३३३०००।०० ला�े दे�ख�छ । ��तावमा उ�ेख भ�दा वढी दरमा संझौता गरेकोले सोही रकम भु�ानी गरेको छ
। संझौताअनुसार २० जनाको ��ताव अनुसारको ह�ने कुल लागत � ३३३०००।०० मा� भु�ानी िदनुपन�मा � ४९५५००।०० भु�ानी िदएकोले वढी भु�ानी िदएको �
१६२५००।०० असुल गनु�पन� दे�खएको छ ।

१६२,५००

१०५ १५ �ोपराईटरलाई भु�ानी 
��यिभ� एशो�सए�स रामधुनी र पा�लका बीच िव�ाथ� उ��ेरणा�मक काय��म स�ालनको लािग संझौता भएको छ । उ� संझौतानुसार पा�लका िभ�का िव�ालयह�मा
गई िव�ाथ�ह�लाई मनोसामा�जक परामश� माफ� त उ��ेरणा�मक क�ा स�ालन गनु�पन� र सोवापत पा�लकाले � १०००००।० भु�ानी गन� उ�ेख छ । संझौताबमो�जम उ�
सं�थाले काम गरेको �ितवेदनको आधारमा � ९९,६१०।०० दवुा�सा ित��सनालाई भु�ानी गरेको दे�ख�छ । संझौता भएको फम�लाई भु�ानी नगरी �ोपराईटर भु�ानी
गरेको दे�खएको छ । यसबाट फम�को आ�दानी घटी दे�खने र फम�ले ितनु� बुझाउनुपन� कर दािय�वमा किम आउने भएकोले स�ब��धत फम�को िवल पेश ह�नुपद�छ ।

९९,६१०

१०६ लागत अनुमान १,७८७,६६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले कुनै पिन ख�रदको लािग तोिकए बमो�जम लागत अनुमान तयार गनु�पन� र दफा ६९ मा काय� �े�गत शत�
तयार गनु�पन� �यव�था छ । िन�नानुसारका फम�ह�संग ता�लम सं�ालन, संगठन तथा �यव�थापन प�र�ण �ितवेदन तयारी तथा िभलेज �ोफाईल िनमा�ण ज�ता कामको
लािग परामश� सेवा ख�रदमा TOR र Cost Estimate तयार बेगर ख�रद गरेको छ । तोिकए बमो�जम काय��े�गत शत� र सोको आधारमा लागत अनुमान तयार नगरी खच�
गरेको अिनयिमत दे�ख�छ ।

गो.भौ.नं./िमित फम�/सं�था/क�पनीको नाम कामको िववरण रकम कैिफयत

१८३।२०७७।७।
२४
गा पा चालु

मकालु िमिडया �रसच� ए�ड
डेभलपमे�ट �ा.�ल

सामा�जक प�र�ण ४९७२००.००

१५।२०७७।११।
२५
िश�ा चालु

��यिभ� एशो�सए�स रामधुनी िव�ाथ� उ��ेरणा ता�लम १०००००

२।२०७७।११।२३
कृिष चालु

�ी एस एम एस फाउ�डेशन
सुनसरी

कृिष सुधार काय��म
स�ालन

४९८४००.००

४।२०७८।३।२०
कृिष चालु

तराई मधेश सूचना के�� �ा �ल कृिष वृ� िच� २२४३०५.०० �ज�सी दा�खला नभएको, संझौता बमो�जम �सारण
नभएको

९१।२०७७।१०।५
सशत� चालु

मिनपाल इ���ट�यटु ए�ड
क��यटुर एजुकेशन

�यि�गत घटना
िड�जटाइजेशन गन�

४६७७६३.०० िड�जटाइज गनु�पन� सं�या एिकन नगरेकोले काम पुरा भए
नभएको एिकन गन� नसिकएको

ज�मा १७८७६६८.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०७ पा�र�िमक कर क�ी 
पंचदेव मेहता र पा�लकाबीच २०७६।१।२९ मा �याियक सिमितको वठैक बसेको िदनमा उप��थत भए वापतको पा�र�िमक �व�प �.३,०००।० भु�ानी गन� संझौता
भएको दे�ख�छ । सोही संझौताको आधारमा िनजले २०७७।४।१ दे�ख पौष मसा�तस�म ३३ वडा वठैकमा उप��थत रहेको जनाई �.९९,०००।० संझौता बमो�जमको
पा�र�िमक माग गरेकोमा काया�लयले � ४९,५००।०० मा� पा�र�िमक उपल�ध गराएको छ । िनजको उ� �वीकृत पा�र�िमकमा १५ �ितशत कर � ७४२५/- क�ी
गनु�पन�मा १ �ितशत सामा�जक सुर�ा कर � ४९५/- मा� क�ी गरेकोले नपुग १४ �ितशत कर �.६९३१ क�ी असुल गनु�पन� दे�ख�छ।

६,९३१

१०८ हा�जरी 
पंचदेव मेहतालाई पा�लकाले दिैनक काया�लयमा हा�जर ह�ने र मा�सक १८,००० पा�र�िमक उपल�ध गराउने शत�मा २०७७।१०।४ दे�ख कानुनी स�ाहाकारको �पमा
िनयिु� गरेको छ । लेखापरी�णको �ममा िनजको �मािणत हा�जरी माग गरेकोमा िनजको हा�जरी काया�लयमा रहेको पाइएन।संझौता बमो�जम दिैनक हा�जरी ह�नुपन�मा
हालस�म पिन िनज हा�जर नभएको अव�थामा समेत यस आ�थ�क वष�मा � ९००००।०० पा�र�िमक भु�ानी गरेको छ । �मािणत हा�जर वेगर िनयिु� िमितदे�ख असार
मिहना स�मको ५ मिहनाको अवधीमा िनजले संझौता बमो�जम काम गरेको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा हा�जर वेगर तलब भु�ानी गन� पदा�धकारीलाई �ज�मेवार बनाई
िनजलाई िदईएको पा�र�िमक �याज सिहत असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

१०९ ५५४ २०७७-१२-१७ िवप� प�रवार पिहचान 

वडा १ ले वडा बजेट अ�तरगत रहेको िवप� तथा असहाय �वा��य बीमा काय��म अ�तरगत १४२ घर प�रवारको �वा��य बीमा गरी � ४९७०००।०० खच� गरेको छ ।
उ� �वा��य बीमा अ�तरगत बीमा गरीएका नागरीकह� पा�लका तथा वडा काया�लयले िवप� पिहचान गरी प�रचयप� िवतरण गरेका रहेको दे�खदनै । िवप� अिभलेख
नरहेको तथा �वा��य बीमा गरेका प�रवारमा सद�यह�को नामावली जन�ितिन�धसंग पिन मेल खाएकोले उ� बीमा गरेका स�पुण� नागरीकह� िवप� नै रहेको एिकन गन�
सिकदनै । िवप� लि�त काय��म स�ालन गदा� िवप� प�रवार पिहचान गन� तथा िदइएको सहयोग तथा सह��लयतको �यव��थत अिभलेख रा�नेतफ�  पा�ललकाले �यान िदनु
पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११० अ�य काया�लयको खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा १८ मा बजेट िनकासा स�ब��ध �यव�था रहेको छ । सोिह ऐनको दफा १८(४) मा एक म��ालय वा
िनकाय मातहतको काया�लय माफ� त काय��म संचालन गरी खच� गन� आव�यक भएमा िविनयोजन भएको िनकायको सिचवले स�ब��धत म��ालय वा िनकायको सिचवलाइ
खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।उ� �यव�थाको पालना बेगर यो वष� छु�ै अ��त�व र वजेट �यव�था भएका �ज�ा�थीत िन�नानुसार काया�लयलाई �.

७,००,०५३/- िबिभ� खच�मा भु�ानी गरी अ�य काया�लयको खच� यस काया�लयले �यहोरेको छ । य�तो खच�को कारण काया�लयको बजेट �णालीमा असर पन� दे�ख�छ ।
य�तो खच� िनयिमत दे�खदनै ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म भु�ानी

१७९-२०७८/३/२३ आ�त�रक
पँुजीगत

उ�टी �हरी चौक� भवन िनमा�ण ६८०६५३

१७३-२०७८/३/२२ आ�त�रक
पँुजीगत

सश� �हरी बल नेपाल बोडर आउट पो�लाई फिन�चर ह�ता�तरण गरकोमा दा�खला �ितवेदन समेत पेश
नगरेको

१९४००

७०००५३

७००,०५३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१११ अस�ब��धत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व (पिहलो संशोधन) िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो
रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन�
�यव�था छ। यस काय�लयले िविभ� समाजसेवीको है�सयत जनाई िनजह�को मोटरसाइकलको इ��जन िवि�एवापत बनाउने �योजनमा रकम भु�ानी गरेको दे�खयो।
िनजह�को िनवेदन बमो�जम समाजसेवी है�सयतले िविभ� काय��ममा अनुगमन दौडधुप गदा� मोटरसाइकलको इ��जन िवि�एको (�सज भएको)ले �यसको सोधभना� वापत
रकम माग राखेकोमा य�तो रकम िदने िनण�य गरी भु�ानी िदएको दे�खयो । यसबाट काया�लयले भु�ानी िदन निम�ने अस�ब��धत खच� लेखेको दे�खएकोले य�तो खच�
ले�न ब�द गनु�पन� र उ� भु�नी िदएको रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� दे�ख�छ ।

गो.भौ.नं./िमित भु�ानी माग कता� पद फम�को नाम रकम

२१३-२०७८/३/२७ भो�ाहा गाउँपा�लका २ का
�जते�� ठाकुर

समाजसेवी वडा नं. ४ को प-८६६२ को मोटरसाइकलको योजना िनरी�णको �ममा इ��जन
िव�ेको (�सज भएको)

१००००

२१०-२०७८/३/२७ देवराज यादव, 

भो�ाह ३

“ वडा नं. ३ को ३ प-६१५९ को मोटरसाइकल कोरोना महामा�रको �ममा िव�ेको
(�सज भएको)

६८५०

८७३-२०७८/३/२८ भागवनत �साद यादव “ �सज भएको (भौचर/चेक नं. ५४४४४२०२) बाट भु�ानी ९८५०

८७३-२०७८/३/२८ मुराली मनोहर याद “ �सज भएको(भौचर/चेक नं. ५४४४४२०३) बाट भु�ानी ९८५०

ज�मा 36550

३६,५५०

११२ दा�खला नभएको 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ १ मा �ज�मवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन वा �यसको
भो�लप�ट र �ज�सी मालसामान भए सोको सात िदनिभ� यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ। उ� �यव�था बमो�जम काया�लयले तोिकएको म.ले.प.

फारामको ढाँचामा खच� भएर जाने र नजाने �ज�सी खाताको अिभलेख रा�नुपद�छ। काया�लयको �ज�सी िनरी�ण �ितवेदन, �ज�सी िकताब तथा �ज�सी सामानको भौितक

२,४७९,९४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np138 of 225

परी�ण गदा� काया�लयले िन�नानुसारको सामान ख�रद गरेकोमा सोको दा�खला गरेको दे�खएन। उ� �ज�सी साम�ीह�को �ज�सी दा�खला �माण तथा सोको भरपाई समेत
पेश ह�नुपद�छ ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम रकम

२२६-२०७८/३/२९ आ�त�रक
पँूजीगत

क��यटुर िकबोड�, माउस, �रिफल लगायतका ख�रद साइरा इ�फोटेक ए�ड आई.टी.
शोलुस�स

५४०००

१०४-२०७८/१२/३० “ भवन तथा योजना मापद�ड दा�खला नगरेको साइड इ�टेक इ��जिनय�र� ९९५००

१०३-२०७८/१२/१४ “ वडा काया�लय भवन र क�भ�टको िड.पी. आर नाईट इ��जिनयरी� क�स�टे�सी
�ा.�ल।

४९६६३५

७२-२०७८/१०/२९ “ इको �लस स�टवेयर जडान इको �लस �ाईभेट �लिमटेड
६००५५७६३६

४४१०००

७०-२०७७/१०/२९ “ स�प�ी कर र आय लेखा स�टवेयरह�को �तरो�ित तथा
डाटा माइ�ेशन जडानिव�तार

शाि�ला इ�फरमेिट�स् �ाईभेट �लिमटेड
३०१५४४७७३

४९८३३०

५९-२०७०/१०/१८ “ आलमुिनयम पाट�शन पा�थभरा ि�ल उ�ोग ६०५४२३९९४ ३३२००

५४-२०७७/१०/८ “ काया�लय भवनको िड.पी.आर िव.ए�ड िव.इ��जिनय�र� क�स�टे�सी
६१२६३९०८५

४९६०७०

४१-२०७७/९/१७ “ सडकको िड.पी.आर आईका इ��जिनय�रङ क�स�ट�सी
६०३४३५६८५

३७१२०५

ज�मा २४,८९,९४०/-

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११३ िवतरणमूखी खच� 
पँुजी िनमा�णमा सहयोग नरहने, उ�पादनमा उपयोिगताको सृजना नगन� खच�लाई िनय��ण गनु�पन�मा िविभ� संघ सं�था, समूह, �लव लगायतलाई काय��म र �पोजलका
आधारमा नगरपालीकाले आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको छ। �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा समेत पँुजी सृजना नह�ने �कृितका काय��म जुन िवतरणमूखी र
उपयोिगता निदने ��थितमा रहेका खच�लाई िन��सािहत गन� आव�यक दे�ख�छ। ऐनमा सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन
स�ने कानुनी अव�था समेत दे�खदनै। नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� यस पालीकाले िन�न िवतरणमूखी योजना काया��वयन गरी �. ६,७७,४२७/- खच� गरेको
दे�खएकोले ऐनको प�रपालना भएको दे�खएन। पँुजीगत बजेटबाट िवतरणमुखी काय�मा खच� गरेको िनयिमत दे�खदनै ।

गो.भौ.नं./िमित ब.उ.शी.नं. योजना/काय��म फम�को नाम रकम कैिफयत

२१४-२०७८/३/२८ आ�त�रक
पँुजीगत

�ूम पाइप ख�रद तथा िव�याउने काय� पूवा��ल �ूमपाइप ए�ड कंि�ट
इ�डि��ज

३१६४०

१५९-२०७८/३/१५ आ�त�रक
पँुजीगत

३०थान �ूम पाइप ख�रद गरी िवतरण गरेको तर
योजनाको लागत अनुमान र मू�या�न नगरेको

४९५७८७

३४-२०७७/९/१ आ�त�रक
पँुजीगत

१६ घरधुरीमा शौचालयको �रङ र ढकनी िवतरण खैदा क��ट��शन ए�ड ट� े िडङ
�ाईभेट �लिमटेड
(६०६७४७९५२)

१५०००० शैचालय िनमा�णको
�ािव�धक
मू�या�न नराखेको

ज�मा ६,७७,४२७

६७७,४२७

११४ असा�दिभ�क खच� 
। शोभाकुमारी मेहताले नागरीकको रोजगारीको हक काया��वयनमा �थानीय तहको भुिमका स�ब�धी २ िदने ता�लम स�ालन गरी �. २,००,०००।०० खच� शोधभना�
�लएकोमा उ� ता�लमको �ितवेदनमा � १,९१,९४०।०० खच� भएको जनाएको छ ।खच� भौचरमा � २०,०,०००।०० खच� जनाएकोले �ितवेदनमा उ�ेख भ�दा �
८०६० वढी खच� भएको दे�ख�छ । साथै वडा ४ को सभाहलमा काय��म स�ालन भएको जनाएकोमा वडा काया�लयका कम�चारीलाई हल भाडा वापत � ८०००।००
भु�ानी गरेको भरपाई पेश गरेको छ । पा�लकाले स�ालन गरेको ता�लममा वडा काया�लयको हलको भाडा कम�चारीले वु�झ राज�व दा�खला समेत नगरेकोले सो समेत
�ितवेदनमा उ�ेख भ�दा वढी खच� जनाएको रकम � १६०६०/- असुल गनु�पन� दे�ख�छ।

१६,०६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११५ १११ २०७७-१०-२९ यातायात खच� 
गाउँ तथा पा�लकासभाका सद�यह�को सुिवधा स�व��ध ऐन, २०७५ दफा ३ को अनुसूिच १ अनुसार पदा�धकारीलाई गाउँ सभाका सद�यलाई अनुगमन �ितवेदन पेश
गरीसकेपछी अनुगमन भ�ा सुिवधाको �यव�था गरेको छ। साथै भो�ाहा नर�संह गाउँपा�लकाको आठौ गाउँसभाबाट भएको नीितगत िनण�य नं. ९ मा गाउँपा�लका अ�तग�त
काय�रत कम�चारीलाई मा�सक �पमा इ�धन उपल�ध गराउने िनण�य गरेको अव�थामा देहायका पदा�धकारी र कम�चारीलाई पा�लकाको हलमा काया�लय समयावधी िभ�
आयोजना भएको एम. आइ. एस. अिभमु�खकरण ता�लममा िन�नानुसारको सहभागी यातायात खच� लेखेको असुल गनु�पन� दे�खएको �.

�.सं. नाम थर पद िदन दर ज�मा

१ ल�लत कुमार थापा १ नं. वडा अ�य� ३ २०० ६००

२ आलम अ�सारी २ नं. वडा अ�य� ३ २०० ६००

३ िबरे�� कुमार मेहता ३ नं. वडा अ�य� ३ २०० ६००

४ हा�न अ�सारी ४ नं. वडा अ�य� ३ २०० ६००

५ गिनफ मंसुरी ५ नं. वडा अ�य� ३ २०० ६००

६ राजे�वर �साद साह ६ नं. वडा अ�य� ३ २०० ६००

७ रामच�� यादव ७ नं. वडा अ�य� ३ २०० ६००

८ इफा�न अली ८ नं. वडा अ�य� ३ २०० ६००

९ लोक बहादरु थापा वडा सिचव नं. १ ३ २०० ६००

१० टेकनाथ रे�मी वडा सिचव नं. २ ३ २०० ६००

११ सोभान�द साह वडा सिचव नं. ३ ३ २०० ६००

१२ बेचु कुमार माझी वडा सिचव नं. ४ ३ २०० ६००

१३ िशव नारायण यादव वडा सिचव नं. ५ ३ २०० ६००

२५,२००�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ कमल बहादरु आले वडा सिचव नं. ६ ३ २०० ६००

१५ शंकर मेहता वडा सिचव नं. ७ ३ २०० ६००

१६ सु�धर कुमार दास वडा सिचव नं. ८ ३ २०० ६००

१७ किबता कुमारी मेहता क��यटुर चलाउन ३ २०० ६००

१८ �रंकु कुमारी यादव क��यटुर चलाउन ३ २०० ६००

१९ गौरी कुमारी मेहता क��यटुर चलाउन ३ २०० ६००

२० जादेद अली क��यटुर चलाउन ३ २०० ६००

२१ �वन यादव क��यटुर चलाउन ३ २०० ६००

२२ रेण ुकुमारी मेहता क��यटुर चलाउन ३ २०० ६००

२३ हसनुल ब�ा या�सन क��यटुर चलाउन ३ २०० ६००

२४ गुलाबचन साह क��यटुर चलाउन ३ २०० ६००

२५ िकपलदेब यादव क��यटुर चलाउन ३ २०० ६००

२६ मेनुका कुमारी उराँव क��यटुर चलाउन ३ २०० ६००

२७ अ�वा�ल मंसुरी क��यटुर चलाउन ३ २०० ६००

२८ आलोक कुमार शाह का.स. ३ २०० ६००

२९ रामबृ� यादव का.स. ३ २०० ६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० रितलाल उराव का.स. ३ २०० ६००

३१ तोषण दाहाल का.स. ३ २०० ६००

३२ संदेश ित�सीना सूचना अ�धकृत ३ २०० ६००

३३ रंजना साह िफ�ड सहायक ३ २०० ६००

३४ सुिनल िव�वकमा� �िव�धक ३ २०० ६००

३५ खु�बु कुमारी साह काय��म संयोजक ३ २०० ६००

३६ कृ�णन�दन �साद भगत कम�चारी ३ २०० ६००

३७ अिमत कुमार �संह �ािव�धक ३ २०० ६००

३८ िव��त कुमार यादव �वा��य सिचव ३ २०० ६००

३९ मीठू कुमारी �े� �वा.स.संयोजक ३ २०० ६००

४० पुनम देवी गा.पा. �वा. शाखा ३ २०० ६००

४१ स�ु िनरौला गा.पा. सइ ३ २०० ६००

४२ कोजीना �े� अ स व इ�जाज� ३ २०० ६००

२५२००

११६ ६८७ २०७८-२-१८ काय��म अनुगमन भ�ा 
गाउँ तथा पा�लकासभाका सद�यह�को सुिवधा स�व��ध ऐन, २०७५ दफा ३ को अनुसूिच १ अनुसार पदा�धकारीलाई गाउँ सभाका सद�यलाई अनुगमन �ितवेदन पेश
गरीसकेपछी अनुगमन भ�ा सुिवधाको �यव�था गरेको छ। काया�लयले िनयिमत �पमा पदा�धकारी सुिवधाको भपा�इबाट अनुगमन सुिवधा उपल�ध गराइ सकेपिछ पुन

७३,९५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अनुगमन भ�ा भु�ानी गरेकोले दोहोरो भु�ानी � ७३,९५०/-असुल गनु�पद�छ ।

�.सं. नाम थर अनुगमन सं�या दर कर पिछको भु�ानी रकम

�धानम��ी रोजगार काय��म

१ पुनम कुमारी मेहता ११ १००० ९३५०

२ ल�लत कुमार थापा १ १००० ८५०

३ आलम िमया अंसारी १ १००० ८५०

४ सुकदेव यादव १ १००० ८५०

५ हा�न अंसारी २ १००० १७००

६ वस�िदन मंसुरी १ १००० ८५०

७ राजे�वर �साद साह ३ १००० २५५०

८ राम च�� यादव १ १००० ८५०

९ हाितम अंसारी १ १००० ८५०

१० महेश राना मगर ११ १००० ९३५०

११ स�देश ित��लसना ११ १००० ९३५०

१२ शोभा कुमारी मेहता ११ १००० ९३५०

१३ आ�सष िन�खल साह ११ १००० ९३५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ िदपक शाह ११ १००० ९३५०

१५ रामच�� यादव १० १००० ८५००

८७ १५,००० 73,950

११७ ८१५ २०७८-३-२० अवकाश�ा� कम�चारीलाई भु�ानी 
पा�लकाले आ�ना कम�चारीह�को �यव��थत अिभलेख रा�नुपन�मा सो गरेको पाइएन । सािवक �ज�ा िवकास सिमितबाट समायोजन भई यस पा�लकामा काय�रत काया�लय
सहयोगी २०७६।१।२९ मा नै अवकाश �ा� गनु�पन�मा हालस�म पिन काय�रत रहेको पाइयो । िनज अवकाश प�चातको अव�धमा पिन पुरानै तलब भ�ा सिहतको रकम
भु�ानी भएकोले २०७६ वशैाख दे�ख २०७८ असार स�मको स�पुण� तलब भ�ा खच� असुल गरेको छ । सो अवधी िनज काय�रत रहेको र काया�लयलाई काया�लय
सहयोगीको पिन आव�यकता रहेको जनाई सो अवधीको लािग िनजसंग भुत�ाही करार संझौता गरी पुन: �.५,६३,४५४।० करारसेवा शु�क भु�ानी गरेको छ । कम�चारीको
�यव��थत अिभलेख नभएको कारणले अवकाश प�चात पिन कामका लगाएको तथा भुत�ाही करार संझौता गरी भु�ानी गरेको िनयिमत मा� सिकदनै ।

५६३,४५४

११८ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणः
पा�लकाले �व�भ� भौचरबाट यस वष� �. ६ करोड ८९ लाख ८२ हजार ४ सय ५४ �नकासा गर� लाभ�ाह�ह�लाई ब�कले जानकार� �दए अनसुार �. ६ करोड १ लाख
२० हजार ५ सय ४१ �वतरण गर� बाँक� रकम �. ८८ लाख ६१ हजार ९ सय १३ संघीय संिचतकोषमा ज�मा गरेको छ। यस स�ब�धमा देिखएको �यहोरा �न�नानसुार छन्:

�ववरण प�हलो चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक ज�मा
�वत�रत रकम १९८९६९८८ १८९४०६४० २१२८२९१३ ६०१२०५४१
�फता� रकम १२९५१४६ ४५२०४३६ ३०४६३३१ ८८६१९१३
ज�मा �नकासा २११९२१३४ २३४६१०७६ २४३२९२४४ ६८९८२४५४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११८.१ अनुगमन, पाद�िशता तथा साव�जिनक सुनुवाईः यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेको छन्:

क. िववरणको समी�ा र पारदश�ताः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ३१ मा भ�ा �ा� गन� �यि�को िववरण
�थानीय तहले स�ब�धीत गाउा वा नगर सभामा पेश गरी चौमा�सक वा वािष�क �पमा सामा�जक सुर�ा भ�ा काय��ममा भएको िनकासा
तथा खच�को समी�ा गनु�पन� उ�ेख भएकोमा य�तो समी�ा गरेको छैन भने दफा ३२ (१) �थानीय तहको काया�लयले लाभ�ाहीको नाम
दता� तथा नवीकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने ब��, लाभ�ाहीले पूरा गनु�पन� �कृया ज�ता भ�ा स�ब�धी जानकारी �थानीय सामा�जक
संघसं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�था समेतको सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन�छ र
�य�ता िवषय स�ब�धी सूचना �थानीय एफ.एम. लगायतका स�ार मा�यमह�बाट �चार �सार गन� �यव�था िमलाउनु पन�, (२) �थानीय
तहले भु�ानी गरेको रकम र बुझी �लने �यि�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत
साव�जिनक गनु�पन� र (३) भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको नाम नामावली स�ब��धत �थानीय तहको वेभसाइटमा रा�ने �यव�था िमलाउनु
पन�मा पा�लकाले सो नगरी यस काया�लयले पारदिश�ता र जवाफदेिहताको िव�ध �कृयाको पालना गरेको पाइएन। यसले गदा� भ�ा िवतरण
पारदश� ढंगबाट भएको छ भिन यिकन ह�ने अव�था दे�खएन।

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

ग. अनुगमन - सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ६ मा ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
काय��मको िनयिमत अनुगमन, मु�या�न तथा सुप�रवे�ण गन� एक �थानीय �तरको अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन गरी
िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न गरी भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन� �यव�था छ। यस पा�लकामा उ� सिमित गठन भएको
नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको सिमित गठन गरी अनुगमन �णाली �यव��थत गनु�पद�छ।
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११८.२ लाभ�ाहीको भु�ानी िववरणः सरकारले �दान गन� सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� ऐन र िनयमको अ�धनमा रही �यव��थत,

�भावकारी र पारदश� ढंगले िवतरण गन� गृह म��ालयले तयार पारेको सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ अनुसार यस
पा�लकाले पिहलो िक�ता दे�खनै सेवा �दायक िनकाय ल�मी बै� माफ� त गरेता पिन स�झौताको शत� नं. ७ अनुसार िव�ुतीय मा�यमबाट
त�या� आदान �दान गरेको छैन। पा�लकाले रकम भु�ानी तथा खच� गन� बै�लाई फवा�ड िफड अनुसार नै िववरण उपल�ध गराएता पिन
काय�िव�धको दफा २२(२) को शत� नं. ७ अनुसार ��येक लाभ�ाहीको खातामा ज�मा भएको रकम दे�खने िववरण (Reverse Feed)

�णाली माफ� त उपल�ध गराएको छैन। ज�ले गदा� ��येक लाभ�ाहीले पाएको िववरण यिकन गन� नसिकने ह� ँदा �रभस� िफड उपल�ध गराई
आ�थ�क पारदिश�तामा अपनाउनु पद�छ। 

११८.३ दोहोरो भु�ानीः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित
िभ�ै अिनवाय� �पमा नवीकरण गरेर �णालीमा अ�ाव�धक गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक वष� लगत अ�याव�धक गरी
लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� बै� माफ� त गनु�का साथै बै�मा त�या� आदान �दान गदा� सुरि�त API, Forward

Feed/Reverse Feed ज�ता िव�ुतीय मा�यमबाट मा� गनु�पन� उ�ेख छ। तर पा�लकाले भ�ा िवतरण बै� माफ� त गरेता पिन काया�लयले
बै�बाट भ�ा िवतरणको अिभलेख (Reverse Feed) �ा� गरेको नभएकोले लेखापरी�णको �ममा बै�ले िमित २०७८ माघ १९ मा
इमेल माफ� त िदएको िववरण अनुसार देहाय बमो�जमको लाभ�ाहीह�को िन�नानुसार बै� खातामा दोहोरो भु�ान भएको रकम �.

९,४८,४६५।- असुल ह�नु पद�छ।

एक बै� खातामा दोहोरो भु�ानी भएको िववरण

�स.नं. वडा
न�बर

�यि�गतन�बर लाभ�ाहीकोनाम
थर

�ल� बै� न�बर भु�ानह�नु
पन� रकम

भु�ानभएको
रकम

बढीभु�ान
भएको
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११ ७ २००२०२०४०३७६६ Laxmi yadav ७९२०००६१५० १२००० २०००० ८०००

१२ ८ Hakimni
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७९२०००८६९९ १२००० २४००० १२०००

१३ २ Bibi Samina
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७९२००११५९८ १२००० २४००० १२०००
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७९२००१४०७० १२००० २४००० १२०००
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७९२००१६९३७ ८००० १६००० ८०००

१९ ६ २००००१०६०००२३५ Sujanbati sah ७९२००१६९४४ १२००० २४००० १२०००

२० २ Somani Devi
Mahato

७९२००१७५६९ ८००० १६००० ८०००

२१ २ Nausad
Mansuri
Miya

७९२००१८७४० १२००० १८४०० ६४००

२२ ८ Bibi Lagina
Khatun
/Lajina
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७९२००२३३२४ ८००० २०००० १२०००

२३ ५ Hamida miya ७९२००२६५९२ ८००० १६००० ८०००

२४ ६ २००५०३०९०१६५३ Sanjha Devi
Sah

७९२००२८३१२ १२००० २४००० १२०००

२५ ३ sakuntala
devi sahu

७९२००३०००१ १२००० २४००० १२०००

२६ १ १९९९१२२६०००७७ Mani lal
Mahato

७९२००३५८७७ १२००० २४००० १२०००
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७९२००३५९७६ १२००० २४००० १२०००

दो�ोिक�ता

१ २ २००५०७१७०१६३२ bibi samina
khatun

७९२००११५९८ १२००० २०००० ८०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np149 of 225

३ २ २०१६०२१००१३८७ Jaimul Miya ७९२००१२९३९ ८००० १६००० ८०००

५ १ २०२००१३०००५३२ Ramkaliya
Uranw

७९२००१६७३९ ८००० १४४०० ६४००

८ ४ २०१३०२०२०११९१ Biso Uranw ७९२००१७१५६ ८००० १८००० १००००

९ २ २०५७०५२५००३३५ Nousad
Mansuri

७९२००१८७४० १२००० १८४०० ६४००

१२ ३ २०१३१००५०४००१ Shreemati
sabitri devi
sarbariya

७९२००३०२८५ ८००० १६००० ८०००

१३ १ १९९९१२२६०००७७ Munilal
Mahato

७९२००३५८७७ १२००० २४००० १२०००
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लाभ�ाहीले चालु वष�मा समा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� चाहेमा िनयमावलीको िनयम ९ बमो�जम ��येक आ�थ�क वष�को काित�क मसा�त
िभ�, �य�तै अश�, असहाय वा न�बे वष� मा�थका जे� ना�रकको हकमा िनयमावलीको िनयम ५ को उपिनयम (२) बमो�जम संर�क वा
माथवर �यि� माफ� त वाहेकका नवीकरणको लािग लाभ�ाही �वयम् उप��थत भई िनवेदन गरेकोमा वडा सिमितबाट नवीकरण भई आए
प�चात �णाली (MIS) मा �िवि� गरी नवीकरण गनु�पन� �यव�था छ। �याद िभ� नवीकरण नभएका लाभ�ाहीको लगत क�ा गरी िनजले
पुनः लाभ�ाहीमा सूिचकृत ह�न चाहेमा ऐनको दफा १२ बमो�जम िनवेदन िदई सेवा �लन स�ने �यव�था गरेको छ। यस पा�लकाले
लाभ�ाहीको निवकरणको लािग एकमु� िवगतको सं�या वरावर नै निवकरण गरेको छ। यसबाट लगत क�ा ह�नुपन� लाभ�ाहीह�समेत
लगतमा समावेश भइरहेको अव�था दे�खनछ। उ�े�खत कानुनको पालना नभएकोले लाभ�ाहीको यथाथ� सं�या यिकन ह�न स�दनै।
उदाहरणको लािग िन�नानुसारको सेवा�ाही दोहोरो दे�खएकोले क�ा ह�नुपन� लाभ�ाही क�ा भएको छ भ� सिकएन।
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२०१७०२०५००१३२ Aisa Khatun FEMALE ६१

१९९८१११३००९१३ Badrup Sahu Teli MALE ७९

१९९८१११३०००८७ Badrup Sahu Teli MALE ७९

२००७०८२२०००४२ Misri Urab FEMALE ७०

२००७०८२२००४४८ Mishree Uranw FEMALE ७०

२०२००१३०००५३२ Ramkaliya Uranw FEMALE ५८

२०२००२३०००२६४ Ramkiliya Uranw FEMALE ५८

२०४४०५०७००६७९ Ram Krishna Mehta MALE ३३

२०४४०५०७००६९५ Ramkrisna Dehta MALE ३३

११९ अनुगमन तथा स�परी�ण
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४ (२) (घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य
�मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । काया�लयले डोर सम� गत िवगतको बे�जू फ�य�ट गरी स�परी�णको लािग पेश गरेकोमा िन�नानुसार फ�य�ट मना�सव
दे�खएकोले स�परी�ण ग�रएको छ ।
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१२० बे�जूको अ�ाव�धक ��थित 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू
फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनुे �यव�था छ। आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�मको बे�जू फ��ट तथा
अ�ाव�धक बे�जूको ि�थ�त �न�नानसुार देिखएको छ । 
(�.हजारमा)
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