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महकतरी



वूरदरष(Vision)

जवाफवेरहरा, पारवर्यरा र ्नषा पवरयन गन् रवश्नसर ्ंस्ा ह'ने ।

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency
and Integrity)

गनरतर(Mission)

वे्मा सवरनन एवं गणुसररीर लेखापरीकण ्ेवा पवान गन् ।

(Provide Independent and QualityAudit Service to the Nation)

मूलर मानररा(Core Values)

सवरननरा (Independence)

्नषा (Integrity)

पारवर्यरा (Transparency)

जवाफवेरहरा (Accountability)

तराव्ारर्रा (Professionalism)



नेपाल्क ्ंरवधान्क धारा २४१ मा ्ंघ, पवे् र स्ानसर रह्ा ्बै
्र्ारी ्ारायलर्क लेखा ्ाननु बमकरजम ्नर्मररा, ्मरतररररा, ्ारयवकरा,
प्ाव्ारररा र औरितर ्मेर्क रविार गरी महालेखापरीक्बाब लेखापरीकण हनेु
तरवस्ा छ । लेखापरीकण ऐन, २०७५ ्क वफा २०(२) मा महालेखापरीक्ले
पतरे् स्ानसर रह्क लेखापरीकण ्मपप गरी अलग अलग प्रवेवन जारी गनय
्कने तरवस्ा छ । उरललरखर ्ंवैधा्न् र्ा ्ाननुस तरवस्ा एंव नेपाल
्र्ारी लेखापरीकण मान, रवतसर लेखापरीकण मागयव्यन, स्ानसर रह
लेखापरीकण ्नव्र््ा, महालेखापरीक््क वार्य् लेखापरीकण रकजना र स्ानसर
रह्ँग ्मबरनधर ऐन, ्नरम्क आधारमा र् स्ानसर रह्क २०७७।०७८ ्क आ््य् ्ारकबार्क
लेखापरीकण ्मपप गरी रक प्रवेवन जारी गररए्क छ।

सकर ्ाधन्क पा्् र पररिालन ्मबनधमा ्नर्मररा, ्मरतररररा, ्ारयवकरा र प्ाव्ारररा्ा पकबाब
रवशे् ण गरी रवतसर तरवस्ापनमा ्धुार्ा ला्ग ्झुाव पवान गनुय र्ा ्ु् ा्न पवरयनमा बेवा परुराउनु
लेखापरीकण्क उदेदर रहे्क छ ।लेखापरीकणमा रवतसर रववरण्क ्रुरा, पि्लर ्ाननु्क पालना, बजेब र्ा
रकजना रजुयमा, ्ारययम ्ारायनवरन, खररव तरवस्ापन, ्ावयज्न् ्मपरत्क ्ंरकण र उपरकग, जवाफवेरहरा एवं
पारवर्यरा, ्ेवा पवाह लगारर्ा रव्रहर्क मूलराान गररए्क छ ।

लेखापरीकणमा मूलर: आनररर् आर र राजसव बाँडफाँब्क पकेपण र्ा सकर तरवस्ापन, आर ्ालन,
राजसव छुब, बजेब अनु् ा्न, व्ायनर्क खिय, खररव तरवस्ापन, अनतुपाव् र्ा रवररणमखुस खिय, रकजना
पा््म्ि्रण, आरकजना छनकब, उप्कका ््म्रबाब ्ए्ा ्नमायण ्ारय, वीघय् ालीन रव्ा््ा खा्ा रजुयमा
लगारर्ा तरहकरा औलंरााए्क छ ।

लेखापरीकणबाब स्ानसर रहमा आवदर् अनु् वस र वक जन्रक्क ्मस रहे्क, ्ेवा पवाहमा अपेरकर
्धुार हनु न््े्क, सकर, ्ाधन र ्मपरत्क वरुसर अ््लेख नरहे्क, ्ञा्लर रकजना, ्ारययम, ्ेवा पवाह्क
र्ा्य रपले अ््लेख नराखे्क, लेखाान र्ा ्मग प्रवेवन पणाली र आनररर् ्नरननण ्मजकर रहनु् ा ्ा्ै
आनररर् लेखापरीकण ्रपव् र प्ाव्ारी न्ए्क पााए्क छ। स्ानसर रहमा महालेखापरीक््क लेखापरीकण
प्रवेवन उपर छलफल र बेरजू फसरसब ्मबनधस सपष ्ारयरव्ध रजुयमा ्ए्क वेरखएन । लेखापरीकणबाब
औलंराए्ा तरहकराहह ्धुार गरी गर रवगर्ा बेरजू उपर आवदर् ्ारवाही गरी रवतसर अनु् ा्न हनेु तरवस्ा
्मलाउनपुवयछ ।

्मर र जन्रक्क ्स्मररा्क बाबजवु र्ा्म्व स्ानसर रह्क ्ारयस्लमा नै उपरस्र ्ाय
लेखापरीकण गररए्क छ । लेखापरीकण्क यममा लेखापरीकण बकलीबाब स्ानसर रह्ा पवा्ध्ारीहह्गँ
छलफल ्मेर गररए्क छ। लेखापरीकण प्रवेवनमा उललेख ्ए्ा तरहकरा्क ्ारायनवरनबाब स्ानसर रह्क
रवतसर तरवस्ापन, रव्ा् ्नमायण र ्ेवा पवाहमा ्धुार हनेु अपेका गरे्क छु । स्ानसर रह्क लेखापरीकणमा
्हरकग परुराउने स्ानसर रह्ा ्बै पवा्ध्ारी र्ा ्मयिारीहह र लेखापरीकण ्ारयमा ्ंलगन र् ्ारायलर्ा
्मयिारीहह ्बैलााय धनरवाव जापन गवयछु ।

बं्मरण ्माय, वंगाल
२०७९ आ्ाढ महालेखापरीक्
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पावेर््लेखापरीकणमहा्नव््नालर, मधे् पवे्

पन ्ंखराा २०७८।७९
ि.नं.४३० ्म्रा २०७९।३।२०

रव्रा लेखापरीकण प्रवेवन ।
शस पमखु/अधरककरू,
रपपरा गाउँपा्ल्ा, गाउँ्ारयपा्ल्ा्क ्ारायलर,
महकतरी ।
्ैरफरर ्रहर्क रार

हामसले रपपरा गाउँपा्ल्ा्क आ््य् व्य २०७७/७८ ्क रवतसर रववरण र तर््ँग ्मबरनधर अनर रववरण र्ा लेखा रबपपणसहह्क
लेखापरीकण गरे्ा छौ ।

हामक रारमा,र् प्रवेवन्क ्ैरफरर ्रहर्क रार तरक गन् आधार खणडमा उललेख ्ए्ा रव्रले पान् अ्र बाहे्,पे् ्ए्क २०७८
आ्ाढ ३१ मा ्मा् ्ए्क आ््य् व्य २०७७/७८ ्क रवतसर रववरण र तर््ँग ्मबरनधर अनर रववरणले स्ानसर रह्गँ ्मबरनधर पि्लर
्ाननुबमकरजम ्ार्रूहपमा ्ही र्ा र्ा्य अवस्ा रिनण गवयछ।
्ैरफरर ्रहर्क रार तरक गन् आधार
१. गाउँपा्ल्ाले महालेखापरीक्बाब सवस क् र नेपाल ्ावयज्न् केन लेखामान्क ढाँिामा पूणयरपमा ्वै ्ारकवार ्मावे् नगरी रवतसर रववरण

ररार गरे्क छ।
२. लेखापरीकणबाब ह. 27 ्रकड 92 लाख 67 हजार बेरजू वेरखए्क छ। ्क उपर पमाण प्र क् रा पा् ्ए्क छैन । बेरजू मधरे अ्लु गनुयपन्

ह.2 ्रकड 81 लाख 78 हजार, पमाण ्ागजार पे् गनुयपन् ह.18 ्रकड 2 लाख 29 हजार, ्नर्मर गनुयपन् ह.6 ्रकड 58 लाख 18
हजार र पेद्ि ह. 50 लाख 41 हजार रहे्क छ ।रपपरा गाउँपा्ल्ा्क गरव्य ह. 54 ्रकड 38 लाख 31 हजार बेरजू बाँ्ि रहे्कमा
र्व्य ्मारकजन र ्मपरीकणबाब फरसब एवं रक व्य ्ारम ्ए्क बेरजू ्मेर हाल्मम्क अदाव्ध् बेरजू ह. 82 ्रकड 30 लाख 98
हजार रहे्क छ । रपपरा गाउँपा्ल्ा्क बेरजू वग््रण र अदाव्ध् बेरजू रस््र र्ै्ा् ्ंलगन छ ।

3. रपपरा गाउँपा्ल्ा्क लेखापरीकणबाब सकर र ्ाधन्क पा्््क पकेपण र्ा्यपर् न्ए्क, अ्लुी लकरअनु् ार न्ए्क, ्मयिारी्क
वरबनवीअनु् ार पवपू्रय न्ए्ा ्ारण रव्ा् ्नमायण र ्ेवा पवाहमा प्ाव्ारररा नआए्क, अनवुान्क पराय् अनगुमन न्ए्क, रवररणमखुस
्ारययम ्ञालन गरे्क, आनररर् ्नरननण पणाली ्मजकर रहे्क, लगारर्ा तरहकरा लेखापरीकण प्रवेवनमा औलरााए्क छ।्ारायलरबाब
्मपरे्र लेखापरीकण्क पाररम्् प्रवेवन र््क अङ्क रपमा रहे्क छ ।

4. आमवानस र्ा खिय् क सेसरा नगवमा आधाररर लेखा पणाली अवलमबन गरे्कले पा्ल्ा्क पेद्ि बाहे् ्मपरत र्ा वाररतव रर्न हनेु ्ुनै
जान्ारी खलुाए्क छैन ।

हामक लेखापरीकण ्ारय नेपाल्क ्ंरवधान, लेखापरीकण ऐन र्ा महालेखापरीक््क ्ारायलरले अवलमवन गरे्ा ्र्ारी लेखापरीकण
मानवणड,मागयव्यन र्ा लेखापरीकण्ँग ्मबरनधर अनर पि्लर ्ानूनबमकरजम गररए्क छ।रवतसर रववरण ररार गन् स्ानसर रह्ँग हामस सवरनन
छौ।तर्ैगरी सवस क् र आिार्ंरहरा्क पालना गरी ्ारय् मपावन गरे्ा छौ।लेखापरीकण्क यममा पा् गरे्ा लेखापरीकण पमाणहह हामक रार तरक
गन् आधार्ा ला्ग पराय् र उपरकु छन् ्पे ्ुरामा ्ारायलर रवशसर छ।
रवतसर रववरण उपर तरवस्ापन र लेखाउतरवारस अ्ध्ारी्क रजममेवारी

आ््य् ्ारय् ब्ध र्ा रवतसर उतरवाररतव ऐन, २०७६ र स्ानसर ्र्ार ्ञालन ऐन, २०७४ र्ा अनर पि्लर ्ाननु बमकरजम ्ही
र र्ा्य हनेु गरी रवतसर रववरण ररार गन् र्ा जाल्ाजस वा अनर गलरस्ा ्ारण रवतसर रववरण ्ार्रूहपमा गलर आँ् डा ररहर सवहपमा बपे
गरी आवदर् आनररर् ्नरननण पणाली लागू गन् रजममेवारी पा्ल्ा तरवस्ापनमा रहे्क छ।गाउँ ्ारयपा्ल्ा, पमखु र पमखु प्ा््िर अ्ध क् र
नगरपा्ल्ा्क रवतसर प्रवेवन परयरा्क अनगुमन्ा ला्ग रजममेवार रहे्ा छन।्
रवतसर रववरण्क लेखापरीकण उपर लेखापरीक््क रजममेवारी

रवतसर प्रवेवन ्मगमा जाल्ाजस वा अनर गलरस ्मेर्ा ्ारण ्ार्रूहपमा गलर आँ् डाररहर हक्् ्नस उरिर आशसररा पा् गरी
रार ्रहर्क लेखापरीकण प्रवेवन जारी गनुय लेखापरीकण्क उदेदर हक।लेखापरीकणमा उरिर आशसरराले ्ामानर सरर्क आशसररा्मम पवान गरे्क
हनुछ, रर लेखापरीकण ऐन र्ा महालेखापरीक््क ्ारायलरले अवलमवन गरे्ा नेपाल ्र्ारी लेखापरीकण मानवणड, मागयव्यन र्ा लेखापरीकण्ँग
्मबरनधर अनर पि्लर ्ाननुबमकरजम गन् लेखापरीकण ्मपावन ्ए्ै अवस्ामा प्न ्बै प्ार्ा जाल्ाजसजनर वा अनर गलरस पता लगाउन ्कने
्नर्ररा ्ने हुवैँन।रवतसर रववरण्ाउपरकग्रायले ्ामानरररा गन् आ््य् ्नणयरमा नै फर् पानय ्कने अवस्ा वेरखए्ा एउबै वा ्मगरामा हनेु
रव्े् वा जाल्ाजसजनर वा अनर गलरसलाई ्ार्रूहपमा गलर आँ् डा मा्नए्क छ।

(पवमराज पौडेल)
नारब महालेखापरीक्



रपपरा गाउँपा्ल्ा
बेरजु वग््रण (रव्नरकजन, राजसव, धरौबी र अनर ्ारकबार)

२०७७।७८
(र. हजारमा)

पाररम्् बेरज ु प्ररयराबाब फरसब बाँ्ि बेरज ु
बेरज ु

अ्लु
गनुयपन्

्नर्मर गनुयपन् पेस्ि
वफा ्ंखरा

र्म

वफा ्ंखरा

र्म

वफा ्ंखरा

र्म
अ्नर्म
र

्ए्क

पमाण
्ागजार
पे्

न्ए्क

राजसव लगर
रजममेवारी
न्ारे्क

्कध्नाय
न्लए्क

जममा

्ैरारनर्

लगरस

्ैरारनर्

लगरस

्ैरारनर्

लगरस

37 268 279267 0 0 0 37 268 279267 28178 65818 180229 0 0 279267 5041

अदाव्ध् बेरजू रस््र
२०७७।७८

(र. हजारमा)
रजलला गर व्य

्मम्क
बाँ्ि

्मारकजन रक व्य् क
फरसब

बाँ्ि बेरजू रक व्य
्मपरीकणबाब
्ारम बेरजु

रक व्य् क बेरजु ्ुल बेरजु बाँ्ि

रपपरा
गाउँपा्ल्ा,महकतरी 543831 0 0 543831 543831 279267 823098
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : िपपरा गाउँपा�लका, महो�री , िपपरा गाउँपा�लका , महो�री

काया�लय �मुख राज िकशोर झा २०७८-३-६ २०७८-३-३१

काया�लय �मुख राम िकशोर महतो २०७७-४-१ २०७७-६-७

काया�लय �मुख सावन कुमार चौधरी २०७७-६-८ २०७८-३-५

काया�लय �मुख Shambhu Thakur २०७८-११-३ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख राम सागर यादव २०७७-६-१

बे�जु रकम २७९,२६७,३२५

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १७,१६,३२,८८०

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३१,५१,७०,२७० चालु खच� २७,२५,१६,२६८.६

�देश सरकारबाट अनुदान २,०३,५३,००० पँूजीगत खच� १५,७२,१६,१०३.९५

राज�व बाँडफाँट ७,०६,८५,२५६.४२ िव�ीय/अ�य �यव�था १५,४७,७१,९४६.८९

आ�त�रक आय १,६०,००,०००

अ�य आय १६,३२,११,१५८.५४

कुल आय ५८,५४,१९,६८४.९६ कुल खच� ५८,४५,०४,३१९.४४

बाँक� मौ�दात १७,२५,४८,२४५.५५
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१ लेखापरी�ण
लेखापर��णमा पेश भएस�मका आ�थ�क कारोबारसंग स�बि�धत �नकायबाट �ा� जानकार� अुनसार तयार गर� �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना २०७८, इकाईगत
लेखापर��ण योजना २०७८, लेखापर��ण ऐन, २०७५ को दफा ४ मा, जोिखम �व�लेषण, नमनुा छनौट र �लिखत ��त�न�ध�वप�को आधारमा �व�ीय �वषयको
लेखापर��ण नी�त, लेखापर��णका अ�तरा�ि��य मानद�ड तथा माग�दश�न, �नद�शन एवं �यवसा�यक लेखापर��णका असल अ�यास र लेखापर��ण सीमाको आधारमा
तथा उपल�ध भएस�मका �े�ताको पर��णबाट लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदन जार� ग�रएको छ। सारभतू �पमा उ�लेखनीय नदेिखएका �यहोराह�लाई
��तवेदनमा समावेश ग�रएको छैन। लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष� स�हतको ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोबार र �व�ीय �ववरणको
स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ। छलफल गर� कायम भएका �यहोरा �न�नानसुार छन्।

२ प�रचय

�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीयतहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालनगन� उ�े�यले यस �पपरा गाउँपा�लकाको�थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई�व�धन गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर�नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यस गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ ।
यस गाउँपा�लकाअ�तग�त ७ वडा, ३९ सभा सद�य,  ३९.९८वग� �कलो�मटर �े�फल तथा क�रब ३५ हजार ५२४ जनसं�या रहेको छ ।

३ �ाि� भु�ानी िहसाब

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले
गरेको
�ाि�/

भु�ानी

व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४८६०३८६२६.९६ 99381058 ५८५४१९६८४.९६

क. �ाि� (संिचतकोषमा ४२२२०८५२६.४२ ४२२२०८५२६.४२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आ�दानी बाँ�धने)

११००० कर 11 ७०८७११२५.०३ ७०८७११२५.०३

१३००० अनुदान ३३५५२३२७० ३३५५२३२७०.

संघीय सरकार 12 ३१५१७०२७० ३१५१७०२७०.

�देश सरकार 12 २०३५३००० २०३५३०००.

अ�य आ�दानी ० ०.

१४००० अ�य राज�व १५८१४१३१.३९ १५८१४१३१.३९

१५००० िविवध �ाि� ० ०.

ख. अ�य �ाि� ६३८३०१०१ 99381058 १६३२१११५८.५४

िवतरण गन� बाक�
राज�व

0 ०.

कोषह� ४७०७७५४७.५४ ४७०७७५४७.५४

धरौटी १६७५२५५३ १६७५२५५३.

संघीय, �देश सरकार वा
अ�य काय��म

0 99381058 ९९३८१०५८.

भु�ानी (ग+घ) ४८५१२३२६१.४१ 99381058 ५८४५०४३१९.४१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ग. भु�ानी (स��त
कोषबाट)

४२९७३२३७२.५२ ४२९७३२३७२.५२

२१००० पा�र�िमक /

सुिवधा

18 १४३७६७९७३.८३ १४३७६७९७३.८३

२२००० मालसामान
तथा सेवाको उपयोग

18 १०५१३२३०५.७४ १०५१३२३०५.७४

२५००० सहायता
(Subsidy)

18 ३४४६१६० ३४४६१६०.

२६००० अनुदान 18 0 ०.

२७००० सामा�जक
सुर�ा

18 १८११९०१२ १८११९०१२.

२८००० अ�य खच� 18 २०५०८१७ २०५०८१७.

३१००० गैर िव�ीय
स�प�ी / पँूजीगत खच�

18 १५७२१६१०३.९५ १५७२१६१०३.९५

घ. अ�य भू�ानी ५५३९०८८९ 99381058 १५४७७१९४६.८९

कोषह� ४१५८६४४९.५४ ४१५८६४४९.५४

धरौटी १३८४१५०४.३५ १३८४१५०४.३५

अ�य खच� ०

संघीय, �देश सरकार वा 99381058 ९९३८१०५८.

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अ�य काय��म

क�ी रकम भु�ानी/
दा�खला गन� बाक�

-37065 -३७०६५.

ङ. यो वष�को बचत
(�यनु)

९१५३६५.५५ ०. ९१५३६५.५५

च. गतवष�को �ज�मेवारी
रकम (अ.�या संिचत
कोष, धरौटी र कोषह� )

१७१६३२८८० १७१६३२८८०.

वषा��तको बाक� रकम
(ङ + च)

१७२५४८२४५.५५ १७२५४८२४५.५५

०.

ब�क तथा नगद बाक�
�े�ता

24 १७२४३३४४५.९६ १७२४३३४४५.९६

४ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई
असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा
सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ ।
यस �थानीय तहमा उप �मुख ननु कुमारी दास �. ७५ करोड ५८ लाख ३५ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।६।०३ मा पा�रत भएको छ ।
समयमै बजेट पेश गन�, पा�रत गन� र �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई अ��तयारी �दान गन�तफ�  पा�लकाको �यानाकष�ण ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ िव��य िववरण 

�थानीयसरकारस�ालनऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी
�यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले
२०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS basedढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको
िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः
· िव�ीय िववरण तयार गदा� सु�को �ाि� भु�ानी िहसाबले देखाएको खच�लाई आधार मािनएको छ ।
· पा�लकाले सबै कारोबारलाई सु�मा समावेश नगरेको तथा वा�तिवक कारोबार दे�खने गरी सु� �णालीको �यव��थत �योग गरेको नदे�खएकोले सु�
�णालीको �े�तालाई यथाथ� मा� सिकएन।
· कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट सोझै भु�ानीह�ने संघीय काय��मह�को खच� सामा�जक सुर�ातफ� को �९६४१३५९९ र �थानीय पूवा�धार
िवकास साझेदारी काय��मतफ�  � २९६७४५९ समेत गरी कूल � ९९३८१०५८ लाई समेत समावेश गरी एक�कृत �ाि� भु�ानी िहसाब तयार ग�रएको छ
।
· पा�लकाको यस वष�को कूल �ाि� � 585419684.96 मा कूल भु�ानी � 584504319.44 घटाएर बाँक� रहेको रकममा गत वष�को �ज�मेवारी रकम �
१७१६३२८८० जो�दा वषा��तको बाँक� �ाि� भु�ानी िहसाब अनुसार � 172548245.55 दे�ख�छ । �े�ता अनुसारको बैक तथा नगद बाँक� �
172433445.96 दे�खएकोले सो स�ब�धमा यिकन गनु�पद�छ।
· पा�लकाले यस वष� आ�त�रक �ोत नगद राज�वतफ�  � १३०००००० आ�त�रक राज�व खाताबाट स��त कोष खातामा आ�दानी जनाएकोमा पटक
पटक भौचर �रभस� आ�दानी जनाएको ह�दाँ वषा��त स�ममा आ�त�रक �ोत नगद आ�दानी � २३९५५३७८ रकमले ऋणा�मक दे�ख�छ । �यसैले राज�व
खाता र संिचत कोष खाता बीचको फरक � ३६९५५३७८ दे�ख�छ ।
· गत वष� ०७६।७७ को सशत� अनुदानको खच� नभई बाँक� रहेको रकम िफता�गदा� पा�लकालेस��त कोषबाट � ३९२०७५४७ �सधै िविवध खच� खातामा
िमित २०७७।१०।८ मा ट� ा�सफर गर◌ी िविवध खच� खाताबाट यस आ.व. ०७७।७८ िमित २०७७।१०।६ मा को�लिनका खातामा िफता� गरेको दे�ख�छ ।
उ� कारोबार सु� �णालीको संिचत कोषको ब�क नगदी िकताबमा पोि�ङ भएको दे�खएन । स��त कोषबाट खच� खातामा ट� ा�सफर नगरी संिचत कोषको
बैक नगदीमा पोि�ङ गरेकोले संिचतकोषको खच� घटी वषा��तको बाँक� मौ�दात बढेको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा यिकन गनु�पद�छ।
�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ �ज�मेवारी फरक परेको 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर
�थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार संिचत कोषमा गत वष�को अ��यमा �.१५०१०२९५७मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा संिचत
कोषमा � १७१६३२८८० �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा � २१५२९९२३ बढी �ज�मेवारी
सारेको दे�ख�छ ।

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

ब�कको
नाम

खाता नं खाताको �कार खाता अनुसार
बाक� �

ब�क अनुसार
बाक� �

फरक

606076.43

एभरे� ब�क
�ल.

6200106200005 ग १.१ आ�त�रक राज�व खाता ३०००००० ४२८२४५

एभरे� ब�क
�ल.

6200106200010 ग २.२ चालू खच� खाता- जोर वष� ६५६१२३५८.८७ ६६२६३५०२

एभरे� ब�क
�ल.

6200106200012 ग २.४ पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� ४९६५८०१४.०५ ४९८०७४५८

एभरे� ब�क 6200106200013 ग २.७ िविवध खच� खाता ५३६५७५५. 4190392.5

३५,६६८,२३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ल.

एभरे� ब�क
�ल.

6200106200017 ग ५.1 �थानीय तह िविवध कोष
खाता

० ३२७९१८०.४९

एभरे� ब�क
�ल.

6200106200002 ग ३.१ �धानीय तह धरौटी खाता ४८७४३८२.९६ १०६०५४६४

एभरे� ब�क
�ल.

6200106200003 ग ४.१ �थानीय तह स��त कोष
खाता

६२००३७७.६५ १५६५०४५

एभरे� ब�क
�ल.

०६२००१०६२०००१५-२ ग ७.२ �थानीय तह �कोप
�यव�थापन कोष खाता

१६११०३ 625920

संिचत कोष खाता र राज�व
खाता िभ�ता

३६९५५३७८

ज�मा १७२४३३४४६ १३६७६५२०७ -३५६६८२३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ चौमा�सक पँु�जगत खच� 
काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा
असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

बजेट �थम चौमा�सक खच� दो�ो चौमा�सक खच� ते�ो चौमा�सक खच� असार ज�मा बजेट ज�मा खच�

खच� ७३९८०८६१.०६ ९६४११७४१.०८ २५९३३९७७०.३८ ८९०३१७४२.२ ७५५८३५०९३ ४२९७३२३७२.५२

खच�(%) ९.७८ १२.७५ ३४.३१ ११.७७ ५६.८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ �े�गत बजेट र खच� 
यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (%) मौ�दात

१ आ�थ�क िवकास २,००,३६,००० ९७,६८,७९४.८९ ४८.७६ १,०२,६७,२०५.११

२ सामा�जक िवकास २३,१८,९०,२७० १७,७६,२३,११७.१७ ७६.५९ ५,४२,६७,१५२.८३

३ पूवा�धार िवकास ३१,९४,४९,५५४ १३,२४,२८,४०५.३९ ४१.४६ १८,७०,२१,१४८.६१

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ३,०५,००,००० २,३४,४९,३०८ ७६.८८ ७०,५०,६९२

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १५,३९,५९,२६९ ८,६४,६२,७४७.०७ ५६.१६ ६,७४,९६,५२१.९३

ज�मा ७५,५८,३५,०९३ ४२,९७,३२,३७२.५२ ५६.८५ ३२,६१,०२,७२०.४८

बजेटको आकारको तुलनामा आ�थ�क िवकास र पूवा�धार िवकासका �े�मा �यून बजेट िविनयोजन भएको दे�खयो । पा�लकाले पूवा�धार िवकासको �े�मा खच�
भएको बजेटको ३० �ितशत मा� खच� गरेको दे�खयो । अ�य �े�मा समेत ल�य अनुसार बजेट खच� गन� सकेको दे�खएन । पा�लकाले एक�कृत,

समानुपाितक र िदगो िवकासका लािग पुजीगत बजेट खच�मा जोड िदँद ै�े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� दे�ख�छ ।

१० खच� िव�लेषण 

पा�लकाले यसबष� कुल �ाि� �. ४८६०३८६२७ गरेकोमा राज�व बाँडफाँडबाट � ७०६८५२५६ तथा िनता�त आ�त�रक �ोत बाट �१६०००००० र
अनुदानबाट � ३३५५२३२७० आ�दानी गरेको दे�ख�छ । यस वष� चालुतफ�  � २७२५१६२६९ र पँू�जगत तफ�  � १५७२१६१०३ खच� भएको छ । खच�
म�ये वाँडफाडबाट �ा� राज�व सिहतको आ�त�रक �ोतको िह�सा १६.४४ �ितशत मा�ै रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै आ�दानी, अनुदान र
राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ५६.०६  �ितशत चालु र ३२.३४ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा�
अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

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

· आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
· गाउपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा
दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
. पा�लकाले वािष�क बजेट, नीित तथा काय��म छपाई गरी स�ब��धत वडालाई िवतरण गरेको तथा यस आ�थ�क वष�को लािग िनधा��रत राज�व शु�क तथा
दरह� स�ब��धत वडाह� काया��वयन गराउनको लािग जानकारी गराएको दे�खएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन ।
· म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।
· ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
· यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
· सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन।
· कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
· पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
· �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
· िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय�
भएको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले
भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
· स�ा�लत योजनाकोआयोजना सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा
�प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
· पा�लकाको िनयमानुसार आ�त�रक लेखापरी�ण भएको पाईएन।
· दश लाख मा�थका िनमा�ण काय�मा अिनवय� िवमाको �ावधान ह�नुपन�का सो अनुसार गरेको दे�खएन ।

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ अनुदान िफता� 

िविनयोजन ऐन २०७७ दफा ४(१२) अनुसार संघ सरकारबाट िव�ीय ह�ता�तरण भएका सशत�, समपुरक तथा िवशेष अनुदानको रकम असार
मसा�तस�म खच� नभई बचत भएमा स�ब��धत �थानीय तहले �य�तो रकम संघीय स��त कोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ ।�देश िविनयोजन ऐन २०७७
दफा ४(११) अनुसार �देश सरकारबाट िव�ीय ह�ता�तरण भएका सशत�, समपुरक तथा िवशेष अनुदानको रकम असार मसा�तस�म खच� नभई बचत
भएमा स�ब��धत �थानीय तहले �य�तो रकम �देश लेखा इकाई काया�लय माफ� त �देश स��त कोषमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष�
सशत�, समपुरक तथा िवशेष अनुदानतफ� को खच� नभई बचत रकम स��त कोषमा िफता� गरेको नदे�खएकोले सो को �माण पेश ह�नुपन� �

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

१३३१२ : शसत� अनुदान चालु ४,०९,६७,६१८.५० २६,२५,८९३ ० ४,३५,९३,५११.५०

१३३१४ : िवषेश अनुदान चालु ० ३०,००,००० ० ३०,००,०००

१३३१६ : समपुरक अनुदान चालु ० २०,००,००० ० २०,००,०००

ज�मा ४,०९,६७,६१८.५० ७६,२५,८९३ ४,८५,९३,५११.५०

४८,५९३,५१२

१३ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.१ करार िनयिु� – िपपरा गाउँपा�लकाको सेवा करार �यव�थापन काय�िव�ध, 2074 (3) मा �मुख �शासिकय अ�धकृत संयोजक स�ब��धत िवषयको वा
िवषयगत शाखाको कम�चारी वा िवशेष� सद�य, नायब सु�बा सद�य सिचव रहने गरी 3 सद�यीय एक छनौट तथा �सफा�रस सिमित गठन ह�ने �यव�था
रहेकोमा िन�नानुसार दे�ख�छ।
1. सेवा करार �यव�थापन काय�िव�ध, 2074 (3) मा मा�थका 3 सद�यीय एक छनौट तथा �सफा�रस सिमित गठन ह�ने �यव�था भएकोमा गाउँपा�लका
अ�य� िव�म चौधरीको अ�य�तामा िमित 2077/7/3 को वठैकबाट िन�नानुसारको पदपूित� सिमित गठन भएकोले काय�िव�ध पालना भएको दे�खएन।
क) �.�.अ. सावन कुमार चौधरी – संयोजक
ख) अ�धकृत छैठौ ँ�शासन राम �बोध ठाकुर – सद�य
ग) लेखा अ�धकृत राम सागर यादव – सद�य
घ) ए.ओ मो. नजामुि�न साफ� – सद�य सिचव
2. सुचना �कािशत गन�, परी�ा द�तुर िनधा�रण स�ब��ध ��ताव िमित 2077/7/5 मा पदपुित� सिमितको वठैकमा िमित 2077/7/3 मा गिठत सिमितका
पदा�धकारी बाहेक रोजगार संयोजक रा�जव कुमार झा, सहायक चौथौ ँगणपित झा समेत िनण�य �िकयामा उप��थत भएका दे�ख�छ।
यसरी काय�िव�ध भ�दा 1 जना बढी सद�य रहेको पदपूित� सिमित गठन गरेको तथा पदपूित�को सुचना दे�ख िनयिु� स�म गिठत पदपूित� सिमित भ�दा 2 जना
अ�य कम�चारीलाई उप��थत गराइ िनण�य �िकयामा सामेल गरेकोले पदपूित� सिमित गठन �िकया काय�िव�ध िवप�रत भएको दे�ख�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.२ कम�चारी करार– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी
सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले मे.अ., सुचना �िव�ध कम�चारी, रोजगार संयोजक, एम.आइ.एस अपरेटर, सुपरीवे�क, क��यटुर अपरेटर,
सहायक क��यटुर अपरेटर, उ�म सहजकता�, पोषण सहजकता�, सव इ��जिनयर, िफ�ड सहायक, अ.न.मी, �याब. अ�स�टे�स, ख�रदार, गणक,

ना.प.�व.�ा., टाइिप�ट, �वीपर, ह.स.चा, चौिकदार र काया�लय सहयोगी पदमा 50 जना कम�चारीह� करारमा राखी कम�चारी पा�र�िमक िशष�क र करार
सेवा शु�क िशष�कबाट करार कम�चारी तलब भ�ाका लािग ज�मा �.46,49,246। खच� लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल,

बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको मे.अ., सुचना �िव�ध कम�चारी,
रोजगार संयोजक, एम.आइ.एस अपरेटर, सुपरीवे�क, क��यटुर अपरेटर, सहायक क��यटुर अपरेटर, उ�म सहजकता�, पोषण सहजकता�, सव इ��जिनयर,
िफ�ड सहायक, अ.न.मी, �याब. अ�स�टे�स, ख�रदार, गणक, ना.प.�व.�ा., र टाइिप�ट 35जना करार िनयिु� गरी तलब भ�ा भु�ानी गरेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.३ सहायक क��यटुर अपरेटर – िपपरा गाउँपा�लकाले िमित 2077/7/18 गते पदपूित� स�ब��ध सुचाना आवेदन माग गरी िव�ापन नं 5/2077/78 बाट सहायक
क��यटुर अपरेटर पदका लािग 10 �सट आवेदन माग गरेकोमा िमित 2077/8/26 गते संचा�लत �ल�खत परी�ामा िमित 2077/11/26 गते �कािशत सुचना
अनुसार उ�ीण� भएका उ�मेदवारह�को िमित 2077/12/03 गते �लइएको अ�तरवाता� तथा अनुप��थत भएका उ�मेदवारह�को िमित 2077/12/4 गते
�लइएको अ�तरवाता�मा सफल भएका उ�मेदवारह�को यो�यता�म अनुसार नितजा �काशन गरी िमित 2077/12/4 मा �सफा�रसको सुचना �काशन
भएकोमा �मशः 10 जना �यि� रं�धर कुमार मंडल, सुरज कुमार िम�, �धरज कुमार चौधरी, अव�जत कुमार ठाकुर, रामलाल मु�खया, पुनम कुमारी, �जते��
महरा, कमल कुमार ठाकुर, अजय कुमार दास र प�पु कुमार महतोलाई च.नं 629 िमित 2077/12/20 मा िमित 2077/12/22 दे�ख 2078/ अषाढ मसा�त
स�म करार िनयिु� गरेकोमा च.नं 630 िमित 2077/12/20 गते िमित 2077/7/26 को िनण�यमा वाता� �ारा भनी िव�ापन खोलेको र �सफा�रस गरेको सं�या
भ�दा बाहेक दइु जना �यि� मो. अहमद रेजा र धम��� दासलाई िमित 2077/12/22 – 2078 अषाढ मसा�त स�म करार पदमा िनय�ु गरी िन�नानुसार तलब
भ�ा िदएको दे�ख�छ। यसरी करारमा कम�चारी आव�यक नै परेको ख�डमा िव�ापनको अ��तम नितजाबाट बैक��पकमा परेका उ�मेदवारलाई �ाथिमकता
िदइ करारमा िनयिु� िदनुपन�मा िव�ापन खोलेको पद सं�या र �सफा�रस गरेको सं�या भ�दा दईु जना बढी �यि�लाई परी�ाको �ि�यामा सामेल नै नगराई
िनयिु� गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

�.सं िव�ापन बाहेक िनयिु� भएका स.क.अ को नाम िनयिु� अव�ध आ.व.2077/78 मा भु�ानी भएको तलब भ�ा

1 स.क.अ. मो. अहमद रेजा 2077/12/22 – 2078 अषाढ मसा�त 79830

2 स.क.अ. धम��� दास 2077/12/22 – 2078 अषाढ मसा�त 79830

ज�मा 159660

१५९,६६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.४ तलबी �ितवेदन पा�रत नगरेको- िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7.ख. (2) बमो�जम तलब भु�ानी गदा� �ज�ा��थत िनजामती कम�चारीको हकमा
स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट र �थानीय तहका कम�चा�रको हकमा स�ब��धत काया�लयको आ�त�रक लेखापरी�ण शाखाले तलबी
�ितबेदन पास नगराई तलब खुवाउन नह�ने �यव�था रहेकोमा पा�लकाको छैठौ ँगाउँसभाले �जिवस तफ� का 12 जना कम�चारीको मा� तलबी �ितवेदन पा�रत
गरी बाक�को आ�थ�क वष� 2077/78 को तलबी �ितवेदन पा�रत नगरी पा�लका तफ�  �.1,18,67,077। खच� लेखेको छ। अत: तलबी �ितबेदन पास नगरी
तलब खच� ले�दा दरब�दी भ�दा बढी कम�चारीको तलव खच� र �ेड रकम भु�ानी ह�नस�ने भएकोले ऐनको पालना गरी मा� तलब भु�ानी ग�रनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत
दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानको गाउँपा�लका
चालुबाट तलब भ�ा भु�ानी गरेको अिनयिमत �.

गो.भौ.नं/िमित िववरण रकम

7-77/6/24 चालु बालिवकास सहजकता� र िव�ालय कम�चारी गा.पा थप �थम चौमा�सक 1112500

8-77/6/24 चालु बालिवकास सहजकता� र िव�ालय कम�चारी गा.पा थप �थम चौमा�सक 692500

19-77/6/29 चालु छुट िन�ज �ोत िश�कह�को �थम चौमा�सक 140000

46-77/7/5 चालु सर�वती �ा.िव बालिवकास स.का पा�र�िमक 40000

202-77/10/19 चालु बालिवकास सहजकता� र िव�ालय कम�चारी गा.पा थप दो�ो चौमा�सक 741800

203-77/10/19 चालु बालिवकास सहजकता� र िव�ालय कम�चारी गा.पा थप दो�ो चौमा�सक 858000

457-78/2/26 चालु बालिवकास सहजकता� र िव�ालय कम�चारी गा.पा थप ते�ो चौमा�सक 1961100

460-78/2/26 चालु बालिवकास सहजकता� र िव�ालय कम�चारी गा.पा थप ते�ो चौमा�सक 154800

ज�मा 5700700

५,७००,७००

१५ पदा�धकारी सेवा सुिवधा र आ�थ�क सहायता िवतरण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.१ पदा�धकारी सेवा सुिवधा – �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी ऐन, 2075 को दफा 3 मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र
सभाको सद�यले आफु िनवा�िचत भई अनुसुची 2 बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमितबाट मा�सक
सुिवधा वापत पाउने �यव�था गरेकोमा स�मािनत सव��च अदालतको आदेशले 2076 काित�क 1 गतेबाट लागु ह�ने गरी उ� सुिवधाह� खारेज गरेकोमा
आ�थ�क वष� 2076/77 मा पा�लकाका पदा�धकारीह�ले 2076 असोज स�मको मा� पा�र�िमक बुझेको दे�खयो। िमित 2077/03/31 मा आएको �थानीय
तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, 2077 को दफा 3 को उपदफा 2 ले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा
स�ब�धी ऐन, 2075 र अनुसुची बमो�जम मा�सक सुिवधा नपाएको पदा�धकारी वा सद�यले सो सुिवधा नपाएको िमितदे�ख यस ऐन बमो�जमको सुिवधा पाउने
�यव�था गरी आ�थ�क वष� 2077/78 मा िमित 2076 काित�क दे�ख 2078 अषाढ स�म 38 जना जन�ितिन�धलाई सेवा सुिवधा वापत िविभ� भौचरबाट
पा�र�िमक पदा�धकारी िशष�क र अनुगमन, मू�या�न खच� िशष�कबाट ज�मा �.1,17,43,310। भु�ानी खच� गरेको छ। साथै वडा नं 6 का वडा�य� रामदेव
हाथी सुडी र वडा नं 1 का वडा सद�य िदलीप कुमार साहलाई िमित 2074 फागुन दे�ख 2076 असोज स�मको सुिवधा भनी �.5,60,000। भु�ानी खच�
गरेको छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.२ पदा�धकारी दोहोरो सुिवधा - �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, 2077 को दफा 4 उपदफा 1 र 2 बमो�जम �थानीय
तहका पदा�धकारीह�लाई यातायात वापत सवारी साधन उपल�ध भएको अव�थामा अनुसुची ख बमो�जमको इ�धन र मोिबल खच� उपल�ध गराइने र
उपदफा 3 मा य�ता पदा�धकारीलाई यातायात खच� वापत भु�ानी िदन नह�ने �यव�था रहेकोमा िन�नानुसारका पदा�धकारीह�ले िन�नानुसार न�बरको
मोटरसाइकल, ई�धन र मोिबल �लएकोमा पुनः अनुसुचीमा भएको यातायात खच� मा�सक सुिवधा भु�ानी �लएकोले दोहोरो सुिवधा स�ब��धतबाट असुल ह�नु
पन� �.

पदा�धकारीको नाम र पद मो.सा. मो.सा. िफता� िमित भु�ानी �लएको मिहना भु�ानी दर रकम

वडा नं 1 वडा�य� मो.सा यमाहा 7/5/2077 2077 काित�क–2078 अषाढ मा�सक �.10000। 1333

वडा नं 3 वडा�य� मो.सा यमाहा 7/6/2077 2077 काित�क–2078 अषाढ मा�सक �.10000। 1667

वडा नं 5 वडा�य� मो.सा यमाहा 7/5/2077 2077 काित�क–2078 अषाढ मा�सक �.10000। 1333

वडा नं 6 वडा�य� मो.सा यमाहा 8/30/2077 2077 काित�क–2078 अषाढ मा�सक �.10000। 20000

वडा नं 7 वडा�य� मो.सा यमाहा 7/5/2077 2077 काित�क–2078 अषाढ मा�सक �.10000। 1333

ज�मा 25666

२५,६६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.३ अ�य काया�लयलाई आ�थ�क सहायता - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं
सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै ।पा�लकाले आ�नो �वीकृत काय��म िशष�कबाट िन�नानुसार काय�लयलाई अ�य�को
तोकादेशमा िन�नानुसारका काय� गन�का िन��त आ�थ�क सहायता वापत � १२३५६२ भु�ानी गरेको दे�ख�छ । य�तो खच�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ ।

गो.भौ.नं/िमित काया�लयको नाम वापत रकम

2-77/6/20 ईलाका �हरी काया�लय सहो�वा महो�री सवारी साधन मम�त ना 1 झ 614 23258

55-77/7/6 ईलाका �हरी चौक� वडा नं 6 सवारी साधन मम�त 5000

80-77/7/24 ईलाका �हरी काया�लय सहो�वा महो�री सवारी साधन मम�त ना 1 झ 614, बा 2 ब 5764 नं मोटरसाइकल 27588

145-77/8/30 ईलाका �हरी काया�लय सहो�वा महो�री सवारी साधन मम�त ना 1 झ 614 28053

525-78/3/28 ईलाका �हरी काया�लय सहो�वा महो�री सवारी साधन मम�त ना 1 झ 614 39663

ज�मा 123562

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५.४ आ�थ�क सहायता– �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण
गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । पा�लकाले आ�थ�क सहायता स�ब��ध काय�िव�ध वेगर वडा �तरीय र गाउँपा�लका �तरीय वजेट छु�ाइ तोकादेशमा,
िनवेदन, आिशंक �पमा वडा �सफा�रस, आंिशक �पमा वडा सिमित वठैकको िनण�य र आंिशक �पमा िबल भपा�इ राखी ४3 जना �यि� र ८ वटा संघसं�था
वा सिमितलाई �.५,०००। दे�ख �.७५,०००। स�म धािम�क पुजापाठ गन� र अ�य �योजनका लािग धािम�क तथा सां�कृितक सहायता िशष�क, अ�य
सं�थालाई अनुदान िशष�कबाट वडा�तरमा �.४,५२,५७५। र सां�कृितक एवम् धािम�क काय��म खच� िशष�क, औषधी उपचार खच� कम�चारी िशष�क,

धािम�क तथा सां�कृितक सहायता िशष�क, िविवध खच� िशष�कबाट पा�लका�तरमा �.६,२०,७३९। गरी ज�मा �.१०,७३,३१४। आ�थ�क सहायता वापत
भु�ानी गरेको रकम िनयमानुसार नदे�खएको �.

१,०७३,३१४

१६ नापी िकताब 

िनमा�ण काय�को िव�तृत अिभलेखा�नका लािग �वीकृत ढाँचाको नापी िकताब म.ले.प.फा.न. ५०३ अनुसार चेनेज, स�प� भएको िमितका साथै अिघ�ो
िबलस�म भएको कामको प�रमाण र भु�ानी रकम, हालको िबलबाट भएको कामको प�रमाण र भु�ानी ह�ने रकम समेत हालस�म भएको कामको प�रमाण र
रकम समेत �प� �पमा उ�ेख ह�नुपन� �यव�था छ। साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ६(३) मा वातावरणीय अ�ययनको �ितवेदन �वीकृत
नगराई वोलप� आ�ान गनु� ह�दनै भ�े �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा नमूना छनोट ग�र अ�ययन गदा� योजनाह�मापा�लकाले योजनाको िव�तृत लागत
अनुमान तयार नगरेको, नापी िकताब लुज �सटमा रा�ने गरेको, चेनेज तथा अ�ाव�धक काम नखुलाएको, योजनालाई टु�ाएर वष�िप�छे ख�ड ख�डमा काम
गरेको पाईयो । अिघ�ो िबलस�म भएको कामको प�रमाण नखुलेकोले काममा दोहोरापना भए नभएको यिकन गन� सिकएन । िव�तृत लागत अनुमान तयार
नगन�, योजना ख�डीकरण गन� र योजनाको नापी िकताब �वीकृत ढाँचाअनुसार नरा�ने �वृ��मा सुधार ह�नु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम १२५(२) मा कुनै िनमा�ण काय� स�प� भई �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �ािव�धक
कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन� �यव�था छ । काय��म काया��वयन पु��तका 2077/78 को ि�याकलाप नं 11.1.2.1 को
8.4 (छ) मा िव�ालय भौितक काय��मह�का लािग िव�ालयसँग स�झौता भए प�चात पिहलो िक�ताको �पमा कुल अनुदान रकमको 30 �ितशत िनकाशा
िदने �यव�था भएकोमा िन�नानुसारका िव�ालयह�लाई 100 �ितशत अनुदान िनकाशा िदएकोमा काय� स�प� �ितवेदन पेश नभएको �. 

गो.भौ.नं/िमित िव�ालयको नाम काय� िववरण रकम

िविभ� मा.िव वनौली वडा नं 7 चार कोठे भवन 3600000

िविभ� आधारभुत िव�ालय अ�लप�ी शौचालय िनमा�ण 700000

461-78/2/26 चालु सर�वती आधारभुत िव�ालय सहो�वा शौचालय मम�त 200000

461-78/2/26 चालु राि�� य मा.िव. अ�राढ गुण�तर सुधार 40000

461-78/2/26 चालु समशुल ह�दा इसलािमया मदरसा शौचालय िनमा�ण 500000

ज�मा 5040000

५,०४०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ 204 २०७७-१०-२३ मदरसाह�को �तरउ�तीका लािग अनुदान 

गाउँपा�लका चालु - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु
अिघ य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा
नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था गरेको छ।साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध
गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर पा�लकाले देहायअनुसारका मदरसालाई काय�पा�लका वठैकको िमित 2077/8/30 को िनण�य नं 3

का आधारमा आव�यकता र िव�ाथ�ह�का आधारमा रकम िदने िनण�य गरी अनुदान रकम मदरसाको खातामा भु�ानी गरेकोमा के वापत अनुदान भु�ानी
ग�रएको हो, िव�ाथ� सं�या, कामको िबल भपा�इ, काय�स�प� �ितवेदन र पा�लकाले उ� काय�को अनुगमन गरेको �ितवेदन पेश नभएकोले �माण पेश
ह�नुपन� �.

�.सं मदरसाको नाम अनुदान रकम

1 मक� ज दाबले इ�लामी फैजाने मिदना मदरसा वडा नं 2 अि�प�ी 400000

2 समशुल ह�दाइ�लािमया मदरसा एकरािहया, ग�ह�रया िपपरा गा.पा. वडा नं 1 200000

3 दा�ल उलुम काद�रया िम�बाह�ल मु�लेिमन मदरसा िपपरा गा.पा. वडा नं 2 अि�प�ी 400000

ज�मा 1000000

१,०००,०००

१९ स�प�� उपयोग र संर�ण

१९.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 94, 95 र 96 मा सरकारी स�प��को �ज�मा, �यसको लगत र संर�णको
�यव�था रहेको छ। काया�लयमा 2077 असार मसा�तमा मौ�दात रहेका सबै �ज�सी सामानह� साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली Public Asset

Management System-PAMS मा �िवि� गरी वािष�क मौ�दात िववरण तयार गनु�पन�मा तयार गरेको दे�खएन। यस तफ�  काया�लयको �यान जानु पन�
दे�ख�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 97, 98 र 104 अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह�
समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता 2075 असार मसा�त
िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितवेदन तयार गनु�पन�मा सो बमो�जम गरेको दे�खएन।

१९.३ पा�लकाले स�प��को संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक, पत�, ऐलानी ज�गा तथा स�प��को अित�मण भए नभएको
अनुगमन गनु�पद�छ। तर यस पा�लकाले सो बमो�जम गरेको दे�खएन।

१९.४ पा�लका अ�तग�तका कोषह�को िववरण अ�याव�धक नरहेको, कोषको आय �ाि�को उपयोग नरहेको साथै कोषको अिभलेख अ�याव�धक नरहेको दे�खयो।

२० 149 २०७८-३-२३ �यािनटरी �याड 

सशत� – काय��म काया��वयन पु��तका 2077/78 को 10 ि�याकलाप 2.7.13.23 सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु�क सेिनटरी �याड
�यव�थापनका लािग �ित िव�ाथ� अनुदान वापत काया�लयले टे�डर �ि�या माफ� त साइन जेनेरल अड�र स�लायस� संग 16910 थान �याकेट ख�रद गरी
�.17,00,638। भु�ानी गरी उ� ख�रद ग�रएका �यािनटरी �याडह� �टोरमा दा�खला गरी मौ�दात बाक� रहेकोमा आ.व. 2078/79 मा मौ�दात बाट
�यव�थापन गरी आव�यकता मा� ख�रद गन� स�ब��धत िनकायको �यान जानु पद�छ।

२१ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम 47 को उपिनयम 4 बमो�जम पे�क� �लने कम�चारीले तोिकएको काय� स�प� गरी
काया�लय फिक� एको 15 िदन िभ� फाँटवारी पेश गरी पे�क� फछ् य�ट गनु�पन� तथा अ�य संघ सं�था र िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� स�झौतामा
तोिकएको �याद िभ� फछ् य�ट गनु�पन� �यव�था छ। साथै िनयम 51 को उपिनयम 1 मा तोिकएको �याद िभ� फ�य�ट नगरेमा �याद नाघेको िमितले वािष�क
10 �ितशत का दरले �याज समेत असुल गनु�पन� �यव�था रहेकोमा आ�थ�क वष�को अ�त स�म बाँक� रहेको पे�क� िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार
असुल फछ् य�ट ह�नुपन� �

५,०४०,९००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�स.नं. पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��, फम� वा
क�पनीको नाम

कम�चारी
भए पद

�याद
ननाघेको

�याद नाघेको

रकम

१ पदा�धकारी

७ गाउपा�लका अ�य� क�यादान योजना जागो देबी द�लत
मिहला वडा
सद�य

1000000

८ गाउपा�लका अ�य� क�यादान योजना रामकली देवी मिहला वडा
सद�य

1000000

ज�मा 2000000

२ कम�चारी

१६ Artificial Insemination स�ब�धी काय��म िवजय कुमार चौधरी काया�लय
सहयोगी

० 100000

२७ सभा स�ालन खच� मो. नजामुि�न साफ� ० 1000000

२९ पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाई, क  ◌ ृिष, पशु िवकाश,

मिहला बालबा�लका, िश�ा, शासक�य �ब�धक् �े� ) का
काय��मह� संचालन

रिविव�म साह हे�थ
अ�स�टे�ट

० 50000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० पोषण सुधारकाे लािग िवधालयमा खानेपानी याेजना िनमा�ण वा मम�त
स�भार

रिविव�म साह हे�थ
अ�स�टे�ट

० 300000

३१ बह��ेि�य पोषण योजना रिविव�म साह हे�थ
अ�स�टे�ट

० 40000

ज�मा ० 1490000

३ सं�थागत

२८ अ�य स�था सहायता मक� ज दावते इ�लामी
फैजाने मदीना एकरिहया-९
अ�लप�ी

० 400000

२९ शैि�क सं�थाह�लाई सहायता �ी रामजस �ाथिमक
िव�ालय

० 500000

ज�मा ० 900000

४ �यि�गत

२६ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�तग�त आमा सुर�ा, गभ�वती उ��ेरणा
सेवा, �यानो झोला र िनशु�क गभ�पतन काय��म

रेखा कुमारी ठाकुर ० 200000

२७ महे�� झाको दलान दे�ख रामजानक� पथ चाैवटी स�म पोल जडान अिव�जत कुमार ठाकुर ० 100000

२८ ल�मी नारायण झाकाे घर देखी महे�� झाकाे दलान स�मकाे पाेलमा
तार जडान

अिव�जत कुमार ठाकुर ० 100000

�म भौचर
न�बर
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२९ मूल सडक देखी जयच�� झा को घर स�म सडक �तर उ�ती अिव�जत कुमार ठाकुर ० 100000

३० �दमुण इनाको घर देखी नारायण इनाको घर अगाडीको
िप.सी.सी.ढलान स�म सडक �तर उ�ती

अिव�जत कुमार ठाकुर ० 100000

३१ धािम�क तथा सां�कृितक सं�था सहायता िवनोद कुमार ठाकुर ० 50900

ज�मा ० ६५०९००

कुल ज�मा ० ५०४०९००

२२ ठे�का स�झौता र ठे�का नलागेको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२.१
ठे�का स�झौता - �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का
बापत ब�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था छ ।काया�लयले पा�लका िभ� रहेका िविभ� पोखरीह�को ठे�का लगाएकोमा िन�नानुसारका ठे�का कबोल
गन� �यि�ले स�झौता गन� नआएकोले उ� �यि�ह�ले पा�लकामा राखेको धरौटी जफत ग�रएकोमा काया�लयले �यस भ�दा कम कबोल गन� संग स�झौता
गनु�पन�मा गरेको दे�खएन। जसले काया�लयको आ�त�रक आ�दानी �ाि� �यनु दे�खएको छ।

पोखरी ठे�काको नाम सुचना िमित अनुमान रकम बढी कबोल रकम �यि�को नाम

पसा� टोल पोखरी 5/4/2077 300000 6018550 �ी िशव कुमार मु�खया िपपरा 4

चभचा पोखरी 5/4/2077 25000 1100000 �ी सुिमत कुमार यादव

कािदया पोखरी 5/4/2077 15000 326000 �ी िवनोद दास िपपरा 7

२२.२ ठे�का नलागेको- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का
बापत ब�यौता रकम समेत असुली गन� �यव�था छ पा�लकाले ठे�काका लािग खुलाएका िन�नानुसारका हाट बजार ठे�कामा कुनै पिन ठेकेदार/फम�ले ठे�का
नहालेका कारण यस वष� उ� ठे�काबाट कुनै पिन आ�दानी �ा� ह�न सकेन।

�.सं ठे�काको नाम

1 ढेकाहा हाट बजार वडा नं 1

2 चाँदनी हाट बजार वडा नं 5

२३ आ�त�रक आय िव�लेषण

�म भौचर
न�बर
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२३.१ राज�व कारोबारको लेखाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन , २०७६ को दफा ४ मा ��येक काया�लयले राज�वको लेखा
महालेखापरी�कको काया�लयवाट �वीकृत ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले राज�व आ�दानी तफ�  म.ले.प.फा.नं. १०५, १०८ नराखेको तथा
दिैनक राज�व असुलीको भौचर उठाएको दे�खएन । िनयमावलीको �यव�था अनुसार म.ले.प.फा.नं. १०५, १०८ लगायतका फारमह� राखी राज�व असुली
लेखा �यव��थत गनु�पद�छ । साथै असुली रकम असुल भएको भोलीप�ट दा�खला गनु�पन�मा वडा काया�लयले मा�सक/�ैमा�सक �पमा दा�खला गन� गरेको
दे�खयो । असुली रकम िनयमानुसार समयमै दा�खला गनु�पद�छ । आ�दानी ज�तो संवेदनशील िवषयमा ग��भर भई अिनवाय� �पमा रा�नुपन� दिैनक आ�दानी
एवं बै� दा�खला खाताह�को �योग गरी आ�त�रक आयलाई �यव��थत बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

२३.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम
समेत असुली गन� �यव�था छ । काया�लयले िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त पन� आ�ना �े�ा�धकार िभ�का पोखरीबाट के कित आ�दानी �ा� ह�न स�छ भनी
गरेको अनुमान भ�दा ठे�का ला�दा धेरै गुणा बढीमा कबोल भएको दे�खयो। यसले काया�लयको राज�व अनुमान गन� सिमितको अनुमान गन� संय�� कमजोर
रहेको दे�खयो। जसले पा�लकाले �ा� गन� स�ने आ�त�रक आ�दानीमा किम �याएको दे�खयो। यस तफ�  स�ब��धत िनकायको �यान जानु पन� दे�ख�छ।

ठे�काको नाम अनुमान रकम बढी कबोल अंक फम�/�यि�को नाम अनुमान अंक भ�दा कबोल अंक बढी गुणा

ल�मी सागर पोखरी 900000 4525000 �ी राम लखन सहनी 5.02 गुणा

पैनिनवी पोखरी 100000 2600005 �ी िनरस मु�खया िपपरा 5 26 गुणा

लवका पोखरी 50000 555000 िप�टु कुमार म�डल 11.1 गुणा

सरकारी पोखरी 450000 2275000 �ी शह�धन सहनी 5.05 गुणा

ितलका पोखरी 25000 1005000 �ी रा�जव कुमार झा िपपरा 7 40.5 गुणा

िदिदया पोखरी 500000 3250000 �ी रामिवर यादव िपपरा 5 6.5 गुणा

च�मरखली पोखरी 5000 45000 �ी सुिशल कुमार कापर िपपरा 4 9 गुणा

�म भौचर
न�बर
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मेजरा पोखरी 100000 2100111 �ी निवन िम� िपपरा 4 21 गुणा

धिनकार पोखरी 25000 358055 �ी �जवछ िम� िपपरा 4 14.32 गुणा

बैना�लया पोखरी 25000 905000 �ी सं�जव म�डल िपपरा 6 36.2 गुणा

देवी �थान पोखरी 30000 750000 �ी स�तोष यादव िपपरा 3 25 गुणा

लवक� पोखरी 500000 9600500 �ी लखन मु�खया ज.उ.न.पा 8 19.20 गुणा

हितयारी पोखरी 100000 3527775 �ी उपे�� मु�खया ननुपही 4 35.27 गुणा

हिद�या पोखरी 100000 1755000 �ी वंशराज मु�खया िपपरा 4 17.55 गुणा

मिहिम� पोखरी 100000 1305000 �ी राम प�र�ण मु�खया िपपरा 5 13.05 गुणा

हाथी पोखरी 200000 5277755 �ी राजकुमार महासेठ जनकपुर 21 26.38 गुणा

पुिण� पोखरी 50000 3075000 �ी राम कुमार ठाकुर धनौजी गा.पा 61.5 गुणा

लवमी पोखरी डबरा समेत 200000 1451111 �ी �सिक�दर ढा.गा.पा 1 7.25 गुणा

धोवीयारी पोखरी 50000 751000 इसराफोल राइन िपपरा 2 15.02 गुणा

देवान पोखरी 50000 1850000 �ी रतन साह िपपरा 1 37 गुणा

मटकरवा पोखरी 100000 1365551 रिव�� �. अझमारी िपपरा 2 13.65 गुणा

बौना पोखरी 50000 475000 �ी रामशरण मु�खया जनकपुर 9.5 गुणा

�म भौचर
न�बर
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डवरा सानो ठुलो 50000 1001055 �ी रामआिषस मु�खया िपपरा 4 20.02 गुणा

�स�वाहा पोखरी 100000 750000 �ी गणेश दास त�मा िपपरा 3 7.5 गुणा

थान पोखरी 15000 1957500 �ी अमर सहनी जनकपुर 3 130.5 गुणा

दलुोखु�वा पोखरी कुपहरा खोला 300000 5156000 �ी �याम सु�दर थापा िपपरा 5 17.18 गुणा

गा.पा पछाडीको डबरा 5000 105000 �ी राम मु�खया िपपरा 4 21 गुणा

�म भौचर
न�बर
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२३.३ चलानी िकताब भ�दा कम नगदी र�सद आ�दानी – पा�लकाका िविभ� वडाह�ले आ.व. 2077/78 को गाउँसभाले पा�रत गरेको आ�थ�क ऐन 2077 मा भएको
�थानीय कर तथा शु�क संकलन गन�, छुट िदने र आय संकलनको �यव�थाको काया��वयन नगरी नगदी र�सद तफ�  आ.व.2077/78 मा कुनै पिन शु�क
नउठाएको साथ ैकम दरमा शु�क उठाएको दे�खयो। वडा काया�लयबाट �े�सत चलानी र�ज�र अनुसार िविभ� काय�मा �सफा�रस भएको दे�खएकोले सभाले
पा�रत गरेको ऐनमा भएको �यव�था अनुसारको शु�क तथा द�तुर नउठाएको र कम दरमा उठाएको स�ब�धमा छानिवन तथा एिकन गरी असुल गनु�पन� �.

वडा नं चलानी र�ज�र अनुसार नगदी र�सद आ�दानी नगदी र�सदबाट भएको आ�दानी ऐनमा तोकेको दर भ�दा घटी नगदी आ�दानी

वडा नं 1 77125 37615 39510

वडा नं 2 33575 0 33575

वडा नं 3 46500 0 46500

वडा नं 4 112875 40802 72073

वडा नं 5 66000 0 66000

वडा नं 7 59175 13180 45995

ज�मा 303653

३०३,६५३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np35 of 139

२३.४ कर तथा द�तुर- नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा २३० बमो�जम गाउँपा�लकाले आ�थ�क ऐन, २०७७ तयार गरी लागू गरेको भएतापिन सोिह अनु�प
िनधा��रत दरमा शु�क तथा कर रकम िनयिमत �पमा असुल गन� गरेको पाइएन ।
· गाउँपा�लका �े�मा रहेका िविभ� �यापार �यवसाय, परामश�दाता लगायतका सबै िनकाय, सहकारी, अ�य सघं स�था आिदलाई अिनवाय� दता� गराउने,

नवीकरण गन� तथा िनधा��रत वािष�क कर द�तुर समेत असुल गन� काय� भए गरेको पाइएन ।
· �यि�गत घटना दता� द�तुर, नाता �मािणत द�तुर, �सफा�रस द�तुर तथा अ�य द�तुर बापत वापत पा�लकाले कुनै पिन रकम �ा� गरेको पाइएन ।
· पा�लकाले यस वष� भुिम कर, मालपोत, घर बहाल कर, बहाल िवटौरीबापत अनुमािनत तुलनामा �यून असुल गरेको दे�खयो ।
यस काया�लयले उठाउने सबै �कारका राज�वह�को लगत अ�ाव�धक गरी उठाउनु पन�मा उठाएको छैन ।

२३.५ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, 2076 को दफा 27(5) ले राज�वको लगत तथा लेखा रा�ने, िहसाब िभडान गन�, िव��य िववरण तयार
गन�, नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ�
ब�क दा�खला गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस वष� नगदी र�सद �योग गरी राज�व आ�दानी गरेकोमा र�सद िनय��ण खाता, दिैनक आ�दानी तथा दा�खला
खाता अ�याव�धक गरेको तथा �ा� राज�व िनयमानुसार समयमा दा�खला गरेको दे�खएन । उ� खाताह� िनयमानुसार अ�ाव�धक गरी समयमै आ�त�रक
आ�दानी दा�खला गन� तफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ ।

�म भौचर
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२३.६ वडागत आ�दानी दा�खला ह�न बाक� – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, 2076 को दफा 27(5) ले राज�वको लगत तथा लेखा रा�ने,

िहसाब िभडान गन�, िव��य िववरण तयार गन�, नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय
�मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु� पन�, लेखापरी�ण गराउने उ�रदािय�व काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ। आ.व. 2077/78 मा
पा�लकाले र�सद ठेली �योग गरी नगदी र मालपोत र�सद काटेर आ�दानी �ा� गरेकोमा आ�दानी भ�दा ब�क दा�खला कम गरेकोले कम दा�खला रकम
स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

वडा नं नगदी र�सद मालपोत र�सद ज�मा ब�क दा�खला दा�खला गन� बाक�

वडा नं 1 37615 117915 155530 104295 51235

वडा नं 3 0 14242 14242 6333 7909

वडा नं 4 40802 37421 78223 67618 10605

वडा नं 5 0 96289 96289 69109 27180

वडा नं 7 13180 59852 73032 14485 58547

ज�मा 155476

१५५,४७६

२४ असुल गन� बाँक� आ�त�रक आय 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम
समेत असुली गन� �यव�था छ । काया�लयले हाट बजार र पोखरी ठे�का वापत देहायका �यि� वा ठेकेदारसंग ठे�का ब�दोब�ती गरेकोमा स�झौतामा भएको
�यव�था बमो�जम जमानत नराखेको/िनजको नाममा भएको ज�गा जिमन रो�का नराखेकोले कबु�लयतनामा कमजोर रहेको दे�खएकोले स�ब��धत
िनकायको �यान जानु पद�छ। साथै काया�लयले ठे�का अंक भ�दा कम रकम आ�दानी �ा� गरेको र िक�तामा बुझाउनुपन� ठे�का कबोल रकम काया�लयमा

१३,५४५,६८७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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नबुझाएकोले उ� उठाउन बाक� आ�त�रक आ�दानी रकम असुल गरी िढला दा�खला गरेको रकम िनयम र स�झौतामा भएको �यव�था बमो�जम �याज
समेत िहसाब गरी काया�लयको आ�त�रक राज�व खातामा दा�खला गनु�पन� वा असुल गनु�पन� �.

ठे�काको नाम सुचना िमित अनुमान
रकम

बढी
कबोल
अंक

फम�/�यि�को
नाम

गत वष� स�मको
दा�खला (पिहलो
िक�ता)

दो�ो िक�ता
दा�खला गनु�पन�
िमित

ते�ो िक�ता
दा�खला गनु�पन�
िमित

असुल
गनु�पन� �.

ल�मी सागर
पोखरी

10/15/2076 900000 4525000 �ी राम लखन
सहनी

905000 12/1/2077 12/1/2078 1810000

पैनिनवी पोखरी 10/15/2076 100000 2600005 �ी िनरस
मु�खया िपपरा
5

520001 12/1/2077 12/1/2078 1040002

लवका पोखरी 10/15/2076 50000 555000 िप�टु कुमार
म�डल

111000 12/1/2077 12/1/2078 222000

सरकारी पोखरी 10/15/2076 450000 2275000 �ी शह�धन
सहनी

455000 12/1/2077 12/1/2078 910000

ितलका पोखरी 5/4/2077 25000 1005000 �ी रा�जव
कुमार झा
िपपरा 7

201000 6/11/2078 - 201000

िदिदया पोखरी 5/4/2077 500000 3250000 �ी रामिवर
यादव िपपरा 5

650000 6/11/2078 - 650000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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च�मरखली
पोखरी

5/4/2077 5000 45000 �ी सुिशल
कुमार कापर
िपपरा 4

9000 6/11/2078 - 9000

मेजरा पोखरी 5/4/2077 100000 2100111 �ी निवन िम�
िपपरा 4

420023 6/11/2078 - 420023

धिनकार पोखरी 5/4/2077 25000 358055 �ी �जवछ िम�
िपपरा 4

71611 6/11/2078 - 71611

बैना�लया
पोखरी

5/4/2077 25000 905000 �ी सं�जव
म�डल िपपरा 6

181000 6/11/2078 - 181000

देवी �थान
पोखरी

5/4/2077 30000 750000 �ी स�तोष
यादव िपपरा 3

150000 6/11/2078 - 150000

लवक� पोखरी 5/4/2077 500000 9600500 �ी लखन
मु�खया
ज.उ.न.पा 8

1920100 6/29/2078 - 1920100

हितयारी पोखरी 5/4/2077 100000 3527775 �ी उपे��
मु�खया ननुपही
4

705555 6/11/2078 - 705555

हिद�या पोखरी 5/4/2077 100000 1755000 �ी वंशराज
मु�खया िपपरा
4

351000 6/26/2078 - 351000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np39 of 139

मिहिम� पोखरी 5/4/2077 100000 1305000 �ी राम प�र�ण
मु�खया िपपरा
5

261000 6/11/2078 - 261000

हाथी पोखरी 5/4/2077 200000 5277755 �ी राजकुमार
महासेठ
जनकपुर 21

1055551 6/11/2078 - 1055551

पुिण� पोखरी 5/4/2077 50000 3075000 �ी राम कुमार
ठाकुर धनौजी
गा.पा

615000 6/11/2078 - 615000

लवमी पोखरी
डबरा समेत

5/4/2077 200000 1451111 �ी �सिक�दर
ढा.गा.पा 1

290223 6/11/2078 - 290223

धोवीयारी
पोखरी

5/4/2077 50000 751000 इसराफोल
राइन िपपरा 2

150200 6/15/2078 - 150200

देवान पोखरी 5/4/2077 50000 1850000 �ी रतन साह
िपपरा 1

370000 6/11/2078 - 370000

मटकरवा
पोखरी

5/4/2077 100000 1365551 रिव�� �.

अझमारी िपपरा
2

273111 6/11/2078 - 273111

बौना पोखरी 5/4/2077 50000 475000 �ी रामशरण
मु�खया

95000 6/11/2078 - 95000

�म भौचर
न�बर
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जनकपुर

डवरा सानो
ठुलो

5/4/2077 50000 1001055 �ी रामआिषस
मु�खया िपपरा
4

200211 6/11/2078 - 200211

�स�वाहा पोखरी 5/4/2077 100000 750000 �ी गणेश दास
त�मा िपपरा 3

150000 6/19/2078 - 150000

थान पोखरी 5/4/2077 15000 1957500 �ी अमर सहनी
जनकपुर 3

391900 7/21/2078 - 391900

दलुोखु�वा
पोखरी कुपहरा
खोला

5/4/2077 300000 5156000 �ी �याम सु�दर
थापा िपपरा 5

1031200 6/26/2078 - 1031200

गा.पा पछाडीको
डबरा

5/4/2077 5000 105000 �ी राम मु�खया
िपपरा 4

21000 6/22/2078 - 21000

ज�मा 13545687

२५ आ�त�रक आ�दानी �े�ता र वडागत आ�दानी

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५.१ �यि�गत घटना दता� - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, 2076 को दफा 27(5) ले राज�वको लगत तथा लेखा रा�ने, िहसाब िभडान गन�,
िव��य िववरण तयार गन�, नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण
उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु� पन�, लेखापरी�ण गराउने उ�रदािय�व काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ।काया�लयले �यि�गत घटना दता�को
संि�� �ितवेदन अनलाइन �स�टमबाट जारी िववरण अनुसार िन�नानुसारको आ�दानी ब�क दा�खला गनु�पन�मा व�क दा�खला नभएकोले असुल गनु�पन� �.

वडा नं दा�खला गन� बाक� रकम

वडा नं 1 38000

वडा नं 2 9600

वडा नं 3 21200

वडा नं 4 66000

वडा नं 5 7000

वडा नं 6 9000

वडा नं 7 1400

ज�मा 152200

१५२,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np42 of 139

२५.२ आ�त�रक आ�दानीको �े�ता पेश नभएको - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, 2076 को दफा 27(5) ले राज�वको लगत तथा लेखा रा�ने,

िहसाब िभडान गन�, िव��य िववरण तयार गन�, नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय
�मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु� पन�, लेखापरी�ण गराउने उ�रदािय�व काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ।काया�लयले िविभ�
�योजनका लािग वडालाई उपल�ध गराएको नगदी र मालपोत र�सदह� आ.व. को अ��यमा पा�लकामा िफता� गनु�पन�मा लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन
िन�नानुसारका वडाले आ�त�रक आ�दानीको नगदी ठेली, मालपोत ठेली, चलानी र�ज�र र ब�क दा�खला िववरण पेश नगरेकोले उ� वडाबाट के कित
आ�दानी �ा� र के कित रकम व�क दा�खला भयो भिन यिकन गन� सिकएन।

वडा नं िववरण

वडा नं 2 नगदी र�सद र मालपोत र�सदबाट �ा� आ�दानी र ब�क दा�खला ले.पको �ममा पेश नभएको

वडा नं 3 नगदी र�सदबाट ग�रएको �सफा�रसबाट �ा� आ�दानीलाई नबाधेको

वडा नं 5 नगदी र�सदबाट ग�रएको �सफा�रसबाट �ा� आ�दानीलाई नबाधेको

वडा नं 6 नगदी र�सद र मालपोत र�सदबाट �ा� आ�दानी, चलानी िकताब र ब�क दा�खला ले.पको �ममा पेश नभएको

२६ आय ठे�कामा मू�य अिभवृि� कर असुल नगरेको 
मू�य अिभवृि� कर ऐन २०५२ तथा िनयमावली २०५३ बमो�जम आय ठे�का कबोल गन� �यवसायीले कबोल रकमको १३ �ितशतका दरले मू�य अिभवृि�
कर रकम असुल गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले आय ठे�कामा मू�य अिभवृि� कर असुल गरेको दे�खएन ।िन�न अनुसारको �यवसायीबाट आय ठे�कामा
मू�य अिभवृि� कर असुल गनु�पन� दे�खएको �

ठे�काको नाम अनुमान रकम कबोल अंक फम�/�यि�को नाम मू अ कर �.

ल�मी सागर पोखरी 900000 4525000 �ी राम लखन सहनी 588250

पैनिनवी पोखरी 100000 2600005 �ी िनरस मु�खया िपपरा 5 338001

७,५१०,२८४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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लवका पोखरी 50000 555000 िप�टु कुमार म�डल 72150

सरकारी पोखरी 450000 2275000 �ी शह�धन सहनी 295750

ितलका पोखरी 25000 1005000 �ी रा�जव कुमार झा िपपरा 7 130650

िदिदया पोखरी 500000 3250000 �ी रामिवर यादव िपपरा 5 422500

च�मरखली पोखरी 5000 45000 �ी सुिशल कुमार कापर िपपरा 4 5850

मेजरा पोखरी 100000 2100111 �ी निवन िम� िपपरा 4 273014

धिनकार पोखरी 25000 358055 �ी �जवछ िम� िपपरा 4 46547.2

बैना�लया पोखरी 25000 905000 �ी सं�जव म�डल िपपरा 6 117650

देवी �थान पोखरी 30000 750000 �ी स�तोष यादव िपपरा 3 97500

लवक� पोखरी 500000 9600500 �ी लखन मु�खया ज.उ.न.पा 8 1248065

हितयारी पोखरी 100000 3527775 �ी उपे�� मु�खया ननुपही 4 458611

हिद�या पोखरी 100000 1755000 �ी वंशराज मु�खया िपपरा 4 228150

मिहिम� पोखरी 100000 1305000 �ी राम प�र�ण मु�खया िपपरा 5 169650

हाथी पोखरी 200000 5277755 �ी राजकुमार महासेठ जनकपुर 21 686108

पुिण� पोखरी 50000 3075000 �ी राम कुमार ठाकुर धनौजी गा.पा 399750

�म भौचर
न�बर
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लवमी पोखरी डबरा समेत 200000 1451111 �ी �सिक�दर ढा.गा.पा 1 188644

धोवीयारी पोखरी 50000 751000 इसराफोल राइन िपपरा 2 97630

देवान पोखरी 50000 1850000 �ी रतन साह िपपरा 1 240500

मटकरवा पोखरी 100000 1365551 रिव�� �. अझमारी िपपरा 2 177522

बौना पोखरी 50000 475000 �ी रामशरण मु�खया जनकपुर 61750

डवरा सानो ठुलो 50000 1001055 �ी रामआिषस मु�खया िपपरा 4 130137

�स�वाहा पोखरी 100000 750000 �ी गणेश दास त�मा िपपरा 3 97500

थान पोखरी 15000 1957500 �ी अमर सहनी जनकपुर 3 254475

दलुोखु�वा पोखरी कुपहरा खोला 300000 5156000 �ी �याम सु�दर थापा िपपरा 5 670280

गा.पा पछाडीको डबरा 5000 105000 �ी राम मु�खया िपपरा 4 13650

ज�मा 7510284

२७ मा�सक डोर र �यालादारी कम�चारी 
संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित 2075।10।09 चलानी नं 3079 को प�रप� माफ� त �थािनय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा
83 को उपदफा 6 मा �थािनय तहको सेवा संचालनको लािग अ�थायी दरब��द �सज�ना गन� सिकने छैन भ�े उ�ेख छ। सोही दफाको उपदफा 8 मा यस
दफामा अ�य� जुनसुकै कुरा ले�खएको भएतापिन गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, �ल�बर,

इले��ट� �सयन, चौक�दार, माली, बगैचे र सरसफाई स�ब��ध पदमा �थायी पदपूत� नगरी �ित�पधा�को आधारमा सेवा करारबाट मा� �लनु पन�छ। सोही ऐनको
दफा 87 मा उ�े�खत अव�थाका र मा�थ ले�खए बाहेकका अ�य पद तथा सेवाका करारबाट पदपूित� गन� पाइनेछैन भ�े कानुनी �यव�था रहेको छ। यस

२,५८०,४८२

�म भौचर
न�बर
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म��ालयबाट िमित 2074।12।14 मा जारी �थािनय तहमा करारमा जनशि� �यव�थापन गन� स�ब��ध काय�िव�ध, 2074 अनुसार करार ग�रएको पद वा
दरब��दमा समायोजन भइ कम�चारी आएपिछ �य�तो दरब��दमा ग�रएको करार �वत समा� ह�ने काय�िव�ध िवप�रत मा�सक डोर, �यालादारी वा �वीकृत
दरब��द भ�दा बािहर अ�य �पमा कम�चारीह� राखी तलब, भ�ा वा पा�र�िमक भु�ानी गन� निम�ने, य�तो काय� �च�लत कानुन िवप�रत भइ बे�जु कायम
ह�ने ह�दा बे�जु भएको उ� रकम भु�ानी गन� पदा�धकारीबाट असुल उपर ह�ने �यहोरा स�ब��धत सबै �थािनय तहलाई लेखी पठाउने भनी नेपाल सरकार
(मा.म��ी�तर) को िमित 2075।10।08 को िनण�यानुसार भएकोमा यस पा�लकाले िन�नानुसार गाउँपा�लका चालुबाट मा�सक डोर तथा �यालादारीमा काय�
गराएको भनी उ�े�खत काय�िव�ध िवप�रत �यालादारी स�झौताको �माण बेगर डोर हा�जरी र िनवेदनका आधारमा खच� लेखेको अिनयिमत दे�खएको �.

गो.भौ.नं/िमित िववरण सं�या अवधी खच� िशष�क रकम

12-77/6/26 ह.स.चा �यालादारी 1 जना 2077 �ावण-असोज करार सेवा शु�क 66495

20-77/6/29 �वा��य कम�चारी �यालादारी 14 जना 2077 �ावण-असोज करार सेवा शु�क 615840

38-77/7/5 का.स �यालादारी 1 जना 2077 वशैाख-असोज करार सेवा शु�क 74700

39-77/7/5 का.स �यालादारी 1 जना 2077 वशैाख-असार करार सेवा शु�क 42300

60-77/7/6 लेखनदास �यालादारी 1 जना 2077 असार-असोज �याियक सिमित 40000

62-77/7/6 स.क.अ. �यालादारी 1 जना 2077 असोज �याियक सिमित 20250

74-77/7/23 िफ�ड सु.प �यालादारी 1 जना 2077 जेठ र असार पा�र�िमक कम�चारी 42900

84-77/7/26 ह.स.चा �यालादारी 1 जना 2077 काित�क करार सेवा शु�क 21415

143-77/8/30 �वा��य कम�चारी �यालादारी 8 जना 2077 काित�क र मं�सर करार सेवा शु�क 275022

154-77/9/2 ह.स.चा �यालादारी 1 जना 2077 मं�सर करार सेवा शु�क 17550

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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166-77/9/7 ह.स.चा र स.क.अ �यालादारी 2 जना 2077 काित�क र मं�सर करार सेवा शु�क 60200

205-77/10/23 का.स, स.क.अ र ह.स.चा �यालादारी 3 जना 2077 मं�सर र पुस करार सेवा शु�क 64895

217-77/10/26 ह.स.चा �यालादारी 2 जना 2077 काित�क-माघ करार सेवा शु�क 106100

228-77/10/29 स.क.अ. �यालादारी 1 जना 2077 माघ करार सेवा शु�क 16800

273-77/11/25 �वा��य कम�चारी �यालादारी 8 जना 2077 पुस र फागुन करार सेवा शु�क 277800

280-77/11/28 स.क.अ. �यालादारी 1 जना 2077 फागुन करार सेवा शु�क 20020

289-77/12/3 का.स. र ह.स.चा �यालादारी 2 जना 2077 माघ र फागुन करार सेवा शु�क 70620

299-77/12/11 ह.स.चा �यालादारी 1 जना 2077 फागुन करार सेवा शु�क 21750

332-77/12/25 स.क.अ. �यालादारी 1 जना 2077 चैत करार सेवा शु�क 11440

368-78/1/6 चालक �यालादारी 3 जना िविवध मिहना करार सेवा शु�क 118690

398-78/1/12 ह.स.चा �यालादारी 1 जना 2077 चैत करार सेवा शु�क 15015

410-78/2/10 �वा��य �यालादारी 6 जना 2077 चैत-2078 वशैाख करार सेवा शु�क 208200

428-78/2/13 का.स. र ह.स.चा �यालादारी 2 जना 2077 चैत र 2078 वशैाख करार सेवा शु�क 72230

447-78/2/20 ह.स.चा �यालादारी 1 जना 2077 चैत करार सेवा शु�क 8580

449-78/2/20 स.क.अ. �यालादारी 1 जना 2077 चैत करार सेवा शु�क 8870

454-78/2/24 वडा �यालादारी 1 जना 2077 पुस-2078 वशैाख करार सेवा शु�क 64000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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504-78/3/21 का.स. र ह.स.चा �यालादारी 2 जना 2078 जेठ र असार करार सेवा शु�क 71615

544-78/3/28 �यालादारी तोकादेश 1 जना 2077 असाढ करार सेवा शु�क 22165

545-78/3/28 का.स, ह.स.चा र �वीपर 4 जना 2078 जेठ र असार करार सेवा शु�क 125020

ज�मा 2580482

२८ िडिपआर खच� 
साव��जनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा १० र ११ मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत न�स�को �योग गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले िडिपआरह� िनमा�ण र ख�रद गदा� �वीकृत न�स�को �योग गरी लागत अनुमान तयार गरेको तथा काय��े�गत शत� तयारगरेको दे�खएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८२ अनुसार ५ लाख भ�दा बढी २० लाखस�मको परामश� सेवा सोझै वाता�बाट ख�रद गदा� एक तहमा�थको
अ�धकारीबाट ऐनको दफा �ितकूल नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले देहायको िड िप आर ख�रद गदा� उ� िड िप आर �ितवेदन �वीकृत
न�स�को �योग गरी लागत अनुमान तयार नगरेको, काय��े�गत शत� तयार नगरेको, एक तह मा�थको अ�धकारीबाट �वीकृत न�लई ख�रद गरेको, िड िप
आरह� काया�लयमा दा�खला नगरेको तथा परामश�दाताबाट िनमा�ण भएको िडिपआरह� काय�पा�लकाको वठैकबाट अनुमोदन गरी साव�जिनिककरण समेत
नगरेकोले िडिपआर तयार भए नभएको यिकन गन� नसिकएको अिनयिमत �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम काय� रकम

164-77/9/6 �भु शा�ती इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.ली नखु�ने 498000

339-77/12/27 आ�ा इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.ली बजार �यव�थापन गु�योजना 1996710

240-77/12/27 धनुष इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.ली पोखरी सु�दरीकरण गु� योजना 1996710

341-77/12/27 जनक न�दनी इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.ली आव�धक योजना 1997275

342-77/12/27 1997275

२२,९६१,१२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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इसु इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.ली शाखा सडक िव�तृत योजना

343-77/12/27 �भु शा�ती इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.ली गा.पा. पा�वय� िच� 1996710

352-77/12/31 इ�लयस इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.ली राज�व संकलन गु� योजना 1997275

353-77/12/31 एभरे� क��ट��सन ए�ड क�स�टे�सी �ा.ली �संचाइ तथा गु� योजना 1997275

354-77/12/31 ज�पा टे��नकल इ���ट�यटु �ा.ली िड�जटल �ोफाइल िनमा�ण 1996000

355-77/12/31 अ�ी वो�रङ ए�ड �वाएल टे�ट �ा.ली यातायात गु� योजना 1996710

356-77/12/31 साकुरा क�स�टे�सी ए�ड ट� े िड� से�टर �ा.ली पय�टन गु� योजना 1997275

226-77/10/28 एस.के. वाइ इ��जिनय�र� ए�ड ट� े िड� �ा.ली नखु�ने 1996710

227-77/10/28 इ�ल�स इ��जिनय�र� क�स�टे�सी �ा.ली नखु�ने 497200

ज�मा 22961125

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ सुचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच� 
साव��जनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा १० र ११ मा साव�जिनक िनकायले �वीकृत न�स�को �योग गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
काया�लयले स�टवेयर िनमा�ण र ख�रद गदा� �वीकृत न�स�को �योग गरी लागत अनुमान तयार गरेको तथा काय��े�गत शत� तयारगरेको दे�खएन ।साथै नेपाल
सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यब�थापन तथा स�ालन) िनद�िशका, 2071 को बँुदा नं. 4.1 मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय
मा�यमबाट स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको
िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत �लई अनलाइन स�टवेयरको हकमा डोिमन र हो��ट�को सुिन��चतता गराउन पन� �यब�था रहेको छ।
काया�लयले िन�नानुसारका सुचना �णाली स�ब��ध स�टवेयरह� िनमा�ण र ख�रद गदा� �वीकृत न�स�को �योग गरी लागत अनुमान तयार गरेको तथा
काय��े�गत शत� तयारनगरेको, मानक अनु�प भए नभएको िनधा�रण गन� सुचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत न�लएको, डोिमन र हो��ट�को सुिन��चतता
नगरेको साथै स�टवेयर िनमा�ण गरी �योगमा आएको साथै मेनुअल गाइडलाइन पिन पेश भएको नदे�खएकोले अिनयिमत �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम स�टवेयर/सामा�ीको िववरण रकम

358-77/12/31 चालु फुलबारी इ��जिनय�र� �ा.ली दता�, चलानी, काड� �सफा�रस �यव�थापन �णाली 1991000

359-77/12/31 चालु एमफा�सस टेक फाउ�डेशन �ा.ली राज�व �यव�थापन स�टवेयर 2178000

363-78/1/5 चालु गु� इ��स�यडु ए�ड इ��जिनय�र� ए�ड टे�नोलोजी �ा.ली कम�चारी सुचना �यव�थापन �णाली 1985000

364-78/1/5 चालु �ोपाइटी आइटी सोलुसन सुिचकरण �यव�थापन �णाली स�टवेयर 497500

365-78/1/5 चालु वार विढ�वा इ��जिनय�र� क�स�टे�सी HIMS Software Management System 497000

ज�मा 7148500

७,१४८,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० बह��ेि�य पोषण काय��म 

नेपाल सरकार र यिुनसेफको सहयोगमा संचा�लत बह��ेि�य पोषण काय��ममा पोषण �वयमसेवकलाई आ.व. 2077/78 मा तलब सुिवधा वापत �.15,000।,
यातायात सुिवधा वापत �.1,000। र संचार सुिवधा वापत �.500। गरी मा�सक �.16,500। भु�ानी िदने र सुिवधा अपुग भए �थािनय तहले आ�नो
आ�त�रक �ोतबाट िनण�य गरी िदन स�ने �यव�था भएकोमा काया�लयमा रहेका पोषण �वयमसेवक रजनीश कुमार िम�लाई िनण�य वेगर मा�सक
�.16,500। र पा�लकाबाट मा�सक �.5,000। गरी मा�सक ज�मा �.21,500। का दरले भु�ानी िदएकोमा िनण�य वेगर मा�सक �.5,000। का दरले भु�ानी
िदएको िनयमानुसार नदे�खएको �.

६५,०००

३१ दोहोरो तलब भु�ानी 
नेपाल सरकार र यिुनसेफको सहयोगमा संचा�लत बह��ेि�य पोषण काय��ममा पोषण �वयमसेवकलाई पा�लकाले मा�सक �.21500। का दरले तलब भ�ा
भु�ानी िदएको छ। यसरी गो.भौ.नं 180-77/9/23 चालुबाट पोषण �वयमसेवकको 2077 पुस मिहनाको तलब भ�ा भु�ानी भइ सकेकोमा सशत�को गो.भौ.नं
93-2078/2/1 बाट पुनः िमित 2077 पुस दे�ख वशैाख स�मको तलब भ�ा भु�ानी भएकोले िमित 2077 पुस मिहनाको दोहोरो तलब भु�ानी भएकोले
स�ब��धत कम�चारीबाट असुल ह�नुपन� �.

२१,५००

३२ सवारी साधन र घरभाडा भु�ानी

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.१ सवारीसाधन भाडा – काया�लयले सवारी साधन भाडामा �लदा साव��जनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 13 बमो�जम भाडामा �लइने सवारी साधनले
�पेिशिफकेशन, अव�था र आय ु�च�लत बजार दर, भाडामा �लने अवधी, ई�धनको मु�य र खपत ज�ता कुराह�लाई िवचार गरी काया�लय �मुख र द�
�ािव�धकको सिमित गठन गरी सवारी साधन भाडाको लागत अनुमान तयार तथा �वीकृत गरी ख�रद ऐन िनयमावली अनुसार �ित�पधा�बाट भाडामा
�लनुपन�मा पदा�धकारी र कम�चारीले �योग गन� गाडी भाडाको भु�ानी गदा� िनयमावली अनुसारको लागत अनुमानको दरमा �ित�पधा� नगराई सोझै लगबुक र
हा�जर संल� नगरी साव�जिनक िवदाको िदन समेत गाडी भाडामा �लइ िविभ� िशष�कबाट �. 12,60,000। भु�ानी गरेको छ। गाडी उपयोगको आधारमा
भाडा भु�ानी गनु�पद�छ। तसथ� गाडी उपयोग नभएको साव�जिनक िवदाको भाडा गणना गरी स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� तथा �ित�पधा� वेगर ख�रद गरेको
िनयमानुसार नदे�खएको �.

�स.नं गाडी नं �पेिशिफकेशन इ�धन बाहेक मा�सक/

दिैनक भाडा
अवधी भु�ानी गाडी धनी

1 बा 16 च 650 �कािप�यो मा�सक �.95000। 2077 �ावण – काित�क स�म 380000 कमल साह

2 �देश 2 -0018 -
0333

�कािप�यो मा�सक �.110000। 2077 मं�सर दे�ख 2078

अषाढ स�म

880000 िव�दे�वरी क��ट��सन
जनकपुरधाम

ज�मा 1260000

१,२६०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.२ �े�ा�धकार वा �ज�ा बािहर घरभाडामा – (गो.भौ.नं – 13, 54, 182, 207, 287, 366 र 528 गाउँपा�लका चालु) - साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064

(दश� संसोधन) को िनयम 94 का उपिनयम 4 मा साव�जिनक िनकायले भाडामा �लने घर ज�गाको भाडा िनधा�रण गन� �ज�ामा �मुख �ज�ा अ�धकारीका
अ�य�तामा 5 सद�यीय भाडा िनधा�रण सिमित रहने र सोही िनयमको उपिनयम 7 र 8 बमो�जम सिमितले घर ज�गाको भाडा िनधा�रण गरेपिछ साव�जिनक
िनकायले घर ज�गा धनी संग स�झौता गरी आ�नो �े�ा�धकार वा �ज�ा िभ� घर भाडामा �लनुपन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाले िन�नानुसारका �ज�ा वा
आ�नो �े�ा�धकार भ�दा बािहर घर भाडामा �लइ िन�नानुसार रकम भु�ानी गरी खच� गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

�.सं िववरण वापत अवधी मा�सक दर खुद
भु�ानी

1 राम न�दन राय धनुषा �ज�ा जनकपुर उ.न.पा
14 को घर भाडामा

�.�.अ. रामिकशोर महतोको
�योजनका लािग

2077/4/1-
2077/6/30

�.10000। कर सिहत 27000

2 राम कुमारी महतोको धनुषा �ज�ा जनकपुर
उ.म.न.पा 1 को घर भाडामा

काया�लय कामकाजका लािग 2076/11/10-
2078/3/30

�.14000। र �.

16000। कर सिहत

223800

3 राम गुलाम साहको धनुषा �ज�ा जनकपुर
उ.म.न.पा 2 को घर भाडामा

काया�लय कामकाजका लािग 2077/7/1-
2077/12/30

मा�सक �.26400। कर
सिहत

142560

ज�मा 393360

३९३,३६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.३ घरभाडा – साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 (दश� संसोधन) को िनयम 94 का उपिनयम 4 मा साव�जिनक िनकायले भाडामा �लने घर ज�गाको भाडा
िनधा�रण गन� �ज�ामा �मुख �ज�ा अ�धकारीका अ�य�तामा 5 सद�यीय भाडा िनधा�रण सिमित रहने र सोही िनयमको उपिनयम 7 र 8 बमो�जम सिमितले
घर ज�गाको भाडा िनधा�रण गरेपिछ साव�जिनक िनकायले घर ज�गा धनी संग स�झौता गरी घर भाडामा �लनुपन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाले भाडा िनधा�रण
सिमितका िनण�य वेगर गाउँपा�लकाको काया�लय, �टोर, वडा काया�लय, िवषयगत शाखाका लािग र अ�य िविभ� �योजनको लािग यस वष� घरभाडा
िशष�कबाट �.8,95,667। भाडा खच� भु�ानी गरेको छ। िनयमको पालना गरी घरभाडा भु�ानी गन� तफ�  पा�लकाको �यान जानु पद�छ।

३३ ई�धन खच� 
साव�जिनक खच�मा िमत�यीता र �भावकारीता कायम गन� स�ब�धी िनित माग�दश�न 2075, मा सवारी साधनको इ�धन, मम�त खच�मा एक�पता �याउन
िन��चत मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउनु पन� साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन�, सरकारी सवारी साधन अना�धकृत
�यि�ले �योग नगन� ज�ता �य�था गरेको छ। काया�लयले यस वष� इ�धन काया�लय �योजनमा �.18,35,000। बजेट िविनयोजन गरेकोमा �.9,09,944।
बजेट खच� गरेको छ। साथै काया�लयले यस वष� इ�धन पदा�धकारी िशष�कमा �.22,80,000। बजेट िविनयोजन गरी �.20,10,949.63। खच� गरेको छ।
�य�तै इ�धन अ�य �योजनमा �.1,90,000। बजेट �यव�था गरेकोमा �.32,998। खच� गरेको दे�ख�छ। यसरी काया�लयले इ�धनका लािग माँ सोनासती
आयल �टोर (300226964) संग कुपन �योग गरेकोमा िनयमानुसार इ�धनको लगबुक राखेको दे�खएन। साथै �देश खच� मापद�ड िनद�िशका, 2077 र
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, 2077 मा भएको इ�धन सुिवधा स�ब��ध �यव�थाको पालना भएको स�ब�धमा
यिकन गन� सिकएन।

३४ िवतरण भपा�इ पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ य�तो रकम
खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच
गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काया�लयले िन�नानुसारका भु�ानीमा िवतरण गन� उ�े�यले िविभ� सामा�ी तथा व�तुह� ख�रद गरेकोमा स�ब��धतलाई िवतरण
गरेको भपा�इ पेश नभएकोले काय�लयले उ� सामा�ीह�को िवतरण गरेको फोटो, छनौट �ि�या, �सफा�रस, िवतरण भपा�इ सिहत अनुगमन गरेको �माण पेश
ह�नुपन� �.

३,५४८,६६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो.भौ.नं/

िमित
फम�को नाम िबल नं र

िमित
सामानको िववरण रकम कैिफयत

66-
77/7/21

�यू महाल�मी
�वेलस�

613-
77/7/2

चाँदीको जानक� म��दर 50

थान

300000 आ.व.2077/78 को गाउँसभामा िवतरण गन�का िन��त
ख�रद

291-
77/12/6

पशुपालन तथा
घाँस �ोत िवकास
फम�

61-
77/8/18

विष�म घाँसको िवउ 75 के.�ज
र जै घाँसको िवउ 500

के.�ज

62500 वडा�य� वडा नं 1, 3, 5 र वडा सिचव 4 र 7 ले
बुझेकोमा िकसानलाई बुझाएको भपा�इ पेश नभएको

337-
77/12/26

�यू महारानी जेनरल
अड�र स�लायस�

08-
77/11/21

रेसर 250 एम.एलको 357

िपस

99960 वडा नं 1 का वडा सिचव सुरेश दासले ह.फा गरी
बुझेकोमा स�ब��धतलाई िवतरण नगरेको

404-
78/1/17

�यू महारानी जेनरल
अड�र स�लायस�

10-
78/1/13

�ज� 1685 के.�ज 299930 कृिष शाखा �मुख योगे�� यादवले बुझी �लएकोमा
िकसानलाई िवतरण नगरेको

455-
78/2/24

�यू महारानी जेनरल
अड�र स�लायस�

12-
78/1/17

िवषादी रेसर 250 एम.एल
1785 थान

499800 कृिष शाखा �मुख योगे�� यादवले बुझी �लएकोमा
िकसानलाई िवतरण नगरेको

492-
78/3/18

उ�कष� ट� ेडस� 41-
78/2/13

धानको िबउ 3968 प�रमाण 499968 वडा नं 3 का.स अिनल दासले ह.फा गरी बुझेकोमा
िकसानलाई िवतरण नगरेको

527-
78/3/28

��टा �लोथ
�टोस�

1925-
77/12/27

गमछा 147 िपस, कोटन
�लेन कपडा 294 िपस र
पो�ल�टर िनटेड फेि��स
147 िपस

97756 अ�य�को तोकादेशमा हनुमान आरधना ि�तिनया
मंडली िपपरालाई िवतरण गन� ख�रद गरेकोमा राजे��
चौधरीले ह.फा गरी बुझेकोमा स�ब��धतलाई िवतरण
गरेको भपा�इ पेश नभएको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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554-
78/3/29

यिुनमा जेनरल
स�लायस�

19-
78/3/29

ि�ल िचयर 15 थान र
वशैाखी 50 थान

295000 िविभ� वडामा ब�ने अपा� �यि�लाई िवतरण गन�
ख�रद भएकोमा हाल स�म पिन िवतरण नभएको

555-
78/3/29

ऋषभ जेनरल
स�लायस�

20-
78/3/19

टाइ साइिकल आइ.एस.ओ
आइ.एस.एल �मािणत 10

थान

496600 िविभ� अपा� िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गन� ख�रद
भएकोमा हाल स�म पिन िवतरण नभएको

583-
78/3/30

लभ कुश जेनरल
अड�र स�लायस�

18-
78/2/16

�वणा� धानको िबउ 2380

के.�ज

299880 वडा नं 4 मा ब�ने कृषकका लािग िवतरण गन� ख�रद
भएकोमा िवतरण नभएको

587-
78/3/30

के.एम.स�लायस� 0010-
78/3/23

भाडा वत�न ख�रद 299850 लि�त समुदायलाई िवतरण गन� ख�रद भाडा वत�न वडा
नं 5 का वडा सिचव िवनोद कुमार ठाकुरले बुझेकोमा
स�ब��धत समुदायलाई िवतरण नभएको

138-
77/8/24

यिुनमा जेनरल
स�लायस� �याल
ढोलक र हरमुिनया
ख�रद

- हारमुिनया 2 थान, ढोलक 2

थान र झाल 46 थान
िवतरण नभएको

99666 िकत�नीय मंडलीलाई िवतरण ग�रएकोमा स�पूण� सामा�ी
िवतरण नभएको

446-
78/2/20

माला कलर
ि���ट� �ेस

87-
2078/2/5

शैि�क �याले�डर 1000

�ित

197750 िवतरण गरेको भपा�इ पेश नभएको

ज�मा 3548660

३५ िविभ� बैठक र ता�लमको भ�ा भु�ानी

३५.१ उप��थत वठैक सं�या भ�दा बिढ भु�ानी - गो.भौ.नं/िमित – 531-78/3/28 र 567-78/3/30 - �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा १३७,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�ब�धी ऐन 2077 को दफा 7 को उपदफा 1 बमो�जम िन�नानुसारका पदा�धकारी र कम�चारीलाई वडा सिमितको वठैक भ�ा वापत भु�ानी िदएकोमा वठैक
बसेको सं�या भ�दा बढी सं�यामा वठैक भ�ा भु�ानी भएकोले बढी भु�ान रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

�.सं पदा�धकारी / कम�चारीको नाम र पद भु�ानी वठैक सं�या बसेको वठैक सं�या वठैक दर बढी रकम कर बाहेक

1 वडा�य� वडा नं 4 अ�ण ठाकुर 36 वटा 16 वटा �.1200 20400

2 वडा सद�य वडा नं 4 राम आ�सष म�डल 36 वटा 16 वटा �.1200 20400

3 वडा सद�य वडा नं 4 राम दयाल पासवान 36 वटा 16 वटा �.1200 20400

4 वडा सद�य वडा नं 4 अ��बका देवी झा 36 वटा 16 वटा �.1200 20400

5 वडा सद�य वडा नं 4 �सता देवी महरा 36 वटा 16 वटा �.1200 20400

6 वडा सिचव वडा नं 4 शुलोचना कुमारी शमा� 36 वटा 16 वटा �.1200 20400

7 वडा�य� वडा नं 5 श�भु �साद यादव 35 वटा 32 वटा �.1200 3060

8 काय�पा�लका सद�य �जतनी देवी 35 वटा 32 वटा �.1200 3060

9 काय�पा�लका सद�य राजकली देवी 35 वटा 32 वटा �.1200 3060

10 वडा सद�य वडा नं 5 राजे�वर साउ 35 वटा 32 वटा �.1200 3060

11 वडा सिचव िवनोद ठाकुर 35 वटा 32 वटा �.1200 3060

ज�मा 137700

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५.२ सहभागी भ�ा – मिहला पदा�धकारीह�को �मता अिभवृि� ता�लम – गो.भौ.नं/िमित – 281-711/28 चालु – �देश खच� मापद�ड िनद�िशका, 2077 को दफा
16 को अनुसुची 3(1) मा भएको �यव�था अनुसार कुनै पिन काय��म वा ता�लममा सहभागी भए वापत सहभागी भ�ा �ित �यि� �ित िदन �.700। पाउने
�यव�था भएकोमा �ािमण मिहला सशि�करण प�रयोजना (304216204) ले संचालन गरेको मिहला पदा�धकारीह�को �मता अिभवृि� ता�लम िमित
2077/11/21-11/25 (5 िदन) ले सहभागी भ�ा वापत �ित िदन �ित �यि� �.1000। का दरले भु�ानी िदएकोमा िनद�िशकामा भएको �यव�था भ�दा 16

जना सहभागीलाई �ित िदन �.300। बढी भु�ानी भएको रकम 5 िदनको स�ब��धत सहभागीह�बाट कर वाहेकअसुल ह�नुपन� �.

२०,४००

३५.३ 281 २०७७-११-२८ अितथी भ�ा - मिहला पदा�धकारीह�को �मता अिभवृि� ता�लम – गाउँपा�लका चालु - �ािमण मिहला सशि�करण प�रयोजना (304216204) ले संचालन
गरेको मिहला पदा�धकारीह�को �मता अिभवृि� ता�लममा अितथी भ�ा वापत िन�नानुसारका पदा�धकारी र कम�चारीलाई भु�ानी िदएकोमा �देश खच�
मापद�ड िनद�िशका, 2077 मा �यव�था नभएको अितथी भ�ा वापतको रकम भु�ानी िदन निम�ने ह� ँदा उ� भ�ा वापतको रकम स�ब��धतबाट असुल
ह�नुपन� �.

�.सं पदा�धकारी र कम�चारीको नाम र पद भु�ानी रकम कर बाहेक

1 गा.पा. अ�य� िव�म चौधरी 4250

2 ह.स.चा ल�मे�वर दास 1700

ज�मा 5950

५,९५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ 338 २०७७-१२-२६ झुल ख�रद 

गाउँपा�लका चालु - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु
अिघ य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा
नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काया�लयले यस वष� सबै वडा अ�तरगत रहेका एकल मिहला तथा िवधवाह�लाई िवतरण गन�का िन��त टे�डर
�ि�याबाट ऋषभ जेनरल स�लायस� (609289970) बाट 1740 िपस Ordinary Mosquito net (double bed) मेिडकेटेड झुल �.500। का दरले
(मु.अ.कर बाहेक.) िबल नं 10-2077/12/10 गते ज�मा �.9,83,100। मा ख�रद गरेकोमा उ� झुल लेखापरी�ण अव�ध िमित 2078/12/27 गते स�म पिन
िवतरण नगरी �ज�सी खाता खच� भएर जानेमा पाना नं 45 मा दा�खला गरी �टोरमा राखेको दे�खयो। यसरी मेिडकेटेड झुल जसको �पेिशिफकेशनमा भएको
िवशेषताह� हेदा� ख�रद भएको एक वष� स�म पिन िवतरण नगरी �टोरमा रा�दा यसको �भावकारीता र यसमा रहेको औषधीज�य िवशेषता हराउने दे�खयो।
�ज�सी खाताको अ�ययन गदा� गत आ.वको अ�या भनी 1210 थान झुल �टोरमा रहेको अव�थामा पुनः टे�डर �िकयाबाट 1740 थान झुल ख�रद गरी
ज�मा 2950 थान झुल िवतरण नगरी �टोरमा राखेको काय� िनयम स�मत नदे�खनुका साथै सरकारी रकमको सदपुयोग गरी आव�यकताका आधारमा खच�
गनु�पन�मा �टोरमा राखेर िवतरण नगरी यित धेरै प�रमाणमा सामा�ी राखेको स�ब�धमा ख�रद �ि�यामा संल� पदा�धकारी र कम�चारी �ज�मेवार ब�ुपन�
दे�ख�छ। यसरी िवतरण गन� उ�े�यले ख�रद भएको झुल र बाक� �टोरमा रहेको झुलह� स�ब��धतलाई िवतरण नगरेकोले काया�लयले उ� सामा�ीह�को
िवतरणको छनौट �ि�या, �सफा�रस, िवतरण भपा�इ, िवतरण गरेको फोटो, सिहत अनुगमन गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

९८३,१००

३७ 188 २०७७-१०-११ मिहला पदा�धकारीह�को �मण 

गाउँपा�लका चालु – आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु
अिघ य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा
नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काया�लयले मिहला पदा�धकारीह�को �मण िशष�क र �ितिन�ध कम�चारी �मण अवलोकन खच� िशष�कबाट मिहला
पदा�धकारीह�लाई िविभ� �थानमा �मण गरे वापत ज�मा �.4,99,500। वडा सद�य सितया देवी महरालाई सोधभना� िदएकोमा ज�मा 18 थान िबल पेश
गरी �.4,25,535। खच� भएकोले िबल भ�दा बढी भु�ानी िदएको रकम स�ब��धत पदा�धकारीबाट असुल ह�नुपन� �.

७३,९६५

३८ दिैनक �मण र अनुगमन भ�ा भु�ानी

३८.१ कम�चारी अनुगमन भ�ा - गो.भौ.नं/िमित – 336-77/12/25 चालु र 572-78/3/20 चालु - काया�लयमा काय�रत कम�चारीह�ले कुनै पिन योजना वा ६१३,२७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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काय��मको अनुगमन र मु�या�न गरेवापत �मण खच� िनयमावली, 2064 मा भएको �यव�था अनुसारको दिैनक �मण भ�ा पाउने �यव�था रहेको छ। �य�तै
अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका 2075 (सातौ ँसं�करण) मा पिन �यव�था नभएको कम�चारी अनुगमन भ�ा वापत काया�लयले िन�नानुसारका
कम�चारीह�लाई भ�ा भु�ानी गरेको कानुनी आधार पेश नभएकोले स�ब��धत कम�चारीबाट असुल ह�नुपन� �.

�.सं कम�चारीको नाम र पद अनुगमन सं�या/िदन अनुगमन दर �ित िदन/सं�या भु�ानी रकम कर बाहेक

1 �.�.अ. सावन कुमार चौधरी 91 �.1000 77350

2 �.�.अ. राज िकशोर झा 65 �.1000 55250

3 योजना शाखा �मुख मिण ठाकुर 176 �.1000 149600

4 आ�थ�क शाखा �मुख राम सागर यादव 176 �.1000 149600

5 स.ई. �याम िकशोर म�डल 73 �.1000 62050

6 स.ई. सं�जत यादव 68 �.1000 57800

7 सु.�.अ. रा�जव झा 15 �.1000 12750

8 लेखा सहायक कमल ठाकुर 20 �.1000 17000

9 का.स. राज िकशोर म�डल 20 �.1000 र �.500 12750

10 का.स अवोध म�डल 15 �.500 6375

11 का.स गाग� राय 15 �.500 6375

12 ह.स.चा ल�मे�वर दास त�मा 15 �.500 6375

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा 613275

३८.२ �मण गदा� गाडी �रजभ� – �मण खच� िनयमावली 2064 (चौथौ ँ संसोधन) को िनयम 4 को उपिनयम 1 मा सरकारी खच�मा �मण गन� पदा�धकारी वा
कम�चारीले स�भव भएस�म िकफायती र कम खिच�लो बाटो वा सवारी साधन �योग गरी �मण गनु� पन� �यव�था गरेको छ। काया�लयका िन�नानुसारका
पदा�धकारी र कम�चारीह�ले काया�लयको कामको �सल�सलामा �मण गदा� िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम िकफायती र कम खिच�लो सवारी साधन
�योग गनु�पन�मा गाडी �रजभ� गरी �मण गरेकोले काया�लयमा आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

गो.भौ.नं/िमित �मण गन�को नाम थर �मण �थान �मण िमित �रजभ� �मण साधन �मण साधन रकम कर बाहेक

271-77/11/25 ज.�वा.नी राजे�� राय का�माडौ ँ 2077/10/8-14 चार पा��े गाडी 25200

402-78/1/17 वडा�य� िकशोरी महतो �स�धुली 2077/12/13-19 चार पा��े गाडी 20370

496-78/3/20 �याब.अ. �िवण चौधरी का�माडौ ँ 2078/3/12-20 चार पा��े गाडी 13500

ज�मा 59070

५९,०७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.३ पदा�धकारी �ज�ािभ� �मण भ�ा - �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, 2077 को दफा 9 को उपदफा 4 मा भएको
�यव�था अनुसार पदा�धकारी तथा सद�यले आ�नो �ज�ा बािहर �मण गदा� मा� �मण भ�ा पाउनेमा िन�नानुसारका पदा�धकारीले �ज�ा िभ� �मण गरेको
अव�थामा पिन �मण भ�ा भु�ानी �लएकोले ऐनमा नभएको सुिवधा वापत भु�ानी �लएको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं/िमित पदा�धकारीको नाम र पद �मण िमित �मण �थान रकम

571-78/3/30 चालु उपा�य� ननु कुमारी दास 2078/3/2-3/8 विद�बास 13200

571-78/3/30 चालु उपा�य� ननु कुमारी दास 2078/3/20-3/27 विद�बास 13200

ज�मा �मण िबल 26400

ज�मा भु�ानी 26000

२६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.४ �मण आदेश आफै �वीकृत भएको वा �वीकृत नभएको – �मण खच� िनयमावली 2064 (चौथौ ँसंसोधन) को िनयम 3 मा �मण आदेश वा िनण�य िबना �मण
खच� गन� नह�ने �यव�था छ। उ� िनयमको उपिनयम 2 मा �मण आदेश गन� पदा�धकारी वा कम�चारीको �यव�था ग�रएको छ। काया�लयका िन�नानुसारका
कम�चारीह�ले िनयमानुसार �मण आदेश एक तह माथीको पदा�धकारीबाट �वीकृत नगरी आफै �वीकृत गरेको वा �मण आदेश र �मण िबल िनयमानुसार
�वीकृत नगरेकोले उ� �मण भ�ा वापत भु�ानी भएको रकम िनयमानुसार नदे�खएको �.

गो.भौ.नं/िमित कम�चारीको नाम र पद �मण िमित �मण
�थान

रकम कैिफयत

14-77/6/28 चालु �.�.अ. सावन कुमार
चौधरी

2077/6/15-6/19 विद�बास
न.पा

7800 �मण आदेश आफै �वीकृत

14-77/6/28 चालु �.�.अ. सावन कुमार
चौधरी

2077/6/23-6/28 विद�बास
न.पा

9000 �मण आदेश आफै �वीकृत

194-77/10/13
चालु

�.�.अ. सावन कुमार
चौधरी

2077/9/13-17, 10/7-10/11 र
9/20-21

विद�बास 14800 �मण आदेश आफै �वीकृत

344-77/12/29
चालु

ले.अ. राम सागर यादव 2077/12/18-24 िवराटनगर 14500 �मण आदेश र �मण िबल �वीकृत
नभएको

ज�मा 46100

४६,१००

३८.५ हा�जरी गरी दिैनक �मण भ�ा - �मण खच� िनयमावली 2064 (चौथौ ँ संसोधन) बमो�जम सरकारी कामको �सल�सलामा आ�नो काया�लय भ�दा बािहर
�मणमा वा काजमा खिटएका कम�चारीले िनयमानुसार दिैनक �मण भ�ा पाउने �यव�था रहेको छ । काया�लयमा िन�नानुसारका कम�चारीले हा�जरी गरेको
िमितमा दिैनक �मण भ�ा भु�ानी �लएको साथै एकै िमितमा दोहोरो भ�ा भु�ानी �लएकोले उ� �मण भ�ा रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नु पन� �.

३७,२८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो.भौ.नं/िमित कम�चारीको नाम र
पद

�मण िमित �मण �थान हा�जरी िमित / गो.भौ.नं रकम

14-77/6/28
चालु

�.�.अ. सावन कुमार
चौधरी

2077/6/15-
6/19

विद�बास न.पा 2077/6/15-6/19 7800

14-77/6/28
चालु

�.�.अ. सावन कुमार
चौधरी

2077/6/23-
6/28

विद�बास न.पा 2077/6/25-6/28 6400

64-77/7/20
चालु

ले.अ. राम सागर
यादव

2077/6/12-
6/18

विद�बास न.पा गो.भौ.नं 17-77/6/19 बाट 2077/6/12-15 स�मको
भु�ानी भइ सकेको

6400

222-77/10/27
चालु

ले.अ. राम सागर
यादव

2077/10/21-
10/27

िवराटनगर 2077/10/25-10/27 3200

274-77/11/26
चालु

ले.अ. राम सागर
यादव

2077/10/28-
11/4

विद�बास 2077/10/28-30 4800

307-77/12/11
चालु

क.अ. मिण ठाकुर 2077/11/5-
11/11

का�माडौ ँ 2077/11/10-11 1600

310-77/12/12
चालु

ले.अ. राम सागर
यादव

2077/12/4-
12/10

का�माडौ ँ 2077/12/9-12/10 1600

453-78/2/24
चालु

अ�धकृत राम �बोध
ठाकुर

2077/12/9-
12/12

जनकपुरधाम र
विद�वास

2077/12/9-12/12 5480

ज�मा 37280

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.६ 14 २०७७-६-२८ अ�य काया�लयमा ह� ँदाको �मण भ�ा भु�ानी – (गा.पा. चालु) - �मण खच� िनयमावली 2064 (चौथौ ँसंसोधन) अनुसार कुनै पिन कम�चारी वा पदा�धकारीले
काया�लयको कामको �सल�सलामा काजमा खिटदा िनयमानुसार दिैनक �मण भ�ा पाउने �यव�था रहेको छ। �मुख �शासिकय अ�धकृत सावन कुमार
चौधरीको िमित 2077/6/8 गते बटे�वर गाउँपा�लका धनुषादेखी िपपरा गाउँपा�लका महो�री स�वा भइ िमित 2077/6/9 गते दे�ख हा�जरी भएकोमा उ�
हा�जरी गरेको िमित भ�दा पिहलेको िमितको दिैनक �मण भ�ा िपपरा गाउँपा�लका बाट भु�ानी �लएकोले हा�जरी िमित भ�दा अिघको �मण भ�ा
काया�लयबाट भु�ानी �लन िम�ने कानुनी आधार नभएकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� �.

�.सं �मण िमित बहाल रहेको काया�लय �मण �थान रकम कैिफयत

1 2077/4/1-4/5 बटे�वर गाउँपा�लका धनुषा जनकपुर 7800 �मण आदेश आफै �वीकृत गरेको

2 2077/4/11-4/14 बटे�वर गाउँपा�लका धनुषा जनकपुर 6200 �मण आदेश आफै �वीकृत गरेको

3 2077/4/19-4/21 बटे�वर गाउँपा�लका धनुषा जनकपुर 4600 �मण आदेश आफै �वीकृत गरेको

4 2077/4/26-4/30 बटे�वर गाउँपा�लका धनुषा जनकपुर 7800 �मण आदेश आफै �वीकृत गरेको

5 2077/5/4-5/9 बटे�वर गाउँपा�लका धनुषा जनकपुर 9400 �मण आदेश आफै �वीकृत गरेको

6 2077/5/17-5/19 बटे�वर गाउँपा�लका धनुषा जनकपुर 4600 �मण आदेश आफै �वीकृत गरेको

7 2077/5/29-5/31 बटे�वर गाउँपा�लका धनुषा जनकपुर 6200 �मण आदेश आफै �वीकृत गरेको

ज�मा 46600

४६,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.७ पदा�धकारी अनुगमन भ�ा – गो.भौ.नं/िमित – 336-77/12/25 चालु र 572-78/3/20 चालु - �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�ले �थानीय तहका
पदा�धकारी तथा सद�यले पाउने सुिवधा स�ब�धी ऐन, 2077 को दफा 8 को उपदफा 1 र 2 बमो�जम अनुगमन वापत आ�नो �े�िभ� �थानीय तहले
संचालन गरेका आयोजना वा काय��मको अनुगमन गरेवापत �ितमिहना बढीमा 3 पटक स�मको अनुगमन �ितवेदन राखी अनुसुची बमो�जमको भ�ा पाउने
�यव�था गरेको छ। पा�लकाका िन�नानुसारका पदा�धकारीह�ले �थानीय तहमा संचा�लत िविभ� योजनाको अनुगमन गरे वापत भनी �ित योजना �.1000।
का दरले भु�ानी �लएकोमा ऐनमा भएको �यव�था भ�दा मा�सक बढी सं�यामा अनुगमन भ�ा वापत भु�ानी �लएको रकम बढी भएका कारण स�ब��धत
पदा�धकारीबाट असुल ह�नुपन� �.

�.सं पदा�धकारीको
नाम र पद

अनुगमन ग�रएको
मिहना

अनुगमन
सं�या/िदन

पाउने दर पाउने सं�या भु�ानी दर बढी
भु�ानी
सं�या

बढी भु�ानी
रकम कर बाहेक

1 गा.पा.अ�य�
िव�म चौधरी

2077 पुस दे�ख
2078 अषाढ स�म

176 �ित पटक
�.3000।

मा�सक 3 वटाका
दरले 21 वटा

�ित अनुगमन
�.1000।

155 वटा 96050

2 गा.पा. उपा�य�
ननु कुमारी दास

2077 पुस दे�ख
2078 अषाढ स�म

176 �ित पटक
�.2500।

मा�सक 3 वटाका
दरले 21 वटा

�ित अनुगमन
�.1000।

155 वटा 104975

ज�मा 201025

२०१,०२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८.८ 20 िक.िम िभ� दिैनक �मण भ�ा - �मण खच� िनयमावली 2064 (चौथौ ँसंसोधन) को िनयम 10 को उपिनयम 1 मा एक �ज�ाबाट अक� �ज�ा वा सोही
�ज�ाको एक काया�लयबाट 20 िकलोिमटर भ�दा बढी दरुी भएको अक� काया�लयमा काज, स�वा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भइ जाने पदा�धकारी वा
कम�चारीले िनयमानुसार  दिैनक �मण भ�ा पाउनेमा काया�लयबाट 20 िकलोिमटर िभ� �मण गदा� वा काजमा रहँदा दिैनक भ�ा खच� नपाउने उ�ेख छ।
काया�लयका िन�नानुसारका कम�चारीह�ले िन�नानुसारको भौचरबाट पा�लका िभ� काज गएको भनी वा काया�लय भ�दा 20 िक.िम िभ� पन� �थानमा �मण
गरेको भनी िन�नानुसार �मण भ�ा भु�ानी �लएको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं/िमित कम�चारीको नाम/पद �मण िमित �मण �थान रकम

571-78/3/20 चालु अपरेटर धम��� दास 2078/3/20-3/27 वडा काया�लयह� 10000

571-78/3/20 चालु अपरेटर धम��� दास 2078/2/20-2/27 वडा काया�लयह� 10000

ज�मा 20000

२०,०००

३९ िविवध खच� 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध
खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� समािनकरण र राज�व वाँडफाँड तफ� को िविवध िशष�कबाट खाना, खाजा तथा काय��ममा पा�लका
�तरमा �.47,63,000। र ��येक वडालाई वािष�क �पमा �.1,00,000। गरी 7 वटा वडालाई ज�मा �.4,74,000।। गरी �.52,37,000। िविवध खच� गरेको
छ ।�य�तै िविवध काय��म खच� िशष�कबाट पा�लकाले यस आ.व.मा �.4,33,000। खच� गरेको छ। खच� गरेको रकमको िबल पेश गरेतापिन खच� गनु�पन�
आधार �प� गन� गरेको दे�खएन। िविवध खच�को उ�े�य र खच�को यथाथ�ता �मािणत नह�ने गरी भु�ानी िदने प�रपाटीमा िनय��ण गरी य�तो खच�मा
िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० सवारी साधन/अ�य सामा�ी मम�त खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 (दशौ ँ संसोधन) को िनयम 96 मा मालसामान मम�त स�भार गन�, गराउने काय�िव�धको �यव�था ग�रएको छ।उ�
�यव�था अनुसार काया�लयले कुनै पिन मालसामानको मम�त गनु�पदा� काया�लय �मुखलाई �ल�खत जानकारी िदइ मम�त आदेश तयार गन�, सोको लागत
अनुमान तयार गन� र सो �वीकृत भए प�चात िनयमावलीमा भएको �यव�था बमो�जम मालसामान मम�त गरी ख�रद ग�रएका वा फे�रएका सामा�ीको
िनयमानुसार �ज�सी दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ। काया�लयले िविभ� सवारी साधन र इले�ट� ोिन�स सामा�ीको मम�त गदा� मम�त आदेश र लागत
अनुमान वेगर �ज�सी दा�खला नगरी फम�को िबलका आधारमा सवारी साधन मम�त खच� िशष�कबाट �.19,62,164।, िविवध खच� िशष�कबाट �.59,450।,
अ�य काया�लय संचालन खच� िशष�कबाट �.77,200।, मेिशनरी तथा औजार मम�त स�भार तथा संचालन खच� िशष�कबाट �.36,550। र िनिम�त साव�जिनक
स�प��को मम�त स�भार खच� िशष�कबाट �.2,50,000। गरी ज�मा �. 23,85,364। खच� गरेकोमा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना नगरी खच�
ग�रएको अिनयिमत �.

२,३८५,३६४

४१ िबल भपा�इ वेगर 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ य�तो रकम
खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच
गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काया�लयले िन�नानुसारका भौचरबाट िन�नानुसारका फम� र �यि�लाई भु�ानी गदा� खच�लाई पु��ाइ गन� िबल भपा�इ संल�
नगरेकोले उ� खच� यिकन गन� नसिकएको �.

गो.भौ.नं/

िमित
भु�ानीको िववरण भु�ानी पाउनेको

िववरण
रकम कैिफयत

58-7/6 कोिभड सामा�ी ढुवानी र लोड
अनलोड

िवजय कुमार यादव 2715 िबल भपा�इ वेगर

92-
77/7/26

इ�टरनेट, राउटर र वायरको भु�ानी लुप नेटवक� स
�ा.�ल

21200 िनवेदन �वीकृत नभइ �योग नखुलेको

४,४६६,५२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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98-
77/7/27

लेवर, इले��ट� �सयन र िबजुलीको
सामानको भु�ानी

�याब.अ. �िवण
चौधरी

16795 डोर हा�जरी �मािणत नभएको र सामानको माग फारम,

ख�रद आदेश र दा�खला नभएको

103-
77/7/28

मोबाइल फोनको भु�ानी मोबाइल मल 50000 खच� संग स�ब��धत �े�ता पेश नभएको

106-
77/8/8

गा.पा.�टोर घरभाडा भु�ानी रजनीश कुमार
चौधरी

24000 स�झौता र अ�य कागजात वेगर

110-
77/8/11

�मण भ�ा भु�ानी �.�.अ. सावन
कुमार चौधरी

16000 �मण आदेश, �मण िबल र �मण �ितवेदन वेगर

120-
77/8/17

आइ.िट.इले�ट� ोिन�स संसार मोबाइलको िबल
भु�ानी

54240 खच� संग स�ब��धत �े�ता पेश नभएको

122-
77/8/17

�मण भ�ा भु�ानी सु.�.अ. रा�जव
कुमार झा

12000 �मण आदेश र �मण �ितवेदन वेगर

123-
77/8/17

गाडी भाडा वापत भु�ानी गाडी नं ज
1 च 1831

ल�ख�� यादव 34000 काया�लयको मोटरसाइकल �योग गरेकोमा पिन लेखा�मुखले
�योग गरेको भनी गाडीभाडाको स�झौता, गाडी �योगको
लगबुक बेगर

162-
77/9/5

गाडी भाडा वापत भु�ानी गाडी नं ज
16 च 650

�पनारायण साह 34000 काया�लयको मोटरसाइकल �योग गरेकोमा पिन लेखा�मुखले
�योग गरेको भनी गाडीभाडाको स�झौता, गाडी �योगको
लगबुक बेगर

168-
77/9/16

आँखा िशिवर संचालन रामे�वर ठाकुर 28000 खच�को पु��ाइ गन� कागजात र िबलभपा�इ वेगर

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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176-
77/9/22

गाडी भाडा वापत भु�ानी गाडी नं ज
16 च 650

�पनारायण साह 49400 गाडीभाडाको स�झौता, गाडी �योगको लगबुक बेगर

208-
77/10/25

गाडी भाडा वापत भु�ानी गाडी नं ज
1 च 1831

ल�ख�� यादव 54600 काया�लयको मोटरसाइकल �योग गरेकोमा पिन लेखा�मुखले
�योग गरेको भनी गाडीभाडाको स�झौता, गाडी �योगको
लगबुक बेगर

569-
78/3/30

नविनय�ु क��यटुर अपरेटरह�लाई
7 िदने ता�लम

सु.�.अ. रा�जव
कुमार झा

123165 सहजकता�, सहभागी र �िश�कको भ�ा बुझेको भपा�इ वेगर

225-
77/10/28

�मण भ�ा भु�ानी �.�.अ. सावन
कुमार चौधरी

11200 �मण आदेश, �मण िबल र �मण �ितवेदन वेगर

241-
77/11/18

गाडी भाडा वापत भु�ानी राम इ�वर ठाकुर 19500 गाडीभाडाको स�झौता, गाडी �योगको लगबुक बेगर

253-
77/11/21

गाडी भाडा वापत भु�ानी गाडी नं ज
16 च 650

�पनारायण साह 81900 काया�लयको मोटरसाइकल �योग गरेकोमा पिन लेखा�मुखले
�योग गरेको भनी गाडीभाडाको स�झौता, गाडी �योगको
लगबुक बेगर

259-
77/11/21

गाडी भाडा वापत भु�ानी वडा नं 4

वडा�य�ले �योग (बा 12 च 2503)

सु�जत कुमार
ठाकुर

20000 गाडीभाडाको स�झौता, गाडी �योगको लगबुक बेगर

260-
77/11/21

छुट �ेड भु�ानी का.स. िवजय
कुमार चौधरी

27381 खच�को पु��ाइ गन� कागजात र िबलभपा�इ वेगर

303-
77/12/11

वडा सिमित वठैक भ�ा वडा नं 1

2077 �ावण-काित�क स�म
वडा सिचव सुरेश
दास

86400 स�ब��धत पदा�धकारी र कम�चारीलाई भ�ा बुझेको भपा�इ
वेगर

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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313-
77/12/12

गाडी भाडा वापत भु�ानी �पनारायण साह 50700 गाडीभाडाको स�झौता, गाडी �योगको लगबुक र
स�ब��धतले बुझेको भपा�इ बेगर

316-
77/12/12

छुट सुिवधा 2074 फागुन दे�ख 2077

असोजस�म
वडा नं 1 वडा
सद�य िद�लप
कुमार साह

180000 खच�को पु��ाइ गन� कागजात र िबलभपा�इ वेगर

319-
77/12/13

संचार महसुल रामसागर यादव 2000 खच�को पु��ाइ गन� कागजात र िबलभपा�इ वेगर

320-
77/12/22

िविवध काय��मका लािग भु�ानी जले�वर टाइ�स 110000 खच� संग स�ब��धत �े�ता पेश नभएको

324-
77/12/22

िवजुली पोल र तार सारी साइडमा
लगाउने

श�भु यादव 32165 खच�को पु��ाइ गन� �ािव�धक कागजात र िबलभपा�इ वेगर

334-
77/12/25

छुट सुिवधा 2074 फागुन दे�ख 2076

भा� स�म
वडा नं 6 वडा�य�
रामदेव हाथी सुडी

380000 खच�को पु��ाइ गन� कागजात र िबलभपा�इ वेगर

347-
77/12/29

गाडी भाडा वापत भु�ानी �पनारायण साह 66300 गाडीभाडाको स�झौता, गाडी �योगको लगबुक बेगर

372-
78/1/6

�यालादारी कम�चारीको रकम भु�ानी - 1505 खच� संग स�ब��धत �े�ता पेश नभएको

385-
78/1/7

रो�का तलब भ�ा भु�ानी वडा सिचव अ�ण
कुमार ठाकुर

808816 खच�को पु��ाइ गन� कागजात र िबलभपा�इ वेगर

391-
78/1/7

सरसफाइ शौचालय स�तोष मे�तर 12500 खच�को पु��ाइ गन� कागजात र िबलभपा�इ वेगर

401- 86400

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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78/1/17 वडा सिमित वठैक भ�ा वडा नं 1

2077 मं�सर-फागुन स�म
वडा सिचव सुरेश
दास

स�ब��धत पदा�धकारी र कम�चारीलाई भ�ा बुझेको भपा�इ र
2077 फागुनको बैठक माइ�यटु वेगर

402-
78/1/17

�मण भ�ा भु�ानी वडा�य� वडा नं 1

िकशोरी महतो

7700 �मण आदेश र �मण �ितवेदन वेगर

403-
78/1/17

पा�लका �त�रय खेलकुद �ितयोिगता
पा�र�िमक

राम �वोध कापर 105468 खच�को पु��ाइ गन� कागजात र िबलभपा�इ वेगर

418-
78/2/12

िविवध काय��म �देश �यजु नेटवक�
�ा.ली

76000 खच�को पु��ाइ गन� कागजात र िबलभपा�इ वेगर

434-
78/2/17

िशलब�दी दरभाउप� र बोलप�
खो�लदा र मु�या�न गदा�को भ�ा

11 जना 298700 वठैक भ�ाको माइ�यटु वेगर

454-
78/2/24

वडा नं 4 मा िमित 2077/9/1-78/1/1

स�म काम गरे वापत
अिनल पासवान 64000 खच�को पु��ाइ गन� कागजात र िबलभपा�इ वेगर

481-
78/3/15

गाडी भाडा वापत भु�ानी गाडी नं बा
12 च 2503 वडा नं 4 वडा�यले
�योग

सु�जत कुमार
ठाकुर

20000 गाडीभाडाको स�झौता, गाडी �योगको लगबुक बेगर

501-
78/3/20

इ�टरनेट जडान वापत भु�ानी वडा नं
1 र 2

�ल��पड
आइ.�स.िट
सोलुसन

65520 इ�टरनेटको स�झौता, �ािव�धक �सफा�रस र वडाको
�सफा�रस वेगर

526-
78/3/28

वडा सिमित वठैक भ�ा वडा नं 6 (36 वडा सिचव तारा 216000 स�ब��धत पदा�धकारी र कम�चारीलाई भ�ा बुझेको भपा�इ

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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वटा वठैक) �साद मंडल वेगर

513-
78/3/23

छुट �ेड 2077 काित�क दे�ख 2078

वशैाख
स.इ. सं�जत यादव 6550 खच�को पु��ाइ गन� कागजात र िबलभपा�इ वेगर

529-
78/3/28

वडा सिमित वठैक भ�ा वडा नं 1

2077 चैत-2078 अषाढ स�म
वडा सिचव सुरेश
दास

86400 स�ब��धत पदा�धकारी र कम�चारीलाई भ�ा बुझेको भपा�इ
वेगर

530-
78/3/28

वडा सिमित वठैक भ�ा वडा नं 3

(आ.व. 2077/78 को पुरै 36 वटा
वठैक)

वडा सिचव ह�र
नारायण महतो

259200 स�ब��धत पदा�धकारी र कम�चारीलाई भ�ा बुझेको भपा�इ
वेगर

565-
78/3/30

गाडी भाडा वापत भु�ानी गाडी नं ज
16 च 650

�पनारायण साह 52000 गाडीभाडाको स�झौता, गाडी �योगको लगबुक बेगर

566-
78/3/30

सुचना �काशन र िव�ापन फोटो
वाइनर छपाइ वापत

�देश �यजु नेटवक�
�ा.ली

200000 10 थान िबल मा� पेश, अ�य खच�लाई पु��ाइ गन�
कागजात वेगर

567-
78/3/30

वडा सिमित वठैक भ�ा वडा नं 5

(आ.व. 2077/78 को पुरै 36 वटा
वठैक)

वडा सिचव िवनोद
कुमार ठाकुर

248400 स�ब��धत पदा�धकारी र कम�चारीलाई भ�ा बुझेको भपा�इ
वेगर

584-
78/3/30

वडा सिमित वठैक भ�ा वडा नं 7

(आ.व. 2077/78 को पुरै 36 वटा
वठैक)

वडा सिचव ह�रवोल
म�डल

256800 स�ब��धत पदा�धकारी र कम�चारीलाई भ�ा बुझेको भपा�इ
वेगर

499-
78/3/20

�मण खच� भु�ानी मु���का कुमारी 6900 िबल भपा�इ वेगर भु�ानी

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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साह

ज�मा 4466520

४२ 538 २०७८-३-२८ कम�चारी प�रचयप� छपाई 

गाउँपा�लका चालु - पा�लकाबाट �ेिषत कम�चारी िववरणमा पा�लका अ�तरगत 68 जना र �वा��य सं�था अ�तरगत 60 जना गरी ज�मा 128 जना �थायी र
करार कम�चारीह� काय�रत रहेको दे�ख�छ। यसरी काया�लयले अमृत िमिडया �ा.ली (609772672) को �याट िबल नं 183-78/1/30 बाट काया�लयका 90

जना कम�चारीको प�रचयप� िनमा�ण गरेवापत �.65,540। भु�ानी िदएकोमा गो.भौ.नं 436-78/2/19 मा दगुा� अफसेट �ेस (612447060) को िविभ� टु�े
िबल नं 500, 490, 458 र 480 बाट 92 जना कम�चारीको प�रचयप� िनमा�ण वापत �.63,980। भु�ानी खच� गरेकोमा काया�लयमा ज�मा 128 जना कम�चारी
रहेको स�ब�धमा 182 जना कम�चारीको प�रचयप� बनेको र उ� प�रचयप�ह� िनयमानुसार माग फारम, ख�रद आदेश, �ज�सी दा�खला र िवतरण गरेको
नदे�खएकोले दोहोरो खच� रकमका स�ब�धमा यिकन गन� नसिकएको �.

६३,९८०

४३ 360 २०७७-१२-३१ गाडी मम�त खच� 
गाउँपा�लका चालु - साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८४ अनुसार �. २० लाख स�मको लागत अनुमान भएको मालसामान वा जुनसुकै सेवा
ख�रद गनु�पदा� �सलब�दी दरभाउप� माफ� त ख�रद गनु�पन� साथै िनयमावलीको िनयम ९६ मा भएको �यव�था बमो�जम �. ५ हजार भ�दा बढीको पाटपूजा�
�ित�थापन ग�रएकोमा स�ब��धत �ािव�धकबाट �मािणत गराई पुराना सामानको �ज�सी दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेकोमा काया�लयले �. ५ लाख भ�दा
बढी लागत अनुमान भएको मिह��ा �कािप�यो िपक अप र टे�टरमा ला�े आव�यक पाट� पुजा� लगानको साथै मम�त र सिव��स� काय�का लािग मेिशनरी तथा
औजार मम�त स�भार तथा संचालन खच� िशष�कबाट िम�थला अथ�मुभस� (612201048) संग कोटेशन माफ� त सोझै ख�रद गरेको साथै ५ हजार भ�दा बढी
मू�यको �ित�थािपत पाटपूजा�को िनयमानुसार �ािव�धकबाट �मािणत नगराई �ज�सी दा�खला समेत गरेको नदे�खएकोले अिनयिमत �.

९६३,०००

४४ 281 २०७७-११-२८ मिहला पदा�धकारी �मता अिभवृि� ता�लम भ�ा 
काय��म संयोजक, �ितवेदक, सहजकता� / सपोट� �टाफ भ�ा – गाउँपा�लका चालु– �देश खच� मापद�ड िनद�िशका, 2077 को दफा 15 को अनुसुची 2 को
7 मा सहजकता� सहयोगीलाई �ितिदन �.250। िदने �यव�था भएको, साथै उ� िनद�िशकाको दफा 15 को अनुसुची 2 को 7(ख) मा संयोजकवापत �ित िदन
�.400। पाउने र 14(घ) मा भएको �यव�था अनुसार �ितवेदन वापत एक पटकमा एकमु� �.2000। पाउनेमा �ािमण मिहला सशि�करण प�रयोजना

७५,२२८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np74 of 139

(304216204) ले संचालन गरेको मिहला पदा�धकारीह�को �मता अिभवृि� ता�लममा उ� िनद�िशकामा भएको �यव�था भ�दा बढी दरमा काय��म
संयोजक, �ितवेदक, सहजकता� र सपोट� �टाफ भ�ा भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी भएको रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

�.सं नाम थर िदन पाउने �ित िदन/पटक भु�ानी �ित िदन बढी भु�ानी कर बाहेक

1 सहजकता� राकेश �साद चौधरी 5 िदन �.250 �ित िदन �.3000 11688

2 सहजकता� अजय कुमार झा 5 िदन �.250 �ित िदन �.3000 11688

3 सहजकता� देव कुमार महतो 5 िदन �.250 �ित िदन �.3000 11688

4 सपोट� �टाफ िद�लप कुमार झा 5 िदन �.250 �ित िदन �.2000 7438

5 सपोट� �टाफ सुभाष िम� 5 िदन �.250 �ित िदन �. 2000 7438

6 सहायक सहजकता� अजय साह 5 िदन �.250 �ित िदन �.2000 7438

7 संयोजक मो. अ�तर रेजा अंसारी 5 िदन �.400 �ित िदन �.3000 11050

8 �ितवेदक िम�टु पा�डेय 5 िदन �.2000 �ित पटक �.1000 6800

ज�मा 75228

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ 406 २०७८-१-१७ क�ा 8 ��नप� िनमा�ण काय�शाला सहभागी भ�ा 
गाउँपा�लका चालु - �देश खच� मापद�ड िनद�िशका, 2077 को दफा 16 को अनुसुची 3(1) मा भएको �यव�था अनुसार कुनै पिन काय��म वा ता�लममा
सहभागी भए वापत सहभागी भ�ा वापत �ित �यि� �ित िदन �.700। पाउने �यव�था भएकोमा क�ा 8 को ��नप� िनमा�ण काय�शाला स�ब��ध काय��ममा
सहभागी भएका 25 जना िश�कलाई सहभागी भ�ा वापत �ित िदन �.1000। का दरले दईु िदनको भु�ानी भएकोले िनद�िशकामा भएको �यव�था भ�दा बढी
दरमा भु�ानी भएको रकम स�ब��धत सहभागीह�बाट असुल ह�नुपन� �.

१२,७५०

४६ 165 २०७७-९-६ नाग�रक वडाप� 

गाउँपा�लका चालु - साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 (दशौ ँ संसोधन) को िनयम 117 मा साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूत�
ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा �वीकादा� सोको �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ। �य�तै िनयम 125 मा उ� िनमा�ण काय�को काय�
स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� र प�र�छेद 14 मा ख�रद वा िनमा�ण काय�को अनुगमन स�ब��ध �यव�था ग�रएकोमा महो�री जनचेलनशील समाज
(302562149) लाई अ�य काया�लय संचालन खच� िशष�कबाट गाउँपा�लका काया�लय र 7 वटै वडा काया�लयमा नाग�रक वडाप� परामश� होिडङ बोड� तयारी
तथा जडान काय�को लािग तुलना�मक चाट�का आधारमा काया�देश िदइएकोमा खच�को िबल भपा�इ मा� पेश गरी भु�ानी �लएकोमा िनयमावलीमा भएको
�यव�था बमो�जम �ािव�धकको लागत इ��टमेट, नापी िकताब, ठे�का स�ब��ध िबल, काय� �वीकार �ितवेदन, काय� स�प� �ितवेदन र अनुगमन �ितवेदन
वेगर भु�ानी िदएको तथा �थलगत अनुगमन गदा� वडाह�मा नाग�रक वडाप� राखेको नपाइएकोले सो स�ब�धमा एिकन ह�नुपन� �.

४९८,१६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ 102 २०७७-७-२८ दगुा� पुजा सिमित 

गाउँपा�लका चालु - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु
अिघ य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा
नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काया�लयले धािम�क तथा साँ�कृितक सं�था सहायता िशष�कबाट 2077 सालको दगुा� पुजा वापत दगुा� पुजा सिमित
िपपरा 4 का नाममा कािटएको िन�नानुसारका िविभ� िबलह�को भु�ानी गदा� िविभ� फम�, �यि�लाई भु�ानी िदनुपन�मा स�पूण� रकम कृ�ण टे�ट लाइट
साउ�ड हाउस तथा रथ एवम् आक�� ा टोली (605697102) का �ोपाइटर जोगी�� साहलाई भु�ानी गरेकोमा दगुा� पुजा सिमितको माइ�यटु, काय��म
खच�को अनुमोदन वेगर सिमितको खातामा रकम भु�ानी ह�नुपन�मा फम�को �ोपाइटरको नाममा रकम भु�ानी भएको अिनयिमत �.

�.सं �यि� / फम�को नाम िबल नं/िमित िबल रकम

1 �ी आकाश �वी�स पसल (607167368) 582-77/7/1 र 583-77/7/10 39250

2 आितश पु�तक पसल ए�ड जेनरल �टोस� (608079534) 149-77/7/11 र 150-77/7/11 37950

3 �वोध व�ालय (304536508) 9,10-2077/7 38810

4 �ी रामडेरी उ�ोग (602365112) 70-77/7/11 19850

5 कृ�ण टे�ट लाइट साउ�ड हाउस तथा रथ एवम् आक�� ा टोली (605697102) 431, 432, 435, 436, 437 र 438-77/7/10 113990

6 डोर हा�जरी 9 जनाको 10 िदनको 650 दरले िमित 2077/7/1-7/10 58500

ज�मा 308350

३०८,३५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ िवधुत ज�रवाना 
काया�लयले नेपाल िव�ुत �ा�धकरणबाट �ा� भएको िवलह�को समयमा नै भु�ानी गरी छुट �ा� गनु� पन�मा नगरपा�लका, वडा काया�लय, �वा��य सं�था र
िवषयगत शाखाको िविभ� मिहनाको िव�ुत खपत वापतको रकम �याद समा� भएपिछ 5% दे�ख 25% स�म ज�रवाना थप गरी भु�ानी गरेको िनयमानुसार
नदे�खएको �.

गो.भौ.नं/िमित िबल नं िबल रकम ज�रवाना दर ज�रवाना रकम

104-77/8/3 चालु 11086 9527.23 5%, 25 % 1473

192-77/10/13 चालु 62030 50809.57 25% 12702

ज�मा 14175

१४,१७५

४९ �ज�सी अिभलेख 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, 2077 को िनयम 94 दे�ख 102 मा ख�रद गरी वा नगरी, ह�ता�तरण भइ वा व�तुगत सहायतामा
�ा� मालसामान 7 िदन िभ� मु�य र �पेिशिफकेशन खुलाई �ज�सी दा�खला गरी लगत अ�याव�धक गनु�पन� �यव�था छ। �ज�सी सामानह� साव�जिनक
स�प�� �यव�थापन �णाली Public Asset Management System-PAMS �िव� गरेको पाइएन। पा�लकाको सािवक गा.िव.स र िवषयगत शाखाको
स�पूण� चल, अचल स�प�� र �ज�सी अिभलेख �ा� गरी पा�लकाको �ज�सी तथा स�प�ी र�ज�रमा अिभलेख एिककृत नराखेको, यस वष� ख�रद गरेका
कितपय ख�ने तथा नख�ने मालसामान �ज�सी दा�खला नगरेको, सहायक �ज�सी खाता तयार नगरेको साथै काया�लय �मुखबाट �ज�सी खाता �मािणत
गरेको पाइएन।

साथै मालसामानको �पेिशिफकेशन नखुलाएको, जोडज�मा नगरेको, वडामा ह�ता�तरण गरेका सामान मौ�दाताबाट घटाएको, �ज�सी मौ�दातको वािष�क
िववरण तयार नगरेको, ख�ने �ज�सी खाता आ�थ�क वष� अनुसार छु�ाछु�ै राखेको र �ज�मेवारी नसारेको, �ज�सी िन�र�ण गरी गराइ �ितवेदन तयार नगरेको,
�ज�सी दा�खला गदा� दा�खला �ितवेदन न�बर र िनकासी ह� ँदा िनकासी न�बर नराखेको, माग फारम �यव��थत नरहेको, खच� भएर जाने सामान आ�दानी
गरेकोमा माग फारम अनुसार खच� र मौ�दात नजनाइ आ�दानी मा� जनाएको र कितपयमा एकमु� खच� देखाएको र ित म�ये आ.व 2078/79 मा �ज�मेवारी

१४,३९२,२९१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सारेको समेत दे�खएन। पा�लका अ�तरगत वडा काया�लयले ख�रद गरेको मालसामानको �ज�सी दा�खला नगरेको कारण गाउँपा�लका अ�तरगत के कित
स�प�� र दािय�व रहेको छ यिकन गन� आधार भएन।

य�तै रमान �लएर गइसकेका कम�चारीले बुझेको �ज�सी मालसामान बरबुझारथ नगरेको, काय��ममा छोटो समयका लािग आएका करार कम�चारीले उ�
काय��म सिकएप�चात आफुले बुझेको �ज�सी सामा�ी समेत िफता� गरेको दे�खएन। यसै गरी एकै �कृितका सामा�ी आव�यकता भ�दा बढी सं�यामा
कम�चारी र जन�ितिन�धले बुझेको दे�खएको छ। ख�ने �ज�सी खातामा रहेका एकै �कृितको �ज�सी सामा�ी धेरै पाना र �थानमा अ�या नखुलाइ राखेको
दे�खयो। पा�लकाको �वािम�व रहेको भवन, ज�गा, सवारी साधन, क��यटुर, �यापटप, ि��टर, मोबाइल सेट, फिन�चर लगायत ख�ने तथा नख�ने मालसामान
िहनािमना, द�ुपयोग तथा अपचलन ह�नबाट संर�ण गन� �ज�सी आ�दानी र खच� स�ब�धमा काया�लयले िदएको िववरणका स�ब�धमा यिकन गन� सिकने
अव�था नरहेकोले काया�लयले गत िवगत दे�ख हाल स�मको �ज�सी अिभलेख अ�याव�धक भएको दे�खएन।

यसरी काया�लयले माग फारम, ख�रद आदेश, मम�त आदेश, दा�खला �ितवेदन तथा �ज�सी खाता अ�याव�धक नभएकोले िन�नानुसार खच� भएको रकम
मू�या�न गन� नसिकएकोले �माण पेश गनु�पन� �.

�.सं खच� िशष�क खच� रकम

1 मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 2970016

2 मेिशनरी तथा औजार मम�त स�भार तथा संचालन खच� 1077505

3 मेिशनरी तथा औजार 6840799

4 फिन�चर तथ िफ�चस� 3503971

ज�मा 14392291

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५०

प�पि�का छपाई तथा सुचना �काशन खच� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद
गन� �यव�था छ ।साव�जिनक सुचना �काशन तथा �सारण गदा� साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली बमो�जम ख�रद गनु�पन�मा सो नगरी िबना �ित�पधा�
जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 सँग िविभ� स�देशमुलक सुचना �सारण गन� पटक पटक सोझै स�झौता गरी �ोडकाि�ङ �रपोट� र �ज�ल वेगर िन�नानुसार खच�
गरेको िनयिमत नदे�खएको �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम स�झौता िमित िबलको िमित स�देश िबल रकम

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 10/9/2077 12/27/2077 कर ितरौ 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 7/5/2077 12/27/2077 कर ितरौ 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 11/6/2077 12/27/2077 ज�मदता�, मृ�य ुदता�, बसाइसराइ दता� गरौ ँ 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 9/15/2077 12/27/2077 ज�मदता�, मृ�य ुदता�, बसाइसराइ दता� गरौ ँ 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 12/27/2077 12/27/2077 ज�मदता�, मृ�य ुदता�, बसाइसराइ दता� गरौ ँ 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 6/14/2077 12/27/2077 ज�मदता�, मृ�य ुदता�, बसाइसराइ दता� गरौ ँ 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 10/3/2077 12/27/2077 िडजे बाजा �ितव�ध स�देश 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 11/7/2077 12/27/2077 चप� �योग गरौ ँर �व�थ बनौ ँ 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 8/18/2077 12/27/2077 चप� �योग गरौ ँर �व�थ बनौ ँ 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 9/3/2077 12/27/2077 कालाजारबाट ब�न उपाय स�देश 237300

४,८१२,१०५�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 7/13/2077 12/27/2077 डे�ुबाट ब�न उपाय स�देश 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 11/24/2077 12/27/2077 पोषण स�ब�धी 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 7/21/2077 12/27/2077 मिहला िहंसा र बेटी पढाउ स�देश 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 11/26/2077 12/27/2077 कोरोना भाइरस स�ब�धी जनचेतना स�देश 237300

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 9/17/2077 12/27/2077 दहेज मु� स�ब��ध रेिडयो नाटक 203400

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 8/27/2077 12/27/2077 बाल िववाह मु� रेिडयो नाटक 355950

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 9/27/2077 12/27/2077 बाल िववाह मु� रेिडयो नाटक 355950

349-77/12/30 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 6/29/2077 12/27/2077 बाल िववाह मु� रेिडयो नाटक 203400

284-77/12/1 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 9/25/2077 11/24/2077 �यरोग 66105

284-77/12/1 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 10/16/2077 11/24/2077 क�यादान योजना 127125

284-77/12/1 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 9/20/2077 11/24/2077 घटना दता� 81360

284-77/12/1 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 8/2/2077 11/24/2077 कोरोना 42375

284-77/12/1 चालु जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 10/21/2077 11/24/2077 कु�रोग 54240

ज�मा 4812105

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ व�क आदेश वेगर भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ य�तो रकम
खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच
गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काया�लयले िन�नानुसारका � १३९७६२७० ब�कमा �सँधै भु�ानी गरेको छ । भु�ानीको ब�क आदेश संल� गरी भु�ानी गनु�पद�छ ।

गो.भौ.नं/िमित भु�ानीको िववरण ब�कको नाम चेक नं रकम

6-77/6/22 चालु 2077 �ावण, भा�, असोज चाडपव� तलब �थायी र करार एभरे� व�क �ल. िपपरा शाखा 2357005 4120430.2

20-77/6/29 चालु डोर हा�जरी कम�चारी 2077 �ावण-असोज तलब भ�ा 13 जना - - 615840

45-77/7/5 चालु पदा�धकारी सेवा सुिवधा 2076 काित�क दे�ख 2077 असोज स�म एभरे� व�क �ल. िपपरा शाखा 2357052 6700000

295-77/12/9 चालु पदा�धकारी सेवा सुिवधा 2077 काित�क दे�ख 2077 फागुन स�म एभरे� व�क �ल. िपपरा शाखा 2357746 2540000

ज�मा 13976270

५२ गाउँपा�लका अ�य� क�यादान योजना 
सामा�जक �यवहार (सुधार) िनयमावली 2033 को िनयम 3 र 8, मुलुक� देवानी संिहता 2074 को दफा 71(1), �थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा
11 को उपदाफा (2फ) को (4) र दफा 12 (2 ग) को (32), बालबा�लका स�ब��ध ऐन 2075 को दफा 66 (1) अ�तरगत रहेको िववाह, बाल िववाह, दाइजो,
सामुिहक भोजभतेर आदी �यव�थाको िवप�रत सामा�जक कुरीित तथा कुसं�कारलाई बढावा तथा �ो�साहन िदने काय� गनु� गराउनु ह�दनै भ�े �यव�था
रहेकोमा गाउँ सभाबाट गाउँपा�लका अ�य� क�यादान योजना �वीकृत गरी 7 क�याको िववाहमा उमेर खु�ने �माण वेगर गरगहना, ल�ाकपडा, भोजभतेर
तथा अ�यमा, पे�क� फ�य�ट गन� बाँक� �.20,00,000। बाहेक �.15,71,631। खच� गरेको �च�लत ऐन कानुन िवप�रत भएकोले िनयिमत नदे�खएको �.

१,५७१,६३१

५३ िशष�क फरक पारी खच� १०,०३५,४४९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 41(क) मा िविनयोजन ऐन बमो�जम सेवा तथा काय�ह�मा खच� गन� िविभ�
िशष�कमा �वीकृत भएको रकम सो सेवा तथा काय�को िनिम� �वीकृत सीमा िभ� रही सोही �योजनका लािग खच� गनु� पन� �यव�था गरेकोमा काया�लयले
िन�नानुसारका भु�ानीमा िशष�क फरक पारी खच� गरेको रकम िनयमानुसार नदे�खएको �.

गो.भौ.नं/िमित खच� गनु�पन� िशष�क खच� भएको िशष�क खच� रकम

487-78/3/16 चालु पा�र�िमक कम�चारी पदा�धकारी पोशाक 59446

220-77/10/27 चालु करार सेवा शु�क पा�र�िमक कम�चारी 231820

272-77/11/25 चालु करार सेवा शु�क पा�र�िमक कम�चारी 231820

331-77/12/25 करार सेवा शु�क पा�र�िमक कम�चारी 231820

407-78/2 चालु करार सेवा शु�क पा�र�िमक कम�चारी 231820

487-78/3/16 चालु करार सेवा शु�क पा�र�िमक कम�चारी 231820

487-78/3/16 चालु पा�र�िमक कम�चारी कम�चारी पोशाक 40000

354-77/12/31 चालु िविवध खच� गा.पा. िड�जटल �ोफाइल िनमा�ण 496710

359-77/12/31 चालु िविवध खच� सुचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच� 289000

441-78/2/19 चालु क�ा 8 को परी�ा संचालन िविवध खच� 19650

439-78/2/19 चालु प�पि�का छपाइ तथा सुचना �काशन िविवध खच� 32431

349-77/12/30 चालु प�पि�का छपाइ तथा सुचना �काशन िविवध खच� 500000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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349-77/12/30 चालु प�पि�का छपाइ तथा सुचना �काशन कोिभड 19 �यव�थापन खच� 1440500

320-77/12/13 चालु प�पि�का छपाइ तथा सुचना �काशन अ�य� क�यादान योजना 60000

320-77/12/13 चालु प�पि�का छपाइ तथा सुचना �काशन कोिभड 19 �यव�थापन खच� 50000

421-78/2/12 चालु मसल�द तथा काया�लय सामान प�पि�का छपाइ तथा सुचना �काशन 27180

421-78/2/12 चालु मसल�द तथा काया�लय सामान अ�य काया�लय संचालन खच� 75440

123-77/10/6 चालु कोिभड 19 अ�य काया�लय सामा�ी 498895

226-77/10/28 चालु सेवा परामश� कोिभड 19 �यव�थापन खच� 1996710

227-77/10/28 चालु सेवा परामश� िविवध खच� 497200

276-77/11/26 चालु प�पि�का छपाइ तथा सुचना �काशन सां�कृितक एवम् धािम�क काय��म खच� 79326

303-77/12/11 चालु वठैक भ�ा �ितिन�ध कम�चारी �मण अवलोकन खच� 86400

318-77/12/12 चालु िनमा�ण काय� िप�स�स ढलान िविवध खच� 16486

203-78/2/26 सशत� भौितक पूवा�धार शौचालय िनमा�ण रा�� पित रिनङ िश�ड �ितयोिगता 500000

203-78/2/26 सशत� भौितक पूवा�धार शौचालय िनमा�ण क�ा 8 परी�ा संचालन 240000

37-77/9/8 पँु�जगत मसल�द तथा काया�लय सामान सुचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच� 105457

37-77/9/8 पँु�जगत मसल�द तथा काया�लय सामान सुचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच� 121837

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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38-77/9/8 पँु�जगत मसल�द तथा काया�लय सामान सुचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच� 581750

38-77/9/8 पँु�जगत मसल�द तथा काया�लय सामान सुचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच� 128445

38-77/9/8 पँु�जगत मसल�द तथा काया�लय सामान सुचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच� 309329

206-78/2/29 पँु�जगत मसल�द तथा काया�लय सामान सुचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच� 475377

207-78/2/29 पँु�जगत मसल�द तथा काया�लय सामान सुचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच� 148780

ज�मा 10035449

५४ बढी दरमा �मण भ�ा र बोिड�� पाश

५४.१ बढी दरमा �मण भ�ा - �मण खच� िनयमावली 2064 चौथौ ँसंसोधनको िनयम 7 को उपिनयम 1 मा अनुसुची 2 बमो�जमको दिैनक �मण भ�ा र होटलबास
खच� पाउने �यव�था गरेको छ। पा�लकाका िन�नानुसारका कम�चारीह�ले �मण भ�ा भु�ानी �लदा िनयमावलीमा भएको �यव�था भ�दा बढी दरमा �मण
भ�ा भु�ानी �लएको कारण बढी भु�ानी रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं/

िमित
कम�चारीको नाम �मण

�थान
�मण िमित पाउने भु�ानी बढी

भु�ानी
कैिफयत

17-
77/6/29

ले.अ. राम सागर
यादव

विद�बास 2077/6/9-
6/15

10000 17400 7400 ��येक िदन बस �ा�सीको �.1000।
रा�खएको

ज�मा 7400

७,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४.२ 408 २०७८-२-२ बोिड�ङ पाश – (गाउँपा�लका चालु) - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी
रकमको खच� ले�नु अिघ य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार
भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था गरेको छ।लेखा अ�धकृत राम सागर यादवले िमित 2078/1/9-1/15 गते स�म काठमाडौ ँकाजमा जादा
आतेजाते हवाइजहाज वापत िमित 2078/1/9 गते �.4000। र िमित 2078/1/15 गते �.4500। भु�ानी �लएकोमा �मण िबल संग फक� दाको मा� बोिड�ङ
पाश समावेश भएकोमा जाँदाको बोिड�ङ पाश पेश नभएकोले उ� खच� यिकन गन� नसिकएकोले उ� रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

४,०००

५५ भु�ानी िदन बाँक�को िववरणमा समावेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(2) अनुसार काया�लयले चालु आ�थ�क वष�को िविनयो�जत बजेटले नखा�ने र
बढी खच� ह�ने गरी दािय�व �सज�ना गन� नह�ने �यव�था भएकोमा उपिनयम 13 मा भु�ानी िदन बाक� रहेको उपिनयम 15 बमो�जमका खच�ह�लाई िनयमानुसार
महालेखा परी�कबाट �वीकृत ढाँचामा भु�ानी िदन बाँक�को िववरण तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको सात िदन िभ� कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयबाट �मािणत गराइ भु�ानी िदन स�ने �यव�था रहेको छ। पा�लकाले आ.व.2077/78 मा गाउँसभाबाट भु�ानी िदन बाक�को िववरण �मािणत र
पा�रत गरी िविभ� �यि� वा फम�को रकम भु�ानी गरेकोमा िन�नानुसारका गत आ�थ�क वष�को भु�ानीमा सभा वा कोलेिनकाबाट िनयमानुसार �मािणत
नगराई भु�ानी गरेको िनयमानुसार नदे�खएको �.

गो.भौ.नं/िमित गत आ.वको भु�ानीको �यहोरा रकम

38-77/7/5 �यालादारी कम�चारीको तलब भु�ानी 2077 वशैाख-2077 असार 38700

39-77/7/5 �यालादारी कम�चारीको तलब भु�ानी 2077 वशैाख-2077 असार 16300

40-77/7/5 होटल िदपा िचया ना�ताको भु�ानी 2077 असारको 42670

41-77/7/5 गाडी मम�त वापत 5690

42-77/7/5 पालोपहरो वापत भु�ानी 6975

२९८,३०३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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54-77/7/6 घरभाडा वापत भु�ानी 74667

60-77/76 �यालादारी वापत भु�ानी 10000

264-77/11/25 होटलको िबल रोयल िम�थलालाई भु�ानी 24301

424-78/2/12 सुचना �काशन वापत �सिट पो� दिैनकलाई भु�ानी 79000

ज�मा 298303

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ �ै�ता कागजातको �माण पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ य�तो रकम
खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच
गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काया�लयले पेश गरेको ब�क नगदी िकताबबाट िन�नानुसारका फम� वा �यि�लाई िन�नानुसारका काय�का लािग िविभ� भौचरबाट
भु�ानी गरेको दे�खएकोमा उ� खच�लाई पु��ाइ गन� �े�ता कागजातको �माण पेश नभएकोले उ� खच�लाई एिकन गन� नसिकएको �.

गो.भौ.नं/िमित कारोबारको िववरण भु�ानी रकम

345-77/12/29 चालु प�पि�का छपाइ तथा सुचना �काशन वापत जले�वरनाथ एफ.एम. 94.4 लाई भु�ानी 3910000

320-77/12/13 चालु प�पि�का छपाइ तथा सुचना �काशन, कोिभड 19 �यव�थापन खच� र अ�य� क�यादान योजना िशष�कबाट 160000

294-78/1/7 चालु िबलको रकम भु�ानी 49000

395-78/1/7 चालु मं�सर दे�ख चै� स�म 4 मिहनाको भु�ानी 440000

396-78/1/9 चालु होली पव�को खच� 94854

405-78/1/17 चालु वडा नं 3 मसल�द ख�रदको रकम भु�ानी 65540

432-78/2/17 चालु ई�धन वशैाख मिहनाको िबल भु�ानी 273867

597-78/3/30 चालु िबल अनुसारको रकम भु�ानी 9000

224-77/10/28 चालु ई�धनको िबल भु�ानी 250266

ज�मा 5252527

५,२५२,५२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ भपा�इ भ�दा बढी खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ य�तो रकम
खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच
गनु�पन� �यव�था गरेको छ। गाउँसभाबाट �वीकृत गाउँपा�लका अ�य� क�यादान योजनामा पा�लकाले 7 जना क�याको सामुिहक िववाह गदा� िन�नानुसारका
गरगहना र ल�ाकपडा ख�रद गरी िवतरण गदा�, ख�रद गरेको प�रमाण भ�दा िवतरण गरेको प�रमाण कम दे�खएको र ल�ाकपडाको �ज�सी दा�खला भए पिन
उ� सामा�ीको भौितक परी�ण गदा� �टोरमा मौ�दात भएको नदे�खएकोले उ� सामा�ीह� यिकन गरी असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम सामा�ीको िववरण िवतरण गरेको प�रमाण बाँक� प�रमाण रकम

235-
77/11/12
चालु

स�जव
�वलस�

मंलग सु�, लेिडज औठी, जे�स
औठी 10/10 थान

मंलग सु�, लेिडज औठी, जे�स
औठी 7/7 थान

मंलग सु�, लेिडज औठी, जे�स
औठी 3/3 थान

164742

279-
77/11/28
चालु

��टा �लोथ
�टोस�

साडी 125 थान साडी 35 थान साडी 90 थान 172509

ज�मा 337251

३३७,२५१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ माग िववरण 

लेखापरी�णको �ममा माग ग�रएका िन�नानुसारका िववरण तथा फारमह� यस पा�लकाबाट उपल�ध नगराएकोले सो िववरण तथा फारामह�को �यहोराको
स�ब�धमा िव�लेषण गन� सिकएन।

�.सं माग ग�रएका िववरण तथा फारमह�

1 कोिभड 19 स�ब��ध िववरण (फारम नं 1 – 21)

2 �धानम��ी रोजगार काय��म (�स.नं 1 – 15)

3 अनुसुची 20 संग स�ब��धत फारमह� (फारम नं 1 – 10)

4 �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म

5 �थानीय तहको लेखापरी�णको �ममा संकलन गनु�पन� िववरण स�ब��ध फारमह�

५९ �यि�गत फाइल पेश नभएको् 
�यि�गत फाइल पेश नभएको – काया�लयसंग िन�नानुसारका कम�चारीको �यि�गत फाइल माग गरेकोमा लेखापरी�णको अव�धमा उ� फाइल पेश
नभएकोले उ� कम�चारीलाई पा�लकाबाट िदइएको तलब भ�ाका स�ब�धमा यिकन गन� नसिकएको �.

�.सं कम�चारीको नाम तलब भ�ा वापत भु�ानी भएको रकम

1 क��यटुर अपरेटर �रमा कुमारी 371930

ज�मा 371930

३७१,९३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० क�ा ८ को परी�ा स�ालन खच� 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ अनुसार क�ा ८ को परी�ा स�ालनका �ितिव�ाथ� सशत� अनुदानरकम � २०० का दरले खच� गन� िम�ने
�यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस वष� क�ा ८ को परी�ा स�ालन गन� सशत�तफ� बाट � १७२२५० तथा पा�लका चालु शीष�कबाट � ७५००० गरी
२४७२५० खच� गरेको दे�ख�छ । पा�लकाको २०७७ को IEMIS त�यांक अनुसार ८२१ जना िव�ाथ� रहेको दे�खएकोमा सशत�तफ�  खच� गन� िम�ने �
१६४२०० रहेकोमा � ८०५० बढी खच� गरको रकम �थानीय संिचत कोषबाट संघीय संिचत कोषमा सोधभना� गनु�पन� �

८,०५०

६१ मोबाइल ख�रद 

भौ नं२०१,२०३,२०५ (गापा पुजीगत)साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड २०७७ अनुसार साव�जिनक िनकायले खच�मा
िमत�यियता कायम ह�ने गरी खच� गनु� पन� उ�ेख छ ।नमूना छनोट गरी हेदा� िविभ� भौचरबाट पा�लकाले �यि�गत �योजन ह�ने मोबाइल ख�रद गरी �
४२९२८३ खच� गरेको दे�खयो ।�यि�गत �योजनका सामान ख�रदमा िनय��ण ह�न पद�छ ।

६२ बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) अनुसार �ज�मेवार कम�चारीले खच� ले�दा खच�को िवल भरपाई सिहत
लेखा रा�नु तथा भु�ानी िदनको लािग �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । कुल खच� भएको रकम भ�दा बढी भु�ानी िदन
िम�ने दे�खदनै । देहायको भु�ानीमा खच�को िवल भरपाई भ�दा बढी भु�ानी गरेको दे�खएकोले बढी भु�ानी असुल गनु�पन� �

भौचर नं र िमित िववरण िवजक पेश भु�ानी बढी भु�ानी

३८।२०७७।९।८ गापा पुजीगत �स�योर िभजन �स�योरीटी �स�टमलाई १९८३२६ २७७९११ ७९५८५

३८।२०७७।९।८ गापा पुजीगत मा जानक� क��यटुर जनकपुर ५७४०० ११५४०० ५८०००

ज�मा १३७५८५

१३७,५८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ �यि�गत मोबाइल �रचाज� खच� 
१७५।२०७८।३।२८ (सशत� संघ चालु )िनजामती कम�चारी ऐन २०५३ मा कम�चारीह�लाई �यि�गत संचार खच� िदन िम�ने �यव�था दे�खदनै ।
साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�ब�धी मापद�ड २०७७ अनुसार साव�जिनक िनकायले खच�मा िमत�यियता कायम ह�ने गरी खच� गनु� पन� उ�ेख
छ । पा�लका अ�तग�त िन�न कम�चारीह�ले �यि�गत मोबाइल न�बरमा �रचाज� गरेको खच� समेत काया�लयबाट भु�ािन भएको दे�खएकोले उ� खच� असुल
गनु�पन� �

�स नं कम�चारीको नाम रकम

१ राजीब कुमार झा ८५२५

२ रामबाबु यादव ३०००

ज�मा ११५२५

११,५२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ �े�ा�धकारभ�दा बिहरको काममा खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा २४ (१)अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरमा आव�धक, वािष�क,

रणनीितक योजना बनाई लागू गनु�पन� �यव�था छ । मुलुक� देवानी संिहता, २०७४ दफा १०७(१)माकसैले पिन सरकारी, साव�जिनक वा सामुदाियक ज�गामा
िनजी वा साव�जिनक �योजनको लािग नेपाल सरकारको सहमित बेगर कुनै संरचना बनाउनु नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� भ�दा
बािहरका योजनाह�मा नेपाल सरकारको �वीकृित बेगर देहाय अनुसार खच� गरेको दे�खएकोले िनयिमत नदे�खएको �

भौचर नं योजना िववरण बजेट खच�

१४९ गा पा
पुजीगत

िपपराबजारमा सटर
िनमा�ण काय� वडा नं ४

�थलगत अवलोकन गदा� वडा नं ४ मा रहेको साव�जिनक पोखरी िभ� नै सटर िनमा�ण काय�
सु� गरी यस आ�थ�क वष�स�म � २८८२७३७ भु�ानी गरेको

२८८२७३७

९ संघ
सशत�
पुजीगत

सामुदाियक भवन िनमा�ण
िपपरा गा पा ३

�थानीय तहले साव�जिनक पोखरीमा नेपाल सरकारको सहमित बेगर माटो पुरेर योजना
स�ालन गरेको

२०१८२३८

ज�मा ४९००९७५

४,९००,९७५

६५ एकहरीया अधुरो म��दर िनमा�ण (�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म) 

ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ अनुसार कुनै पिन सामुदाियक सं�थाले आ�नो �वािम�वमा ज�गा �ा� गरे प�चात मा� �यसमा िनमा�ण काय� गनु�पन� उ�ेख छ ।
पा�लकाले यस वष� �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मबाट एकहरीया अधुरो म��दर िनमा�ण वडा नं १ मा उपभो�ा सिमितबाट एकह�रया अधुरो
म��दर िनमा�ण गरी � १९३६०६२ खच� गरेको दे�ख�छ । �थलगत अवलोकनबाट उ� पोखरी रहेको ज�गा नी�ज �वािम�वको रहेको बु�झएकोले नी�ज
�वािम�वको ज�गामा साव�जिनक म��दर िनमा�ण गरी खच� गरेको िनयिमत दे�खदनै । उ� म��दर िनमा�ण भएको ज�गाको पुजा� समुदायको �वािम�वमा आएको
�माण पेश गनु�पन� �

१,९३६,०६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६ िविभ� सामान मम�त तथा जडान खच� 
१७७।२०७८।३।३०(सशत� चालु संघ) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९६ अनुसार पा�लकाले काय�लयिभ�का समान मम�तस�भार
गनु�पदा� �ािव�धक इि�मेट तयार गराई मम�त आदेश काया�लय �मुखबाट �वीकृत गराई �य�तो मम�त अिभलेख समेत रा�नुपन� �यव�था रहेको दे�ख�छ ।
पा�लकाले उ� �यव�था िवपरीत �यापटप �रपेयर, �स �स िट िभ �रपेयर, एसी �रपेयर, गाडी �रपेयरतथा इले��टक हा�जरी जडान खच� भनी इले�ट� ोिन�स
संसारलाई � १२०००० भु�ानी गरेको दे�ख�छ । काया�लयमा इले��ट�क हा�जरी जडान अिघ�ो आ व मै भएको दे�खएको, मम�त ग�रएका भिनएका
सामानह� किहले जडान भएको तथा Warranty Period बारे उ�ेख नभएको, तथा इले�टोिन�स पसलबाट गाडी �रपेयरको िवजक पेश भएकोले खच�लाई
यथाथ� मा� सिकएन । उ� स�ब�धमा यिकन ह�नुपन� �

१२०,०००

६७ न�स� िवपरीत खच� 
भौ नं १४७(सशत� चालु संघ) पा�लकाले सशत� अनुदानतफ� को रकम खच� गदा� �वीकृत न�स� अनुसार गनु�पद�छ । यस वष� संघ सशत�तफ�  कृषक दता�
�यव�थापन काय��मका लािग � ३००००० बजेट �यव�था गरेकोमा पा�लकाले � २७९००० �थानीय स�ार मा�यममाफ� त सूचना �वाहका लािग जले�वर
एफ एम ९४.४ लाई भु�ानी गरेको दे�ख�छ । कृषक दता� �यव�थापन काय��म २०७७।६।१२ च.नं ६१ को प� तथा काय��म काया��वयन तथा सशत�
अनुदान बाँडफाँडका आधारह�को बुदाँ नं २.२ अनुसार िविनयो�जत बजेटको २०% अथा�त � ६०००० मा� �थानीय स�ार मा�यममाफ� त सूचना
�वाहका लािग खच� गन� सिकने �यव�था रहेकोमा � २७९००० खच� गरेको दे�ख�छ । काय��मको िनधा�रीत उ�े�य पूरा नह�ने गरी स�ारका लािग मा� खच�
गरेको काय�िव�ध संगत नदे�खएको �

२७९,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ माग फारम भ�दा बढी िनकाशा 
काय��म काया��वयन पु��तका 2077/78 को 1) िश�कको तलब भ�ा िशष�कको ि�याकलाप नं 1.1.3.3 र 1.1.3.4 मा आधारभुत तह र मा�यािमक तहका
िव�ालयका �वीकृत दरब�दीका िश�क, राहत अनुदान िश�क (िवशेष िश�ा प�रषद अ�तरगत िश�क, कम�चारी, �ािव�धक धारका �िश�क र सहायक
�िश�क समेत) को तलब भ�ा वापत माग फारम भरी िव�ालयले िनकासा पाउने �यव�था रहेकोमा िव�ालयको माग फारम, िश�ा यवुा तथ खेलकुद
शाखाको �सफा�रस भ�दा िन�नानुसार वढी िनकासा िदएको दे�खएकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं/िमित काय��म �सफा�रस
रकम

िनकाशा
रकम

बढी
िनकासा

िविभ� 6 वटा
भौचर

�ार��भक बाल िवकास सहजकता�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी
�यव�थापन

4179000 4180000 1000

िविभ� 4 वटा
भौचर

साव�जिनक िव�ालयका लािग िनःशु�क पा�पु�तक अनुदान 4001379 4031379 30000

ज�मा 31000

३१,०००

६९ �वा��य कम�चारी िफ�ड भ�ा 
गो.भौ.नं/िमित – 370-78/1/6 र 484-78/3/15 चालु – िफ�ड काय�कता�ह�लाई िफ�ड भ�ा िशष�कबाट काया�लयले यस वष� िन�नानुसारका �ाथिमक
�वा��य के�� एंव �वा��य चौक�ह�मा काय�रत �वा��य कम�ह�लाई आमा समूहको वठैक, गाउँघर ��लिनक र खोप ��लिनक संचालन गरेवापत भनी
गाउँपा�लकाबाट िविनयो�जत �थािनय बजेटबाट िफ�ड भ�ा वापत मा�सक �.3000। का दरले भु�ानी गरेकोमा संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म
सशत�मा ह�ने यस �कारका काम र भ�ाको सोही िनद�िशका बमो�जम स�प� गरी भु�ानी ह�नु पन�मा गाउँपा�लका चालुबाट खच� लेखेको िनयिमत नदे�खएको
�. 

�.सं कम�चारीको नाम र पद मा�सक दर मिहना भु�ानी कर बाहेक

३६८,२८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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1 अ.हे.व कृ�णा साह �.3000 12 मिहना 35640

2 अ.न.मी पुजा साह �.3000 12 मिहना 35640

3 अ.न.मी मधु देवी ठाकुर �.3000 12 मिहना 35640

4 अ.हे.व अरिव�� ठाकुर �.3000 12 मिहना 35640

5 सी.अ.न.मी राम काशी कुमारी �.3000 12 मिहना 35640

6 अ.हे.व. तेज नारायण चौधरी �.3000 12 मिहना 35640

7 अ.हे.व �वन साह �.3000 12 मिहना 35640

8 अ.न.मी सर�वती यादव �.3000 12 मिहना 35640

9 अ.न.मी ममता ठाकुर �.3000 12 मिहना 35640

10 अ.हे.व संिगता कुमारी �.3000 12 मिहना 35640

11 अ.न.मी ��मता कण� �.3000 4 मिहना 11880

ज�मा 368280

७० भु�ानीमा कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े अि�म कर
क�ी गरेको छैन । तसथ�, उ� कर असुल ह�नुपन� �.

भौ नं काय��म भु�ानी कर कर नपुग

२०,९८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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काटेको का�ी
ह�ने

१५७ सशत� चालु �ाथिमक �वा��य के�� िपपरा सेवा�दायक �ो�साहनभ�ा बापत ३०० का दरले
,४७ बटा डे�लभरी केशको भु�ानी भएकोमा पा�र�िमक कर छुटेको

१४१०० - २११५ २११५

८७ सशत� चालु �ाथिमक �वा��य के�� िपपरा सेवा�दायक �ो�साहनभ�ा बापत ३०० का दरले
,७५ बटा डे�लभरी केशको भु�ानी भएकोमा पा�र�िमक कर छुटेको

२२५०० - ३३७५ ३३७५

५६।२०७७।११।
१८ सशत� चालु

अित�र� स�ा िवदा बापतको भु�ानी तथा नाईट भ�ा रेखा कुमारी ठाकुर
पा�र�िमक कर

४४६४३ ४४६ ६६९६ 6250

५६।२०७७।११।
१८ सशत� चालु

अित�र� स�ा िवदा बापतको भु�ानी तथा नाईट भ�ा �सता कुमारी ठाकुर
पा�र�िमक कर

२३९४८ २३९ ३५९२ ३३५३

५६।२०७७।११।
१८ सशत� चालु

अित�र� स�ा िवदा बापतको भु�ानी तथा नाईट भ�ा िवना कुमारी ठाकुर
पा�र�िमक कर

९९०१ ९९ १४८५ १३८६

५६।२०७७।११।
१८ सशत� चालु

अित�र� स�ा िवदा बापतको भु�ानी तथा नाईट भ�ा �बी झा पा�र�िमक कर ८२५० ८२ १२३७ ११५५

४५।२०७७।१०।
२३ सशत� चालु

अित�र� समय भ�ा रेखा कुमारी ठाकुर २३९४९ २४० ३५९२ ३३५२

ज�मा २०९८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७१ मातृतथा नविशशु काय��म 

भौनं ११४(सशत� चालु संघ) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) अनुसार �ज�मेवार �यि�ले खच�ले�नु
अिघ �य�तो रकम खच� ले�नु वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भरपाई संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच
गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । कुल खच� भएको रकम मा� भु�ानी िदनुपन� ह��छ। तर पा�लकले रेखा कुमारी ठाकुरलाई भु�ानी गदा� ९२ वटा
Normal Delivary को १००० का दरले तथा १० वटा ANC visitको ४०० का दरले सु�केरी �ो�साहन खच� � ९६००० भु�ानी ह�नुपन�मा �
१००००० भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी � ४००० असुल उपर गरी संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �

४,०००

७२ �वा��यकम�ह�को छुट �ेड भु�ानी 
भौ नं. ३७।२०७७।१०।१०(सशत� चालु संघ) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) अनुसार �ज�मेवार
�यि�ले खच�ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� ले�नु वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भरपाई संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत
पुगे नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाका �वा��य कम�ह�को छुट तलब भ�ा भनी �वा��य संयोजकले � ६२२६९८ बराबरको
कागजात भु�ानीका लािग पेश गरेकोमा � ६७४१७९ भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी � ५१४८१ को �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा �वा��य
संयोजक राजे�� रायलाई �ज�मेवार बनाई असुल गनु�पन� दे�खएको �. ५१४८१
�माण कागजात पेश नभएको- पा�लकाका �वा��य कम�ह�को छुट तलब भ�ा भनी �वा��य संयोजकले � ६२२६९८ बराबरको कागजात भु�ानीका
लािग पेश गरेकोमा तीन जना कम�चारीह�को छुट �ािव�धक �ेड बापतको रकम � २००७०३ भु�ानीको कागजात पेश भएको दे�ख�छ । थप ३६ जना
कम�चारीको लािग छुट �ेड रकम � ४२१९९५ भु�ानी भएकोमा �ेड छुटेको आव�यक �माण कागजात पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �. ४२१९९५

४७३,४७६

७३ औषधी, स�ज�कल तथा �याब साम�ी ख�रदठे�का 
(भौनं ११ संघ सशत� पुजीगत, भौ नं ५१६गा पा चालु, भौ नं ३ �कोप �यव�थापन)पा�लकाले यस वष� औषधी, स�ज�कल तथा �याब सामान ख�रदतफ�
�याकेज बनाई � ३४९०११४ �याट बाहेकको ठे�का आ�हान गरेकोमा �यून मू�यांिकत लब मेिडकल हलबाट � ३४५३३२७ (�याट बाहेक) कबोल
अंकलाई �वीकृत गरी ख�रद गरेको दे�ख�छ । ठे�का आ�हानको सूचनाको बुदाँ नं ८ मा उ�ेख भए अनुसार काया�लयले �याकेजमा वा पूण��पमा बोलप�
�वीकृत गन� सिकने �यव�था गरेको दे�ख�छ । उ� �यव�थालाई म�यनजर गरी काया�लयबाट पेश भएको तुलना�मक ता�लकालाई अ�ययन गदा� देहाय
अनुसार काया�लयलाई बढी �यय भार परेको दे�खएको �

�याकेज कबोल गन� �यवसायी �यून कबोल अंक (�याट बाहेक)

१४९,४३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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औषधीतफ�  A िनशा फमा� २२२८०८५

स�ज�कल सामान B लव मेिडकल हल १६७२००

�याब केिमक�स C नवदगुा� मेिडकल हल ५२३१३८

कोिभड औषधी तथा औषधीज�य सामान िनशा फमा� ३८५४७०

ज�मा �याकेजमा ख�रद गदा� लागत ३३०३८९३

एकमु� ख�रद लव मेिडकल हलबाट कबोल ३४५३३२७

बढी �यय भार १४९४३४

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 भनी औषधी, औषधीज�य सामान र आयवु�िदक औषधीह�मा खुलाएको �माण
समावेश नभएको,
आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र
�याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७४ िभटािमन ए तथा अ�बे�डाजोल ढुवानी खच� 
१७१।२०७८।३।३०(सशत� चालु संघ)�थानीय तहमा �वा��यको काय��म स�ालन िनद�िशका २०७७ अनुसार राि�� य िभटािमन ए तथा जुकाको औषधी
खुवाउने काय��ममा िभटािमन ए तथा अ�वे�डाजोल ढुवानीमा खच� ले�न िम�ने �यवसथा दे�खदनै । उ� काय��मका लािग मिहला �वयंसेिवकाह�ले
पा�लकाबाट आव�यक मा�ामा िभटािमन ए तथा जुकाको औषधी बुझेर लाने तथा िवतरणका लािग यातायात खच� भु�ानी ह�ने िनद�िशकामा �यव�था छ ।
िनद�िशकाको �ावधान िवपरीत कम�चारीले ढुवानी गरेको भनी गाडी भाडा बापत � १५००० �पैया बुझेको िनयमसंगत दे�खएन । अत उ� खच� रकम असुल
ह�नुपन� �

�स नं काय��म भु�ानी

१ रिव िव�म साह ७५००

२ राजे�� राय ७५००

ज�मा १५०००

१५,०००

७५ 446 २०७८-२-२० शैि�क �याले�डर िनमा�ण 

गाउँपा�लका चालु – साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 (दश� संसोधन) को िनयम 85 को उपिनयम 4 मा साव�जिनक िनकायले एक लाख �पँैया भ�दा बढी
रकमको सोझै ख�रद गदा� मौजुदा सुचीमा रहेका क�तीमा तीनवटा आपूत�कता�, िनमा�ण �यवसायी, परामश�दाता वा सेवा �दायकबाट �ल�खत�पमा दरभाउप�
वा ��ताव माग गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था गरेको छ। उ� उपिनयमको �यव�था बमो�जम पा�लकाले शैि�क �याले�डर िनमा�ण गन�का लािग माला कलर
ि���ट� �ेसले पेश गरेको कर बाहेक �ित �याले�डर �.175।, माला �टेशनरी ए�ड स�लायस�ले पेश गरेको कर बाहेक �ित �याले�डर �.196। र �रजा
ट� े िडङ �ा.�लले पेश गरेको कर समेत �ित �याले�डर �.187। म�ये कम दरभाउ पेश गरेको �रजा ट� े िडङ �ा.�लको दरभाउ प� �वीकार गनु�पन�मा माला
कलर ि���ट� �ेसको दरभाउ प� �वीकार गरी ख�रद गरेकोले काया�लयलाई वढी �ययभार पारेको �.

१०,७५०

७६ फरक �कृितको िबल

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६.१ 465 २०७८-२-२९ ल�जरी क��ट��सन ए�ड स�लायसस� �ा.ली – गाउँपा�लका चालु - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा
�ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा
संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काया�लयले पु�तक तथा सामा�ी खच� िशष�क, मसल�द तथा
काया�लय सामा�ी िशष�क र िविवध खच� िशष�कबाट गरी ल�जरी क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा.ली (609861714) संग �टेशनरी छपाइ तथा खेलकुद
सामानह� ख�रद वापत िबल नं 4, 6, 11, 13 र 15 बाट �.5,00,000। भु�ानी गरेकोमा �. 5 लाख स�मको सामा�ी सोझै ख�रद गरेको साथै उ� खच�को
िबल मा� पेश गरी माग फारम, ख�रद आदेश, �ज�सी दा�खला वेगर भु�ानी िदएकोमा िनमा�ण संग स�ब��धत क��ट��सन र स�लायस�बाट �टेशनरी छपाइ
तथा खेलकुद सामा�ी ख�रद गरेको स�ब�धमा यिकन गन� नसिकएको �.

५००,०००

७६.२ 466 २०७८-२-२९ जनता समाजवादी क��ट��सन �ा.ली - गाउँपा�लका चालु - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा
�ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा
संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काया�लयले िनमा�ण काय� संग स�ब��धत जनता समाजवादी
क��ट� �सन �ा.ली (609835810) संग अ�य काया�लय संचालन खच� िशष�कबाट िवधुितय सेवा तथा अिफस डेकोरेसन र इले�ट� ोिन�स सामानह� ख�रद
तथा जडान स�लाइ वापत िबल नं 2, 4 र 6 बाट ज�मा �.2,50,000। भु�ानी गरेकोमा �. 5 लाख स�मको सामा�ी सोझै ख�रद गरेको साथै उ� ख�रद
भएका सामा�ीको माग फारम, ख�रद आदेश, दा�खला वेगर र जडान ग�रएका सामा�ीको मम�त आदेश, �ािव�धक मु�या�न र काय� स�प� �ितवेदन वेगर
भु�ानी िदएको स�ब�धमा यिकन गन� नसिकएको �.

२५०,०००

७७ िबल भ�दा बढी भु�ानी 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को िनयम 39(10) मा �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ य�तो रकम
खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िबल, भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच
गनु�पन� �यव�था गरेको छ।काया�लयले िन�नानुसारका भौचरबाट खच�को भु�ानी गदा� िबल भ�दा बढी रकम भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी रकम स�ब��धत
�यि� वा फम�बाट असुल गनु�पन� �.

१३७,८१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो.भौ.नं/

िमित
िववरण िबल पेश भु�ानी बढी

भु�ानी

79-
77/7/24

कार महल ट� ेडको सवारी साधन मम�त खच� भु�ानी 23165 28250 5085

80-
77/7/24

राह�ल मोटर पाट�स ए�ड �रपे�र� से�टरको सवारी साधन मम�त खच� भु�ानी 19888 27588 7700

367-
78/1/6

जानक� मोटर वक� शपको सवारी साधन मम�त खच� भु�ानी 23200 88580 65380

367-
78/1/6

शाह मोटर पाट�सको सवारी साधन मम�त खच� भु�ानी 22855 26855 4000

448-
78/2/20

जले�वर टुडे �ा.लीलाई सुचना �काशन वापत भु�ानी 377307 386307 9000

464-
78/2/29

इले�ट� ोिन�स संसारको िबल भु�ानी 243850 250000 6150

281-
77/11/28

�ािमण मिहला सशि�करण प�रयोजनाको मिहला पदा�धकारीह�को �मता अिभवृि� ता�लम 476031 500000 23969

566-
78/3/30

�देश �यजु नेटवक� लाई िविवध काय�का लािग भु�ानी 199000 200000 1000

465-
78/2/29

ल�जरी क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा.ली �टेशनरी छपाइ तथा खेलकुद सामा�ी ख�रद वापत 490837 500000 9163

466-
78/2/29

जनता समाजवादी क��ट��सन �ा.ली िव�ुितय सेवा तथा अिफस डेकोरेसन र इले�ट� ोिन�स
सामानह� ख�रद तथा जडान स�लाइ वापत

243628 250000 6372

ज�मा 137819

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७८ भु�ानीमा कर 
�थािनय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म – कोलेिनका तफ�  आयकर ऐन, 2058 को दफा 87, 88 र 89 अनुसार क�ा ग�रएको अ�ीम कर क�ा गरी
स�ब��धत खातामा दा�खला ग�रस�नु पन� उ�ेख छ। काया�लयले िन�नानुसारका भु�ानीमा िनयमानुसार क�ा गनु�पन� कर क�ा गरेकोमा दा�खला नगरेकोले
दा�खला गनु�पन� �.

�.सं काय��मको नाम भु�ानी रकम कर कि� रकम

1 रंगेली अधुरो सामुदाियक भवन िनमा�ण मम�त उपभो�ा सिमित 1079973 20360

2 एकरिहयाको अधुरो दगुा� म��दर िनमा�ण 1936062 28216

ज�मा 48576

४८,५७६

७९ 168 �ित�पधा� वेगर ख�रद गरेको 
सशत� चालु संघ - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ को उपिनयम १ मा िबस लाख �पैयाँस�मको मालसामान �सलब�दी
दरभाउप�माफ� त ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ । पोषण संवेदनशील काय��मतफ�  सुनौलो हजार िदन सु�केरीका लािग पौि�क आहार ख�रद गदा� काया�लयले सोझै
ख�रद गरेको तथा िवतरण भरपाई समेत पेश नगरेको लेखापरी�णका �ममा दे�खयो । ५३३४ kg पौि�क िपठो को िवतरण भरपाई पेश ह�नुपद�छ । नेपाल
�वा��य फुड इ�ड��ट�ज �ा.�ल.बाट �. १४९३५३४ (�याट समेत) �ित�पधा� बेगर ख�रद गरेको िनयमसंगत नदे�खएको �

१,४९३,५३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८० टु�े योजना 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । नमूना छनोटका आधारमा लेखापरी�ण गदा�
पा�लकाह�ले यो वष� िविभ� िनमा�ण सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाई टु�ाएर कोटेशनबाट ख�रद गरेका उदाहरणह� िन�नअनुसार छन् ।
एकमु� �याकेज बनाई �ित�पधा��मक िव�धबाट ख�रद गन�तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

भौ नं योजना िनमा�ण �यवसायी भु�ानी
रकम

४७।२०७७।११।१० गा पा
पुजीगत

ओली मोह�मदको घरदे�ख मेनरोड स�म िप �स �स ढलान अल अहद
क�सट��सन

४६९४४६

४९।२०७७।११।१० गा पा
पुजीगत

इसराइल कवारीको घरदे�ख लाल मोह�मदको घर स�म पी सी सी ढलान हनुमान क�सट��सन ४८३८९१

५०।२०७७।११।१० गा पा
पुजीगत

�यिुदन कवारीको घरदे�ख स�सुिदन राइलको घरस�म माटो �ाभेल पी सी
सी ढलान

�ी शि� िनमा�ण सेवा ४८५५३०

५१।२०७७।११।१० गा पा
पुजीगत

हिकम नदाफको पसलदे�ख धोबीयाहीस�म िप �स �स ढलान मा�लया क�सट��सन ४८४१३३

ज�मा १९२३०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८१ मे�सन�ारा माटो ख�े काय� 

साव��जनक ख�रद िनयमावली २०६४ को दफा १० र ११ मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� र मालसामान ख�रद गनु� अिघ ��वकृत न�स�को �योग गरी
लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । मे�सन�ारा माटो ख�े काय�का लािग सडक िवभागले तयार गरेको न�स� तथा हाइड� ो�लक ए�काभेटरको Bucket

capacity को आधारमा Average excavation rate समेतलाई आधार मानेर दररेट िव�लेशण गनु�पद�छ । तर पा�लकाले देहायको योजनाह�को भु�ानी गदा�
न�स� भ�दा बढी मु�य राखी लागत अनुमान बनाएकोले पा�लकालाई बढी �ययभार परेको �.

भौचर नं र िमित योजना िनमा�ण
�यवसायी

प�रमाण ��वकृत दर �ित घन
िम नरम माटो

भु�ानी
दर

ज�मा बढी
खच� भएको

३।२०७७।६।२९
पा�लका पुजीगत

िपपरा गाँउपा�लका वडा नं ३ मा �संचाइका
लािग बाँध िनमा�ण

अिवनाश
िनमा�ण सेवा

६०० ६६.५५ १५१.५ ५०९७०

५०,९७०

८२ मू�य अिभवृि� कर क�ी 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ (ग) अनुसार ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको ५०% रकम क�ी गरी
आ�त�रक राज�व काया�लयमा स�ब��धत फम�कोनाममा ज�मा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार मू�य अिभवृि� कर
रकम क�ी गरी राज�व दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएकोले कर समायोजन पेश गनु� पन� �

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम िवजक नं भु�ानी
रकम

मुअकर कर
रकम

५० �ितशत
रकम

३३।२०७७।९।५ गा पा
पुजीगत

आय�न अटोमोबाइलस ८११ २७९९०० ३२२०० १६१००

३३।२०७७।९।५ गा पा ओम अटोमोबाइ�स ६८२ २९५९०० ३४८४६ १७४२३

३५५,२४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पुजीगत

३८।२०७७।९।८ गा पा
पुजीगत

मा जानक� क��यटुर र इले�ट� ोिन�स १८० र
१७७

५२१७४९ ६००२४ ३००१२

३९।२०७७।९।८ गा पा
पुजीगत

िव�क� स�लायस� जनकपुरधाम, ६०७४६९७१० ३२ ४६५४४७ ५३५४७ २६७७४

१४२ गापा पुजीगत एम आर ट� े िडङ क�सन� �ा �ल, �यान नं
६०२४८३६१०

५५ ३७९७६४ ४३६८९ २१८४४

१४४ गापा पुजीगत �टार क��यटुर ए�ड इले�ट� ोिन�स, �यान नं
६०७४६३२४६

१४४ ३८०३०० ४९४३९ २४७१९

१४५ गा पा पुजीगत िशवम �टील फिन�चर उ�ोग, �यान नं
६०२३७३५६६

५२ ४३६३०० ५६७१९ २८३६०

१९९ गा पा पुजीगत �काई रे�बो ट� े िडङ �ा �ल, �यान नं ६०४२८१९४२ २१ २९३३००० ३३७४२६ १६८७१३

११ सशत� चालु द�लत समाज उ�थान सिमित नेपाल २ ३२७७०३ ४२६०१ २१३००

ज�मा ३५५२४५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८३ फोटोकापी िवजक 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (१०) अनुसार �ज�मेवार �यि�ले खच�ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� ले�नु
वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भरपाई संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन�
उ�ेख छ । काया�लयले भु�ानी िददाँ �रतपूव�क पेश भएको कर िवजकको आधारमा भु�ानी िदनुपन�मा फोटोकपी िवजक पेश गरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले
स�कल िवजक तथा स�ब��धत िवजकको मू�य अिभवृि� कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� �

भौचर नं र िमित िववरण भु�ानी पाउने. भु�ानी �याट
सिहत

मू अ कर

१९।२०७७।७।५
पुजीगत न पा

�वा��य चौक�को �याल ढोकामा प�ा र �सढी
घरमा चौकठ र प�ा समेत

स�रफ क�सट��सन, िवजक नं ३,

२०७७।३।३०
१७३९२९ २०००९

२१।२०७७।७।५ न
पा पुजीगत

�वा��य चौिकभवनको �सढी तथा घर �ला�र िड ए�ड िड क�सट��सन, िवजक नं ८,

२०७७।३।२५
४१४८६९ ४७७२८

३६।२०७७।९।५
पुजीगत गा पा

Pulsar NS Bike ख�रद ओम अटोमोबाई�स २९५९०० ३४०४१

ज�मा १०१७७८

१०१,७७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८४ सोझैख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद
गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै
ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार सोझै
ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

भौचर नं र िमित योजना तथा ख�रद �यहोरा बजेट खच�

३६।२०७७।९।५ गा पा पुजीगत २ वटा बाईक ख�रद, आय�न अटोमोबाइ�स र ओम अटोमोबाइ�सबाट ५८९०२५

३८।२०७७।९।८ मा जानक� क��यटुर ए�ड इले�ट� ोिन�सबाट क��यटुर �यापटप तथा ि��टर
लगायतका सामान ख�रद

५२१७४९

६५ चालु, ३७ र४५ गापा पुजीगत इले�ट� ोिन�स, मसल�द तथा काया�लय सामान आइटी इले�ट� ोिन�स संसारबाट ९६८६५०

१४७,२६३ गापा पुजीगततफ�  र
४५५,२३३,४०४ चालुतफ�

�यू महारानी जेनर� अड�र स�लायस�बाट लामखु�े मान� मे�सन, िवषादी तथा अ�य
कृिष समा� ख�रद

१९९९२९८

१५५,१३५ चालु र १७० पुजीगत यूिनयन �ेस जनकपुरधामबाट छपाई तथा मसल�द ८६२८३९

ज�मा ४९४१५६१

४,९४१,५६१

८५ िवलभरपाई नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) अनुसार �ज�मेवार �यि�ले खच�ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� ले�नु
वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भरपाई संल� भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन�
उ�ेख छ । पा�लकाले देहायको भु�ानी गदा� िवलभरपाई, खच�लाई पु��ाई गन� कागजात �माण पेश नभएकोले �माण कागजात पेश ह�नु पन� �

१,८७५,५३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भौचर नं काय��म बजेट खच�

४६।२०७७।
११।९

तरकारी िमिनिकट िहउदे बष� १२५० �याक २५००००

१७५।२०७८।
१।१७

तरकारी िमिनिकट िहउदे बष� १२५० �याक २४९९४८

१२२।२०७७।
१२।६

गह� ँ िबउ िविभ� वडाले बु�झलगेकोमा िवतरण गरेको लाभ�ाही छनोटको आधार, स�पक�  नं सिहतको वडाबाट
िवतरण भएको िवतरण भरपाई पेश नभएको

१६००००

१९८।२०७८।
२।२४

जैिवक मल लब कुश जेनरल अड�र स�लायस�बाट ४४१० kg स�पक�  नं सिहतको वडाबाट िवतरण भएको िवतरण
भरपाई पेश नभएको

२९९८८०

२६३।२०७८।
३।३०

�यू महारानी जनरल अडर स�लायस�बाट धानको िवउ ख�रद ३९६८ kg िवतरण भरपाई पेश नभएको ४९९९६८

१३५।२०७८।
२।२० सशत�
चालु

कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सहजीकरण पु�तक छपाई, यूिनयन �ेसबाट १४५० थानको
िवतरण भरपाई र िव�ालयले आ�दानी बाँधेको �माण पेश नभएको

२९८९१३

१४०।२०७८।
३।२० सशत�
चालु

माँ बै�णवी जनलर �टोरबाट िविभ� इले�टोिन�स सामान तथा क��यटुरका एसेस�रज ख�रद गदा� भौचर र िवजक
बाहेक अ�य कागजात कुनै पिन कागजात माग फारम, मम�त फारम, ख�रद आदेश, दा�खला पेश नभएको

३६८२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५५ सशत�
चालु

पोषण संवेदनशील काय��मह� संचालनतफ�  किवर जेनरल अड�र स�लायस�बाट सरसफाई साम�ी ख�रद गरी
िवतरण गरेकोमा िवतरण भरपाई नभएको

८००००

ज�मा १८७५५३४

८६ �ज�सी दा�खला नगरेको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९५ (१)मा �यव�था भए बमो�जम �ज�सी मालसामानको िववरण र मू�य समेत
खोली �ज�सी िकताबमा ७ िदनिभ� आ�दानी बाधेर सरकारी तथा �ज�सी सामानको लगत तयार गनु�पन�मा पा�लकाले देहायका सामानह�को �ज�सी
िकताबमा दा�खला गरेको नदे�खएकोले �ज�सी दा�खला �माण पेश गनु�पन� �

भौचर नं काय��म बजेट खच�

१४४।२०७७।१२।२४ गा पा पुजीगत क��यटुर लगायतका साम�ी ४२९७३९

१७१।२०७७।२।१२ गा पा पुजीगत इ�भरटर लगायतका सामान १५६९५७

१७४।२०७८।२।१२ गा पा पुजीगत इनभरटर ि��टर लगायतका सामान ३४४३११

ज�मा ९३१००७

९३१,००७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८७ काय��े�गत शत� र लागत अनुमान तयार नगरी सोझै ख�रद 

(१३६ संघ सशत�चालु)साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम १२(३) मा �यव�था भए अनुसार लागत अनुमान तयार गरी सेवा �दायकबाट ��ताव
माग गरी ख�रद गनु�पद�छ ।पा�लकाले भार�ाज �ोडका�ट नेटवक�  �ा �ल बाट �यि�गत घटना दता� िशिवर स�ालनका लािग परामश� सेवा ख�रद गरेर यस वष�
� ७९८९१० भु�ानी गरेको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� यस�कार छन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ६९ अनुसार साव�जिनक िनकायले परामश� सेवा ख�रद गन�को लािग परामश�दाताको काय��े�, स�पादन
गनु�पन� काम, ला�े जनशि�, यो�यता र समय, �ितवदेन तथा त�यांक आिदको लगायतको िववरण उ�ेख गरी काय��े�गत शत� तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले लागत अनुमान तथा काय��े�गत शत� तयार नै नगरी �ित�पधा� नगराई सोझै ख�रद गरेको दे�खएकोले उ� खच� िनयमसंगत नदे�खएको �

७९८,९१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८८ �यि�गत घटना दता� िशिवर 
(१३६ संघ सशत�चालु) पा�लकाले भार�ाज �ोडका�ट नेटवक�  �ा �ल बाट �यि�गत घटना दता� िशिवर स�ालनका लािग परामश� सेवा ख�रद गरेर यस वष�
� ७९८९१० भु�ानी गरेको दे�ख�छ ।लेखापरी�णको �ममा उ� परामश�दाता फम�ले �ितवेदन समेत पेश नगरेको र काया�लय आफैले दता�िशिवरको
�ितवेदन तयार गरेको दे�खयो।यस स�ब�धमा थप �यहोरा िन�न अनुसार छन् ।

सामा�जक सुर�ा तथा �यि�गत घटना दता� �णाली सु�ढीकरण आयोजना स�लान िनद�िशका २०७४ को बुदाँ नं ५.२(ङ) मा उ�ेख भए अनुसार
��येक वडामा सेवा �ाहीलाई पायक पन� गरी ३ वटा फरक फरक �थानमा दता� िशिवर स�ालन गनु�पन� तथा जनसं�या र भुगोलको आधारमा बढीमा
१२ िदनस�म स�ालन गन� सिकने तथा �ित िशिवर ४ जना जनशि� रहनुपन� उ�ेख छ । पा�लकामा सो काय��म ३ िदन ७ वटै वडामा िविभ� ३
�थानमा स�ालन भएकोमा भार�ाज �ोडका�ट नेटवक�  �ा �ल ले पेश गरेको दर रेट अनुसार४ जना जनशि� �ित िशिवर(न�स� अनुसार)का
िहसाबले जनशि�का लािग � ८०० का दरले � २०१६०० भु�ानी ह�नुपन�मा � ३३६००० भु�ानी भएकोले � १३४४०० बढी भु�ानी दे�खएको
रकम असुल ह�नुपन� �. १३४४००

भार�ाज �ोडका�ट नेटवक�  �ा �ल ले ३ वटा �या�पको लािग � २५०० अथा�त १ वटा वडाको लािग १ िदनको खच� � २५०० पेश गरेकोमा ७ वटा
वडामा ��येक �ित �या�पको लािग ३ िदनको कूल ५२५०० भु�ानी ह�नेमा � १५०००० भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी � ९७५०० असुल ह�नुपन�
� ९७५००

भार�ाज �ोडका�ट नेटवक�  �ा �ल ले पेश गरेको दर रेट अनुसार ४ जना जनशि� �ित िशिवर (न�स� अनुसार)का िहसाबले �ितिदन २१ वटा
िशिवरको लािग ३ िदनको � ४५० का दरले खाजा तथा यातायात खच� बापतको � ११३४०० भु�ानी ह�नुपन�मा � १८९००० भु�ािन भएकोले
बिढ भु�ानी � ७५६०० असुल ह�नुपन� � ७५६००

३०७,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८९ इजाजत �ा� नभएको �यवसायीबाट औषधी ख�रद 

भौ नं १५२।२०७८।३।२३ औषधी ऐन २०३५ अनुसार औषधी तथा औषधीज�य सामान िव�� िवतरण गन� औषधी �यव�था िवभागमा दता� ह�नुपन�
�यव�था छ । पा�लकाले िविभ� औषधी तथा औषधीज�य सामान ख�रद गदा� औषधी �यव�था िवभागबाट इजाजत �ा� नभएको एस ए�ड एस जेनरल अड�र
स�लायस�बाट � ५६४४३ को औषधी आइटम सिहतको िबजक पेश गरी भु�ानी गरेको दे�ख�छ । सो फम�ले औषधी तथा औषधीज�य सामान िव�� िबतरण
गन� पाउने कानूनी आधार नरहेकोले खच� स�ब�धमा यिकन ह�न नसिकएको �

५६,४४३

९० �यून �ित�पधा� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २४ (ङ) अनुसार कुनै बोलप� दाताले आपसमा िमलोमतो गरी बोलप� दा�खला गरेको �मािणत भएमा बोलप� र�
ह�ने �ावधान छ । ख�रद कारबाहीको स�झौता अनुसार जुन फम�संग ख�रद स�झौता भएको सोही फम�लाई भु�ानी गनु�पद�छ । लेखापरी�णको �ममा नमूना
छनोट गरी हेदा� �शासिकय भवनको क�पाउ�ड वाल िनमा�ण काय� ठे�का नं Pipra\Gau\MOH\33\2077-78 का लािग � ८६१६८४(�याट बाहेक)

लागत अनुमानको ठे�का आ�हान गरेकोमा मू�यांकन सिमितको मू�यांकन तथा तुलना�मक ता�लका अ�ययन गदा� तीन वटा मा� ठेकेदारह� १. ि�या
िनमा�ण सेवा (०.८२% घटी), २. �संह ए�ड राजपुल क�सट��सन (०.५९% घटी) , ३. र�बानी क�सट��सन(०.६३% घटी) बीच �ित�पधा� भएको र
सबैभ�दा घटी रकम कबुल गन� ि�या िनमा�ण सेवा को � ८५४६५६(�याट बाहेक) ठे�का रकम �वीकृत गरी स�झौता भएको दे�खयो । तर उ� योजनाको
भु�ानीका लािग र�बानी क�सट��सनबाट २०७८।१।१५ गते माग भएको प�को आधारमा �संह ए�ड राजपुत क�सट��सनलाई भौ नं १९०।२०७८।२।१९
बाट रकम भु�ानी भएको लेखापरी�णको �ममा दे�खयो । सो स�ब�धमा सोही तीनवटा फम�ह�बाट मा� बोलप� दता� भएको १ �ितशत भ�दा पिन �यूनमा
ठे�का रकम कबोल भएको, �यून �ित�पधा� दे�खएको देहायका योजनाह�को स�ब�धमा यिकन ह�नु पन� दे�खएको �

ठे�का नं भौ नं योजना लागत
अनुमान
(�याट
बाहेक)

ठेकेदार कबोल अंक
(�याट
बाहेक)

घटी
�ितशत

भु�ानी (�याट
सिहत)

PIPRA/GAU/MOH/36/2077-
78

२३८ गुदगुदी फिकरको घरदे�ख
िवजय झाको िमल स�म पी

१११५५२४ र�वनी
क�सट��सन

११०८४४० ०.६४ १२५१००७

११,०२३,७०४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सी सी ढलान काय�

PIPRA/GAU/MOH/17/2077-
78

२३९ रामसागरको घर दे�ख
छ�क�स�म पी सी सी
ढलान काय�

६८७८३६ ि�या िनमा�ण
सेवा

६८१८८४ ०.८७ ७६९३२७

PIPRA/GAU/MOH/18/2077-
78

२४० रा. अ. िव. दे�ख खेह�
धोवीको घरस�म िप �स
�स ढलान

१२९१५६७ र�वनी
क�सट��सन

१२८२७८९ ०.६८ १४४५७७७

PIPRA/GAU/MOH/33/2077-
78

१९० �शासक�य भवनको
क�पाउ�डबाल िनमा�ण
वडा नं ४

८६१६८४ ि�या िनमा�ण
सेवा

८५४६५६ ०.८२ ७८१०२८

PIPRA/GAU/MOH/34/2077-
78

२५७ िदरपाल ठाकुरको घरदे�ख
महे�� िम�तारको घरस�म
िप �स �स

१२८७५९६ र�वनी
क�सट��सन

१२७८६१५ ०.७ १४८३४६

PIPRA/GAU/MOH/34/2077-
78

९७ िशव चौकको सामुदाियक
भवनको वरीपरी
क�पाउ�ड वाल िनमा�ण

१२८८४९४ र�वनी
क�सट��सन

१२८२९२५ ०.४३ १४४९२९३

PIPRA/GAU/MOH/11/2077-
78

१८८ मलंगथानको
क�पाउ�डबाल काय�

३४४६६९६ र�वनी
क�सट��सन

३४३५६३४ ०.३२ ३७५४०२९

PIPRA/GAU/MOH/22/2077-
78

२३३ �शासक�य हाता िभ� १२८७००९ र�वनी १२६१८५० १.९५ १४२४८९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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रहेको अधुरो घर िनमा�ण
कराय तथा �ित�ालय

क�सट��सन

ज�मा ११०२३७०४

९१ क��ट�जे�सी खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० अनुसूची १ अनुसार क�टी�जे�सी खच�को �यव�था गरेको छ । काया�लयले क�टी�जे�सी खच�
खाताको छु�ै अिभलेख नराखेकोले सो स�ब�धमा एिकन गन� सिकएन । िनयमको पालना ह�नुपद�छ ।

९२ वडाका िविभ� �थानमा �लोड लाईट तथा सोलार लाईट जडान 

पा�लकाले यस वष� वडाका िविभ� �थानमा ३० िदने बोलप� आ�हान गरी �लोड लाईट तथा सोलार �यानल जडान गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले िविभ�
दईुवटा फम�ह� �ी �काइरे�बो ट� े िडङ �ा �ल बाट � ४८०००२६ को राजमाग� िडभाइडरमा रोडलाईट जडान काय� तथा िद�य�सु िव�डस�बाट �
१०८०२५०० को िविभ� वडाह�मा टावरलाईट जडान काय�को लािग गरी कुल � १५६०२५२६ रकम बराबरको बजेट खच� गरेको दे�खयो । ठे�काको
लागत अनुमान तयार गदा� �लइएको दररेटको �प� आधार पेश भएन । उ� ठे�का स�ब��ध िवड डकुमे�टमा ५ वष�को वारे�टी तथा मम�तस�भारको दािय�व
स�ब��धत ठेकेदारको ह�ने गरी �प� �यव�था गरेको दे�ख�छ । पा�लकाका िविभ� �थानमा टावरलाईटह� िव�ेको अव�थामा रहेको �थलगत अनुगमनका
�ममा दे�खयो । िनयिमत �पमा उ� टावरलाईटह�को अव�था जाँचबुझ गरी मम�तस�भारको लािग स�ब��धत प�लाई �ज�मेवार बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

९३ काय� स�पादन जमानतको �याद कम भएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११०(४) अनुसार काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको
अव�धभ�दा क�तीमा एक मिहना बढी अव�धको ह�नु पन� �यव�था छ ।देहायको योजनामा �यवसायीबाट Defect Liability Period स�मको दािय�व पुरा गन�
अव�धस�मको काय� स�पादन जमानत पेश भएको छैन । जमानतको अव�ध थप गरेको �माण पेश गनु�पन� �

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम ठे�काको
�याद थप

काय�स�पादन
जमानतको
कायम �याद

काय�स�पादन
जमानतको

जमानत
रकम

१,५२५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गरेको अव�ध
समेत

थ�नु पन�
�याद

िपपरा गाउपा�लकाको मलंगथानको
क�पाउ�डवाल िनमा�ण वडा नं ४
Pipra\Gau\MOH\11\2077\78

र�बानी क�सट��सन २०७८।३।
१०

२०७९।१।
२४

२०७९।४।
१०

२०००००

रामिवलास दासको घरदे�ख दखुी दासको
घरस�म पी सी सी ढलान
Pipra\Gau\MOH\8\2077\78

ि�या िनमा�ण सेवा २०७८।३।
१५

२०७८।
१०।१९

२०७९।४।
१५

६००००

स�यनारायण यादवको घरदे�ख िवकाउ
चौधरीको घरस�म पी �स �स ढलान काय�
Pipra\Gau\MOH\10\2077\78

ि�या िनमा�ण सेवा २०७८।३।
१५

२०७८।
१०।१९

२०७९।४।
१५

५००००

बेचेन साहको पसलदे�ख िव�णनुदेवी यादवको
घरस�म माटो �ाभेल तथा िप �स �स ढलान
Pipra\Gau\MOH\12\2077\78

र�बानी क�सट��सन २०७८।३।
१५

२०७८।
१०।१८

२०७९।४।
१५

४००००

िशव चौकको सामुदाियक भवनको वरीपरी
क�पाउ�डबाल गेट िनमा�ण
Pipra\Gau\MOH\13\2077\78

र�बानी क�सट��सन २०७८।३।
१५

२०७८।
१०।१८

२०७९।४।
१५

७५०००

रा. आ. िव. दे�ख खेह� धोबीको घरस�म पी
सी सी ढलान काय�
Pipra\Gau\MOH\18\2077\78

र�बानी क�सट��सन २०७८।३।
१०

२०७९।१।
३०

२०७९।४।
१०

७५०००

वृ�ा आ�म भवन िनमा�ण काय�
Pipra\Gau\MOH\23\2077\78

र�बानी क�सट��सन २०७८।३।
१०

२०७९।१।
३०

२०७९।४।
१०

१०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�हरी चौक�को क�पाउ�डवाल काय� िपपरा
वडा नं ४ Pipra\Gau\MOH\30\2077\78

�संह ए�ड राजपुत क�सट��सन २०७८।३।
१०

२०७९।१।
३०

२०७९।४।
१०

५००००

राजमाग�को िडभाइडरमा रोड लाईट जडान,

ठे�का नं 1/NCB/077/078

�ी �काइरे�बो ट� े िडङ �ा �ल (BoQ

अनुसार ५वष�को लािग warranty र
After sales service सिहतको
स�झौता)

२०७७।
१२।२४

२०७८।
१०।२४

२०८२।१२।
२४

२५००००

टावर लाईट जडान िपपरा गा पा सबै वडा,
ठे�का नं 2/NCB/077/078

�ी िद�य�सु िव�डस� (BoQ अनुसार
५वष�को लािग warranty र After

sales service सिहतको स�झौता)

२०७७।
११।२१

२०७८।
१०।२१

२०८२।११।
२१

२०००००

टावरलाईट जडान वडा नं १ ठे�का नं
3/NCB/077/078

�ी िद�य�सु िव�डस� (BoQ अनुसार
५वष�को लािग warranty र After

sales service सिहतको स�झौता)

२०७७।
११।२५

२०७८।
१०।२१

२०८२।११।
२५

१५००००

वडाका िविभ� ठाउँमा टावरलाईट जडान
वडा नं ३ ठे�का नं 4/NCB/077/078

�ी िद�य�सु िव�डस� (BoQ अनुसार
५वष�को लािग warranty र After

sales service सिहतको स�झौता)

२०७७।
१२।२३

२०७८।
१०।२१

२०८२।१२।
२३

१५००००

वडाका िविभ� �थानमा टावरलाईट जडान
वडा नं ४, ठे�का नं 5/NCB/077/078

�ी िद�य�सु िव�डस� (BoQ अनुसार
५वष�को लािग warranty र After

sales service सिहतको स�झौता)

२०७७।
१२।१३

२०७८।
१०।२१

२०८२।१२।
१३

१२५०००

ज�मा १५२५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९४ ननफाइलर 
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 भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण
अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । अत स�ब��धत िवजकको मू�य अिभवृि� कर समायोजन गरेको �माण पेश
गनु�पन� �

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं. िववरण भु�ानी रकम मु अ कर रकम

१४३ गा पा पुजीगत आशी ट� ेडस� १०१०७२०५८ िवजक नं २८ ४४१००० ५७३३०

५७,३३०

९५ पूव�िनधा��रत �ितपूित� 

भौ नं. ७।२०७८।३।१८ (संघ सशत� पुजीगत) साव�न�जक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा �यव�था भए अनुसार स�झौताको काय�स�प�
गनु�पन� �यादिभ� िनमा�ण �यवसायी वा आपूित�कता�को कारण काम स�प� गन� नसकेमा �ितिदन स�झौता रकमको ०.०५ �ितशतका दरले पूव�िनधा��रत
�ितपूित� स�झौता रकमको १० �ितशत भ�दा बढी नह�ने गरी असुल गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �वा��य के�� भवन िनमा�ण वडा नं २, ठे�का नं
Pipra\Gau\MOH\01\2076\77का लािग �ीर�बानी क�सट��सन संग मू अ कर बाहेक � ३३४४५१७ बराबरको ठे�का स�झौता िमित २०७७।३।१५
स�ममा अथा�त ७५ िदन िभ� काम स�प� गनु� पन� गरी स�झौता भएको दे�ख�छ ।उ� ठेकेदारले �याद थपको लािग िनवेदन िदनुपन� अव�धिभ� िनवेदन
निदएको तथा काय�पा�लकाबाट �याद थपको िनण�य भएको दे�खएन । उ� योजना २०७८।२।३० गते स�प� भएको नापी िकताव तथा काय�स�प�बाट
दे�खएको ह�दाँ अत ३४५ िदनको पुव�िनधा��रत �ितपूित� � ५७६९२९ ह�ने दे�खएकोले स�झौता रकमको १० �ितशत रकम � ३३४४५१ असुल ह�नुपन�
दे�खएको �

३३४,४५१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९६ गाउँपा�लका �तरीय �यायमशालाका लािग साम�ी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ मा उ�ेख भए अनुसार साव�जिनक िनकायले आपूित� ग�रएका मालसामान स�झौतामा उ�े�खत
�ािव�धक �फेिशिफकेशन अनुसार भए नभएको िनरी�ण गनु�पन� तथा िनयम ११७ मा उ�ेख भए अनुसार काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन� उ�ेख छ ।
पा�लकाले गाउपा�लका�तरीय �यायमशालाका लािग बोलप�को मा�यमबाट �काई रे�बो ट� े िडङ �ा�ल बाट � २९३३०००(मू अ कर सिहत) को साम�ी
ख�रद गदा� िनरी�ण जाँच गरी काय��वीकार �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । �यायमशाला �थलको �यव�थापन नै नगरी सामान मा� ख�रद गरेर भ�डार
शाखामा �योजन िविहन अव�थामा रा�खएको दे�ख�छ । सामानह�को काय��वीकार �ितवेदन तयार गरेर �यायमशाला िनमा�णकाय�को सुिन��चतता ह�नुपद�छ
।

९७ बढी �ययभार 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� उ�चतम �ितफल �ा� ह�ने, गुण�तरकायम ह�ने
गरी िमत�ययी त�रकाले खच� गनु�पन� �यहोरा उ�ेख छ । DUDBC तथा DOR को �वीकृत न�स�ह�मा �िमक �यालामा Tools and Plant लागत थप
गरेर दर िव�लेषण गन� �यव�था दे�खदनै । पा�लकाले मूलत उपभो�ा सिमित तथा �थानीय ठेकेदारबाट काम गन� �योजनाथ� तयार भएको DoLiD को न�स�
अनुसार दररेट िव�लेषण तयार गरी �िमक �यालामा Tools and Plant लागत थप िदएको दे�खयो । DUDBC तथा DOR को नयाँ �वीकृत न�स�मा उ�
�यव�था नरहेकोमा ठेकेदार माफ� त सोझै काय� गराउदा Tools and Plant लागत थप ग�र भु�ानी गदा� पा�लकालाई थप �ययभार परेको दे�खएको �

भौचर नं र िमित योजना िनमा�ण �यवसायी िववरण प�रमाण TP
लागत

बढी खच�

४७।२०७७।११।
१० गा पा पुजीगत

ओली मोह�मदको घरदे�ख मेनरोड स�म िप �स �स
ढलान

अल अहद
क�सट��सन

िप �स �स
१:२:४

२४.४०
cum

९९.४८ २४२५

४९।२०७७।११।
१० गा पा पुजीगत

इसराइल कवारीको घरदे�ख लाल मोह�मदको
घरस�म सडक िप �स �स ढलान

हनुमान
क�सट��सन

िप �स �स
१:२:४

२३.१९
cum

९९.४८ २३०६

५०।२०७७।११।
१० गा पा पुजीगत

�यिुदन कवारीको घरदे�ख स�सुिदन राइलको
घरस�म माटो �ाभेल पी सी सी ढलान

�ी शि� िनमा�ण
सेवा

िप �स �स
१:२:४ फमा�

२१.८४ ११५ २५११

१८,६६६

�म भौचर
न�बर
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सिहत

५१।२०७७।११।
१० गा पा पुजीगत

हिकम नदाफको पसलदे�ख धोबीयाहीस�म िप �स �स
ढलान

मा�लया
क�सट��सन

िप �स �स
१:२:४ फमा�
सिहत

२२.१४ ११५ २५४६

५४।२०७७।११।
१० गा पा पुजीगत

छठु मु�खयाको घरदे�ख मेन रोडस�म िप �स �स
ढलान

अरमान िनमा�ण
सेवा �ा �ल

िप �स �स
१:२:४

२३.२४ ९९.४८ २३१०

५९।२०७७।११।
१० गा पा पुजीगत

गंगाको गािछ न�जक कलभट� िनमा�ण बैदेही
क�सट��सन

Brick
masonary

१५.९३ १३४ २१३४

१००।२०७७।११।
२६

ह�र यादवको घरदे�ख रतन राउतको घर ह�द ैरिव��
यादवको घरस�म िप �स �स सडक ढलान

ओम
क�सट��सन

िप �स �स
१:२:४

२४ ९९.४ २३८५

१३२।२०७७।१२।
११

राजे�� दाशको घरदे�ख िव�दे दासको घरस�म सडक
पी सी सी ढलान

ग�ा माई
क�सट��सन �ा
�ल

िप �स �स
१:२:४

२०.६२ ९९.४ २०४९

ज�मा १८६६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९८ काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको
आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । नमूना छनोट गरी लेखापरी�ण गदा� देहायका योजनाह�मा िविभ� िव�ालयह�लाई भवन
िनमा�णको लािग गएको अनुदान रकमको काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नु पन� �

भौ नं योजनाको नाम भु�ानी पाउनेको नाम रकम

१७५।२०७८।२।१३ गा
पा पुजीगत

आदश� मा िव मा CCTV camera तथा िवजुली,
रंगरोगन तथा माम�त अनुदान

आदश� मा िव ५०००००

२५५।२०७८।३।३०
गापा पुजीगत

देवी म��दर अगािड धम�शाला िनमा�ण देवी म��दर अगािड धम�शाला िनमा�ण उ स ४८५०००

३।२०७८।२।२६ संघ
सशत�

िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान �ी मा िव
बनौली

िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान �ी मा
िव बनौली

३६०००००

३।२०७८।२।२६ संघ
सशत�

िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान �ी राि�� य
आ िव अ�लप�ी २

िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान �ी
राि�� य आ िव अ�लप�ी २

७०००००

८।२०७८।३।१८ संघ
सशत�

िव�ालय भवन �बलीकरण काय�, �ी राि�� य आ िव िव�ालय भवन �बलीकरण काय�, �ी राि�� य आ िव १५०००००

ज�मा ६७८५०००

६,७८५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९९ मािनस�ारा माटो ख�े र बो�ने काय� 
भौ नं. २४७।२०७८।३।२७ (पालका पुजीगत) साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १०(२) अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनमा�ण
स�ब��ध �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ । पा�लकाको �वीकृत न�स� DoLID अनुसार माटो ख�े र बो�ने काय�का लािग दर रेट
िव�लेषणमा ५० िमटर स�मको Lead distance समावेश ग�र�छ । पा�लकाले लोहनावालीको घरदे�ख महारानी �थान स�म पैनी �जण��ार मम�त स�भार
काय� उपभो�ा सिमितलाई योजनाका स�प� गन�का लािग ७३९.८० घन िमटर माटो ख�ेकाय�को लािग �वीकृत दर � ३६८.२३ का दरले भु�ानी गरेकोमा
७३९.८० घन िमटर माटो ख�े बो�ने कामका लािग थप � २९४.५८ का दरले � २१७९३० भु�ानी गरेकोले दोहोरो भु�ानी असुल ह�नुपन� �

२१७,९३०

१०० काय�स�प� भ�दा बढी भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको
आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।देहायको भु�ानीमा वा�तिवक काय�स�प� भ�दा बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन�
दे�खएको �

भौचर नं योजना भु�ानी पाउने काय�स�पादन भु�ानी
भएको

बढी
भु�ानी

१८।२०७७।७।०५ गा
पा पुजीगत

फेकन ठाकुरको घरदे�ख ह�थयाहीस�म सडक मम�त
तथा �ाभेल गन� काय�

एम पी
क�सट��सन

१३७६१३ १९३७५१ ५६१३८

२१।२०७७।७।५ गा पा
पुजीगत

�वा��य चौिकभवनको �सढी तथा घर �ला�र िड ए�ड िड
क�सट��सन

४१४८६८ ४७९५८७ ६४७१८

१६०।२०७८।१।६ गा
पा पुजीगत

हनुमान म��दर िनमा�ण हरिदया हर ओम िव�डस� ४६२३८३ ४७५४७९ १३०९५

ज�मा १३३९५१

१३३,९५१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०१ वडा नं ३ को सडकमा माटो पुन� काम 

भौ नं. २५६।२०७८।३।३० (पा�लका पुजीगत) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ अनुसार भु�ानी िददाँ �ािव�धक नापजाँच अनुसार
�वीकृत दर अनुसार भु�ानी िदनुपद�छ । वडाको िविभ� �थानमा माटो �ाभेल गन� काय� उपभो�ा सिमित वडा नं ३ लाई योजनाको भु�ानी िददाँ माटो
ख�रद, ढुवानी गरी सडक पुन� काय�का लािग ३५८ घ मी को � ५९५.४७ का दरले � २१३२९७.३५ भु�ानी भएको छ । थप िग�ी र बालुवा �योग गरी
�ाभेल पुन� कामको लािग लागत अनुमान तयार गरेको भएता पिन नापी िकताब, मू�यांकन िवल र काय�स�प� �ितवेदन अनुसार माटो पुन� काय�का लािग थप
१२१.२४ घ मी को � २६५७ का दरले � ३२२१४४.३८ भु�ानी भएको दे�खएकोले १२१.२४ घ मी को बढी दर � २०६१.५३ ले बढी भु�ानी भएको �
२४९९३९ स�ब�धमा काया�लयले पुन यिकन गरी �माण पेश गनु�पन� �

२४९,९३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०२ अनुपाितक क�ी 
उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन तथा स�ालन काय�िव�ध २०७५ अ�तग�त स�झौताका शत�ह�को बुदाँ नं ५ अनुसार आयोजनाको कुल लागत भ�दा घटी
लागतमा काम स�प� भएको अव�थामा अनुपाितक �पमा जनसहभािगता िनधा�रण गरी भु�ानी गनु�पन� �यव�था रहेको छ । देहायका उपभो�ा
सिमितह�लाई स�झौता अनुसारको अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी गनु�पन�मा गरेको नदे�खएकोले बढी भु�ानी गरेको रकम असुल गरी स�ब��धत स��त
कोष दा�खला गनु�पन� �.

भौचर
नं

उपभो�ा सिमित काय�स�पादन स�झौता
अनुसार
जनसहभागीता
%

जनसहभािगता
कटाएर
भु�ानी ह�ने

जनसहभािगता
कटाएर भु�ानी
भएको

अनुपाितक
क�ी गनु�पन�
रकम

११
गापा
पुजीगत

वडाका िविभ� सडक मम�त उ स वडा नं १ ११६२४९१ १०.६१ १०३९०३४ १०६७००० २७९६६

१३ गा
पा
पुजीगत

दगुा� म��दर अगाडीको अधुरो सडक पी सी सी
ढलान िपपलबोटको चौतारी तथा �ा�घर िनमा�ण उ
स

५४१०९८ १०.८४ ४८२४४३ ४८५००० २५५७

२६
गापा
पुजीगत

दगुा� म��दर िनमा�ण उ स वडा नं २ ६८५९८० १०.२ ६१६०१० ६१७३८२ १३७२

ज�मा ३१८९५

३१,८९५

१०३ फमा�को काममा बढी भु�ानी १४२,७३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को दफा १० र ११ मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय� र मालसामान ख�रद गनु� अिघ �वीकृत न�स�को �योग गरी
लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ ।िनमा�ण स�ब��ध न�स� अनुसार फमा�को हकमा ६ पटक �योग भइ २५ �ितशत सा�भेज �यालु रहने मा�यता छ ।
पा�लकाले फमा�को काममा �वीकृत न�स� भ�दा बढी लागत अनुमान राखी भु�ानी गरेको दे�खएकोले असुल गनु� पन� �.

भौचर नं र िमित योजना प�रमाण
घन िम.

भु�ानी दर न�स�
अनुसारको
दर

बढी
दर

बढी
भु�ानी

६२।२०७७।११।
१२

िवलासदासको बारीदे�ख सोनेको घरस�म पी �स �स ढलान,

अिभनास िनमा�ण सेवा �ा �ल
१७.४ ११६८ १०१५ १५३ २६६२

६८।२०७७।११।
१२

िभखारी यादवको घरदे�ख सुवोध कापरको घरस�म पी सी सी
ढलान काय�, गे�कामाई िव�डस�

२० ११६८ १०१५ १५३ ३०६०

१००।२०७७।११।
२६

ह�रयादवको घरदे�ख रतन राउतको घर ह�द ैरिव�� यादवको
घरस�म िप �स �स सडक ढलान, ओम क�सट��सन

१८ ११६८ १०१५ १५३ २७५४

१३२।२०७७।१२।
११

राजे��दाशको घर दे�ख िव�दे दासको घर स�म सडक पी सी
सी ढलान, गंगामाई क�सट��सन �ा �ल

१९.७१ ११६५ १०१५ १५० २९५७

१०९।२०७७।११।
२८

प�चुसदाको घरदे�ख च�दन साहाको घरस�म पी सी सी गन�
काय�, �ी राम क�सट��सन

२५.८८ ११६८ १०१५ १५३ ३९६०

४०।२०७७।९।१६
गापा पुजीगत

खैरवा मा िव. मा भवन िनमा�ण उ स ७६८.५९ १०२४.१७ ८८३ १४१ १०८५०२

२२२।२०७८।३। रामवरण हाथीको घर दे�ख फुलोबर देवीको घरस�म पी �स सी २०.८५ १०२४ ८८३ १४१ २९४०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ गा पा पुजीगत ढलान उ स

२३०।२०७८।३।
१८ गा पा पुजीगत

रामिकशोर शाहको घरदे�ख रामच�दर ठाकुरको घर ह�दै
बद�रया पोखरी स�म िप �स �स ढलान काय� उ स

२४.१५ १०२४ ८८३ १४१ ३४०५

२४१।२०७८।३।
२७

केनल कापरको घर दे�ख प�र�ण कारपरको घरस�म पी �स सी
ढलान

२०.५१ १०२४ ८८३ १४१ २८९२

२६६ पुजीगत निवन झा को घरदे�ख राम औतार दाशको घर ह�द ैफेकरी
दासको घरस�म िप �स �स ढलान उ स

२२.६२ १०२४ ८८३ १४१ ३१८९

२६७ पुजीगत कृ�णापथदे�ख अधुरो ननुसाहको घरस�म िप �स �स ढलान उ
स

२५.५ १०२४ ८८३ १४१ ३५९६

२७२ पुजीगत चमारटोली दे�ख बिदरया पोखरीस�म अधुरो िप �स �स ढलान
काय� उ स

१९.९६ १०२४ ८८३ १४१ २८१४

ज�मा १४२७३०

१०४ आइटम वाईज भे�रएसन तथा संसो�धत लागत अनुमान 

नेपाल सरकार िमित २०७३।३।२४ को सिचव �तर िनण�य अनुसार लागत अनुमान र िव.ओ.�य.ु प�रमाण भ�दा बढी प�रमाणको आइटम वाइज प�रमाणमा
फरक परेमा भु�ानी गनु� अगाडी अिनवाय� �पमा भे�रएसन अड�र तथा �रभाइज लागत अनुमान �वीकृत गराएर मा� भु�ानी गन� भनी उ�ेख छ। उपभो�ा
सिमित गठन प�रचालन र �यव�थापन स�ब�धी काय�िव�ध २०७६ अनुसार लागत अनुमानका कुनै आइटममा प�रवत�न ह�ने भएमा लागत अनुमान संसोधन
�वीकृत गरेर मा� काय� गराउनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस वष� संचालन गरेका देहाय अनुसारका योजनाह�मा�वीकृत लागत अनुमान अनुसार
काय�स�प� नगरी कुनै काय� अ�य�धक कम गरी कुनै काय� अ�य�धक बढी गरेको लेखापरी�णको �ममा दे�ख�छ । �वीकृत लागत अनुमान भ�दा िन�न

७८२,२२४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अनुसार फरक गरी काम गरेको अव�थामा समेत आइटम वाइज भे�रएसन तथा संसो�धत लागत अनुमान �वीकृत नगराई भु�ानी गरेकोले िनयिमत
नदे�खएको �.

भौचर नं र
िमित

योजना िववरण ल. ई.

परीमाण
काय�स�प� दर भु�ानी

१७।२०७७।
७।२ पुजीगत
न पा

रौदी कापरको घरदे�ख गंगा मु�खयाको
घरस�म िप �स �स ढलान, जय बाबा नर�संह
क�सट��सन

�ाभेल पुन� काय� बढी (िप�स�सको
काय� घटी गरेको)

२४.७२ ६१.४ ३०५५ ११२०५७

४३ गा पा
पुजीगत

वडाको िविभ� सडक मम�त स�भार वडा नं
४

माटो पुन� काम ३५% बढी गरेको (
�ाभेल तथा �मुपाईपको काय�
घटी गरेको

७०५ ९५५ ५५६.११ १३९०२७

४ �देश सशत� िपपरा गा पा १ मा कृ�णपथ एकरिहया
खैरवा दे�ख खैरवा गाउँको मूलबाटो स�म
सडक िनमा�ण उ स

Brick rabis पुन�काय� १९३३ %

बढी काय� घ मी
२४ ४८८.२८ ११४४ ५३११४०

ज�मा ७८२२२४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०५ आयोजना सूचना बोड� 
उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन तथा �यव�थापन काय�िवध २०७५ बुदाँ नं ७ अनुसार आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको अव�था, काम सु�
गन� र स�प� गन� अव�ध लागायतको सूचना दे�खने गरी अनुसूिच ५ को ढाँचामा आयोजना सूचना बोड�को �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लका अ�तरगतका
अ�धकांश योजनामा आयोजना सूचना बोड� नै नबनाई सूचना बोड�बापतको रकम भु�ानी भएको दे�खयो । ३ लाख भ�दा बढीको योजनामा आयोजना सूचना
बोड� अिनवाय� गराउनु पन� तथा देहाय अनुसार आयोजना सूचना बोड� बेगर भु�ानी ग�रएको रकम असुल गनु�पन� �

भौचर नं काय��म भु�ानी

२६६ पुजीगत निवन झा को घरदे�ख राम औतार दाशको घर ह�द ैफेकरी दासको घरस�म िप �स �स ढलान उ स २०००

२६७ पुजीगत कृ�णापथदे�ख अधुरो ननुसाहको घरस�म िप �स �स ढलान उ स २०००

२७२ पुजीगत चमारटोली दे�ख बिदरया पोखरीस�म अधुरो िप �स �स ढलान काय� उ स २०००

ज�मा ६०००

६,०००

१०६ खैरवा मािव भवन िनमा�ण 

भौ नं. ४०।२०७७।९।१६ पा�लकाले यस वष� खैरवा मा िव भवन िनमा�णका लािग आ�त�रक �ोतबाट खच� गन� गरी �५०००००० िविनयोजन गरेकोमा पेश
भएको काय�स�प� �ितवेदन अनुसार � ४९४१३६१ को काम स�प� भई उपभो�ा सिमतको जनसहभािगता कटाएर � ४७००००० भु�ानी भएको
दे�ख�छ । उ� िव�ालयको �थलगत िनरी�ण गदा� आ�थ�क वष� २०७६।०७७ मै �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मबाट सो िव�ालय भवन
िनमा�णका लािग � ५०००००० बजेट िविनयोजन भई उपभो�ा सिमित समेत गठन भएर अिघ�ो आ�थ�क वष�मै काम भएको बु�झयो । यस वष� भु�ानी िदन
बाँक�को क�चावरी �मािणत नगरी पुन अक� उपभो�ा सिमित गठन भई सोही काम देखाएर भु�ानी भएकोले यिकन गन� नसिकएको �

४,७००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०७ नापी िकताबभ�दा घटी काय� 
भौ नं. ४०।२०७७।९।१६ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख भएको
वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले खैरवा मा िव भवन िनमा�णको नापी िकताब तथा
काय�स�प� �ितवेदन अनुसार � ४९४१३६१ को काम स�प� भएको उ�ेख भएकोमा �थलगत िनरी�ण गदा� देहाय अनुसारFloor मा Brick soling गरी
ढलान गन� काम स�प� नभएको दे�खएकोले सो स�ब�धमा यिकन गरी खैरवा मा िव भवन िनमा�ण उ स बाट असुल ह�नुपन� �

िववरण घटी प�रमाण भु�ानी दर बढी भु�ानी

Floor मा माटो पुन� ३१ ५१८.१२ १६३३२

Floor Brick soling नभएको २४४.३२ ६४१.४६ १५६७२१

Floor मा PCC 1:2:4 २४.४३ ११९०९.६९ २९०९५३

ज�मा ४६४००६

४६४,००६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०८ रा.ना.उ.मा िव को क�पाउ�ड वाल िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको
आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । यस वष� पा�लकाले रा. ना. उ. मा िव को क�पाउ�ड वाल िनमा�णको लािग � २००००००
िविनयोजन गरेकोमा� ७०००० क��ट�जे�सी कटाएर रा ना उ मा िव को क�पाउ�ड वाल िनमा�ण उपभो�ा सिमित संग जनसहभािगता बाहेक �
१९४०००० को काय� स�झौता गरको दे�ख�छ । आयोजनाको क��ट�जे�सीबाहेकको कूल लागत अनुमान � २१५८५१७ रहेको तथा जनसहभािगता �
२१८५१७ रहेको दे�ख�छ । उ� आयोजनाको अ��तम काय�स�प� �ितवेदन अनुसार � २२२२६१४ बराबर रकमको काम भएको दे�खएको ह�दाँ स�झौता
अनुसार जनसहभािगता र जन�मदान कटाएर � १९४०००० भु�ानी जानुपन�मा िविभ� भौचरह� गो भौ नं ४१ बाट � १६४८१५०, गो भौ नं १६३ बाट
�२३५३६९, गो भौ नं १६४ बाट � ५६८३२ तथा गो भौ नं २५३ बाट � ७६९१२७ गरी कूल � २७०९४७८ भु�ानी गएको दे�ख�छ । �थलगत
अवलोकनबाट समेत यस आ�थ�क वष�मा नापी िकताबमा उ�ेख भए अनुसार मा� काम भएको दे�खएको ह� ँदा बढी भु�ानी रकम � ७६९४७८ असुल गनु�
दे�खएको �

७६९,४७८

१०९ �े�ता पेश नभएको 
पा�लका गाउँपा�लकाले िपपरा वडा नं ४ ��थत पुरानो खा� गोदामलाई मम�त तथा संर�ण गरी �शासक�य भवनको �पमा �योग गद� आएको छ । उ� भवन
मम�त संभार तथा संर�णको लािग आ.व. ०७६।७७ मा गो.भौ. ३२८ र २३४(पा�लका पँुजीगत) बाट १६५ िमटर क�पाउ�डवाल िनमा�ण भएको तथा यस
आ.व. मा गो.भौ. १९०(पा�लकापँुजीगत) बाट ४८ िमटर क�पाउ�ड वाल िनमा�ण भएको सिहत कूल २१३ िमटर क�पाउ�ड वाल नापी िकताब र �थलगत
अवलोकनबाट िनमा�ण भएको दे�ख�छ । कूल २१३ िमटर क�पाउ�डबाल िनमा�ण काय�का लािग �. ४६८८१६९ खच� भएको दे�ख�छ । पा�लकाले थप
अधुरो �शासिकय भवनको क�पाउ�डवाल, गेट र अ�य िनमा�ण शीष�कमा भौ नं ३५ र भौ नं १६६ (पा�लका पँुजीगत) बाट कूल � ५४९९६५४ खच� गरेको
सु� �णालीबाट दे�ख�छ । उ� खच�को �े�ता कागजात नै पेश नभएकोले खच�को एिकन गन� सिकएन । �े�ता कागजात पेश गनु�पन� �

५,४९९,६५४

�म भौचर
न�बर
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११० राजमाग�को िडभाइडरमा वृ�ारोपण काय��म खच� भु�ानी 
भौ नं १४६(पा�लका पँुजीगत) साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ को १(ख) मा साव�जिनक ख�रद काय�को भु�ानी गदा� उ�ेख भएको
वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा स�झौता अनुसार भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।पा�लकाले राजमाग� िडभाइडरमा वृ�ारोपण काय��मको लािग �
५५४७७८४ रकम बराबरको लागत अनुमान तयार गरी कूल ३९९३२८४ बराबरको काय�स�प� पेश भई � ३५९३९५६ राजमाग�को िडभाइडरमा
वृ�ारोपण उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी भएको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा िन�न छन् :

१. �िमक �याला खच�- पा�लकाको लागत अनुमान तथा नापी िकताब अनुसार �याल खच�मा कूल � ५८७३८३ खच� भएको दे�ख�छ । नापी िकताबमा
उ�ेख भए अनुसार ३२.४ �यानडेज द� तथा ७७४.६६ �यानडेज �यामी �योग ह�ने दे�ख�छ । Iron Tree guard मा िप �स �स गन� तथा िव�वा रो�न
माटो ख�े काम बाहेक अ�य काय� ख�रद �कृित काय� रहेको दे�ख�छ ।िप �स �स गन� काम (1:2:4) को लािग ६९१२ के जी �समे�टले न�स� अनुसार
अ�धकतम जनशि� द� १४ तथा �यामी ८० जना �योग ह�ने दे�ख�छ ।�य�तै गरी माटो ख�े र पुन� काम ९०० वटा िव�वाको लािग (अ�धकतम ६ घन
िफट �ित िव�वा खनेको मा�दा) न�स� अनुसार ७७ जना �यामी �योग ह�ने दे�ख�छ । यस अनुसार �िमक लागत १४ जना द� र १५७ जना �यामीको कूल
� १२६७३१ खच� ह�ने दे�ख�छ । �िमक �याला खच� बढी दे�खएको � ४६०६५२ स�ब�धमा यिकन गरी असुल ह�नुपन� � ४६०६५२
२. �ज�ा दर भ�दा बढी दरले भु�ानी- महो�री �ज�ाको आ.व. ०७७।७८ का लािग ��ा�को िव�वाको �वीकृत �ज�ा दर � २६० तोिकएकोमा र ५५०
का दरले भु�ानी भएको दे�खएको छ ।अ�य िव�वाह�को दररेटबारे यिकन ह�न सकेन । १०० थान ��ा�को िव�वाको � २९० का दरले बढी भु�ानी �
२९००० असुल ह�नुपन� � २९०००
३. भु�ानीमा लागत साझेदारी क�ी नगरेको- साव�जिनक िनकायले भु�ानी गदा� वा�तिवक काय�स�पादनको आधारमा स�झौता अनुसार अनुपाितक क�ी
गरी भु�ानी गनु�पद�छ । पेश भएको �ािव�धक नापी िकताब तथा मू�यांकन िवल अनुसार कूल � ३९९३२८४ बराबरको काय�स�पादन भएको दे�ख�छ ।
लागत अनुमान तथा स�झौता अनुसारको ��येक एकाईगत कामको लािग CDAFN/UNDP को लागत साझेदारीले ह�ने � ८०१५८८ घटाउदा
पा�लकाबाट भु�ानी जाने � ३१९१६९६ मा� दे�ख�छ । पा�लकाबाट भु�ानी जाने उ� रकममा स�झौता अनुसार उपभो�ाको जनसहभािगता (१२.५)

�ितशत घटाउदा � २७९०४९९ मा� भु�ानी ह�नुपन�मा पा�लकाबाट � ३५९३९५६ भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी रकम � ८०३४५६ स�ब��धत
उपभो�ा सिमितबाट असुल ह�नुपन� दे�खएको � ८०३४५६

१,२९३,१०८

१११ दररेट िव�लेषण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम १०(२) अनुसार िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनमा�ण स�ब��ध �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान
तयार गनु�पद�छ । सोही िनयमावलीको िनयम १०(४) अनुसार दररेट िनधा�रण सिमितले �वीकृत गरेको साम�ी तथा �याला अनुसार दररेट िव�लेषण गनु�पन�

४७०,३८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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उ�ेख छ । पा�लकाले देहाय अनुसार �वीकृत दर भ�दा बढी दरले भु�ानी भएको रकम असुल ह�नुपन� �

गोभौनं./

िमित
योजना भु�ानी

पाउने
िववरण प�रमाण भु�ानी दर �वीकृत दर बढी दर बढी

भु�ानी

६२।
२०७७।
११।१२

िवलास दाशको बारीदे�ख
सोनेको घरस�म िप �स �स
सडक ढलान

अिभनास
िनमा�ण सेवा

िप �स �स
Foundation
१:२:४ फमा�
बाहेक cum

१६.१७ १३६९७ १२७५० ९४७ १५३१३

१३१।
२०७७।
१२।११

िव�दे�वर सादाको घरदे�ख राम
एकवाल सादाको घर ह�द ैजंगली
सदाको घरस�म पी सी सी
ढलान काय�

आयषु
क�सट��सन

िप �स �स
Foundation
१:२:४ फमा�
बाहेक cum

२३.१७ १३६९७ १२७५० ९४७ २१९४२

१०९।
२०७७।
११।२८

प�चु सदाको घरदे�ख च�दन
साहाको घरस�म पी सी सी गन�
काय�

�ी राम
क�सट��सन

िप �स सी
Foundation
१:२:४ फमा�
बाहेक cum

२२.३५ १३६९८ १२७५० ९४८ २११८८

१५६।
२०७८।
१।६

कृ�ण म��दर दे�ख बदरी
गामीको घरस�म सडक ढलान
काय�

��पु�
िनमा�ण सेवा

िप �स �स
Foundation
१:२:४ फमा�
सिहत cum

२०.९३ १५९२९ १३९४४ १९८५ ४१५४६

२६।
२०७७।

दगुा� म��दर िनमा�ण वडा नं २ दगुा� म��दर
िनमा�ण उ स

िप �स �स
Foundation

२.७९ ११०९४ १००४२ १०५२ २९३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७।१८ १:३:६ फमा�
बाहेक cum

६९।
२०७७।
११।१२

�पचन पासवानको घरदे�ख
गोलका पासवानको घर स�म िप
�स �स ढलान, वडा नं ४

उपभो�ा
सिमित

िप �स �स
Foundation
१:२:४ फमा�
बाहेक cum

३१.२४ १३६९७ ११९०९ १७८८ ५५८५७

१०५।
२०७७।
११।२८

कि��तान छ�क� दे�ख बुधन
कापरको घर स�म िप �स �स
ढलान काय� वडा नं २

उपभो�ा
सिमित

िप �स �स
Foundation
१:२:४ फमा�
सिहत cum

२५४.८५ १३६९७.८५ १२९६१ ७३७ १८७७८६

१९५
पुजीगत

िशव चोक दे�ख ढोढइ साहको
घर स�म सडक पी �स सी
ढलान काय� वडा नं ३

उपभो�ा
सिमित

िप �स �स
Foundation
१:२:४ फमा�
सिहत cum

१३०.३२ १३६९७.८५ १२९६१.४ ७३६ ९५९७४

२६९
पुजीगत

कापे�वरदाशको घरदे�ख िव�म
दाशको घरस�म सडक िप �स
�स ढलान

उपभो�ा
सिमित

िप �स �स
Foundation
१:२:४ फमा�
बाहेक cum

१५.५७ १३६९७ ११९०९ १७८८ २७८३९

ज�मा ४७०३८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११२ ह�लाक� राजमाग�को िडभाइडरमा वृ�ारोपण तथा रोड लाईट जडान 

भौ नं १४६,११९ (पा�लका पँुजीगत)�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा २४ (१)अनुसार �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े�िभ�का िवषयमा
�थानीय�तरमा आव�धक, वािष�क, रणनीितक योजना बनाई लागू गनु�पन� �यव�था छ ।साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ६(३) अनुसार
िनमा�ण स�ब��ध कामको ठे�काप�ा र कामको स�झौता गनु� आगाव ैकाय��थल सुिन��चत गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले यस वष� िनमा�णाधीन ह�लाक�
राजमाग� को िडभाइडरमा वृ�ारोपण काय�का लािग � ३५९३९५६ तथा रोडलाईट जडान गरी � ४८०००२६ गरी कूल � ८३९३९८२ खच� गरेको दे�खयो
। ह�लाक� राजमाग� आयोजनाबाट िनमा�णा�धन अव�थामा रहेको उ� सडकमा उ�े�खत योजना स�ालन गदा� पा�लकाले ह�लाक� राजमाग� आयोजनासंग
�वीकृित माग गरेको नदे�खकोले �े�ा�धकार भ�दा बािहरको खच� िनयमसंगत नदे�खएको �

८,३९३,९८२

११३ धरौटी

११३.१ �रभस� नग�रएको – धरौटी – काया�लयले िन�नानुसारका गो�वारा भौचरबाट खच� देखाएकोमा ब�क नगदी िकताबले खच� देखाएकोमा चेक न�बर नभएको खच�
�रभस� गनु�पन�मा नगरेकोले कुल खच� बढी दे�खएको �.

गो.भौ.नं/िमित धरौटी िफता� रकम कैिफयत

83-77/6/19 25000 �रभस� नभएको

146-77/6/20 41000 चेक गौ�वारा भौचरमा रहेकोमा ब�क नगदीमा खच� देखाएको

ज�मा 66000

६६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११३.२ मु.अ.करसमायोजन – धरौटी - साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064को िनयम 124.2मा काया�लयले िनमा�ण लगायतका ख�रद काय�को भु�ानी गदा� क�ा
गरेको �रटे�सन मनी िफता� गदा� पालना गनु�पन� सत�ह� तोिकएका छन् भने आ�त�रक राज�व िवभागको प�रप� अनुसार स�ब��धत वष�को कर चु�ा �माणको
अित�र� मु�य अिभवृि� कर समायोजन समेत भएको अव�थामा मा� धरौटी िफता� गन� िम�ने �यव�था भएकोमा काया�लयले िन�नानुसारका फम� वा िनमा�ण
सेवालाई िविभ� काय�को �सल�सलामा राखेको धरौटी रकम िफता� गदा� िनयमानुसार मु.अ.कर/कर चु�ा वा समायोजन भएको प� वेगर धरौटी िफता� गरेकोले
�माण पेश ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम रकम

229-77/12/4 �काई रे�बो ट� े िड� �ा.ली (2073 दे�ख ननफाइलर) 217830

237-78/3/17 अरमान िनमा�ण सेवा �ा.ली 21511.46

237-78/3/17 अल अहद क��ट��सन 17223.59

237-78/3/17 ओम जय िनमा�ण सेवा 21429.09

237-78/3/17 िनतेश क��ट��सन 21389

237-78/3/17 महतो िनमा�ण सेवा 17145.97

ज�मा 316529

३१६,५२९

११३.३ धरौटी िफता� – आ�थ�क काय�िव�ध तथ िव��य उ�रदािय�व िनयमावली 2077 को प�र�छेद 7 को िनयम 62 दे�ख 72 स�म धरौटी स�ब�धी �यव�था गरेको
छ। उ� प�र�छेदको िनयम 66 मा धरौटी रकम िफता� गन� काय�िव�धको �यव�था गरेकोमा िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार नगरी काया�लयले धरौटी
िफता� माग गरेको िनवेदन वेगर धरौटी ज�मा गरेको िन�सा �माण वेगर �योजन नखुलाई िफता� खच� ले�खएकोले �माण पेश ह�नुपन� �.

१,७५४,३५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गो.भौ.नं/िमित धरौटी िफता� रकम कैिफयत

23-77/6/18 65000 सिव� यादव

39-77/6/19 135505 मुकेश

46-77/6/19 175000 रामिवर यादव

64-77/6/19 18000 िवनोद मु�खया

66-77/6/19 1300 भोिग�� यादव

68-77/6/19 50000 िदपक कुमार झा

70-77/6/19 21000 गौतम कुमार झा

80-77/6/19 32500 रिव�� मु�खया

99-77/6/19 35000 िवशाल कुमार दवेु

101-77/6/19 80000 अछुवा चमार

121-77/6/19 32000 िवनोद मु�खया

130-77/6/19 12000 राम मु�खया

131-77/6/19 8000 अ�ण कुमार झा

134-77/6/19 10500 िवनोद मु�खया

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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144-77/6/20 44000 स�तोष यादव

159-77/6/20 210000 �जते�� कुमार यादव

163-77/6/20 2250 सुिशल कुमार काफल

164-77/6/20 1300 भुपे�� यादव

165-77/6/20 51000 मधुवे�� झा

169-77/6/20 200000 भोिग�� यादव

176-77/6/20 405000 निवन िम�

181-77/6/23 165000 रिव�� मु�खया

ज�मा 1754355

११४ सामा�जक सुर�ा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११४.१ िनरी�ण, अनुगमन तथा साव�जिनक सुनुवाई - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा २७ बमो�जम नेपाल सरकारको संघीय
मामीला तथा सामा�य �शासन म��ालयले िनयिमत, के��ीय प�ीकरण िवभागले िबशेष सूचक बनाइ तथा �ज�ा सम�वय सिमितको काया�लयले भ�ा
िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था भएतापिन यस वष� स�ब��धत िनकायले काय�िव�ध अनुसार अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको
पाइएन ।

सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन िनद�िशका २०७५ को दफा ९ मा सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा
अनुगमनको �यव�था गरेको छ । सो बमो�जम पा�लकाले कसैले दोहोरो ह�नेगरी र सरकारी सुिबधा �लने �या��ले भ�ा �लए न�लएको स�ब�धमा अनुगमन
गरी �ितवेदन िदएको दे�खएन । सामा�जक सुर�ा भ�ाको द�ुपयोग ह�न निदन पा�लका �तरीय अनुगमन संय��लाई �भावकारी बनाउँद ैतोिकए बमो�जम
भ�ा िवतरण र लगत अ�ाव�धक गन� काय�मा िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ३५ बमो�जम वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एक पटक सामा�जक सुर�ा
काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� उ�ेख भएतापिन साव�जिनक सुनुवाई गरी जनगुनासो स�बोधन गरेको छैन । काय�िव�धले तोकेको समयमा
साव�जिनक सुनुवाई गनु� पद�छ ।

११४.२ बे�जु खातामा िफता� पठाउनुपन� – �सिटजन ब�क इ�टरनेशनल �लिमटेड िपपरा शाखाको खातामा वडा नं 5 का लाभ�ाहीह�को आ�थ�क वष� 2077/78 को
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन�का िन��त पठाएको �.2,71,06,477। म�ये आ.वको अ�त स�ममा लाभ�ाहीको खातामा �.2,68,69,024। ज�मा गरी
मौ�दात �.2,59,223.30। ब�कले कोलेिनकाको नाममा अकाउ�ट पेयी चेक माफ� त पा�लकामा पठाएकोमा हाल स�म पिन उ� रकम िफता� नभएकोले,

काया�लयले उ� रकम संिघय बे�जु खाता 15111 मा दा�खला गनु�पन� �.

२५९,२२३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११४.३ सामा�जक सुर�ा भ�ा ब�क माफ� त - सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले आ.व. 2076/77 दे�ख नै भ�ा िवतरणलाई �भावकारी
बनाउनका लािग अिनवाय� �पमा ब�� माफ� त भ�ा िवतरण गनु� पन� �यव�था गरेको छ। काया�लयले आ.व. 2077/78 को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
गन�का लािग 3 वटा ब�क माफ� त लाभ�ाहीह�को खाता खोली ब�िक� �णाली माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गरेको छ। यसरी ब�क�ारा �ेिषत िववरण
अनुसार सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� र िवतरणको अव�था िन�नानुसार रहेको छ।

�.सं ब�कको नाम वडा नं िनकाशा
रकम

िवतरण
रकम

बाक� रकम कैिफयत

1 �सिटज�स ब�क इ�टरनेशनल
�ल. िपपरा शाखा

वडा नं 5

र 7

27106477 26869024 259223.3 ब�कले कोलेिनकाको नाममा एसी चेक जारी गरेकोमा
काया�लयले नपठाएको

2 राि�� य वािण�य ब�क िपपरा
शाखा

वडा नं 6 18480155 17943381 536774 िमित 2078/8/28 मा भौ.नं 27892504 बाट
िनकाशा िफता� 15112 मा कोलेिनका िफता� ग�रएको

3 एभरे� ब�क �ल. िपपरा शाखा वडा नं
1,2,3 र 4

47258974 46999707 259267 िमित 2078/3/30 मा कोलेिनका बजेट खच� खाता
1270100102020000 मा िफता� ग�रएको

ज�मा 92845606 91812112 1055264

११४.४ बढी िनकाशा - कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय महो�रीबाट �ा� सामा�जक सुर�ाको आ�थ�क िववरण अनुसार िपपरा गाउँपा�लकामा िनकाशा भएको
�.9,64,13,599। म�ये �सिटज�स ब�क इ�टरनेशनल �ल. िपपरा शाखामा �. 2,71,06,477।, राि�� य वािण�य ब�क िपपरा शाखामा �. 18,48,0155। र
एभरे� ब�क �ल. िपपरा शाखामा �. 4,72,58,974। गरी ज�मा �.9,28,45,606। मा� �ा� भएको ब�कगत िववरणले देखाएकोले िनकाशा म�ये बाक� रकम
�.35,67,993। को स�ब�धमा एिकन गरी बे�जु खातामा दा�खला गनु�पन� �.

३,५६७,९९३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११५ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने
काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष� पा�लकाबाट लेखापर��णको �ममा स�पर��ण पेश भएको छैन ।

११६ अ�ाव�धक बे�जुको ��थित
यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

५४३८३१ ० ३००७९७ ० ८४४६२८

�म भौचर
न�बर
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