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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

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

२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, प्रदेश नं. १  
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं. ५०७ तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

चलुाचलुी गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
इलाम। 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असरबाहेक पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रचतलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  
कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाचँा पूणारुपमा प्रर्ोग नगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.3 करोड 21 लाख 21 हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रतिकृर्ा प्राि भएिापतन फर्छ्यौट भएको छैन । उक्त बेरुजमुध्रे् असलु गनुापने 
रू.28 लाख 9 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.2 करोड 45 लाख 66 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.47 लाख 46 हजार रहेको छ । 
गाउँपातलकाको गिवषा रु.3 करोड 1 लाख 89 हजार बेरुज ुबाकँी रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको 
बेरुजसुमेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.5 करोड 78 लाख 10 हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 
र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

४.   आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले गाउँपातलकाको पेश्कीबाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

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

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम सही र 
र्थाथा हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि स्वरूपमा बन्न ेगरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षणउपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीसमेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि होस ्भनी उर्चि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनर्िििा भने हुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

 

           ( पद्मप्रसाद आचार्ा ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

चलुाचलुी गाउँपातलका, इलाम 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

42 28 32121 0 0  42 28 32121 2809 4746 24566 ० ० 29312  

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजरु्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                                  (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

चलुाचलुी 
गाउँपातलका 30189 ० 4500 25689 ० 32121 57810 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : चुलाचुली गाउँपा�लका, इलाम , चुलाचुली गाउँपा�लका , इलाम

काया�लय �मुख काजीमान राई २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख िमलन कुमार भ�राई २०७७-४-१

बे�जु रकम ३२,१२०,७९२

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ६,४७,००,६०५.७४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २७,५४,०१,२७५.८ चालु खच� २५,६९,२१,१०२.२२

�देश सरकारबाट अनुदान १,७६,६२,००० पँूजीगत खच� १४,२०,३४,१३७.९४

राज�व बाँडफाँट ५,९४,७३,८६५.६३ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय २,१७,५१,५५६.८६

अ�य आय १,७५,९५,७१४.२३

कुल आय ३९,१८,८४,४१२.५२ कुल खच� ३९,८९,५५,२४०.१६

बाँक� मौ�दात ५,७६,२९,७७८.१

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित



https://nams.oag.gov.np2 of 32

१ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस चलुाचलु� गाउँपा�लकाको
�थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई
गुण�तर�य सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ६ वडा, ३३ सभा सद�य, १०८॰४८वग� �कलो�मटर �े�फल तथा २१ हजार ६४० जनसं�या रहेको छ ।

२ �थानीय संिचत कोष

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सो�ै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सो�ै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४२,७�,१६,४४४.६� ३९,१�,�४,४१२.�२ ३९,१�,�४,४१२.�२ ४१,०६,६६,७७�.�९ १�,००,००० ४१,२१,६६,७७�.�९

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

४१,६३,४६,३२७.७६ ३७,४२,��,६९�.२९ ० ३७,४२,��,६९�.२९ ३३,�९,२१,���.२१ १�,००,००० ३४,०४,२१,���.२१

११००० कर ११ ७,९७,३९,१६७.३० ६,४७,२०,०७२.४७ ० ६,४७,२०,०७२.४७ �,०�,४७,४७७.�� ० �,०�,४७,४७७.��

१३०००
अनुदान

३१,�२,��,�३४ २९,३३,२०,९७२.४० ० २९,३३,२०,९७२.४० २७,७�,��,४७४.�� १�,००,००० २७,९०,��,४७४.��

संघीय
सरकार

१२ २९,७२,९�,�१० २७,�४,०१,२७�.�० ० २७,�४,०१,२७�.�० २४,३२,४�,००० १�,००,००० २४,४७,४�,०००

�देश सरकार १२ १,७६,६२,००० १,७६,६२,००० ० १,७६,६२,००० ३,०२,�७,�४१.�� ० ३,०२,�७,�४१.��

अ�त�रक
�ोत

१२ ३,२�,०२४ २,�७,६९६.६० ० २,�७,६९६.६० ४०,२२,९३३ ० ४०,२२,९३३

१४००० १,��,२१,३२६.४६ १,४३,�२,०��.४२ ० १,४३,�२,०��.४२ ९९,११,�४९.९� ० ९९,११,�४९.९�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अ�य राज�व

१�०००
िविवध �ाि�

२�,००,००० १�,९�,�६� ० १�,९�,�६� ९,०३,७��.�० ० ९,०३,७��.�०

ख. अ�य
�ाि�

१,१४,७०,११६.९२ १,७�,९�,७१४.२३ १,७�,९�,७१४.२३ ७,१७,४�,२१७.६� ७,१७,४�,२१७.६�

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� १,१४,७०,११६.९२ १,१�,६०,२२९.३३ ० १,१�,६०,२२९.३३ ६�,०६,९१�.३० ० ६�,०६,९१�.३०

धरौटी ० �७,३�,४�४.९० ० �७,३�,४�४.९० १,०२,३०,३��.३� ० १,०२,३०,३��.३�

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० �,४७,०७,९१७ ० �,४७,०७,९१७

भु�ानी
(ग+घ)

४�,७९,�०,१�३.३१ ३९,�९,��,२४०.१६ ३९,�९,��,२४०.१६ ४०,�०,७७,�४१.७६ २,०२,३२�.�४ ४०,�२,�०,१६७.६०

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

४४,६�,१०,०६६.३९ ३�,६७,७�,७२४.�२ ३�,६७,७�,७२४.�२ ३३,९१,३३,१�४.७० २,०२,३२�.�४ ३३,९३,३�,४�०.�४

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१� १२,७२,६३,७�१.�३ ११,�७,३�,�०�.१७ ० ११,�७,३�,�०�.१७ १०,३�,९७,९३�.३� ० १०,३�,९७,९३�.३�

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१� १२,४१,�४,��७.१२ १०,२६,०�,७�०.६� ० १०,२६,०�,७�०.६� �,१३,४�,६१९.०१ २,०२,३२�.�४ �,१�,�०,९४४.��

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५०००
सहायता
(Subsidy)

१� १९,३४,००० १�,१४,००० ० १�,१४,००० ७,६६,०२० ० ७,६६,०२०

२६०००
अनुदान

१� ४६,३०,००० ४�,९�,४४�.२७ ० ४�,९�,४४�.२७ ७२,६�,९००.७६ ० ७२,६�,९००.७६

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१� १,६७,�२,००० १,�६,०६,�९९.४९ ० १,�६,०६,�९९.४९ ३२,७�,०६४.३३ ० ३२,७�,०६४.३३

२८०००
अ�य खच�

१� १९,०४,४०० १६,�३,९�० ० १६,�३,९�० १,७�,�२,२१�.९७ ० १,७�,�२,२१�.९७

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१� १६,९�,७१,०�७.४४ १४,२०,३४,१३७.९४ ० १४,२०,३४,१३७.९४ १२,�३,२१,३९६.२� ० १२,�३,२१,३९६.२�

घ. अ�य
भू�ानी

१,१४,७०,११६.९२ १,२१,७९,�१�.६४ १,२१,७९,�१�.६४ ४०,�०,७७,�४१.७६ २,०२,३२�.�४ ४०,�२,�०,१६७.६०

कोषह� १,१४,७०,११६.९२ ९६,३०,�१३.०६ ० ९६,३०,�१३.०६ ६�,४३,६७�.२९ ० ६�,४३,६७�.२९

धरौटी ० २�,४�,७०२.�� ० २�,४�,७०२.�� ४६,९३,०९१.७७ ० ४६,९३,०९१.७७

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० �,४७,०७,९१७ ० �,४७,०७,९१७

ङ. यो वष�को
बचत (�यनु)

(३,०१,६३,७३८.६३) (७०,७०,८२७.६४) (७०,७०,८२७.६४) ��,��,९३४.१३ १२,९७,६७४.१६ ६�,�६,६०�.२९

च. गतवष�को ६,४७,००,६०�.७४ ६,४७,००,६०�.७४ ३,��,६६,१४२.६२ ३,��,६६,१४२.६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(३,०१,६३,७३८.६३) �,७६,२९,७७�.१० �,७६,२९,७७�.१० ४,४१,��,०७६.७� १२,९७,६७४.१६ ४,�४,�२,७�०.९१

ब�क तथा
नगद बाक�

२४ �,७६,७९,७७�.१० �,७६,७९,७७�.१० ४,�४,�२,७�०.९१ ४,�४,�२,७�०.९१

३ अ�तरसरकारी अ��तयारी
अ�तरसरकारी अ��तयारीवाट �ा� काय��म

आ�थ�क ��थित
२०७७।७८

अ�तर सरकारी अ��तयारी िनकासा/खच�

ग�रव संग िब�वे�वर काया�कम� ७६१०००

�थानीय तह �शासिकय भवन पूवा�धार िवकास काय��म ९५०००००

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म ५६१७६७३.५६

एिककृत �वा��य पुवा�धार िवकास काय��म ३२३३००००

सामा�जक सुर�ा काय��म ५६२७८२०१

ज�मा १०४४८६८७४.५६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापर��णको �ममा देहाय बमोिजम �॰२०२५४०७५।३० असलु भई दािखला भएको छ ।

�स॰नं �ववरण असलु� रकम
१ संघीय शसत�तफ�  �फता� गन� बाँक� रकम १९५०००००
२ सामािजक सरु�ाको बाँक� रकम �फता� ५७०८३०

ज�मा २००७०८३०

५ लेखापरी�णको �समा
लेखापर��ण काय�लाई थप �यवि�थत गद� लैजाने नी�त अन�ुप यस पटक NAMS(Nepal Audit Management System) माफ� त छनौट ग�रका जोिखमका आधारमा �व�ीय �ववरण र सोसंग स�बि�धत कागजात पर��ण
ग�रएको छ । प�हलो पटक वेभ वेस ��तवेदन जार� ग�रएको हुँदा ��तवेदनमा समेत सोको �भाव पन� स�ने हुँदा देिखएका �टु�लाई प�रवत�न गद� ल�गने छ ।

६ बैक िहसाब िमलान

६.१ �थानीय 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 एिकन गरी ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गनु�पद�छ ।

खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� बँैक �टेटमे�ट अनुसार बाँक� बढी बँैक मौ�दात

चालु खाता ० ४८२९४९८.११ ४८२९४९८.११

पंु�जगत खाता ५०००० ४५०२६४३.२३ ४४५२६४३.२३

संिचतकोष १६४६११५६.३४ ३१८७७३०७ १५४१६१५०.६६

ज�मा १६५१११५६.३४ ४१२०९४४८.३४ २४६९८२९२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.२ · �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
· लेखापरी�णका �ममा ब�क नगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन।
· कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट िशष�कगत बैक नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार बैक मौ�दात ऋणा�मक रहेको तथा �थानीय तहका सबै खाताह�को एकमु�
िहसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा
महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा
लेखा�न गरेको पाइयो ।

७ अनुदान िफता� 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वषा��तमा खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन�
�यव�था रहेको छ । �ा� िववरण अनुसार २०७8 आषाढ मसा�तस�ममा अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको संघीय सरकारतफ�  �.२४६९१५३४।- म�ये �.५००८२८८।- िमित २०७८।४।८ मा र
�.१९५०००००।- िमित २०७८।९।२८ मा गरी �.२४६०८२८८।- िफता� गरी �.१८३२४६।- िफता� गन� बाँक� दे�खएकोले िफता� गरी �माण पेश ह�नुपन� �

१८३,२४६

८ खच� खाता 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पन�मा यस आ�थ�क
वष�को अ��य स�म चालु खच� खाता तफ�  �.४८२९४९८/- र पँुजीगत खच� खाता तफ�  �.४५०२६४३/- मौ�दात नै रहेको ह�दा �थाना�तरण गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर
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९ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहले एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस नगरपा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार
रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास ४५१७२२३६ ३९१८०४४१ ८६.७४

सामा�जक �े� १७९७३७११९ १६१२०७८३१ ८९.६९

पूवा�धार िवकास �े� १४७३४४५९८ ११७४८०५७९ ७९.७३

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १७१७३६१२ १३२७९७२१ ७७.३३

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ५७०८२५०० ५५६२७१५० ९७.४५

ज�मा ४४६५१००६६ ३८६७७५७२४ ८६.६२

१० चौमा�सक खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७६ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा
काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पँुजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।

िशष�क ज�मा �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहना

पंुजीगत १४२०३४१३७ २१२१५९२७ ३३४१०९५६ ८७४०७२५४ ४७५७३९९१

�ितशत १०० १४.९४ २३.५२ ६१.५४ ३३.४९

�ा� िववरणको िव�लेषण गदा� कुल खच� म�ये ६१.५४ �ितशत खच� ते�ो चौमा�सकमा र आषाढमा मा� ३३.४९ �ितशत काम भएको दे�ख�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 ।

११ ल�य �गित ��थित 

आ�थ�क काया�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम २२ अनुसार काया�लयले वािष�क �ितवेदन तयार गरी तालुक काया�लयमा पठाउनु पन� र तालुक काया�लयले भौितक एवं िव��य
�गितको सिम�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िनयमको उ� �यव�था अनुसार सबै कारोबारको भौितक एवं िव��य �गित तयार गरेको छैन । सो पेश नभएबाट बािष�क ल�य अनुसारको �गित हा�सल
भए नभएको िब�लेषण गन� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर
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१२ 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 �ी िनम�ला दहालले २०७७।३।१० गते �.४० करोड ४ लाख १४ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।१४ मा पा�रत भएको
छ । यसैगरी �थािनय तहका �मुखले २०७७।३।१७ मा �मुख �साशिकय अ�धकृतलाई अ��तयारी िदएको पाइयो ।

१३ दरव�दी र पदपुत� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा�
स�ठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा स�ठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ८९ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म
�मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ८१ जना पदपूित� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �ािव�धक पद इ��जिनयर सिहत ८ पदह�
�र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित�
गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१४ आ�तरीक िनय��ण �णाली 

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 ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ 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 २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा नगरेको ।
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।
स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड बनेको छैन ।

राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख पूण� नभएको ।
स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड बनेको छैन् ।
संर�ण र उपयोग नीित तथा मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको अनुगमन गरेको छैन

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यमकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यमकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन ।

�म भौचर
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�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा
दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।

�थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको
ि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 ।

कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत
गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ र ८ मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
�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
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको
पाइएन ।
पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा� उपभो�ा सिमितको तफ�  बाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�मा सो गरेको दे�खएन ।
वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
शुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३।१२।२५को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको लगत तयार
गरेको पाईएन ।
स�परी�ण गो�वारा अिभलेख राखेको पाइएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ समाना�तर काय��म 

�थानीय तहले आ�नो �े�मा अनु�पादक, पँुजी वृि� नह�ने, मह�वाकां�ी एवं िवतरणमुखी योजनाह�लाई िन��सािहत गद� उ�पादनमुलक योजनाह�मा बजेट िविनयोजन गनु�पद�छ । नगरपा�लकाको आ�नो
आ�त�रक �ोत पया�� भई िवतरणमुखी योजनाह� नै सव�स�मतीले छनौट गरेमा पनी नेपाल सरकारले �दान गरेको सुिवधामा दोहोरो नपन� गरी काय�िव�ध �वीकृत गरेर मा� काया��वयनमा �याउनु पद�छ । नेपाल
सरकारले सामा�जक सुर�ा काय��म अ�तरगत जे� नाग�रक, एकल मिहलालाई मा�सक �पमा सामा�जक सुर�ा भ�ा �दान गद� आएको छ । �य�तै �वा��य काय��म अ�तरगत गभ�वती मिहलालाई �वा��य
सं�थामा आई गभ�वती जाँच गराउँदा यातायात खच� तथा सु�केरी ह� ँदा पोषण भ�ा समेत िदँद ैआएको छ । �य�तै मुटु, �या�सर, मृगौला ज�ता कडा एवं िदघ� रोगीह�लाई अ�पतालमा उपचार गदा� ला�े उपचार
खच�मा �.१ लाख स�मको खच� नेपाल सरकारले िदँद ैआएको छ ।संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च नं १४ िमित २०७८।५।१५ को प�अनुसार सामा�जक सुर�ा र ग�रबी िनवारण िवषय
संघको अ�धकार सुिचिभ� रहेकोले संघले संचालन गरेका सामा�जक सुर�ाका काय��ममा समाना�तर थप काय��म संचालन नगन� नगराउन अनुरोध ग�रआएकोमा यो वष� काया�लयले यातायात खच� तथा
सु�केरी ह� ँदा पोषण भ�ा,मिहला �वयंसेिवकालाई �ो�साहन भ�ा, दीघ� रोगीलाई उपचार खच� आिदमा समाना�तर काय��म संचालन गरेकोले य�तो काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

१६ िभलेज �ोफाइल 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक
अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था
बमो�जम �ोफाइल तयार गरेको पाइएन ।

१७ अवकास कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो
रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले क�याणकारी कोष �थापना गरेतािपन यस वष� कुनै रकम ज�मा गरेको दे�खएन । साथ ैउ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट
कुनै ऐन कानूनको �यव�था भएको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ थप काय��म 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम पा�लकाले बािष�क बजेट तथा काय��म तयार गदा� काया��वयन ग�रने आयोजना सं�या/काय��म र ख�रद िव�ध िनधा�रण गरी सभावाट बजेट पा�रत
गराउनु पद�छ । सभाले छनौट गरेका योजनाह� �ित�पधा��मक तवरले स�प� गन� समय तोिक बजेट तयार गनु�पद�छ । पा�लकाले गाउँ सभावाट �वीकृत काय��म अनुसारका योजनाह� संचालन गरी ती
योजनाह�मा िविनयो�जत बजेट प�रचालन गनु�पन�मा यस वष� पा�लकाले सभावाट पा�रत योजना बाहेकचालु शीष�कवाट खच� ह�ने गरी थप योजना बनाई देहायका काय��म गरेको पाइएको र सो योजनाह� पुनः
सभाले अनुमोदन समेत गरेको नपाइएकोले िनयमस�मत नद�खएको �

�स॰नं काय��मको नाम खच� रकम

१ अिफस पािक� ङ िनमा�ण ८०७०८०

२ वडा नं ३ ��याव क�भट� िनमा�ण ८६६०६०

३ िव�ालय मम�त ४६६४८१

ज�मा २१३९६२०

२,१३९,६२०

१९ 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 िवतरण
गन� सिकने गरी काय�िव�ध तयार नगरी यस वष� हा�ी िपिडत, बढी िपिडत, िदघ� रोगी उपचार खच� आिदमा आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । पा�लकाले काय�िव�ध अनुसार खच� गरी िमत�यियता कायम गनु�
पद�छ ।

२० िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय ठीक र िव�वसिनय रहेको तथा दोहोरो ह�ने गरी भु�ानी भएको छैन भ�े कुरामा �यान
िदनुपन� उ�ेख छ । काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प� िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�नु पन�मा यथाथ� िववरण खु�ने गरी िव�ालयगत िनकासा अिभलेख राखेको
छैन । जसबाट िव�ालयलाई वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको रकम बारे यथाथ� िववरण �ा� गन� किठन ह�ने भएकाले िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र खाता अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।

२१ िश�क दरब�दी र पदपुत� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका २१ सामुदाियक
िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स िव�ालयकोनाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

�थायी अ�थायी राहत

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ �ी शागर आ.िव चुलाचुली १ इलाम २ २ २ ० ० २९

२ �ी जनता मा.िव.चुलाचुली १ कमल १७ १७ ७ ४ ६ ३७४

३ �ी िशव�योित आ.िव चुलाचुली १ इलाम ५ ५ २ २ १ १३४

४ �ी जनता मा.िव.चुलाचुली २ बा�गोठे २३ २३ १८ ५ ० ७२९

५ �ी प�क�या आ.िव चुलाचुली २ इलाम ६ ६ ३ १ २ २७०

६ �ी सूय�दय आ.िव. चुलाचुली ३ इलाम ५ ५ ३ २ ० १०१

७ �ी िकराँते�वर मा.िव चुलाचु�ल ३ इलाम १८ १८ ११ २ ५ ४६३

८ �ी बाल�योित मा.िव.चुलाचु�ल ४ इलाम २१ २१ १४ ० ७ ५०१

९ �ी िकराँतचोलुङ आ.िव. चुलाचु�ल ४ इलाम ४ ४ १ २ १ ५२

१० �ी भानु मा.िव चुलाचुली ५ इलाम १८ १८ ७ ४ ७ ४०५

११ �ी बाँझोगाउ मा.िव चुलाचली ५ इलाम १३ १३ ७ ३ ३ २५२

१२ �ी गीता�ज�ल आ.िव.चुलाचु�ल ६ इलाम ७ ७ ६ ० १ १२०

१३ �ी चुलाचुली आ.िव चुलाचु�ल ६ इलाम २ २ १ १ ० ३७

१४ �ी नारायण �योित आ.िव चुलाचुली ६ इलाम २ २ १ १ ० १८

१५ �ी शिहद�मृित आ.िव चुलाचुली ६ इलाम २ २ १ ० १ १९

१६ �ी सर�वित आ.िव.चुलाचुली ६ इलाम १ १ १ ० ० ३

१७ �ी िम�लाचोङ मा.िव. चुलाचुली ६ इलाम ९ ९ ६ २ १ ८८

१८ �ी सगरमाथा आ.िव चुलाचुली ६ इलाम ३ ३ २ १ ० २२

१९ �ी रा�� �ेमी मा.िव चुलाचुली ६ इलाम ११ ११ ३ २ ६ १८६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० �ी सूय��योित आ.िव चुलाचुली ६ इलाम २ २ १ १ ० २०

२१ �ी देिव�मृित आ.िव.चलाचुली ६ इलाम १ १ ० १ ० ११

ज�मा १७२ १७२ ९७ ३४ ४१ ३८३४

२२ िव�ालय भौितक पुवा�धार 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा भौितक िनमा�ण सुधार काय��म स�ालन गन� �थानीय तह��थत स�पुण� िव�ालयह�को अनुसूची ५ मा उ�े�खत मापद�डका आधारमा भौितक सव��ण गरी
आव�य�ाको आधारमा �ाथिमकता�म िनधा�रण गरी सुचका� सिहतको िववरण तयार गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले सोही �यव�था बमो�जम �ाथिमकता�मका आधारमा िव�ालय छनौट गरेको पाइएन।

२३ िनजी िव�ालय �यव�थापन 

अिनवाय� तथा िनशु�क िश�ा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा �च�लत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएतापिन यो ऐन �ार�भ भए पिछ िनजी लगानीका िव�ालय र साव�जिनक शैि�क
गुठी अ�तरगत स�ालन गरेका सो िव�ालयका िव�ाथ� सं�याको आधारमा िव�ालयले �ार�भीक वालिवकास क�ा दे�ख बा� क�ा स�मका कूल िव�ाथ� सं�याको देहाय बमो�जम िव�ाथ�लाई िनशु�क िश�ा
�दान गन� �थान आर�ण गनु� पन� �यव�था छ । यस नगरपा�लका �े� िभ� िनजी लगानीमा स�ा�लत िव�ालयह�ले िनयममा �यव�था भए बमो�जम िनशु�क िश�ाका लािग आर�ण �यव�था गरेको िववरण पेश
भएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�न पद�छ ।

िव�ाथ� सं�या िनशु�क िश�ाका लािग आर�ण सं�या कैिफयत

५०० जना स�म क��तमा १० �ितशत

५०० जना दे�ख ८०० जना स�म क��तमा १२ �ितशत

८०० जना भ�दा बढी क��तमा १५ �ितशत

२४ अनुदान रकमको उपयोिगता 
काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार छा�वृ�� तथा पा�पु�तक दोहोरो नपन� गरी िवतरण गन� �यव�थाका लािग काया�लयले अनुगमन गनु�पद�छ । काया�लयले िव�ालयह�लाई यस आ.व. मा छा�वृ�� बापत
�.४५५६००/-, िनशु�क पा�पु�तक बापत �.१७११४६६/- र िदवा खाजा बापत �.६६८३०५/- गरी २१ िव�ालयह�लाई �.२८३५३७१/- िनकासा िदएको छ । तर उ� िनकासा रकम तोिकएको �कृया
अनुसार िवतरण भए नभएको तथा दोहोरो परे नपरेको स�ब�धमा काया�लयले अनुगमन गरेको छैन । जसबाट सो रकमको सही उपयोग स�ब�धमा सुिन��चत ह�ने आधार दे�खएन । तसथ� काया�लयबाट िनकासा
ह�ने रकम दोहोरो नह�ने तथा तोिकए बमो�जम िवतरण गन� �यव�थाका लािग िनर�तर अनुगमन मू�या�न ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ सामा�जक परी�ण र िव�ीय लेखापरी�ण 

िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ बमो�जम यस गाउँपा�लका अ�तग�तका ८ मा�यिमक िव�ालय र १३ आधारभुत िव�ालयलाई �मशः १५ हजार र १० हजारका दरले
साव�जिनक परी�ण तथा लेखापरी�ण बापत �.२५००००/- लेखापरी�ण अनुदान िदएकोमा सामुदाियक िव�ालयले लेखापरी�ण जवाफदेिहता सुिन��चतताका साथ दो�ो चौमा�सक िनकासा िदँदास�म
सामा�जक परी�ण �ितवेदन अिनवाय� �पमा पेश गनु�पन�मा लेखापरी�ण अव�धस�म आ�थ�क तथा सामा�जक लेखापरी�ण �ितवेदन �लएको दे�खएन । िनयममा �यव�था भए बमो�जमको काय� गराउनेतफ�
काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

२६ आ�दानीको अिभलेख 

पा�लकाले िविभ� �ोतको आ�दानी संकलन गदा� यथास�भव स�टवेयरको �योग गरी बैि�ङ �णाली माफ� त गनु�पद�छ । पा�लका अ�तग�तका सबै वडाह�मा उ� स�टवेयर सुिवधा उपल�ध ह�न नसक� �यानुवल
तवरले नगदी र�सद माफ� त आय संकलन गनु� पन� अव�थामा नगदी र�सदको आ�दानी खच� र बाँक�को �प� अिभलेख दे�खने गरी नगदी र�सद िनय��ण खाता तयार गरी �योग भएका नगदी र�सदको दिैनक
आ�दानीलाई दिैनक आ�दानी खातामा �िव� गरी सो को दिैनक जोड ज�मा देखाई तोिकएको समय िभ�ै नगद रकम बँैक दा�खला गरी आ�दानीको िहसाबलाई �प� र पारदश� बनाउनु पद�छ ।
पा�लकामा यस वष� पा�लकाको तफ� बाट �.७३१८५०७/- र अ�य स�पूण� वडाह�को �.४००२७४३/- गरी ज�मा �.११३२१२५०/- आ�दानी भएको छ । नमुना छनौट गरी पा�लकाको काया�लय तथा बढी आय
आज�न गन� वडा नं. १ र ५ को आ�त�रक आय प�र�ण गदा� वडा नं. १ को आय �.९०६६७३÷ र वडा नं. ५ को आय �. ५५९९५७/- दे�खयो । वडाह�ले आ�दानी रकम बँैक दा�खला गदा� १ मिहना दे�ख २
मिहना स�म िढला गरी बँैक दा�खला गरेको दे�ख�छ। तसथ� पा�लकाले अ�तग�तका सबै वडाह�लाई आ�दानी रकम यथासमयमै बँैक दा�खला गन� गरी कडाईका साथ कारवाही गनु�पन� दे�खयो ।

२७ मे�सन मम�त तथा इ�धन खच� 
�थानीय तहले आ�नो नाममा रहेका इ�काभेटर ,�याक हो लोडर ज�ता हेभी मेिशनको काय� स�चालन स�ब�धी काय�िव�ध �वीकृत गरी सो अनुसार आय आज�न समेत ह�ने गरी स�चालन गनु�पद�छ । यस वष�
पा�लकाले �याक हो लोडरवाट �.१३०२६९९।- आ�दानी जनाएकोमा �याक हो लोडरको लािग पटक पटक िविभ� काममा �योग गरेको भनी इ�धन वापत �.१५५९६३६।- र मम�त वापत �.८४९३१०।- गरी
ज�मा �.२४०८८४६।- खच� गरेको दे�खयो । मे�सनको आ�दानीको तुलनामा खच� अ�या�धक ह�न गएको छ य�तो काय�मा िनय��ण गन�तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ ।

२८ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी
रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त पा�लकाले यस वष� सडक �तरो�ती अ�तग�तको सो�लङ काय�, पैदल माग�, �संचाइ कुलो मम�त आिद काय��म स�ालन गराई �.६१३२७६३।-
खच� गरेको छ । काय��ममा लि�त वग�लाई १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला खच� लेखेको दे�ख�छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना
तथा दीघ�कालीन रोजगारी �ृजना भएको छ भ� सिकएन।

२९ �कोप �यव�थापन कोष

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.१ कोष तफ�  –यस पा�लकाले �कोप �यव�थापन कोषको नामवाट कोष खडा गरी काय�िव�ध बनाई कोिभड िनय��णको काय� स�ालन गरेको दे�ख�छ । यस कोषमा गत वष�को अ�या �.३४३१०१/- र यस वष�को
आ�दानी �.७७८२५७६/- गरी ज�मा �.८१२५६७७/- आ�दानी भएकोमा �.७९१४६१८/- खच� भई �.२११०५९/- मौ�दात रहेको दे�ख�छ।कोषवाट कोिभड िनय��णको काय�मा देहाय अनुसार खच� भएको
दे�ख�छ ।

�स नं िशष�क रकम

१ �वारे�टाइन �यव�थापन २२२४८६५

२ खाना/खाजा ८४४१६१

३ औष�ध तथा सामान ख�रद ८२०३२९

४ अ�थायी कोिभड अ�पतालका कम�चारी पा�र�िमक ५०००००

५ �ो�साहन ७४७९२२

६ सवारी भाडा ४५१५४०

७ जनचेतना तथा सुचना �सारण १४५०००

८ आ�थ�क सहयोग तथा अ�य १९८०८०१

ज�मा ७९१४६१८

२९.२ काय�िव�ध – पा�लकाले िवपद ् �यव�थापन कोष स�ालनको लािग काय�िव�ध बनाएर मा� कोषवाट खच� गनु�पन�मा काय�िव�ध बेगर उपरो� शीष�कमा खच� गरेकोले काय�िव�ध बनाइ खच� गन�तफ�  काया�लयको
�यानजानु पद�छ । 

२९.३ अिभलेख �यव�थापन– पा�लकाले कोिभड िनय��णको लागी यस कोषवाट ख�रद गरेको औष�ध लगायत सामानह�को छु�ै अिभलेख राखेको दे�खएन । यसवाट कोिभड िनय��ण काय�मा वा�तिवक �पमा कित
औष�ध �योग भएको भनी यथाथ� नदे�खने ह�दा कोिभड िनय��णको लागी िविनयो�जत रकमवाट ख�रद सामानको छु�े अिभलेख खाता रा�नुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

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

२९.५ �ज��स �यव�थापन – पा�लकाले कोिभड-१९ को �यनुीकरण स�ब�धमा यस वष� संघीय सरकारवाट �.१००००००/ र पा�लकावाट �.६५०००००/- िनकासा �ा� गरेको दे�ख�छ । यस स�ब�धमा भएको स�पुण�
आ�दानी अ�य संघ सं�थावाट �ा� भएको नगदी �ज�सी वा उपकरण अव�था खुलाएको पाइएन। गाउँ काय�पा�लका र गाउँसभाबाट यस स�व�धी आ�दानी खच� अनुमोदन र �वीकृती गरी साव�जिनक�करण गरेको
छैन । ख�रद सामा�ी िवतरणको �यव��थत भरपाई अिभलेख समेत राखेको पाइएन ।

३० पे�क� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७को प�र�छेद ५अनुसार तोिकएको �याद िभ� पे�क� फ��यौटगनु�पन�मा िन�नअनुसारको पे�क�आ�थ�कबष�कोअ��यस�म फ��यौट नभई बाँक�
रहेकोले िनयमानुसारअसुल फछ् य�ट ह�नुपद�छ।

पे�क� �लनेको नाम पे�क� िदएको िमित पे�क� रकम पे�क�को िक�सम

�याद नाघेको �याद ननाघेको

कुमार।ओम साइराम जे.िभ. २०७८।१।२४,

२०७८।२।१७
० २२३००००० मोिवलाइजेशन

िव ए�ड िव।�लेट।जटे�वर जे.िभ. २०७७।१२।१९ ० १७००००० मोिवलाइजेशन

िव�ान क��ट��सन २०७७।८।१७ ० ७०००० मोिवलाइजेशन

ज�मा २४०७००००

�म भौचर
न�बर
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३१ �ोिभजनल सम 

साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ र िनयमावली २०६४ अनुसार साव�जिनक िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तथा स�झौताको िव.ओ.�य.ु मा �ोिभजनल सम आइटममा समावेश गरेको रकमको छु�ै लागत अनुमान
तयार गरी िबल अनुसारको रकममा� भु�ानी िदनुपद�छ।काया�लयले िन�न िनमा�ण काय�का िनमा�ण �यवसायीलाई �ोिभजनल सम आइटममा रहेको रकम भु�ानी गदा� केहीमा िवलमा उ�े�खत रकम भ�दा बढी र
केहीमा िवल बेगर भु�ानी िदएको दे�खयो । यसरी ऐन, िनयममा भएको �यव�था भ�दा बढी भु�ानी िदएको �.६२०१९३।असुल ह�नुपन� �

ठे�का नं िनमा�ण �यवसायी योजनाको नाम भु�ानी भएको
इ��जिनयरीङ िनद�शन र
�यावटे�

िवल अनुसारको
रकम

भु�ानी भएको िवमा
रकम

िवल अनुसारको िवमा
रकम

बिढ रकम

२-२०७४।
७५

ड� ागन जटे�वर सुपरीयर
जे.िभ.

गाउपा�लका भवन िनमा�ण पिहलो
तला

० ० ५००००० १२०००० ३८००००

६-२०७७।
७८

फा�गुना िनमा�ण सेवा िहमाली माग� कालोप�े ३०००० ० ० ० ३००००

२४-०७६।
७७

िव�ान क��ट��सन िहमाली माग� कालोप�े-१ ५०००० ० १००००० ५२१६६ ९७८३४

३२-२०७६।
७७

िव�ान क��ट��सन िहमाली माग� कालोप�े-२ ५००००
०

१००००० ३७६४१ ११२३५९

ज�मा ६२०१९३

६२०,१९३

३२ 51-
2077-
3-8

विढ खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ अनुसार काया�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� गो�वारा भौचर साथ संल� िवल भरपाईको जोड ज�मा अनुसार ह�न आउने रकम मा� खच�
ले�नुपद�छ । िशव ओरक िमलन पोखरी पय�टन िवकास िनमा�णका िनमा�ण �यवसायी देवीडाडा िनमा�ण सेवाको संल� िबल भरपाई अनुसार �.११८७६८६।- खच� ले�नु पन�मा �११८९९८०।- खच� लेखेकोले बढी
खच� लेखेको �२२९४।- असुल गनु�पन� �.

२,२९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ जमानतको अव�ध 

साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ११० मा काय� स�पादन जमानतको अव�ध �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा १ मिहना वढीको ह�नुपन� �यव�था छ ।िन�न िनमा�ण �यवसायीको काय�स�पादन जमानतको अव�ध
देहाय बमो�जम मा� रहेकोले �याद थप गराई काय�स�पादन जमानत �लनु पद�छ ।

ठे�का नं र िनमा�ण �यवसायी काय� स�प� गनु� पन� िमित काय�स�पादन जमानतको िमित

११-२०७७।७८
देवीडाडा िनमा�ण सेवा

िशव ओरक िमलन पोखरी पय�टन िवकास िनमा�ण २०७८/२/३० २०७८/५/१०

१८-२०७७।७८
अजु�नधारा िनमा�णक�पनी �ा.ली. रा��  �ेिम मा.िव. घेरावार

२०७८/३/१५ २०७८/३/३०

२१-२०७७।७८ जमुना क��ट��सन ए�ड जमुना स�लायस� िनमा�ण िव�गाउ ��याव क�भट� २०७८/३/१५ २०७८/४/२

२५-२०७७।७८
िव�ान क��ट��सन

ितनकुने पय�टिकय �े� िवकास काय��म २०७८।३।१५ २०७८।८।३

३२-२०७६।७७
िव�ान क��ट��सन

िहमाली माग� सडक कालोप�े २०७७।६।२५ २०७८।३।२३

३४ नन फाइलर 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८(१) मा करदाताले ��येक मिहना आफूले वुझाउनुपन� मू.अ.कर रकम तथा सो को िववरण �वयं िनधा�रण गरी सो मिहना समा� भएको २५ िदनिभ� बुझाउनुपन�
�यव�था छ । काया�लयले देहायको फम�लाई मू�य अिभवृि� कर भु�ानी गरेकोमा आ�त�रक राज�व िवभागको वेब साइटबाट �थायी लेखा न�बर सच� गदा� उ�फम� नन फाइलर रहेको (मू.अ.कर िववरण दा�खला
नगरेको) दे�खएकोले िन�नानुसार � १०१२९०.। को कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� �.

ठे�का नं िनमा�ण �यवसायीको नाम �थायी लेखा नं मु�यअिभवृ�ी कर Non filer Since

२१।२०७७।७८ जमुना क��ट��सन ए�ड जमुना स�लायस� ६०३६५९०७८ १०१२९० २०७७।M।१२

१०१,२९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ िवमा 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक १० लाख �पैया भ�दा बढी मु�यको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसाियले िनमा�ण स�ब��ध औजार,
उपकरण, कामदार आिदको िवमा गराउनुपन� �यव�था छ । देहायका योजनाह�मा उपयु�� िनयममा �यव�था भए बमो�जम िवमा गरेको छैन। संरचना िनमा�ण काय�को जो�खम घटाउन अिनवाय� िवमा गराउनु पद�छ ।

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी कवोल अंक

िशव ओरक िमलन पोखरी पय�टन िवकास िनमा�ण देवीडाडा िनमा�ण सेवा ११९८२२३

३६ पे��क जमानत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३(४) मा ब�क जमानतको मा�य अव�ध ख�रद स�झौतामा उ�ेख भएको पे�क� फछय�ट गनु�पन� अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहनाभ�दा बढी अव�धको ह�नुपन�
उ�ेख छ । काया�लयबाट गाउपा�लका भवन तला थप/सेिमनार हल/क�पाउ�ड वालका िनमा�ण �यवसायीलाई िन�नानुसारको पे�क� �दान गरेकोमा िनमा�ण �यवसायीले स�झौता अनुसारको काय� समयमा नगरेको
कारणबाट पे�क� फ��यौट ह�न नसकेको तथा िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको पे�क� जमानतको मा�य अव�ध समेत समा� भइसकेकोमा लेखापरी�ण अव�ध (२०७८।९।२२) स�म पिन पे�क� जमानतको मा�य
अव�ध थप भएको �माण पेश ह�न आएन । अतः देहाय अनुसार �.१७०००००।- को पे�क� जमानतको मा�य अव�ध थप भएको �माण पेश ह�नुपद�छ ।

ठे�का नं िनमा�ण �यवसायीको नाम पे�क� बाँक� रकम बैक जमानत मा�य अव�ध

८।२०७६।७७ िव ए�ड िव।�लेट।जटे�वर जे.िभ. १७०००००। २०७८।३।१३

३७ जिटल संरचना िनमा�ण 

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

उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

भानु मािव भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भवन िनमा�ण ३६०००००

३८ उपभो�ा सिमितलाइ विढ भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७अनुसार खच�को गो�वारा भौचरसाथ संल� िवल भरपाई, स�झौता एवं काय� स�प� �ितवेदन अनुसार ह�न आउने रकम भ�दा बढी खच� ले�न
ह� ँदनै ।संिघय सांसद अ�तग�तको चाजो खोला उ�र एकल�य चोक ह�द ैमंगला�सि� जाने वाटो �तरउ�ती उपभो�ा सिमतीसंग काया�लयको � ९७०००० र �मदान � १०१७६३ समेत � १०७१७६३ को
सं�झौता भएकोमा सं�झौता वमो�जमको काय� स�प� भएको छ ।सं�झौता अनुसार काया�लयबाट � ९७००००मा� भु�ानी ह�नुपन�मा� १०००००० भु�ानी भएकोले विढ भु�ानी � ३०००० सिमतीवाट असुल
ह�नुपन� �..

३०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ �गती �ितवेदन 

काय��मकाय��वयन पु��तकाको अनुसूची-७ मा िव�ालयह�ले भवन िनमा�ण, नयाँक�ा कोठा िनमा�ण, भवन मम�त, शौचालय िनमा�ण लगायतका भौितकिनमा�ण काय�को काय� स�प� �ितवेदन तोिकए बमो�जमको
ढाँचामा स�ब��धत �ािव�धकवाट तयार गन� लगाई �थानीय तहका िश�ा अ�धकृत/�शासक�य �मुख,�ािव�धक कम�चारी, स�ब��धत िव�ालयका �.अ. तथा िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य�वाट समेत
�मािणत गराई िव�ालय र �थानीय तहमा एक/एक �ित रा�ने �यव�था िमलाउनु पन�छ भ�े उ�ेख छ । काया�लयले देहायका िव�ालयह�लाई भौितक िनमा�ण काय�को लािग रकम िनकासा िदएकोमा
बषा��तस�ममा पिन काय�स�प� नभएकोले काय�स�प� गरी सोको �ितवेदन पेश ह�नुपन� �... ९००००००।

िव�ालयको नाम िनमा�ण काय� �वीकृत बजेट

िशव�योितआ.िव. चुलाचुली १ २ कोठे िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

प�क�या आ.िव. चुलाचुली २ २ कोठे िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

भानु मा.िव. चुलाचुली ५ २ कोठे िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

शिहद�मृित आ.िव. चुलाचुली ६ २ कोठे िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

रा�� �ेमी मा.िव. चुलाचुली ६ २ कोठे िव�ालय भवन िनमा�ण १८०००००

ज�मा ९००००००

९,०००,०००

४० अ�ीम 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�े �.१८०१०/- अि�म कर क�ी नगरेको एवं घटी क�ी गरेकोले उ�
रकम असुल ह�नुपन� �...

�स.नं. करको �कार भु�ानी �लनेको नाम भु�ानी िववरण भु�ानी/
वीजक रकम

कर रकम

१ अि�म कर १.५ �ितशत रा�� �ेमी मािव आइ �स िट �यावका सामान ख�रद ५५०७१७ ८२६०

२ ,, प�चक�या आिव पु�तकालयको सामान ख�रद ६५०००० ९७५०

ज�मा १८०१०

१८,०१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ ३३ २०७७-९-२ िवतरण �माण 

िव�ालयमा अ�ययनरत िकशोराव�थाका छा�ाह�लाई आव�यक सेिनटरी �याड स�ब��धत िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी �ा� सामान िव�ालयले �ज�सीमा अिभलेख राखी छा�ाह�को नाम नामेसी �प� खु�ने
गरी िवतरण गरेको अिभलेख समेत रा�नु पन� �यव�था काय�िव�धमा उ�ेख छ। पा�लकाले यस आ.ब.मा २२८६० �याकेट सेिनटरी �याड ख�रद गरी �.११९११०३।- खच� गरेको छ। पा�लकाले ख�रद गरेको
सेिनटरी �याड िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरी िव�ालयह�ले स�ब��धत छा�ाह�को नाम नामेसी �प� खु�ने गरी िवतरण गरेको अिभलेख राखेको �माण पेश ह�नुपन�मा सो भएको पाइएन। कोिभड-१९ को
कारणले िव�ालय ब�द भएको अव�थामा ती सामान ख�रद गनु�पन� अव�था नदे�खएको तथा लामो अव�धस�म मौ�दात रा�दा सामानको गुण�तरमा �ास ह�ने अव�था रहेको समेत दे�खएको छ। वा�तिवक
आव�यकताको आधारमा ख�रद नह� ँदा खच�मा िमत�यियता राखेको पाइएन । तसथ� ख�रद भएको सेिनटरी �याड �भावकारी �पमा उपयोग भएको �माण पेश ह�नुपन� �...

१,१९१,१०३

४२ १३२ २०७८-२-२६ �सकाइ सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म 

कोिभड-19 का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सहजीकरणका लािग शैि�क काय��म अनुसार पा�लकाले अ�तग�तका आधारभुत तहका सबै िव�ालयका लािग सुचना तथा संचार �िव�धमा आधा�रत िश�ण
�सकाई �यव�थापन गन�, िव�ालयमा �वा��य सुर�ा सामा�ी �यव�थापन गन� र िव�ाथ�ह�लाई गृहकाय� तयार गरी िश�ण सु�िढकरण गन� देहाय बमो�जमका िव�ालयलाई रकम िनकासा भएकोमा उ� रकमवाट
सुचना तथा संचारमा आधा�रत िश�ण �सकाई �यव�थापनको लािग इ�टरनेट जडान, जिडत इ�टरनेटको शु�क भु�ानी र �वा��य सुर�ाका मापद�ड िवकास गन� खच� गरी सोको िवल भरपाई र िववरण पेश गनु�
पन� तथा पा�लकाले स�पािदत काय�ह�को िनयिमत अनुगमन तथा सुप�रवे�ण गरी काय� �गित तयार गनु�पन�मा सो भए गरको नपाइएको साथै िन�नानुसार िनकासा भएको �.११९२६००।- स�ब��धत �े�मा
उपयोग भएको छ भ�े आधार नभएकोले सोको िवल भरपाई तथा अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� �...

�स
नं

काय��म िनकासा
रकम

१ िव�ालयका लािग सुचना तथा संचार �िव�धमा आधा�रत िश�ण �सकाई �यव�थापन गन� १२ वटा िव�ालयलाई �ित िव�ालय एकमु� �.१२ हजारका दरले १४४०००

२ िव�ालयमा �वा��य सुर�ा सामा�ी �यव�थापन गन� सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत पुव� �ाथिमक क�ा दे�ख क�ा १२ स�मका ३७९३ िव�ाथ�लाई �ित िव�ाथ� �.२००/- का
दरले

७२८६००

३ ��येक ह�ाका लािग गृहकाय� तयार गन� ८ मा�यािमक िव�ालयलाई � २० हजार, २ आधारभुत िव�ालयलाई � १५ हजार र १० �ाथिमक िव�ालयलाई � १० हजारका दरले २९००००

ज�मा ११९२६००

१,१९२,६००

४३ िदवा खाजा 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ अनुसार िदवा खाजा काय��म अ�तग�त �थानीय तहले काय��म काया��वयन गदा� सामुदाियक िव�ालयमा �ार��भक वाल िवकास क�ा दे�ख क�ा ५ स�म अ�ययनरत वाल
वा�लकाह�को त�यांकको आधारमामा �ित िव�ाथ� दिैनक � १५ का दरेल िव�ालयको खातामा अनुदान िनकासा िदने र िदवा खाजाको मापद�ड, गुण�तर र �यव�थापनको प�मा िनयिमत अनुगमन समेत
�थानीय तहले गन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले यस वष� िदवा खाजामा िविनयोजन भएको रकमवाट �ित�पधा�को मा�यामवाट िदवा खाजा संचालन गन� सुचना आ�हान गरी सुचना �काशन बापत
�॰२०४३९४।- यसै शीष�कमा िविनयो�जत वजेटवाट खच� गरेको पाइयो । पिछ उ� सुचनालाई र� गरी िदवाखाजाको रकम िव�ालयको खातामा िनकासा गरेको छ । भु�ानी भएको सुचना �काशन खच�
काय�संचालन शीष�कवाट खच� गनु�पन� ह� ँदा िनयमस�मत नदे�खएको �

२०४,३९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ शैि�क त�यांक 

गाउँपा�लकाले िश�ा �े�को सशत� अनुदानको रकम खच� गदा� िश�ा िव�ान तथा �िव�ध म��ालयबाट �वीकृत �थानीय र �देश तहमा सशत� अनुदान एवम् िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइबाट काया��वयन ह�ने
काय��मसँग स�ब��धत काय��म काया��वयन पु��तका आ.ब.२०७७/७८ मा भएको �यव�था बमो�जम गनु�पद�छ । काया�लयले कृयाकलाप नं १.१.४.१ �ार��भक वाल िवकास सहजकता�को पा�र�िमक तथा
िव�ालय कम�चारी �यव�थापन अनुदान वापत चौमा�सक �पमा तलव भ�ा रकम स�ब��धत िव�ालयमा िनकासा गरी खच� लेखेको छ । िव�ालयलाई तलव भ�ा लगायतका अनुदान उपल�ध गराउँदा स�ब��धत
सं�थाले शैि�क त�यांक (EMIS), २०७७ भरी �मािणत भएको यिकन गरेर मा� उपल�ध गराउनु पन� �यव�था काय��म काया��वयन पु��तका आ.ब.२०७७/७८ मा भएकोमा िव�ालयले भरेको शैि�क त�यांक
यथाथ�परक भए नभएको स�ब�धमा गाउँपा�लकाले िनरी�ण गन� एवं �मािणत गन� गरेको नदे�खएकोले उ� त�यांकको आधारमा नगरपा�लकाले उपल�ध गराएको अनुदान रकम सही हो भनी यिकन गन� सिकएन ।

४५ न�स� भ�दा बढी भु�ानी 
उपभो�ा सिमित माफ� त स�ालन गन� िनमा�ण स�ब�धी काय�ह�को लागत अनुमान तयार गन� �योजनको लागी िविभ� आइटम कामको दर िव�लेषण गदा� तोिकएको नम�स तथा िनधा��रत दररेटलाई आधार �लई
यिकन गनु�पद�छ । पा�लकाले देहायको आइटमको काममा �वीकृत दर िव�लेषणमा उ�े�खत दर भ�दा बढी दर रा�ख लागत अनुमान तयार गरेको र सोिह बमो�जम भु�ानी गरेकाले �.८७३२।- बिढ भु�ानी भएको
छ । यसरी बढी भु�ानी ह�न गएको रकम असुल गनु�पन� �..

योजनाको नाम कामको िववरण कामको प�रमाण
(घन िमटरमा)

लागत अनुमानको दर दर िव�लेषणको दर बढी दर बढी भु�ानी रकम

मैनाचुली पय�टक�य पदमाग� �तरो�ती वडा नं १ कडा माटो ख�े काय� ९३८.९६ ३१९.५० ३१०.२० ९.३० ८७३२

८,७३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ खच�को पु��ाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भपा�ई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� तथा खच�को भु�ानी िददंा संल�
कागजातह� �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले देहायका गो�वारा भौचरह�मा खच�लाई पु�याई गन� �माण कागजातह� संल� नगरेको दे�खयो । यसरी खच�को
पु�याई �माण नभएको खच� रकमको स�ब�धमा आ�धका�रक �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा स�ब��धत कम�चारीलाई समेत �ज�मेवार बनाई असुल गनु�पन� �.....

�स.नं. भौ नं. र िमित खच�को िववरण भु�ानी �लनेको नाम खच� लेखेको रकम कैिफयत

१ २०१-२०७८।३।२३
संघीय सशत�

कोिभड १९ �ित �यिुनकरणको लािग �वअ�ययन सामा�ी ख�रद
क�ा ५ को लािग ३०० थान
क�ा ८ को लािग ३५०
क�ा १० को लािग ३७०

�ानोदय ि���टङ �ेस ३००००० �वअ�ययन पु�तीका िवतरणको �माण पेश नभएको

२ ५१-२०७८।१।२०
गाउँपा�लका चालु

बैक��पक �सकाइ सह�जकरण
क�ा ५ को लािग २५६ थान
क�ा ८ को लािग ३५२
क�ा १० को लािग ३००

�ानोदय ि���टङ �ेस २९८२७० �वअ�ययन पु�तीका िवतरणको �माण पेश नभएको

३ ८३-२०७८।३।२४ �थानीय पा��म िनमा�ण
२५० थान

�ानोदय ि���टङ �ेस ९८८७५ िवतरण भरपाई नभएको

ज�मा ६९७१४५

िश�ा शाखावाट उपरो� अनुसारको �वअ�ययन सामा�ी ख�रद गरेकोमा िव�ाथ� सं�या भ�दा बढी ह�ने गरी ख�रद गरेको पाइयो । काया�लयले आव�यकता पिहचान गरेरमा� ख�रद काय� गनु�पन�मा िव�ाथ�
सं�या भ�दा बढी ह�ने गरी ख�रद गरेकोले य�तो काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ ।

६९७,१४५

४७ �याियक सिमित 

गाँउ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ (संसोधन सिहतको) दफा ६ अनुसार �याियक सिमितमा उप��थत सद�यले मिहनामा बढीमा चार पटकको बैठक भ�ा पाउने �यव�था छ ।
�याियक सिमितले पटक पटक बैठक बसेको जनाई बैठक भ�ा भु�ानी �लएको पाइयो । तर बैठक ब�नुपन� कारण सिमितसंग असा�दिभ�क िवषयको समेत बैठक बसेकोले ऐनले िदएको सुिवधा �ा� गन� मा� बैठक
ब�ने य�तो काय�मा िनय��ण ह�नुपद�छ

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ �मण भ�ा 
गाँउ तथा पा�लकासभाका सद�यह�को सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७५ को दफा ८ अनुसार �मण गदा� �वीकृत �मण आदेशमा �मणको उ�े�य कारण र �मणवाट �ा� ह�ने स�भािवत �ितफल समेत उ�ेख गनु�
पन� र �मणबाट फिक� एको तीन िदनिभ� �मण बाट �ा� उपल�धीको �यहोरा सिहतको �मण �ितबेदन समेत काया�लयमा पेश गनु� पन� �यव�था रहेको छ ।यसैगरी �मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१
अनुसार �मणमा खिटने कम�चारी वापदा�धकारीले �मण �ार�भ गरेपिछ तोिकएको ढाँचामा �मण अिभलेख रा�नु पन� �यव�था रहेको छ। कितपय कम�चारीलाई �मणभ�ा भु�ानी गदा� उ� �रत पुया�एको
दे�खएन।

४९ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले िनधा��रत बजेट एवं आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ। यस �थानीय तहले यो वष�
नगरपा�लका चालु शीष�कबाट वडा काया�लय बाहेक पा�लका काया�लयतफ�  मा� खाना तथा िविवधतफ� � २६११२६०/÷ खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िनय��ण गरी िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

५० अनुदान 

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�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह
सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन।साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेको दे�खदनै।तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश
तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ। यो वष� पा�लकाले बोका ख�रद गदा�
�. ७०००००/, बा�ा ख�रद गदा� � .१५००००/ र राँगा ख�रद गदा� �. ८००००/ गरी ज�मा � .९३००००/ खच� गरेकोमा बीमा नगरेको र िवतरण ग�रसकेपिछ अनुगमन गरेको समेत नदे�खएकोले सो स�ब�धमा
सुधार ह�नुपन� दे�ख�छ ।

५१ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
िव�ालयले भना� गरेका िनजी िश�कको तलब भ�ा खच� आ�नो आ�त�रक �ोत बाट �योहनु� पद�छ । िविभ� िव�ालयले भना� गरेका िनजी िश�कको तलब भ�ा बापत समािनकरण अनुदान बाट पा�लकाले यस
वष� �.५५९४६६५/- भु�ानी गरेको पाईयो ।

५२ कम�चारी करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा
सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । पा�लकाले िविभ� पदमा कम�चारीह� करारमा राखी खच� लेखेको छ।
�यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, �ल�बर, इले��ट� �सयन, चौिकदार, माली, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने
�यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको अिमन १, कानुनी स�ाहकार १ र कृिष शाखा परामश� १ गरी ३ जना कम�चारी करार िनयिु� गरी बष�भरीमा �.१४१५९३०।- भु�ानी गरेकोले
उ� खच� िनयमस�मत नदे�खएको �.......

१,४१५,९३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ �मािणत अिभलेख 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र िनयमावली, २०६४ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले िनमा�ण काय� स�प� ग�रसके प�चात स�ब��धत साव�जिनक िनकायवाट खिटएका �ािव�धक कम�चारीह�वाट
िनमा�ण काय�को �ािव�धक जाँचपास गराई नापी िकताब, काय�स�प� �ितवेदन तयार गरी �वीकृत गराउनुपन� �यव�था छ । पा�लकावाट संचा�लत ितितरी बोटे मैना खोप र सागर आिव खानेपानी योजना मुहान र
पाइप लाइन ख�े र पुन� काम उपभो�ा सिमितमाफ� त गराई �.२०९७००/- भु�ानी भएकोमा उ� काय�को �ािव�धकवाट नापी िकताब, काय�स�प� �ितवेदन तयार गरी �वीकृत भएको पाइएन । नापी िकताबमा
�िव� गरी �मािणत भएको आधारमा मा� भु�ानी िदनुपन�मा सो भए गरेको नपाइएकोले उ� काय�को �मािणत नापी िकताब, काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �...

२०९,७००

५४ खच� शीष�क 

अ�तर सरकारी िव�ीय ह�ता�तरण स�ब�धी �यव�था र माग�दश�न अनुसार सशत� अनुदान बापत ह�ता�तरण भएको रकम जुन �योजन वा काय��मको लािग �ा� भएको हो सोही योजना वा काय��मको लािग
मा� खच� गन� �यव�था रहेकोमा यस गाउँपा�लकाले सशत� अनुदानको रकम देहायको काय�मा खच� गरेको पाइयो । काया�लयले यसरी स�ब��धत शीष�कमा खच� नगरी अ�य शीष�कवाट खच� ले�नु िनयमस�मत
नदे�खएको �..

�स.नं िववरण खच� ले�नुपन� शीष�क खच� लेखेको शीष�क रकम

१ �वा��य सं�थाका करार
कम�चारीको पा�र�िमक

�वा��य सं�था नभएका वडामा आधारभुत �वा��य सेवा
के��ह�को संचालन खच�

�थानीय तहका �वा॰चौक�, �॰�वा॰के मा काय�रत कम�चारीको तलब, महंगी
भ�ा, पोशाक, �शासिनक खच�

७२२५८४

७२२,५८४

५५ बढी भु�ानी 
बढी भु�ानी - आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िवल, भपा�ई, �माण र कागजात संल� ह�नुपन� तथा खच�को
भु�ानी िददंा संल� कागजातह� �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लका अ�तग�त संचा�लत फुङनाम खेलमैदानको �ािव�धक मु�यांकन अनुसार �.३९९६३०।- भु�ानी
ह�नुपन�मा २ वटा गो�वारा भौचर १८२-२०७८।३।२१ र २४०-२०७८।३।२४ वाट �.५११९६९।- भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको �.११२३३८।- असुल गरी दा�खला ह�नुपन� �..

११२,३३८

५६ काय�स�प� �ितवेदन 

काया�लयले �वीकृत काय��म अनुसारका योजनाह� तोिकएको समयमा स�प� ह�ने गरी �यव�था गनु�पद�छ। सुरि�त नाग�रक आवास काय��मको लािग छनौट भएको ३८० जना लि�त वग�लाई िविनयोजन गरेको
�ित कारोवार �.५००००।- को �थम िक�ता बापत ज�तापाता र काठ लगायतका सामा�ी ख�रद गन� जनही �.३००००।- का दरले �.११४०००००।- खच� लेखेकोमा बष�को अ��य स�ममा पिन उ� काय�को
काय�स�प� भएको नदे�खएकोले काय�स�प� गरी �ितवेदन पेश ह�नुपन� �..

११,४००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np27 of 32

५७ लागत साझेदारी काय��म 

गाईको साना �यवसाियक उ�पादन के�� (पकेट) िवकास काय��मअ�तग�तलागत साझेदारीमा संघीय सशत�को �॰२५०००००।- र छनौट भएको अ�पुण� कृिष सहकारी सं�था �ल॰को �.२२४२५००।- गरी
�.४७४२५००- को लागतमा ४० वटा गाई, मोटर सिहतको चापकटर, िमनी िमल, औषधी आिद ख�रदमा खच� गरेको छ। यस स�ब�धी दे�खएका थप �यहोराह� देहाय अनुसार छन् ।

काय�िव�धमा तोिकएको िन��चत आधारवाट वा�तिवक लाभ�ाही कृषकह�को छनौट गन� वडागत �सफा�रस चािहनेमा वडाको �सफा�रस बेगर कृषक छनौट भएकोले वा�तिवक कृषक छनौट भएको भ�
सिकने ��थित रहेन ।

ख�रद भएको पशु उ�त जातको ह�नुपन�मा सो अनुसारको भएको पाइएन।
अिनवाय� �पमा �वा��य परी�ण गराई �वा�थ पशु ख�रद ह�नुपन�मा सो समेत भए गरेको दे�खएन ।
पा�लकाले िनधा�ण� गरेको ख�रद माद�ड अनुसार गाईको उमेर ५ वष� भ�दा कम ह�नुपन�, बिढमा २ वेतको ह�नुपन�, दधु उ�पादन �ित िदन १० �लटर मा�थ ह�नुपन� उ�ेख गरेकोमा सोको नाप जाँच नगरी
ख�रदएको पाइयो ।

५८ १७ २०७७-९-२ धरौटी िफता� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र िनयमावली, २०६४ मा धरौटी रकम िफता� गदा� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयबाट जारी ग�रएको कर चु�ा �माणप� तथा कर समायोजन प� पेश गरेपिछ मा� िफता�
गनु�पन� �यव�था छ । जटे�वर वी जी/नवयगु जे िभवाटक�ी ग�रराखेको धरौटी रकम िफता� िदँदा कर चु�ा �माण प� रमु.अ.कर समायोजन प� संल� नगरी �.४९८९५५।७७ धरौटी रकम िफता� खच� लेखेकोले
मू�य अिभवृि� कर समायोजनको �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

४९८,९५५.७७

५९ खाजा भ�ा 
कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को सं�मणको उपचारमा संल� जनशि�को जो�खम भ�ा �यव�थापन आदेश, २०७७ को दफा ६ अनुसार कोिभड-१९ को सं�मणको पिहचान, रोकथाम िनय��ण तथा
उपचारमा संल� जनशि�लाई जो�खम भ�ा बापतको रकम स�ब��धत �देश सरकार तथा �थानीय तहले नै जो�खम भ�ाको �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ । यस वष� पा�लकाले २०७७ �ावण १ दे�ख असोज
मसा�तस�म �वा��यकम�लाई तलबको २० दे�ख ५० �ितशतस�म �ो�साहन भ�ा उपल�ध गराएको छ । पा�लकाले �वारे�टाइनमा काय�रत कम�चारीलाई खाजा खाना समेत उपल�ध गराएको र �ो�साहन
भ�ाको अित�र� खाजा रकम भिन पुनः �ित कम�चारी �ित िदन �.१००।- का दरेले ३० जनाको उप��थितका आधारमा �.१६८४७०।- (कर बाहेक) खच� लेखेकोले िनयमानुसार िदन निम�ने दोहोरो खाजा
भ�ा रकम असुल गरी दा�खला ह�नुपन� �...

१६८,४७०

६० कम�चारी भना� 
�थानीय तहमा आधारभुत �वा��य सेवा के�� िनमा�ण तथा सेवा संचालन स�ब�धी काय�िव�ध २०६५ (�थम संसोधन, २०७६) अनुसार आधारभुत �वा��य सेवा �वाह गन� छनौट भएका वडामा आव�यक
जनशि� हे अ/अ हे व-१ जना, �टाफ नस� वा अनमी-१ जना र काया�लय सहयोगी-१ जना गरी ३ जनास�म करारमा िनयिु� गरी काममा लगाउन सिकने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले �वा��य सं�था नभएका ३
वटा वडाह�मा काय�िव�ध अनुसार बढीमा ९ जना कम�चारी करारमा �लई काय�संचालन गनु�पन�मा १० जना करारमा िनयिु� गरेको पाइयो । यसरी १० जना म�ये बढी १ जना काया�लय सहयोगी करारमा िनयिु�
गरेकोले िनजलाई भु�ानी भएको �ित मिहना �.१९४७६ ले १३ मिहनाको �.२५३१८८।- र पोशाक भ�ा �.१००००।- समेत ज�मा �.२६३१८८।- िनयमस�मत नदे�खएको �

२६३,१८८

�म भौचर
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६१ औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब��
मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�थारहेको छ । गाँउपा�लकाले यस वष� ६३ �कारका औष�ध �.२५६३७६५/- मा दरभाउप�को मा�यामवाट ख�रद गरेको छ । ख�रद गरेका उ� औष�धह� कुन औष�ध
क�पनीबाट उ�पादन भएका ह�न् नखु�नुको अित�र� औष�ध ड�लु.एच.ओ. वाट सिट�फाइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का उठाई
रा�नुपन� र िन: शु�क िवतरण ह�ने भनी खुलाउनु पन�मा सो समेत भए गरेको दे�खएन । तसथ� तोिकएको िव�ध र �कृया अनुसार औषधी ख�रद गरी �यव�थापन गनु�पद�छ ।

६२ ढुगां र वालुवा संकलन ठे�का 
गाउँपा�लका �े� िभ� पन� रतुवा खोलाको िविभ� �े�बाट २०७८।२।३० स�ममा ८४०० घ.मी बालुवा, १२००० घ.मी. ढु�ा, िग�ी र ७६०० भरौट वलौट उ�खनन गरी िब�� िवतरण गन� गरी २०७७।१०।२९
मा गाउपा�लका र हा� मािद� िनमा�ण सेवा िबच मू.अ.कर सिहत �.१४८०३०००/- को ठे�का स�झौता भएकोमा पाइयो। स�झौता अनुसार एकमु� रकम वुझाएमा �वीकृत ठे�का अङकमा १० �ितशत छुट ह�ने
�यव�था वमो�जम मू.अ.कर वाहेक � ११७९००००/(छुट �लइ) मा� एकमु� बुझाएको पाइयो । स�झौतामा भएको �यव�था अनुसारको मु�य अिभवृि� कर रकम नबुझाएकोले संझौता अनुसारको ला�े हजा�ना
समेत िनजवाट िहसाव गरी संिचत कोष दा�खला ह�नुपन� �

१,७०३,०००

६३ सामा�जक सुर�ा भ�ा

�म भौचर
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६३.१ सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा, तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�,
��येक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लन गन� िनयिमत �पमा अनुगमन
गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी गरी अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । सामा�जक सुर�ा काय��म अ�तग�त भ�ा
िवतरण गदा� सामा�जक सुर�ा ऐन-२०७५, सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध-२०७५, िव�ुतीय �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी रणनीित-२०७४
को �ावधान बमो�जम गनु� पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाबाट सामा�जक सुर�ा काय��मको लािग यो वष� �. ५६२७८२०१ /-िनकासा खच� भएको छ ।वडा नं १ र ५ नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� यस स�ब�धमा
दे�खएका थप �यहोराह� देहाय अनुसार छन् ।

िव�ुतीय �णालीबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी रणनीित, २०७४ को बँुदा नं ६.४.१ अनुसार ��येक वडामा एक मा� व�क तथा िव��य सं�था माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� गरी �थानीय
तहले व�क तथा िव��य सं�था छनौट गरी स�झौता गनु�पन�मा पा�लकाले एन एम बी ब�क �लिमटेड सँग स�झौता गरी स�पूण� वडाको लाभ�ाहीलाई सामा�जक सुर�ा भ�ा बापतको रकम भु�ानी ह�ने गरी
स�झौता भएको दे�खयो ।
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ को बँुदा नं १६ अनुसार �थानीय तहले �थम चौमा�सकको भ�ा रकम असोजको दो�ो ह�ा िभ�, दो�ो चौमा�सकको भ�ा रकम माघको दो�ो ह�ा
िभ� र ते�ो चौमा�सकको भ�ा रकम जेठको दो�ो ह�ा िभ� िवतरण गरी स�नुपन�मा पा�लकाले �थम चौमा�सकको भ�ा रकम २०७७।६।२८ दो�ो चौमा�सकको भ�ा २०७८।१ ५ गते र ते�ो
चौमा�सकको भ�ा २०७८ ३ २१ गते िनकासा गरेको दे�ख�छ। काय�िव��धमा �यव�था भएको समय �समािभ� रकम ब�कमा पठाएको दे�खएन । काय�िव�धले तोकेको समयाव�ध िभ� ब�कमा भ�ा रकम
िनकासा पठाई िवतरणको सुिन��चतता ह�नुपद�छ ।
वडा सिमितले ��येक चौमा�सकमा क�तीमा एकपटक सामा�जक सुर�ा काय��म स�ब�धमा साव�जिनक सुनुवाइ गनु�पन�, सुनुवाइवाट �ा� गुनासा तथा सुझावम�ये आफूले सुधार गन� स�ने कुरा स�बोधन
गरी सुधार गन� नस�ने खालका सुझाव तथा गुनासाह� स�बोधनको लािग �थानीय तहको काया�लयमा पठाउनुपन� उ�ेख छ । वडा काया�लयह�मा साव�जिनक सुनुवाइ भएको र गुनासा स�बोधनको लािग
�थानीय तहको काया�लयमा �ा� भएको �माण पेश ह�न आएन । तसथ� काय�िव�धमा भएको �यव�थाको पालना गनु�पद�छ।

६३.२ सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम िवतरणको �े�ता परी�ण गदा� पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी नाग�रकता नं एउटै भएका फरक फरक लाभ�ाहीलाई समेत भ�ा खच� लेखेको पाइयो । तसथ�
पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक गरी िन�नानुसार एउटै नाग�रकता न�बर भएको �यि�ह�लाई िवतरण गरेको भ�ा रकम स�ब�धमा दोहोरो भए नभएको पा�लकाले यिकन गरी दोहोरो भएमा असुल
गनु�पद�छ ।

�स. नं. सामा�जकसुर�ाको िक�सम पुरा नाम चौमा�सक वडा नं. नाग�रकता नं रकम

१ जे� नाग�रक भ�ा (अ�य) लालबहादरु �े� �थम दो�ो ते�ो ६ ०३-२५-७०-००१६८ ३६०००

२ ख वग� िटकामाया �े� �थम
दो�ो ते�ो

६ ०३-२५-७०-००१६८ १९२००

ज�मा ५५२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ दोहोरो भ�ा भु�ानी 
सामा�जक सुर�ा स�ालन काय�िव�ध, २०७५ वमो�जम के���कृत सुचना �णालीमा �िव�ी गरी अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था
भएपिन एउटै खाता न�बरबाट एकै �यि�को नाममा भु�ानी गरेको दे�ख�छ। यसरी एउटै खाता न�बरबाट देहायबमो�जम दोहोरो ह�ने गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी भएकोले असुल ह�नुपन� �

वडा नं नाम िक�सम खाता नं िक�ता रकम

१ मनमाया राई �ये� नाग�रक।एकल १०३०१२७०५१४०००१३ �थम चौमा�सक ८०००

१ मनमाया राई �ये� नाग�रक १०३०१२७०५१४०००१३ �थम चौमा�सक ८०००

१ फूलमाया �ल�बुनी �ये� नाग�रक।अ�य १०३००७०१५५४०००१२ �थम चौमा�सक ८०००

१ फुलमाया �ल�बुनी िवधवा १०३००७०१५५४०००१२ �थम चौमा�सक ८०००

१ पदमकुमारी राई �ये� नाग�रक।अ�य १०३००७१६१०६०००१६ �थमदो�ो चौमा�सक १६०००

५ पदमकुमारी राई �ये� नाग�रक।अ�य १०३००७१६१०६०००१६ �थम दो�ो चौमा�सक १६०००

६ नरमाया राई �ये� नाग�रक।अ�य ०६१०१२७३८३१०००११ �थम दो�ो ते�ो चौमा�सक २४०००

६ नरमाया राई िवधवा ०६१०१२७३८३१०००११ �थम दो�ो ते�ो चौमा�सक २४०००

६ सनमाया मगर �ये� नाग�रक।अ�य नाग�रकता नं २६९ �थम दो�ो १६०००

६ सनमाया मगर िवधवा नाग�रकता नं २६९ �थम दो�ो १६०००

६ गुमन�संह राई �ये� नाग�रक।अ�य १०३०१४२८५७९०००१७ �थम १२०००

६ गुमन�संह राई ख वग� १०३०१४२८५७९०००१७ �थम ६४००

ज�मा १४६०००

१४६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६५ बैक खाता 
सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम िवतरणको �े�ता परी�ण गदा� पा�लकालेलाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी खाता नं एउटै भएका लाभ�ाहीलाई समेत भ�ाखच� लेखेको पाइयो । तसथ� पा�लकाले लाभ�ाहीको
लगत अ�ाव�धक गरी िन�नानुसार एउटै खाता न�बर भएको तर फरक फरक �यि�ह�लाई िवतरण गरेको भ�ा रकम स�ब�धमा दोहोरो भए नभएको पा�लकाले यिकन गरी �माण पेश गनु�पन� �

�स. नं. सामा�जकसुर�ाको िक�सम पुरा नाम चौमा�सक वडा नं. ब�क खाता नं रकम

१ जे� नाग�रक भ�ा द�लद गोपाल �साद खनाल ते�ो १ १०३००७३६२७४०००११ १२०००

२ जे� नाग�रक भ�ा (अ�य) हंसरानी �याक ते�ो १ १०३००७३६२७४०००११ १२०००

३ जे� नाग�रक भ�ा (अ�य) िहमादेवी िघिमरे �थम १ १०३००८९५५३७०००१८ १२०००

४ जे� नाग�रक भ�ा (अ�य) िहमकुमारी काक� �थम १ १०३००८९५५३७०००१८ ८०००

५ जे� नाग�रक भ�ा (अ�य) तारािवर पौडेल �थम १ १०३००७०२९४६०००११ १२०००

६ जे� नाग�रक भ�ा (अ�य) ितथ��साद ओझा �थम १ १०३००७०२९४६०००११ १२०००

७ जे� नाग�रक भ�ा (अ�य �पमती लावती �थम १ १०३०१४३७५०००००११ १२०००

८ जे� नाग�रक भ�ा (अ�य �पमनी लावती �थम १ १०३०१४३७५०००००११ १२०००

ज�मा ९२०००

९२,०००

६६ 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� ऐनको दफा ८४ (२) (घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने
�यव�था छ । यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु
दफा नं.

वे�जु र फछ�टको संि�� �यहोरा फ��टको आधार स�पर��ण
असलु� �माण �नय�मत पे�क�

१ ०७६।७७ ३ �फता� �माणको प�ुटयाइ पेश भई फ� य�ट ५०४२७४ ५०४२७४

२ ०७६।७७ ४६ जनता मा�व चलुाचलु�को � १५००००० फुङनाम
खावना खोला �सचाईको � ५०४२७४, चारहजारे
जल उपभो�ा सं�थाको � ८५४०५१ र �वपद
�यव�थापन कोषको � ११००००० समेत �
३९५८३२५ को पे�क� �माण पेश भै फ�य�ट

३९५८३२५ ३९५८३२५

३ ०७६।७७ ४८ पदा�धकार� सेवा स�ुवधा वढ� भ�ुानी असूल भइ
फ�य�ट

३७९४० ३७९४०

ज�मा ४५००५३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७ बे�जुको अ�याव�धक िववरण
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।
(�. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

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

अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

३०१८९ ४५०० ३२१२० ० ५७८०९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


