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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदचशािा 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) 

पारदचशािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोचजम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र औचित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उचल्लचखि संवैधातनक िथा कानूनी व्र्वस्था एवं नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेचशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बचन्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु ्र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पचत्तको संरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदचशािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

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

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशचक्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेचक्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पचत्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देचखएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म हनुे 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशचक्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपचस्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमचण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

इच्छाकामना गाउँपातलका, चििवन । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बचन्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बचन्धि प्रितलि 
काननुबमोचजम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था चिरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  र्स गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.1 करोड 41 लाख 18 हजार बेरुजू देचखएको छ। सो मध्रे् असलु गनुापने रू.7 लाख 75 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने 
रू.61 लाख 16 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.34 लाख 54 हजार र पेश्की रू.37 लाख 73 हजार रहेको छ । पातलकाको गि वषासम्मको रु. 
१३ करोड ६२ लाख ५८ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट रु. ५ करोड २८ लाख ८७ हजार फर्छ्यौट भई िथा 
र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. ९ करोड ७४ लाख ९० हजार रहेको छ । र्स पातलकाको बेरुजू वगीकरण 
र अद्यावतधक बेरुजू चस्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पचत्त ि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 सम्बचन्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोचजम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको चजम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोचजम सही 
र र्थाथा हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने चजम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग चजम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको चजम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उचिि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उचिि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बचन्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोचजम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनचिििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देचखएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

  

          
 

 

 

           

       (तरलोिन आिार्ा)                  
नार्ब महालेखापरीक्षक
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इच्छाकामना गाउँपातलका, चििवन 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारचम्भक 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 
चजम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ाचन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाचन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाचन्िक
 

लगिी
 

51 32 14118 
0 0 0 

51 32 14118 775 3454 6116 ० ० 9570 3773 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू चस्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
चजल्ला गि वषा सम्मको 

बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म बेरुज ु र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

चििवन १३६२५८ ० ५२८८७ ८३३७१ ० १४११८ ९७४९० 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : इ�छाकामना गाउँपा�लका, िचतवन , इ�छाकामना गाउँपा�लका , िचतवन

काया�लय �मुख �ी शा�लकराम ब�याल २०७८-१०-१८ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख �ी राम द� भ� २०७७-११-१०

काया�लय �मुख �ी सुकदेव ल�साल २०७७-४-१

लेखा �मुख �ी पवन खरेल २०७८-४-१

लेखा �मुख �ी िवनोद अया�ल २०७७-४-१

बे�जु रकम १४,११८,१९०

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १०,६४,५०,०००

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ६८,७४,३०,००० चालु खच� ३३,७६,५३,०००

�देश सरकारबाट अनुदान ५,६१,३६,००० पँूजीगत खच� २०,०३,४५,०००

राज�व बाँडफाँट १४,३५,३१,००० िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ७,५७,५७,०००

अ�य आय ०

कुल आय ९६,२८,५४,००० कुल खच� ५३,७९,९८,०००

बाँक� मौ�दात ५३,१३,०६,०००
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१
ई�छाकामना गाउँपा�लका

लेखापर��ण ��तवेदन
२०७७।७८

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ती स�िढकरण माफ� त िवधावयक�, कायाकारीणी र �याियक अ�यास सं�थागत गरी �थानीय सरकारको स�ालन गन� गाउँपा�लकाको
�थापना भएको हो । �थानीय सरकारको स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वय �वध�न गद� �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता तथा उ�रदािय�व �वध�न गरी
पारदिश�ता सुिन��चत गनु� गाउँपा�लकाको उदे�य रहेको छ । कुल �े�फल १६६.६७ वग� िकलोिमटर रहेको गाउँपा�लकामा ७ वडा तथा ३३ सभा सद�य रहेका छन ्भने जनसं�या क�रव
२५ हजार रहेको छ ।

२ �थानीय स��त कोष :

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ मा पा�लकामा �थानीय स��त कोष रहने तथा दफा ७२ मा आय �ययको लेखा�न स�व��ध �यव�था रहे अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।
७८ को �थानीय स��त कोष आय-�यय िहसावको संि�� अव�था िन�न बमो�जम रहेको छः

ई�छाकामना गाउँपा�लक

आ.ब. ०७७।७८

आय �ययको िबबरण (�. हजारमा)

आय रकम �यय रकम

संघीय सरकार ६८७४३० चालु ३३७६५३

समािनकरण अनुदान १७५६०० पा�र�िमक कम�चारी १३९३४९

शसत� अनुदान चालु ५११८३० पोशाक २२०

�देश सरकार ५६१३६ खा�ा� ७६०१

समािनकरण अनुदान १७७८० औषधीउपचार खच� १०३९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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शसत� अनुदान चालु १२८३८ महंगी भ�ा ४१६

िवषेश अनुदान चालु ८७५० कम�चारी �ो�साहन तथा पुर�कार १८१०

समपुरक अनुदान चालु १६७६८ अ�य भ�ा ५६५

राज�व बाडफाड १४३५३१ पदा�धकारी बैठक भ�ा ३७६

घरज�गा र�ज�ेशन द�तुर ० पदा�धकारीअ�य सुिबधा ५१५८

बाँडफाँड भई �ा� ह�ने मू�य अिभबृि� कर ११५६८९ कम�चारीको योगदानमा आधा�रत िनवृतभरण
तथा उपदान कोष खच�

१२४२

बाँडफाँटबाट �ा� ह�ने सवारी साधन कर २७८४२

अ�त�रक �ोत १८२२०५ पानी तथा िबजुली ३५३

एक�कृत स�पती कर ९७७ संचार महसुल ५५१

भुिमकर/मालपोत १०२०३ साव�जिनक उपयोिगताको सेवा खच� १५०

घरवहाल कर १२१२ इ�धन (काया�लय �योजन) २४२२

वहाल िवटौरी कर ० सवारी साधन मम�त खच� १४९२

कृिषतथा पशुज�य व�तुको �यावसाियक
कारोवारमा ला�े कर

० िबमा तथा नवीकरण खच� ३९०

अ�य कर ३१७३ अ�य स�प��ह�को संचालन तथा स�भार
खच�

५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अ�य सं�थागत आ�त�रक अनुदान २४३३९ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ४०४६

अ�य सेवा शु�क तथा िब�� १४९७ पशुपं�ीह�को आहार २३९

�याियक द�तूर ३ प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� २१०४

िश�ा �े�को आ�दानी ० अ�य काया�लय संचालन खच� ६४७५

अ�य �शासिनक सेवा शु�क ० सेवा र परामश� खच� ७७८

पािक� � शु�क ० सूचना �णाली तथा स�टवेयर संचालन खच� ६४९

न�सापास द�तुर ७२८ करार सेवा शु�क २५८६२

�सफा�रश द�तुर ७३५६ सीप िवकास तथा जनचेतना ता�लम तथा
गो�ी स�ब�धी खच�

३२१६

�यि�गत घटना दता� द�तुर २३ उ�पादन साम�ी / सेवा खच� ३२५

नाता �मािणत द�तुर ११ काय��म खच� ३७६६७

अ�य द�तुर ६७५ िविवध काय��म खच� १००२४

�शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत ४१ अनुगमन, मू�यांकन खच� ७६२

अ�य राज�व २०५३४ �मण खच� ७८२

�यवसाय कर ४९८५ िविवध खच� ५०४२

ब�क मौ�दात १०६४५० शैि�क सं�थाह�लाई सहायता २८४७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थानीय तहलाइ सःशत� चालु अनुदान १५०

�थानीय तहलाइ सःशत� पँुजीगत अनुदान १९६

अ�य सामा�जक सुर�ा ३४०

छा�वृ�� १५३२

उ�ार, राहत तथा पुन�था�पना खच� ४९७६

औषधीख�रद खच� ९७८

घरभाडा ६२८

सवारी साधन तथा मेिशनर औजार भाडा ४३३

अ�य िफता� ६३९६७

पंूजीगत २००३४५

आवासीय भवन िनमा�ण/ख�रद ३२८२७

गैर आवासीय भवन िनमा�ण/ख�रद १८५३२

िनिम�त भवनको संरचना�मक सुधार खच� ८३६५

ज�गा िवकास काय� ३५६

मेिशनरी तथा औजार २७१६

फिन�चर तथा िफ�चस� १६७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पशुधन तथा बागवानी िवकास खच� २७६०

सडक तथा पूल िनमा�ण ४६७६९

तटब�ध तथा बाँधिनमा�ण १९४५

�संचाई संरचना िनमा�ण ४९०२

खानेपानी संरचना िनमा�ण २०७१७

वन तथा वातावरण संर�ण १२००

सरसफाई संरचना िनमा�ण १६३१

अ�य साव�जिनक िनमा�ण ५१०८९

पँूजीगत अनुस�धान तथा परामश� ४८६२

ज�मा १०६९३०२ ज�मा ५३७९९८

िव��य िववरणमा फरक परेको ५३१३०४

३
उ�े�खत आ�थ�क कारोबारको �वीकृत सम�ीगत तथा ईकाइगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेश ग�रएको बािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका कागजात र िववरणह�, �ल�खत
�ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ ।

लेखापरी�ण ऐन, २०७५ को दफा ४ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार तथा
काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ । सारभूत �पमा उ�ेखनीय
नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन ।
उ�े�खत कारोवारको लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीह�सँग छलफल स�प� गर� कायम भएका �यहोराह�
�न�नानसुार रहेका छन ्।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४

लेखापरी�णको �ममा असुलीः
गाउँपा�लकाको लेखापरी�णको �ममा देहाय अनुसार �. ९,४०,८८३.०० दा�खला भएको छ ।

�मश िववरण भौचर नं. रकम

१ आय कर दा�खला १२३१७२९७ १५१२२

२ आय कर दा�खला १२३१९४५५ ४१६१

३ आय कर दा�खला १२३१९४५४ ४१८९

४ आय कर दा�खला १२३१९४५८ ४१६१

५ आय कर दा�खला १२३१९४५३ ६८११

६ आय कर दा�खला १२३१९४६४ ४१६१

७ आय कर दा�खला १२३१९४६३ ३९९०

८ आय कर दा�खला १२३१९४६२ १८६३

९ आय कर दा�खला १२३१९४६१ १३८३

१० आय कर दा�खला १२३१९४५९ १५१२२

११ आय कर दा�खला १२३१९४५७ ३९७

१२ बढीभु�ानी दा�खला १४३९१३७१ १४१५०

१३ बढीभु�ानी दा�खला १४३९१३७० ३५५३०

१४ पदा�धकारी कर दा�खला १४३९१३८८ १८९७२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ बढीभु�ानी दा�खला १४३९१३८७ १३८६२

१६ िश�ा तफ� िबिभ� २२ ५६८९२७

१७ पा�र�िमक कर ११४७४२६ ५२२१५

१८ बढी तलव १२३१९५०३ ५१३७

ज�मा ९४०८८३

५ स�प�� उपयोग :

स�प�� उपयोग, संर�ण तथा �ज��स अिभले�खकरण लगायतका िवषयमा दे�खएका �यहोरा देहाय अनुसार छ ।

५.१ २०७८-११-१६ स�प�� संर�ण : गरपा�लका र अ�तरगतका वडाको �वािम�वमा रहेका भवन, ज�गा, सवारी साधन, फिन�चर, िव�ुतीय सामान लगायतका स�प��को मू�यांकन समेत दे�खने
गरी अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पन� सो गरेको पाईएन । सािवक गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाबाट ह�ता�तरण भई आएको स�प��को अिभलेख अ�ाव�धक गरेको दे�खएन ।
कूल मू�य खु�ने गरी �वािम�वमा रहेका स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख तयार गरी स�प�� लेखांकन सु�ढ गनु�पन� दे�ख�छ । यस स�ब�धमा गत वष�को लेखापरी�ण
�ितवेदनमा समेत �यहोरा औ�याएकोमा सुधार भएको दे�खएन ।

५.२ स�प�� रेखदेख : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा पा�लकाको �े� िभ�को स�प�� रेखदेख तथा मम�त संभारको �व�ध गनु�पन� �यव�था छ । साथै
साव�जिनक तथा सामुदाियक स�प�� बेचिबखन गन� वा हक ह�ता�तरण गन� वा �लजमा िदन नपाउने �यव�था छ । पा�लकाले य�ता स�प��को रेखदेख तथा मम�त संभारको
उिचत �व�ध गरेको दे�खएन । स�प�� संर�णको पया�� �व�ध गन� गरी सुधार गनु� पद�छ ।

५.३ �ज�सी अिभले�खकरण : नीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ मा िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लय समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� �यव�था छ । साथै ह�ता�तरण भई आएका स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता अ�ाव�धक गरी
२०७५ असार मसा�त िभ� �ितवेदन तयार गनु�पन�मा गरेको दे�खएन । अिभलेखको अभावमा ह�ता�तरण भई आएको स�प�� तथा सामाि�को यथाथ� अव�था यिकन ह�ने
दे�खएन । अिभलेख �णा�लमा सुधार गरी स�प�� लेखा�न अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.४ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ५१ अनुसार िनयम ४६ र ४७ बमो�जम लगत खडा गरी रा�खएको सरकारी �ज�सी मालसामान हािन नो�सानी नह�ने गरी
संर�ण गन� र ितिनह�को रा�ो संर�ण गन� र ितनीह�को रा�ो संभार गरी चालु अब�थामा रा�ने उतरदायी�व स�ब��धत काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ । यस वष�
ख�रद गरेका कितपय फिन�चर, क��यटुर लगायतका सामान वडा काया�लयबाट ख�रद गन� र सो को भु�ानी नगरपा�लकाबाट ह�ने गरेको पाइयो । यसरी ख�रद गरेका समान
वडा काया�लयमा नै दा�खला भएको भिन नगरपा�लकाको मुल �ज�सी खातामा आ�दानी जनाउने गरेको दे�ख�छ । यसरी नगरपा�लकाको मुल �ज�सी खातामा आ�दानी
नजनाउदा नगरपा�लकाको बा�तिवक स�प�� एिकन ह�ने अव�था नरहने ह� ँदा सवारी साधन फिन�चर क��यूटर लगायत खच� ह�ने नह�ने सामान नगरपा�लकाबाट नै ख�रद गरी
मुल �ज�सी खाताबाट सहायक �ज�सी खाता राखी वडा काया�लयमा ह�ता�तरण ह�नु पन� दे�ख�छ ।

६ िव��य िववरण :

िव��य िववरण परी�णबाट दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

६.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक
तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था बमो�जम कम�चारीको योगदानमा आधा�रत िनबृ��भरण तथा
उपदान कोषमा �. १२,४२,४२०.०० ज�मा गरेको दे�ख�छ । उपदान कोषको स�ालन तथा मौ�दात �यव�थापन स�ालन काय�िव�धबाट �यव��थत गनु� पन� दे�ख�छ ।

६.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा 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� �यव�था छ । पा�लकाले तयार गरेको िव��य िववरणमा पा�लका तफ� को आय �यय समावेश भएपिन कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय माफ� त ह�ने
भु�ानी अनुसारको िववरण समावेश भएको दे�खएन । सु� स�टवेयर अवल�वन गरी तयार गरेको िव��य िववरणको आय तफ�  �. १,०६,९३,०९ हजार र �यय तफ�  �.

५३,७९,९८ हजार लेखा�न भई �. ५३,१३,११ फरक परेकोमा बैक मौ�दात लेखा�न गरेको छैन । गरेकोमा िमित २०७८।४।१ मा �लोवल ब�कको ब�क �टेटमे�ट
अनुसार �. ८,४७,३५ बैक मौ�दात बाँक� दे�ख�छ । यस आधारमा �. ४४,६५,७६ हजारको िहसाव िमलान भएको दे�खएन । �े�ता तथा बैकमा फरक परेको िहसावका
स�व�धमा बैक समायोजन िववरण तयार गरी िहसाव िमलान गरेको छैन । बैक तथा खाताको िहसाव समयोजन गरी बैक मौ�दात लेखा�न वा�तिवक बनाउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.३ �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 । मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन� �यव�था अनुसार पा�लकाले
देहाय बमो�जम खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी फरफारक ह�न बाँक� माग��थ चेकको िववरण ��तुत गरेको छ । स��त कोष तफ�  गत िवगत दे�खको मौ�दात
फरक �. १,४८,००,०००.०० का स�व�धमा िहसाव िमलान गरेको दे�खएन । मौ�दात फरक पना�को कारण यिकन गरी िहसाव फरफारक गनु� पद�छ ।

कोष/खाता �े�ता अनुसार मौ�दात वकै अनुसार मौ�दात फरक � हजारमा

ग २.७ - िविवध खच� खाता ७७१ ० ७७१

ग ३.१ - �धानीय तह धरौटी खाता ६०६४ ७०३६ ९७२

ग ४.१ - �थानीय तह स��त कोष खाता १२५७५ १०६४५० ९३८७५

ग ७.२ - �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खाता २३२३ २३२३ ०

ज�मा २१७३३ ११५८०९ ९४०७७

िमित २०७८।४।१ मा �लोवल ब�कको ब�क �टेटमे�ट अनुसार �. ८,४७,३५,८७७.४४ बैक मौ�दात बाँक� दे�ख�छ । ब�क �टेटमे�ट अनुसारको रकम िव��य िववरणमा
�िवि� नगरी मौ�ुदात �. ११,५८,०९,०००.०० लेखा�न गरी िव��य िववरण तयार गरेकोमा सो िमितको ब�क मौ�दातमा मा� �. ३,१०,७३,१२२.५६ को िहसाव िमलान
भएको छैन । यसबाट ब�क मौ�दातको अव�था वा�तिवक दे�खएन । �े�ता तथा बैकमा फरक परेको िहसावका स�व�धमा बैक समायोजन िववरण तयार गरी िहसाव िमलान
गरेको छैन । बैक तथा खाताको िहसाव समयोजन गरी बैक मौ�दात लेखा�न वा�तिवक बनाउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ पे�क� फ�य�ट : 

आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ७४ (३) मा तोिकएको �यादिभ� यसै िनयमावलीको काय�िब�ध अपनाई फ��यौट गनु� गराउनु पे�क� �लनेिदने दबैु थरीको
कत��य ह�ने उ�ेख छ । काया�लयले यो वष� देहायका कम�चारी/िनमा�ण �यवसायी/सं�थालाई िदएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ��य स�म फ��यौट भएको दे�खएन । साव�जिनक
ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११३(५) अनुसार फ��यौट गनु�पद�छ ।

�.सं. भौ.नं. पे�क�को िववरण िमित सं�था रकम

१ ३० हाइवे ह��पटल २०७७।८।२० मु��लङ हाइवे ह��पटल ३०००००

२ १४५ अ�य सामा�जक िनमा�ण २०७७।१२।२१ मु��लङ हाइवे ह��पटल �ा.�ल. ६०००००

३ ३७५ पानी तथा िबजुली २०७७।१२।२१ �ी म�या���द ब.स.सं.�ल. २४१६०

४ ४०६ अपा� �सकाई के�� २०७७।१२।२६ समािहत िश�ा लेखाजोखा के�� ५००००

५ ५४९ फोहोरमैला �यव�थापन २०७८।२।२० माता कंकाली माई उ�ोग २५००००

६ २४१ कृिष पशु लगायतको िवकास साझेदारी २०७८।३।६ हेफर �ोजे�ट नेपाल ५०००००

७ ५९८ सव�शा��त �या�पस २०७८।३।९ सव�शा��त �या�पस ८०००००

८ ५९८ सव�शा��त �या�पस सं�थागत अनुदान २०७८।३।९ सव�शा��त �या�पस ४८५००

९ २२५ वडा काया�लय भवन वडा नं.२ २०७८।२।२८ वडा काया�लय भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित १००००००

१० २२८ बारबा� खोला तटब�धन २०७८।२।३० बारबाङ खोला तटब�धन उपभो�ा सिमित २०००००

ज�मा ३७७२६६०

३,७७२,६६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ आ�त�रक आय : 

गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको आय �यय िववरण अनुसार नगरपा�लकाले देहायम िशष�कमा आ�त�रक आय आज�न गरेको दे�ख�छ । केही िशष�कमा अनुमान भ�दा धेरै बढी
र केिहमा िनकै कम संकलन भएकोमा आय अनुमान वा�तिवक दे�खएन । आय अनुमान त�या�मा आधा�रत र वा�तिवक बनाउनु पद�छ ।

शीष�क ��तािवत आय वा�तिवक आय �ितशत

राज�व बाडफाड ९७१३४ १४३५३१ -४८

घरज�गा र�ज�ेशन द�तुर ३००० ० १००

बाँडफाँड भई �ा� ह�ने मू�य अिभबृि� कर ७८६७६ ११५६८९ -४७

बाँडफाँटबाट �ा� ह�ने सवारी साधन कर १५४५८ २७८४२ -८०

अ�त�रक �ोत २०३०८१ १८२२०५ १०

एक�कृत स�पती कर १००० ९७७ २

भुिमकर/मालपोत ८०० १०२०३ -११७५

घरवहाल कर १००० १२१२ -२१

वहाल िवटौरी कर ५०० ० १००

कृिषतथा पशुज�य व�तुको �यावसाियक कारोवारमा ला�े कर २०० ० १००

अ�य कर २६४५ ३१७३ -२०

अ�य सं�थागत आ�त�रक अनुदान २७००० २४३३९ १०

अ�य सेवा शु�क तथा िब�� १५०० १४९७ ०

�याियक द�तूर १० ३ ७०

िश�ा �े�को आ�दानी २०० ० १००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अ�य �शासिनक सेवा शु�क २० ० १००

पािक� � शु�क २० ० १००

न�सापास द�तुर ५०० ७२८ -४६

�सफा�रश द�तुर १००० ७३५६ -६३६

�यि�गत घटना दता� द�तुर ५० २३ ५५

नाता �मािणत द�तुर २०० ११ ९५

अ�य द�तुर १८००० ६७५ ९६

�शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत ६४ ४१ ३७

अ�य राज�व १४६०० २०५३४ -४१

�यवसाय कर २००० ४९८५ -१४९

ज�मा ६७६४५१ १०६९३०२

गाउपा�लकाले वडाह�मा र�सद िवतरण गरी र के��ले समेत हाते र�सद �योग गद� आएको छ । के�� दे�ख टाढको दरुीमा रहेका वडाले संकलन गरेको आ�दानीको
वा�तिवक अव�था यिकन ह�नेगरी अनुगमन गरेको दे�खएन । साथै लगत कायम गनु�पन� राज�वको लगत तयार गरी अ�ाव�धक गरेको दे�खएन । यसबाट राज�वा �ाि�को
अव�था िव�लेषण ह�न सकेन । राज�व लगत कायम गरी र�सद िनय��ण तथा दा�खला अव�थाको िनयिमत अनुगमन माफ� त आय �णाली यथाथ� बनाउनु पन� दे�ख�छ । 
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९ �े�गत काय��म : 

�े�गत काय��म :�थानीय तहको वािष�क योजना तथा वजेट तजु�मा िद�दश�नको ५.१ मा सामा�जक िवकासका िश�ा, �वा��य, खानेपानी तथा सरसफाई, सं�कृित �व��न,

ल�िगक समानता तथा सामा�जक समावेशीकरण ज�ता सामा�जक िवकास तथा पूवा�धार �े�मा समानुपाितक �पमा वजेट �यव�थापन गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले आ�थ�क
िवकासमा ६, सामा�जक िवकासमा ५०, पुवा�धार िवकासमा २२, सुशासनमा ४ र काया�लय स�ालनमा १८ �ितशत स�म िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । बजेट
�यव�थापनको ता�लकागत िववरण देहायमा उ�ेख छ । �थिमिककरणका �े� िनधा�रण गरी बजेट �यव�थापन गनु�पन� दे�ख�छ।

�स.नं. शीष�क िविनयोजन �ितशत

१ आ�थ�क िवकास ३९७८१ ६

२ सामा�जक िवकास ३३४९१० ५०

३ पूवा�धार िवकास १५०३८२ २२

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� २६३८६ ४

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १२४९९० १८

कुल ज�मा ६७६४५१ १००

१० कानुन िनमा�ण तथा काया��वयन :

�म भौचर
न�बर
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१०.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अ�धनमा रही आव�यकता अनुसार
िनयम, िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । यसै �यव�था अनुसार देहाय अनुसारको सं�या कानुन बनाई काया��वयनमा
�याएको िववरण उपल�ध गराएको छ ।

�.सं िववरण सं�या

१ ऐन ७

२ िवधेयक २

३ िनयमावली ३

४ काय�िव�ध २७

५ िनद�िशका १

६ आचार संिहता १

ज�मा ३१

१०.२ २०७८-११-१७ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरे बमो�जमको सिमितमा
परेको उजुरीको फछ�यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउने स�व��ध �यव�था छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �याियक सिमितमा ६ उजुरी परी
फ�य�ट भएकोमा ६ बटा पुनरावेदनको चरणमा रहेको छ ।

११ कम�चारी �यव�थापन :

तलव भ�ा िवतरण, अ�ाव�धक िववरण तथा तलिव �ितवेदन स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

�म भौचर
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११.१ अ�ाव�धक िववरण : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहलेआ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �य�थापन
सव��णका 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 ।
�थाई, अ�थाई करार तथा अ�य कम�चारीको िववरण माग गरेकोमा अ�ाव�धक िववरण पेश भएन । पा�लकाले िनयिमत तथा करार कम�चारी पा�र�िमकमा खच� लेखेको छ ।
�यसैगरी सोही ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�ट� ी�सयन, चौिकदार, म�ल, बगँैचे
लगायतका पदमा मा� करार सेवाबाट कम�चारी �लन सिकने �यव�था गरेको छ । िववरण तथा त�या� पेश नभएकोले जनशि� �यव�थापनका स�व�धमा िव�लेषण गन�
सिकएन ।

११.२ तलबी �ितवेदन : िनजमती सेवा ऐन, २०४९ मा तलब र �ेड भु�ानी िदँदा पारीत �ेडलाई िनजामती िकताबखाना, कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय वा
आ.ले.प.शाखाबाट �ेड िभडान गरेर तलबी �ितवेदन पारीत गरी तलब भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । यस आ.व.मा चालुतफ� बाट तलब भु�ानीमा �. १३,९३,४९,३३०.३५
खच� भएकोमा तलबी �ितवेदन पा�रत गरेको दे�खएन । तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलव खच� लेखेको िनयिमत दे�खएन । समयमा तलवी �ितवेदन पा�रत गन� तफ�
काया�लयको �यान पु�ुपन� दे�ख�छ।

११.३ भ�ा िवतरण : �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) मा �थानीय सेवाको गठन, संचालन, �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत
�स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) मा अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने उ�ेख छ । पा�लकले यस वष� �ो�शाहन
भ�ा, जो�खम भ�ा, सिमत बैठक भ�ा, पदा�धकारी तथा कम�चारी भ�ामा खच� गरी िव��य िववरणमा खच� लेखा�न गरेको छ । भ�ा �दान गदा� अव�यकता तथा
 औिच�यता पुि� ह�नेगरी कानुन �ारानै �यव��थत गनु�पन�मा पा�लकाले अ�धका�स भ�ा िवतरण गदा� कानुन ताथ िनद�िशकामा उ�ेख गरेको पाइएन । �प� कानुनी �यव�था
नभई भ�ा िवतरण गरेको उपय�ु दे�खएन । य�तो प�ितमा सुधार गनु� पद�छ ।

१२ आ�त�रक िनय��ण �णाली :
पा�लकाले अवल�वन गरेको आ�त�रक िनय��ण �णालीका स�व�धमा �ा� त�या� िव�लेशणबाट दे�खएका �यहोरा देहाय अनुसार छ ।

१२.१ आ�त�रक िनय��ण : सरकार स�ालन ऐन २०७४ माआ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� �यव�था रहेको छ । आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व
कानूनमा समेत उ� �यव�था उ�ेख छ ।
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ मा �थानीय तहबाट ग�रने काय�का स�व�धमा स�पमदनग�रने काय� िनयिमत, िमत�ययी �भावकारी र द�तापुण�
�पमा स�पादन गनु�पन� �णालीको नगर �मुख, �ज�ा सम�वय सिमित �मुख वा �ज�मेवार अ�धकारी तोक� अनुगमन गन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले आ�त�रक
िनय��ण �णालीको �भावकारी �यव�थापन गन� सकेको दे�खएन ।
�थानीयसरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� �वव�था रहेकोमा
पा�लकाले िवगतमा त�या� तयार गरेको भएपिन अव�ध यिकन गरी अ�याव�धक गरेको पाइएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको सु� स�टवयरले जेनेरेट गरे अनुसारकोवािष�क �ितवेदन �देश लेखा इकाई काया�लयमा पठाउने गरेपिन
सो स�व�धमा भएका थप �गितका स�व�धमा लेखा�न गरेको पाइएन ।
पा�लकाले भु�ानी अिभलेखका आधारमा सु� स�टवेयरमा काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको जनाएपिनबह�बिष�य योजना �वीकृत गरी अिभले�खकरण
गरेको दे�खएन ।
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यसको उपय�ु �यव�थापन गरेको
दे�खएन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानकोिववरण तयार गरी सहायक �ज�सी खाता राखेको जानएपिन वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समानको अिभलेखमूल �ज�सी खातामा
अ�याव�धक गरेको दे�खएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन� उ�ेख गरेकोमा सुझाव काया��वयन गरेको दे�खएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको दे�खएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता
�ा� ह�ने गरी दता� गरेको दे�खएन ।
योजना �यव�थापनमा सकारा�मक �भाव कायम गन� गरी वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको दे�खएन ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी
िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको
अिभलेख अ�याव�धक गरेको दे�खएन ।
नगदी र�सद िनय��ण र िन�य�ल गन� �णाली �यव�थापन गरेपिन थप सुधार गरेको दे�खएन ।
अधुरा आयोजनाको सिम�ागरी उपल��ध मापन गरेको दे�खएन । यसबाटअधुरा आयोजनाको काया��वयनमा िदशािनद�श ह�न सकेको दे�खएन ।
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१२.२ सूचना �िवधी प�ितः सूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धस� स�ब��धत
�णाली �यव�था (application control), �वेश िनय��ण (access control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् ।

काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� ह�नुपन�मा पा�लकाले राज�वा उठाउन
�योग गरेको राव�व सूचना �यव�थापन �णालीको �यव�थापन र िनय��णमा काया�लयको पह� ँच दे�खएन । सेवा �दायक सँ�थाले िनय��ण तथा �यव�थापन गन� ग�र
स�झैता गरेको दे�खयो । यसबाट नगरपालीकाको आ�त�रक आय लेखा�नका स�व�धमा भरपद� अनुगमन �णाली तयार गरेको दे�खन आएन । पा�लकाले सँकलन
के�� बाट �ा� िववरणको आधारमा मा� आय लेखा�न गन� गरेको छ । �णाली �यव�थापनमा समेत नगरपा�लकाको पह� ँच ह��गरी सुधार गनु� पद�छ ।

सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन गदा� स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार गरी म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम �योगककता�,
िनय��णकता� लगायतको अिभलेख कायम ह�नेगरी काया��वयन गनु�पन�मा गरेको दे�खएन ।
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�यरुी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरी �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा रा�नुपन�मा लेखापरी�ण अव�धमा
उ�े�खत �यहोराको �माण पेश ह�न आएन । यसबाट से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधीका स�व�धमा जो�खम भई अिभलेख भएकोआ�दानी रकम हराउने तथा
अिभलेखमै नदे�खई आय लेखा�नमा समेत नआउने अव�था रह�छ। यसमा पा�लकाले सुधार गनु�पद�छ ।
फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था ह�नुपन� अशल अ�यास रहेको छ । पा�लकाले यस स�व�धमा छु�ै गरी भरपद� �यव�था गरेको
�माण पेश गरेको छैन । �सगास वा सु� ज�ता एकभ�दा बढी काया�लयमा �योग ह�ने स�टवेयरका स�ब�धमा सेवा स�ालक िनकयलेनै िनय��ण गन� र पा�लकले
स�ालन मा� गन� गरेको नकारी िदएको छ । भरपद� वकै��पक �यव�था सुिन��चत गनु�पद�छ ।
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np20 of 54

१२.३ सवारी साधन मम�त : सावारी स�ालन तथा मम�त काय�का लािग लगबुक तथा मम�त अिभलेख कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार पा�लकाले म ले प फारम �योग गरी
�यव�थापन गनु�पन� स�व�धमा िन�न �यहोरा दे�खएका छन् ।

पा�लकाले सवारी साधन मम�त, ई�धन खपतको अव�था ज�त �यहोरा खु�नेगरी म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक रा�नुपद�छ ।
लेखापरी�णको �ममा परी�ण गदा� लगबुक राखेको दे�खएपिन समय �म अनुसारको अिभलेक द�ु�त ह�नेगरी अ�याव�धक गरेको पाइएन । सवारी साधनको
वा�तिवक अव�था खु�ने गरी म. ले. प. फाराम ९०५ अ�याव�धक गनु� पद�छ ।
पा�लकाले सावारी साधन तथा मेिशनरी मम�त गदा� म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जमको मम�त अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले पा�लकले पा�लकाले
सावारी साधन तथा मेिशनरी मम�तमा �. ११,९२,६१८.०० खच� गरेको िव��य िववरणबाट दे�ख�छ । सव ैिक�समको मम�तको अव�था दे�खनेगरी मम�त अिभलेख
राखेको छैन । यसवाट य�ता साधन िव�थािपत तथा �ललाम गदा� साथै िव��य िववरणमा वा�तिवक मु�य लेखा�न गन� सम�या ह�ने दे�ख�छ । य�तो अशर उ�प�
नह�ने गरी सुधार गनु�पद�छ ।
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१२.४ २०७८-११-१९ ��रमण खच� �मण खच� िनयमावली, २०६४ मा कम�चारी �मणको अिभलेख अ�याव�धक गरी रा�नुपन� �यव�था छ । यस काय�को आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप
फारामको �यव�था गरेको छ ।
�मण खच� िनयमावली, २०६४ मा काय�लायबाट �मण आदेश �लई �मण गन� कम�चारीका स�व�धमा म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािगम.

ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� अनुगमन तथा �मण काय�मा खच� गरेको िव��य िववरणबाट दे�ख�छ । िविभ�
कम�चारीले िविभ� �थानमा�मण गरेको �मण आदेश र �मण िवल अनुसार खच� लेखेपिन �मण अिभलेख राखेको छैन । साथै ते�रज तयार नग�र एउटै गो�वरा भौचरबाट
अनुगमन तथा मु�याँकन, स�वा तथा �मण भ�ा ज�ता खच� एकमु� �पमा ले�ख �मण �ितबेदन संल� नगरी भु�ानी गरेको छ। यसबाट अनुगमन तथा मु�याँकन काय��म
�भाबकारी भयो भ�े आधार भएन । उ� खच� गदा� �मण गन� �यि�को �प� �यहोरा दे�खने ग�र अिभलेख राखेको छैन । यसबाट आ�थ�क वष�को अ�तमा कम�चारी �मण
अव�थाको मु�या�न गन� स�ने दे�खएन । साथै �मणबाट िनधा��रत उदे�य �ा� भए नभएको साथै खच� �भावकारी भए नभएको परी�ण गन� सिकएन । पा�लकाले �मण
अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।
सोही िनयमलीमा �मण पे�क� �लने कम�चारीले �मणबाट फक� आएपिछ म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन पेश गनु�पन� र �ितवेदन �ा� भएपिछ �मणको
उपल��ध मापन गरी �ज�मेवार पदा�धकारीले पे�क� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस अनुसारको �मण �ितवेदन �लई अिभले�खकृत गरेको छैन । यसले
आ�त�रक िनय��ण �यव�था कमजोर देखाएको छ । य�तो अव�थामा सुधार गनु�पद�छ ।
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१२.५ आ�दानी खच� लेखा�न तथा िव��य िववरण तयारी लगायत काया�लयको ��यक तहमा �योग ह�ने काय� अिभले�खकरण गन� महालेखापरी�कको काया�लयले �वीकृत गरे
अनुसारका म. ले. प. फारामह� �योग गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले लेखापरी�णबाट उठेका बे�जुको अिभले�खकरण गरी बे�जु लगत रा�नुपद�छ । पा�लकाले केही म ले
प फारमह� राखेपिन अ�ाव�धक गरेको दे�खएन ।

म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत राखेको दे�खएन ।
म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत तयार गरेको पाइएन ।
म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन तयार गरेको छैन ।

म. ले. प. फाराम अ�ाव�धक नह�दा वे�जुको वा�तिवक अव�था यिकन नह�ने ह� ँदा िनयमानुसार सुधार गद� जानु पद�छ ।

१२.६ धरोटी अिभलेख : पा�लकाले िनमा�ण काय� स�झौता गदा� र रिन� िवल अनुसार िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ अनुसार धरौटी रा�ने र
धरौटी क�ी गरी भु�ानी गन� गरेको छ । यसरी क�ी गरी राखेको धरौटी काय� स�प� भएपिछ िफता� गनु� पद�छ । पा�लकाले सु� �णालीबाट लेखा राखेकोमा सो वष� दे�खको
धरोटीको अिभलेख अ�ाव�धक भएिपन सु� स�टवेयर लागु ह�नुभ�दा अ�ध�ा वष�ह�को अिभलेख �णालीमा �िवि� गरेको छैन । यसवाट धरौटी वा�तिवक अव�था यिकन
नह�ने दे�ख�छ । साथै िव��य िववरणमा ��तुत धराैटी समेत एिककृत अिभलेखको अभावमा वा�तिवक भए नभएको यिकन ह�न सकेन ।

१३ ख�रद �यव�थापन :

पा�लकाबाट उपल�ध िववरणको िव�लेषणबाट ख�रद �यव�थपनका स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ��ख छ ।
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np23 of 54

१३.१ ख�रद योजनाः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा साव�जिनक िनकायले तोिकएको सीमा भ�दा बढी रकमको खरीद गदा� तोिकए बमो�जम ख�रदको गु�योजना र
वािष�क खरीद योजना तयार गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद ऐन २०६३ को दफा ७(३) मा काया�लयका लािग एक ख�रद ईकाई गठन गनु�पन� उ�ेख छ ।
काया�लयले यो वष� वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको नदे�खएकोले बष�भरी कुन कुन सामान कित प�रमाणमा आव�यक पन�, कित सामान किहले खरीद गन� र �यसको
उपय�ु खरीद �कृया िव�ध के ह�ने ज�ता ख�रद �यव�थापनका मह�वपूण� प�ह� सिहतको योजना नह� ँदा आव�यकता बमो�जम खरीद गद� गएको एवं साव�जिनक खरीद ऐन र
िनयमावलीको तोिकएको सीमा ना�न गई खरीद िनयम तथा ख�रद �ि�यामा सवलैाई सहभागी ह�ने समान अवसर सुिन��चतता भएको नदे�खएकोले काया�लयले ख�रद
�यव�थानमा िवशेष �यान िदनुपन� दे�ख�छ । ख�रद इकाई गठन नह� ँदा ख�रद काय�को किमकमजोरी हटाई मालसामान, िनमा�ण काय�, परामश� सेवा र अ�य सेवाको ख�रदको
गुण�तर अिभवृि� गरी सोस�व�धी �ज�मेवारी बहन गराउन किठन ह��छ । ख�रद इकाई गठन गन� काया�लयले �यान िदनु पद�छ।

१३.२ ख�रद स�झौता काया��वयन : साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ मा साव�जिनक िनकालये ख�रद गदा� बोलप�, दरभाउप�, सोझै ख�रद, अमानतबाट ख�रद, परामश� ख�रद,

अमानतबाट ख�रद ज�ता िविभ� िव�ध अपनाई ख�रद गन� िनधा��रत �कृया पुरा भएपिछ ख�रद स�झौता गरी स�झैता अनुसार िनमा�ण काय�, मालसामान, परामश�, सेवा तथा
रासन �खरद गनु�पन� �यव�था छ । स�झौता गरी गरेको ख�रदमा स�झौताका सत� पालना भए नभएको स�व�धमा लेखापरी�ण योजना अनुसारका नमुना छनौट गरी परी�ण
गरेका �यहोरा अ�य दफाह�मा खुलाइएको छ ।
काय� �वीकार �ितवेदन : साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११७ मा स�प� भएको िनमा�ण काय�, आपूित� ग�रएको मालसामान वा �दान ग�रएको सेवा
�वीकार गदा� काय� �वीकार �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�थाको काया��वयन अव�था िव�लेषण गदा� कितपय िनमा�ण काय� फरफारक भएपिन �ितवेदन तयार भएको पाइएन ।
तयार भएका �ितवेदन समेत अिभले�खकरण तथा सँ�थागत स�झना (Institutional Memory) का लािग �योग गन� भ�दा िव�ध पुरा गन� उदे�यले तयार भएको दे�ख�छ ।
यसले िनमा�ण काय�को गुण�तर र स�ालन अव�धको ��याभुती गन� भएपिन उदे�य अनु�पको काय�मा �योग भएको पाइएन । िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उ�े�य अनु�प
स�ालन गन� उपय�ु छ भ�े कुरा संरचनाको उपय�ुताको परी�ण गरी �मािणत भएपिछ मा� काय� �वीकार गनु�पन�मा यो �यव�थाको समेत काया��वनय ह�न सकेको दे�खएन
। काय� �वीकार �ितवेदन वा�तिवक ह�नेगरी सुधार गनु� पद�छ ।
ठे�का लगत : पा�लकाले गत िवगत वष�दे�ख स�ालन ग�ररहेका �मागत ठे�का तथा चालु आथ�क वष�मा स�ालनमा आई िनमा�णको चरणमा रहेका साथै स�प� भएको
कुनैपिन ठे�काको िववरण अ�ाव�धक गरी म.ले.प.फा.नं १९० अनुसारको ठे�का लगत अ�ाव�धक गरी राखेको छैन । यसवाट पा�लकामा के कित ठे�का स�ालनमा छन्,

के कित काय� स�प� ह�न नसिक अधुरो रहेको छ, सम�या��त ठे�का छन् छैनन् यिकन गन� सिकएन । पा�लकाले ठे�का फाइल तथा लेजर राखेको छैन । िनमा�ण काय�को
भु�ानी गदा� स�नाप� भएको िनमा�ण काय�को िववरण नािप िकतावमा �िवि� गरी नापीका आधारमा तयार भएको ठे�का िवल अनुसार भु�ािन गरी ठे�का फाइलमा समेत
अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नुपन�मा राखेको छैन । रिन� िवल भु�ानी भौचरका साथै संल� गन� तर नापी िकताव अ�ाव�धक नह�ने अव�थाले काय�को प�रमाण दोहोरो
ह�नेगरी भु�ानी ह�ने साथै िनमा�णकाय� स�प�नै नभई फरफारक गराउने अव�था रहेकोले पा�लकाले ठे�का �यव�थापनको आ�त�रक िनय��ण �णाली सु�ढ गनु�पद�छ ।
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१३.३ गुण�तर परी�ण : ख�रद स�झौता काया��वयन गदा� स�झौता अनुसारको सामान आपूित� तथा िनमा�ण काय�मा गुण�तर परी�ण गरी �ा� सामान तथा भएको िनमा�ण काय�को
गुण�तर यिकन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकामा आपूित� ह�ने मालसामान तथा भएका िनमा�ण काय�को गुण�तर परी�ण गरेको दे�खएन । केहीमा गुण�तर परी�णको �माण
सँल� गरेपिन नम�श अनुसार गुण�त�रय काय� भएको आ�व�त ह�ने आधार दे�खएन । यसवाट पा�लकाले गरेको िनरमाण काय� िनमा�ण नम�शले उ�ेख गरे अनुसारको
गुण�तरमा भएको र गुण�त�रय मालसामान �ा� भएको आ�व�त ह�न सकेन । �त�रय िनमा�ण काय� र मालसामन ख�रद गरेको आ�व�त ह�नेगरी गुण�तर प�र�ण प�ित
�भावकारी बनाउनु पद�छ ।

१३.४ साव�जिनक सुनुवाई : सुशासन (�यव�थापन तथा स� चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३० मा सव�साधारणलाई सेवा �दान गन� काया�लय �मुखले काया�लयको काम कारवाही
�व�छ, पारदिश� र व�तुिन� वनाउन िवषयसंग स�व��धत िवशेष�, सरोकारवाला, नाग�रक समाजका �ितिन�ध तथा �थानीय िनकायका पदा�धकारी समेत समावेश गरी
सव�साधारण र सरोकारवालाको कानुनस�मत सरोकारलाई स�वोधन गन� साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । यसैगरी �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा
७८(५) मा �थानीय तहले सेवा�वाह पारदिश�, उ�रदायी र जवाफदेही वनाउन साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ.व. ०७६/७७ मा वािष�क काय��म
अनुसार िविभ� योजनामा खच� गरेको भएपिन योजनाव� �पले योजना स�ालन �यव�थापन र काया��वयनको �भाव अव�थाका स�व�धमा साव�जिनक सुनुवाई गरेको
दे�खएन । 

१४ आ�तरीक आय : 

�थानीय सरकार सांलन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) घ (६) मा पा�लकाको अ�धकार अ�तग�त ढु�ा, िग�ी, वालुवा, माटो आिद �कृितक ब�तुको िब�� तथा
िनकासी शु�क द�तुर संकलन स�ब��ध �यव�था गरेको छ। पा�लकाले यस वष� �र�दी खोला,रानीखोला –भोटीखोला लगायतका खोलाबाट ढु�ा, िग�ी, �ाभेल, आिदबाट
रकम संकलन गन� ठे�का को सूचना निनका�ल अमानतबाट काय� गराएको छ। आई ई ई �ितवेदन अनुसार स�भा�य ठाउँमा ठे�काको मा�यामबाट �ित�पधा� गराई
आ�त�रक आय बृि� गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ।

१५ अमानत काय� :
अमानत बाट गरेका काय�का स�व�धमा दे�खएका �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।
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१५.१ वागमती �देशको आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसार आ.व. ०७७।७८ मा माटो, ढंुगा, िग�ी, वालुवा, �ाभेलको संकलनमा अनुसूची - ५ बमो�जमको
शु�क लगाइने र असूल उपर ग�रने �यव�था छ ।�यसै गरी उपदफा (२) मा �थानीय तहले �च�लत कानूनमा तोिकएको दरमा नघ�ने गरी उपदफा (१) बमो�जमको
सामा�ीमा िब�� मू�य तो�न स�ने समेत �यव�था गरेको छ ।अनुसूची - ५ मा �ित घन िफट वालुवाको िब�� शु�क � 9।- तोकेको छ । पा�लकाले यस आ�थ�क वष�
अमानतमा ढंुगा, िग�ी, वालुवा, �ाभेलको संकलन तथा िवि�बाट �. ४६,७८,९३०.०० असुल गरेको छ ।सो स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् ।

ढंुगा, िग�ी, वालुवा, �ाभेलको संकलन तथा िवि�बाटअसुल गरेको �.४६,७८,९३०.०० मा समावेश भएको मु�य अिभवृ�ी कर वापतको �.

५,३८,२८४.००स�ब��धत संघीय राज�व खातामा दा�खला नगरी पा�लकाकै संिचत कोषमा राखेकोले उ� रकम स�ब��धत संघीय राज�व खातामा दा�खला
गनु�पन� �

५३८,२८४

१५.२ ढंुगा, िग�ी, वालुवा, �ाभेलको संकलन तथा िवि�बाटअसुल गरेको �.४६,७८,९३०.०० मा समावेश भएको मु�य अिभवृ�ी कर वापतको �. ५,३८,२८४.०० घटाई बाँिक
रहने �. ४१,४०,६४६.०० पा�लकाको िवभा�य खातामा ज�मा गरी िनयमानुसार पा�लका र �देशिबच िबच ६०।४० को अनुपातमा बाडफाँड ह�नु पन�मा सो नगरी पा�लका
कै संिचत कोषमा दा�खला गरेको छ । ऐनमा भएको �यव�था अनुसार बाडफाँड ह�नु पद�छ ।

१६ रानीखोला भोटीखोला : 
रानीखोला – भोटीखोलामा ढंुगा, िग�ी, वालुवा, �ाभेलको संकलन तथा िवि� गदा� �योग भएका र. नं. ००१ दे�ख र. नं. १३५० स�मका र�सद म�ये २९६ वटा र�सदमा र
भोटीखोलामा �योग भएका र. नं. ०५१ दे�ख र. नं. १५० स�मका र�सद म�ये ९८ वटा र�सदमा �ित र�सद ३ घन िमटर (�ा�टर बाट) िनकासी गरेको छ । �देश आ�थ�क
ऐन, अनुसार ३ घन िमटरको मु�य अिभवृ�ी कर समेत �. १,०७६.००असुल गनु�पन�मा रानीखोला – भोटीखोलामा �. ८७६.०० का दरले र भोटीखोलामा �. ८८०.००
का दरले मा� असुल गरेको कारण रानीखोला – भोटीखोलाबाट � ५९,२००.०० तथा भोटीखोलाबाट �.१९,२०८.०० समेत �. ७८,४०८.०० घटी असुल गरेको छ ।
ख�रद कता�ह�ले �वयम् �ा�टरमा लोड गरी लगेकोले लोड खच� �. २००.०० घटी �लएको काया�लयको जवाफ रहेको छ । यसरी कानुनले तोके भ�दा घटी दरमा असुल
गनु� िनयम स�मत नदे�खएको �…….

७८,४०८

१७ राज�व दा�खला : 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ अनुसार �ज�मेवर �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही िदन वा �यसको
भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� र सो बमो�जम द�खला नगरेको दे�खन आएमा स�ब��धत तालुक काया�लय वा िवभािगय �मूखले दश िदनस�म
िढलो गरेको भए दा�खला गन� बाँक� रकम र सो रकमको दश �ितशतले ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा बढी िढलो गरेको भए दश �ितशतका दरले
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ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई �च�लत कानुन बमो�जम िवभािगय कारवही समेत गन� गराउन स�ने �यव�था रहेको छ । नमुना छनौटका आधारमा परी�ण ग�रएका
पा�लका अ�तग�तकादईुवटा वडा (वडा नं ३ र ५ ) को असुली र दा�खला ��थित देहाय बमो�जम छ।पा�लका र अ�तग�तका सबै वडा तथा शाखाह�बाट उठेको राज�व
कानुनमा भएको �यव�था अनुसार दा�खला गराउन �यान िदनु पद�छ ।

मिहना वडा नं असुली दा�खला दा�खला िमित वडा नं असुली दा�खला दा�खला िमित

३ ९३६६८ ९३६६९ �ावण ५ ५६०५९ ५६०६० आ��वन १

भा� ३ ६३५० ६३५० आ��वन १ ५ ४७०० ४७०१ आ��वन १

आ��वन ३ १०९१७९ १०९१७९ काित�क २ ५ ७२९७० ७२९८० मंिशर १०

काित�क ३ २६८५७ २६८५८ मंिशर १ ५ १४३५० १४३५० मंिशर १०

मंिशर ३ ५८५६२ ५८५६३ पौष १ ५ ५८८७२ ५८८७५ पौष २

पौष ३ १२४३९१ १२४४९१ माघ १ ५ ४०५७८ ४०५८० माघ ६

माघ ३ ५४००७ ५४००८ फा�नुण ३ ५ ७३७८३ ७३७९० फा�नुण ६

फा�नुण ३ ४९८०७४ ४९८०७४ चै� ३ ५ ३७५६२३ ३७५६२५ चै� ९

चै� ३ २२३०९२ २२३०९३ वसैाख १ ५ ६०२५८ ६०२६० वसैाख ५

वसैाख ३ ५७८३६ ५७८३६ जे� २ ५ २४३०७ २४३१० आषाढ ६

जे� ३ ५७०५ ५७०५ आषाढ १ ५ २२५० २२५० आषाढ ६

आषाढ ३ ८५५५९ ८५५६१ आषाढ ३१ ५ १५६५८ १५६६० आषाढ ३१

ज�मा १३४३२८० १३४३३८७ ७९९४०८ ७९९४४१
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१८ र�सद िनय��ण खाता : 
नगिद र�सदको द�ुपयोग ह�न निदन म ले प फारम नं ९०४ को ढाचामा र�सद िनय��ण खाता रा�नु पन� �यव�था छ। पा�लकाले र�सद िनय��ण खाता राखेतापिन यस वष�
राज�व असुलीका लािग �योग र�सद म�ये िवगत वष�का �योग नभएका कती र�सद बाँक� �थए, कती र�सदह� नयाँ छपाई ग�रयो र ती र�सदह� कुन कुन न�बरका र काहाँ
काहाँ �योग भए एवम् कती र�सद बाँक� रहेका छन् भनी �प� दे�खने गरी र�सद िनय��ण खाता राखेको दे�खएन। र�सदह�को �यव��थत अिभलेख नह� ँदा पा�लकाले यस वष�
नगिद र�सदको �योगवाट संकलन गरेको सबै राज�व दा�खला भएको छ भिन आ�व�त ह�न सिकने अव�था नभएकोले पा�लकाले तोिकएको ढाँचामा �यव��थत अिभलेख
रा�नु पन� दे�ख�छ ।

१९ लामो झरना : 
पा�लकाले यस वष� लामो झरनाबाट �. ६,८९,७४०.००आ�दानी गरेको शीष�कगत आव�धक आय संकलन िववरणबाट दे�ख�छ । उ� आय संकलनका लािग एकजना
सहायक कम�चारी करारमा िनय�ु गरेको र आय संकलन गन� नयाँ र�सद छपाई गरी र�सद नं. १ दे�ख ८३०० स�म १६६ ठेली र र�सद नं. ६६५१ दे�ख ८२५० स�म ३२
ठेली गत आ व २०७६।०७७ का बाँक� पुराना र�सद समेत १९८ ठेली र�सद पठाएको र�सद िनय��ण खातामा उ�ेख छ ।र�सदको �यब��थत अिभलेख नह� ँदा नयाँ र
पुराना एकै नंबरका र�सद �योग भएको दे�ख�छ ।यसले गदा� काया�लयको आ�त�रक िनय��ण �णाली कमजोर भएको दे�खयो ।उ� र�सदह� म�ये पुराना र�सद नं. ६६५१
दे�ख ६९५० स�म र र�सद नं. ७८५१ दे�ख ८२५० स�म १४ ठेली र नयाँ र�सद नं १५०१ दे�ख १८५० स�म, र�सद नं. ३५०१ दे�ख ४४५० स�म तथा र�सद नं ७८५१
दे�ख ८३०० स�म गरी ३५ ठेली र�सद िफता� भएको दे�खएन । �योग भएका सबै र�सदको दिैनक आ�दानी खातामा �िव�ी गरी िहसाब नराखेको र सबै र�सद काया�लयमा
िफता� दा�खला नभएको ह� ँदा �ा� भएको आ�दानीमा सबै र�सदको आ�दानी समावेश भए नभएको एिकन ह�न सकेन । तसथ� यस स�ब�धमा पा�लकाले सबै र�सद �ा� गरी
आ�दानी रकम एिकन गनु� पद�छ ।

२० उपरदा� गढी : 
पा�लकाले यस वष� उपरदा� गढीबाट �. २,६१,१००.००आ�दानी गरेको शीष�कगत आव�धक आय संकलन िववरणबाट दे�ख�छ । उ� आय संकलनका लािग एकजना
सहायक कम�चारी करारमा िनय�ु गरेको र आय संकलन गन� र�सद नं. १ दे�ख २००० स�म ४० ठेली र�सद पठाएको र�सद िनय��ण खातामा उ�ेख छ । उ� र�सद म�ये
र�सद नं १३०१ दे�ख १३५० स�मको र�सद िफता� भएको दे�खएन । �योग भएका सबै र�सदको दिैनक आ�दानी खातामा �िव�ी गरी िहसाब नराखेको र सबै र�सद
काया�लयमा िफता� दा�खला नभएको ह� ँदा �ा� भएको आ�दानीमा सबै र�सदको आ�दानी समावेश भए नभएको एिकन ह�न सकेन । तसथ� यस स�ब�धमा पा�लकाले सबै
र�सद �ा� गरी आ�दानी रकम एिकन गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ मे�सनरी भाडा : 
वागमती �देशको आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसार आ.व. ०७७।७८ मा ढंुगा, िग�ी, वालुवा, �ाभेलको संकलनमा �ित घनिफट � ९ का दरले
शु�क लगाइने र असूल उपर ग�रने �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िबिभ� िनमा�ण �यावसायी तथा �यि�ह�लाई अमानतमा रानीखोला – भोटीखोलाबाट ढंुगा, िग�ी,
वालुवा, �ाभेलको संकलन तथा िव�� काय� गदा� िविभ� ८ वटा िनमा�ण �यावसयी।स�लायस�बाट जे�सिव भाडामा �लई निदज�य पदाथ� उ�खनन् गरी िनशु�क लोड ग�रिदएको
र मेिशनको भाडा बापत भौ. नं. ३६८।२०७८।३।२९ बाट �. ७,१५,३९०.०० तथा भौ. नं. ३८९।२०७८।३।३० बाट �. ८३,३९४.०० समेत � ७,९८,७८४.००
भु�ानी गरेको छ । यसरी पा�लकाले मेिशन भाडमा �लई िनशु�क �पमा निदज�य पदाथ� उ�खनन् तथा लोड गरी िदनाले पा�लकालाई थप �यभार पन� गई ऐनले तोके
बमो�जमको शु�क असुल नभएको दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले मेिशनरी भाडामा �लई भु�ानी गरेको रकम िनयम स�मत नदे�खएको �… ७,९८,७८४.००

७९८,७८४

२२ २०७८-११-१७ सामाि� ख�रद : 

सामुदायीक िव�यालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यानीटरी �याड िवतरण काय��म अनुसार लाईफ केयर �यानीटेरी ए�ड �यािफकन उ�ौग ए�ड �ा.�ल. बाट उ� सामा�ी
ख�रद गरी २०७८ ३।२२ मा भौ. नं. १८२ बाट �ित �याड २३.७५ का दरले ३१,७६१ पाकेटको �. ७५४३२४.०० भु�ानी गरेको पाइयो, बषा��तमा ख�रद गरेको
�यानीटरी �याड लेखापरी�ण अब�ध िमित २०७८।११।१५ स�म पिन िवतरण गरेको पाइएन । ख�रद गदा� िव�ालयगत माग आव�यकता िनधा�रण गरी लागत अनुमान
�वीकृत गरेको दे�खएन । ती समा�ी िव�ालयमा िवतरण गरेकभरपाइ पेश ह�नु प�� दछ । � …………………………....

७५४,३२४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ ठे�का �यव�थापन : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा खुला �पमा वोलप� आ�ान गरी ख�रद गन� स�व�धी �यव�था छ । नगरपा�लकाले वोलप�को सूचना �कािशत गरी स�झौता
गरेको नयाँ ठे�का स�झौतामा वोलप�दाताले लागत अनुमानको तुलनामा २१ �ितशत दे�ख ७२ �ितशत स�म घिटमा काम गन� गरी ठे�का कवुल गरेको दे�ख�छ ।
उदाहरणका लािग केही ठे�काका िववरण देहायमा उ�ेख छ । लागत अनुमानको तुलनामा धेरै �ितशत घिटमा काम गन� गरी गराएको काय�मा सामा�ीको िनधा��रत गुण�तर र
परीमाणमा काय� भएको स�व�धमा यिकन ह�ने दे�खएन । यसबाट िनमा�ण काय� िनधा��रत गुण�तर र प�रमाणमा भएको यिकन गन� सव ैिनमा�ण �थलमा �ािवधक उप��थत ह�न
समयाभाव ह�ने अव�था दे�खयो । य�तो अव�थामा सुधार ह�ने गरी ठे�का �यव�था गनु�पद�छ ।

�.सं िववरण िनमा�ण �यवसायी ठे�का न. लागत
अनुमान

कबोल
अंक

घटी
�ितशत

1 Kali Khola Aadimara Chepang Basti Road Excavation
Work

पिबता िनमा�ण सेवा NCB/IRM/01/077/078 2156 817 62

2 Mathillo Dhungre To Tallo Dhungre Road Excavation
Work

होम िनमा�ण सेवा NCB/IRM/02/077/078 2156 988 54

3 Sarbashanti High School Hostel Building Construction
work

जले�वर िनमा�ण सेवा NCB/IRM/03/077/078 2587 1798 31

4 Shree Triveni Barah High School playground
improvement work

होम िनमा�ण सेवा NCB/IRM/04/077/078 1724 1117 35

5 Hattibang Chauki Sadak Road Excavation Work ओम अटूट क�ट��सन
हेटौडा

NCB/IRM/05/077/078 9867 2776 72

6 MaiteshThapathali Track Opening Works अमीत क�ट��सन
हेटौडा

NCB/IRM/06/077/078 2587 938 64

7 Fishling Gumba Maintenance Works �सजल क�ट��सन NCB/IRM/07/077/078 2155 1421 34

8 Syaklang Water Supply Project Works जले�वर िनमा�ण सेवा NCB/IRM/08/077/078 2155 1698 21

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४

परामश� ख�रद : 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा उपल�ध जनशि�बाट काम ह�न नस�ने भएमा परामश� सेवा ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले गत आ.ब. को
मौ�दातबाट खच� गन� ग�र देहाय अनुसारको ११ काय�मा िविभ� परामश�दाताबाट काय� गराई �. ७६,४३,६७५.०० भु�ानी गरेको दे�खयो । आव�धक िवकास योजना,
भवनको िव�तृत परीयोजना �ितवेदन, अ�तग�तका निदको वातावरिणय परी�ण, खानेपानी तगा पुलको िडिपआर आिद तयार वापत भु�ानी िदएकोमा ती �ितवेदन अनुसार
काय��म तयार गरी काया��वयन गरेको दे�खएन । �योगमा नआउने �े�मा परामश� ख�रद गरी खच� लेखेको उपय�ु दे�खएन । योजना तथा काय��म िनमा�ण तथा
काया��वयनमा सहयोग पुया�उने योजनामा परामश� सेवा ख�रद गनु� पद�छ । परामश� �ितवेदन अनुसार योजना काया��वयनमा सहयोग पुिगरहेको काया�लयको �ितकृया छ ।

भौ. नं. िमित आयोजना परामश� दाता रकम

२०४।०७८।२।१० गाउँपा�लकाको आव�धक िवकास योजना तजु�मा एकाउ��टिव�लटी ईिन�सएिटभ �ा. �ल. १९८७४४४

३४०।०७८।३।२४ वडा नं. ३ काया�लयको डी पी आर वान�र ई��जिनय�र� सोलुसन ४५७०४०

३४१।०७८।३।२४ वडा नं. २ काया�लयको डी पी आर एन. के. एस. ई��जिनय�र� क�सलटे�ट �ा. ली. ४५६४६०

३४२।०७८।३।२४ वडा नं. ५ काया�लयको डी पी आर एस. डी. ई��जिनय�र� क�सलट�ट �ा. ली. ४८६२००

३७०।०७८।३।२९ गाउँपा�लका अ�तरगतका खोलाह�को IEE नारायणी ट� े िड� ए�ड ई��जिनय�र� �ा. ली. ९७६८८५

३७१।०७८।३।२९ कु�रनघाट कमेरे सडक मुग�लन ई�छाकामना स�मको 
सडक र फो��स� साठीमुरे सडक डीपी आर

ई�छाकामना ई��जिनय�र� �ा. ली. ६९५७१४

३७१।०७८।३।२९ कु�रनटार देखी सोराथोक र मुग�लन देखी �सरानगाउँ 

स�म २ वटा २४ िक. िम. सडक को डी पी आर
जे. के. ई��जिनय�र� ५९६०००

१३२।०७७।१२।११ वाँसपुर खानेपानी डी पी आर जी. पी.एस. टे�नोलोजी �ा. ली. ३९५०००

३४३।०७८।३।२४ तो�वाङ खानेपानी डी पी आर कैलाश पव�त ई��जिनय�र� क�सलटे�सी �ा. ली. ३०००००

११।०७८।२।१९ थानखोला पुलको डी पी आर अपि�� म ई��जिनय�र� क�सलटे�ट �ा. ली. ७७६२७४

�म भौचर
न�बर
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२७।०७८।३।२४ �या�िद खोला पुलको डी पी आर अपि�� म ई��जिनय�र� क�सलटे�ट �ा. ली. ५१६६५८

ज�मा ७६४३६७५

२५ �िभजनल सम : 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा �ज�मेवार �य���ले सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ �य�तो रकम खच� गन� वा
भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । देहाय
बमो�जमका िनमा�ण काय�को �ोिभजनल सम बापत भु�ानी ग�रएको रकमको िवल िवजक पेश नभएको ह� ँदा िवल िवजक पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

भौ नं िमित ठे�का नंबर िनमा�ण �यावसायी िप एस आइटम भु�ानी � नपुग िवल

१६५।०७७।१२।३०
गा पा पु�जगत

३२।२०७७।७८ अंजना िनमा�ण सेवा वीमा ४०००० ४००००

�याव टे� १५००० १५०००

ट� ािफक से�टी १५००० १५०००

१७९।०७८।१।७
गा पा पु�जगत

३३।०७६।७७ होम िनमा�ण सेवा वीमा ८०००० २६६७०

�याव टे� ४०००० ४००००

१७१।२०७८।१।३
गा पा पु�जगत

२५।२०७६।७७ जोगीमारा क��ट��सन
ए�ड स�लायस� �ा ली

�याव टे� ३५००० ३५०००

२०।०७८।३।४
�देश सरकार

२।०७७।७८ होम िनमा�ण सेवा वीमा २०००० २५५९

�याव टे� ५००० ५०००

१९५,४४९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सुचनावोड� ५००० ५०००

२०।०७८।३।४
�देश सरकार

४।०७७।७८ होम िनमा�ण सेवा वीमा १०००० १२२०

�याव टे� ५००० ५०००

सुचना वोड� ५००० ५०००

ज�मा २७५००० १९५४४९

२६ ए�साभेशन काय� : 
पा�लकाले िनमा�ण स�ब�धी काय�को भु�ानी गदा� तोिकएको �वीकृत दर बमो�जम �ािव�धक मु�यांकनका आधारमा गनु� पद�छ । देहाय बमो�जमका आयोजनाको भु�ानी
भौचर परी�ण गदा� भौचरसाथ संल� स�प� काय�को फोटो, िवल भपा�ई लगायतका �माण एवं उ� काय�सँग स�ब��धत �ािव�धक कम�चारीसँग छलफल गदा� उ� ए�शाभेसन
काय�मा मेिशनको �योग भएको दे�खयो। यसरी उपभो�ा सिमितबाट गराइएका काय�मा मेिशनको �योग गरेतापिन मेनुअल दरमा भु�ानी गरी � ५०,४०८.०० बढी भु�ानी
भएको छ । अ�य आयोजनाह�को स�ब�धमा समेत पा�लकाबाट एिकन गरी बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

भौ.नं. योजनाको नाम।काय� प�रमाण 

(घ. मी.)
मेिशनको �वीकृत दर भु�ानी दर उ. स.अंश कटाई

बढी भु�ानी

७१।२०७७।१०।१२ िपपलटार नाला िनमा�ण- नाला ख�े ११३.४ ५१।८९ ४१७।१५ ३७२७८

७२।२०७७।१०।१२ झोलु�ेपुल खेतबारी नाला िनमा�ण-

नाला ख�े
३९.९४ ५१।८९ ४१७।१५ १३१३०

ज�मा ५०४०८

५०,४०८

२७ फरक नम�श : २५३,०३०

�म भौचर
न�बर
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साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउदा िमत�यियता, गुण�तरीयता तथा िदगोपना अिभबृि� ह�ने कुरामा समेत िवचार गरी तयार
भएको लागत अनुमानका आधारमा काय� गराउने र सोही आधारमा नाप जाँच गरी िनमा�ण काय� फरफारक गराउने �यव�था छ । पा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त गराएको
काय�मा डोलीडारको नम�श �योग गरी लागत अनुमान तयार गरेको छ । यस आधारमा तयार भएको लागत अनुमान सडकको नम�शको आधारमा तयार गरेको लागत अनुमान
भ�दा बिढ ह�ने दे�ख�छ । बिढ दरको नम�श �योग गरी लागत अनुमान तयार गरी काय� गराएको कारण पा�लकालाई अित�र� �ययभार परेको दे�ख�छ । अित�र� �ययभार
पन� गरी बिढ दरको नम�श �योग गरेको िनयिमत दे�खएन ।

भौ नं िमित आयोजना तथा कामको िववरण प�रमाण
(घ. मी.)

�वीकृत दर (सडक नम�स) भु�ानी दर उ स अंश कटाई 

बढी भु�ानी

४।२०७८।३।६
�थानीय पुवा�धार

न�स��टार कमेरे सडक सेतरो�ती

Stone masonry work(1:6) ५२.८५ ८०४४.८९ ८७३०.२ ३२५९७

pcc 1:2:4 १८.१२ ९१३२.६९ १०५९८.६३ २३९०६

२१।२०७८।३।२२ �थानीय पुवा�धार लामो झरनादे�ख या�ा� बाटो �तरो�ती

Stone masonry work(1:6) ३८.३३ ८०४४.८९ ८६९४.४७ २१६६२

pcc 1:2:4 १५.३७ ९१३२.६९ १०७०७.७९ २१०६२

७१।२०७७।१०।१२ िपपलटार नाला िनमा�ण

Stone masonry work(1:6) ७७.६२ ८०४४.८९ ८७८६.१९ ५१७८६

pcc 1:2:4 २०.४ ९१३२.६९ १०५४४.८४ ३७३६५

stone soling ३४.०२ २५९५. ३३२४.३३ २२३३०
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७२।२०७७।१०।१२ झोलु�ेपुल खेतबारी नाला िनमा�ण

Stone masonry work(1:6) २७.३४ ८०४४.८९ ८७८६.१९ १८२४०

pcc 1:2:4 १०.०१ ९१३२.६९ १०५४४.८४ १२७२२

stone soling ११.९८ २५९५. ३३२४.३३ ६७८५

१५१।२०७७११।१९ �र�दीखोला दे�ख कुयलघारी �कुल सडक

Stone masonry work(1:6) ७.२६ ८०४४.८९ ८७८६.१९ ४५७५

ज�मा २५३०३०

२८ २०७८-११-१९ िबल भु�ानी : 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२४ अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम स�प� भएको काय� साव�जिनक िनकायले �वीकार गरेपिछ िनमा�ण �यवसायीलाई
करारका शत� बमो�जम अ��तम भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ। पा�लकाले ठे�का नं. १९।२०७६।७७ कु�नटार चोक देखी नयाँब�ती वेस �या�पस�म िपच तथा नाला
िनमा�ण काय�का लागी िनमा�ण �यवसायी एल ए�ड जी क��ट��सनसंग मु�य अिभवृि� कर समेत �. ३७,४८,९७०.७० को स�झौता गरेको �थयो । िनमा�ण �यवसायीले
तोिकएका स�पूण� काय� पुरा गरी अ��तम भु�ानीका लागी माग गरे बमो�जम भौ. नं. १४७।२०७७।१२।१७ वाट पे�क� फ�य�ट �. ६,५९,०००.०० समेत �.

२६५१३६२.०० भु�ानी गरेको छ । यस अिघ भौ. नं. २८३।२०७७।३।२१ वाट�थम रिन� िवलवाट �. ११,५८,२३७.०० भु�ानी भएको ह� ँदा ज�मा �.

३८,०९,५९९.०० भु�ानी भएको दे�खयो । तसथ� स�झौता भ�दा बढी भु�ानी भएको�. ६०,६२८.०० असुल ह�नु पद�छ । �……….

६०,६२८
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२९ ई�छाकामना अ�पतालः 
साव�जिनक ख�रद िनयमाली, २०६४ को िनयम २० मा ख�रद स�झौता गरी बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� स�व�धी �यव�था छ । वड नं. ४ को इ�छाकामना अ�पताल
भवन िनमा�णका लािग �. ७०,००,०००.०० लागत अनुमान भ�दा ३२ �ितशत घटी �. ४७,४६,७९७.३८ मा काय� गन� कवोल गन� गौरव क��ट��सन, काठमाडौ ँसँग
स�झौता गरी काय� गराएकोमा गो. भौ. नं. ६५।०७७।१०।९ बाट अ��तम िबल समेत �. ४४,८९,२११.०० भु�ानी गरी ठे�का फरफारक गरेको दे�ख�छ । भवन िनमा�णको
िव�तृत िडजाइन र पुण� लागत अनुमान तयार नगरेको कारण िनमा�ण स�प� भई स�दा स�म पिन िड. िप. �स. लेवल स�मको मा� काय� भएको साथै �ोत सुिन��चत
नभएकोले िनमा�ण काय� अधुरो रहेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय अनुसार छ ।

िनमा�ण काय�को िडजाइन तथा लागत अनुमान तयार गदा� जग स�याउने स�ब�धी काय� छुटेको कारण देखाई िमित २०७७।९।२ मा सोही क��ट��सनसँग लागत
अनुमान �. ४,३०,४८४.०० बराबर ह�ने गरी सोझै िनमा�णकाय� गराई गो. भौ. नं. ५४।०७७।९।२७ बाट भु�ानी गरेको छ । लागत अनुमानको तुलनामा ३२ �ितशत
घटीमा काम गन� कबोल गरेको िनमा�ण �यवसायीलाई सु� चरणको फरक काय� लागत अनुमानकै दरमा सोझै गराउँदा पा�लकाले �ित�पध� लाभ �लन नसक� �.

१,४६,८७२.०० अित�र� �ययभार परेको दे�ख�छ ।
सोही �थानमा माटो का�ने काय�का लागी �. ४,५८,९७८.०० को काय� गराई िक. वी. िघिमरे क��ट��सनलाई गो. भौ. नं. ७।०७७।६।१४बाट भु�ानी गरेको छ ।
सु� िडजाइनमा सबै आइटम समावेश नगदा� एकै िनमा�ण काय�मा समेत फरक-फरक िनमा�ण �यवसायी माफ� त काय� गराउँदा िनमा�ण काय�को गुण�तरमा �भाव पन�
स�ब�धमा पा�लकाको �यानाकष�ण ह�नुपन� दे�ख�छ ।
एक गाउँपा�लका एक अ�पताल काय��म अ�तग�त २५ शैयाको अ�पतालका लािग िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन अनुसारको जग िनमा�ण तह (फुिट�)को काम मा�
भएको, तराई मधेश काय��म अ�तग�त बजेट �वीकृत भएपिन मापद�डअनुसारको ज�गा �लजमा �लन वा उपल�ध गराउन नसकेको, ज�गा �ाि� नह� ँदा थप
डी.पी.आर. ह�न नसकेको, जग िनमा�ण भइसकेको भवनको �तरो�ती सिहतको िड. िप. आर. को �ि�यामा जान नसकेको ज�ता कारण अ�पताल भवन थप िनमा�ण
भई स�ालन �तरमा आउने स�ब�धमा ि�िवधा रहेको छलफलको �ममा जानकारी �ा� भएको छ । िनमा�ण स�प� ह�ने िव�व�त आधार तयार गरी अ�पताल
स�ालनको अ�याव�यक संरचना िनमा�णमा �यान पुया�ई नमा�ण काय� अधुरो रहने अव�था उ�प� ह�न निदने गरी काय� गनु� पन� दे�ख�छ ।
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३० �यानदाला खानेपानी ; 
साव�जनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५२ मा ख�रद स�झदता शत� स�ब�धी �यव�था रहेको छ । पा�लकाले वोलप�को मा�यमवाट �या�दाला खानेपानी (िफट�स) योजना
िनमा�ण गन� वोलप� अ��ान गरेकोमा जले�वर िनमा�ण सेवा धािद�को �. १५,९८, ७११.०० को वोलप� �वीकृत भई िमित २०७६।९।१५ मा िनमा�ण स�प� गन� गरी िमित
२०७६।३।३० मा स�झौता भएको दे�खयो । िवल भु�ानीको �ममा िमित २०७७।१०।१२ मा स�पक� मा आई �थम रिन� िवल �. ७,०१,३१६ भु�ानी �लएपिछ िनमा�ण
�यवसायीले िनमा�ण �थलमा उप��थित जनाई थप काय� नगरेको छलफलको �ममा �ािव�धक सिहतको टोलीवाट जानकारी �ा� भएको छ । िनमा�ण काय�को सु� �याद
समा� भएको साथै ५९ �ितशत िनमा�ण काय� बाँक� नै रहेको छ । कबोल दर लागत अनुमान �ित घन िमटर �. १०,०००.०० बरावर रहेको �टोन मे�सनरी को काय� िव.

ओ. �यूमा २.५९ घन िमटर रहेपिन अ�धक ह�नेगरी ३० घन िमटर गरेको नापी तयार गरी �. ३,००,०००.०० भु�ानी गरेको छ । यसैग�र �रई�फोस�मे�ट वार ५ हजार के.

जी. राखेकोमा �समे�ट क�ि�टको आईटम १३ घन िमटर मा� रहेकोले ढलान अनुसार अ�धक ह�ने गरी ड�डीको प�रमाण समावेश गरी लागत अनुमान तयार गरेको दे�खयो
। बढी दरको काय� स�झौता भ�दा अ�या�धक प�रमाणमा गरेको देखाई सु� चरणमानै भु�ानी ह�ने र क�ि�टको परीमाण भ�दा ड��डको प�रमाण अ�या�धक बढी ह�ने ज�ता
अव�थाले िनमा�ण काय�को वा�तिवक अव�था भ�दा फरक िक�समले �यवसायीलाई लाभ पु�े गरी काय� ह�ने दे�ख�छ । य�तो अव�था आउन निदन स�झौता गदा�कै बखत
दे�खनै �यान पुया�उनु पन� र नापी तथा भु�ानीमा सजगता अपनाउनु पन� दे�ख�छ । य�ता �ािव�धक �ुिटयू� लागत अनुमान अनुसारको स�झौताको थप काय� गन� िनमा�ण
�यवसायी समपक�  िविहन रहेको दे�खयो । िनमा�ण �यवसायीलाई समपक� मा �याई स�झौता अनुसारको काय� स�प� गराउनु पद�छ ।

आईटम नं. िव ओ �यू अनुसार प�रमाण िवल भु�ानी प�रमाण दर भु�ानी �.

५ �टोन मे�सनेरी वक� २.५९ घ. मी. ३० १०,००० ३,००,०००

१० �रई�फोस�मे�ट वार वक� ५००० के. जी. ११.१ ११० १०,१४१

ज�मा ३,१०,१४१

३१ सामा�जक सुर�ाः
सामा�जक सुर�ाको स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा देहाय अनुसारको छन् । 
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३१.१ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को दफा २३(५) मा खाता संचालन गन� ब�क तथा िव��य सं�थाले िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण मिहना िभ�
स�ब��धत �थानीय तहका साथै िवभागलाई उपल�ध गराउनु पन� उ�ेख छ। लेखापरी�णको �ममा िन�कृय लाभ�हीको खाता माग गदा� उपल�ध गराएको छैन । पा�लकाले
िन�कृय लाभ�ाहीको खाताको िववरण माग गरी लगत अ�ाव�धक गनु� पद�छ ।

३१.२ 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�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, ब�क माफ� त िवतरण गनु�पन�, िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�,
के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� ज�ता �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ ।
लेखापरी�ण योजना अनुसा २ वडाको िवतरण अव�थाको त�या� परी�ण गदा� लगत अ�ाव�धक गरेको दे�खएन । िन��चत समय अ�तरमा लगत अ�ाव�धक नभएकोले
मृ�यू, बसाँईसराई, दोहोरो परेको लाभ�ाहीको स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन । लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक गरी सोही आधारमा िनकासा �यव�थापन गनु� पद�छ ।

वडा नं लाभ�ही सं. िनकासा िवतरण बाँक�।िफता�

१ र ३ ४८६ १६२५७२६५ १४९६९६१५ १२८७६५०

ज�मा ४८६ १६२५७२६५ १४९६९६१५ १२८७६५०

३१.३ आ�थ�क वष� सामा� ह�नुभ�दा ७ िदन अगाव ैभ�ा िवतरण काय� स�प� गरी कारोबार ब�द गनु� पद�छ । पा�लकाले सो नगरी आ�थ�क वष� भु�ान भए प�चात पिन भ� िवतरण
गरेको र िवतरण प�चात बाँक� रहेको रकम िमित २०७८।५।२५ मा कोष तथा िनय��क काया�लय िचतवनमा �. १३,९२,६२०.०० ज�मा गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले
काय�िव�ध अनुसार समयमै भ�ा िवतरण काय� स�प�गन� तथा बाँक� रहेको रकम िफता� गन� तफ�  �यान पुया�उनुपन� दे�ख�छ ।

३२ सुरि�त नाग�रक अवास तथा �धानम��ी रोजगारः
सुरि�त नाग�रक अवास तथा �धानम��ी रोजगारको स�ब�धमा दे�खएको �यवहोरा देहायका छन् ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.१ �धानम��ी रोजगार काय��मः �थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारको िवकास माफ� त नाग�रकको
जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । लेखापरी�णको समयमा उपल�ध त�या� अनुसार पा�लकाले यस काय��म
अ�तग�त िन�न योजना संचालन गरी यस वष� १०४ जनालाई ५४९० िदन स�म रोजगारी उपल�ध गराएको दे�ख�छ । लि�त वग�लाई अ�पका�लन रोजगारी उपल�ध गराई
�िमक �यालामा �.२८,३८,३३०.०० खच� लेखेका छ । काय��मबाट लि�त वग�ले �ा� गरेको लाभ तथा स�तुि�का स�व�धमा सेवा�ाही सव��ण गरेको छैन । यसबाट
काय��मको उदे�य �ा� भएको स�व�धमा यिकन ह�ने दे�खएन ।

�.सं. योजनाको नाम काम गरेको िदन
सं�या

रोजगार पाएको लाभ�ाही
सं�या

�िमकको �यालामा खच� भएको
रकम

ज�मा रकम

१ हा�ीबाङ् दे�ख �सराईचुली चौतारा स�म पदमाग�
मम�त स�भार

६० ३२ ५१७ ९९२६४०

२ गोठे डाँडा पहेल ढंुगा बढेल टार खानेपानी पाइपलाईन
पुन� काम

६५ ५ ५१७ १६८०२५

३ कालीखोला �संचाई कुलो मम�त २२ १० ५१७ ११३७४०

४ कालीखोला नाला िनमा�ण २९ ८ ५१७ ११९९४४

५ मूलडाँडा दे�ख नयाँबारी स�म गोरेटो बाटो मम�त
स�भार

५७ २५ ५१७ ७३६७२५

६ टो�के दे�ख नयाँबारी स�म गोरेटो बाटो मम�त स�भार ५७ २४ ५१७ ७०७२५६

ज�मा ५४९० १०४ ५१७ २८३८३३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.२

सुरि�त नाग�रक अवासः सुरि�त नाग�रक अवास काया��वयन काय�िव�ध, २०७५ को प�र�छेद २ मा लि�त वग�को पिहचान र छनौटको आधार स�ब�धी �यव�था गरेको छ
। जस अनुसार फुसको छानो, ग�रवीको रेखामुिन रहेको, घर ज�गाको ितरो बुझाएको, घर िविहन रहेको �सफा�रस प� तथा �थाई वसोवाँस भएको तथा प�र�छेद ३ मा
िनमा�ण काय� स�प� भएको �माणीत �ितवेदन पेश गनु� पन� उ�ेख छ । संघीय सरकारवाट ह�ता�त�रत शसत� अनुदान काय��म अ�तरगत पा�लका अ�तरगतको वडामा
देहाय बमो�जम लाभ�हीको छनौट गरी घर िनमा�णको लागी पिहलो िक�ता वापत �ित लाभ�ाही िन�न दरले रकम िवतरण गरेको छ । उ� लाभ�ाही छनौट गदा� के को
आधारमा छनौट ग�रयो सोको आधार पेश गरेको छैन । लाभ�ही छनौटको आधार सिहत सुर�ित अवास िनमा�ण भएको काय� स�मप� �ितवेदन पेश गनु� पद�छ । �.........

�मश वडा नं. लाभ�ीहीको सं. दर अनुदान रकम

१ १ ५२ १३४१५ ६९७५८०

२ २ ३९ १३९८५ ५४५४१५

३ २ ८ १३९९० १११९२०

४ ३ २२ १३४१५ २९५१३०

५ ४ ११ १४६३४.५ १६०९८०

६ ५ १८ १४२८० २५७०४०

७ ६ ४१ १४२८० ५८५४८०

८ ६ ३ १४२९० ४२८७०

९ ७ ४२ १४५३२ ६१०३४४

१० ७ १ १४५३६ १४५३६

११ ७ ५ १४५४० ७२७००

ज�मा २४२ ३३९३९९५

३,३९३,९९५�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ लघु उ�म िवकासः
लघु उ�म िवकास स�ब�धमा दे�खएको �यवहोरा देहायका छन् ।

३३.१ �िश�क भ�ाः अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका, २०७७ मा सबै �कारका गो�ी,ता�लम, सेिमनार तथा काय��मा सबै �कारको भ�ा को दर उ�ेख रहेको छ ।
जस अनुसार आव�धक ता�लमको लागी �ित मिहना ६० क�ा को �. १०,०००.०० �िश�क भ�ा िदनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले ३ मिहने �सलाई कटाई ता�लमको लागी
३ जना �िश�कलाई �. २५०००.०० को दर ले ३ मिहनाको �. २,२५,०००.००भु�ानी िदएको छ । िनद�िशका िवप�रत भु�ानी भएको �िश�क भ�ा �.

१,३५,०००.०० िनयम स�मत दे�खएन । �.........

१३५,०००

३३.२ सुधा�रएको चु�होः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �यसतो खच� पुि� गन� िवल, भरपाई,

�माण र कागजात संल� ह�नु पन� उ�ेख छ । भौ. नं. िमित १२३।०७८।३।२० वाट संघीय सरकारवाट ह�ता�त�रत सुधा�रएको चु�हो काय��म अ�तरगत पा�लकाले
सन�टार म��ट�पोज क�पनी �ा. �ल. वाट �. १,९६,६२०.०० को ४० थान सुधा�रएको चु�हो ख�रद गरेको छ । उ� चु�हो ख�रदको लागत अनुमान तथा स�भा�यता
अ�ययन को लागी �. ९७,९७१.०० को ई�भेनिटभ पावर ए�ड क�स�टे�सी �ा. ली. सातोवाटो काठमा�डौवाट परामश� सेवा ख�रद गरेको छ । पा�लकामा �ािव�धक ह� ँदा
ह� ँद ै�. १,९६,६२०.०० चु�हो ख�रद गन� �. ९७,९७१.०० को परामश� ख�रद गनु� उिचत दे�खएन । लेखापरी�णको �ममा कम�चारीसंग छलफल गदा� ख�रद भएको चु�हो
िवतरण नभई �टोरमै रहेको जानकारी �ा� भएको छ । िवतरण भरपाई पेश ह�नु पद�छ । �........

१९६,६२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np41 of 54

३३.३ �मण खच�ः �मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम ७(३) मा बस वा अ�य साव�जिनक यातायातको सुिवधा �लदा �मण खच� र देिनक भ�ाको २५ �ितशत खाजा खच�
वापत पाउने उ�ेख छ । पा�लकाले िन�न काय��ममा खाजा खच� िदनु पन�मा दिैनक �मण भ�ा खच� भु�ानी िदएको छ । पा�लकाले यस तफ�  सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।
लेखापरी�णको �ममा �वा��य शाखा �मुखसंग छलफल गदा� कोष पुगेको काय��ममा उप��थत कम�चारीलाई मा� दिैनक �मण भ�ा खच� िदनु परेको जानकारी �ा�
यसका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन् ।

�मश काय��म िववरण �मण खच� वापतको रकम

१ �थािनय तहमा नाक कान, घाटी तथा मुख �वा��य लगायत अ�य काय��म िविभ� २६ जना सहभािगह� २४००००

२ डे�ु लगायत िकटज�य रोगह�को िनय��ण िविभ� १७ जना सहभािगह� १३१५००

३ LPEP सेवाको िव�तार िविभ� ६ जना सहभािगह� २२२००

४ �यवसायीक कृिष तथा पशुप��छ िवकास काय��म िविभ� ४ जना सहभािगह� १०३५०

३३.४ ४८,०५०

३३.५ दा�खला �ितवेदनः ग�रबी िनवारणका लागी लघु उ�म िवकास काय��म िनद�िशका, २०७७ मा काय��म संचालन स�ब�धी �यव�था उ�ेख छ । वडा नं. २ र ६ मा ग�रवी
िनवारणको लागी लघु उ�म िवकास काय��म संचालन गनक� लागी �. ३,२३,८७०.०० �सलाई मे�सन सेट, �. ३५,९१०.००कपडा, �. ७०,०००.०० िमिन िटलर १
थान, �. ३०,०००.०० ि�पाल १२ गोटा, �. १७,०००.०० ड� कंर १०० गोटा, �. १७,०००.०० को ि�डर १०० गोटा र �. ५८,०००.०० �यापटप गरी �.

५,५१,८७०.०० को साम�ी ख�रद गरेको दे�ख�छ । ख�रद भएको उ� सामा�ी �टोर दा�खला गरेको तथा िवतरणको भरपाई पेश भएको छैन । सो को �माण पेश ह�नु पद�छ
। �........

५५१,८७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ २०७८-११-११ आ�थ�क सहायता : 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा गाउँपा�लकाले आ�नो �े� िभ� काय� गन� आव�यक पन� ऐन, िनयम, िनद�िशका तथा काय�िव�ध बनाई �थानीय
राजप�मा �कािशत गनु� पन� �य�था छ । तर गाँउपा�लकाले आ�थ�क सहायता सहायता स�ब��ध कुनै काय�िव�ध नबनाई िबल भरपाइको आधारमा �थानीय उ�ार राहत तथा
पुनः �थापना काय�मा िबप� वग�लाई  औष�ध अपचार लगायतका काय�मा आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको छ । खच�को िबल भरपाई रा�ख िबिभ� िमितको िनण�य अनुसार
�. ४८,००,०००.०० आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको छ । आ�थ�क सहायता िवतरण र खच� स�व�धमा काय�िव�ध तयार गरी �यव��थत गनु�पन� दे�ख�छ ।

३५ २०७८-११-१८ स�टवेरको �योगः 
दता� चलानी �िव�धमा आधा�रत बनाई सेवा �वाहको चाप िनय��ण र �यव�थापन गन� ला�लगुराश इ�फोटेक �ा.�ल. संग िमित २०७८।२।३१ मा ख�रद गरेको ई हा�जर
स�टवेयर लेखापरी�ण अव�ध िमित २०७८।११।१६ स�म पिन स�ालनमा �याइएको पाइन । ,भौ नं. ७०२ िमित २०७८।३।२४ ग�रएको खच� अिवल�ब शुचा� गनु� पद�छ
अ�यथा य�ता खच� कानुनको प�र�धमा रहेरमा� खच� गनु� पन� �…………………………….................  …………………………………….४,५२,०००.००

४५२,०००

३६ धरौटीः 
पा�लकाले धरौटीको छु�ै �े�ता खडा गरी गो�वरा भौचर उठाई गो�वरा खाता र �यि�गत धरौटी खाता अ�याव�धक गरी रा�नु पन�मा धरौटीको छु�ै �े�ता तयार नगरेको
तथा धरौटीको ब�क मौ�दात समेत उपल�ध नगराएकोले धरौटीको आ�दानी खच� तथा मौ�दात एिकन ह�न सकेन ।

३७ िश�क अिभलेख : 

िश�ा िनयमावली, २०५९ मा िश�ा सेवा आयोगबाट िनय�ु वा बढुवाको लािग �सफा�रस भइ आएका िश�कलाइ िनय�ु गन� सामुदाियक तथा सरकारी िव�ालयमा काय�रत
िश�कको नोकरी तथा अ�य िववरण अिभलेख अ�याव�धक ग�र रा�नु पन� �यव�था रहेको छ । काया�लयले िनयमावलीमा �यव�था भए बमो�जमको िव�ालयगत दरब�दी
अिभलेख, काज आएका काजमा गएकाको अिभलेख, स�वा भइ आएका तथा गएका सेवा िनवृत भएका िवदामा रहेका नयाँ िनय�ु भएका िश�क स�ब�धी िववरण आिदको
अिभलेख �यव��थत �पमा राखेको पाइएन । �य�तै िव�ालयगत िश�कको नामनामे�स सिहतको अिभलेख अ�याव�धक गरेको दे�खएन । �थानीय तहका सव�जिनक
िव�ालयको शैि�क गुण�तर कायम गन� अनुगमन गरी �ितवेदन तयार नगरेको पाइएन । िश�क दरव�दी अिभलेख अ�ाव�धक नगरेका कारण दोहोरो िनकासा ह�न स�ने,

दरब��द भ�दा बढी िश�कको तलब िव�ालयमा िनकासा ह�न स�ने तथा िश�कको सम� �यव�थापन गन� किठन ह�नस�ने अव�था रह�छ । तसथ� िनयमावलीको प�रपालना
ग�र िश�क स�ब�धी अिभलेखको उिचत �यव�थापनमा �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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३८ २०७८-११-१७ िव�ालयको िनकासाः 
गाउँ पा�लकामा िश�कको तलब भ�ा िनकासा गनु� पुव� दरब�दी अनुसार काय�रत िश�कह� एिकन ग�र तलब भ�ा िनकासा गनु� पन� �य�तै मागफाराम सोही आधारमा �जु
गरी िवधालयगत िनकासा लेजर तयार गरी न�सा लेजर राखेको छैन । गाँउ पा�लकाले दरब�दी िववरण काय�रत िश�क िववरण सो अनु�पको माग फाराम तथा िनकासा
लेजर खडा गरी �यव��थत �पमा रा�नु पद�छ ।

३९ २०७८-११-१७ िव�ालयको लेखापरी�णः 
गाउँपा�लकाले मातहतका िवधालयले समयमा लेखापरी�ण गनु� गराउनु पन� वयव�था छ । गाउपा�लका अ�तग�त ५१ सामुदाियक िव�ालयह� रहेकोमा आ.ब २०७७।७८
को लेखापरी�ण �ितवेदन �ा� गरी गाँउ पा�लकाले िदएको िनकासा र अनुदान समेत समावेस गरी िवधालयले िव��य िववरण तयार गरे नगरेकोएिकन गनु� पद�छ ।

४० �वा��य सेवाः
�वा��य सेवा स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा देहायका छन् ।

४०.१

४०.२ िनजामितसेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) मा काया�लयलमा काय�रत कम�चारीको तलवी �ितवेदन पास गरेरमा� तलव खच� ले�नुपन� �यव�था छ । लेखापरी�ण योजना
अनुसा २ मिहनाको तलब भ�ा भु�ानी अव�थाको त�या� परी�ण गदा� पा�लकामा काय�रत कम�चारीको तलव भु�ानी गनु�पूव� तलवी �ितवेदन पा�रत भएको दे�खएन ।
तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी भु�ानी भएको तलब तथा �ेडको वा�तिवक अव�था यिकन ह�न सकेन । िनयमानुसार तलवी �ितबेदन पा�रत गरेर मा� तलव भु�ानी गन� गरी
�यव�थापन गनु� पद�छ ।

तलब भु�ानी भएको मिहना कम�चारी सं. ज�मा तलब भ�ा सासु कर क�ी पा�र�िमक कर क�ी

�ावण २६ ११०१४४७ ९७२६.६६ ०

अषाढ २८ १२२८८९५.५ ९९४९.१५
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४०.३

४०.४ संघीय सरकारवाट ह�ता�त�रत शसत� अनुदान वापतको रकम जुन काय��मको लागी िविनयोजन भएको हो सोही िशष�कमा खच� ले�नु पद�छ । पा�लकाले िन�न भौ. नं.

िमितवाट �वा��य तफ� को कम�चारीको तलब िशष�क नं. २११११ मा िविनयोजन भएको रकम �वा��य चौक�मा िव�ुत जडान गरी खच� लेखा�न गरेको छ । िशष�क फरक
पारी लेखेको खच� िनयम स�मत दे�खएन । �........

भौ. नं. िमित िविनयोजन भएको िशष�क खच� भएको िशष�क रकम

१६६।०७८।३।२५ �वा��य तफ� को तलब िव�ु� जडान काय� १०१०५५

१६८।०७८।३।२६ �वा��य तफ� को तलब िव�ु� जडान काय� ६४७७३

१७६।०७८।३।२८ एक गाउँ एक �ािव�धक को तलब पा�लकाको अ�त�रक कम�चारीको तलब ८२४५६०

ज�मा ९९०३८८

९९०,३८८

४१ २०७८-११-१७ �याव �थापना : 
गाँउपा�लका कृिषशाखाले �याव �थापना गन� भिन गौ. भौ नं ३८ िमित२०७८।३।२३ Digital Soil Testing Mini Lab 14 Parameter Set with Digital soil Testing

Meter pen drive Electrode meter PH Electrode Met िविटएल ट� ेड �ा�ल ल�लतपुरबाट ख�रद ग�रएकोमा हाल स�म �याव �थापना भएको पाइएन । �याव �थापनाथ�
ख�रद ग�रएका सामान हाल स�म पिन �योग भएको नपाइएकोले सामानको सिह सदपुयो गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ । आषाढ अ��तम ह�ा ख�रद गरेको सामान हालस�म पिन
�योगमा न�याएकोमा खच� िमत�यिय दे�खन आएन । य�तो खच� िनयिमत गराई िनय��ण गनु�पन� � ……४,९८,०००.००

४९८,०००

४२ पकेट �े�ः
पकेट �े�को स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा देहायका छन् ।
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४२.१ बढी भु�ानीः �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना काया��वयन �यानुवल, २०७७ तथा कृषकसंग गरेको स�झौतामा ५० �ितशत अनुदान िदने भिन उ�ेख छ ।
पा�लकाले पकेट �े� िवकास काय��मको लागी िन�न कृषकलाई अनुदान भु�ानी गदा� कृषकसंग गरेको स�झौता भ�दा बढी अनुदान उपल�ध गराएको छ । स�झदता भ�दा
बढी भु�ानी गरेको अनुदान वापतको रकम िनयम स�मत दे�खएन । �........

भौ. नं. िमित काय��म अनुदान �ा� गन� सं�था पेश भएको िवल
भरपाई

५० ले िदनु पन� अनुदान
रकम

िदएको अनुदान
रकम

बढ भु�ानी
रकम

१९५।०७८।
३।३०

बा�को
पकेट

ई�छाकामना द�ु तथा मासु उ�पादन समूह
ई�छाकामना-६

१२५१७५९ ६२५८७९.५ ७५०००० १२४१२०

१९६।०७८।
३।३०

बंगुर पालन िम�लजुली बंगुर पालन कृषक समुह -७ १२८२०९७ ६४१०४८.५ ९५३००० ३११९५१

१९४।०७८।
३।३०

तरकारी
खेती

�ी तािमन कृिष सहकारी सं�था �ल.

ई�छाकामना-५
१०६५७५५ ५३२८७७.५ ६००००० ६७१२३

ज�मा ३५९९६११ १७९९८०५.५ २३०३००० ५०३१९४

५०३,१९४

४२.२ पकेट �े�ः �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण परयोजना �यव�थापन इकाई खुमलटार, ल�लतपुरले �काशन गरेको �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना काया��वयन
�यानुवल, २०७७ को ४.१.५ मा काय��म संचालन अव�ध तथा पकेट सं�या अ�तरगत �थािनय तहको ��येक वडामा क��तमा २ वटा पकेट छनैट गरी प�रयोजनाको
आ�थ�क सहयोगमा काय��म संचालन ग�रने उ�ेख छ ।यसैगरी प�रयोजना काया��वयन �यानुवल, २०७७ को ४.१.९.२ (क) मा पकेट िनधा�रणकोलागी ता�लका नं. १ मा
उ�ेख भए बमो�जमको आधार पुरा भएको पकेटमा उ�पादन र उ�पादक�व बृि�का काय��मह� �थिम�ाका साथ संचालन गनु�पन� र (ग) मा �थािनय तहको �वीकृत
लाभा�वीत वग�को सहभािगतामा �िव�धक सिमितले ता�लका नं २ मा उ�ेख भएका ि�याकलापको सूची म�येवाट लाभा�वीत वग�को आव�यकता र �िव�धक �ि�कोणले
उपयू� ि�याकलापह�को छनौट गरी �थािनय दररेटको आधारमा लागत अनुमान तथा काय�योजना तयार गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले �यवसायीक कृिष उ�पादन के��
पकेट िवकास काय��म अ�तरगत अनुदानमा िन�न अनुसारको पकेट संचालन गरी � . २७,५३,००० .०० अनुदान वापत भु�ानी िदएको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका थप
�यहोरा िन�न अनुसार छन् :

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np46 of 54

भौ. नं. िमित काय��म कृिष फम� अनुदान रकम

१९२।०७८।३।३० ड� ागन पकेट �े� जगत �योती कृिष फम� ई�छाकामना- ६ ६०००००

१९२।०७८।३।३१ ड� ागन पकेट �े� एकता आगा�िनक फम� ई�छाकामना -६ ६०००००

१९४।०७८।३।३० तरकारी पकेट �े� तािमन कृषक सहकारी सं�था �ल. ई�छाकामना-५ ६०००००

१९६।०७८।३।३० बंगुर पालन िम�लजुली बंगुर पालन कृषक समुह -७ ९५३०००

ज�मा २७५३०००

�वीकृत लाभा�वीत वग�को सहभािगतामा �िव�धक सिमितले ता�लका नं २ मा उ�ेख भएका ि�याकलापको सूची म�येवाट लाभा�वीत वग�को आव�यकता र
�िव�धक �ि�कोणले उपयू� ि�याकलाप छनौट गरी �थािनय दररेटको आधारमा लागत अनुमान तथा काय�योजना तयार तथा सो बमो�जमको काय� स�प�
�ितवेदन पेश गरेको दे�खएन ।
कृषक समूहले पकेट काय��ममा �योग ह�ने िवउ तथा उपकरण ख�रद गदा� �ित�प�ध� िव�ध �योग नगरी एउटै आपूित�कता� संग पटक पटक र ५ लाख भ�दा बढीको
ख�रद काय� गरेको दे�खयो । �कृया पुराह�नेगरी �ित�प�ध� ख�रद गनु�पद�छ ।
िनद�िशकाको �यव�था अनुसार अनुगमन �ितवेदन तथा िवषयगत �गित तयार गरी प�रयोजना काया��वयन इकाई र �ज�ा ��थत कृिष �े� हन� काया�लयमा पठाउनु
पन� दे�ख�छ ।
पकेट �े�मा लगाईएको वाली, ख�रद भएको बोयरबा�ा तथा बंगुरको पाठोको िवमा गराएको छैन । साथै �वा��य अव�थाको स�ब�धमा हे�थ सिट�िफकेट पेश गरेको
दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np47 of 54

४३ २०७८-११-१७ पा�र�िमक भु�ानी : 
सव�शा��त �या�पस संचालन अनुदान अ�तग�त गो.भौ नं. ७ िमित २०७७।६।९ बाट सहायक �यामपस �मुख �ी भिव�वर गु��लाई मा�सक �. १८,५००.०० का दरले
१३ मिहनाको पा�र�िमक �. २,४०,५००.०० भु�ानी गरेको छ । भिव�वर गु�� संकेत नं १४८४४६ िनमािव तृितय िश�क राि�� य आधारभुत िव�ालय िफ��लंग बाट
समेत मा�सक �पमा तलब भ�ा �लएको दे�खएकोले दोहोरो ह�ने ग�र गाँउपा�लकाले खच� लेखा�न गरेको िनयिमत दे�खएन । �या�पसम िवहानी अित�र� क�ा �लए वापत
�ित क�ााका दरले पा�र�िमक �दान गरेको छलफलको �ममा जानकारी �ा� भएको छ । स�व��धत �या�पस माफ� तनै य�तो सुिवधा उपल�ध गराउने गरी �यव�थापन
गनु�पन� दे�ख�छ । �.......................

२४०,५००

४४ २०७८-११-१७ कानुनी स�ाहकार : 

कानुनी स�ाहाकारःबागमती�देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह� को सुिवधा स�ब�धी ऐन,२०७४ (पिहलो संशोधन) समेतमा यस �देशमा �थानीय
तहका �मुख तथा उप�मुखले �वक�य सिचव तथा स�ाहकार रा�ने �यव�था गरेको दे�ख दनै । यसैगरी �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ दफा ८३८ ले तोकेको
भ�दा फरक पदमा कम�चारी पदपुित� गन� नह�ने उ�ेख छ गरेको छ । गाउँपा�लकाले कानुनी स�ाहाकार िनय�ु गरी भु�ानी खच� लेखेको िनयमानुसार भएको नदे�खएको
�…………………………………………………………....४५५०००.००

४५५,०००

४५ २०७८-११-१७ पदा�धकारी सुिवधा : 
�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०५५ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र सभाको सद�यले आफु िनवा�िचत भए
अनुसार अनुसुिच २ बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई आ�नो पदको कामशु� गरेको िमित दे�ख मा�सक सुिवधा पाउने �यव�था छ । वागमती �देश सरकारले
�थम संसोधन िमित २०७७ वशैाख ३ मा राजप�मा �काशन गरेको उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब��ध ऐनको अनुसुिच १ मा उ�ेख भएको सुिवधा मा� िदन िम�ने दे�ख�छ
।नगर पा�लकाले पदा�धकारीको बािष�क सुिवधा भु�ानीमा �. ५१,५७,०००.०० खच� लेखा�न गरेको छ ।

४६ २०७८-११-१८ काय��म खच� : 
बालबा�लका, मिहला, द�लत, तथा जनजाितह�लाई सचेतनामूलक, सीप �सकाउने ज�ता स�टवेयरका काय��ममा गैर सरकारी सं�थासँग स�झौता ह�ने गरेको छ ।
िवगतका वष�दे�ख नै यस �कारका ता�लम वष�िप�छे ह�ने गरेका �थए । य�ता ता�लम काय��मको अ�ाव�धक अिभलेख राखी नराखेको, लाभ�ाहीको छनौट पारदश�नभएको,
एउटै �िश�कले दिैनक पूरै क�ा स�ालन गरेको, काय� स�ालन िनद�िशका, २०७५ ले तोकेभ�दा बढी �िश�क भ�ा र खाना तथा खाजा खच� गरेको ज�ता कारणले
ता�लममा अनाव�यक खच� ह�ने गई ता�लम औिच�यपूण� र �भावकारीसमेत दे�खएको छैन । गाउँपा�लकाले बजेट िविनयोजन गदा� �ितफल िदने िक�समको काय��म छनौट
गरी आय आज�न ह�ने र सीपमूलक काय�मा लगानी गनु�पन� दे�ख�छ ।
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४७ २०७८-११-१८ भ�ा लेखा�न : 

िव�व�यापी फै�लयको महामारी कोिभड १९ तथा यसको असरका कारणले पारेको �भावलाई आधार �लइ पा�लकामा िविभ� वठैकह� �चुयल वठैक वसेको पाइयो । यसरी
अनलाईन तथा भचु�अयल वठैक वसेको आधारमा सािवककै दरमा वठैक भ�ा �लने गरेको पाइयो ।अथ� म��ालयको वठैक भ�ाकै दरमा वठैक भ�ा तथा खाना खच� �लने
गरेको पाइयो । यसरी �लएको खाना तथा खाजा खच� काया�लयले िदने गरेकोमा िनयम स�मत दे�खएन । भौ नं ३१४ िमित २०७८।१२।८ िवषयगत सिमित गो�ी स�ालन
तथा �सकाई उपल��ध काय��म गरेको भिन ग�रएको भु�ानी िनयम स�मत मा� सिकएन यसरी ग�रने खच�ह� िनमय वनाई खच� गनु� पनु�
�………………………………७३५००.००

७३,५००

४८ झुलु�े पुलः 
बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितले िनमा�ण काय� स�प� ग�रसकेपिछ स�ब��धत साव�जिनक िनकायले खटाएको
�ािव�धक कम�चारीबाट �य�तो कामको जाँचपास गराई भु�ानी िदनु पन� �यब�था छ । ज�बल खोला झुलु�े पुल िनमा�णको लागी संघीय सरकारवाट �. ३७,३५,७८७.००
नगद र �. ३,३८,२२०.०० �ज�सी सहयोग गरी �. ४०,७४,००७.०० , गाउँपा�लकावाट �. २,६५,६९६.१२ र उपभो�ा सिमितवाट �. ८८,५६५.३७ गरी �.

४४,२८,२६८.७५ को कुल लागत अनुमान तयार भएको छ । जस म�ये उपभो�ा सिमितले गनु� पन� काय�को छुटै �. २५,९५,४६८.८० को लागत अनुमान तयार भई
ज�बल खोला झोलु�े पुल िनमा�ण उपभो�ा सिमितसंग स�झौता भई �. २६,००,२५३.२६ काय� स�प� �ितबेदन पेश भएको छ । उ� काय�को स�झौता अनुससार भु�ानी
िदनु पन�मा पिहलो रिन� िवलवाट �. १६,७२,३७६.३७र फाईनल िवलवाट �. ९,६०,६७५.०० गरी �. २६,३३,०५१.३७(क��ट�जे�सी बाहेक) भु�ानी िदएको छ ।
स�झौता रकम �. २५,९५,४६८.८० मा उपभो�ाको अंश �. ८८,५६५.३७ घटाई बाँक� �. २५,०६,९०३.४३ भु�ानी िदनु पन�मा �. २६,३३,०५१.३७ भु�ानी
िदएकोले �. १,२६,१४७.९४ बढी भु�ानी भएको छ । बढी भु�ानी भएको रकम असुल ह�नु पद�छ । �............

१२६,१४८
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४९ ह�रपुर खोला क�भट� : 
पा�लकाको वडा न�बर-७काया�लय जाने बाटोमा पन� ह�रपुर खोलामा गत आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा आएको बाढीले�लाभ क�भट�बगाएको �थानमा पुनः यस आ�थ�क
वष�मा �लाभ क�भट� िनमा�ण गन� � २० लाख बजेट िविनयोजन भएको तथा �. २०,४८,९१०.०० को लागत अनुमान तयार गरी पा�लकाबाट �. १७,४१,५७३.८१ तथा
उपभो�ा सिमितबाट �. ३,०७,३३६.५५ �यहोन� गरी स�झौता भएको दे�ख�छ । स�झौता अनुसार काय� सु� गरेप�चात् िनमा�णा�धन अव�थामा रहेको एवुटमे�टको
जगमा२०७८।२।३१ गते आएको बाढीले पुरेपिछ �िव�धक लगायतको टो�लले िफ�डअनुगमन गरी सोही कामलाई िनर�तरता िदन नसिकने ठहर भएपिछ पुनः कामको
िववरण प�रवत�न गरी �. १३,२४,९७२.६१ को लागत अनुमान तयार गरी काय� शु� गरेकोमा िमित २०७८।३।१६ गते राित आएको बाढीले िनमा�णा�धन अव�थामा रहेको
�लाभ क�भट� र िनमा�ण सामा�ी बगाएको जनाएको छ । दो�ोपटक पिन बाढीले�ित पुया�एपिछ �हरी मुचु�का तथा �ािव�धकको मू�यांकनका आधारमा �.

७,२०,०००.०० �ित भएको रकम उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गरेको छ । �लाभक�भट� िनमा�ण गन� �थानको भौगो�लक अव��थित र िनमा�ण शु�वातको मौसमी
अव�थामा �यान नपुया�ई पटकपटक काय� गराउँदा �ित पु� गई ल�य अनुसार िनमा�ण स�प� नभएको र लागत ब�द ैगरएको अव�था छ । भौगो�लक अव��थित तथा
मौसमी अनुकुलता अ�ययन ग�र य�ता �थानमा िनमा�णकाय� िडजाईन तथा स�प� गन� पा�लकाले िवशेष �यान पुया�उनु पन� दे�ख�छ ।

५० भवन ि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 । सोही िनयममा उपभो�ा सिमितमाफ� त िनमा�ण ग�रएका आयोजनाको मम�त स�भारको �ज�मा उपभो�ाको ह�ने गरी ह�ता�तरण समेत गनु�पन� �यव�था छ
। पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका उपभो�ा सिमितलाइ ह�ता�तरण नह�ने सरकारी भवन िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितमाफ� त गराउने गरेको दे�खयो ।
ह�ता�तरण नह�ने तथा जिटल �कृितका काम समावेश भएका िनमा�ण काय� उपभो�ाबाट िनमा�ण गनु� उपय�ु दे�खएन । यसका केही उदाहरणह� देहाय बमो�जमछन् :

भौ नं.।िमित योजना।उपभो�ा सिमित भु�ानी रकम

२२५।२०७८।२।२८ वडा नं २ काया�लय भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित १०००००० पे�क�

२८४।२०७८।३।१७ मायाटार खोप के�� �सुती गृह िनमा�ण उपभो�ा सिमित ७९७००० �थम िवल

३०२।२०७८।३।२२ लािमडाडा �वा��य चौक� मवन िनमा�ण उपभो�ा उपभो�ा सिमित १००००००

११२।२०७७।१२।५ लािमडाडा �वा��य चौक� मवन िनमा�ण उपभो�ा उपभो�ा सिमित १००००००
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५१ 358 २०७८-३-२८ उ�ोग संघ : 

िचतवन उ�ोग संघ र पा�लका िवच िमित २०७७।१२।६ मा भएको स�झौताको बंुदा नं. ४ मा �थम प� (िचतवन उ�ोग संघ) ले ई�छाकामना गाउँपा�लका िभ�का
उ�ोगह�लाई आई पन� िविभ� िवपदमा �थम प�ले तयार गरेको काय�िव�ध बमो�जम सहयोग गन�, औ�ोिगक त�या� संकलन गन�, ता�लम आव�यकता िनधा�रण गन�,
�िश�कको �यव�था तथा काय��म संचालन गन� लगायतका भूिमका रहेको उ�ेख छ । �यसै गरी बंुदा नं. ३ मा औ�ोिगक राहत कोषका लागी वीउ पँु�जको �पमा आ. व.

२०७७।७८ का लागी �थम प�ले पेश गरेको ��तावका आधारमा गाउपा�लकाले बजेट िनकासा ग�रिदने उ�ेख छ । पा�लकाले भौ. नं. ३५८।२०७८।३।२८ वाट � ५
लाख िनकासा गरेको छ । तर स�झौतामा उ�ेख भए बमो�जम �थम प�ले के क�तो ��ताव पेश गरेको र के के ि�याकलापह� संचालन ग�रए सोको कुनै �माण कागजात
पेश भएको छैन । िनकासा रकमवाट स�झौता बमो�जमका काम भए / नभएको स�ब�धमा अनुगमन गरी उदे�य अनु�प ि�याकलाप गरेको सुिन��चत ह�नु पद�छ।

५२ िच�यान के�� : 

पा�लकाबाट संचा�लत योजनाअनुसार पा�लकाको वडा न�बर ४ मा रहेको साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �लिमटेड अ�तग�त िच�यान के�� िनमा�णका लािग �.

८,८८,१७४.०० को लागत अनुमान तयार गरी पा�लका बाट �. ८,००,०००.०० र उपभो�ा सिमित बाट �. ८८,१७४.०० बेहोन� गरी स�झौता भएबमो�जम �ािव�धक
मू�या�न एवम् काय� स�प� �ितवेदनका आधारमा �. ८,००,०००.०० भु�ानी गरेको छ । स�झौता तथा भु�ानी गनु� अिघ िट�पणी सदर गदा� क��टजे�सी बापत �.

२४,०००.०० क�ी गन� उ�ेख भएकोमा क�ी नगरी भु�ानी गरेको कारण पा�लकाबाट भएको �ािव�धक काय�मा ह�ने वक�  चाज� �टाफ खच� लगायतमा अित�र� खच� ह�ने
दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा उ� िच�यान के�� बारे छलफल गदा� िच�यान के�� िनमा�णका लािग आव�यक मेिशनरी उपकरणह� खरीद गरी जडान ग�रसकेको तर
स�ालनमा आइनसकेको जानकारी �ा� भयो । नाफामूलक सं�थालाई िच�यान के�� �थापना गन� अनुदान िदनुपना�को कारण �प� भएन । पा�लकाले िदएको अनुदानबाट
�थापना गरेको िच�यान के�� उ�े�य अनु�प स�ालन गराउन पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

५३ अनुगमन तथा स�परी�ण :

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही एनको दफा ८४ (२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख �शासक�य
अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो बष� लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण भई गत बष� स�मको बाँक� बे�जु िन�नानुसार रहेको छ ।

�.हजारमा

गत वष�को स�मको बे�ज ू�. यो वष� फ��ट बाँक� बे�जू

िमित २०७८ भा� २ को नव� गाउँ सभाको दो�ो बैठकबाट बे�जु उपर छलफल भई खच� समथ�न गरी िनयिमत गन� िनण�य िनण�य नं १३ अनुसारको माई�यूट समावेश गरी िमित २०७७।११।
२५ को गाउँपा�लकाको बे�जु फ�य�ट गन� �ज�मेवार पदा�धकारी माफ� त स�परी�णका लािग �ा� प�का आधारमा �ज�मेवार पदा�धकारीले फ�य�ट गरी पेश गरे अनुसार देहाय अनुसार
स�प�र�ण भएको छ । स�परी�ण �वीकृित पिछ लगत क�ा स�व��ध जानकारी उपल�ध गराइने छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�मश दफा आ. व. संि�� �यहोरा फ�य�टको �यहोरा संपरी�ण �.

१ १४ ०७४।७५ थप सुिवधा बढी भु�ानी आ�त�रक आय खातामा दा�खला ४२५००

२ ६१.४ ०७६।७७ बैठक भ�ा अिनयिमत आ�त�रक आय खातामा दा�खला १२७५

३ ६१.२ ०७६।७७ ता�लम खच� अिनयिमत आ�त�रक आय खातामा दा�खला १२७५

४ १ ०७४।७५ तलब बढी भु�ानी आ�त�रक आय खातामा दा�खला ५७५५२

५ ५.१ ०७४।७५ जाँस पास गराउने नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको ४१९१०६३

६ ५.२ ०७४।७५ उ. स. को खच� िनयम स�मत नदे�खएको नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको ४९००२४

७ ५.३ ०७४।७५ उ. स. को खच� िनयम स�मत नदे�खएको नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको ३८८००००

८ ७.४ ०७४।७५ दोहोरो खच� दे�खएको नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको ३१६५३५

९ १६.११ ०७४।७५ काय� �े� एिकन नभएको खच� नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको ३०००००

१० १९.१ ०७४।७५ मु अ कर संग ख�रद नगरेको नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको २९२०५०

११ २८ ०७४।७५ खच� िनयम स�मत दे�खएन नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको १७७३६००

१२ ४३ ०७४।७५ अिनयिमत खच� नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको ३०२७१३

१३ ४७ ०७४।७५ उ. स. मे�सनवाला संग स�झदता नगरेको नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको २४४६००

१४ ४८ ०७४।७५ लई तथा स�झदताको कागजात पेश भएन । नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको १४००००

१५ ५४ ०७४।७५ खच� िनयिमत गनु� पन� नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको ४६३२६०

१६ ५९ ०७४।७५ खच� िनयिमत गनु� पन� नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको १२६३८४

१७ ६२ ०७४।७५ खच� िनयिमत गनु� पन� नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको १३६१५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ ६४ ०७४।७५ खच� िनयिमत गनु� पन� नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको ११००००

१९ ६५ ०७४।७५ खच� िनयिमत गनु� पन� नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको १९४५८६

२० ६७ ०७४।७५ खच� िनयिमत गनु� पन� नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको ९७०००

२१ ६८ ०७४।७५ खच� िनयिमत गनु� पन� नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको ३३०५०१

२२ ८५ ०७५।७६ खच� िनयिमत गनु� पन� नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको ४३३४३४

२३ ९० ०७५।७६ खच� िनयम स�मत नदे�खएको नव� गाउँ सभाको िनण�य अनुसार िनयिमत भएको १९६३०००

२४ ९४ पु ०७५।७६ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. �ा�ट �लब १०००००

२५ ९४ पु ०७५।७६ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ.�ा�ट �लब ५०००००

२६ ९४ चा ०७५।७६ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. सुरेश थापा १९२४६००

२७ ९४ चा ०७५।७६ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. क�पना राना १०१८४००

२८ ९४ चा ०७५।७६ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. पामडाँडा ५००००

२९ ९४ चा ०७५।७६ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. पामडाँडा ५००००

३० ८०.१ ०७६।७७ नपुग रकम असुल दा�खला ५६८००

३१ ८०.१ ०७६।७७ नपुग रकम असुल दा�खला २०००

३२ ८३ ०७६।७७ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमापे.फ. त. भ. ४८७४००

३३ ३१ ०७४।७५ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. िदपक ५०००

३४ ४० ०७५।७६ दईु म�ये एक असुल ब�क भौचरका आधारमा २४००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ ८३ ०७६।७७ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. सुजन १८५०००

३६ ९४ ०७५।७६ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. राजन ८००००

३७ ९४ ०७५।७६ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ.दारेचोक ५००००

३८ ९४ ०७५।७६ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. दारेचोक ५००००

३९ १.५ ०७३।७४ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. दामोदर १८१५०९

४० १.५ ०७३।७४ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. दामोदर १८८६४३०

४१ १.५ ०७३।७४ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. दामोदर १९०१४९०

४२ १.५ ०७३।७४ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. दामोदर १५२७६००

४३ १.५ ०७३।७४ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ.देवीरमण १६५२२६५

४४ १.५ ०७३।७४ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. देवीरमण १८७२३००

४५ १.५ ०७३।७४ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. देवीरमण १८३०००

४६ १.५ ०७३।७४ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. िनलक�ठ ४४५७४००

४७ १.५ ०७३।७४ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. िनलक�ठ १०६४३९२

४८ १.५ ०७३।७४ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. िनलक�ठ ४३६७१२३

४९ १.५ ०७३।७४ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. िनलक�ठ ९३००००

५० १.५ ०७३।७४ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ.िनलक�ठ ५८६६५२

५१ ९४ पु ०७५।७६ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ.ई�छाकामना मं. िन. उ. स. ४८५००००

५२ ९४ चा ०७५।७६ पेशक� फ�य�ट ह�नुपन� कागजका आधारमा पे.फ. धन २४५०४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ ९४ चा २०७५।७६ पे�क� पछय�ट ह�नु पन� कागजातका आधारमा पे.फ.च��ा ३६०७२००

५४ ९४ पु २०७५।७६ पे�क� पछय�ट ह�नु पन� कागजातको आधारमा पे. फ. ए�ज�स/जे.के. ३९४२१०

५५ ८० २०७५।७६ �माण पेश भई फ�य�ट कागजातको आधारमा फ�य�ट ११३०००

५६ १५.१ २०७४।७५ �माण पेश भई फछय�ट कर दा�खला भौचर पेश ३०००

५७ ७.२ २०७४।७५ �माण पेश भई फछयौैट कर दा�खला भौचर पेश १६२६९३

ज�मा ५२८७७३६८

५४ अ�ाव�धक बेे�जु ��थित :
गाउँपा�लकाको आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�मको फ��ट गन� बाँक� बे�ज ूि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छः

(�. हजारमा)
गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपरी�ण ग�रएको

बे�जू(B)

यो वष� कायम बे�जू(C) संपरी�णबाट कायम बे�जू(D) अ�यािवधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


