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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र 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 ु फछ र्ौटसम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ु उपर आवश्र्क कारबाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनु े
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. 423 तमतिाः २०७९।३।20 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

ददप्रङु चइुचमु्मा गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
खोटाङ  । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

हामीले ददप्रङु चईुचमु्मा 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 ढाचँामा पूणारुपमा सबै कारोबार समावेश नगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार 

गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. ३ करोड 41 लाख 63 हजार बेरुज ुदेर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. ३ लाख ८० हजार फछ र्ौट  भई बाँकी 
बेरुज ुअसलु गनुापने रू. १३ लाख 91 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. १ करोड १ लाख 33 हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ७८ लाख २२ 
हजार, सोधभनाा तलएको रु. 7 लाख ४५ र पेश्की रू. १ करोड 36 लाख 92 हजार रहेको छ ।पातलकाको गि वषा रु. ९ करोड 70 लाख 
10 हजार बेरुज ुबाँकी रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक 
बेरुज ुरु. १२ करोड 79 लाख 65 हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुज ुवगीकरण र अद्यावतधक बेरुजरु्स्थति 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 रहेकोलगार्िका 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 पातलकाको 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 कानूनबमोर्जम 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 सामान्र् स्िरको 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 हुदैँन। 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 



 

ददप्रङु चइुचमु्मा गाउँपातलका 
 

बेरुज ुवगीकरण (तबतनर्ोजन, 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 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

56 95 34163 0 2 380 56 93 33783 1391 7822 10133 0 745 18700 13692 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुज ुर्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
पातलकाको नाम गि वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको 

फर्छ्यौट 
बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको 
बेरुज ु

कुल बेरुज ु
बाँकी 

ददप्रङु चइुचमु्मा गाउँपातलका, खोटाङ 97010 0 2828 94182 0 33783 127965 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : िद�ुङ चुइचु�मा गाउँपा�लका, खोटांग , िदि�ंङ गाउँपा�लका , खोटाङ

काया�लय �मुख भीम �साद दाहाल २०७९-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख हक� राज िब.क. २०७७-४-१

बे�जु रकम ३३,७८३,१७१

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ८२,७०,५५७.०६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३५,०४,९१,००० चालु खच� ३१,५९,४०,७७३.८३

�देश सरकारबाट अनुदान २,०४,१८,००० पँूजीगत खच� १६,०३,२०,४९५

राज�व बाँडफाँट ६,२७,९९,५५७.७७ िव�ीय/अ�य �यव�था ७२,४६,११५

आ�त�रक आय १२,७१,०४३

अ�य आय १५,७७,२४,२१५

कुल आय ५९,२७,०३,८१५.७७ कुल खच� ४८,३५,०७,३८३.८३

बाँक� मौ�दात ११,७४,६६,९८९

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय 

�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको संचालन गन�गर� यो गाउँपा�लका
�म�त २०७३मा �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सहअि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व,

पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई लाभको �वतरणमा सलुभ र गुण�त�रय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको �मखु उ�े�य हो । यस गाउँपा�लका अ�तगत ७ वडा रहेको ४३सभा सद�य १३६.४८
वग� �क.मी. �े�फल, क�रब २२३८७ जनसं�या रहेको यो गाउँपा�लका १ नं.�देशमा अवि�थत छ ।
�था�नय सिचतकोष:- आ�थ�क वष� २०७७।७८�थानीय सि�त कोष आय-�यय �हसावको संि�� त अव�था �न�न बमोिजम रहेको छ।यस पा�लकालाई ए�ककृत आ�थ�क संकेत तथा व�ग�करण
२०७४�वीकृत भएको, नेपाल साव�ज�नक �े� लेखामान (NPSAS)बमोिजमका फारामह� स�हतको �ाि� र भ�ूानीको ए�ककृत वा�ष�क ��तवेदन (म.ले.प.फा.नं.272) उपल�ध गराउन माग ग�रएकोमा
स�पणु� आ�थ�क कारोवारको यथाथ� एंव �व�ततृ �ववरण खुलाई सो �ववरण �ा� हुन सकेन। पा�लकाको यसवष�को ए�ककृत आ�थ�क�ववरण �न�नानसुार रहेको छ।

�स.नं. आयतफ� �स.नं.

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

1 गत वष�को �ज�मेवारी ८२७०५५७।०६ 1 चालु खच� ३१५९४०७७३।७० ३१५९४०७७३।७०

क) नगद ८२७०५५७।०६ 2 पँूजीगत खच� १६०३२०४९५।०० १६०३२०४९५।००

ख) ब�क 3 िव�ीय �यव�था भु�ानी

2 राज�व (आ�त�रक आय) ६४०७०६००।७७ क) ऋण भु�ानी

क) आ�त�रक राज�व १२७१०४३।०० ख) �याज भु�ानी

ख) संिघय राज�व बाँडफाँड ५८८७५४९२।२४ ग) अ�य भु�ानी

ग) �देश राज�व बाँडफाँढ ३९२४०६५।५३ �कोप �यव�थापन कोष ६८६८८६९।६५ ६८६८८६९।६५

ग) अ�य आय 4 लगानी

3 िव�ीय ह�ता�तरण ऋण लगानी

क)िव�ीय समानीकरण अनुदान ९२३०००००।०० शेयर लगानी

ख) सशत�  अनुदान २३९१९१०००।०० अ�य लगानी

ग) समपूरक अनुदान १४००००००।०० 5 धरौटी िफता� ३७७२४५।०० ३७७२४५।००

घ) िवशेष अनुुदान ५००००००।०० 6 कोष िफता� खच�

4 �देश सरकारबाट �ा� अनुुदान २०४१८०००।०० 7 मौ�दात

क)िव�ीय समानीकरण अनुदान ६९८८०००।०० क) नगद मौ�दात

ख) सशत�  अनुदान ३४३००००।०० ख) ब�क मौ�दात ११३०९८२८८।१३ ११३०९८२८८।१३

ग) समपूरक अनुदान १०००००००।०० धरौटी २८८६३३६।०० २८८६३३६।००

घ) िवशेष अनुुदान �कोप �यव�थापन कोष २११३२२।३५ २११३२२।३५

5 अ�तर �थानीय तहबाट �ा� आ�त�रक राज�व खाता १२७१०४३।०० १२७१०४३।००

6 िव�ीय �यव�था �ाि�

क) ऋण �ाि�

ख) साँवा �ाि�

ग) �याज �ाि�

घ) अ�य �ाि�

6 िविभ� कोषतफ� कोे आय

8 जनसहभािगता (नगद)

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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9 िवषयगत िनकायबाट �ा� रकम ८३२८७२१५।००

�थािनय तह �शासिकय भवन
िनमा�ण

८७८००४६।००

ग�रवसंग िव�वे�वर काय��म ५४६०००।००

�थािनय पुवा�धार िवकास
साझेदारी काय��म

२८८००००।००

सामा�जक सुर�ा ५३९१५६७१।००

वह��ेि�य पोषण काय��म

प��करण चालु

��वस सरकार सोझै भु�ानी २८४२५८५।००

नेपाल कृिष सेवा िवकास काय��म
�यास सोझै भु�ानी

३९७९१४०।००

िविवध खाता

10 धरौ�टी आय ३२६३५८१।००

11 लगानीको साँँवा िफता�

12 िवपत �यव�थापन कोष आ�दानी ७०८०१९२।००

अ�य आय

६००९७४३७२।८३ ६००९७४३७२।८३ ६००९७४३७२।८३ ६००९७४३७२।८३

लेखापर��णका �ममा न�म�ने वैठक भ�ा वापत �. ५४४२०। दािखला हुन वांक� कर वापत � ७१६९७। वा�तखुम डांडाखक�  सडकको आनपुा�तक क�ी वापतको � ६५७६। �देश शशत�
तफ� को अनदुान �फता� वापत � २३३८८०५। नेपाल सरकार शशत� अनदुान �फता� वापत � ३४३८१९३९। र साना �संचाई तफ�  �वीस सरकारलाई �फता� वापत � २४४८०७१। गर� ज�मा �
३९३०११०८। स�वि�धत संिचत कोष दािखला भएको �माण पेश भएको छ ।

�व�ीय �ववरण–�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदेिख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष�
कायम गर� आय र �ययको �हसाव रा�पुद�छ । सोह� ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनसुार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णाल�को �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा
देिखएका �यहोरा देहाय बमोिजम छन्

· �थानीय तहले संिचत कोषमा गत �वगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प�ट देिखने गर� खाता राखेको छैन ।

· लेखापर��णका �ममा ब�क नगद� �कताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय �ववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन ।

· क�तपय स�बि�धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट िशष�कगत बैक नगद� �कताबमा नजनाएकाले �े�ता अनसुार बैक मै�दात ऋणा�मक रहेको तथा �थानीय तहका सबै खाताह�को एकम�ुट
�हसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको ।

· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को �नयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले �नधा�रण गरे बमोिजमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा �नयम
७६(२) मा महालेखा पर��कबाट �वीकृत भए बमोिजमको ढाँचामा लेखा रा�पुन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापर��कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा
��तवेदन तथा लेखा�न पूण� �पमा गरेको पाईएन ।

�यसैले तोकेबमोिजमका �व�ीय �ववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गर� आय र �ययको वा�त�वक ि�थ�त देिखने गर� लेखांकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम
रहेका छन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।
· गाउपा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जमको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· गाउपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै गाउपा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म
अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा गाउपा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको पाईएन
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत
िवषयको �े�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 ।
· ि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� तोक� मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
· गाउपा�लकाले सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई �ज�सी सामान िवतरण गरेको पाईयो ।
· वडा काया�लय तथा िवषयगत शाखामा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी नगरपा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
· वडा काया�लयमा वडा बजेटबाट ख�रद गरेका �ज�सी सामानह�को छुटै �ज�सी खाता रा�ने गरेकोमा �ज�सी दा�खला �ितवेदनमा कितपय वडाह�ले �ज�सी खाता पाना न�बर उ�ेख गन� गरेको
दे�खएन ।
· �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६(क) अनुसार ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई िदएको दे�खएन ।
· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर राखी 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 अनुसार ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
· 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 ।
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· सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार नगरपा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजनाको िनमा�ण काय� गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने
गरी दता� गरेको पाइएन ।
· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक
सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
· वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।
· सुशासन �यव�थापन तथा स�ालन िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थित अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको पाईएन ।
· िविवध काय��म खच� गदा� काय��म छु�ाउनु पन�मा नछु�ाएको ।
· वडा संचालन तथा �यव�थपन खच� सोधभना� �लदा अ�य�धक �पमा भरपाईको �योग दे�खएकोले भरपाईको स�ा �यान दता� भएका फम�लाई �सधै भु�ानी गन� गरी खच� �णालीमा सुधार गनु� पद�छ
।
· िनजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
· संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको २०७३।१२।२५ को प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा रहेका पे�क� तथा वे�जुको
लगत तयार गरेको पाईएन ।
· गाउपा�लकाका पदा�धकारीह�को मा�सक अनुगमन सुिवधा भु�ानी गदा� अनुगमन �ितवेदन संल� गन� गरेको दे�खएन।
· �मण खच�को िवलसाथ �मण �ितवेदन पेश गन� गरेको दे�खएन भने �थानीय भ�ा नपाउने �थानमा �मण गदा� �थानीय भ�ा कि� गरेर मा� दिैनक तथा �मण भ�ा खच� िदनु पद�छ ।
· �मण आदेशमा �प� काम नखुलाई काया�लय स�ब�धी काम मा� उ�ेख गन� गरेको दे�खयो ।
· मू�य अिभवृि� करमा दता� नभएको फम� सँग �. २० हजार भ�दा कम रकमका िविभ� िवलह� माफ� त मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ख�रद गन� गरेको दे�खयो ।
· इ�धन ख�रद खच�को भौचर साथ इ�धन खच�को लगबुक संल� गन� गरेको दे�खएन ।
· खच�को �रभस�, क�ी कर दा�खला एवं आ�दानी स�ब��ध कितपय गो�वार भौचरह� �े�तासाथ संल� ग�र रा�ने गरेको दे�खएन।
· पा�लकाबाट भएका खच�को भु�ानी गदा� स�ब��धत स�लायस� तथा फम�लाई भु�ानी नगरी पा�लकाका कम�चारी तथा पदा�धकारीको नाममा भु�ानी गन� गरेको ।
· िव�ुत, पानी, टे�लफोन महसुल यथासमयमै भु�ानी गरी िनयमानुसार पाइने छुट समेतको सुिवधा उपभोग गनु�पन�मा महसुल बुझाउन ढीलाई गरी थप द�तुर समेत खच� ले�ने गरेको दे�खयो ।
· क�ी गरेको कितपय कर रकमको दा�खला भौचर खच�को गो�वारा भौचर साथ संल� गन� गरेको दे�खएन । काय��म पे�क� फछ�यौट गदा� नै अि�म क�ी रकमको दा�खला भौचर पेश ह�नु पद�छ ।
· कितपय योजनाह�को अनुगमन �ितवेदनमा अनुगमण सिमितका सबै सद�यह�को द�तखत नभै केही सद�यह�को मा� ह�ने गरेको दे�खयो।
· ख�रद फाइल �य�थापनः साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम वमो�जम ख�रद अिभलेख �यव�थीत ह�नुपन�मा िनमा�ण ख�रद सँग स�ब��धत कागजातह� य�त� अ�यव��थत �पले
अिभलेख गरेको पाइयो ।
· काय��मको लागत अनुमान िवल भरपाइको ते�रजः काय��म गनु�पूव� उ� काय��ममा ला�े अनुमािनत खच� िशष�कगत �पमा छु�ाई ि�याकलापगत खच�को वांडफांड �वीकृित गन� र सोही
बमो�जम ि�याकलापगत खच�को िवल भरपाईको �सल�सलेवार ते�रज संल� गरी �मािणत गनु�पन�मा पा�लकाबाट संचालन ग�रएका �वा��य, कृिष लगायतका काय��ममा उपयु��ानुसार नगरी
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अ�यव��थत �पमा एकमु� िवल भरपाइको चाङ लगाउने गरेको पाइयो
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउनेतफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

३ उपभो�ा सिमित माफ� त काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(१) बमो�जम एक करोड �प�यास�मको काम उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समूहबाट गराउन सिकने �यव�था भएकोमा उपभो�ा सिमित
माफ� त गाउपा�लकाले िविभ� िनमा�ण काय� गराएकोमा दे�खएका �यहोराह� देहाय अनुसार छन ।
· उपभो�ा सिमित गठनमा �यून सं�यामा उप��थित दे�खदा उपभो�ा सिमित गठनमा आम सहभािगता �यून दे�ख�छ ।
· उपिनयम ७ बमो�जम उपभो�ा सिमितले आफूले ��येक िक�तामा गरेको खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस नगरेको र उपभो�ा भेलाबाट खच�को साव�जिनकरण केही मा�ामा गरेपिन
�यव��थत �पमा �िमक सं�या, मालसामानको िववरण, मू�य आिद खुलाई तयार नगरेको ।
· गाउसभाले योजना छनौट गदा� सभ� �रपोट�को आधारमा लागत अनुमान तयार भए प�चात गनु�पन�मा सभाले बजेट िविनयो�जत गरे प�चात योजना सभ� र लागत अनुमान तयार गरेकोले लागत
अनुमान र बजेटबीच ताद�यता नह�ने र बजेट अनुमान र लागत अनुमान यथाथ�परक नह�ने दे�ख�छ ।
· योजनाको िनमा�ण काय� शु� ह�नु पूव� िनमा�ण काय� भइरहेको अव�था र िनमा�ण काय� स�प� भएको दे�खने गरी �थलगत फोटोह� संल� गरी खच�को पु��ाई ंगनु�पन�मा िनमा�ण काय� शु� ह�नु पूव�को
फोटोह� कुनै पिन योजनामा संल� नभएको, िनमा�ण भएको र िनमा�ण स�प� अव�थाको केिह योजनामा फोटोह� संल� भएपिन अ�धकांशमा भएको दे�खएन । खच�को पु��ाईकंा लािग उ� �माण
आव�यक ह�ने ह� ँदा सो सामेल गरी खच� गनु�पद�छ ।
· उपिनयम ११ बमो�जम िनमा�ण काय� स�प� गरेपिछ स�ब��धत साव�जिनक िनकायले खटाएको �ािव�धक कम�चारीबाट �य�तो कामको जाँचपास गराई �य�तो िनकायबाट �ा� अनुदान रकम र
जन�मदानबाट �यहो�रएको �म नगद वा �ज�सी समेत पुरै खच�को िववरण सो िनकायमा पेश गनु�पन�मा उपभो�ा सिमितले �ािव�धकबाट जाँचपास गराएपिन खच�लाई पुि� ह�ने गरी पूण��पमा
जनसहभािगता अंशको वील भरपाई �यव��थत नगरेको ।
· योजना िकतावमा चािहने �यहोरा खुलाई तयार नगरेको र म�टररोलमा कामदारको तीनपु�ते खु�ने िववरण नरा�ख कामदारको नामनामेसी मा� राखेको ।
लागत अनुमान तयार गदा� र काय� स�प� �ितवेदन तयार गदा� �ािव�धकले काया�लयले गन� काय�, रकम र उपभो�ा सिमितबाट गन� काय�, रकम खुलाई तयार नगरी एकमु� �पमा तयार गरी
अनुपाितक आधारमा काया�लय अंश र जनसहभािगता अंश खुलाउने गरेकोले छु�ाछु�ै खुलाई तयार गनु�पद�छ ।

४ वकै िहसाब िववरण 

�देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ४ मा संिचत कोषको िहसाव अ�ाव�धक रा�नुपन� �यव�था छ ।गाउँकाय�पा�लकाको वकै �टेटमे�ट अनुसार २०७८ आषाढ अ��तमको वकै मौ�दात
�.१२०६८५१९३।२८ दे�ख�छ। गाउँपा�लकाले �े�तामा देखाएको मौ�दात �.१०३८०३०८५।१४ दे�ख�छ । �े�ता भ�दा ब�क मौ�दात �.१६८८२१०८।१४ ले बढी दे�ख�छ । उ��
फरकका स�व�धमा ब�क िभडान िववरण तयार गरेको पाइएन । अतः फरकका स�व�धमा वकै िभडान िववरण पेश ह�नु पद�छ ।
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५ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवतीय उ�रदािय�व िनयमावली िनयम बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा बमो�जम �ैमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा काय��म
बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा
हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स.नं. पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा� खच�

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

1. िविभ� खच� शीष�क ३७३०४२ ५५४९० ५५७९४ २९१७५८ ४३०४२

खच� �ितशत १५ १५ ७० ११।५४

६ �शासक�य संगठन र कम�चारी �यव�थापन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन
भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ३३ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा
लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत १८ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका
लेखा अ�धकृत , �शासन अ�धकृत, आलेप, �शासन सहायक पाचौ ँसिहत १५ 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� पदपूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ । 

७ क�याण कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत
रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कम�चारी क�याणकारी कोषको �थापना गरेको पाइएन। ऐनको पालना ह�नु पद�छ।
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८ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा
िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउँने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा काय�लयबाट �ा� िववरण अनुसार यो वष� दता� भएका १० वटा मु�ा म�ये ८ वटा फछ�ट भई २ बांक� रहेको
पाइयो । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �याद िभ� फछ�यौट वा कारवाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनु पद�छ ।

९ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको
एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले यस वष�को आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क
कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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१० कर तथा शु�क असुली 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा
आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

सरकारी स��पतको वहाल वाट �ा� आय १५२००। ० ०

घरज�गा वहाल कर ३०००। ० ०

�यवसाय कर ३७१७०० ० ०

वहाल िवरौटी शु�क ३५००। ० ०

कृिष तथा पशुज�य व�तुको �यवसाियक कारोवारमा ला�े कर २५००। ० ०

सवारी साधन कर ४००। ० ०

मा�थ उ�ेख भएका शीष�कह�मा आ�दानीको �यून अनुमान गरेता पिन शु�य असुली दे�खयो । �यून अनुमान गरेको अव�थामा समेत असुली नह�नुले पा�लकाले कर तथा शु�क संकलनका लािग
पहल नै नगरेको दे�खयो । कर तथा शु�क अनुमान र असुलीलाई यथाथ� परक वनाईनु पद�छ ।
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११ राज�व अिभलेख 

५ यो परी�ण सूिच NAMS लागु ह�नु अगाव ैलेखापरी�ण भइ �ार��भक �ितवेदन जारी भएका काया�लयका लािग तयार ग�रएको हो । जारी भैसकेको �ितवेदनको अ�ख�ड र अ�त ख�ड बाहेक
अ�य दफाह� यहाँ �मसः चढाउनु होला । यस परी�णसूिच समूहमा ५ बँुदा मा� रहेकाले �ार��भक �ितवेदनमा भएका दफाको सं�या अनुसार ५ ले भाग जाने सं�यामा sample size बनाउनु होला
। उदाहरणका लािग कुनै काया�लयमा २३ दफा भएको �ार��भक �ितवेदनमा अ�ख�डमा २ दफा र अ�तख�डमा २ दफा रहेछ भने यहाँबाट १९ दफा समावेश गनु�पन� ह��छ । १९ दफाका लािग ५
परी�णसूिच भएका ४ नमूना बनाउनु पद�छ ।  == यो परी�ण सूिच NAMS लागु ह�नु अगाव ैलेखापरी�ण भइ �ार��भक �ितवेदन जारी भएका काया�लयका लािग तयार ग�रएको भएता पिन िन�न
�कारका काया�लयमा पिन यो उ���कै लागु गन� सिक�छः १ संगिठत सं�था िनद�शनालयबाट ह�ने लेखापरी�ण िनयिु� भएका लेखापरी�णह� NAMS मा �याउन [तरीका मा�थकै लागु ह��छ] २
लेखापरीण टोलीका सबै सद�यह�ले NAMS मा ता�लम �लन नपाएको वा �लएको ता�लमले काम गन� असहज भएको अव�था परेमा �य�तो काया�लय [पिहलो वष� हरेक काया�लयमा यो परी�ण
सूिच छा�ुहोला]काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक
गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट र�सद ठे�लह� छपाई गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको पुरा अिभलेख पा�लकामा
आएको दे�खएन । अ�ध�ो आ.व.को बाँक� के कित छन एिकन गन� सिकएन । काया�लयबाट सव ैवडाह�मा पिन �वचा�लत �णा�ल जडान गरी राज�व संकलन गन� तफ�  काया�लयको �यान
जानुपद�छ । यसले गदा� �यि�ह�ले छु�ै र�सद छपाउने जो�खम िव�मान रह�छ । यसको स�ब�धमा तहाँ काया�लयबाटै छानिवन गनु�पद�छ । अतः काय�लयले आगामी िदनमा र�सद िनय��ण तथा
राज�व असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त �यव�थापन स�ब�धमा िवशेष �यान पु¥याउनुपन� दे�खयो ।

१२ राज�व दा�खला 
आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगद सोही िदन दा�खला गरी �े�ता खडा गनु� पन� �यव�था छ । साथै सोही
ऐन अनुसार तोिकएको समयमा राज�व रकम दा�खला नगरेमा स�व��धत तालुक काया�लयले १० िदन स�म िढला गरेको भए १० �ितशत, १५ िदन स�म िढला गरेको भए १५ �ितशत ज�रवाना
गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने र १५ िदन भ�दा िढलो गरेको भए २५ �ितशत ज�रवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाई कसूरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िबभागीय कारवाही समेत
गन� गराउन स�ने �यव�था छ । काया�लय अ�तग�त ७ वटा वडा पा�लका �ा� गरेको राज�व रकम ऐनमा भएको �यव�था अनुसार तोिकएको अव�ध िभ� दा�खला गरेको छैन । यसरी िढला ह�ने गरी
राज�व रकम बैक दा�खला भएको अव�धको काया�लयले छानिवन गरी, ज�रवाना रकम असुल गनु�पन� दे�ख�छ । काया�लयले स�पूण� वडा काया�लयह�ले �ा� गरेको आ�त�रक राज�व रकम र बैकमा
दा�खला गरेको िववरणमा काया�लयले िवशेष �यान िदनुपद�छ

१३ गाउँपा�लका आ�त�रक आ�दानी 
यस वष� गाउँपा�लकाले मालपोत/भुिम कर, अ�य �शासिनक सेवा शु�क तथा अ�य द�तुर प�ीकरण गरी राज�व वाँडफाड बाहेक �. १२७१०४३। आ�दानी गरेको िववरण �ा� भएको छ ।
काया�लयले आफै �लने राज�व रकम र�सद का�ने गरेको तथा वडाह�बाट �ा� ह�ने राज�व �ा� भए अनुसार दा�खला गरी राज�व आ�दानी बा�ने गरेको पाईयो । नगद माफ� त आ�दानी भएको
रकमको दिैनक आ�दानी तथा दा�खला िववरण तयार नगरी बँैक दा�खलाका आधारमा आ�दानी बाधेको तथा आ�त�रक आ�दानीको िशष�कगत आ�दानी खाता राखेको पाइएन। 
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१४ मालपोत तथा नगदी र�सद आ�दानी तफ� ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २७(५) ले राज�वको लगत तथा लेखा रा�ने, िहसाब िभडान गन�, िव��य िववरण तयार गन�, लेखापरी�ण गराउने उ�रदािय�व
काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था छ। यस वष� काया�लयले राज�व आ�दानी तफ�  म.ले.प.फा.नं ह� नराखेको तथा काया�लयले राज�व असुलीमा �योग ह�ने र�सद के कित छपाइ भयो र यो वष� कित
खच� भइ के कित आगामी वष�को लािग �ज�मेवारी सारेको भनी र�सद िनय��ण खाताको �योग गरेतापिन उ� खातालाई अ�याव�धक गरेको छैन। वडा काया�लयह�ले आ�त�रक आ�दानीका लािग
�योग गरेका र�सदह� लेखापरी�णका लािग पेश गरेकोमा यो आ�थ�क वष�मा लगेको भ�दा बढी र�सद ठेली �ा� भएको छ। अतः अिनवाय� रा�नु पन� दिैनक आ�दानी एवम् ब�क दा�खला खाताह�को
�योग गरी राज�व अिभलेख �यव��थत रा�नु पन� दे�ख�छ। वडा काया�लयले �सधै काया�लयको खातामा रकम दा�खला गरेको आ�दानीका आधारमा राज�वको आ�दानी बाधेको दे�खयो ।यसबाट
काया�लयले देखाएको आ�त�रक आ�दानी यिकन गन� सिकने अव�था दे�खएन।

१५ पा�र�िमक कर 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा८७ अनुसार पा�र�िमक भु�ानीमा कर कि� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसारको भु�ानीमा उपयु�� �यव�था बमो�जमको कर क�ा गरेको दे�खएन ।
देहायनुसारका �यि�को पा�र�िमक कर कि� भएको नपाइएकोले िनयमानुसार क�ी गरी राज�व खातामा दा�खला भएको �माण पेश गनु�पन� �.

�स नं पद कम�चारी िनधा�रणयो�य आय करयो�य आय पा�र�िमक कर �

१ � � अ िभम � दाहाल ९८२९९८ २३२९९८ ३६६००

२ अ हे व छै मु�ताक अहमद म�सुरी १०३१४७८ २९४५८२ ४८९१६

३ िश अ मिण कुमार िगरी ९५८७५८ २३०५०२ ३६१००

४ आई िट अिफसर मिणच�� राई ७४१३३० ३२१३३० ५४२६६

५ ई मुकेश नारायण यादव ६९३८१० २९३८१० ४८७६२

६ स म िव न ओमशरा राई ७१६९४६ १५०७१० २०१४१

७ जे िट ए सरगम बुढाथोक� ५१५५९० ११५५९० १३११८

८ सव अभर�सयर राजन ख�ी ५१५५९० ६५५९० ६५५९

२१,५१०
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९ सव अभर�सयर सुजन िघिमरे ५१५५९० ६५५९० ६५५९

१० सव अभर�सयर सरगम राई ५१५५९० ६५५९० ६५५९

११ सव अभर�सयर िगता �े� ५१५५९० ६५५९० ६५५९

१२ स पाचौ िवकास राई ७४१९०० १२३३४० १४६६८

१३ स पाचौ �काशच�� राई ७४१९०० १२३३४० १४६६८

१४ स पाचौ बिवता राई ७४१९०० १२३३४० १४६६८

१५ स चौथो सुवाश राई ७३४८७४ ११६४९८ १३२९९

१६ स ले पा हक� राज िव क ६८१११२ ६९१३२ ६९१३

१७ स चौथो सं�जव आचाय� ६६३१९४ ५३३४४ ५३३४

१८ स चौथो उ�व � आचाय� ६४५२७७ ३७५५५ ३७५५

१९ स चौथो श�भु तामाङ ६९९०२९ ८४९२१ ८४९२

ज�मा ३६५९३६

स पाचौ िवकास राई � १४६६८ र ओमशरा राईको � ६८४२ बाहेक अ�य काया�लयको �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको बे�जु िमित २०७९।३।३ को िनण�यले फ�य�ट भएकोमा
NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

१६ करार कम�चारी 
पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा थप ३० जना करारका कम�चारी भना� गरी यस वष� कुल ७२ कम�चारीलाई करार स�झौताको आधारमा ज�मा � १,३३,१९,१००।०० खच� लेखेको पाईयो ।
पा�लकाले करार सेवामा भना� गन� काय� िनय��ण गरी �वीकृत �थायी दरब�दी पदपूित� गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१७ तलबी �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख२ वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी यस वष� पा�लका तफ�  ९ जना िश�ा
संयोजक १ र �वा�थय तफ�  १९ जना गरी २९ जना �थायी कम�चारीह�को �.१,६०,९२,९३४।०० तलब भ�ा खच� लेखेको पाईयो ।पा�लकाले तलबी �ितवेदन पास नगरेकोले कम�चारीको �ेड
रकम यिकन गन� सिकएन ।पा�लकाको �शासन शाखामा कम�चारीको िनय�ु�, स�वा, बढुवा, रमाना स�ब�धी अिभलेख समेत राखेको पाइएन ।पा�लकाले तलबी �ितवेदन पा�रत गरी मा� कम�चारी
तलब खच� ले�नु पद�छ ।

१८ कम�चारी �ो�साहन भ�ा 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा 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) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था छ ।
�य�तै अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशकाको प�र�छेद ७ को ७.४.१ बमो�जम अित�र� समय र िबदाको िदन काम गदा� अथ� म��ालयबाट नमस� �वीकृत गराई मा� खाजा र खाना वापतको
रकम भु�ानी िदनुपन� र ७.४.१ को (५) बमो�जम �ो�साहन भ�ा खुवाउन समेत अथ� म��ालयबाट �वीकृित �लनुपन� �यव�था छ । �थानीय तहले कम�चारी �ो�साहान भ�ा िनद�िशका २०७६
बनाई काय�रत पदमा खाइपाइ आएको तलबको ५० �ितशतले �दान ग�रने �यव�था गरी यस आ.व.मा गाउँकाय�पा�लका काया�लयमा काय�रत १० जना �थायी, २ जना िवषयगत ( �वा��य १ िश�ा
१) �थायी कम�चारी १२ करार (ई��जिनयर १ सव  ओभर�सयर ४ आई टी अिफसर १ जे टी ए १ हलुका सवारी चालक २ र काया�लय सहयोगी ३ जना ) कम�चारीह�लाई कुल � ३७०००००।
�ो�साहन भ�ा भु�ानी गरी खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको �.

३,७००,०००

१९ बैठक भ�ा 
पा�लकाले यस वष� कम�चारी र पदा�धकारी बैठकको लािग � ३२ लाख िविनयोजन गरेकोमा � ३१५७७५०। (९८.६८ �ितशत ) खच� गरेकोमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन्
· पा�लकाले हरेक ि�याकलाप, काय��म, िदवस, ख�रद काय� तथा िनण�य गन� बैठक भ�ा भु�ानी गरेको छ ।
· बैठक स�ब�धमा भ�ा िदन िम�ने अ�ध�म सहभागी सं�या र बैठक भ�ा भु�ानीका लािग िवषय र मापद�ड तयार गरेको छैन ।
· कोिभड १९ महामारीको समयमा समेत बढी सं�यामा सहभागी भई भ�ा भु�ानी गरेको छ
· बैठकको लािग िविनयो�जत बजेट बाहेक अ�य िवषयगत काय��मह�बाट समेत िवषयसंग स�ब��धत बैठक बसी खच� गरेको छ ।
· िविभ� सिमित, शाखा, काय��म तथा िनण�यको लािग बैठक बसेको ह� ँदा बैठक स�ब��ध एिककृत अिभलेख तयार गनु� पन� दे�ख�छ ।
तसथ�, पा�लकाले बैठक भ�ा खच�लाई िनय��ण गरी काया�लय संचालन खच� िमत�ययी बनाउनु पद�छ ।
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२० �मण खच� 
�मण तथा अनुगमन खच� तफ�  यस वष� � २६१९६८३। खच� गरेकोमा पा�लकाले �मण अिभलेख नराखेको, �मण आदेश न�बर नराखेको, अ�धकांश �मण तथा अनुगमनमा �ितवेदन संल� नगरी
भु�ानी िदएको छ । कोिभड १९ महामारीले गदा� ब�दा ब�दी भएको अव�थामा समेत �मण खच�मा कमी आएको दे�खएन । पा�लकाले �मण अिभलेख तयार गरी आ�त�रक िनय��ण �भावकारी
बनाउनु पद�छ ।

२१ िविवध खच� 
िविवध खच� तफ�  � २० लाख िविनयोजन भई � १९ लाख ९१ हजार खच� भएकोमा अ�धकांश खच� कम�चारी तथा पदा�धकारीको खाजा खाना िचया होटल खच�मा भएको दे�ख�छ । उ�
खच�ह�मा स�ब��धत फम� तथा पाट�लाई भु�ानी नगरी कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई सोधभना� िदएकोले िविवध खच� तफ�  आ�त�रक िनय��ण आव�यक दे�ख�छ ।

२२ िवल 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा खच�को िबलभपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� र भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी मा� भु�ानी िदनु
पन�मा देहायनुसार िवल भरपाई रकम नपुगेकोले असुल गनु� पन� �

गो.भौ.नं/िमित िववरण रकम �

२९४-७८/3/३० �जत बहादरु मगर जे �स िव मम�त पे फ � २४७६६५ ९३५५।

२६७।७८।३।२५ िडजल स�लायस� सुवास ख�कालाई खाजा खच� भु�ानी २५२०।

ज�मा ११८७५।

११,८७५

२३ िवल भरपाई 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा खच�को िबलभपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� र भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी मा� भु�ानी िदनु
पन� �यव�था रहेकोमा नमुना छनौटको आधारमा परी�ण गदा� देहायनुसारको इ��टमेट िवल तथा भरपाई पेश भई खच� लेखेको पाइएयो । �टीमेट िवल र भरपाईको आधारमा भु�ानी गदा� आ�त�रक
िनय��ण कमजोर ह�नु ह�दा �यान दता� वाला फम�को िवल संल� गरी स�व��धत फम�लाई नै भु�ानी ह�ने �यव�था ह�नु पद�छ ।

गो.भौ.नं/िमित िववरण रकम � कैिफयत
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४१।२०७७/७/१ िविवध खच� खाना खाजा िवल, १४२८५ ई��टमेट
िवल

१३३।२०७८।३।
३१

िविवध खच� खाना खाजा िवल, ३५५४२ ई��टमेट
िवल

२१७।२०७८।३।६ अित�थ स�कार, होटल खाना खाजा िवल ५८६६६ ई��टमेट
िवल

८।२०७७।६।१९ िविवध खच�, खाना खाजा होटल, ५२८३० ई��टमेट
िवल

३४।२०७७।६।३० िविवध खच�, ११३५० ई��टमेट
िवल

७५।२०७७।९।६ िविवध खच�, खाना खाजा होटल, ७१७२० ई��टमेट
िवल

७५।२०७७।९।६ िविवध खच�, खाना खाजा होटल, ७१०० ई��टमेट
िवल

२५०।२०७८।३।
१२

िविवध खच�, खाना खाजा होटल, १५७४५ ई��टमेट
िवल

५२।२०७७।७।२६ खाना खाजा खच�को भरपाईको आधारमा �यानिटन भु�ानी ९०००० भरपाई

८६।२०७७।९।२३ खाना खाजा खच�को भरपाईको आधारमा �यानिटन भु�ानी १६७४० भरपाई

२९९।२०७८।३।
३०

गाउँ सभा खच�को लािग लागत अनुमान वेगर तथा पे�क� न�लई काम गरेको र उ� खच�को भरपाईको आधारमा धिन बहादरु ख�कालाई
�

३०८८० भरपाई
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१५४।०७७।१२।९ �र�े�मे�ट काय��मको लािग मु�ताक अहमद म�सुरीलाई काय��म �यव�थापन तथा खाना खाजा खच� ११०१५० भरपाई

ज�मा ४६८३८३।

२४ स�कल बील पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा खच�को िबलभपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� र भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी मा� भु�ानी िदनु
पन� �यव�था छ । पा�लकाले स�कल बील नराखी छाँया�ित िबल राखी भु�ानी गरेका देहायनुसारका खच�को स�कल �माण पेश गनु� पन� �.

गो.भौ.नं/िमित फम�को नाम िवजक नं सामा�ीको नाम रकम �

२८१-7८/3/2९ प�कोशी टाईमस सूचना �काशन
स�देश
पु�तक

१४७००

िपस नेपाल म�टीपप�ज ३४५३६

िभजन नेपाल ओखलढंुगा १४७७५

य�ग �टार क�ब १९७००

हलेसी खबर पि�का १९७००

हलेसी सूचना तथा संचार �ा �ल १४४९५

२८९-7८/3/३० अ�य� लोके�� राई पे�क� जनिनवा�िचत टोली �मण अवलोकण, �जमेको गे� हाउस भोजनालय ३२८९
३२९०

होटल िवल ३७९५०

ज�मा १५५८५६।

१५५,८५६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np17 of 48

२५ भरपाई पेश नभएको 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 20७७ को िनयम ३९(१०) मा खच�को िबलभपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� र भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी मा� भु�ानी िदनु पन�
�यव�था छ । पा�लकाले देहायनुसारका खच�को आव�यक जाँच नगरी भु�ानी िदएकोले खच� �मािणत ह�ने स�कल िवल भरपाई �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु� पन� �.

गो.भौ.नं/िमित भु�ानी �लनेको
नाम

खच� िववरण रकम कर
बाहेक

कैिफयत

२६६-७८।३।२५ उपा�य� सपना
राई

गाडी भाडा २०७७।११।२२ र २३
गाईघाट

२२०००। गाडी भाडा भु�ानी िनवेदन पेश गरेको तर बुझनेको सिह छाप भरपाईमा नभएको

११८-७८।३।३१
शशत�

मु�ताक अहमद
मंसुरी

बैठक भ�ा १०२००। िवप� नाग�रक औषधी उपचार कोष सिमित बैठकको रकम बुझेको भरपाइमा
ह�ता�र नभएको

ज�मा ३२२००।

३२,२००

२६ गत वष�को िवल 

पा�लकाले भु�ानी िददंा िवल भरपाई तथा �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी मा� भु�ानी िदनु पन�मा गत वष�का देहायनुसारका पुराना िवलह� संल� गरी भु�ानी िदएको रकम असुल गनु� पन� �

गो.भौ.नं. र िमित िववरण रकम �

३९।७७।६।३० २०७६।७७ को रोदुगं चा��लंग खाजा स�लायस�को िवल २५०५०।

२०७७।३।१३ २०७७।३।१३ को िवल , ई�धन १५००।

४२।७७।७।१ २०७६।७७ को िवल, धिन ब खडकालाई पेट� ोल छाता र अ�य सामानको भु�ानी ६२६०।

१२८।७७।११।२० २०७६।३।२० को यातायात काया�लयको िवल सरगम राईलाई भु�ानी २५००।

ज�मा ३५३१०।

३५,३१०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२७ मम�त खच� 
पा�लकाले पेश गरेको खच�को फाँटवारीबाट यस वष� ई�धन खच� तफ�  � २०३८२३९।०० खच� भएको दे�ख�छ ।यस स�ब�धमा नमुना छनौटको आधारमा प�र�ण गदा� देहायनुसारका �यहोरा
दे�खएका छन् ।
· सवारी साधनका लािग ई�धन खच� ले�नु पदा� लग �सट संल� गरी मा� भु�ानी िदनु पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन । उदाहरणका लािग भौ न १०३।७७।१०।१८ बाट हलेसी आयल ट� ेड ए�ड
स�लायस�लाई िवलको आधारमा मा� � ३५००००।०० , भौ न १०३।७७।१०।१८ बाट � ४२७०२०।०० िवल मा� संल� गरी खच� लेखेको छ ।
· पा�लकामा �योग ह�ने जे �स िब �याक हो लोडर तथा �करिपयोको ई�धन खच�को अिभलेख समेत नराखेको
· सवारी साधनको िक�सम तथा कोटा तोक� सो अनुसार ई�धनको भु�ानी िदनु पन�मा सो िवप�रत कम�चारी तथा पदा�धकारीले पेश गरेको िवलको आधारमा भु�ानी िदने तथा खच� लेखेको पाईयो
।
ई�धन खच�मा िमत�यिययता कायम गन� लग �सट रा�नु पन� तथा ई�धन कोटा तोक� आ�त�रक िनय��ण �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

२८ ई�धन 

पा�लकाले पेश गरेको खच�को फाँटवारीबाट यस वष� ई�धन खच� तफ�  � २०३८२३९।०० खच� भएको दे�ख�छ ।यस स�ब�धमा नमुना छनौटको आधारमा प�र�ण गदा� देहायनुसारका �यहोरा
दे�खएका छन् ।

·सवारी साधनका लािग ई�धन खच� ले�नु पदा� लग �सट संल� गरी मा� भु�ानी िदनु पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन । उदाहरणका लािग भौ न १०३।७७।१०।१८ बाट हलेसी आयल ट� ेड ए�ड
स�लायस�लाई िवलको आधारमा मा� � ३५००००।०० , भौ न १०३।७७।१०।१८ बाट � ४२७०२०।०० िवल मा� संल� गरी खच� लेखेको छ ।

·पा�लकामा �योग ह�ने जे �स िब �याक हो लोडर तथा �करिपयोको ई�धन खच�को अिभलेख समेत नराखेको

·सवारी साधनको िक�सम तथा कोटा तोक� सो अनुसार ई�धनको भु�ानी िदनु पन�मा सो िवप�रत कम�चारी तथा पदा�धकारीले पेश गरेको िवलको आधारमा भु�ानी िदने तथा खच� लेखेको पाईयो ।
ई�धन खच�मा िमत�यिययता कायम गन� लग �सट रा�नु पन� तथा ई�धन कोटा तोक� आ�त�रक िनय��ण �भावकारी बनाउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२९ �ज�सी दा�खला 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९५ बमो�जम काया�लयले जुनसुकै �कारबाट �ा� भएका �ज�सी साम�ी दा�खला गनु� पन� र सो को लगत तयार गरी
अ�ाव�धक गनु�पद�छ । �ज�सी स�ब�धी दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार दे�खएका छन् ।

· �ज�सी खाताह� �मािणत नभएकोले �ज�सी तथा ख�रद भएका साम�ीको खच� तथा मौ�दात स�ब�धमा यिकन ह�न सिकने अव�था छैन ।

· साव�जिनक स�प�ी �यव�थापन �णाली (PAMS) लागू गनु� पन�मा लागू गरेको छैन ।

· खच� भएर जाने �ज�सीको खच� नजनाएको तथा मौजदात �ज�मेवारी नसारेको
ख�रद काय� गदा� माग फारम तथा ख�रद आदेश संल� गन� नगरेकोले पा�लकाले ख�रद तथा �ज�सी �यव�थापनमा �यान िदनु पद�छ ।

३० अिभलेख रा�ने 

पा�लकामा �ा� सव ै�ज�सी सामनह� आ�दािन जनाई अिभलेख रा��ु पद�छ । िन�न �ज�सी सामानको अिभलेख राखेको दे�खएन। तसथ� ती सामानह� �पेिशिफकेसन खुलाई �ज�सी दा�खला
गरेको �माण पेश ह�नुपन� �....

गो.भौ.नं. र िमित �ज�सी सामान िववरण मु�य

११९।७७।१०।१९ िकताब, ऐन , अ�य �काशन दा�खला नभएको ४९८३३०

१७२।७७।१२।६ �टेशनरी सामान माग फारम , ख�रद आदेश, दा�खला न�बर नभएको ४९८२६२

२५७।७८।३।१९ १ िटबी हाड�िड�क � ९८००२ िटबी हाड�िड�क � १३८००
समेत अ�य सामा�ी एन आर �स स�लायस�बाट खरीद

३८४००

२९९।७८।३।२० डेल डे�कटप १ थान � ५३८००
ि��टर १ थान � १५५०

मोडेल र �पेिशिफकेसन नखुलेको ७८३०९

ज�मा १११३३०१

१,११३,३०१

�म भौचर
न�बर

भौचर
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३१ 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 काय�िव�ध
तयार नगरी यस वष� िविभ� �यि� तथा सं�थालाई �. ५०००।०० दे�ख � ५००००।०० स�म आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो ।पा�लकाले आ�थ�क सहायता स�ब�धी खच� तथा िववरण
अ�ािवधक राखेको छैन ।पा�लकाले नामनामेशी सिहतको िववरण साव��जनक गनु� पन� तथा य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गरी काय�िव�ध बनाएर मा� िवतरण गनु�पद�छ ।

३२ सडक गु�योजना र अिभलेख 

गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�का सडकको अिभलेख राखी ित सडकह�को िनमाण� , �तरो�ती मम�त सं�भार तथा संचालनको उिचत �ब�ध गनु�पछ�  । यसको लागी पा�लकाले आ�नो �े�िभ�का
सडकको �ाथािमकताको आधारमा विग�करण गरी सोही बमो�जम सडक िनमाण� �तरो�ती तथा मम�त स�ब�धमा सडक गु�योजना तयार गरी सोही बमो�जम काय� ह�नुपन�मा गाउँपा�लकाले कुनै
योजना बेगर तदथ� �पमा उपभो�ा सिमितबाट सडक िनमाण� तथा मम�त गरी भु�ानी गन� गरेको दे�ख�छ भने पा�लकामा आ�नो डोजर भएतापिन स–साना मम�त काय� समेत उपभो�ा सिमितबाट
गराएको दे�ख�छ । डोजरबाट गरेको कामको �ािव�धक मु�यांकन ह�ने नगरेको तथा डोजरको संचालन लग�सट समेत नराखेको अव�थाले आ�त�रक िनय��ण कमजोर भई खच�मा दोहोरोपन ह�नु
स�ने दे�ख�छ । तसथ� सडक गु�योजना तयार गरी सडकको विग�करण तथा �ाथथािमकरण गरी सोही बमो�जम िनमा�ण, �तरो�ती र मम�त गन� तथा अिभलेख �यव��थत ह�नुपन� दे�ख�छ ।

३३ िवमान�थलदेखी िद.चु.गा.पा. १ या�खा सडक
ओभरहेड वाहेक �.९९,००,०४८।५४ को लागत अनमुान �वीकृत भई गाउपा�लका बाट �.५०,००,०००।- र �देश समपरुक अनदुानबाट �.४०,००,०००।- गर� �.९०,००,०००।-बजेट �यव�था
भई कि�टजे�सी बाहेक �.८६,४०,०००।- काया�लयबाट �यहोन� गर� २०७७।११।१९ मा �वमान�थल देखी �द.च.ुगा.पा. वडा नं. १ या�खा त�का�लन या�खा गा.�व.स. स�म सडक कालो प�े
उपभो�ा स�म�त सँग २०७८।०२।३० स�म काय� स�प� गन� स�झौता भएकोमा २०७८।०३।३० मा काय� स�प� भएको पाइयो । यस स�ब�धमा देिखएका �यहोराह� �न�नानसुार छन्

३३.१ २०७७।११।१० मा वडाअ�य�को अ�य�तामा आम भेला भई उपभो�ा सिमित गठन भएकोमा ज�मा उप��थित २६ जनाको मा� देखीएकोले उपभो�ा सिमित गठनमा �यून जनसहभागीता
दे�ख�छ ।

३३.२ काय�स�प� प�चात वडाको �सफा�रस र पान�लका उपा�य�बाट अनुगमन भएतापनी आमभेलाबाट साव�जिनक परी�ण भएको संल� फांटवारीबाट दे�खएन 
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३३.३ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार मु.अ.कर क��टजे�सी र ओभरहेड समेत �. १ करोड स�मको काय� मा� उपभो�ा सिमित सँग गन� सिकनेमा यस योजनाको �वीकृत
लागत अनुमान �.९९,००,०४८।५४ मा मु.अ.कर र १५ �ितशत ओभरहेड जोड गदा� १ करोड भ�दा बढी ह�ने दे�खदा य�तो िनमा�ण काय� खुला बोलप�को मा�यमबाट ह�नुपन�मा उपभो�ा सिमित
बाट ह� ँदा िमत�ययीता तथा काय�द�तामा समेत असर पन� दे�खएकोले िनमा�ण ख�रद िव�ध स�ब�धमा िनयमको पालना ह�नुपन� दे�ख�छ ।

३३.४ समपुरक अनुदान संचालन काय�िव�ध अनुसार समपुरक अनुदानबाट संचा�लत योजना खुला बोलप�को मा�यमबाट ह�नुपन�मा उपभो�ा सिमित माफ� त भएकोले काय�िव�ध अनु�प नभएको ।

३४ िवमान�थलदेखी िद.चु.गा.पा. १ या�खा सडक 

�थलगत �पमा हेदा� वषा�को बाढीले ठाउँ ठाउँमा �को�रङ गरेको कारण मम�त गनु�पन� दे�खएकोले खुला बोलप� माफ� त काय� ह�दाँ �ुटी स�याउने अवधीिभ� �ुटी स�याउन लगाउन सिकनेमा
उपभो�ा सिमितबाट भएको काय�मा समेत �ुटी स�याउने अवधी राखी �ुटी स�याउन लगाउने गरी स�झौतामा �यव�था ह�नुपन� दे�ख�छ ।

३५ पंचमी कृिष बजार िवकास योजना
पंचमी बजारमा १५ वटा �लक तथा शौचालय �नमा�ण गन� �.५५,१४,८८९।-को लागत अनमुान �वीकृत गर� कि�टजे�सी �. २,००,०००।- समेत काया�लयको तफ� बाट �५०,००,०००।- र उपभो�ा
स�म�तको तफ� बाट �.५,०६,१४१।२६ �यहोन� गर� २०७७।१२।०८ मा स�झौता भएकोमा संल�न फांटबार� अनसुार �.५५,१६,३८४।०२ मा काय�स�प� भएको �ा�व�धक मू�या�न भई उभो�ा
स�म�तलाई �.४८,००,०००।- भ�ुानी भएको पाइयो । यस स�ब�धमा देखीएका �यहोराह� �न�नानसुार छनः

३५.१ िनमा�ण भएका टहराह�को उचाई तथा चौडाई वषा�तको पानी छे�ने गरी िनमा�ण नभएको पाइयो ।

३५.२ २०७७।१२।०४ मा उपभो�ा सिमित गठन गदा� वडाअ�य� समेत २६ जना उप��थित भएको दे�खएकोले �यून जनसहभागीता दे�खएको ।

३५.३ स�झौताअनुसार २०७८।०३।१५ मा काय�स�प� ह�नुपन�मा २०७८।०३।३० मा काय�स�प� भएकोमा �याद थप माग तथा �याद थप नभएको

३५.४ �ािव�धक मू�या�न अनुसार २०७८।०३।३० मा स�प� भएतापनी उपा�य�बाट २०७८।०३।२० मा अनुगमन भएको देखीएकोले �ािव�धक मू�या�न र पा�लकाको अनुगमनमा मेल नखाएको ।
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३६ सा�सुखोला पुल
४० मीटर ल�वाई र ६ मी. चौडाई रहेको सा�सखुोला पलु �नमा�ण गन� �नमा�ण �यवसायी सूय� ए�ड स�स �ा.�ल. सँग २०७६।०२।१७ मा २४ म�हना�भ� (२०७८।०२।१७) काय�स�प� गन� गर�
�ो�भजनल सम समेत �.५,६१,७८,८९४।८० को स�झौता मू�यमा स�झौता भएकोमा यस आ.व.को अ��य स�म दो�ो चाल ु�वल स�म �. ४,५७,९५,०४६।६९ भ�ुानी भएको छ । काय�स�प� गन�
�याद समा� भएतापनी �याद थप भएको छैन । स�झौताका शत� बमोिजम काय�स�प� हुनपुन� देखी�छ । यस स�ब�धी अ�य �यहोरा �न�नानसुार छन्

३६.१ स�झौताको शत� ५७.३ मा ३० �ितशत काम भएपछी ��येक िवलबाट ४० �ितशतको दरले पे�क� फछ� यौट ह�नुपन�मा सव वमो�जम भएको पाईएन । स�झौताको शत� वमो�जम पे�क� फछ� ौट
ह�नुपद�छ ।

३६.२ �ोिभजनल सम अ�तग�त �योगशाला परी�ण वापत िव�डस� ए�ड डेभलपस� ए�ड �ा.�ल. को �.२४,८६०।- िवजक संल� गरी �. १ लाख भु�ानी भएको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको
�.७५,१४०।- स�ब��धत िनमा�ण �यवसायीबाट असुल ह�नुपन� �.

७५,१४०

३६.३ स�झौतामा उ�ेखीत भ�दा अित�र� काम गनु�पन� भएमा िनयमानुसारको भे�रएशन आदेश �वीकृत गरी भु�ानी ह�नुपन�मा जगमा ४.६२० घन िमटर �टोन सोई�लङ काय� को ५१४६।३३ को दरले
�.२३,७७६।०४ भु�ानी भएकोमा िनयमानुसारको �वीकृत भे�रयशन आदेश तथा दर नेगोिशयशन पेश ह�नुपन� �.

२३,७७६

३६.४ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११२ अनुसार �ुटी स�याउने अवधीस�म खा�ने गरी िनमा�ण काय�, सामूिहक दघु�टना र ते�ो प�को िवमा गनु�पन�मा एन एल �ज इ��योरे�स क�पनी
वाट ७।६।२०१९ देखी ६।६।२०२० स�म रहेको िवमा पो�लसी को �याद थप भएको छैन । िनमा�ण काय� बाँक� रहेको अव�थामा संभािवत जो�खम �यून गन� िनयमानुसार िवमा पो�लसीको �याद थप
ह�नुपन� ।

३६.५ २०७८।०२।१७ मा �याद समा� भएकोमा �याद थप तथा पूव�िनधा�रीत �ितपूित� असुली वेगर दो�ो चालु िवल वापत २०७८।०३।२८ मा �.२,४९,५२,४५२।- भु�ानी भएको िनयमस�मत
दे�खदनै ।

३७ गाउँपपा�लका भवन िनमा�ण
२०७७।१२।३० मा काय�स�प� गन� गर� �नमा�ण �यवसायी र�वना ए�ड अ�वसा जे.�भ. क�पनी सँग �. ३,६४,६१,८१९।३४ को स�झौता मू�यमा २०७७।०३।०३ मा स�झौता भएकोमा २०७८।
०५।१५ स�म �याद थप भएकोमा यस आ.व. मा चौथो चाल ु�वलस�म �.१,६२,००,४०६।९३ भ�ुानी भएकोमा लेखापर��ण अवधीस�म काय�स�प� तथा �याद थप भएको छैन । यस स�ब�धमा
लेखापर��णबाट देिखएका �यहोराह� �न�नानसुार छन् 
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३७.१ िनयमानुसारको �याद भएको पे�क� जमानत �लएर मा� मोिवलाईजेशन पे�क� िदनुपन�मा िनमा�ण �यवसायीले �ाइम कम�स�यल बैकको ११ अि�ल २०२१ स�म �याद रहेको पे�क� जमानतको
आधारमा गत िवगतमा पे�क� भु�ानी गरेकोमा हाल फछ� ौट ह�न बाँक� पे�क� �. १७,६६,३३६।- रहेको पाइयो । पे�क� जमानतको �याद समा� भैस�दा पे�क� फछ� यौट नभएको दे�खदा �.

१७,६६,३३६।- पे�क� रकम जो�खमपूव�क दे�ख�छ । पे�क� जमानतको �याद थप ह�नुपन� वा जो�खमय�ु पे�क� फछ� यौट ह�नुपन� �

१,७६७,३३६

३७.२ भवन िनमा�ण काय� �वीकृत �ािव�धक न�स तथा �पेशीिफकेशन बमो�जम ह�नुपद�छ । �वीकृत �पेिशफकेशन बमो�जम को गुण�तरमा कामको आ�व�थता गन� िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामा�ीको
�योगशाला परी�ण �ितवेदन र उपयोग गरेको सामा�ी �वीकृत �पेिशिफकेशन वमो�जम गुण�तरीय ह�नुपद�छ । िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण सामा�ीको स�ब�धमा गुण�तर परी�ण �ितवेदन पेश
नगरेको तथा िनमा�ण �थलमा िनमा�ण �यवसायी को तफ� बाट साईट इ��जिनयर उपल�ध नगराएको पाइएबाट कामको गुण�तरमा आ�व�त ह�न सिकने अव�था छैन । �वीकृत �पेिशिफकेशन
वमो�जम कामको आ�व�तताको लािग गुण�तर परी�ण �ितवेदन पेश ह�नु पन� साथै ��ा�डड� िवड डकुमे�टमा उ�ेख गरे वमो�जमको �ािव�धक जनशि� िनमा�ण �थलमा प�रचा�लत ह�नु पद�छ ।

३७.३ �ममा पा�लकाका �ािव�धक समेत संल� लेखापरी�ण टोलीबाट भौितक अवलोकन गदा� िवम लगायतका �थानमा हिनक�स देखीएको, जोइिन�ह� निमलेको, फमवक�  को काम �तरीय
नदे�खएको, पिहलो तलाको अगाडीको िवम वा�ो (Curve आकारमा Bend) भएको, �ला�टरको काम गुण�तरीय नदेखीएको, ढलानको काय� भइरहेको भएतापनी िनमा�ण �यवसायीको तफ� बाट
रा�नुपन� इ��जिनयर िनमा�ण �थलमा नरहेको पाइयो । स�झौताका शत� बमो�जम गुण�तरीय िनमा�ण काय� गन� र काया�लयको तफ� बाट �ािव�धक सुपरिभजनमा थप �यान पुराई �वीकृत ड� इ�
िडजाइन र �ािव�धक �पेिशिफकेशन वमो�जम काय� गराउन र स�झौतानुसार गुण�तर परी�ण गराउनुपन� देखी�छ ।

३८ पंचमी ह�द ैगाउँपा�लका काया�लय स�म �ाभेल 

पंचमी ह�द ैगाउँपा�लका काया�लय स�म िविभ� चेनेजमा �ाभेल काय�को लागी �.५८,९५,९५६।०५ को लागत अनुमान �वीकृत भई �.५८,९२,०५४।६६ को स�झौता मू�यमा िव. ए�ड िव. �टार
क�सट��शन सँग २०७८।०३।१४ मा काय�स�प� गन� गरी २०७८।०१।१४ मा स�झौता भएकोमा स�झौता अवधीमा काय�स�प� तथा �याद थप भएको पाइएन । यो वष� �.५,८९,०००।-
मोिबलाईजेशन पे�क� भु�ानी बाहेक अ�य भु�ानी भएको देखीएन । स�झौताको शता�नुसार योजना स�प� तथा ठे�का फरफारक ह�नुपद�छ ।
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३९ वाितखुम-डाडाखक�  सडक 

��वकृत लागत अनुमान अनुसार १५८० िमटर ल�वाई भएको वाितखुम-डाडाखक�  सडक िनमा�ण गन� �.५,७४,९२७।- को लागत अनुमान �वीकृत भई क��टजे�सी बाहेक �. ४,८७,०००।-
काया�लयबाट भु�ानी गन� गरी वाितखुम-डाडाखक�  सडक िनमा�ण योजना उपभो�ा सिमितसँग स�झौता भएकोमा �टीमेट भ�दा िमिडयम रक किटङमा वढी प�रमाणको काम भएको देखाई �टीमेट
भ�दा ४३० िमटरले सडकको ल�वाई घटी ज�मा ११५० िमटर सडक ख�े काम गरी �.५,६८,०५२।३२ को काय�स�प� भएको �ािव�धक मू�या�न पेश गरी स�झौतानुसार �.४,८०,०००।-
भु�ानी गरेको पाइयो । उ� योजनाको अनुगमन पा�लका उपा�य�बाट भएको दे�खदनै भने साव�जिनक परी�ण समेत भएको पाइएन । पेश भएको �ािव�धक मू�या�न अनुसार �टीमेट भ�दा
आइटमह�मा घटी बढी काय� भएको कारण �टीमेट वमो�जमको ल�वाईमा सडक िनमा�ण भएको दे�खदनै । यसबाट सडक िनमा�णमा भएको लागत अनुमान यथाथ�परक देखीदनै भने
स�झौतानुसारको काम नभएको अव�थामा अनुपाितक �पमा क�ी गरी भु�ानी ह�नुपन�मा नभएकोले संल� �ािव�धक मू�या�न अनुसार अनुपाितक �पमा बढी भु�ानी भएको �. ६५७६।-
स�ब��धतबाट असुल भई लेखापरी�णको �ममा दा�खला भएको छ ।

४० पे�क� कायम ह�नुपन� 
सुरि�त आवास काय��मसुरि�त आवास काय��म अ�तग�त यस पा�लकामा २०३ जना छनौट भएकोमा १९३ जना सँग स�झौता भएको तथा स�झौता भएका म�ये १८५ जनालाई �थम िक�ता
वापत �.३०,९२६।- को दरले ज�मा �.५७,१२,२२८।- खच� भएकोमा पे�क� नजनाई सोझै खच� लेखेको छ । मू�या�न वेगर सोझै खच� लेखेको रकम स�ब��धतको नाउँमा पे�क� कायम ह�नुपन�
�.

५,७१२,२२८

४१ मा�सक तथा वािष�क सिम�ा 
खच� गदा� िमत�ययी �पमा गनु�पद�छ । मसल�द, यातायात तथा खाना खाजा खच� अथ�म��ालयबाट �वीकृत न�स तथा मापढ�ड बमो�जम खच� गनु�पद�छ । पा�लकाले संचालन गरेका िविभ� िवषयगत
काय��म म�ये नमुना छनौट गरी परी�ण गदा� �वा��य तफ�  �वा��य सं�थाका �मुख सँग मा�सक तथा वािष�क सिम�ा बैठक मा भएको खच� गौ.भौ.१६५ िमित २०७६।०३।३० बाट �वा��य
संयोजक �ी मु�ताक अहमद म�सुरीलाई �.४,२९,६००।- सोधभना� भु�ानी गदा� पेश भएको संल� फांटवारी अनुसार १२ बैठकमा ज�मा ९० जना उप��थत भएकोमा यातायात खच�
१,२६,०००।- खाना खाजा १,८५,०००।- र �टेशनरी १,१८,७६०।- को िवल भरपाई राखी भु�ानी भएको पाइयो । �वीकृत न�स वमो�जम खाना खाजा �ित�यि� ५००।- का दरले ४५,०००।-
र �टेशनरीमा २००।- का दरले १८,०००।- गरी ज�मा मसल�द तथा खाना खाजामा �.६३,०००।- खच� ले�नु पन�मा �मश �. १,४०,०००।- र ६६,२४०।- गरी �. २,०६,२४०।- बढी भु�ानी
भएको पाइयो । यस स�ब�धमा आइ�दा �वीकृत न�स बमो�जम खच� गनु�पन� यस स�ब�धमा वढी भु�ानी दे�खएको � २,०६,२४०।- स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �

२०६,२४०

४२ िशशु पोषण भ�ा
ज�म दता�, चारपटक गभ�वती जाँच गरेको, खोप काड�, हरेक म�हना आ�नै �वा��य सं�थामा तौल जाँचगरेको आधारमा एक द�प�ीलाई बढ�मा २ जना ब�चाको लागी िशश ुज�मेको २४ म�हनास�म
मा�सक १ हजारको दरले आ�थ�क वष�को अ��यमा स�बि�धत ब�चा (िशशकुो) अ�भभावकलाई िशश ुपोषण भ�ा वापत यो वष� �. ४१,१९,०००।- भ�ुानी गरेको पाईयो । यस स�ब�धमा देिखएको
�यहोरा �न�नानसुार छन्

४२.१ गाउँपा�लकाको सभाको �वीकृत वेगर �वा�थय िशिवर काय��मबाट िशशु पोषण काय��म मा खच� गरेको �. ४,६०,६००।- गाउँसभाबाट अनुमोदन ह�नुपन� � ४६०,६००
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४२.२ िशशु पोषण भ�ा उपल�ध गराउन तोिकएका आधारपुरा गरेको िववरण �े�तासाथ संल� ह�नुपन�मा केवल भरपाईमा� संल� भएकोले उमेर खु�ने ज�म दता� �माण समेत अ�य �माणको आधारह�
�े�तासाथ संल� ह�नुपन� देखी�छ ।

िशशु पोषण भ�ा एक द�प�ीको २ स�ततीलाई िदने �यव�था बालबा�लकाको ज�म�स� अ�धकार �ितकुल देखीदा २ जनाको ब�देजय�ु �समा हटाउन बाल अ�धकार अनुकुल ह�ने ह�नाले यस तफ�
स�ब�धीत प�को �यान जानुपन� देखी�छ ।

िशशु पोषण भ�ा आ�थ�क वष�को अ��यमा भ�दा ��येक मिहना �वीकृत मापढ�ड बमो�जमको तौल गणना गद� अनुगमन सिहत मा�सक �पमा भु�ानीको �यव�था ह� ँदा थप �भावकारी ह�नस�ने
दे�ख�छ ।

४३ औषधी ह�ता�तरण अिभलेखः 
पा�लकाले सशत� अनुदान तफ� बाट �वा��य संयोजक मु�ताक अहमद म�सुरीको � ५०००००।०० को औषधी ख�रद पे�क� ल�मी�ी फाम�शी िवराटनगरबाट १९ आईटम ख�रद गरेको िवल संल�
गरी भौ नं २०६ िमित २०७८।१।२७ बाट फछ�यौट गरेकोमा उ� औषधीह� िविभ� �वा��य सं�थालाई ह�ता�तरण गरेको ह�ता�तरण फारम स�ब��धत सं�थाबाट �ा� दा�खला तथा अनलाईन
�पमा औषधी आपूित� �यव�थापन सूचना �णालीमा स��ेषण गरेको �माण वेगर खच� लेखेको पाईयो । यस स�ब�धमा उ� औषधीह� कुन �वा��य सं�थामा कित प�रमाणमा ह�ता�तरण भएको हो
ह�ता�तरण फाराम, स�ब��धत सं�थाको �ज�सी दा�खला तथा िवरामी समेतको औषधी खपत िववरण खु�ने �माण पेश ह�नु पन� �

५००,०००

४४ औषधी ह�ता�तरण र दा�खला 

पा�लकाबाट िविभ� �वा��य सं�थालाई ह�ता�त�रत औषधी स�ब��धत �वा��य सं�था माफ� त नाग�रकह�लाई िन शु�क िवतरण ह�नु पद�छ । २०७७।६।२३ मा यशो�ा फमा�बाट � ७००३६०।
०० को औषधी ख�रद भई िविभ� ९ �वा��य सं�थामा ह�ता�तरण गरेकोमा लेखापरी�ण अवधी स�म ज�मा २ वटा सं�थाबाट मा� सो िमितमा ख�रद भई ह�ता�तरण भएका औषधीको दा�खला
�ितवेदन �ा� भएको छ । ह�ता�त�रत म�ये िन�नानुसार ४ आईटमको नमुना छनौट गरी ह�ता�तरण र दा�खला िभडान गदा� िन�नानुसार � ५०४५५।०० बराबरको औषधी कम दा�खला भएको
पाईयो । दा�खला �ा� ह�न बाँक�बाट दा�खला �ा� गरी पा�लकाबाटै छानिवन तथा यिकन गरी सो समेत िन�नानुसार दा�खला �ा� नभएको स�ब��धतबाट असुल गनु� पन� �

�वा��य सं�था औषधीको नाम ह�ता�तरण दा�खला घटी दा�खला ख�रद दर घटी दा�खला मू�य

�वा चौक� िछतापोखरी �स�ो ५०० एम �ज २२५० ६०० १६५० ७।९४ १३१०१

�सटमोल ५०० एम �ज ६५०० ५५०० १००० १ १०००

४९,४५४
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एमो��स�लन ५०० एम �ज २६५० २६५० १०५० ७।९५ ८३४७

ए�ज�ोमाइ�सन ५०० एम �ज ११५ ११५ ११५ २८ ३२२०

ज�मा २५६६८

�वा चौक� छोर�बु �स�ो ५०० एम �ज २२५० ९०० १३५० ७।९४ १०७१९

�सटमोल ५०० एम �ज ६५०० ५००० १५०० १ १५००

एमो��स�लन ५०० एम �ज २६५० १६०० १०५० ७।९५ ८३४७

ए�ज�ोमाइ�सन ५०० एम �ज ११५ ११५ २८ ३२२०

ज�मा २३७८६

कुल ज�मा � ४९४५४

( �ार��भक �ितवेदनमा उि��खत रकम �. ५०४५४ भएकोमा स�याई �. ४९४५४ कायम ग�रएको)

४५ लागत अनुमान वेगर खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(७) र ९८) मा ता�लम, सेिमनार, गो�ी र काय�शाला ज�ता काय��म संचालन गदा� तय�तो काय��मको लागत
अनुमान अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �विकत गरी साही आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था छ ।�वा��य संयोजक मु�ताक अहमद मंसुरीलाई कोिभड १९ ले मानिवय �जवनमा पारेको असर र यसबाट
ब�ने उपायह� स�ब��ध काय��म संचालन गन� लागत अनुमान वेगर खच� िववरण नखुलाई � ४५००००। पे�क� उपल�ध गराएको िनयम स�मत दे�खएन ।
२०७७।१२।५ दे�ख २०७७।१२।७ स�म स�ालन भएको उ� काय��ममा �िश�क तथा सहभागी भ�ा वापत � २४१८००।, �टेशनरी वापत � २२७५०। र खाना खाजा िचया वापत एकमु�ट
भरपाई गरी � १८५०००।०० खच� लेखेको छ ।खाना खाजा खच� � ५००। का दरले िदनु पन�मा ६५ जनाको � ९५१ को दरले पु��ाई वेगर बढी खच� लेखेकोले �

८७,९४५
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४६ नवजात िशशुह�लाई घरभेटी काय��मः 
भौ नं १५८।०७८।३।३० आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४ बमो�जम पे�क� �लने �यि�ले कामको स�ब�धमा खच� �मािणत गन� आव�यक िवल, भरपाई
र कागजात सिहतको �ितवेदन स�ब��धत काया�लयमा पेश गन� र काया�लयले आव�यक जाँचबुझ गरी पे�क� फछ�यौट गनु� पन� �यव�था रहेको छ । मातृ तथा नवजात िशशु काय��मको लािग
�वा��य संयोजक मु�ताक अहमद मंसुरीले � ६५३०००। पे�क� �लएकोमा आ�थ�क वष�को अ��यमा २०७७।३।२७, २८, २९ र ३० मा नवजात िशशु काय��म स�ब�धी सिम�ा गो�ी तथा
नवजात िशशुलाई घरभेटी काय��म गरी वडामा खिटने �वा��य कम�चारीलाई खाना खाजा खच� �टेशनरी �याग र दिैनक भ�ा वापत उ� पे�क� फछ�यौट गरेको पाईयो । पे�क� फछ�यौट संग
स�ब��धत फाँटवारी प�र�ण गदा� � २२३३००। को मा� काय��म संचालन गरी � २२३३००। को िवल भरपाई मा� संल� भएको दे�खयो । घटी फाँटवारी संल� भए तापिन पा�लकाबाट
काय��मको लागत अनुमान तथा िवल भरपाई चेक जाँच नगरी पुरै पे�क� फछ�यौट गरेको पाईयो । काय��म संचालन नगरी � ४२९७००। खच�को िवल भरपाई वेगर पे�क� फछ�यौट गरेकोले उ�
रकम असुल गनु� पन� �

४२९,७००

४७ कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८ र ८९ अनुसार क�ा ग�रएको अ�ीम कर स�ब��धत खातामा दा�खला ग�रस�नु पन� उ�ेख छ। देहाय बमो�जमका काय��म स�ालन गदा� अ�ीम कर,

पा�र�िमक कर तथा बहाल कर दा�खला नगरेकोले असुल गनु� पन� �

भौ.नं. र िमित काय��म अि�म कर पा�र�मक कर

१५८-७७/३/३० कोिभडले मानिवय �जवनमा पारेको असर नवजात िशशु स�ब�धी काय��म समेत पे फ � १२९८००० ६३३००

१५५-७८/३/३० कोिभड १९को कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सह�जकरण, �वअ�ययन सामा�ी ख�रद -२०७८।३।१० मा ख�रद ४०२३

१४८-७८/३/३० �वा��य चौक�मा �यूनतम सेवा मापद�ड काया��वयन सु�िढकरण सिम�ा गो�ी २०७८।३।२२-२३ ०७८।२।९-१६ १८३३०

१४८-७८/३/३० राि�� य मिहला �वा��य �वयमसेिवका काय��म अध�वािष�क सिम�ा ��येक वडा �वा��य चौक� पे फ � ४१०००० १०१५ ४२५००

ज�मा ५०३८। १२४१३०

१२९,१६८

४८ कर दा�खला 
भौ नं १५७।०७८।३।३० कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सहजीकरणका लािग शैि�क काय��म अ�तग�त पा�लकाले २०७८।३।१७ मा ३ फाम�शी क�पनीसंग �
११०४७७१।०० को स�ज�कल मासक तथा सेिनटाईजर ख�रद गरी ४८ वटा िव�ालयलाई आ�थ�क वष�को अ��यमा िवतरण गरेको छ । आ�थ�क वष�को अ�तयमा खच� गन� काय� िनय��ण ह�नु पद�छ
। साथै उ� ख�रद काय�को अि�म कर � १७१६० संिघय राज�व खातामा ज�मा गनु� पन�मा सो नगरी गाउपा�लका खातामा ज�मा गरेकोले उ� रकम संिघय स��त कोष दा�खला गनु� पन� �

१७,१६०
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४९ ह�ता�तरण 

भौ नं १५७।०७८।३।३० �वा��य चौक�मा �यूनतम सेवा मापद�ड काया��वयन सु�िढकरण सिम�ा गो�ीका लािग �वा��य संयोजक मु�ताक अहमद म�सुरीले � ३००००० पे�क� �लएकोमा सो
को अित�र� � २२५५० थप भु�ानी �लएकोमा िन�नानुसारको �यहोरा दे�खएका छन्
· िमित २०७८।२।९ दे�ख १६ र ०७८।३।२२ र २३ मा भएको उ� काय��ममा � ९४१०० को �टेशनरी िवल बाहेक अ�य खच�को भरपाई मा� संल� रहेको पाईयो । �िश�क भ�ा तथा
सहभागी भ�ा � १२२२०० र खाना खाजाको � ५०२५० को भरपाई संलगन राखेको छ ।
काय��ममा ४० झोला � ५०० का दरले � २०००० र ४० छाता � ५०० का दरले � २०००० को ख�रद ग�रएकोमा ह�ता�तरण वा िवतरण गरेको भरपाई नदे�खएको �

४०,०००

५० सह�जकरण 

भौ नं १५७।०७८।३।३० बाट कोिभड १९ कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म अ�तग�त २०७७।४।१६ मा �टेशनरीको िवल � ३१५०० र खाना खाजा
तथा बैठकको भ�ा भरपाई पेश गरी कुल � ३००००० िमित२०७८।३।३० मा िश�ा संयोजकको नाममा भु�ानी भएको पाइयो । आ�थ�क वष�को शु�मा नै भएको खच�को भु�ानी आ�थ�क वष�को
अ��यमा गरेको उपय�ु दे�खएन ।

५१ ह�ता�तरण 

भौ नं १४८।०७८।३।३० राि�� य मिहला �वा��य �वयमसेिवका काय��म अध�वािष�क सिम�ा ��येक वडा �वा��य चौक� अ�तग�त मु�ताक अहमद म�सुरीको पे फ � ४१०००० मा ८० झोला �
५०० का दरले � ४०००० को ख�रद ग�रएकोमा ह�ता�तरण वा िवतरण गरेको भरपाई नदे�खएको �

४०,०००

५२ कागजात संल� नगरी रकम ह�ते 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा खच�को िबलभपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� र भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी मा� भु�ानी िदनु
पन� �यव�था छ । कम�चारी बैठक भ�ा वापत � स िन नगे�� बुढाथोक�लाई भौ नं १४९।०७८।३।३० बाट भु�ानी भईसकेकोमा पुन: कुनै माई�यूट र बैठक स�ब�धी कागजात संल� नगरी रकम
ह�ते गरी बुझेको आधारमा सोझै खच� लेखेको � ३४८०० स�ब��धतबाट असुल गनु� पन� �

३४,८००

५३ काय��म संचालन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, 20७७ को िनयम ३९(७) र ९८) मा ता�लम, सेिमनार, गो�ी र काय�शाला ज�ता काय��म संचालन गदा� तय�तो काय��मको लागत
अनुमान अ�धकार �ा� अ�धकारीबाट �विकत गरी साही आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था छ ।लैिगक िहंसा िव��को काय��ममा � ५१२५०।०० खच� लेखेकोमा काय��मको ढाँचा र लागत अनुमान
वेगर खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।

�म भौचर
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५४ �यानीटरी �याड ख�रद 

८९।२०७८।३।८ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५ (१क) मा नेपालमा उ�पिदत १५ लाख �प�यास�मको मालसामान �य�तो मालसामानको उ�पादकले रा�� ीय �तरको
समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िव�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । यसरी ख�रद गदा� उपल�ध भए स�म नेपाल गुण�तर िच�ह �ा� मालसामान ख�रद गनु� पन�छ ।
पा�लकाले सामुदाियक िवधालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यानीटरी �याड िवतरण काय��मका लािग अभव इ�टर�ाइजेज सातदोवाटो ल�लतपुरवाट १५७०८ थान �ितथान � ८०।३३ मा ख�रद
गरी � १२६१८२४। भु�ानी िदएको दे�खयो । रा�� ीय समाचारप�मा िव�� मू�य �काशन गरेको भनी एउटै आपूित�कता� संग स�पक�  गरी सोझै ख�रद ग�रएको छ । साथै समाचारप�मा िव�� मू�य
�काशन गन� फम� सामान आपूित� गन� आपूित�कता� नभई अभव इ�टरनेशनल सातदोवाटो रहेकोछ । साथै ख�रद ग�रएको �ा�ड पिन प�रिचत �ा�ड दे�खएन । �समाना जोिडएको अक� �थानीय
िनकाय िद��ेल नगरपा�लकाले खुला बोलप�को मा�यमवाट ख�रद �कृया गरेकोमा तुलना�मक �पले प�रिचत र गुण�तरीय �याड �ित थान � २५।९३ का दरले ख�रद गरेको पाइयो । यसरी जुन
�कृया अवल�वन गरी ख�रद ग�रएको हो सो पिन �ुटीपूण� र अ�य�धक महंगोमा ख�रद गरेको कारण ख�रद िमत�ययी दे�खएन ।

५५ �ािव�धक मू�या�न तथा अनुगमन �ितवेदन 

गौ.भौ. ८९ िमित २०७८।०३।३० बाट िन�न िव�ालयह�लाई अनुदान िनकासा गरी खाता रो�का गरेकोमा काम नै नभई खच� लेखेको पाइयो । यसरी खच� लेखेको पे�क� रकम पे�क� कायम गरी
काय�स�प� प�चात �ािव�धक मू�या�न तथा अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपन� �
�स.नं. िव�ालयको नाम योजना िनकासा �. कैिफयत
१. �ी पंचक�या आ.िव. वो�लु ट�स भवन िनमा�ण १२,००,०००।- �.१८ लाख म�यको िनकासा
२. �ी कृ�ण मा.िव. टे�मा ट�स भवन िनमा�ण १२,००,०००।-
३. �ी देवी आ.िव. खमोर ट�स भवन िनमा�ण १२,००,०००।-
४. �ी याङसोला मा.िव. छोर�वा शौचालय िनमा�ण ४,७७,०००।-
५. �ी सा�सु िनकेतन �ा.िव. खामडाडा वास सुिवधा सिहतको शौचालय िनमा�ण ४,९०,०००।-
४५६७,०००

४,५६७,०००

५६ बा�ापालन 

कृिष बा�ापालनः गाउँपा�लकाबाट पाउने सेवा सुिवधामा सबैको समान पह� ंचको अवसर ह�नुपद�छ । गौ.भौ. ३७० िमित बाट िद.चु. गा.पा. वडा नं. २ का िदपक थापालाई बा�ापालन वापत र १२
वटा बा�ा ख�रदको भरपाई संल� गरी �. १ लाख भु�ानी गरेकोमा िनजलाई १२ वटा वा�ा पालन गन� रकम िदने िनण�य आधार संल� गरेको पइएन । बा�ा पालकको �पमा छनौट ह�न पा�लका
िभ�का सबैलाई छनौटको अवसर भएको आधार र िनजलाई छनौट भएको िनण�य पेश ह�नुपन� �

१००,०००
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५७ �धा�म��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना 
यस स�ब�धी दे�खएका �यहोरा देहायनुसार रहेको छ
· �धा�म��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना काया��वयन �या�यूलको अनुसूची १३ मा पा�लकाबाट प�रयोजना अ�तग�त काया��वयनमा रहेका योजना काय��मको �थान, �े�फल, उ�पाद��व,

िविनयो�जत बजेट खच�, लाभा��वत सं�या, मु�य ि�याकलाप र �ितफल उपल�धी सिहतको �गित �ितवेदन पेश गनु� पन�मा सो तयार गरेको पाईएन .

· पा�लकाले प�रयोजना अ�तग�त िविभ� काय��मका लािग आ�थ�क वष�को अ�तयमा िमित २०७८।२।१७ मा िनण�य गरी समूहह� छनौट गरेकोमा �या�यूलमा तोिकए अनुसार अनुसूची ६ दे�ख १२
बमो�जम आवेदन, माग तथा आधारभुत त�यांक, सूचना �काशन, मु�यांकन तथा छनौट स�ब�धी कागजात पेश भएको पाईएन .

पा�लकाबाट योजना अनुगमन तथा मु�यांकन �ितवेदन संल� भए पिन सो बाहेक प�रयोजना �या�यूल बमो�जम �देश तथा �ज�ा प�रयोजना सम�वय तथा अनुगमन सिमितको �यव�था रहेकोमा
उ� सिमितह�बाट अनुगमन भएको पाईएन .
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५८ कागती पकेट िव�तार काय��म 

पा�लकाले यस वष� कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना अ�तग�त कागती पकेट िव�तार काय��मको लािग िमित २०७८।२।१७ को िनण�य बमो�जम रा�चे बह�उ�े�यीय सहकारी सं�था छनौट गरेकोमा
छनौट �ि�या अपनाएको दे�खएन । सो सं�थालाई िमित २०७८।३।११ मा � ६ लाख पे�क� िदई िमित २०७८।३।३० मा � १२ लाख खच� भई फछ�यौट गरेकोमा मु�यांकन तथा छनौट �ि�या
स�ब�धी कागजात पेश भएको पाईएन । साथै आ�थ�क वष�को अ��यमा छनौट र स�झौता गरी असारमा खच� गदा� काय� �भावका�रतामा �भाव पन� स�ने ह�नाले �थम चौमा�सकमा नै �या�यूलमा
तोिकए अनुसार छनौट �ि�या अपनाई स�झौता गरी समयमा नै काय� स�प� ग�रनु पद�छ ।
काय��मको लािग पेश भएको ई��टमेटमा पा�लका तफ�  � १२०५४४७। र उपभो�ा समूहले � ५०९०७१। �यहोनु� पन� रहेकोमा पा�लकाबाट � १२ लाख र उपभो�ाबाट � ५ लाखको अंशको
योजना िवल अनुसार समूहको � १२ लाखको खच� फछ�यौट गरेको छ ।उ� पे�क� फछ�यौटमा देहायनुसारको िवल पेश नभएको खच�को यथाथ� िवल पेश गनु� पन� अ�यथा असुल गनु� पन� �

सामान प�रमाण दर ज�मा
क

गापा अंश
ख

पेश भएको िवल
ग

फरक
क — ग

मल ५२५०० के �ज २ १०५००० ८९२५० ० १०५०००

िव�वा २०५२ २७ ५५४०४ २७७०२ २५२०० ३०२०४

ता�लम १२ जना ८४०० ८४०० ० ८४००

िभटमीन २० १८० ३६०० ३०६० ० ३६००

ढुसीनासक िवसादी १० १८५ १८५० १५७० ० १८५०

ढुवानी ४५० १० ४५०० २२५० ० ४२००

१५३२५४

१५३,२५४
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५९ मकै अनुदान 

१४१।२०७८।३।२९ उ�त मकै वीउमा कृषकह�लाई अनुदानः अनुदान प�रचालन िनद�िशका वमो�जम कृषकह�लाई वीउ िवजन ख�रदमा ५० �ितशतस�म अनुदान िदन सिकने �यव�था छ ।
पा�लका िभ�का ७ वटै वडका कृषकह�लाई उ�त जातका मकैको वीउमा अनुदान माफ� त मकैका वीउ िवतरणको काय��म संचालन गदा� सहभागी कृषकह�वाट अि�म �पमा लागतको ५०
�ितशत कृषकह�लाई सहभागी गराई बांक� ५० �ितशत पा�लकाले अनुदान �दान गनु� पन�मा � ६९३०००। को मकै ख�रदमा पा�लकाको अनुदान � ५६८०००। दे�ख�छ । ख�रद ग�रएको
वीउको ५० �ितशत मा� पा�लकाले �यहोदा� पा�लकाको खच� � ३४६८००। मा� ह�नु पन�मा � ५६८०००। को भु�ानी दे�खएकोले वढी भु�ानी िदएको � २२१२००। स��व��धत कृषकह�वाट
असुल गन� पन� �

२२१,२००

६० बा�ा पाकेट 

१६६।२०७८।३।३० वाली व�तु िवशेषका लािग तोक�को �े�फल वा सं�याको �यूनतम आधार पुरा गरेका र उ�पादनको �ाथिमक इकाईको �पमा रहेका �यवसाियक कृिषको िन��चत �े�लाई
साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� भिन�छ । �धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजना काया��वयन �यानुअल अनुसार वा�ा पकेट िवकास काय��म क�तीमा १००० माउ वा�ा भएको
�थानमा संचालन गनु� पन�मा पालकाले वडा नं १ या�खामा ५ जना कृषकको साना �यवसाियक वा�ा पकेट काय��म �थापना गरी वा�ाको सं�या नै उ�ेख नगरी काय��म संचालन गरेको पाइयो । 

६१ कृषक दता� �यव�थपन काय��म 

१६४।२०७८।३।३० �थानीय सरकारह�संगको िनकटतम सम�वयमा कृषक सूचीकरण गरी कृिष िवकासका काय��मह�मा �भावकारीता तथा िमत�ययीता �याई वा�तिवक िकसानह�को
पिहचान तथा �वािहत सेवा सुिवधाह�को सुचना िदगो तथा उपयोगी �पमा �यव�थापन गन� कृषक दता� �यव�थापन काय��म गन� िकसान सुचीकरण काय��म काया��वयन काय�िव�ध २०७७
काया��वयनमा �याएको छ । जस अनुसार कृिष तथा पशुपं�ी िवकास म��ालयले २०७७।६।१२ मा कृषक दता� �यव�थापन काय��म खच� गन� अधारह� स�व�धमा प�रप� समेत गरेको छ । जस
अनुसार खच� गनु� पन�मा पा�लकाले आचाय� फोटोकपी ए�ड क��यटुर मम�त से�टर वाट २०७८।३।३० मा ७ थान �ावलेट र १ थान �यापटप ख�रद गरी � ३०००००। भु�ानी िदएको र
हालस�म पिन पा�लकाको �टोरमानै रहेको दे�खयो । यसरी काय��म िनद�िशका �ितकूल ह�ने गरी भएको उ� खच� अनु�पादक र िनयिमत नदे�खएको � 

३००,०००

६२ काय��ममा खच� नै नगरी वठैक भ�ा 
१४०।२०७८।३।२८ कृिष तथा पशुपं�ी स�व�धी त�याँक अधाव�धक काय��ममा �१०००००। खच� भएको दे�खयो । पा�लकाले सो वजेट उ� काय��ममा खच� नै नगरी वठैक भ�ा �
५२०००। �टेशनरी � ९४००। खाना खाजा � ४०२००। मा खच� गरेको पाईयो । यसरी तोिकएको काय��ममा खच� नै नगरी अ�य� खच� गरेको रकम अिनयिमत दे�खएको � 

१००,०००
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६३ अनुगमन भ�ा 
संल� अनुगमन �ितवेदन वमो�जम कृिष िवकास काय��म तफ�  अनुगमनमा संल� नदे�खएका िन�नानुसार कम�चारी/पदा�धकारीलाई गौ.भौ. ४५५-०७८।०३।२८ भएको िन�नानुसारको भ�ा रकम
असुल ह�नुपन� �.

�स.नं. भ�ा पाउनेको नाम/दजा� असुली भ�ा ह�नुपन� �.

१. वडा�य� �ी स�शेर वहादरु काक� २०४०।
२. वडा�य� �ी लोके�� राई ६१२०।
३. वडा�य� �ी िमलन राई १०२०।
४. काय�पा�लका सद�य �ी च��कला राई २०४०।
५. गा.स. �ी रमेश कुमार ख�का १०२०।
६. गा.स. �ी तुलस कुमार राई ३२६०।
७. सु.अ. �ी मिणच�� राई २७२०।
८. स.ओ.सी. �ी सुजन िघिमरे ५१००।
९. कृिष �ािव�धक �ी िकरण अ�धकारी १०२०।
१०. पशु �ािव�धक �ी मिनराज मगर १०२०।
ज�मा २५,३६०।-

२५,३६०

६४ योजनाको पे�क� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४ बमो�जम पे�क� �लने �यि�ले कामको स�ब�धमा खच� �मािणत गन� आव�यक िवल, भरपाई र कागजात सिहतको
�ितवेदन स�ब��धत काया�लयमा पेश गन� र काया�लयले आव�यक जाँचबुझ गरी पे�क� फछ�यौट गनु� पन� �यव�था रहेको छ । �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म सशत� अनुदान तफ�  २
योजनालाई � ७ लाख र ३ लाख ७० हजार गरी कुल १० लाख ७० हजार पे�क� िदई फछ�यौट गरेको देखाएकोमा भौ नं ५ िमित २०७८।३।२५ जोतमुडा त�ो साना �सचाई आयोजना
िछतापोखरीको � ३ लाख ७० हजार पे�क� योजनाको िवल भरपाई र कागजात वेगर भौचर खडा गरी मा� पे�क� फछ�यौट पे�क� फछ�यौट गरेको पाईयो । पा�लकाले िनयमावली बमो�जम आव�यक
जाँचबुझ गरी िवल भरपाई र कागजातको आधारमा मा� पे�क� फछ�यौट गनु� पन� �.

३७०,०००
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६५ व�तु ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १ मा १ करोड �पैयास�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब��ध सेवा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायबाट गराउन वा �ा� गन� सिकने उ�ेख भएकोमा काया�लयले िनमा�ण बाहेक व�तु ख�रद स�ब��ध काय� समेत उपभो�ा सिमितसँग गराएको पाइयो । पा�लकाबाट संिघय ख�रद कानुन
�ितकुल ह�ने िनण�य गरी व�तु ख�रदका काय�ह� गन� गरी िनण�य ह�नुलाई रा�ो मा� सिकएन । उदाहरणका लािग �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म अ��तगत िछतापोखरी िव�ुत
िव�तारका लािग उपभो�ा सिमितबाट �.१५ लाखको काय�मा �.१३ लाख ५२ हजारको पोल ख�रद गरेको उिचत दे�खएन ।

६६ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
सामािजक सरु�ा काय��म अ�तग�त भ�ा �वतरण गदा� सामािजक सरु�ा भ�ा �व�रण काय��व�ध, २०७७ को �ावधान बमोिजम गनु�पद�छ । सामािजक सरु�ामा यस वष� �.५३९१५६७१/÷ खच�
भएकोमा देिखएका �यहोराह� �न�न अनसुार छन्

६६.१ सामा�जक सुर�ा भ�ा बैक माफ� त मा� िवतरण गनु�पन�, नगद ैिवतरण गनु�परे म��ालयको पूव� �वीकृित �लएर मा� िवतरण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ७ वटै वडामा लाभ�ाहीलाई सामा�जक
सुर�ा भ�ा नगद ैिवतरण गरेकोमा म��ालयको पूव� �वीकृित �लएको दे�खएन ।नगद ैभ�ा िवतरण गदा� इ�छाएको �यि� तथा संर�कले बु�ने ह� ँदा स�ब��धत �यि�को हातमा नपु�े जो�खम दे�ख�छ
। पा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा िव�रण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २१ को अनुसूची ९ नेपाल राजप�मा �कािशत िमित २०७७।७।२४ को सूचना बमो�जम िमित २०७८।४।१ दे�ख यस
पा�लकाले अिनवाय� �पमा ब�कमाफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन� �यव�थाको पालना गनु�पन� दे�ख�छ ।

पा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा िव�रण काय�िव�ध, २०७७को दफा १४ को उपदफा ५ सँग स�ब��धत भ�ा भु�ानी �योजनको लािग अनुसूची ७ मा तोिकएको भरपाई �ितवेदन �योग गनु� पन�
�यव�था रहेको छ । �योग ह�ने भरपाई �ितवेदनलाई ए�सेल �सटमा ए�सपोट� गरी फरक त�रकाले ि��ट गरी �योग गरेको ह� ँदा आ�तरीक िनय��णमा �भाव पन� दे�ख�छ । साथै एम आई एस लग
इन माफ� त भरपाई �ितवेदन पा�लका तथा वडा समेतबाट ि��ट गरेको दे�खदा यसको यथाथ�तामा आ�व�त ह�न सिकएन। तसथ� भरपाई �ितवेदन अनुमािनत बजेटको आधारमा पे�क� माग गदा�
�योग ह�ने ढाँचामा उ�ेख ह�नेसं�या तथा बजेटमा आधा�रत भई सोही िदन भरपाई �ितवेदन समेत ि��ट गरी पा�लका र वडाबाट �मािणत गरी मा� भ�ा िव�रणको लािग �योग ह�नु पद�छ ।

सामा�जक सुर�ा भ�ा िव�रण काय�िव�ध, २०७७को दफा १० मा भ�ा पाउने लाभ�ाहीको फोटो सिहतको मूल अिभलेख िनयमावलीको अनुसूची ३ बमो�जम लि�त समूह अनुसार छु�ा छु�ै
अ�ाव�धक गरी �थािनय तह र ��येक वडा काया�लयमा रा�नु पन� �यव�था रहेको छ । पा�लका अ�तग�त ७ वडा रहेकोमा फोटो सिहत र�ज�टरमा अिभलेख राखेको छैन । एम आई एस �स�टममा
लाभ�ाहीको अिभलेख राखे पिन सबै लाभ�ाहीको फोटो र नाग�र�ाको कपी अ�ाव�धक राखेको दे�खएन । तसथ� िनयमावलीले तोके बमो�जमको लाभ�ाहीको अिभलेख फोटो सिहत अ�ाव�धक
गरी रा�नु पद�छ ।
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(क) सामा�जक सुर�ा भ�ा िव�रणस�ब�धमा पारदिश�ता तथा जवाफदेिहता कायम गन� सुर�ा भ�ा िव�रण काय�िव�ध, २०७७को प�र�छेद ७ बमो�जम देहायनुसार गनु� पन�मा सो अनुसार
नगरेकोले काय�िव�धमा तोिकए अनुसार गनु� पद�छ ।

· दफा ३१ बमो�जम सामा�जक सुर�ा भ�ा िव�रणकाय��ममा भएको िनकासा तथा खच�को चौमा�सक �पमा सिम�ा गनु� पन�

· दफा ३२ बमो�जम लाभ�ाहीको नाम पा�लका तथा वडा काया�लयमा साव�जिनक गनु� पन� तथा एम आई एस बमो�जमको अ�ाव�धक नामावली पा�लकाको वेबसाईटमा रा�नु पन�

· दफा ३४ बमो�जम पा�लका तथा वडा सिमितले �च�लत कानून बमो�जम साव�जिनक सुनुवाई गदा� भ�ा स�ब�धी िवषय समेत समावेश गनु� पद�छ ।
साव�जिनक सुनुवाइमा �ा� 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 पठाएको �माण पेश ह�न आएन । साथै काय�िव�ध अनु�प सिमित
गठन गरी अनुगमन गरेको समेत पाइएन । तसथ� काय�िव�धको पालनामा �यान पुया�उँनुपद�छ ।

भ�ा िवतरण गदा� पूण� अपा� र बालबा�लकाको हकमा बाहेक स�ब��धत �यि�लाई मा� िवतरण गनु�पन� र अ�य �यि�लाई िवतरण गरेको पाइएमा यसरी िवतरण गन� र रकम बु�ने दवुलैाई �च�लत
कानून बमो�जम कारवाही ह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� स�ब��धत �यि�को संर�क, नातादारह� एवं वडाका पदा�धकारीह� समेतलाई भ�ा रकम िवतरण गरेको
पाइएकोले स�ब��धत �यि�ले रकम बुझेको एिकन ह�न सकेन । काय�िव�धको पालना गरी स�ब��धत �यि�लाई मा� भ�ा िवतरण गन�तफ�  काया�लयले �यान पुया�उनुपन� दे�ख�छ ।
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६६.२
(क) सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको �े�ता नमुना परी�ण गदा� देहायअनुसारको कैिफयत दे�खएको ह�दाँ पा�लकाले लाभ�ाहीह�को लगत अ�ाव�धक गरी िन�नानुसार �यि�ह�लाई िवतरण
गरेको भ�ा रकम स�ब�धमा यिकन गरी दोहोरो भएमा असूल गनु�पन� �.

भ�ा �कार लाभ�ाहीको नाम वडा नं. चौमा�सक ना. �ा. नं. रकम

िबधवा भ�माया भुजेल ५ ते�ो २५६४ ६००० दता� िकताबमा पितको मृ�यू दता� नरहेको

िबधवा ब�चुमाया थापा ५ दो�ो २२१९ ८००० २०७७।९।१७ मा नै बसाइसराई गरी गएको

िवधवा िव�णमुाया थापा ५ दो�ो
ते�ो

१६००० १६००० दता� िकताबमा नयाँ दता� नरहेको

जे� नाग�रक बम बहादरु ख�ी ५ �थम २००४।१०।२९ १२००० पे�सन खाने

जे� नाग�रक समशेर बहादरु काक� १ �थम १२१०२७।३४९ १२००० वडा अ�य�
(दोहोरो सुिवधा)

जे� नाग�रक धन वहादरु मगर ७ �थम १२००० वडा अ�य� (दोहोरो सुिवधा)

जे� नाग�रक ई�� वहादरु व�नेत ३ �थम १२००० वडा अ�य� (दोहोरो सुिवधा)

ज�मा ७८०००।

काया�लयको �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस दफामा रहेको स�सेर बहादरु काक�को � १२०००/-, धनबहादरु मगरको � १२०००/- र ई��बहादरु ब�नेतको � १२०००/- गरी ज�मा �
३६०००/- बे�जू दा�खला भइ पेश भएकोले िमित २०७९।३।३ को िनण�यले फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग बाँक� बे�जु लगत यहाँ
दशा�इएको हो ।

४२,०००
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६७ पे�क� फछ�यौट 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४ बमो�जम पे�क� �लने �यि�ले कामको स�ब�धमा खच� �मािणत गन� आव�यक िवल, भरपाई र कागजात सिहतको
�ितवेदन स�ब��धत काया�लयमा पेश गन� र काया�लयले आव�यक जाँचबुझ गरी पे�क� फछ�यौट गनु� पन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले वडा सिचवह�लाई देहायनुसारको सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गन� िदइएको पे�क� म�ये खच� नभई बाँक� रहेको रकम िफता� दा�खला गराई मा� पे�क� फछ�यौट गनु� पन�मा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा सो रकम दा�खला वेगर नै पे�क� फछ�यौट गरेको
पाईयो र सो रकम यस आ�थ�क वष�मा दा�खला गरेको छ । काया�लयले िनयमावली बमो�जम आव�यक जाँचबुझ गरी मा� पे�क� फछ�यौट गनु� पद�छ । केही उदाहरणह� िन�नानुसार छन् ।

भौ न िववरण पे�क� फछ�यौट िमित वे�जु दा�खला रकम � वे�जु दा�खला िमित

५ वडा नं ५ वडा सिचव सुवास राई २०७७।१२।६ ३८४०० २०७८।५।२५

५ वडा नं ६ वडा सिचव सुवास राई २०७७।१२।६ ८१८७ २०७८।५।२५

२५ वडा नं ७ वडा सिचव �काश राई २०७७।३।३० ८००० २०७८।५।२५

२६ वडा नं १ वडा सिचव स��व आचाय� २०७७।३।३० ४०००० २०७८।४।२६

६८ ग�रबसंग िव�वे�वर काय��म 

पा�लकाले ग�रबसंग िव�वे�वर काय��म अ�तग�त खच� भएको � ३ लाख ६६ हजार भएकोमा सामा�जक प�रचालक र�जु ख�काले पे�क� �लई � २५०७००।०० मा वडा नं ५ का कृषकबाट ४०
वटा बा�ा ख�रद गरी वडा नं ६ का आव� सद�यह�लाई आ�थ�क वष�को अ��यमा िमित २०७८।३।२१ मा िव�रण गरेको छ । आ�थ�क वष�को अ�तयमा य�ता िव�रणमुखी काय� िनय��ण ह�नु
पद�छ ।

६९ �टोरमा नै मौ�दात 

३३०।२०७८।३।१४ कृिष िवकास काय��म अ�तग�त कृिषमा �योग ह�ने �लाि�क पोखरीका लािग � १०००००। वरावरका १८ थान ख�रद भएकोमा ित सामानह� हाल स�म पा�लकाको �टोरमा
नै मौ�दात रहेको पाइयो । साथै � ४५०००। वरावरका वक� िम�ण वोड� पे� र � ६०००००। वरावरका िकटनाशक, ढुसी नासक तथा िभटािमन ख�रद गरेकोमा ित कृषकलाई िवतरण गरेको
भपा�ई पेश ह�न सकेन । कृषकलाई िवतरण गरेको भपा�ई पेश ह�नु पन� � 

७४५,०००

७० कृषकलाई िवतरण गरको भपा�ई 

३३१।२०७८।३।१४ कृिषमा आवा�यक िवषादी ख�रद काय��म फौजी िकरा िनय��णका लािग भनी � ४७००००। मू�य वरावरको  औषधी ख�रद गरेकोमा स�व��धत कृषकलाई िवतरण गरको
भपा�ई संल� नभएको � 

४७०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७१ कृषक छनौटको आधार 
४६४।२०७८।३।३० कृिष िवकास काय��म अ�तग�त वडा नं १ का कृषक झमक िघिमरेलाई वा�ाको खोर िनमा�णामा � १०००००। र वा�ा ख�रदका लािग � १०००००। अनुदान िदएकोमा सो
कृषक छनौटको आधार दे�खएन भने कृिष अनुदान नीित अनुसार कृषकलाई कूल लागतको ५० �ितशत मा� अनुदान िदनु पन�मा शत �ितशत अनुदान िदएको दे�खएकोले अनुदान वढी िदएको �
१०००००। असुल ह�नु पन� � 

१००,०००

७२ मल ढुवानी अनुदान 

३९८।२०७८।३।२५ रासायिनक मल ढुवािन अनुदान काय��म अ�तग�त सुसेली स�लायस� संग स�झौता भई मल ढुवानी गरी कृषकलाई िवतरण गरेकोमा कृिष समा�ी क�पनी �लिमटेडवाट
िन�नानुसार ख�रद गरी िव�� गरेको र कृषकलाई िव�� गरेको दे�खयो । यसरी ढुवानीको रकम पा�लकाले अनुदान िदएकोमा स�लायस�ले कृषकबाट पिन असुल गरेको दे�खएकोले िन�नानुसरको
ढुवानी वपतको रकम स�लायस�वाट असुल गन� पन� �

मल ख�रद दर �
(�ित वोरा)

िव�� दर �
(�ित वोरा)

वढी �लएको �
(�ित वोरा)

मलको ज�मा प�रमाण वढी �लएको रकम

य�ुरया ७८८। ८५०। ६२। २०५० १२७१००।

िडएिप २२३८। २३५०। ११२। ९०० १००८००।

ज�मा २२७९००।

२२७,९००

७३ िशष�क फरक पारी खच�ः 
गाउँपा�लका काया�लयले गाउँसभाबाट तोिकएको बजेट िश�ल� र िशष�कमा मा� खच� गनु�पन�मा गौ.भौ. ४७५ िमित २०७८।०३।३० बाट � ७,४४,७१४।- जागोस स�लायस� ए�ड सिभ�सेज �ा.�ल.

लाई सूचना �काशन बापतको भु�ानी फिन�चर तथा िफ�चस�बाट भु�ानी गरेको पाइएकोले िनयमस�मत दे�खदनै । उ� खच� गाउँसभाबाट अनुमोदन ह�नुपन� �.

७४४,७१४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७४ िवतरणमुखी काय��म र अनुगमन 

पा�लकाको गौ.भौ. ४७७ िमित २०७८।०३।३० मा ७ वटा कमबाइ�ड राइसिमल ख�रद तथा ढुवानीमा �.४,५९,०००।- खच� भएको दे�ख�छ । यसरी �ित क�वाइ�ड राइसिमलको लागत �.

६५,५७१।- पन� दे�ख�छ । यसरी ख�रद भएका क�वाइ�ड रायस िमल ७ वटा वडामा िन�नानुसार िवतरण गरेकोमा िमल �ा� गन� सँग भएको स�झौतानुसार िमल गाउँपा�लकामा दता� गरेको पाइएन
भने स�ब��धत वडामा मेिशन संचालन भएको अनुगमन �ितवेदन समेत संल� छैन । पा�लकाले य�ता काय��मह� स�झौतानुसार भए नभएको अनुगमन गनु�पद�छ ।
�स.न. बु�झ�लनेको नाम वडा नं.

१. उदव कुमारी राई १
२. �सज�ना थापा २
३. कृ�ण कुमारी ब�नेत ३
४. यशोदा ख�ी ४
५. भगवती थापा ५
६. रिमला राई(काक�) ६
७. मन कुमारी मगर ७

७५ योजना काया��वय 

�वीकृत वािष�क काय��म वमो�जमका योजनाह� काय�योजना बनाई काया��वयन ह�नुपद�छ । यो वष� यस पा�लकाले छनौट गरेका िन�न योजना/काय��मह� काया��वयन भएको पाइएन ।
�स.नं. योजनाको नाम �वीकृत बजेट
१. �ध�लुङ झरना पय�टक�य िवकास काय��म ३०,००,०००।-
२. पा�लका�तरीय खेलकुद िवकास काय��म १०,००,०००।-
३. �वा��य िशिवर १०,००,०००।-
४. िद�ुङ चुइचु�मा गायन तारा ७,००,०००।-

७६ कोिभड 19 तफ�

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np40 of 48

७६.१ कोिभड-१९ को आय तथा खच� िन�नानुसार रहेको छ ।

�ोत आ�दानी खच� बाँक� मौ�दात

�देश सरकार ६९८९१०९।

संघ १५०००००।

काया�लयबाट ५५८०१९२।

ज�मा ७०८०१९२। ६९८९१०९।

७६.२
भु�ानी िदन बाक�को क�चेवारी वेगर भु�ानी िदएको �

�स न भै न र िमित भु�ानी पाउनेको नाम िववरण रकम

१ ४।२०७७।५।२६ �ेम कुमार राइ �वारे�टाइनको खाना खाजाको भु�ानी ४६७४४५।

२ ७।२०७७।७।५ र�न वहादरु पुरी कोरेना िनय��ण खच� २८०७३५।

३ ११।२०७७।६।२३ भीम कुमार �े� �वारे�टाईन खच� ६९४४३०।

ज�मा १४४२६१०।

१,४४२,६१०

७७ �वारे�टाईन �यव�थापन गन�
को�भड 19 तफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७७.१ साव�जिनक ख�रद  ऐन २०६३ को दफा ५२ क मा साव�जिनक िनकायले वकै जमानत �लई ख�रद स�झौता रकमको २० �ितशत रकम पे�क� िदन स�ने �यव�था छ । पा�लकाले वडा न १ को मुना
दाहाललाई �वारे�टाईन �यव�थापन गन�का लािग भनी िन�न िमितमा िन�नानुसार � १२०००००। पे�क� िदएकोमा पा�लका र मुना दाहाल िवच स�झौता भएको पाईएन । स�झौता वेगर बैक
�यारे�टी न�लई कारोवार गरेकोमा सो काय�को पे�क� फछ�योट भएता पिन िनयम संगत िहसावले कारोवार गरेको नपाईएकोले िनयिमत ह�नु पन� �

भौ नं र िमित रकम िववरण

३।२०७७।५।२६ २०००००। �वारे�टाइन खाना खाजा खच�

९।२०७७।६।२१ ५०००००। �वारे�टाइन खाना खाजा खच�

३३।२०७७।१२।५ ५०००००। �वारे�टाइन खाना खाजा खच�

ज�मा १२०००००।

१,२००,०००

७७.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १९ ले साव�जिनक िनकायले �२००००। भ�दा वढीको ख�रद गदा� �थयी लेखा न�वर र मू�य अिभवृदी कर दता� �ा� गरेका फम� �यि� सं�था वा
क�पनी वाट ख�रद गनु� पन� �यव�था गरेको छ । वडा नं ४ मा �वारे�टाइन �यव�थापन वापत �ी भीम कुमार �े�लाई � ६९४४३०। भु�ानी िदएकोमा सो को िवजक संल� छैन । साथै सो खच�
िभ� वेड खच� भनी २० वेडको मा�सक � ५०००। का दरले � १०००००। को ह�त �ल�खत भपा�ई पेश छ । स�झौता वेगर भु�ानी िद�एको उ� खच�को यथाथ� एिकन गन� सिकएन । तसथ� िवजक
र स�झौता वेगर िदएको भु�ानी िनयिमत नदे�खएको �

१००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७८ भपा�ई बेगर भु�ानी 
खोटेहाङ गाउपा�लका रमाइलोमा सहायता क�मा खिटएका िन�न सुर�ा कम�ह�को पा�र�िमक वापतको रकम �हरी सहायक िन�र�क �ी नगे�� वहादरु वुढाथोक� लाई एकमु� नगद नै भु�ानी
िदएको दे�खयो । पा�लकाको काया�देश वेगर अक� गाउपा�लकामा भएको कामको भु�ानी िदएको र स�व��धतको खातामा भु�ानी नगरी अस�व��धतलाई भु�ानी गरेको रकम असुल गनु�पन� �

भौ नं र िमित दजा� र नाम कर पिछको � कैिफयत

८।२०७७।६।२० � ज धन बहादरु चौधरी ९९००। २०७७ जे� आषाढ �ावण र भा�

� ज  ओम �काश �साद यादव ९९००।

� ज दगुा� मगर ३९१०५

� ज स�तोष तामाङ ३९१०५।

२२।२०७७।९।१६ � ज धन बहादरु चौधरी ७४२५। २०७७ असोज काित�क र मंिशर

� ज  ओम �काश �साद यादव ७४२५।

� ज दगुा� मगर ३७१२५।

� ज स�तोष तामाङ ३७१२५।

ज�मा १८७११०।

१८७,११०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७९ �वारे�टाईन �यव�थापन गन� ब�क जमानत 

४२।२०७८।२।१६ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनमयावली २०७७ को िनयम ३९(३) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� वील भरपाई �माण र कागजात संल� ह�नु
पन� र िनयम ५० मा काया�लयले सेवा उपल�ध गराउन कुनै �य��लाई पे��क िददा �च�लत कानून वमो�जम ब�क जमानत �लनु पन� �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १९
ले साव�जिनक िनकायले � २००००। भ�दा वढीको ख�रद गदा� �थयी लेखा न�वर र मू�य अिभवृदी कर दता� �ा� गरेका फम� �यि� सं�था वा क�पनी वाट ख�रद गनु� पन� �यव�था गरेको छ । वडा नं
१ या�खा �वा��य चौक� अ�तग�तको �वारे�टाइनमा खाना खाजा लगायत अ�य कुरा �यव�थापन गन�का लािग �थानीय मुना दाहाललाई �ल�खत स�झौता वेगर �ज�मेवारी िदएको दे�खयो । बैक
जमानत र स�झौता वेगर िनजलाई िविभ� िमितमा पे�क� समेत िदएको दे�ख�छ । मुना दाहालले उ�े�खत भौचर माफ� त अ��तम भु�ानीका लािग िवजक वेगर िनवेदनका आधारमा भु�ानीका लािग
पेश गरेको खच�को िववरण यस �कार छः

िववरण रकम � कैिफयत

भपा�ई अनुसार सव�साधारणको खाना खाजा १६७९६००।

भपा�ई अनुसार �वा��य कम� र सुर�ा कम� खच� ४११७६०।

अित�थ स�कार राहत िवतरण १७७५०।

वील अनुसार जु�ा च�पल सावुन �स आिद १०५८७०।

िप�सआर आरिडटी जाँच गदा�को खच� २५१२५।

भपा�ई अनुसारको खच� ४९४५०। अ�थायी कोिभड अ�पताल �यव�थापन गन� िदवस प�रयारलाई भपा�ई गरी िदएको ।

ज�मा २२८९५५५।

पा�लकाले खच� गदा� ऐन र िनयमावलीमा भएको उपयु�� �यव�था वमो�जम स�झौता गन� बैक जमानत �लने िनयमानुसार �यवसाय दता� गरी कारोवार गन� �यवसायी माफ� त कारोवार गनु� पन�मा सो
गरेको दे�खएन ।

८० उदघाटन खच� 
२४।२०७७।८।१६ पा�लकाको वडा नं १ या�खामा अ�थायी कोिभड अ�पताल िनमा�ण प�चात उ�ाटन गन� � ६३४२४। खच� गरेको पाइयो । सो खच� िभ� �टेज िनमा�ण माला वेलुन खाजा
आिदमा खच� भएको दे�ख�छ । कोिभड �ोटोकल पालना नगरी उपचारमा लगाउनु पन� �ोतलाई अनाव�यक खच� गरेको िनयम संगत नदे�खएको � 

६३,४२४
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८१ कृिष, पशु, �वा��य, िव�ालय, खानेपानी अनुदान 

साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावकारीता कायम गन� स�व��ध नीित, माग�दश�न,२०७५ को बँुदा ३१ मा तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर �ित�पुित�, औषधीउपचार, संघसं�थालाई आ�थ�क
सहायता, �ो�साहन वापतको अ�य अनुदान तथा काय��ममा खच� उपल�ध गराउने उ�ेख छ । �वीकृत योजना अनुसार मेसीनरी औजार, ि�पाल, �ला��टक पोखरी, िबउ, उपचार मेसीन अ�य
सामान समेत आपूत�क माफ� त ख�रद िबल संल� गरी शत �ितशत अनुदानमा कृषक समूह तथा कृषक, िव�ालय, �वा�थय सं�था र अ�य सं�थालाई िदएको छ । अनुदानमा िवतरण ग�रने
उपकरणह� ख�रद गदा� ऐन िनयमावली अनुसार ख�रद गनु� पन� र िवत�रत उपकहरणह� �योगमा रहे नरहेको िनयिमत अनुगमन ह�नु पद�छ ।

८२ �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 । �धानम��ी रोजगार काय��म संचालन िनद�िशका, २०७५ को दफा २(१) बमो�जम नगरपा�लकाले बेरोजगारको त�या�
अ�ाव�धक गरेर, सुचीमा समावेश भएकाह�लाई �ाथिमिककरण गरी �ाथिमकता �म अनुसार, कामका लािग रोजगार काय��ममा संल� गराई रोजगारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ। । साथै
�िमकको सं�या पिन वढी रहेकोले काय��मको उ�े�य अनु�प ल�य हाँ�सल गन� गरी काया��वयन भएको पाईएन । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक मम�त लगायतका
काय��म स�ालन गरी यस वष� ३९१ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.५७३६४२३। खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई औसत २५।९४ िदनदे�ख रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला,
�शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

८३ पे�क� बाँक� 

�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम ८० मा सरकारी कामकाजको िनिम� एक आ�थ�क वष�मा गएको पे�क� रकम सोही आ�थ�क वष�मा फ�य�ट ह�न नसकेमा काया�लय �मुखले
�यसरी फ�य�ट ह�न बाँक� रहेको पे�क� �ज�मेवारी अक� आ�थ�क वष�मा सारी �मािणत गनु�पन� र यसरी सा�रएको पे�क� यस िनयमावली बमो�जम फ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयबाट िन�न
बमो�जम पे�क� िववरण �ा� भएको तर �याद नाघेको र ननाघेको छुि�न नगएकोले �याद नाघेको पे�क� फ�य�ट गनु�पन� �.

�स.नं पे�क��लनेकोनाम पे�क�कोिववरण रकम

१ िवपद�याव�थापनसिमितिद.चु.गा.पा.वडान. ७ िवपद�यव�थापन २०००००

२ िवपद�याव�थापनसिमितिद.चु.गा.पा.वडान. २ िवपद�यव�थापन २०००००

३ �ीसा�सुिनकेतन�ाथिमकिव�ालय िव�ालयभौितकपुवा�धारिनमा�ण २१००००

४ �ीप�क�याआधारभुतिव�ालय रा�� पितशैि�कसुधारकाय��मअ�तग�ततोिकएकािव�ालयह�मातोिकएकोभौितकतथाशैि�कपुवा�धारिवकास ६०००००

७,९८०,०००
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५ �ीकृ�णमा�यिमकिव�ालय रा�� पितशैि�कसुधारकाय��मअ�तग�ततोिकएकािव�ालयह�मातोिकएकोभौितकतथाशैि�कपुवा�धारिवकास ६०००००

६ �ीया�सोलामा�यिमकिव�ालय रा�� पितशैि�कसुधारकाय��मअ�तग�ततोिकएकािव�ालयह�मातोिकएकोभौितकतथाशैि�कपुवा�धारिवकास २३००००

७ �ीदेवीआधारभूतिव�ालयखमारे रा�� पितशैि�कसुधारकाय��मअ�तग�ततोिकएकािव�ालयह�मातोिकएकोभौितकतथाशैि�कपुवा�धारिवकास ६०००००

८ िवपद�याव�थापनसिमित िवपद�यव�थापन २०००००

९ वुईखुवा-खुतु�बु-�ल�लमा-रातमाटासडकमम�तउ.स. बुईखुवा-खुतु�बु-�ल�लमा-रातमाटासडकमम�त २४००००

१० वडानं३काया�लयिनमा�णउ.स. ३नं. वडाकाया�लयभवनिनमा�णयोजना ८०००००

११ रा�चे�यटुावरिनमा�णउ.स. रा�चे�यूटावरिनमा�ण ९०००००

१२ �स�लेमुहानग�रबाह�नव��तखा.पा. योजनाउ.स. �स�लेमूहानगरीबाह�नब�तीखानेपानीयोजना ४५०००

१३ वुईखुवा-खुतु�बु-�ल�लमा-रातमाटासडकमम�तउ.स. बुईखुवा-खुतु�बु-�ल�लमा-रातमाटासडकमम�त ३०००००

१४ खमारेखानेपानीमम�तउ.स. खपारेखानेपानीमम�त ६००००

१५ नारा�ाढाडेदेिव�थानसडकिनमा�णउ.स. नारा�ाढाडेदेिव�थानसडकिनमा�ण ७५०००

१६ वासघारीडाडाँह�दबैम�आउने�सँचाईयोजनाउ.स. साना�संचाईकाय��मकालािगसाझेदारीअनुदान ९१००००

१७ लोिचवरसडकिनमा�णउ.स. लोिचवरया�सोलागा.पा.सडक ५५००००

१८ लहरेपैयबुाटगाईखानेडाँडाबाट�रभु�कुलजो�नेसडकउ.स. लहरेपैयवुाटगाईखानेडाडाँवाट�रभुजानेसडक ९००००

१९ रा�चे�यटुावरिनमा�णउ.स रा�चे�यूटावरिनमा�ण ४०००००

२० वुईते�कालामाटार�संचाईकुलोमम�तउ.स. टु�ेलामाटार�सचाई ८००००

२१ बैयभुाकारतुङखा�लाडाँडाटोलखा  .पा.उ.स. भाकारतुङखा�लाखानेपानीयोजना १०००००
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२२ एकताआमासमुहशाैचालयिन.उ.स. सामा�जकिवकासअ�तग�तमिहला, बालबा�लका, अपा�, �ये�नाग�रक,

द�लतएवम्संरि�तवग�िवकासकाय��म
४५०००

२३ िवपद�याव�थापनसिमितिद.चु.गा.पा.वडान. ३ िवपद�यव�थापन २०००००

२४ च��ीमायाराई मातृतथानविशशुकाय��मअ�तग�तआमासुर�ा, गभ�वतीउ��ेरणासेवा,
�यानोझोलारिनशु�कगभ�पतनकाय��म

५००००

२५ सुरेसराई िविवधकाय��मखच� (खेलकुद) १०००००

२६ �माराई मातृतथानविशशुकाय��मअ�तग�तआमासुर�ा, गभ�वतीउ��ेरणासेवा,
�यानोझोलारिनशु�कगभ�पतनकाय��म

२५०००

२७ सुवासराई वडाकाया�लय�ला�टरर�यव�थापन १२००००

२८ भोटीमायािव�वकमा� कृिषिवकासकाय��म २५०००

२९ च��मायाराई मातृतथानविशशुकाय��मअ�तग�तआमासुर�ा, गभ�वतीउ��ेरणासेवा,
�यानोझोलारिनशु�कगभ�पतनकाय��म

२५०००

ज�मा ७९८००००

(�ार��भक �ितवेदनमा उि��खत रकम �. ७९५०००० भएकोमा स�याई �. ७९८०००० कायम ग�रएको)

८४ अनुगमन तथा स�परी�ण 

अनगुमन तथा स�पर��ण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह�
एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनुे �यव�था छ । यो वष�को
लेखापर��णको �ममा स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)
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लेखापर��ण अ�धकार�
रोशन दास

लेखापर��ण अ�धकार�
गेद शमा� ढकाल

�नद�शक
�काश कुमार ख�ी

९७०१० २८२८ ९४१८२

यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. वे�जु दफा

नं.

वे�जुको संि�� �यहोरा फ��टको आधार स�पर��ण

असलु� �माण �नय�मत पे�क�

१ २०७५।

७६

८७ कृ�ष ��व�धक �ी ल�मी

�साद रे�मीको पे�क�

पे�क�

फछ�यौट

५००००।

२ २०७६।

७६

८७(१) शाि�त मा �व टे�वा ४ कोठे

भवन

पे�क�

फछ�यौट

१७२८०००।

३ २०७६।

७६

८७(११) रातमाटे हुदै खानीडाँडा

जोडने सडक सफाई पे�क�

शमशेर व काक�

पे�क�

फछ�यौट

३०००००।

४ २०७६।

७६

८७(१२) रमाइलो साप�तल हुदै पंचमी

सडक सफाई पे�क� ई�� व

व�नेत

पे�क�

फछ�यौट

२०००००।

५ २०७६।

७६

८७(१३) पंचमी देिख वतासे स�म

सडक सफाई पे�क� पूण�

वहादरु खडका

पे�क�

फछ�यौट

१०००००।

ज�मा २८२८०००।

अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� संपर��ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम
बे�जू(C)

संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक�
बे�जू

(E=A-B+C+D)

९४१८२ ३४६०४ १२८७८६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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