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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवुं 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 सुंर्वधानको धारा २४१ मा सुंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र्समेिको 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 । उर्ल्लर्खि सुंवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एुंव 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 पररिालन 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, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको सुंरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवुं 
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 खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका 
िजुामालगार्िका व्र्होरा औुंल्र्ाइएको 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 
औुंल्र्ाएका 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 कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा सुंलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 टुंकमर्ण शमाा, दुंगाल 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(प्रदेश नुं. १ ) 
पर सुंखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नुं. 411 तमतिाः २०७९।३।20 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

तलख ुगाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
ओखलढुंगा । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

हामीले तलख ु 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 प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्िसर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँामा पूणारुपमा सबै कारोबार समावेश नगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार 

गरेको छ । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. २ करोड ९१ लाख १६ हजार बेरुज ुदेर्खएकोमा प्रतिकृर्ा प्रमाण पेश हनु आएको छैन । उक्त बेरुजमुध्र् ेअसलु गनुापने रू. 
२५ लाख ७४ हजार, प्रमाण कागजाि पसे गनुापने रू.९१ लाख १४ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. १ करोड ७२ लाख ८ हजार र पेश्की रू.२ लाख 
२० हजार रहेको छ ।पातलकाको गि वषा रु ३ करोड ८७ लाख ३ हजार बेरुज ुबाँकी रहेकोमा र्स वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट 
एवुं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुसमिे हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ुरु ६ करोड १८ लाखा 23 हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुज ु
वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजरु्स्थति र्सैसाथ सुंलग्न छ । 

३. 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 रहेकोलगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ।कार्ाालर्बाट सम्प्रेर्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नपेालको सुंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसुंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न 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 प्रितलि काननुबमोर्जम सही र 
र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडारर्हि स्वरूपमा बने्न 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 उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार्सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र्स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भन ेहुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु े
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

                                                                                                                                       

            (पद्मप्रसाद आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक 



 

 

 1 महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रर्िवेदन, २०७८ 

तलख ुगाउँपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा सुंखर्ा 

रकम 

दफा सुंखर्ा 

रकम 

दफा सुंखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी नसारेको 

सोध
भनाा 
नतल
एको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४४ ७७ २९११६ ० ० ० ४४ ७७ २९११६ २५७४ १७२०८ ९११४ ० ० 26322 २२० 

                                      
 

 

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 

तलख ुगाउँपातलका, ओखलढुुंगा  ३८७०३ ० ५९९६ 32707 ० २९११६ 61823 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �लखु गाउँपा�लका, ओखलढंुगा , �लखु गाउँपा�लका , ओखलढु�ा

काया�लय �मुख अभय कुमार गु�ा २०७७-१-१ २०७८-६-२५

काया�लय �मुख िदनानाथ चौधरी २०७८-६-२० हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख बलराम फुयल २०७६-८-२४

बे�जु रकम २९,११५,९३६

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ८०,६१,९४६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २८,२७,०९,०८० चालु खच� ३१,२८,४१,२३३.८

�देश सरकारबाट अनुदान १,९५,८९,००० पँूजीगत खच� ८,९५,७२,४२३.५४

राज�व बाँडफाँट ४,७४,६३,८६९.३८ िव�ीय/अ�य �यव�था ०

आ�त�रक आय ४०,१०,९०३.६९

अ�य आय ७,५१,५६,११३.७३

कुल आय ४२,८९,२८,९६६.८ कुल खच� ४०,२४,१३,६५७.३४

बाँक� मौ�दात ३,४५,७७,२५५.४४

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय
�थापन, उ�े�य र काय��े�ः �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको संचालन गन�
उ�े�यले गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सह-अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व,

पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई लाभको िवतरणमा सुलभ र गुण�त�रय सेवा �दान गनु� नै गाउँपा�लका �थापनाको �मुख उदे�य हो । यो गाउँपा�लका कुल  ८८.०३ वग� िक.मी. �े�फलमा फै�लएको र हाल ९
वटा वडाह�मा िबभाजन ग�रएको छ । गाउँपा�लकाको व�तुगत िववरण अनुसार कुल जनसं�या १४ हजार ४९ जना रहेको छ ।

२ िव��य �ितवेदन

िव�ीय �ितवेदन

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा व�तुगत/सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४६१५३२५९९ ४२८११३९७० ८१५००० ४२८९२८९६६ १२७६६७८९ ३०७३१४७९४

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

३७५८५०८७० ३५२९५७८५७ ८१५००० ३५३७७२८५३ १२७६६७८९ ३०२०९२४९८

११००० कर ११ ६०७१०२९० ४७४६३८६९ ० ४७४६३८६९ ० ३६३५२५६६

१३००० अनुदान ३१२९४३०८० ३०१४८३०८४ ८१५००० ३०२२९८०८० १२७६६७८९ २६५४५९२४३

संघीय सरकार १२ २९३३५४०८० २८१८९४०८४ ८१५००० २८२७०९०८० १२७६६७८९ २३३१८२७८९

�देश सरकार १२ १९५८९००० १९५८९००० ० १९५८९००० ० ३२२७६४५४

१४००० अ�य राज�व २१९७५०० ४०१०९०४ ० ४०१०९०४ ० ०

ख. अ�य �ाि� ८५६८१७२९ ७५१५६११४ ० ७५१५६११४ ५२२२२९७

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कोषह� १४८६५७२९ ९९४८८१२ ० ९९४८८१२ ० ४१५०३८९

धरौटी २६३७१८२ ० २६३७१८२ ० १०७१९०८

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म ७०८१६००० ६२५७०१२० ० ६२५७०१२० ० ७११२००९६

भु�ानी (ग+घ) ४८४५४८०९९ ४०१६९८१३२ ७१५५२५ ४०२४१३६५७ ८२१११८५ २८२११३९७५

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ३९८८६६३७० ३२४२१३२११ ७१५५२५ ३२४९२८७३६ ८२१११८५ २७८०७९३९३

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ ४७०१०५०० ४२६८४२७६ ० ४२६८४२७६ ० १०८५७३३५८

२२००० मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

१८ ८४६४३८७० ६६४६८९८९ ७१५५२५ ६७१८४५१४ ४५१११३० ५११२३७३८

२५००० सहायता (Subsidy) १८ १८२७६००० १४७६६२५५ ० १४७६६२५५ ० ६६६९९४९

२६००० अनुदान १८ १०२७८१००० १०००३१७५१ ० १०००३१७५१ ० ०

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ १०१३०००० ९७१२०१७ ० ९७१२०१७ ० १६४०८९८

२८००० अ�य खच� १८ १५५४००० ९७७५०० ० ९७७५०० ० ४९६४५०

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत
खच�

१८ १३४४७१००० ८९५७२४२४ ० ८९५७२४२४ ३७०००५५ १०९५७५००१

घ. अ�य भू�ानी ८५६८१७२९ ७७४८४९२१ ० ७७४८४९२१ ८२१११८५ २८२११३९७५

कोषह� १४८६५७२९ १४३६८४०१ ० १४३६८४०१ ० ३६०८०३७

धरौटी ० ५४६४०० ० ५४६४०० ० ४२६५४५

संघीय �देश सरकार वा अ�य काय��म ७०८१६००० ६२५७०१२० ० ६२५७०१२० ७११२००९६ ७११२००९६

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक� ० ० ० ० ० ०

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) -२३०१५५०० २६४१५८३८ ९९४७५ २६५१५३०९ ४५५५६०४ २५२००८१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ० ८०६१९४६ ० ८०६१९४६ १९६२५५१३

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) -२३०१५५०० ३४४७७७८४ ९९४७५ ३४५७७२५५ ४५५५६०४ ४४८२६३३२

ब�क तथा नगद बाक� २४ ३४५७७२५५ ३४५७७२५५ ४४६८५१८५

३ लेखापरी�णको �ममा असुली 
आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा औ�याइएको बे�जू � १५११८५/- दा�खला भएको �माण पेश भएको छ ।

४ िव��य िववरण

४.१ सु�को �योग: गाउँपा�लकाह�लाई Sub National Tresury Regulatory Application (SUTRA) �योग गरी लेखा रा�ने �यव�था गरेको छ। सोही �णाली माफ� त लेखा अिभलेख राखेमा� �णालीवाट �ा�
ह�ने �ा�ी तथा भु�ानी िववरणमा स�पूण� �ा�ी तथा भु�ानी समावेश ह�ने गद�छ। तर पा�लकाको सु� �णालीमा अ�तर सरकारी अि�यारी माफ� त �ा� भएको रकम तथा धरौटी �िवि� नगरेका कारण सु�
�णालीवाट �ा� ह�ने �ितवेदनले स�पुण� �ाि� तथा भु�ानी समेटेको दे�खएन।

४.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पन� �यव�था
गरेकोमा चालु खच� खातमा � १७३२७०५६.१२ र पँु�जगत खच� खातामा � १४६१८७२७.४६ वांक� रहेको दे�खएकोमा आ�थ�क वष�को अ��यमा �थािनय संिचतकोषमा िफता� गरेको दे�खएन।

५ बजेट तथा काय��म

५.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको �यव�था बमो�जम सिमितले बजेट ��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु
वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासिकय अ�धकृतले चै� १५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमतीलाई उपल�ध गराउनुपन�
�यव�था छ। सोको पालना गरेको दे�खएन।

५.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क,

भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन�
�यव�था बमो�जम गरेको दे�खएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ �े�गत बजेट र खच�: 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार
रहेको दे�ख�छ ।

�े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (%) मौ�दात

आ�थ�क िवकास ४४१९७००० २५८८३५५३.३८ ५८.५६ १८३१३४४६.६२

सामा�जक िवकास १८५८९७००० १७०२९७१३२.३२ ९१.६१ १५५९९८६७.६८

पूवा�धार िवकास ८८६३०००० ५९६४९०२८.८७ ६७.३ २८९८०९७१.१३

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १६१००००० १२००१९६३.६१ ७४.५५ ४०९८०३६.३९

काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ६४०४२३७० ५७०९७०५८.१८ ८९.१६ ६९४५३११.८२

कुल ज�मा ३९८८६६३७० ३२४९२८७३६.३६ ८१.४६ ७३९३७६३३.६४

कुल वजेट � ३९८८६६३७० िविनयोजन गरेकोमा आ�थ�क िवकासमा सवभै�दा घिट ५८.५६ �ितशत र पुवा�धार िवकासमा ६७.३० �ितशत मा� खच� भएको दे�ख�छ। सव ैभ�दा विढ काय�लय संचालन तथा
�सासिनक िशष�कमा ८९.१६ �ितशत खच� गरेको दे�ख�छ। सम�मा पा�लकाले िविनयोजनको ८१.4६ �ितशत खच� गरेको छ।

७ आ�त�रक िनय��ण �णाली

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.१ • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले आ�नो काया�लयवाट स�पादन ग�रने काय� िमत�ययी, �भावकारी, िनयिमतता र द�तापुण� ढंगबाट स�पादन गन� र िव�ीय
�ितवेदन �णालीलाई िव�वसनीय वनाउन तथा �च�लत कानून वमो�जम काय� स�पादन गन� आ-आ�नो कामको �कृित अनुसारको आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी काया��वयनमा �याउनुपन� �यव�था छ
। गाउँपा�लकाले यस िक�समको काय�िव�ध वनाएको छैन ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४को दफा ११अनुसार आ�नो �े� िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन,अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु� पन� �यव�था गरेकोमा सो वमो�जम त�यांक सैकलन
अिभलेखा�न र �यव�थापन गरेको पाईएन।
• गाउँपा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । योजनागत खच� खाता नराखेको कारण कुन कुन योजनामा के कित रकम भु�ानी भयो र के कित खच� भएको हो यिकन गन� सिकएन ।
य�तो खाताको अभावमा कुन कुन योजनामा के कित रकम भु�ानी भयो र के कित बाँक� रहेको छ �प� नह�ने र एउटै योजनामा दोहोरो भु�ानी ह�ने जो�खम समेत ह�ने दे�खएको छ । योजनागत खच� खाता
अिनवाय� तयार गरी अ�याव�धक गनु�पद�छ।
• आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली िनयम ७९ अनुसूची ११ वमो�जम काया�लयले वष�भरी स�पादन गरेको कामको वािष�क आ�थ�क कारोवार �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन।

• अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा �थानीय तहले साव�जिनक खच�को िववरण तयार गदा� आगामी तीन आ�थ�क वष�मा ह�ने खच�को ��ेपण सिहत म�यकालीन खच� संरचना तयार
गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले �यवसथा भए बमो�जम खच�को म�यकालीन खच� संरचना समेत तयार गरेको दे�खएन ।
• सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गनु�पन� �यव�था
छ। तर यस पा�लकामा गठन भएका उपभो�ा सिमित सो वमो�जम दता� गरेको दे�खएन।
• वातावरणको संर�णको एिककृत दीघ�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 यसपा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ
िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममारहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएकोपा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा
समािहत भएका सािबकका िवषयगतकाया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गनु�पन� �यव�था गरेको छ। तरपा�लकाले सो वमो�जम गरेको दे�खएन।

७.२ सूचना �िवधी प�ितः
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखेको दे�खएन।
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था भएको दे�खएन।

७.३ सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । तर पा�लकाले म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक र म. ले. प. फाराम ९०६
बमो�जम सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख खाता अ�ाव�धक राखेको दे�खएन।

७.४ म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख र म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन रा�नुपन� यव�था गरेको छ। तर सो वमो�जमको �मण अिभलेख र �मण
�ितवेदन राखेको पाईएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.५ बे�जु लगतः म. ले. प. फाराम म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत, म. ले. प.

फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख राखेको दे�खएन।

७.६ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदाियव िनयमावली २०७७ को िनयम ६४ वमो�जम गो�वारा धरौटी खाता र �याि�गत धरौटी खाता अ�याव�धक गरी रा�नुपन� �यव�था गरेको छ। तर पा�लकाले गो�वारा
धरौटी खाता र �यि�गत अिभलेख राखेको दे�खएन।

८ कम�चारी �यव�थापन 

�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 १२९
दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत ११४ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले
मह�वपूण� मािनएका अ�धकृत 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� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ । 

९ अवकास कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी
सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ। तर सो वमो�जम अवकास कोष �थापना गरेको दे�खएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ११ (२) मा गाउँपा�लकाको कामकत��य र अ�धकारको �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले वडा काया�लयबाट स�पािदत नाग�रकता �सफा�रस,घरबाटो,नाता
�मािणत,प��करणको त�यांक तथा अिभलेखलाई �यव��थत तु�याउँद ै सेवा �वाहलाई �भावकारी बनाउनुपद�छ । यस गाउँपा�लका तथा अ�तग�तका वडाबाट यसबष� स�पािदत सेवा �वाहको ��थित
िन�नानुसार रहेकोछ ।

�.स. िववरण िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या कैिफयत

१ नाग�रकता �सफा�रस ४४६ ४४६

३ नाता �मािणत ४८४ ४८४

४ ज�म तथा मृ�यू ७८७ ७८७

८ अ�य २६६१ २६६१

ज�मा ४३७८ ४३७८

११ अनुगमन 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ मा सामुदाियक िव�ालयलाई िनकासा िदएकोमा अनुदान रकम िव�ालयले तोिकएको काय�मा खच� भए नभएको स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन गनु�पन� �यव�था
रहेको छ । यस पा�लकाले सामुदाियक िव�ालय अनुगमन गन� मापद�ड तयार गरेको पाइएन । तयारी सोही बमो�जम अनुदान रकम तोिकएको काय�मा खच� भएको, दोहोरो िनकासा भए नभएको स�ब�धमा
सुिन��चत गन� तफ�  पा�लकाले �यान पर् याउनुपन� दे�ख�छ ।

१२ 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 । यस �थानीय तहले आ�थ�क
सहायता �योजन वापत यस वष� िविभ� �यि� एवं संघ सं�थालाई �. ११७५०००/- सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ पदा�धकारी यातायात सुिवधा 
पदा�धकारी यातायात खच�- गाँउ तथा नगर सभाका सद�यह�ले पाउने सुिवधा स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७५ को दफा ३ को अनुसूची-१ (क) को �.सं. ११ मा सवारी साधन सुिवधा न�लएका
पदा�धकारीह� अ�य� र उपा�य�, वडा��य, काय�पा�लका सद�य तथा वडा सद�यह�लाई �मश मा�सक � १००००/-, ४०००/-, २५००/- र २०००/- यातायात खच� स�ब�धी �यव�था गरेको छ । नमुना
परी�णको �ममा गाउँपा�लकाको �ज�सी अिभलेख अनुसार देहायका पदा�धकारीह�ले मोटरसाईकल वु�झ�लई सवारी साधन सुिवधा �लएको र मा�सक �पमा यातायात खच� समेत भु�ानी भएको दे�खएकोले
दोहोरो सुिवधा उपल�ध भएको ह� ँदा दोहोरो सुिवधा �लने पदा�धकारीह�बाट िन�नानुसारको रकम असूल गरी �थानीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

�.सं. पदा�धकारीको नाम मा�सक भु�ानी वािष�क भु�ानी कर बाहेक

१ अ�य� गोिव�द बहादरु पौडेल १०००० ११८८००

२ उपा�य� शा�ता ढंुगेल १०००० ११८८००

३ वडा�य� कुमार सुवेदी ४००० ४७५२०

४ वडा�य� रामहरी बुढाथोक� ४००० ४७५२०

५ वडा�य� गोपाल ख�का ४००० ४७५२०

६ वडा�य� घनबहादरु काक� ४००० ४७५२०

७ वडा�य� गोपाल भ�राई ख�ी ४००० ४७५२०

८ वडा�य� िटका �या�छाक� मगर ४००० ४७५२०

९ वडा�य� वेदबहादरु काक� ४००० ४७५२०

१० वडा�य� िवशाल पौडेल ४००० ४७५२०

११ वडा�य� सुकिवर तामाङ ४००० ४७५२०

ज�मा ६६५२८०

६६५,२८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ पदा�धकारी सुिवधा 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा खच� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाको यस वष� पदा�धकारी
सुिवधा वापत � ३९६७५४३ /- खच� गरेकोमा पा�लकाको आ�त�रक आय � ६८२२००० /- रहेको छ । आ�त�रक आयको तुलनामा बढी खच� भएको दे�खएको छ । पा�लकाले आ�त�रक आयको प�र�ध िभ�
रिह खच� गनु� पद�छ ।

१५ कानून िनमा�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाई
काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनका लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले
हालस�म २७ वटा ऐन, १३ वटा िनयमावली, ३२ काय�िव�ध तथा िनद�िशकाह� ज�मा ७२ कानून िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ । पा�लकाले सबै कानून वेभसाइट माफ� त राजप�मा उ�ेख गरी
काया��वयनमा �याएको छ । पा�लकाले �वीकत गरी छािपएका कानूनह�को काया��वयनमा िदनुपद�छ ।

१६ �याियक सिमित 

�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�ो लगाउनु पन� �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार यो वष� ५ उजुरी तथा िववाद �ज�मेवारी सारेको तथा ६ िववाद दता� भइ ज�मा ११ िववाद भएकोमा ६ वटा मा�
फछ् य�ट भई ५ वटा बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१७ आ�त�रक राज�व

१७.१ कर तथा शु�क असुलीः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर,भबन िनमा�ण अनुमित द�तुर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क
उठाउने �यव�था रहेको छ । पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�झ�लने प�रपाटी रहेकोले राज�व असुली यथाथ� मा� स�ने
अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी सबैलाई करको दायरामा �याउनु पद�छ ।

१७.२ पा�लकाको आ�त�रक राज�वको वकै �टटमे�ट अनुसार ४०१०९०३/- दा�खला भएको मा �े�तानुसार ३९६७५४२/- मा� दे�खएको छ भने पा�लकाको राज�व �यव�थापन सूचना �णालीमा �
३८६१०११/०२ ज�मा भएको दे�खएको छ । राज�वको बैक �टेटमे�ट र �े�ता र �णाली बीच िभडान ग�रनु पद�छ । साथै पा�लकाले आ�दानी बाँधेको �े�ताको परी�ण गदा� बैक भौचर मा� समावेश गरेको
पाइयो । दा�खला गरेको रकम कुन कुन शीष�क तथा िमितको हो खुलेको छैन । दा�खला भएको रकम �मािणत ह�ने कागजात रा�खनुपद�छ ।

१७.३ र�सद िनय��ण खाताः- �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) अनुसार �थानीय तहले महालेखापरी�कबाट �वीकृत लेखाढाँचा �योग गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले आ�त�रक आय
बापत �ा� ह�ने कर, सेवा शु�क, द�तुर लगायतको राज�व �यव�थापन सूचना �णालीबाट संकलन गन� गरेकोमा काया�लयमा वािष�क राज�व संकलनमा �योग ह�ने मलेप फारम १०५ ,१०८ लगायतका
फारमह� �योग भएको पाईएन । तोिकएको ढाँचामा रहेको मलेप फारमह�को �योग ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ ख�रद �यव�थापन

१८.१ काय� स�प� �ितवेदन: साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ अनुसार परी�ण गन� �ुिट स�याउने दािय�वको अव�ध समा� नह� ँद ैकुनै �ुिट दे�खएमा साव�जिनक िनकायले सोको एक�न गरी
समयमा नै दाबी गनु�पन� �यव�था गरेको छ। �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध समा� भएपिछ �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत ड� इ�, िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको कुरा �ािव�धक कम�चारीबाट
जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था गरेको छ। तर काया�लयले सो अनुसार काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन।

१८.२ ख�रद संझौता काया��वयन गदा� सामान आपूित�मा गुण�तर परी�ण र िनरी�ण गनु�पन� िनमा�णमा गुण�तर परी�ण गनु�पन� �यव�था भएकोमा उपभो�ा सिमित तफ� को कामको िनमा�ण सामा�ीको परी�ण गरेको
नदे�खएकोले िनमा�ण काय�को गुण�तरमा आ�व�थ ह�न सिकएन।

१८.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी, िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र
साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन� �यव�था बमो�जमको साव�जिनक परी�ण गनु�पन� साथै सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम १९ अनुसार साव�जिनक सुनुवाई ��येक चार मिहनामा
क�तीमा एकपटक गराउनु पन�छ र �य�तो साव�जिनक सुनुवाईको �ममा सेवा�ाही सम� �ितब�ता जनाएका कुराह� पूरा गन� काया�लयले गरेका �यासह�बारे जानकारी िदनु पन� �यव�था गरेको छ। तर
पा�लकाले िनयिमत �पमा परीपालना गरेको दे�खएन।

१९ स�प�� उपयोग र संर�ण

१९.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ९४ ९५ र ९६ मा सरकारी स�प��को �ज�मा, �यसको लगत र संर�णको �यव�था रहेको छ। काया�लयमा २०७८ असार
मसा�तमा मौ�दात रहेका सबै �ज�सी सामानह� साव�जिनक स�प�� �यव�थापन �णाली Public Asset Management System-PAMS मा �िव� ग�र वािष�क मौ�दात िववरण तयार गनु�पन�मा तयार गरेको
दे�खएन।

१९.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण
ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले �ितबेदन तयार गनु�पन�मा सो वमो�जमको �ज�सी �ितवेदन तयार गरेको
दे�खएन।

१९.३ पा�लकाले स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड बनाउनु पद�छ । साथै नीित तथा मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको अनुगमन
गनु�पछ� । तर यस पा�लकाले सो वमो�जम अनुगमन गरेको दे�खएन।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० सशत� अनुदान िफता� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४५ वमो�जम संिघय स��त कोष �देश तथा �थािनय तहमा भएको िव��य ह�ता�तरणको रकम म�ये स�व��धत आ�थ�क वष� िभ�
खच� नभई जुन सुकै खातामा वांक� रहेको सशत� अनुदान समपुरक अनुदान र िवशेष अनुदानको रकम सोही आ�थ�क वष�िभ� स�व��धत �थािनय तहले संिघय संिचतकोषमा िफता� गनु�पन� कुनै कारणवस सोही
आ�थ�क वष� िभ� रकम िफता� गन� नसकेमा आ�थ�क वष� समा� भएको िमितले एक मिहना िभ� िफता� गरी स�नुपन� �यव�था छ। पा�लकाले िमित २०७८।५।२३ मा मा� � १७३४३१३१।८९ संिघय संिचत
कोष र ४८१७५६२ �देश संिचतकोषमा िफता� गरेको छ।

२१ �सकाई सह�जकरण काय��म 

कोिभड १९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाई सह�जकरणका लािग शैि�क काय��म काया��वयन �ि�या २०७७ को बँुदा नं. १.२(क) मा िश�क तथा िव�ाथ�लाई CUG सेवामा आब� गन� �थानीय
तहले सामुदाियक िव�ालयमा अ�ययनरत क�ा ४ दे�ख १२ स�मका िव�ाथ�ह� सं�या यिकन गरी �ित िव�ाथ� मा�सक �. १२५ का दरले ३ मिहनाको रकम उपल�ध गराउने �यव�था गरेको छ ।
पा�लकाले देहायको िव�ालयमा रकम िनकासा गदा� अिभभावक तथा िश�कको सं�या समेत समावेश गरी िनकासा माग गरेकोमा अिभभावक तथा िश�कको लािग िनकासाको �यव�था नभएकोले उ� रकम
स�ब��धत िव�ालयबाट िफता� गनु� पन� �.

�.सं. िव�ालयको नाम िश�क सं�या अिभभावक सं�या ज�मा सं�या रकम िनकासा

१ जन जीवन मािव १७ ८ २५ ९३७५

२ लेित मािव ११ ० ११ ४१२५

३ पोखरी आिव ७ २ ९ ३३७५

४ �ी ला�ाङ आिव १० ० १० ३७५०

५ �ी पाटन देिव आिव ६ ७ १३ ४८७५

६ �ी जा�पा मािव १४ ० १४ ५२५०

७ �ी का�लका आिव ५ १२ १७ ६३७५

८ �ी �ा.य.ु�स. मािव २१ ९ ३० ११२५०

९ �ी रा�चे�ामिवका ५ ० ० १८७५

१० �ी यसम मािव १५ ५ २० ७५००

११ �ी वरडाँडाआिव १० ८ १८ ६७५०

१०१,२५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ �ी गणेश आिव ५ ० ५ १८७५

१२ �ी �स�मनपुर आिव ४ १८ २२ ८२५०

१३ �ी िभमसेन�थान मािव १४ ० १४ ५२५०

१४ �ी गोरखनाथ आिव ५ १५ २० ७५००

१५ �ी �ान�योित मािव १६ १० २५ ९३७५

१६ �ी �यरुीडाँडा मािव १२ ० १२ ४५००

ज�मा १०१२५०

२२ 183 २०७८-१-२८ छा�बृ�� 

सामुदाियक िव�ालयका िव�ाथ�ह�को लािग तोिकएको िफडर, अपाङ, द�लत तथा छा�ा छा�वृित बापत �. ५०५६००/- रकम िव�ालय खातामा िनकासा गरेको छ । कोिवड-१९ को कारण िव�ालयह�
ब�द रहेको अव�थामा िव�ालयले तोिकएको आधारमा छा�वृ�� पाउने िव�ाथ�लाई रकम बुझाएको अनुगमन �ितवेदन पेश नभएकोले उ� �ितवेदन समेत �लई खच� भएको सुिन��चतता ह�नुपन� �.

�.सं. िव�ालयको नाम रकम िनकासा

१ �ी जन जीवन मािव ४९६००

२ �ी लेित मािव ३००००

३ �ी पोखरी आिव ३३६००

४ �ी ला�ाङ आिव १४४००

५ �ी पाटन देिव आिव ९६००

६ �ी जा�पा मािव ३०८००

७ �ी मनकामना आिव ७२००

८ �ी का�लका आिव १४४००

९ �ी �ा.य.ु�स. मािव ४१६००

५०५,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० �ी �म�योती आिव ४१६००

११ �ी �ामो�ती आिव १२४००

१२ �ी रा�चे�ामिवका २१२००

१३ �ी यसम मािव ४३६००

१४ �ी वरडाँडाआिव २७२००

१५ �ी गणेश आिव ६४००

१६ �ी �स�मनपुर आिव १५२००

१७ �ी िभमसेन�थान मािव ३६८००

१८ �ी गोरखनाथ आिव ४८००

१९ �ी सेितदेवी आिव ५२००

२० �ी नम�दे�वर आिव ५६००

२१ �ी �ान�योित मािव ३०४००

२२ �ी �यरुीडाँडा मािव २४०००

ज�मा ५०५६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ 172 २०७८-१-२२ खच�को सुिन��चतता 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ मा सामुदाियक �सकाई के�� स�ालनको लािग स�ालन अनुदान बापत िनकासा गरेको रकमबाट तोिकएको काय�मा खच� गरे नगरेको स�ब�धमा अ�ययन के��को
वािष�क �गित �ितवेदन, अनुगमन �ितवेदन र सं�थाको लेखापरी�ण �ितवेदन समेत �लनुपन� �यव�था छ । कोिभड-१९ को कारण २०७८ बैशाख दे�ख अ�ययन के�� तथा साव�जिनक गितिव�ध समेत ब�द
रहेको अव�थामा िनकासा िदएको िन�नानुसारको अनुदान रकमबाट तोिकएको काय��म स�ालन गरी खच� गरेको तथा सं�थाको लेखापरी�ण �ितवेदन समेत �लई खच�को सुिन��चतता ह�नुपन� �...

�.सं. सामुदाियक �सकाई के��को नाम िनकासा रकम

१ गणेश िन�ध सामुदाियक �सकाई के�� १७४४००

२ उ�यालो सामुदाियक �सकाई के�� १७४४००

३ टारकेराबरी �सकाई के�� १७४४००

ज�मा ५२३२००

५२३,२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np16 of 39

२४ शैि�क सं�थाह�लाई सहायता 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल, भरपाई र
कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ । शैि�क सुधारका लािग अनुदान बापत २१ िव�ालयलाई �. १०५९८४०/- िवतरण गरेको छ । उ�
रकम िव�ालयले कुन �योजनका लािग खच� गरे उ�ेख गरेको छैन । भु�ानी िदएको रकम खच� भएको पुि� ह�ने �माण पेश ह�नुपन� �.

�.सं. िव�ालयको नाम रकम

१ �ी लोित मा.िव. १०६७६०

२ �ी पोखरी आ.िव. १६७२००

३ �ी ला�ाङ मा.िव. १२३२८०

४ �ी पाटन देवी आ.िव. २८०००

५ �ी �ाम�योित आ.िव. १४६८४०

६ �ी �ामो�ित आ.िव. ६३९२०

७ �ी रा�चे�ाम िवकास आिव ९९४४०

८ �ी यसम मा.िव. ७०५२०

९ �ी वड डाँडा आिव ८४९६०

१० �ी िभमसेन�थान मािव ५४३६०

११ �ी गोरखनाथ आिव ३७३६०

१२ �ी �ान�योती मा.िव. ७७२००

ज�मा १०५९८४०

१,०५९,८४०

२५ कोिभड १९ �यव�थापन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५.१ अ�य खाता माफ� त कारोवारः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६९ मा �थानीयतहलाई �ा� ह�ने सबै रकम �थानीय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था गरी दफा ६९(४) मा कोषमा ज�मा
भएको रकम खच� गन� स�ब�धी �यव�था �थानीय कानून बमो�जम ह�ने गरी तोिकएको छ । काया�लयले कोिभड-१९ सँग स�ब��धत खच� गदा� �कोष �यव�थापन कोष खातामा संघीय सरकारबाट �ा� भएको
१००००००/- रकम आ�दानी बाँधी खच� गरेको र चालू तफ�  �कोप �यव�थापन शीष�कबाट १०५३९५९/- गरी ज�मा २०५३९५९/- खच� भएको दे�खएको छ । खच� म�येऔष�ध एवं �वा�थय उपकरण
ख�रदमा �. ९२२५०२/-, जनशि� प�रचालनमा �.५८०४४२/- र अ�य खच� � २४५१७५/- खच� गरेको दे�खएको छ । कानूनमा भएको �यव�थाको पालना गरी कारोवार संचालन गनु�पद�छ ।

२५.२ खोप िववरणः यस पा�लकाले लेखापरी�ण अव�ध स�म कोिभड-१९ िव��को खोप नेपाल सरकारबाट �ा� गरी िवतरण भरेको पाइयो । लेखापरी�णका �ममा �ा� िववरण अनुसार लेखापरी�ण अव�ध स�म
पा�लकामा िविभ� नामका खोप ४१६६० डोज उपयोग भएको दे�खएको छ ।

�.स खोपको �कार पिहलो डोज दो�ो डोज थप डोज ज�मा

१ भेरोसेल ४४१४ ४१४५ १८७ ८७४६

२ कोिभ�स�ड २५७० २२६३ २५१० ७३४३

३ मोड�ना १४६८ १०२८ २२७७ ४७७३

४ जोनसोन ६७९ 0 ० ६७९

५ ज�मा ९१३१ ७४३६ २५२९३ ४१८६०

२६ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन २०७६ को प�र�छेद ५ मा पे�क� िदने र फछ् य�ट स�ब�धी �यव�था गरेको छ । साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ११३ मा आपूित�कता� िनमा�ण
�यवसायी वा सेवा �दायकलाई पे�क� िदने तथा फछ् य�ट �यव�था गरेको छ । पा�लकाले िन�नानुसार कम�चारी तथा सं�थालाई उपल�ध गराएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ��य स�म पिन फछ् य�ट नभएकोले
कानून बमो�जम फछ् य�ट गनु�पनु� �

गो. भौ. न िमित पे�क�को िववरण रकम �लने �य�� फम� वा क�पनीको नाम �याद नाघेको �याद नाघेको ज�मा

१३३ २०७७/११/२५ सु�तले �संचाई पोखरी िनमा�ण �लखु २ सु�तले �संचाई पोखरी िनमा�ण १००००० ० १०००००

२४२ २०७८/०२/२४ स�ेरी देिव�थान ल�िमटार मोटरबाटो िनमा�ण �लखु १ स�ेरी देिव�थान ल�मीटार मोटरवाटो िनम�ण १२०००० ० १२००००

ज�मा २२०००० ० २२००००

२२०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ८५ (१) मा � ५ लाख स�मको मा� मालसामान लागत अनुमान तयार गरी सुिचकृत तीनवटा फम� वा क�पनी संग दररेट माग गरी ख�रद गन� सिकने १ख मा
एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी सीमा भ�दा बढी रकमको एउटै �याि� फम� क�पनी वा सं�थावाट सोझै ख�रद गन� नसिकने �यव�था छ। तर गाउँपा�लकाले मसल�द तथा काया�लय सामा�ी
ख�रद गदा� एउटै फम�संग पटक पटक ख�रद गरेको िनयमसं�मत नदे�खएको �

भौचर िमित िववरण फम� रकम

१४ २०७७।६।१ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी थापा इ�टर�ाईजेज ए�ड स�लायस� ४२२९२५.४

२०७ २०७७।११।१८ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी थापा इ�टर�ाईजेज ए�ड स�लायस� ४५१५९३

ज�मा ८७४५१८

८७४,५१८

२८ निवकरिणय उजा�

२८.१ गाउंपा�लकाको निवकरिणय उजा� नीित २०७८ को अनुसुची ६ मा दईुमुखे चुलोको लािग अनुदान िददा � ३००० वा ५० �ितशत स�म मा� अनुदान िदन सिकने �यव�था गरेको छ। तर पा�लकाले यस वष�
१३५ थान cooking stove 2pots model no ICS S29 with chimny ख�रद गन� � १४९०१९२ को लागत अनुमान तयार गरी �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट हाईमेड अटोमेसन ए�ड ई��जिनय�रङ
सिभ�सेजसंग � १४६४४८० मा िमित २०७८।३।९ मा आपुित� गन�गरी संझौता गरी ख�रद गरेकोमा � १२ लाख भु�ानी गरेको छ र वांक� रकम लाभ�ािहले �यहोन� जनाएको छ। उ� चुलोको ख�रद मु�य �
१०८४८ रहेकोमा पा�लकाले � ८८८९ �ितगोटाका दरले �यहोन� र वांक� � १९६० लाभ�ाहीले �यहोन� उ�ेख गरेको छ। नीितगत �यव�था वमो�जम लाभ�ाहीवाट ५० �ितशत � ५४२४ लागत सहभागी
गराउनु पन�मा � ३४६४ का दरले � ४६७६४० घटी सहभािगता गराएको दे�खएको रकम असुल गनु�पन� �

४६७,६४०

२८.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) मा �ज�मेवार �याि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भरपाई र
कागजात संकलन भए नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी गन� �रत पुगे नपुगेको जांच गनु�पन� �यव�था गरेको छ। तर पा�लकाले लाभ �ाही छनौट गदा� साव�जिनक सुचना जारी नगरेको तथा छनौट
गन� आधार न�लई १३५ थान कुिकङ �टोभ ख�रद गरेकोमा लाभ�ाहीलाई िवतरण गनु�पन�मा िवतरण गरेको नदे�खएकोले िवतरण गरेको भरपाई पेश ह�नुपन� �

१,२००,०००

२९ नमुना िव�ालय 

काय�स�प� �ितवेदन काय��म काय��म पु��तका आ.व. २०७७/७८ मा नमुना िव�ालय अ�तरगत तोिकएको िव�ालयह�मा तोिकएको भौितक तथा शैि�क पूवा�धार िवकासका लािग अनुदान उपल�ध
गराउने �यव�था अनु�प तल उ�े�खत िव�ालयह�लाई िनकासा िदएको छ । नमुना िव�ालय यगु किव �स��दचरण उ�च मा�यिमक िव�ालयको अधुरो िनमा�ण काय� स�प� गन� � ७७२१५६४.८० को लागत
अनुमान तयार गरी उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराउन उपभो�ा सिमितको अंश � ८०६४३४.८० र सशत� काय��म तफ� को � ६९१५१३० गरी ज�मा � ७७२१५६४।८० म�ये काय�स�प� गन� सशत�
काय��मको रकम िव�ालयको खातामा � ७१२९००० िनकासा गरेको अिनयिमत दे�खएको �

७,१२९,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० भे�रएशन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८ मा संझौता गदा�को बखत पूवा�नुमान गन� नसिकने प�र��थित सो संझौता काया��वयनको �ममा �सज�ना भई साव�जिनक िनकायले भेरीएसन आदेश जारी
गनु�पन� भएमा िनयमावली भएको �कृया पूरागरी भे�रएशन जारी गन�स�ने �यव�था गरेको छ। तर िन�म अनुसारका िनमा�ण काय�को घिटकाय� भएकोमा भेरीएसन आदेश जारी गरेको दे�खएन। िनमा�ण काय� गदा�
कामको परीमाण घटेको अव�थामा संरचनाको गुण�तरमा असर पन� स�ने ह�दा कारण खुलाएर भे�रएसन आदेश जा�र गनु�पन� दे�ख�छ।

िववरण िनमा�ण �यवसायी संझौता रकम काय� स�प� घिट काम घिट काम

Site Development Work शा�य िनमा�ण सेवा २१९८८५०.९१ २०३४५६९. १६४२८१.९१ ७.४७

रा�चा बाघखोरडांडा गाउँवेशी क�ट��सन २३६०५२८.५८ २०७३६२७.९४ २८६९००.६४ १२.१५

३१ काय� स�पादन जमानत तथा िवमाको अव�ध 

साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ११० अनुसार �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा क��तमा एक मिहना विढ अवधी भएको काय� स�पादन जमानत रा�नुपन� �यव�था गरेको छ। साथै िनयम ११२
अनुसार १० लाख भ�दा वढी मु�यको िनमा�ण काय�को िवमा �ुटी स�याउने अवधी भ�दा एक मिहना वढी स�म �याद भएको ह�नुपन� �यव�था गरेको छ। तर िन�न अनुसारका िनमा�ण काय�को िवमा तथा
काय�स�पादनको �याद कानुनमा तोिकए वमो�जमको अवधी स�मको दे�खएन। काय� स�पादन जमानतको �याद सिकएको अव�थामा िनमा�ण �यवसायीले दािय�व पुरा नगरेको अव�थामा �ज�मेवार वनाउन
सिकदनै। तसथ� कानुनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ।

ठे�का नं कामको िववरण िनमा�ण �यवसायीको नाम र ठेगाना काय� स�पादन जमानत काय� स�प�
भएको िमित

लागत
अनुमान
रकम

स�झौता
रकम

रकम �याद
सिकने
िमित

Road/2077/78-
02

Bhanjyang Mahurdanda Road Gaunbesi Construction Pvt.Ltd
Kageshwor Kathmandu

1800000 09-12-78 24-03-78 7140547 2550690

Road/2077/78-
01

Ramcha Baghkhor Danda Road Gaunbesi Construction Pvt.Ltd
Kageshwor Kathmandu

1575000 09-12-78 15-03-78 7138895 2360529

W/02/2077-78 RCC Toilet Bathroom Entrance Gate &
Electrification & Water supply

Singhdevi Nirman SevaManthali-1
Ramechhap

75000 22-04-78 21-03-78 1499613 1443517

W/01/2077-78 Parking Shade Likhu Rural Municipality Shree Likhu Khola Nirman Sewa
Manthali-1Ramechhap

50000 30-03-78 13-11-77 999053 955749

३२ नमुना िव�ालय

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.१ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १४ मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को � एक करोड स�मको लागत अनुमान राजप�ाि�त तृतीय �ेणीको काया�लय �मुखवाट �वीकृत गनु�पन� �यव�था
गरेको छ। साव�जिनक िनकायको �मुख आफैले लागत अनुमान �वीकृत गन� निम�ने भएमा एक तह मा�थको अ�धकारीवाट �वीकृत गराउनु पन� �यव�था गरेको छ। तर नमुना िव�ालय यगु किव �स��दचरण
उ�च मा�यिमक िव�ालयको भवन ठे�का नं २०७७।७८-१ िनमा�ण गदा� लागत अनुमान � १४९९७८५९।९३ भएकोमा तृितय �ेणीको काय�लय �मुखवाट लागत अनुमान �वीकृत गरी िनमा�ण �यवसायी
गाउँवेशी क�ट��सनसंग � ८६३८१७८।३३ मा िमित २०७८।३।१५ मा िनमा�ण काय� स�प� गन�गरी संझौता गरेकोमा � ५५८४७१२।९२ खच� गरेको िनयमसं�मत नदे�खएको �

५,५८४,७१२.९२

३२.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२८ मा ख�रद संझौता उ�ंघन भए �ा� ह�ने उपचारको वारेमा उ�ेख गरेको छ। नमुना िव�ालयको भवन िनमा�ण काय�को वोलप�को मा�यमवाट �यूनतम
कवोल � ८६३८१७८।३३ कर समेत गन� गाउँवेशी क�ट��सनसंग िमित २०७८।३।१५ मा िनमा�ण काय� स�प� गन� गरी िमित २०७७।१२।१३ मा संझौता गरेकोमा २०७८।३।३१ स�म �याद थप गरेको छ।
तर उ� अव�ध िभ� � ५५८४७१२।९२ मा�को काम स�प� गरी बांक� � ३०५३४६५।४१ को िनमा�ण काय� अधुरो नै राखी काय� स�प� �ितवेदन िदएको दे�खयो। तर के कारणले सो िनमा�ण काय� स�प�
नह�द ैकाय�स�प� �ितवेदन तयार गरी ठे�का अ��य गरेको उ�ेख गरेको छैन। पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीलाई उ� िनमा�ण काय� समयमा स�प� नगरेको स�व�धमा कुनै िक�समको कारवािह �कृया अगािड
वढाएको समेत दे�खएन। िनमा�ण �यवसायी वा पा�लका कसका कारणवाट िनमा�ण काय� स�प� नगरेको �प� गरी कानुन वमो�जमको कानुनी �कृया अपनाएको दे�खएन। संझौता वमो�जमको काम स�प�
नगरेको �

३,०५३,४६५.४१

३३ वेरीतको कर िवजक 

मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम १७ (१) अनुसार मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको �यि�ले कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� कर अ�धकृतले अ�यथा �वीकृत गरेदे�ख वाहेक �ापकलाई
अनुसूची ५ र ५(क) बमो�जमको ढाँचामा कर िबजक िदनुपन� �य�तै ऐनको दफा १८(१) मा करदाताले ��येक मिहना आफुले बुझाउनुपन� कर रकम �वयं िनधा�रण गरी सो मिहना समा� भएको प��चस िदन
िभ� कर अ�धकृत सम� तोिकए बमो�जम कर िववरण पेश गनु�पन� �यब�था छ । तर िन�न अनुसारको िनमा�ण �यवसाियले कर िवजक जारी गदा� िवजक नं केरमेट गरेको दे�खएकोले मू. अ. कर समायोजन प�
पेश ह�नुपन� �

भौचर िमित िववरण फम� िवजक नं रकम �याट ५० �ितशत कैिफयत

४ २०७८।३।२२ construction of pcc road शा�य िनमा�ण सेवा �ा�ल १२-२०७८।३।२१ १२७७६८६ १६६०९९ ४९८३० कर िवजक केरमेट

ज�मा ४९८३०

४९,८३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ िडिपआर खच� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनुसार साव�जिनक िनकायमा उपल�ध जनशि�वाट कुनै काम ह�न नस�ने भएमा मा� बािहरी परामश�दाताबाट सेवा गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले यस बष�
िविभ� योजनाह�को बा� परामश�दाताबाट िव�तृत सभ��ण तथा खोला नाला नदी उ�खनन स�ब�धी आई.ई.ई गराई �. ४४१०६१६/- खच� लेखेको छ । परामश�दाताबाट �ा��भक �ितवेदन पेश भई �यसमा
�ुिट स�याई पुन अ��तम �ितवेदन पेश भएपिछ उ�े�य अनुसार भएको एिकन गरेर मा� स�झौता अनुसारको रकम भु�ािन गनु�पन�मा �ार��भक �ितवेदन पेश नगरी सोझै अ��तम �ितवेदन �ा� गरी रकम
भु�ानी भएको छ । अत �ितवेदन अ�ययन नगरी �ा� �ितवेदनमा �ुिट भएमा �यसबाट काया��वयन चरणमा ह�नस�ने हानीको �ज�मेवारी कसले �लने �प� ह�दनै । साथै य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े
खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको छ । पा�लकालाई �ा� िडिपआर तथा आई.ई.ई. �ितवेदनमा तोिकए बमो�जम भए नभएको �वीकार नगरी
परामश�दातालाई भु�ािन िदने काय�मा िनय��ण ग�रनु पद�छ ।

काय�को िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण ग�रएको आयोजनाको लागत

५ बेडक आधारभूत अ�पताल टु �य�ुट इ��जिनय�रङ १३०३१०० १३००००० ४११३०८४४०

यसम बसपाक�  िडिपआर सुि�या इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी ३००००० २९०४१० १३६४५३९९५

वडा काया�लय िडिपआर सघिम� इ��जिनय�रङ क�स�टे��स �ा �ल १२००००० ११६३९०० ३५६२९२४९८

गाउँपा�लका खानेपानी गु�योजना आयोज िडजाइन क�स�टे�स ५००००० ४८३०७५

पोकली झरना ग�योजना िनमा�ण ि�न थ�स क�स�टे�स �ा �ल ७००००० ६७६५३१ ५००९३१८८७

निदज�य �ोत �यव�थापनका लािग वातावरणीय �भाव मू�यांकन िदयालो इ��जिनय�र� क�स�टे�स �ा �ल ५००००० ४९६७००

ज�मा ४५०३१०० ४४१०६१६

३५ अि�म आयकर 

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ अनुसार �याि� तथा फम�लाई करार वा ठे�का वमो�जमको पचास हजार भ�दा विढ रकम भु�ानी गदा� १.५ �ितशत अि�म आयकर वापतको रकम क�ा गरी भु�ानी गनु�पन�
�यव�था छ। तर पोकली झरना पय�टन पुवा�धार िवकास उपभो�ा सिमित लाई � ५५७६८३८।१६ को िनमा�ण काय� स�प� ग�र पा�लकाले �४७९०००० भु�ानी गरेकोमा � ७१८५० अि�म आयकर क�ा
गनु�पन�मा � ५२८२७ मा� क�ा गरेको दे�खएकोले � १९०२३ घिट क�ा गरेको दे�खएकोले असुल गनु�पन� � 

१९,०२३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ हेभी मे�सनको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायवाट संचालन ह�ने िनमा�ण काय�मा हेिभ मे�सनह� �योग गन� नसिकने �यव�था गरेको छ। तर लागत अनुमान
तयार गदा�को समयमा हेभी मे�सन �योग गनु�पन� जटील िक�समको �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�व��धत �ािव�धकको �सफा�रसमा साव�जिनक िनकायवाट सहमित�लई �य�ता मे�सन �योग
गन� सिकने छ। तर िन�न अनुसारको उपभो�ा सिमित माफ� त काम गराउन लागत अनुमान तयार गदा� डोजर रोलर ज�ता हेिभ ई�यूपमे�टवाट काम गराउने दर �लएर लागत अनुमान तयार गरेतापिन
�ािव�धकले जिटल �कृितको काय� भिन उ�ेख नगरेको तथा साव�जिनक िनकायवाट सहमित �लएको समेत दे�खएन।

भौचर नं िमित उपभो�ा सिमित िनमा�ण �यवसायी मु�यांकन

९ २०७८।३।२३ नौिबसे िचउरी डांडा सडक योजना �संहदेवी िनमा�ण सेवा �ा�ल १११७३०१.६२

३०२ २०७८।३।२० टारकेरावारी सकड िब�तार योजना गाउँबेसी क�ट��सन �ा�ल २६१९०००.

१४० २०७७।११।२६ मौला �ज�मल डाँडा योजना गाउँबेसी क�ट��सन �ा�ल २११५५८४

३७ घिट उपभो�ाको अंश 

संिघय सरकारवाट ह�ता�तरीत काय��म उपभो�ा सिमितवाट पय�टन पुवा�धार िवकास िनमा�ण स�व��ध काय�िव�धको वुदा नं १.२.उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण ग�रने काय��मह� काया��वयन गदा� उ�
योजनाको लािग िविनयोजन भएको (क�टे�जे��स वाहेकको ) रकमको �यनुतम २० �ितशत वरावरको �म काय� वा िनमा�ण सामा�ी वा सो वरावरको रकम योगदान उपभो�ा सिमितको तफ�  बाट गनु�पन�
�यव�था गरेको छ। तर पोकली झरना पय�टन पुवा�धार िवकास योजनाको लागत अनुमान �५५७८१४५.६६ रहेकोमा � ५५७६८३८.१६ को काय� स�प� गरेको छ। पा�लकाले � ४८४८६९८।४९ भु�ानी
गरेकोमा उपभो�ा सिमितले � ७२८१४५।४९ योगदान गरेकोमा काय�िव�ध अनुसार २० �ितशतले � १११५३६७।६३ उपभो�ाको अंश क�ा गनु�पन�मा � ३८७२२१।९६ घिट उपभो�ाको अंश क�ा
गरेको दे�खएको असुल गनु�पन� �

३८७,२२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ उपभो�ा सिमितको काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार लाभ�ाही समुदायलाई िदएको कामको ��येक िक�तामा गरेको खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस गरेको र सामा�जक लेखापरी�ण गराउनु
पन� �यव�था गरेको छ। तर उपभो�ा सिमित माफ� त संचालन गरेको िनमा�ण काय�को ��येक िक�तामा गरेको खच�को सूचना साव�जिनक �थानमा टाँस गरेको दे�खएन। साथै साव�जिनक परी�ण फारम अनुसुची
३ तथा भौितक तथा िव��य �गित �ितवेदन आंिशक �पमा भराएको तथा �माणीत गराई रा�ने गरेको दे�खएन। केही उदाहरण

भौचर नं िमित उपभो�ा सिमित मु�यांकन

९ २०७८।३।२३ नौिबसे िचउरी डांडा सडक योजना १११७३०१.६२

१४० २०७७।११।२६ मौला �ज�मल डाँडा योजना २११५५८४

६ २०७८।२।२६ खेल मैदान िनमा�ण योजना उपभो�ा सिमित ११२६१७४

५५ २०७८।३।२४ पोक�ल झरनान पय�टन पूवा�धार योजना उपभो�ा सिमित ४८४८६९२

१४० २०७७।११।२६ गाउँवेशी क�ट��सन �ा�ल २११५५८४

३०० २०७८।३।२० टारकेरावारी खानेपानी िनमा�ण तथा मम�त १०६६०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ वकै िहसाव िमलान िववरण 

पा�लकाको �े�ता अनुसार व�क वांक� र वंक �टेटमे�ट अनुसार अ��तमा मौ�दात िन�न अनुसार रहेको छ। पा�लकाको िन�नअनुसारको खाताको �े�ता अनुसार वांक� रकम � ३४५७७२५५.२८ रहेकोमा
वकै अनुसार वांक� � ४१८४४४०५.६४ रहेकोले �े�ता र व�कमा फरक � ७२६७१५० दे�ख�छ। वकै िहसाव िमलान िववरण तयार ग�र िहसाव अ�याव�धक गनु�पद�छ।

खाताको �कार खाता अनुसार बाक� � ब�क अनुसार बाक� � फरक

ग २.२ चालू खच� खाता- जोर वष� १७३२७०५६.१२ २१३४६८४१.१२ ४०१९७८५

ग २.४ पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� १४६१८७२७.४६ १६९९४००२.०३ २३७५२७५

ग २.७ िविवध खच� खाता १५२९९७ ६८१७७७.६२ ५२८७८१

ग ३ �थािनय तह धरौटी खाता २०९०७८२ २०९०७८२. ०

ग ७.२ �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खाता ३४४३३१.७ ३८७६५८.७४ ४३३२७

ग १.१ आ�तरीक राज�व खाता ४३३६१. ४३३६१. ०

ग ४.१ �थानीय तह स��त कोष खाता ०. २९९९८३.१३ २९९९८३

ज�मा ३४५७७२५५.२८ ४१८४४४०५.६४ ७२६७१५०

४० िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष�
खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.९५६२०९/- खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ १०१ २०७७-९-१० बैठक भ�ा 
गाउँ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन २०७५ को दफा ४ (२) मा सभा�ारा गिठत िवषयगत सिमितको हकमा जितसुकै पटक बैठक बसेपिन बैठकमा उप��थत सद�यले एक मिहनामा
एउटा बैठकको मा� बैठक भ�ा पाउने �यव�था छ । पा�लकाले िवधायन सिमितको बैठक भ�ा भु�ानी गदा� देहायका पदा�धकारीलाई भदौ मिहनामा ६ पटक र असोज मिहनामा ७ पटक वठैक बसेको भिन
भु�ानी �लएकोमा कानूनको �यव�था अनुसार मा�सक १ पटक भ�दा बढी भएको बैठक भ�ा असुल उपर गरी �थानीय संिचत कोष दा�खला गनु�पपन� �

�. सं. पदा�धकारीको नाम २ मिहनाको बैठक सं�या भु�ानी गनु�पन� बैठक सं�या विढ बैठक बढी भु�ानी रकम कर बाहेक

१ संयोजक कुमार राज सुवेदी १३ २ ११ ९३५०

२ सद�य वेद बहादरु काक� १३ २ ११ ९३५०

३ सद�य िवशाल कुमार पौडेल १३ २ ११ ९३५०

४ सद�य िभमबहादरु मगर १३ २ ११ ९३५०

५ सद�य रेखाकुमारी तामाङ १३ २ ११ ९३५०

ज�मा ४६७५०

४६,७५०

४२ 116 २०७७-९-१ अवकाश कोष 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाको दरव�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीलाई 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 । यो वष� पा�लकाले िव�ीय समािनकरण अनुदानको रकम समेतबाट कम�चारी क�याणकोषमा � ५०००००/- ट� ा�सफर गरेको छ । कोषको
संचालन स�ब��ध कानुनको �यव�था भएको छैन । कानुनको �यव�था नगरी नेपाल सरकारबाट �ा� अनुदानबाट कोषमा रकम ट� �सफर गन� िम�ने दे�खएन । य�तो काय� कानुन�ारा �यव�थापन गनु�पद�छ ।

४३ आ�त�रक लेखापरी�ण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा आ�त�रक लेखापरी�कले औ�याएका �यहोराह� उपर कारवाही गरी अ��तम लेखापरी�ण ह�नु अगाव ैस�परी�ण गराउनु पन� �यव�था छ ।
पा�लकाको अ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनले औ�याएका देहायका �यहोराह� उपर कारवाही गरी स�परी�ण गराएको नदे�खएकोले आव�यक कारवाही गरी फ�यौट गनु�पन� �...

�स.नं. नाम तथा पद िववरण रकम

१ ज.�वा.िन. िदननाथ चौधरी �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. १६१२०

२ व�ै अरिव�द कुमार दास �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ७७६

१२५,६३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ अ.न.िम. देवी लुईटेल �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ५८२

४ वडा सिचव िदनेश ख�का �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ३६०

५ ह.स.चा. अनोज का�ले सुगम ठाउँमा जाँदा थप सुिवधा थप दिैनक भ�ा भु�ानी ४५००

६ ह.स.चा. सरोज काक� सुगम ठाउँमा जाँदा थप सुिवधा थप दिैनक भ�ा भु�ानी ६८००

७ सहायक चौथो �जना राई सुगम ठाउँमा जाँदा थप सुिवधा थप दिैनक भ�ा भु�ानी १८१०

८ खा.पा.स.टे. कमल �जरेल वढी दिैनक �मण भ�ा भु�ानी ४९७९

९ स. चौथो िदल कुमार �े� सुगम ठाउँमा जाँदा थप सुिवधा थप दिैनक भ�ा भु�ानी १९२०

१० गाउँ �हरी अनुज रो�का दिैनक �मण भ�ा र राशन भ�ा दोहोरो बुझेको १०६५

११ गाउँ �हरी भुवन ब�नेत दिैनक �मण भ�ा र राशन भ�ा दोहोरो बुझेको २५५६

१२ गाउँ �हरी आिशष पौडेल दिैनक �मण भ�ा र राशन भ�ा दोहोरो बुझेको १२७८

१३ गाउँ �हरी लोक कृ�ण �े� दिैनक �मण भ�ा र राशन भ�ा दोहोरो बुझेको १२७८

१४ रोजगार संयोजक स�तोष ख�का दोहोरो भु�ानी ५९४०

१५ �ा.स. िववेक यादव �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ४८१५

१६ इ��जिनरयर रिवशंकर कुमार दास �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ११८८०

१७ स.इ. उमाशंकर चौधरी �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ७४९०

१८ गाउँ �हरी किवराज तामाङ दिैनक �मण भ�ा र राशन भ�ा दोहोरो बुझेको १२७८

१९ सहायक चौथो िदपकराज �े� �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ३८८०

२० सहायक चौथो नानीराम खितवडा �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ५८२०

२१ ख�रदार ओम�काश तामाङ �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ३३९५

�म भौचर
न�बर
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२२ किवराज स�तोष कुमार यादव �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ३२१०

२३ अ.छैटौ िवपना �े� �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ६६००

२४ अ.छैटौ अशोक िघिमरे �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ४६२०

२५ �ा.स. नव�दा खितवडा �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. २१४०

२६ आईटी अिफसर �ोण कुमार धमला �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ३९६०

२७ सहायक पाँचौ रसना मगर �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ५३५०

२८ सहायक चौथौ असोक राउत �थानीय भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो भु�ानी असुल उपर गनु� पन� �. ४०७४

२९ वडा�य� कुमार राज सुवेदी बैठक भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो बुझेको � १३२०

३० अ�य� गोिव�द वहादरु पौडेल अनुगमन भ�ा र बैठक भ�ा एउटै िमितमा दोहोरो भु�ानी १६००

३१ उपा�य� शा�ता ढंुगेल अनुगमन भ�ा र बैठक भ�ा एउटै िमितमा दोहोरो भु�ानी १६००

३२ वडा�य� घनबहादरु काक� बैठक भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो बुझेको � १३२०

३३ वडा�य� गोपाल बहादरु खि� बैठक भ�ा र �मण भ�ा दोहोरो बुझेको � १३२०

ज�मा १२५६३६

४४ ११३ २०७७-११-१९ लागत अनुमान 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ िनयम ११ बमोजिम लागत अनुमान तयार गनु�पन� उले�ख छ । पा�लकाले �वा��य सं�थाका लािग आव�यक USG Machine र USG Printer ख�रद गरी �.

५६६६९५।– भु�ानी गरेको छ । काया�लयले उ� मेिशनको लागत अनुमान औषत � ६०००००/- तयार गरी �वीकृत गरेको छ । कानूनमा �यव�था भए बमो�जम लागत अनुमान तयार गरी खच� गरेको
िनयसंगत नदे�खएको �.

५६६,६९५

�म भौचर
न�बर
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४५ २०७९-१-२ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 

सुरि�त नाग�रक आवास काय��म काया��वयन काय�िव�ध २०७५ को दफा ५ अनुसार अनुदान उपल�ध गराउँदा पा�लकाले �थानीय तहसँग स�झौता भएपछी पिहलो िक�ता वापत साठी �ितशत रकम
उपल�ध गराउने र िनमा�ण स�प� भए प�चात �थानीय तहको �ािव�धकबाट अनुसूची-३ वमो�जमको �ािव�धक �ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा दो�ो तथा अ��तम िक�ता वापत ४० �ितशत
अनुदान रकम उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले िन�नानुसार �थम िक�ता वापतको रकम उपल�ध गराएकोमा काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� �.

गो. भौ. न. िमित रकम �लने �य�� फम� वा क�पनीको नाम भु�ानी रकम

२४१ ०३/१६/२०७८ वडा नं २ ३९००००

२४२ ०३/१६/२०७८ वडा नं ५ १८००००

२४३ ०३/१६/२०७८ वडा नं ४ ३६००००

२४४ ०३/१६/२०७८ वडा नं६ १२००००

२४५ ०३/१६/२०७८ वडा नं ९ ४२००००

२९७ ०३/२२/२०७८ वडां नं ३ ७५००००

३०७ ०३/२३/२०७८ वडा नं १ १८३००००

२४६ ०३/१६/२०७८ भ� बहादरु राइ ३००००

ज�मा ४०८००००

४,०८०,०००

४६ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृतबेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी
रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� ६१ योजना संचालन गरी पा�र�िमक वापत �.

१०९५६७८१/-खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई १८ िदन दे�ख १०० िदन रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला तथा �शासिनक खच� र काय��म खच� समेत �. १२१६०५३४ /- खच� लेखेका छ । उ�
खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।
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४७ कृिष संकलन के�� 

�थानीय तहबाट संचालन ह�ने कृिष पूवा�धार िवकास काय��म संचालन �कृया २०७७ को बँुदा नं. ३.१(क) अनुसार कृिष पूवा�धार िनमा�ण गदा� सरकारी, सहकारी, सामुदाियक तथा साव�जिनक ज�गामा मा�
िनमा�ण ग�रनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले वडा नं. १, ३, ७ र ९ मा कृिष संकलन के�� िनमा�ण गरी �. २०००००/- खच� गरेको छ । कृिष संकलन के��को ज�गा �वािम�व बारेमा केिह उ�ेख नभएकोले क�तो
ज�गामा िनमा�ण भएको हो एिकन भएन । कानूनमा �यव�था बमो�जम ज�गा �यव�थापन गरेर मा� िनमा�ण काय� गनु�पद�छ ।

४८ �वा��य

४८.१ १८४ २०७७-१०-२६ िवल भरपाइ पेश नभएकोः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन
आव�यक िवल, भरपाई र कागजात संल� भए नभएको तथा संल� कागजात भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ। तर पा�लकाले देहायका �वा��य सं�थाह�लाई �.३४००००/-भु�ानी
िदएको रकमको खच� पु�ी ह�ने िवल भरपाई पेश नगरेकोले खच�को िवलभरपाई पेश गनु� पन� �.

� स �वा��य सं�थाको नाम रकम

१ �वा��य चौक� नम�दे�वर ५००००

२ �वा��य चौक� यसम ५००००

३ �वा��य चौक� गा�नाङटार ५००००

४ �वा��य चौक� टारकेराबारी ५००००

५ �वा��य चौक� पोकली ५००००

६ आधारभूत �वा��य के�� ह�लाकचौर ३००००

७ आधारभूत �वा��य के�� वडडाँडा ३००००

८ आधारभूत �वा��य के�� साउने चौतारी ३००००

ज�मा ३४००००

३४०,०००

४८.२ औषधी ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५(१क) मा बीस लाख स�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य�तरको समाचारप�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा
सोझै ख�रद गन� स�ने �यव�था छ । तर पा�लकाले यस वष� पा�लका अ�तग�त �वा��य सं�थामा खपत ह�ने आव�यक औधिष ख�रद गरेकोमा देहायका आपूित�कता�ले उ�पादक क�पनीले राि�� य�तरको
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पि�कामा िव�� मू�य �काशन गरेको �माण पेश भएको छैन । कानूनले तोकेको �कृया वेगर ख�रद ग�रएको औष�ध तोिकएको गुण�तरमा िमत�ययी मा�यमबाट �ित�पधा��मक िहसावमा ख�रद भएको आधार
दे�खएन ।

गो.भौ.नं. स�लायस� रकम

५८-२०७७।१०।१५ िहमालयन मेिड�सन िडि�� �यटुस� ६९०४५८

३५७-२०७८।३।४ मेिडएट क�सन� �ा.�ल. १३९२३७५

ज�मा २०८२८३३

िनशु�क िवतरण ह�ने औष�धको �ा�ी, उपयोग र मौ�दातको अव�थाः यस काया�लयबाट ख�रद भएका ५ �कारका औष�धको �ा�ी, उपयोग र मौ�दातको ��थितको परी�ण गदा� दे�खएको �यहोरा
देहायबमो�जम रहेको छ । 

औष�धको नाम पा�लकाबाट ख�रद �वा��य काया�लयबा �ा� ज�मा आ�दानी खच� बाँक� मौ�दात

Paracetamol 500mg 0 2000 2000 0 2000

Amoxycillin 500 mg 15000 6000 21000 19000 2000

chlorpheniramine 4 mg 23500 0 23500 22500 1000

Vitamin B Complex 28000 0 28000 25500 25000

Metronidazole 400mg 22000 0 22000 20000 2000

Ranitidine 150 mg 31000 500 315000 28000 3500

औष�धको मौ�दात �णाली �तरीय ह�न सो को �ा�ी र िनकासा िवच स�तुलन कायम रहनु पद�छ । Authorized stock level, Emergency order point औष�ध �ा� ह�ने समय, Load time maximum

consumption आइटम, Minimum Consumption आइटमको आधारमा ख�रद �ाि� एवं मौ�दात अव�थाको िनधा�रण गनु�पन�मा गरेको छैन । आव�यकताको आधारमा ख�रद र �ाि� �कृया िनधा�रण
नगरेको ह� ँदा मौ�दातको अव�था अ�धकतम �पले �ुिट एवं बढी समेत दे�खन स�छ । साथै मौ�दातमा अ�धक औष�ध रहँदा �याद समा� ह�न स�ने र सेवा �वाहमा असर ह�ने स�वाभना रहेकोले औष�धको माग
पिहचान गरी ख�रद र खच� िवच स�तुलन कायम गन� पद�छ भने Pushing system लाई िन��सािहत गरी जनतालाई िनशु�क �वा��य सेवा पुर् याउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
भ�डारमा मौ�दात रहेका िन�न ५ �कारका औष�धको Expiry date तथा िनशु�क िवतरणको लोगो परी�ण गदा� िन�नानुसार पाइयो ।

औष�धको नाम �याद समा� ह�ने िमित िनशु�क िवतरणको लोगो

Paracetamol 500mg December 2023 भएको

Amoxycillin 500 mg November 2024 भएको

chlorpheniramine 4 mg October 2023 भएको
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Vitamin B Complex September 2024 भएको

Metronidazole 400mg November 2024 भएको

Ranitidine 150 mg August 2023 भएको

४९ िश�क अनुदान 

अ�ेजी गिणत र िव�ान िवषय िश�क अनुदानः पा�लकाले मा�यिमक तह दरव��द नभएको िश�क अनुदान देहायका िव�ालयलाई �. ४३२०००/- िनकासा गरेको छ । तर िव�ालयले िश�क िनयिु� गरेको
�माणप� पेश नगरी भु�ानी �लएको छ । िश�क िनयिु� गरी खच� भएको �माण पेश गनु�पन� �

गो.भौ.नं. िव�ालयको नाम िववरण िनकासा रकम

१४३-२०७७।१२।२३ �ान�योित मा.िव. अ�ेजी गणीत र िव�ान िश�क अनुदान ६४८०००

१४३-२०७७।१२।२३ लेती मािव अ�ेजी गणीत र िव�ान िश�क अनुदान ६४८०००

ज�मा १२९६०००

१,२९६,०००

५० िनवृ��भरण कोष रकम 

िनवृ��भरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १० मा काया�लयले कम�चारीको मा�सक तलवबाट ६ �ितशत ह�न आउने रकम क�ा गरी सोमा नेपाल सरकारको तफ� बाट शत �ितशत रकम थप गरी िनवृ��भरण
कोषमा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लको १३ िव�ालयको ३ वटा �ैमा�सक तलव िनकासा परी�णमा १९ िश�कका लािग �. ८१६६१/- िनवृ�भरण कोष वापतको थप रकम िनकासा भएको पाइयो । तर
हालस�म िव�ालयह� कोषमा आव� भएको दे�खएन । पा�लकाबाट िनकासा भएको रकम िव�ालयको खातामा रहेकोमा कानूनमा �यव�था भए बमो�जम कोषमा आब� ह�नुपद�छ ।
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५१ िश�क दरब��द तथा पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका २२ सामुदाियक
िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये अ�थायी करार िव�ाथ� सं�या

१ िविभ� २२ िव�ालय १५० १५० ७२ ३२०९

उपरो� िश�क दरब�दी र पदपूित� एवम् िवधाथ� सङ�या िव�लेषण गदा� �ित िश�क औषतमा २२ जना िव�ाथ� पढाउनु पन� अव�था दे�खएको, िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क दरब�दी बढी भएको दे�खदा
गाँउपा�लकाले िश�क दरव�दी िमलानको काय� यथाशी� अगािड बढाउनु पन� दे�ख�छ ।

५२ दोहोरो भ�ा 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को वुदाँ नं. ९ मा सामाजिक सुर�ा भ�ा �ा� गन� यो�यता स�ब�धमा �यव�था गरेको छ । साथै सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम १३ मा
सामा�जक सुर�ा पाईरहेका �यि�को नाम हटाउने उपिनयम ४ मा ऐन िवप�रत हेरी भ�ा �लएको पाइएमा असुल उपर गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायका �यि�ह�को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
गदा� नाम दोहोरो परेकोमा एकै नाम तथा नाग�रकता नं. भएको लाभ�ाहीको नाममा औठा छाप गरी रकम बुझाएको दे�खएको छ । दोहोरो बुझाएको देखाई खच� जनाएको रकम यिकन गरी स�ब��धत पे�क�
�लनेबाट रकम असुलउपर गरी दा�खला गनु� गनु�पन� �.

�स.नं. सामा�जक सुर�ाको िक�सम नाम (अं�ेजीमा) वडा नं. नाग�रकता नं कैिफयत दोहोरो भु�ानी रकम

१ जे� नाग�रक भ�ा नर बहादरु कटुवाल ५ २०४३।११३३ दो�ो चौमा�सकमा दोहोरो परेकोले दोहोरो रकम असुलउपर � १२०००

२ जे� नाग�रक भ�ा नर बहादरु कटुवाल ५ २०४३।११३३

३ क बग� डोल माया तामाङ ५ ८४७।३१२ पिहलो चौमा�सकमा दोहोरो भु�ानी ६४००

४ ख बग� डोल मयाा तामाङ ५ ८४७।३१२

५ जे� नाग�रक एकल मिहला सुक माया मगर ६ 559/189 तीनै चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी (पिहलो चौमा�सकमा � ४००० बढी भु�ानी ) २००००

६ जे� नाग�रक एकल मिहला सुक माया मगर ६ 559/189

७ जे� नाग�रक भ�ा ितथ� माया बुढाथोक� ६ 685/1031 तीनै चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी ३६०००

८ जे� नाग�रक भ�ा तीथ� कुमा�ी बुढाथोक� ६ 685/1031

३५२,८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ द�लत बालबा�लका सिमरा तोला�े ६ तीनै चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी ४८००

१० द�लत बालबा�लका सिमरा तोला�े ६

११ जे� नाग�रक भ�ा धन माया साक� ७ १३३०३३।६१० तीनै चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी ३६०००

१२ जे� नाग�रक भ�ा धनमाया साक� ७ १३३०३३।६१०

१३ जे� नाग�रक भ�ा मन माया ब�नेत ७ ६३।१०६ तीनै चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी ३६०००

१४ जे� नाग�रक भ�ा मनमाया ब�नेत ७ ६३।१०६

१८ जे� नाग�रक भ�ा िब�ण ुकुमारी पौडैल ८ २९२२।२३४२ तीनै चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी ३६०००

१९ जे� नाग�रक भ�ा िब�ण् कुमारी पौडैल ८ २९२२।२३४२

द�लत बालबा�लका ए�लशा प�रयार ९ तीनै चौमा�सकमा भु�ानी ४८००

द�लत बालबा�लका ए�लसा प�रयार ९

२५ जे� नाग�रक भ�ा िवरमाया व�जन ९ १५३१ तीनै चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी ३६०००

२६ जे� नाग�रक भ�ा ित�र माया व�जन ९ १५३१

२७ जे� नाग�रक भ�ा दिुद माया तामाङ ९ ३४० पिहलो र दो�ो चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी २४०००

२८ जे� नाग�रक भ�ा दवुीमाया तामा� ९ ३४०

२९ जे� नाग�रक भ�ा नबु� सेपा� ९ १९६।१६७७ पिहलो र दो�ो चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी २४०००

३० जे� नाग�रक भ�ा नैवु सेपा� ९ १९६।१६७७

३१ जे� नाग�रक भ�ा बल बहादरु भुजेल ९ २५६३।९८६ पिहलो चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी १२०००

३२ जे� नाग�रक भ�ा बल बहादरु भुजेल ९ २५६३।९८६

३३ जे� नाग�रक भ�ा मन माया सुनुवार ९ १३३०३१।२८६ तीनै चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी ३६०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np34 of 39

३४ जे� नाग�रक भ�ा मन माया सुनुवार ९ १३३०३१।२८६

३५ जे� नाग�रक भ�ा मसा�ङ तामाङ ९ २९७।१२४० पिहलो र दो�ो चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी २४०००

३६ जे� नाग�रक भ�ा मसा�ङ तामा� ९ २९७।१२४०

३७ द�लत बालबा�लका रोजन दना�ल ९ तीनै चौमासीकमा दोहोरो भु�ानी ४८००

३८ द�लत बालबा�लका रोजन दना�ल ९

ज�मा ३५२८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५३ लगत क�ी गरेको �यि�ह�को नाममा भु�ानी 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को वुदाँ नं. ९ मा सामाजिक सुर�ा भ�ा �ा� गन� यो�यता स�ब�धमा �यव�था गरेको छ । साथै सामा�जक सुर�ा िनयमावली २०७६ को िनयम १३ मा
सामा�जक सुर�ा पाईरहेका �यि�को नाम हटाउने उपिनयम ४ मा ऐन िवप�रत हेरी भ�ा �लएको पाइएमा असुल उपर गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायका �यि�ह�को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
गदा� िमित २०७७।३।३० मा लगत क�ी भएको िवरण पेश भएको यस वष� पिन भ�ा िवतरण गरेको पाईयो । पा�लकाले यस स�ब�धमा यिकन गरी रकम असुल उपर गनु�पन� �

�.सं. सामा�जक सुर�ा भ�ाको िक�सम नाम थर वडा नं.८ ना. �. नं. रकम लगत क�ा िमित कैिफयत

१ जे� नाग�रक भ�ा एकराज दज� ८ १११४/६८ २४००० २०७७।३।३० पिहलो र दो�ो चौमा�सक िवतरण

२ जे.ना. एकल मिहला कण� माया दज� ८ ८१/७ २४००० २०७७।३।३० पुरै वष� भु�ानी भएको ।

३ जे� नाग�रक भ�ा च�� कुमरी िव� ८ १३३०३२/१९९ ३६००० २०७७।३।३० पुरै वष� भु�ानी भएको ।

४ जे� नाग�रक भ�ा जनता माया िव� ८ १२२/२३०४ ३६००० २०७७।३।३० पुरै वष� भु�ानी भएको ।

५ जे� नाग�रक भ�ा अमृत बहादरु �े� ३ २१५ ३६००० २०७७।३।३० पुरै वष� भु�ानी भएको ।

६ जे� नाग�रक भ�ा होम ल�मी �े� ३ ३९/१५६८ ३६००० २०७७।३।३० पुरै वष� भु�ानी भएको ।

७ जे� नाग�रक भ�ा िड�ी बहादरु �े� ३ १५७० ३६००० २०७७।३।३० पुरै वष� भु�ानी भएको ।

८ जे� नाग�रक भ�ा सनमाया जोगी ३ ११३/१४०९ ३६००० २०७७।३।३० पुरै वष� भु�ानी भएको ।

९ जे� नाग�रक भ�ा शंकर बहादरु ख�का ३ ३७९/८६८ ३६००० २०७७।३।३० पुरै वष� भु�ानी भएको ।

१० जे� नाग�रक भ�ा �खनमाया िघिमरे २ ६०८/६२ ३६००० २०७७।३।३० पुरै वष� भु�ानी भएको ।

११ जे� नाग�रक भ�ा िभमकुमरी तामाङ २ ८१४/२०२९ ३६००० २०७७।३।३० पुरै वष� भु�ानी भएको ।

१२ जे� नाग�रक भ�ा च�� कुमारी ख�का २ १२४/२०८२ ३६००० २०७७।३।३० पुरै वष� भु�ानी भएको ।

ज�मा ४०८०००

४०८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ अिभलेख �यव�थापन 

एम.आई.एस. िववरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध २०७७ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं. १४ मा ��येक �थानीय तहले �िव� गरेको अ�ाव�धक एम आई एस लगतका आधारमा भ�ा रकम
िनकासा पाउने स�ब�धमा �यव�था छ । गाउँपा�लकालबाट �ा� एम आई एस मूल अिभलेखको परी�ण गदा� लाभ�ाहीह�को िववरण पूण� �पमा भरेको दे�खएन । नमुना छनौट गरी प�र�ण ग�रएकोमा
नाग�रकता �माण प� नं. नभएको, नाग�रकता �माण प� नं. दोहो�रएको, नाम दोहोरो रहेको समेत दे�खएकोले मृ�यू भै सकेका लाभ�ाहीह�को लगत क�ा भए नभएको एिकन गन� सिकएन । एम आई एस
िववरण अ�ाव�धक नह� ँदा एकै नामथर भएको �यि�लाई दोहोरो जान स�ने, मृ�यू भैसकेका �यि�ह�को नाममा भु�ानी ह�न स�ने जो�खम रहेको ह� ँदा पा�लकाले एम आई एस लगत अ�ाव�धक गरेर मा� भ�ा
िवतरण गनु�पद�छ ।
�ितवेदनः सामा�जक सुर�ा िनयमावली, २०७६ को िनयम २३ मा �थानीय तहको आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको सामा�जक सुर�ा भ�ा चौमा�सक तथा वािष�क �ितवेदन िनयमको अनुसूची-६ को ढाँचामा
तयार गरी उपिनयम-२ मा तोिकएको समयिभ� िवभाग तथा �देश सामा�जक सुर�ा हेन� िनकायमा पठाउनुपन�मा सो अनुसार पठाउने गरेको दे�खएन ।
परदिश�ता र जवाफदेिहताः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७७ अनुसार �थानीय तहह�को काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व�धी जानकारी लाभ�ाहीको नाम दता� तथा निवकरण
�कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने वकै र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया, �थानीय सामा�जक सं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�थाह�को सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार
गनु�पन� र यस स�व�धी सुचना �थानीय एफ एम लगायतका संचार मा�यमह�वाट �चार �सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी स�व��धत �थानीय
तहको वेभ साइटमा रा�नुपन�मा सो समेत नग�रएकोमा यस काया�लयले पारदिश�ता र जवाफदेिहताको िव�ध �कृयाको पालना गरेको पाइएन । यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन एिकन
ह�ने अव�था दे�खएन ।

५५ पे�क� िदइ भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काया�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ४ को बँुदा नं १४ मा �थानीय तहले �िव� गरेको अ�ाव�धक एम.आई.एस. लगतका आधारमा सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम िनकासा पाउने र
पर�छेद ५ को बँुदा नं २१ मा भ�ा रकम बैक माफ� त िवतरण गनु�पन� स�ब�धमा �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले यस वष� �. ५,८२,०४,४७३/- भ�ा िवतरण गरेकोमा स�ब��धत वडाका अ�य�लाई पे�क�
भु�ानी िदई िवतरण गरेको पाइयो । काय�िव�धमा �यव�था भए बमो�जम पा�लकाले बैिक� �णाली माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ मू�य अिभवृि� कर 

मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ अनुसार, ५० �ितशत मू�य अिभवृि� कर भु�ानी गन� काया�लयले स�व��धत करदाताको खातामा दा�खला गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले देहायका
स�लायस�लाई भु�ानी गदा� ५० �ितशत मू�य अिभवृि� कर क�ा नगरी भु�ानी गरेकोले सो रकमको मु.अ.कर समयोजन पेश ह�नु पन� �

गो�वारा भौचर नं. स�लायस�को नाम िवजक नं. भु�ानी रकम ५० �ितशत मू.अ. कर

३३७ �सा�त ए�ड जनरल स�लायस� ०५६-२०७८।१।२१ १०९००० ७०८०

३३७ महत इ�टरनेशनल ट� ेड�लंक २४- २०७८।२।२८ ३२७८०० २१३०७

१६२-२०७७।१२।११ यिुनभस�ल आई िट सोलुसन �ा.�ल. काठमा�डौ १४-२०७७।१२।६ १७३२५० ११२६२

९-२०७७।११।१८ Wepro Technology Pvt.Ltd. ०३५-२०७७।१०।२५ ३०५००० १९८२५

५९४७४

५९,४७४

५७ संपरी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४ (२) (घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउन ेकाम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�न े�यव�था छ । काया�लयले डोर सम� गत िवगतको
वे�जु फ�य�ट गरी स�परी�णको लािग पेश गरेकोमा फ�य�ट मना�सव दे�खएकोले स�परी�ण ग�रएको छ । यस वष�  स�परी�ण भएको वे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।

आ.व. दफा नं. स�परी�णको �यहोरा र ठहर संपरी�ण रकम

२०७६/७७ ७ पदा�धकारीह�ले दोहोरो सुिवधा रकम असुल उपर गरी दा�खला भएको �माण पेश
।

३६००००

२०७६/७७ १३ कर समायोजन प� पेश भएको । ८०४४५९

२०७६/७७ २० बे�जू रकम दा�खला गरेको भौचर काया�लयले पेश गरेको । २६६१०

२०७६/७७ २४ संघीय संिचतको दा�खला भएको भौचर पेश भएको । १७६५००

२०७६/७७ ३२ उपभो�ा सिमितको पे�क� रकम फछ् य�ट भएको �माण पेश । २१११४५०

२०७५/७६ २६ असुल उपर गरी रकम दा�खला गरेको भौचर पेश भएको । १६४००

२०७५/७६ ४३ कर समायोजन प� पेश गरेको । ११२५०८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७५/७६ ५३ िवल भरपाई पेश गरेको । १७०५०

२०७४/७५ ३.४ ह�ता�तरण फराम र तथा दा�खला �माण पेश भएको । १००००००

२०७४/७५ ३८ बढी भु�ानी रकम असुल उपरी ग�र दा�खला भएको �माण पेश । १९२२१०

२०७४/७५ ४२ िवल भरपाई तथा दा�खला भएको �माण पेश भएको । २०००००

२०७४/७५ ४४ पे�क� बाँक� रकम फछ् य�ट भएको �माण पेश १०५०००

२०७४/७५ ५८ स�ब��धत िव�ालयले दा�खला भएको �माण पेश गरेको । ४२७७५०

२०७४/७५ ८८.१० वडा सिमितको बैठक भ�ा िवतरण गरेको भरपाई पेश भएको । ६००००

२०७४/७५ ८८.२१ िवतरणको भरपाई पेश भएको । १०२०००

२०७४/७५ ८८.२२ िवतरणको भरपाई पेश भएको । ६६०००

२०७४/७५ ८८.२६ िवतरणको भरपाई पेश भएको । ७५२००

२०७४/७५ ८९.९ रकम दा�खला भएको भौचर पेश भएको । ३८००

२०७४/७५ ८९.१० रकम दा�खला भएको भौचर पेश भएको । १६५००

२०७४/७५ ९० बु�झ�लएको भरपाई भएको �माण पेश । ९८०००

२०७४/७५ १०१ रकम दा�खला भएको �माण पेश भएको �. २००००

२०७४/७५ १०७ िविवध खच� वापतको िवल पेश भएको । ४८००

५९९६२३७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ अ�याव�धक वे�जु
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छ ।
(�. 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)

३८७०३ ५९९६ २९११६ ० ६१८२३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


