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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 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 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 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 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 खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, 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 कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 टंकमर्ण शमाा, दंगाल 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(प्रदेश नं. १ ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. 422 तमतिाः २०७९।३।20 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बराहपोखरी गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
खोटाङ  । 

 

कैर्फर्िसर्हिको रार् 

हामीले बराहपोखरी 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. ४ करोड 46 लाख 80 हजार बेरुज ुदेर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. १४ लाख ९५ हजार फछ र्ौट भई बाँकी 
बेरुज ुअसलु गनुापने रू. २ करोड ६१ लाख 17 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू. 35 लाख 67 हजार, तनर्तमि गनुापने रू. 24 लाख 91 
हजार र पेश्की रू.1 करोड 10 लाख 09 हजार रहेको छ ।पातलकाको गि वषा रु. ६ करोड ४० लाख ८३ हजार बेरुज ुबाँकी रहेकोमा र्स 
वषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुज ुसमेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुज ुरु. १० करोड 72 लाख ६८ 
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, 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 सम्प्ररे्षि 
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 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 प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् 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 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 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 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 आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक 



 

बराहपोखरी गाउँपातलका 
 

बेरुज ुबतगाकरण (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
 

39 51 44680 0 5 1495 39 46 43185 26117 2491 3567 0 0 6059 11009 

                                      
 

 

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 

बराहपोखरी गाउँपातलका, खोटाङ  64083 0 0 64083 0 43185 107268 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बराहपोखरी गाउँपा�लका, खोटांग , बराहपोखरी गाउँपा�लका , खोटाङ

काया�लय �मुख मान बहादरु वन २०७७-६-५ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख वस�त �यौपाने २०७६-१-३

लेखा �मुख छ� बहादरु बािनयाँ २०७६-१०-२

बे�जु रकम ४३,१८५,०५४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,९८,८२,४०३.७७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २३,०५,८७,८१७.९ चालु खच� २०,१२,०२,२६१

�देश सरकारबाट अनुदान २,०९,२५,००० पँूजीगत खच� १०,३३,२४,९०२.६

राज�व बाँडफाँट ५,२२,३१,४६४.२ िव�ीय/अ�य �यव�था ३,५८,२१,८५१.९६

आ�त�रक आय २९,७१,७१०.६५

अ�य आय १७,६३,७८७.२७

कुल आय ३०,८४,७९,७८०.०२ कुल खच� ३४,०३,४९,०१५.५६

बाँक� मौ�दात ३,८०,१३,१६८.१६
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१
प�रचय – �थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �यायीक अ�यासलाई सं�थागत गरी �थानीय
सरकारले आ�नो अ�धकार �े�िभ� �ोत साधन स�लन र प�रचालन गरी िवकास िन�मा�ण लगायतको काम गन� जनताको सहभािगतामा आधा�रता िदगो िवकासको लाभ
समतामूलक त�रकाले उपभोग गन� काय�को लािग यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । नेपाल सरकार एवं �थानीय तहमै उपल�ध ह�ने �ोत साधानको अ�धकतम
उपयोग गरी योजनाव� सहभािगतामूलक काय��मको मा�यमबाट �थानीय जनतालाई ��य� लाभ पु�े गरी सामा�जक आ�थ�क तथा भौितक ि�याकलापह� स�ालन
गनु� �थानीय तहको मू�य उ�े�य रहेको छ । �देश नं.१ मा अव��थत यो गाउँपा�लका अ�तग�त ६ वडा र ३३ सभा सद�य रहेका छन् । यो गाउँपा�लकाको �े�फल
१४१.६० व.िक.िम.र जनसं�या १४३४९ रहेको छ ।
�थािनय स��तकोष:- आ�थ�क वष� २०७७।७८ �थानीय स��त कोष आय-�यय िहसावको संि�� त अव�था िन�न बमो�जम रहेको छ।यस पा�लकालाई एिककृत आ�थ�क
संकेत तथा विग�करण २०७४ �वीकृत भएको, नेपाल साव�जिनक �े� लेखामान (NPSAS) बमो�जमका फारामह� सिहतको �ाि� र भू�ानीको एिककृत विष�क �ितवेन
(म.ले.प.फा.नं.२७२) उपल�ध गराउन माग ग�रएकोमा स�पुण� आ�थ�क कारोवारको यथाथ� एंव िव�तृत िववरण खुलाई सो िववरण �ा� ह�न सकेन। पा�लकाको यस वष�को
एिककृत आ�थ�क िववरण िन�नानुसार रहेको छ।

एिककृत आ�थ�क िववरण आ�थ�क वष�ः २०७७।७८

�स.नं आयतफ� �स.नं �ययतफ�

िववरण रकम रकम िववरण रकम रकम

१ गत वष�को �ज�मेवारी ६,९८,८२,४०३।
७७

१ चालु खच� २०,१२,०२,२६१।
०२

२०,१२,०२,२६१।
०२

क) नगद ० २ पँूजीगत खच� १०,३३,२४,९०२।
६०

१०,३३,२४,९०२।
६०

ख) बँैक ६,७४,७५,९६२।
३०

३ िव��य �यव�था
भु�ानी

० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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ग) धरौटी खाता १०,४९,५६२।०० क) ऋण भु�ानी ०

घ) �कोप �यव�थापन कोष १३,५६,८७९।४७ ख) �याज भु�ानी ०

२ राज�व (आ�त�रक आय) ५,५२,०३,१७४।
८५

ग) अ�य भु�ानी ०

क) आ�त�रक राज�व २९,७१,७१०।६५ ४ लगानी

ख) राज�व बाँडफाँड ५,२२,३१,४६४।
२०

ग) अ�य आय ० ऋण लगानी ०

शेयर लगानी ०

३ िव��य ह�ता�तरण संघ २३,०५,८७,८१७।
८५

अ�य लगानी ०

क) िव��य समानीकरण
अनुदान

७,५२,००,०००।
००

५ धरौटी िफता� १८,१९,५६२।०० १८,१९,५६२।००

ख) सशत� अनुदान १५,५१,३७,८९०।
८५

६ जन�मदान िफता� ०

ग) समपूरक अनुदान ० ७ कोष खच� ५१,८७,११५।५० ५१,८७,११५।५०

घ) िवशेष अनुदान २,४९,९२७।०० ८ मौ�दात ३,६८,४३,४०४।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१९

४ �देश सरकारबाट �ा�
अनुदान

२,०९,२५,०००।
००

क) बँैक मौ�दात ३,६८,४३,४०४।
१९

क) िव��य समानीकरण
अनुदान

६९,९४,०००।०० ख) नगद मौ�दात ०

ख) सशत� अनुदान ३९,३१,०००।०० ९ शसत� अनुदान िफता� २,७८,२१,४४७।
४०

ग) समपुरक अनुदान १,००,००,०००।
००

१० गत बष�को बढी अ�या ०

घ) िवशेष अनुदान ० ११ जन�मदान मौ�दात ०

५ अ�तर �थानीय तहबाट
�ा�

० १२ धरौट मौ�दात ९,९३,७२७।२७

६ अ�य ० १३ कोष खाताको मौ�दात ११,६९,७६३।९७

क) �े�ीय शहरी िवकास
योजना

० क) �कोप �यव�थापन
कोष

११,६९,७६३।९७

ख) सडक बोड� नेपाल ०

ग) पय�टन बोड� नेपाल ०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np6 of 35

घ) एन एन एस ड�लु ए ०

७ िविभ� कोषतफ� को आय ०

८ जनसहभािगता(नगद) ०

९ िवषयगत िनकायबाट �ा� ०

१० धरौटी आय १७,६३,७८७।२७ १७,६३,७८७।२७

११ लगानीको साँवा िफता� ०

१२ अ�य िविवध आय ०

ज�मा ३७,८३,६२,१८३।
९५

ज�मा ३७,८३,६२,१८३।
९५

िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार
मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले
आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
• �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
• लेखापरी�णका �ममा ब�क नगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन ।
• कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट िशष�कगत बैक नगदी िकताबमा नजनाएकाले �े�ता अनुसार बैक मै�दात ऋणा�मक रहेको तथा
�थानीय तहका सबै खाताह�को एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको ।
• �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न पूण� �पमा गरेको पाईएन । �यसैले तोके बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा
खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ । 

२ बैक िहसाब िमलान नगरेको 
�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयको असार मसा�तको ब�क मौ�दात �.५६९८०३९८।५८ र �े�ताको मौ�दात
�.३६८४३४०४।१९ गरी फरक �.२०१३६९९४।३९ दे�खएको छ ।ब�क िहसाब िववरण तयार गरी यिकन ह�नु पन� दे�ख�छ।

३ कारोवारको लेखाः 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ दफा २३ (४) अनुसार 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 । साथै आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवतीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को अनुसार ��येक काया�लयले अथ�
म��ालयबाट �वीकृत राज�व वग�करणको �या�या अनु�प लगती तथा हसवली राज�व आ�दानी दा�खला गरी आ�दानी जनाउँदा दोहोरो �े�ता �णाली अनुसार राज�व
�े�ताको लािग महालेखा परी�कको काया�लयबाट तोिकएको ढाँचामा लेखा अ�ाव�धक गरी रा�नुपन� �यव�था भएकोमा गाउँपा�लकाको वडा काया�लयबाट �ा� ह�ने
राज�वको अिभलेख तोिकएको ढाँचामा नराखेको, �ा� राज�व एकमु� ज�मा गन� गरेको दे�ख�छ ।राज�व समयमै ब�क दा�खला नगन�, तोिकएको ढाँचामा अिभलेख
नरा�ने गदा� राज�वको िहनािमना ह�नस�ने भएकोले यसतफ�  काया�लयले �यान िदनुपद�छ ।

४ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 
�णालीः �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।
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• �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 ।
• �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 ।
• 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np9 of 35

• 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 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 बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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५ 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 ।
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६ चौमा�सक पँूजीगत खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िवतीय उ�रदािय�व िनयमावली, को �वीकृत भएको काय��ममा चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा
काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी 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� िशष�क ३०७२७२ ५६३०७ ४८०३१ २०२९३५ १००७३

खच� �ितशत १८।३२ १५।६३ ६६।०५ ३२।५६

७ �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 ४३ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत १९ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ ।
लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका िश�ा, लेखा, �शासन अ�धकृत, इ�जीिनयर, ,�शासन सहायक पाचौ ँ
सिहत २४ 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 ।
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८ 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।

९ कानून र स�ालन ��थित 

�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�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट
३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म ८ वटा ऐन, 5 वटा िनयमावली, 1८ वटा काय�िव�ध, 1 वटा मापद�ड, 2 वटा िनद�िशका लगायत
43 वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ । साथै पा�लकाले 2 वटा कानूनह� िनमा�ण गरी सभा/काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरेतापिन उ� कानूनह� राजप�मा
�काशन गरेको छैन् । तसथ� उ� कानूनह� राजप�मा �काशन गरी काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

१० �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 फारम नं 17 मा मािगएका िववरण
�ा� नभएकाले �याियक सिमितमा दता� र फछ�ट भएका उजुरीको यिकन गन� सिकएन।

११ कर तथा शु�क असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क
उठाउने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आयको अनुमान � ५ लाख गरेकोमा अनुमानको ५९४।३४ �ितशत अथा�त � २९७१७१०।६५ असुली भएकोले अनुमान र
यथाथ� असुलीमा धेरै फरक दे�ख�छ । पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी
प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ ।
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१२ राज�व अिभलेख 

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 सवै
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 पुरयाउनुपन� दे�खयो ।

१३ 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 ६ 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 ।

१४ �यवसाय कर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेको
छ । यस वष� पा�लकाले �यवसाय दता� तथा नवीकरण शु�क वापत के कित कर संकलन गरेको अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन । तसथ� पा�लकाले आ�नो �े� िभ�
स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।
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१५ गाउँपा�लका आ�त�रक आ�दानीः 
यस वष� गाउँपा�लकाले मालपोत/भुिम कर, अ�य सेवा शु�क तथा िब�� (पाक�  बनभोज �थल �यू टावर तथा ढँुगािगटी बालुवा िब�� समेत), �यायीक द�तुर �यायीक
सिमित समेत, प�र�ा शु�क, अ�य �शासिनक शु�क(बोलप� फारम िब�� समेत), �सफा�रस द�तुर, नाता �मािणत, अ�य द�तुर (�याक हो लोडर तथा सवारी कर
समेत), प�ीकरण गरी राज�व वाँडफाड बाहेक �.२९७१७१०।६५ 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। 

१६ मालपोत तथा नगदी र�सद आ�दानी तफ� ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, 2076 को दफा 27(5) ले राज�वको लगत तथा लेखा रा�ने, िहसाब िभडान गन�, िव��य िववरण तयार गन�,
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। 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।

१७ सडक गु�योजना र अिभलेखः 
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 ।
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१८ एजिव�ट न�साः 
स�झौताको शता�नुसार काय� स�प� भएको ९० िदन िभ� एज िव�ट न�सा वनउनु पन�मा साउनेचौर सडक �तरो�ती काय�को िनमा�ण �यवसायी रामसागर । िप के एस के
जे भी ले उ� िनमा�ण काय� २०७८।३ ।१८ मा स�प� भएकोमा स�झौता अनुसारको एज िव�ट ड� इङ पेश नगरेकोले स�झौताको शत� अनुसार भु�ानी रो�का रा�नु पन�
�

२५,०००

१९ पूव� िनधा��रत �ितपूित�ः 
स�झौताको शता�नुसार स�झौता अव�ध िभ� काय� स�प� ह�नु पद�छ । स�झौता अव�ध िभ� काय� स�प� नभएका स�झौता रकमको �ितिदन ०।०५ �ितशतका दरले ह�ने
िन�नानुसारको पूव�िनधा��रत �ितपूत� स�व��धतवाट असुल ह�नु पन� �

�स नं कामको िववरण िनमा�ण �यवसायको नाम स�झौता रकम िढलो काय� स�प� असुल ह�नु पन� पूव�िनधा��रत �ेितपूित� �

१ साउनेचौर सडक �तरो�ित राम सागर । िव के एस जेभी २१९८८५८। १८ १७७९०।

२ �स�ताङ मौवावोट सडक �तरो�ित मां अ��वका िनमा�ण सेवा २५४४१६२। ८ १०१७७।

३ �स�ताङ मौवावोट सडक �तरो�ित या�जोम िनमा�ण सेवा ३५५३९८०। ७ १२४३९।

ज�मा ४०४०६।

४०,४०६

२० ३११।२०७८।३।२३

२०.१ �स�ताङ मौवावोट सडक िनमा�ण िनमा�ण �यवसायी मां अ��वका िनमा�ण सेवालाई अ��तम िवल भु�ानी गदा� �ोिभजनल सम आइटममा रहेको िवमा वापत भु�ानी गदा� िवल
भ�दा वढी � ११४४६। भु�ानी गरेको पाइएकोले वढी भु�ानी रकम स�व��धत वाट असुल ह�नु पन� �

११,१४६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२०.२ (क) २८।२०७८।३।१८ वाट अलैचे खोला झो पु को फेि�केशन वापत � १२६३९६४। भु�ानी भएकोमा गुण�तर परी�ण �ितवेदन संल� नभएकोले गुण�तर �ितवेदन
पेश ह�नु पन� �
( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-०३-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

२०.३ (ख) ३२।२०७८।३।२४ अलैचे खोला झो पु िनमा�ण गन� उपभो�ा सिमित र पा�लका िवच � ४२९१२५७। मा झो पु िनमा�ण स�झौता भएकोमा वांया िकनारा तफ�  डेड
लोड र ए�ोच सडक को काम र दायाँ िकनारा तफ�  गोरेटो वाटो वनाउने काम बांक� रहेकोमा � ३८५३६०४। मा काय� स�प� देखाई अ��तम िवल वापत � १५२५७१७।
भु�ानी भएको पाइयो । अ��तम िवल भु�ानी गदा� साव�जिनक परी�ण तथा िट िव एस य ुको काय� स�प� �माण संल� नगरेकोले स�प� ह�न वांक� काम गरी साव�जिनक
परी�ण र िट िव एस य ुवाट स�प� �माण पेश ह�नुपन� � 

१,५३५,७१७

२०.४ (ग) १५८।२०७८।२।२ �स�ाथ� इ��योरे�सलाई िवमा वापत � ९६२७०। भु�ािन गरेकोमा िवमा पो�लसीको फोटोकपी संल� भएकोले स�कल पो�लसी पेश ह�नु पन� �
( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-०३-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

२१ गतको दािय�वः 
चालु वष� स�प� भएको कामको भु�ानी आगामी आ व मा भु�ानी गनु� पन� भएमा िनयमानुसारको भु�ानी बांक� दािय�व �मािणत गरेर मा� तोिकका खच� िशष�कको
भु�ानी अगामी आ व गन� पाउनेमा पा�लकाले २०७६।३।१५ मा काय� स�प� भएको १ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण वापत १ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण
वराहपोखरी उपभो�ा सिमितलाई � ९५६०००। भु�ानी भएकोमा भु�ानी वांक� दािय�व �मािणत गरेको नदे�खएकोले िनयमसंगत नदे�खएकोले उ� भु�ानी िनयिमत
ह�नु पन� �

९५६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२२ आ�थ�क वष�को अ��यमा पे�क�ः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ३ अनुसार ख�रद कारवाही तयारी गदा� ख�रद आवा�यकता पिहचान गनु� पद�छ । ख�रद आवा�यकता पिहचान गरी
सकेपिछ �यके�जङ गन� िम�ने कामलाई �यके�जङ गनु� पन�मा पा�लकाले िवधुतीकरण अ�तग�त व�तु ख�रदको वोलप� गरेर जडानको कामको लािग कम�चारीलाई
िन�नानुसार पे�क� िदएको िनयमस�मत दे�खदनै । साव�जिनक ख�रद िनयमावली वमो�जम �ित�पध� वनाउन वोलप� गदा� �याके�जङ गन� िम�ने कामलाई आइ�दा
�याके�जङ गरी वोलप� गनु� पन� र �लाई�सङ गरी आ ब को अ��यमा िदएको पे�क� फछ�यौट गरी िनयिमत गनु�पन� �

�स नं पे�क� �लनेको नाम र दजा� वडा नं पे�क� रकम

१ वडा सिचव �ी �िवना आचाय� ३ ९६०००।

२ वडा सिचव �ी देवान राई १ १९२०००।

३ �ा स �ी रामच�� राई ६ ४८००००।

४ वडा सिचव �ी रमेश पोखरेल २ ४३२०००।

५ वडा सिचव �ी तायाहाङ राई ५ १९२०००।

ज�मा १३९२०००।

१,३९२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२३ १०९।२०७८।३।९ 

मा�सक तथा वािष�क सिम�ा गो�ी वापत खच� लेखेको म�ये िन�नानुसार वठैकमा अनुप��थत िमितको समेत � ५४७५। वठैक भ�ा भु�ानी गरेको पाइयो । वठैकमा
उप��थत नभएको िदनको वठैक भ�ा रकम स�व��धतवाट असुल गनु� पन� �

�स नं कम�चारीको नाम र दजा� खुद भु�ानी वठैक िमित

१ अ हे व �ी राजेश दास १०९५। २०७७।०६।०४

२ अ हे व �ी स�तोष म�डल १०९५। २०७७।१०।०५

३ अ हे व �ी सुजा ख�का १०९५। २०७७।११।०३

४ अ हे व �ी खगे�वर व�जरा १०९५। २०७८।०१।०५

५ अ हे व �ी खगे�वर व�जरा १०९५। २०७८।०२।०३

ज�मा ५४७५।

५,४७५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२४ �यानीटरी �याड ख�रदः 
१७२।२०७८।३।२० 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 असल
हाइजेिनक �ोड�सन �ा �ल भ�पुर वाट १०६६६ थान �ितथान � ८१। का दरले ख�रद गरी � ८६३९४६। भु�ानी िदएको दे�खयो । ३ वटा आपूित�कता� संग दर रेट
माग गरी घटी दररेट पेश गरेको उ� आपूित�कता� छनौट ग�रएकोमा  सो औष�धको उ�पादक नभै िवतरक मा� रहेको पाइयो । साथै ख�रद ग�रएको �ा�ड पिन प�रिचत
�ा�ड दे�खएन । �ज�ा कै 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 ।

२५ ९२।२०७८।२।२९ 

सुधा�रएको चुलो ख�रद गरी िवतरण गन� काय��म अ�तग�त ७३ थान चुलो � ५५००। मा ख�रद गरी सूय�दय वायो�यास तथा उजा� िवकास क�पिन �लिमटेड मोरङवाट
वाट ख�रद गरी � ३०००००। भु�ािन भएको पाइयो । सो म�ये वडा नं २ मा १० थान र वडा नं ३ मा ९ थान िवतरण गरको भनी स�व��धत वडाको �सफा�रस संल�
भएकोमा ५४ थान चुलो िवतरणको भपा�ई संल� भएको पाइएन । भरपाई संल� नभएका चुलो िवतरणको भपा�ई पेश ह�नु पन� � 

२९७,०००

२६ करार कम�चारी 
– पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ करार कम�चारीलाई स�झौताको आधारमा ज�मा � १५१९८१९६।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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२७ �वक�य सिचव र स�ाहकार 
�देश नं १ अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५(पिहलो संशोधन समेत) मा यस �देशमा �थानीय तहका अ�य� र
उपा�य� �वक�य सिचव, स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन् ।�यसैगरी �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोक�एको भ�दा फरक
पदमा कम�चारी पदपूत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर गाउँपा�लका अ�य� र उपा�य�को िन�ज सिचवलाई िन�नानुसारको खच� ग�रएको छः

�यि�को नाम/पद मा�सक भु�ानी मिहनाको सं�या भु�ानी रकम

िन�ज सिचव खेमराज दाहाल १८०००। १३ २३४०००।

िन�ज सिचव िशवन राई १८०००। १३ २३४०००।

२८ दोहोरो सुिवधा 
पा�लकाका उपा�य� �ी गोमा मगरको नाममा एक मोटरसाईकल र एक �कूटी बुझेको दे�खएकोले एक जनाले एक सवारी मा� �योग गनु� पन� भएकोले एक सवारी साधन
िफता� गनु� पद�छ ।

२९ 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 । पा�लकाले यस वष� � ९९६०००।०० �ो�साहन भ�ा भु�ानी गरी खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न
गएको �.

९९६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३० बैठक भ�ा 
पा�लकाले यस वष� कम�चारी र पदा�धकारी बैठकको लािग � २२७७४१०। 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 बनाउँनु पद�छ ।

३१ �मण खच� 
�मण तथा अनुगमन खच� तफ�  � ४४९६१४५।०० खच� गरेकोमा पा�लकाले �मण अिभलेख अ�ाव�धक नराखेको, �मण आदेशह�मा न�बर नराखेको, केही �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 । �यसैगरी
अ�धकांश �मण िवल भु�ानीमा �जप भाडा गािड भाडा यातायात खच� � २०००।०० दे�ख � १५०००।०० स�म भरपाई राखी र फुटकर खच� � २०००।०० दाबी गरी
भु�ानी गरेको छ ।यसतफ�  पा�लकाले �यान िदई �मण अिभलेख तयार गनु� पन�, �मण खच�मा िमत�यिययता कायम गनु� पन� तथा आ�त�रक िनय��ण �णाली �भावकारी
बनाउनु पद�छ ।

३२ िविवध खच�ः 
िविवध खच� तफ�  � २० लाख ४० हजार भएकोमा अ�धकांश खच� खाजा खाना िचया होटल खच�मा भएको दे�ख�छ । िविवध खच�मा एकमु� � बीस हजार भ�दा कमका
�यान िवलह� राखी भु�ानी गरेको छ । उ� खच�ह�मा काय��म सं�या र िववरण उ�ेख नगरी खच� लेखेको पाईयो ।उदाहरण भौ नं ३४५ बाट िशव ए�ड शेपा� माईला
िचया ना�ता घरको � १९७७५०।०० लेखेकोमा उ� फम�ह�को नाममा भु�ानी नगरी �ोपराईटर तथा �यि�को नाममा चेक काटेकोले पा�लकाले पाट�को नाममा चेक
का�नु पद�छ । �यसैगरी खच� लेखेपिछ स�ब��धत फम� तथा पाट�को नाममा चेक नकाटी �ोपराईटरको नाममा भु�ानी गन� तथा कम�चारी र पदा�धकारीलाई सोधभना�
िदएकोले िविवध खच� तफ�  आ�त�रक िनय��ण आव�यक दे�ख�छ ।
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३३ िवलः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) मा खच�को िबल भपा�इ सिहतको लेखा रा�नुपन� र भु�ानी िदन �रत पुगे नपुगेको
जाँच गरी मा� भु�ानी िदनु पन�मा भौ नं ३७२।७८।३।२४ बाट मसल�द खच� जनाई खच� लेखेकोमा गो�वारा भौचर साथ खच� �मािणत ह�ने कुनै पिन िवल भरपाई संल�
नभएकोले खच� पु��ाई ह�ने �माण पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल ह�नु पन� �

४६७,८२०

३४ ि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� भौ नं २४७।७८।१।१५ बाट कोिपला राई पे�क� फछ�यौटमा � ३८२६०। को
इ��टमेट िवल संल� गरी फछ�यौट गरेकोले य�ता खच� फछ�यौट गदा� चेक जाँच गरी मा� भु�ानी तथा पे�क� फछ�यौट गनु� पद�छ ।

३५ स�कल िवजक पेश नभएकोः 
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 �

३११।७८।३।१५ टेकमाई�डस इ�टरनेट ५०५६ ई�टरनेट शु�क ३००००।

५०५७

३३६।७८।३।१८ मेडीवलड� इ�टरनेशनल १३ �ट� ेचर ख�रद ८४७५०।

ज�मा ११४७५०।

११४,७५०
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३६ भरपाई पेश नभएकोः 
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 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

२४९।७८।१।१५ रमेश पोखरेल सामान ढुवानी ८८०००। ढुवानी गन�को नामको भरपाई तथा बैक दा�खला नदे�खएको

८८,०००

३७ िवतरण भपा�इ पेश गनु�पन� 
– (गो.भौ.नं ३२१-७८/३/१६) - 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 बाल क�या मा िव वडा नं ४ का िव�ाथ�ह�लाई झोला िवतरण गन�को लािग २६३
थान �याग ख�रद वापत � २०००००। भु�ानी िदएकोमा िव�ाथ�लाई िवतरण गरेको भपा�इ पेश नभएकोले भपा�इ पेश गनु�पन� �.

२००,०००

३८ गत वष�को िवलः 
पा�लकाले भु�ानी िददंा िवल भरपाई तथा �रत पुगे नपुगेको जाँच गरी मा� भु�ानी िदनु पन�मा एस के ट� ेडस�को २०७७।१।३१ को � ९९९६०। को ई�धन िवल गो भौ
२४८ िमित २०७८।१।१५ मा भु�ानी वांक� �मािणत वेगर भु�ानी भएको िनयिमत ह�नुपन� �

९९,९६०

३९ दोहोरो भ�ा 
पा�लकाको देहाय बमो�जमका कम�चारी तथा पदा�धकारीले पा�लकामा बसेको बैठकमा सहभागी भएकोमा नमुना छनौट गरी सो अव�धमा �मण िवल संल� गरी �मण खच�
समेत बुझेको दे�खएकोले िन�नानुसार �मण खच� रकम असुल गनु� पन� �

गो.भौ.नं नाम �मण िववरण रकम कैिफयत

सहभागी भएको बैठक
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२५१ � प अ मान बहादरु
वन

०७७।१।१० दे�ख १२
िवराटनगर

१८८००। भौ नं ३१५ मा िमित ०७८।१।१० र ११ मा २ गरी ३ वािष�क नीित तथा
काय��म बैठक

२६४ � प अ मान बहादरु
वन

०७७।१।२४ दे�ख ३०
िवराटनगर

२५२००। भौ नं ३६६ मा िमित ०७८।१।२७ मा �थािनय सम�वय सिमितबैठक

७२ ले अ छ� ब बाँिनया ०७७।८।२६ दे�ख २८ वडा ९७६०। भौ नं १९१ मा िमित ०७७।८।२६ ८।२८ भौ नं ९९ मा ८।२८ मा २ पटक
��ताव मुलयांकन बैठक

१७८ ले प सुमन
अ�धकारी

०७७।११।२० दे�ख २५
िद�ेल

१५०००। भौ नं ३१५ मा िमित ०७७।११।२३ र २४ मा वािष�क नीित स�ब��ध बैठक

२६४ ले प सुमन
अ�धकारी

०७८।१।२४ दे�ख ३०
िवराटनगर गाईघाट

१२२५०। भौ नं ३६६ मा िमित ०७८।१।२७ मा �थानीय सम�वय सिमित बैठक

७२ सहायक पाच� रमेश
पोखरेल

०७७।८।२६ दे�ख २८
गाईघाट

८१७०। भौ नं १९१ मा ०७७।८।२६ र ८।२८ ��ताव मू�यांकन बैठक

भौ नं ९९ मा िमित ०७७।८।२८ मा २ पटक

१७८ सहायक पाच� रमेश
पोखरेल

०७७।११।२० दे�ख २६
िवराटनगर

१००००। भौ नं २३२ मा ०७७।११।२० ११।२४ मा नारी िदवस काय��म

भौ नं ३१५ मा ०७७।११।२३ र २४ वािष�क नीित स�ब�धी बैठक

२५१ सहायक पाच� रमेश
पोखरेल

०७७।१२।२० दे�ख २६
गाईघाट

८२००। भौ नं २७२ मा िमित ०७७।१२।१२ १२।२३ १२।२४ १२।२५ र १२।२६ मा
म�यका�लन खच� संरचना को बैठक

२०७ आलेप िदनेश ०७७।१२।४ दे�ख १२।१० १५२५० भौ नं ३६६ मा िमित ०७७।१२।५ मा �थानीय सम�वय सिमित बैठक
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आचाय�

ज�मा १२२६३०।

( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-०३-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

४० मम�त खच� 
पा�लकाले पेश गरेको खच�को फाँटवारीबाट यस वष� सवारी साधन मम�त खच� तफ�  � ९७७९५०।०० खच� भएको दे�ख�छ ।यस स�ब�धमा नमुना छनौटको आधारमा
प�र�ण गदा� देहायनुसारका �यहोरा दे�खएका छन् ।
• सवारी साधनको गुण�तरय�ु �भावकारी मम�त संभार तथा संर�ण काय� �यव��थत गन� संचालन तथा संर�ण गरी सो को मम�त तथा स�भार खच� स�ब�धी अिभलेख
रा�न म ले प फाराम नं ४१५ �योग गनु� पन�मा उ� फाराम �योग गरेको नपाईएकोले कुन सवारी साधन मम�तमा कित खच� भएको िववरण �ा� ह�न सकेन । सो अिभलेख
तयार नगदा� सवारी साधनको संचालन तथा संर�णमा सम�या दे�खन सिकने तथा यथाथ� खच� समेत यिकन नभई अिनय���त �पले ह�न स�ने भएकोले ��येक सवारी
साधनको मम�त खच� दे�खने गरी अिभलेख रा�नु पन�
• सवारी साधन मम�तको लािग �वीकृत मम�त आदेश अनुसार मा� मम�त गराई सोको आधारमा िवल भु�ानी तथा खच� ले�नु पन�मा सो िवप�रत मम�त आदेश वेगर
पाट�लाई भु�ानी नगरी कम�चारी तथा पदा�धकारीलाई िवलको आधारमा मम�त खच� भु�ानी गरेको पा�लकाले सवारी साधनको मम�त अिभलेख तयार गरी अ�ाव�धक
रा�नु पद�छ ।
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४१ ई�धन 

पा�लकाले पेश गरेको खच�को फाँटवारीबाट यस वष� ई�धन खच� तफ�  � १९०३२८२।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 ई�धन स�लायरस� एस के
ट� ेडस�लाई भौ न २३१ बाट � १०००६४। भौ न ३०५ बाट �५०००००। भौ न ३८५ बाट � २९९८४५।िवल मा� संल� गरी खच� लेखेको छ ।
• 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 ।

४२ �ज�सी 
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 खाताह� �मािणत नभएकोले �ज�सी तथा ख�रद भएका साम�ीको खच� खाता पाना �मािणत गनु�पन� र साव�जिनक
स�प�ी �यव�थापन �णाली (PAMS) लागू गनु� पन�मा लागू नगरेकोले लागु गनु� पद�छ ।

४३ 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 ।
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४४ िवतरण मुखी काय��म 

�थानीय तहले योजना छनौट गदा� रोजगारी सृजना ह�ने जनताको जीवन�तर उठाउने, आय आज�नसंग ��य� स�ब�ध भएका र पूवा�धार िवकासका योजनाह�को
छनौटमा �यान िदनुपद�छ । पा�लकाले संघीय सरकारवाट �सिमत �ोत �ा� गन� र आ�नो आ�त�रक �ोत पिन �सिमत रहेको अव�थामा �सिमत �ोतको अ�धकतम
उपयोग ह�ने गरी उ�े�खत िवषयह�मा के���त भई योजना काया��वयन गनु�पन�मा िवतरणमुखी योजनाह� संचालन गरेको दे�खयो । जुन योजनाह�ले राि�� य अथ�त��मा
उ�ेखिनय योगदान पुया�उने दे�खदनै । अत मा�सक, चौमा�सक वािष�क �ितवेदन �लई स�झौता तथा संचालन काय�िव�धमा तोिकए बमो�जम अनुदान रकमको सुद�ुयोग
भए नभएको अनुगमन ह�नु पद�छ । वािष�क बजेट काय��ममा उपा�य��यू काय��ममा एकमु� �१४ लाख छु�ाई पिछ पटक पटक िनण�य गरी िवतरण गरेको पाईयो ।
केही उदाहरण िन�नानुसार छन

भौ.नं./िमित िववरण रकम

२०७८।३।२४ एक समूहलाई कुटानी िपसानी िमल १५८०५०।

४५ अनुदान 

भौ नं २९०।७८।३।२ बाट शंखे�वरी मा िव २०७८।२।७ दे�ख ३।५ स�मको काया�देश िदई +२ क�ा संचालन खच�को लािग सोझै िनकासा िदएकोमा िश�क तथा
संचालन खच�का लािग िनयिमत िनकासा ह�ने भएकोले थप िनकासा िदने र उ� िनकासालाई पु�याई गन� कुनै पिन िववरण पेश नभएकोले � ३०००००।०० असुल भई
दा�खला गनु� पन� �

३००,०००

४६ काय��म संचालन 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली,२०७७ को िनयम ३९(७) र (८) मा काय��म संचालन गदा� काय��मको लागत अनुमान अ�धकार �ा�
अ�धकारीबाट �विकत गरी सोही आधारमा खच� गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले संचालन गरेका काय��मह�मा लागत अनुमान वेगर पे�क� िदने तथा खच� गन� गरेको
पाईयो । उदाहरणका लािग वडा नं २ काय��ममा खेलकुद काय��म �यव�थापन वापत � १५००००।०० खच� तथा भौ नं १५२।७७।११।१९ बाट खेलकुद काय��मको
खच� लेखेकोमा काय��मको ढाँचा र लागत अनुमान वेगर खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।
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४७ िव�ुत महशुलः 
पा�लकाले काया�लयले िव�ुत �ा�धकरणलाई समयमा नै भु�ानी गदा� छुट �लन सिकनेमा िढला गरी िव�ुत महशुल भु�ानी गदा� ज�रवाना ितरेको पाइयो । उदाहरणका
लािग भौ नं ११६।७७।११।४ बाट िव�ुत मीटरह�को महशुल भु�ानी गदा� � २६३५ ज�रवाना ितरेको छ । उ� खच� रकमले थप �ययभार पारेको दे�खएकोले
आ�त�रक िनय��ण सुधार गरी समयमै िव�ुत महशुल भु�ानी गरी छुट �लई लाभ �ा� गनु� पद�छ ।

४८ 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 बहाल कर

३४८।७८।३।२२ देवान राईको पे�क� फछ�यौटमा गाडी भाडा � ५००००।० ५०००।

३८८।७८।३।२४ तयाहाङ राई पे�क� फछ�यौटमा िवल � ७४०००।० १११०

ज�मा १११०। ५०००।

( उ� बे�जु रकम � ५००० काया�लयको िमित २०७९-०३-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

१,११०
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४९ सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा काय��म अ�तग�त भ�ा िवतरण गदा� सामा�जक सुर�ा भ�ा िव�रण काय�िव�ध, २०७७ को �ावधान बमो�जम गनु�पद�छ । सामा�जक सुर�ामा यस वष�
�. ३५५२२२०८/ खच� भएकोमा दे�खएका �यहोराह� िन�न अनुसार छन् । • पा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा िव�रण काय�िव�ध, २०७७ को 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 । एम आई एस लग इन माफ� त भरपाई �ितवेदन पा�लका
तथा वडा समेतबाट गरेको ि��ट गरेको दे�खदाँ यसको यथाथ�तामा आ�व�त ह�न स�ने दे�खदनै । तसथ� भरपाई �ितवेदन अनुमािनत बजेटको आधारमा पे�क� माग गदा�
�योग ह�ने ढाँचामा उ�ेख ह�ने सं�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, २०७७ को 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 ६ वडा
रहेकोमा फोटो सिहत र�ज�टरमा अिभलेख राखेको छैन । एम आई एस �स�टममा लाभ�ाहीको अिभलेख राखे पिन लाभ�ाहीको फोटो र नाग�र�ाको कपी उपलोड गरी
राखेको दे�खएन । �यसै गरी मृ�य ुदता� बसाई सराई अिभलेख तथा लगत क�ा गनु� पन� अिभलेख अ�ाव�धक नभएकोले भ�ा िव�रण स�ब�धमा आशव�त ह�न सिकने
दे�खदनै । • सामा�जक सुर�ा भ�ा िव�रण स�ब�धमा पारदिश�ता तथा जवाफदेिहता कायम गन� सुर�ा भ�ा िव�रण काय�िव�ध, २०७७ को प�र�छेद ७ बमो�जम
देहायनुसार गनु� पन�मा सो अनुसार नगरेकोले काय�िव�धमा तोिकए अनुसार गन� पन�मा दफा ३१ बमो�जम सामा�जक सुर�ा भ�ा िव�रण काय��ममा भएको िनकासा तथा
खच�को चौमा�सक �पमा सिम�ा गनु� पन�मा नगरेको • 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 ।
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५० सामा�जक सुर�ा 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� तथा सं�थाले 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
सनराईज ब�क, बराहपोखरी शाखालाई देहायनुसारको सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� िदइएको पे�क� पे�क� फछ�यौट गनु� पन�मा देहायनुसार फछ�यौट गन� बाँक� रहेको
पे�क� �

भौ नं, िमित िक�ता पे�क� गएको ब�कको नाम पे�क� रकम

९।७८।२।६ दो�ो सनराईज ब�क, बराहपोखरी शाखा ११८२४१५४

१०।७८।३।२ ते�ो सनराईज ब�क, बराहपोखरी शाखा ११९८६९३६

ज�मा २३८११०९०

२३,८११,०९०

५१ लगत क�ा 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िव�रण काय�िव�ध, २०७७ को बँुदा नं ११ मा �थानीय तहको अिभलेखबाट नाम हटाउनु पन� लाभ�ाहीको नाम वडाका अ�य� सद�य तथा
सिचवले घटना भएको जानकारी अनुसार लाभ�ाहीको लगत क�ा गनु� पन� �य�था रहेको छ ।पा�लकाले �थम चौमा�सकमा लाभ�ाहीलाई नगद ैभ�ा िव�रण गरेकोमा
मृ�य ुभएको दोहोरो नाम नाग�र�ा भएको तथा अ�य कारणले िव�रण नभई िफता� गरेको रकम � ६४५५४८।०० संग स�ब��धत लाभ�ाहीको नामावली यिकन गरी एम
आई एस �णालीमा लगत क�ा गरेर मूल अिभलेख अ�ाव�धक गरी मा� बैकमा पठाउनु पन�मा सो नगरी भरपाई तथा फरवाड� िफड ब�कमा पठाउने गरेको दे�खएकोले
देहायनुसार दो�ो र ते�ो चौमा�सकमा यिकन गरी मा� पे�क� फछ�यौट ह�नु पद�छ ।

भ�ा �कार लाभ�ाहीको नाम वडा नं. ना. �ा. नं. लगतमा नाम क�ा गनु� पन�मा नगरेको

जे� नाग�रक ७० सरमाया मगर १ मृ�यू भइसकेको

जे� नाग�रक ७० पहलमान आले मगर १ ४७८।१७२३ मृ�यू भइसकेको
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जे� नाग�रक ७० जगमाया मगर १ १७६२ मृ�यू भइसकेको

जे� नाग�रक ७० र�न बहादरु मगर १ ६२५।१५४३ मृ�यू भइसकेको

जे� नाग�रक ७० नरमाया मगर ३ ९० र ८५ दोहोरो नाम नाग�र�ा

जे� नाग�रक ७० आन�द कु काक� ३

जे� नाग�रक ७० खडक ब नेवार ३

जे� नाग�रक ७० पृ�थमाया मगर ५ दोहोरो नाम नाग�र�ा

जे� नाग�रक ७० पदम ब खडका ५ बसाई सराई गरी गएको

जे� नाग�रक ७० �ेम ब मगर ५ मृ�यू भइसकेको

जे� नाग�रक ७० भ�माया राई ५ मृ�यू भइसकेको

जे� नाग�रक ७० मान बहादरु राई ५ मृ�यू भइसकेको

जे� नाग�रक ७० राजे�� ब मगर ५ दोहोरो

जे� नाग�रक ७० िवख� ब साक� ५ जे� द�लत ह�नु पन�

जे� नाग�रक ७० सुखमान राई ५ मृ�यू भइसकेको

जे� नाग�रक ७० राममाया राई ५ मृ�यू भइसकेको

िवधवा ��मता राई ५ बालिवकासमा जािगर
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क वग� मणी ब राई ५ मृ�यू भइसकेको

जे� नाग�रक ७० पदम ब राई ६ मृ�यू भइसकेको

जे� नाग�रक ७० शेर बहादरु राई ६ मृ�यू भइसकेको

५२ अनुदान कृिष, पशु, �वा��य, िव�ालय, खानेपानीः 
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 । 

५३ �कोप �यव�थापन कोष

१�।२०७�।२।११
: 
कोरोना रोकथाम िनय��णका लािग ईले�ट� ोलाइट एनालाईजर केिपटोल एक थान ख�रद गरी एमिवएम स�ज�कल ए�ड डे�टल हाउसलाई � ४०१३८९।५६ भु�ानी
ग�रएकोमा सो सामानको वजार मू�य नेपालमा � १९००००। मा� पन� दे�ख�छ । ख�रद ग�रएको उ� सामान वजार मू�य भ�दा � २११३८९।५६ वढीमा ख�रद
ग�रएको पाइयो । यसरी वजार मू�य भ�दा वढीमा ख�रद नग�रएको भनी �माण साथ पु��ाई ह�नु पन� �

२११,३८९.५६
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५४ २१।२०७८।३।११ 

�वारे�टाइन संचालन तथा �यव�थापनका लािग भनी � ४४००००। मू�यका २२ थान अ��सजन �स�ल�डर ख�रद ग�रएकोमा ित �स�ल�डरह� हाल पा�लका �टोरमा
नै मो�दात रहेको पाइयो । आवा�यकता पिहचान गरेर मा� ख�रद गनु� पन�मा नगरेको र हालस�म पा�लका �टोरमा नै रहेका �योग िविहन ह�न स�ने अव�था दे�खएकोले
�वा��य चोक�मा ह�ता�तरण गरी उपयोग ग�रनु पन� � 

४४०,०००

५५ धरौटी

यस तफ�  दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार रहेका छन्

५५.१ क) िफता�ः ( जुन �योजनको लागी धरौटी रा�खएको हो �योजन समा� भएपछी स�व��धतको धरौटी खातामा रहेको धरौटी रकम िफता� गनु� पद�छ । पा�लकाले धरौटी
खातावाट धरौटी रकम िफता� गनु�पन�मा गाउपा�लका चालु खातावाट गो भौ नं ३६४ िमित २०७८।३।२३ बाट रामसागर िव�डस�लाई � ३२२६२९। धरौटी िफता� गरको
पाइयो । �यि�गत धरौटी खातामा अधाव�धक गरी सािवकमा पँुजीगत खातावाट धरौटी खातामा िफता� धरौटी वरावरको रकम ट� ा�सफर नभएकौ �माण पेश गरी िनयिमत
ह�नु पन� � 

३२२,६२९

५५.२ (ख) आ�दानी वाँ�नु पन� : साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७१ मा धरौटी खाताको बैक �टेटमे�ट �ा� गरी �े�ता बाँक� रकम र ब�कमा बाँक� रकम
मा�सक �पमा िभडाई िहसाब िमलान गनु� पन�मा आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा �े�तामा � ९८६७८७।२७ र ब�क अनुसार � ९९३७८७।२७ दे�खएकोले फरक दे�खएको
� ७०००।०० आ�दानी बाँधी रा�नु पन� �
( उ� बे�जु काया�लयको िमित २०७९-०३-१३ को िनण�यानुसार �िति�याबाट फ�य�ट ग�रएको)

५५.३ (ग) कर समायोजन: भौ नं ७७।४।१ मा �संहवािहनी ई��जिनय�रंग व�स� इनज� �ा �लको काय� स�प� भई धरौटी िफता� गरेकोमा कर समायोजन पेश वेगर धरौटी रकम
िफता� गरेकोले कर समायोजन पेश गनु� पन� �

८६०,५६२

५६ पे�क� बाँक� ११,००९,०००
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�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� �.

�.सं पे�क� �लने �यि� / फम�को नाम पे�क�को �यहोरा पे�क� रकम

१. ८५ जनालाई � ४६५००। को दरले िदएको सुरि�त नाग�रक अवास काय��म ३९५२५००।

२. वडा सिचव कोिपला राई सुरि�त नाग�रक अवास काय��म ३२६५००।

३. वडा सिचव तायाहाङ राई सुरि�त नाग�रक अवास काय��म २८००००।

४. वडा सिचव देवान राई सुरि�त नाग�रक अवास काय��म ३४४०००।

५. वडा सिचव रमेश पो�ेल सुरि�त नाग�रक अवास काय��म २८००००।

६. वडा सिचव �िवना आचाय� सुरि�त नाग�रक अवास काय��म २८००००।

७. वडा सिचव रामच�� राई सुरि�त नाग�रक अवास काय��म २८००००।

८. �यू बालक�या �ा िव �ी �यू बालक�या �ा िव ज�ता पाता ख�रद ९६०००।

९ छोकमाला खोला जलउपभो�ा सं�था साना �सँचाई काय��म ८८५०००।

१० ओखरे खोला ब�दवुा रिमते ज उ स साना �सँचाई काय��म १२०५०००।

११ कटहरे फेमा खोला छ�ेटार ज उ स साना �सँचाई काय��म ६३५०००।
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१२ छपने खोला ज उ स साना �सँचाई काय��म ६१५०००।

१३ सावा खोला सा��बसे �सँचाई योजना साना �सँचाई काय��म १२३००००।

१४ अ स ई चोले�� चौधरी वडा १ ��थत गुठी तथा साव�जिनक �े�मा भएको अित�मण हटाउने काय��म ६०००००।

ज�मा ११००९०००।

सुरि�त नाग�रक आवास काय��म तफ�  िविनयो�जत रकम स�ब��धत लाभ�ाहीको खातामा भु�ानी ह�नु पन�मा आ�थ�क वष�को अ��यमा � १७९०५००।०० पा�लकाका
स�ब��धत वडा सिचवको खातामा िनकासा गरी रो�का राखेको रकम स��ब�धत लाभ�ाहीलाई भु�ानी ह�नु पन� अ�यथा स��त कोष दा�खला गनु� पन� दे�ख�छ ।

५७ अनुगमन तथा स�परी�ण 

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

६४०८३ ६४०८३

५८ अ�ाव�धक वे�जु 

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)

६४०८३ ० ४४६८० १०८७६३
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