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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनेु । 
 

(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 और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा कानूनी व्र्वस्था एवं नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षण मान, 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 प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

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

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष 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 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बरेुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म हनुे 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग छलफल 
समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् 
व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग 
परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू 
सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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        (बागमिी प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६५३ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

वाग्मिी गाउँपातलका, लतलिपरु । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.  र्स गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.5 करोड 44 लाख 88 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सो मध्र् ेअसलु गनुापने रू.60 लाख 77 हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुापने 
रू.4 करोड 31 लाख 21 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.23 लाख 72 हजार र पशे्की रू.29 लाख 18 हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषा रु. 
१४ करोड २३ लाख ६ हजार बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा सम्परीक्षणबाट रु. २ लाख १७ हजार फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि 
हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. १९ करोड ६५ लाख ७७ हजार रहेको छ । र्स पातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

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

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पशे्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनु ेकुन ै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 ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम सही र 

र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न गरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 

रार् सर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 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। 
 
  

         
 
 

                 (तरलोिन आिार्ा) 
       नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

वाग्मिी गाउँपातलका, लतलिपरु 

बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

54 90 54488 0 0 0 54 90 54488 6077 2372 43121 ० ० 45493 2918 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा सम्मको 

बाँकी 
समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

लतलिपरु १४२३०६ ० २१७ १४२०८९ ० ५४४८८ १९६५७७ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : वा�मती गाउँपा�लका, ल�लतपुर , बागमती गाउँपा�लका , ल�लतपुर

काया�लय �मुख KHAMBA RAJ RAI २०७७-५-२१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख तोयमी अ�ण राई २०७७-४-१

लेखा �मुख अजु�न दाहाल २०७७-९-१

लेखा �मुख DANDAPANI PAUDEL २०७८-५-१

बे�जु रकम ५४,४८७,५१३

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ५,०१,५२,२०३.४७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २५,५८,७३,४१५ चालु खच� २६,४६,१०,८३९.६

�देश सरकारबाट अनुदान ४,५०,०५,०४६ पँूजीगत खच� ८,१८,७३,२३३.८४

राज�व बाँडफाँट ५,२९,८१,११४.६९ िव�ीय/अ�य �यव�था ६,७६,७१,५३३.५९

आ�त�रक आय १,१७,५०,०७६.७

अ�य आय ७,०४,८६,४८६.३७

कुल आय ४३,६०,९६,१३८.७६ कुल खच� ४१,४१,५५,६०७.०३

बाँक� मौ�दात ७,२०,९२,७३५.२

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
बागमती गाउँपा�लका
लेखापर��ण ��तवेदन

२०७७।७८

�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ती स�िढकरण माफ� त िवधावयक�, कायाकारीणी र �याियक अ�यास सं�थागत गरी �थानीय सरकारको स�ालन गन� गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारको स�ालन गन�
काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वय �वध�न गद� �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता तथा उ�रदािय�व �वध�न गरी पारदिश�ता सुिन��चत गनु� गाउँपा�लकाको उदे�य रहेको छ । कुल �े�फल १११.४९ वग� िकलोिमटर रहेको
गाउँपा�लकामा ७ वडा तथा ३५ सभा सद�य रहेका छन ्भने जनसं�या क�रव १३०४९ हजार रहेको छ ।

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

आ.व. : २०७७/७८

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा आफैले गरेको �ाि�/भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) ८०,८२,४४,९२६.३७ ३७,००,८०,१३८.७६ ३७,००,८०,१३८.७६ ४२,४१,८०,५०७.५९ ४२,४१,८०,५०७.५९

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

८०,४२,२४,४४० ३६,५६,०९,६५२.३९ ३६,५६,०९,६५२.३९ ३७,२८,६३,३८१.२२ ३७,२८,६३,३८१.२२

११००० कर १०,०५,१५,३३० ५,२९,८१,११४.६९ ५,२९,८१,११४.६९ ९,२५,१३,४७३.२२ ९,२५,१३,४७३.२२

१३००० अनुदान ६६,३७,०९,११० ३०,०८,७८,४६१ ३०,०८,७८,४६१ २८,०३,४९,९०८ २८,०३,४९,९०८

संघीय सरकार ६०,७५,९४,११० २५,५८,७३,४१५ २५,५८,७३,४१५ २२,९२,४५,२५० २२,९२,४५,२५०

�देश सरकार ५,६१,१५,००० ४,५०,०५,०४६ ४,५०,०५,०४६ ५,११,०४,६५८ ५,११,०४,६५८

१४००० अ�य राज�व ४,००,००,००० १,१७,५०,०७६.७० १,१७,५०,०७६.७० ० ०

ख. अ�य �ाि� ४०,२०,४८६.३७ ४४,७०,४८६.३७ ४४,७०,४८६.३७ ५,१३,१७,१२६.३७ ५,१३,१७,१२६.३७

िवतरण गन� बाक� राज�व ० १३,५०,००० १३,५०,००० ० ०

कोषह� ४०,२०,४८६.३७ ३१,२०,४८६.३७ ३१,२०,४८६.३७ ४०,३२,३७८.३७ ४०,३२,३७८.३७

धरौटी ० ० ० ० ०

संघीय, �देश सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ४,७२,८४,७४८ ४,७२,८४,७४८

भु�ानी (ग+घ) ८३,६५,७५,०१७.२१ ३४,८१,३९,६०७.०३ ३४,८१,३९,६०७.०३ ३८,९८,४९,०८५.३१ ३८,९८,४९,०८५.३१
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ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ८३,२५,५४,५३०.८४ ३४,६४,८४,०७३.४४ ३४,६४,८४,०७३.४४ ३३,९०,५७,३५८.३१ ३३,९०,५७,३५८.३१

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८,३७,१८,१६० १५,४३,०२,२५६.६८ १५,४३,०२,२५६.६८ १५,८६,३६,९५७.९५ १५,८६,३६,९५७.९५

२२००० मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

४४,२१,१४,४२२ ८,९५,६५,२७१.४२ ८,९५,६५,२७१.४२ ६,६७,३६,१५९.२७ ६,६७,३६,१५९.२७

२४००० �याज, सेवा शु�क तथा
ब�क किमशन

० ० ० ६१,२०,८४४ ६१,२०,८४४

२५००० सहायता (Subsidy) १९,८८,७८० २,९६,९१२.५० २,९६,९१२.५० ५६,४५,५८७ ५६,४५,५८७

२६००० अनुदान १,०३,००,००० १,०२,३०,००० १,०२,३०,००० ० ०

२७००० सामा�जक सुर�ा १९,५०,००० ६,१४,००० ६,१४,००० ४,००,००० ४,००,०००

२८००० अ�य खच� २,११,२९,५५० ९६,०२,३९९ ९६,०२,३९९ ३८,४३,६२४ ३८,४३,६२४

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१७,१३,५३,६१८.८४ ८,१८,७३,२३३.८४ ८,१८,७३,२३३.८४ ९,७६,७४,१८६.०९ ९,७६,७४,१८६.०९

घ. अ�य भू�ानी ४०,२०,४८६.३७ १६,५५,५३३.५९ १६,५५,५३३.५९ ३८,९८,४९,०८५.३१ ३८,९८,४९,०८५.३१

कोषह� ४०,२०,४८६.३७ २१,०८,९१० २१,०८,९१० ३५,०६,९७९ ३५,०६,९७९

धरौटी ० ० ० ० ०

संघीय, �देश सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ४,७२,८४,७४८ ४,७२,८४,७४८

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�
बाक�

(४,५३,३७६.४१) (४,५३,३७६.४१)

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) (२,८३,३०,०९०.८४) २,१९,४०,५३१.७३ २,१९,४०,५३१.७३ ३,४३,३१,४२२.२८ ३,४३,३१,४२२.२८

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

५,०१,५२,२०३.४७ ५,०१,५२,२०३.४७
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वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (२,८३,३०,०९०.८४) ७,२०,९२,७३५.२० ७,२०,९२,७३५.२० ३,४३,३१,४२२.२८ ३,४३,३१,४२२.२८

ब�क तथा नगद बाक� ७,४८,१२,७३५.२० ७,४८,१२,७३५.२० ६,१४,४३,३६५.८९ ६,१४,४३,३६५.८९

३
उ�े�खत आ�थ�क कारोबारको �वीकृत सम�ीगत तथा ईकाइगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेश ग�रएको बािष�क काय��म एवं �गित िववरण समेतका कागजात र िववरण, �ल�खत �ितिन�ध�व प� तथा
आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ । लेखापरी�ण ऐन, २०७५ को दफा ४ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मानद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी
लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार तथा काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ । सारभूत �पमा उ�ेखनीय
नदे�खएका �यहोरा �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । उ�े�खत कारोवारको लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोरा स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका पदा�धकारीसँग िमित २०७८।१२।२१ मा छलफल गर� कायम
भएका �यहोरा �न�नानसुार रहेका छन ्।

४ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा ढु�ा, िग�ी वालुवा वापत �. २९०९०७३.००, मु. अ कर वापत �. ७४८६८०.००, अ�ीम कर वापत �. ८६३८७.०० र अ�य बढी भु�ानी भएको �. १,३८,९६०.०० गरी ज�दामा �.

३८,८३,१००.०० असुल भई स�ब��धत खातामा दा�खला भएको छ ।

५ िव��य िववरणः
यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा देहायमा उ�ेख छ । 

५.१ अनुसुिच १२ अनुसार अनुदान बापत �ा� रकम �. ३२,१५,५९,२११.०० म ले प फा न २७२ मा आ�दािन देखाउनु पन�मा �.३०,०८,७८,४६१.०० आ�दािन देखाएको
छ। �ा� आ�दािन भ�दा कम आ�दािन देखाएको �. २,०६,८०,७५०.०० को आ�दािन बा�ध िहसाब िमलान ह�नु पन� �................

२०,६८०,७५०

५.२ कर दा�खला नभएकोःिबिभ� िमितमा अि�म कर बापत �.४,५३,३७६.०० क�ी गरेको रकम संिघय राज�व खातामा दा�खला गरेको नदे�खइकोले कर क�ी गरेको रकम
राज�व खातामा दा�खला ह�नु पद�छ �..........

४५३,३७६

५.३ बढी �ज�मेवारी सारेकोःपा�लकाको गत वष�को मौ�दात बाँँक� �. ३४४७७०००.०० रहेको छ । पा�लकाले गत वष�को मौ�दात यस वष� �ज�मेवारी सानु� पन�मा �.

५०१५२२०३.४७ �ज�मेवारी सारेको छ । तग वष�को मौ�दात रकम भ�दा यस वष� �. १५६७५२०३.४७ बढी �ज�मेवारी सारेको छ ।

५.४ पा�लकाको स�पूण� आ�दािन तथा खच� िव��य िववरणमा समावेश भएको छैन । कोलेिनकावाट भएको आ�दािन तथा खच� िव��य िववरणमा समावेश भएको छैन ।
कोलेिनकावाट ह�ने आ�दािन तथा खच� देहायअनुसार छ । स�पूण� आ�दानी खच� सु�मा समावेश ह�नु पद�छ ।
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�. सं. िववरण खच� �. हजारमा

१ �देश पूवा�धार िवकास काय��म ७८८६

२ �थानीय तह �शासिकय भवन पूवा�धार िवकास काय��म १६४९७

३ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म ५२५२

४ ग�रबसंग िवषे�वर काय��म १२६२

५ सामा�जक सुर�ा ३५११९

ज�मा ६६०१६

६ अनुदान िफता�ः

६.१ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ मा आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको आ�त�रक �ोत तफ� को रकम �थानीय तहको संिचत कोष र संघ तथा
�देश तफ� को समानुपाितक तथा समपुरक अनुदान म�येको बाँक� रकम स�व��धत खातामा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले �देश तथा सँघको बजेटबाट खच� गरी
बाँक� रहेको देहाय अनुसारको �. ३६७९७६३१.०४ स�व��धत खातामा िफता� पठाएको दे�खयो । पूवा�धार िनमा�ण तथा सामा�जक सेवा �े�को िवकासमा काय� गन� �ा�
भएको रकम स�व��धत �योजनमा उपयोग नगरी िफता� गरेको उपय�ु दे�खएन । समयमा ठे�का �यव�था तथा काय��म काया��वयन योजना तयार गरी िनकासा उपयोग गन�
गरी सुधार गनु�पद�छ ।

�.सं िववरण िफता� रकम

१ संिघय सशत� अनुदान ३०५०८४३६.७०

२ �देश सशत� अनुदान ३८४००६०.३४

३ �देश िवषेश अनुदान २२७५४४७

४ �देश समपुरक अनुदान १७३६८७

ज�मा ३६७९७६३१.०४

६.२ संघीय सरकारवाट पा�लकालाई �ा� भएको शसत� अनुदान खच� भई �. ३०५८८२६६.७० बाँक� रहेको िव��य �ितवेदनवाट दे�ख�छ । तर पा�लकाले उ� बाँक� रकम
म�ये िमित २०७८।५।३० मा �. ३,०५,०८,४३६.७० मा� संघीय संिचत कोष िफता� पठाएको छ । िफता� पठाउन नपुग � ७९८३०.०० संघीय संिचत कोषमा दा�खला ह�नु
पद�छ �..............

७९,८३०
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७ आ�त�रक िनय��ण �णालीः
आ�त�रक िनय��ण �णालीका स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

७.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ मा आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन� �यव�था रहेको छ । आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानूनमा
समेत उ� �यव�था उ�ेख छ ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ मा �थानीय तहबाट ग�रने काय�का स�व�धमा स�पमदनग�रने काय� िनयिमत, िमत�ययी �भावकारी र द�तापुण�
�पमा स�पादन गनु�पन� �णालीको गाउँपा�लका अ�य�, �ज�ा सम�वय सिमित �मुख वा �ज�मेवार अ�धकारी तोक� अनुगमन गन� �यव�था रहेकोमा पा�लकाले
आ�त�रक िनय��ण �णालीको �भावकारी �यव�थापन गन� सकेको दे�खएन ।

�थानीयसरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� �यव�था रहेकोमा
पा�लकाले िवगतमा त�या� तयार गरेको भएपिन अव�ध यिकन गरी अ�याव�धक गरेको पाइएन ।
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको सु� स�टवयरले जेनेरेट गरे अनुसारकोवािष�क �ितवेदन �देश लेखा इकाई काया�लयमा पठाउने गरेपिन
सो स�व�धमा भएका थप �गितका स�व�धमा लेखा�न गरेको पाइएन ।
पा�लकाले भु�ानी अिभलेखका आधारमा सु� स�टवेयरमा काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको जनाए पिन बह�बिष�य योजना �वीकृत गरी अिभले�खकरण
गरेको दे�खएन ।
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यसको उपय�ु �यव�थापन गरेको
दे�खएन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानको िववरण तयार गरी सहायक �ज�सी खाता राखेको जानएपिन वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समानको अिभलेखमूल �ज�सी खातामा
अ�याव�धक गरेको दे�खएन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन� उ�ेख गरेकोमा सुझाव काया��वयन गरेको दे�खएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गरेको दे�खएन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ मा पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता
�ा� ह�ने गरी दता� गरेको दे�खएन ।
योजना �यव�थापनमा सकारा�मक �भाव कायम गन� गरी वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको दे�खएन ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा
पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा पा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी
िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको
अिभलेख अ�याव�धक गरेको दे�खएन ।
नगदी र�सद िनय��ण र िन�य�ल गन� �णाली �यव�थापन गरेपिन थप सुधार गरेको दे�खएन ।
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अधुरा आयोजनाको सिम�ागरी उपल��ध मापन गरेको दे�खएन । यसबाट अधुरा आयोजनाको काया��वयनमा िदशािनद�श ह�न सकेको दे�खएन ।

७.२ सूचना �िवधी प�ितःसूचना �िवधी िनय��ण वातावरणमा काया�लयको कारोवारस� स�ब��धत लेखापालन, अिभलेख, �ितवेदन लगायतका सूचना �िव�धस� स�ब��धत
�णाली �यव�था (application control), �वेश िनय��ण (access control) लगायतका िवषय समावेश ह��छन् ।

पा�लकाको सूचना �िवधी प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� ह�नुपन�मा पा�लकाले राज�वा उठाउन स�टवेरको �योग गरेको
तथा राव�व सूचना �यव�थापन �णालीको �यव�थापन र िनय��णमा काया�लयको पह� ँच दे�खएन । यसबाट पालीकाको आ�त�रक आय लेखा�नका स�व�धमा भरपद�
अनुगमन �णाली तयार गरेको दे�खन आएन । पा�लकाले सँकलन के�� बाट �ा� िववरणको आधारमा मा� आय लेखा�न गन� गरेको छ । �णाली �यव�थापनमा समेत
पा�लकाको पह� ँच ह�नेगरी सुधार गनु� पद�छ ।
सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन गदा� स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार गरी म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम �योगकता�,
िनय��णकता� लगायतको अिभलेख कायम ह�नेगरी काया��वयन गनु�पन�मा गरेको दे�खएन ।
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�यरुी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरी �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा रा�नुपन�मा लेखापरी�ण अव�धमा
उ�े�खत �यहोराको �माण पेश ह�न आएन । यसबाट से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधीका स�व�धमा जो�खम भई अिभलेख भएकोआ�दानी रकम हराउने तथा
अिभलेखमै नदे�खई आय लेखा�नमा समेत नआउने अव�था रह�छ। यसमा पा�लकाले सुधार गनु�पद�छ ।
फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था ह�नुपन� असल अ�यास रहेको छ । पा�लकाले यस स�व�धमा छु�ै गरी भरपद� �यव�था गरेको
�माण पेश गरेको छैन । �सगास वा सु� ज�ता एकभ�दा बढी काया�लयमा �योग ह�ने स�टवेयरका स�ब�धमा सेवा स�ालक िनकयलेनै िनय��ण गन� र पा�लकले
स�ालन मा� गन� गरेको नकारी िदएको छ । भरपद� वकै��पक �यव�था सुिन��चत गनु�पद�छ ।

७.३ �मणकाय� �यव�थापन :�मण खच� िनयमावली, २०६४ मा कम�चारी �मणको अिभलेख अ�याव�धक गरी रा�नुपन� �यव�था छ । यस काय�को आ�त�रक िनय��णका लािग
मलेप फारामको �यव�था गरेको छ ।

�मण खच� िनयमावली, २०६४ मा पा�लकावाट �मण आदेश �लई �मण गन� कम�चारीका स�व�धमा म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका
लािग म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� अनुगमन तथा �मण काय�मा खच� गरेको िव��य िववरणबाट दे�ख�छ
। िविभ� कम�चारीले िविभ� �थानमा �मण गरेको �मण आदेश र �मण िवल अनुसार खच� लेखेपिन �मण अिभलेख राखेको छैन । साथै ते�रज तयार नग�र एउटै
गो�वरा भौचरबाट अनुगमन तथा मु�याँकन, स�वा तथा �मण भ�ा ज�ता खच� एकमु� �पमा ले�ख �मण �ितबेदन संल� नगरी भु�ानी गरेको छ। यसबाट अनुगमन
तथा मु�याँकन काय��म �भावकारी भयो भ�े आधार भएन । उ� खच� गदा� �मण गन� �यि�को �प� �यहोरा दे�खने ग�र अिभलेख राखेको छैन । यसबाट आ�थ�क
वष�को अ�तमा कम�चारी �मण अव�थाको मु�या�न गन� स�ने दे�खएन । साथै �मणबाट िनधा��रत उदे�य �ा� भए नभएको साथै खच� �भावकारी भए नभएको
परी�ण गन� सिकएन । पा�लकाले �मण अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ ।
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सोही िनयमलीमा �मण पे�क� �लने कम�चारीले �मणबाट फक� आएपिछ म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन पेश गनु�पन� र �ितवेदन �ा� भएपिछ
�मणको उपल��ध मापन गरी �ज�मेवार पदा�धकारीले पे�क� फ�य�ट गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस अनुसारको �मण �ितवेदन �लई अिभले�खकृत गरेको छैन
। यसले आ�त�रक िनय��ण �यव�था कमजोर देखाएको छ । य�तो अव�थामा सुधार गनु�पद�छ ।

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

पा�लकाले सवारी साधन मम�त, ई�धन खपतको अव�था ज�त �यहोरा खु�नेगरी म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक रा�नु पद�छ ।
लेखापरी�णको �ममा परी�ण गदा� लगबुक राखेको तथा समय �म अनुसारको अिभलेक द�ु�त ह�नेगरी अ�याव�धक गरेको पाइएन । सवारी साधनको वा�तिवक
अव�था खु�ने गरी म. ले. प. फाराम ९०५ अ�याव�धक गनु� पद�छ ।
पा�लकाले सावारी साधन तथा मेिशनरी मम�त गदा� म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जमको मम�त अिभलेख रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले सावारी साधन तथा मेिशनरी
मम�तमा यस वष� पूजीगत स�प�� िशष�कोमा खच� गरेको िव��य िववरणबाट दे�ख�छ । सव ै िक�समको मम�तको अव�था दे�खनेगरी मम�त अिभलेख राखेको छैन ।
यसवाट य�ता साधन िव�थािपत तथा �ललाम गदा� साथै िव��य िववरणमा वा�तिवक मु�य लेखा�न गन� सम�या ह�ने दे�ख�छ । य�तो असर उ�प� नह�ने गरी सुधार
गनु�पद�छ ।

७.५ बे�जु लगत :आ�दानी खच� लेखा�न तथा िव��य िववरण तयारी लगायत काया�लयको ��येक तहमा �योग ह�ने काय� अिभले�खकरण गन� महालेखापरी�कको काया�लयले
�वीकृत गरे अनुसारका म. ले. प. फारामह� �योग गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले लेखापरी�णबाट उठेका बे�जुको अिभले�खकरण गरी बे�जु लगत रा�नुपद�छ । पा�लकाले
केही म ले प फारमह� राखेपिन अ�ाव�धक गरेको दे�खएन ।

म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत राखेको दे�खएन ।
म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत लगत तयार गरेको पाइएन ।
म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख तयार गरेको छैन ।
म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन तयार गरेको छैन । म. ले. प. फाराम अ�ाव�धक नह�दा वे�जुको वा�तिवक अव�था यिकन नह�ने ह� ँदा
िनयमानुसार सुधार गद� जानु पद�छ ।

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

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

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

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

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

९ बजेट तथा काय��मः

९.१ पँुजीगत चौमा�सक खच�ःआ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश
गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले 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 ।

िववरण ज�मा खच� �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आसाढको खच�

पँु�जगत खच� ८१८७३२३३.८४ ६९५९९९२ २३८७६१५.८४ ७२५२५६२६ ६३५२१४२९
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९.२ �े�गत बजेटः�थानीय तहको वािष�क योजना तथा वजेट तजु�मा िद�दश�नको ५.१ मा सामा�जक िवकासका िश�ा, �वा��य, खानेपानी तथा सरसफाई, सं�कृित �व��न,

ल�िगक समानता तथा सामा�जक समावेशीकरण ज�ता सामा�जक िवकास तथा पूवा�धार �े�मा समानुपाितक �पमा वजेट �यव�थापन गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले िन�न
�े�मा िविनयोजन गरी खच� गरेको छ । ��येक वष� �थीर �पले �ाथिमिककरणका �े� िनधा�रण गरी काय��म र वजेट �यव�थापन गरेको छैन। यसवाट सुशासन र आ�थ�क
िवकासका �े� �यून बजेट �यव�थापन गरीखच� गरेको छ । बजेट �यव�थापनको ता�लकागत िववरण देहायमा उ�ेख छ । �ाथिमिककरणका �े� िनधा�रण गरी बजेट
�यव�थापन गनु� पन� दे�ख�छ ।

�स.नं. �े�/उप �े�/मु�य काय��म िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�क िवकास २५६३४२९८.०० १७६४६०५६.०० ५.०९

२ पूवा�धार िवकास १५०,४४८,४५५.८४ ७०,२१७,३४८.८४ २०.२७

३ सामा�जक िवकास ५५८,९६४,९५०.०० १८५,८४०,६४४.९६ ५३.६४

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ९,२००,०००.०० ५,७२३,९६१.५० १.६५

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ८८,३०६,८२७.०० ६७,०५६,०६२.१४ १९.३५

कुल ज�मा ८३२,५५४,५३०.८४ ३४६,४८४,०७३.४४ १००.००

१० सेवा �वाहः

१०.१ नाग�रक वडाप� :सुशासन (�यव�थापन तथास� चालन) िनयमावली, २०६५ िनयम १४ मा सव�साधारणलाई सेवा �दान गन� वा जनस�पक�  कायम गन� ��येक सरकारी
काया�लयले काया�लय प�रसरिभ� सवलेै दे� ने उपय�ु ठाउमा नाग�रक वडाप� रा� नुपन� �यव�था रहेको छ । नाग�रक वडाप�मा सेवा �ा� गन� सेवा�ाहीले पेश गनु�पन�
कागजात, सेवा�ाहीले सेवा स�व�धमा गरेका गुनासो सु� ने अ�धकारीको पद र नाम, सेवा �वाहको �ाथिमकता र �ितपूित� �ा� ह�ने वा नह�ने सेवाह� समेत खुलाउनुपन�
�यव�था छ । पा�लकाको नागरीक बडाप�को अ�ययन गदा� पा�लकाले काया�लय प�रसरमा नाग�रक बडाप� राखेपिन सेवा�ाहीले उदे�य अनु�प �योग गरे नगरेको अनुगमन
गरेको छैन । बडाप�को �भावकारी काया��वयन गराई सेवा �वाहमा सर�लकरण गनु� पद�छ । िनयमावलीको िनयम १४(ङ) नाग�रक वडाप�मा �ितपूित� �ा� ह�ने । नह�ने सेवा
िकटान गरी उ�ेख गनु�पन� �यव�था रहेको छ । यसै आधारमा �ितपूित� सिहतको नाग�रक वडाप� �यव�थापन िनद�िशका, २०६९ समेत काया��वयनमा रहेको छ । पा�लकाको
काया�लय प�रशरमा राखेको र वेभ साइटमा भएको नाग�रक वडाप�को अ�ययन गदा� पा�लकाको वडाप�मा �ितपूित� स�व��ध �यहोरा समावेश गरेको छैन । िनद�िशकाको नं ६
मा �िमकको एक िदनको �यूनतम पा�र�िमकको दरमा नघटाई अ�धकतममा �. ५ हजार स�म �ितपूित� िदने र �ितपूित�को रकम त�काल सेवा �दान नगन� �ज�मेवार
कम�चारीबाट अशुल उपर ग�रने �यव�था गरेको भएपिन अ�धकांस सेवा�ाहीलाई यस स�व�धमा जानकारी नभएको, वडाप�मा उ� �ावधाननै समावेश नगरेको र �ितपूित�
�लन सेवा �ाि�मा िढलाई भई �ित भएको तीन िदनिभ� िनवेदन गन� र िनवेदन दता�को ७ िदन िभ� टुंगो लगाउने र पुनरावेदनको समेत झ�झिटलो �ि�या रहेकोले वडाप�
अनुसार सेवा �ा� नह� ँदा समेत नाग�रकले �ितपूित�का लािग िनवेदन गन� गरेको दे�खएन ।

१०.२ गुनासो �यव�थापन : सुशासन (�यव�थापन तथा स� चालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम २० मा गुनासो �यव�थापनका लािग काया�लयमा गुनासो सु� ने अ�धकारी (नोडल
अ�धकृत) तो�नुपन�, गुनासो �लन िनशु�क टे�लफोन, अनलाइन सेवा ज�ता उपय�ु मा�यमको �यव�था गनु�पन�, गुनासो �ा� भएको २४ घ�टािभ� नोडल अ�धकृतले
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�यव�थापनका लािग सुझाव सिहत काया�लय �मुख सम� पेश गनु�पन�, गुनासो �यव�थापनका लािग काय�लय �मुखले त�काल आदेश िदनुपन� र आदेश भएकोमा गुनासो
�यव�थापन गरी गुनासोकता�लाई जानकारी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाको �थलगत �मण गरी जानकारी �लदा गुनासो सु� न नोडल अ�धकृत तोकेको पाइएन । गुनासो
�लन उजुरी पेिटका, टे�लफोन, एस एम एस, इमेल, �ल�खत उजुरी, मौ�खक उजुरी म�ये कुनै एक वा सव ैिव�ध �योग गन� सिकने भएकोमा उजुरी पेटीका राखेको भएपिन
उजुरी उजुरी समाधानका स�व�धमा गरेको काय�को अिभले�खकरण गरेको दे�खएन । �ज�मेवार पदा�धकारी र कम�चारीले गुनासो अिभले�खकरण गरी सामाधान गन� र
समाधानको जानकारी िदई सो को समेत लगत रा� ने काय�लाई कम �ाथिमकतामा राखेको कारण पा�लकाले गत िवगतमा कित गुनासो �ा� गर् यो र कितको समाधान भयो
भ� ने अिभलेख तयार गन� गरेको छैन । पा�लकाले गुनासो �यव�थापन संय�� तयार गन� र �लिपव� गन� नसकेको अव�था छ । पा�लका गुनासो र पृ�पोषण �लने स�य��
कमजोर रहेको पाइयो । यसबाट पा�लकाह� सेवामा सुधारका �े�ह� वारेमा अनिव� ह�ने अव�था छ ।

११ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः

११.१ दरब�दी तथा पदपूित�ः �थानी सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �य�थापन
सव��णका आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ ।
�थाई, अ�थाई करार तथा अ�य कम�चारीको िववरण माग गरेकोमा अ�ाव�धक िववरण पेश भएन । �यसैगरी सोही ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर
�हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�ट� ी�सयन, चौिकदार, म�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करार सेवाबाट कम�चारी �लन सिकने �यव�था गरेको
छ । िववरण तथा त�या� पेश नभएकोले जनशि� �यव�थापनका स�व�धमा िव�लेषण गन� सिकएन ।

११.२ तलबी �ितवेदन :िनजमती सेवा ऐन, २०४९ मा तलब र �ेड भु�ानी िदँदा पारीत �ेडलाई िनजामती िकताबखाना, कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय वा आ.ले.प.शाखाबाट
�ेड िभडान गरेर तलबी �ितवेदन पारीत गरी तलब भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । यस आ.व.मा चालुतफ� बाट तलबमा खच� ले�दा तलबी �ितवेदन पा�रत गरेको दे�खएन ।
तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलव खच� ले�दा तबल तथा �ेड रकम यिकन गन� सिकएन । समयमा तलवी �ितवेदन पा�रत गन� तफ�  पा�लकाले �यान पु�ुपन� दे�ख�छ।

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

१२ कानून िनमा�ण र �याय स�पादनः

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



https://nams.oag.gov.np13 of 43

�.स. िववरण सं�या

१ ऐन १०

२ िनयमावली ४

३ िनद�िशका/ मापद�ड ७

४ काय�िव�ध ३३

ज�मा ५४

१२.२ �याय स�पादन : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको बारेमा �यव�था गरेको छ । सिमितमा
परेको उजुरी म�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार गत बष� फ�य�ट
वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� मु�ा २ र यो बष� ११ िववाद दता� भएकोमा ११ वटा मु�ा कारवािह िकनारा लगाई २ वटा बाँक� रहेको दे�ख�छ । �यायीक
सिमितको काय� स�व��ध िववरण देहायमा उ��ख छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

� स िववरण सं�या

१ गत आ ब को बाँक� २

२ ०७७-०७८ मा थप भएका मु�ा ११

३ फ�यौट भएका मु�ा ११

४ बाँक� मु�ा २

५ फ�यौट भएका म�ये अदालत गएको ०

१३ कोिभड १९ �यव�थापनः 
पा�लकाले सँघ तथा �थानीय तहको बजेट िविनयोजनवाट �ा� आ�दानी समेत �कोप �यव�थापन कोषमा ज�मा गरी सामा�ी ख�रद, आइसोलेशन स�ालन, जी�खम भ�ा िवतरण, �वारे�टाइन स�ालन ज�ता काय�मा
देहाय अनुसार �. ३०,३३,९४६.०० खच� गरेको छ । कोषबाट सामा�ी तथा सेवा ख�रद गदा� साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) को पालना नगरी टु�े ख�रद गरेको छ । माग आव�यकता अनुमान गन�
नसिकने साथै फरक फरक समयमा ससानो परीमाणमा खच� गनु�परेकोले टु�े ख�रद गनु�परेको काया�लयले जनाएको छ । कानुनी �यव�थाको पालना ह�नेगरी ख�रद गनु�पद�छ ।
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�. सं. िववरण रकम

�ा�ी

१ संघीय सरकार १००००००

२ �थानीय तहको बजेट िविनयोजनवाट ३०२०४८६

ज�मा ४०२०२८६

खच�

१ �वारे�टाईन हो��ड� से�टर �यवसथापन १७५०००

२ जनशि� प�रचालन ४४८९४१

३ औष�ध एवम् �वा��य उपकरण ४९९५०

४ अ�य खच� (मा�स, सेिनटाईजर, खाजा, खाना तथा जो�खम भ�ा ) १४३५०१९

मौ�दात १९११५७६

४०२०२८६

१४ आ�त�रक आयः
आ�त�रक आयको स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

१४.१ खािन खोला,बा�मित,खोला,म�य बगरको ढु�ा िग�ी बालुवा गाभेलको उ�खनन् िबि� र िनका�सका लािग २४४१८३२.६३ घन फुट �ित घन फुट �. ९।- का दरले मु. अ.

कर बाहेक �. २,१९,७६,४९३.०० र बालुवा खािन �े�को िनकािशको लािग मा� ८४७५५२.०१ घन फुट �ित घन फुट �. ६।- का दरले मु अ कर बाहेक �.

५०,८५,२१२.०६ ज�मा �. २,७०,६१,८०५.७१ को िमित २०७७।६।१३ मा ठे�काका लािग सुचना आ�ान भएको पाईयो । �थम पटकको सुचनामा ठे�काका लािग
कसैको पिन बोलप� दता� भएन । सोिह प�रमाणमा उ�खनन् िबि� र िनका�सका लािग दो�ो पटक िमित २०७७।७।२३ मा सुचना आ�ान भएकोमा दो�ो पटक पिन कसैको
पिन बोलप� दता� भएन । ते�ो पटक िमित२०७७।९।१५ मा खािन खोला,बा�मित,खोला,म�य बगरको ढु�ा िग�ी बालुवा �ाभेलको उ�खनन् िबि� र िनका�सका लािग
९६४११०.१२ घन फुट �ित घन फुट �. ९।- का दरले र खािन �े�को िनकािशको लािग २५०००० घन फुटको �ित घन फुट �. ६।- का दरले मु. अ. कर बाहेक दबैुको
गरी �. १,०१,७६,९९१.०० कोबोलप� आ�ान भयकोमा एक मा� �याबसािय अमिन क��ट��सन क�पिन �ा.�ल. को मा� बोलप� दता� भएको छ।
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१४.२ ढु�ा िग�ी बालुवाको �ित घन फुट मु. अ. कर बाहेक �. ९।- का दरले बोलप� आ�ान ह�नु पन�मा खािन �े�को ढु�ा िग�ी बालुवाको लािग मु. अ. कर बाहेक �. ६।- का दरले
बोलप� आ�ान भएको छ।जसले गदा� गाउँपा�लकालाई �. ७,५०,०००.०० र मु. अ. कर बापत �.९७,५००.०० कम आ�दानी ह�न गएको छ।

१४.३ �याबसाियसंग मु. अ. कर बाहेक �. १,०१,७६,९३१.०० मा िमित २०७७।१०।२४ मा भएको संझौता अनुसार देहाय अनुसार �याबसाियले रकम बुझाउने उ�ेख छ।

�थम िक�ता दो�ो िक�ता ते�ो िक�ता अ��तम िक�ता

२५ �ितशत २०७७ चै�को पिहलो ह�ा ३५ �ितशत २०७७ चै�को अ��तम ह�ा ३० �ितशत २०७८ बैशाख मसा�त स�म १० �ितशत २०७८ जे� १५ स�म

२५४४२३३.०० ३५६१९२६.०० ३०५३०७९.०० १०१७६९३.००

१४.४ �यवसायीले संझौतामा उ�ेख भए अनुसार रकम बुझाउनु पन�मा िमित २०७८ �ाबण २९ गते �.२८,५०,०००.००, २०७८।१२।२२ मा �. ७९००००.०० र २०७८।
१२।२३ मा �. २११९०१३.०० गरी ज�मा �. ५७५९०१३.०० मा� बुझाएको छ । गाउँकाय�पा�लकाको िमित २०७८।१२।२१ को ८०     औ बैठकको िनण�य अनुसार
कोिभड १९ को कारणले ठे�का संचालन नभएको भिन ५६ िदनको �. ४४१७९१८.९६ ( मु अ कर वाहेक) छु� िदने िनण�य गरेको छ । ठे�का संचालन नभएको पया��
कारण संल� नभएको तथा स�झौतामा समेत छु� िदने �यव�था नभएको ह�दाँ छु� िदए वापतको रकम असुल ह�नु पद�छ �........

४,४१७,९१९

१४.५ मु�य अिभबृि� कर बापत कूल स�झौता रकमको �. १०,१७६,९९१.०० १३ �ितशत ले ह�ने �. १३२३००९.०० म�ये �यवसायीले �. ७४८६८०.०० िमित २०७८।
१२।२१ मा आ�त�रक राज�व काया�लय ल�लतपुरमा ज�मा गरेको छ । �. ५७४३२९.०० बुझाउन बाँक� रहेको दे�ख�छ । मु अ कर िढलो बुझाएको र बुझाउन बाँक�
रकमको १० �ितशत �याज समावेश गरी ह�न आउने रकम आ�त�रक राज�व काया�लयमा ज�मा गरेको �माण पेश ह�नुपद�छ �..............

५७४,३२९

१४.६ �यवसायीले स�झौता अनुसार रकम नबुझाई िढलो गरी ब◌ुझाएको छ । िढलो गरी बुझाएको रकमको १० �ितशतले ह�ने �याज सिहत असुल गनु� पन�मा असुल गरेको छैन ।
�याज वापतको रकम असुल ह�नु पद�छ �..........

�थम िक�ता दो�ो िक�ता ते�ो िक�ता अ��तम िक�ता ज�मा

�. २५४४४३३.०० िमित
२०७८।४।२४ मा बुझाएको
४ मिहना १७ िदनको �याज
�. ९५५०३.००

३२१४५८० को िमित
२०७८।१२।२२ मा बुझाएको
११ मिहना २१ िदन को �याज
�. २९७३१७.००

�.३०५३०७९.०० िमित २०७८ चै� मसा�त स�म को
�याज �. २७६०३१.०० र दो�ो िक�ताको बाँक�
�.३४७३७६ को चै� मसा�त स�मको �याज �.

३४७३४.०० गरी जा�म �याज �. ३१०७६५.००

�१०१७६९३.००
को चै� मसा�त
स�मको �याज �.

९७८६६.००

�.

८०१४५१.००

८०१,४५१

१४.७ �थानीय तह िवभा�य कोषः �देशको आ�त�रक आय �यव�थापन गन� बनेको कर तथा गैर कर साज�व स�ब��ध ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढु�ा, िगि�, वालुवा, दरह�र
बह�रवाट उठेको शु�क म�ये ६० �ितशत �थानीय संिचत कोषमा राखी बाँक� ४० �ितशत �देश संिचतकोषमा दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले आ. व. २०७७।

३,०१३,८३२
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०७८ मा ढु�ा, िगि�, वालुवा, दरह�र बह�र वापत �. ७५३४५७९.०० उठाएको छ । उठाएको रकमको ४० �ितशतले ह�ने �. ३०१३८३२.०० �देश संिचत कोषमा
दा�खला गरेको नदे�खएकोले उ� रकम दा�खला गरेको �माण पेश ह�नु पद�छ �.........

१५ पदा�धकारी सुिवधाः

१५.१ पदा�धकारी सुिवधाः�थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा �थानीय तहका पदा�धकारी सद�य र सभाको सद�यले
आफु िनवा�िचत भए अनुसार अनुसुिच २ बमो�जम पद तथा गोपिनयताको शपथ �लई आ�नो पदको काम कारबाही शु� गरेको िमित दे�ख मा�सक सुिवधा पाउने �यव�था छ ।
वागमती �देश सरकारले �थम संसोधन िमित २०७७ वशैाख ३ मा राजप�मा �काशन गरेको उ� पदा�धकारी सुिवधा स�ब��ध ऐनको अनुसुिच १ मा उ�ेख भएको सुिवधा
मा� िदन िम�ने दे�ख�छ । यस पा�लकाले पदा�धकारीको बािष�क सुिवधा वापत �. ५९,९६,५००.०० भु�नी गरेको दे�ख�छ ।

१५.२ सवारी साधनः वा�मती गाउपा�लका िनवा�िचत पदा�धकारीह�ले �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन,२०७५ दफा ३ को अनुसुिच (क)

अनुसार गाउँपा�लका वडा अ�य�लाई सवारी साधन उपल�ध नभएमा मा�सक �. ४,०००.०० नगद पाउने �यव�था छ । गाउँपा�लकामा रहेका सवारी साधनको िववरण
अनुसार गाउपा�लका वडा नं. २ का वडा अ�य� �ी िवजय लो ले पा�लकावाट सवारी साधन र इ�धन खच� �लएको दे�खयो । सवारी साधन र इ�धन खच� वापत भु�ानी भए
प�चात पिन यातायात खच� वापत मा�सक �.४०००.०० ले १२ मिहनाको �. ४८०००.०० भु�ानी �लएकोमा दोहोरो सुिवधा वापत भु�ानी भएको रकम असुल गनु� पन�
�………………

४८,०००

१५.३ स�ाहकारः वा�मती �देश अ�तग�त �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी  ऐन, २०७५ पिहलो संसोधन समेतमा यस �देशमा �थानीय तहका
�मुख तथा उप �मुखले �विकय सिचब स�ाहकार रा�न पाउने �यव�था गरेको छैन । �यसैगरी �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा तोिकएको भ�दा
फरक पदमा कम�चारी पदपुत� गन� नह�ने उ�ेख छ । तर गाँउपा�लका अ�य� र उपा�य� िव� स�ाहकारको �पमा ३ जना िनयिु� गरी वािष�क � ७८७००० खच� गरेको
पाइयो ।

१६ िश�ा सेवाः
िश�ा सेवाको स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

१६.१ २०१ २०७८-३-२४ �यानीटरी �याडः सामुदायीक िव�यालयका छा�ाह�लाई िनशु�क �यानीटरी �याड िवतरण गन� स�टी हाइ�जन स�लायस�बाट ख�रद गरेको पाइयो । बषा�अ�तमा यसरी ख�रद
ग�रएका �यानीटरी �याड लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन िवतरण गरेको पाइएन । कुन कुन िवधालयको लािग कित मा�ामा ख�रद ग�रएको हो लागत अनुमान �वीकृत गरेको
पाइएन । ख�रद भएको उ� �यानीटरी �याड िवतरण ग�र भरपाई पेश ह�नु पन� �…………………

४९३,२३३

१६.२ िव�ालयको लेखापरी�णः पा�लका अ�तरगतका िवधालयले समयमा लेखापरी�ण गनु� गराउनु पन� �यव�था छ । गाउँपा�लका अ�तग�त ४६ सामुदाियक िव�ालयह� रहेकोमा
आ.ब २०७७।७८ को लेखापरी�ण �ितवेदन �ा� गरी गाउँपा�लकाले िदएको िनकासा र अनुदान समेत समावेस गरी िवधालयले िव��य िववरणमा समावेश गनु� पन�मा १४
वटा िव�ालयले मा� लेखापरी�ण गरी �ितवेदन तयार गरेका छन ३२ वटा िव�ालयको लेखापरी�ण गराइ �ितवेदन िदनु पन�मा नगरेकोले लेखापरी�ण ग�र �ितवेदन
िव�लेषण सिहत िव�ालयकको िनकास एिकन गनु� पद�छ ।
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१६.३ ७९ २०७७-११-२० िदवा खाजाः गाउँपा�लकाले बालिवकास क�ा देखी ५ क�ा स�म अ�ययनरत पा�लका अ�तरगतका ४६ िव�ालयका छा�ा/छा�का लागी माघ, फा�गुन र चै� मिहनाको �ित
िदन �ित िव�ा�थ� �. १५ का दरले खाजा खच� वापत �. ५१८२५०.०० िनकासा िदएको छ । िनकासा िदएको रकमवाट िव�ालयले िदवा खाजा काय��ममा के कती खच�
गय� सो को िवल भरपाई पेश गनु� पन�मा िवल भरपाई पेश गरेको छैन ।

१६.४ २२६ २०७८-३-३० िनशु�क पाठयपु�तकः गाउँपा�लकाले ४६ वट िव�ालयका क�ा १ देखी १० स�म अ�ययनरत िवधा�थ�ह�लाई पा�पु�तक ख�रद तथा िवतरणका लागी �
१८७५३९२.०० िनकासा िदएको छ । िनकासा िदएको रकमवाट िव�ालयले पा�पु�तक ख�रद गरी सो को िवतरण गरेको िवल भरपाई पा�लकामा पेश गनु� पन�मा िवल
भरपाई पेश गरेको छैन ।

१७ पे�क� �यव�थापनः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ७४ र साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३ मा पे�क� फ�य�ट स�ब��ध �यव�था रहेको छ । पा�लकाले उपल�धगराएको िववरण अनुसार िन�न �यि�,

िनमा�ण �यवसायी तथा सं�थाले �लएको पे�क� �. २५,६७,९४४.०० आ�थ�क वष�को अ�तस�ममा पिन फ�य�ट नभई बाँक� रहेको छ । उ� पे�क� िनयमानुसार असुल फ�य�ट ह�नुपद�छ ।

२,५६७,९४४
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पे�क� �लएको गो. भौ. नं. िमित पे�क�को िववरण पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम

�याद नाघेको

११३।०७८।३।१८ भ�ेडाँडा महाकालखो�सा ह� ँद ैझाँ��डाँडा जो�ने मोटरबाटो स�झना इ��जिनय�र� ए�ड िव�डस� �ा. �ल. १००००००

६५।०७८।१।१५ जनतासँग अ�य� काय��म स��या िफ��स ए�ड िमिडया �ा.ली १०००००

४०८।०७८।३।१८ क��यटुर ता�लम यिुनभस�ल क�यिुनकेशन से�टर १५००००

२४७।०७७।११।१४ ��येक वडामा लोहसार काय��म लोहसार काय��म संचालन सिमित ७५०००

३।०७८।३।१८ खानी खोला, मजुवा बा�मती खोला, कौसेबेशी, खुम� खोला ट�स, बागमती गाउँपा�लका, ल�लतपुर काउसे बेशी �या�थुम झोलंुगेपुल िनमा�ण उपभो�ा सिमित ८०१९४४

५८।०७७।४।७ अ�य सामा�जक सहायता दामोदर िघिमरे ५२,०००

५९।०७७।४।७ अ�य सामा�जक सहायता दामोदर िघिमरे २४,०००

६०।०७७।४।७ अ�य सामा�जक सहायता रमेश ितिम��सना २८,०००

६१।०७७।४।७ अ�य सामा�जक सहायता रोमा �ज�बा ४०,०००

६२।०७७।४।७ अ�य सामा�जक सहायता राजु थापा ३२,०००

६४।०७७।४।७ अ�य सामा�जक सहायता �योित केसी ५६,०००

१३१।०७७।५।८ िविवध आ�त�रक चालु िनशा िव.�स. ३०,०००

१९३।०७७।८।१७ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी िग�रराज दाहाल ३०,०००

२२८।०७७।१०।११ �थािनय पा��म िनमा�ण तथा िवतरण इ�टरनेशनल �रसच� ट� े िन� ए�ड डेभलपमे�ट �ा. �ल. १,४९,०००

ज�मा २,५६७,९४४

१८ र�सद िनय��ण खाताः 
गाउँपा�लकाले राज�व असुलीमा �योग ह�ने नगदी र�सदको द�ुपयोग ह�न निदनको लािग र�सद िनय��ण खाता �मािणत गरी रा�नु पद�छ । य�तो िनय��ण खातामा गत वष�को �योग ह�न नसक� िफता� आएका र�सद यस
वष� छािपएका र�सदह�को �स�रयल न�बर सिहत आ�दानी बा�नु पन� र र�सदह� कसकसलाई कित सं�यामा िदएको हो �सं. नं. सिहतको खु�ने गरी िनय��ण खाताबाट घटाई छु�ै र�ज�रमा जनाइ बुझाउनु पद�छ।
पा�लकाले �योग भएका र�सदह� म�ये के कती गत आव बाट �ज�मेवारी सरी आएका �थए । यस वष� कित छपाइ ग�र कित र�सद कसकसलाइ िदइयो र कित मौ�दातमा रहेका छन भ�े खु�ने गरी अिभलेख राखेको
पाइएन । �यसैगरी नगदी र�सदबाट उठेको रकम दिैनक आ�दानी िकतावमा दा�खला ग�र तोिकएको समयमा बैक दा�खला गनु�पन�मा सो अिभलेख समेत रा�ने गरेको छैन । यसबाट पा�लकाले �योगमा �याएका सबै
नगदी र�सदको आ�दानी तोिकएको समय मै ब�क दा�खला भएको छ भिन यिकन गन� सिकएन ।
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१९ ए�बुले�स संचालनः 
ए�बुले�स चालक रेनबहादरु �यापछाक�ले ए�बुले�स संचालनका लागी बुझेको १०१ दे�ख १५० स�म र ३०१ दे�ख ३५० स�म २ थान नगिद र�सद बापत उठेको �. ५२,३२५.०० लेखापरी�णको अवधी स�म पिन
दा�खला गरेको छैन । उ� रकम असुल गरी दा�खला ह�नु पद�छ �............

५२,३२५

२० नगदी र�सदः 
ितनपाने �थानको ढु�, िग�ी, बालुवा तथा रोडा संकलन गरी िब�� गन� भिन िन�न पदा�धकारी तथा कम�चारीलाई २५ थान नगिद र�सद उपल�ध गराएको छ । लिगएको र�सदवाट के कती आ�दानी भएको हो
पा�लकामा रकम बुझाएको दे�खएन । साथै बुझेर लगेको नगिद र�सद म�ये कुनै पिन नगिद र�सद पा�लकामा िफता� गरेको छैन । आ�दानी भएको भए आ�दानी रकम दा�खला ह�नु पद�छ र आ�दानी नभएको भए स�पूण�
नगिद र�सद पा�लकामा िफता� ह�नु पद�छ ।

�स. नं. नाम थर र�सद नं.

१ राज कुमार �ज�बा ६००१-६३५० स�म ७ थान
१६०१-१७५० स�म ३ थान
६७५१-६९५० स�म ४ थान
६५५१-६६०० स�म १ थान
११५१- १२०० स�म १ थान

२ गोिव�द दाहाल ८०१- ८५० स�म १ थान
१४५१-१५०० स�म १ थान
१७५१-१८५० स�म २ थान
१९५१-२००० स�म १ थान

३ मु� भो�जन ५०१-७०० स�म ४ थान

ज�मा २५

२१ मू.अ. करः 
बगुवा र �यूटार नाकावाट ढु�ा, िग�ी, बालुवा तथा रोडा संकलन एवम् िब�� वापत पा�लकाले �. २००६३९०.०० आ�दानी गरेको छ । ढु�ा, िग�ी, बालुवा तथा रोडावाट आ�दानी भएको रकमको मू. अ. कर वापत
१३ �ितशत ले ह�ने रकम स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा दा�खला गनु� पद�छ । पा�लकाले आ�दानी गरेको रकमको मू. अ. कर वापतको रकम आ�त�रक राज�व काया�लयमा दा�खला गरेको दे�खएन । मू.अ.

कर वापतको रकम स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा दा�खला ह�नु पद�छ �...........

२३०,८२३

२२ मंहगी भ�ाः 
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय को प� सं. १८-०७३।०७४ च.नं. २१७ िमित २०७४।१।२५ अनुसार करारमा काय�रत कम�चारीलाई मंहगी भ�ा उपल�ध गराउन निम�ने गरी प�रप� भएको दे�ख�छ ।
पा�लकाले करारमा काय�रत देहाका कम�चारीलाई मंहगी भ�ा भु�ानी िदएको छ । उ� प�रप� िवप�रत भु�ानी भएको महंगी भ�ा स�ब��धत कम�चारी संग असुल ह�नु पद�छ �………….

११२,०००
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�. स. कम�चारीको नाम थर भु�ानी भएको मिहना सं. रकम �.

१ िमलन शमा� िघिमरे ४ ८०००

२ ए�डी �ज�बा ४ ८०००

३ र�ना िघिमरे ४ ८०००

४ राजु थापा १२ २४०००

५ दामोदर िघिमरे १२ २४०००

६ रमेश ितम��सना १२ २४०००

७ िबनोद दाहाल ४ ८०००

८ जमुना �थ� ४ ८०००

ज�मा ११२०००

२३ महो�सव तथा अ�य खच�ः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदन स�ने कानूनी �यव�था गरेको दे�खदनै । तर गाउँपा�लकाले यस वष� देहाका काय�मा
�.११७५०००.०० खच� गरेका छन ।

कं सं �योजन रकम

१ मिहला ितज काय��म २५०००.

२ �योसार काय��म ७ वटा १०,५०,०००.००

३ �होसार काय��म १ १०००००.

ज�मा ११७५०००.

२४ �ज�सी दा�खलाः 
गाउँपा�लकाले देहाय अनुसारका �ितवेदन ख�रद वापत ज�मा �. १४७९६६०.०० भु�ानी िदएको छ । ख�रद गरेका �ितवेदनह� पा�लकामा �ा� भएको छैन । पा�लकामा �ितवेदन �ा� नभई भु�ानी िदन िम�ने
दे�खदनै �ितवेदन �ा� भएको भए पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल ह�नु पन� �..........

१,४७९,६६०
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गो. भौ. नं र िमित िववरण रकम कैिफयत

१२०।२०७७।८।५ खानीखोला बगर �े�को IEE �रपोट� ४९२११०. �रयल िड� �स ईट� नेशनल �ा. �ल

१२४।२०७७।८।५ आ�त�रक �यव�थापन िनय��ण काय� ४९१५५०. कमन ई�टरने�नल िमिडया �ा.�ल.

१२८।२०७७।८।५ �ितवेदन तयार गरी दा�खला नभएको ४९६०००. ई�न� िमिडया �रसच� ए�ड डेभलपमे�ट

ज�मा १४७९६६०.

२५ सवारी साधन भाडाः 
पा�लकाले बा १८ च ९९६८ का सवारी धिन मखम�ल घले लाई २०७७ �ावण दे�ख असोज स�म स�झौता बेगर मा�सक �. १९४४४५.०० का दर ले ितन मिहनाको �. ५८३३३५.०० र २०७७ काित�क १ दे�ख
२०७८ अषाढ मसा�त स�म िवना �ित�पधा� मा�सक �. १८००००.०० का दरले भु�ानी िदने गरी स�झौता गरी �. १६२००००.०० समेत वष� भ�र �. २२०३३३५.०० भु�ानी िदएको छ । एक मा� सवारी साधन
रहेकोले भाडामा �लनु पन� पा�लकाले जनाएको छ । गत िवगत वष� देखी पा�लकाले सवारी साधन भाडामा �लने गरेको पाईयो । सवारी साधनको भाडा वापत भु�ानी भएको रकमवाट पा�लकाले सावारी साधन ख�रद गन�
स�ने रकम भु�ानी भएको दे�ख�छ । सवारी साधन आव�यक भए ख�रद गरी िमत�ययीता अपनाउनु पद�छ ।

२६ घर ज�गा भाडाः 
घर ज�गा भाडामा �लने स�ब��ध �यव�था साव�जिनक िनकायले घर ज�गा भाडामा �लदा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को दफा ९४ अनुसार �लनु पन� �यव�था रहेको छ। गाउँपा�लकाले िबिभ� ३ ठाउमा घर
ज�गा भाडा �लएको पाइयो यसरी घर ज�गा भाडामा �लदा िनयमावलीले तोकेको �कृया नपुया�इ घर ज�गा भाडामा �. ६,९६,०००.०० खच� भएको पाइयो । िव�ध �कृया पुया�इ मा� ले�नु पन� दे�ख�छ ।

२७ बढी भु�ानीः 
अथ� म��ालय काय�संचाल िनद�िशकाको न�स� पालना ह�नु पन�मा उ� न�सको पालना भएको पाइएन चालु िशष�क अ�तग�त बालिबवाह अ��य गन� भिनपा�लका अ�तग�तका समुदायमा प�रचालन काय��म गन� भिन िविभ�
८ वटा सामुदायीक िव�ालयमा अ�तग�त जनचेतना काय��म संचालन गरेको पाइयो उ� काय��ममा �देशको काय�िव�ध अनुसार �च� ले�नु पन�मा �देशको न�स� िनमा�ण नभएको अव�थामा नेपाल सरकार अथ�
म��ालयकै न�सको पालना गरेकोमा िनयमानुसार नपाइने गाडीभाडा तथा अ�य ता�लम खच�मको दरमा तोिकएको दरभ�दा बढी िदएको भु�ानी असुल ह�नु पद�छ। भौचर नं २७ िमित २०७८।३।२ बढी भु�ानी असुल
ह�नु पन� �………………

६९,५००

२८ गाडी मम�तः 
िन�न भौ न िमितबाट बा१८ च ९९६८ नं. को िनजी मोटरको मम�त एवं टायर ख�रद बापत ज�मा रभु� तानी िदएको छ । पा�लकाको रकमबाट िनजी मोटर मम�त बापत खच� ले�न िम�ने दे�खँदनै । उ� त रकम असुल
ह�नुपद�छ �…....

१६६,४३८
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भौ.नं. िमित बापत रकम

१८७|०७८|३|३१ मम�त संभार ७२,६२४

४ वटा टायर ख�रद ५२,०००

१८८|०७७|३|३१ मम�त संभार ४१,८१४

ज�मा १,६६,४३८

२९ 116 २०७८-३-१८ अ�य काया�लयको खच�ः 
�हरी चौक� भ�ेडाँडालाई फिन�चर ख�रद बापत �. ४९,०००.०० मा अि�म कर �. ९५८.०० क�ा गरी �. ४८,०४३.०० भु� तानी िदएको छ । पा�लकाको रकमबाट अ�य काया�लयको सामान ख�रद बापत भु� तानी
िदनु उपय�ु त दे�खएन । िवगत वष�मा समेत यस स�ब�धमा लेखापरी�णबाट औं�याइकोमा यस वष� समेत भु� तानी भएको छ ।

३० िवल भरपाईः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ� तरदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(१०) अनुसार लेखा रा�दा िवल भपा�ई सिहत रा�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले िवल भपा�ई बेगर एम.एस. ट� ेडस� ए�ड स�लायस�लाई
देहाय बमो�जम भु� तानी िदएको छ । िबल भपा�ई बेगर भु� तानी िदएको रकमको िबल भपा�इ पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �…......

भौ.नं. िमित रकम

११७|०७८|३|१९ ३,९०,९८०

११८|०७८|३|१९ ३,५७,०५७

ज�मा ७,४८,०३७

७४८,२३४

३१ १५२ २०७८-३-२६ वडा काया�लय र�रोगनः 
वडा काया�लय र�रोगन बापत उपभो� ता सिमितलाई �. ९७,०००.०० मा अि�म कर �. १३२३ क�ी गरी �. ९५,६७७.०० भु� तानी िदएको छ । कामको प�रमाण खुलेको िबल �े�ता साथ संल� छैन । कामको
प�रमाण खुलेको िबल पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �…......

९५,६७७

३२ 60 २०७८-१-१ िवल बेगर भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(१०) अनुसार लेखा रा�दा िबल भपा�ई सिहत रा�नु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले झाँ��डाँडा महाँकाल खो�सा, भ�ेडाँडा सडक �तरो�ितको
काम गन�, िनमा�ण �यवसायी स�झना ई��जिनय�रङ ए�ड िव�डस�लाई �थम रिनङ िबल बापतबाट �. ३८,६२,३५१ भु� तानी िदँदा िबमा बापत �. ४८,५८० र �याब टे�ट बापत �. २०,००० समेत गरी �.

६८,५८०.०० भु� तानी िदएको छ । िबमा र �याब टे�टको िबल �े�ता साथ संल� छैन । िबल बेगर भु� तािन भएको रकम असुल ह�नुपद�छ �…........

६८,५८०

३३ न�फाइलरः ९८३,९५९
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मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला
गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �. ९,८३,९५९.०० समेत �. १,१०,१९,७६४.०० भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको
पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन नभएको �माण पेश ह�नुपन� �.........

भौ.नं. िमित योजना फम�को नाम भु� तानी रकम मु.अ. कर िबजक/िमित न�फाइलर

१३४/०७८/३/१९ गौरीखोला मोटरबाटो चेबो िनमा�ण सेवा
(६०००२७१०८)

५,६५,००० ६५,००० १|०७८|२|२ २०७६ माघ
दे�ख

१२|०७८|३|१८ नागटार-हेलटार सडक धनल�मी ई��जिनय�रङ
िनमा�ण सेवा
(६०४२३४७०८)

१३,१३,६२५ १,५१,१२५ ४४|०७८|३|३० २०७६ पुष
दे�ख

२७|०७८|३|२७ गढी झ��याङ त�ो
�स�ले सडक

चेबो िनमा�ण सेवा
(६०००२७१०८)

१०,८४,८९८ १,२४,८११ १३|०७८|३|१२ २०७६ चैत
दे�ख

११२|०७८|१|२९ �यटुार-आ�ाङ सडक सुसन �रता जे.भी.
(६१४९०३६२३)

४८,६९,९९८ २,७६,११९ १|०७८|१|१६ २०७७ चैत
दे�ख

१९३|०७८|३|३१ �यटुार-आ�ाङ सडक सुसन �रता जे.भी.
(६१४९०३६२३)

३१,८९,२४३ ३,६६,९०४ २|०७८|२|३० २०७७ चैत
दे�ख

१,१०,१९,७६४ ९,८३,९५९

३४ 193 २०७८-३-३१ धरौटी क�ी नगरेकोः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ अनुसार िनमा�ण काय�को रकम भु� तानी िदँदा ५ �ितशत धरौटी क�ी गनु�पन� उ�ेख छ । �यटुार-फुक� डाँडा-घानीडाँडा ह� ँद ैआ�ाङ जो�ने सडकको िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण
�यवसायी सुसन �रता जे.भी. लाई फाइनल िबल बापत �. ३१,८९,२४३.०० भु� तानी िदएको छ । उ� त भु�ानीमा �. १,४१,१६९.०० धरौटी रकम क�ी गनु�पन�मा धरौटी रकम क�ी गरेको छैन । िनयममा �यव�था
भए अनु�प कानूनको पालना गनु�पद�छ ।

३५ ४ २०७८-३-३ �ोिभजनल समः 
झाँ��डाँडा-महांकाल खो�सा सडक िनमा�ण काय� गन� िनमा�ण �यवसायी �ज.िब.िट. क��ट��सनलाई �. १७,९७,९८२.०० भु� तानी िदएको छ । उ� त भु� तानीमा �याब टे�ट बापत �. १०,०००.०० खच� लेखेको छ ।
�याब टे�टको िबल �े�ता साथ संल� छैन । िबल बेगर भु� तानी भएको रकम असुल ह�नुपद�छ �…..........

१०,०००

३६ ८ २०७८-३-२१ अधुरो योजनाः 
गढीभ��याङ खानेपानी योजना िनमा�णका लािग �. २०,४२,४५८,०० मा काम स�प� गन� गरी २०७८।०२।२९ मा स�झौता भएको छ । िनमा�ण �यवसायीले �थम रिनङ िबल बापत �. ६,२७,६३५.०० काम स�प�
गरेपिछ कोिभड-१९ को �भावको कारणले काम नगरेको भिन जानकारी �ा� भएको छ । तोकेको समयमा काम स�प� गरी योजना स�प� गनु�पन�मा काम अलप� पारी छोडेको अव�था रहेको छ । जसले गदा� योजना
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अधुरो रहन गएको छ ।

३७ झोलु�े पुलः 
नापी िकताब देहाय अनुसार झोलु�ेपुलका सामान ख�रद बापत ज�मा �. २९,५६,६४७.०० भु� तानी िदएको छ । ख�रद गरेका झोलु�ेपुलका सामानह� स�ब��धत झोलु�े पुलमा �योग भएको नापी िकताब पेश
ह�नुपन�मा नापी िकताब पेश भएको छैन । सामान �योग भएको नापी िकताब पेश ह�नुपद�छ �…........

भौ.नं. िमित सामानको नाम भु�ानी पाउनेको नाम प�रमाण रकम

५|०७८|३|३० �ट��चरल �टील खुम� खोला ट�स ि�ज
िनमा�ण उ.स.

३२५३ केजी ३,२७,०२९

�या�भनाइजेसन २९३४ केजी १,४९,१८३

९|०७८|३|२८ �ट��चरल �टील जुनिक�र इ�ड��ट�ज �ाली १२०८५ केजी १५,७०,४८३

फलामे छड ९७१ केजी १,०४,२५२

वायर मेश फे�स २४६ िमटर १,१६,७५२

�या�भनाइजेसन १०८११ केजी ५,४९,७४४

�ज.आइ. पाइप २२४ िमटर १,३९,२०४

२९,५६,६४७

२,९५६,६४७

३८ 0 िड पी आर खच�ः 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ ।पा�लकाले �यटुार फुक� डाँडा-घानीडाँडा सडक डी पी आर तयार बापतडाइम�ड
ई��जिनय�रङ ए�ड क��ट��सन लाई �. ७३४५००.०० भु�ािन िदएको छ । डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको
�ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ ।

३९ जिटलसंरचना िनमा�णः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले
आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त्
गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :
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भौ.नं. िमित काम रकम

१२|०७७|७|१४ पेमा छोइङ गु�बा िनमा�ण ९,५२,३५९

१५८|०७८|३|२६ झाँ��डाँडा म��दर िनमा�ण ४,५६,०५४

६|०७८|३|३० घुसेल सामुदाियक भवन िनमा�ण १९,४०,०००

४० हेभी ई�यूपमे�टको �योगः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी
�योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत
�ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा
सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको
पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन :

भौ.नं. िमित योजना फम�को नाम �योग भएको मे�सन भु�ानी रकम

५|०७७|७|१४ घ�ेखोला खेल मैदान िनमा�ण िबग �काई क��ट��सन ए�साभेटर ७,४२,५००

११५|०७८|३|१८ पाखोला छोखर मोटरबाटो िनमा�ण काम मे�सनबाट गराएको
मे�सनको िबल नराखेको

ए�साभेटर १०,४४,५९७

१००|०७८|३|१५ शोभाने-�सठाघारी सडक िनमा�ण वेटर �वा�लटी क��ट��सन ए�ड
�रयल �टेट �ाली

ए�साभेटर ४०२,५०६

१७०|०७८|३|२६ तालुक डाँडा �ज�बाडाँडा सडक िनमा�ण ए.ए. क��ट��सन ए�ड स�लायस� ए�साभेटर १३,८२,४३५

१७२|०७८|३|२६ त�ो �स�ले मोटरबाटो िनमा�ण सुरेश ए�ड राजेश स�लायस� ए�साभेटर १६,१६,६६४

४१ पखा�ल िनमा�णः 
भ�ेडाँडा आधारभूत िव�ालयको पखा�ल िनमा�ण बापत उपभो� ता सिमितलाई भौ.नं. ९८|०७८|३|१४ बाट � ५,००,००० भु� तानी िदएको छ । पखा�ल िनमा�ण बापत भु� तानी िदँदा लागत अनुमान, उपभो� ता
सिमितसँगको स�झौता, नापी िकताब, िबल र काय�स�प�को आधारमा भु� तानी िदनुपन�मा उ� त कागजात बेगर भु� तानी िदएको छ । उ� त कागजातह� पेश ह�नुपन� अ�यथा, असुल ह�नु पद�छ ।

५००,०००

४२ अनुपाितक क�ीः 
िन�न भौ.नं. िमितबाट िन�नानुसार िनमा�ण काय� बापत उपभो� ता सिमितलाई �. २७,८५०.०० बढी भु� तानी िदएको छ । उपभो� ता सिमितलाई िनमा�ण कामको रकम भु� तानी िदँदा स�झौतामा उ�ेख भए अनुसार
उपभो� ता सिमितले �यहोरेको अंशको अनुपातमा रकम भु� तानी िदनुपन�मा स�झौता भ�दा कम काम गदा� बढी अनुपातमा रकम भु� तानी भएकोले बढी भु� तानी भएको रकम असुल ह�नुपद�छ �….......

२७,८४९
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भौ.नं. िमित योजना भु� तानी िविनयोजन जन�म दान लागत अनुमान ज�मा काम भु�ानीह�नुपन� बढी भु� तानी

५|०७७|७|१४ घ�ेखोला
खेल मैदान

८,४३,५५३ १०,००,००० १०१,६११ १०,७१,६११ ९,१८,१४५ ८,३१,०८५ १२,४६६

११|०७७|७|१४ सातक�या मिहला
जनजागृती सहकारी
भवन

४०९८३८ ५,००,००० २८,३५० ५,१३,३५० ४,१७,५१३ ३,९४,४५५ १५,३८३

ज�मा २७,८४९

४३ १३५ २०७८-३-२० त�ो �स�ले मोटरबाटोः 
त�ो �स�ले मोटरबाटो िनमा�ण उपभो� ता सिमितलाई मोटरबाटो िनमा�ण बापत �.९,४८,४४२.०० भु� तानी िदएको छ । मोटरबाटो िनमा�ण बापत उपभो� ता सिमितलाई भु� तानी िदँदा उपभो� ता सिमितसँग भएको
स�झौता, लागत अनुमान, नापी िकताब, िबल र काय�स�प� �ितवेदन संल� गरी भु� तानी िदनुपन�मा उ� त कागजात बेगर उपभो� ता सिमितलाई भु� तानी िदएको छ । उ� त कागजातह� पेश ह�नुपद�छ अ�यथा असुल
ह�नुपद�छ �..........

९४८,४४२

४४ १६१ २०७८-३-२६ ितनपाने बाटोः 
ितनपानेमा बाटो अव�� भएको भिन िच� बहादरु बजगाईलाई �.२४,५०३ भु� तानी िदएको छ । कित प�रमाणमा बाटो सफाइ गरेको हो खुलेको �ािव�धक मु�या�न र रकम बुझेको भपा�इ समेत �े�ता साथ संल� छैन
। कामको प�रमाण खुलेको र रकम बुझेको भपा�इ पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �..........

२४,५०३

४५ १५५ २०७८-३-२६ िच�लाङ त�ो टोल खानेपानीः 
िच�लाङ त�ो टोल खानेपानी उपभो� ता सिमितलाई खानेपानी स�ब��ध काय� गरे बापत �. ३,००,०००.०० मा अि�म कर �.४,७२०.०० क�ी गरी �.२,९५,२८०.०० भ� तानी िदएको छ । उपभो� ता सिमितलाई
भु� तानी िदँदा ३ �ितशतले ह�ने क��ट�जे�सी �.९०००.०० क�ी नगरी भु� तानी िदएको छ । क��ट�जे�सी बापत भु� तानी भएको रकम असुल ह�नुपद�छ �..........

९,०००

४६ ४ २०७८-३-१८ काउसेबेसी झोलु�ेपुल िनमा�णः 
काउसेबेसी-�याथुङ झोलु�ेपुल िनमा�ण बापत उपभो� ता सिमितलाई �. ४,०२,२२०.०० भु� तानी िदएको छ । उपभो� ता सिमितलाई भु� तानी िदँदा लागत अनुमान स�झौता, नापी िकताब, िबल र काय�स�प�
�ितवेदन �े�ता साथ संल� ह�नुपन�मा उ� त कागजातह� �े�ता साथ संल� छैन । उ� त कागजातह� पेश ह�नुपद�छ �….......

४०२,२२०

४७ पाईप ख�रदः 
पा�लकाले िन�नभौचर नं. िमितबाट िन�न अनुसारका सामान ख�रद बापत �. ८,९७,०५४.००भु�ानी िदइएको छ । ख�रद गरेका सामानह� सम��धत योजनामा �योग भएको नापी िकताब र �ािव�धक मु�या�न
�े�ता साथ संल� ह�नुपन�मा कागजातह� संल� छैनन् ।नापी िकताब र �ािव�धक मु�या�न भएको कागजातह� पेश ह�नु पद�छ �….

८९७,०५४
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भौ.नं. िमित िववरण भु� तानी पाउने प�रमाण रकम

२४|०७७|११|१४ �मु पाइप ९०० एम.एल. एनपी ३ बागमती क���लट �ोड�ट �ा.�ल. ८ थान २,९७,०५४

१६४|०७८|३|२६ खानेपानी पाइप २ िक�समका ए�सयन पो�लपाइप ८१०० िमटर ३,००,०००

१५५|०७८|३|२६ खानेपानी पाइप खानेपानी िब�तार उ.स. ३१५० िमटर ३,००,०००

ज�मा ८,९७,०५४

४८ सोझै ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गन� पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �. ५ लाख स�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने �. ५ लाख भ�दा
मा�थ �.२० लाख स�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सो भ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक अ�थ�क वष�मा सीमा भ�दा बढीको ख�रद गनु� नह�ने एवं एउटा
आपुत�कता�संग एक पटक भ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । गाँउपा�लकाले यो वष� पँुजीगत तथा चालु िक�समका सामान ख�रद गदा� सोझै ३ वटा संग दर माग गरी ख�रद पटक पटक ख�रद गरीएको छ ।
पा�लकाले िव�ध �कृया पुया�ई ख�रद गन� तफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

गो भौ नं र िमित ख�रदको िववरण रकम

१९६/२०७७।८।१७ स�पित कर स�ब�धी िववरण ४९८३३०.

१९५/२०७७।८।१७ सेवा तथा परामश� ४३१८३०.

१९७/२०७७।८।१७ शा�ल�ाम इ�फारमे�र�स �ा.�ल. ४४८६१०.

१९८/२०७७।८।१७ मसल�द तथा काया�लय साम�ी ४९४७५९.

२२१/२०७८।३।३० काया�लय स�ब�धी साम�ी १६७४३९.

२२१/२०७८।३।३० कैलाश �ेस तथा मसल�द तथा छपाइ ३५३३१९.

२३८/२०७८।३।३० काया�लय साम�ी एस. एस. ट� ेडस इ�ट� �ाइजेज ५२०५२३.

१५७/२०७८।३।१९ क��यटुर तथा टच� Screen संघष� इ�टर �ाइजेज ४७००००.

ज�मा ३३८४८१०.

४९ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
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�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामूदाियक पूवा�धारको िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा
रहेको छ । लेखापरी�णको समयमा उपल�ध त�या� अनुसार पा�लकाले यस काय��म अ�तग�त िन�न योजना संचालन गरी यस वष� १०३ जनालाई ९८०३.५ िदन स�म रोजगारी उपल�ध गराएको दे�ख�छ । लि�त
वग�लाई अ�पका�लन रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �यालामा �.५०,६८,४०९.०० खच� लेखेका छ । काय��मबाट लि�त वग�ले �ा� गरेको लाभ तथा स�तुि�का स�व�धमा सेवा�ाही सव��ण गरेको छैन । यसबाट
काय��मको उदे�य �ा� भएको स�व�धमा यिकन ह�ने दे�खएन ।

भौ. नं. िमित योजना रोजगारमा संल� �िमक सं. रोजगारी �� िदन खच� रकम

१३९।०७८।३।१५ वडा १ िभ� ड� ेन तथा गोरेटो वाटो िनमा�ण १२ १२०० ६२०४००

१४०।०७८।३।१५ वडा नं. २ मा तरकारी तथा फलफूल खेती १० १००० ५१७०००

२०७।०७८।३।२६ वडा ५ िभ� ड� ेन तथा गोरेटो वाटो िनमा�ण १८ १६५६ ८५६१५२

२०७।०७८।३।२६ वडा ७ िभ� ड� ेन तथा गोरेटो वाटो िनमा�ण १८ १६७४ ८६५४५८

२०७।०७८।३।२६ वडा २ िभ� ड� ेन तथा गोरेटो वाटो िनमा�ण ६ ६०० ३१०२००

२०७।०७८।३।२६ वडा २ िभ� ड� ेन तथा गोरेटो वाटो िनमा�ण ६ ५५५.२५ २८७०६४.३०

२२३।०७८।३।३० वडा नं. ३ मा फलफूल खेती खाडल िनमा�ण १५ १४२५ ७३६७२५

२२३।०७८।३।३० वडा ६ िभ� ड� ेन तथा गोरेटो वाटो िनमा�ण १८ १६९३.२५ ८७५४१०

ज�मा १०३ ९८०३.५ ५०६८४०९

५० लघु उ�म िवकासः 
ग�रबी िनवारणका लागी लघु उ�म िवकास काय��म िनद�िशका, २०७७ मा काय��म संचालन स�ब�धी �यव�था उ�ेख छ । पा�लकाले लघु उ�म िवकास काय��मको लागी िविनयोजन भएको रकम वाट िन�न
बमो�जमको सामा�ह� ख�रद गरेको छ । यसले काय��मको उदे�य पुरा ह�ने दे�खदनै । िशष�क फरक पारी खच� गरेको रकम िनयम स�म� दे�खएन �............

भौ. नं. िमित िववरण स�लायस� रकम

२३७।०७८।३।३० काया�लय सामा�ी एस एस ट� ेड ई�टर�ईजेज ४७७८०९.२

२३७।०७८।३।३० काप�ट ख�रद �यू म�ु �ी फिन��स� ट� ेडस� २४२८२.५७

१५६।०७८।३।१९ डेलको डे��टप दवा ई�टर�ाईजेज १३४४७०

१५६।०७८।३।१९ काया�लय सामा�ी एम एस ि���ट� सोलुसन ९८८७५

ज�मा ७३५४३६.८

७३५,४३७
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५१ २३९ २०७८-३-३० �यि�गत घटना दता�ः 
�यि�गत घटना दता�ः�यि�गत घटना दता� िकताब िड�जटालाईजेसश काय�को लागी परामश� सेवा ख�रद गन� �ी िडभाईन सोलुसन संग स�झौता भएको छ । काय� स�प� भएको भिन �. २,४५,७००.०० भु�ानी
भएको दे�ख�छ । �यि�गत घटना दता� िकताब िड�जटालाईजेसश काय� के कती भएको हो सो स�बनधी �गती �ितवेदन पेश गरेको छैन । तसथ� �यि�गत घटना दता� िकताब िड�जटालाईजेसश काय�को �गती िववरण
पेश गनु� पद�छ �...................... 

२४५,७००

५२ ई�टरनेट महशुलः

५२.१ १७३ २०७८-३-२० ई�टरनेट महशुलः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा �
पाँच लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले स�झौता नै नगरी गाउाँपा�लकाको काया�लय तथा गाउँपा�लकाको वडा अ�तरगत ई�टरनेट सेवा
उपल�ध गराए वापत �ोड�ल� ए�ड क�यूिनकेसन �ा. �ल. लाई � १,२०,०००.०० भु�ानी िदएको छ । जसवाट उ� क�यूिनकेसन �ा. �ल ले ई�टरनेट सेवा उपल�ध
गराएको हो भिन यिकन गन� सिकएन । िव�ध �कृया पुया�एर ख�रद गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

५२.२ १७१ २०७८-३-२० क�पुटर ख�रदःसाव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु� पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ मा �
पाँच लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, पाँच लाख भ�दा मा�थ िबस लाख �पयाँस�म �सलब�दी दरभाउप�वाट र सो भ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमवाट ख�रद गन�
�यव�था छ ।पा�लकाले �यव�थापन सूचना �णाली संचालनाथ� वडा काया�लयह�को लागी सनातन स�लायस� �ा. �ल. संग स�झौता गरी �. ७,२७,७२०.०० क�पुटर तथा
ि��टर ख�रद गरेको छ । लेखापरी�णको �ममा उ� काय�को ठे�का फाईल माग गदा� उपल�ध गराएको छैन । ठे�का फईल पेश ह�नु पद�छ �.............

७२७,७२०

५३ �े�ता पेश नभएकोः 
पा�लकाले देहाय अनुसार भौ नं. िमितवाट �. २४,८८,९५२.०० खच� लेखेको छ । खच� लेखेका �े�ताह� लेखापरी�णको �ममा पेश भएनन् । �े�ताह� पेश ह�नु पद�छ �.......

१,९९२,७८६
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�. सं. गो. भौ. नं. काम भु�ानी रकम

पँु�जगत तफ�

१ ८८।०७८।३।७ आ�जबन बा�मती पशुपालन कृिष फम� १५००००

२ १८३।०७८।३।३० क��ट�जेनसी वापत भु�ानी ३०५०५०

संघीय शसत� चालु

३ १७८ िविभ� ८८६४८

४ १८५ िविभ� ३९५०००

५ २१२ िविभ� ८५१५२०

६ २४४ िविभ� २०२५६८

ज�मा १९९२७८६

५४ आ�त�रक लेखापरी�णको �यहोराह�ः

५४.१ ४६ २०७७-७-१४ या�पा आधारभुत िब�यालयलाई फिन�चर ख�रद बापत नम�ते नेपाल फिन��स� लाई �. १५०,०००.०० भु�ािन िदएको छ । ख�रद भएका फिन�चर िब�यालयको �ज�सी
िकताबमा आ�दािन बा�नु पन�मा �ज�सी िकताबमा आ�दािन बा�धएको दे�खएन । ख�रद भएका फिन�चर िब�यालयको �ज�सी िकताबमा आ�दािन बाधेको �माण पेश ह�नु पद�छ
�........

१५०,०००

५४.२ ३३० २०७८-१-१९ गाउँ पा�लकाको सुचना �सारण गरेको भिन रेिडयो पया�बरण च� बाडेगाउलाई � ४५०००.०० भु�ािन िदएको छ । उ� रेिडयोको �सारण बा�मित गाँउ पा�लकामा सु�
नसिकने हँदा उ� रकम असुल गनु� पन� भिन आ�त�रक लेखापरी�णबाट  औ�याईएकोमा लेखापरी�णको अब�ध स�म पिन असुल नभएको �..........

४५,०००

५४.३ १. दिैनक �मण भ�ा बापत िब�म मो�ानलाई भौ. नं. ११९।०७७।७।२८ बाट �. १४,०००.०० भु�ािन िदएको छ । दिैनक �मण बापतको रकम स�ब��धत �यि�ले
बुझेको दे�खदनै । रकम बुझेको भरपाई पेश ह�नु पद�छ �..........

२. संघ ससत� तथा �देश ससत�बाट तलब खाने कम�चारीह�लाई गाउँ पा�लका चालु िशष�कबाट �ो�साहन भ�ा बापत भौ. नं. १६४।०७७।८।१२ बाट �. २,९०,५१५.००
उपल�ध गराएकोमा यस िशष�कबाट �ो�साहन भ�ा उपल�ध गराउने आधार पेश ह�नुपन� �........

३. िदल बहादरु लामालाई दिैनक �मण भ�ा बापत भौ. नं. १९१।०७७।८।६ बाट �. ३५,०००.०० भु�ािन गरेकामा �. २९,०००.०० को �मण आदेश ��वकृत भएको
दे�खएन। उ� भु�ािनको �मण आदेश ��वकृत भएको �माण आदेश पेश ह�नु पन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �..........

४. अ�थािय कोिभड अ�पताल िनमा�ण बापत रमेश मो�ानलाई भौ. नं. २४२।०७७।११।६ बाट �. १,६९,३७७.०० भु�ािन िदएको छ। भु�ािन भएको रकमको �ािब�धक
मु�यांकन पेश ह�नु पन�मा �ािब�धक मु�यांकन छैन । �ािब�धक मु�याकन पेश ह�नुपद�छ �........

१,४८६,८२१
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५. पा�लकाको सुचना सं�ेशन गरेको भिन स��या िफ�मस �ा. �ल. लाई भौ. नं. २७७।०७७।११।१२ बाट �. ३३०००.०० भु�ािन िदएको छ । के सुचना किहले �सारण
भएको हो खुलेको छैन । सुचना र सो �सारण भएको �माण पेश ह�नु पद�छ �.........

६. भ�लबल खेलकुद काय��मका लािग सामान ख�रद गरेको भिन भौ. नं. ३५५।०७८ ।३।१६ बाट �. २,८१,३३६.०० वडा सिचब दामोदर िघिमरेलाई भु�ािन िदएको छ ।
ख�रद गरेका सामि�ह� खेलािडलाई िबतरण गरेको भरपाई पेश ह�नु पन�मा भरपाई पेश नभएको �............

७. नेतृ�व िबकास तथा उ�ोषण ता�लम बापत स��या िफ�मस तथा िमिडया �ा. �ल. लाई भौ. नं. ४३३।०७८।३।२० �. ३,००,०००.०० मा अि�म कर कटंटी गरी �.

२.९६,०१७.०० भु�ािन िदएको छ । उ� ता�लम कुन िमितमा संचालन भएको �थयो कित सहभािग भएका �थए के िबषयमा ता�लम िदएको �थयो सो को कागजात �े�ता
साँथ संल� छैन । उ� कागजातह� पेश ह�नु पद�छ �..........

८. �सि� जनक क�सट��सन �ा �ल लाई भौ. नं. ४४५ बाट �. ३,७३,५७६.०० भु�ािन िदएकोमा िबल भरपाई पेश नभएको �...........

५४.४ 111 २०७७-७-२८ आर एस टु�स ए�ड ट� ाभ�सलाई गािड भाडा बापत �. १,६२,४३७.०० मा अि�म कर � १०००१.०० क�ी गरी �. १,५२,४३६.०० भु�ािन िदएको छ।गािड भाडा
भु�ािन िददा किहले के काममा कहा कित दरले �योग भएको �थयो सबै खुलाई भु�ािन िदनु पन�मा उ� िबबरण खुलेको पाईएन �........

१५२,४३६

५४.५ ११४ २०७७-७-२५ आयषु भोजनालयलाई ३ वटा िबलको �. ५००००.०० मा अि�म कर �. ७५०.०० क�ी गरी �. ४९२५०.०० भु�ािन िदएकोमा स�ब��धत भोजनालयले बुझेको भरपाई
पेश नभएको �......

४९,२५०

५५ जनतासँग अ�य�को काय��मः

५५.१ ११८ २०७८-३-१९ जनतासँग अ�य� काय��मबाट स�तोस दाहाललाई अि�म कर बापत �. ४५०.०० क�ी गरी �. ४४,५५० भु� तानी िदएको छ । कुनै िबल भपा�ई संल� नगरी के कामका
लािग रकम भु� तानी िदएको हो खुलेको छैन । िबल भपा�ई बेगर भु� तानी भएको रकम असुल ह�नु पद�छ �........

४४,५५०

५५.२ गाउँपा�लकाले जनतासँग अ�य� काय��म अ�तग�त � १ करोड बजेट िविनयोजन गरी �. ९६९१०५५.०० खच� गरेको छ । उ� त बजेट िविनयोजनमा योजनागत �पमा
बजेट िविनयोजन नगरी माग भए अनुसार अ�य�को तोक आदेशमा आ�थ�क सहायता, सहकारी सं�थालाई अनुदान, िविभ� योजनाका लािग रकम भु� तानी, ब��सङ
�ितयोिगता, िगत रेकड� बापत भु� तानी िदने गरेको छ । एकमु� �पमा बजेट िविनयोजन गरी तोक आदेशको भरमा रकम िवतरण गन� उपय�ु त दे�खएन । योजनागत �पमा
रकम िविनयोजन गरी स�प� कामको आधारमा रकम खच� गनु�पद�छ । अ�य�को तोक आदेश अनुसार रकम उपल�ध गराएका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन् ।
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भौ.न. िमित िववरण रकम

३१|०७७|१२|११ पािहक द�ुध उ�पादक सं�थालाई अवलोकन �मण ५०,०००

४०|०७७|१२|२४ लटरमे�वर एक�कृत कृिष तथा पशु फम�लाई अदवुा खेती बापत १,८०,०००

४३|०७७|१२|३१ सातक�या मिहला जागृती सहकारी सं�था, कृिष अवलोकन �मण ६०,०००

३६|०७७|१२|२२ ब��सङ संघ, ल�लतपुर २,००,०००

४९|०७८|१|२ सुरज कुमार �थङ िगत रेकड� ३९,९८०

८१|०७८|३|४ िविभ� �यि�लाई आ�थ�क सहयोग १,१०,०००

८९|०७८|३|९ िविभ� �यि�लाई आ�थ�क सहयोग ८२,०००

५५.३ ११८ २०७८-३-१९ जनतासँग अ�य� काय��म अ�तग�त पचास �ितशत अनुदानमा देहायका सामा�ी कृषकलाई िवतरण गन� भिन एम.एस. ट� ेडस� ए�ड स�लायस�लाई �. २५,७०,०००.०० मा
अि�म कर �. ३८,५५०.००.०० क�ी गरी �. २५,३१,४५०.०० भु� तानी िदएको छ । कृषकलाई आव�यक सामानह� कृषकबाट माग भएपिछ आव�यकता अनुसार
�ाथिमिककरण गरी सामान िवतरण गनु�पन� कृषक छनौट गनु�पन�मा �यि� िप�ये िनवेदनको आधारमा अ�य�को तोक आदेशबाट सामान िवतरण गरेको छ । आव�यकता र
अप�रहाय�ता भएका कृषकले सामान �ा� गरे गरेनन् यिकन ह�ने अव�था दे�खएन ।

सामानको नाम सं�या रकम

िडजेल िमिन िट�लर १२ वटा ६,००,०००

चाप कटर ७० वटा १७,८५,०००

िड�क िमल ८ वटा १,८५,०००

ज�मा २५,७०,०००

५५.४ जनतासँग अ�य� काय��म अ�तग�त ३ वटा �सलाई मे�सन ख�रद बापत एस. एम. ट� ेडस� ए�ड स�लायस�लाई भौ. नं.२७३|०७८|३|३० बाट �.६१,०२०.०० भु� तानी
िदएको छ । ख�रद गरेका �सलाई मे�सनह� सरोकारवालाह�लाई िवतरण गरेको िवतरण भपा�ई पेश भएको छैन । िवतरण भपा�ई पेश ह�नुपद�छ �...........

६१,०२०

५६ आ�थ�क सहायताः १५०,०००
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सामुदाियक िवकास अिभयान नेपालका कोषा�� गोिव�द संजेललाई सूचना, �वा��य, मानव अ�धकार र �जाता���क काय�मा ि�यािशल रहेको भिन आ�थ�क सहायता पाऊँ भिन िदएको िनवेदनमा अ�य�को तोक
आदेशमा � १,५०,००० आ�थ�क सहायता उपल�ध गराएको छ । िवकास िनमा�णको काय�मा खच� गनु�पन� रकम िनवेदनको भरमा िविभ� काय�मा योगदान गरेको भिन रकम उपल�ध गराउन उपय�ु त दे�खएन । उ� त
रकम असुल ह�नु पद�छ � …

५७ ज�गा ख�रदः 
िन�न भौ. नं. िमितबाट रातमाटे ब�ती संर�णका लािग ितनजना �यि�लाई संय�ु �पमा ज�गा ख�रद बापत संय�ु �पमा �. ७,००,०००.०० भु� तानी िदएको छ । भु� तानी भएको रकमबाट �यि�ह�ले ज�गा ख�रद
गरेको �माण लेखाप�र�णको �ममा पेश भएको छैन । ज�गा ख�रदको �माण पेश ह�नुपद�छ �….........

भौ.नं. िमित रकम

१४५|०७८|३|२२ ३,५०,०००

१८०|०७८|३|२० ३,५०,०००

ज�मा ७,००,०००

७००,०००

५८ िवल भरपाईः 
िन�न भौ न िमितबाट िन�नानुसार खच� लेखेको छ। उ� खच�का कागजात लेखाप�र�णको �ममा पेश भएका छैन। �े�ता पेश ह�नु पद�छ अ�यथा असुल ह�नु पद�छ �........

भौ. न. रकम काम रकम

८८।०७८।३।७ आ�जबन बा�मित पशुपालन कृिष फम� १५००००

१८३।०७८।३।३० क�टे�जे��स वापत भु�ािन ३०५०५०

ज�मा ४५५०५०

४५५,०५०

५९ �वा��य सेवाः

५९.१ औष�ध ख�रदःसाव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १ (क) मा िबस लाख �पैयाँस�मको औषधीज�य मालसामान उ�पादकले राि�� य �तरको
समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने �यव�था छ । पा�लकाले �वा��य तफ�  देहाय अनुसार �. १८,०९,४६७.०० कोऔष�ध
तथा औष�धज�य सामा�ी ख�रद गदा� आपूित� भएका औषधी एवं स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको जाँच नगरेकोले औष�धको
गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन । पा�लकाले िव�ध �कृया पुया�एर ख�रद गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ ।
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भौ. नं. िमित िववरण स�लायस� रकम

८४।०७७।११।२८ औष�ध ख�रद आज�बरी फमा��यूिटकल मैितदेवी ४९८५८०

२१४।०७८।३।३० औष�ध तथा स�ज�कल सामान ख�रद गुडलाईफ स�ज�कल स�लायस� �ा. �ल. १०००००

४५।।०७८।३।३० औष�ध तथा स�ज�कल सामान ख�रद सोहन मेिड हे�थ ८६८१८७

२२०।०७८।३।३० औष�ध तथा स�ज�कल सामान ख�रद सोहन मेिड हे�थ ३४२७००

ज�मा १८०९४६७

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

तलब भु�ानी भएको मिहना कम�चारी सं�या ज�मा तलब।भ�ा सासु कर

�ावण ३५ १४४२६८०.५ १११२४

अषाढ ३३ १४०९३१२.३ १०६७०.९६

ज�मा २८५१९९२.८ २१७९५

५९.३ ८२ २०७८-११-२१ बढी भु�ानीःसामा�जक प�रचालक (पशु �ािव�धक ) �ी राम�साद िघिमरेको िनयूि� िमित २०७७।८।२१ मा भएको दे�ख�छ । पुष, माघ र फागुन मिहनाको तलब खच�
ले�दा पुष मिहनामा १० िदनको � ८,८७०.०० र माघ, फगुन मिहनाको �. २६,६१०.०० ले २ महानाको �. ५३,२२०.०० ले�नु पन�मा पुष मिहनामा करार तफ�  �.

१६,२७५.०० र माघ र फागुन मा �. ६३,५५५.०० गरी �. ७९,८३०.०० खच� ले�दा �. १७,७४०.०० बिढ भु�ानी भएको दे�ख�छ । उ� बिढ भु�ानी भएको रकम
असुल ह�नु पद�छ �.............

१७,७४०

५९.४ आय करःआयकर ऐन, २०५८ को प�र�छेद ८७(१) मा ��येक वा�स�दा रोजगारदाताले रोजगारीवाट कुनै कम�चारी वा कामदारले �ा� गरेको आयको गणना गदा� नेपालमा
�ोत भएको कुनै रकम भु�ानी गदा� अनुसुची १ बमोजीमको दरले ह�ने कर क�ी गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले कर यो�य आय भएका िन�नानुसार कम�चारीको बािष�कआयमा
आयकर ऐनको �ावधान अनुसार कर क�ी गरेको पाइएन । िन�नानुसारको आय कर रकम स�व�धीत सँग असुल ग�र दा�खला गनु�पन� �...........

३६,६३०.८
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�स. नं. कम�चारीको नाम थर बािष�क आय क�ी ह�ने रकम कर यो�य आय आय कर �.

१ नवराज ितम��सना ४८५३२२ ४५०००० ३५३२२ ३५३२

२ �यामुना कोसो ४५८३४२ ४५०००० ८३४२ ८३४

३ राजकुमार सापकोटा ४९९४८२ ४५०००० ४९४८२ ४९४८

४ राजमान र�जी�कार ५२४६८२ ४५०००० ७४६८२ ७४६८

५ रो�नी लामा ४७०२०२ ४५०००० २०२०२ २०२०

६ िगता देवी दाहाल ४५४१२२ ४५०००० ४१२२ ४१२

७ िदपे�� �साद दाहाल ४७२८८० ४५०००० २२८८० २२८८

८ मदन आचाय� ४७२८८० ४५०००० २२८८० २२८८

९ �ानु कुमारी िघिमरे ४८३९७२ ४५०००० ३३९७२ ३३९७

१० कृ�ण कुमारी बजगाई ४८३९७२ ४५०००० ३३९७२ ३३९७

११ �ानी संजेल ४८३९७२ ४५०००० ३३९७२ ३३९७

१२ िव�ण ुकुमारी पुन ४७६४८० ४५०००० २६४८० २६४८

ज�मा ३६६३१

५९.५ ५४ २०७७-७-२५ छुट तलब भु�ानीः�वा��य तफ� को कम�चारी �ी पाव�ती ख�काको आ. व. २०७६।७७ मा चै� देखी आसार स�मको तलब र पोषाक खच� वापत �. १,६३,३२६.०० छुट
भएको भिन खच� लेखेको छ । उ� रकम गत आ. व. मा छुट भएको हो।होईन सो स�ब�धमा यिकन गन� कागजात पेश भएको छैन । छुट भएको हो भिन �प� ह�ने आधार पेश
ह�नु पद�छ ।

१६३,३२६

६० पे�क� बाँक�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ मा पे�क� िदने र फ�य�ट गन� �यव�था छ । आ�थ�क वष�को अ��य स�म पिन िन�न �वा��य चौक�ह�ले �याद नघेको पे�क� फ�य�ट
गरेको दे�खएन । िनयमानुसार असुल फ�य�ट ह�नु पद�छ �..............

३५०,०००
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�स. नं पे�क� �लएका सवा��य सं�था रकम

१ घुसेल �वा��य चौक� ५००००

२ मा�टा �वा��य चौक� ५००००

३ भ�ेडाडा �वा��य चौक� ५००००

४ �यटुार भ�काली �था��य चौक� ५००००

५ इकुडोल भ�काली �वा��य चौक� ५००००

६ आ�ाङ �वा��य चौक� ५००००

७ िग�दी �वा��य चौक� ५००००

ज�मा ३५००००

६१ अनुगमनः 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम ७(३) मा बस वा अ�य साव�जिनक यातायातको सुिवधा �ा� ह�ने ठाउँमा एकै िदन गई फिक� ने गरी सरकारी काममा काज खिट जाने पदा�धकारी वा कम�चारीले िनयमावली
बमो�जम �मण खच� र दिैनक भ�ाको २५ �ितशत खाजा खच� वापत पाउने उ�ेख छ । पा�लकाले िन�न काय��ममा �मण खच� र दिैनक भ�ाको २५ �ितशत खाजा खच� िदनु पन�मा पा�लकाले पा�लका िभ�ैको वडामा
िन�न पकेट �ेेे�को तथा काय��मको अनुगन गदा� दिैनक �मण भ�ामा खच� लेखेको छ । �मण खच� िनयमावली िवप�रत भएको खच� िनयम स�म� दे�खएन �.........

५९३,५००
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भौ. नं. िमित काय��म िववरण दिैनक �मण भ�ा रकम

१००।०७८।२।९ ब�ाको िफ�ड अनुगमन िविभ� १२ जना ९७१००

७५।०७७।११।१७ आलु तरकारी खेती अनुगमन िविभ� ६ जना ४८१५०

१७७।०७८।३।२२ ब�ाको िफ�ड अनुगमन िविभ� ७ जना ३३८००

१९८।०७८।३।२४ प��करण लगत संकलन िविभ� ८ जना ७५५००

१०१।०७८।२।९ भ�सी �व��न काय��मको िफ�ड िविभ� १२ जना १०३१००

१०२।०७८।२।९ तरकारी खेतीको अनुगमन िविभ� ११ जना ८९५५०

२०८।०७८।३।२६ �धानम��ी रोजगार काय��म १ जना ९९००

२२६।०७८।३।३० उ�म िवकास काय��म २ जना २०८००

२३५।०७८।३।३० �धानम��ी रोजगार काय��म २ जना १५६००

२३४।०७८।३।३० समुदायमा आधा�रत नवजात िशशु तथा बाल रोगको �यव�थापन िविभ� सहभािगलाई १०००००

ज�मा ५९३५००

६२ पकेट �े�मा अनुदानः

६२.१ अनुदानः �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना काया��वयन �यानुवल, २०७७ को प�र�छेद ७ मा कृिष उ�पादन सामा�ी तथा उपकरणमा ५० �ितशत र साना �संचाई
पुवा�धारमा ८५ �ितशत अनुदान िदने उ�ेख छ । पा�लकाले �यवसायीक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म अ�तरगत तरकारी, बा�ा तथा फलफूलको पकेट
संचालनको लागी िविभ� सामा�ी ख�रद गरी कृषकलाई िवतरण गरेकोमा १०० �ितशत अनुदान िवतरण गरेको दे�खयो । कृषकलाई १०० �ितितशत अनुदान सामा�ीमा
िवतरण गरेकोले पा�लकामाथी �. ८,३९,५७४.०० बढी �ययभार परेको छ। �............

८३९,५७४
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भौ. नं. िमित पकेटको
िक�सम

िववरण ५० % ले िदनु पन� अनुदान
रकम

िदएको बढी रकम

११२।०७८।३।२ बा�ा िवभव� कृषकलाई औष�ध ख�रद गरी िवतरण १२०००० २४०००० १२००००

४८।०७७।११।६ मकै पकेट िवभव� कृषकलाई फौजी िकरा िवषािद ख�रद गरी िवतरण २०००० ४०००० २००००

१७५।०७८।३।
२२

भ�सी �ब��न िवभव� ६५ जना कृषकलाई औष�ध ख�रद गरी िवतरण ७००००. १४०००० ७००००.

१८१।०७८।३।
२२

तरकारी २३ जना कृषकलाई टनेलकोलागरी �ला��टक ख�रद गरी
िवतरण

१८०१७९.५ ३६०३५९ १८०१७९.५

१८२।०७८।३।
२२

तरकारी ३२ जना कृषकलाई िवउ िवतरण २२२६६९.५ ४४५३३९ २२२६६९.५

१८३।०७८।३।
२२

तरकारी िवभव� कृषकलाई िवषािद तथा िवउ ख�रद गरी िवतरण २२६७२५ ४५३४५० २२६७२५

ज�मा ८३९५७४ १६७९१४८ ८३९५७४

६२.२ पकेट �े�ः �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण परयोजना �यव�थापन इकाई खुमलटार, ल�लतपुरले �काशन गरेको �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना काया��वयन
�यानुवल, २०७७ को ४.१.५ मा काय��म संचालन अव�ध तथा पकेट सं�या अ�तरगत �थािनय तहको ��येक वडामा क��तमा २ वटा पकेट छनैट गरी प�रयोजनाको
आ�थ�क सहयोगमा काय��म संचालन ग�रने उ�ेख छ ।यसैगरी प�रयोजना काया��वयन �यानुवल, २०७७ को ४.१.९.२ (क) मा पकेट िनधा�रणकोलागी ता�लका नं. १ मा
उ�ेख भए बमो�जमको आधार पुरा भएको पकेटमा उ�पादन र उ�पादक�व बृि�का काय��मह� �थिम�ाका साथ संचालन गनु�पन� र (ग) मा �थािनय तहको �वीकृत
लाभा�वीत वग�को सहभािगतामा �िव�धक सिमितले ता�लका नं २ मा उ�ेख भएका ि�याकलापको सूची म�येवाट लाभा�वीत वग�को आव�यकता र �िव�धक �ि�कोणले
उपयू� ि�याकलापह�को छनौट गरी �थािनय दररेटको आधारमा लागत अनुमान तथा काय�योजना तयार गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले संघीय सरकारवाट ह�ता��ीत
काय��म �यवसायीक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��म अ�तरगत कृषकह�लाई िन�न पकेट �े� संचालनका लागी ५० �ितशत अनुदान िवतरण गरी � .

१४,५७,४००.०० खच� लेखा�न गरेको छ । यस स�ब�धमा दे�खएका थप �यहोरा िन�न अनुसार छन् :
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भौ. नं. िमित पकेटको िक�सम िववरण रकम

७३।०७७।११।१७ आलु खेती आलुको िवषािद ख�रद तथा िवतरण ५७५५०

७४।०७७।११।१७ आलु खेती आलुको िवउ ख�रद तथा िवतरण ४९९८५०

१८०।०७८।३।२२ बा�ा बोयर बोका ख�रद तथा िवतरण ९०००००

ज�मा १४५७४००

�वीकृत लाभा�वीत वग�को सहभािगतामा �िव�धक सिमितले ता�लका नं २ मा उ�ेख भएका ि�याकलापको सूची म�येवाट लाभा�वीत वग�को आव�यकता र �िव�धक
�ि�कोणले उपयू� ि�याकलाप छनौट गरी �थािनय दररेटको आधारमा लागत अनुमान तथा काय�योजना तयार तथा सो बमो�जमको काय� स�प� �ितवेदन पेश
गरेको दे�खएन ।
िनद�िशकाको �यव�था अनुसार अनुगमन �ितवेदन तथा िवषयगत �गित तयार गरी प�रयोजना काया��वयन इकाई र �ज�ा ��थत कृिष �े� हन� काया�लयमा पठाउनु
पन� दे�ख�छ ।
कृषकह�ले ख�रद भएको बा�ा कती �ितशत वोयर हो सो स�ब�धमा �प� ह�ने �माण पेश गरेको छैन ।
पकेटमा �योग ह�ने बा�ा, िवउ तथा उपकरणह� �ित�प�ध� ख�रद गनु� पन� दे�ख�छ ।

६३ २१० २०७८-३-२९ भ�सी �ब��न काय��मः 
लागत साझेदारीमा भ�सी �ब��न काय��मः लागत साझेदारीमा पशुप��छ �व��न काय��म काय�संचालन �कृया, २०७७ को प�र�छेद २ मा काय��म संचालन तथा िव�ध स�ब�धी �यव�था छ । जस अनुसार अनुसूची ७
मा उ�े�खत भएका पशु ख�रद गन� क��तमा ८० �ितशत, ता�लममा १० �ितशत तथा अनुसूची ६ मा समाबेश भएका ि�याकलाप संचालन गन� १० �ितशत, ख�रद भएको पशुप��छको िवमा गराउनुपन� तथा अनुसूिच
८ बमो�जमको ढाचामा �गित �ितवेदन पेश गनु� पन� उ�ेख छ । लागत साझेदारीमा भ�सी �व��न काय��मका लागी संघीय सरकारवाट � १६,५०,०००.००, �देश सरकारवाट �. १२,५०,०००.००, पा�लकावाट �.

१०,००,०००.०० गरी �.३९,००,०००.०० �ा� भएकोमा पा�लकाले उ� काय��म अ�तरगत ६५ वटा कृिष फम� लाई ५० �ितशत अनुदानमा �ित फम� �. ६०,०००.०० ले �.३९,००,०००.०० अनुदान िदएको
छ । यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

�वीकृत लाभा�वीत वग�को सहभािगतामा �िव�धक सिमितले �थािनय दररेटको आधारमा लागत मु�य तोकेको तथा सो बमो�जमको ख�रद काय� गरेको दे�खएन ।
काय�िव�धले तोके बमो�जमको काय� �गती िववरण पेश गरेको छैन । काय� �गती िववरण पेश गनु� पन� दे�ख�छ ।

६४ �िश�क भ�ा तथा यातायात खच�ः 
अथ� म��ालयको काय� संचालन िनद�िशका, २०७७ मा सबै �कारका गो�ी,ता�लम, सेिमनार तथा काय��मका लागी सबै �कारको भ�ा को दर तथा अनुगमन स�ब��ध �यव�था उ�ेख रहेको छ । जस अनुसार २ िदन
स�मको काय��ममा �, २,००.०० यातायात खच�, स�ब��धत काया�लयले संचालन गरेको काय��ममा सोिह काया�लयको �ोत �यि� भएमा �िश�क भ� नपाउने तर काय� प�वापत भ�ा पाउने तथा अनुगमन टोलीमा

२०३,१००
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कामसंग ��य� स�ब�ध रा�ने बढीमा ३ जनाको अनुगमन टोली बनाउनु पन� उ�ेख छ । पा�लकाले िवभव� काय��म संचालन गदा� िनद�िशका िवप�रत भु�ानी गरेको दे�खयो । िनद�िशका िवप�रतको खच� िनयम स�म�
दे�खएन �..................

भौ. नं. िमित काय��म िववरण रकम

७३।०७७।११।१७ आलु खेतीको पकेट तालीम �िश�क ८ सेसनको � १५०० ले १२०००

८०।०७७।११।२० सामाजमा रहेको कु�रती कु�था िव��को अिभमु�खकरण ४७ जनालाई यातायात खच� � ५०० ले २३०००

८०।०७७।११।२० सामाजमा रहेको कु�रती कु�था िव��को अिभमु�खकरण �िश�क भ� ३ सेसनको � १५०० ले ४५००

१३४।०७८।३।१४ बा�ाको पकेट िवकास तालीम �िश�क भ� ४० सेसनको � १५०० ले ६००००

१३५।०७८।३।१४ तरकारी पकेट स�ब�धी ता�लम �िश�क भ� १६ सेसनको � १५०० ले २४०००

१७६।०७८।३।२२ लागत साझेदारीमा भ�सी �व��न ता�लम �िश�क भ� २४ सेसनको � १५०० ले ३६०००

२०८।०७८।३।२६ �धा�म�ी रोजगार काय��म अनुगमन भ�ा ७ जना लाई � १५०० ले २०६००

१९७।०७८।३।२४ सामाजमा रहेको कु�रती कु�था िव��को अिभमु�खकरण यातायात खच� ४७ जनालाई � ५०० ले २३०००

ज�मा २०३१००

६५ कृिष सामा�ीमा अनुदानः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१०) अनुसार लेखा रा�दा िबल भपा�ई सिहत रा�नुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले देहाय अनुसारका सामा�ीह� िविटएल ट� ेड �ा.ली. बाट
ख�रद गरी भौ.नं. २५|०७७|११|१९ बाट �. ४,८०,०००.०० भु�ानी िदएको छ । ख�रद ग�रएका सामानह� िवतरण गरेको िवतरण भपा�ई �े�ता साथ संल� छैन । साथै, जनतासँग अ�य� काय��ममा य�तै
िक�समका सामानह� ख�रद गरी िवतरण गदा� सरोकारवालाले ५० �ितशत र काया�लयले ५० �ितशत खच� �यहोरेको छ । एकै खच� िशष�कबाट एकै �कृितका सामान ख�रद गरी फरक-फरक िक�समले खच� ले�नु
उपय�ु त दे�खएन । ५० �ितशत रकम सरोकारवाला �यि�सँग अशुल गरी सामान बुझाएको भपा�ई पेश ह�नु पद�छ �...........

सामानको नाम प�रमाण भु�ानी रकम ५० �ितशतले ह�ने रकम

चापकटर ८ थान ३,००,५८० १,५०,२९०

िम�ल िट�लर २ थान १,६९,५०० ८४,७५०

िड�क िमल २ थान ७२,२३० ३६,११५

ज�मा ५,४२,३१० २,७१,१५५

२७१,१५५
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६६ सामा�जक सुर�ाः
सामा�जक सुर�ा भ�ाको स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा देहायमा उ�ेख छ ।

६६.१ रकम िढला दा�खलाःआ�थ�क वष� सामा� ह�नुभ�दा ७ िदन अगाव ैभ�ा िवतरण काय� स�प� गरी कारोबार ब�द गनु� पद�छ । सामा�जक सुर�ा िवतरणको �ज�मा पएको कुमारी
ब�क �ल. ले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार जोड ज�मा गदा� िनकासा पएको �.३,५१,१८,५२१.०० म�ये �. ३,४५,५८,६०२.०० िवतरण गरी बाँक� �.

५,५९,९१९.०० र गत आ.व. को बाँक� �.२,८०,६१९.०० गरी �. ८,४०,५३८.०० बचत रहेको रकम म�ये िमित २०७८।१०।२४ मा कोष तथा िनय��क काया�लय
ल�लतपुरमा �. ४,१३,७१९.०० मा� ज�मा गरेको दे�ख�छ । िफता� गन� बाँक� रहेको �. ४,२६,८१९.०० लेखापरी�णको अव�ध स�म पिन दा�खला गरेको छैन । मौ�दात
बाँक� रहेको रकम संघीय संिचत कोष िफता� गनु� पद�छ �.........

४२६,८१९

६६.२ िन�कृय लाभ�ाहीःसामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २३(५) मा खाता संचालन गन� ब�क तथा िव��य सं�थाले िन�कृय खाताको िववरण ��येक
�ावण मिहना िभ� स�ब��धत �थानीय तहका साथै िवभागलाई उपल�ध गराउनु पन� उ�ेख छ । लेखापरी�णको �ममा िन�कृय लाभ�हीको खाताको िववरण माग गदा� ब�कले
उपल�ध गराएको िववरण अनुसार िन�नानुसार लाभ�ाही िन�कृय रहेको दे�ख�छ । उ� लाभ�ाही मृ�य ुभएको, बसाई सरेको वा दोहोरो नाम दता� भएको तथा वा�तिवक
लाभ�ाही ह�न।होईनन् पा�लकावाटै यिकन गरी संघीय संिचतकोष िफता� ह�नु पद�छ । �................

वडा नं. िन�कृय लाभ�ाहीको सं. रकम

१ १२ २२७४७०.१४

२ २८ ३९८४८३.७७

३ २१ २४४५८३.६५

४ २६ ४२०५४५.५४

५ ८ १५४४०९.९

६ १७ २३०८३१.३०

७ ० ०

ज�मा ११२ १६७६३२४.३

१,६७६,३२४

६६.३ एकल पु�ष भ�ाः पा�लकाले काय�िव�ध बनाई सामा�जक सुर�ा अ�तरगत एकल प�ष भ�ा वापत २६४ जनालाई �. १००० को दरले �. २,६४,०००.०० पिहलो
चौमा�सक वापत भ�ा िवतरण गरेको छ ।
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६६.४ लगत अ�ाव�धकःसामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा, तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा
नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, ब�क माफ� त िवतरण गनु�पन�, िनयिमत �पमा
अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� ज�ता �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने
�यव�था गरेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसा २ वडाको िवतरण अव�थाको त�या� परी�ण गदा� लगत अ�ाव�धक गरेको दे�खएन । िन��चत समय अ�तरालमा लगत
अ�ाव�धक नभएकोले मृ�यू, बसाँईसराई, दोहोरो परेको लाभ�ाहीको स�ब�धमा यिकन ह�न सकेन । लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक गरी सोही आधारमा िनकासा �यव�थापन गनु�
पद�छ ।

वडा नं. लाभ�ीही सं. िनकासा खच� िफता�

१ १२४ ३८८१२९१ ३६४३२९१ २३८०००

७ २०४ ६२०४९६२ ६०६०८०१ १४४१६१

ज�मा ३२८ १००८६२५३ ९७०४०९२ ३८२१६१

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

�स. नं. बे�जुको दफा आ�थ�क वष� बे�जुको �यहोरा स�प�र�णको �यहोरा स�प�र�ण रकम फ�य�ट गन�को नाम

१ ७१ २०७५।०७६ १५ िक. मी. िभ� अनुगमन खच� लेखेको असुल भई फ�य�ट २०७०० िवर बहादरु लो�चन

२ ८२ २०७५।०७६ �यि�गत �योजनमा पा�लकावाट खच� लेखेको असुल भई फ�य�ट १६९५० िवर बहादरु लो�चन

३ ८१ २०७६।७७ िवल भरपाई पेश नभएको िवल भरपाई पेश भई फ�य�ट १७९८०० रमेश घले

ज�मा २१७४५०

६८ अ�ाव�धक बे�जुको ��थितः
गाउँपा�लकाको आ�थ�क वष� २०७७।७८ स�मको फ��ट गन� बाँक� बे�ज ूि�थ�त देहाय अनसुार रहेको छः

(�. हजारमा)

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

बे�जू(B)
यो वष� कायम बे�जू(C) संपरी�णबाट कायम बे�जू(D) अ�यािवधक बाँक� बे�जू

(E=A-B+C+D)
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