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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 िनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रिावकाररिा 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 काननुी व्र्वस्था एंव 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 प्रिावकाररिाका 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 बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपिोक्ता सतमतिबाट िएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनिुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतिलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतिलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण िरपदो र प्रिावकारी निएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा िएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्िव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि िइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख िएका 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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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ३९  तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

तिमसेनथापा गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
गोरखा । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले तिमसेनथापा 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 िएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस िएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि िएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारििूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.२ करोड १७ लाख ५६ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ा प्राि निई  बाँकी बेरुजू असलु गनुापने रू.२ लाख २० 
हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.१ करोड ९० लाख ४ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.९ लाख ७५ हजार र पेश्की रू.१५ लाख ५७ हजार 
रहेको छ । गिवषा रु.३ करोड ९१ लाख ६० हजार  बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म 
िएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.६ करोड ९ लाख १६ हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक निएको, असलुी लष्यअर्अनसुार निएको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा निएका कारण र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा प्रिावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन निएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ। गाउँपातलकाबाट सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्िक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक 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 ्िन्न े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 हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण सारििूरूपमा गलि आकँडा रर्हि 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 लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारििूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्िनी 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 िएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनर्िििा िने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारििूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

  

 

             (शम्ि ुकुमार शे्रष्ठ) 
     नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

तिमसेनथापा गाउँपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्िक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
िएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश निएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधिनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

२७ ३९ २१७५६ - - - २७ ३९ २१७५६ २२० ९७५ १९००४ - - १९९७९ १५५७ 

                                      
 

 

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 

गोरखा ३९१६० - - ३९१६० - २१७५६ ६०९१६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : भीमसेनथापा गाउँपा�लका, गोरखा , भीमसेन गाउँपा�लका , गोरखा

काया�लय �मुख िवजय राज वा�ले २०७७-१२-२९ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख कृ�ण थापा २०७७-४-१

लेखा �मुख महे�� शमा� २०७७-४-१

बे�जु रकम २१,७५५,५५२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १६,३०,१३,०२२.३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३३,४३,९०,५७४ चालु खच� २८,७३,७२,००२

�देश सरकारबाट अनुदान १,२५,७७,२३८ पँूजीगत खच� १५,१९,८९,६५८

राज�व बाँडफाँट ६,४३,७५,६४९.३४ िव�ीय/अ�य �यव�था १,७५,३०,१८९

आ�त�रक आय ५८,२८,८९५.०८

अ�य आय ३,४८,१३,७२६

कुल आय ४५,१९,८६,०८२.४२ कुल खच� ४५,६८,९१,८४९

बाँक� मौ�दात १५,८१,०७,२५५.७२
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१ .
उ�े�खत आ�थ�क कारोवारह�को �वीकृत समि�गत तथा इकाईगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेस ग�रएको वािष�क काय��म एवं �गित िववरण
समेतका कागजात र िववरणह�, �यव�थापन �ि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 र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मापद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार र
काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ। सारभूत �पमा
उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । उि��खत लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख
समेतका पदा�धकारीह�सँग िमित २०७८।१० ।१८ मा छलफल स�प� गरी कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२ प�रचयः
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई
�व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको
उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ८ वडा, ४४ सभा सद�य, १०१.३४ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २२०३३ जनसं�या रहेको छ ।

३ स��तकोषको िहसाबः
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा
भएका आय-�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ िन�न बमो�जम रहेको छः

आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५०,४७,२८,१३६.५० ४५,१९,८६,०८२.४२ ४५,१९,८६,०८२.४२ ४३,७३,८१,९४४.३० ४३,७३,८१,९४४.३०

क. �ाि� ४८,०७,६९,१४५ ४१,७०,९७,५०६.४२ ० ४१,७०,९७,५०६.४२ ३८,९३,८०,९८३.३० ० ३८,९३,८०,९८३.३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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(संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

११००० कर ११ ७,४६,५१,१७० ६,५६,५०,९९५.०८ ० ६,५६,५०,९९५.०८ ५,०७,४०,६२३.६२ ० ५,०७,४०,६२३.६२

१३०००
अनुदान

४०,२८,०६,०८० ३४,६९,६७,८१२ ० ३४,६९,६७,८१२ ३३,५५,२६,८३० ० ३३,५५,२६,८३०

संघीय सरकार १२ ३८,०५,८२,०८० ३३,४३,९०,५७४ ० ३३,४३,९०,५७४ ३२,२७,०७,९९१ ० ३२,२७,०७,९९१

�देश सरकार १२ २,२२,२४,००० १,२५,७७,२३८ ० १,२५,७७,२३८ १,२८,१८,८३९ ० १,२८,१८,८३९

१४००० अ�य
राज�व

२८,११,८९५ २५,०६,३८३.३४ ० २५,०६,३८३.३४ २७,३१,४५२.६८ ० २७,३१,४५२.६८

१५००० िविवध
�ाि�

५,००,००० १९,७२,३१६ ० १९,७२,३१६ ३,८२,०७७ ० ३,८२,०७७

ख. अ�य �ाि� २,३९,५८,९९१.५० ३,४८,८८,५७६ ३,४८,८८,५७६ ४,८०,००,९६१ ४,८०,००,९६१

िवतरण गन�  बाक�
राज�व

० ७४,८५० ० ७४,८५० ० ० ०

कोषह� २,३९,५८,९९१.५० ३,२४,००,१०२ ० ३,२४,००,१०२ ४,५७,३८,२१७ ० ४,५७,३८,२१७

धरौटी ० २४,१३,६२४ ० २४,१३,६२४ ११,०७,३४१ ० ११,०७,३४१

संघीय, �देश
सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० ११,५५,४०३ ० ११,५५,४०३

भु�ानी (ग+घ) ६६,६९,०५,५०२.५० ४५,६८,९१,८४९ ४५,६८,९१,८४९ ३४,४६,०९,०६९ ३४,४६,०९,०६९

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

६४,२९,४६,५११ ४३,९३,६१,६६० ४३,९३,६१,६६० ३०,४५,८७,६८७ ३०,४५,८७,६८७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ २१,२२,८८,००० १८,९२,६८,४२६ ० १८,९२,६८,४२६ १५,६४,९२,७०६ ० १५,६४,९२,७०६

२२०००
मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ ७,९५,०८,७६३ ४,२९,६७,५०० ० ४,२९,६७,५०० २,८९,००,२०७ ० २,८९,००,२०७

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ ४,९१,६०,८७० ४,५७,९३,७३३ ० ४,५७,९३,७३३ ४,६९,८९,२९० ० ४,६९,८९,२९०

२६०००
अनुदान

१८ ५३,५०,००० १,१७,४०७ ० १,१७,४०७ ३७,६०,००० ० ३७,६०,०००

२७०००
सामा�जक सुर�ा

१८ ८६,५४,००० ८१,३२,१२५ ० ८१,३२,१२५ ४०,५७,७८८ ० ४०,५७,७८८

२८००० अ�य
खच�

१८ ३०,००,००० १०,९२,८११ ० १०,९२,८११ १२,५१,००० ० १२,५१,०००

३१००० गैर
िव�ीय स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ २८,४९,८४,८७८ १५,१९,८९,६५८ ० १५,१९,८९,६५८ ६,३१,३६,६९६ ० ६,३१,३६,६९६

घ. अ�य भू�ानी २,३९,५८,९९१.५० १,७५,३०,१८९ १,७५,३०,१८९ ३४,४६,०९,०६९ ३४,४६,०९,०६९

कोषह� २,३९,५८,९९१.५० १,६८,९४,५०८ ० १,६८,९४,५०८ ३,८२,७४,९७९ ० ३,८२,७४,९७९

धरौटी ० ६,३५,६८१ ० ६,३५,६८१ ५,९१,००० ० ५,९१,०००

संघीय, �देश
सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० ११,५५,४०३ ० ११,५५,४०३

ङ. यो वष�को
बचत (�युन)

(१६,२१,७७,३६६) (४९,०५,७६६.५८) (४९,०५,७६६.५८) ९,२७,७२,८७५.३० ९,२७,७२,८७५.३०

�म भौचर
न�बर

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

१६,३०,१३,०२२.३० १६,३०,१३,०२२.३० ७,७७,०३,३८४ ७,७७,०३,३८४

वषा��तको बाक�
रकम (ङ + च)

(१६,२१,७७,३६६) १५,८१,०७,२५५.७२ १५,८१,०७,२५५.७२ १७,०४,७६,२५९.३० १७,०४,७६,२५९.३०

ब�क तथा नगद
बाक�

२४ १५,८१,०७,२५५.७२ १५,८१,०७,२५५.७२ १७,०४,७६,२६०.३० १७,०४,७६,२६०.३०

गाँउपा�लकाले पेश गरेको िव��य िववरणमा समावेश नभएका खच� िशष�कह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

�स.नं. खच� िशष�क बजेट िनकासा/खच�

१ ३७०००११६४-एिककृत �वा��य पूवा�धार िवकास
काय��म

८५०००००. ०

२ ३१४०१०१२३-सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण १०८९३६०००. १०५११७१२७.

३ ३६५००१०४३-�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी
काय��म

५५०००००. ५३०६३६९.

४ ३६५०११११४-�थानीय तह �शासिकय भवन पूवा�धार
िवकास काय��म

१८०००००. ०.

५ ३५००००११४-सामा�जक िवकास म��ालय २००००००. १९७०२८१

६ ३१४०००११३-आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालय ४३०००. ४३०००.

७ ३५००१०११३- िश�ा िवकास िनद�शनालय ५०००००. ५०००००.

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा १२७२७९०००. ११२९३६७७७.

४  आ�त�रक िनय��णः

४.१ ०
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा गरेको छैन ।
�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
गरेको छैन ।
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
छैन ।
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको
म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको छैन ।
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाइएन ।
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ अनुसार ख�रदको गु�योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको छैन ।
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको
�यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको छैन ।
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस
पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन
भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत
काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख गाउँपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np8 of 39

४.२ ०
सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन
गरेको पाइएन ।
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखे
राखेको पाइएन ।

४.३ ० म. ले. प. फारामले तोके बमो�जमका आ�त�रक िनय��ण प�ितः �मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था
ग�रएको छ । यस स�ब�धमा िन�न �यहोरा दे�खएका छन्ः

म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग दिैनक काेय� स�पादनको अिभलेख राखेको पाइएन ।
म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख राखेको पाइएन ।

४.४ बे�जु लगतः
बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । बे�जु लगत स�ब�धमा िन�न फारामह� �योगमा �याइएको पाइएनः
म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत
लगत म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन
म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख

५ िव��य िववरणको िव�लेषणः

�म भौचर
न�बर
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५.१ �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 महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको िव�ीय
िववरण अनुसार पा�लकाले NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गरेको छ ।

५.२ िनबृ�ी भरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १० अनुसार काया�लयले कम�चा�रको मा�सक तलबबाट ६ �ितशतले ह�न आउने रकम क�ा गरी सो मा नेपाल
सरकारको तफ� बाट १०० �ितशत रकम थप गरी कोषमा ज�मा गनु� पन� �यव�था अनुसार क�ा गरी ज�मा गरेको छ ।

५.३ काय��म तथा �गितः तोिकएको ल�य पुरा ह�ने गरी शत �ितशत �गित हा�सल गनु�पद�छ । काया�लयले देहायका काय��ममा शु�य �गित गरेको छ । पुरा गन�
स�ने योजनाह� मा� छनौट गरी काया��वयनमा लैजानुपद�छ । ल�य अनुसार �गित नह�ने हो भने बािष�क काय��मको कुनै औिच�य नरहने ह� ँदा पा�लकाले
योजना छनौटमा �यान पुया�उनु पद�छ । पँूजीगत काय��म तफ�  कम �गित भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:

काय��म/आयोजना/ि�याकलापकोनाम िविनयोजन खच� खच� (%)

भवन मम�त गाउँपा�लका ५,००,००० ० ०.००

ज�गाख�रद गाउँपा�लका काया�लय भवन िनमा�ण ० ० ०.००

ज�गाखरीद गाउँपा�लका वा वडा काया�लय भवनिनमा�ण २०,००,००० ० ०.००

िव�ुतट� ा�सिमटर ख�रद वडा नं ४ ४,००,००० ० ०.००

शु�वा��य अ�तग�त ि�ज, उपकरण औषधी लगायतका अ�य सामा�ी ख�रद ५,००,००० ० ०.००

कैजलेताराखसे सडक ५,००,००० ० ०.००

�या�पेसालप��पङ खानेपानी मुहान जाने सडक िनमा�ण २,००,००० ० ०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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झगरेकटहरे वाँध ह�रया सडक ४,००,००० ० ०.००

होला�ङस�क िनमा�ण ५,००,००० ० ०.००

पखेलेपधेरा त�ोगाउँ क�स�थोक सडक ० ० ०.००

�स�लेपधेरापौडेलगाउँ सडक ० ० ०.००

�वायापानीताराखसे जोगीगाडे सडक प�क� ना�ल एंव वाल िनमा�ण द�ुभ माग� १५,००,००० ० ०.००

वडाकाया�लय पखाले पदेरा सडक �तरो�ती ३,००,००० ० ०.००

भ�तनागाउँ आपको फेद डु�े स�म सडक �तरो�ती ० ० ०.००

�स�दकालीम��दर िव�ुत िव�तार र सा�लक �थाना�तरण ० ० ०.००

होला��खानेपानी मम�त ० ० ०.००

िगरदीफेदरा�चे िडही खानेपानी ५,००,००० ० ०.००

वगुवाखेत प��पङ खानेपानी योजना वडा नं २ १३,००,००० ० ०.००

वडाकाया�लयभवन घेरावार र गेट िनमा�ण ५,००,००० ० ०.००

वोझपानी�सढी बाटो िनमा�ण ५०,००० ० ०.००

महादेवम��दर रैथाने सािवक वडा नं. ६ ० ० ०.००

िभमसेनथापा�मृित पाक�  तथा सं�ाहालय िनमा�ण १७,००,००० ० ०.००

िभमसेनथापापाक�  िनमा�ण १३,५०,००० ० ०.००

�म भौचर
न�बर
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िभमसेनथापापाक�  िनमा�ण १,५०,००० ० ०.००

कृिषउपज संकलन के�� िनमा�ण वडा नं १ िनवेल २,००,००० ० ०.००

पशुपितनाथम��दर िनमा�ण सुडेचौतारा ता��ाङखोला कासीघाट १३,९५,८६९ ० ०.००

पशुपितनाथम��दर िनमा�ण सुडेचौतारा ता��ाङखोला कासीघाट १,०४,१३१ ० ०.००

द�ुभपाक�  मुडुलो थु�को वडा नं ३ ५,००,००० ० ०.००

द�लतव��त सामुदाियक भवन, रनेचौतारा ५,००,००० ० ०.००

िभमसेनथापा�मृित पाक�  तथा स�ाहालयिनमा�ण ५०,००,००० ० ०.००

िशवम��दर िनमा�ण ५,००,००० ० ०.००

गाउँपा�लका�वेश�ार िनमा�ण ५,००,००० ० ०.००

कनकामनाआ.िव.िव�ालय गेट िनमा�ण १,००,००० ० ०.००

�स�लेपधेरा पौडेल गाउँ घोरेटो बाटो िनमा�ण एवं ढलान ४,००,००० ० ०.००

सामतेनगु�बा िनमा�ण ५,००,००० ० ०.००

नहरकोिडिपआर र आई.ई.ई १५,००,००० ० ०.००

आईई�रपोट� तयार ५,००,००० ० ०.००

आव�धकयोजना िनमा�ण १०,००,००० ० ०.००

औ�ोिग�ामको िडिपआर िनमा�ण १५,००,००० ० ०.००

�म भौचर
न�बर
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६ कानून िनमा�णः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �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 भएकोमा पा�लकाले २४ ऐन, ४ िनयमावली र २३
वटा काय�िव�ध समेत ५१ कानून िनमा�ण गरेको भएतापिन िन�न ऐन तथा िनयम िनमा�ण गरेको पाइएनः

साव�जिनक ख�रद ऐन
साव�जिनक ख�रद िनयमावली

७ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई
असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� र सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट
�वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय
तहमा उपा�य� �ी िवनु वा�लेले २०७७।३।१० गते �  ६१ करोड ३८ लाख ६७ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।३१ मा पा�रत भएको छ
। यसैगरी �थािनय तहका �मुखले २०७७।४।४ मा �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको छ ।

८ बजेट खच�ः

८.१ काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के���य �तरका
योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गरी पेश गरेको पाइएन ।

८.२ क) �े�गत बजेट र खच�ः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस
पा�लकाको 2०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास 49791144 16812582 3.83

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np13 of 39

सामा�जक �े� 335295699 269340762 61.30

पूवा�धार िवकास �े� 154017000 81840009 18.62

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 11360000 5043347 1.15

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 92482668 66324960 15.10

ज�मा 642946511 439361660 100

ख) 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 । 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 ते�ो चौमा�सकमा बढी 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 तेसोचौमा�सक

१ संिघय सरकार 2487.00 0.00 0.00 2487.00 2080.00

२ �देश सरकार 353.00 0.00 0.00 353.00 0.00

३ गाउँपा�लका 149150.00 9925.00 22565.00 116660.00 7260.00

४ कूल खच�: 151990.00 9925.00 22565.00 119500.00 9340.00

५ खच� �ितशत 6.53 14.85 78.62 6.15

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन
गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी
लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था भए बमो�जम उ�� िववरण दे�खने पा�लकाले �ोफाइल
तयार गरेको पाइएन ।

९ अब�डा बजेटः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार
तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� �. ६८
लाख २० हजार अब�डा बजेट राखेको छ । उ� अबणडा रकम काय�पा�लकाको २०७७।६।३० को िनण�यबाट पँु�जगत तफ�  सडक तथा �सँचाई काय�मा ३८
लाख १९ हजार ८६९ बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अबणडामा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० योजना र काया��वयनः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट
गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा
�याउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े
योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�कालीन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण
गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस वष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ �. १ लाख भ�दा कमको योजना 17 900000

२ � .१ लाख दे�ख ५ लाख स�मका योजना 221 44350000

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 75 36300000

४ �. १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 13 21100000

५ �. ५० लाख भ�दा माथीका 5 111000000

ज�मा 331 213650000

११ सहायता �दानः 

महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदने गरी कानून बनाएको पाइएन
तर पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदने गरेको छ । कानून बनाएर मा� य�ता सहायता �दान गनु�पद�छ ।

१२ राज�व आ�त�रक िनय��णः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.१ राज�व वाँडफाँडः �थानीय तहले आ�थ�क ऐन बमो�जम असुल गरेको देहाय अनुसारको रकम राज�व वाँडफाँड गनु�पन�मा नगरेको वा घटी बाँडफाँड गरेको
पाइएकोले िन�नानुसारको रकम स�ब��धत िनकायलाई बाँडफाँड गरी पठाउनु पन� �.

आय शीष�क संक�लत रकम �देशलाई पठाउनु पन� �ितशत पठाएको रकम पठाउन बाँक� रकम

अ�य �ाकृितक �ोतको आय तथा रोय�टी 74580 40 0 29940

२९,९४०

१२.२ राज�व लेखा अ�ाव�धक नभएकोः आका��थक काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को दफा ५९ मा जुनसुकै मा�यमबाट �ा� राज�व
�वीकृत राज�व वग�करण र �या�या बमो�जम लगती राज�व आ�दानी दा�खला गरी गो�वारा भौचर तयार गरी दोहोरो लेखा �णालीकव �स�ा�त अनुसार
राज�व लेखा अ�ाव�धक गनु� पन�मा सो गरेको पाइएन । वडा काया�लयमा पठाएको राज�व र�सद अनुसार आ�दानी भए नभएको परी�ण गरी राज�व
आ�दानीको भौचर उठाउनु पन�मा र�सद िनय��ण खाता राखेको तर वडा काया�लयमा उठेको राज�व रकम समयमा बैक दा�खला ग�र र�सद िफता� गनु� पन�मा
सो गरेको पाइएन ।
व�क नगदी िकतावः काया�लयले मुल संिचत कोषको व�क नगदी िकताव तयार गरेको छैन । जसले गदा� आ�तरीक आय, िवषयगत िनकाय तथा अ�य �ोतवाट
�ा� आ�दानीको सिह लेखांकन भए नभएको सुिन��चत गन� सिकएन । �ा�ी तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।
राज�व ढीला दा�खलाः आ�थ�क काय�िवध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २७(१) मा नेपाल सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व तथा सरकारी रकम
काया�लयमा �ा� भएको सोही िदन र सोही िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�लेे तोिकएबमो�जमको ढाँचामा राज�वको लेखा राखी बैक
दा�खला गनु� पन� �य�थाा छ । पा�लकामा वडाह�बाट उठेको राज�व रकम केही समय िढलो गरी राज�व दा�खला गरेको पाइयो । अत िनयमावलीको �यव�था
बमो�जम समयमा राज�व दा�खला गनु� पद�छ ।
प�रमाण नखुलाई संझौताः नदीज�य पदाथ�को संकलन तथा िवि�को लािग आइ इ इ �रपोट� अनुसारको बोलप�को सुचना �कासन ग�र निदज�य पदाथ�को
िनकासी गनु� पन�मा पा�लकाको �े�मा रहेका नदीज�य पदाथ�को ठे�का लगाउन पहल गरेको पाइएन । अतः पा�लकाले निदज�य पदाथ�को ठे�का लगाइ
आ�त�रक आय बढाउने तफ�  पहल गनु� पन� दे�ख�छ ।

१३ स�पनती उपयोगः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३.१ संपित ह�ता�तरण र अिभलेख सािवक गाउँपा�लका संिघय, िवषयगत काया�लयको स�पित र सािवकका काया�लयका कोषह� ह�ता�तरण र अिभलेख
अ�ाव�धक गरी रा�नु पन�मा अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।

१३.२ �ज�सी दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन, 2076 को िनयम 28(1) मा �ज�सी सामान खरीद गरेकोमा खरीद गरेको 7 िदन िभ� �ज�सी
दा�खला गनु� पद�छ । वडा काया�लय माफ� त खरीद ग�रएका खच� भएर जाने सामानह�को भु�ानीमा दा�खला �ितवेदन समावेश भएको नपाइएकाले �ज�सी
खातामा आ�दानी बाँधी �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको �माण पेश गनु� पन� �.

भौ-िमित सामानको नाम रकम

84-078/3/16 फोटोकपी पेपर,डटपेन,काया�लय �योजनका अ�य सामान 15000

87-078/3/29 फोटोकपी पेपर,डटपेन,काया�लय �योजनका अ�य सामान 11980

88-078/3/21 फोटोकपी पेपर,डटपेन,काया�लय �योजनका अ�य सामान 30000

94-078/3/23 फोटोकपी पेपर,डटपेन,काया�लय �योजनका अ�य सामान 15000

ज�मा 71980

७१,९८०

१३.३ साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख नभएको र स�पितकव संर�ण र उपयोग स�ब�धी नीित र मापद�ड बनेको पाइएन । संर�ण र उपयोग नीित तथा
मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको अनुगमन गन� गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ ९५ २०७७-१०-२५ पाईपको �योगः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा�
करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । वालुवाटार
खानेपानी-४, योजनामा नापीमा �.७९२६६३.०० काय� भएकोमा उपभो�ाको योगदान घटाई �.६७८५३२.०० उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी भएको छ ।
तप�सलको ७३६० िम. पाईप �.४०६५३०.०० मा ख�रद गरेको छ। िनमा�ण काय�मा पाईपलाईन २२०० िमटर ख�े काय� भएको दे�ख�छ ।ख�रद गरेको सबै
पाईप �योग भएको दे�खएन । ख�रद भएको ७३६० िमटर म�ये २२०० िमटर पाईपको �.३५.१० का दरले ज�मा �.७७७२०.०० मा� �योग भएको दे�खयो
। बाँक� ५१६० िमटर पाईप �योग भएको �माण पेश गनु�पन� �.

३२९,३१०

१५ अनु�पादक खच� 
साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा �.७८१६४८
खच� लेखी भु�ानी गरेको छ।

भौ . नं./िमित काय��म भु�ानी �लने भु�ानी रकम �

३७४-२०७८।२।२१ सद�यता शु�क भु�ानी गाउंपा�लका राि�� य महासंघ 40000

४२०-२०७८।३।१० वडा िव� िच� िनमा�ण फलानो िवक� यसन 500000

४५१-२०७८।३।१७ यवुा फुटबल काय��म जनक�याण यथु �लव 30000

५०६-२०७८।३।२२ वरामजाती सा�कृितक संर�ण दलु�भ सामुदायीक �सकाइ के�� 211648

ज�मा 781648

य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु�पद�छ ।

१६ िश�ा तफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.१ िब�ालयगत अिभलेख िश�क र कम�चारीको तलव भ�ा र �ेडको रकम खुलेको �ितवेदन पारीत नगरी तलब भ�ा िनकासा िदएको िनकासा अिभलेख खाता
रा�ने गरेको पाइएन ।
माग फारम बेगर तलब भु�ानीः काय��म काया��वयन पु��तका२०७७/०७८ को बुदा नं. १ मा �थािनय तहले काय�रत िश�कको तलब भ�ा िनधा�रण गदा� यस
के��को च.नं.१८९ िमित २०७६।११।१२ को प� र के��को वेवसाइटमा �कािशत िववरण अनुसार यिकन भएको दरब�दीलाइ िश�क दरब�दी काय�िव�ध
२०७६ अनुसार मलान गरी कायम िश�कको लािग िव�ालयबाट �ा� माग फारम �जु गरी अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था रहेकोमा पा�लकाले सर�वती
मा.िव को ते�ो �ैमा�सकमा माग फारम वेगर �.२६६६३५५।भु�ानी भएको रकम बा�तिवक माग अनुसारकै िनकासा भएको भ�े �माण पेश गन� �.

२,६६६,३५५

१६.२ साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तर साव�जिनक िव�ालयको शैि�क गुण�तरको मापन मापद�ड बनाएको नपाइएको

१६.३ नमुना िव�ालयः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को कृयाकलाप नं. ८ मा नमुना िव�ालय सुधार गु�योजना अनु�प भौितक िनमा�ण अनुदान �ित
िव�ालय बािष�क � १ करोड दे�ख �.१ करोड ५० लाख अनुदान उपल�ध गराउन स�ने साथै सोिह कृयाकलापको (ज) को �यव�था बमो�जम �थािनय
तहबाट अनुसूची १० मा उ�े�खत िनमा�ण समय ता�लका िनमा�ण ग�र िव�ालयले आ�थ�क वषा�को जे� मसा�त स�म िनमा�ण काय� स�� गरी असार १५ स�ममा
काय� स�प� �ितवेदन तयार ग�र �मािणत गरी एक �ित �थािनय तहमा उपल�ध गराउनु पन� �यव�था छ । पा�लकाले भौ. १८३-०७८/३/२२ बाट नमुना
िव�ालय द�ुभ मा.िव लाई �.१५००००००। िनकासा भएकोमा काय� स�प� �ितवेदन पेश नगरेकोले काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� �.

१५,०००,०००

१६.४ िदवा खाजाः काय��म काया��वयन िनद�िशकका २०७७/०७८ को बुदा नं. ७ को �यव�था बमो�जम �ित िव�ा�थ� �.१५ का दरले िव�ाथ�को दिैनक हाँ�जरी
पु�तीका �माणीतको आधारमा िदवा खाजा भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ । शा�ती मा�यिमक िव�ालयको िदवा खाजा वापत �७५७७३। खच� लेखेकोमा
�.७२६२३। को मा� िवतरण भपा�इ पेश भएकोले भरपाइ भ�दा बढी �.२६९३। खच� रकम स�ब��धत िव�ालयबाट असुल ग�र बे�जु खातामा दा�खला गनु�
पन� �.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१६.४.१ शा�ती मा�यिमक िव�ालयको २,६९३

२,६९३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.५ १७४ २०७८-३-२० बढी भु�ानीः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु� पन�
�यव�था छ । भौ.१७४-०७८/३/२० बाट िब�ावित मा.िव लाई रा�� पित शै�ीक सुधार काय��म अ�तग�त भौितक पुवा�धार काय�मा �.१८३३१०१.४३ को
भु�ानीमा �टेसनरीको काममा �.२०००। भु�ानी ह�नु पन�मा �.२००००। भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको �.१८०००। बे�जु खाता दा�खला गनु� पन�
�.

�म कम�चारीको/फम�/संगठन नाम असुली रकम

१६.५.१ िब�ावित मा.िव १८,०००

१८,०००

१७ पे�क�ः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (४) मा पे�क� �लने �यि� वा �थाले काम स�प� भएको १५ िदन िभ�
आफुले स�प� गरेको कामको खच�को िवल भपा�ई समेत आव�यक कागजात स�व��धत काया�लयमा पेश गनु� पन� �यव�था छ । काया�लयबाट उपल�ध गराएको
पे�क� बाँक�को िववरण तथा िव�ीय �ितवेदन को अनुसुची-२३ बमो�जम कुल पे�क� बाँक� �.२३५३७७०। रहेकोले उ� पे�क� रकम िनयमानुसार फछ�यौट
गनु� पद�छ । उ� कुल पे�क� बाँक� म�ये भौ.१५१-०७७/९/२१ बाट नेपाल िव�तु �ा�धकरण लाई िव�ुतपोल �थाना�तरण गन�कोलािग िदएको पे�क� रकम
फछ�यौट नभई बाँिकरहेकोले िनयमानुसार फछ�यौट गनु� पन� �.

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१७.१ नेपाल िव�ुत �ा�धकरण १५,५६,८६४

१,५५६,८६४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np21 of 39

१८ राहत िवतरणः

: 
ग�डक� �देश काय�िव�ध ऐन २०७४ को दफा ४२ अनुसार �ज�मेवार �यि�ले यस ऐन बमो�जम रा�नु पन� ��येक कारोबारको िववरण �प� दे�खने गरी
�च�लत कानूनले तोके बमो�जमको रीत पुयाई लेखा तयार गरी अ�ाव�धक रा�नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले राहत िवतरणमा ख�रद गरेको भ�दा घटी
िवतरण गरेको दे�खयो ।ख�रद गरेको प�रमाण भ�दा घटी िवतरण गरेको राहात सामा�को मु�य असुल गनु�पन� �.

सामानको नाम इकाइ ख�रद प�रमाण िवतरण प�रमाण घटी प�रमाण दर ज�मा

चामल केजी 1525 1372.5 152.5 60 9150

दाल केजी 142 109 33 115 3795

नुन केजी 122 109 13 20 260

तेल �लटर 122 109 13 250 3250

ज�मा 16455

१६,४५५

१९ कोिभड-१९ तफ�  
आ.व. २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दानी िशष�क २०७८ असार मसा�तस�म �ा�
रकम

खच� शीष�क २०७८ असार मसा�तस�म खच�
रकम

संघीय स��त कोष 1000000 राहात िवतरण

�देश स��त कोष �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन 1619252

�थानीय तह बजेट 99632338 आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन 549395

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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संघीय कोिभड
कोष

जनशि� प�रचालन 3691892

�देश कोिभड कोष औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी
ख�रद

1085192

अ�य �ोतबाट �ा� �वा��य पूवा�धार िनमा�ण

अ�य शीष�कमा भएको खच�

स�ार 13000

इ�धन 45000

�मण खच� 27000

सवारी साधन तथा मेिशनर औजार भाडा 935150

प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� 126020

बाँक� 2871337

ज�मा 10963238 ज�मा 10963238

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० ठे�का �यव�थापनः

: 
िवमा नगराएकोः िभमसेन थापा च�पथ िनमा�ण काय� गन� कबोल अंक�.३१४७६१६७।६५ भएकोमा िमित २०७८।१।३० मा स�प� गन� गरी रायमाझी
क���सन सँग संझौता भए बमो�जम िनमा�ण काय� भएकोमा िनमा�ण काय�को �याद िमित २०७८।७।२९ स�म �याद थप भएको छ । साव� जिनक खरीद
िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ मा �. १० लाख भ�दा बढी मू�यको िनमा�ण काय�को बीमा िनमा�ण �यवसायीले �ुटी स�याउने दािय�वको अव�धमा हािन
नो�सानी बेहोन� गरी िवमा गराउनु पन� �ावधान भएता निप िबल अफ �वा�टीटीमा िवमाको लागी �.५०००००। को �यव�था भएता पिन िनमा�ण �यवसायीले
िवमा गराएको पाइएन । िनमा�ण �यवसायीले �ुटी स�याउने दािय�वको अव�धमा हािन नो�सानी बेहोन� दािय�व पालन गरेको पाइएन । अतः पा�लकाबाट िनमा�ण
काय�को िवमा गराउने काय�लाइ अिनवाय� �पमा पालना गनु� पन� दे�ख�छ ।

२१ �शासनीक खच�ः 
�ेड बढी भु�ानीः िनजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख बमो�जम कम�चा�रह�को तलब भ�ा भु�ानी गदा� स�व�धीत कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयबाट तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ । तलव भु�ानी गदा� पा�रत तलिव �ितवेदन भ�दा बढी �ेड रकम भु�ानी भइ
बे�जु रकम दा�खला गदा� कम�चारी संचय कोष थप रकम समेत दा�खला गनु� पन� छुट भएकोले सो रकम बे�जु खातामा दा�खला गनु� पन� �.

कम�चारीको नाम �ेड रकम भु�ानी रकम वषा� भरी र दशै समेत बे�जु दा�खला रकम बे�जु दा�खला गन� बाँक� रकम

अ.न.मी ��मता काक� 887 12595.4 11079 1516.4

अ.हे.व जेनव िमया 887 12595.4 11079 1516.4

अ.न.मी अ�मीता �े� 887 12595.4 11079 1516.4

ज�मा 4549.2

४,५४९.२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ १०० २०७७-७-५ मु�य अिभवृि� करमा दता� नभएकोसँग ख�रदः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १९ मा �.२० हजार भ�दा वढीको ख�रद गदा� मु�य अिभवृि� करमा दता� भएका सँग मा� ख�रद गनु�पन�
उ�ेख छ । काया�लयले मसल�द तथा काया�लय सामा�ी ख�रद वापत रकम भु�ानी भिन नेपाल �ा�टबाट �.६१६०० �यानिवल समावेश ग�र भु�ानी भएको
दे�ख�छ।पा�लकाले िनयममा भएको �यव�था िवप�रत ख�रद गरेको काय� िनयम स�मत नभएको �.

६१,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ िवतरणमुखी खच� 
पा�लकाले पु�जगत �कृितका तथा उ�पादनमुलक �े�मा लगानी गरी जनताको आय आज�नमा वृि� गद� �जवन यापनमा सहाजता पु�े िकसीमका काय��मा
लगानी गनु�पन�मा आ.व को अ��तममा आएर अनु�पादक �े�मा रकम खच� गरेको दे�खयो।लगानीबाट उिचत �ितफल �ा� गन� काय�मा �यान निदइ �चारमुखी
काय��ममा खच� गन� �वृ�� मा िनय��ण गन� पा�लकाले िवशेष �यान िदनुपद�छ।िवतरणमुखी काय�का केही उदाहरणह� िन�न रहेका छन्।

भौनं/िमित िववरण रकम

४८३।२०७८।३।२१ असहाय वालवालीका शै�ीक सामा�ी िवतरण 282793

४८०,४८७।२०७८।३।२१ द�लत व�ती नमुना सरसफाइ काय��म(ड�वीन तथा बा�टीन िवतरण) 298496

४८४।२०७८।३।२१ द�लत व�ती �याट�रङ ख�रद तथा िवतरण 199989

४८६।२०७८।३।२१ खेलकुद सामा�ी ख�रद तथा िवतरण 99982

४८८।२०७८।३।२१ जे� नाग�रकलाइ थम�स िवतरण 250001

४८९।२०७८।३।२१ जे� नाग�रकलाइ ह�ल��स तथा कुक�ज िवतरण 97886

४९०।२०७८।३।२१ जे� नाग�रकलाइ ह�ल��स तथा कुक�ज िवतरण 149173

४९४।२०७८।३।२१ साउ�ड �स�टम ख�रद तथा िवतरण 198315

४९५।२०७८।३।२१ नेवारी पिहरन ख�रद तथा िवतरण 245097

४९८।२०७८।३।२१ द�लत समुह सा�कृितक संर�ण फिन�चर ख�रख तथा िवतरण 199936

ज�मा 2021668

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ ४२२ २०७८-३-१० सामा�ी बांक� 
वातावरण तथा सरसफाइ �यव�थापनका लािग पा�लकाले �य ु�गितिशल इ�टर �ाइजेज वाट १६० थान ड�वीन ��ा�ड ख�रद ग�र �.३७९६८० भु�ानी
भएको छ ।आ.व २०७७।७८ स�म ११० थान ड�वीन ��ा�ड िवतरण गरी ५० थान वांक� रहेको दे�ख�छ।वांक� रहेका ५० थान ड�वीन ��ा�ड िवतरण
तथा �योग भएको �माण पेश गनु�पन� �.

११८,६५०

२५ ४८१ २०७८-३-२१ मु�य अिभवृि�कर समायोजन प�ः 
मु�य अिभवृि� कर ऐन,२०५२ को दफा १४(१) मा दता� भएको �यि�ले व�तु वा सेवा िब�� गदा� �ापकलाइ कर िबजक िदनुपन� �यव�था छ ।उ� कर
िवजकबाट Taxable VAT Sales को अशं ख�रदमा ितरेको मु.अ.कर घटाइ अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ ।
स�ज�कल सामा�ी ख�रद ग�र मु�य अिभकृि� कर �.१०४०० सिहत �.१३०४०० भु�ानी भएको पाइयो । तोिकएको समयमा आपुित�कता�ले मु�य अिभवृि�
कर दा�खला गनु�पन�मा �यवसायीको IRD Portal मा PAN Search गदा� सेवा�दायक स�था �ी िहमाली ई�टर�ाईजेज(VAT NO ६०३४९५७२८ ) २०७७
चैत दे�ख न�फाइलर दे�खएको छ ।न�फाइलरलाइ मु�य अिभवृि� कर भु�ानी ह�ने समयमा दा�खला नह�ने ��थितले कर राज�वमा असर पन� दे�खंदा
�यवसायीबाट मु.अ.कर समायोजन प� पेश गनु�पन� �.

१०,४००

२६ ७६ २०७७-६-२६ भरपाइ �माणः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली ,आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५ )मा खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन�
िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। पा�लकाले ५०० थान �.१०० का दरले पु�पा�ली पु�तक तथा पुजा �टेशनरीबाट �िश�ण पु�तक
छपाइ गरी िवतरण गरेको वडा न�बर १,२,३,६र ८ मा िवतरण गरेकोमा १०० थान पु�तक िवतरण गरेको भरपाइ पेश नभएकोले िवतरण गरेको भरपाइ �माण
पेश ह�नुपन� �.

१०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ न�फाइलरः 
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 भु�ानीमा मू.अ.कर िदएकोमा लेखापरी�ण
अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । तसथ� उ� फम�ले �रतपूव�कको कर िबजक वेगर भु�ानी िदएकोले मू.अ.कर
समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

गो. भौ.नं. र िमित भु�ानी पाउनेको नाम िवजक नं र
िमित

िवजक मू�य (मू.अ.कर
समेत)

मूअकर
रकम

ननफाईलर
िमित

28-077/6/5 िव��ावती क��ट��सन �ा.�ल. (604253833) 70-
077/3/23

181499.75 20881 2077/M/2

262-078/3/7 िभमसेनथापा गोरखनाथ क��ट��सन ए�ड स�लायस�
(609871135)

3-078/2/20 291499.25 33535 2077/M/9

२४९-२५७-०७८/३/३ प�च ए�ड स�स /ि�यूगा ई��जिनय�र� ए�ड िव�डस� 4729984 544157 2078/M/1

३२७-०७८/३/१५ नव�भाव िनमा�ण सेवा 1513094 168320 2077/M/6

ज�मा 6716077 766893

७६६,८९३

२८ पशु कृिष तफ�  
कृिष अनुदानः पा�लकाले संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत चालु काय��मवाट देहायवमो�जम कृिष तथा पशु काय��ममा अनुदान रकम उपल�ध गराएको छ।

�स नं भौचर नं िववरण रकम

१ ४६४ पशुप�छी �यवसाय �व��न अ�तग�त वा�ा र कुखुरा पालक कृषकह�को खोर सुधार १०,००,०००

२ ४२५ डालेघाँस िव�वा ख�रद वापत नारायण �साद भ�राई ८२,२८५

३ १२९ हाते �ा�टर खरीदको रकम नयाँ तुलसी मनकामना ९,७०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=64040348714346318
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=22059268549510320
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=21460999743213364
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४ ४२४ िमिनिटलर ख�रद बापत नयाँ तुल�स फोर ि�ल �ा.�ल ५,००,०००

५ २५ आलुको िवउ खरीद ५,००,०००

६ ९९ �िवन लािमछानेले आलुको िवउँ खरीद ४,९८,७५०

७ ४० मौ�रघरको रकम माउ�टेन हिनलाई भु�ानी ५,००,०००

८ ४४५ फलफुलका िव�वा ख�रद वापत हाईवे नस�री ए�ड ए�ी से�टरलाई भु�ानी २,१२,००

९ ४४८ �ला��टक टनेल ख�रद वापत फाम�र �वाइस नेपाल �ा.�ल २,९९,९९९

१० ४२४ िमिनिटलर ख�रद बापत नयाँ तुल�स फोर ि�ल �ा.�ल ५,००,०००

११ १२९ हाते �ा�टर खरीदको रकम नयाँ तुलसी मनकामना स�लायय� ९,७०,०००

अनुदान उपल�ध गराएको काय��ममा िन�न �यहोराह� दे�खएका छन् ।
अनुदान रकम उपल�ध गराए पिन उ� काय��मको अनुगमन तथा िन�र�ण गनु� पन�मा अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको पाइएन । अनुदान वाट �ा�
लाभको िव�लेषण गरी आगामी िदनमा अनुदानको काय��म संचालन गनु�पन� दे�ख�छ । अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई
िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह�दा ठुला अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष पेशालाई आकिष�त
गनु�पन� दे�ख�छ । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो (संघ, �देश तथा �थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन तयार गनु�पन�
दे�ख�छ ।
कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ । पा�लकाले
कृिष �े� तथा पशु �े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेमा मा� अनुदान िदने नीित तय गनु�पन�मा वीमा गन� गराउने तफ�  पा�लकाले �यान
निदइ अनुदानका काय��म मा� स�ालन गरेको दे�खयो । एक सरकारले �याएको नीितलाइ अक� सरकारले सहयोग गन� गरी काय��म काया��वयन
गनु�पद�छ ।
अनुदानमा ठुलो रकम खच� भएकोमा ज�गाको �वािम�व एिकन गरेको छैन जसले गदा� अनुदानको वा�तिवक �े�मा खच� भइ अनुदानको सिह सदपुयोग
भयो भ� स�ने अव�था छैन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=68690642892275532
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=23068779466260184
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=9483017981862841
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=69427534689376478
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=41031720463497034
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=45463581478441755
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=68690642892275532
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=21460999743213364


https://nams.oag.gov.np29 of 39

पशु अनुदानः पा�लकाले संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत चालु काय��मवाट भौ.९-०७८/३/२१ बाट वडा नं १,२,३ मा गाई पालन पकेट �े� सुिचकृत
२४ गाईपालक कृषकलाई संिघय सरकारले शसत� अनुदान तफ�  �धानम��ी कृिष आधुिनककरण काय��ममा बढीमा ५० हजार वा ५०℅ अनुदान
उपल�ध गराउने काय��म अनुसार २४ गाई पालकलाइ �.३२६७०००। को �.१६१४५००। अनुदान उपल�ध गराएको छ । जस� गाईको अनुदान
िवतरण स�ब�धी संझौता प�को शत�मा िन�न शत�ह� उ�ेख गरेकोमा ती शत�ह� पालना भए नभएको अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु� पन�मा गरेको
पाइएन । अतः अनुगमन �ितवेदन पेश गनु� पद�छ । कृषकले अिनवाय� �पमा दधु संकलन के��मा दधु िव�� गनु� पन� । गाई खरीद गरेपछी क��तमा एक
वष� ख�रद िव�� गन� नपाइने । गाउँपा�लका वडा काया�लय तथा पशुशाखाले गाइको िनर�तर अनुगमन गनु� पन� ।

२९ उपभो�ा सिमतीको काम

२९.१ �थािनय िवकास पुवा�धार काय��मः मु.अ.कर भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ बमो�जम उपभो�ा सिमितले गरेको खच�को
�े�ता, िवलभरपाई �थानीय िनकायले जाँचगरी �ितवेदन �लने �यव�था छ ।�समलटार सितिपपल ह� ँद ैमहादेवटार क�भट िनमा�ण उ.स लाई �यािवनजाली र
�मु पाइपखरीदमा उपभो�ा सिमितलाई ख�रद मू�यमा मू�य अिभबृि� कर सिहत रकम भु�ानी िदनेगरी लागत अनुमान गरी सोिह बमो�जम काय� स�प� भई
भु�ानी िददा िवल समावेश �.१६०९९९। को र उपभो��ा सिमितलाइ भु�ानी �.१८३७५०। भु�ानी भएकोले िवल भ�दा वढी भु�ानी भएको
�.२२७५०। को मु�य अिभबृ�ी कर रकम �.२६१७। असूल गरी वे�जु खातामा दा�खला गनू�पन� �...

२,६१७

२९.२ �देश सरकार ह�ता�त�रत उपभो�ा सिमितको योगदान कम रहेकोः पा�लकाले उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�व�धी काय�िव�ध तयार
गरी सोही अनुसार काय� गनु� पन� साथै उपभो�ा सिमती र पा�लका िवच भएको स�झौता बमो�जम उपभो�ा सिमितको योगदान रहने साथै भु�ानी िददा
उपभो�ा सिमतीको योगदान अश क�ा ग�र भु�ानी िदनु पद�छ । लागत अनुमान �.२२४७९०३.२९ भएको उपभो�ा सिमतीको योगदान �.३०७९०३.२९
(१३.७℅) रहने ग�र िभमसेन थापा खेल मैदान िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित सँग स�झौता भएकोमा सिमितले �.२२४७०७०.५३ को काय� गरेको छ ।
सिमितले गरेको काय�को आधारमा अनुपाितक क�ी गरी �.१९३९२२१.८६ मा� भु�ानी ह�नु पन�मा भौ १-०७८/३/२० बाट �.१९७०२८१ भु�ानी
भएकोले बढी भु�ानी ह�न गएको �.३१०५९.१३ स�व�धीत उपभो�ा सिमित सँग असुल गनु� पन� �.

३१,०५९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० 174 २०७८-३-३० िव�ालय कोठा काय�स�प�ः 
(संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म चालु तफ� ) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले
रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको
आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।िव��ावती मा.िव.िव�ालय क�ाकोठा िनमा�ण काय�को लागत अनुमान �.२०१९६१०.०० मा �.१८३३१०१.००
(९०.७६%) काय� स�प� भएको छ ।ढोकाको चौकोस िनमा�ण चारैितर नभई ितनितर मा� रहेको त�ो भागमा चौकोस राखेको दे�खदनै । भौितक परी�णबाट
मापन गदा� ६ वटा �याल (४.५*०.१०*०.०७५) को कायम भएको परीमाण ०.२० घ.मी.को �.२१४७३८.७८ का दरले भु�ानी ह�नुपन�मा
(६.०*०.१०*०.०७५) को परीमाण ०.२७ घ.मी.को भु�ानी भएको छ । यसरी भु�ानी गदा� ०.०७ घ.मी. को �.२१४७३८.७८ का दरले बढी भु�ानी

भएको रकम असुल गनु�पन� �.

भौितक परी�णमा उ� काय�को परी�ण गदा� िनमा�ण काय� गुण�तर नभएको, िप�स�स पिछ �ला�र गरेर मा� पिनङ् गनु�पन�मा �सधै वालुवा छरेर पिनङ् गरेको
कारणले पिनङ् सव ैउ�केको दे�ख�छ । �याढोका रा�ोसँग व�द नह�ने �यालढोकामा चुकुल पिन नला�े दे�खयो । िव�ालयको नाममा िनकासा भएको रकम
िव�ालय �यव�थापन सिमितले नै काय� गनु�पन�मा ठेकेदारबाट गराएको कारणले ठेकेदारले गुण�तरको काय� नगरेको िव�ालयको भनाई रहेको छ ।यसरी
िव�ालयलाई क�ाकोठा िनमा�ण काय�को लागी िनकासा िदएको रकम ठेकेदार माफ� त गराउने काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ

१५,०३१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ लागत अनुमानः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० अनुसार लागत अनुमान तयार गदा� िनयम ९ को अ�धनमा रही गनु�पन� िनयम ८५ अनुसार पाँच लाख
�पैयास�मको िनमा�ण काय� सोझै ख�रद गन� सिकने तथा दफा ८४ मा पाँच लाख दे�ख मा�थ २० लाखस�म लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� �सलव�दी
दरभाउप�बाट गनु�पन� �यव�था छ । लागत अनुमान तयार नगरेको र गो�वारा भौचरमा काया�लय �मुखको ह�ता�र भएको छैन । रोशन िनमा�ण सेवालाई
मलामी ट� � भवन िनमा�णको लागी भौ.नं.१०१-२०७७/११/७ बाट �.४५३५१६.०० र भौ.नं. १०२-०७७/११/७ बाट �.४६०१४६.०० गरी ज�मा
�.९१३६७२.०० काय� स�प� �ितवेदनको आधारमा भु�ानी गरेको दे�खएको छ। । �ज�ा दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गरेर �वीकृत लागत
अनुमानको आधारमा खच� गनु�पन� र िनयममा भएको �यव�था अनुसार �सलव�दी दरभाउप�बाट नभई �सधै कोटेशनबाट िनमा�ण काय� ग�रएको छ । लागत
अनुमान नै तयार नगरी �सधै कोटेशनबाट ग�रएको खच� िनयमस�मत नदे�खएको �.

९१३,६७२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ हेभी ई�यूपमे�टको �योगः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को 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 अव�था स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश
गराई काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

भौ.नं . र िमित योजनाको नाम िवल रकम हेभी मे�सनको �योग

28-077/6/29 ठूलोपधेरा –कनकामना प�क� नाला िनमा�ण 1109975 181499

56-077/9/7 ठाटी िपपलटार �यामु�टार िविद� नारायणपुर सडक 326070 285890

69-077/9/20 दशै वाटो सफाई 334584 297447

19-077/6/4 भाउ�े आहाल जुडीखेत सडक 353935 10527

29-077/6/12 िवलेटार फाँट िकनारा सडक 271369 271200

ज�मा 2395933 1046563

३३ ३०६ २०७८-३-१४ न�स� भ�दा बढी भु�ानीः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा�
करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । शा�य समाज
भवन िनमा�ण काय�को नापी िकताव अनुसार �.५५३६९२.०० काय�मा �.४७८७०७.०० भु�ानी ग�रएको छ । भवन िनमा�ण 12.5mm Thick plastering

1:4 काय�मा १००.५३ ब.मी. मा िनमा�ण भएका �याल ढोकाको ५.६ ब.मी.घटाउनुपन�मा सो नघटाई भु�ानी ग�रदा बढी भु�ानी भएको छ । यसरी बढी
भु�ानी भएको प�रमाण ५.६ व.मी.को �.३८४.५४ का दरले ह�ने रकम �.२१५३.०० असुल गनु�पन� �.

२,१५३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ तोिकएको न�स� अनुसार भु�ानीः

३४.१ बढी भु�ानी – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) वमो�जम उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गदा� मू�य अिभकृि� कर, ओभरहेड,

क�टे�जे�सी तथा जनसहभािगता रकम घटाई वाँक� रकम भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ को उपिनयम
१-ख_ बमो�जम ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िबल वा अ�य कुनै िबलको भु�ानी गदा� करारको शत�बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी
नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गन� �यव�था छ । तप�सलको योजनामा cement concrete work 1:3:6 काय�मा
�.१०८२३.३०, Masonary work 1:4 काय�मा �.८९८७.२३, Masonary work 1:6 मा �.८८३४.०४, cement concrete work 1:1.5:6 काय�मा
�.१५१८८.60, का दरले भु�ानी भएको छ । उ� काय�मा साधारण खालको वालुवा �ित घ.िम. �.२००० को दर रा�नुपन�मा �ला�र काय�मा �योग ह�ने
धोएको वालुवा �ित घ.िम. �.२२०० दर रा�खएको कारणले बढी भु�ानी ह�न गएको छ ।देहायका योजनामा बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

�स.नं. भौ.नं. र िमित योजना/ काय� प�रमाण बढी दर ज�मा

१ ४४-०७८/३/२२ पाटेपानी बाटो ढलान cement concrete work 1:3:6 १५ ९४ 1410

२ ४५-०७७/८/९ �स�काली म��दर �सिढ िनमा�ण Masonary work 1:4 ४१.८५ ९० 3766

३ ९१-०७७/८/९ ओ�ले ग�ीमुनी सडक ��रो�ती Masonary work 1:4 २२.१३ ९० 1992

४ ९४-०७७/१०/२१ अमलडाडा वराफेदी देखी वडा काया�लयस�म �संढी िनमा�ण Masonary work 1:6 ११.८९ ९४ 1118

५ २४३-०७८/३/२ मोितखोला ितलारे कैचाले सडक िनमा�ण Masonary work 1:4 १९.४७ ९० 1752

६ २५४-०७८/३/३ अमलाभ�या� नारनपुर साधखोलास�म मोवा नाली िनमा�ण Masonary work 1:4 १७.७६ ९० 1598

७ २६४-०७८/३/७ एरी भ��या� महादेवटार सडक प�क� नाला Masonary work 1:4 ३० ९० 2700

८ २७६-०७८/३/८ िपपलटार महादेव-घाटवेशी सडक �ावेल योजना Masonary work 1:4 २४ ९० 2160

९ २७९-०७८/३/८ �वा��य चौक� िपपलटार सडक प�क� नाला cement concrete work 1:1.5:6 ५२.८ ८५ 4488

३४,०८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० ३०९-०७८/३/१४ िभमसेनथापा पदमाग� Masonary work 1:4 ३८.७७ ९० 3489

११ ३०९-०७८/३/१४ िभमसेनथापा पदमाग� cement concrete work 1:3:6 ११.३५ ९४ 1067

१२ ३१५-०७८/३/१५ लोकमाग� दे�ख वडा काया�लयस�म बाटो ढलान cement concrete work 1:3:6 १४.७८८ ९४ 1389

१३ ३४६-०७८/३/१६ वगैचा पुतली वजार �तरो�ती cement concrete work 1:1.5:6 २४.२४४ ८५ 2060

१४ ३६३-०७८/३/१७ �समलफेद वडा काया�लय कठोरी सडक �तरो�ती cement concrete work 1:1.5:6 २०.०३ ८५ 1702

१५ ३७७-०७८/३/१८ दमै चौतारा भ�तनागाँउ साधखोला प�क� नाला Masonary work 1:1.5:3 २४ ८५ 2040

१६ ३९५-०७७/३/२२ दलु�भ माग� �तरो�ती Masonary work 1:4 १५ ९० 1350

ज�मा 34081

३४.२ ३७३ २०७८-३-१७ न�स� भ�दा बढी भु�ानी - साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै
िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक जापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन�
उ�ेख छ।द�ुभ �या�पस िव�तार तथा तला थप काय�मा नापी िकतावको �स.नं. ९ मा Distempering (2 coat) को लािग न�स� १३.३ (ख) अनुसार
ह�नुपन�मा फरक न�स� लगाएको छ । Distempering (2 coat) को दर �.४४.५९ ह�नुपन�मा �.१५३.४४ रा�खएकोले �.१०८.८५ बढी दरमा भु�ानी भएको
छ । नापी िकताव अनुसार ८५६.५० �कवाएर िमटर काय�को �.१०८.८५ का दरले ह�ने �.९३२५०.०० बढी भु�ानी भएकोले असुल गनु�पन� �.

९३,२५०

३५ सामा�जक सुर�ा तफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np35 of 39

३५.१ भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप�
अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�ाव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा�
ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा
�िव�ी गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले
लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी �.    १०५११७१२७।- खच� गरेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार सबै भ�दा बढी भ�ा िवतरण ग�रएको ३ वटा
वडाह� वडा नं . १, ४ र ६ को परी�ण ग�रएको छ । परी�णबाट दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार उ�ेख ग�रएको छ ।

३५.२ नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नभएकोः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध,२०७५ को दफा १९ मा िवभागले �थानीय तहका सामा�जक
सुर�ा स�ब�धी सूचनालाई �यव��थत गन�, �थानीय तह,िवभाग र ब�क/िव��य सं�था बीच �णा�लगत स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई
�भावकारी र पारदश� बनाउन के���कृत �यव�थापन सूचना �णाली काया��वयनमा �याएको छ। उ� �णालीमा लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक
गन� �ज�मेवारी स�ब��धत �थानीय तहको ह��छ। लेखापरी�ण योजना अनुसार सवभै�दा बढी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण ग�रएका ३ वटा वडाह� १, ४ र
७ का १८१ लाभ�ाही�लाई नाग�रकता न�बर दोहोरो, तेहेरो तथा उ�ेख नै नगरी सामा�जक सुर�ा भ�ा वापत �.५७१९४००।- भू�ानी गरीएको छ। के
कसरी नाग�रकता न�बर दोहोरो, तेहेरो तथा उ�ेख नै नभएको हो गाउँपा�लकाबाट यिकन गनु�पद�छ । साथैअ�य वडाह�को समेत लाभ�ाहीको िववरण
अ�ाव�धक गरी भ�ा िवतरण ग�रनुपद�छ । नाग�रकता न�बर दोहोरो, तेहेरो तथा उ�ेख नै नभएका केही लाभ�ाहीह� उदाहरण �व�प िन�नानुसार रहेका
छन्ः

�स. नं. सामा�जक सुर�ाको िक�सम नाम वडा नं. ना.�ा.नं. भ�ा कैिफयत

१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) नरी माया साक� १ ४४१०४२ 36000 ३ वटै िक�ता

२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) म�सरी वराम १ ४४१०४२ 36000 ३ वटै िक�ता

३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) टंक �साद वगाले १ ४६३ 36000 ३ वटै िक�ता

४ िवधवा टेक कुमारी बजगाई १ ५६८ 24000 ३ वटै िक�ता

५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) श�तमाया �े� १ ५९८ 36000 ३ वटै िक�ता

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) स�त माया �े� १ ५९८ 36000 ३ वटै िक�ता

७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ह�मा देवी बगाले १ ७६९ 36000 ३ वटै िक�ता

८ जे� नाग�रक एकल मिहला पदम कुमारी भ� १ ७६९ 24000 ३ वटै िक�ता

९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िपता देवी बगाले ४ १८० 24000 ३ वटै िक�ता

१० जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) मुसी कुमारी सिक� नी ४ १८० 24000 ३ वटै िक�ता

११ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) केदारनाथ भ� ४ २०० 36000 ३ वटै िक�ता

१२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िचनी माया तामाङ ४ २०० 36000 ३ वटै िक�ता

१३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ख�ट नारायण वाडा ४ ३३९ 36000 ३ वटै िक�ता

१४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) न�दलाल लािमछाने ४ ३३९ 36000 ३ वटै िक�ता

१५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) न�द कुमारी का�ी ४ ८५ 36000 ३ वटै िक�ता

१६ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) चनमती सक�नी ४ ८८ 24000 ३ वटै िक�ता

१७ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) सुमाती सक�नी ४ ८८ 24000 ३ वटै िक�ता

१८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) चेत कुमारी भ� ४ ९०३ 36000 ३ वटै िक�ता

१९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) तेज कुमारी भ� ४ ९०३ 36000 ३ वटै िक�ता

२० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) च�� कुमारी भ� ४ ९५१ 36000 ३ वटै िक�ता

२१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) बल कुमारी भ� ४ ९५१ 36000 ३ वटै िक�ता

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) इ�� कुमारी लािमछाने ४ ९९९ 36000 ३ वटै िक�ता

२३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) इ�� कुमारी लािमछाने ४ ९९९ 36000 ३ वटै िक�ता

२४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) गंगा कुमारी ख�का ६ २६६ 36000 ३ वटै िक�ता

२५ िवधवा रेखु कुमारी थापा ६ २६६ 24000 ३ वटै िक�ता

२६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) खिबलाल भ�ताना ६ २७२ 36000 ३ वटै िक�ता

२७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) निवव�स िमया ६ २७२ 36000 ३ वटै िक�ता

२८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) सिक मोहमद िमया ६ ४४१००५-५५५ 36000 ३ वटै िक�ता

२९ िवधवा हामे कुमार राना ६ ४४३००५-२११ 24000 ३ वटै िक�ता

३० अित अश� अपा�ता भ�ा होम कुमारी राना ६ ४४३००५-२११ 19200 ३ वटै िक�ता

३१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िडल माया थापा मगर ६ ५१३ 36000 ३ वटै िक�ता

३२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) हरीमाया राना ६ ५१३ 36000 ३ वटै िक�ता

३३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ख�क बहादरु राना मगर ६ ५४४ 36000 ३ वटै िक�ता

३४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) भ� बहादरु राना ६ ५४४ 36000 ३ वटै िक�ता

३५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) गुणिनधी वगाले १ ४६ 36000 ३ वटै िक�ता

३६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) मु� कुमारी पा�डे १ ४६ 36000 ३ वटै िक�ता

३७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) सुक माया साक� १ ४६ 36000 ३ वटै िक�ता

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ड�बर वहादरु थापा मगर ६ ३२५ 36000 ३ वटै िक�ता

३९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) �थर �साद पा�डे ६ ३२५ 36000 ३ वटै िक�ता

४० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) �थर बहादरु पा�डे ६ ३२५ 36000 ३ वटै िक�ता

४१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) भ� बहादरु थापा ६ ७४४ 36000 ३ वटै िक�ता

४२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) भ� कुमारी थापा ६ ७४४ 36000 ३ वटै िक�ता

४३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) मनु कुमारी थापा ६ ७४४ 36000 ३ वटै िक�ता

४४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) काले बराम १ ० 36000 ३ वटै िक�ता

४५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) खडान�द वगाले १ ० 36000 ३ वटै िक�ता

४६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) �खनी माया भ� १ ० 36000 ३ वटै िक�ता

४७ अित अश� अपा�ता भ�ा सुिमना �े� १ ० 19200 ३ वटै िक�ता

४८ पूण� अपा�ता भ�ा �याम उपरकोटी ४ ० 36000 ३ वटै िक�ता

४९ पूण� अपा�ता भ�ा साजन तामाङ ४ ० 36000 ३ वटै िक�ता

५० अित अश� अपा�ता भ�ा राम च�� पो�ेल ४ ० 19200 ३ वटै िक�ता

५१ अित अश� अपा�ता भ�ा राम �साद भ� ४ ० 19200 ३ वटै िक�ता

५२ अित अश� अपा�ता भ�ा गणेश थापा ६ ० 19200 ३ वटै िक�ता

५३ अित अश� अपा�ता भ�ा ह�र शरण थापा ६ ० 19200 ३ वटै िक�ता

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np39 of 39

५४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) बैध नाथ भ� ६ ०० 36000 ३ वटै िक�ता

३६ अनुगमन तथा स�परी�णः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जु फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जु फ�य�ट गन� गराउने
काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ ।लेखापरी�णको �ममा स�परी�णको लािग काया�लयबाट अनुरोध भइ पेश आएन । काया�लयले
बाँक� रहेका बे�जुह� स�परी�ण गन�तफ�  �यान पर् याउनुपद�छ ।

३७ बे�जु अ�ािवकः
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छः (रकम �. हजारमा)

अ�ाव�धक वे�जुः यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छः (रकम �. 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)

51088 0 21756 0 72844

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


