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महालेखापर कको 
वा षक तवेदन 

२०७९ 

चौद डीगढ  नगरपा लका 
उदयपरु 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

दूर  (Vision) 
 

जवाफदे हता, पारदिशता र न ा व न गन व सनीय सं था हनेु । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 
and Integrity) 
 
 

ग त य (Mission) 
 

देशमा वत  एवं गणु तर य लेखापर ण सेवा दान गन । 
 
(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मू य मा यता (Core Values) 

 

वत ता (Independence) 

न ा (Integrity) 

पारदिशता (Transparency) 

जवाफदे हता (Accountability) 

यावसा यकता (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापर कको भनाइ 

नेपालको सं वधानको धारा २४१ मा संघ, देश र थानीय तहका सबै 
सरकार  कायालयको लेखा कानून बमोिजम नय मतता, मत य यता, कायद ता, 
भावका रता र औिच य समेतको वचार गर  महालेखापर कबाट लेखापर ण हनुे 
यव था छ । लेखापर ण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापर कले 
येक थानीय तहको लेखापर ण स प  गर  अलग अलग तवेदन जार  गन 

स ने यव था छ । उि लिखत संवैधा नक तथा काननुी यव था एंव नेपाल 
सरकार  लेखापर ण मान, व ीय लेखापर ण मागदशन, थानीय तह 
लेखापर ण नदिशका, महालेखापर कको वा षक लेखापर ण योजना र थानीय 
तहसँग स बि धत ऐन, नयमको आधारमा यस थानीय तहको 207७/7८ को आ थक कारोबारको लेखापर ण 
स प  गर  यो तवेदन जार  ग रएको छ। 

ोत साधनको ा  र प रचालन स ब धमा नय मतता, मत य यता, कायद ता र भावका रताका प बाट 
व षेण गर  व ीय यव थापनमा सधुारका ला ग सझुाव दान गन ु तथा सशुासन व नमा टेवा पु  याउन ु
लेखापर णको उ े य रहेको छ ।लेखापर णमा व ीय ववरणको शु ता, च लत काननुको पालना, बजेट तथा 
योजना तजमुा, काय म काया वयन, ख रद यव थापन, सावज नक स पि को संर ण र उपयोग, जवाफदे हता एवं 
पारदिशता, सेवा वाह लगायतका वषयह को मू या न ग रएको  छ ।  

लेखापर णमा मूलत: आ त रक आय र राज व बाँडफाँटको ेपण तथा ोत यव थापन, आय स लन, 
राज व छुट, बजेट अनशुासन, वषा तको खच, ख रद यव थापन, अनु पादक तथा वतरणमखुी खच, योजना 
ाथ मक करण, आयोजना छनोट, उपभो ा स म तबाट भएका नमाण काय, द घकाल न वकासका खाका तजमुा 

लगायतका यहोरा औ ं याइएको छ ।  

लेखापर णबाट थानीय तहमा आव यक अनभुवी र द  जनशि को कमी रहेको, सेवा वाहमा अपेि त 
सधुार हनु नसकेको, ोत, साधन र स पि को दु त अ भलेख नरहेको, स ा लत योजना, काय म, सेवा वाहको 
यथाथ पले अ भलेख नराखेको, लेखा न तथा सम  तवेदन णाल  र आ त रक नय ण कमजोर रहनकुा साथै 
आ त रक लेखापर ण भरपद  र भावकार  नभएको पाइएको छ। थानीय तहमा महालेखापर कको लेखापर ण 
तवेदन उपर छलफल र बे ज ु फ य ट स ब धी प  काय व ध तजमुा भएको देिखएन । लेखापर णबाट 

औं याएका यहोराह  सधुार गर  गत वगतका बे ज ुउपर आव यक कारवाह  गर  व ीय अनशुासन हनुे यव था 
मलाउनपुदछ । 

समय र जनशि को सी मतताको बाबजदु यथास भव थानीय तहको काय थलमा नै उपि थत भइ 
लेखापर ण ग रएको छ । लेखापर णको ममा लेखापर ण टोल बाट थानीय तहका पदा धकार ह सँग 
छलफल समेत ग रएको छ। लेखापर ण तवेदनमा उ लेख भएका यहोराको काया वयनबाट थानीय तहको 
व ीय यव थापन, वकास नमाण र सेवा वाहमा सधुार हनुे अपे ा गरेको छु । थानीय तहको लेखापर णमा 
सहयोग पु  याउने थानीय तहका सबै पदा धकार  तथा कमचार ह  र लेखापर ण कायमा संल न यस कायालयका 
कमचार ह  सबैलाइ ध यवाद ापन गदछु ।  
 टंकमिण शमा, दंगाल 

२०७९ आषाढ  महालेखापर क 
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ादेिशक लेखापर ण महा नदशनालय, देश न बर १ 
 

प  सं याः २०७८।७९ 

च.नं. ४६९ म तः २०७९।३।२४ 

वषयः लेखापर ण तवेदन । 

ी मखु य ु

चौद डीगढ  नगरपा लका, नगरकायपा लकाको कायालय, 
उदयपरु  । 
 

कै फयतस हतको राय 

हामीले चौद डीगढ  नगरपा लकाको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससगँ स बि धत अ य ववरण तथा लेखा 
ट पणीह को लेखापर ण गरेका छ  । 

हा ो रायमा, यस तवेदनको कै फयत स हतको राय य  गन आधार ख डमा उ लेख भएका वषयले पान असरबाहेक, पसे भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समा  भएको आ थक वष २०७७/७८ को व ीय ववरण र यससँग स बि धत अ य ववरणले थानीय तहसगँ स बि धत च लत 
काननुबमोिजम सारभतू पमा सह  तथा यथाथ अव था िच ण गदछ।  
कै फयतस हतको राय य  गन आधार 
१.  नगरपा लकाले महालेखापर कबाट वीकृत नेपाल सावज नक े  लेखामानको ढाचँा पणू पमा योग नगर  व ीय ववरण तयार गरेको छ। 

२. लेखापर णबाट .४ करोड ५ लाख ५५ हजार बे ज ुदेिखएको छ। सोम ये  ा  त याबाट .१० लाख ४२ हजार फ य ट भई  बाँक   
बे ज ु  ३ करोड ९५ लाख १३ हजार कायम भएकोमा असलु गनपुन .२२ लाख ५ हजार, माण कागजात पेस गनपुन  १ करोड ११ लाख 
, नय मत गनपुन . २ करोड १५ लाख  लाख ३५ हजार र पे क   ४६ लाख ७३ हजार रहेको छ ।नगरपा लकाको गतवष ८ करोड ६७ 
लाख ८६ हजार. बे ज ुबाँक  रहेकोमा यसवष समायोजन र स पर णबाट फ ट एवं यो वष कायम भएको बे ज ुसमते हालस मको अ ाव धक 
बे ज ु११ करोड ४९ लाख १६ हजार रहेको छ । नगरपा लकाको बे ज ुवग करण र अ ाव धक बे ज ुि थ त यसैसाथ संल न छ । 

३. नगरपा लकाको लेखापर णबाट ोत र साधनको ा को ेपण यथाथपरक नभएको, असलु  ल यअनसुार नभएको, कमचार को दरब द अनसुार 
पदपू त नभएका कारण वकास नमाण र सेवा वाहमा भावका रता नआएको, अनदुानको पया  अनगुमन नभएको, वतरणमखुी काय म स ालन 
गरेको, आ त रक नय ण णाल  कमजोर रहेकोलगायतका यहोरा लेखापर ण तवेदनमा औ याइएको छ।कायालयबाट स े षत 
लेखापर णको ारि भक तवेदन यसको अ को पमा रहेको छ । 

४.   आ दानी तथा खचको े ता नगदमा आधा रत लेखा णाल  अवल बन गरेकोले पा लकाको पे क बाहेक स पि  तथा दा य व यकन हनु े कुनै 
जानकार  खलुाएको छैन ।   

हा ो लेखापर ण काय नपेालको सं वधान, लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका सरकार  लेखापर ण 
मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग स बि धत अ य च लत कानूनबमोिजम ग रएको छ । व ीय ववरण तयार गन थानीय तहसगँ हामी वत  
छ । यसैगर  वीकृत आचारसं हताको पालना गर  कायस पादन गरेका छ  ।लेखापर णको ममा ा  गरेका लेखापर ण माणह  हा ो राय य  
गन आधारका ला ग पया  र उपयु  छन ्भ  ेकुरामा कायालय व त छ।   
व ीय ववरणउपर यव थापन र लेखाउ रदायी अ धकार को िज मेवार  

आथक काय ब ध तथा व ीय उ रदा य व ऐन, २०७६ र थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ तथा अ य च लत काननुबमोिजम सह  र 
यथाथ हनेु गर  व ीय ववरण तयार गन तथा जालसाजी  वा अ य ग तीका कारण व ीय ववरण सारभतू पमा गलत आकँडार हत व पमा ब  ेगर  
आव यक आ त रक नय ण णाल  लागू गन िज मेवार  पा लका यव थापनमा रहेको छ।नगरकायपा लका, मखु र मखु शासक य अ धकृत 
नगरपा लकाको व ीय तवेदन याको अनगुमनका ला ग िज मेवार रहेका छन।्   
व ीय ववरणको लेखापर णउपर लेखापर कको िज मेवार  

व ीय तवेदन सम मा जालसाजी  वा अ य ग तीसमेतका कारण सारभतू पमा गलत आकँडार हत होस ्भनी उिचत आ तता ा  गर  
रायस हतको लेखापर ण तवदेन जार  गन ुलेखापर णको उ े य हो।लेखापर णमा उिचत आ तताले सामा य तरको आ ततास म दान गरेको 
हु छ, तर लेखापर ण ऐन तथा महालेखापर कको कायालयले अवल वन गरेका नेपाल सरकार  लेखापर ण मानद ड, मागदशन तथा लेखापर णसँग 
स बि धत अ य चलत काननुबमोिजम गन लेखापर ण स पादन भएकै अव थामा प न सबै कारका जालसाजीज य वा अ य ग ती प ा लनगरन स ने 
नि तता भन ेहुदैँन। व ीय ववरणका उपयोगकताले सामा यतया गन आ थक नणयमा नै फरक पान स ने अव था देिखएका एउटै वा सम तामा हनेु 
वशेष वा जालसाजीज य वा अ य ग तीलाई सारभतू पमा गलत आकँडा मा नएको छ। 
 
  

          
 
 

(प साद आचाय) 
 नायब महालेखापर क



 

 
 

चौद डीगढ  नगरपा लका 
 

बे ज ुवग करण ( व नयोजन, राज व, धरौट  र अ य कारोबार) 
२०७७।७८  

( . हजारमा) 

ारि भक बे ज ु
त याबाट 
फ ट 

बाकँ  बे ज ु
बे ज ु

असलु 
गनपुन 

नय मत गनपुन पे क  

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 

दफा सं या 

रकम 
अ नय मत 
भएको 

माण 
कागजात 

पेश 
नभएको 

राज व 
लगत 

िज मेवार  
नसारेको 

सोधभना 
न लएको 

ज मा 

 

सै
ाितक

 

ल
गती  

सै
ाितक

 

ल
गती 

सै
ाितक

 

ल
गती  

४२ ९३ ४०५५५ ० १० १०४२ ४२ ८३ ३९५१३ २२०५ २१५३५ ११०० ० ० ३२६३५ ४६७३ 

                                      
 
 

अ ाव धक बे ज ुि थ त 

२०७७।७८   
 

                                                                    ( . हजारमा) 
िज ला गत वष 

स मको बाँक  

समायोजन यो वषको फ ट बाँक  बे ज ु यो वष स पर णबाट 
कायम बे ज ु

यो वषको बे ज ु कुल बे ज ुबाँक  

चौद डीगढ  
नगरपा लका 
उदयपरु ८६७८६ ० ११३८३ ७५४०३ ० ३९५१३ ११४९१६ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : चौद�डगढी नगरपा�लका, उदयपुर , चौद�डीगढी नगरपा�लका , उदयपुर

काया�लय �मुख Dhrubaraj Acharya २०७७-६-२१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Ambar Bahadur Magar २०७६-१-२

बे�जु रकम ४०,५५५,३१९

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी ३,३६,९८,८९९.०४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५२,४५,३८,९७९ चालु खच� ४३,२९,१५,०१८.४८

�देश सरकारबाट अनुदान २,०१,८७,००० पँूजीगत खच� २२,२७,३३,१९०

राज�व बाँडफाँट ११,६७,५५,०३३ िव�ीय/अ�य �यव�था २५,१५,३४,८६४.७

आ�त�रक आय २,९६,०९,०१५.०२

अ�य आय २१,४८,५९,९३७.५

कुल आय ९०,५९,४९,९६४.५२ कुल खच� ९०,७१,८३,०७३.१८

बाँक� मौ�दात ३,२४,६५,७९०.३८

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ �बेश तथा बिहग�मन
पा�लकाको आ�थ�क वष� २०७७।७८ को लेखापर��ण �म�त २०७८।९।२८ देिख ५ काय��दनमा नेपाल लेखापर��ण �यब�थापन �स�टममा ि�वकृत काया�लय लेखापर��ण योजना बमोिजम सो योजनमा ि�वकृत जोिखम समहुमा
आधा�रत रहेर स�टबेयर �णा�लबाट लेखापर��ण स�प� ग�रएको छ ।�े�ता अबलोकनको �ममा �ा� �माण,स�बि�धत पदा�धकार�को जवाफ, र �म�त २०७८।10।14 को �यव�थापनसँगको व�हग�मन बैठकमा छलफल गर� �ा�
�माणबाट हटाई बाक� रहेका �यहोरा स�हतको लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदन नेपाल लेखापर��ण �यब�थापन �स�टम बाट जार� ग�रएको छ । सारभूत �पमा उ�लेखनीय नदेिखएका �यहोराह�लाई ��तवेदनमा समावेश ग�रएको
छैन । आ�थ�क कारोबार र �व�ीय �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ ।लेखापर��णको �ममा � ८२९०७४ अस�ुल भएको छ ।

२ प�रचय
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको संचालन गन� उ�े�यले चौद�डीगढ� नगरपा�लका �थापना भएको हो ।
�थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गणु�तर�य सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको
उ�े�य रहेको छ । चौद�डीगढ� नगरपा�लका अ�तग�त १० वडा, ४९ सभा सद�य, २८३।७८ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा ५७ हजार ३६० जनसं�या रहेको छ ।

३ �ाि� र भु�ानी िहसाबको अव�था
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम चौद�डीगढी नगरपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनको �ममा भएका �ययह�को आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा
�ाि� र भ�ुानी �हसाबको सम� संि�� अव�था �न�नबमोिजम रहेको छ।

�ा�ी 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

�ा�ी (क+ख) 1035124828.50 905949964.50 0.00 905949964.50

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी
बाँ�धने)

824623381.00 691090027.00 0.00 691090027.00

११००० कर ११ 155236802.00 116755033.00 0.00 116755033.00

१३००० अनुदान 544725979.00 544725979.00 0.00 544725979.00

संघीय सरकार १२ 524538979.00 524538979.00 0.00 524538979.00

�देश सरकार १२ 20187000.00 20187000.00 0.00 20187000.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४००० अ�य राज�व 124660600.00 29609015.00 0.00 29609015.00

ख. अ�य �ाि� 210501447.50 214859937.50 0.00 214859937.50

कोषह� �कोप/

िविवध

54753447.50 54753447.50 0.00 54753447.50

धरौटी 0.00 4358490.00 0.00 4358490.00

CGAS बाट संचा�लत काय��मह� 155748000.00 155748000.00 0.00 155748000.00

भु�ानी (ग+घ) 808722822.00 907183073.18 0.00 907183073.18

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) 808722822.00 694182326.65 0.00 694182326.65

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १८ 250970960.60 236813140.33 0.00 236813140.33

२२००० मालसामान तथा सेवाको
उपयोग

१८ 169315570.40 130733012.18 0.00 130733012.18

२४००० �याज सेवा शु�क तथा
ब�क किमशन

१८ 0.00 0.00 0.00 0.00

२५००० सहायता (Subsidy) १८ 31242000.00 26985253.67 0.00 26985253.67

२६००० अनुदान १८ 26263282.00 16944602.30 0.00 16944602.30

२७००० सामा�जक सुर�ा १८ 26717000.00 20225337.00 0.00 20225337.00

२८००० अ�य खच� १८ 1500000.00 1213673.00 0.00 1213673.00

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ 302714009.00 222733190.00 0.00 222733190.00

३२००० िव�ीय स�प�� १८ 0.00 0.00 0.00 0.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८२०० िफता� खच� 38534118.17 0.00 38534118.17 ० ०

घ. अ�य भू�ानी 0.00 213000746.53 0.00 213000746.53

कोषह� 0.00 50907232.53 0.00 50907232.53 ० ०

धरौटी 0.00 6345514.00 0.00 6345514.00 ० ०

CGAS बाट संचा�लत काय��मह� 0.00 155748000.00 0.00 155748000.00 ०

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) -1233108.68 0.00 -1233108.68

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

33698899.04 0.00 33698899.04

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) 32465790.36 0.00 32465790.36

ब�क तथा नगद बाक� २४ 32465790.36 0.00 32465790.36

�थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र ��तवेदन �णाल�मा एक�पता र श�ुता कायम गन� महालेखा �नय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाल�बाट तैयार� भएको �ाि� तथा भ�ुानी �हसाब
र बैक नगद� �कताब न�भडेको कारण �ाि� तथा भ�ुानी �हसाबलाई ए�सलमा �याई अपडेट गनु�परेको र �स�यासको �नकासा खच� प�न �ाि� तथा भ�ुानी �हसाब नआई ए�सलमा �याई अपडेट गनु�परेको कारणबाट स�ुको पूण�
�पमा �योग भएको पाईएन ।
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोिजम एक आ�थ�क वष�मा खच� हुन नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय तहको संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन । �यसैले
तोकेबमोिजमका �व�ीय �ववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गर� आय र �ययको वा�त�वक ि�थ�त देिखने गर� स�ुबाट लेखांकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np5 of 76

४ अ�तर सरकारी अ��तयारी
आ�थ�क काय��ब�ध तथा �नयमावल� �ब�ीय उ�रदा�य�व �नयमाबल� २०७७ को �नयम ४६ मा �था�नय तह माफ� त कुनै आयोजना तथा काय��म काया��वयन गन�गर� �नण�य भएमा स�बि�धत कोष तथा लेखा �नय��क काया�लयले �था�नय
तहलाई संिघय �नकायको ईकाईका �पमा काया�लयको कोड उपल�ध गराई एकल खाता कोष �णाल� अनसुार आ�थ�क कारोबार स�ालन गन� गर� �य�तो काय��मको भ�ुानी �नकासा �दने र अ�तर सरकार� अि�तयार� बमोिजम
काय��म गन� काया�लयले �य�तो अि�तयार� अनसुार भएको खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बा�ष�क ��तबेदन ि�वकृत ढाचामा अि�तयार� �दने �नकायमा पठाउनपुन� �यब�था छ । पा�लकालाई यस बष� देहाय बमोिजम अ�तर सरकार�
अि�तयार� बमोिजम काय��म काय��वयन गन� अि�तयार� तथा �नकासा �ा� भई खच� समेत भएकोमा खच�को मा�सक, �ैमा�सक र बा�ष�क ��तबेदन अि�तयार� �दने �नकायमा पठाएको देिखएन । काननुमा भएको �यब�था अनसुार खच�को
मा�सक, �ैमा�सक र बा�ष�क ��तबेदन अि�तयार� �दने �नकायमा पठाउन ुपद�छ ।

ब.उ.िश.नं. बजेट िनकासा खच�

३६५००१०४३ १०९५०००० १०९५०००० १०९५००००

३३६००१०२३ ५४६००० ५४६००० ५४६०००

३१४०१०१२३ १४४२५२००० १४३०४१३११ १४३०४१३११

ज�मा १५५७४८००० १५४५३७३११ १५४५३७३११

५ खच� िब�लेषण
नगरपा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट � २९६०९०१५।०२ राज�व बाँडफाँड र अनदुानबाट � ६६१४८१०१२।०० गर� ज�मा � ६९१०९००२७।०२ आ�दानी भएकोमा चाल ुतफ�  �. ४३२९१५०१८।४८ र
पूँिजगत तफ�  �. २२२७३३१९०।०० समेत � ६५५६४८२०८।४८ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको �ह�सा ४.५ ��तशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकार� स�ुबधामा �. ८७४४५००।०० खच� भएको छ जनु
आ�त�रक आयको २९.५३ ��तशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनदुान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ६५.४४% चाल ुर ३३.७६ ��तशतमा� पूँिजगत �नमा�णमा खच� भएको देिख�छ । यसबाट नगरपा�लकाले
�बकास �नमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शास�नक �योजनमा ब�ढ खच� भएको देिख�छ । �शास�नक खच� �नय��ण गद� �ा� अनदुान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा �बकास �नमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनपुद�छ ।

६ साब�जिनक स�पित �यब�थापन �णाली
नेपाल सरकार मि��प�रदको २०७७।७।२० को �नण�य अनसुार सबै तहको सरकार� काया�लयह�को साब�ज�नक कोषको खच�मा �बि�य पारदिश�ता र जवाफदे�हता साथ ै �ब��ुतय सशुासन कायम गर� सेबा �बाहमा च�ुतता र
गणु�तर�य र �भाबकार�ता कायम गन� सब�ज�नक स�पि�को लेखाङकन, ��तबेदन र ए�ककृत �बबरण तयार गन� संघ र �देशका सबै काय�लयह� एबं सबै �था�नय तहमा साब�ज�नक स�पि� �यब�थापन �णाल� ( PAMS ) आ ब
२०७७।७८ देिख अ�नबाय� �पमा लाग ुगरेकोमा यस बष� पा�लकाले सो �नण�य बमोिजम PAMS बाट स�पि�को अ�भलेख गरेको पाईएन। PAMS बाट अ�भलेख रािख साब�ज�नक स�पि� तथा िज�सी स�पतीको �यब�थापन अ�भलेख
गर�नपुद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ बैक िहसाब िमलान
�था�नय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोिजम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा �नय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापर��कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�पुन� उ�लेख छ । सो बमोिजम
मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको �हसाब �मलान �वबरण तयार गनु�पन�मा तयार गरेको देिखएन । �थानीय तहले स�ालन गरेको खाताको खाता अनसुार आषाढ मसा�तको बैक मौ�दात �.३२४६५७९०।३८ देिखएकोमा सो
अब�धमा बैक अनसुार देहाय बमोिजम बैक मौ�दात � ६६१३५१७७।२२ भएको देिखएकोले �े�ता भ�दा बैक बढ� देिखएको � ३३६६९३८६।८४ का स�ब�धमा ब�क �हसाब �मलान �ववरण तयार गर� य�कन गदा� बढ� देिखएको
रकम आ�दानी बाँ�धनपुद�छ ।

खाताको नाम ब�क �टेटमे�टअनुसार बाँक� आषाढ मसा�त
चाल ुखच� खाता ३२२२७२१०।२७
पँू�जगत खच� खाता

३५९०८९८
िविवध खच� खाता ३१५६९३६
�थािनय तह धरौिट खाता

१५३४१६१६
�थािनय तह स��त कोष खाता ४४३६८५
िवभा�य कोष खाता ७४०३६४९।९२
िविवध कोष खाता ५०५६७१
आ�तरीक अनुदान खाता २१७९७००
�कोप �यव�थापन खाता ९०८६५९।१३
आ�तरीक राज�व खाता ३७७१५१।९०
ज�मा ६६१३५१७७।२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ आ�तरीक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका
छन ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िवधी तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली
तयार ग�र लागु गनु�पन�मा गरेको दे�खएन ।
�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 ��येक बष� अ�ाब�धक 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 बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन खच�को संरचना तयार गरेको छैन ।
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको छैन
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम ७ र ८ बमो�जम ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको देखीएन ।
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� गरे
दे�खएन ।
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको छैन ।
म ले प फा नं ९०७ बमो�जम �मण अिभलेख राखेको दे�खएन ।
बे�जु अिभलेख स�ब��ध फारम �यब�था भएकोमा सो फारमह�मा अिभलेख गरेको पाईएन ।
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 पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको दे�खएन ।

९ बजेट तथा काय��म ��बकृती 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �थानीय तहले आगामी आ�थ�कवष�को राज�व र �ययको अनुमान, सोही ऐनको दफा ६५,६६,६७ र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट
तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ५ बमो�जम �कृयापुर् याइ आषाढ १० गतेिभ� सभामा पेश गनु�पन� र ऐनको दफा ७१ (६)बमो�जम असार मसा�त िभ� बजेट पा�रत गरीस�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले
आ. ब.२०७७।७८ को बािष�क काय��म तथा बजेट देहाय बमो�जम तोक�एको भ�दा िढला �कृया पुर् याई िमित २०७७।३।२८ मा � ७३ करोड २१ लाख २७ हनारबजेट सभा सम� पेश गरी सभाले िमित
२०७७। ३।२८ मा बजेट पा�रत गरेको छ।पा�रत गरेको बजेट � ७३ करोड २१ लाख २७ हजार भएकोले ऐन तोकेबमो�जम र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मािद�दश�नको देहाय �कृया
तथा काय�त�लकाको अब�धिभ� काय� भएको नदे�खएकोले तोिकएको �कृया तथा काय�त�लकाको बमो�जम बजेट पा�रत गरीनुपद�छ ।

बजेट तयारी चरण िनयममा रहेको
अब�ध

काय�
भएको

कानूनी �यब�था

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np8 of 76

िमित

�थानीय राज�व परामश� सिमितले राज�व ��ेपण गरी काय�पा�लकामा पेश गरी गनु�पन� । ��येक बष� पौष १५
िभ�

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६५,र
�थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४ को बुदा ५

आगामी आ�थ�क बष�को लािग आय �ययको ��ेपण ग�रएको त�यांक सिहतको िबबरण नेपाल
सरकारमा पेश गन� ।

पौष मसा�त िभ� अ�तर सरकारी िब� �यब�थापन ऐन २०७४ को दफा १८

�ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितले �ोतको ��ेपण , स�तु�लत िबतरणको खाका ,
बजेट सीमा िनधा�रण गन� ।

��येक वष�को बैशाख
१० गते िभ� स�प�
ग�रस�नु

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६( ६) र
�थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४को बुदा ५

आगामी आ�थ�क बष�को बजेट �समा, गाउपा�लका, नगरपा�लका, िबषयगत महाशाखा,शाखा तथा वडा
सिमितलाई पठाउने ।

��येक वष�को बैशाख
१५ गते िभ� स�प�
ग�रस�नु

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६( ७) र
�थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४को बुदा ५

�ा� बजेटको �समािभ� रिह िबषयगत माहाशाखा,शाखा तथा बडा सिमितले पा�लकाको
योजना,�ाय��म तथा अनुमािनत, बजेट तजु�मा गरी पेश गनु�पन� ।

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६( ८) र
�थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४को बुदा ५

बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितले िबषयगत महाशाखा,शाखा तथा वडा सिमित बाट �ा� बजेट
�ाथिमक�करण गरी अ��तम ��ताब काय�पा�लकामा पेश गरी काय�पा�लकाबाट ��वकृत गनु� पन�।

असार ५ गते िभ� �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ र
�थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

२०७४ को बुदा ५

गाउँ वा नगर काय�पा�लकाबाट �वीकृत भएको वािष�क बजेट तथा काय��म उपा�य� वा उप�मुख वा
िनजको असमथ�तामा काय�पा�लकाले तोकेको काय�पा�लकाको कुनै सद�य माफ� त गाउँ वा नगर
सभामा ��तुत गरी स�नु पन� ।

असार १० गतेिभ� २०७७।
३।१०

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१(१)

बजेट तथा काय��म सभाले पा�रत ग�रस�नु पन� असार मसा�त िभ� २०७७।
३।२८

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१(६)

सभाले �वीकृत गरेको वािष�क बजेट तथा काय��म सव�साधारणको जानकारीको लािग �काशन र �ावण १५ िभ� �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न,

�म भौचर
न�बर
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स�ब��धत पा�लकाको वेवसाईटमा अपलोड गनु� पन� । २०७४ बुदा ५

१० बजेट काया��बयन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमो�जम सभावाट बजेट �वीकृत भएको सात िदन िभ� �मुख वा अ�य�ले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गन�
�यव�था छ ।�य�तै बजेट काय��वयन गदा��थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा ६ र ७ देहाय बमो�जमको �ि�या पुर् याइबजेट तथा योजना काया��वयन गन�पन� �यब�था
छ । गाउँपा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ को बािष�क बजेट २०७७ असार २८मा सभावाट �वीकृत गरेकोमा अ�य�ले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई िमित २०७७।३।१६मा बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गरेको भएपिन बजेट काया��वयनका देहाय चरणह�को काया��वन गरेको दे�खएन ।ऐनले तोकेबमो�जम र �थानीय तहको वािष�क योजना तथा बजेट तजु�मा िद�दश�न, �ि�या तथा
काय�ता�लका बमो�जम बजेट काया��वयन �ि�यालाई अबल�बन गरीनुपद�छ ।

बजेट का�या��वयनका चरण िनयममा रहेकोअब�ध काय� भएको
िमित

कानूनी �यब�था

अ�य�ले �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेटखच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� । सभावाट बजेट �वीकृत भएको
सात िदन िभ�

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
को दफा ७३

�मुख �शासक�य अ�धकृतले ��वकृत काय��म स�ब��धत िवभाग/ महाशाखा/ शाखा /इकाइ �मुख र
वडा सिचवलाई �ल�खत �पमा योजना काया��वयनको�ज�मा िदनुपन� ।

अ��तयारी �ा� भएको १५
िदनिभ�

छैन �थानीय तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा
६

स�ब��धत िवभाग/ महाशाखा/ शाखा/ ईकाइ �मुख र वडा सिचवले काय��म
काया��वयनकोकाय�ता�लका �मुख �शासक�य अ�धकृत सम� पेश गनु� पन� ।

योजना काया��वयनको �ज�मा �ा�
भएको िमितले ७ िदनिभ�

छैन �थानीय तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा
६

सबै िवभाग/ महाशाखा /शाखा / इकाइ �मुख र वडा सिचवबाट �ा� काय�योजनालाई �मुख �शासक�य
अ�धकृतले एिककृत गरी एक�कृतकाया��वयन काय�योजना काय�पा�लका सम� पेश गनु� पन� ।

छैन �थानीय तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा
६

गाउँ / नगर काय�पा�लकाले वािष�क ख�रद योजना तथा गु�योजना �वीकृत गरी सो अनु�प ख�रद
काय�को �यव�थापन गनु�पन� ।

आ�थ�क वष� शु� भएको एक
मिहना िभ�

२०७७।६।
२०

�थानीय तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा
६

अनुगमन तथा सुपरीबे�ण सिमित गठन गरी, सिमितले काम गरेको �ितबेदन ��येक २ मिहनामा एिककृत गरी सिमितले काम �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४

�म भौचर
न�बर
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काय�पा�लकामा पेश गनु�पन� र काय�पा�लकाले अनुगमन तथा सुपरीबे�ण सिमितको �ितबेदनको
आधारमा योजना काय��वयनमा दे�खएका �ुिटह� स�चाउन तथा समय र गुण�तर कायम गन�
स�ब��धत प� (उपभो�ा सिमित,िनमा�ण �यबसायी,परामश�दाता र कम�चारी)लाई आब�यक िनद�शन
िदनुपन� ।

एक�कृतकाया��वयनकाय�योजना
काय�पा�लका सम� पेश गरेको
१५ िदन िभ� सिमितले
काय�योजना बनाई काया��वयन
गनु�पन�

गरेको
�ितबेदन
काय�पा�लकामा
पेश ह�ने
नगरेको

को दफा १६(४) ख (५)र �थानीय
तहको वािष�क योजना तथा बजेट
तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा
६.२.१ र ६.२.१

वडा अनुगमन सिमित गठन गरी बडा�त�रय योजना अनुगमन गदा� दे�खएको िबषयका स�ब�धमा
अनुगमन तथा सुपरीबे�ण सिमितलाई िनयिमत �पमा जानकारी गराउनुपन� ।

छैन �थानीय सरकारसंचालन ऐन, २०७४
को दफा १६(४) ग (४) र �थानीय
तहको वािष�क योजना तथा बजेट
तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा
६.२.३

गाउपा�लकाले ५ करोड र नगरपा�लकाले १० करोड भ�दा बिढ लागतका आयोजनाको योजना स�प�
भएको २ बष� िभ� ते�ो प�बाट �भाब मु�याङकन गराउनुपन�

५ करोड भ�दा
बिढका
योजाना
नभएको

�थानीय तहको वािष�क योजना तथा
बजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४को बुदा
६.२.४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण 

�थानीय तहको वािष�क योजना तथा वजेट तजु�मा िद�दश�न, २०७४ को बुदा ५.१.३ मा बजेटको पुब� तयारी गदा� गाऊँ वा नगर काय�पा�लकाले आ�नो �े�िभ� स�ालन गन� िवकास ि�याकलापह�लाई
िवषयगत �े� तोक� काय�पा�लकाका सद�यह�लाई िवषय �े�गत �ज�मेवारी िदनु पन�छ । �य�तै सोिह िद�दश�नको बुदा ५.२.२.३ मा �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण सिमितको काम, कत��य अ�धकारमा
िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन�,र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा स�ब�धी माग�दश�न तय गन� समेत �यब�था छ। गाउँपा�लकाले यस बष� िद�दश�न बमो�जम �ोत अनुमान तथा बजेट िनधा�रण सिमितले
िवषय �े�गत वजेटको सीमा िनधा�रण गन� काय�र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा स�ब�धी माग�दश�न तय नगरी िबषयगत �े�मा देहाय बमो�जम बजेट तथा खच� गरेको छ । िद�दश�न बमो�जम िवषय �े�गत वजेटको
सीमा िनधा�रण गन� काय�र िवषय �े�गत वजेट तजु�मा स�ब�धी माग�दश�न तय गरी बजेट तजु�मा तथा खच� ग�रनु पद�छ ।

िबषयगत �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� �ितशत

आ�थ�क िवकास ६०११६४८२ ३३२५०२७८।२० ५५।३१

सामा�जक िबकास ३६३०७३९३६ ३०६७३९५१६।६१ ८४।४८

पूवा�धार िवकास १९९४८०१७६।४० १५११७६३१९ ७५।७९

सुशासन तथा अ�तर स�ब��धत �े� २३८४९००० २२०३१७९९ ९२।३८

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� १६२२०३२२७।६० १४२४५०२९७।६७ ८७।८२

ज�मा ८०८७२२८२२ ६५५६४८२०८।४८ ८१।०७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ स�प�� उपयोग र संर�ण 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९४ मा कुनै कम�चारीको �ज�मामा रहेको सरकारी स�प��को िहनािमना नह�ने गरी लगत �े�ता सिहत �यसको संर�ण गन�
कत��य �य�तो स�प�� �ज�मा �लने कम�चारी र स�ब��धत काया�लय �मुखको ह�ने�यव�था रहेको छ यस गाउँपा�लका काया�लय तथा वडा काया�लयह� मा रहेका स�प��ह�को िववरण देहाय अनुसार छः

मु�य स�पित तथा मालसामानको नाम ज�गाको �े�फल मु�य रकम स�पित तथा मालसामानको बत�मान अब�था �योग/कैिफयत

ज�गा २ िबगाहा २ क�ा १२२०००००० ऐलानी २३ र नंबरी १९ क�ा

स�सन मेिशन ४०५०००० चालु

�ा�टर १४९९५०० चालु

टे�फो ५००००० चालु

िटफर २८५०००० चालु

�जप ८८२५००० चालु

िपकअप २२९५००० चालु

ए�बुले�स ३४६४९९७ चालु

मोटरसाईकल ५७०२२१० चालु

�कुटर ६८४८९२ चालु

उ�े�खत िबबरण आधारमा अबलोकन गदा� पा�लकाले आ�नो भबनमा �योगमा रहेको एलानी ज�गाको कानून अनुसार नेपाल सरकारबाट भोगचलन ��वकृती न�लएको, म ले प फारम ९०६ बमो�जम
सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख �यब��थत नभएको ए�बुले�स तथा मेिशन स�ालन काय�िव�ध तयार गरी सो बमो�जम �भाबकारी काया��वयन गरी �योगको अिभलेख �यब��थत नभएको
,पा�लकाको कम�चारी तथा पदा�धकारी ले �योग गरेका मोटरसाइकल को अिभलेख मुल �ज�सी खातामा समेत नदे�खएको र सघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 2073।12।25 को
प�रप� अनुसार यस पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाँउ िवकास सिमितको नाममा स�पित,सािवकका संघीय िबषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख , पा�लका
काया�लय �थापना पिछ वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान सिहतको अिभलेख तथा सािवकका गाउ िबकास सिमितका काया�लयका कोषह� ह�ता�तरण गरी पा�लकाको मुल अिभलेख तथा
�ज�सी खातामा अधाब�धक गरेको नदे�खकोले पा�लकाकोस�प��को उिचत संर�ण भएको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर
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१३ साब�जिनक स�प��को संर�ण 

�थानीय सरकार स�चालन ऐनको दफा ९७ मा गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी, सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��, अ�य साब�जिनक स�प��, साव�जिनक �योग �थल, ज�गा वा अ�य
संरचनाको अ�ाव�धक अिभलेख रा�ख �य�तास�प��को रेखदेख, मम�त स�भार तथा अ�य �ब�ध गनु�पन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले �य�ता स�प��को अ�ाव�धक अिभलेख राखेको दे�खएन ।
साव�जिनक ज�गाको अ�ाव�धक अिभलेख रा�खअनुगमन नभएको कारण समेतबाट साव�जिनक,पित� ज�गाले ओगटेको �े�फल पुरै सावुद रहे, नरहेको र �य�ता साब�जिनक तथा सामुदाियक स�प��
बेचिबखन गन� वाअ� कुनै �यहोराले हक ह�ता�तरण वा �लजमा िदए, निदएको स�ब�धमा एिकन ह�न सकेन ।

१४ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन 

�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 अनुसार यस पा�लकाले हालस�म     10 ऐन िनयमावली 4 काय�िब�ध 44 िनद�िशका 13 िनित ३ िनमा�ण गरेको छ । िनमा�ण भएका ऐन िनयम
िनद�िशका तथा काय�िब�ध राजप�मा �काशन गरी काया��वयन ग�रनुपद�छ ।

१५ �याियक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद
दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फछ् य�ट कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� 143 र यो बष� थप 44 भएको गरी कुल
187 िववाद दता� भएकोमा 13 वटा मा� फ��यौट भई 174 फछ् य�ट ह�न बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछ् य�ट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१६ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा�
संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ४९ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध
स�म �मुख �शासक�य अ�धकृतसिहत ३२ जना पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �सडीई नबौ । दशौ ,अ�धकृत
;सातौ लेखा अ�धकृत ,कृषी अ�धकृत सिहत पदह� समेत १७ �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय�
स�पादनमा असर परेको ��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ 

१७ कम�चारी करार 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग
तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायीदरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले कारार िविभ� पदमा राज�व बाँडफाडतफ� बाट १४१ जना कम�चारीह�
करारमा राखी �. ३८१९१९५२।८३ र सशत� शीष�कबाट �वा��य करार सिहत मा १६ जना िविभ� पदमा करार राखी पा�र�िमक � ४६६५११०. गरी ज�मा �. खच� लेखेकोछ । �यसैगरी सोही ऐनको
२०७४ को दफा ८३(८) वमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले�टी�सयन, चौिकदार, मा�ल, बगँैचे लगायतका पदमा मा� करारवाट सेवा �लन सिकने
�यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको िविभ� पदमा ११६ जना करार िनयिु� गरी बष�भरीमा�.३६६०७४९२ भु�ानी गरेको िनयिमत दे�खएन ।
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१८ योजना छनौट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमो�जम पा�लकाले आ�नो अ�धकार �े� िभ�का िबषयमा �थािनय �तरकाको िबकासका लागी आब�धक,बािष�क, रणनीती िबषय �े�गत म�यका�लन
तथा िदघ�का�लन िबकास योजना बनाई लागु गनु�पन� रयोजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�को साथै म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका
आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ।पा�लकाले योजना छनौट गदा� ऐनमाभएको �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 ।यसवष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्

�. सं. िववरण योजना सं�या बजेट रकम

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना ११४ ८५८३२४१

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ११३ २६३६५५७४

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ७ ५३६८८२०

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना ६ १२४८२१९४

५ ५० लाख भ�दा माथीका ० ०

ज�मा २४० ५२७९९८२९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ 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 काय��म बमो�जम
काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ।काया�लय ले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �थम चौमा�सकमा २३।३७दो�ोचौमा�सकमा २९।६९ ते�ोचौमा�सकमा ४६।९४र
आषाढ मिहनामा ३९।०९खच� भएको दे�खएको छ। । चौमा�सक काय� ल�य तथा काय��म बमो�जमकाय�स�पादन स�प� नगरी वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले
िनयममा भएको �यव�था अनु�पआषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गन� चौमा�सककाय� ल�य तथा काय��म बमो�जम काय�स�पादन ग�रनुपद�छ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�े चौमा�सक

१ पा�लका पँू�जगत १५७५०५११६ ३५१६९२८३ ४८७५७२०३ ७३५७८६३० २८७३५१३२

२ संिघय शशत� पँू�जगत १५३८७७०३ ५२२५४४३ २५८३०५७ ७५८९२०३ ३८७४७७३१

कूल खच�: १७२८९२८१९ ४०३९४७२६ ५१३४०२६० ८११६७८३३ ६७४८२८६३

खच� �ितशत १०० २३।३७ २९।६९ ४६।९४ ३९।०९

२० िब�ालय िश�क दरब��द र पदपुित� 
नेपाल सरकार मं���प�रषदबाट सािबकमा नेपाल सरकारले �ज�ागत �पमा उपल�ध गराएको �ाथिमक, िन�न मा�यािमक तहका िश�क दरब��द तथा राहतकोटालाई �थािनय तहगत �पमा बाँडफाँड भए
बमो�जम िश�क दरव�दी तथा पदपूित� देहाय वमो�जम छ ।

िब�ालयको सं�या िश�क दरब�दी पदपुत� काय�रतम�ये अ�थायी/करार िब�ाथ� सं�या

४८ ३१३ ३१३ १५९ ११६१३

उ�े�खत िब�ालयक�को तोएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प�ट िववरण खु�ने ग�र यथाथ�िववरण अिभलेख रा�नु पन�मा िनकासा अिभलेख राखेको छैन

२१ अनुगमन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१.१ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७ मा सामुदायीक िब�ालयह�को शैि�क गुण�तर ��थतीको िनयिमत �पमा अनुगमन गरी सो को एक �ित �ितबेदन िश�ा तथा मानव�ोत के�� पठाउने र सोको
काया��यन गरी िब�ालयमा शैि�क गु�तर सुधार गन� �यव�था छ । यस पा�लकाले आ.व मा िब�ालयको शैि�क गुण�तरको बारे अनुगमन गरेको �ितबेदन नदे�खएकोले आफनो पा�लका अ�तरगतका
िब�ालयह�को शैि�क गुण�तर सुधारतफ�  �यान िदनु पन� दे�ख�छ ,।

२१.२ िनजी िब�ालयह�को शु�क िनधारण ��थतीको अनुगमन �ितबेदन तयार गरी शु�कको बारे एिकन गरी िब�ालयको शु�कमा सुधार गरी शैि�क सुधार गनु�पन� �यव�था छ । यस पा�लकाले यस आ.व. मा
िब�ालयको शु�क िनधारण बारे अनुगमन गरेको �ितबेदन नदे�खएकोले आफनो अ�तरगतका िब�ालयह�को शु�क िनधारण बारे अनुगमन गन�तफ�  �यान िदनु पन�दे�ख�छ ।

२२ अमानतबाट आाय असु�ल 

ढु�ा िगिट बालुवा उ�खनन तथा िबि� �यब�थापन स�ब��ध मापद�ड २०७७ को बुदा ४ मा नगरपा�लकाले निदज�य पदाथ�को संकलन,उ�खनन र िबि� गदा� ��बकृत दरमा संकलन, उ�खननको अनुमित
र िबि�को लागी ठे�का ब�दोब�त गनु�पन� �यब�था छ । पा�लकाले यस बष� अमानतबाट ढु�ा िगिट बालुवा उ�खनन तथा िबि� शु�क बापत काय�लयको जनश�� तथा बा� जनश�� खटाई िबिभ�
नाकाबाट मुअकर समेत आय � ४३९४७८६ असुल गरेको छ ।उ� मापद�ड ले अमानतबाट आय असुल गन� िम�ने �यब�था नदे�खएकोले माद�डको �यब�था िबप�रत आय असु�ल गरेको दे�खएको र
अ�य दे�खएको �यहोरा िन�न छन ।
क)ठे�का ब�दोब�त गदा� निदज�य पदाथ� पदाथ�को संकलन तथा उ�खनन गन� ,बढाबढ सुचना पिन रा्ि�य �तरका दिैनकमा �काशन गनु�पन�मा �थािनय पि�कामा सुचना �काशन गरेको दे�खएको छ ।
ख) मापद�ड ले अमानतबाट आय असुल गन� िम�ने �यब�था नदे�खदापिन अमानतबाट ढु�ा िगिट बालुवा उ�खनन तथा िबि� शु�क असु�ल गन� काय� र ठे�का प�ाका �कृयाह� सगसगै बढाईएको छ ।
ग)ढु�ा िगिट बालुवा उ�खनन तथा िबि� �यब�थापन स�ब��ध मापद�ड २०७७ को बुदा ४ बमो�जम उ�खनन तथा संकलन स�ब��ध काय�योजना तयार गरी गाउ तथा नगर काय�पा�लकाबाट ��बकृत गन�
�यब�था भएकोमा �ार��भक बाताबरणीय प�र�णबाट िबिभ� खोला तथा निद बाट२४२५६८ धनिमटर निदज�य पदाथ�को सालाखाला मुअकर सिहतको मु�य ५०२९१८६२ ह�ने दे�खएकोमा सो म�ये
ठे�का बाट निदज�य पदाथ�को संकलन,उ�खनन र िबि� गन� मा बढाबढमा म�ये एक सुचना �काशन काया��बयनमा आएपिछ सो ठे�काबाट १२६९० ००० र अमानतबाट �४३९४७८६ गरी �
१७०८४७८६ आय असुल गरेको दे�खएको तर यित ठुलो �ोत को मापद�ड बमो�जम उ�खनन तथा संकलन स�ब��ध काय�योजना तयार गरी सो बमो�जम काय� नगदा� �यनु आय संकलन भएको दे�खएको
छ ।
ग) मुअकर ऐन २०५२ को दफा १५ (३) बमो�जम पा�लकाले निदज�य पदाथ�को िनका�समा मुअकर समेत � ४३९४७८६ असुल गरेको तर मुअकर िशष�कमा दा�खला नगरेकोमा दा�खला गनु�पन� �

५०५,५९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ आय ठे�का 
बढाबढको मा�यमबाट आ�थ�क बष� २०७७।७८ लागी ढुङंगा िगिट उ�खनन, स कलन गरी िबि� गन� मनन क�ट��सन संग निदज�य पदाथ� ६५०३२ घनिमटर को मुअकर बाहेक � १४१००००० मा
स�झौता गरी नगरपा�लकाबाट प�ा िदएको फाईल प�र�ण गदा� देहाय दे�ख�छ ।

क) मु अ कर ऐन २०५२ को दफा १५ (३) मा नेपाल सरकार, �देश सरकार ,�थािनय तहले मु�य अिभबृि�कर ला�े ब�तु वा सेबा िबि� गदा� मु�यअिभबृि�कर असुल गनु�पन� �यब�था छ । पा�लकाले मनन
क�ट��सन निदज�य पदाथ� सकार अंक � १४१००००० मा दश �ितशत छुट �लई िमित २०७७। ७ ।२६ मा � १२६९०००० बुझाउदा ऐन बमो�जम मुअकर � १६४९७०० दा�खला नगराई ठे�का
स�झौता स�प� भएपिछ जेठ मिहनाको कर िबबरण आषाढ मिहनामा दा�खला गदा� बेदता�बालाबाट मुअकर संकलन भिन कर दा�खला गरेको छ । ऐन अनुसार कबोल कता�ले निदज�य पदाथ� को संकलन
तथा िबि� शु�क बुझाउदा नै मुअकर समेत दा�खला गनु�पन� दे�खएकोमा स�झौता प�चात ठेकेदारको निदज�य पदाथ� िबि�को आधारमा कर बुझाएकोलाई आधार �लदा कर कानुनको पालना भएको
दे�खएन ।

ख)मु अ कर ऐन २०५२ को दफा १२ मा आपुित�कता�ले �ापक संग �लएको मु�यमा मा� कर ला�े मु�य ह�ने �यब�था भएको र �देश आ�थ�क ऐन २०७७ को अनुसुिच ५ मा िबि� शु�क एकमु� बुझाएको
अब�थामा मा� १० �ितशत छुट िदने �यब�था भएको दे�खदा मु अ कर ऐन बमो�जम प�ा अनुसार पा�लकाले संकलन तथा िबि� शु�कको िक�ता �लदा �बत मुअकर समेत �लनुपन� दे�ख�छ । पा�लकाले
बुझाएको रोय�टीमा मुअकर न�लएको ह�दा एकमु� छुट िदन िम�ने नदे�खएको ले असुल गनु�पन� �

ग) ढुङगा िगिट बालुवा उ�खनन िबि� तथा �यब�थापन स�ब��ध मापद�ड २०७७ को बुदा ७ (६) मा उ�खनन संकलन तथा ढुवानीकता�ले उ�खनन संकलन वा ढुवािन गरेको प�रमाण अनुसुिच ४ क
बमो�जमको र दिैनक पटके िबि� ढुवानी अिभलेख तेरीज अनुसुिच ४ ख बमो�जमको ढाँचामा रा�नुपन� �यब�था भएकोमा सो अिभलेख राखेको दे�खएन ।

१,४१०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ नगद दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयिमततथा �यब��थत गन� बनेको ऐन २०७४ को दफा १३ मा �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदको हकमा सोिह िदन वा भो�लप�ट तोिकएको बैक खातामा
दा�खला गरी �े�ता खडा गनुपन� �यब�था छ। �य�तै सोिह दफामा दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश �ितशत १५ िदन स�म िढला गरेको भए १५ �ितशत ज�रबाना गरी दा�खला गन� लगाउने र १५ िदन
भ�दा िढला गरेको भए २५ �ितशत जरीवाना गरी नगद दा�खला गन� लगाइ कसुरको मा�ा अनुसार िनजमा�थ िवभागीय कारवाही स�म गन� स�ने �यब�था छ । पा�लकाको देहाय आ�दानी राज�व खातामा
दा�खला नभई बाक� दे�खएकोले ऐनको सो �यब�था बमो�जम दा�खला गनुपन� �

िबबरण आ�दनी दा�खला दा�खला गनु�पन�

नगरकाय�पा�लका
पौष र जैठको आ�दानी

६५८६६८ ६३३६६८ २५०००

अमानत ४३९४७८६ ४२९१११६ १०३६१०

अमानत र�सद नंबर ११०७ दे�ख११३४ १३५०० ० १३५००

ज�मा १४२११०

१४२,११०

२५ करदाताको अिभलेख 

�थानीयसरकारसंचालनऐन, २०७४कोदफा ५५, ५७, ५८ र ५९मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क लगायत अ�य द�तुर उठाउने �यव�था
रहेको छ । पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेको छ । तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख
अ�ाव�धक गरी करको दायरामा �याउनु पद�छ ।

२६ बिढ भु�ानी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३ को उपिनयम ५ बमो�जम साव�जिनक िनकायले िदएको पे�क� ख�रद स�झौतामा उ�ेख भए बमो�जम ��येक रिन� िबल वा अ�य िबल िबजकबाट क�ा
गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले सडक कालोप�े वापत चौद�डी िनमा�ण सेवालाई अ��तम िबल भु�ानी गदा� समेत गो�वरा भौचर ३२७ २०७८/१२/२३ मा िदएको पे�क� �. ३२०००० फछया�ट गन� बाँक�
दे�खएको छ । काय� स�मप� भइसकेपछी पनी पे�क� बाँक� दे�खएकोले िनयमावलीको �यव�था बमो�जम फछय�ट भएको नदे�खदा असुल गनु� पन� �.

३२०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ जिटल संरचना 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।
नगरपा�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� �यवसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माफ� त गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ

गो भौ न काय� खच� रकम

९२।२०७७।७।२ लामाखोलामा ट�स िबज १३५८०००

१९३।२०७७।११।५ �वा��य चौक� भबन उ स २४२४०२४

४८९।२०७८।२।२६ िबरे��नगर िबच ट�स िबज िनमा�ण २७०८९९०

ज�मा ६४९१०१४

२८ नन् फाइलर 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम २६(१) मा मू�य अिभवृि� करमा दता� भएको करदाताले िव�म स�वत् अनुसारको एक मिहनाको कर अव�धको कर िववरण सो अव�ध समा� भएको
िमितले २५ िदनिभ� स�ब��धत कर अ�धकृत सम� पेस गनु�पन� उ�ेख छ । सो अनुसार करदाताले िववरण दा�खला नगरेको �यहोरा आ�त�रक राज�व िवभागको वेभसाइटबाट दे�खयो । िन�न काय�को
तपिशलमा उ�े�खत आपूत�कका भु�ानी िदएकोमा उ� �यवसायी कर दा�खला नगरी नन् फाइलर रहेको पाइयो । भु�ानी भएको मू�य अिभवृि� करको कर समायोजन िववरण पेश ह�नु पन� �.

भौ.नं.र िमित िनमा�ण �यवसायी पान नं िबजक िमित िबजक नं मु.अ.कर कैिफयत(Non-filer since)

172-2078/2/23 चौद�डी िनमा�ण सेवा 605910386 2078/2/14 14 183646 2077/M/11

47-2078/3/26 दधुकु�ड िकरात िनमा�ण सेवा 609594520 2078/3/24 4 136042 2078/M/2

321-2078/3/26 अ�सरा ट� ेड �लँक 305261207 2078/3/21 120 73950 2077/M/6

1025-2078/3/26 ऋिषका ट� ेड ए�ड स�लायस� 607601145 2077/11/29 132 24674 2075/M/3

62-2077/11/6 ऋिषका ट� ेड ए�ड स�लायस� 607601145 2077/9/28 104 10335 2075/M/3

ज�मा 257596

२५७,५९६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ िबल पेश गनु� पन� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ३६(३) मा खच� गदा� खच�को िबल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । तर िन�नानुसार भु�ानीमा स�झौताको वी.ओ.�यू मा रहेको �ोिभजनल सम
रकम भु�ानी िदएकोमा िवल पेश नभएको �.

भौ.नं. र िमित योजना �ोिभजनल सम भु�ानी रकम मु.अ.कर समेत

111-2077/12/29 रातो पिहरो कुलो मम�त योजना इ��यरुे�स 45840 51799

112-2077/12/29 दे�ेपानी कुलो मम�त योजना इ��यरुे�स 28600 32318

113-2077/12/29 बाह�नी मम�त योजना इ��यरुे�स 32387 36597

47-2078/3/26 दधुकु�ड िकराँत िनमा�ण सेवा इ��यरुे�स 60000 67800

ज�मा 166827 188515

१८८,५१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० सोझै खरीद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम ८४ मा �.५ लाखस�मको ख�रद काय�
सोझै गन� सिकने �यब�था भएपिन �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� कानूिन �यव�था छ । �य�तै सोझैख�रद काय� गदा�
एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख भएको र एकै �कारको समान पटक पटक ख�रद गन� नह�ने र �याकेजमा
ख�रद गन� सिकने समानको �याकेज बनाई �ित�प�ध� मु�यमा ख�रद गनु� पन� �यब�था समेत छ।पा�लकाह�ले यो वष� देहाय बमो�जम �सधै पटक पटक ख�रद गरेको छ । एकै �कारको समान पटक पटक
ख�रद गन� नह�ने र �याकेजमा ख�रद गन� सिकने समानको �याकेज बनाई �ित�प�ध� मु�यमा ख�रद गनु� पन� र �य�तै सोझैख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा
आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने �य�था समेत पालना भएको नदे�खएकोले अिनयिमत दे�खएको �

गो भौ नं र िमित आपुत�क िबबरण खच� रकम

८७।२०७७।६।२९ बे�टार उ�ोग बािण�य संघ क��यटुर तथा फिन�चर ६७८२२८

९२।२०७७।७।२ खनाल ए�ड स�स फिन�चर ३२८८००

१२०।२०७७।९।५ यिुनक स�लायस� भ�लबल ९९७२३९

१५५।२०७७।१०।७ खनाल ए�ड स�स फिन�चर ३४४७८५

१७२।२०७७।११।३ खनाल ए�ड स�स फिन�चर ३५८१३६

१८६।२०७७।११।१७ क�यप स�लायस� क��यटुर २८६९००

२४९।२०७७।११।२६ खनाल ए�ड स�स टेडस� फिन�चर २५६५१०

२४३।२०७७।११।२६ खनाल ए�ड स�स टेडस� फिन�चर ३२७४०६

६६८।२०७८।३।३० खनाल ए�ड स�स टेडस� फिन�चर २९९९१३

४३४।२०७८।१।३० तारजा�ल ख�रद उ स तारजा�ल ४७२८७५०

ज�मा ८६०६६७७

८,६०६,६६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ 11 २०७७-५-२९ बढी भ�ा भु�ानी 
गाँउ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा पदा�धकारीह�ले पाउने सेवा सुवधा स�ब�धी �यव�था गरेको छ। तर काया�लयले मा�सक भ�ा भु�ानी गदा� तोिकएको
रकम भ�दा बढी भ�ा भु�ानी गरेको पाइएकोले स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला गनु� पन� �.

पदा�धकारीको नाम वडा नं. मा�सक भ�ा भ�� मा�सक भु�ानी ह�नु पन� कुल वािष�क भु�ानी (9 मिहना)

रोिहत कुमार तामाङ 1 25000 24000 9000

स�तोष सुवेदी 2 25000 24000 9000

पशु�राम राई 3 25000 24000 9000

चरण कुमार राई 4 25000 24000 9000

देवनाराय चौधरी 5 25000 24000 9000

कमल�व राई 6 25000 24000 9000

तेजराज ित��सना 7 25000 24000 9000

�काश राउत 9 25000 24000 9000

राम कुमार ख�का 10 25000 24000 9000

ज�मा 81000

८१,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ 11 २०७७-५-२९ दोहोरो याताया सुिवधा 
गाँउ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा पदा�धकारीह�ले पाउने सेवा सुवधा स�ब�धी �यव�था गरेको छ। साथै सोही दफाको अनुसुची -१ मा िविभ� िशष�कमा
पाउने भ�ाको समेत �य�था गरेको छ। उ� अनुसुचीमा वडा�य�लाई मा�सक �.४५०० का दरले यातायात भ�ा िदने उ�ेख गरेको छ। तर काया�लयले देहायका पदा�धकारीह�लाई यातायात सुिवधाको
अित�र� मा�सक यातायता भ�ा पिन िदएको पाइएकोले स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला गनु� पन� �.

पदा�धकारीको नाम वडा नं. मा�सक यातायात भ�ा कुल वािष�क भु�ानी (9 मिहना)

रोिहत कुमार तामाङ 1 4500 40500

पशु�राम राई 3 4500 40500

चरण कुमार राई 4 4500 40500

देवनारायण चौधरी 5 4500 40500

कमल�वज राई 6 4500 40500

राम कुमार ख�का 10 4500 40500

ज�मा 243000

२४३,०००

३३ अित�र� अनुगमन भ�ा 
गाँउ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा पदा�धकारीह�ले पाउने सेवा सुवधा स�ब�धी �यव�था गरेको छ। साथै सोही दफाको अनुसुची -१ मा मा�सक अनुगमन
भ�ा समेत �य�था गरेको छ। तर काया�लयले मा�सक अनुगमन भ�ा अित�र� देहायका योजनाह�मा पदा�धकारीह�लाई अनुगमन भ�ा िदएको पाइएकोले उ� रकम स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला
गनु� पन� �.

भौ.नं.र िमित िववरण पदा�धकारी अनुगमन भ�ा कर बाहेक बढी भु�ानी

88-2077/12/22 ग�रबी िनवारणको लािग लघु उ�म िवकास काय��म 20000 17000

214-2078/3/9 VERS - MIS �णा�लको अनुगमन 30000 25500

ज�मा ४२५००

४२,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ पदा�धकारीलाई वडागत इ�धन खच� 
गाँउ तथा नगर सभाका सद�यह�को सुिवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा पदा�धकारीह�ले पाउने सेवा सुवधा स�ब�धी �यव�था गरेको छ। तर पदा�धकारीह�लाई वडागत �पमा पिन इ�धन खच�
िदने गरेको पाइएकोले यसलाई िनय��णतफ�  काया�लयको �यान जान ज�री दे�ख�छ।

३५ तलबी �ितवेदन नभएको 
संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प.सं.2076/77, च.नं.180 र िमित 2076/05/18 मा नेपाल सरकार (माननीय म��ी �तर) को िनण�य अनुसार �थानीयत तहका कम�चारी र संघबाट
काजमा �थानीय तहमा कामकाज गन� खिटएका कम�चारीको हकमा स�ब��धत �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत गन� भनी �यव�था रहेको छ।तर काया�लयले कम�चारीह�को तलब
�ितवेदन �ज�ा ��थतकोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत नगरी यस आ.व.मा �थायी कम�चारीह�लाई �.17365888 र करार कम�चारीह�लाई �.38191952 गरी ज�मा �.55557840 भु�ानी
गरेको दे�खयो।तलबी �ितवदेन पास गराई मा� तलब भु�ानी गन�तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

३६ 211 २०७७-९-१ िनजी िश�क तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा बापत सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । िश�क तलब भ�ा
लगायतको रकम सशत� अनुदान (िश�ा) वाट �ा� ह�ने र �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा समानीकरण अनुदानवाट िश�कको तलव भ�ा वापतको अनुदान िदन र छु�ाउन पाउने आधार
नभएको । साथै सािवकको �ज�ा िश�ा काया�लयबाट अनुमित �ा� गरी स�ालनमा रहेका र कुनै पिन दरब��द तथा राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयला◌�इ िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क
स� 2076 का लािग सहयोग अनुदान िदन स�ने �यव�था छ । तर पा�लकाले देहायका �वीकृत दरब�दी िभ� नपरेका िनजी िश�कलाई आ�तरीक �ोतबाट भु�ानी नगरी समानीकरण अनुदानबाट तलब
भ�ा भु�ानी गरेको पाइएकोले िनयिमत मा� नसिकने �.

िमित भौ. नं. िव�ालयको नाम तलब भ�ा

२०७७/०७/२६ १५३ �ी शारदा मा.िव. कटहरे 100000

२०७७/०८/२४ १७३ �ी आ.िव. गड�ता 26000

२०७७/०८/२४ १७४ �स�े�वरीामा िव मुसह�िनया 70000

२०७७/०८/२४ १७७ मदशा� िश�क 50000

२०७७/०८/२९ १९८ बेलका आधारभुत िव�ालय 83333

२०७७/०८/२९ १९९ बाल�योती आधारभुत िव�ालय 83333

२०७७/०९/०१ २१० जन िवकास मा.िव. 50000

२०७७/०९/१७ २६७ �ी जनता आ.िव. छुईला 42000

२,६२९,४२९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७७/०९/२० २९२ थानपोखरी मा.िव. 40000

२०७७/०९/२७ ३२१ जनक�याण आधारभुत िव�ालय 104170

२०७७/०९/२७ ३२२ सगरमाथा मा.िव. भोल�नी 125000

२०७७/१०/०८ ३५९ �ी जले�वरी जनता आ.िव. रािनटार 188440

२०७७/१०/०९ ३६१ �ी आ.िव. गड�ता 19500

२०७७/११/०३ ४१५ �स�े�वरी मा िव मुसह�िनया 42000

२०७७/११/२३ ४६९ जनता मा.िव. हिडया 84000

२०७७/१२/०४ ५०५ बेलका आधारभुत िव�ालय 83333

२०७७/१२/०४ ५०६ बाल�योती आधारभुत िव�ालय 83328

२०७७/१२/०५ ५१० बालमुखी आधारभुत िव�ालय 93600

२०७७/१२/१२ ५३४ जन िवकास मा.िव. िभमा 40000

२०७७/१२/१९ ५४१ �ी शारदा मा.िव. कटहरे 100000

२०७७/१२/२६ ५९३ �ी प�मी आ.िव. 69000

२०७८/०१/०५ ६१२ थानपोखरी मा.िव. िश�का 50000

२०७८/०१/१० ६६४ �ी सगरमाथा आ.िव. 150000

२०७८/०१/१४ ६७८ �ी आ.िव. गड�ता 19500

२०७८/०१/२० ६९५ जनक�याण आधारभुत िव�ालय 83328

२०७८/०१/२० ६९६ सगरमाथा मा.िव. भोल�नी 100000

40000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७८/०३/०२ ८१५ जन िवकास मा.िव.

२०७८/०३/०९ ८५१ बाल�योती आधारभुत िव�ालय 83328

२०७८/०३/१३ ८६६ थानपोखरी मा.िव. 40000

२०७८/०३/१५ ८८५ �स�े�वरी मा िव मुसह�िनया 70000

२०७८/०३/१५ ८८६ बेलका आधारभुत िव�ालय 83333

२०७८/०३/१५ ८८७ जनक�याण आधारभुत िव�ालय 62502

२०७८/०३/१६ ९०६ �ी जनता आ.िव. छुईला 38000

२०७८/०३/१६ ९०७ �ी प�मी आ.िव. 80000

२०७८/०३/१६ ९०८ सगरमाथा मा.िव. भोल�नी 75000

२०७८/०३/१७ ९२७ बालमुखी आधारभुत िव�ालय 62400

२०७८/०३/२३ ९८२ �ी आ.िव. गड�ता 15000

2629429

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ िवतरणमुखी काय��म 

�थानीयसरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ मा आ�थ�क िवकास तथा ग�रवी िनवारणमा��य� योगदान पु�े उ�पादनमूलक तथा िछटो �ितफल �ा� गन� सिकने �थानीय
वा�स�दाह�को सहभािगता जु�ने �वयं सेवा प�रचालन गन� सिकने, कम लागतमा स�प� गन� सिकने, �थानीय �ोत साधन तथा सीपको अ�धकतम �योग ह�ने, मिहला, बालबा�लका, िपछिडएका वग�, �े� र
समुदायलाई ��य� लाभ पु�े, लैिगकसमानता र सामा�जक समावेशीकरण अिभबृि� ह�ने िदगो िवकास, वातावरणसंर�ण तथा स�ब��न गन� सघाउ पुर् याउने, भािषक तथा साँ�कृितक प�को जगेना� र
सामा�जक स� भाव तथा एकता अिभवृि�मा सघाउ पर् याउने िवषयलाई �ाथिमकता िदई योजना तजु�मा गनु�पन� उ�ेख छ । तर नगरपा�लकाले िविभ� खेलकुद �ितयोगीता, िविभ� वडाह�मा वडा �तरीय
खेलकुद �ितयोिगता ज�ता काय��मह� आयोजना गरी खच� गरेको दे�खएकोमा सो खच� ऐनले तोकेका शत� भ�दाबािहर योजना बनाइखच� लेखेको ह� ँदा आगामी िदनमा ऐनका शत� बमो�जम योजना बनाई
आ�त�रक आयलाई समेत �यान िदद ैकाया��वयन गन� तफ�  नगरपा�लकाको �यान पु�ु पन� दे�ख�छ ।

िववरण खच� रकम

�ये� नाग�रक स�मान काय��म २९०९३२

यवुा तथा खेलकुद काय��म २६००००

भ�लवबल �ितयोिगता 149216

चाडपव� खच� 10000

�याडिम�टन शिनबारे 24250

३८ मम�त संभार खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ५१ वमो�जम सरकारी �ज�सी मालसामान हानी नो�सानी नह�ने ग�र संर�ण गन� र ितनीह�को रा�ो स�भार गरी रा�ने उ�रदािय�व स�व��धत काया�लय
�मुखको ह�ने उ�ेख छ । सोही वमो�जम काया�लयमा रहेको च�ती �ज�सी मालसामान मम�त गनु�पन� भएमा काया�लय �मुखबाट मम�त आदेश �वीकृत गराई मम�त गराई खच� ले�ने र सोको मम�त अिभलेख
तयार गरी रा�नुपद�छ । पा�लकाले मम�त खच� भु�ानी गदा� केही खच�मा मम�त आदेश र मम�त अिभलेख म.ले.प.फा.नं. २ तयार नगरी �.2919926 खच� लेखेको छ ।य�ता काय�मा िनय��ण गरी िनयमको
पालना गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपन� दे�ख�छ।

३९ 246 २०७७-९-१२ मु.अ.कर समायोजन 

निदज�य पदाथ�को बालुवा संकलन गदा� केडी �या�ड �ोसे�स�लाई मु.अ.कर बढी दा�खला भएको भनी काया�लयबाट क�ा गरेको �.327054 पुनः िफता� गरेको पाइएकोले सोको मु.अ.कर समायोजन पेश
गनु� पन� अ�यथा असुल गरी दा�खला गनु� पन� �.

३२७,०५४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० इ�धन खच� 
साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावका�रता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा सवारी साधनको इ�धन, मम�त खच�मा एक�पता �याउन िन��चत मापद�ड बनाई काया��वयनमा �याउनु
पन� साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मा� �योग गन�,सरकारी सवारी साधन अना�धकृत �यि�ले �योग नगन� ज�ता �यव�था गरेको छ । काया�लयले उ�े�खत �यव�थाको पालना नगरी यस वष�
इ�धन (पदा�धकारी) �.1458786, इ�धन काया�लय �योजन �.1865613 र इ�धन अ�य �योजन �.467469 गरी ज�मा �.3791868 खच� गरेको छ। इ�धन खच�को मापद�ड तयार गरेको छैन भने सवारी
साधन अनुसार वािष�क इ�धन खच� र उपयोगको िववरण खु�ने गरी अिभलेख राखेको छैन । इ�धन खच�लाई िमत�ययी बनाउन कोटा िनधा�रण गरी लगवुक राखेर मा� खच� ले�ने तफ�  काया�लयको �यान
जानुपन� दे�ख�छ ।

४१ िविवध खच�ः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । खच� गरेको रकमको िवल
पेश भएको गरेतापिन खच� गनु�पन� आधार �प� गन� गरेको दे�खएन । िविवध खच�को उ�े�य र खच�को यथाथ�ता �मािणत नह�ने गरी भु�ानी िदने प�रपाटीमा िनय��ण ह�नु पद�छ। यस �थानीय तहले यो वष�
िविवधतफ�  मा� �.1837223 खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

४२ फरक न�स�मा भु�ानी 
साव�जिनक खच�को मापद�ड, काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब�धी िनद�िशका,२०७५ को दफा ६ मा �िश�ण भ�ाको मापद�ड तय गरेको छ। साथै उ� दफामा स�ब�धीत काया�लयले स�ालन गरेको
ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �यि� भएको अव�थामा क�ा �लए वापतको पा�र�िमक पाउने छैन तर, काय�प� वापतको रकम पाउने �यव�था रेहको छ। काया�लयले देहायका �िश�ण काय�ह�मा
आ�त�रक �ोत �यि�लाई भु�ानी गदा� फरक दरले भु�ानी गरेको पाइएकोले बढी भु�ानी असुल गरी दा�खला गनु� पन� �.

भौ.नं.र िमित काय��म �ोत �यि� सेसन सं�या भु�ानी दर ह�नु पन� दर बढी भु�ानी कर बाहेक

88-2077/12/22 ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म काय��म जनक लाल लेखी 1 2300 500 1530

" " स�य नारायण हजुदार 1 2300 500 1530

" " अजु�न ब�नेत 1 1500 500 850

" " िबजय लेखी 13 1000 500 5525

191-2078/2/27 ग�रबी िनवारणका लािग लघु उ�म काय��म �ुव राज आचाय� 3 2300 500 4590

" " जनक लाल लेखी 1 2300 500 1530

" " स�य नारायण हजुदार 1 2300 500 1530

" " ममता िबक 6 1000 500 2550

८७,७२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िबजय लेखी 11 1000 500 4675

284-2078/3/24 तरकारी पकेट काय��म इ�� नारायण साह 18 2000 500 22950

299-2078/3/24 धान पकेट काय��म इ�� नारायण साह 24 2000 500 30600

" " " 2 2500 500 3400

555-2077/12/23 उ�मशीलता तथा िव�ीय सा�रता ता�लम �ुव राज आचाय� 2 2400 500 3230

" " रामे�वर कँुवर 1 2800 500 1955

" " िवकास �े� 1 2000 500 1275

ज�मा 87720

४३ मु.अ.कर बाहेकको �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ िनयम ४७ (१) बमो�जम काया�लयमा रहेको र खरीद गरी वा नगरी कुनै �कारले ह�ता�तरण भई वा व�तुगत सहायता वा अ�य कुनै �कारबाट �ा� �ज�सी
मालसामानको िववरण र मु�य समेत खुलाई ७ िदन िभ� आ�दानी बा�नु पन� �यव�था छ।काया�लयले खच� लेखेको �ज�सी भ�डार अिभलेखमा आ�दानी बाँ�दा मु.अ.कर सिहत बाँ�नुपन�मा कर बाहेकको
बाँधेको पाइएकोले िनयम अनुसार दे�खएन।यसतफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

४४ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ�
�धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक नाला, मोटर बाटो, इनार, �ित�ालय िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस
वष� 521 जना सुिचकृत बेरोजगारम�ये 172 जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �यालामा मा� �.8634417 खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई औषतमा 97 िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक
�याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै।

४५ धरौटी 
यस आ.व.मा धरौटीतफ�  कुल खच� �.3120826 दे�खएकोमा काया�लयले बँैक बमो�जम आ�दानी बाँ�नु पन�मा सो नगरेको पाइयो। बँैक अनुसार �े�तामा आ�दानी बाँ�नेतफ�  काया�लयको �यान जानु पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ तलबी �ितवेदन पा�रत नगरेको 
संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प.सं.2076/77, च.नं.180 र िमित 2076/05/18 मा नेपाल सरकार (माननीय म��ी �तर) को िनण�य अनुसार �थानीयत तहका कम�चारी र संघबाट
काजमा �थानीय तहमा कामकाज गन� खिटएका कम�चारीको हकमा स�ब��धत �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत गन� भनी �यव�था रहेको छ।तर काया�लयले �वा��यतफ� का
कम�चारीह�को तलब �ितवेदन �ज�ा ��थतकोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट पा�रत नगरी यस आ.व.मा संिघय चालु िशष�कबाट �वा��यकम�ह�लाई �.31212933.70 तलब भु�ानी गरेको
दे�खयो।तलबी �ितवदेन पास गराई मा� तलब भु�ानी गन�तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

४७ करार कम�चारीलाई महँगी भ�ा 
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च.नं. २१७ िमित २०७४।१।२५ को प�रप� बमो�जम नेपाल सरकार म���प�रष�को िमित २०७४।१।२१ को िनण�य अनुसार करारमा िनय�ु भएका
�यि�ह�लाई क�तीमा ६ मिहना काम गरेका कम�चारीलाई १ मिहनाको पा�र�िमक वापत चाडपव� खच� र वष�मा एक पटक पोशाक भ�ा मा� िदने उ�ेख रहेकोमा काया�लयले देहायका करार
कम�चारीह�लाई ��येक मिहना �.२०००। का दरले महंगी भ�ा भु�ानी िदएकोले सोको आधार पेश गनु� पन� �.

भौ.नं.र िमित कम�चारीको नाम महँगी भ�ा

20-2077/7/26 कमलका�त चौधरी २६०००

51-2077/6/15 न�दन कुमार साह २६०००

ज�मा ५२०००

५२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ कोिभड–१९ तफ�  
आ.व. २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दानी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� 0 राहत िवतरण 0

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट 22587470 �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन 15000000

संघीय कोिभड कोषवाट 846252 औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद 2408000

�देश कोिभड कोषवाट 2888436 जो�खम भ�ा 2393822

�वीटजर�या�ड अनुदान 15000000 �शासिनक खच� 22059766

अ�य �ोतबाट 2408462 अ�य खच� 1869032

ज�मा 43730620 ज�मा 43730620

४९ िव�ालयगत िनकासा र�ज�ड� 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ४५ मा अ�धकार �ा� अ�धकारीले आय �यय ठीक र िव�वसिनय रहेको तथा दोहोरो ह�ने ग�र भु�ानी भएको छैन भ�े कुरामा �यान िदनु पन� उ�ेख छ ।
काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प� िववरण खु�ने ग�र यथाथ� िववरण अिभलेख रा�नु पन�मा िनकासा अिभलेख राखेको छैन । जसवाट िव�ालयलाई
वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको वारे यथाथ� िववरण �ा� गन� किठन ह�ने भएकोले िव�ालयगत िनकासा र�ज�टड� खाता अ�ाव�धक रा�नु पद�छ ।

५० सामा�जक परी�ण 

िव�ालयको सामा�जक परी�ण गन� स�ब��ध िनद�िशका, २०६५ मा सरोकारवालाह�मा िव�ालय �ितको आपन�वको िबकास गन� �ा� साधन�ोतको िमत�ययी ढं�ले उपयोग गरी अ�धकतम �ितफल �ा�
गन� िब�ालयका गितिब�धलाई पारदिश� र उ�रदायी बनाई गुणा�मक िश�ाको सुिन��चतताको लागी िब�ालयको सम� गितिब�धको सिम�ा�मक लेखाजोखा गन� सामा�जक परी�ण सिमितले गत आ.ब.को
सामा�जक परी�ण स�प� गरी तयार पारीएको िब�ालयको �ितबेदन सरोकारवालाह�को भेला गराई �ा� सुझाब र छलफलको िन�कष�लाई समेत आ�नो �ितबेदनमा समाबेश गरी भा� मसा�तिभ�
िब�ालय �ोत के��मा पेश गनु�पन� �यब�था छ ।पा�लकाको िश�ा शाखाले सामा�जक प�र�ण स�प� भई अ��तम �ितवेदनमा दे�खएका कैिफयतलाई काय��वयनमा �याएको दे�खएन।सामा�जक प�र�णको
एिककृत �ितवेदन उपर पा�लकाले काया��वयन गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ अनुगमन 

काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७।७८ को ि�याकलाप नं.२.८.१.२४ मा सामा�जक िवकास म��ालयले �देश तहबाट तथा �थानीय तहबाट स�ालन ह�ने शैि�क काय��मको अनुगमन तथा मु�या�न
गन� वािष�क अनुगमन योजना र अनुगमन साधन िनमा�ण गन� र सोही आधारमा अनुगमन गरी �ितवेदन तयार गन� भनी उ�ेख छ। यसले काय��मको लािग अनुदान िनकासा िदँदा सोको �भावकारी काया��वयन
भए नभएको तथा सही सदपुयोग भए नभएको बारे एिकन गन� सहज ह��छ।तर पा�लकाले देहायानुसारको काय��मह�मा अनुगमन गरी काय� �गित समेत पेश ह�न नआएकोलेे यसतफ�  काया�लयको �यान जानु
पन� ज�री दे�ख�छ।

भौ.नं.र िमित िववरण खच� रकम

151-2078/1/29 पु�तकालय �यव�थापन अनुदान 1950000

िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान ९६००००

262-2078/3/22 �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण �सकाई सामा�ी ४११८४००

ज�मा ५०७८४००

५२ िव�ालयको िनयमन 

�थािनय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) मा सब� सामा�यतामा असर नपन� गरी गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको काम कत��य अ�धकारको ख�ड (ज) (२१) मा सामुदाियक िब�ालयलाई िदने
अनुदान तथा सो को बजेट �यब�थापन, िब�ालयको आय �ययको लेखा अनुशासन कायम र िनयमन गनु�पन� �यब�था छ ।पा�लकाले यस �थािनय तह अ�तरगतका समुदाियक िब�ालयले िब�ालय लेखा
िद�दश�न बमो�जम नगदी तथा �ज�सीको लेखा राखे नराखेको, क�ी गरेको कर राज�व खातामा दा�खला गरे नगरेको, क�ी गरेको नाग�रक कोष, कम�चारी स�यकोष स�ब��धत खातामा दा�खला भए
नभएको, िव�ालय लेखापरी�णबाट दे�खएको बे�जु फ�यौट गरे नगरेको र नेपाल सरकारको २०७५।३।३२ को िनण�य बमो�जम िब�ालयमा काय�रत िश�क तथा कम�चारी पारी�िमक सुिबधा अिनबाय�
�पमा बैक खाता माफ� त भु�ानी भए नभएको िनयमन गरी �ितवेदन गरेको दे�खएन ।

५३ िश�क िव�ाथ� अनुपात 

िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ७७ (१) मा सामुदाियक िव�ालयको ��येक क�ामा िव�ाथ� सं�या समा�यतया उप�यका तथा तराई, पहाड र िहमाली �े�मा �मशः ५०, ४५ र ४० ह�नु पन� भनी
िश�क अनुपात उ�ेख गरेको छ। तर उ� �यव�था अनुसार नभएको स�दभ�मा देहायानुसार ६० वटै िव�ालयह�को िश�क िव�ाथ� अनुपात फरक फरक रहेकोले िनयमानुसार िश�क िव�ाथ�को अनुपात
िमलाउनेतफ�  स�ब��धतको �यान जान ज�री दे�ख�छ।

�स.नं. िव�ालयको नाम वडा नं स�ा�लत क�ा िश�क दरब�दी पदपूत� िव�ाथ� सं�या २०७७ िश�क िव�ाथ� अनुपात

१ जले�वरी जन आ.िव.रानीटार १ 1−8 3 3 २०१ ६७

२ आ.िव.गढ�ता १ 1−8 6 6 १९३ ३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ जनता आ.िव.छुइला १ 1−5 2 2 ४४ २२

४ शारदा मा.िव.कटहरे १ 1−10 ९ 9 २५१ २८

५ र�माला आ.िव.सुघारे २ 1−5 4 4 ११९ ३०

६ �संहदेवी मािव मािडबास २ 1−10 6 6 २७१ ४५

७ �स�काली आिव िभ�े २ 1−5 2 2 १३९ ७०

८ बु� जनता आिव गँगटे २ 1−5 2 2 ९३ ४७

९ कौवदेैवी आिव झोरापाटा २ 1−8 5 5 १५५ ३१

१० सगरमाथा मािव भोल�नी ३ 1−10 4 4 १९७ ४९

११ मािव आमसाल ३ 1−12 १४ 14 ४२९ ३१

१२ बाल�योित आिव बँदेलपानी ३ 1−5 2 2 ६० ३०

१३ जनक�याण आिव हा�ीसार ३ 1−5 2 2 ११५ ५८

१४ बेलका आिव हा�ीसार ३ 1−5 3 3 ५८ १९

१५ नारद आदश� मािव बख�डाँडा ४ 1−12 २५ 25 ८६२ ३४

१६ जा�पा जन मािव अ�जँगरे ४ 1−10 6 6 २६९ ४५

१७ महादेवे�वर आिव बसाहा ४ 1−8 7 7 १३३ १९

१८ जनता आदश� मािव कालीखोला ४ 1−10 9 9 २८२ ३१

१९ जन�योित आिव अमलचौरी ४ 1−8 4 4 २९६ ७४

२० जनसेवा आिव सावालीटोल ४ 1−5 1 1 ४५ ४५

२१ मािव िशवाई ५ 1−12 १५ 15 ८१३ ५४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ कोकन आिव ढेलाचौरी ५ 1−5 3 3 ६६ २२

२३ आ िव िशवाई बे�हा ५ 1−8 7 7 १४२ २०

२४ िशव मािव सु�दरपुर ५ 1−10 6 6 ३९६ ६६

२५ मदरसा िव��म�ाह ५ 1−3 0 0 ८७ ०

२६ कालीका मािव �सवा�नी ६ 1−10 5 ५ २८८ ५८

२७ �योती मािव बे�टार ६ 1−12 २७ २७ १३७३ ५१

२८ सगरमाथा आिव भु�के ७ 1−8 7 7 ११० १६

२९ प�मी आिव बे�टार ७ 1−8 5 5 १६५ ३३

३० आदश� आिव अ�ाहा ८ 1−5 2 2 ३५ १८

३१ सर�वती मािव सावा ८ 1−10 ७ 7 २३८ ३४

३२ शारदा आिव �सि�पुर ८ 1−8 6 6 ९७ १६

३३ जनता मािव लुि�नटार ८ 1−10 १० 10 ४१३ ४१

३४ िशखर आिव िशखरपुर ८ 1−3 1 1 १० १०

३५ गौरीक�या आिव �समलटार ८ 1−5 1 1 ८७ ८७

३६ जयकलादेवी आिव कालीटार ८ 1−5 0 0 ९९ ०

३७ जनिवकास मािव िभमा ९ 1−10 7 7 १४३ २०

३८ भगवती मािव मुसहिन�या ९ 1−10 ११ 11 २७१ २५

३९ �स�े�वरी मािव मुसहिन�या ९ 1−10 १२ 12 ३८६ ३२

1−12 19

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० जनता मािव हिडया ९ १९ ९२० ४८

४१ थानपोखरी मािव �यािमरेझोर ० 1−12 १६ 16 ५२२ ३३

४२ बालमुखी आिव अजगर ९ 1−5 3 3 ९४ ३१

४३ राजाजी आिव हा�ीसार ९ 1−3 2 2 ७८ ३९

४४ जन�योती आिव �यािमरे ९ 1−3 2 2 ७६ ३८

४५ लौवागढी मािव खैराहा १० 1−10 १० 10 २२१ २२

४६ आ िव खैराहा १० 1−5 5 5 १०३ २१

४७ िभमसेन आदश� आिव देवधार १० 1−8 6 6 ११० १८

४८ नमूना आिव डाँडाटोल १० 1−3 2 2 ५८ २९

५४ 192 २०७८-२-२८ िदवा खाजा 
काय��म काया��वयन पु��तका, 2077 को ि�याकलाप नं. 2.7.11.1 मा �थानीय तहले िदवा खाजा काय��म काया��वयन गदा� सामुदाियक िव�ालयमा �ा��भक बाल िवकास क�ादे�ख क�ा 5 स�म
अ�ययनरत बाल बा�लकाह�को लािग उपल�ध गराउन िव�ालयगत त�या�का आधारमा �ित िव�ाथ� दिैनक �.15 का दरले 180 िदनका लािग िव�ालय स�ालन भएको िदन र िव�ाथ�को दिैनक हा�जरी
पु��तकाको िव�ालयका �धाना�यापक र िव�यस अ�य�बाट �मािणत �ित�लपीलाई आधार मानेर मा� िव�ालयको खातामा अनुदान िनकासा िदने उ�ेख गरेको छ। पा�लकाले िव�ालयह�लाई िदवा
खाजा वापत देहायका भौचर र िमितबाट कुल �.4612475 खच� गरेको पाइयो।

भौ.नं.र िमित िदवा खाजा रकम

192-2078/2/28 3861440

263-2078/3/22 751035

ज�मा 4612475

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ 47 २०७८-३-२६ शौचालय िनमा�ण 

काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७ को ि�याकलाप नं.११.१.२.१ को बँुदा नं.८.७ मा �थानीय तहले अनुसुची ५ मा उ�े�खत आधार अनुसार िव�ालय छनौट गरी काय��म स�ालन गन�।छनौट भएका
िव�ालयह�का लािग �ित िव�ालय �.७ लाख WASH सुिवधा भएको शौचालय िनमा�णको लािग अनुदान िदने। साथै शौचालयको ड� इङ िडजाइन िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��बाट �वीकृत भए
अनुसारको आधारमा िनमा�ण गन� भनी उ�ेख गरेको छ। काया�लयले देहायका तीन िव�ालयह�लाई �.११८२५१७ अनुदान िदएकोमा पाइयो।

�.सं. िव�ालयको नाम खच� रकम

1 �संहदेवी मा.िव.मािडवास ११८२५१

2 जा�पा जन मािव अ�जँगरे

3 मा.िव.�सवाई

५६ 151 २०७८-१-२९ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५
लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझैख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन�
नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।यो वष� देहायका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइ िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेकोले अिनयिमत
दे�खएको �.

भौ.नं.र िमित िव�ालयको नाम िववरण ख�रद रकम

151-2078/1/29 का�लका मा.िव.�सवा�नी िव�ान �योगशाला सामा�ी ख�रद ६५००००

" जनता आदश� मा.िव.का�लखोला " ६५००००

" भगवती मा.िव.मुसहिन�या " ६५००००

" शारदा मा.िव.कटहरे िश�ण सकाईमा आ.ई.सी.टी.�योग सामा�ी ६५००००

" मा.िव.आमसाल " ६५००००

" लौवागढी मा.िव.खैराझोरा " ६५००००

ज�मा ३९०००००

३,९००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५७ 151 २०७८-१-२९ िफता� दा�खला गनु� पन� 
काय��म काया��वयन पु��तका, २०७७ को ि�याकलाप नं.२.७.७.१३.१३ मा िश�ण �सकाइमा ICT को �योग (क��यटुर, इ�टरनेट, कने��टिभटी इ�यपुमे�ट तथा Kits ख�रद) का लािग �ित िव�ालय
�.६ लाख ५० हजारका दरले अनुदान िदने �यव�था रहेको छ। उ� �य�था अनुसार काया�लयले �ी िशव मा.िव.सु�दरपुरलाई �.६ लाख ५० हजार िनकासा अनुदान िदएकोमा सो खच� नभएको पाइएकोले
िफता� दा�खला गनु� पन� �.

६५०,०००

५८ इ��सनेटर र भे��डङ मेिशन ख�रद 

काय��म काय��वयन पु��तका, २०७७/७८ को ि�याकलाप नं.२.७.१३.२३ मा �थानीय तहले सामुदाियक िव�ालयको क�ा ६-१२ स�म अ�ययरत सबै छा�ाह�को लािग िनःशु�क सेिनटरी �याड
�यव�थापनका लािग �ित िव�ाथ� अनुदान िदने भनी उ�ेख गरेको छ। काया�लयले सेिनटरी �याड (िवतरण तथा �यव�थापन) काय�िवधी, २०७६ लाई आधार मानी सेिनटरी �याडबाट बचेको रकमलाई
सेिनटरी �याड �यव�थापन गन� इ��सनेटर र भे��डङ मेिशन ख�रदका लािग देहायका भौ.नं.र िमितबाट �.२५३१४२५ खच� गरेको पाइयो।

भौ.नं.र िमित िववरण खच� रकम

221-2078/3/25 इ��सनेटर र भे��डङ मेिशन ख�रद १९९३२४२

324-2078/3/26 ५३८१८३

ज�मा २५३१४२५

५९ 336 २०७८-३-२६ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५
लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझैख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन�
नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ। तर काया�लयले िविभ� स�लायस�बाट पोषण सामा�ी ख�रद गदा� सोझै ख�रद गरेको पाइएकोले िनयिमत मा� नसिकने
�.

१,०८८,२९९

६० 840 २०७८-३-१७ बोयर बोका 
बा�ा पालन �व��न काय��म स�ानल काय�िवधी, २०७७ को को दफा १० मा समुहमा रहेका �थानीय बा�ाह�को न�ल सुधारको लािग ��येक कृषक समूलाई दो�ो वष�मा दईु वटा बोयर बोका ख�रदका
लािग अनुदान उपल�ध गराइने भनी उ�ेख गरेको छ। साथै सोही काय�वधीको दफा १४ मा कृषक समूह र म��ट�लायर हड� समूहले अनुसुची ३ र ४ बमो�जक अिभलेख रा�नु पन�छ र सो को �ितवेदन
उपदफा ४ बमो�जक आयोजन कल�र इकाइमा पठाउनु पन�छ। तर सो नभएको पाइएको �.

४४३,७००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ काय� स�प� �ितवेदन 

साव��जक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ अनुसार काया�लयले �ािवधक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन�छ। देहायका काय��मको काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�न
नआएकोले पेश गनु� पन� �.

भौ.नं.र िमित िववरण खच� रकम

302-2078/2/24 बँगुर पकेट काय��म १००००००

१,०००,०००

६२ पारिदशता र जवाफिदेहता 
सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७7 अनुसार �थािनय तहह�को काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा स�व�धी जानाकारी (लाभ�ाहीको नाम दता� तथा निवकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा�
ह�ने वकै र लाभ�ािहले पुरा गनु�पन� �कृया) �थािनय सामा�जक सं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�थाह�को सहयोग �लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन� र यस स�व�धी
सुचना �थािनय एफ एम लगायतका संचार मा�यमह�वाट �चार �सार गनु�पन� �यव�था िमलाउनुपन� र सामा�जक सुर�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ािहह�को नाम नामेसी स�व��धत �थािनय तहको वेभ साइटमा
रा�नुपन�मा सो समेत नग�रएकोमा यस काया�लयले पारदिश�ता र जवाफदेिहताको िव�ध �कृयाको पालना गरेको पाइएन । यसले गदा� भ�ा िवतरण पारदश� ढ�बाट भएको छ भिन एिकन ह�ने अव�था
दे�खएन ।

६३ अनुगमन तथा सुपरीवे�ण 

सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध २०७7 अनुसार ��येक काया�लयले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय��मको िनयिमत अनुगमन, मु�याङकन तथा सुप�रवे�ण गन� एक �थािनय �तरको
अनुगमन तथा सुपरीवे�ण सिमित गठन ग�र िनद�िशका बमो�जम अनुगमन मु�या�न ग�र भ�ा िवतरणलाई �यव��थत गनु�पन�मा सिमित गठन भएको नपाइएकाले काय�िव�ध अनुसारको काय� भएको छैन ।

६४ अ�ाव�धक गन� 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िबतरण काय�िब�ध २०७७ को बुदा ५(१)मा �थािनय तहले ��येक आ�थ�क बष�को लागी काित�क मसा�त िभ� लाभ�हीको निबकरणको अिभलेख अिनबाय� �पमा �णा�लमा अिभलेख
गनु�पन� �यब�था छ ।सो काय�िब�धको बँुदा १० मा भ�ा पाउने लाभ�िहको फोटो सिहतको मुल अिभलेख ल��यत समुह अनुसार छ�ाछु�ै अ�ाब�धक गरी �थािनय तह र ��येक बडा काय�लयमा रा�नुपन�
�यब�था भएकोमा काय�िव�ध अनुसार लाभ�ािहको लागत अ�याव�धक नगरी रकम िवतरण गरेको पाइयो ।

६५ नगद सामा�जक सुर�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िबतरण काय�िब�ध २०७७ को बुदा ५(१)मा �थािनय तहले ��येक आ�थ�क बष�को लागी काित�क मसा�त िभ� लाभ�हीको निबकरणको अिभलेख अिनबाय� �पमा �णा�लमा अिभलेख
गनु�पन� �यब�था छ ।सो काय�िब�धको बँुदा १० मा भ�ा पाउने लाभ�िहको फोटो सिहतको मुल अिभलेख ल��यत समुह अनुसार छ�ाछु�ै अ�ाब�धक गरी �थािनय तह र ��येक बडा काय�लयमा रा�नुपन�
�यब�था भएकोमा काय�िव�ध अनुसार लाभ�ािहको लागत अ�याव�धक नगरी रकम िवतरण गरेको पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६ सामा�जक सुर�ा िवतरण अव�था 
काय�िव�धको दफा १६ मा �थानीय तहले स�व��धत वडा काया�लय माफ� त �थम चौमा�सक असोजको १ गतेबाट दो�ो ह�ा िभ�,दो�ो चौमा�सक माघको १ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� र ते�ो चौमा�सक जेठको
१ गतेबाट दो�ो ह�ािभ� िवतरण ग�रस�नुपन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले तोिकएको समयिभ� िवतरण गरेको पाइएन। पा�लकाले काय�िव�धले तोकेको अव�ध िभ� सामा�जक सुर�ा भ�ा पे�क� उपल�ध
गराउने र वडा काया�लयले लाभ�ािहह�मा िवतरण ग�र तोिकएको अव�ध िभ�ै पे�क� फ�य�ट गनु� पद�छ। सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण अव�थालाई देहायानुसार िच�ण गन� सिक�छ।

वडा नं. �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक

िनकासा िवतरण िफता� िनकासा िवतरण िफता�

1 ३४३३३३० 3332870 १००४६० ३४७४५५८ 3426558 ४८०००

2 ५२०७४९५ 5052962 १५४५३३ ५३१२५६८ 4659368 ६५३२००

3 ४३८६५१३ 4152904 २३३६०९ ४३०२९३३ 3800733 ५०२२००

4 ७६३१०३१ 5493650 २१३७३८१ ७७२३७७९ 6264317 १४५९४६२

5 ५६४३६३९ 4990995 ६५२६४४ ५७९४९१७ 5071817 ७२३१००

6 ५२०७६०१ 4299645 ९०७९५६ ५३१२७८७ 4171400 ११४१३८७

7 ५०६८४११ 4964411 १०४००० ५१८९६१० 4341610 ८४८०००

8 ३३६५३५४ 3143887 २२१४६७ ३४९६१०० 3388900 १०७२००

9 ६६८१७६३ 6126463 ५५५३०० ६६७४१६० 6330820 ३४३३४०

10 ४१९६२६९ 4064269 १३२००० ४२२१५९१ 4186779 ३४८१२

ज�मा ५०८२१४०६ 45622056 5199350 ५१५०३००३ 45642302 ५८६०७०१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७ पे�क� फ�य�टको अव�था 
पा�लकाले काय�िव�धले तोकेको अव�ध िभ� सामा�जक सुर�ा भ�ा उपल�ध गराउने र लाभ�ािहह�मा िवतरण गरी तोिकएको अव�ध िभ�ै नै पे�क� फ�य�ट गनु� पन�मा देहायानुसार दईु चौमा�सिकको परी�ण
गदा� पे�क� फ�य�ट गरेको पाइएकोले समयमै फ�य�ट गन�तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ।

वडा नं. �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक

िनकासा फ�य�ट िमित िनकासा फ�य�ट िमित

1 ३४३३३३० 2077/09/08 ३४७४५५८ 2078/01/22

2 ५२०७४९५ 2077/11/02 ५३१२५६८ 2078/02/23

3 ४३८६५१३ 2077/09/17 ४३०२९३३ 2078/02/23

4 ७६३१०३१ 2077/08/04 ७७२३७७९ 2078/01/10

5 ५६४३६३९ 2077/11/03 ५७९४९१७ 2078/01/09

6 ५२०७६०१ 2077/09/14 ५३१२७८७ 2078/02/23

7 ५०६८४११ 2077/09/20 ५१८९६१० 2078/01/17

8 ३३६५३५४ 2077/08/29 ३४९६१०० 2078/01/09

9 ६६८१७६३ 2077/09/16 ६६७४१६० 2078/01/14

10 ४१९६२६९ 2077/09/07 ४२२१५९१ 2078/01/12

ज�मा ५०८२१४०६ ५१५०३००३

६८ MIS भ�दा बढी िनकासा 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७7 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�, 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�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था छ ।साथै उ� काय�िव�धको
दफा 15(1) मा ��येक �थानीय तहले दफा 13 बमो�जम एम.आ.इ.एस.मा �िव� भएका लाभ�ाहीह�को अ�ाव�धक �िव� वा �मािणत िववरणका आधारमा को.ले.िन.का.बाट िनयमानुसार िनकासा �ा� गन�

१,३०३,३९५
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भनी �यव�था रहेको छ। तर गाउँपा�लकाले देहायअनुसार लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी MIS मा समेत �िव� नभएका लाभ�ाहीलाई समेत भ�ा िवतरण गरेको पाइएकोले बढी िनकासा बारे �प�
�माण पेश गनु� पन� अ�यथा असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

वडा नं. �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

Mis भरपाई अनुसार �े�ता अनुसार बढी िनकासा Mis भरपाई अनुसार �े�ता अनुसार बढी िनकासा Mis भरपाई अनुसार �े�ता अनुसार बढी िनकासा

1 ३४०९९३० ३४३३३३० २३४०० ३४५३१५८ ३४७४५५८ २१४०० बढी िनकासा नभएको

2 बढी िनकासा नभएको बढी िनकासा नभएको ५४६६५४१ ५४६९५४१ ३०००

3 बढी िनकासा नभएको ४२८२७१२ ४३०२९३३ २०२२१ बढी िनकासा नभएको

4 ७३९६७५४ ७६३१०३१ २३४२७७ ७४८२७२८ ७७२३७७९ २४१०५१ बढी िनकासा नभएको

5 ५६०३१३९ ५६४३६३९ ४०५०० ५६९६६५५ ५७९४९१७ ९८२६२ बढी िनकासा नभएको

6 ५१९४०२० ५२०७६०१ १३५८१ ५२९८६०४ ५३१२७८७ १४१८३ बढी िनकासा नभएको

7 ४९७७६११ ५०६८४११ ९०८०० ५०९३१६० ५१८९६१० ९६४५० बढी िनकासा नभएको

8 ३३१४३५४ ३३६५३५४ ५१००० ३४४८०३१ ३४९६१०० ४८०६९ बढी िनकासा नभएको

9 ६५१५५६४ ६६८१७६३ १६६१९९ बढी िनकासा नभएको बढी िनकासा नभएको

10 ४११३३३६ ४१९६२६९ ८२९३३ ४१८७५२२ ४२२१५९१ ३४०६९ ४३९१६७८ ४४१५६७८ २४०००

ज�मा ७०२६९० ५७३७०५ २७०००

कुल ज�मा १३०३३९५

६९ दोहोरो भ�ा भु�ानी 
सामा�ज सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िवधी, २०७७ को दफा १५ बमो�जमका नाग�रकले दोहोरो भ�ा �लन नह�ने �यव�था रहेको छ। साथै सोही ऐनको दफा ३३ मा नपाउनु पन� लाभ�ाहीले पाएको र पाउनु पन�
लाभ�ाहीले नपाएको पाइएमा उजुरी तथा छानिबन स�ब�धी पिन �यव�था रहेको छ। तर देहायका लाभगाहीह�को िववरण दोहोरो परी बढी भ�ा भु�ानी भएकोले स�ब��धतबाट असुल गरी दा�खला गनु� पन�
�.

२७०,८००
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वडा नं चौमा�सक �यि�को नाम थर िक�सम भु�ानी कैिफयत

१ पिहलो अिमत िव�वकमा� द�लत बालबा�लका १६०० ज�म िमित, संर�कको नाम, नामको िववरण एउटै भएको ।

१ दो�ो अिमत िव�वकमा� द�लत बालबा�लका १६०० ज�म िमित, संर�कको नाम, नामको िववरण एउटै भएको ।

१ पिहलो िदल कुमारी साक� जे.ना. द�लत ८००० नाम, ज�म िमित, ना.�.नं. को िववरण एउटै भएको ।

१ दो�ो िदल कुमारी साक� जे.ना. द�लत ८००० नाम, ज�म िमित, ना.�.नं. को िववरण एउटै भएको ।

१ ते�ो िदल कुमारी साक� जे.ना. द�लत ८००० नाम, ज�म िमित, ना.�.नं. को िववरण एउटै भएको ।

२ दो�ो कौ�सला िव� जे.ना. ७० १२००० नाम, ना.�.नं. को िववरण एउटै भएको ।

२ ते�ो कौ�सला िव� जे.ना. ७० १२००० नाम, ना.�.नं. को िववरण एउटै भएको ।

१ ते�ो नर माया बुढाथोक� जे.ना. ७० १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

१ ते�ो ितथ� िवक द�लत बालबा�लका १६०० सबै िववरण एउटै भएको ।

२ ते�ो बल बहादरु तामाङ जे.ना. ७० १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

२ ते�ो बम बहादरु कटुवाल जे.ना. ७० १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

२ ते�ो वण� माया ख�का जे.ना. ७० १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

२ ते�ो िव�ण सदा जे.ना. ७० १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

२ ते�ो सेर बहादरु तामाङ जे.ना. ७० १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

२ ते�ो िहरा माया िवक िवधवा ८००० सबै िववरण एउटै भएको ।

२ ते�ो सिम�ला ब�नेत िवधवा २००० सबै िववरण एउटै भएको ।
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३ ते�ो मे��वन िवक द�लत बालबा�लका १६०० सबै िववरण एउटै भएको ।

४ ते�ो हेम कुमारी िघिमरे जे.ना. 70 १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

४ ते�ो �सता माया राई जे.ना. 70 १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

४ ते�ो सुभासी देवी मो�ान जे.ना. 70 १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

४ ते�ो मान बहादरु साक� जे.ना. द�लत ८००० सबै िववरण एउटै भएको ।

५ ते�ो महादेव चौधरी जे.ना. 70 १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

६ ते�ो देवी बहादरु मगर जे.ना. 70 १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

६ ते�ो मान बहादरु राउत जे.ना. 70 १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

६ ते�ो भ� बहादरु बुढाथोक� क वग� १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

६ ते�ो मान बहादरु तामाङ क वग� २४००० सबै िववरण एउटै भएको ।

६ ते�ो राम कुमार िवक क वग� १२००० सबै िववरण एउटै भएको ।

६ ते�ो देवी माया काक� ख वग� ६४०० सबै िववरण एउटै भएको ।

ज�मा २७०८००

�म भौचर
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७० भौितक पुवा�धार 
िव�ालय �े� िवकास योजनाको ��वकृत काय��मअ�तग�त िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण काय� गदा� नेपाल राि�� य भबन संिहता २०६० बमो�जम गन�गरी छनौट भएका िब�ालय सग �थािनय तहले भा�
मसा�त िभ� स�झौता गरी िनमा�ण काय�ता�लका पेश गन� लगाई जेठ मसा�त स�म िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन� र िब�ालयलाई रकम अनुदान िददा पिहलो िक�ता ३० �ितशत भा� मसा�त िभ�, structural

part को काय� स�प� गरे प�चात दो�ोिक�ता ५० �ितशत, काय� स�प� प�चात नापी िकताब, काय� स�प� �ितबेदन तयार गरी अ��तम िब�ताको �पमा २० �ितशत अनुदान िदने �यव�था िव�ालय �े�
िवकास काय��म काया��वयन पु��तकामा उ�ेख छ। �यसरी नै आ�थ�क काय�िव�ध तथा िब��य उ�रदािय�व िनयमाबली २०७७ को िनयम ५०(४) मा आ�थ�क वष�को अ�तस�ममा बजेट ि�ज ह�न निदने
उ�े�यले कसैलाई पे�क� िदन, �य�तो रकम अ�य कोषमा ज�मा गन�, वा �देश तथा �थािनय तहमा रकम �थानतरण गन� नपाईने �यब�था छ । पा�लकाले जनता मा.िव. हिडयालाई िव�ालय खातामा नमुना
िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण काय� बापत र १००००००० अनुदान िदएकोमा बोलप� बाट काय� गरी सो काय� � ७४३७०७३ को काय� स�प� गरी नापी िकताब तथा काय� स�प� �ितबेदन पेश भएको
छ। काय��म काया��वयन िनद�िशकाले बचत रकम नमुना िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण काय�को अ�य काय��ममा लगाउन सिकने आधार पेश गनु�पन� �

२,५६२,९२६.४७

७१ १५७ २०७७-१२-८ समािनकरणबाट िश�क तलब भ�ा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै
आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �योित मा.िव. बेलटारलाई �.४९९४५० तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो । सशत� अनुदान उपल�ध गराएको
अब�थामा समानीकरणबाट स�ालन �कृितका खच� गन� िम�ने कानुनी आधार नदे�खएकोले अिनयिमत �

४९९,४५०

७२ मुअकरमा ननफईलर 
मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १४(१) मा ��येक दता� भएको �यि�ले तोिकएकोअव�थामा बाहेक कुनै व�तु वासेवाको आपुित� गदा� �ापकलाई कर िवजक िदनुपन� �यव�था छ । �य�तै ऐनको
दफा १८(१) माकरदाताले ��येक मिहना आफुले बुझाउनुपन� कर रकम �वयं िनधा�रण गरी सो मिहनासमा� भएको प��चस िदन िभ� कर अ�धकृत सम� तोिकए बमो�जम कर िववरण पेशगनु�पन� �यब�था छ
। तोिकएको अब�धमा आपूित�कता�ले मू�य अिभवृि� कर तथा करिबबरण दा�खला गरी करदाता ACTIVEरहनुपन�मा IRD PORTALमा गइ PAN SEARCHगदा� करदाता देहाय बमो�जमअब�ध दे�ख
न�फाइलर दे�खएको छ । न�फाइलर करदातालाई मू�य अिभवृि� कर भु�ानीिददा राज�व खातामा दा�खला नह�ने ह�दा मू. अ. कर समायोजन गरेको �माण पेश गन� अ�यथा असूल गनु�पन� �

गो.भा.नं. आपंूत� पान नं. कर िबजक नं. िमित मु.अ.कर ननफाइलर अवधी

५३१-२०७८/०३/०९ चौद�डी िनमा�ण सेवा ६०५९१०३८६ २३/०७८/३/३ ९९८४८ २०७७ फा�गुन

४-२०७७/०३/२५ चौद�डी िनमा�ण सेवा ६०५९१०३८६ ३१/०७८/३/२४ २७२७७६ २०७७ फा�गुन

३०७-२०७८/०३/२५ चौद�डी िनमा�ण सेवा ६०५९१०३८६ ३०/०७८/३/२४ ९११९८ २०७७ फा�गुन

ज�मा ४६३८२२

४६३,८२२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३ समािनकरण अनुदानको उपयोग 

राि�� य �ाकृितक �ोत तथा िब� आयोगले आ.ब. २०७7।७8 को लागी गरेको माग�दश�नमा संिघय िबभा�यकोषबाट �थािनय तहमा �ा� ह�ने िब��य समािनकरणरकमको उपयोगको गदा� सो रकमबाट
िबिनयोजन अ�यायन �मण, बैदेिशक �मण र अ�य �शासिनक एबं स�ालन आदीमा िबिनयोजन गरी खच� गन� नपाईने �यब�था छ ।आयोगको माग�दश�न िबपरीत नगरपा�लकाले देहाय बमो�जम �शासिनक
एबं स�ालन �कृितका काय�मा खच� गरी भु�ानी िदएको दे�खएकोले अिनयिमत �

बजेट उपिशष�क खच� िशष�क खच� रकम

समािनकरण पा�र�िमक कम�चा�र ३१९५९८२

अ�य भ�ा १७२१२२७

काया�लय संचालन खच� ३३००००

पानी तथा िबजुली ६३३०६

ज�मा ५३१०४६१

५,३१०,४६१

�म भौचर
न�बर
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७४ पे�क� बाक� 
आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५०(३)मा काया�लयले स�झौताको शत� अनुसार िदईने पे�क� र �मणको िनिम� िदईने पे�क� बाहेक चालु आ�थ�क बष�को
अ�तस�ममा फछ् य�ट ह�न नस�ने पे�क� िदन ह�दनै भ�े �यब�था छ ।पा�लकाको िन�नानुसार चालु आ�थ�क बष�को अ�तस�ममा फ�छौट ह�न नस�ने मोिवलाइजेशन पे�क� बाँक� दे�खएकोमा िनयमावलीले
तोकेको अब�धिभ� मोिवलाईजेशन पे�क� फ�य�ट गनु�पन� र मोिबलाईजेशन पे�क� बाहेक अ�य पे�क�को हकमा बष�को अ�तस�ममा फछ् य�ट ह�न नस�ने पे�क� िदएको दे�खएको �

पे�क� �लएको िमित पे�क� �लनेको नाम िववरण �याद ननाघेको �याद नाघेको

२०७७/१२/२२ ई�� नारायण साह �ा�गरीक मल उ�पादन १०००००

२०७८/१२/२२ ई�� नारायण साह सघन वाली िव�तार काय��म १०००००

२०७७/१२/२२ ई�� नारायण साह �लाि�क मलिच� १०००००

२०७७/१२/०२ शहरी �वा��य के�� मािडवास संचालन �यव�थापन ३०००००

२०७८/०१/०८ शहरी �वा��य के�� �सरवानी सु�केरी आमा स�मान काय��म १५००००

२०७८/०१/०८ शहरी �वा��य के�� �सरवानी एक घर एक �वय सेिवका ता�लम ५००००

२०७८/०२/३० �वा��य चौक� हिडया ब�थ�� से�टर भवन िनमा�ण ४०००००

२०७८/०३/२२ आवास �यव�था काय��म आवास �यव�था काय��म २९५६०००

२०७८/०२/०३ हावह�रीबाट �ेि�ग� घरह�को पुन: िनमा�ण उपभो�ा सिमित िवपद �यव�थाप भैपरी ३३२७४०

२०७८/०३/०९ �यवसाियक बा�ा पालन �ोत के�� �यवसायीक गाई भ�सी िवकास काय��म ३०००००

४,६७२,७४०

७५ आ�तरीक लेखापरी�ण �ितबेदन 

�थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) तथा आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा �थानीय तहले लेखा तथा आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता,
िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा आ�त�रक लेखापरी�ण गनु� गराउनुपन� �यब�था छ । सोही ऐनको दफा ३३(८) मा आ�तरीक लेखापरी�ण �ितबेदनमा समाबेश भएका �यहोरा
अ��तम लेखापरी�ण ह�नुभ�दा अगाबै फ�य�ट तथा स�परी�ण गराई अ��तम लेखापरी�क सम� ��तुत गनु�पन� �यब�था छ । नगरपा�लकाले ऐनको सो �यव�था अ�तग�त आ�त�रक लेखापरी�ण अिघ
आ�त�रक लेखाप�र�णबाट फ�य�ट नभएकोले �ार��भक �ितवदेनमा समावेश ग�रएको छ ।

३,४९६,५४१

�म भौचर
न�बर
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गो. भौ.
नं.

िमित आ�त�रक लेखा प�र�ण गदा� दे�खएको मु�य �यहोरा िनयिमत गनु�
पन� �

असुल गनु�
पन� �

अव�डा : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ मा काया�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� िनधा��रत
काय�मा खच� गनु� पन� �यव�था छ । सो िवपरी� नगरपा�लकाले िवपद �यव�थापन, भैपरी मम�त तथा संभार �. २,१९,५६,८००।–अव�डा
राखी नगर काया�पा�लकाको पटक पटकको िनण�यको आधारमा खच� गरेको दे�ख�छ । नगर सभाबाट काय��म �वीकृत नगराई खच� गन�
काय�मा िनय��ण गनु� पन� दे�ख�छ ।

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई �वीकृत दरब�दी िभ�का िश�कको तलब भ�ा वापत सशत�
अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । सािवकको �ज�ा िश�ा काय�लयवाट अनुमती �ा� गरी स�ालन रहेको र कुनै पिन दरब�दी तथा
राहत अनुदान कोटा �ा� नगरेका िव�ालयलाई िश�क �यव�थापन गन� गरी शैि�क स� २०७७ का लािग सहयोग अनुदान िदन सिकने
�यव�था छ । तर पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका िव�ालयले गत िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतवाट �.६६,१०,३२५.७८।–तलब
भ�ा भु�ानी गरेकाले अिनयिमत भएको दे�ख�छ ।

ख�रदमा �ित�पधा� : साव�जिनक ख�रद ऐन २०६४ को दफा ८५(१ख)उपिनयम १ र १क मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन एक
आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी सो उपिनयममा उि��खत सीमाभ�दा बढी रकमको एउटै �य��, फम�, क�पनी वा स�थाबाट
सोझै वा �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा गरी ख�रद गन� निम�ने साथै िनयम ८४ मा �. ५ लाख दे�ख २० लाखस�म लागत अनुमान
भएको मालसामान �सलब�दी दरभाउप��ारा खरीद गनु�पन� �यव�था छ । तर काटेशनबाट न.पा. ले ल�मी छापाखानाबाट मा�ै यस आ�थ�क
वष�मा देहाय रकम बराबरको सामान ख�रद ग�रएको दे�ख�छ ।

गो.भौ.न रकम ४७ ४,९६,४०९ ६० ४,९९,५०३ ६९४,९७,७६९ ८० ४,८८,१६० १६९ ४,८९,६२४ ९१० ४,९९,४६० ज�मा
२९,७०,९२५

१५ ०५/२९/२०७७ आय कर ऐन २०५८ को दफा ८७,८८र ८९ अनुसार भु�ानीमा भु�ानी रकमको अंकमा तोिकएको दरले कर क�ी गनु� पद�छ । काय�लयले
चौद�डीगढी िमिडयालाई ज�मा रकम �. ३९,९००।– को अि�म आय कर १.५ �ितशतका दरले �.५९८.५० ।– क�ा गनु�पन� मा �.

५४०।– मा� क�ा ग�रएकाले कम कािटएको रकम �.५८.५० ।– असुल गनु�पन� ।

५८।५८

४१ ०६/१५/२०७७ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३७ अनुसार काय�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� खच�को
पु��ाई संल� गरेर मा� खच� ले�नुपदछ�  तर काय� स�पादन, मु�यांकन सिमितको बैठक भ�ाको भरपाई मा कसैको पिन ह�ता�र
नभएकाले सम��धत सबैलाई ह�ता�र गराई �.१५,००० ।– रकम िनयिमित गनु� पन� ।

१५०००

४४ ०६/१५/२०७७ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३७अनुसार काय�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� खच�को पु�ाई ६५८५०

�म भौचर
न�बर
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◌्संल� गरेर मा� खच� ले�नुपद�छ तर मनकामना �पोट�स हाउसबाट रकम �. ६५,८५०।–रकम बराबरको खेलकुद सामा�ी िवतरणको
भरपाई पेश गनु�पन� अ�यथा असुल उपर गनू�पन� ।

७१ ०६/१५/२०७७ कम�चारी िव�म रो�कालाई वडा नं. ५ िशवाई ��थत केिड �या�ड �ोसे�स� उ�ोगमा नदीज�य पदाथ� ढु�ा, िग�ी, बालुवा रेखदेख गनु�का
लागी अमानत िदएको प� समावेश गनु�पन� साथै २०७७।४।१ दे�ख २०७७।६।११ गते स�मको �मािणत हा�जरी रेक� ड समावेश गनु�न� ।

९७ ०६/१६/२०७७ गेलाल स�लाय�सको �यवसाय दता� �माण प�, पान,न�बर, क�पनी दता� �माण प� , ज�ता कागजात संल� गनु�पन� ।

१६८ ०७/२७/२०७७ राि�नका�लन डयटुी गरेको हा�जरी रेक� ड �मािणत गरी पेश गनपन� ।

२९२ ०९/१९/२०७७ थान पोखरी मा.िव.का क��यटुर िश�क �ी िदपा काक�ले तलव बुझेको भपा�ई समावेश गरी �. ४०,०००।– िनयिमत गनु�पन� । ४००००

६७० ०१/१३/२०७८ (१) स�ब��धत काया�लय �मुखले कोिभड–१९ को सं�मणको रोकथाम, िनय��ण तथा उपचारमा ��य� वा अ��य� �पमा संल� रहेको
भनी �मािणत गरेको कागजात संल� गनु�पन� साथै देहाय बमो�जमको कागजात संल� गनु�पन� । (२) खटाएको �माण वा खिटएको �थानमा
काय� गरेको �मािणत हा�जरी (३) उपचारमा संल� जनशि�को हकमा शु� प�र�ण गरेको, आइसुलेसनमा राखेका तथा सं�मणको पु�ी
भई उपचार गरेका िवरामीको िववरण ज�ता कागजात संल� गरी रकम �. १२,५४,५९६.३२ ।– िनयिमत गनु�पन� ।

१२५४५९६।
३२

६८९ ०१/१६/२०७८ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३७अनुसार काय�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� खच�को
पु��ाई संल� गरेर मा� खच� ले�नुपदछ�  सु�दरपुर �याडिम�टन कलब वडा नं. ५ ले �याडिम�टन नेट २ थान (�.४०००।–) �याडिम�टन
सटल ( १० दज�न) (�.१६०००) �याडिम�टन या�केट ५ थान (�.१३७००) ख�रद गरेको सामानको दा�खला न�बर समावेश गरी �.

३३००० िनयिमत गनु�पन� ।

३३०००

७४१ ०२/०२/२०७८ (१) स�ब��धत काया�लय �मुखले कोिभड–१९ को सं�मणको रोकथाम, िनय��ण तथा उपचारमा ��य� वा अ��य� �पमा संल� रहेको
भनी �मािणत गरेको कागजात संल� गनु�पन� साथै देहाय बमो�जमको कागजात संल� गनु�पन� । (२) खटाएको �माण वा खिटएको �थानमा
काय� गरेको �मािणत हा�जरी (३) उपचारमा संल� जनशि�को हकमा शु� प�र�ण गरेको, आइसुलेसनमा राखेका तथा सं�मणको पु�ी
भई उपचार गरेका िवरामीको िववरण ज�ता कागजात संल� गरी रकम �.४,७१,०८०।– िनयिमत गनु�पन� ।

४७१०८०

७४४ ०२/०२/२०७८ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३७अनुसार काय�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� खच�को पु�याई
तथा िवल भपा�ई संल� गरेर मा� खच� ले�नुपन�मा भ�लबल, नेट, प�प ,�रले �याटन,भाला सट�फुट ज�ता सामा�ी �.२०,०००।–दा�खला वा
िवतरण गरेको �माण पेश नभएकोले आव�यक �माण पेश गरी िनयिमत गनु�पन� ।

२००००

९०१ ०३/१६/२०७८ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३७अनुसार काय�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� खच�को पु�याई
तथा िवल भपा�ई संल� गरेर मा� खच� ले�नुपन�मा सं�जव कुशवहा नस�री बाट ख�रद ग�रएका आँपको िब�वा मौ�जात वा िवतरणको भरपाई

२०००००
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समावेश गरी �. २,००,०००।–

९१५ ०३/१५/२०७८ ��येक टोल िवकास सं�थालाई �. ५०००।– दरले २२ वटा टोल िवकास सं�थालाई �.१,१०,००० ।– सोझे ब�कमा पठाएकाले ��येक
टोल िवकास सं�थाको खच�को िवल भरपाई समावेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� ।

११००००

९३५ ०३/१८/२०७८ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३७अनुसार काय�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� खच�को
पु��ाई संल� गरेर मा� खच� ले�नुपदछ�  तर खेलकुद सामा�ी फुटवल १३ थान (�.३३८००) , नेट २ थान (�.८०००), भ�लवाल २
थान (�.५०००), भ�लवल नेट १ थान (�.२५००)िवतरणको भरपाई समावेश गरी �.४९,३००।– िनयिमत गनु�पन�

४९३००

९८० ०३/२२/२०७८ िश�क सपोट� तथा िव�ालयमा शैि�क शीष�कबाट फिन�चरका सामानह� ख�रद ग�रएको रकम �. २,५७,५९७।–साथै �ज�सी शाखाका
रायमा िश�ा माफ� त िविभ� िव�ालयह�को फिन�चर िफ�चस�का सामानह� िवतरण ग�रएको ह� ँदा भिनयता पिन �य�ता डकुमेनट नभएकाले
स�ब��धत िव�ालयमा िवतरण गरेको �माण पेश गरी �.२५७५९७िनयिमत गनु�पन� ।

२५७५९७

९९४ ०३/२४/२०७८ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३७अनुसार काय�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� खच�को
पु��ाई संल� गरेर मा� खच� ले�नुपदछ�  तर फुटवल १९ थान (�.३०,२००) िवतरण गरेको भरपाई वा मो�दा गरेको �मािणत गरी
िनयिमत गनु�पन� ।

३०२००

१०६४ ०३/३०/२०७८ (१) स�ब��धत काया�लय �मुखले कोिभड–१९ को सं�मणको रोकथाम, िनय��ण तथा उपचारमा ��य� वा अ��य� �पमा संल� रहेको
भनी �मािणत गरेको कागजात संल� गनु�पन� साथै देहाय बमो�जमको कागजात संल� गनु�पन� । (२) खटाएको �माण वा खिटएको �थानमा
काय� गरेको �मािणत हा�जरी (३) उपचारमा संल� जनशि�को हकमा शु� प�र�ण गरेको, आइसुलेसनमा राखेका तथा सं�मणको पु�ी
भई उपचार गरेका िवरामीको िववरण ज�ता कागजात संल� गरी रकम �. १८२२८३।– िनयिमत गनु�पन� ।

१८२३८३

१०६६ ०३/३०/२०७८ (१)आरती च��े�वर साहलाई केस इ�भे��टगेसन पा�लकाबाट तोिकएको प� सल� गनु�पन� ।

९४ ०७/०२/२०७७ �थम िक�ता भु�ािनको लागी �याद थप गदा� �याद थपको �वीकृत िट�पणी आदेश अिनवाय� पेश ह�नुपन� सो नभएकाले पेश गनु�पन� ।

१०३ ०७/२१/२०७७ समपुरक कोषबाटा खच� दे�खएको वडा नं. ३ को सडक मम�त को स�झौतामा काय� स�प� िमित भ�दा पछी काम सिकए पिन �याद थपमा
िट�पणी आदेश अिनवाय� पेश ह�नुपन� सो नभएकाले पेश गनु�पन� ।

३०८ १२/१३/२०७७ �यू कुशल ईटा उ�ोगबाट ख�रद ग�रएका ईटा �ित िपस १६ �ज�ा दर रेट भ�दा विढ भएको विढ रकम ८०० असुल उपर गनु�पन� ८००

३४० १२/२५/२०७७ �स�लंग फेन २० िपसको माग फारम, ख�रद आदेश र दा�खला फारम रकम �.३१००० समावेस गरी पेश गनु�पन� । ३१०००

३५१ १२/२७/२०७७ िद��ना टेडश�ले दररेट पेश गदा� पदा� िपस १२६० कारपेट �ािफकस१६२० पेश गरेको तर िवलमा पदा� �ित िपस १४५० र काप�ट १७१०
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�ाफ��स १७०० पेश गरेकोले बढी रकम �.१७१० असुल गनुपन� ।

४१२ ०१/१६/२०७८ काय� स�प� र मू�याकन �ितवेदनमा आ.�स.�स को लािग फलामे ड�डी का�ने �थानीय काठको पयाग , ऐना आ�मुनीयम सामान उ�ेख
भएको िवल नभएकाले उ�े�खत िवल भपा�ई समावेश गरी �.१९१७६६ िनयिमत गनु�पन�

१९१७६६

४१७ ०२/२८/२०७८ फलामको �ील ६३७७९.२७, �सशा ४एम.एम.६५०, काय� स�प� मू�याकनमा समावेश भएको तर िवलमा क�पाउड पोल १९६७२ ,ढोका
�ील १९३४८ टेवल बे�च १९९८१ समावेश भएकाले मू�याकन अनुसार सामान र िवल रकम फरक भएकले काय� स�प� �ितवेदन
अनुसार िवल भपा�ई समावेश गनु�पन� दे�ख�छ । साथै एउटै पसलबाट एउटै िमित ितन वटा िवल ख�रद गदा� �याट िवल समावेश नभएकाले
�याट िवल भएका सँग कारोवार गनु�पन� दे�ख�छ ।

४२५ ०१/२२/२०७८ सिचव जगदेव चौधरीलाई अमानतमा काम गन� काया�देश िदएको कागजात समावेश गनु�पन� ।

४४६ ०२/१३/२०७८ ए३ ि��टर २२०७ऋ�ल्इ�को वजार मू�य ८४,९९९ भएको तर ख�रद ८९००० समावेश भएकाले बढी रकम �.३००१ असुल उपर
गनु�पन� ।

३००१

५१६ ०३/०२/२०७८ वडा नं.१ को टोल िवकास सं�थालाई �ित टोल ५००० का दरले ज�म ६५००० खच�को िवल भपा�इ पेस गनु�पन� अ�यथा असुल उपर
गनु�पन� ।

६५०००

५२८ ०३/०२/२०७८ द�लत काय�लय �यव�थापन सिमितले दराज १ थान, टेवल १ थान र कुस� ७ थान गरी ज�मा ३५०१ ख�रद ग�रएको फिन�चर सामानको
दा�खला नभएकाले स�ब��धत काय�लयमा दा�खला गरी उ�े�खत रकम िनयिमत गनु�पन� ।

३५०१

३८ ०९/१२/२०७७ एम.आई.एस. अपरेटर र िफ�ड सहायक दिैनक �मण तथा यातायात खच� शीष�कमा खाना ना�ताको िवल समावेश भएकाले खच� िशष�क
अनुसार खच�का िवल भपा�ई पेश गरी भु�ानी गन� काया�लयले �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

६७ ११/१०/२०७७ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३७अनुसार काय�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� खच�को
पु��ाई संल� गरेर मा� खच� ले�नुपदछ�  तर �यानो झोला िवतरण वा ह�ता�तरण गरेको �माण पेश गरी �.३,१४,९९९.९९िनयिमत
गनु�पन� साथै िविभ� फम�को कर चु�ा �माणप�, �यवसाय दता� �माणप� र �थाियलेखा न�बर संल� गनु�पन� ।

१५२ ०१/३०/२०७८ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३७अनुसार काय�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� खच�को
पु��ाई संल� गरेर मा� खच� ले�नुपदछ�  तर अनुगमन भ�ाको भपाईमा िनतु खनाल, अ�बर वहादरु मगर र मेयर �ी खगे�� राईले भ�ा
बुझेको तथा �माण पेश नभएकाले स�ब��त खच� गन� कम�चारीबाट रकम �. ३,००० असुल गनु�पन� । ३१४९९९

३१४९९९

२९७ ०३/२४/२०७८ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३७अनुसार काय�लयले �वीकृत बजेट खच� गदा� खच�को ३०००
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पु��ाई संल� गरेर मा� खच� ले�नुपदछ�  तर अनुगमन भ�ाको भपाईमा स�ब��धतले बुझेको �माण पेश नभएकाले स�ब��धत खच� गन�
कम�चारीबाट रकम �. ३,००० असुल गनु�पन� ।

२९९ ०३/२४/२०७८ राम ल�मण फाम�सीबाट �.८,८०,००० बराबरको औषधी ज�य सामानको �ज�सी िनर�ण सिमितको अनुगमण �ितवेदन समावेश गनु�पन�। ३०००

३१० ०३/२४/२०७८ रोशनराज खितवडालाई िड�जटाईजेशन काय� गन� अमानत िदएको �माण संल� गनु�पन�

३२१ ०३/२५/२०७८ १) मू�यांकन सिमित ५० �ितशत उप��थत नभई मू�यांकन भएको २) उ� १,४६,८०० प�रमाणको PADELUX

ULTRAPERFECT िव�ालयलाई ह�ता�तरण गरेको �माण पेश िनयिमत गनु�पन� ।
१४६८००

३१७ ०३/२५/२०७८ कोरोना रोकथाम तथािनय��नसाव�जिनक ख�रद ऐन २०६४ को दफा८५(१ख)उपिनयम १ र १क मा जुनसुकै कुराले�खएको भए तापिन
एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक वा पटक पटक गरी सो उपिनयममा उि��खतसीमाभ�दा बढी रकमको एउटै �य��, फम�, क�पनीवा
स�थाबाट सोझै वा �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ा टु�ा गरी ख�रद गन�निम�ने साथै िनयम ८४ मा �. ५ लाख दे�ख २० लाखस�म लागत
अनुमान भएको मालसामान�सलब�दी दरभाउप��ारा खरीद गनु�पन� �यव�था छ तर काटेशनबाट न.पा. लेिविभ� फम�बाट यस आ�थ�क
वष�मा देहाय रकम बराबरको सामान ख�रद ग�रएको दे�ख�छ ।

७६ अनुगमन
गत �बगत वष�को ��तवेदनमा काय��म काया��वयन, लगायतका �यहोरा औ�ंयाइएकोमा यो वष� प�न सधुार गरेको पाइएन । बे�जू �यहोरा पनुरावृि� नहुने गर� काय�स�पादन गनु�पन� देिख�छ ।

७७ स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ । सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ ।सो
�यब�था अ�तरगत पा�लकाल ेयस वष� देहाय बमोिजम फछ�यौट गर� �. ४०८८६१३१ बे�ज ुसमप�र�णको ला�ग अनरुोध गरेकोमा �. ११३८३४१5 बे�ज ुस�प�र�ण गर�एको र बाक� �.29502716 लखेापर��ण ��तबेदनल ेउ�लखे
गरेबमोिजम भै नआएकोल ेस�पर��ण भएन। स�प�र�णबाट उ�लखेनीय बे�ज ुदेिखएको छैन । यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

�स.नं. आ.व. बे�जुको
दफा

बे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार संपरी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

1. 2076/77 27 समानीकरण
अनुदानबाट िश�कको
तलब भ�ा भु�ानी
गरेकोले अिनयिमत
दे�खएको।

५२५६०६२ अब उ�ा�त �य�ता िशष�कमा समानीकरण अनुदानबाट िविनयोजन तथा
खच� नग�रने शत�मा लेखा सिमितको िनण�य तथा सभाको िनण�यबाट
िनयिमत गरी फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।
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न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np52 of 76

2. 2076/77 55 काय�स�प� �ितवेदन
पेश गनु� पन�।

1000000 िव�व�यापी कोिभड महामारीले नेपालसरकारबाट जारी लकडाउनका
कारण ता�लम संचालन गन� नसिकएको र आ�थ�क बष� २०७७।०७८ मा
ता�लम संचानल गरी आव�यक कागजात पेश भै फ�य�ट भएको तथा
लेखा सिमितको िनण�य तथा सभाको िनण�यबाट िनयिमत गरी फ�य�ट
भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

3. 2076/77 33 तालीमको काय�स�प�
पेश नभएको।

९७७७०५ िव�व�यापी कोिभड महामारीले नेपालसरकारबाट जारी लकडाउनका
कारण ता�लम संचालन गन� नसिकएको र आ�थ�क बष� २०७७।०७८ मा
ता�लम संचानल गरी आव�यक कागजात पेश भै फ�य�ट भएको तथा
लेखा सिमितको िनण�य तथा सभाको िनण�यबाट िनयिमत गरी फ�य�ट
भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

4. 2076/77 43 बढी भु�ानी गरेको
असुल गरी संघीय
स��त कोष दा�खला
गनु�पन�

102114 मु�या�न िबलमा क�टीजे�सी थप गरी सो मा क�ा समेत गरीएकाले थप
बढी भु�ानी नभएको कागजात पेश भई फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

5. 2076/77 37 िबल भरपाई पेश गनु�
पन�।

500000 शहरी �वा��य ईकाई मािडवासको स�ालन खच�को भु�ानीको िबल
भरपाई तथा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश भई फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

6. 2075/76 27 िबल भरपाई पेश गनु�
पन�।

500000 शहरी �वा��य ईकाई आमसालको स�ालन खच�को भु�ानीको िबल
भरपाई तथा लेखापरी�ण �ितवेदन पेश भई फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

7. 2076/77 40 सुरि�त मातृ�व
काय��म पे�क�ः
�वा��य सं�थाको
खातामा ज�मा गरेको
�माण पेश गनु�पन�।

55300 भौ.नं.१४२ र िमित २०७७।३।१६ बाट �वा��य चौक� सु�दरपुरलाई
�.35800 भु�ानी भएकोमा भुलवस �.55300 बे�जु ह�न गएकोमा
�.35800 को दा�खला �माण पेश भई फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

8. 2076/77 39 3555
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सेवा�दायक भ�ामा
ला�े कर क�ी ग�र कर
राज�व खातामा ज�मा
गरेको �माण पेश गनु�
पन�।

दयाराम चौधरीलाई आमा सुर�ा काय��मबावत िदएको पे�क� रकम फय�ट
गदा� सेवा �दायक भ�ामा ला�े करक�ी असुल दा�खला गरी कर राज�व
खातामा ज�मा गरेको �माण पेश भई फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण
ग�रएको।

9. 2075/76 36 त�याकं संकलन भ�ाः
�मण पेश गनु� पन�
अ�यथा असुल गनु� पन�।

25500 �माण पेश भई फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

10. 2076/77 44 काय�स�पादन भ�दा बढी
भु�ानीः वा�तिवक
काय�स�पादन भ�दा बढी
भु�ानी गरेकोले असूल
गरी �थानीय स��त
कोषमा दा�खला
गनु�पन�।

255921 तप�सलका फम�ले लगत अनुमानमा LS इ�सुरे�स �वीकृत भएकोमा
इ�सुरे�सको त�का�लन िमितको िनयमानुसार ह�नुपन� इ�सुरे�सको सकल
�माण पेश भै फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

भैचर नं. र
िमित

भु�ानी
पाउने

काय�स�पादन भु�ानी असूल गनु�
पन�

भएको

७/०७६/६/९
पुजीगत
समािनकरण

�ी
ि�यगुा
िनमा�ण
सेवा
�ा�ल

१३६८५५१
इ�सुरेनस
नगरेतापिन
सोको रकम
�
१४०७००
भु�ानी

१५०९२५१ १४०७००

४९/०७६/८/४
पुजीगत
समािनकरण

�ी
ि�यगुा
िनमा�ण
सेवा
�ा�ल

११२०४७७
इ�सुरेनस
नगरेतापिन
सोको रकम
�

१२३५६९८ ११५२२१

�म भौचर
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११५२२१
भु�ानी

ज�मा 255921

11. 2076/77 36 तलब भ�ा बढी
िनकासा असुल गनु�
पन�।

26260 तप�सल कम�चारीह�को RMIS बैक भौचरबाट दा�खला �माण पेश भै
फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

तप�सल: तेज बहादरु पोखरेल-�२४००। �याम नारायण पंडीत-�२४००।
दयाराम चौधरी-�२४००। ल�मी � चौधरी-�२४००। �याम कुमारी
चौधरी-�१��०। मालती अ�धका�र-�२१००। तुलाई दास चौधरी-
�२४००। गोपाल � ओ�ा-१��०। शा��त कुमारी राई-�२१००।
किवता चौधरी-�२१००। सािव�ा देवी चौधरी-�२१००। र चीरण राई-

�२१००। ज�मा-�२६२६०।–

12. 2075/76 24 असुल गनु� पन�। 4000 जनकलाल लेखीको नाममा रहेको असुल दा�खला बे�जु असुल भई
फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

13. 2075/76 38.1 असुल गनु� पन�। 4000 जनकलाल लेखीको नाममा रहेको असुल दा�खला बे�जु असुल भई
फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

14. 2075/76 38.2 असुल गनु� पन�। 7200 जनकलाल लेखीको नाममा रहेको असुल दा�खला बे�जु असुल भई
फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

15. 2075/76 38.3 असुल गनु� पन�। 7270 जनकलाल लेखीको नाममा रहेको असुल दा�खला बे�जु असुल भई
फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

16. 2075/76 61.7 असुल गनु� पन�। 61600 1. तपिशलको जनकलाल लेखीको नाममा रहेको असुल दा�खला बे�जु
असुल भई फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

Ø गणेश ब.राउत-जे.ना.अ�यः �.8000

Ø िहरामाया ख�का-जे.ना.अ�यः �.8000

�म भौचर
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Ø िटकामाया िव.क.-जे.ना.द�लत �.8000

Ø ने� िव.क.-द�लत पोषणः �.4800

Ø �रदम िव.क. -द�लत पोषणः �.4800

Ø आिशष िव.क. -द�लत पोषणः �.1600

ज�मा �.35200

2. तपिशलको स�यनारायण ह�जदारको नाममा रहेको असुल दा�खला बे�जु
असुल भई फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

Ø िभममाया मगर-जे.ना.अ�यः �.16000

Ø सिम�ा प�रयार-द�लत पोषणः �.1600

ज�मा �.17600

3. तपिशलको जंग बहादरु भुजेलको नाममा रहेको असुल दा�खला बे�जु
असुल भई फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

Ø िव�ण ुकुमारी राई-िवधुवाः �.4000

4. तपिशलको पु�प राज सापकोटाको नाममा रहेको असुल दा�खला बे�जु
असुल भई फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

Ø िनितश सदा- द�लत पोषणः �.1600

Ø �रया�सु प�रयार- द�लत पोषणः �.1600

Ø र�मी सदा- द�लत पोषणः �.1600

ज�मा �.4800

17. 2075/76 61.8 असुल गनु� पन�। 27000 Ø स�यनारायण ह�जदारको नाममा रहेको �.22200 असुल दा�खला बे�जु
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असुल भई फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

Ø जंग बहादरु भुजेलको नाममा रहेको �.4800 असुल दा�खला बे�जु
असुल भई फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

18. 2076/77 47.8 दोहोरो भु�ानीः बढी
भु�ानी भएको असुल
गनुपन�।

8000 वडा नं.� को िदलसरी राईको नाममा रहेको दोहोरो भ�ा भु�ानी असुल
दा�खला �माण पेश भई फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

19. 2076/77 42 �िश�ण भ�ा बढी
भु�ानी।

4080 दा�खला �माण पेश भई फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

20. 2075/76 19 असुल गनु� पन�। 28050 कम�चारी �ी िहरा कु सापकोटा �२��०। �ी गुनादेवी राई �२��०। �ी
स��ना राई �२��०। �ी िनम�ला म�ाती �२��०। �ी िविविहरा राई
�२��०। �ी पु�पराज सापकोटा �६�००। �ी निवना राउत �४२�०।
�ी गणेश � पोडेल �4250 गरी ज�मा �.28050 को दा�खला भौचर पेश
भई फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

21. 2075/76 61.3 सा.सु.भ�ा असुल गनु�
पन�।

8000 पदम कुमारी काक�को नाममा रहेको बे�जुको दा�खला �माण पेश भई
फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

22. 2075/76 61.5 असुल गनु� पन�। 24000 लछीमाया राईको नाममा रहेको बे�जुको दा�खला �माण पेश भई फ�य�ट
भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

23. 2075/76 42 बढी िनकासाः EMIS

रेकड� बमो�जम बढी
िनकासा असुल गनु�
पन�।

17500 EMIS रेकड� बमो�जम बढी िनकासा �.212800 म�ये �ी मा िव
आमसालबाट �.17500 असुल भै फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण
ग�रएको।

24. 2075/76 २१-२२ नगर �मुख �ी खगे��
राईको नाममा आव
०७�।०७६ को

१�१९९३.९६ नगर �मुख �ी खगे�� राईको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १४२�६०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � १�१९९३.९६/- । िनजह�को
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अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १४२�६०/- र
२२ को ९४३३.९६/-

गरी ज�मा असुल
ह�नुपन� �
१�१९९३.९६/- ।

मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � ९�०००/- र ब�क भौचर
नं. ०७३��७�� बाट � �४०००/- क�ा गरी दा�खला गरी फ�य�ट
भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

25. 2075/76 १७-२१-२२ नगर उप�मुख �ी रीता
कुमारी चौधरीको
नाममा आव ०७�।
०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � �९१००/- र २२
को ९४३३.९६/- दफा
१७ को १४९६०/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
११३४९३.९६/- ।

११३४९३.९६ नगर उप�मुख �ी रीता कुमारी चौधरीको नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � �९१००/- र २२ को
९४३३.९६/- दफा १७ को १४९६०/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
११३४९३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच�
सुिवधाबाट � ��०००/- र ब�क भौचर नं. ०७२�१३६९ बाट �
२�४९३.९६/- गरी ज�मा � ११३४९३.९६/- क�ा गरी दा�खला
ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

26. 2075/76 २१-२२ वडा नं. २ का वडा
अ�य� �ी स�तोष
सुवेदीको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १३०६�०/- र
२२ को ९४३३.९६/- र
गरी ज�मा असुल
ह�नुपन� � 140113.96

140113.96 वडा नं. २ का वडा अ�य� �ी स�तोष सुवेदीको नाममा आव ०७�।०७६
को अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १३०६�०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � 140113.96/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � ९२०००/- र ब�क भौचर
नं. ०७३��७६१ बाट �.48११३.९६/- गरी ज�मा � 140113.96/- क�ा
गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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27. 2076/77 28 बढी पदा�धकारी सुिवधा
असुल गनु� पन�।

60000 तपिशलका पदा�धकारीह�बाट असुल दा�खला �माण पेश भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

पदा�धकारी
(अ�य�)

असुली
रकम

वडा�य� वडा
नं २

१२०००

वडा�य� वडा
नं ३

१२०००

वडा�य� वडा
नं �

१२०००

वडा�य� वडा
नं ७

१२०००

वडा�य� वडा
नं ९

१२०००

ज�मा 60000

28. 2076/77 29 दोहोरो सुिवधा भु�ानी
असुल गनु� पन�।

96000 तपिशलका पदा�धकारीह�बाट असुल दा�खला �माण पेश भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

पदा�धकारी
(अ�य�)

असुली
रकम

वडा�य� वडा
नं ३

४�०००

वडा�य� वडा
नं �

४�०००

ज�मा 96000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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29. 2076/77 31 खच� भ�दा बढी भु�ानी
असुल गनु� पन�।

2700 देवनारायण चौध�रको नाममा रहेको बढी भु�ानी असुल गरी दा�खला �मण
पेश भई फ�य�ट भएको आधारमा स�प�र�ण ग�रएको।

30. 2075/76 २१-२२ ३ नं. वडा अ�य� �ी
पशु�राम राईको नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १३०६�०/- ,

२२ को ९४३३.९६/-

गरी ज�मा असुल
ह�नुपन� � 140113.96

140113.96 ३ नं. वडा अ�य� �ी पशु�राम राईको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १३०६�०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � 140113.96/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � �९०००/- र ब�क भौचर
नं. ०७२�१�३� बाट � 81113.96/- गरी ज�मा � 140113.96/- क�ा
गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

31. 2075/76 २१-२२ � नं. वडा अ�य� �ी
देव नारायण चौधरीको
नाममा आव ०७�।
०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १३०६�०/- र
२२ को ९४३३.९६/-

गरी ज�मा असुल
ह�नुपन� � 140113.96

140113.96 � नं. वडा अ�य� �ी देव नारायण चौधरीको नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १३०६�०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � 140113.96/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � �९०००/- र ब�क भौचर
नं. ०७३��७६४ बाट � 81113.96/- गरी ज�मा � 140113.९६/- क�ा
गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

32. 2075/76 १७-२१-२२ ७ नं. वडा अ�य� �ी
तेजराज ित��सनाको
नाममा आव ०७�।
०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१

156263.96 ७ नं. वडा अ�य� �ी तेजराज ित��सनाको नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १३०६�०/- , २२ को
९४३३.९६/- र दफा १७ को � १६१�०/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
156263.96 िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट �
९२०००/- र ब�क भौचर नं. ०७२�१३६७ बाट � 64263.96/- गरी ज�मा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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को � १३०६�०/- ,

२२ को ९४३३.९६/- र
दफा १७ को �
१६१�०/- गरी ज�मा
असुल ह�नुपन� �
156263.96/- ।

� 156263.96 /- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

33. 2075/76 २१-२२ वडा नं. ९ का वडा
अ�य� �ी �काश
राउतको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १३०६�०/- र
२२ को ९४३३.९६/-

गरी ज�मा असुल
ह�नुपन� � 140113.96/-

।

140113.96 वडा नं. ९ का वडा अ�य� �ी �काश राउतको नाममा आव ०७�।०७६
को अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १३०६�०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � 140113.96/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � ९२०००/- र ब�क भौचर
नं. ०७२६१३३६ बाट � 48११३.९६/- गरी ज�मा � 140113.96/- क�ा
गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

34. 2075/76 २१-२२ नगर सद�य �ी
अ��मता साक�को
नाममा आव ०७�।
०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � ४१��०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
�१०१३.९६/- ।

�१०१३.९६ नगर सद�य �ी अ��मता साक�को नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � ४१��०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � �१०१३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � ४६०००/- र ब�क भौचर
नं. ०७२�१३�७ बाट � �०१�/- गरी ज�मा � �१०१३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

35. 2075/76

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१-२२ नगर सद�य �ी जानुका
कमरको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � ४१��०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
�१०१३.९६/- ।

�१०१३.९६ नगर सद�य �ी जानुका कमरको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � ४१��०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � �१०१३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � ४६०००/- र ब�क भौचर
नं. ०७२�१३�६ बाट � �०१�/- गरी ज�मा � �१०१३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

36. 2075/76 २१-२२ नगर सद�य �ी मदन
कुमारी काक�को नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � ४१��०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
�१०१३.९६/- ।

�१०१३.९६ नगर सद�य �ी मदन कुमारी काक�को नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � ४१��०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � �१०१३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � ४६०००/- र ब�क भौचर
नं. ०७२�००९� बाट � �०१�/- गरी ज�मा � �१०१३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

37. 2075/76 २१-२२ नगर सद�य �ी देवी
काक�को नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � ४१��०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
�१०१३.९६/- ।

�१०१३.९६ नगर सद�य �ी देवी काक�को नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � ४१��०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � �१०१३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � ४६०००/- र ब�क भौचर
नं. ०७२�००९९ बाट � �०१�/- गरी ज�मा � �१०१३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

38. 2075/76

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१-२२ नगर सद�य �ी �िमला
दनुवारको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � ४१��०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
�१०१३.९६/- ।

�१०१३.९६ नगर सद�य �ी �िमला दनुवारको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � ४१��०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � �१०१३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � ४६०००/- र ब�क भौचर
नं. ०७२�१३४� बाट � �०१�/- गरी ज�मा � �१०१३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

39. 2075/76 १�-२१-२२ नगर सद�य �ी िवमला
राईको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � ४१��०/- , २२
को ९४३३.९६/- र
दफा १� को �
�१००/- गरी ज�मा
असुल ह�नुपन� �
�६११३.९६/- ।

�६११३.९६ नगर सद�य �ी िवमला राईको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � ४१��०/- , २२ को
९४३३.९६/- र दफा १� को � �१००/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
�६११३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� ४६०००/- र ब�क भौचर नं. ७२�१३४७ बाट � १०११�/- गरी ज�मा
� �६११३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

40. 2075/76 २१-२२ नगर सद�य �ी सु�दर
�काश साहको नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � ४१��०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी

�१०१३.९६ नगर सद�य �ी सु�दर �काश साहको नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � ४१��०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � �१०१३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � ४६०००/- र ब�क भौचर
नं. ०७२�१३०� बाट � �०१�/- गरी ज�मा � �१०१३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।
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ज�मा असुल ह�नुपन� �
�१०१३.९६/- ।

41. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी अमृता
दज�को नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी अमृता दज�को नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

42. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी उ�व
भुजेलको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी उ�व भुजेलको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

43. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी िटका
कुमारी िवकको नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी िटका कुमारी िवकको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।
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ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

44. 2075/76 १९-२१-२२ वडा सद�य �ी ड�बर
बहादरु मगरको नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- , २२
को ९४३३.९६/- र
दफा १९ को २��०/-

गरी ज�मा असुल
ह�नुपन� �
२९�०३.९६/- ।

२९�०३.९६ वडा सद�य �ी ड�बर बहादरु मगरको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- , २२ को
९४३३.९६/- र दफा १९ को २��०/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
२९�०३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� २९�०३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

45. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी तुलसी
राम ढकालको नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी तुलसी राम ढकालको नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

46. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी तेज
बहादरु थापाको नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी तेज बहादरु थापाको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।
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को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

47. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी धन
कुमार तामाङको
नाममा आव ०७�।
०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी धन कुमार तामाङको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

48. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी धन
कुमार ब�नेतको नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी धन कुमार ब�नेतको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

49. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी �लाद
कटुवालको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी �लाद कटुवालको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
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�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

50. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी भ�
बहादरु तामाङको
नाममा आव ०७�।
०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी भ� बहादरु तामाङको नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

51. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी भ�
बहादरु ख�ीको नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी भ� बहादरु ख�ीको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

52. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी मणी
कोइरालाको नाममा
आव ०७�।०७६ को

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी मणी कोइरालाको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
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अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

53. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी मसीनी
माया िवकको नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी मसीनी माया िवकको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

54. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी मान
बहादरु तामाङको
नाममा आव ०७�।
०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी मान बहादरु तामाङको नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

55. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी िमठु
माया िवकको नाममा

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी िमठु माया िवकको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
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आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

56. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी िवल
कुमारी चौधरीको
नाममा आव ०७�।
०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी िवल कुमारी चौधरीको नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

57. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी स�तोषी
िवकको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी स�तोषी िवकको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

58. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी शिम�ला २७२�३.९६ वडा सद�य �ी शिम�ला राईको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
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राईको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

59. 2075/76 २१-२२ वडा सद�य �ी �याम
ब�नेतको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
२७२�३.९६/- ।

२७२�३.९६ वडा सद�य �ी �याम ब�नेतको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� � २७२�३.९६/- । िनजह�को
मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट � २७२�३.९६/- क�ा गरी
दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा स�परी�ण ग�रएको।

60. 2075/76 १९-२१-२२ वडा सद�य �ी िड�ी
बहादरु ख�काको
नाममा आव ०७�।
०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- , २२
को ९४३३.९६/- र
दफा १९ को �
४२�०/- गरी ज�मा

३१�०३.९६ वडा सद�य �ी िड�ी बहादरु ख�काको नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- , २२ को
९४३३.९६/- र दफा १९ को � ४२�०/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
३१�०३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� ३१�०३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।
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असुल ह�नुपन� �
३१�०३.९६/- ।

61. 2075/76 १९-२१-२२ वडा सद�य �ी गंगा
कुमारी िव�को नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- , २२
को ९४३३.९६/- र
दफा १९ को २��०/-

गरी ज�मा असुल
ह�नुपन� �
२९�०३.९६/- ।

२९�०३.९६ वडा सद�य �ी गंगा कुमारी िव�को नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- , २२ को
९४३३.९६/- र दफा १९ को २��०/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
२९�०३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� २९�०३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

62. 2075/76 १९-२१-२२ वडा सद�य �ी चतुर
नारायण चौधरीको
नाममा आव ०७�।
०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- , २२
को ९४३३.९६/- र
दफा १९ को २��०/-

गरी ज�मा असुल
ह�नुपन� �
२९�०३.९६/- ।

२९�०३.९६ वडा सद�य �ी चतुर नारायण चौधरीको नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- , २२ को
९४३३.९६/- र दफा १९ को २��०/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
२९�०३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� २९�०३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

63. 2075/76 १९-२१-२२ वडा सद�य �ी �मृती
तोलांगी सँुयलको

२९�०३.९६ वडा सद�य �ी �मृती तोलांगी सँुयलको नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- , २२ को
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नाममा आव ०७�।
०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- , २२
को ९४३३.९६/- र
दफा १९ को २��०/-

गरी ज�मा असुल
ह�नुपन� �
२९�०३.९६/- ।

९४३३.९६/- र दफा १९ को २��०/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
२९�०३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� २९�०३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

64. 2075/76 १९-२१-२२ वडा सद�य �ी न�दी
लाल चौधरीको नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- , २२
को ९४३३.९६/- र
दफा १९ को �
४२�०/- गरी ज�मा
असुल ह�नुपन� �
३१�०३.९६/- ।

३१�०३.९६ वडा सद�य �ी न�दी लाल चौधरीको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- , २२ को
९४३३.९६/- र दफा १९ को � ४२�०/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
३१�०३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� ३१�०३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

65. 2075/76 १९-२१-२२ वडा सद�य �ी रेखा
प�रयारको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- , २२
को ९४३३.९६/- र

३१�०३.९६ वडा सद�य �ी रेखा प�रयारको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- , २२ को
९४३३.९६/- र दफा १९ को � ४२�०/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
३१�०३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� ३१�०३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।
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दफा १९ को �
४२�०/- गरी ज�मा
असुल ह�नुपन� �
३१�०३.९६/- ।

66. 2075/76 १९-२१-२२ वडा सद�य �ी िव�णु
कुमारी राईको नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- , २२
को ९४३३.९६/- र
दफा १९ को �
४२�०/- गरी ज�मा
असुल ह�नुपन� �
३१�०३.९६/- ।

३१�०३.९६ वडा सद�य �ी िव�ण ुकुमारी राईको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- , २२ को
९४३३.९६/- र दफा १९ को � ४२�०/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
३१�०३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� ३१�०३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

67. 2075/76 १७-२१-२२ वडा सद�य �ी उमा
प�रयारको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- दफा
१७ को �१००/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
३२३�३.९६/- ।

३२३�३.९६ वडा सद�य �ी उमा प�रयारको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- दफा १७ को �१००/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
३२३�३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� ३२३�३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

68. 2075/76 १�-२१-२२ वडा सद�य �ी ग�ड
बहादरु िवकको नाममा

३२३�३.९६ वडा सद�य �ी ग�ड बहादरु िवकको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
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आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- दफा
१� को �१००/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
३२३�३.९६/- ।

९४३३.९६/- दफा १७ को �१००/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
३२३�३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� ३२३�३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

69. 2075/76 १�-२१-२२ वडा सद�य �ी गोपी
माया राईको नाममा
आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- दफा
१� को �१००/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
३२३�३.९६/- ।

३२३�३.९६ वडा सद�य �ी गोपी माया राईको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- दफा १७ को �१००/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
३२३�३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� ३२३�३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

70. 2075/76 १�-२१-२२ वडा सद�य �ी बासुदेव
राईको नाममा आव
०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- दफा
१� को �१००/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
३२३�३.९६/- ।

३२३�३.९६ वडा सद�य �ी बासुदेव राईको नाममा आव ०७�।०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- दफा १७ को �१००/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
३२३�३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� ३२३�३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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71. 2075/76 १७-२१-२२ वडा सद�य �ी मणी
कुमार कटुवालको
नाममा आव ०७�।
०७६ को अ��तम
लेखापरी�ण
�ितवेदनको दफा २१
को � १७�२०/- र २२
को ९४३३.९६/- दफा
१७ को �१००/- गरी
ज�मा असुल ह�नुपन� �
३२३�३.९६/- ।

३२३�३.९६ वडा सद�य �ी मणी कुमार कटुवालको नाममा आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदनको दफा २१ को � १७�२०/- र २२ को
९४३३.९६/- दफा १७ को �१००/- गरी ज�मा असुल ह�नुपन� �
३२३�३.९६/- । िनजह�को मं�सर र पुषको सुिवधा र पव� खच� सुिवधाबाट
� ३२३�३.९६/- क�ा गरी दा�खला ग�रएकोले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

72. 2075/76 ४४ आव ०७�।०७६ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदन दफा न ४४
बमो�जम कम�चारी
चाडपव� खच�
�३४२२०। �माण पेश
गरी िनयिमत गनु�पन�
अ�यथा असुल गनु�पन� ।
�ी सगे�� कुमार राई ।

३४२२० आव ०७�।०७६ को अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदन दफा न ४४ बमो�जम
कम�चारी चाडपव� खच� � ३४२२० िनयिमत गन� �वघोषणा सिहतको �ी
�योती मा िव बे�टारको आव०७४।०७�, ०७�।०७६ र ०७६।०७७ को
सबै तलबी पेरोल पेश भै �माण पेश गरेकाले फ�य�ट भएको आधारमा
स�परी�ण ग�रएको।

73. ०७६।
०७७

४१ ०७६।०७७ को
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदन बमो�जम
कम�चारी �ी ममता
िवक �२१००।, �ी
अनुसा राई �२१००।
र �ृजना राई
�२१००। �ी अ�जु
कुमारी चौधरी
�२१००। �ी सु��नमा

१२६०० ०७६।०७७ को अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदन बमो�जम कम�चारी �ी
ममता िवक �२१००।, �ी अनुसा राई �२१००। र �ृजना राई �२१००।
�ी अ�जु कुमारी चौधरी �२१००। �ी सु��नमा राई �२१००। �ी सृजना
राई �२१००। गरी �६३००। असुल भै बैक दा�खला भौचर संल� गरी पेश
ग�रएकाले बे�जु क�ा गरी स�परी�ण गरी िनयिमत ग�रिदनु ह�न अनुरोध छ
। बे�जु �१२६००।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np75 of 76

राई �२१००। �ी
सृजना राई �२१००।
गरी �१२६००। असुल
बे�जु ।

74. ०७�।
०७६

६१ आव ०७�।०७६
अ��तम लेखापरी�ण
�ितवेदन बमो�जम दफा
६१को गोभौन १२
िमित २०७६।०३।
०२को �४०००।
गोभौन२६िमित२०७६।
०३।३१ �४०० गरी
�४�००। र दफा
६१.३ को �२४०००।
गरी ज�मा �३२�००।
�ी िहरा कुमार
सापकोटाबाट असुल
गनु�पन� ।

३२�०० आव ०७�।०७६ अ��तम लेखापरी�ण �ितवेदन बमो�जम दफा ६१को
गोभौन १२ िमित २०७६।०३।०२को �४०००। गोभौन२६िमित२०७६।
०३।३१ �४०० गरी �४�००। र दफा ६१.३ को �२४०००। गरी ज�मा
�३२�००। असुल भै बैक दा�खला भौचर संल� गरी पेश ग�रएकाले बे�जु
क�ा गरी स�परी�ण गरी िनयिमत ग�रिदनु ह�न अनुरोध छ। �३२�००।

ज�मा २७३१�९३ ३३९�४६० �२�६०६२ ०

कुल ज�मा ११३�३४१�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७८ अ�ाव�धक वे�जु
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� य�ट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ
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)

८६७८६ ११३८३ ४०५५५ ० ११५९५८

७९ -
काया�लयको यस बष�को लेखाप�र�णमा देहाय कम�चार�ह� सहभागी भई लेखापर��ण स�प� भएको छ ।

�स न कम�चार� को नाम पद

१ नारायण �साद अ�धकार� �नद�शक

२ अजु�न कुमार चौधर� लेखापर��ण अ�धकार�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


