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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्ित्र् समेिको र्विार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षर् हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर् मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् र्ोजना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गनुा िथा सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षर्मा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षर्मा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपर् िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरर्मखुी खिा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरर्, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमाार् कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षर्बाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षर् गररएको छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षर् कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्र् शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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 प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्,  
गण्डकी प्रदेश 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६४ तमतिाः २०७९।३।२६ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन ।  

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

अन्नपूर्ा गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
  कास्की । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले अन्नपूर्ा गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरर् िथा लेखा र्टप्पर्ीहरूको 
लेखापरीक्षर् गरेका छौँ । 

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

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

२. लेखापरीक्षर्बाट रू.2 करोड ६ लाख ७ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.1 लाख 88 हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू 
असलु गनुापने रू.10 लाख ३२ हजार, प्रमार् कागजाि पेस गनुापने रू.1 करोड 69 लाख 22 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.2 लाख ४१ हजार र 
पेश्की रू.22 लाख २४ हजार रहेको छ । गिवषा रु.३ करोड ३३ लाख ७९ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षर्बाट 
फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.3 करोड 92 लाख 49 हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरर् र 
अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षर्बाट स्रोि र साधनको प्रातिको प्रके्षपर् र्थाथापरक नभएको, असलुी लक्ष्र्अनसुार नभएको, कमािारीको दरबन्दीअनसुार 
पदपूतिा नभएका कारर् र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरर्मखुी कार्ाक्रम सञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ। पातलकाबाट सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षर्को प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सँग सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्सैगरी स्वीकृि आिारसंर्हिाको पालना गरी कार्ासम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

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

र र्थाथा हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गल्िीका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारर् सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उर्िि आश्वस्ििा प्राि गरी 

रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षर्मा उर्िि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सँग 
सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनर्िििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

                                                                                        

 

 

 

           (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

अन्नपूर्ा गाउँपातलका, कास्की 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

48 72 20607 0 11 188 48 61 20419 1032 241 16922 0 0 17163 2224 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षर्बाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

कास्की ३३३७९ - 14549 18830 - 20419 39249 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : अ�पूण� गाउँपा�लका, का�क� , अ�पूण� गाउँपा�लका , का�क�

काया�लय �मुख यवुराज अ�धकारी २०७७-४-१

लेखा �मुख स�रता गौतम २०७७-४-१

बे�जु रकम २०,६०७,१५६

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित



https://nams.oag.gov.np2 of 75

गत बष�को �ज�मेवारी ८,२९,९८,०४२.९७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ५३,२३,०५,१६०.७५ चालु खच� ४२,६६,९५,९४७

�देश सरकारबाट अनुदान १,९१,६५,६५० पँूजीगत खच� २३,५१,०७,२८४

राज�व बाँडफाँट ८,००,७८,०७३.१ िव�ीय/अ�य �यव�था १५,९३,५४६

आ�त�रक आय २,२२,०५,५८१.११

अ�य आय ८२,७६,५७३

कुल आय ६६,२०,३१,०३७.९६ कुल खच� ६६,३३,९६,७७७

बाँक� मौ�दात ८,१६,३२,३०३.९३
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�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
उ�े�खत आ�थ�क कारोवारह�को �वीकृत समि�गत तथा इकाईगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेस ग�रएको वािष�क काय��म एवं �गित िववरण
समेतका कागजात र िववरणह�, �यव�थापन �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ
। लेखापरी�ण ऐन, २०७५ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मापद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार र
काया�लयले िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ। सारभूत �पमा
उ�ेखनीय नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । उि��खत लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख
समेतका पदा�धकारीह�सँग िमित २०७९।१।२८ मा छलफल स�प� गरी कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२ प�रचयः
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई
�व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको
उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ११ वडा, ५९ सभा सद�य, ४१७.७३ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २४१९८ जनसं�या रहेको छ ।

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

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५९,५४,१२,९०८ ५०,१५,४५,८०९.९६ ५०,१५,४५,८०९.९६ ६०,०८,८०,६८७.९१ ६०,०८,८०,६८७.९१

क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी
बाँ�धने)

५८,२४,१३,८६० ४९,४८,४२,८४५.९६ ० ४९,४८,४२,८४५.९६ ४५,४०,१४,४७०.९१ ० ४५,४०,१४,४७०.९१

११००० कर ११ ९,४०,७३,१२० ८,४२,७१,१०८.०६ ० ८,४२,७१,१०८.०६ ६,७६,७२,७७८.८४ ० ६,७६,७२,७७८.८४

१३०००
अनुदान

४५,६३,१६,७४० ३९,४६,२६,०६१.७५ ० ३९,४६,२६,०६१.७५ ३५,७४,०८,९१७ ० ३५,७४,०८,९१७

संघीय सरकार १२ ४२,९१,४७,७४० ३७,९९,०२,१९१.७५ ० ३७,९९,०२,१९१.७५ ३३,६७,७५,८७४ ० ३३,६७,७५,८७४

�देश सरकार १२ २,२१,६९,००० १,२६,५७,००० ० १,२६,५७,००० १,७९,१५,१०० ० १,७९,१५,१००

जनसहभािगता ५०,००,००० २०,६६,८७० ० २०,६६,८७० २७,१७,९४३ ० २७,१७,९४३

१४०००
अ�य राज�व

३,२०,२४,००० १,५९,४५,६७६.१५ ० १,५९,४५,६७६.१५ २,८९,३२,७७५.०७ ० २,८९,३२,७७५.०७

ख. अ�य �ाि� १,२९,९९,०४८ ६७,०२,९६४ ६७,०२,९६४ १४,६८,६६,२१७ १४,६८,६६,२१७

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� १,२९,९९,०४८ ४७,९८,०९६ ० ४७,९८,०९६ ३७,३२,१८८ ० ३७,३२,१८८

धरौटी ० १९,०४,८६८ ० १९,०४,८६८ ९,०६,६८७ ० ९,०६,६८७
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संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० १४,२२,२७,३४२ ० १४,२२,२७,३४२

भु�ानी
(ग+घ)

६७,६७,९२,२०९.९७ ५०,४४,८५,१५८ ५०,४४,८५,१५८ ६०,०३,२१,२७२ ६०,०३,२१,२७२

ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

६६,३७,९३,१६१.९७ ५०,२८,९१,६१२ ५०,२८,९१,६१२ ४५,५६,४९,८६८ ४५,५६,४९,८६८

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ २२,२०,५४,५४२ २०,००,९६,३७५ ० २०,००,९६,३७५ १९,०९,१२,६११ ० १९,०९,१२,६११

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ १३,१४,३२,८१८ ९,०५,८०,६४८ ० ९,०५,८०,६४८ ४,६६,६३,३६१ ० ४,६६,६३,३६१

२६०००
अनुदान

१८ ७,९०,००० ६,९०,००० ० ६,९०,००० ० ० ०

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ १,०६,६१,९५० १,०४,३६,३७० ० १,०४,३६,३७० २६,६७,६१७ ० २६,६७,६१७

२८०००
अ�य खच�

१८ ४८,६७,८९० २६,३३,२४० ० २६,३३,२४० १,१२,०८,४९१ ० १,१२,०८,४९१

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ २९,३९,८५,९६१.९७ १९,८४,५४,९७९ ० १९,८४,५४,९७९ २०,४१,९७,७८८ ० २०,४१,९७,७८८

घ. अ�य
भू�ानी

१,२९,९९,०४८ १५,९३,५४६ १५,९३,५४६ ६०,०३,२१,२७२ ६०,०३,२१,२७२
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कोषह� १,२९,९९,०४८ १६,३१,०६५ ० १६,३१,०६५ १९,४४,०६२ ० १९,४४,०६२

धरौटी ० ० ० ० ५,००,००० ० ५,००,०००

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० १४,२२,२७,३४२ ० १४,२२,२७,३४२

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

-३७,५१९ -३७,५१९

ङ. यो वष�को
बचत (�युन)

(८,१३,७९,३०१.९७) (२९,३९,३४८.०४) (२९,३९,३४८.०४) ५,५९,४१५.९१ ५,५९,४१५.९१

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम (अ.�या)

८,२०,२३,०४२.९७ ८,२०,२३,०४२.९७ ८,३२,५१,७५४.०६ ८,३२,५१,७५४.०६

वषा��तको
बाक� रकम (ङ
+ च)

(८,१३,७९,३०१.९७) ७,९०,८३,६९४.९३ ७,९०,८३,६९४.९३ ८,३८,११,१६९.९७ ८,३८,११,१६९.९७

ब�क तथा नगद
बाक�

२४ ७,९०,८३,६९४.९३ ७,९०,८३,६९४.९३ ८,१४,०९,२११.९७ ८,१४,०९,२११.९७
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पा�लकाले पेश गरेको िव��य िववरणमा समावेश नभएका खच� िशष�कह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

�स.नं. खच� िशष�क बजेट िनकासा/खच�

१ ३१४०१०१२३-सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ११९०४००० १०८८९९९४०

२ ३६५००१०४३-�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म १०९२३००० १०५९८८७४

३ ३७०००११६४- एक�कृत �वा��य पूवा�धार काय��म ३२२००००० ३२१८६६५५

४ ३१४०००११३-आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालय ४३००० ४३०००

५ ३१४०००११४-आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालय १५००००० १५०००००

६ ३५००००११३-सामा�जक िवकास म��ालय १०००००० १००००००

७ ३५०००१२०४-सामा�जक िवकास म��ालय (संघ सशत�) १००००० १०००००

८ ३५००१०११३-िश�ा िवकास िनद�शनालय १०००००० १००००००

९ ३५००००११४-सामा�जक िवकास म��ालय ३०००००० २८६५६५०

१० ३३६००१०२३-गरीबसँग िवशे�वर काय��म ७७७००० ७१७५००

ज�मा ६२४४७००० १५८९११६१९

९ राज�व

िववरण आ�दानी दा�खला बाँक�

िविभ� ७४६९१५७.०० ७४६९१५७.०० ०

१० काय�स�ालनकोष

गतवष�को �ज�मेवारी यसवष�को आ�दानी ज�मा खच� बाँक�

० १०००००० १०००००० ८०७२८९ १९२७११
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४ आ�त�रक िनय��ण �णालीः

४.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा गरेको
पाइएन

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन,

अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा गरेको पाइएन
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको

�गित �ितवेदन तयार नगरेको
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 पाइएन
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ अनुसारको ख�रद गु�योजना योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको

पाइएन
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका

उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाइएन
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को

दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा पा�लकामा समािहत भएका सािवकका गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपा�लकाको नाममा
रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु
स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको
अिभलेख गाउँपा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक गरेको पाइएन ।

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

प. फाराम ९०३ मा राखे राखेको पाइएन ।

४.३ म. ले. प. फाराम नं ९०६ बमो�जम सवारी साधन मम�तको अिभलेख अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएन ।

४.४
�मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको भएतापिन म. ले.

प. फाराम ९०७ र ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख खाता राखेको पाइन ।

४.५ म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका बे�जुका िन�न फारमह� अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएनः
म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३

– बे�जुको के���य काया�लयगत लगत, म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन र म. ले. प. फाराम
८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख

५ कानून िनमा�ण एवं काया��वयनः

५.१ कानून िनमा�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े�
िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म
१३ ऐन, २ िनयमावली, ९ काय�िव�ध र ३ िनद�िशका समेत २७ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

५.२ �यायीक सिमितः �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 िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ�
टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो
लगाउन बाक� २ र यो बष� थप भएको ४ वटा दता� गरी कूल ६ वटा िववाद भएकोमा २ मा� फ��यौट भई ४ बाँक� दे�ख�छन् ।
�याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।
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६ िव�ीय िववरण परी�णः

६.१ आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण बनाई पेश
गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

६.२
िनवृ�भरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १० अनुसार काया�लयले कम�चारीको मा�सक तलबबाट ६ �ितशतले ह�न
आउने रकम क�ा गरी सोमा नेपाल सरकारको तफ� बाट शत�ितशत रकम थप गरी कोषमा ज�मा गनु� पन� �यव�था
अनुसार क�ा गरी ज�मा गरेको छ ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा
काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न
आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष� िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा
�.२०००००।- ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी पा�लकाबाट कुनै ऐन कानूनको �यव�था
भएको दे�खएन । यसरी कानूनको �यव�था नगरी पा�लका अनुदानबाट सोभैm कम�चारी क�याण कोषमा रकम
ट� ा�सफर उिचत नदे�खकएकोले यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

६.३ िव�ीय िववरण िव�लेषणः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे
बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा
परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाले उपल�ध
गराएको िव�ीय िववरण स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः

गत वष�को मौ�दत �. ८३८२२०९१।९७ भ�दा �. १।- यस वष� घटी �ज�मेवारी सारेको छ । तसथ� सु�बाट तयार
भएको िव��य िववरणले आय�ययको यथाथ� िच�ण गरेको छैन।
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�यसैले तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी
लेखांकन गनु�पद�छ ।

६.४ �ज�मेवारी फरक परेकोः �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी
िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा
�.८३८२२०९१।९७ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.८२०२३०४२।९७ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस
अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.१७९९०४९।- घटी �ज�मेवारी सरेको छ । सो स�ब�धमा गत वष�को
�ज�मेवारीमा �कोप �यव�थापन कोष तफ� को �. १७९९०४८।- समेत समावेश भएको र चालु वष�मा �कोप �यव�थापन कोष
तफ� को रकम िव��य �ितवेदनको अनुसूची १५ मा छु�ै मौ�दात देखाएको छ । सो बाहेक �. १ घटी �ज�मेवारी सारेको
स�ब�धमा यिकन गरी िहसाब िमलान गनु�पद�छ ।

७ बजेट तथा काय��मः

७.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क
वष�को राज�व र �ययको अनुमान काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट
छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको
७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गनु�पन� �यव�था छ ।
यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी सगुन ग�ङले २०७७।३।१० गते �.६६ करोड १२ लाखको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा
२०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।३।१५ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई
बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

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

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ �. १ लाख भ�दा कमको योजना 0 0

२ �. १ लाख दे�ख ५ लाख स�मका योजना 119 31100000

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 25 25000000

४ �. १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 13 19300000

५ �. ५० लाख भ�दा मा�थका योजना 1 40000000

ज�मा 157 115400000

७.३ क) �े�गत बजेट र खच�ः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट
िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको
दे�ख�छ ।
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मु�य �े� वािष�क वजेट खच� रकम कुल खच� म�ये �ितशत

आ�थ�क िवकास 53838081 36411027 7.24

सामा�जक �े� 321023000 270114017 53.71

पूवा�धार िवकास �े� 196214420 131199674 26.09

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 17001180 10336657 2.06

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 75716480 54830237 10.90

ज�मा 663793161 502891612 100.00

ख) चौमा�सक पँू�जगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा
िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन
स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को
��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको
�यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स.नं. पँूजीगत खच�
शीष�क

कुल
खच�

चौमा�सक खच� (�.हजारमा) आषाढ मिहनाको मा�
खच�

�थम
चौमा�सक

दो�ो
चौमा�सक

तेसोचौमा�सक

१ िविभ� 198455 17300 38817 142338 85099

कूल खच�: 198455 17300 38817 142338 85099

खच� �ितशत 8.72 19.56 71.71 42.88
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७.४ काय��म तथा �गितः तोिकएको ल�य पुरा ह�ने गरी शत �ितशत �गित हा�सल गनु�पद�छ । काया�लयले देहायका काय��ममा
शु�य �गित गरेको छ । पुरा गन� स�ने योजनाह� मा� छनौट गरी काया��वयनमा लैजानुपद�छ । ल�य अनुसार �गित नह�ने हो
भने बािष�क काय��मको कुनै औिच�य नरहने ह� ँदा पा�लकाले योजना छनौटमा �यान पुया�उनु पद�छ । पँूजीगत काय��म तफ�
शू�य �गित भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:
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आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१ बजेट �कार : पंूजीगत

�स.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम िविनयोजन खच� खच� (%)

१ गाउँपा�लका के�� पूवा�धार िनमा�ण २५,००,००० 0 0

२ सवारी साधन ख�रद (मोटरसाइकल �कुटर) १०,००,००० 0 0

३ �या�डिफल साईट �यव�थापन तथा स�भा�यता अ�ययन ४,००,००० 0 0

४ बृहत ला��ुक खानेपानी योजना १ �ितशत लागत अनुदान ५५,००,००० 0 0

५ समपुरक कोष ( �यािच� फ�ड) १,७०,००,००० 0 0

६ भैपरी आउने पँूजीगत ३,३०,००० 0 0

७ नागडाँडा िभि� बाटो �तरो�ित ५,००,००० 0 0

८ भैपोखरी िडलबाट �स�ले मोटरबाटो िनमा�ण ५,००,००० 0 0

९ छापाडाँडा िबजेखा खानेापनी �तरो�ित २,००,००० 0 0

१० ठुलाचौर दे�ख जाँते ढँु�ा ह�द ैकुल म��दर मोटरबाटो िनमा�ण २,००,००० 0 0

११ मराइचेदे�ख अ�� े�लयन बेस�या�प पदमाग� २,००,००० 0 0

१२ झोवा� कृयाकम� भवन िनमा�ण योजना १,५०,००० 0 0

१३ माइको थान िनमा�ण योजना १,००,००० 0 0

१४ का�लका म��दर िनमा�ण योजना २,००,००० 0 0

१५ िड�जटल �वागत �ार तथा सडक ब�ी १,००,००० 0 0
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१६ िवरेठाँटी बजार िभ� ि संढी बाटो िनमा�ण १,५०,००० 0 0

१७ नयाँगाँउ र छो�ोङ तारबार २,००,००० 0 0

१८ �वा��य मेिशनरी   औजार ख�रद ३,००,००० 0 0

१९ कृिष बजार पूवा�धार िनमा�ण (५० �ितशत लागत सहभािगतामा) ५०,००,००० 0 0

८ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता�ः

८.१ आ�थ�क सहायताः महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� स�ब��धत कानूनले सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित
लगायतमा आ�थ�क सहायता िदने गरी कानून बनाएको पाइएन तर पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क
सहायता िदने गरेको छ । कानून बनाएर मा� य�ता सहायता �दान गनु�पद�छ । यस पा�लकाले यो वष� ५४ जनालाई आ�थ�क
सहायता वापत �. ५६८६४१।- खच� ले�ख भू�ानी गरेको छ ।

८.२ िफता� गन� बाँक� अनुदानः संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने
समपुरक वाहेकका अनुदान खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था भएकोमा
िन�नानुसारको रकम संिघय तथा �देश सरकारको स��तकोषमा ज�मा गनु�पन� �.

संिघय �ोत तफ� को सस�त चालु अनुदान आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको �. ११०८६५।- संिघय स��तकोषमा दा�खला
गनु�पन� �. ११०८६५।-

११०,८६५

९ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः

९.१ कम�चारी करारः �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�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा १६
जना कम�चारीह� करारमा राखी �.३१५९०४०।- खच� लेखेको छ ।
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९.२ कम�चारी दरब�दीः कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन�
नसिकने �यव�था बमो�जम पा�लकाको िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा
�शासिनक कम�चारीको दरव�दी �वीकृत भएको छ । पा�लकामा कूल दरब�दी सं�या ५८ भएकोमा ३४ पदपूत� भई �शासन
तफ�  १० जना र �ािव�धक तफ�  १४ जना समेत २४ पद �र� रहेको पाइयो दरब�दी अनुसार पदपूत� ग�रनुपद�छ ।

९.३ तलिब �ितवेदनः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ तथा स�ब��धत ऐन वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर
मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा �.२२४११८४४।- खच� लेखेको पाईयो
। तलिब �ितवेदन पास गराएर मा� खच� ले�नु पद�छ ।

१० स�प�� उपयोग र संर�णः

१०.१ सािवक गाउँपा�लका / नगर पा�लकाका, संघीय िवषयगत काया�लयको स�प�� र सािवकका काया�लयका कोषह�
ह�ता�तरण र अिभलेख अ�ाव�धक गरी रा�नु पन�मा अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।

१०.२ �ज�सी दा�खला नगरेकोः ज�सी दाखला नगरेकोः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८(१)

अनुसार �ज�मेवार �यि� आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी �ज�सी मालसामान भए सात िदनिभ� यथा�थानमा दा�खला गरी
�े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ । दगुा� भवानी आदश� आधारभूत िव�ालयलाई बालिवकास के�� �थापना गन� शैि�क सामा�ी
�खरद लगायतका काय� स�प� गरी �. ५०००००।- भू�ानी गरेको छ । ख�रद गरेका शैि�क सामा�ी म�ये मू�य �.

१०२५००।- बरावरका ३२ इ�चको �माट� िट.िभ.- १ थान लेनोभो �या�टप- १ थान र �याकुम ��लनर-१थान समेत ख�रद
गरेकोमा उ� सामानह� िव�ालयको �ज�सीखातामा आ�दानी बाधेको �माण पेश ह�न नआएकोले/सामान �ज�सी खातामा
आ�दानी बाधेकोको �माण पेश गनु�पन� �.

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��,

दािय�व तथा अिभलेख उ� काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण

१०२,५००
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ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता २०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी
�ितबेदन तयार गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

१०.३ साव�जिनक स�प�� र ज�गाको अिभलेख नभएको र स�पितको संर�ण र उपयोग स�ब��ध नीित र मापद�ड बनेको पाइएन
।

१०.४ आ�त�रक लेखापरी�णः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उदरदािय�व ऐन, २०७६ को दफा ३३ अनुसार नेपाल सरकारका
��येक काय�लयको कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावका�रताका आधारमा आ�त�रक लेखापरी�ण
महालेखा िनय��क काया�लय वा सो काया�लयले तोकेको कोष तथा लेखािनय��क काया�लयबाट ह�नेछ भ�े रहेकोमा कोष तथा
लेखा िनय��क काया�लय का�क�बाट अ�तर सरकारी ह�ता�त�रत काय��म (िवषयगत िनकायबाट �ा� रकम) को आ�त�रक
लेखापरी�ण नभएको र आ�थ�क िववरणह� �मािणत गरेको पाइएन ।ऐनमा �यव�था भए अनुसार आ�त�रक लेखापरी�ण
ग�रनुपद�छ ।

११ ख�रद �यव�थापन 

पा�लकाले सामान खरीदको साथै उपभो�ा सिमित माफ� त िनमा�ण ग�रएको काय�को गुण�तर प�र�फण गन� गरेको पाइएन ।

१२ राज�व आ�त�रक िनय��णः

१२.१ रकम िढला दा�खलाः आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा
दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क
दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले तोिकएको समयमिभ� राज�व दा�खला गरेको पाइएन ।
राज�व रकम तोिकएको समयमै दा�खला गन� तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ ।

१२.२
पा�लकाले �ा� गनु�पन� राज�वको लगत अ�ाव�धक गरी रा�नु पन�मा लगत अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।
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१२.३
ऐनको अ�धकार अ�तग�त गाउपा�लकामा जारी भएका ऐनह� गाउँसभाको �ज�मेवारीमा र िनयम ,काय�िव�ध, िनद�िशका
लगायतका कानूह� गाउँकाय�पा�लकाको �ज�मावारीमा जारी भएको र अ�ाव�धक ह�ने गरेको छ ।

१३ िश�ा तफ� ः

१३.१ ४६ २०७७-९-२४ िव�ालय सुधार योजनाः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को �स.नं. ५.१ ि�याकलाप नं.२.७.१३.१० अनुसार
िव�ालय सुधार योजनाका लािग आधारभुत तह �ित िव�ालय वािष�क �.१५०००.०० र मा�यिमक तह �ित िव�ालय वािष�क
�.२०,०००.०० एकमु� अनुदान उपल�ध ह�ने �यव�था छ ।आ�थ�क वष� ०७७/७८ मा िव�ालयलाई िव�ालय सुधार
योजनाका लािग िनकासा भएकोमा िव�ालय सुधार योजना पेश भएको छैन ।तप�सलको िव�ालयले िव�ालय सुधार योजना
पेश गनु�पन� �.

१७५,०००
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�स.नं. िव�ालयको नाम खच� �.

१ बाकोट आिव-८ 15000

२ ल�मी आिव-३ 15000

३ लहरी आिव-१ 15000

४ परस आिव-१ 15000

५ धारापानी मािव -३ 20000

६ वालम��दर मािव-३ 20000

७ धौला�� मािव-११ 20000

८ फु�ोखु मािव १० 20000

९ संगाम मािव ६ 20000

१० जनजागृित आिव ५ 15000

ज�मा 175000

१३.२ ४६ २०७७-९-२४ लेखापरी�णः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को �स.नं. ५.१ ि�याकलाप नं.२.७.१३.१० अनुसार िव�ालय
स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान सामा�जक परी�ण तथा आ�थ�क लेखापरी�णका लािग आधारभुत तह �ित िव�ालय
वािष�क �.१००००.०० र मा�यिमक तह �ित िव�ालय वािष�क �.१५,०००.०० एकमु� अनुदान उपल�ध ह�ने �यव�था छ ।
आ�थ�क वष� ०७७/७८ मा िव�ालयलाई लेखापरी�णको लागी िनकासा भएकोमा आ.व. २०७६/७७ को लेखापरी�ण
�ितवेदन पेश भएको छैन ।तप�सलको िव�ालयले लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

४१०,०००
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�स.नं. िव�ालयको नाम लेखापरी�ण खच� �.

1. बहादरुे मािव-४ 15000

2. शारदा आिव-९ 10000

3. िव�ा�योती आिव-८ 10000

4. बाकोट आिव-८ 10000

5. कोमेचे आिव-८ 10000

6. भूमे आिव-९ 10000

7. िवरेठाटी मािव-८ 15000

8. भगवती बिव-९ 15000

9. उ�ेरी आिव-९ 10000

10. राम�यरो आिव-८ 10000

11. उमा मािव-८ 15000

12. च�डी आिव-९ 10000

13. मोदी आिव-८ 10000

14. ल�मी आिव-३ 10000

15. सर�वती आिव-२ 10000

16. वाल�योती आिव-३ 10000
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17. लहरी आिव-१ 10000

18. दगुा� भवानी आदश� आिव-२ 10000

19. माछापु�छ� े मािव-२ 15000

20. परस आिव-१ 10000

21. धारापानी मािव -३ 15000

22. �सज�ना मािव-१ 15000

23. पाउदरु मािव-३ 10000

24. वालम��दर मािव-३ 15000

25. कुलु�� आिव १० 10000

26. धौला�� मािव-११ 15000

27. जनसेवा आिव १० 10000

28. तालवराही आिव ११ 10000

29. सर�वती आिव ११ 10000

30. घुजु�� आिव ११ 10000

31. फु�ोखु मािव १० 15000

32. ला��ुक आिव ७ 10000

33. 10000
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िहमालय आिव ७

34. �ानोदय आिव ६ 10000

35. जनजागृित आिव ५ 10000

36. स�ेरी आिव ४ 10000

ज�मा 410000

मोदी आिव-८, च�डी आिव-७, भूमे आिव -९ को आव २०७५/७६, २०७६/७७ को एकैपटक र ल�मी आिव ७ को
२०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को एकैपटक लेखापरी�ण गरी �ितवेदन िदएको दे�ख�छ । यसरी २ वा ३ वष�को
लेखापरी�ण काय� एकैपटक ग�रने काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ ।वािष�क �पमा लेखापरी�ण काय� गन� तफ�  स�ब��धत िनकायले
�यान पुर् याउनुपद�छ ।

१३.३ १७४ २०७८-३-२८ रा�� पित शैि�क सुधार काय��मः रा�� पित शैि�क सुधार काय��म काया��वयन काय�िव�ध २०७६ को दफा ६(८) अनुसार
िव�ालयको भ�ितक पूवा�धार िनमा�ण उपभो�ा सिमित वा ठे�काप�ा�ारा गन� सिकने दफा ६(१०) अनुसार म��ालयबाट
�वीकृत स�व��धत िवषय �े�को िनद�शीका तथा वािष�क काय��म काया��वयन पु��तका वमो�जम ह�नुपन� �यव�था छ ।
तप�सलको िव�ालयह�लाई क�ा कोठा िनमा�ण तथा शौचालय िनमा�ण काय�को लागी �.२५,००,०००.०० िनकासा िदएको
छ । क�ा कोठा िनमा�ण तथा शौचालय िनमा�ण काय� स�प� भएको �माण पेश भएको छैन । िश�ा िव�ान तथा �िव�ध
म��ालयले च.नं. ८३ िमित २०७८/३/२० को संघीय मामीला तथा सामा�य �शासन म��ालय, �संहदरबारलाई रा�� पित
शैि�क सुधार काय��म काया��वयनको लािग सम�वय र सहजीकरण स�व�धमा उ�ेख गरे अनुसार सबै �थानीय िनकायले
अनुरोध गरे अनुसार िनकासा भएको रकमको सही सदपुयोग गन� गराउने तफ�  स�व��धत िनकायले �यान पुरयाउनु पद�छ ।
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�स.नं. िव�ालयको नाम िनमा�ण काय� रकम

१ मे�म वराह मािव रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 1800000

२ शारदा आिव रा�� पित शैि�क सुधार काय��म 700000

ज�मा 2500000

१३.४ २१५ २०७७-१२-१७ िश�ण �सकाई अनुदानः अ�ेजी, िव�ान, गिणत िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान िश�क �यव�थापनका लागी जारी ग�रएको
िश�ण �सकाई अनुदान �यव�थापन काय�िव�ध २०७७ को दफा ६ अनुसार शु�य र एक दरव�दी भएका सामुदाियक आधारभुत
र मा�यिमक िव�ालयलाई िश�ण �सकाई अनुदान िश�कको �यव�था गरेको छ ।गाउँपा�लकाको िश�ा शाखामा अिभलेख
कायम भएका िश�कह�को स�व��धत िव�ालयले पेश गरेको तलवी माग फारामका आधारमा िनकासा गनु�पन� �यव�था छ ।
िश�ण �सकाई अनुदान िश�कह�को लागी ६ मिहनाको मा�सक �.३६,०००.०० का दरले �.,१२,७८,२००.०० एकमु�
िनकासा ग�रएको छ । िश�ा शाखाबाट िनय�ु� गरेको �माण र िव�ालयले पेश गरेको तलवी माग फाराम पेश गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा �.

१ फु�ोखु मािव-१० 432000

२ अिभयान मेमो�रयल मािव-५ 432000

३ �सतला मािव-५ 216000

४ भूमे आिव-५ 198200

ज�मा 1278200

१,२७८,२००

१३.५ ८२ २०७८-३-१ पा�पु�तक ख�रदः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/7८ को २.४.६.१ अनुसार �िव� त�या�सँग स�यापन
गराई यिकन सं�याका आधारमा दो�ो चौमा�सकिभ� िव�ालयह�लाई िनकासा िदने र यसरी िनकासा िदँदा पिहलोपटकमा.

१३६,४०५



https://nams.oag.gov.np25 of 75

िव.�ाथ� सं�याको ७५ �ितशत सं�याको मा� िनकासा िदने बाँक� २५ �ितशत रकम २०७८ बैशाखबाट शु� ह�ने शैि�क
स�को िवधाथ� भना� भएको िववरण, पा� यपु�तक ख�रद र िवतरण गरेको आधारमा नपुग ह�ने रकममा थप िनकासा िदन सिकने
�यव�था छ । िमित २०७८ आषाढमा िव�ालयह�लाई भना� भएका िव�ाथ�ह�को सं�या यिकन नगरी पुरै रकम भु�ानी
ग�रएको छ । यस पा�लकामा रहेका ५२ िव�ालयह� म�ये नमुना परी�णको �पमा २१ िव�ालयले पेश गरेको पाठयपु�तक
िवतरण भरपाई परी�ण गदा� िनकासा भएको रकम वरावरको ख�रद गरेको र िवतरण गरेको दे�खएन । िवतरण गरेको भरपाई
भ�दा बढी िनकासा भएको �.१,३६,४०६.०० असुल गनु�पन� �.
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क�ा िनकासा
सं�या

िवतरण भरपाई
सं�या

बिढ िनकासा
सं�या

पु�तक
दर

ज�मा कुल
ज�मा

�सज�ना आ.िव.-१ 15833

2 11 6 5 556.8 2784

3 7 4 3 580.8 1742

4 13 7 6 369.6 2218

5 14 7 7 408.1 2857

7 32 30 2 872.3 1745

8 41 36 5 897.6 4488

फु�ोखु मा.िव.-१० 0 0 24190

1 17 12 5 518.4 2592

3 18 16 2 580.8 1162

4 14 12 2 369.6 739.2

5 14 12 2 408.1 816.2

6 23 12 11 697.4 7671

8 22 17 5 897.6 4488

9 26 23 3 655.3 1966

10 33 26 7 679.4 4756

उमा मा.िव.-८ 0 0 11648

4 23 14 9 369.6 3326

8 13 6 7 897.6 6283
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10 14 11 3 679.4 2038

ल�मी आ.िव.-३ 0 0 2073

1 12 8 4 518.4 2074

�स� आ.िव.-६ 0 0 10495

1 12 7 5 518.4 2592

2 11 6 5 556.8 2784

6 23 18 5 697.4 3487

7 20 16 4 408.1 1632

�ानोदय मा.िव.-६ 0 0 4666

1 18 9 9 518.4 4666

उ�री आ.िव.-९ 0 0 3782

1 8 5 3 518.4 1555

2 6 2 4 556.8 2227

िहमालय मा.िव.-७ 0 0 13548

1 16 12 4 518.4 2074

2 20 14 6 556.8 3341

3 15 7 8 580.8 4646

6 22 17 5 697.4 3487

वालम��दर
मा.िव.-३

0 0 44457

1 52 31 21 518.4 10886
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2 32 25 7 556.8 3898

5 33 25 8 408.1 3265

6 39 27 12 697.4 8369

7 28 20 8 408.1 3265

8 35 20 15 897.6 13464

9 23 21 2 655.3 1311

�गितिशल
मा.िव.-४

5713

7 35 21 14 408.1 5713

कूल ज�मा 136405

१३.६ १२७ २०७८-३-२२ पु�तकालयमा आधा�रत पा�पु�तक ख�रदः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/८ को ३.२ अनुसार क�ा
११-१२ मा अ�ययनरत िव�ाथ�ह�का लागी पु�तकालयबाट नै पा�पु�तक लैजाने �याउने गरी �यव�थापन गन� �ित
िव�ालय �.५०,०००.०० एकमु� िदन सिकने र पाठय�म िवकास के��ले स�व��धत क�ाका लागी �वीकृत गरेको स�दभ�
सूची िभ�का पा�पु�तक िक�ुपन� �यव�था छ । िव�ालयह�लाई पा�पु�तक ख�रदको लागी �.५० हजारका दरले
िनकासा ग�रएको छ ।तप�सलको िव�ालयले पा�पु�तक ख�रद िवजक तथा पु�तकालयमा दा�खला गरेको �माण पेश गरेको
छैन । पाठय�म िवकास के��ले स�व��धत क�ाका लागी �वीकृत गरेको स�दभ� सूची िभ�का पा�पु�तक ख�रद गरेको
िवजक र पु�तकालयमा दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

२५०,०००
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�स.नं. िव�ालयको नाम रकम

१ �गितिशल मािव-४ 50000

२ माछापु�छ� े मािव-२ 50000

३ बहादरुे मािव-४ 50000

४ िवरेठाटी मािव-८ 50000

५ मे�मबराह मािव-१० 50000

ज�मा 250000

१४ पे�क� �यव�थापनः 
पे�क� फछ�टः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (४) अनुसार पे�क� �लने �यि� वा स�थाले काम स�प�
भएको िमितले १५ िदन िभ� पे�क� फछ�ट गनु�पन� �यव�था छ । काय�लयले उपल�ध गराएको फछ�ट गन� बाँक� पे�क�क� मा�केवारी म.ले.प.फा.नं. २११
अनुसार आ�थ�क वष�को अ��यमा फछ�ट नभइ बाँक� रहेको (म.ले.प.फा.नं. २११ मा समावेश नभएको समेत) पे�क� रकम �. २४६८९०००।- म�ये �.

१९४०००००।- �याद ननाघेको मोिवलाइजेशन पे�क� भएको र �. ३०६५०००।- आ.व. २०७८।८९ मा फछ�ट भएको �माण पेश ह�न आएकोले बाँक�
रहेको िन�न पे�क� �. २२२४०००।- िनयमानुसार फछ�ट गनु�पन� �.

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१४.१ सहायक मिहला िवकास िन�र�क िनम�ला कुवर (२०७८।३।२५) २४,०००

१४.२ आधारभूत �वा��य सेवा के�� िन.उ.स. (२०७७।४।१) २२,००,०००

२,२२४,०००

१५ �शासिनक खच�ः
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१५.१ त�या� अ�याव�धकः पा�लकाले भौ.९५-०७८।३।१८ बाट कृिष तथा पशुप�छी स�ब��ध त�यांक अ�याव�धक गन� काय�
कम�चारी माफ� त गराइ कम�चारीह�लाइ �.६१९५०। दिैनक �मण भ�ा भु�ानी गरेको छ । ��येक वष� त�या� अ�याव�धक
गन� काय� पा�लकाबाट ह�ने गद�छ । त�या�लाइ �यव��थत गरी िवगतमा के क�तो �थयो यस आ.ब मा कुन अव�थामा
देखापर् यो भिन तुलनागरेको पाइएन । त�या� संकलनलाइ �भावकारी बनाउने तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

१५.२ भु�ानी िदन बाँक�को क�चाबारी वेगर भु�ानीः आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम
३९(१३) मा चालु वष�को वजेटले नखामेको खच� �यहोनु� पन� उिचत आधार र पया�� कारण भएमा स�व��धत काया�लयले संल�
िवल भरपाई वमो�जमको रकम आगामी वष�मा भु�ानी िदने गरी महालेखापरी�कवाट ��वकृत ढाँचामा भु�ानी िदन वाँक�को
िववरण तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको सात िदनिभ� कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयवाट �मािणत गराई रा�नुपन�
�यव�था रहेको छ। संिघय काया�लयमा ज�तै �थानीय तहले पिन गत वष�को भु�ानी गन� �ायोजनाथ� आव�यक कानुनी
�यव�था गरी आ�त�रक िनय��ण �णालीको काया��वयन गनु�पन�मा पा�लकाले भौ.नं.३२४/०७८।२।८ बाट कम�चारीह�को
बैठक भ�ा वापत �.२४१०००।भु�ानी िदन वाँक�को क�चावारी वेगर नै भु�ानी िदएको िनयम स�मत नदे�खएको �.

२४१,०००

१५.३ िफ�ड भ�ाः नेपाल सरकार म��ीप�र�दको िनण�यवाट २०७१।०४।०१ दे�ख लागु ह�ने गरी अनुसुची ११ मा कम�चारीह�को
िफ�ड भ�ाको दर तोिकएको छ।पा�लकाले काय�पा�लकावाट िनण�य गरी गाउँपा�लकामा काय�रत �ािव�धक कम�चारीह�लाई
मा�सक िफ�ड भ�ाको दर तोिकएकोमा दरको तुलना�मक अ�ययन गदा� गाउँपा�लकाले िनण�य गरेको दर ४२५ �ितशत भ�दा
वढी रहेको पाइयो।पा�लकाले ��वकृत दरमा मा� तलव तथा भ�ा उपल�ध गराउनुपद�छ।
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�स
नं

पद कम�चारीको
नामथर

पा�लकाको िफ�ड
भ�ाको दर

अनुसुची ११
को दर

फरक दर
मा�सक

ज�मा भु�ानी भएको १०
मिहनाको

१ इ��जिनयर राजन गौतम ११५०० २७०० ८८०० ८८०००

२ खा पा स
टे

पु�य �साद
लािमछाने

९००० २२५० ६७५० ६७५००

३ सव
इ��जिनयर

िटकाराम
पौडेल

९००० २२५० ६७५० ६७५००

४ सव
इ��जिनयर

सुिमरन
वडगािम

९००० २२५० ६७५० ६७५००

५ सव
इ��जिनयर

मिनषा शा�य ९००० २२५० ६७५० ६७५००

ज�मा ३५८०० ३५८०००

यसरी मा�सक �पमा िफ�ड भ�ा िदने गरी िनण�य भएकोमा िफ�ड भ�ाको स�व�धमा संिघय कानुनसंग नवा�झने गरी �प�
मापद�ड वनाई खच� ले�नुपद�छ।पा�लकामा काय�रत �ािव�धक कम�चारी २० िक िम भ�दा टाढा िनयिमत �पमा गइरहनुपन�
भएकोले दिैनक �मण भ�ाको तुलनामा िमत�ययी ह�ने भएकोले गाउँसभा वाट िनण�य गरी िफ�ड भ�ा िदइएको काया�लयको
भनाई रहेको छ।

१६ कर स�ब�धमाः

१६.१ संझौता वेगर भाडा भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा�
�य�तो खच� पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। भौ.२३-०७७।६।२३ बाट २०७४ बैशाख
मिहना देखी २०७७ बैशाख मिहना स�म ३६ मिहनाको �ित मिहना �.१५००। का दरले �.५४०००। भु�ानी भएको छ ।
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काय�पा�लकाले िनण�य ग�र िवगत २०७४ साल दे�खएको घर भाडा भु�ानी िदनु िनयम स�मत दे�खएन । अतः भु�ानी
�कृयालाई �भावकारी बनाउन पा�लकाले िनयमको पालना गनु� पन� दे�ख�छ ।

१६.२ पा�र�िमक करः आयकरऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारबाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क
वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा भु�ानी गदा� आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदाताबाट करक�ी गनु�पन�
�यव�था रहेको छ। िन�नानुसारका कम�चारीले वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम करक�ी गरेको दे�खएकोले असुल गरी
राज�व दा�खला गनु�पन� �.

�.स. कम�चारीको नाम वािष�क आय कुल क�ी करयो�य आय ितनु�पन� कर ितरेको कर नपुग कर

1 ऋिषराम पौडेल 710258 211152 499106 4910 1631 3780

2 कमला थापा 676178 191016 485162 3516.2 0 3516

3 िव�द ुरानाभाट 710258 211152 499106 4419 1037 3382

4 व�ीनाथ सुवेदी 573938 101736 472202 2220.2 307 1913

5 यवुराज अ�धकारी 728478 149256 579222 15844.4 956 14888

6 बलराम भूगाइ 625058 110376 514682 6468.2 1857 4611

7 ठकुर �साद अ�धकारी 649518 101736 547782 9778.2 821 8957

8 ल�मण ब�ताकोटी 573938 101736 472202 2220.2 724 1496

ज�मा 42543

४२,५४३

१७ �वा��य तफ� ः 
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औषधी ख�रदः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा २० लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले
राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने तथा िनयम ८४ मा ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा�
िशलव�दी दरभाउप�को मा�यमवाट ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा पा�लकाको बजेट र शश�त अनुदानवाट �.१६२९३७९। को
औषधी खरीद गरेको मा �.८०६०७१ को �सलब�दी दरभाउ प�को मा�यमबाट र �.८२३३०८। को िविभ� स�लायस� सँग ख�रद गरेको छ। यस स�ब�धमा
दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार �न् ।
• आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट मुचु�का
उठाई रा�ने नगरेको कारण संझौतामा औषधीको अव�ध क�तीमा १८ मिहनाको ह�नुपन� भिन उ�ेख भएअनुसार औषधी �ा� भए नभएको एिकन नभएको,
• औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र अ�य�वाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
• पा�लका मातहत ह�ता�तरण गरी पठाएका औषधीह�को सदपुयोग स�व�धमा अनुगमन नभएको,

तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भए नभएको
एिकन गरी ह�ता�तरण तथा ख�रद ग�रएको औष�धको िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�ने तथा आ�थ�क वष�को अ��यमा बांक� रहेको औष�धह� �ज�मेवारी
सारी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

१८ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म

१८.१ ३९ २०७८-३-२७ िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण काय�ः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/७८ को ८.३अनुसार नमुना िव�ालय
गु�योजना अनुसार भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान �ित िव�ालय �.१ करोड दे�ख १ करोड ५० लाखस�म िदन सिकने
�यव�था छ । �स.नं.८.६ अनुसार अनुदान उपल�ध गराउदा िव�ालय र �थानीय तहबीच स�झौता गरी पिहलोपटक ५०
�ितशत र बाँक� रकम काय��गितका आधारमा उपल�ध गराउनुपन� �यव�था छ । िव�ालयह�ले आ�थ�क वष�को जे�
मसा�तस�म काय� स�प� गरी सोको जानाकारी �थानीय तहलाई र िश�ा िवकास तथा सम�वय ईकाइलाई िदनुपन� छ साथै
आषाढ १५ स�ममा काय� स�प� �ितवेदन तयार तथा �मािणत गरी एक �ित �थानीय तहलाई उपल�ध गराउनुपन� �यव�था
छ । माछापु�छ� े मािवलाई िव�ालय भौितक पूवा�धार िनमा�ण अनुदान �.१ करोड उपल�ध गराईएको छ । काय��म काया��वयन
पु��तकामा जे� मसा�तस�म काय� स�प� ग�रस�नुपन� र आषाढ १५ स�ममा काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन�मा आषाढमा
िनकासा ग�रएको छ । पिहलोपटक ५० �ितशत र बाँक� रकम काय��गितका आधारमा उपल�ध गराउनुपन�मा एकमु� �पमा
रकम िनकासा ग�रएको छ । भौितक पूवा�धार काय� समयमा स�प� गन� ग�र िनकासा िदनुपन� तफ�  तालुक िनकायले �यान

१०,०००,०००
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िदनुपन� र तोिकएको समयमै िव�ालयले भौितक पूवा�धार िनमा�ण काय� स�प� गनु�पन� दे�ख�छ । िव�ालय भौितक पूवा�धार
िनमा�ण स�प� भएको �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

१८.२ �धानम��� रोजगार काय��मः �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 िविभ� िनमा�ण काय� स�ालन
गरी कामका लागी पारी�िमकमा �. ६६,५६,८६१.०० खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध
गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । रोजगारदाताको खातामा �सधै रकम पठाउनुपन�मा
सिमितको खातामा पठाएको छ । रोजगारदाताको खातामा �सधै रकम पठाउनुपन�मा सिमितको खातामा पठाएकोले
काय�िव�धको पालना गरेको पाईएन । स�व��धत �िमकको हातमा पुर् याएर रोजगार �सज�ना गन� उ�े�य रहेकोमा उ� उ�े�य
अनुसार काय� गरेको दे�खएन । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा
दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै । िवप� वग�लाई रोजगार िदने र रोजगारदाताको खातामा नै रकम पठाउने काय�मा
सुधार ग�रनुपद�छ ।

१९ ठे�का �यव�थापनः

१९.१ सोझै ख�रदः 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� सोझै गन� 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 सोझै ख�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 सोझै ख�रद गन�
नह�ने उ�ेख छ ।भौ.५३-०७८।२।२१ बाट ५० �ितशत अनुदानमा �ला�ीक टनेल िहमालय �ला�ीक ट� ेडस� बाट
�.८१५६००।को खरीद गरी काया�लयबाट �.४३५००।भु�ानी भएको छ । सरकारको योगदान रहेको काममा सरकारको
िनयमको पालना गनु� पद�छ ।

१९.२ मु�य अिभवृ�ी करमा दता� नभएकोसँग ख�रदः मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ (क) मा सरकारी िनकाय,

साव�जिनक संघ, सं�था वा दता� भएको �यि�ले वािष�क एक लाख �पैयाभ�दा बढीको परामश� सेवा �लंदा दता� भएको �यि�संग
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मा� िदनु �लनु पन�छ भ�े �यव�था रहेको छ। पा�लकाले �यि�गत घटना दता� िकताव िड�जटाइजेसनको परामश� सेवा
इ�फो�यािट�स इ��ट�यूट माफ� त गराइ �.२६६४६४। भु�ानी गरेको छ । उ� फम� मु.अ.करमा दता� छैन। मु.अ.करमा दता�
नभएकोवाट परामश� सेवा ख�रद गनु� उिचत दे�खएन।

२० ठे�का �यव�थापनः

२०.१ काँडे भदौरे स�यान सडकः काँडे भदौरे स�यान सडक िनमा�ण गन� �. ४४८८९४८९।२३ को ल.इ. तयार गरी ठे�का नं.

ARM/W/B/2077/078/01 िनमा�ण काय� पगराउन िव�ुितय बोलप�कव मा�यामबाट िमितः २०७७।६।५ मा सूचना �काशत
गरेककोमा ८ वटा बोलप� पास भएको पाइयो । सबै भ�दा घटी �. २३३१३३८९।१० (मु.अ. कर र िप.एस. बाहेक) पेश गन�
नागाजु�न क��ट��सन �ा.�ल. बालजु काठमाड�को बोलप� �वीकृत गरी िमित २०७८।३।१५ स�ममा स�प� गन� गरी िमित
२०७७।८।२९ मा स�झौता भएकोमा िनमा�ण काय� स�प� भइ िनमा�ण �यवसायीलाई �. २२९६१४४९।५० भू�ानी भएको छ
। उ� रकम भू�ानी गदा� िप.एस. मा रहेको िवमा वापत �. ३५००००।- समेत भू�ानी भएकोमा िवमाको िवलभरपाइ तथा
अ�य कुनै पिन कागजात पेश नभएकोले िवमा िवल पेश गन� अ�यथा उ� रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

३५०,०००

२०.२ १५ सै�याको अ�पताल िनमा�णः यस गाउँपा�लकाको िढकुरपोखरी ��थत १५ सै�याको अ�पताल िनमा�ण गन� मु.अ.कर बाहेक
�. १४०४५४४९७।९१ को ल.इ. तयार गरी ठे�का नं. ARM/W/B/2077/078/02 को िनमा�ण काय� िव�ुितय बोलप�को
मा�यामबाट िमित २०७७।८।१५ मा सूचना �काशन गरेकोमा २७ वटा बोलप� दता� ह�न आएकोमा सबै भ�दा घटी �.

९७९४५७२०।- (मु.अ.कर. र िप.एस. बाहेक) कबोल गन� िशवशि� �स�न जे.िभ. पोखराको बोलप� िमित २०७७।१२।६ मा
�वीकृत भएको छ । मु.अ.कर र िप.एस. समेत �. ११३१७८६६४।०३ मा काय� गन�गरी २०७७।१२।९ मा स�झौता भएको
पाइयो ।उ� उ� िनमा�ण काय� िमित २०७९।३।२० स�ममा स�प� गनु�पन� उ�ख छ । िनमा�ण �यवसायलाई आ.व. २०७७।
०७८ मा मोिवलाइजेशन पे�क� वातप �. १९४०००००।- र �थम रिन� िवलबाट �. १०७९१५००।- समेत �.

३०१९१५००।- भू�ानी भएको छ । तोिकएको समय सीमा िभ� अ�पतालको िनमा�ण काय� स�प� गन� गराउने तफ�  िनमा�ण
�यवसायी तथा काया�लयले �यान िदनुपन� दे�ख�छ । साथै िप.एस. मा रहेको �यावटे�ट वापत �. ३८८०००।- समेत िवल वेगर
भू�ानी भएकोले �यावटे�टको िवल पेश गनु�पन� �.

३८८,०००

२१ �ज�सी तफ� ः
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२१.१ �ज�सी दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८(१) अनुसार �ज�मेवार �यि� आ�नो
�ज�मामा आएको सरकारी �ज�सी मालसामान भए सात िदनिभ� यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ ।
यस पा�लकाले ख�रद गरेका िन�न सामा�ीको दा�खला �माण पेश नभएकोले दा�खला �माण पेश ह�नुपन� �.

२,६३८,६८२
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�स.नं. गो.भौ.नं. र िमित िव�ालयको
नाम

ख�रद िववरण रकम

१ ११७-०७८/३/२१ �ी जन�ेमी
आ िव

लेनेभो �यापटप-२, �दर ि��टर-१, ३२ ई�च िटिभ-१, डेल
क��यूटर-१, ई�सन �ोजे�टर-१

317690

२ ११०-०७८/३/२० �ी च�डी
आ िव

डे�कटप क��यूटर-१, लेनेभो �यापटप-२, ३२ ई�च
िट.िभ.-१, �यानन कलर ि��टर-१, यूिपएस-१, �पीकर-१,

म��टप�ग-३

366989

११०-०७८/३/२० �ी च�डी
आ िव

अिफस दराज-१, नम�ते चेयर-१२, अिफस चेयर-१,

बुकरयाक-२, िमरर िवथ �टया�ड-२,अिफस टेवल-१, फायल
रयाक-१, क��यूटर टेवल-२,

120300

३ १११-०७८/३/२० �ी शारदा
आ िव

डेल क��यूटर-१, डेल �यापटप-१, �माट� बोड�-१, �पीकर-१,

�यानन ि��टर-१

275581

१११-०७८/३/२० �ी शारदा
आ िव

�टील दराज-१, अिफस चेयर-१, अिफस टेवल-२, अिफस
टेवल(चाईिनज)-१, रयाक-१, फायल रयाक-१, िमरर-१,

नम�ते चेयर-१, क��यूटर टेवल-२, �टीलदराज-१, लोकल
रयाक-१

144900

४ ११२-०७८/३/२० �ी बाकोट
आ िव

आई �� क��यूटर-२, लेनेभो �यापटप-१, �दर ि��टर-१,

�पीकर-१, ३२ ई�च िटिभ-१, यूिपएस-१, म��टप�ग-१

248222

११२-०७८/३/२० �ी बाकोट
आ िव

क��यूटर टेवल-२, अिफस चेयर-१, वुक रयाक (�लाईट)-१,

�लाि�क �टुल -५, िमरर िवथ �टया�ड-१, �टील दराज-१,

अिफस टेवल-१

74000

296400
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५ १४०-०७८/३/२३ धारापानी
मा िव

�यापटप-१, �ोजे�टर-२, एसर क��यटुर-१, १६ �जिव
पेनड� ाईभ-४, ए�स �याव �ोजे�टर-३, ३२ ई�च �माट�
िट.िभ.-१

१४०-०७८/३/२३ धारापानी
मा िव

लेनेभो �यापटप-२, ई�सन कलर ि��टर-१ 144600

६ १५९-०७८/३/२४ �ी शारदा
आ िव

अिफस चेयर-२५, दराज-१, टेवल-८ 194000

१५९-०७८/३/२४ �ी शारदा
आ िव

डे�कटप क��यूटर-८ 456000

ज�मा 2638682

२१.२ िक�स ख�रदः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/७८ को ९.१० अनुसार क�ा ६-८ का लािग िव�ाथ�ह� एिकन
गरी �ित िव�ालय �.५०००० का दरले अनुदान उपल�ध गराउने र पाठय�म िवकास के��बाट �वीकृत भएका गिणत,

िव�ान र अ�े�ज िवषयका सामा�ी �यव�था गरी िश�ण �सकाई सह�जकरण गनु�पन� �यव�था छ ।तप�सलका िव�ालयह�लाई
गिणत, िव�ान र अ�े�ज िवषयका सामा�ी �यव�थाका लागी �.५० हजारका दरले िनकासा ग�रएको छ । पाठय�म िवकास
के��बाट �वीकृत भएका गिणत, िव�ान र अ�े�ज िवषयका सामा�ी ख�रद तथा िव�ालयमा दा�खला �माण पेश गनु�पन� �.

२००,०००
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�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा �.

१ दगुा� भवानी आदश� आिव 50000

२ �स� आिव 50000

३ धारापानी मािव 50000

४ भूमे आिव-५ 50000

ज�मा 200000

२२ िविवध तफ� ः

२२.१ कृिष पकेट काय��मः भौ.१६५-०७८।३।२५ बाट ५०℅ लागत साझेदारीमा भैसीको साना �यवसायीक कृिष उ�पादन पकेट
काय��म अ�तग�त �गित भैसीपालन सिमितलाई �.२५०००००।अनुदान उपल�ध गराएको छ ।कृषक समुहले पेश गरेको
��तावमा उ�ेख गरेको िशष�कअनुसार खच� गनु� पन�मा कुनै िशष�कमा बढी र कुनै िशष�कमा कम खच� गरेको छ । अनुगमन/

िन�र�ण/पकेट �यव�थापन/काय� संचालन ढुवािन मा छु�ाइएको भ�दा �.२८१००। कम खच� भएको छ ।��ताव बनाउँदा
सिमितले वा�तिवकतामा आधा�रत भएर बनाउनु पद�छ साथै ��तावको आधारमा खच� गनु� पन� दे�ख�छ ।

२२.२ बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� �य�तो खच�
पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। भौ.८-०७८।३।१९ बाट ७५℅ अनुदानमा चापाकटर
मेसीन खरीद भएकोमा िन�न कृषकह�ले पेश गरेको िवलको आधारमा ७५℅ अनुदान उपल�ध गराउन् पन�मा बढी भु�ानी ह�न
गएकोले बढी भु�ानी रकम स�ब��धत सँग असुल गरी गाउँपा�लका खातामा दा�खला गनु� पन� �.

६,५७२
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�.सं कृषकको नाम पेश भएको िवल ७५℅ अनुदान रकम भु�ानी भएको बढी भु�ानी

1 गोपाल के.सी 35000 26250 27893 1643

2 दगुा� कुमारी पौडेल 35000 26250 27893 1643

3 िनलम के.सी 35000 26250 27893 1643

4 भानुभ� दाहाल 35000 26250 27893 1643

ज�मा 6572

२२.३ काय��मको उ�े�य िवप�रत खच�ः कुनैपिन काय��मको खच� गदा� सो काय��मको उ�े�यर मम� अनुसार खच� गनु� पन� ह��छ ।
पा�लकाले भौ. नं. १७०-०७८।३।२७ बाट पा�लका अ�तग�त ग�रिव िनवारणको लािग लघुउ�म िवकास काय��ममा
�.२५२१७७। खच� गरेकोछ । उ�िमह�लाई ता�लम संचालन गनु� पन�मा पा�लकाले बैठक भ�ा �.१८७५००। र िविवध
खाजा खच� �.६४६७०। गरी ज�मा �.२५२१७०। भु�ानी भएको छ । ता�लम संचालन गनु� पन� बजेटले बैठक भ�ा र खाजा
खच� गनु� उिचत दे�खएन । यस �कारको खच� िनय��ण गरी काय��मको उ�े�य अनुसार काय��म ग�रनु पद�छ ।

२२.४ कृिष अनुदानः पा�लकाले संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत चालु काय��मवाट देहायवमो�जम कृिष तथा पशु अनुदान उपल�ध
गराएको छ।यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ।
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�स नं भौचर नं िववरण रकम

1 १६-०७७।८।२९ �याउको िबउ ५० �ितशत अनुदान ३४५००

2 ३१-०७७।११।११ िहउदे फलफुल िब�वा िवतरण ५०% अनुदान १४०५००

3 ५३-०७७।२।२१ �ला��टक �सटमा ५०% अनुदान ४०००००

४ ४६।०७८।२।९ ५० �ितशत जनसहभािगतामा मौरी िवतरण २५००००

५ १३।०७७।८।२५ ५०% अनुदान आलुको िवउ िवतरण ८०४०००

६ ८।०७७।७।३ ५० �ितशत अनुदानमा हाते �ा�टर ७३७५००

७ ४६।०७८।२।९ ५० �ितशत जनसहभािगतामा मौरी िवतरण ५०५०००

८ ५।०७७।७।३ मौसम अनुसारको तरकारी िबउ िवतरण ४८६८६०

अनुदान वाट �ा� लाभको िव�लेषण गरी आगामी िदनमा अनुदानको काय��म संचालन गनु�पन� दे�ख�छ । अनुदान रकम िविभ�
त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह�दा
ठुला अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष पेशालाई आकिष�त गनु�पन� दे�ख�छ । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो
(संघ, �देश तथा �थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन तयार गनु�पन� दे�ख�छ ।
कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद�
आइरहेको छ । पा�लकाले कृिष �े� तथा पशु �े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेमा मा� अनुदान िदने नीित
तय गनु�पन�मा वीमा गन� गराउने तफ�  पा�लकाले �यान निदइ अनुदानका काय��म मा� स�ालन गरेको दे�खयो । एक सरकारले
�याएको नीितलाइ अक� सरकारले सहयोग गन� गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ ।

२२.५ बढी दरमा खरीदः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� �य�तो
खच� पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । िन�न भौचरबाट िहउँदे घाँसको िवउ खरीद गदा�
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�ज�ा दर रेट भ�दा बढी दरमा ख�रद ग�र भु�ानी ह� ँदा पा�लकालाई �.१३५४०। बढी �ययभार पन� गएको छ ।

भौ.िमित भु�ानी �लने �य�� घाँसको नामा ख�रद
दर

�ज�ा
दर

प�रमाण फरक
दर

बढी
भु�ानी

60-
078/3/7

मया�ङचे गौ फम� तथा कृिष
उपज के��

िटओसे�टी (मकै
चरी) िवउ

130 120 1354 10 13540

318-
077/3/27

�ला�ट नेपाल नस�री ओखर िव�वा खरीद 600 100 500 400 200000

ज�मा 213540

२३ िविवधः

२३.१ बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� �य�तो खच�
पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। भौ.१६-०७८/८/२९ बाट ५० �ितशत अनुदान �याउ
िवउ ख�रद काय��ममा �.५४०००। को िवल पेश गरेकोमा सो रकमको ५० �ितशत �.२७०००। भु�ानी ह�नु पन�मा
�.२९५००। भु�ानी भएकोले काय��म संचालक मनोज कठायतलाई बढी भु�ानी भएको �.२५००। असुल गरी गाउँपा�लका
खातामा दा�खला गनु� पन� �.

२,५००

२३.२ भरपाई वेगरको खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� �य�तो
खच� पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ। देहायका काय�को भु�ानीमा भरपाइ पेश नभएकोले
भरपाइ पेश गनु�पन� �.

७५२,२१९
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भौ.न
िमित

�यहोरा रकम

171-
078/3/27

�ित�पधा�मा छनौट भएका �यवसाय िवकास सेवा �दायक सं�थाह� माफ� त लघ् उम िवकास
मोडलमा नयाँ लघु उिम �सज�ना गन� िशष�कबाट �.४९६०००। गोशली िडपाट�मे�ट �टोस� �ा.�ल
लाई भु�ानी िदइएको मे�सन ह�ता�तरण गरेको भपा�इ नभएको �.

496000

187-
078/3/30

�वा��य मसल�द तथा काया�लय सामा�ी िशष�कबाट �.१०२८८०। भु�ानी गरेकोमा खरीद
ग�रएको छाता, झोला ह�ता�तरण गरेको भपा�इ पेश नभएको

102880

247-
078/3/9

सभा स�ालन खच� िशष�कबाट �.२४००००। भु�ानी ग�रएकोमा ज�मा �.२३००००। को िवल
भपा�इ पेश भएकोले नपुग �.१००००। भपा�इ पेश गनु� पन� र�.

10000

100-
077/9/28

सभा स�ालन खच� िशष�कबाट �.१२००००। भु�ानी गरेकोमा �.११२०००। को मा� भपा�इ
भएको नपुग �.

8000

330-
078/3/29

छाता, रेनकोट, झोला लगायतका सामा�ी खरीद गरेकोमा िवतरण भपा�इ पेश नभएकव � 135339

ज�मा 752219

२३.३ भु�ानीमा करः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले
देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े �.५३४०।अि�म कर क�ी गरेको छैन ।क�ी नै नगरेको तथा कम क�ी गरेको रकम
असुल गरी दा�खला ह�नुपन� �.

१५,३८२
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गोभौनं./

िमित
िववरण भु�ानी

रकम
करको
दर ℅

दा�खला
गनु� पन�
कर

दा�खला
गरेको
करम

कम
कर
रकम

53-
078/2/21

५० �ितशत अनुदानमा �लाि�क टनेल खरीद 815600 1.5 12234 5612 6622

5-
078/3/6

५० �ितशत अनुदान वोका िवतरण 200000 1.5 6000 3795 2205

144-
078/3/23

घा��ुक बा�ापालन समुहमा �ार��भक अनुगमन
भ�ा भु�ानी

18000 15 2700 0 2700

108-
077/10/7

�ािव�धक सहायता सेवा करार छनौटमा खाजा
खच� नगद िवतरणा कर क�ा नगरेको

25700 15 3855 0 3855

ज�मा 15382

२३.४ अनु�पादक खच�ः साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय
बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा िन�नानुसार �.१२७६८२६। खच� लेखी भु�ानी गरेको छ। य�तो खच�मा िमत�यियता
कायम ग�रनुपछ� ।
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भौ.िमित खच�को िववरण भु�ानी रकम �

51-077/7/25 नयाँपुल ��थत नयाँपुल �हरी चौक�मा कोट मौला पुजा 6000

181-077/12/25 �िवण गु�� गायन �ितयोिगता 718597

133-077/10/21 वडा नं.३ को मौला पुजा 50000

176-077/12/24 �ज.िप कोइराला फाउ�डेशन आ�थ�क अनुदान 70000

177-077/12/4 िदगो मिहला िवकास वचत तथा ऋण सहकारी स�था 5000

241-078/3/1 मौला पुजा 72399

244-078/3/7 वडा नं.१ मा नौमितबाजा संर�णको लािग बाजा खरीद 102830

293-078/3/21 अ�य मेला पव� महो�सव टइगर �ुप अफ पोखरा नेपाल 100000

321-078/3/27 शुभ मंगलम् नौमती बाजा उ.स नौमित बाजा खरीद 102000

338-078/3/30 का�क� �ज�ा भ�लवल संघलाई अनुदान 50000

ज�मा 1276826

२३.५ बढी भु�ानीः काय�संचालन िनद�िशका २०७७ को ७.१५.१.४(ख) मा सहायक �तरको ता�लम संचालन गन� काय� प� र
��तुितकरण भु�ानी िदने �यव�था छ । �थािनय राज प�मा िन�नानुसार िदनिम�ने उ�ेख गरी िन�न भौचरह�बाट
काय�संचालन िनद�िशकामा भएको �यव�था िवप�रत बढी भु�ानी �.४८४५०। असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

३८,२५०
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ता�लमको नाम �िश�कको नाम भु�ानी
ह�नु पन�
दर

भु�ानी
भएको
दर

क�ा
संचालन
सं�या

फरक
दर

बिढ
भु�ानी
कर
पछी

भौ.32-077/11/11 बाट ३ िदपने बेमौसमी
तरबारी खेित स�ालन काय��ममा �ितवेदन
लेखनमा बढी भु�ानी

बाबुराम पौडेल 2000 3000 100 850

१४४-३/२३ बाट घा��ुक बा�ापालन समुहबाट
अनुगमन भ�ा भु�ानी

यवुराज
अ�धकारी

1000 2000 1 1000 850

बलराम भुगाई 1000 2000 1 1000 850

मनवज कठायत 1000 2000 1 1000 850

ऋिषराम दाहाल 1000 2000 1 1000 850

ठाकुर �साद
अ�धकारी

1000 2000 1 1000 850

बलबहादरु राना 1000 2000 1 1000 850

�ललाधर
अ�धकारी

1000 2000 1 1000 850

39-077/12/19 पा�लका �त�रय बा�ा पालन
ता�लम �िश�ण

ऋिषराम दाहाल 1500 2000 1 500 425

बुि�माया लुइटेल 1500 2000 1 500 425

1500 2000 2 1000 850
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�ललाधर
अ�धकारी

27-077/10/26 बाट पा�लका �त�रय भैसीपालन
ता�लम

यम �साद
अ�धकारी

1500 2000 1 500 425

बलबहादरु राना 1500 2000 2 1000 850

बुि�माया लुइटेल 1500 2000 1 1000 425

ऋिषराम दाहाल 1500 2000 2 1000 850

199-078/1/15 सहकारी बैक तथा िवि�य
सं�था �व��न काय��म

यवुराज
अ�धकारी

1500 2500 1 1000 850

ठाकुर �साद
अ�धकारी

1500 2500 2 1000 1700

सूय� �साद
ितिम��सना

1500 2500 1 1000 850

78-077/8/30 बाट मेलिमलाप कता�ह�को लािग
पुनता�जगी ता�लम संचालन

यवुराज
अ�धकारी

1500 5000 2 3500 5950

अ�धव�ा ह�र

�साद प�डीत

2100 5000 6 2900 14790

ठाकुर �साद
अ�धकारी ता�लम
संयोजक

300 1500 3 1200 3060
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ज�मा 38250

२४ लाभ�ाही समुदायबाट ख�रदः

२४.१ अनुगमन नभएका योजनाह�ः �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६(ख) अनुसार योजना तथा काय��मको
अनुगमन तथा सुपरीवे�ण गरी �ितवेदन वठैकमा पेश गन�पन� �यव�था छ । दश लाख भ�दा बढी लागत अनुमान भएका
योजनाह� म�ये नमुना परी�णको �पमा परी�ण गदा� तप�सलका योजनाह� अनुगमन तथा सुपरीवे�ण गरी �ितवेदन पेश
गरेको दे�खएन । �ज�मेवार पदा�धकारीले योजना अनुगमन नगदा� योजना काया��वयनमा भएको खच�को सिह सदपुयोग नह�न
स�ने तथा वा�तिवक योजनामा लगानी नह�न स�ने ह��छ । उपल�धी मापन ह�ने गरी काया��वयन भएका योजनाह�को िनर�तर
�पमा �भावकारी अनुगमन गरी �ल�खत �ितवेदन तयार गनु�पन� दे�ख�छ । िन�न योजनाह�को काय��म स�ालन स�ब�धमा
अनुगमन भएको पाइएन ।
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�स.नं भौ.नं. र िमित योजनाको नाम लागत
अनुमान

मू�या�न खच� �.

१ ५६-०७७/१०/१२ िढकुरपोखरी धारापानी भदौरे �ािमण सडक 1667477 1680085 1500000

२ ६०-०७७/१०/१२ हाईवे झोवा� ह�द ैस�यान बाटो 1667074 1667570 1500000

३ ६६-०७७/१०/१९ ढोटने खोला ढाके सवजु� �ािमण सडक 1111996 1112176 1000000

४ ९५-०७७/११/६ छिव �मृित – �स�ले �ािमण सडक 1111749 1114908 1000000

५ १४५-०७७/१२/१९ ित�यान खानेपानी योजना 1112022 1113968 1000000

६ २६५-०७८/३/६ वडा नं.११ अ�पूण� आधार िशिवर पदमाग� 3002309 3144755 2700000

७ ३३०-०७८/३/२२ छो�ो� खानेपानी िनमा�ण 1123953 1124022 1010000

८ ३३७-०७८/३/२३ नागडाडा -अ�धकारी डाडा- काक�को
टहरा सडक

5557723 5563470 5000000

ज�मा 16354303 16520954 14710000

२४.२ उपभो�ा सिमित माफ� त सरकारी भवन िनमा�ण काय�ः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६४ को दफा ४४ मा िमत�ययीता,
गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि� ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मू�य उ�े�य नै रोजगारीको �ृजना गन� र लाभ�ाही
समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा �य�तो आयोजना उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रन सिकने उ�ेख छ साथै साव�जिनक
ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काय� गराउन सिकने �यव�था छ
।तर तप�सलमा उ�े�खत योजनाह� उपभो�ा सहभागी नह�ने काय�मा पिन उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराईएको पाईयो ।
सरकारी काया�लय (वडा काया�लय) िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त �.१ करोड ८३ लाख ७५ हजारको गराईएको छ ।
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उ� काय� वोलप�को मा�यमबाट �ित�पधा��मक िव�ध अपनाई गराउन सकेको भए कम लागतमा िनमा�ण काय� ह�न स�ने
दे�ख�छ । यसरी उपभो�ा ��य� �पमा सहभागी नह�ने काय�मा उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ ।

भौ.नं . र िमित योजनाको नाम िबल सं�या िवल रकम खच� रकम

९-०७७/६/२१ वडा नं.१ भवन िनमा�ण काय� �थम रिन� िवल 2214498 2014498

१२-०७७/१२/२६ वडा नं.३ भवन िनमा�ण काय� �थम रिन� िवल 2148345 1948345

३६-०७७/८/२९ वडा नं.३ भवन िनमा�ण काय� दो�ो रिन� िवल 1568893 1068893

५३-०७७/९/२९ वडा नं.५ भवन िनमा�ण काय� दो�ो रिन� िवल 1302765 902765

७६-०७७/१०/२१ वडा नं.८ भवन िनमा�ण काय� �थम रिन� िवल 2157852 1526282

१०७-०७७/११/१९ वडा नं.१ भवन िनमा�ण काय� दो�ो रिन� िवल 1423659 873659

२०९-०७८/२/२ वडा नं.४ भवन िनमा�ण काय� �थम रिन� िवल 3840378 3072303

२३०-०७८/२/२० वडा नं.१ भवन िनमा�ण काय� अ��तम रिन� िवल 285749 611843

४०१-०७८/३/२७ वडा नं.४ भवन िनमा�ण काय� दो�ो रिन� िवल 763065 650000

४३०-०७८/३/३० वडा नं.४ भवन िनमा�ण काय� �थम रिन� िवल 2670350 2136280

ज�मा 18375554 14804868

२४.३ हेभी इ��वपमे�टको �योगः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा
सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी
�योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी
मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक
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िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश िपच कालोप�े
सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजना उपभो�ा सिमितह� माफ� त डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन
�योग गन� गरेको पाइयो । तर िनयमावलीको �यव�था अनुसार स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई काय�पा�लकाको
काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।हेभी ई��वपमे�ट �योग भएको
केही योजनाह� िन�न रहेका छन् ।

�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम मू�याकंन रकम हेिभ ई�यूपमे�टमा खच�

१ १००-०७७/११/१७ केजो�-सनुखानी मोटरबाटो िनमा�ण 1112484 1005000

२ ११७-०७७/१२/१ ढावा-तोमजु�- �ािमण सडक 556755 293800

३ १६९-०७८/१/६ म��यू साम�� मोटरबाटो 2223789 2300000

४ ४३१-०७८/३/३० भैपोखरी-डीलबाटो-�स�ले मोटरबाटो 338122 280500

ज�मा 4231150 3879300

२५ न�स�को �योग (गाउँपा�लका)

२५.१ तोिकएको न�स� भ�दा फरक दरमा भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार
साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी
िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।Norms for rate analysis of

road and bridge works 2075 को न�स� Stone masonary 1:4 (S.N.26.3 B, page 26.1 ) �योग गनु�पन�मा डो�लको
न�स� S.N.38.8, clause-(A-C) �योग गरेको छ ।उ� काय�कोलागी तप�सलको योजनामा डो�लको न�स� �योग गरेको
कारणले अद� कामदार बढी सं�या र वालुवा, �समे�टमा बढी परीमाण खच� भएको छ । तप�सलको योजनामा फरक न�स�
�योग भएको कारणले बढी भु�ानी भई �ययभार पन� गएको दे�ख�छ ।बिढ �ययभार पन� गएको रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन�
�.

१३१,७७४
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�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय�
परीमाण

भु�ानी दर ह�नुपन�
दर

बढी
भु�ानी
दर

१ १४२-०७७/१२/११ माझगाउ-भ�चेक-ला��ुक बाटो 16.31 9423.9 9139.29 4642

२ १७९-०७८/१/९ ढावा हाईजु� सडक ��रो�ती 16.36 9344.51 9068.99 4508

३ २००-०७८/१/२६ बासखक�  झारखक�  लामाचौर बाटो 26.45 9421.5 9137.03 7524

४ २३२-०७८/२/२१ धौलािगरी गेट-नयापूल घाट �ािमण
सडक

52.35 9518.74 9195.23 16936

५ ३२०-०७८/३/२१ मुलु�खोला क�भट� िनमा�ण 30.6 11232.68 10907.2 9960

६ ३२८-०७८/३/२२ हाईजु� िभि� मोटरबाटो 84.38 8229.69 0 694421

७ ३३७-०७८/३/२३ नागडाडा -अ�धकारी डाडा-
काक�को टहरा सडक

29.37 8759.42 8321.59 12859

८ ३७२-०७८/३/२४ धा�ले कोटगाउँ मोटरबाटो 73.76 9160.22 8774.25 28469

संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत
काय��म

0

९ १६-०७८/३/१७ िच�लेकुना म�वा वेशी िवरेठाटी
सडक

123.73 8241.89 7925.68 39125

१० २२-०७८/३/२० सावेत च�डीमाग� मोटरबाटो 38.03 8792.28 8588.46 7751

ज�मा 131774
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२५.२ तोिकएको न�स� भ�दा फरक दरमा भु�ानीः Norms for rate analysis of road and bridge works 2075 को न�स� PCC.

work for structure 1:2:4 M 15 (S.N.20.2, page20.1) �योग गनु�पन�मा डो�लको न�स� S.N.41.11(A) �योग गरेको छ ।
उ� काय�को लागी उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रएका तप�सलको योजनामा डो�लको न�स� �योग गरेको कारणले अद�
कामदार बढी सं�या र वालुवा, �समे�टमा बढी परीमाण खच� भएको छ । फरक न�स� �योग भएको कारणले बढी भु�ानी भई
बढी �ययभार पन� गएको दे�ख�छ ।बिढ �ययभार पन� गएको रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

५५५,९२०
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�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय�
परीमाण

भु�ानी दर ह�नुपन� दर बढी
भु�ानी

१ ३५-०७७/८/२५ िदप बुढाघर कैडले �ािमण सडक 46.63 12156.47 11635.33 24301

२ ५६-०७७/१०/१२ िढकुरपोखरी-धारापानी-देउराली
सडक ��रो�ती

88.5 12312.6 11782.01 46957

३ ६०-०७७/१०/१३ हाईवे झोवाङ्-स�यान बाटो
�तरो�ती

98.81 12110.94 11573.97 53058

४ ६६-०७७/१०/१९ ढोटने खोला-सबजु� �ामीण
सडक

47.26 12380.38 11864.06 24401

५ ११२-०७७/११/२० �गितमाग� बाटो ढलान 53.72 12086.96 11548.86 28907

६ १२५-०७७/१२/२ िदप बुढाघर कैडले �ािमण सडक 50.66 12192.63 11672.26 26362

७ १४३-०७७/१२/१९ माझगाउ-म�चेक-ला��ुक बाटो 87.95 12540.33 12027.44 45109

८ १९८-०७७/१/२६ िवरेठाटी-ितखेढु�ा-घोडेपानी मु��
माग�

44.82 13008.24 12483.33 23526

९ २६०-०७८/३/६ तमु मोह�रया �ािमण सडक 34.6 12591.04 12057.26 18469

१० २९२-०७८/३/१७ िवरेठाटी-ितखेढु�ा-घोडेपानी मु��
माग�

58.87 12730.12 12199.33 31248

११ ३३७-०७८/३/२३ नागडाडा -अ�धकारी डाडा-
काक�को टहरा सडक

275.07 12225.08 11705.41 142946
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१२ ३७२-०७८/३/२४ धा�ले कोटगाउँ मोटरबाटो 23.74 12822.84 12294.04 12554

१३ ३९५-०७८/३/२७ िढकुरपोखरी चुिहने पहरो सडक 68.71 12185.67 11665.16 35764

१४ ४०४-०७८/३/२८ प�थर मराईचे काडे ध�पुस सडक 92 12245.14 11785.16 42318

ज�मा 555920

२५.३ संिघय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म
तोिकएको न�स� भ�दा फरक दरमा भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार
साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक जापजाँच गरी नापी
िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।Norms for rate analysis of

road and bridge works 2075 को न�स� PCC. work for structure 1:2:4 M 15 (S.N.20.2, page20.1) �योग
गनु�पन�मा डो�लको न�स� S.N.41.11(A) �योग गरेको छ ।उ� काय�कोलागी तप�सलको योजनामा डो�लको न�स� �योग गरेको
कारणले अद� कामदार बढी सं�या र वालुवा, �समे�टमा बढी परीमाण खच� भएको छ । फरक न�स� �योग भएको कारणले बढी
भु�ानी भई बढी �ययभार पन� गएको छ ।बिढ �ययभार पन� गएको रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

१५४,७८५



https://nams.oag.gov.np56 of 75

�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय�
परीमाण

भु�ानी दर ह�नुपन� दर बढी
भु�ानी

१ १-०७७/९/२८ िदप बुढाघर कैडले �ािमण सडक 48.03 12192.63 11672.26 24993

२ ३-०७७/१०/१६ वडा नं.१ छिव �मृित �स�ले बाटो 58.3 12375.65 11847.16 30811

३ ५-०७८/१/१५ धोितखोला-लुएरा सडक 54.08 12061.95 11523.36 29127

४ ७-0७८/१/२७ िढकुरपोखरी-धारापानी-देउराली
सडक ��रो�ती

66.15 12303.79 11773.89 35053

५ ११-०७८/३/७ तमु मोहो�रया �ािमण सडक 26.99 12591.04 12057.26 14407

६ १४-०७८/३/१७ भदौरे �ेमव�ती मोटरबाटो 39.68 12489.3 11975.35 20394

ज�मा 154785

२६ जनसहभािगता माफ� त काय�ः

२६.१ �थानीय पूवा�धार िवकासः �थािनय पूवा�धार िवकास िनयमावली,२०७७ को िनयम १५ अनुसार काया��वयन ग�रने
आयोजनाको अनुगमन गन� �ज�मेवारी संयोजकको ह�ने र संयोजकले काय��म �भावकारी वनाउन एक जना �ितिन�ध
अनुगमनको लागी तो�न स�ने �यव�था छ । यसरी तोिकएको �ितिन�धले अनुगमन गरी स�व��धत �थानीय तह, िनद�शक
सिमित, र संयोजकलाई िनयिमत �पमा �ितवेदन िदनुपन� �यव�था छ । तप�सलको योजना स�ालनको लागी
�.१,०५,२६,५१२.०० भु�ानी ग�रएको छ । उ� योजनाको काया��वयनका स�व�धमा अनुगमन गरी �थानीय तह, िनद�शक
सिमित, र संयोजकलाई िनयिमत �पमा �ितवेदन िदएको दे�खएन । जसले गदा� काय��म काया��वयनलाई �भावकारी बनाउन
सिकएन । िनयिमत �पमा अनुगमन गरी �ितवेदन �दान ग�रनु र �ितवेदनले िदएका सुझाव स�व��धत उपभो�ा सिमित,

िनमा�ण �यवसायी र �थानीय तहले काया��वयन ग�रनुपद�छ ।
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�स.नं. योजनाको नाम काय�स�प� रकम भु�ानी रकम

१ छिव �मूित �स�ले भ�ारी �ािमण सडक 1109245 970000

२ िदप बुढा घर कैडले �ािमण सडक 1103623 970000

३ िढकुरपोख�र धारापानी भदौरे रा�जा �ािमण सडक 1089821 970000

४ �या�डाडा भदौरे �ेमव�ती एवं मोदी देिव�थान �ािमण सडक 879332 879332

५ धोितखोला लुएरा सडक एवम िग�रचोक �ािमण सडक 1104411 970000

६ का�लका म��दर िनमा�ण र �ानोदय आधारभुत क�पाउ�ड वाल िनमा�ण 1112702 970000

७ िच�लेकुना म�वा वेशी साउनेकुना िवरेठाटी �ािमण सडक 1104506 970000

८ िचम�� तमु मोहो�रया जाने �ािमण सडक 1107339 970000

९ सावेत मोटरबाटो �तरो�ती 1113234 970000

१० जन�ेमी आिव र मे�म बराहमािव 1186834 970000

११ कलडाडा मत�यू उरी स�ो� �ािमण सडक 1028484 917180

ज�मा 11939531 10526512

२६.२ पा�लकाको ��वकृत दररेट: साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ तथा िनयमावली २०६४ को िनयम १० अनुसार िनमा�ण काय�का
लागत अनुमान नेपाल सरकार�ारा �वीकृत नमश� र स�ब��धत �ज�ा दररेटको आधारमा तयार गन� उ�ेख छ । पा�लकाले
�थानीय सरकार स� चालन ऐन २०७४ को प�र�छेद ३ को दफा १३(१) अनुसार आ�थ�क वष� २०७७।७८ को पा�लकाको
दररेट �वीकृत गरेको छ । उ� पा�लकाको ��वकृत दररेटमा �िमकको दर आ�थ�क वष� २०७७।७८ को ��वकृत �ज�ा दररेट
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भ�दा बिढ छ । अद� �िमकमा �ित �य�� �.३५ �ज�ा दररेट भ�दा बिढ दर परेको दे�ख�छ । �ज�ा दररेट िनधा�रण गदा�
सम� �ज�ाको भौगो�लक अव�थालाई म�यनजर गरेर िनधा�रण गन� ह�नाले पा�लकाले पिन सोिह आधारमा दररेट िनधा�रण गरी
िवकास िनमा�ण काय�लाई िमत�ययी बनाउने तफ�  �यान पुया�उनु पन� द�ख�छ ।

२६.३ ५४ २०७७-१०-४ जन�मदानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण
काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा रहेको मु�य अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको
अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।उपभो�ा सिमित गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�व�धी काय�िव�ध
(ग�डक� �देश), २०७५ को दफा ६ अनुसार �संचाई, जलउ�प� �कोप �यव�थापन, सडक िनमा�ण, भवन व�ती
�यव�थापनमा उपभो�ा सिमितले स�झौता गन� गरी स�झौता रकमको क��तमा १० �ितशत रकम लागत सहभािगता ह�नुपन�
�यव�था छ ।म��यूउरी �ािमण सडक िनमा�ण काय� स�प� गदा� मू�या�न रकमको १० �ितशत अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी
िदनुपन�मा अनुपाितक क�ी नगरी भु�ानी ग�रएको छ। उपभो�ा सिमती र �थानीय िनकायबीच योजना स�झौता भएको
१०.०३ �ितशत जन�मदान ह�ने उ�ेख छ । उ� योजनाको मू�या�न िवल �.३००१०३.०० को १० �ितशत
�.३०९१०.०० अनुपाितक क�ी गरी �.२६९१९३.०० भु�ानी गनु�पन�मा �.३०००५३.०० भु�ानी ग�रएको छ ।
अनुपाितक क�ी नगरेको कारणले �.३०८६०.०० बढी भु�ानी भएको दे�ख�छ । यसरी बढी भु�ानी भएको रकम असूल
ह�नुपन� �.

३०,८६०

२७ उपभो�ा सिमित तफ� ः

२७.१ झोलंुगे पुल िनमा�णमा लागतको बाडफाँडः झोलु�े पुल �े�गत काय��म िनद�िशका, २०६६ को प�र�छेद ९ को बुदाँ नं. ९.७ मा
झोलु�े पुल �े�गत काय��म अ�तग�त संचा�लत कय��मको लािग सरोकारवालाह�को कूल लागतमा (ल�ा र वु�डग ि��स
समेत) छोटोत�रको नयाँ िनमा�णमा नेपाल सरकार �े�गत काय��मको ९२℅, स�व��धत पा�लकाको ६ �ितशत र समुदायको
योगदान बढीमा २ �ितशत गरी १०० �ितशत लागत �यहोनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस आ.व.मा झोलु�े पुल िनमा�ण
गरेकोमा संझौतामा पा�लकाको समपुरक कोषबाट ६ �ितशत रकम �यहोन� भिनएता पिन िन�नानुसारका झोलु�े पुल िनमा�णमा
संझौता बमो�जमको ६ �ितशत रकम समपुरक कोषवाट खच� नगरी संिघय काय��मवाट नै खच� भएको पाइयो । यसरी खच�
भएको रकम िफता� दा�खला गनु�पन� �.

२७१,६९९
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�.स. योजनाको नाम यस वष�को भु�ानी गा.पा.को ६ �ितशतले ह�ने रकम कैफ�यत

१ ता�चोक बेशी लामाखेत झो.पु िनमा�ण 1648000 98880

2 सबेत मौजा खोला झो.पु िनमा�ण 1313862 78831

3 घ�े खोला झो.पु िनमा�ण 1566460 93988

ज�मा 4528322 271699

२७.२ नाग�रक आवाश काय��मः सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काया�िवधी २०६७ को अनुसूची ३ बमो�जमको �ािव�धक
�ितवेदन पेश गनु�पन� �यवग�था छ । पा�लकाबाट यस आ.ब मा ८१ जना लाभ�ािहह�लाई �.३००००। का दरले �थम र
दो�ो िक�ताको �.२४३०००० भु�ानी भएको छ भने भौ.१८३-०७८।३।२९ बाट ५ लाभ�हीह�लाई अ��तम िक�ता
�.२००००। का दरले �.१०००००। भु�ानी िदएकोमा अनुसुची-३ बमो�जमको �ािव�धक �ितवेदन पेश ह�न नआएकोले
�ितवेदन पेश गनु� पन� �.

१००,०००

२८ सामा�जक सुर�ा तफ� ः

२८.१ भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको
िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�ाव�धक गरी
लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा
स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक
सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत
अ�ाव�धक नगरी यो वष� �. १०८८९९९४०।- खच� गरेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार सबै भ�दा बढी भ�ा िवतरण
ग�रएको ३ वटा वडाह� वडा नं . ३,४ र ११ को परी�ण ग�रएको छ । परी�णबाट दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार उ�ेख
ग�रएको छन्ः
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२८.२ िन�कृय खाता तथा लगत क�ाः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा २३ (५) अनुसार सामा�जक
सुर�ा खाता स�ालन गन� व�क तथा िव��य सं�थाले खाताह� म�ये िन�कृय खाताको िववरण ��येक �ावण मिहना िभ�
िदनुपन� र काय�िव�धको दफा २६ (३) अनुसार एक आ�थ�क वष� स�म एकपटक पिन रकम न�झकेका लाभ�ाहीको िववरण सेवा
�दायक व�कबाट अनुसूची ११ वमो�जमको ढाँचामा �ा� गरी �य�ता लाभ�ाहीका स�ब�धमा �थानीय तहले आव�यक छानिवन
गरी कुनै लाभ�ाहीको मृ�य ु भएको वा कुनै कारणले भ�ा �ा� नभएको पाइएमा स�ब��धत ब�कबाट लगत क�ा ह�ने िमित
स�मको रकम स�ब��धत हकवालाई भू�ानी गरी सो िमित भ�दा पिछको रकम िफता� गनु�पन� �यव�था छ । �च�लत काय�िव�ध
अनुसार व�क तथा िव��य सं�थाले िन�कृय खाता तथा लगत क�ा गरेको िववरण उपल�ध नगराएकाले िवत�रत रकम यिकन
ह�न सकेन । पा�लकाले व�कबाट सो िववरण �लई लगत क�ा तथा अ�य �कृया पूरा गरी भ�ा िवतरण काय�लाई यथाथ�परक
बनाउनुपद�छ ।

२८.३ नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नभएकोः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध,२०७७ को दफा १२ मा िवभागले
�थानीय तहका सामा�जक सुर�ा स�ब�धी सूचनालाई �यव��थत गन�, �थानीय तह,िवभाग र ब�क/िव��य सं�था बीच
�णा�लगत स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई �भावकारी र पारदश� बनाउन के���कृत �यव�थापन
सूचना �णाली काया��वयनमा �याएको छ। उ� �णालीमा लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी
स�ब��धत �थानीय तहको ह��छ। लेखापरी�ण योजना अनुसार सबैभ�दा बढी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण भएका वडाह�
३,४ र ११ को परी�ण गदा� पा�लकाले तपिशलको �यि�/ लाभ�ाहीह�लाई नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै नगरी
सामा�जक सुर�ा भ�ा वापत �.२३९७१३५।- भू�ानी गरीएको छ। के कसरी नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै
नभएको हो पा�लकाबाट यिकन गनु�पद�छ । साथै अ�य वडाह�मा लाभ�ाहीको िववरण समेत अ�ाव�धक गरी भ�ा िवतरण
ग�रनुपद�छ ।
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�स.नं. सामा�जक
सुर�ाको
िक�सम

�यि�गत प.नं. नाम �ल� ज�म िमित वडा ना.�ा.नं भ�ा

१ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००५०६०७०३६२३ मंगली
कामी

मिहला २००५-०६-०७ ३ 118 36000

२ जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२०१००१०११०५८२ जमुना
कामी

मिहला २०१०-०१-०१ ३ 118 24000

३ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९७०९२८००४०४ धनु �े�ी मिहला १९९७-०९-२८ ३ 144 36000

४ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००७०४२००१६०५ बालकुमारी
अ�धकारी

मिहला २००७-०४-२० ३ 144 36000

५ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९९०७१७००६५४ ड�डपाणी
पौडेल

पु�ष १९९९-०७-१७ ३ 178 36000
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६ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००७१०२२००२८७ वशैलाल
कामी

पु�ष २००७-१०-२२ ३ 178 36000

७ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२०१६०५११००३१५ नारायणी
भ�डारी

मिहला २०१६-०५-११ ३ 178 24000

८ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००१०११६०१६६९ िभम कुमारी
िग�र

मिहला २००१-०१-१६ ३ 420 36000

९ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००००११५०९०४७ भुिमकला
पौडेल

मिहला २०००-०१-१५ ३ 420 36000

१० जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००५०४१२०११०१ �सरी कामी पु�ष २००५-०४-१२ ३ 521 36000

११ जे�
नाग�रक

२०११०१०२०१८८२ िब�णु
कुमारी
गु�ङ

मिहला २०११-०१-०२ ३ 521 24000
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एकल
मिहला

१२ जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२०१२०४१२०११८३ िदलशुवा
िबक

मिहला २०१२-०४-१२ ३ 932 24000

१३ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२०१५०५०५०१२२६ गुमा छे�ी मिहला २०१५-०५-०५ ३ 932 24000

१४ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९७८०४२००००४८ देवक�
पौडेल

मिहला १९७८-०४-२० ३ 36000

१५ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९८११०७००८७३ देवी �साद
पा�या

पु�ष १९९८-११-०७ ४ 0 36000

१६ पूण�
अपा�ता
भ�ा

२०४३१०१८००९८३ संजय गु�ङ पु�ष २०४३-१०-१८ ४ 00 36000

१७ जे�
नाग�रक

२००५०९१५०१२५१ अ��बका
पा�या

मिहला २००५-०९-१५ ४ 1 36000
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भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१८ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९८०८१००२९०३ हाईसुवा
गु�ङ

मिहला १९९८-०८-१० ४ 1 36000

१९ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००६०६०१०१८७५ स�त गु�ङ मिहला २००६-०६-०१ ४ 100 36000

२० जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२०११०६१२००६६८ पूिण� माया
कामी

मिहला २०११-०६-१२ ४ 100 24000

२१ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९८९०६०१००७२७ िमन �साद
गु�ङ

पु�ष १९८९-०६-०१ ४ 1008 36000

२२ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९८१११८००८२१ सुन कुमारी
गु�ङ

मिहला १९९८-११-१८ ४ 1008 36000

२३ जे� २००९१२२७००३५३ आइती मिहला २००९-१२-२७ ४ 1008 24000
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नाग�रक
एकल
मिहला

कुमारीब
गु�ङ

२४ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२०१६०२०३००४९१ िमन कुमारी
गु�ङ

मिहला २०१६-०२-०३ ४ 1008 24000

२५ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९८०३०३०१३६४ जमुना
पाैडेल

मिहला १९९८-०३-०३ ४ 102 36000

२६ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९८३०१०१०४१२९ �ील�मी
गु�ङ

मिहला १९८३-०१-०१ ४ 102 36000

२७ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००६०२३००२३१९ �ेम बहादरु
गु�ङ

पु�ष २००६-०२-३० ४ 108 36000

२८ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९५०३१५०४५२५ दान बहादरु
गु�ङ

पु�ष १९९५-०३-१५ ४ 202 36000
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२९ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९५०६११००४४२ दगुा� बहादरु
ख�ी छे�ी

पु�ष १९९५-०६-११ ४ 202 36000

३० जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९५०५०२०१७५५ रनबहादरु
गु�ङ

पु�ष १९९५-०५-०२ ४ 202 36000

३१ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००६०७०९००६५४ मानकुमारी
शमा�

मिहला २००६-०७-०९ ४ 214 36000

३२ जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२०१३०४१५०३६४१ आईतीमाया
साक�

मिहला २०१३-०४-१५ ४ २१४ 24000

३३ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००२०११६०१३८६ देवी�साद
पौडेल

पु�ष २००२-०१-१६ ४ 228 36000

३४ जे�
नाग�रक

२००६०५०९००६७४ �लला कामी पु�ष २००६-०५-०९ ४ 228 36000
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भ�ा(७०
बष� मा�थ)

३५ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९१०२१००२२६५ सुकमाया
गु�ङ

मिहला १९९१-०२-१० ४ 243 36000

३६ अित
अश�
अपा�ता
भ�ा

२०२१०५०९००७३१ त�जन
गु�ङ

मिहला २०२१-०५-०९ ४ 243 19200

३७ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००४०७०१०१९३६ िचज
कुमारी
गु�ङ

मिहला २००४-०७-०१ ४ 27 36000

३८ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००१०८१००५६४३ मनमाया
गु�ङ

मिहला २००१-०८-१० ४ 27 36000

३९ िवधवा २०१९०४१७००३४३ राम माया
पा�या

मिहला २०१९-०४-१७ ४ 274 24000

४० पूण�
अपा�ता
भ�ा

२०२७०७१०००३८५ म��दरा
जैसी

मिहला २०२७-०७-१० ४ 274 36000
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४१ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९१०४१२०१०८७ जगनसुवा
गु�ङ

मिहला १९९१-०४-१२ ४ 46008 36000

४२ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९१०२१२०११७२ दगुा�द�
पौडेल

पु�ष १९९१-०२-१२ ४ 46008 36000

४३ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००१०३१९०१०३२ मनभुजा दमै मिहला २००१-०३-१९ ४ ४६००८ 31935

४४ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००५०४१८००५४८ बल बहादरु
नेपाली

पु�ष २००५-०४-१८ ४ 461008 36000

४५ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९००१०९००५७४ मनभुजा
कामी

मिहला १९९०-०१-०९ ४ 461008 36000

४६ जे�
नाग�रक

१९९७०६२००२२५४ कृ�ण
कुमारी
गु�ङ

मिहला १९९७-०६-२० ४ 90 36000
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भ�ा(७०
बष� मा�थ)

४७ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९७६०४१७०००८९ बुि� गु�ङ मिहला १९७६-०४-१७ ४ 90 36000

४८ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००३०६१९००३६३ काली
पा�या

मिहला २००३-०६-१९ ४ 36000

४९ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००२०७०७००७३१ न�दकुमारी
पा�या

मिहला २००२-०७-०७ ४ 36000

५० जे�
नाग�रक
भ�ा
(द�लत)

२०१५१०१००२०७५ लोक
बहादरु
कामी

पु�ष २०१५-१०-१० ४ 24000

५१ जे�
नाग�रक
एकल
मिहला

२००८०६१३००५६३ देउ कुमारी
गु�ङ

मिहला २००८-०६-१३ ४ 24000

५२ पूण� २०४३०८२५००२५५ आइत मिहला २०४३-०८-२५ ४ 36000
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अपा�ता
भ�ा

कुमारी
गु�ङ

५३ पूण�
अपा�ता
भ�ा

२०१००५०९०१०८८ धनकुमारी
के.सी

मिहला २०१०-०५-०९ ४ 36000

५४ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००१०७१२०१३३५ कणा�
वहादरु
आले

मिहला २००१-०७-१२ ११ 0 36000

५५ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००२०५१००५५६३ गंगा कुमारी
थापा

मिहला २००२-०५-१० ११ 0 36000

५६ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००१०११८०२३६६ च��
कुमारी
गु��

मिहला २००१-०१-१८ ११ 0 36000

५७ िवधवा २०२१०३१८००३६४ रामकुमारी
गु�ङ

मिहला २०२१-०३-१८ ११ 265 24000

५८ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००७०५१००४१५१ �सम कुमारी
गु�ङ

मिहला २००७-०५-१० ११ २६५ 30000
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५९ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००६०६१३०११०२ गुमान �सं
थापा

पु�ष २००६-०६-१३ ११ 334 36000

६० जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९१०११७००७२४ माया गु�ङ मिहला १९९१-०१-१७ ११ ३३४ 36000

६१ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००४०८२९००७४७ िमम कुमारी
गु�ङ

मिहला २००४-०८-२९ ११ 5817 36000

६२ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२०००१२३३१६९२७ �लला शोभा
गु�ङ

मिहला २०००-१२-३० ११ 5817 36000

६३ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००५१००१०२७९४ कृ�ण
कुमारी
गु��

मिहला २००५-१०-०१ ११ 64 36000

६४ िवधवा २०२५०७०७००४०१ गजकुमारी
गु�ङ

मिहला २०२५-०७-०७ ११ 64 24000
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६५ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००५०२२५०१९८२ �� वहादरु
गु��

पु�ष २००५-०२-२५ ११ 667 36000

६६ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९८०५१००७४३७ ह�र कला
जैसी

मिहला १९९८-०५-१० ११ ६६७ 36000

६७ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९००११५०३५२२ आइत सुभा
कामी

मिहला १९९०-०१-१५ ११ 36000

६८ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९९११०४००८५२ आइत�ी
गु��

मिहला १९९९-११-०४ ११ 36000

६९ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९५१०१००१८१६ �ललाधर
जैसी

पु�ष १९९५-१०-१० ११ 36000

७० जे�
नाग�रक

२००००११००७५१३ �लले कामी पु�ष २०००-०१-१० ११ 36000
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भ�ा(७०
बष� मा�थ)

७१ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

२००००३१००३२६२ लुरी गु�� मिहला २०००-०३-१० ११ 36000

७२ जे�
नाग�रक
भ�ा(७०
बष� मा�थ)

१९९६०११७००७४५ वन माया
गु��

मिहला १९९६-०१-१७ ११ 36000

ज�मा 2397135

२९ राज�वतफ� ः 
आ�त�रक आयः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन २०७६ को दफा २७ वमो�जम �च�लत कानुनवमो�जम नेपाल सरकारलाइ �ा� ह�ने राज�व
तथा सरकारी रकम काया�लयमा �ा� भएपछी सोही िदन र सोिह िदन स�भव नभए सो को भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले तोिकए बमो�जमको ढांचामा राज�व
लेखा राखी ब�क दा�खला गनु�पन�छ भ�े �यव�था रहेको छ। पा�लकाका वडाह�मा उठेको राज�व रकम िढला ग�र दा�खला ह�ने गरेको पाइयो।समयमै दा�खला
नगन� कम�चारीलाइ कावा�ही ग�र दा�खला समयमै गराउने तफ�  पा�लकाले िवशेष �यान िदनुपद�छ ।आ.व २०७७।७८ पा�लकामा िन�नानुसार राज�व सकंलन
भएको दे�ख�छ।
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िशष�क असुली रकम दा�खला रकम

स�प�ी वहाल तथा प�ा वापतको आयमा ला�े कर

भुमीकर/मालपोत कर 350000 4786749

घरवहाल कर 700000 679695

परी�ा शु�क 50000 24300

पािक� � शु�क 50000 0

अ�य मनोर�न कर 50000 0

अ�य द�तुर 600000 1082574

अ�य राज�व 4400000 1318475

न�सापास द�तुर 1000000 207794

�सफा�रस द�तुर 4000000 2146330

�यि�गत घटना दता� द�तुर 300000 125600

३० अनुगमन तथ स�परी�णः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जु फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जु फ�य�ट गन� गराउने
काम कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा यो वष� फछ�ट भएको बे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।
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आ.व. वे�जू
दफा नं.

बे�जकुो संि�� �यहोरा फ��टको आधार स�पर��ण

असलु� �माण �नय�मत पे�क�

२०७६/७७ ४४ बलराम भ ुँगाईको को�भड १९ पे�क�
�.

395000 395000

२०७६/७७ ४४ वडा काया�लय भवन �नमा�ण पे�क� �. 1200000 1200000

२०७६/७७ ४४ वलराम भगुाईको �यानीटर� �याड
ख�रद पे�क� �.

60000 60000

२०७६/७७ ४४ आधारभतु �वा��य के�� पे�क� �. 2200000 2200000

२०७६/७७ ४४ �हले आधारभतु �वा��य के�� पे�क�
�.

2200000 2200000

२०७६/७७ ४४ आधारभतु �वा��य के�� पे�क� �. 2200000 2200000

२०७६/७७ ३५ माछाप�ु�े मा�व २ कोठे भवन
�नमा�णको �माण पेश गनु�पन� �.

1600000 0 1600000

२०७६/७७ ३६ माछाप�ु�े मा�व भौ�तक पूवा�धार
�नमा�ण �माण पेश गनु�पन� �.

4694060 0 4694060

ज�मा 6294060 8255000 14549060

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

गत वष�स�मको बाँक� 
बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको 
बे�जू (B)

यो वष� कायम 

बे�जू (C)

संपरी�णबाट कायम 

बे�जू (D)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू (E=A-

B+C+D)

33379 14549 20607 0 39437 


