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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
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 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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 प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ६१ तमतिाः २०७९।३।२६ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

माछापचु्छ्रे गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
 कास्की । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.2 करोड २० लाख ५० हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.6 लाख 38 हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू 
असलु गनुापने रू.18 लाख १७ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.1 करोड 56 लाख १८ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.30 लाख ९२ हजार र 
पेश्की रू.८ लाख ८५ हजार रहेको छ । गिवषा रु.5 करोड 90 लाख 31 हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट 
फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.5 करोड 63 हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक 
बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

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

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

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

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

 

  

 

 

 

           (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

माछापचु्छ्रे गाउँपातलका, कास्की 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि पेश 

नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

41 46 22050 - 7 638 41 39 21412 1817 3092 1561८ - - 187१० 885 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

कास्की  59031 - 30380 28651 - 21412 50063 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : माछापुछ� े गाउँपा�लका, का�क� , माछापुछ� े गाउँपा�लका , का�क�

काया�लय �मुख िव�ण ु�साद पोखरेल २०७८-११-३ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख खेमराज देवकोटा २०७७-११-११ २०७८-११-१०

लेखा �मुख सीता शमा� पौडेल २०७८-४-१

बे�जु रकम २२,०४९,५८६

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १७,५५,६३,०८२.४

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४८,८२,४६,८४४.९ चालु खच� ३९,३१,८७,७०५

�देश सरकारबाट अनुदान २,९१,२३,००० पँूजीगत खच� २५,९०,२४,४२२

राज�व बाँडफाँट ८,०९,०९,७२४.४ िव�ीय/अ�य �यव�था ५,७०,६०,३६०.३१

आ�त�रक आय १,५५,६२,८९१.१५

अ�य आय ९,११,७४,८४७.४६

कुल आय ७०,५०,१७,३०७.९१ कुल खच� ७०,९२,७२,४८७.३१

बाँक� मौ�दात १७,१३,०७,९०२.९९

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

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

१
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 ९ वडा, ४८ सभा सद�य, ५४५.५२ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा २७८७३ जनसं�या रहेको छ ।

३ स��तकोषको िहसाबः
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम गाउँपा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा भएका आय-�यय िहसावको आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को
िव�ीय �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ िन�न बमो�जम रहेको छः
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आ.व. : २०७७/७� अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७�/०३/३१

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सो�ै 

भु�ानी
ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/सो�ै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ६१,१०,६०,�०९.�० �७,०�,६०,२��.६१ �७,०�,६०,२��.६१ ६०,७�,४१,�९४.९६ ६०,७�,४१,�९४.९६

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) �७,७७,६९,�०० ४९,६४,६४,७७९.४� ० ४९,६४,६४,७७९.४� ४६,०३,��,२१३.३� ० ४६,०३,��,२१३.३�

११००० कर ११ ११,६९,३२,२९० �,२१,९६,००४.४० ० �,२१,९६,००४.४० �,९३,�४,६��.३� ० �,९३,�४,६��.३�

१३००० अनुदान ४�,४�,६७,�१० ३९,९९,९२,१६३.९० ० ३९,९९,९२,१६३.९० ३६,०३,६१,०२९.१७ ० ३६,०३,६१,०२९.१७

संघीय सरकार १२ ४२,४७,००,�१० ३७,२३,१२,१६३.९० ० ३७,२३,१२,१६३.९० ३३,३४,२९,१�४ ० ३३,३४,२९,१�४

�देश सरकार १२ ३,०१,६७,००० २,७६,�०,००० ० २,७६,�०,००० २,१९,४३,००० ० २,१९,४३,०००

अ�त�रक �ोत ० ० ० ० ४१,९�,�४�.१७ ० ४१,९�,�४�.१७

जनसहभािगता ० ० ० ० ७,९३,००० ० ७,९३,०००

१४००० अ�य राज�व �९,७०,००० १,४२,७६,६११.१� ० १,४२,७६,६११.१� १,०६,४२,४९�.�० ० १,०६,४२,४९�.�०

ख. अ�य �ाि� ३,३२,९१,००९.�० ७,४३,९�,�०९.१६ ७,४३,९�,�०९.१६ १४,७४,�३,६�१.६१ १४,७४,�३,६�१.६१

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० ४,००,७०,९�०.२� ० ४,००,७०,९�०.२� ० ० ०

कोषह� ३,३२,९१,००९.�० २,६�,�१,००९.�० ० २,६�,�१,००९.�० ��,२४,�०१ ० ��,२४,�०१

धरौटी ० ७७,४३,�४९.३� ० ७७,४३,�४९.३� ३१,६७,६६७.६१ ० ३१,६७,६६७.६१

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ० १३,�७,९१,�१३ ० १३,�७,९१,�१३

भु�ानी (ग+घ) ७�,३�,१�,१०९.३९ �७,�१,१�,४६�.०२ �७,�१,१�,४६�.०२ �२,३६,६४,१६� �२,३६,६४,१६�

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ७�,०२,२७,०९९.�९ �६,०४,२�,९४६.�२ �६,०४,२�,९४६.�२ ३�,२६,७�,६०३ ३�,२६,७�,६०३

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� २१,७४,१�,००० २०,२४,६१,९४३.३० ० २०,२४,६१,९४३.३० १९,०९,�१,३९३ ० १९,०९,�१,३९३

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� १०,२०,�०,७�� ६,७३,०�,२��.९१ ० ६,७३,०�,२��.९१ ६,००,६�,९�� ० ६,००,६�,९��

२५००० सहायता (Subsidy) १� १,३६,०२,००० १,२�,३३,�९६ ० १,२�,३३,�९६ १,२�,�४,�६९ ० १,२�,�४,�६९

२७००० सामा�जक सुर�ा १� १,�६,३१,००० १,�२,९०,९२९ ० १,�२,९०,९२९ ३०,�०,६९३ ० ३०,�०,६९३

२८००० अ�य खच� १� १०,२२,००० ९,�९,७७० ० ९,�९,७७० ३,६�,१६० ० ३,६�,१६०

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पँूजीगत खच� १� ३९,७�,०३,३१४.�९ २�,��,४७,४२२.३१ ० २�,��,४७,४२२.३१ ११,�३,�४,�३० ० ११,�३,�४,�३०

घ. अ�य भू�ानी ३,३२,९१,००९.�० १,४६,�६,�२१.�० १,४६,�६,�२१.�० �२,३६,६४,१६� �२,३६,६४,१६�

कोषह� ३,३२,९१,००९.�० १,३७,६३,१२३.�० ० १,३७,६३,१२३.�० ३�,३०,६�६ ० ३�,३०,६�६

धरौटी ० ९,४६,३९� ० ९,४६,३९� १६,६६,३९६ ० १६,६६,३९६

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ० १३,�७,९१,�१३ ० १३,�७,९१,�१३

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�  बाक� -२३,००० -२३,०००

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (१७,२४,५७,२९९.८९) (४२,५५,१७९.४१) (४२,५५,१७९.४१) �,४१,७७,७२६.९६ �,४१,७७,७२६.९६

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) १७,��,६३,०�२.४० १७,��,६३,०�२.४० १०,२२,०७,९४६.�४ १०,२२,०७,९४६.�४

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (१७,२४,५७,२९९.८९) १७,१३,०७,९०२.९९ १७,१३,०७,९०२.९९ १�,६३,��,६७३.�० १�,६३,��,६७३.�०

ब�क तथा नगद बाक� २४ १७,१३,०७,९०२.९९ १७,१३,०७,९०२.९९ १�,�१,२�,�९०.�० १�,�१,२�,�९०.�०
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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 १०४६६९००० १०१५५२९३९

२ ३६५००१०४३-�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म १३९०२००० १३६५७७१८

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

६ ३५००००११३-सामा�जक िवकास म��ालय २००००० २०००००

७ ३५०००१२०४-सामा�जक िवकास म��ालय (संघ सशत�) २००००० २०००००

८ ३५००१०११३-िश�ा िवकास िनद�शनालय १०००००० १००००००

१० ३३६००१०२३-गरीबसँग िवशे�वर काय��म ७७७००० ७२४०२४

ज�मा १२०७९१००० ११७३७७६८१

९ राज�व

िववरण आ�दानी दा�खला बाँक�

िविभ� १४९८५८९३.०० १४९८५८९३.०० ०

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 लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन । 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
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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 ।
तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकएबमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

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 ।
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 राखेको पाइएन ।

४.३ �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 ।

४.४
म. ले. प. फाराम नं ९०६ बमो�जम सवारी साधन मम�तको अिभलेख अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएन ।

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

४.६ धरौटी िफता�ः आ�तरीक राज�व िवभागको िमित २०६९।६।१० को प�मा अि�म भु�ानी वा धरौटी िफता� गनु�पुव� भु�ानी �लएको रकम र मु�य अिभवृि� कर स�व�धीत िनमा�ण
�यवसायीले कर िववरणमा समावेश गरे नगरेको स�व�धीत आ�तरीक राज�व काया�लयवाट एिकन गरी भु�ानी िदने प� जारी गरेपिछ मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ।
काया�लयले िन�न िनमा�ण सेवालाइ काय� स�प� ग�र धरौटी रकम िफता� गदा� कर समायोजन �माण प� न�लइ भु�ानी गरेकोले कर समायोजनको �माण पेश गनु�पन� �.

�स.नं. गो.भौ.नं. र िमित िनमा�ण क�पनी काय� भू�ानी रकम

१ ४।२०७७।९।२९ शिनदेव स�लायस� सेने�टरी �याड र भेिडन मे�सन ख�रद 68300

२ ५।२०७७।११।२८ कुवर वदस� ए�ड स�लायस� मोटरसाइकल ख�रद 142924

ज�मा 211224

२११,२२४

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
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िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म १२ ऐन, ४ िनयमावली, ३० काय�िव�ध ३ िनद�िशका र १ आचारसंिहता समेत ५० 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� ९ र यो बष� थप भएको २२ वटा दता� गरी कूल ३१ वटा िववाद भएकोमा १३ मा� फ��यौट भई १८ बाँक� दे�ख�छन् । �याय स�पादन
�ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

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 छैन । तर काया�लयले आ.ब.२०७८।०७९ मा आ.व. २०७७।७८ मा क�ी
नगरेको रकम एकमु� क�ी गरी ज�मा गरेको काया�लयको भनाइ रहेको 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� कोषको समेत यथाग� मौ�दात �. १६०६५८३१७।३१ रहेकोमा िव��य �ितवेदन २७२ ले गत वष�को मौ�दात �. १८६३८५६७३।५० देखाएको र आ.व.

२०७७।७८ को �ज�मेवारीमा �. १७५५६३०८२।४० देखाएको छ । वा�तिवक मौ�दात भ�दा सु�बाट तयार भएको िव��य �ितवेदेनले बढी �ज�मेवारी देखाएको छ ।
तसथ� सु�बाट तयार भएको िव��य िववरणले आ�थ�क कारोबारको 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 �.१८०६५८३१७।३१ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.१७५५६३०८२।४० �ज�मेवारी
सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.५०९५२३४।९१ बढी �ज�मेवारी सरेको छ । उ� रकममा मम�त संहार कोष र �कोप
�यव�थापन कोषको समावेश भएको �. ५०४२२००।- घटाउँदा �. ५३०३४।९१ बढी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�ख�छ ।

७ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः

७.१ 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 २४ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.११९७९६११।- खच� लेखेको छ ।

७.२ 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 १२१ भएकोमा १०८
पदपूत� भई १३ जना �ािव�धक कम�चारी पद �र� रहेको पाइयो दरब�दी अनुसार पदपूत� ग�रनुपद�छ ।

७.३ 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
गाउाँसभाबाट तलवी �ितवेदन पा�रत गरी खच� लेखेको छ ।

८ बजेट तथा काय��मः

८.१ 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�
�ी कृ�ण कुमारी पौडेल दवाडीले २०७७।३।१० गते �.६२ करोड ६७ लाख ६९ हजारको 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 ।

८.२ अब�डा बजेटः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी
�ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� �. ५० लाख अब�डा राखेको छ ।
उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको २०७७।८।२१ को िनण�यबाट पुजीगततफ�  सडक मम�त शीष�कमा �.४९६५१३९।- बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा
राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।



https://nams.oag.gov.np8 of 34

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

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ �. १ लाख भ�दा कमको योजना 9 850000

२ �. १ लाख दे�ख ५ लाख स�मका योजना 96 28950000

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 13 9200000

४ �. १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 12 20000000

५ �. ५० लाख भ�दा मा�थका योजना 0 0

ज�मा 130 59000000

८.४ 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 ।

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

आ�थ�क िवकास 63525080 51427881 9.18

सामा�जक �े� 255881360 204799600 36.54

पूवा�धार िवकास �े� 292015755 196394474 35.04

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 27146000 17907437 3.20

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 111658905 89899555 16.04

ज�मा 750227100 560428947 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
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चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प ते�ो
चौमा�सक तथा आषाढमा बढी खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

१ संिघय सरकार 37420 2991 1045 33385 33355

२ �देश सरकार 3000 0 990 2010 120

३ पा�लका 218127 36310 75802 106015 38593

४ कूल खच�: 258547 39301 77837 141410 72068

खच� �ितशत 15.20 30.11 54.69 27.87

८.५ �ोफाइलः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन गनु�पन�
तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख
तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम �ोफाइल तयार गरेको पाइएन ।

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

१ गाउँपा�लका भवन िनमा�ण �देश सरकार समपूरक अनुदान ५०,००,००० 0 0

२ िवधायन सिमत संचालन खच� ४,००,००० 0 0

३ जल उ�प� �कोप िनय��ण ३०,००,००० 0 0

४ वृ�ारोपण काय��म १,००,००० 0 0

५ वातावरण सरसफाई काय��म १०,००,००० 0 0

६ घलेखक�  �सिढ बाटो नमा�ण तथा होम�टे �वध�न ५,००,००० 0 0

७ खारापानी �संचाइ कुलो मम�त १,५०,००० 0 0

८ कृिष हलो खरीद १,००,००० 0 0

९ नयाँ बह�उ�े�यीय नस�री �थापना २,००,००० 0 0

१० �धताल खानेपानी आयोजना २६,५०,४९७ 0 0

११ लाहाचोक खानेपानी आयोजना ५८,१३,५२८ 0 0

१२ आधारभुत �वा��य सेवा के�� को भवन िनमा�णको भु�ानी ३०,००,००० 0 0

१३ लाहाचोक खानेपानी आयोजना ७५,००,००० 0 0

१४ कोलचोक भलावट सडक िनमा�ण ५२,२४,५०० 0 0

९ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता�ः

९.१ 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�
२३ जनालाई आ�थ�क सहायता वापत �. ११५०००।- खच� ले�ख भू�ानी गरेको छ ।

९.२ िफता� गन� बाँक� अनुदानः संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने अनुदान रकम खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा
स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७७ अषाढ मसा�तमा �. १५३८४१६३।५० अनुदानको रकम खच�
नभइ बाँक� रहेकोमा िफता� गरेको पाइएन । सो स�ब�धमा �धताल खानेपानी योजना र लाहाचोक खानेपानी योजना आ.व. २०७७।७८ मा ठे�का लगाएको तथा उ�

१५,३८४,१६३.५

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=6990434746219171
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=47310046015598966
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=786714212454014
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=3323424574935265
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=68976009774132332
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=62632855538289770
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=38329812044748920
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=56119238970607486
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=27469185790834930
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=66495533491875980
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=19908227794961317
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=38822367093514933
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=58814541660030950
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100742242938915513&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=66140133932366354
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योजनाह�को �याद थप भइ आ.व. २०७८।७९ मा दािय�व सारी काय�स�प� भइ भु�ानी समेत भएकोले बचत रकम संघीय सरकारलाई िफता� नपठाएको काया�लयको भनाइ
रहेको छ । उ� रकमको खच� समथ�न प� पेश गन� वा संघीय सरकारमा िफता� पठाएको �माण पेश गनु�पन� �.

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 �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 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 ।�यसैगरी �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा
७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र �भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक
लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । यस �थानीय तहले २०७७।७८ को स�पूण� आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । पा�लकाको स�पूण� आ�थ�क
कारोवारको आ�त�रक लेखापरी�ण नगराउनु उिचत दे�खएन । तसथ� कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण
�णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

११ राज�व आ�त�रक िनय��णः

११.१ िग�ी, ढंुगा, बालुवाको करः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को सािबक दफा ६४ को उपदफा १, १(च), ३ र ४ मा ढंुगा, िग�ी र बालुवाको करमा �देश तथा �थानीय
तहह�को दोहोरो अ�धकार रहने, करको दर स�ब��धत �देशले िनधा�रण गरी �थानीय तहह�ले संकलन गरेर �देश �तरको कोषमा ज�मा गन� �यव�था गरी बाँडफाँड ह�ने गरेको
�थयो । यस पा�लकाले ग�डक� �देश सरकारको �देश आ�थ�क ऐन २०७७ अनुसार ढंुगा, िगटी, बालुवा दह�र बह�रको शु�क बापत �. ४४३४४३३४।- असुली गरेको छ ।
यसैगरी संघीय म��ीप�रष�ले ढंुगा, िग�ी, बालुवा उ�ख�, िब�� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड, २०७७ जारी गरी िग�ी ढंुगा बालुवा िबि� बापतको राज�व �थािनयले
स�कलन गरी �देश र �थािनय तह बीच �मशः ४० र ६० �ितशत ह�नेगरी बाँडफाँड गन� �यब�था गरेको छ जुन �थािनय सरकार स�ालन ऐनको दफा ६२(क) िबप�रत
दे�ख�छ । यस पा�लकाले िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट यसबष� �.४४३४४३३४।- राज�व �ा� गरेकोमा �.४२७३३८३।७२ मु.अ. कर र अ�ीम कर वापत दा�खला गरी
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�.४००७०९५०।२८ बाँडफाँड गन� बाँक� दे�खएको छ । िग�ी ढंुगा बालुवा िबि�बाट �ा� ह�ने राज�व उ�पतीको आधार एबं सो राज�व स�लन गदा� पन� बाताबरणीय असर
सम� �देशसंग स�ब��धत भएकाले राज�व बाँडफाँड स�ब�धी कानुन तजू�मा गदा� सो िबषयलाई म�यनजर राखेर संघीय कानुनसंग नबा�झने गरी �प� कानूनी �यव�था गन� र सो
को आधारमा राज�व संकलन तथा बाँडफाँड गनु�पद�छ

११.२ रकम िढला दा�खलाः आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ५८ (४) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा 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 ।

११.३
पा�लकाले �ा� गनु�पन� राज�वको लगत अ�ाव�धक गरी रा�नु पन�मा लगत अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।

११.४
ऐनको अ�धकार अ�तग�त गाउपा�लकामा जारी भएका ऐनह� गाउँसभाको �ज�मेवारीमा र िनयम ,काय�िव�ध, िनद�िशका लगायतका कानूनह� गाउँकाय�पा�लकाको
�ज�मेवारीमा जारी भएको र अ�ाव�धक ह�ने गरेको छ ।

१२ खरीद �यव�थाः 
पा�लकाबाट खरीद गरीएका सामाह�को गुण�तर परी�ण गन� नगरेको साथै उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रएका िनमा�ण कामको समेत गुण�तर परी�ण गन� गरेको पाइएन ।

१३ 129 २०७८-३-८ िश�ा तफ� ः 
ि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� �.

१७०,०००
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�स.नं. िव�ालयको नाम खच� �.

१ जनि�य आ.िव. 15000

२ पृ�वीनारायण मा.िव. 20000

३ कैलाश िट�यू �ा.िव. 15000

४ जनजागरण नमुना सामुदायीक िव�ालय 15000

५ जनजागरण �ा.िव. 15000

६ तारेवराह आ.िव. 15000

७ िहमिगरी �ा.िव. 15000

८ सर�वती आ.िव. 15000

९ जनता �ा.िव. 15000

१० माछापु�छ� े �ा.िव. 15000

११ िहमालय ितनिशर �ा.िव. 15000

ज�मा 170000

१४ कोिभड परी�णसूिचः 
कोिभड १९ आ�दानी तथा खच�ः कोिभड १९ रोकथाम तथा िनय��ण काय�का लािग गत वष�को मौ�दात �. २९९३८४५।- समेत कूल �. १९०३६०४५।- आ�दानी �ा� भएकोमा �. ७१३०७२०।- खच� भइ �.

११९०५३२५।- बाँक� रहेको छ । कोिभड रोकथाम तथा िनय��ण र �यव�थापन काय�मा िन�न शीष�कमा खच� भएको छः
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�स.नं. खच� शीष�क रकम �.

1. राहात िवतरण 526500

2. �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन 973158

3. औष�ध एवं �वा��य उपकरण ख�रद 1773439

4. खोप काय��म 81600

5. जो�खम भ�ा 391111

6. �शासिनक खच� 450000

7. अ�य/ िविवध 2934912

ज�मा 7130720

१५ 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 ।
यस पा�लकाले उपल�ध गराएको फछ�ट गन� बाँक� पे�क�को मा�केवारी तथा म.ले.प.फा.नं. २११ अनुसार चालु आ.व. को �. ९१६२७७१।६४ र िवगत आ.व. को �. ४२११०००।- समेत �. १३३७३७७१।६४ पे�क�
बाँक� रहेकोमा आ.व. २०७८।७९ मा �. ४८२८८९।- फछ�ट भइ �. १२८९०८८२।६४ बाँक� रहेको म�ये िन�नानुसार �याद नाघेको पे�क� �. ८८५१९५।-िनयमानुसार फछ�ट गनु�पन� �.

�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१५.१ �ज.�स. क��ट��सन ए�ड िव�डस� �ा.�ल. (िमित २०७८।३।२७) २,५३,०००

१५.२ भजेलथर खहरे खो�सा झोलु�ेपुल िनमा�ण उ.स. (िमित २०७८।३।२३) ५,१२,१९५

१५.३ भूपदेव अ�धकारी (िमित २०७८।३।२८) १,२०,०००

८८५,१९५

१६ िश�क पा�र�िमकः

१६.१ बढी �ेडः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/७८ को ख�ड २.क १ मा �थायी िश�कह�को तलिव �ितवेदन िश�ा िवकास तथा सम�वय ईकाई माफ� त िश�क
िकतावखानाबाट पा�रत गराई सो �ितवेदनका आधारमा अनुदान िदन सिकने �यव�था छ । तप�सलको िश�कलाई िश�क िकतावखानाबाट पा�रत �ेड भ�दा बढी �ेड भु�ानी
ग�रएको दे�खयो । बढी भु�ानी ग�रएको �ेड ( दशै खच�, क.सं. कोष समेत) �.७४,१७३.०० िनयमानुसार संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

७४,१७३
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�स.नं. िव�ालयको नाम िश�कको नाम पारीत �ेड भु�ानी �ेड �ेड दर बढी भु�ानी

१ माछापु�छ� े मािव-२ �ा.ि�. �ी उमानाथ गौतम 5 6 940 13348

२ महे�� मािव-४ �ा.ि�. �ी �काश अ�धकारी 6 7 940 13348

३ पृ�वी मािव-७ िन.मा. ि�. �ी टेक �साद भ�डारी 5 7 1200 32880

४ उदय मािव-७ �ा.�थम �ी धम�राज भ�डारी 6 7 1028 14597

ज�मा 74173

१६.२ बढी िनकासाः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व. २०७७/७८ को ख�ड २.क १ मा दरब�दी िमलानबाट कायम भएको िश�क दरब�दी, िश�क अनुदान कोटा (राहत), र
�ािव�धक धारतफ� का अनुदानमा काय�रत िश�क तथा �िश�कह�को लागी िव�ालयबाट �ा� माग फाराम �जू गरी अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । उदय मा.िव.-७ को
दरब�दी िश�क, राहत िश�क, करार िश�क, अ�थायी िश�क वा कम�चारीको �थम चौमा�सक तलव �.२५,३५,७९५.०० माग गरेकोमा �.२७,६५,४९६.०० िनकासा
भएकोले मागफारम भ�दा बढी �.२,२९,७०१.०० िनकासा ग�रएको छ । आव�यक दरव�दी अनुसार माग ग�रएको तलव भ�दा बढी िनकासा ग�रएको रकम असुल गनु�पन� �.

तह रकम

आधारभुत तह-१३ जना 1937915

मा�यिमक तह-३ जना 449880

िव�ालय कम�चारी -३ जना 100000

ई�सडी कम�चारी-२ जना 48000

कुल ज�मा (माग फारम अनुसार) 2535795

िनकासा भएको �. 2765496

बढी िनकासा 229701

२२९,७०१

१७ 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 �.४२८०४६१।
को औषधी सोझै खरीद गरेको मा �.१९२८६०४ को �सलब�दी दरभाउ प�को मा�यमबाट र �.२३५१८७५। को सोझै िविभ� स�लायस� सँग ख�रद गरेको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार �न् ।
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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 �ारा िनशु�क �वा��य काय��म भिन लोगो राखेको ह�नुपन� उ�ेख गरेकोमा औष�धको �ज�सी िनरी�ण गदा� िन�न औषा�धह�मा िनशु�क �वा��य काय��म भिन लोगो रा�नु पन� ठाउँमा मु�यनै उ�ेख
गरेको पाइयो । केही औष�धका उदाहरणह� यस �कार रहेका छन् । Calcium 500mg Rs. 50/10 Tap, Azithromycin Cupsules IP Rs. 180/6 Tap, Tinidazole Tublets 500mg Rs.50/10Tap,
Amoxycillin cupsules Bp 500mg Rs. 80/10 tap, Compound Sodium Lactute Injection ip 500ml Rs.55/bottle
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 खरीद �यव�थापनः

१८.१ लागत अनुमान वेगर परामश� काय�ः साव�जिनक खरीद ऐन,२०६३ को दफा ५ मा साव�जिनक िनकायले कुनैपिन ख�रद वा िनमा�ण काय� गराउँदा लागत अनुमान तयार गनु� पन�
�यव�था छ । भौ.२०२-०७८।३।२७ बाट घटना दता� िकताव िडटीटाइजेसन काय�को लागत अनुमान वेगर ��तावको आधारमा कोड शा� �ा.�ल बाट काय� गराइ
�.३०५६४१। भु�ानी िदएको पाइयो । ख�रद ऐनको �यव�था िवप�रत लागत अनुमान वेगर काय� गराउन नह�ने तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

१८.२ 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 उ�ेख छ । पा�लकाले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा�
�ित�पधा��मक िव�ध नअपनाई िन�नानुसार सोझै ख�रद गरी भु�ानी गरेको रकम िनयम स�मत नभएको �.

भौ. नं./िमित भु�ानी पाउने काम तथा ख�रद िववरण भु�ानी रकम

167-077/11/14 �सिटजन फिन�चस� ट� ेड �लंक फिन�चर खरीद 382053

83-077/9/13 म� फिन�चर �या�ड फिन�चर ख�रद 388550

262-078/3/14 म� फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद 444178

283-078/3/22 म� फिन�चर उ�ोग फिन�चर ख�रद 418657

141-077/11/14 दगुा� �साद दाहलला लाई भु�ानी फिन�चर खरीद 100000

ज�मा 1733438

१,७३३,४३८

१९ ठे�का �यव�थापनः ४४,२४८
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बाटो िपचः भलावट दे�ख टुसे बाटो िपच गन� काय�को लािग �. ५६४९८४३०।- (मु.अ.कर समेत) को ल.इ. तयार गरी िनमा�ण काय�को लािग २०७७।७।५ गते िव�ुितय बोलप�को मा�यामबाट सूचना गरेकोमा ५ वटा
बोलप� दता� भइ मू�या�नबाट २ वटा बोलप� पास भइ सबैभ�दा घटी �. ३७४४८४१५।- कबोल गन� िनमा�ण �यवसायी नयाँबाटो �ज.एस. इ��जिनय�र� जे.िभ. को बोलप� �वीकृत गरेको छ । िमित २०७८।३।२५
स�ममा स�प� गन� गरी िमित २०७७।९।२६ मा स�झौता भएकोमा तोिकएको समयमा काय� स�मप� गरी �. ३७४४३९०३।- भू�ानी भएको छ । भौ.नं. २४३।२०७८।१।३० र ५५।२०७८।३।३० बाट िवल रकम
भू�ानी गदा� �यावटे�को िवल वेगर �. ४४२४८।- भू�ानी भएको पाइयो । �यावटे�को िवल पेश गनु�पन� अ�यथा असूल ह�नुपन� �.

२० ठे�का �यव�थापन र ठे�का भु�ानी

२०.१ �ोिभजनल समः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवल िवजकको भु�ानी गदा�
करारका शत� बमो�जम भु�ानी िदनु पन� उ�ेख छ । िनमा�ण �यवसायीसँगको ख�रद स�झौतामा �ोिभजनल सममा उ�े�खत रकम भु�ानी िदँदा खच� भएको वा�तिवक िवलको
आधारमा भु�ानी िदने उ�ेख छ ।स�ब�धीत काय�मा खच� भएको िवल भरपाई पेश भएको छैन । �याव टे�ट वापत िवलिवजक वेगर भु�ानी भएकोले �यावटे�टको िवल पेश
ह�नु�पन� �.

�स.नं. योजना िनमा�ण �यवसायी रकम

१ गु�गौडा गापा-सिमवगर सडक ि�पाठी बद�श� क��ट��सन (ठे.नं.१-०७७/७८) 15000

२ कोलचोक रातोपानी पूल भलाबोट-ध�पुस देउराली सडक का�यप िनमा�ण सेवा (ठे.नं.१६-०७७/७८) 22123

३ क��ट��सन अफ ए�फा टे��नकल से�टर जेिडएस क��ट��सन (ठे.नं.१९-०७७/७८) 20000

ज�मा 57123

५७,१२३

२०.२ १०७ २०७७-९-१९ कोलचोक रातोपानी भलवोट सडकः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२१ मा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले तोिकएको �यादमा स�झौता
बमो�जमको काम स�प� ह�न नसकेमा स�झौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी �ित िदन स�झौता रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� �लनुपन� �यव�था छ ।
कोलचोक रातोपानी भलबोट सडक िनमा�ण काय� (ठे�का नं.१९-०७६/७७) को िड.एस.एल. क��ट��सनसँग स�झौता अ� �.१,२२,८५,११७.३२ को काय� २०७७/३/२५
स�म स�प� गन� गरी िमित २०७७/२/२० मा स�झौता भएको छ । २०७७ असार १२ को िनण�य अनुसार २०७७ काितक ३० स�म काय�स�प� गनु�पन� गरी �याद थप भएको
दे�ख�छ तर २०७७/९/२९ मा काय�स�प� भएको �ितवेदन पेश भएको छ । �याद थप पिछ काय�स�प� गन� तोिकएको �याद भ�दा ५८ िदन िढला भएको दे�खयो । स�झौता
अनुसार स�झौता अ� �. १,२२,८५,११७.३२ को ०.०५ �ितशतका दरले ५८ िदनको पूव� िनधा��रत �ितपूित� �.३,५६,२६८.०० असुल गनु�पन� �. 

३५६,२६८

२१ २८९ २०७८-३-२३ नगद िवतरण काय�ः 
कृिष तथा पशुपालन �यवसायमा लागेका द�लत यवुा �यवसायीलाई अनुदान काय��ममा द�लत सम�वय सिमितलाई �.४,००,०००.०० भु�ानी ग�रएको छ । द�लत सम�वय सिमितले पेश गरेको �माण अ�तग�त द�लत
यवुाह� २१ जनालाई अनुदान �.७,१४३.०० र द�लत यवुा �यवसायीह� २४ जनालाई अनुदान �.१०,४००.०० का दरले ज�मा �.३,९९,६००.०० िवतरण ग�रएको छ । अनुदान िदएको रकमको �योजन खु�ने �माण
तथा अनुगमन सिमितले अनुगमन गरेको �ितवेदन पेश भएको छैन ।द�लत यवुा �यवसायीलाई नगद िवतरण गन� काय� उपल��धमुलक दे�खएन । य�तो काय�मा िनय��ण ग�रएको छ ।

२२ िविवध तफ� ः

२२.१ 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� ३६,१५०
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ह�नुपन� �यव�था छ। िन�न भौचरबाट िहउँदे घाँसको िवउ खरीद गदा� �ज�ा दर रेट भ�दा बढी दरमा ख�रद ग�र भु�ानी गदा� पा�लकालाई �.36150। बढी �ययभार पन� गएको �.

भौ.िमित घाँसको नामा ख�रद दर �ज�ा दर प�रमाण फरक दर बढी भु�ानी

253-078/1/2 िटयोसे�टी 130 120 3615 10 36150

२२.२ एक घर एक करेसावारीः गाउँपा�लकाले वडाको बजेट बाट वडा नं.९ मा संचालन गन�को लािग �.७०००००। छु�ाएको रकम म�य भौ.८५-०७७।८।५ बाट �.३०४३४०। र
भौ.३२८-०७८।३।१८ बाट �.१८७०००। गरी ज�मा �.४९१३४०। खच� गरेको छ । यस काय��मबाट वडामा कृिष �ािव�धक िनय�ु गरी �.३१२०००। तलबमा र
�.१७९३४०। काय��ममा खच� गरेको पाइयो । काय��म संचालन गन�कालािग छु�ाइएको बजेटबाट अ�धकतम �ितफल �ा� ह�नेगरी काय��म स�ालन गनु� पन�मा गरेको
पाइएन ।

२२.३ सहभािगता वेगर शत �ितशत अनुदानः कृिष मन�ालयले तयार गरेको कृिष एिककृत काय�िव�धको बुदा नं१३ मा अनुदानको �समा तोकेको छ । पा�लकाबाट संचा�लत िन�न वडा
�त�रय योजनाह�मा ७५℅ अनुदान र २५℅ लागत साझेदारी ह�नु पन�मा १००℅ अनुदानमा काय��म संचालन गरी खच� गरेको छ । यसरी काय��म संचालन गदा� पा�लकालाई
�.१३२२०००।बढी �ययभार पन� गएक �.

१,३२२,०००
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�.सं योजनाकोनाम वडा नं. बजेट खच� लागत सहभागीता ह�नु पन� रकम

1 िवउ िवजन िवतरण तथा ता�लम स�ालन 1 200000 200000 50000

2 िघचुक घडेरी पाखा बा�ल संर�ण 2 100000 88000 22000

3 जिडबुिट खेित खैमराङ 2 200000 200000 50000

4 कृिष तथा पशु स�ब��ध काय��म संचालन 4 300000 300000 75000

5 कृिष नषा�री 6 300000 300000 75000

6 एिककृत कृिष योजना 6 1000000 1000000 250000

7 कृिष अनुदान 8 1000000 1000000 250000

8 वन नस�री �यव�थापन र िव�वा अनुदान 9 300000 300000 75000

9 �यवसायीक िवउ उ�पादन �ो�साहन अनुदान 9 300000 300000 75000

10 एक प�रवार एक करेसावारी परीयोजना 9 700000 700000 175000

11 पशुपालक कृषक अनुदान 1 200000 200000 50000

12 �यवसायीक बा�ा र �थािनय जातका कुखुरा पालन �यव�थापन अनुदान 9 700000 700000 175000

ज�मा 1322000

२३ फरक न�स�ः

२३.१ 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� PCC. work for structure 1:2:4 M 15 (S.N.20.2, page20.1) �योग गनु�पन�मा शहरी िवकास तथा भवन
िनमा�ण िवभाग (DUDBC) को न�स� D1 ७-२ (घ) �योग गरेको छ । उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रएका तप�सलको योजनामा DUDBC को न�स� �योग गरेको कारणले द�,

अद� कामदार बढी सं�या र वालुवामा बढी परीमाण खच� भएको छ । फरक न�स� �योग भएको कारणले बढी भु�ानी भई बढी �ययभार पन� गएको दे�ख�छ ।जन�मदान १६.७५
�ितशत रहेको छ । जन�मदान क�ी पिछको बिढ �ययभार पन� गएको रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

१,१६७,८९३
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�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय� परीमाण भु�ानी दर ह�नुपन� दर बढी भु�ानी

गाउँपा�लका पंू�जगत

१ १७४-०७७/११/२६ पौखोला त�ो �ु��ु मोटरबाटो 40.97 12505 10630.8 63924

२ १७८-०७७/११/२६ खादरजु� भलेखक�  खैमरा� मोटरबाटो 130.24 12377 10630.8 189331

३ १९५-०७७/१२/२७ खहरेडाँडा मोहोरा सडक 11.78 12377 10630.8 17125

४ २०३-०७८/१/२ भाङखोला –�वा� मोटरबाटो 31.88 12377 10630.8 46344

५ २०४-०७८/१/२ गापा सिमवगर सडक �तरो�ती 77.29 12377 10630.8 112357

६ २१९-०७८/१/६ लु�े कोलेली मोटरबाटो 96.33 12377 10630.8 140036

७ २२३-०७८/१/६ �रभान मूलगाउँ �ािमण सडक 17.57 12377 10630.8 25542

८ २५६-०७८/३/१३ मेघराज अचाज� मोटरबाटो 13.95 11654 10630.8 11883

९ २५७-०७८/३/१३ �सज�ना पाटन वरावोट िव�वा सडक 61.87 12377 10630.8 89941

१० २७०-०७८/३/१७ डाडो धनगौडा पा�द�ु चोक �े� चोक सडक 101.46 12377 10630.8 147494

११ ३११-०७८/३/२५ खैरेटोल पाटनथर टुसे मोटरबाटो 32.8 12377 10630.8 47682

सशत� पंू�जगत 0

१२ १०-०७८/३/५ डाडागाउ नुवागाउँ पोखरीडाडा सडक 21.57 12377 10630.8 31357

१३ १०-०७८/३/५ उ��पिडत व�ती िभ�ी बाटो 65.84 12377 10630.8 95712

१४ १४-०७८/३/१४ धनग�डा िहमालीचोक मोटरबाटो 71.89 12377 10630.8 104507

१५ १७-०७८/३/२१ कुखुरे हाईड� ो सैदीखोला कालीमाटी सडक 30.72 12377 10630.8 44658

ज�मा 1167893

२३.२ 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: 6 (S.N.26-3, C page 26-2) �योग गनु�पन�मा शहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण िवभाग

१०२,५८९
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(DUDBC) को न�स� D6 ६क १-३ �योग गरेको छ । उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रएका तप�सलको योजनामा (DUDBC) को न�स� �योग गरेको कारणले द�,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 ।जन�मदान १६.७५
�ितशत रहेको छ । जन�मदान क�ी पिछको बिढ �ययभार पन� गएको रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय� परीमाण भु�ानी दर ह�नुपन� दर बढी भु�ानी

१ २०४-०७८/१/२ गापा सिमवगर सडक �तरो�ती 13.86 10595 8807.5 20625

२ २७०-०७८/३/१७ डाडो धनगौडा पा�द�ु चोक �े� चोक सडक 9.58 10595 8807.5 14256

३ ३१२-०७८/३/२५ मिद� झो.पू.-�ा �वा के�� मोटरबाटो 45.5 10595 8807.5 67708

ज�मा 102589

२३.३ 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 शहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण िवभाग
(DUDBC) को न�स� D6 (६क) १-२ �योग गरेको छ । उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रएका तप�सलको योजनामा DUDBC को न�स� �योग गरेको कारणले द�,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 ।जन�मदान १६.७५
�ितशत रहेको छ । जन�मदान क�ी पिछको बिढ �ययभार पन� गएको रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय� परीमाण भु�ानी दर ह�नुपन� दर बढी भु�ानी

१ १७४-०७७/१२/२६ पौखोला त�ो �ु��ु मोटरबाटो 5.85 11339 8989.51 11442

२ १९५-०७७/१२/२७ खहरेडाँडा मोहोरा सडक 23.4 11484 8989.51 48594

३ २१९-०७८/१/६ लु�े कोलेली मोटरबाटो 19.28 11484 8989.51 40038

४ २२१-०७८/१/६ स�रपाखा िमसा� ��जा मोटरबाटो 18.72 11484 8989.51 38875

५ २५६-०७८/३/१३ मेघराज अचाज� मोटरबाटो 23.89 11484 8989.51 49611

ज�मा 188560

१८८,५६०

२४ लाभ�ाही समुदायबाट ख�रदः

२४.१ �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,
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िनद�शक सिमित, र संयोजकलाई िनयिमत �पमा �ितवेदन िदनुपन� �यव�था छ । �थािनय पूवा�धार िवकास काय��ममा �.१,२९,८८,१८०.०० खच� भएको छ । 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 सकेको दे�खएन। ि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 ।

२४.२ ३५ २०७७-६-२७ �यािवन जाली ख�रदः 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 । वडा नं.८ �यािवन जाली
(2*1*1) गौरीशंकर िनमा�ण सामा�ी स�लायस� �ा.�ल.बाट ८१ थान �.३५५९.५० का दरले ख�रद गरी �.२८८३१९.५० भु�ानी ग�रएको छ । का�क� �ज�ाको �ज�ादर
अनुसार �ित ��वाएर �.२५० दर तोिकएको छ । �यािवन जाली (2*1*1) मा ११ ��वाएर िमटर रहने उ�ेख छ । �ज�ा दर अनुसार एउटा जाली (२५०*११*१.१३) को
�.३१०७.५० मु�य ह�नुपन� दे�ख�छ ।प�� �ितशत ओभरहेड जोडेको कारणले बढी दर परेको छ । �वीकृत �ज�ा दररेट भ�दा बढी �.४५२ का दरले ८१ थानको असुल
गनु�पन� �.

३६,६१२

२४.३ १९९ २०७७-१२-२७ नापी भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा�
करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । घलेलदेखी गुफास�मको
पय�टिकय �सिड बाटो िनमा�ण काय�मा Dry masonary work काय�मा ३१.३९ घ.मी. को �.५१६५.०० का दरले भु�ानी ग�रएको छ । नापी िकतावमा उ�ेख गरे अनुसार
२७.९० (620*1.5*0.03) घ.मी. मा� काय� भएको दे�ख�छ ।नापी िकताव भ�दा बढी ३.४९ घ.मी. को �.५१६५.०० का दरले बढी भु�ानी भएको दे�खएकोले असुल गनु�पन�
�.

१८,०२५

२५ उपभो�ा सिमित तफ� ः

२५.१ 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 ।उपिनयम ९ मा जिटल �कृितका र
रोजगारी सृजना नह�ने साथै �मदान ह�न नस�ने योजनाह� उपभो�ा सिमित माफ� त गराउन नह�ने �यव�था छ । तर तप�सलमा उ�े�खत सरकारी भवन िनमा�ण काय�
काय�पा�लकाको िमित २०७६।१२।९ को िनण�यरले उपभो�ा सिमित माफ� त गराउने िनण�य गरी उपभो�ा सिमित माफ� त गरेको पाइएकोले यस �कारको काय�मा िनय��ण ग�रनु
पद�छ ।
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भौ.नं र िमित योजनाको नाम िनमा�ण गन� सं�था लागत
अनुमान

काय�
स�प�

भु�ानी
रकम

19-078/3/4 वडा नं.५ �वा��य चौिक भवन िनमा�ण काय� अ��तम िक�ता
भु�ानी

वडा नं.५ �वा��य चौिक भवन िनमा�ण
उ.स

4441185 3553920 1766400

23-
078/3/18

वडा नं.८ �वा��य चौिक भवन िनमा�ण काय� अ��तम िक�ता
भु�ानी

वडा नं.८ �वा��य चौिक भवन िनमा�ण
उ.स

3662209 3802371 1766400

ज�मा 3532800

२५.२ बढी भु�ानीः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ । िन�
उपभो�ा सिमितबाट भएको काममा ह�नुपन� भु�ानी भ�दा बढी भु�ानी भएकोले स�व�धीत उपभो�ा सिमितबाट असुल गरी बे�जु दा�खला गनु� पन� �.

�.स भौ.िमित योजनाको नाम गरेको काम ह�नु पन� भु�ानी भएको भु�ानी बढी भु�ानी

1 19-078/3/4 वडा नं.५ �वा��य चौिक भवन िनमा�ण उ.स 3934124 3540711 3552000 11288

ज�मा 11288

११,२८८

२५.३ मु.अ.कर भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ बमो�जम उपभो�ा सिमितले गरेको खच�को �े�ता, िवलभरपाई �थानीय िनकायले जाँचगरी �ितवेदन
�लने �यव�था छ ।िन�नानुसारका योजनाह�मा उपभो�ाले गरेको काय�को उपभो�ाले पेश गरेको िवलको मु�य अ�धबृ�ी कर भ�दा बढी मु.अ.कर भु�ानी भएकोले स�व�धीत
सँग असुल गरी बे�जु खातामा दा�खला गनु� पन� �.

�
सं

काय��म कामको िववरण भु�ानी
रकम

मु.अ.कर
भु�ानी

ह�नु पन� मु.अ.कर
भु�ानी

बढी भु�ानी मु.अ.कर
�मदान पिछ

1 डाडागाउँ नुवागाउँ पोखरीडाँडा सडक एवं ढाडखोला पचौया
�ामीण सडक

�समे�ट
(१४१.५३)

1330620 14306 11759 2547

2 एक पा�लका एक खेल �ाम िनमा�ण काय� �समे�ट (२१६) 2500000 21762 18673 3089

ज�मा 5636

५,६३६

२६ सामा�जक सुर�ा तफ� ः

२६.१ 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
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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� �. १०१५५२९३९।- खच� लेखेको छ ।
लेखापरी�ण योजना अनुसार सबै भ�दा बढी भ�ा िवतरण ग�रएको ३ वटा वडाह� वडा नं . २,६ र ७ को परी�ण ग�रएको छ । परी�णबाट दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार
रहेका छन्ः

२६.२ ि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 ।

Forward feed तयार नगरेकोः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� पा�लकाले Forward feed तयार गरी ब�क तथा िव��य सं�थामा सोही अनुसाको िववरण तयार गन� लागाइ
भ�ा िवतरण गनु�पन�मा पा�लकाले सो अनुसार गरेको पाइएन । Forward feed तयार नगरेको ह� ँदा ब�क तथा िव��य सं�थाले आ�नै िक�समले अपूरो िववरण तयार गरी भ�ा
िवतरण गरेको पाइयो । पा�लकाले उपल�ध गराएको एमआइएस �स�टमबाट जेनेरेट ग�रएको वडा नं. २, ६ र ७ को िववरण परी�ण गदा� िववरणमा दे�खएका दाहोरो नाम तथा
नाग�रकता न�बर भएका िववरणलाई ब�कले उपल�ध गराएको िववरणसँग िभडान गरी यिकन गन� सिकएन । एमआइएस �स�टमबाट जेनेरेट भएको िववरणमा दे�खएको दोहोरो
िववरणलाई पा�लकाले यिकन गनु�पन� दे�ख�छ । यसरी दोहोरो दे�खएका िववरण िन�नानुसार छन्ः
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�स.नं. सामा�जक सुर�ाको िक�सम नाम �ल� ज�म िमित वडा नं. ना.�ा. नं भ�ा

१ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) िब�णमुाया दमै मिहला २०१४-०२-२६ ६ २०४ 8000

२ जे� नाग�रक एकल मिहला िव�णमुाया दमै मिहला २०१४-०२-२६ ६ २०४ 8000

३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िब�णमुाया अ�धकारी मिहला २००५-०९-०६ ६ २३४ 12000

४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िव�णमुाया अ�धकारी मिहला २००५-०९-०६ ६ २३४ 12000

५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) तुलसी अ�धकारी मिहला २००५-०४-०९ ६ ३४८ 12000

६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) तुलसी अ�धकारी मिहला २००५-०४-०९ ६ ३४८ 12000

७ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) च��ी दमै मिहला २००७-०७-०१ ६ ३७३ 8000

८ जे� नाग�रक एकल मिहला च��ी दमै मिहला २००७-०७-०१ ६ ३७३ 8000

९ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) बाटुली दमै मिहला २०१२-०१-०१ ६ ४४१ 8000

१० जे� नाग�रक एकल मिहला बाटुली दमै मिहला २०१२-०१-०१ ६ ४४१ 8000

११ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) ख�रका साक� मिहला २०१७-०२-२२ ६ ४७३ 8000

१२ जे� नाग�रक एकल मिहला ख�रका साक� मिहला २०१०-०२-२२ ६ ४७३ 8000

१३ िवधवा न�द कुमारी गु�ङ मिहला २०१९-०९-०१ ६ १३० ८०००

१४ िवधवा न�दकुमारी गु�ङ मिहला २०१९-०९-०१ ६ १३० ८०००

१५ िवधवा कृ�ण देवी अ�धकारी मिहला २०२०-१०-२० ६ १३१९२७ ८०००

१६ िवधवा कृ�ण देवी अ�धकारी मिहला २०२०-१०-२० ६ १३१९२७ ८०००

१७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) गाेिप कृ�ण अ�धकारी पु�ष २००७-०३-२३ ६ १५५ १२०००

१८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) गोपी कृ�ण अ�धकारी पु�ष २००७-०३-२३ ६ १५५ १२०००

१९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िब�णमुाया अ�धकारी मिहला २००५-०९-०६ ६ २३४ १२०००

२० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िव�णमुाया अ�धकारी मिहला २००५-०९-०६ ६ २३४ १२०००
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२१ पूण� अपा�ता भ�ा िदपे�� बहादरु साक� पु�ष २०५४-१२-१० ६ ४२-०१-७६-०३९१४ १२०००

२२ पूण� अपा�ता भ�ा िदपे�� बहादरु साक� पु�ष २०५४-१२-१० ६ ४२-०१-७६-०३९१४ १२०००

२३ पूण� अपा�ता भ�ा िदपे�� साक� पु�ष २०५४-१२-१० ६ ४२-०१-७६-०३९१४ १२०००

२४ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) बाटुली दमै मिहला २०१२-०१-०१ ६ ४४१ ८०००

२५ जे� नाग�रक एकल मिहला बाटुली दमै मिहला २०१२-०१-०१ ६ ४४१ ८०००

२६ िवधवा �सज�ना पौडेल अ�धकारी मिहला २०५१-१२-०४ ६ ४६१०५१।१४४ ८०००

२७ िवधवा �सज�ना पौडेल अ�धकारी मिहला २०५१-१२-०४ ६ ४६१०५१।१४४ ८०००

२८ िवधवा िब�ण ुघत� मिहला २०२९-१०-२९ ६ ४६३०४२ ८०००

२९ िवधवा िव�ण ुघत� मिहला २०२९-१२-२९ ६ ४६३०४२ ८०००

३० जे� नाग�रक एकल मिहला कृ�ण कला ढुङगाना मिहला २०१७-०७-०१ ६ ५३३ ८०००

३१ िवधवा कृ�णकला ढंुगाना मिहला २०१७-०७-०१ ६ ५३३ ८०००

३२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) मिनकण गौतम मिहला २००७-०४-०७ ६ ६६७ १२०००

३३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) मनीकण� गौतम मिहला २००७-०४-०५ ६ ६६७ १२०००

३४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ख�रका गौतम मिहला २००३-०५-१५ ६ ६८० १२०००

३५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) खरीका गौतम मिहला २००३-०६-१५ ६ ६८० १२०००

३६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िडलमाया रानामगर मिहला २००७-०१-०४ २ ५७४ 12000

३७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िडलमाया रानामगर मिहला २००७-०१-०४ २ ५७४ 12000

३८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) जौमाया सुनार मिहला २००६-१०-०२ २ ७० 12000

३९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) जौमाया सुनार मिहला २००६-१०-०२ २ ७० 12000

४० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िब�ण ुकुमारी तामा� मिहला २००६-०६-१८ २ ७८६२१ 12000

४१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िव�ण ुकुमारी तमाङ मिहला २००६-०६-१८ २ ७८६२१ 11000

४२ जे� नाग�रक एकल मिहला मैना गु�ङ मिहला २०१२-०१-१६ ७ १६४ ८०००
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४३ जे� नाग�रक एकल मिहला मैना गु�ङु मिहला २०१२-०१-१६ ७ १६४ ८०००

ज�मा 427000

२६.३ 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� २, ६ र ७ 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 �. २४८७०००।- 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 । यसरी भ�ा िवतरण भएका केही उदाहरण यस
�कार छन्ः
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�स.नं. सामा�जक सुर�ाको िक�सम नाम �ल� ज�म िमित वडा नं. ना.�ा.नं भ�ा

१ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) तेजबहादरु साक� पु�ष २००८-०७-०५ ६ १० २४०००

२ जे� नाग�रक एकल मिहला डासी अ�धकारी मिहला २००९-०९-०१ ६ १० २४०००

३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) तुलाराम गौतम पु�ष २००३-०३-०१ ६ १००५६५ ३६०००

४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ल�मी जैसी मिहला २००१-१०-०५ ६ १००५६५ ३६०००

५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) कमलादेवी पौडेल मिहला १९९९-१०-०१ ६ १३७ ३६०००

६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) भगवती दहाल मिहला २००५-०१-१८ ६ १३७ ३६०००

७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) गंगाधर गौतम पु�ष १९९९-०९-०८ ६ १५५ ३६०००

८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) �ललाधर अ�धकारी पु�ष १९८९-०९-१० ६ १५५ ३६०००

९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िटका अ�धकारी मिहला २००२-०१-१० ६ १५६ ३६०००

१० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) भागीरथ उपा�याय दवाडी पु�ष १९९८-०८-०७ ६ १५६ ३६०००

११ जे� नाग�रक एकल मिहला वुि�सरा भुजेल मिहला २०१३-१२-१५ ६ ४१६ २४०००

१२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) देवु अ�धकारी मिहला २००२-०८-०७ ६ ४६१०४२ ३६०००

१३ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) �ीमाया सुनार मिहला २०१०-०७-०४ ६ ४६१०४२ २४०००

१४ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) िटका साक� मिहला २००८-०५-१० ६ ४६३०४२ २४०००

१५ जे� नाग�रक एकल मिहला बाटुली अ�धकारी मिहला २०११-०२-२८ ६ ४६३०४२ २४०००

१६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िच�तामणी ढु�ाना पु�ष १९९८-०९-१० ६ ४६५ ३६०००

१७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ल�मण ढु�ाना पु�ष १९९८-०७-१० ६ ४६५ ३६०००

१८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ऐता�सरी कामी मिहला २००२-०४-०५ ६ ५५९ ३६०००

१९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) पशुपती ढु�ाना पु�ष १९९८-०५-०१ ६ ५५९ ३६०००

२० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) गोलमाया गौतम मिहला २००६-०४-०१ ६ ५६१ ३६०००
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२१ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) िव�णमुाया दमै मिहला २००७-०७-१७ ६ ५६१ २४०००

२२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ख�रका अ�धकारी मिहला १९९७-०७-१० ६ ५९ ३६०००

२३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) गोमा अ�धकारी मिहला २००५-०१-१९ ६ ५९ ३६०००

२४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) पुिण�मा �े�ी मिहला १९८९-०१-०१ ६ ५९ ३६०००

२५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) मैना साक� मिहला २००५-०९-०१ ६ ९० ३६०००

२६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िशवकुमारी पौडेल मिहला २०००-०१-१९ ६ ९० ३६०००

२७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) स�तबहादरु साक� पु�ष २००३-०४-०१ ६ ९० ३६०००

२८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ड�डपािण ढंुगाना पु�ष १९९५-१२-२५ ६ ३६०००

२९ क बग� िड�ीराम अ�धकारी पु�ष २०३८-०३-३० ६ ३६०००

३० जे� नाग�रक एकल मिहला इ�� कुमारी गु�ङ मिहला २०१४-०३-१५ २ १२३८९२ २४०००

३१ जे� नाग�रक एकल मिहला न�द कुमारी गु�ङ मिहला २०१४-०३-१५ २ १२३८९२ २४०००

३२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) इमान�स गु�ङ मिहला १९९८-०८-०१ २ २२२ ३६०००

३३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) �ान�स गु�ङ पु�ष १९८८-०३-०४ २ २२२ ३६०००

३४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) केशरी कामी पु�ष २००५-०१-०४ २ २६७ ३६०००

३५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) सुन कुमारी गु�ङ मिहला १९९८-०४-०१ २ २६७ ३६०००

३६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) स�त बहादरु गु�ङ पु�ष २००७-०१-२० २ २७२ ३६०००

३७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) साक� गु�ङ पु�ष २००६-१२-०२ २ २७२ ३६०००

३८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) कृ�ण बहादरु गु�ङ पु�ष १९९०-०१-१५ २ ३२४ ३६०००

३९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) �जा�ित अचा�य� पु�ष १९९७-०२-०३ २ ३२४ ३६०००

४० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) अन�त शमा� पौडेल पु�ष २००२-०३-०४ २ ३६९ ३६०००

४१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) मैताशोवा गु�ङ मिहला १९९५-०४-११ २ ३६९ ३६०००

४२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) उजेली गु�ङ मिहला १९९१-०७-११ २ ४६१०१८-५१ ३६०००
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४३ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) ख�बा �स कामी पु�ष २०१०-०५-०१ २ ४६१०१८-५१ २४०००

४४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) मैता कुमारी गु�ङ मिहला २००५-०१-१७ २ ग का ३०८ ३६०००

४५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) �सरमाया तामाङ मिहला २००७-०४-१० २ ग का ३०८ २७०००

४६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ड�मर बहादरु गु�ङ पु�ष १९९०-१०-०८ २ ३६०००

४७ जे� नाग�रक एकल मिहला धनशोवा तामा� मिहला २००८-०५-०९ २ २४०००

४८ क बग� क�पनादेवी गु�ङ मिहला २०३७-०९-०७ २ ३६०००

४९ क बग� िन��ा अचा�य� मिहला २०२५-०६-०५ २ ३६०००

५० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) राज कुमारी गु�ङ मिहला १९९७-०८-०१ ७ १३ ३६०००

५१ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) मनसुवा िव क मिहला २०१७-०२-१७ ७ १३ २४०००

५२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) �यापी दमै मिहला १९९७-०८-०१ ७ १३८ ३६०००

५३ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) िचजा कामी मिहला २०१६-११-२६ ७ १३८ २४०००

५४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) जय भ� गौतम पु�ष १९९७-०७-१० ७ १४० ३६०००

५५ जे� नाग�रक एकल मिहला ल�मी कुमारी गु�ङ मिहला २०१४-०५-१० ७ १४० २४०००

५६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) तुलसी िगरी पु�ष २००४-०१-१५ ७ १४९ ३६०००

५७ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) नर बहादरु कामी पु�ष २०१३-१०-११ ७ १४९ २४०००

५८ जे� नाग�रक एकल मिहला �लल माया गु�ङ मिहला २०१३-०८-०८ ७ १४९ २४०००

५९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) जुरेली भ�डारी मिहला २०००-१०-०१ ७ १५६ ३६०००

६० जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) पुण� वहादरु कािम पु�ष २०१३-१०-१० ७ १५६ २४०००

६१ जे� नाग�रक एकल मिहला जुिनकरी दमै मिहला २०१४-०५-०१ ७ १८२ २४०००

६२ जे� नाग�रक एकल मिहला मती कामी मिहला २०१६-१२-२५ ७ १८२ २४०००

६३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) तुलसी ढुङगाना मिहला २००५-०१-१५ ७ १८७ ३६०००
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६४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) न�द कुमारी गु�ङ मिहला २०००-१०-१६ ७ १८७ ३६०००

६५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) बु��द बहादरु कामी पु�ष २००१-०५-१० ७ १९५ ३६०००

६६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िमन बहादरु गु�ङ पु�ष २०००-०६-२५ ७ १९५ ३६०००

६७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) भुवने�वर पुन पु�ष २००२-०१-१९ ७ २६ ३६०००

६८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िमन कुमारी गु�ङ मिहला २०००-१०-०२ ७ २६ ३६०००

६९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) बु��द कुमारी कामी मिहला २०००-०२-१५ ७ ३६ ३६०००

७० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ह�म नाथ भ�डारी पु�ष १९९२-०९-०१ ७ ३६ ३६०००

७१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िभमा िगरी मिहला २०००-०१-०१ ७ ३८० ३६०००

७२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ह�म माया भ�डारी मिहला २००७-०१-१५ ७ ३८० ३६०००

७३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) आइत सरी गु�ङ मिहला १९९३-०९-१८ ७ ४६१०४३ ३६०००

७४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) िमठू िबक सुनार मिहला २००५-०३-०५ ७ ४६१०४३ ३६०००

७५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) ड�वर वहादरु दमै पु�ष २००३-०५-०१ ७ ७९ ३६०००

७६ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) च�� वहादरु कािम पु�ष २०१२-०१-१० ७ ७९ २४०००

ज�मा २४८७०००

२६.४ रकम िफता�ः सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७७ दफा २६ (२) अनुसार �थानीय तहबाट िवतरण गन� सामा�जक सुर�ा भ�ा रकम तोिकएको आ�थ�क वष�मा खच�
नभएमा वा लाभ�ाहीको खातामा ज�मा ह�न नसकेमा वा �थानीय तहमा नगद मौ�दात भएमा आ�थ�क वष�को अ��यमा सो रकम स�ब��धत संघीय सरकारको िविनयोजन
खातामा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयले तोिकिदए बमो�जमको खातामा ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाबाट सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको लािग िनकाशा भएको
रकमबाट िवतरण गरी बाँक� रहेको रकम मुि�नाथ िवकास ब�क( हे�जा शाखा) ले �. ७५८७७८।- िफता� गनु� पन�मा िमित २०७८।३।३० मा �. ७४३४७८।- मा� िफता�
गरेकोले बाँक� रहेको रकम असूल गरी बे�जू खातामा दा�खलाा गनु�पन� �.

१५,३००

२७ आ�तरीक राज�वः 
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 मा ि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 750000 749333

घरवहाल कर 150000 339278

एिककृत स�पती कर 750000 197669

पूवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर 25000000

अ�य सेवा शु�क तथा िव�� 100000 928814

अ�य राज�व 2700000 9628715

न�सापास द�तुर 1100000 819183

�सफा�रस द�तुर 1500000 2443613

�यि�गत घटना दता� द�तुर 70000 155250

�यवसाय र�ज�� ेशन द�तुर 500000 301036

ज�मा 32620000 14276611

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

बे�जुको संि�� �यहोरा फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

२०७४/७� २९ मेिशन दा�खला भएको �माण पेश �. 500000 500000

२०७४/७� ३१ उदय मािवको बढी िनकासा �. 538966 538966

२०७४/७� �२ ��टमेट भ�दा बढी भु�ानी असुल गनु�पन� �. 1999.44 1999.44

२०७�/७६ २३ स�भा�यता अ�ययनको परामश� खच� िनयमस�मत नभएको �. 1988128 1988128

२०७�/७६ ३७ िवमा सुिवधा स��त कोष दा�खला गनु�पन� �. 172811 172811

२०७�/७६ ४० न�स� भ�दा बढी भु�ानी असुल गनु�पन� �. 5992 5992

२०७�/७६ ४� ससश� बजेटबाट गाउँपा�लकाको खच� भएको �. 11700 11700

२०७�/७६ ��.३ लोक बहादरु गु��को बढी �ेड असुल गनु�पन� �. 11118.6 11118.6

२०७६/७७ १४.३ बराहथान िनमा�ण �यवसायीबाट असुल ह�नुपन� �. 8738375 8738375

२०७६/७७ १४.� िडएल�स िनमा�ण �यवसायीबाट असुल ह�नुपन� �. 100000 100000

२०७६/७७ १�.१ �वयमसेवक समुह गठन ग�र ग�रएको भु�ानी �. 360000 360000

२०७६/७७ १� दरब�दी वेगर करार सेवाका कम�चारीको पारी�िमक �. 2160470 2160470

२०७६/७७ १९ समािनकर अनुदानबाट िश�कको तलव भ�ा भु�ानी �. 4538000 4538000

२०७६/७७ २१ आरएन ई��ा�ट� �चर ए�ड क�स�ट �ा.�ल.बाट असुल गनु�पन� �. 65109 65109

२०७६/७७ २३ ऐनमा भएको �यव�था भ�दा फरक भ�ा �लएकोले �ययभार परेको �. 113625 113625

२०७६/७७ २� �ज�स क��ट��सन ए�ड िव�डस�बाट असुल गनु�पन� �. 6500 6500

२०७६/७७ २९ �ज�स क��ट��सन ए�ड िव�डस�बाट असुल गनु�पन� �. 5215 5215

२०७६/७७ ३९ एसआर िनमा�ण सेवाको असुल गनु�पन� �. 11698 11698

२०७६/७७ ४१ िनयमावलीको िवप�रत लागत अनुमान गरेको �. 9413062 9413062
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२०७६/७७ ४२ बढी परीमाण �समे�ट �योग भएको �. 8938 8938

२०७६/७७ ४७ फिन�चर स�व��धत �कुलमा दा�खला �माण पेश ह�नुपन� �. 308000 308000

२०७६/७७ ४� महे�� मािवको बढी िनकासा �. 267688 267688

२०७६/७७ �० िव�ालयले खच� पु��ाई गन� �माण पेश गनु�पन� �. 387000 387000

२०७६/७७ �२ लेखापरी�ण �माण पेश गनु�पन� �. 315000 315000

२०७६/७७ ५३ िव�ालय सुधार योजना पेश गनु�पन� � 265000 265000

२०७६/७७ �� तलवमा दोहोरो खच� �. 47835 47835

२०७६/७७ �६ पदा�धकारीको भ�ा भु�ानीमा बढी �ययभार परेको �. 37575 37575

ज�मा 0 30379805

२९ 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)

59031 30380 22057 0 50708


