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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. १०८ तमतिाः २०७९।३।२६ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बलुीङ्गटार गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
नवलपरासी व.स.ुपूवा। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले बतुलङ्गटार 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.1 करोड ३३ लाख ९० हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.76 हजार फस्र्ौट भई बाकँी बेरुजू असलु 
गनुापने रू.7 लाख ७१ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.54 लाख ८२ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.26 लाख ९६ हजार र पेश्की रू.४३ लाख 
६५ हजार रहेको छ । गिवषा रु.5 करोड 99 लाख 6 हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा 
कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.7 करोड 5 लाख 36 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



 

 
 

बतुलङ्गटार गाउँपातलका 
 

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
 

39 47 13390 - 1 76 39 46 13314 771 2696 5482 - - 8178 4365 

                                      
 

 
अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

नवलपरु 59906 - 2684 57222 - 13314 70536 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बु�लङटार गाउँपा�लका, नवलपुर , बु�लंगतर गाउँपा�लका , नवलपरासी पूव� भाग

काया�लय �मुख �सताराम खनाल २०७८-६-११ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख राम �साद सापकोटा २०७७-१२-१७

काया�लय �मुख िटका बहादरु गोदार २०७७-४-१

लेखा �मुख बाबुराम ितवारी २०७७-१२-२३

लेखा �मुख शंकर चापागाई २०७७-४-१

बे�जु रकम १३,३९०,३४७

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १२,८८,९५,९२०.५७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २७,१८,३३,३१२ चालु खच� २५,०२,३८,३४३

�देश सरकारबाट अनुदान १,४४,०१,३७८ पँूजीगत खच� ९,९५,२९,२०७

राज�व बाँडफाँट ६,७६,४३,५६५.५४ िव�ीय/अ�य �यव�था ९०,५६,८२५

आ�त�रक आय ३९,२९,०९४

अ�य आय १,५७,६४,८३३.५

कुल आय ३७,३५,७२,१८३.०४ कुल खच� ३५,८८,२४,३७५

बाँक� मौ�दात १४,३६,७२,८२७.७७
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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 २०७८।१२।२५ 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 ६ वडा, ३३ सभा सद�य, १४७.६८ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा १९६५६ 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



https://nams.oag.gov.np4 of 45

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

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी

व�तुगत/

सोझै

भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी

व�तुगत/सोझै

भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ३६,४२,३४,७९० ३१,३४,९४,६९४.०४ ३१,३४,९४,६९४.०४ ३३,८३,६४,८७७.४७ ३३,८३,६४,८७७.४७

क. �ाि�

(संिचतकोषमा

आ�दानी बाँ�धने)

३६,०५,८२,६०० ३०,२९,४१,८१२.५४ ० ३०,२९,४१,८१२.५४ २६,२५,५५,६१३.४७ ० २६,२५,५५,६१३.४७

११००० कर ११ ७,२९,४९,१७० ६,९१,०२,२३३.२९ ० ६,९१,०२,२३३.२९ ४,८५,९७,८४८.७२ ० ४,८५,९७,८४८.७२

१३०००

अनुदान

२८,०८,४३,४३० २३,१३,४०,०५३ ० २३,१३,४०,०५३ २०,९६,३९,७८२ ० २०,९६,३९,७८२

संघीय सरकार १२ २५,८६,८५,४३० २१,९१,८२,०५३ ० २१,९१,८२,०५३ १९,७५,०२,७८२ ० १९,७५,०२,७८२

�देश सरकार १२ २,२१,५८,००० १,२१,५८,००० ० १,२१,५८,००० १,२१,३७,००० ० १,२१,३७,०००

१४००० अ�य

राज�व

६४,९०,००० २४,७०,४२६.२५ ० २४,७०,४२६.२५ ९,२८,३८० ० ९,२८,३८०

१५००० िविवध

�ाि�

३,००,००० २९,१०० ० २९,१०० ० ० ०

ख. अ�य �ाि� ३६,५२,१९० १,०५,५२,८८१.५० १,०५,५२,८८१.५० ७,५८,०९,२६४ ७,५८,०९,२६४

िवतरण गन�  बाक�

राज�व

० ३०,०६,२७१ ० ३०,०६,२७१ ० ० ०

कोषह� ३६,५२,१९० ५१,८७,०१०.५० ० ५१,८७,०१०.५० १,९५,८४,५५७ ० १,९५,८४,५५७

धरौटी ० २३,५९,६०० ० २३,५९,६०० २,०५,००० ० २,०५,०००
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संघीय, �देश

सरकार वा अ�य

काय��म

० ० ० ० ५,६०,१९,७०७ ० ५,६०,१९,७०७

भु�ानी (ग+घ) ४४,२०,०६,०४२ २९,८७,१७,७८६.८४ २९,८७,१७,७८६.८४ ३१,०२,७५,५२३.२० २,००,००० ३१,०४,७५,५२३.२०

ग. भु�ानी

(स��त कोषबाट)

४३,८३,५३,८५२ २९,४८,७२,९१३.८४ २९,४८,७२,९१३.८४ २३,५६,९३,४४९.२० २,००,००० २३,५८,९३,४४९.२०

२१०००

पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ १४,०९,०४,४३० ११,२०,३९,०६१ ० ११,२०,३९,०६१ १०,३८,१९,८१८.२० ० १०,३८,१९,८१८.२०

२२०००

मालसामान तथा

सेवाको उपयोग

१८ ७,९५,३१,७७० ५,५४,८९,५०६.८४ ० ५,५४,८९,५०६.८४ ३,८०,८०,४२६ २,००,००० ३,८२,८०,४२६

२५०००

सहायता

(Subsidy)

१८ २,४४,५४,००० १,९८,५२,२७४ ० १,९८,५२,२७४ १,२७,८२,२५६ ० १,२७,८२,२५६

२७०००

सामा�जक सुर�ा

१८ २७,००,००० २१,४८,४६६ ० २१,४८,४६६ २२,१५,५२६ ० २२,१५,५२६

२८००० अ�य

खच�

१८ ७५,४७,१५२ ७५,१४,७७७ ० ७५,१४,७७७ १९,१४,४२० ० १९,१४,४२०

३१००० गैर

िव�ीय स�प�ी /

पँूजीगत खच�

१८ १८,३२,१६,५०० ९,७८,२८,८२९ ० ९,७८,२८,८२९ ७,६८,८१,००३ ० ७,६८,८१,००३

घ. अ�य भू�ानी ३६,५२,१९० ३८,४४,८७३ ३८,४४,८७३ ३१,०२,७५,५२३.२० २,००,००० ३१,०४,७५,५२३.२०

कोषह� ३६,५२,१९० ३०,४०,६६९ ० ३०,४०,६६९ १,८२,८२,३६७ ० १,८२,८२,३६७

धरौटी ० ३,३४,००० ० ३,३४,००० २,८०,००० ० २,८०,०००

संघीय, �देश

सरकार वा अ�य

काय��म

० ० ० ० ५,६०,१९,७०७ ० ५,६०,१९,७०७
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क�ी रकम

भु�ानी/दा�खला

गन�  बाक�

४,७०,२०४ ४,७०,२०४

ङ. यो वष�को

बचत (�युन)

(७,७७,७१,२५२) १,४७,७६,९०७.२० १,४७,७६,९०७.२० २,८०,८९,३५४.२७ (२,००,०००) २,७८,८९,३५४.२७

च. गतवष�को

�ज�मेवारी रकम

(अ.�या)

१२,८८,९५,९२०.५७ १२,८८,९५,९२०.५७ ३,०९,७९,३५६ ३,०९,७९,३५६

वषा��तको बाक�

रकम (ङ + च)

(७,७७,७१,२५२) १४,३६,७२,८२७.७७ १४,३६,७२,८२७.७७ ५,९०,६८,७१०.२७ (२,००,०००) ५,८८,६८,७१०.२७

ब�क तथा नगद

बाक�

२४ १४,३०,५६,८९२.७७ १४,३०,५६,८९२.७७ ३,९०,७८,७१३.२७ ३,९०,७८,७१३.२७
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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 ५०२९७०००. ५००८९४५७.

२ ३६५००१०४३-�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म ३००००००. १८३६८०२.

३ ३१४०००११३-आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालय ४३०००. ४३०००.

४ ३५००००११४-सामा�जक िवकास म��ालय २००००००. १४३५३७८.

५ ३५०००१२०४-सामा�जक िवकास म��ालय (संघ सशत� ) ३०००००. २६५०००.

६ ३५००१०११३-िश�ा िवकास िनद�शनालय ५०००००. ५०००००.

७ ३३६००१०२३-गरीबसँग िवशे�वर काय��म ७७७०००. ७२५०००.

८ ३६५०११११४-�थानीय तह �शासक�य भनव पूवा�धार िवकास काय��म १८०००००. ०.

ज�मा ५८७१७०००. ५४८९४६३७.

९ राज�व

िववरण आ�दानी दा�खला बाँक�

िविभ� ५२११९५२. ५२११९५२. ०.

१० काय�स�ालनकोष

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

०. ५०००००. ५०००००. ०. ५०००००.

४ आ�त�रक िनय��ण �णालीः
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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 ख�रद अनुसार गु�योजना ख�रद 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 ।

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 ।
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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

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 २०७७।६।२९ रेज मोटस� �ा.�ल. गाडी ख�रद 517000

२ २०७७।७।२७ र�भा टे��नकल इ�फरमेशन टे�नोलो�ज ता�चोक खानेपानी 32000

ज�मा 549000

५४९,०००

५ कानून िनमा�ण एवं काया��वयनः
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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 ३ ऐन, ३
िनयमावली, १३ काय�िव�ध १ िनद�िशका २ िवधेयिक र १ मापद�ड समेत २३ 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� नभएको । यो बष� ४ वटा िववाद दता� भएकोमा ४ नै फ��यौट भएकाछन् ।

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 वनाई 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 ि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 �ज�मेवारी �. ८६१९७१३३।- देखाएकोमा यस वष� शु�मा �. १२८८९५९२०।५७ देखाएबाट �.

४२६९८७८७।५७ बढी �ज�मेवारी देखाएको छ । तसथ� सु�बाट तयार भएको िव��य िववरणले आ�थ�क करोबारको
यथाथ� र सिह ि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 ।

६.३
ि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 ।

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 �.

८६१९७१३३।- मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.१२८८९५९२०।५७ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार
लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.४२६९८७८७।५७ बढी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको
�.४२६९८७८७।५७

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� �ी मैना िव.क.ले २०७७।३।१० गते �.३७ करोड २९ लाख ९७ हजारको बजेट सभा सम� पेश
गरेकोमा २०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।६।२८ मा �मुख �शासक�य
अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी
पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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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 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 44 2658000

२ �. १ लाख दे�ख ५ लाख स�मका योजना 171 27250000

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 59 6700000

४ �. १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 49 20200000

५ �. ५० लाख भ�दा मा�थका योजना 14 47000000

ज�मा 337 103808000

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 35679000 16449104 6.99

सामा�जक �े� 200458000 150844432 64.13

पूवा�धार िवकास �े� 114202500 602609 0.26

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 13907000 10225866 4.35

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 74107352 57088803 24.27

ज�मा 438353852 235210814 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
ते�ो चौमा�सक तथा आषाढमा बढी खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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�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 8491 0 700 7791 4510

२ �देश सरकार 0 0 0 0 0

३ पा�लका 90945 907 17402 72636 57747

४ कूल खच�: 99436 907 18102 80427 62257

खच� �ितशत 0.91 18.20 80.88 62.61

७.४ �ो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 गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

७.५ 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 अ��सजन �स�ल�डर ख�रद १,५८,००० ० ०

२ मेिशनरी तथा औजार ५,००,००० ० ०

३ कोटथर सितकोट मोटरबाटो १०,००,००० ० ०

४ देउराली ढल िनकास ६,००,००० ० ०

५ मचेडी भुमारी �सचाइ १०,००,००० ० ०

६ ताले खेत ठाटी िनमा�ण २,००,००० ० ०

७ जलदेवी थान म��दर ५,००,००० ० ०

८ राजवृ� �ित�ालय िनमा�ण ४,००,००० ० ०

९ लेकबेशी माेटरबाटाे मम�त ३,००,००० ० ०

१० खहरेखाेला तटब�धन ३,००,००० ० ०

११ ढाँडखेत �सचाइ ३,००,००० ० ०

१२ काफलडाडा खानेपानी �ल��टङ ६,००,००० ० ०

१३ ब�मटार चौपारी मम�त ५८,००० ० ०

१४ �वा��य चाैक� �ित�ालय िनमा�ण २,००,००० ० ०

१५ बोझा �रङरोड मोटर बाटो िनमा�ण ३,००,००० ० ०

१६ कोटादे�ख घरादी मोटरबाटो िनमा�ण १,००,००० ० ०
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१७ बेल�वारा कुलो मम�त ३,५०,००० ० ०

१८ भलायटार सामुदाियक भवन ४,००,००० ० ०

१९ राम जानक� म��दर १,००,००० ० ०

२० छु�दी कुलो मम�त १,००,००० ० ०

२१ त�ो अख�ला खानेपानी १,००,००० ० ०

२२ राइकोट िबजुली २,५०,००० ० ०

२३ आपसाेरा पुरानाे पधेराे मम�त ५०,००० ० ०

२४ दगुा� भवािन म��दर िनमा�ण २,००,००० ० ०

२५ �सतरपुर खानेपानी कुवा मम�त ५०,००० ० ०

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� १६ जनालाई औष�ध
उपचार र बाढी पिहरो लगायत शीष�कमा आ�थ�क सहायता वापत �. ८०५५४१।- 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
अनुदान रकम खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था भएकोमा संिघय सरकारबाट
सशत� चालु अनुदान रकम म�ये खच� नभइ बाँक� रहेको �. १५८०८८२।४० िमित २०७८।१२।१ मा िफता� दा�खला भएको छ
।
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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 ३८
जना कम�चारीह� करारमा राखी �.४९१९१५०।- खच� लेखेको छ ।

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 १०५ भएकोमा ३८ जना करार समेत ९० पदपूत� भई
१५ 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 �.८१९९८०६।- 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
�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
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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 ।

११ राज�व आ�त�रक िनय��णः

११.१ राज�व वाँडफाँडः �थानीय तहले आ�थ�क ऐन बमो�जम कूल �. ३००६२७१।- असुल गरेकोमा सोको ४०% ले ह�ने �.

१२०२५०८।- �देश सरकारमा पठाउनु पन�मा सो आ�थ�क वष�मा नपठाइ बाँिक रहेको रकम िमित २०७८।९।१६ मा �देश
सरकारमा पठाएको भौचर पेश भएको छ ।

११.२ 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 ।

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 कानूह� गाउँकाय�पा�लकाको �ज�मावारीमा जारी भएको र अ�ाव�धक ह�ने गरेको छ ।

१२ खरीद �यव�था
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१२.१ परामश� सेवाको लागत अनुमानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२ को उपिनमय ४ बमो�जम अनुसुची
-१(क) बमो�जम लागत अनुमान अनुसार पन� �यव�था छ । पा�लकाबाट �यायीक समुहको ता�लम संचालन गन�को लािग लागत
अनुमान तयार गरी ितन वटा परामश�दाता सँग ��ताव माग गरी �यून कबोलगन� परामश�दाताबाट ता�लम संचालन गराउनु पन� मा
लागत अनुमान तयार बेगर र ��तावमाग नगरी सोझै �ािमण सामुदाियक िवकास के��ले �यायीक समुहको ता�लम संचालन
गरेको पाइयो ।भौ.२२८-०७८।३।२३ बाट �ािमण सामुदाियक िवकास के��लाई ता�लम संचालन बापत �.४९९०००। कर
िवजक बेगर भु�ानी दे�खएको िनयम स�मत नदे�खएको �.

४९०,०००

१२.२ सवारी साधन ख�रदः गाउँपा�लकाको लािग सवारी साधन (RHD 4WD HARDTOP Jeep) ख�रद गन�को लािग �.

६८५००००।- मु.अ.कर समेतको ल.इ. पेश गरी िव�ुितय वोलप�को मा�यामबाट �खरद गन� िमित २०७८।१।२० मा सूचना
�काशन गरेकोमा अ�ी इ�करपोरेटेड �ा.�ल. पानीपोखरीको एउटामा� वोलप� पेश ह�न आएकोले िनजले कवोल गरेको �.

६८१५०००।- को बोलप� िमित२०७८।३।२ मा �वीकृत गरी िमित २०७८।३।१५ मा स�झौता गरेकोमा �पे�सिफकेसन
अनुसारको �जप उपल�ध गराइ भौ.नं. २०५ िमित २०७८।३।३० मा �. ६८१५०००।- भू�ानी गरेको छ ।

१२.३
उपभो�ाबाट गरीने कामको गुण�तर परी�ण गन� गरेको नपाइएको ।
५ लाख भ�दा कमको सामानको आपूत�मा गुण�तर परी�ण गन� गरेको नपाइएको ।

१२.४
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम �थानीय तहले साव�जिनक सेवा �वाहलाई �भावकारी,
िदगो र भरपद� वनाउन काय��मको सामा�जक परी�ण अ�तग�त साव�जिनक परी�ण र साव�जिनक सुनुवाई गनु�पन�
�यव�था बमो�जमको साव�जिनक परी�ण आ�सीक �पमा गन� गरेको ।

१३ पदा�धकारीलाई बढी भु�ानीः 
िविवध खच� भु�ानीः गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सेवा सुिवधा �यव�थापन गन� बनेको ऐन, २०७७ को दफा ९ मा
पदा�धकारी वा सद�यले �थािनय तहसँग स�ब��धत कामको �सल �सलामा �मण गदा� �थािनय तहको आ�त�रक �ोत समेतको आधारमा अनुसुची बमो�जमको

७६,४०२
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दरमा दिैनक �मण भ�ा खच� पाउने �यव�था छ । सो अनुसार गाउँपा�लकाको अ�य�ले दिैनक �मण भ�ा वापत �ित िदन �.१८००। पाउने दे�ख�छ । िन�न
◌्न भौचर र िमित बाट गाउँपा�लका अ�य� शिशिकरण ब�ताकोटीलाई दिैनक �मण भ�ा वापत �.१८००। मा� भु�ानी िदनु पन�मा ऐनमा �यव�था नभएको
िविवध खच�को समेत भु�ानी भएको पाइएकोले िनयमावलीको �यव�था िवप�रत भु�ानी भएको िविवध खच� वापतको रकम असुल िफता� ह�नुपन� �.

�.सं भौ.िमित िववरण भु�ानी अ�म कर
पिछ

1 227-
078/3/23

िविवध खच� (पोखरा, कावासोती आदी ठाउँमा जादा) 50117

२ 8-077/7/1 िविवध खच� (पोखरा, काठमा�डौ, िचतवन, कावासोती आदी ठाउँमा जादा) सेवा सुिवधा भु�ानीको पेरोरमानै
समावेस गरी भु�ानी

26285

ज�मा 76402

१४ �कोप �यव�थापन कोषः 
पा�लकाबाट उपल�ध गराइएको िववरण अनुसार आ.व.२०७७।७८ को आषाढ मसा�त स�म गत वष�को �ज�मेवारी �.१३,०२,१९०.०० र �देश स��त
कोषबाट, �थानीय तहको आ�नै कोषबाट, संघीय कोिभड कोषबाट र अ�य �ोतबाट �.२९,०७,९८३.०० समेत �.४२,१०,१७३.०० आ�दानी भएकोमा
कोरोना सं�मण रोकथाम िनय��ण र �यव�थापन काय�मा �.२८,८०,७०९.०० खच� भई �.१३,२९,४६४.०० बाँक� रहेको छ । कोरोना सं�मण रोकथाममा
िन�न िशष�कमा खच� भएको दे�ख�छ ।
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�स. नं. खच� िववरण खच� रकम

1. राहत िवतरण 0

2. �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन 458735

3. आइशोलेसन के�� िनमा�ण के�� िनमा�ण �यव�थापन 455209

4. जनशि� प�रचालन 0

5. औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी ख�रद 1364415

6. अ�य शीष�कमा भएको खच� 602350

ज�मा 2880709

१५ िश�ा (�थानीय तह)

१५.१ 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 �.१०,०००.०० 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� �.

३५,०००
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�स.नं. िव�ालयको नाम लेखापरी�ण खच� �.

१ महे�� �ाथिमक िव�ालय 10000

२ जनजागृती मा�यिमक िव�ालय 15000

३ सर�वती �ाथिमक िव�ालय 10000

ज�मा 35000

१५.२ ९७ २०७८-३-२१ �ज�सी �यव�थापनः 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 । वुि� िवकास �ा.िव. ले फिन�चर टेवल-१, अिफस दराज-१, कुच�-२ समेत फिन�चर तफ�  �.३७,९९९.०० र एचिप
�यापटप-१, ई�सन �ोजे�टर-१, �यानन ि��टर-१, डेल डे�कटप-१, डेल मोिनटर-१, पेन ड� ाईभ-१ मेिशनरी औजारतफ�
�.२,१८,२८०.०० समेत �.२,५६,२७९.०० मा ख�रद गरेको दे�ख�छ । ख�रद ग�रएका मालसामानह� स�व��धत
िव�ालयको �ज�सी िकतावमा दा�खला ग�रएको छैन । िव�ालयमा �ा� भएका मालसामानह�को �ज�सी िकतावमा दा�खला गरी
अ�ाव�धक गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

२५६,२७९

१५.३ ८२ २०७८-३-२३ �ज�सी �यव�थापनः 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 । जनजागृित मा�यिमक िव�ालयले कलर ि��टर-१, �ोजे�टर-१, �माट� बोड�-१, �यापटप-१, �याकुम ��लनर-१,

लो-टेवल-८, अिफस चेयर-१, हारमोिनयम-१, िपयानो-१, कुशन-२०, साउ�ड व�स-१ र काप�ट १०० िमटर समेत सामानह�
�.४,९७,८०९.०० मा ख�रद गरेको दे�ख�छ । उ� ख�रद ग�रएका मालसामानह� स�व��धत िव�ालयको �ज�सी िकतावमा
दा�खला ग�रएको छैन । िव�ालयमा �ा� भएका मालसामानह�को �ज�सी िकतावमा दा�खला गरी अ�ाव�धक गरेको �माण पेश
गनु�पन� �.

४९७,८०९

१५.४ ३७ २०७८-१-२१ उ�कृ� �सकाई उपल��धः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को �स.नं. ९.३ ि�याकलाप नं.२.७.१३.१३ अनुसार २००,०००
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उ�कृ� �सकाई उपल��ध भएका िव�ालयलाई िव�ालयले पेश गरेको ��तावको मू�या�न गरी उ�कृ� नितजा हा�सल गन� एक
िव�ालयलाई �.२,००,०००.०० अनुदान िदने र िव�ालयले �वीकृत ��ताव अनुसार ि�याकलाप स�ालन गरी सोको
आव�धक �गित �ितवेदन �थािनय िनकायमा पठाउने र �थानीय िनकायले अनुदान रकमको उपयोगको स�व�धमा िनयिमत
�पमा अनुगमन गनु�पन� �यव�था छ । �वीकृत ��ताव अनुसार ि�याकलाप स�ालन गरेको �गित �ितवेदन पेश नभएको र
�थानीय िनकायले अनुगमन गरेको �माण वेगर सेतीनाग मा�यिमक िव�ालयलाई अनुदान िदएकोले �वीकृत ��ताव अनुसार
ि�याकलाप स�ालन गरेको �गित �ितवेदन र �थानीय िनकायले अनुगमन गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

१५.५ ३२ २०७८-१-२१ िव�ान �योगशाला �थापनाः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को �स.नं. ९.८ ि�याकलाप नं.२.७.१३.१३ अनुसार
नमुना िव�ालय स�ालन िनद�िशका २०७४ को अनुसुचीमा उ�े�खत मापद�डको आधारमा िव�ान �योगशाला �थापना गनु�पन�
�यव�था छ । �ी सेतीनाग मा�यिमक िव�ालयलाई िव�ान �योगशाला �थापनाका लागी �.६,५०,०००.०० िनकासा ग�रएको
छ । िव�ान �योगशाला �थापना गरेको �माण पेश भएको छैन । िव�ान �योगशाला �थापना गरेको वा �योगशाला �थापनाका
लागी ख�रद ग�रएका सामा�ीको िवलभरपाई तथा दा�खला �माण पेश गनु�पन� �.

६५०,०००

१६ पे�क� �यव�थापनः 
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 गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको फछ�ट गन� बाँक� पे�क�को मा�केवारी तथा म.ले.प.फा.नं. २११ तथा िव��य
�ितवेदनको अनुसूची २३ अनुसार आ�थ�क वष�को अ��यमा चालु आ�थ�क वष�को �. १९८५८००।- र गत आ.व स�मको �. ३६८२३२६ समेत �.

५६६८१२६।- पे�क� बाँक� रहेकोमा आ�थ�क वष� २०७८।८९ मा �. १३०३१२६।- पे�क� फछ�ट भएको �माण पेश भएकोले बाँक� रहेको �याद नाघेको िन�न
पे�क� रकम �. ४३६५०००।- िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४७ को उपिनयम ४ अनुसार फछ�ट गनु�पन� �.

४,३६५,०००
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�म कम�चारीको नाम पे�क� रकम

१६.१ देवचुली िनमा�ण सेवा (िमित २०७७।४।१) १२,००,०००

१६.२ स�ाट िब�डस� ए�ड स�लायस� (िमित २०७७।४।१) १६,००,०००

१६.३ नेपाल रेड�स सोसाइटी उपशाखा बु�लङटार (िमित २०७७।१२।२३) ११,००,०००

१६.४ दोभान झुलु�ेपुल िनमा�ण सिमित (िमित २०७७।४।१) २,२५,०००

१६.५ �सहदारपुल मम�त उपभो�ा सिमित (िमित २०७७।४।१) ९०,०००

१६.६ मा�थ�ो छ��वसे कुलो िनमा�ण उ.स.(िमित २०७८।२।४) १,५०,०००

१७ कर क�ा नगरेकोः

१७.१ 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�नानुसार पा�लकाका पदा�धकारी तथा कम�चारीको वािष�क पा�र�िमक भु�ानीमा कम करक�ी गरेको
दे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �.

३८,७१४
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�.स. कम�चारी/पदा�धकारी को
नाम

वािष�क
आय

कुल
क�ी

करयो�य
आय

ितनु�पन�
कर

ितरेको कर नपुग
कर

सा.सु कर
समेत

1 मैना िवक 541000 0 541000 13600 5410 8190

2 सागर भ�राई 501870 0 501870 7187 5018 2169

3 मनोज के.सी 501870 0 501870 9687 5019 4668

4 �काश ढकाल 726875 185894 540981 13598 5410 8188

5 िहमाल ख�ी 558940 0 558940 16288 5589 10699

6 राम �साद सापकोटा 669138 206120 463002 5800 4630 1170

7 बाबुराम ितवारी 701997 211680 490317 8532 4903 3630

ज�मा 38714

१७.२ 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 अि�म कर क�ी गरेको छैन ।क�ी नै नगरेको तथा कम क�ी गरेको रकम असुल ह�नुपन� �.

१०४,२९७
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गोभौनं./

िमित
िववरण भु�ानी

रकम
करको
दर ℅

दा�खला
गनु� पन�
कर

दा�खला
गरेको
करम

कम कर
रकम

101-
078/1/15

गाउँपा�लका �त�रय खेलकुद खच� (अ�ीम कर
�.१५४८६। पारी�िमक कर �.८२३५०। गरी
ज�मा �.९७८३७ का�नु पन�मा �.३२४६५
काटेको)

1800000 15 97837 32465 65372

228-
078/3/23

�ािमण सामुदायीक िवकास के�� �यायीक समुहको
ता�लम स�चालन �िश�ाक भ�ा

259500 15 38925 0 38925

ज�मा 104297

१८ ि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 ।साथै
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�कह�को लागी १२ मिहनाको मा�सक �.३६,०००.०० का दरले �ित िव�ालय ज�मा �.४,३२,०००.०० एकमु� िनकासा ग�रएको छ ।
िश�ण सहयोग अनुदानमा िनय�ु ह�ने िश�कको लागी यस आ�थ�क वष�मा ४ िव�ालयलाई �.१२,९६,०००.०० िनकासा ग�रएको दे�खयो । गाउँपा�लकाको
िश�ा शाखाबाट िनय�ु भई अिभलेख कायम भएका िश�कह�को िववरण र स�व��धत िव�ालयले तलवी माग फाराम पेश गरेको छैन ।िश�ा शाखाबाट िनय�ु�
गरेको �माण र िव�ालयले पेश गरेको तलवी माग फाराम �माण पेश गनु�पन� �.

१,२९६,०००
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�स.नं. भौ.नं.र िमित िव�ालयको नाम िनकासा �.

१ ३६-०७८/१/२१ छितसा देवी मा�यिमक िव�ालय 216000

२ ३६-०७८/१/२१ गोरखा का�लका मा�यिमक िव�ालय 432000

३ ६४-०७८/३/१३ जनजागृित आ िव 432000

९९-०७८/३/२३ देववडाचुली मा�यिमक िव�ालय 216000

ज�मा 1296000

१९ खरीद स�ब�धमाः

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 िनमा�ण 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 । पा�लकाले यो वष� पँूजीगत
तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ िन�नानुसार सोझै िनमा�ण काय� गराइ भु�ानी
गरेको रकम िनयम स�मत नभएको �.

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

34-077/9/1 ख�डलुक क��ट��सन ए�ड स�लायस� गाउँपा�लका �संचाइ क�पाउ�ड वाल 389483

60-077/9/28 अ�फा िनमा�ण सेवा 468568

ज�मा 858051

८५८,०५१

१९.२ मू�य अिभवृि� कर दा�खला नगरेकोः मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ग वमो�जम सरकारी िनकाय वा
नेपाल सरकारको पूण� वा आिशंक �वािम�व भएको संघसं�थाले ठे�का वा करार अ�तग�त आपूित� ह�ने व�तु वा सेवा वा व�तु

२३,०१०
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तथा सेवा आपूित� वापतको रकम स�ब��धत ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गदा� िनजलाई भु�ानी गन� मु.अ.कर रकमको
५० �ितशतले ह�न आउने रकम िनजको नामबाट स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा गरी बाँक� रहने कर वापतको रकम मा�
भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ। तर पा�लकाले �. ४०००२०।- को मु�य अिभवृि� कर �. ४६०२०।- को शत �ितशत नै िड� म
वक�  डेभलपस� ए�ड क��ट��सन �ा.�ल लाई भु�ानी िदएकोले सोको ५० �ितशतले ह�ने मु.अ.कर �. २३०१०।- को कर
समायोजन �माण पेश गनु�पन� �.

१९.३ 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 ।यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु ख�रद गदा�
�ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ ि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

108-078/3/30 ि�डम सेनेटरी ने��कन इ�ड�� ीज सेनेटरी �याड खरीद 719995

18-078/3/17 इलाइट इ�फो�सस क��यटुर, ि��टर, �कानर, ड�ोल 628200

ज�मा 1348195

१,३४८,१९५

१९.४ �ज�सी दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन, २०७६ को िनयम २८(१) मा �ज�सी सामान खरीद
गरेकोमा खरीद गरेको 7 िदन िभ� �ज�सी दा�खला गनु� पद�छ ।िव�ालय शैि�क गुण�तर सु�ढीकरण एवम् काय� स�पादनमा
आधा�रत �ो�साहन अनुदान काय��म अ�तग�त िन�न िव�ालयले खरीद गरेका सामानह� िव�ालयको �ज�सी खातामा दा�खला
गरेको �माण संल� गरेको नपाइएकाले �ज�सी दा�खला �माण पेश गनु� पन� �.

१,३२५,८५४
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भौ.िमत िववरण िकनेको सामानको नाम भु�ानी
करम

46-
077/9/22

िहमाल म��ट�पोज �रसच� ए�ड
डेभलपस� �ा.�ल

कृिषको संभा�यता अ�यायन 499460

67-
077/10/21

ितनक�या आ.िव अिफस दराज, टेवल, �ला�ीक कुच�, क��यटुर टेवल 100000

105-
078/1/19

सूय� िकरण �ा.िव लक दराज, बुकेश दराज, घु�ने कुस� 100000

216-
078/3/22

छ�ीसा मा.िव �यव�थापन �यामसुम िट.िभ, अिफस दराज, �लासडोर 113800

265-
078/3/30

�जवन�योित िन.मा.िव �टाफलकर, अिफस टेवल थान २, िट टेवल थान १,

बुकेश १ थान

426979

1-
078/3/23

जनजागृित मा.िव अिफस टेवल, �लाि�क कुच�, बुक कन�र 85615

ज�मा 1325854

२० ठे�का �यव�थापन र भु�ानीः

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 �यवसायी
सँगको ख�रद स�झौतामा �ोिभजनल सममा उ�े�खत रकम भु�ानी िदँदा खच� भएको वा�तिवक िवलको आधारमा भु�ानी िद
ने उ�ेख छ । �ोिभजनल सम वापतको रकम भु�ानी िदएकोमा स�ब�धीत काय�मा खच� भएको िवल भरपाई पेश गरेका छैनन् ।
वा�तिवक खच� भएको िवल वेगर भु�ानी िदएको �ोिभजनल सम वापतको रकमको �माण पेश गनु�पन� �.

५५,०००
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�स.नं. भौ.नं.र िमित योजनाको नाम /ठे�का नं. िनमा�ण �यवसायी �योजन रकम

१ ९-०७७/९/२९ भारितपुर �ल��ट�
खा.पा.योजना (ठे�का.नं.

८-०७६/७७)

जुनतारा क��ट��सन Test of Material
को िवजक नभएको

10000

२ १२-०७७/९/२ घोडाखोर दराई गाउँ मो.वा.
(ठे�का नं. ४-०७६/७७)

जलदेवी क��ट��सन Test of Material
को िवजक नभएको

10000

३ १५-०७७/९/२ िविप चोक ददा�ली च�टार
मो.वा. (ठे�का नं.

१-०७६/७७)

कालीग�डक� िनमा�ण
सेवा

Test of Material
को िवजक नभएको

10000

४ २८-०७७/१०/२१ ता�चोक खानेपानी (ठे�का
नं.१-०७७/७८)

र�भा टे��नकल ए�ड
ईभरमेशन टे�नोलोजी

Insurance को
िवजक नभएको

15000

५ २८-०७७/१०/२१ ता�चोक खानेपानी (ठे�का
नं.१-०७७/७८)

र�भा टे��नकल ए�ड
ईभरमेशन टे�नोलोजी

Test of Material
को िवजक नभएको

10000

ज�मा 55000

२०.२ १५ २०७७-९-२ िवमाः 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 �यवसायी सँगको ख�रद
स�झौतामा �ोिभजनल सममा उ�े�खत रकम भु�ानी िदँदा खच� भएको वा�तिवक िवलको आधारमा भु�ानी िदने उ�ेख छ ।
िनमा�ण �यवसायी कालीग�डक� िनमा�ण सेवालाई िविप चोक ददा�ली च�टार मोटरबाटो िनमा�ण काय� (ठे�का नं.१-०७६/७७) को
�ोिभजनल सम िवमा वापतको रकम �.१५०००.०० भु�ानी िदएकोमा �.४१२०.२१ मा� िवल पेश गरेको छ । बढी भु�ानी
भएको रकमको �माण पेश गन� अ�यथा िवमा वापतको रकम असुल गनु�पन� �.

१०,८८०
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२१ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�ः

२१.१ बढी दरमा 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। बु�ल�टार खेलकुद तथा िवकास सिमितबाट
गाउँपा�लका �तरीय खेलकुद संचालन गदा� खेलकुदमैदान िनमा�ण तथा मम�त काय�मा पा�लकाले दररेट �.६२५ अनुसार
कामदारलाई ९६ िदनको �.६००००। भु�ती िदनु पन�मा �.६७२०० भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी भएको �.७२००।
खेलकुद तथा िवकास सिमितबाट असुलगरी गाउँपा�लका खातामा दा�खला गनु� पन� �.

७,२००

२१.२ मु.अ.कर भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ बमो�जम उपभो�ा सिमितले गरेको खच�को �े�ता,
िवल भरपाई �थानीय िनकायले जाँचगरी �ितवेदन �लने �यव�था छ । िन�न योजनाह�मा यो बष� उपभो�ा सिमितलाई ख�रद
मू�यमा मू�य अिभबृि� कर सिहत रकम भु�ानी िदनेगरी लागत अनुमान गरी सोिह बमो�जम काय� स�प� भई भु�ानी िदएकोमा
िवलमा समावेश भएको भ�दा वढी भु�ानी भएको मु�य अिभबृि� कर असूल गरी संिचत कोष दा�खला गनू�पन� �.

३२,७४१
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�
सं

काय��म कामको
िववरण

िवलको दर
मु.अ.कर
समेत

�ज�ा दर
मु.अ.कर
समेत

उ.स लाई
भु�ानी
रकम

उ.स लाई
मु.अ.कर
भु�ानी

उ.स लाई
भु�ानी ह�नु
पन� मु.अ.कर

बढी
भु�ानी
मु.अ.कर

1 ख�पाटा च�घा
गाउँ कुलो िनमा�ण
काय�

�समे�ट
(बोरा
४१७)

701 820 940109 39338 33630 5708

2 ि�भुवन मा.िव
ि�भुवन खेल
मैदान िनमा�ण

�समे�ट
(बोरा
593)

701 820 1435378 55941 47823 8118

3 वालिव�ा म�दीर
�ा.िव

�समे�ट
(बोरा
१०७)

582 820 607914 10094 7164 2930

इ�ा
(६९४४)

12.43 14.69 11735 9930 1805

4 देवचुली मा.िव
क�पाउ�ड वाल
िनमा�ण

�समे�ट
(बोरा 98)

695 820 896693 9245 7836 1409

इ�ा
(२३८२३)

10.03 14.69 27489 40260 12771

ज�मा 32741

२१.३ अनुपाितक क�ीः– साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई ९,४५७
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ि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।जस अनुसार िन�न िनमा�ण काय� गदा� उपभो�ा सिमित
माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमित र पा�लकाले बेहान� अंश उ�ेख गरी स�झौता भएको दे�ख�छ।िनमा�ण काय� स�प� गदा� घटी
मू�यांकन भएको अव�थामा अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको नदे�खएकोले देहायअनुसारको रकम असूल
ह�नुपन� �.

गोभौ नं.र
िमित

उपभो�ा
सिमित र काम

स�झौता अनुसार
लागत अनुमान

गा पा ले �यहोन� %
(क��ट�जे�सी बाहेक

काय�
स�प�
रकम

भएको
भु�ानी

ह�नु पन�
भु�ानी

बढी
भु�ानी

224-
078/3/22

�गित आमा
समुह भवन
िनमा�ण

450024.38 22.22 370405 297558 288101 9457

ज�मा 9457

२२ लाभ�ाही समुदायबाट काय�ः

२२.१ 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 िनकायबाट
सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा
�तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइयो ।
तर िनयमावलीको �यव�था अनुसार स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ 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 ।
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भौ.नं. र िमित योजनाको नाम िवल रकम हेभी मे�सनमा खच�

१०६-०७८/३/२१ पखेट सालवास चैनपुर कृिष सडक 430747 349998

१२८-०७८/३/२३ ता�चोक-उदयपुर गोखा�ली डाँडासडक 391952 300000

१४६-०७८/३/२७ कोटा-छरादी मोटरबाटो 234182 240000

१८२-०७८/३/२९ ढु�ेनी कृिष �र�रोड 145393 149999

१८४-०७८/३/२९ पुर�डी दमैगाउँ कृिष मोटरबाटो 242253 199999

ज�मा 1444527 1239996

२२.२ 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 उपभो�ा सहभागी नह�ने काय�मा पिन उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराईएको पाईयो । यसरी उपभो�ा ��य� �पमा
सहभागी नह�ने काय�मा उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ ।
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भौ.नं . र िमित योजनाको नाम िनमा�ण गन� सं�था लागत अनुमान खच� रकम

४६-०७८/१/१६ भवन िनमा�ण नागढु�ा �ा.िव. 722398 563690

१७३-०७८/३/२९ क�पाउ�ड वाल िनमा�ण सेतीनाग मा.िव. 1317501 970000

१८३-०७८/३/२९ भवन िनमा�ण सर�वती �ा.िव. 1157260 901893

१८६-०७८/३/३० ट�स िनमा�ण िशव मा.िव. 1222113 970000

१८८-०७८/३/३० भवन िनमा�ण िशव मा.िव. 9033930 628960

१९२-०७८/३/३० भवन िनम�ण हडाह �वा��य ईकाई 1144346 923622

२०१-०७८/३/३० �मृित बाटीका िनमा�ण ि�भूवन मा.िव. 1200788 656874

ज�मा 15798336 5615039

२३ लाभ�ाही समुदायबाट ख�रदः

२३.१ १९८ २०७८-३-३० जन�मदानःसाव�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 ।घुमारी
पय�टिकय पूवा�धार ि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 दे�खदनै । उ� योजनाको
मू�या�न िवल �.२६,१२,७९०.०० को १० �ितशत �.२,६१,७२९.०० अनुपाितक क�ी नगरी भु�ानी गएको दे�ख�छ ।
यसरी बढी भु�ानी भएको रकम िनयमानुसार असूल ह�नुपन� �.

२६१,७२९
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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 जापजाँच गरी नापी
िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तप�सलका योजनाह�को सडक
िनमा�ण काय�मा भवन (DUDBC) को न�स� �योग गरेको दे�ख�छ । सडक िनमा�ण काय�मा Norms for rate analysis of road

and bridge works 2075 को न�स� �योग गनु�पद�छ । फरक न�स� �योग भएको कारणले बढी भु�ानी भई �ययभार पन� गएको
छ । बिढ �ययभार पन� गएको रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

३०५,९४२
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�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको
नाम

तोिकएको
न�स�

काय� काय�
परीमाण

भु�ानी
दर

ह�नुपन�
दर

बढी
भु�ानी

१ ४३-०७८/१/१६ �स�चा�
�सढी िनमा�ण
काय�

S.N.20.1 pcc1:3:6 27.7 9202.6 7983.55 33768

२ ४३-०७८/१/१६ �स�चा�
�सढी िनमा�ण
काय�

S.N.26.3,
(B)

Stone
masonary
1:4

15.2 8721.72 7734.85 15000

३ ९८-०७८/३/२१ गाउँपा�लका-
वेलोती बोट
ढलान बाटो

S.N.20.
(A)

pcc1:2:4 8.19 10741.9 9305.34 11765

४ ९८-०७८/३/२१ गाउँपा�लका-
वेलोती बोट
ढलान बाटो

S.N.20.2 pcc1:1/2:3 37.8 13743.3 10431.1 125201

५ ९८-०७८/३/२१ गाउँपा�लका-
वेलोती बोट
ढलान बाटो

S.N.26.3,
(B)

Stone
masonary
1:4

42.69 8721.72 7734.85 42129

६ ५६-०७८/१/२१ िचलाउने
भ��या�-

वोटन�वारा
मोटरबाटो

S.N.26.3,
(B)

Stone
masonary
1:4

13 8721.72 7734.85 12829

७ ११९-०७८/३/२२ राईकोट S.N.20.1 pcc1:3:6 53.525 9202.6 7983.55 65250
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िभि�बाटो
ढल िनकास

ज�मा 305942

२४ कृिष तफ� ः 
कृिष अनुदानः पा�लकाले संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत चालु काय��मवाट देहायवमो�जम कृिष तथा पशु अनुदान उपल�ध गराएको छ। पा�लकाबाट अनुदान
�दान गदा� कृषक सँग ��ताव माग गरी कृषकको योगदान र पा�लकाको योगदान छु�ाई संझौता गनु� पद�छ । सामुहीक हीतलाई �यान िदइ लागत साझेदारीमा
बढी कृषकलाई अनुदान उपल�ध गराउनु पन�म पा�लकाबाट �य��गत फम�ह�लाइ �.१४५००००। अनुदान उपल�ध गराएको छ ।

�स नं भौचर नं िववरण रकम

1 163-078/3/9 राना मगर भैसी फम� भैसी खरीद 200000

2 166-078/3/9 पुलामी बा�ा फम� 100000

िवरक�ा भैसी फम� 100000

3 186-078/3/15 रामकोट कृषक समुह िवउ िवजन तथा मल खरीद 300000

4 191-078/3/15 काउला बा�ा पालन (बा�ा खरीद) 100000

5 192-078/3/25 िमलीजुली सु�तला कृषक समुह 300000

6 189-078/3/17 �सङचाङ बा�ा फम� खोर िनमा�ण 150000

7 202-078/3/20 �सचांग कुखुरा फम� 100000

8 209-078/3/21 मेिहसा कृिष फम� 100000

ज�मा 1450000
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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 ।

२५ िविवध तफ� ः

२५.१ 79 २०७७-१०-२५ 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। भौ.७९-०७७।१०।२५ बाट राम�संह इले�ट� ोिन�स
लाई �.२००००। भु�ानी भएकोमा फोटोकपी िवल संल� रहेकोले स�कल िवल पेश गनु�पन� �.

२०,०००

२५.२ ग�रवसँग िवशे�वर काय��मः ग�रवसँग िवशे�वर काय��म अ�तग�त भौ.१२-०७८/३/२० बाट बोयर बोका, भैसी र ब�ुर िवतरण
काय��म संचालन गन� सोममाया िचडीलाई �.१५००००। भु�ानी भएकोमा �.८३०००। को िवतरण भपा�इ पेश भएको र
�.६००००। को भपा�इ नभएकोले भपा�इ पेश गनु� पन� �.

६०,०००

२६ आ�तरीक आय तफ� ः

२६.१ का�लग�डक� को�रडोर (गैडाकोट रा�दी मालढंुगा) सडक आयोजनाको च.न. २४७ को िमित २०७७।९।३ को प�ानुसार तथा
िमित २०७७।९।२२ गते बसेको बु�ल�टार गाउँपा�लकाको काय�पा�लकाको िनण�यानुसार का�लग�डक� को�रडोर (गैडाकोट
रा�दी मालढंुगा) सडक आयोजनाको िनमा�ण �यवसायी EKK Infrastructure Limited, भरतपुर-१० लाई १६००० घन िमटर

५१३,७८७
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ढु�ा िग�ी, बालुवा उ�खनन िव�� तथा �यव�थापन स�ब�धी मापद�ड २०७७ को दफा १२ बमो�जम �.३९५२२०६।
पा�लकामा दा�खला गरेको पाइयो । िनमा�ण �यवसायीले सो रकमको १३ �ितशतले ह�न आउने मु.अ.कर �.५१३७८७।
दा�खला गरेको नपाइएकोले मु.अ.कर समायोजन गरेको �माण तथा रकम दा�खला �माण पेश गनु� पन� �.

२६.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ९ मा पा�लकाको िव��य अ�धकार �े�को वारेमा �यव�था गरेको छ तथा
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ५९ जुनसुकै मा�यमबाट राज�व �ा� गरेको भएता
पिन ��वकृत राज�व वग�करण र �या�या बमो�जम राज�व आ�दानी दा�खला गरी गो�वारा भौचर तयार गरी दोहोरो लेखा �णाली
�स�ा�त अनुसार राज�व लेखा अ�याव�धक गरी दिैनक तथा बािष�क �पमा �ा� भएको आय �प� दे�खने गरी �े�ता
रा�नुपन�मा राखेको पाइएन।

र�सद िनय��ण खाता रा�नुपन�मा राखेको पाइएन ।
गत वष�बाट कित रसीद िफता� �ा� भए, यस वष� कती छापीए, कती �योगमा आए सोको अिभलेख राखेको पाइएन ।
वडा काय�लयह�मा पठाएका र िफता� आएका र�सदको अ�ाव�धक �े�ता राखेको पाइएन ।
राज�व सं�लनका लागी स�टवेयर �योगमा �याइ राज�व संकलन चु�त द�ु�त रा�नु पन�मा सो गरेको पाइएन ।
संक�लत राज�व १/२ मिहनामा बैक दा�खला गरेको पाइयो । राज�वलाई �यव��थत गन� स�टवेयर �योगमा �याइ
समयमा राज�व संकलन गन� साथै समयमा बैक दा�खला गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पन� दे�ख�छ ।

२७ सामा�जक सुर�ा तफ� ः

२७.१ 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� �. ५००८९४५७।- खच� गरेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार सबै भ�दा बढी भ�ा िवतरण
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ग�रएको २ वटा वडाह� वडा नं . ३ र ५ को परी�ण ग�रएको छ । परी�णबाट दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार उ�ेख ग�रएको
छन्ः

२७.२ ि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 ।

२७.३ नाग�रकता न�बर दोहोरोः 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 र ५ को परी�ण गदा�
पा�लकाले तपिशलको �यि�/ लाभ�ाहीह�लाई नाग�रकता न�बर दोहोरो गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा वापत �.४४१६००।-
भू�ानी गरीएको छ। के कसरी नाग�रकता न�बर दोहोरो भएको 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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सामा�जक
सुर�ाको
िक�सम

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

नाग�रकता नं भ�ा

जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००४०१०१०९२६२ िचजमाया
वा�ले

मिहला २००४-०१-०१ ३ 2718 36000

जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००२१२३३११६७६ धान�याम
बा�तकोती

पु�ष २००२-१२-३० ३ 2718 36000

अित अश�
अपा�ता भ�ा

२०५१०८२३०१०५३ पुजा
भ�डारी

मिहला २०५१-०८-२३ ३ 363001461 19200

अित अश�
अपा�ता भ�ा

२०३७०७१४००६३४ यानु माया
कुमाल

मिहला २०३७-०७-१३ ३ 363001461 14400

जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९८०१०११७५६६ �र�ख
कुमाल

मिहला १९९८-०१-०१ ३ 60943 36000

जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००७०२२३०१३२२ रीमा कुमाल मिहला २००७-०२-२३ ३ 60943 36000

जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९४०१०११२४३४ खडग
बहादरु वंशी

पु�ष १९९४-१०-१४ ५ 31724 36000
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अित अश�
अपा�ता भ�ा

२०१३०११५०६७७२ देव माया
मसरा�ी

मिहला २०१३-०१-१५ ५ 31724 19200

अित अश�
अपा�ता भ�ा

२०५०१२३००३७४४ च�� बहादरु
िवरक�ा

पु�ष २०५०-१२-३० ५ 363010150 19200

अित अश�
अपा�ता भ�ा

२०३२०९०५००९६९ ह�रसरा
म�ांगी मगर

मिहला २०३२-०९-०५ ५ 363010150 19200

जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००६११०३०१७१५ तुलसा थापा
मगर

मिहला २००६-११-०३ ५ 76877 36000

जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००११२३३४९८८४ मान बहादरु
राना मगर

पु�ष २००१-१२-३० ५ 76877 36000

जे� नाग�रक
भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००३०३०३०६४७८ लाल �सं
साक�

पु�ष २००३-०३-०३ ५ 76964 36000

जे� नाग�रक
भ�ा (द�लत)

२०१३०९०५०१८०१ िनल�बर
साक�

पु�ष २०१३-०९-०५ ५ 76964 24000

अित अश�
अपा�ता भ�ा

२०११०७१५०३१०१ टक बहादरु
कुवंर

पु�ष २०११-०७-१५ ५ 77084 19200

अित अश�
अपा�ता भ�ा

२०२२१००३००७६५ िव�ण ु�साद
कंुवर

पु�ष २०२२-१०-०३ ५ 77084 19200
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Total 441600

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 । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा िन�नानुसार स�परी�ण ग�रएको छ ।

आ.व. वे�जू दफा
नं.

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

असुली �माण िनयिमत पे�क�

२०७४-७� ४� शिशिकरण व�ताकोटीको गाउँसभा समारोह
स�ालन पे�क� �.

400000 400000

२०७�/७६ २ पदा�धकारीको पोशाक खच� असुल गनु�पन� �. ३४�१४९ 348149

२०७�/७६ ४७ �ेम व थापा मगरको सामा�जक सुर�ा भ�ा
असुल गनु�पन� �.

14000 14000

२०७�/७६ �६ पूण� �सं ख�कलुक र िदल वहादरु सूय�विशंको
सेवा सुिवधा �.

11360 11360

२०७६/७७ १७ पदा�धकारीको सेवासुिवधा असुल गनु�पन� �. 489000 489000

२०७६/७७ १७ पदा�धकारीको सेवासुिवधा असुल गनु�पन� �. 12000 12000

२०७६/७७ ३० सृजना �ािवको छाना मम�तमा बढी भु�ानी �. 19534 19534

२०७६/७७ ३० चु�लबो�ा ढलिनकास काय�मा बढी भु�ानी
�.

19986 19986

२०७६/७७ �७ ख�लक क��ट� �सन ए�ड स�लायस�को पे�क�
�.

950000 950000

२०७६/७७ �७ जलदेवी क��ट� �सन ए�ड स�लायस�को पे�क�
�.

420000 420000

ज�मा 914029 0 0 1770000 2684029
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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)

59906 2684 13390 0 70612


