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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 एवं 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 व्र्होराहरूमा सधुार िथा गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन  कार्म 
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, बागमिी प्रदेश 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ५८१ तमतिाः २०७९।३।२४ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

िामाकोशी गाउँपातलका, दोलखा । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले  र्स 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.  र्स गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू. 10 करोड 57 लाख 52 हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.9 करोड 56 लाख 10 हजार फस्र्ौट भई 
बाँकी रू.1 करोड 1 लाख 42 हजार  बेरुजू मध्रे् असलु गनुापने रू.2 लाख 71 हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.64 लाख 33 हजार र 
पेश्की रू.34 लाख 38 हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा सम्म रु 4 करोड 14 लाख 50 हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा कार्म भएको 
बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु 5 करोड 15 लाख 92 हजार रहेको छ । गाउँपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 
र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. र्स 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। कार्ाालर्बाट 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 छन ्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 
नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्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 हुँदैन। 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। 

 

 

 

  

         

(तरलोिन आिार्ा) 
नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

िामाकोशी गाउँपातलका, दोलखा 
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
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

70 36 105752 
0 19 95610 

70 17 10142 271 0 6433 ० ० 6433 3438 

                                      
 

 

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 

दोलखा 41450 0 0 41450 0 10142 51592 



 

2 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : तामाकोशी गाउँपा�लका, दोलखा , तामाकोशी गाउँपा�लका , दोलखा

काया�लय �मुख Gorkhnath Mishra २०७९-२-९ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख Bijaya Luitel २०७९-२-९

बे�जु रकम १०,१४१,८४०

�थानीय तह :

गत बष�को �ज�मेवारी १३,९५,२०,८३६.०८

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३५,६५,०५,८१० चालु खच� ३२,०१,८६,४६६.३८

�देश सरकारबाट अनुदान ६,६७,९१,००० पँूजीगत खच� १७,५८,५५,४६०.०९

राज�व बाँडफाँट ६,४६,९३,४१२.७८ िव�ीय/अ�य �यव�था १५,५१,३०,९९७

आ�त�रक आय ५,९२,७२,९४५.३१

अ�य आय १०,०१,१७,५९४

कुल आय ६४,७३,८०,७६२.०९ कुल खच� ६५,११,७२,९२३.४७

बाँक� मौ�दात २०,९२,१२,६४२.८८

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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१ प�रचय

२ पे�क�

२.१ पा�लकाले पेश गरेको िव��य �ितवेदन मलेप फा नं. २७२ को अनुसुिच २३ र सो को अिभलेख अनुसार नगरपा�लकाको कुल हालस�मको पे�क� बाँक� �. १५लाख ३७ हजार मा� दे�खएको छ
। उ� बाँक� पे�क� म�ये �याद ननाघेको पे�क� � १२ लाख ३७ हजार र �याद नाघेको पे�क� �३००००० दे�ख�छ । िनयमानुसार पे�क� फछ�ट् गन�का लािग �याद नाघेको �.

शीष�क �याद ननाघेको �याद नाघेको ज�मा

कम�चारी ० ३,००,००० ३,००,०००

�लला बहादरु केसी ३०००००

सं�थागत १२,३७,००० ० १२,३७,०००

सनवृज सोलार नेपाल �ा.�ल ७३७०००

�ज.एस.िनमा�ण स�सार क�पनी �ा.�ल. ५०००००

ज�मा १२,३७,००० ३,००,००० १५,३७,०००

३००,०००

२.२ आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ७४(२) मा काया�लय �मुखले स�ब��धत कामको लािग आव�यक पन� रकमभ�दा बढी नह�ने गरी पे�क� �लने कम�चारीको हकमा पद र �योजन
र अ�य �यि� हकमा सो �यि�को ३ पु�ते �थायी र अ�थायी ठेगाना �� लेखी पे�क� िदनुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले गत िबगत िदएको पे�क�बाट यो बष� रहेको फ��यौट घटाई बाँक�
दे�खने �प� पे�क� खाता राखेको छैन । गाउँपा�लकाले एउटा पे�क� फ��यौट नह� ँद ै पुनः पे�क� िदने गरेको, पे�क�को अिभलेख नरा�ने गरेको पाइयो । पे�क� खाताको अभावमा पे�क�
अनुुगमनमा सम�या दे�खएको छ । िबगत दे�ख �लएको पे�क�को लगत अ�ाव�धक गरी पुराना पे�क�ह� फ�यौैट गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३ िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र
�ययको िहसाव रा�नुपन� एंव सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�ए अनुसार गाउँपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पन� �यव�था भए बमो�जम आ�थ�क काय� �णाली
�यव�थापन गनु�पद�छ ।

४ आ�थ�क िव�लेषण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन,2074 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 गाउँपा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा
�ितवेदन तथा लेखा�न गरेता पिन सबै आ�थ�क कारोबारलाई समे�न सकेको दे�खएन । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�न छन् ।
(क) ��तुत �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली ढाँचाको �ितवेदनले यस वष�को आय �५७३८९६७९५ र गत वष�को मौ�दात �१३,९५,२०,८३६. समेत ज�मा आय �.

७१३४१७६३१ र कुल भु�ानी �.५०४२०४९८८।२१ भइ �.२०९२१२६४२।७९ वषा��तमा बाक� दे�ख�छ ।
(ख) �ा� िवतीय िववरणको अनुसुची २४ मा बैक कारोवारमा बषा��तको बाक� �. २०९२१२६४२।७९ र अनुसुची २४ अनुसारको नगद तथा बैक बाक� �.२१२३२०३०५।२८ भई बैक �.

३१०७६६२।४९ ले बढी दे�खएको िवतीय िववरणले देखाउदछ ।
(ग) अनुसुची २४ मा देखाएको बैक तथा नगद बाक� �.२१२३२०३०५।२८म�ये ब�क कारोबारमा िभ�ता [िवभा�य कोष खाता र राज�व खाता] � ३१,०७,६६२.४०, ब�क कारोबारमा
िभ�ता [राज�व खाता र स��त कोष खाता] � १,१६,७५,७११.४ र ब�क कारोबारमा िभ�ता [स��त कोष खाता र खच� खाता] � ३,२८,०३,९१६.८८ गरी कुल � ४७५८७२९०।६८ बैक
कारोवारमा िभ�ता भ�े उ�ेख छ ।यस स�व�धमा पु�� याई �ा� नभएकोले िहसाव एिकन ह�नु पद�छ ।
�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 ।

५ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल
वमो�जम रहेका छन । • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको पाईएन । •
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक, वािष�क, रणनीितगत
िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन । • �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय
राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन । • �थानीय
सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य, �याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय
�यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन। • �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन । • �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 ५ ऐन, ० िनयमावली, १२ काय�िव�ध ० िनद�िशका र ० न�स� समेत १७ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण
गरी काया��यनमा �याएको छ । • 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�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन । • साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन। • साव�जिनक
ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन�मा गरेको पाईएन । • सं�था दता� ऐन, २०३४
दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन । • मु�य
अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ
टीिडएस गरेको पाइएन। • िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन । • पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो
आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन । • पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष�
संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन। • राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै
कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन । • �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन । • िदगो
िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन । • पा�लकाले �ज�सी सामानको
एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको पाईयो । • वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको
अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन । • �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको
पाईएन । • कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको जनाउने छाप
समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन । • ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन। • �थानीय
तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन । • पा�लकाले आयोजना।काय��म छनौट गदा�
उपभो�ा सिमितको तप�mबाट नगद लागत सहभािगता जु�ने आयोजनालाई �ाथिमकता िदनुपन�,मा सो नगरेको र लागत सहभािगता सिहतका लागत अनुमान तयार गरेको दे�खएन । •

स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक
सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन। • वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण
भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ै फोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम
�भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।
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६ �ज�मेवारी सारेको 
�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 �.१८८७७५००० मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.१३,९५,२०,८३६.०८ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण
�ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.४९२५४१६४ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएकोमा काया�लयको िमित २०७८।८।२० को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा
रहेको � ४९२५४१६४ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
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७ �े�गत बजेट 

�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 ८,३८,५८,८१० ४,३५,०३,४८४ ८।७७

सामा�जक �े� ३३,३५,९८,००० २४,७७,७२,०५६.२ ४९।९४

पूवा�धार िवकास �े� २०,५४,२६,८४३.८१ १३,०४,४०,८८०.०९ २६।२९

वातावरण तथा िवपद �यव�थापन १२५००००० ११७१३९९० २।३६

सं�थागत िवकास र सेवा �वाह ८२००००० ३८८८७१२।१२ ०।७८

िव��य �यवथापन र सुशासन ५००००० ५८९६७१ ०।११

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ६५२८५३१० ५८१३३१३३।०६ ११।७२

ज�मा ४९६०४१९२६।४७ १००

(क) उपयु�� िववरण अनुसार गाउँसभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये
सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकास ४९।९४ �ितशत, पूवा�धार िवकासमा २६।२९ �ितशत र काया�लय संचालन तथा �शासिनकमा ११।७२ �ितशत, आ�थ�क िवकास तफ�  ८।७ �ितशत,

वातावरण तथा िवपद ्�यव�थापन तफ�  २।३६ �ितशत, सं�थागत िवकास र सेवा �वाह तफ�  ०.७८ �ितशत र िव��य �यव�थापन र सुशासन तफ�  ०.११ �ितशत मा� रहेको दे�खयो ।अत:

आ�थ�क िवकास, सं�थागत िवकास तथा सेवा �वाह तथा िव��य �यव�थापन र सुशासन �े�मा बजेट िविनयोजन गरी सो �े�मा सुधार गनु�पन� दे�खयो।
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८ खच� िव�लेषण 

गाउँपा�लकाले यसबष� कुल आ�त�रक आयबाट �९४३४४८८, राज�व बाँडफाँडबाट � ११४२३४९५८ र अनुदानबाट �४२,३५,९३,७२२.५ र अ�य आयतफ�  �२६६३३६२६।९२ र
गतवष� अ�या �१३,९५,२०,८३६.० समेत �७१३४१७६३१।५ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  संिचत कोष तफ�  �३२०१८६४६६।३ र अ�य भु�ानी तफ�  �८१६३०६१।७ गरी कुल चालु
खच� �३२८३४९५२८ र पँू�जगत तफ�  �१७५८५५४६० गरी कुल �-५०४२०४९८८ खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा १।८७ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा�
भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट   ६५।१२ �ितशत चालु र ३४।८७ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा
�यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच� िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन
ग�रनुपद�छ ।

९ चौमा�सक खच� िववरण 

साव�जिनक ख�रद ऐन 2063 को दफा ८ मा साव�जिनक िनकायले ख�रद काय� गदा� तोिकए बमो�जमको अव�था र ख�रद मू�यको आधारमा ख�रद िव�ध िनधा�रण गन� र �देश आ�थ�क काय�िव�ध
िनयमावली 2076 मा बजेट तथा काय��म तयार गदा� लागत अनुमान तयार गन� ठे�काप�ा �वीकृत गन� काय� �थम चौमा�सक अव�धमा समा� गन� गरी �यव�था िमलाउनुपन� उ�ेख छ ।
काया�लयले यो वष� २० वटा ठे�का �यव�था गरेकोमा �थानीय सडक तथा िविभ� िनमा�ण काय� िनयममा �यव�था भए अनुसारको अव�धमा स�प� नगरी दो�ो चौमा�सकमा ५ वटा र ते�ो
चौमा�सकमा ८ वटा समेत गरी १३ ठे�का आ�हान गरेको दे�खयो । ठे�का आ�हान गरेका २० ठे�का म�ये १०को मा� काय� भएको छ । स�झौता भएका ज�मा २० ठे�काम�ये१० वटा स�प�
ह�न बाँक� दे�ख�छ । िनधा��रत समयमै ठे�का व�दोव�त गनु�पद�छ।

काय��मको ठे�का स�झौता यस वष� स�प�

नाम ज�मा �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहनाको मा�

सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम सं�या रकम

िविभ� २० ७९६९८००५।
७५

८ २१५५३२५४।
९

५ १४०५४२०९ऽ५९ ८ २४३३०४४२।
२७

८ २४३३०४४२।
२७

१० १९७६००९८।
९७
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१० चौमा�सक खच� िववरण 

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 आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

१ तामाकोशी गाउपा�लका १२५१७७५८३ १६८५७८७ ९५१८६६४ ११३९७३१३२ ८१७६९५७९

२ तामाकोशी गापा �मागत योजना ३३७२०९१९।५१ २१५५३२५४।९२ ११०४१०३६।५९ ११२६६२८ ०

३ संघीय सशत� ७०१११४२।५८ २९७५८६९।५८ ३९४४३४ ३६४०८३९ २९०६०००

४ �देश सशत� ९९४५८१५ ० ० ९९४५८१५ ६९६२८७०

कूल खच�: १७५८५५४६० २६२१४९११।५ २०९५४१३४।५ १२८६८६४१४ ९१६३८४४९

खच� �ितशत १०० १४।९ ११।९१ ७३।१७ ५२।११

११ संिचत कोष िफता� 
भौचर नं ९०१ मा देउराली गढीमाइ िनमा�ण उपभो�ा सिमितको लागत अनुमान तयार गदा� �वीकृत बजेटको ४ �ितशत क��ट�जे�सी र ४ �ितशत मम�त स�भार कोषबापत �२०००० क�ा
ग�र पा�लकाले आ�नै मम�त स�भार कोष खातामा ज�मा गरेको दे�खएको ह�दा यसरी क�ा गन� िम�ने नदे�खएकोले उ� रकम संघीय संिचत कोष खातामा दा�खला गनु�पन� माकाया�लयको िमित
२०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २०००० िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग
यहाँ दशा�इएको हो ।

१२ िहसाव िमलान 

�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा महालेखापरी�कबाट �वीकृत
भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको देहायबमो�जमको खाताको ब�क
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िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार �१०३६९९९२।७९ फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपद�छ ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

१ ग १.१, आ�त�रक राज�व खाता ० ०

२ ग १.१, आ�त�रक राज�व खाता ३०,४९,०४५.८१ १६१२७९७।८१ -१४३६२४८

३ ग १.२, बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता ० ०

४ ग १.२, बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता ४,९४,०७१.७० १९४९५६८८।७१ १९४४६२१७

५ ग १.३, आ�त�रक अनुदान खाता ० ०

६ ग १.३, आ�त�रक अनुदान खाता ० ५८३४४० ५८३४४०

७ ग २.१, चालू खच� खाता- िवजोर वष� -६५,४९६ ०

८ ग २.२, चालू खच� खाता- जोर वष� ६५,४९६ २४३१९७९९।९७ २४३१९७९९।९७

९ ग २.३, पँू�जगत खच� खाता- िवजोर वष� ८,६१,०५,२१६.३० ८८८६२३०६।९७ २७५७०९०।६७

१० ग २.४, पँुजीगत खच� खाता- जोर वष� ० ०

११ ग ३.१, �धानीय तह धरौटी खाता ० ०

१२ ग ३.१, �धानीय तह धरौटी खाता ४३,९७,२८२.२५ ३१४३१२७ (१२५४१५५।२५)

१३ ग ४.१, �थानीय तह स��त कोष खाता (१,२५,०२,०००) ० १२५०२०००

१४ ग ४.१, �थानीय तह स��त कोष खाता ६,४१,९०,५६७.६१ ७१२९९३७०।५१ ७१०८८०२।९

१५ ग ६.१, �थानीय तह िवभा�य कोष खाता ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१६ ग ६.१, �थानीय तह िवभा�य कोष खाता १,३६,५६,४६८.८३ ८३५०८०५ (५३०५६६३।८३)

१७ ग ७.१, �थानीय तह आक��मक कोष खाता ० ०

१८ ग ७.१, �थानीय तह आक��मक कोष खाता ७,४८,०६२.१० ३२८६६२।१० -४१९४००

१९ ग ७.२, �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खाता ४५,९४,३०० ४६९४३०० १०००००

२१ ब�क कारोबारमा िभ�ता [िवभा�य कोष खाता र राज�व खाता] ३१,०७,६६२.४०

२२ ब�क कारोबारमा िभ�ता [राज�व खाता र स��त कोष खाता] १,१६,७५,७११.४०

२३ ब�क कारोबारमा िभ�ता [स��त कोष खाता र खच� खाता] ३,२८,०३,९१६.८८

ज�मा २१,२३,२०,३०५.२८ २२२६९०२९८।०७ १०३६९९९२।७९

१३ िववरण तयार 

गाउँपा�लकाले ब�क िहसाब िमलान नगरेको कारण िन�न शीष�कह�मा �८४१५४६७।०८ घटी मौ�दात दे�खएको छ । सम�मा ब�क मौ�दात �े�ता भ�दा �१०३६९९९२।७९ ले बढी
देखाएतापिन �े�ता भ�दा ब�क मौ�दात घटी देखाएको �८४१५४६७।०८को ब�क िहसाब िववरण तयार गरी यिकन गनु�पन�मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा
यस बँुदामा रहेको � ८४१५४६७।७८ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

�स.नं. खाताको नाम �े�ता अनुसार बाँक� ब�क �टेटमे�ट अनुसार बाँक� फरक

१ ग ३.१, �धानीय तह धरौटी खाता ४३,९७,२८२.२५ ३१४३१२७ (१२५४१५५।२५)

२ ग ६.१, �थानीय तह िवभा�य कोष खाता १,३६,५६,४६८.८३ ८३५०८०५ (५३०५६६३।८३)

३ ग ७.१, �थानीय तह आक��मक कोष खाता ७,४८,०६२.१० ३२८६६२।१० -४१९४००

४ ग १.१, आ�त�रक राज�व खाता ३०,४९,०४५.८१ १६१२७९७।८१ -१४३६२४८

ज�मा ८४१५४६७।०८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१४ रकम िफता� 
अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका को बँुदा नं ७.१.१५ मा ता�लम, गो�ी सेिमनार लगायतका खच�को मापद�ड उ�ेख छ । पा�लकाले सरकारी सो मापद�डलाई आधार �लई खच� गनु�
पन� �यव�था छ । उ� िनद�िशकामा �ज�ा तथा नगरपा�लका �तरीय ता�लम,गो�ी र काय�शालामा ता�लम के�� बाहेक अ�य िनकायबाट संचा�लत सबै �कारको ता�लमको �िश�कको
पा�र�िमक अ�तग�त स�ब��धत काया�लयले संचालन गरेको ता�लममा सोही काया�लयको �ोत �यि� भएको अव�थामा क�ा �लएबापतको पा�र�िमक नपाउने तर काय�प�बापतको रकम
पाउनेछ भ�े �यव�था रहेको छ ।पा�लकाले उ� िनद�िशकामा �यव�था भएको न�स भ�दा बढी दरले �ोत�यि�को पा�र�िमक भु�ानी गरेको दे�खयो ।पा�लकाले िन�नानुसार ता�लम तथा
गो�ीमा िन�नुसारको बढी भु�ानी गरेको रकम स�ब��धत प�बाट असुल ग�र बे�जु खातामा दा�खला गनु�पन�मा काया�लयको िमित २०७८।८। को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा
रहेको � २९१०० िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

गो.भौ.नं/िमती काय��म नाम न�स
अनुसार

भु�ानी
भएको

बढी
भु�ानी

क�ा
सं�या

ज�माबढी
भु�ानी

१०।२०७७।७।३ दता� �सिवर स�ालन स�ब�धी अिभमु�खकरण पवनराज
फुयाल

१००० १४०० ४०० १ ४००

संघीय सशत� चालु पु�कर महत ७०० १४०० ७०० ५ ३५००

िनमेष िम� १००० १४०० ४०० ३ १२००

३७७।७८।३।३० संघीय सशत�
चालु

घटना दता� तथा सासु दता� िशिवर संचालन िनमेष िम� १००० १५०० ५०० १४ ६०००

पु�कर महत ७०० १५०० ८०० १४ ११२००

२२५।०७८।३।१५ संघीय सशत�
चालु

�यि�गत घटनादता� िकताबह�को
िड�जटाइजेसन

पु�कर महत ६०० १५०० ८०० ६ ४८००

िनमेष िम� १००० १५०० ५०० ४ २०००

ज�मा २९१००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१५ राज�व संकलन 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को िनयम २८(१) र २८(२) मा �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा �यसको भो�लप�ट
यथा�थानमा दा�खला गनु�पन� र आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोिह िदन वा �यसको भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला नगरेको दे�खन आएमा स�ब��धत तालुक काया�लय वा िवभािगय
�मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दा�खला गन� बाक� रकम र सोको दश �ितशतले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा बिढ िढला गरेको भए दश �ितशत ज�रवाना ग�र दा�खला
गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन बमो�जम िवभागीय कारबाही समेत गन�, गराउन स�नेछ भ� ने �यव�था रहेको छ । यस �थानीय तह अ�तरगतका गाउँकाय�पा�लकाको
काया�लय, वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेको पाइयो ।साथै यस पा�लकाको वडा नं३ काया�लय र ब�क न�जकै रहेकोले �ा� त राज�व रकम
सोही िदन वा �यसको भो�लप�ट ब�क दा�खला गन� स�भव भएतापिन उ� वडाले समेत राज� व रकम मा�सक �पमा ब�क दा�खला गन� गरेको पाइयो । राज�व रकम समयमै दा�खला गन� तफ�
स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ ।

१६ िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074को दफा 73 मा खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�ब�धमा उ�ेख छ । साथै सोही िनयमको उपिनयम ७ बमो�जम काय�पा�लकाले सभाबाट �वीकृत �समा
र िशष�क बािहर खच� गन� नपाउने उ�ेख छ ।तर काया�लयले सभाको �वीकृती िवपरीत � ३६८९००। बाष�क �पमा एक िशष�कमा िविनयोजन गरेको रकम अक� िशष�कमा खच� गरेको पाईयो ।
यसरी िनयममा भएको �यव�था बेगर सभाबाट काय��म संशोधन तथा प�रवत�न नगरी िवतरणमुखी काय��ममा ह�ने खच�लाई िनय��ण गनु� पद�छ ।

गो.भौ.न/िमित ह�नुपन� िशष�क भएको िशष�क रकम �

-078।03।१६ मसल�द िविवध २१८३००|-

६०२-078।03।१९ सूचना �काशन िविवध ७६०००|-

७२५-078।03।२६ मसल�द िविवध ७४६००|-

ज�मा ३६८९००|-

१७ �माण 

पा�लकाले गो.भौ.न ५५१-07८।0३।११ मा िकवी खेतीको लागी गणेश मेटल वकशप वाट १०५ ओटा िट आर वार � ४१६० का दरले ख�रद गरी ज�मा � ४९३५८४|- भु�ानी भएको छ | तर
ती िट आर वारह� स�ब��धत कृषकलाई बुझाएको भरपाई पेश नभएको मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ४९३५८४िमित ….. मा
फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१८ �माण पेश 

�मण खच� िनयमावली,२०६४ को िनयम ३ मा �मण आदेश वा िनण�य िबना �मण खच� गन� नह�ने �यव�था छ । गाउपालीकामा काय�रत लेखापाल �ी आङदोज� लामाले गो.भौ.न १६३-२०७७।
९।८ मा काया�लय �मुख बाट �वीकृत �मण आदेश र �मण भ�ाको िबल िबना िबिभ� �थानमा �मण गरेको भनी �४१३०० भु�ानी �लएको स�ब�धमा थप �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल
गनु�पन� मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ४१३०० िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

�मण िमित रकम

२०७७।४।१२-२०७७।४।१८ ८१००।

२०७७।८।१२-२०७७।८।२१ ३९००

२०७७।६।२८-२०७७।६।३० २७००

२०७७।६।१४-२०७७।६।१६ २७००

२०७७।७।३-२०७७।७।६ ५९००

२०७७।६।२३-२०७७।६।२६ ३९००

२०७७।५।२८-२०७७।६।३ ७५००

२०७७।६।५-२०७७।६।७ २७००

२०७७।७।२१-२०७७।७।२४ ३९००

ज�मा ४१३००।-

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित
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१९ पु��कार 

पा�लकाले भौचर नं ७३५ िमित २०७८/०३/२६ वाट गा.पा मा काय�रत कम�चारीह�ले पुर�कार स�व��ध काय� िव�ध २०७८ अनुसार सव��कृट र उ�कृ�ट गरी िविभ� िवधामा पुर�कार �ा� गदा�
िनयमानुसार कर क�ी नभएकोले करबापतको रकम असु�ल गनु�पन�|

कम�चारीको नाम पद पुर�कृत िवधा पुर�कार रकम रकम क�ी

अ�ण कुमार िम� �वा��य संयोजक सव��कृत कम�चारी २५०००|- ६२५०|-

सृि� के.सी. �शासन अ�धकृत गा.पा.का काया�लयको उ�कृ� कम�चारी १५०००|- ३७५०|-

िनम�ल िघिमरे �याव अिश�े�ट उ�कृ� �वा��यकम� १५०००|- ३७५०|-

ऋतु �े� वडा सिचव उ�कृ� वडा सिचव १५०००|- ३७५०|-

मनोजकुमार �जरेल अ.सब- इ��जिनयर उ�कृ� �ािव�धक ७५००|- १८७५|-

�िदप �े� खा.पा.स.टे. उ�कृ� �ािव�धक ७५००|- १८७५|-

टंक �साद फुयाल काया�लय सहयोगी उ�कृ� �ेणी िविहन कम�चारी १५०००|- ३७५०|-

ज�मा १०००००|- २५०००|-

२५,०००
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२० िवल भरपाई 

�देश सरकार भुिम �यव�था कृिष तथा सहकारी म��ालय �ारा िमित २०७७/०५/१६ गते �वीकृत �थानीय तहमा िविनयो�जत सश�त अनुदान काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार
पा�लकाले 50% लागत साझेदारीमा िवउ संकलन भवन िनमा�ण, उ�त जातको िवउ ख�रद तथा िवतरण, कृिष उ�पादन सामा�ी ख�रद, िवउ �शोधन, मेिशन ख�रद ज�ता काय��म स�चालन
गन� सिकने उ�ेख छ | काया�लयले शहरे िवउिवजन उ�पादन कृषक समूहलाई छनोट गरी मेिशन औजार ख�रद उ�त जातको िवऊ ख�रद गरी कृषकलाई िवतरण गन� स�झौतामा उ�ेख गरेको
छ | स�झौता अनुसार काया�लयले � २५ लाख र कृषक समुहले � २५ लाख लागत साझेदारी गनु� पन� उ�ेख छ | तर काया�लयले स�झौता अनुसार � ५० लाख बराबरको िवल भरपाई तथा
गाउँ पा�लका अनुगमन सिमितको काय� स�प� भएको �मािणत �ितवेदन पेश भए प�चात पा�लका वाट � २५ लाख भु�ानी िदनुपन�मा �े�ता तथा िवल भरपाई प�र�ण गदा� सं�थाले �
४५६५९२४|- बराबरको मा� िवल भरपाई पेश गरी पा�लका वाट � २५ लाख भु�ानी �लएको छ | अत सं�थाले �यहोन� पन� अंश बराबर � ४३४०७६|- िवल भरपाई नपुग भएकोले पेश
गनु�पन�मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ४३४०७६ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
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िमित
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२१ र�सद संकलन 

गाँउपा�लकावाट �ा� आ�दानी िववरण अनुसार पा�लकातफ� को र वडागत �पमा नगिद र�सद बु�झ�लएको िफता� गरेको र सोको आ�दानी िववरण यस �कार रहेको छ।

वडा नं नगदी / मालपोत र�सद ठेली बुझी�लनेको नाम िफता� आएको ठेली �े�ता अनुसार �ा� रकम ब�क दा�खला रकम फरक रकम

१ ६/६ ठेली �काश खनाल ६/६ ठेली ११७७०८|- ११७७०८|- ०

२ ४/४ ठेली िवधान आचाय� ४/४ ठेली ११४२२६|- ११४२२६|- ०

४ ९/४ ठेली ह�र बहादरु के.सी. ९/४ ठेली १०६९४९|- ८०८९३|- २६०५६|-

५ ८/७ ठेली ऋतु �े� ८/७ ठेली ९६४६०|- १४७७६७|- -५१३०७

६ ७/६ ठेली तेज माया सुवेदी ७/६ ठेली १२५५५०|- १२३७५६|- १७९४|-

७ ८/६ ठेली टंक बहादरु सुनुवार ८/६ ठेली १७५९६९|- २२११७२|- -४५२०३

(१) �े�ता अनुसार वडा नं ३,४ र ६ मा यस आ�थ�क वष�मा �मश � २२६४२६, �१०६९४९ र �१२५५५० �ा� भएकोमा �मश �१२५८७६, �८०८९३ र �१२३७५६ मा�ै ब�क
दा�खला गरेको पाइयो । यसरी आ�दानी भ�दा कम ब�क दा�खला रकम �१२८४०० ब�क दा�खला गनु�पन� � (२) पा�लकाले वडा नं ५ र ६ को आषाढ मिहनाको राज� व रकम आ�दानी बा�न
छुटेका कारण �े�ताअनुसार �२७२४२९ �ा� भएकोमा �३६८९३९ब�क दा�खला भएको पाइयो। क.आ�तरीक आयमा �योग ह�ने र�सदह�को छपाई, आ�दानी, खच� र बांक�को अिभलेख
दे�खने र�सद िनय��ण खाता �यव��थत नरहेको, ख. गत आ.व.मा छपाई भएका नगिद र�सदह� समेत �योगमा आएको पाइएको तर �यसको अ.�या. र बाक� समेत दे�खने अिभलेख
अ�ाव�धक नगरेको, ग. वडामा पठाइएको र�सदह� र हाल र�सदको अव�थाको स�व�धमा अिभलेख अ�ाव�धक नभएकोमा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा
यस बँुदामा रहेको � १०३३०० म�जु आचाय�ले िमितमा २०७९।२।२९ फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो । बाँक� रकम
दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �

२५,१००

२२ सम�वय 

गाउँपा�लकाले आ�नो वािष�क काय��म �देश र संघीय सरकार वा िनकायलाई र संघीय सरकार र �देश सरकारका िनकायबाट गाउँपा�लका िभ� ग�रने काय�को जानकारी गाउँपा�लकालाई
जानकारी गराई सम�वया�मक िक�समले काय� गन� संय��को िवकास गनु�पद�छ ।
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२३ बजेट पेश तथा पा�रत 

�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� �ी उिम�ला ख�का केसी�यलेु २०७७।०३।१० गते �.७२ करोड ०७लाख ६४
हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।२५ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।०५।१४. 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 ।

२४ योजना छनौट तथा प�रचालन 

�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 30 2528000

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना 128 54537000

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 24 21400000

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 21 46158800

५ ५० लाख भ�दा माथीका 7 59768000

६ समपुरक कोष ३ १७५०००००

ज�मा २११ २०१८९१८००
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२५ आ�थ�क �ययभार 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमो�जम �थानीय सेवा गठन, संचालन �यव�थापन, सेवाका शत� तथा सुिवधा स�ब��ध आधारभूत �स�ा�त र मापद�ड संघीय कानुन
बमो�जम ह�ने, दफा ८६ (२) बमो�जम �थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा �यव�थापन सेवाको शत� तथा सुिबधा स�ब��ध अ�य �यव�था �थानीय तहले बनाएको कानुन बमो�जम ह�ने �यव�था
छ । �थानीय तहले कानून बनाई यो बष� िन�नानुसार �ो�साहन भ�ा खच� गरेको कारण आ�थ�क �ययभार ब�न गएको छ।

�. स. सुिवधाको िक�सम कम�चारी वािष�क खच�

१ �ो�साहन भ�ा ९ जना �ािव�धक ९२०५६५

२ संचार खच� १७ जना १०२०००

३ अ�य भ�ा २ जना ४१०३९२

ज�मा १४३२९५७

२६ नाफामुलक सं�थालाई अनुदान 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ िवतरणमुखी खच�लाई िनय��ण गद� संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� रकमलाई �थानीय पूवा�धार िवकास तथा दीघ�कालीन पुजी िनमा�ण ह�ने
काय�मा खच� गनु�पद�छ । जसबाट नाफा कमाउने उ�े�यले �थािपत सं�थालाई अनुदान उपल�ध गराउन िम�दनै ।यिद उपल�ध गराउने हो भने पिन साब�जिनक �पमा िनशु�क वा �यनु शु�कमा
सेबा उपल�ध गराउने सुिन��चत ह�नुपद�छ । यस �थानीय तहले यो वष� देहायअनुसारका नाफामूलक सं�थालाई �.७५ लाख अनुदान उपल�ध गराएका छन् । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम
गनु� पद�छ ।

�स.नं. अनुदान पाउने सं�थाको नाम �योजन अनुदान रकम

१ सहरे बीउिबजन उ�पादन कृषक समुह कृिष बीउिबजन उ�पादन २५०००००

२ भीमे�वर सहकारी सं�था पशुप�छी दाना उ�ोग ५००००००

ज�मा ७५०००००
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२७ राज�व संकलन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा राज�व परामश� को लािग एक �थानीय राज�व परामश� सिमित स�व�धी �यव�था रहेको छ। उ� सिमितको काम कत��य तथा अ�धकार
अ�तग�त राज�व स�व��ध आव�यक कानूनको तजु�मा संशोधन प�रमाज�न र सो को प�रपालनाका स�व�धमा आव�यक परामश� िदने राज�वको �ोत दायरा तथा दर समेतको िव�लेषण गरी
आगामी आ�थ�क वष�मा �ा� ह�न स�ने राज�वको िब�लेषण गरी सो स�व�धमा अनुमान गरी राज�वका दर र �े� तो�ने लगायतका काय�ह� उ�ेख छ। राज�व परामश� सिमितको बैठक बसी
नीितगत छलफल भएतापिन त�यगत िव�लेषण सिहत राज�वको अनुमान गरेको पाइएन । अत िनयमानुसार आ�नो काय� �भावकारी �पमा पुरा गनु�पद�छ।

२८ कर संकलन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ६४ मा �सनेमा िभिडयो हल साँ�कितक �द�शनहल तथा ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा ५ �ितशतका दरले मनोर�जन कर उठाउन पाउने
�यव�था रहेको छ । पा�लकाले हालस�म उ� िशष�कमा कुनै पिन रकम उठाएको पाइएन । िनयमानुसार उ� कर उठाउनु पद�छ ।

२९ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ङ, च) �थानीय तहले �थानीय सेवाको �यव�थापन, �थानीय त�या� र अिभलेख स�लन लगायतका सेवा उपल�ध गराउनुपन� �यव�था
उ�ेख छ।सो अनुसार गाउँपा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िन�नाअनुसार सेवा �बाह गरेको िववरण �ा� भएको छ ।

�.सं िववरण सेवा �ाि�का लािग िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या

१ नाग�रकता �सफा�रस ३६९ ३६९

२ घरबाटो �सफा�रस १५१ १५१

३ नाता �मािणत २२० २२०

४ ज�म, मृ�य ुदता� ६४५ ६४५

५ अ�य १५५४ १५५४
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३० औषधी ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस 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 �यव�था छ । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः
क.आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड 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 तथा उ�
औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको पाइएन। ख.आपूित� भएका औषधी एंवम स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको
नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र �याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन । ग.औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी
�यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने गरेको पाइएन । घ.औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको पाइयो।

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 �ा� भएको नभएको एक�न 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 �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

३१ करार पदपूित� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन
भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले पेश गरेको �वीकृत दरब�दी र पदपुित�को िववरण अनुसार
गाउँपा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ८३जना दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत �थायी तफ�  ४३ जना र आ�त�रक पदपूित� तफ�
१९ जना समेत गरी ज�मा ६२ पदपूत� भएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका ई��जिनयर सब इ��जिनयर �वा��य
कम� पदह� करारबाट पदपुित� भएको दे�ख�छ ।

३२ दह�र बह�र 

गाउपा�लकाको �मुख आयको �पमा रहेको ढु�ा िग�ी रोडा बालुवा रहेको छ । ढु�ा िग�ी रोडा बालुवा संकलन तथा िनका�स का लािग देहाय बमो�जम ई�टमेट ग�रएको छ ।

�े� प�रमाण दर रकम मु अ कर बाहेक मु अ कर सिहत

तामाकोिश निदको प��चम �े� गोिप खोला र तामाकोशे दोभान १७५२०। घन िमटर ३१७।५८ ५५६४०००। ६२८७३२२।

तामाकोिश निदको प��चम �े� ढो�ल खोला र ताममाकोिश दोभान ६१६००। घन िमटर ३१७।५८ १९५६२९२८। २२१०६१०९

तामाकोिश निदको प��चम �े� �ख��त खोला र तामाकोिश दोभान ३१९८० घन िमटर ३१७।५८ १०१५६२०८। ११४७६५१५
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ज�मा ३५२८३१३६ ३९८६९९४६

क. तामाकोिश निदको प��चम �े� �ख��त खोला र तामाकोिश दोभान �े�मा ठे�का �यब�थापनका लािग सूचनानै �काशन ग�रयन भने तामाकोिश निदको प��चम �े� गोिप खोला र तामाकोशे
दोभानमा ३ पटक सुचना �काशन गदा� ते�ो पटकमा १ जनाले बोलप�मा भाग �लयको पाईयो । तामाकोिश निदको प��चम �े� ढो�ल खोला र ताममाकोिश दोभानमा ३ पटक ठे�का
�यब�थापनका लािग सुचना �काशन गदा� कसैको पिन बोलप� दता� ह�न आयन ।

ख. तामाकोिश निदको प��चम �े� गोिप खोला र तामाकोशे दोभानका लािग �े� ए�ड स�स क��ट��सन �ा �ल ले � ६२८८७०७।६४ कबोल गरेकोमा उ� रकममा िमित २०७७।८।२२ मा
संझौता भयको छ ।संझौताका बखत � १२५७७४२। नगद र बािक � ५०३०९६५।६४ नेपाल बैक �लिमटेडको काय� स�पादन जममानत राखेको छ । संझौतामा बािक रकम म�य �
२५१५४८२। फागुन मसा�त र�२५१५४८२। जे� मसा�त स�म बुझाउने उ�ेख छ। फम�ले संझौता बमो�जम रकम नबुझाई २०७८।३ २७ मा � २५०००००। र २०७८।३।२९ मा �
२५३०९६६। गाउ पा�लकाको खातामा ज�मा गरेको छ । संझौता भ�दा िढलो रकमको बािष�क सयकडा १० �ितशतका दरले �मश �८०१६३। र �१७९१८। ग�र � ९८०८१। असुल ह�नु
पन�मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ९८०८१ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख
दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

ग.अमानतबाट आ�दािनः बािक रहेका दईु �थान बाट गाउ पा�लकाले ३ जना कम�चा�र माफ� त एकमु� � २१२०६०६९।७० आ�दािन गरेको छ । कुन �े� बाट कित आ�दािन भयो िबबरण
खुलाई रा�नु पन�मा िबबरणःखुलेको छैन। घ.पा�लकाको िवभा�य कोष खाता अनुसार नेपाल ब�कमा गत वष�को मौ�दात �१२६४६४०१, यसवष�को िमती २०७७।४।१ दे�ख २०७७।५।२४
स�ममा �६८६८८०० राज�व ज�मा भएको र िमित ७७।५।२४ दे�ख ०७७।११।०७ स�म �१३८१३४१९ राज� व ज�मा भएको छ । �य�तै ग�र २०७७।११।१९ दे�ख २०७८।३।३१ स�म
ल�मी ब�कमा �१०३३२७०९ (कुल �१८९५००२४ ज�मा भएकोमा नेपाल ब�कबाट ट� ा�सफर ग�रएको रकम �८६१७३१५ समेत) गरी यस वष� कुल राज� व �३१०१४९२८ �ा� भएको छ
। गत वष�को मौ�दात र यस वष�को समेत ज�मा राज� व ४३६६१३२९ �ाि� भएको दे�ख�छ । ङ बैक �टेटमे�ट अनुसार यसवष�को राज� व �ाि� रकम �३१०१४९२८ म�ये ठे�काबाट �ा�
राज�व रकम �६२८८७०८ र अमानतबाट �ा� राज� व रकम �२४७२६२२० दे�ख�छ । पा�लकाले उपल�ध गराएको अमानत बाट �ा� राज� व िववरण र ब�क �टेटमे�टमा तालमेल निमलेको
पाइएकोले यसस�ब�धमा स�ब��धत िनकायले यथाथ�ता यिकन गनु�पन� । च. पा�लकाले गत आ.व.मा छपाई भएका नगिद र�सदह� समेत यस आ�थ�क वष�मा �योग गरेको पाइयो र �यसको
अ.�या. र बाक� समेत दे�खने अिभलेख अ�ाव�धक नगरेको पाइयो । पा�लकाले िन�नानुसारका �यि�ह� प�रचालन गरी दह�र बह�र राज� व संकलन गरेकोमा यस आ�थ�क वष�मा गतवष�को
र�सद �योग ग�र िन�नानुसारको राज�व रकम �७९९१९५६ गरेको पाइयो जसको िव�तृत िववरण अनुसुची१ मा रहेको छ ।

र�सद �याड नं राज�व संकलन िमती संकलक

दे�ख स�म रकम

िविभ� २०७७।४।१ ०७७।८।१८ २१४११५० दल बहादरु मगर

िविभ� २०७७।४।१ ०७७।८।१७ ३४८१८२९ राजन पोखरेल
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िविभ� २०७७।४।१ ०७७।८।२० २३६८९७७ �याम कुमार भुजेल

ज�मा ७९९१९५६

छ.अमानतबाट राज� व �ा� भएको म�ये दल बहादरु मगरले र�सद नं १६००१ दे�ख १६०५० स�मको �६२५०९ को ब�क दा�खला गन� बाक� दे�खएकोले उ� राज� व रकम दा�खला गनु�पन� �
काया�लयको िमित२०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ६२५०९ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म
�योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
ज.िढला दा�खलाःआ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को िनयम २८(१) र २८(२) मा �ज�मेवार �यि�ले आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा �यसको
भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला गनु�पन� र आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी नगदी सोिह िदन वा �यसको भो�लप�ट यथा�थानमा दा�खला नगरेको दे�खन आएमा स�ब��धत तालुक काया�लय
वा िवभािगय �मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दा�खला गन� बाक� रकम र सोको दश �ितशतले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा बिढ िढला गरेको भए दश �ितशत ज�रवाना
ग�र दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन बमो�जम िवभागीय कारबाही समेत गन�, गराउन स�नेछ भ� ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाले अमानतबाट �ा� रकम मा�सक
�पमा मा� दा�खला गन� गरेको पाइयो जसको केही उदाहरणह� यस �कार छन । राज�व रकम समयमै दा�खला गन� तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ।

�याड नं राज� व संकलन िमती रकम कैिफयत

दे�ख स�म दे�ख स�म

४६०१ ४६५० ०७७।
४।४

०७७।४।
९

८२८३६ दल बहादरु मगरले २०७७ �ावण ४ दे�ख भा� १३ स�मको राज�व रकम �५०१४४८ िमित २०७७।५।१५मा एकमु�
दा�खला गरेको

५१०१ ५१५० ४।१४ ४।१७ ८१४३२

५१५१ ५२०० ४।१७ ४।२१ ८६२००
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४६५१ ४७०० ४।९ ४।१४ ८३८४४ दलबहादरु मगरले र�सद नं ४६५१ दे�ख ४७०० माफ� त िमती २०७७।४।९ दे�ख ४।१४ स�म �८३८४४ राज� व संकलन
गरेकोमा िमती २०७७।६।१५ मा दा�खला गरेको

४८०१ ४८५० ४।१ ४।५ ६६२४४ राजन पोखरेलले २०७७ �ावण १दे�ख ०७७ भा� २२ स�मको राज� व रकम �९०३८७४ िमित ०७७।६।१५ माएकमु�
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३३ अि�म कर क�ी 
नेपाल साव�जिनक �े� लेखामानमा �वीकृत लेखाढाँचा मा िव��य िववरण स�व�धी आव�यक आ�थ�क िववरण तयार गरी लेखापरी�णको �ममा पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ। पा�लकाले
करदाता वा सेवा�ाहीबाट �ा� ह�ने राज�वको स�ब��धत आय िशष�क जनाइ क�पुमा अिभलेख राखेतापिन राज�व ज�माको ब�क दा�खला भौचरको आधारमा म ले प फारम नं. 212 राज�व
आ�दानीको दिैनक गो�वरा खाता र मलेप फा नं 213 को राज�व अ�दानी बैक नगदी िकताव तोिकए बमो�जमको ढाँचामा तयार गरी लेखा�न गनु�पन�मा सो काय� गरेको पाइएन जसले गदा�
र�सदगत र शीष�कगत आ�दानी िभडान गन� सिकएन । अत िनयमानुसार खाता तयार गरी राज�व �े�ता तयार गनु�पद�छ।

३४ कर समायोजन �माण 

आ�थ�क ऐन, २०७६ ले गरेको �यव�था अनुसार सरकारी काया�लयले २०७६।२।१६ दे�खको ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको ५० �ितशत स�ब�धीत राज�व
शीष�कमा र बाँक� ५० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । तर पा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार ५० �ितशत रकम �. ९४९३१३ क�ी गरी राज�व दा�खला
नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएको दे�ख�छ । तसथ� उ� रकमको कर समायोजन �माण पेश ह�नेपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �.

भौ न िमित फम�को नाम सामान रकम मु अ कर ५० �ितशत
मु अ कर

कैिफयत

६।२०७७।६।३० ई�डोर ई�टे�रयस� फिन�चर फिन�चर ४९८८९५। ५७३९६। २८६९७।

२६।२०७७।१०।२९ क��यटुर ि��टर आ िप �टेसनरी ४६१४९२। ५३०९२। २६५४६।

१८३।२०७८।३।१६ ल��म ई�टे�रयस� फिन�चर उ�ोग ४९८३३०। ५७३३०। २८६६५। १७१९९। ३०
�ितशतले
ह�ने

२७६।२०७८।३।२६ �य ुिब िब �स फिन�चर फिन�चर ३८२४९५। ४०००३। १२०००। ३०
�ितशतले
ह�ने

२७७।२०७८।३।२६ सजावट फिन�चर उ�ोग फिन�चर ४९०६००। ५६४४०। १६९३२। ३०
�ितशतले
ह�ने

९४९,३१३
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२८१। २०७८।३।२९ म�ड�ल िब�जनेस �लंक �यापटप ४९७२००। ५७२००। १७१६०। ३०
�ितशतले
ह�ने

२८४।२०७८।३।२६ सजावट फिन�चर उ�ोग फिन�चर ४९७२००। ५७२००। १७१६०। ३०
�ितशतले
ह�ने

२८६।२०७८।३।२६ नबयबुा क�सट��सन फिन�चर ३७१२०५। ४२७०५। १२८१२। ३०
�ितशतले
ह�ने

२८७।२०७८।३।२६ �पकला ि��टस� ए�ड जनरल स�लायस� फिन�चर २०९२००। २४०६७। ७२२०। ३०
�ितशतले
ह�ने

३०१।२०७८।३।२७ तामाकोिश हेिभ ई��व�मे�ट एड जनरल
स�लायस�

वडा काया�लय भबन रंग रोगन ४९८३२५। ५७३२९। १७१९९। ३०
�ितशतले
ह�ने

३१४।२०७८।३।२९ �रहाना ट� ेडस� �ा �ल फिन�चर २०४१८१। २३४९०। ७०४७। ३०
�ितशतले
ह�ने

३१३।२०७८।३।२९ िब िब �स फिन�चर ए�ड स�लायस� फिन�चर २९३३९५। ३३७५३। १०१२६। ३०
�ितशतले
ह�ने

१३।२०७८।१।१६संिघय सरकार िब ए�ड िब ट� ेडस� क��यटुर ख�रद ४६१९४४। ५३१४४। २६५७२।
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तफ�

२।२०७७।६।३० �ीजन क��ट��सन ए�ड स�लायस� सहरे �वा��य चौिक िनमा�ण १६७८१९३। १९३०६६। ९५५३३।

गा पा �मागत

३।२०७७।६।२८ गा पा �मागत
७।६।२८

राम िकसु क��ट��सन भालु खोला डाडागाउ सडक
�तरो�ित

३९१५८७४। ४५०४९८। २२५२४९।

४।२०७७।६।२८ गा पा �मागत �ीजन क��ट��सन ए�ड स�लायस� सहरे वडा काया�लय भबन िनमा�ण २५५११८१। २९३४९८। १४६७४९।

५।२०७७।७।३ महगौरी गणेश िनमा�ण सेवा �ा �ल छौडे देउरा�ल का�लका हावा
सडक िनमा�ण

४२४१६६२। ४७४०६८। २३७०२९।

गा पा �मागत

६।२०७७।७।३० गा पा �मागत शंकर िनमा�ण सेवा ढाडे माने डाडा सडक �तरो�ित २८१२९९३। ३२२१८०। १६१०९०।

७।२०७७।७।३ गा पा �मागत शंकर िनमा�ण सेवा ढा�े भोल�बास सडक �तरो�ित ३००९५२। ३४४७८२। १७२३९१।

८।२०७७।७।३ गा पा �मागत अंकुर िनमा�ण सेवा देउरा�ल बाघ खोर सडक १३७८०५५। १५८५८३। ७९२९१।

९।२०७७।७।३ गा पा �मागत शंकर िनमा�ण सेवा फ�ल�डे गु�े�वर कागते सडक ११२४८२४। १२९४०४। ६४७०२।

११।२०७७।७।२८ गा पा �मागत शंकर िनमा�ण सेवा ढा�े भोल�बास सडक �तरो�ित ३३०२०६। ३७९८८। १८९९४।

१२।२०७७।७।२८ शंकर िनमा�ण सेवा फ�ल�डे गु�े�वर कागते सडक ५४०७७२। ५१८५८। २५९२९।

गा पा �कागत

११३-077।०८।१२ ए�सयन इ�टे�रयर फिन�चर से�टर ४४२०००|- ५७४६०|- २८७३०|-

११४-077।०८।१२ �ज एस ि��ट ए�ड िमिडयर सिभ�स ४४२०००|- ५७४६०|- २८७३०|-
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१६४-07७।0९।१० महाल�मी ट� ेडस� ए�ड स�लायस� ४३९३५०|- ५७११५|- २८५५७|-

१८०-07७।0९।२० जय लाली गुरास इ�भे�टमे�ट ए�ड ट� े िडङ
क�पनी �ा.�ल.

४३८९००|- ५७०७५|- २८५३७|-

२००-07७।0९।२७ गंगा ि��टस� काठमाड� ४३४७०५|- ५६५११|- २८२५५|-

२०७-07७।१०।05 पास क�स�टे�सी �ा.�ल. ४२७७००|- ५५६०१|- २७८००|-

२१८-07७।१०।१२ पास क�स�टे�सी �ा.�ल. ४३०४९९|- ५५९६४|- २७९८२|-

३२८-07७।१२।२5 �य ुआचा�य इ�टर�ाइजेज ४४२०५०|- ५७४६६|- २८७३३|-

४४४-078।03।0१ ए��टभ क��यटुर ट� ेडस� ४४११००|- ५७३४३|- २८६७१|-

५७९-078।03।१६ ऐशय� �टेशनरी से�टर अडर ए�ड स�लायस� ४३८८५०|- ५७०५०|- २८५२५|-

६००-078।03।१९ �माट� िटच नेपाल �ा.�ल. ४३७०००|- ५६८१०|- २८४०५|-

६०१-078।03।१९ साइिनक टे�नोलोजी �ा.�ल. ४३५५००|- ५६५१५|- २८२५७|-

७६३-078।03।२८ टेनेट इ�फरमेसन टे�नोलोजी �ा.�ल. ४४१५००|- ५७३९५|- २८६९७|-
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३५ बढी भु�ानी 
�देश आ�थ�क काय�िब�ध िनयमाव�ल २०७६ को िनयम ३७(८) अनुसार लेखा रा�दा िबल भरपाई सिहत रा�नु पद�छ । गाउपा�लकाले िन�न भौ न िमितबाट िन�नानुसारका योजनाका उपभो�ा
सिमितलाई संझौतामा उ�ेख भय अनुसार काम गरे अनुसार रकम उपल�ध गराउनु पन�मा उपभो�ा सिमितलाई कम काम गरेको अब�थामा पाउने भ�दा बिढ भु�ािन िदएको छ । बिढ भु�ािन
िदएको रकम असुल ह�नु पद�छ �

भौ न िमित काम ई�टमेट काया�लयल्
�यहोन�

उ स ले
�यहोन�

ज�मा काम
भयको

भु�ािन भयको भु�ािन ह�नु
पन�

बिढ
भु�ािन

४२।२०७७।
११।१४

सडक अबरोध हटाउने ७१२८३८। ६४४०००। ६८८३८। ६०२८४५। ५६२०००। ५४२५६०। १७४४०।

८४।२०७७।
१२।२५

देउरा�ल ढो�लखोला सडक
िनमा�ण

९३८२७९। ८२८०००। ११०२७९। ९३१३१६। ८६४०००। ८५७७९३। ६२०६।

क�टे�जे�सी ३६०००। समेत

१४११२०७८।
३।३०

�जरीबारी रा�चे सडक १३३१४२६। ११९६०००। १३५४२६। १३०६७९९। १२४८०००। क��ट�जे�सी
५२०००। समेत

१२२५७६६। २२२३३।

२१५।२०७८।
३।२२

गो�ङ टोल वडा काया�लय
सडक

१५४६६४४। १३८००००। १६६६४४। १५४१३८२। १४४००००। क��ट�जे�सी
६००००। समेत

१४३५२२१। ४७७९।

२९३।२०७८।
३।२७

घोरानािग पोखरी तथा
खानेपािन िनमा�ण

२०४९१६३। ११८४००००। २०९१६३। २०४३८९९। १९२००००। क��ट�जे�सी
८००००। समेत

१९१५२७३। ४७२७।

२९६।२०७७।
३।२७

ला�से ब�जिनछाप सडक
मम�त

४०८०२८। ३६८०००। ४००२८। ३९१३०७। ३८४०००। क��ट�जे�सी
८००००। समेत

३६८८८०। १५१९९।

ज�मा ६५८६७।

६५,८६७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np30 of 66

३६ पदपूित� 
�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 । पा�लकाले लेखापरी�ण अव�धभर करार कम�चारीह�को
सं�या र करार कम�चारीह�को वािष�क तलबभ�ा स�ब�धमा िववरण उपल�ध नगराएका कारण करार कम�चारीह�को खच� स�ब�धमा यिकन ह�न सिकएन ।

३७ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�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 । गाउँपा�लकाले यस वष�को आ�थ�क कारोबारको चौमा�सक �पमा आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । तसथ� कानुनमा
तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको चौमा�सक आ�त�रक लेखापरी�ण गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

३८ अनुदान अनुगमन 

साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर पा�लकाले
देहायअनुसार �वा��य कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा तथा िविभ� सहकारी सं�थालाई बीउपँूजी तथा अनुदानमा खच� लेखेका छन । तर पा�लकाबाट िबतरण भएको अनुदानको सिह
सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी
वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ
।

३९ अि�म कर क�ी 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े अि�म कर क�ी नगरेको र क�ी गरेकोमा पिन
दा�खला नगरेकोले असुल एवं दा�खला गनु�पन� मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १५६०१८ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा
NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

बजेट उपशीष�क गोभौनं./िमित िववरण भु�ानी रकम कर रकम

गापा चालु ७-२०७७।६।२१ वली भेटसे�टर चरीकोट १७८५००। २६७८।

१४९-२०७७।९।३ एन.िप.एस.कृिष तथा पशुपं�ी पम� १७०९७०। २५६५।

१५०-०७७।९।३ नालढुङगा कृिष तथा िवउ उ�पादन सहकारी स�था �ल १७१०००। २५६५।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np31 of 66

१४९-०७८।३।२२ गजमेर कृिष तथा पशुपालन एिककृत फम� १५३९५०। २३०९।

संघीय सशत� चालु ३५४।२०७८।३।२२ नारायिण मािवले रा�� पित शैि�क सुधार अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७१९४४ ८५७६

३५४।२०७८।३।२२ गो�मे� वर मािवले रा�� पित शैि�क सुधार अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७५००० ८६२५

३५४।२०७८।३।२२ जन�भात मािवले रा�� पित शैि�क सुधार अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५६८८०० ८५३२

३५४।२०७८।३।२२ जन�योित आिवले रा�� पित शैि�क सुधार अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७४११० ८६१२

३५४।२०७८।३।२२ छौडे �ािवले रा�� पित शैि�क सुधार अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७४८६० ८६२३

३५४।२०७८।३।२२ सीतापाइला मािवले रा�� पित शैि�क सुधार अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७६११८ ८६४२

३५४।२०७८।३।२२ महे�� मािवले रा�� पित शैि�क सुधार अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७८००० ८६७०

३५४।२०७८।३।२२ अ��बका आिवले रा�� पित शैि�क सुधार अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७४१५० ८६१३

३५४।२०७८।३।२२ का�लका मािवले रा�� पित शैि�क सुधार अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७५७४० ८६३६

३५४।२०७८।३।२२ द�ुसीझाङ आिवले रा�� पित शैि�क सुधार अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५८४४५० ८७६७

३५३।२०७८।३।२२ सीतापाइला मािवले िव�ान �योगशाला सामा�ी ख�रद अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७८६८३ ८६८०

३५३।२०७८।३।२२ गणेश आिवले आइसीटी �याब अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७४८४५० ८६२३

३५३।२०७८।३।२२ जन�योित आिवले शैि�क सुधार अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७६४२६ ८६४७

३५३।२०७८।३।२२ जनजागृित मािवले शैि�क सुधार अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७१९०० ८५८९

३५३।२०७८।३।२२ महे�� उ�च मािवले आइसीटी सामा�ी ख�रद अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७१५०० ८५७३

३५३।२०७८।३।२२ जन�भात मािवले पु�तकालय िनमा�ण अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५७५७४० ८६२८
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३५३।२०७८।३।२२ �स�े� वर मािवले िव�ान �योगशाला सामा�ी ख�रद अ�तग�त िविभ� न स�लायस�लाई भु�ानी ५२४३०० ७८६५

ज�मा १५६०१८

४० लोगो नभएको 
नगरपा�लकाले ख�रद गरेका औष�धह�मा “नेपाल सरकारको िनःशु�क �वा��य काय��मका लागी” भ�े लोगो लगाउनु पन� �यव�था छ । नगरपा�लकाले ख�रद गरेका र ह�ता�तरण भई
आएका िनःशु�क िवतरण गन� औष�धह� म�ये नमूना छनौट गरी प�र�ण गदा� देहाय बमो�जमका औष�धह�मा िन�नानुसार रहेको पाइयो ।

�स.न. औष�धको नाम �याद समा� ह�ने िमित िनशु�क िवतरणको लोगो

१ Bestocef (200 mg) Nov 2022 AD Institutional supply only

२ Necipro (500 mg) Mar. 2023 AD Institutional supply only

३ Folus (200 mg) Nov. 2022 AD free distribution only

४ Tricaine(200 ml) Dec 2023 AD नभएको

५ Nemox ( 60 ml mg) Aug 2022 AD Institutional supply only

४१ खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम ९(2) साव�जिनक िनमा�णको लागत अनुमान तयार गदा� गुण�तर परी�ण र िवमा खच�को लािग रकम �यव�था गनु�पन� �यव�था रहेको छ। गुण�तर
परी�णको लािग कुनै पिन योजनामा रकमको छु�ै �व�ध गरेको पाइएन ।
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४२ उ स गठन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा
कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ�
�यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण
काय� स�प� भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने भएकोले �थायी
संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

४३ िनमा�ण काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी िदनुपन� �यव�था रहेको छ
। पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण, �ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय�
समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो । य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माप�mत् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । यसका केही
उदाहरणह� यस�कार रहेका छन् : िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

भौ न िमित काम रकम

२६२।२०७८।३।२४ मालु सभा हल िनमा�ण १४४००००।

२६३।२०७८।३।२४ जफे छाडे �वा��य ईकाई भवन िनमा�ण १२८०४८०।

२९४।२०७८।३।२७ शभाहल तथा साब�जिनक शौचालय िनमा�ण १३७०९९०।

३।२०७७।६।३० भोटखोला भालुखोला आहाले झो पु िनमा�ण २२१२९५२।

१।२०७८।३।९ गु�बा िनमा�ण ७ १४४००००।

ज�मा ७७४४४२२
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४४ क�टे�जे�सी खच� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम मा कुनै पिन योजनामा छु�ाएको क�टे�जे�सी रकम स�व�धीत योजनासँग सम��धत काय�मा मा� �योग गनु�पन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले
यो वष� क�टे�जे�सी बापत के, कित खच� भयो, कुन-कुन िशष�कमा खच� भयो सोको िववरण पेश नगरेकाले क�टे�जे�सी रकम स�ब��धत योजना बाहेक अ�य काय�मा समेत �योग गरेको, नगरेको
स�ब�धमा िव�लेषण गन� सिकएन। यस �कारको काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।

४५ काय� स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 125 अनुसार �ुटी स�चाउने अव�ध समा� भएपिछ काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले �ुिट स�चाउने अव�ध बाँक� रहेका
योजनाको अिभलेख तयार नगरेको एंव काय� स�प� भएकै आधारमा काय�स�प� �ितवेदन तयार गन� गरेको दे�ख�छ । अत : साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 117 बमो�जम
काय��वीकार �ितवेदन तयार गरी �ुिट संचाउने अव�ध बाँक� रहेका योजनाको अिभलेख राखी साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम 125 अनुसार मा� काय�स�प� �ितवेदन तयार
गनु�पद�छ ।

४६ िनमा�ण काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली 2064 को िनयम ९(२) िनयम ९७(३ख) तथा िनयम ११७(४) मा भएको �यव�था अनुसार गुण�तर परी�णको लािग लागत अनुमान मा रकम �यव�था गनु�पन� ,
सुप�रवे�ण र गुण�तर िनय��ण गनु�पन� एंव िनमा�ण ग�रएको संरचनाको उपय�ुताको प�र�ण गरी �मािणत नभए स�म �य�तो कुनै पिन काय� �वीकार गन� नह�ने �यव�था छ । गाउँपा�लकाबाट
संचा�लत कुनै पिन योजनाको गुण�तर आ�व�तता योजना पेश नभएको एंव कुनै पिन योजनामा गुण�तर परी�ण गरेको �माणह� संल� नरहेकोले िनमा�ण भएका संरचनाह� गुण�तरीय छन् भ�
स�ने अव�था दे�खएन । गाउँपा�लकाले गुण�त�रय काय� गराउन िवशेष �यान िदनुपन� दे�खयो ।

४७ �माण बेगर भु�ानी 
गाउपा�लकाले गत आ�थ�क बष�को भु�ािन गन� बाँिक रकमको भु�ािन भिन गिढमाई पदमाग� मालु सडकको िनमा�ण काय� गन� उपभो�ा सिमितलाई भौ.न. ४।२०७७।४।२२ बाट � ५०००००।
भु�ािन िदएको छ । गत बष�को भु�ािन िददा भु�ािन िदन बाँिकको क�चावा�र भ�र भु�ािन िदनु पन�मा क�चावा�र बेगर भु�ािन िदएकोमा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर
कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ५००००० िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

४८ पे�क� फ�य�ट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका
आधारमा िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� २ र यो
बष� थप भएको १५ गरी कुल १७ िववाद दता� भएकोमा १२ वटा मा� फ��यौट भई ५ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो
लगाउनुपद�छ ।
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४९ खच� िमत�यियता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय
तहले यो वष� खानामा �८४६४९० र िविवधतफ�  �.६०,७७,८४६ गरी कुल �६९२४३३६ खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

५० राज�व अनुमान तथा संकलन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 54 अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े� िभ� कानून अनुसार कर लगाउने तथा असुल गन�स�ने �यव�था रहेको छ । जस अनुसार गाउँपा�लकाले
यस वष� िविभ� िशष�कमा �.१२३६६९४४६ आ�दानी गरेको छ जसम�ये राज� व बाडफाडबाट �ा� त आ�दानी �११४२३४९५८ र अ�य आ�त�रक आयबापत �९४३४४८८ आ�दानी गरेको
दे�ख�छ ।

राज�व उपशीष�क अनुमािनत बजेट �ा� रकम �. असुली �ितशत

११३१३ एक�कृत स�पती कर ५,००,००० ५,१२,२४६ १०२।४४

११३२१ घरवहाल कर २,००,००० १,८५,९२८.४५ ९२।९६

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) १०,००० ० ०

११६३१ कृिषतथा पशुज�य व�तुको �यावसाियक कारोवारमा ला�े कर ५५,००० ० ०

११६९१ अ�य कर १,५०,००,००० ७०,७३,६५९.२१ ४७।१५

१४१५९ अ�य �ोतबाट �ा� रोय�टी २,००,००० ० ०

१४२१९ अ�य सेवा शु�क तथा िब�� २०,००,००० १,२९,२२० ६।४६

१४२२४ परी�ा शु�क ३,३५,००० १,७६,१०० ५२।५६

१४२४२ न�सापास द�तुर १,००,००० १७,६७४ १७।६७

१४२४३ �सफा�रश द�तुर २,००,००० ३,२८,३५३ १६४।१७

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर १,५०,००० ५६,८३५ ३७।८९
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१४२४५ नाता �मािणत द�तुर २,००,००० ४५,६०० २२।८

१४२४९ अ�य द�तुर ५,००,००० ९,०८,८७२ १८१।१७

१४३१२ �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत ५०,००० ० ०

बाडफाडबाट �ा� राज� व बाहेकको ज�मा आ�त�रक आय १९५००००० ९४३४४८८ ४८।३८

राज� व बाडफाडबाट �ा� राज� व

राज�व उपशीष�क अनुमािनत बजेट �ा� रकम �. असुली �ितशत

११४११ बाँडफाँड भई �ा� ह�ने मू�य अिभबृि� कर ६३०८५३१० ५१९५६०१६

११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� ह�ने सवारी साधन कर १४०७७००० ४९६५५६३

१४१५६ बाँडफाँड भई �ा� िव�ुत स�ब�धी रोय�टी ४५३००००० ५०३९६१९७

१४१५७ बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�रको िवि�बाट �ा� ह�ने आय ० ६९१७१८२

राज� व बाडफाडबाट �ा� कुल रकम १२२४६२३१० ११४२३४९५८

पा�लकािभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बु�ने प�रपाटी रहेकोले उि��खत राज� व यथाथ� मा� स�ने अव�था
दे�खएन ।तसथ� आ�नो�े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायरामा �याउनु पद�छ ।

५१ कर संकलन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपा�लकाले आ�नो काय��े� िभ� रहेका िविभ� �यवसाय गन� �यि�बाट �यवसाय कर उठाउनूपन� �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लकाले
यस आ�थ�क वष�मा �यवसाय कर संकलन गन� ल�य �लएको पाइएन । गाउँपा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेका �यवसायीह�को अिभलेख अ�याव�धक गरेको छैन । गाउँपा�लकाले आ�नो �े� िभ�
स�ालनमा रहेका स�पूण� �यवसायीको अ�ाव�धक अिभलेख राखी करको दायरािभ� �याउनु पद�छ ।
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५२ रकम िफता� 
�थानीय तहले आ�थ�क ऐन बमो�जम असुल गरेको देहाय अनुसारको रकम राज�व वाँडफाँड गनु�पन� �यव�था छ। पा�लकाको सु� र ब�क �टेटमे�ट अनुसार राज�व संकलन फरक परेको पाइयो ।
पा�लकाको सु� र ब�क �टेटमे�ट अनुसार राज�व �ाि� फरक परेकोले ब�क �टेटमे�टलाई आधार मानेर हेदा� राज�व वाडफाडको अव�था िन�नानुसार रहेको पाइयो ।

आय शीष�क संक�लत रकम संघलाइ
पठाउनुपन�कर
रकम

कर बाहेकको
रकम

�देशलाई पठाउनु
पन� �ितशत(४०) र
रकम

पठाएको रकम पठाउन
बाँक�
रकम

राज�व वाडफाड गन�
बाक� रकम

कैिफयत

१४१५७ बाँडफाँड भई
�ा� दह�र बह�रको
िवि�बाट �ा� ह�ने आय

३,८६,३७,०२०.४५ – १,००,२४,८४३.८५ – १,३६,५६,४६८.८३ सु�अनुसार

३,८६,३७,०२०.४५

३,८६,३७,०२०.४५

१४१५७ बाँडफाँड भई
�ा� दह�र बह�रको
िवि�बाट �ा� ह�ने आय

४३६६१३२९ ५०२२९८४।
७५

३८६३८३४४।
२४

१५४५५३३७७ १६६५५२२८।१५ ० ० ब�क
�टेटमे�ट
अनुसार

गतवष�को राज�व बाडफाड गन� बाक� रकम �१२६४६४०१ र यसवष�को आ�दानी �३१०१४९२८ गरी कुल �४३६६१३२९ भएको जसम�ये संघमा मू�य अिभवृि� कर बापतको पठाउनुपन�
रकम �५०२२९८४।७५ जसम�ये �६५४०२६ संघमा मू�य अिभवृि� करबापतको पठाइए प�चात संघमा मू�य अिभवृि� कर बापतको पठाउन बाक� रकम �४३६८९५८।७५ रहेको छ ।
उ� रकम संघीय संिचत कोषमा दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� � �य�तै गरी कुल आ�दानी रकम �४३६६१३२९ मा करबाहेकको रकम �३८६३८३४४।२४ को ४० �ितशतले ह�न
आउने रकम �१५४५५३३७।६९ �देश संिचत कोषमा पठाउनुपन�मा पा�लकाले �२०७८४४१।६, ३६९१९९२।५५, ३०७८७१२ र �७८०६०८२ ग�र कुल �१६६५५२२८।१५ �देशमा
पठाइएको पाइयो ।

४,३६८,९५८.७५

५३ िहसाव एिकन 
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संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा
िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार २०७७ असार मसा�त स�म �४२,५८,९५,८१० अनुदान आ�दानी बाधेकोमा �४ ०७१७७५००खच� भइ
�५,५१,०८,९१०. िफता� गन� बाक� रकम दे�खएकोमा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय, दोलखा�ारा �मािणत आ�थ�क िववरण अनुसार अनुदान रकम �४०७१७७५०० िनकासा भइ
�४०७१७७५०० खच� भइ िफता� गन� बाक� रकम शु�य दे�ख�छ । सु� र को�लिनका�ारा �मािणत आ�थ�क िववरणमा अनुदान िफता� रकम फरक दे�खएको स�ब�धमा यथाथ�ता यिकन गनु�पन�
।

सु�अनुसार को�लिनका अनुसार

अनुदान �दान
गन� िनकाय

अनुदानको
�कार

�ा� रकम बाँक� रकम �ा� रकम खच� रकम बाँक�
रकम

कैिफयत

संघीय सरकार शसत� २३,९६,०४,८१० २,४८,८२,८१०.१ २३६९०९८१० २३६९०९८१० ० खच� रकम �२१४७२१९९९।९९ मा �४६६००० को
�यानुअल भौचर �िवि� गरेको समावेश गरेको छैन ।

िवषेश ० ० ० ० ०

समािनकरण ११,९५,००,००० ० ११९५००००० ११९५००००० ०

समपुरक ० ० ० ० ०

अ�य ० ० ० ० ०

�देश सरकार शसत� २,७१,४७,००० १,०५,४३,७९७ २७१४७००० २७१४७००० ०

िवषेश ० ० ० ० ०

समािनकरण ९९,७६,००० ० ९९७६००० ९९७६००० ०

समपुरक २,९६,६८,००० १,९६,८२,३०३.५० १३६४४६९० १३६४४६९० ०

अ�य ० ० ० ० ०
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ज�मा ४२,५८,९५,८१० ५,५१,०८,९१०. ४०७१७७५०० ४०७१७७५०० ०

५४ खच� िमत�यियता 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था रहेको दे�खंदनै । यस �थानीय तहले
उपचार �योजनको लािग यो वष� ३५ �यि� एवं संघ सं�थालाई �७ लाख आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

५५ हेभी मेिशन �योग 

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 पाइए तापिन िनयमावलीको �यव�था बमो�जम
स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई गाउँ काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । यसका केही उदाहरणह� यस�कार रहेका छन : िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय�
गराउनुपद�छ ।

भौ न िमित काम कामको भु�ािन रकम हेिभई��व�मेने�ट रकम फम�

८।२०७७।८।२८ सडक अबरोध हटाउने ६८६८९२। ए�साभेटर ८५८३४८। डाङडुङे िनमा�ण सेवा

३१।२०७७।१०।२७ सडक अबरोध हटाउने ५९८१४१। ए�साभेटर ५००९०६। �ख��त �टया�डस� क�सट��सन ए�ड स�लायस�

१२९।२०७७।१।२८ म�सनेचौर �स�नेगाऊ सडक िनमा�ण ७३६०००। ए�साभेटर ५४१२२४। तामाकोिश बालुवा ढु�ा उ�योग �ा �ल

१५०।२०७८।३।६ साउने पधेरव टावर डाडा सडक िनमा�ण ९६००००। ए�साभेटर ३४१७५८। मा�झगाऊ क�सट��सन

२३३।२०७८।३।२३ िफरिफरे खेल मैदान िनमा�ण ४८००००। ए�साभेटर २१८९३७। �ध�भाई िब�डस�

८।२०७८।३।२७ �ख��त गोगनटार सडक िनरमा�ण २८८००००। ए�साभेटर २३८४७१२। तामाकोिश बालुवा ए�ड ढु�ा उ�योग �ा �ल
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५६ न�फाईलर 

मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ� स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर
िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाबाट देहायका फम�लाई मू.अ.कर �. ४१६७३० समेत �.३६१८९३५ भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर
िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ न िमित काम कामको भु�ािन
रकम

फम�को नाम फम�लाई भु�ािन
रकम

मु अ कर ननफाईलर
िमित

१८।२०७७।९।२७ सडक सफाई वाड� नं. २ ६७१९३९। �सताराम क�सट��सन ३०५५५२। ३५१५२। २०७७ जे�
बाट

१२९।२०७८।१।२८ म�सनेचौर �स�नेगाऊ सडक िनमा�ण ७३६०००। तामाकोिश बालुवा ए�ड ढु�ा उ�योग
�ा �ल

५४१२२४। ६२२६४। २०७७ माघ
बाट

१३०।२०७८।१।२९ कृिष उपज संकलन तथा िच�यान के��
िफिन�सङ

७६८०००। बैशाखे�वरी स: िमल तथा भेिनयर पाता
उ�योग

३८७४४७। ४४५७७। २०७६
मं�सरबाट

८२०७८।३।२७ �.

स.ह.का.
�ख��त गोगनटार सडक िनमा�ण २८८००००। तामाकोिश बालुवा ए�ड ढु�ा उ�योग

�ा �ल
२३८४७१२। २७४३४७। २०७७ बाट

ज�मा ३६१८९३५ ४१६७३०

४१६,७३०

५७ नािगडाडा छोडे सडक िनमा�ण 

नािगडाडा छोडे सडक िनमा�णका लािग कुल लागत अनुमान � ५०८१९३।मा � ५१०६१०।को काम भई १२३।२०७८।१।२६।बाट � ४६००००। भु�ािन िदयको छ ।उ� भु�ािन म�य
नाला ख�े काम गरे वापत १०० घ. मी. कामको � ५०९८५। भु�ािन िदयको छ । िब�तृत नािप िकताबमा उ� काम गरेको दे�खदनै ।काम नै नभयको अब�थाममा भु�ािन िदयको रकम असुल
ह�नु पद�छ �

५०,९८५
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५८ बढी भु�ानी 
�देश आ�थ�क काय�िब�ध िनयमाव�ल २०७६ को िनयम ३७ को उप िनयम ३ अनुसार लेखा रा�दा िबल भरपाई सिहत रा�नु पन� उ�ेख छ।गाँऊपा�लकाले जे� नाग�रक भेटघाट तथा तामाङ
सं�ालयको िनमा�ण काय� गन� �ीजन क��ट��सन ए�ड स�लायस�लाई �थम रिन� िबल वापत ३००।२०७८।३।२७ बाट � २६५११४०। भु�ािन िदयको छ। उ� भु�ािनमा Brick

Masonary को काम वापत २७।३२ घ.मी. काम भयको भिन �ित घन िमटर १३०००। का दरले भु�ािन िदयको छ । नािप िकताबमा १४।६३ मा� काम भयको उ�ेख छ । काम भय भ�दा
१२।६९ घन िमटरको बिढ भु�ािन िदयको छ ।बिढ भु�ािन भयको रकम मु�य अिभबृि� कर सिहत असुल ह�नु पद�छ �

१८६,४१६

५९ िबमा नगरेको 
साब�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ११२(१) मा ख�रद संझौतामा अ�यथा भय बाहेक दश लाख भ�दा बिढ िनमा�ण काय� गन� �यबसाियले िबमा गराउनु पन� �यब�था छ । वडा न ५
को वडा भबन िनमा�ण काय� गन� िनम�माण �यबसािय �ीजन क��ट��सन ए�ड स�लायस�ले १०५१०४७।को काम गदा� िनयममा �यब�था भय बमो�जम िबमा गरेको छैन ।�यसै गरी भालु खोला
डाडागाउ �यातल सडक �तरो�ितको काय� गन� राम िकसु क��ट��सनसंग � ५७८४४१८। काम गराउदा समेत िबमा गन� गरेको छैन ।

६० ज�गा पास 

वाड� न ३ ��थत जफे �वा��य चौिकलाई दान िदएको ज�गा पास गदा� च�रकोट जादा र आउदा मोटर भाडा ७ पटकको � ६००००। र खाजा � ४०२६०। लगायत � १३१२६०।मा अि�म
कर कटंटी गरी २४४।२०७८।३।२४ बाट � १२०७००। वडा सिचब म�जु आचाय�लाई भु�ािन िदएको छ । ज�गा पास गदा� ला�े समय र पास भएको िमित खुलाइ िमत�ययी त�रकाले खच�
गनु�पन�मा ७ पटकको खच� दाबी गरेकोले ज�गा पास गन� जादा ४ पटकको मोटर भाडा � ३६०००। को अि�म कर � ३६००। कटाई � ३२४००। र खाजा खच� � २००००। अ�वाभािबक
दे�खयकोले उ� रकम असुल ह�नु पद�छ �

५२,४००
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६१ िबल बेगर भु�ािन 

�देश आ�थ�क काय�िब�ध िनयमाव�ल २०७६ को िनयम ३७ को उप ३ अनुसार लेखा रा�दा िबल भरपाई सिहत रा�नु पन� उ�ेख छ।गाँऊपा�लकाले िन�नानुसारका िनमा�ण �यबसाियलाई िन�न
बमो�जमको भु�ािन िददा िबल संल� नग�र भु�ािन िदयको छ । िबल बेगर भु�ािन िदयको रकम असुल ह�नुपन�मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा
रहेको � सृजन क�ट��सनको � १०७०० र शंकर िनमा�णको सेवाको �माण � २४००० को िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म
�योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो । �माण पेश गनु�पन� �

िनमा�ण �यबसाियको नाम योजना िबबरण भु�ािन रकम कैिफयत

महागौरी गणेश िनमा�ण सेवा देउरा�ल का�लका मा िब सडक िनमा�ण �योगशाला प�र�ण २६७५०। �मागत योजना

अंकुर िनमा�ण सेवा देउरा�ल जंघारे द�ुसी �याङ सडक �योगशाला प�र�ण ९२५०। �मागत योजना

िडमुन क��ट��सन हावा वडा काया�लय भबन िनमा�ण �योगशाला प�र�ण १०७००। �मागत योजना

महागौरी गणेश िनमा�ण सेवा देउरा�ल बाघखोर जघार् सडक िनमा�ण �योगशाला प�र�ण र िबमा वापत ७५६४७। �मागत योजना

ज�मा १२२३४७

१२२,३४७

६२ �ख��त गोगनटार सडक िनमा�ण 

�ख��त गोगनटार सडक िनमा�ण वापत �ख��त गोगनटार सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई सडक िनमा�ण वापत ८।२०७८१।२९ बाट � २८८००००। भु�ािन िदयको छ ।उ� भु�ािनमा
म�यम खालको ढु�ा किटङ वापत २३८४।२७ घन िमटरको � ५७६९९। खच� लेखेको छ । नािप िकताबमा १३८४।२७ घन िमटर काम भयको दे�ख�छ । काम भय भ�दा १०००। घन
िमटरको बिढ भु�ािन भयको छ ।बिढ भु�ािन भयको १००० घन िमटरको �ित घन िमटर � २४२ का दरले � २४२००। असुल ह�नु पद�छ �

२४,२००
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६३ िविभ� खानेपानीज�य सामान ख�रद 

पा�लकाले गो.भौ.नं. ७२८ – २०७८/०३/२६ माफ� त पाँच वडा काया�लय ले माग गरे बमो�जम वडा काया�लयको पुवा�धार �यव�थापन कोष िशष�क वाट पानी �ांक� र िविभ� साइज र
प�रमाणका पाइप् ह� ख�रद गरी गु�ेशोर ट� ेडस� ए�ड स�लायस� लाई � ३६१९७३|- भु�ानी भएको छ तर स�ब��धत वडा काया�लयले सामान बुझी �लएको भरपाई र काय�स�प� �ितवेदन पेश
नभएकोले पेश ह�नुपन�मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ३६१९७३ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

सामानको नाम प�रमाण दर ज�मा रकम

पानी �ांक� ८ १०००० ८००००|-

एच डी पी ई पाइप २४०० ३९ ९३५९१|-

एच डी पी ई पाइप १८०० ६४ ११५१८५|-

एच डी पी ई पाइप ४०० ६९ २७९५९९|-

एच डी पी ई पाइप ४०० ११४ ४५५९८|-

ज�मा ३६१९७३|-
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६४ मम�त संभार कोष क�ी 
गाउप�लकाले िन�नानुसार काय��मको िन�नानुसार योजनामा मम�त संभार कोष क�ी गरी गाउपा�लकाको खातामा रकम ज�मा गरेको छ । िय काय��मह�को मम�त संभार कोष क�ी गरी
गाउपा�लकाको खातामा रकम ज�मा गन� िम�ने देखेदनै ।उ� रकम बे�जु खातामा दा�खला ह�नुपन�मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको �
२०४४०० िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

काय��म भौ न िमित योजना ज�मा भु�ािन मम�त संभार कोष क�ी

�देश पुबा�धार १।२०७८।३।९ ङोडसङ छो�लङ गु�बा िनमा�ण १४४००००। ६००००।

�देश पुबा�धार ५।२०७८।३।२४ जा�पादेिब साना िकशान सहकारी सैकलन के�� ९६००००। ४००००।

�देश पुबा�धार ३।२०७८।३।४ िभरकोट गैरी मुिद छोडे सडक १९२००००। ८००००।

�थािनय पुबा�धार १।२०७८।३।२३ देउरा�ल गिढमाई म��दर िनमा�ण ४८००००। २४४००।

ज�मा २०४४००।
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६५ कृषक योगदान 

आ�थ�क काय�िब�ध िनयमाव�ल २०७६ को िनयम ३७ को उप ३ अनुसार लेखा रा�दा िबल भरपाई सिहत रा�नु पन� उ�ेख छ।गाँऊपा�लकाले िन�नानुसारका कृिष उपकरणह� अनुदानमा
िबतरण गन� भिन ख�रद खच� लेखेको छ । ख�रद गरेका उपकरण म�य िट बार मौरी घार �ला��टक टनेलमा ९० �ितशत गाउपा�लकाले र १० �ितशत िकशानले �यहोन� र अ�यमा ७० �ितशत
गाउपा�लकाले र ३० �ितशत िकशानले �यहोन�मा देहाय अनुसारका सामान िकशानलाई िबतरण गरी सो को भरपाई र अनुदान वापतको रकम �ा� नभयकोले भरपाई र अनुदान वापतको रकम
�ा� ह�नु पन�मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ४९६३९५ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा�
अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

सामानको नाम सं�या दर िबतरण भएको िबतरण गन� बािक अनुदान �ितशत अनुदान वापत �ा� ह�नु पन� रकम

िट बार १०५ ४७००। ४० ६५ ९० ३०५५०।

मौरी घार ७३ ४०००। ७३ ७३ ९० ०

पेट� ोल िमिन िट�लर १४ ३४९००। ८ ६ ७० ६२८२०।

िडजल िमिन िट�लर ३० ५०९००। १७ १३ ७० १९८५१०।

�ेशर धान गह� ८ ६२४००। ४ ४ ७० ७४८८०।

�ेशर कोदो ९ ५५०००। ५ ४ ७० ६६०००।

�ला�टक टनेल १२९ ३४०९। ६८ ६१ १० २०७९५।

मकै छोडाउने मेिशन २५ ११९०० १३ १२ ७० ४२८४०।

ज�मा ४९६३९५।

६६ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोभैm 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 सोभैm ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा
सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोभैm ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद
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गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएकोमा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको �
६०९४९१७ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

शीष�क भौ न िमित िबबरण फम�को नाम रकम

गापा पूजीगत ६।२०७७।६।३० फिन�चर िफ�चस� ई�डोर ई�टे�रयस� फिन�चर उ�ोग ४९८८९५।

९।२०७७।८।१२ फिन�चर िफ�चस� िबबेका �टेशनरी ए�ड जनरल स�लायस� ८४१८५।

२६।२०७७।१०।२१ क��यटुर ि��टर आई िप �टेशनरी ए�ड जनरल स�लायस� ४६१४९२।

१८२।२०७८।३।१६ फिन�चर स�तोस फिन�चर ७०५००।

१८३।२०७८।३।१६ फिन�चर ल��म ई�ट�रयस� फिन�चर उ�ोग ४९८३३०।

२७८।२०७८।३।२३ मकै छोडाउन् मेिशन �माट� ए�ो २९७०००।

२७९।२०७८।३।२६ धान गह� झान� मेिशन एस के िट नेपाल ४९९२००।

२८०।२०७८।३।२९ कोदो चुटन� मेिशन का�ल�चोक मेिशनरी ४९५०००।

२८१।२०७८।३।२९ �यापटप म�ड�ल िब�जनेस �लंक ४९७२००।

२८४।२०७८।३।२६ फिन�चर सजावट फिन�चर ४९७२००।

२८५।२०७८।३।२६ फिन�चर �य ुिब िब �स से�टर ३८२४९५।

२८६।२०७८।३।२६ फिन�चर नबयवुा क��ट��सन ३७१२०५।

२८७।२०७८।३।२९ फिन�चर �फकला ि��टस� २०९२००।

३१३।२०७८।३।२९ फिन�चर �य ुिब िब �स से�टर २९३९९५।

३१४।२०७८।३।२९ फिन�चर �रहना ट� ेडस� २०४१८१।
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संिघय सरकार तफ� १३।२०७८।३।१६ क��यटुर आर ए�ड िब ट� ेडस� ४६१९४४।

१४।२०७८।३।१६ क��यटुर ि��टस� ईशान ट� ेडस� २७२८९५।

ज�मा ६०९४९१७

६७ काय� स�प� �ितवेदन 

पा�लकाले गो.भौ.न ३२८-0७६।१२।२५ मा िविभ� वडा तथा �वा��य चौक�ह�मा �स.�स.िट.भी.जडानको लािग वािष�क � ५०००००|- िविनयोजन भएको छ | �य ुआचा�य ई�टर�ाइजेज वाट
� ४९९५१६|- बराबरको सामान ख�रद गरेको छ | तर ित �स.�स.िट.भी.ह� कहाँ कहाँ जडान भएको हो �यसको �ािव�धक नाप जांच गरी काय� स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन�मा काया�लयको िमित
२०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ४९९५१६ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग
यहाँ दशा�इएको हो ।

६८ �याक िफ�ल� 

छाडे देउरा�ल का�लका मा िब हावा सडक िनमा�णका लािग महागौरी गणेश िनमा�ण सेवा �ा �ल लाई दो�ो रिनङ िबल वापत ५।२७७।३।२२३ मा � ४२४२१६६।४२ भु�ािन िदयको छ ।उ�
भु�ािनमा Embankment and Back filling नािप िकताबमा ३८९।७८ घन िमटर रहेकोमा िबलमा ४२३।५० भई ३३।७२ घन िमटरको � २००। का दरले मु अ कर सिहत � ७६२०।बिढ
भु�ािन भयको छ ।बिढ भु�ािन भयको रकम असुल ह�नु पद�छ �

७,६२०
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६९ बढी िनकासा 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ मा कुनै रकमको भु�ानी िदँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी िनकासा तथा खच� गनु�पन� उ�ेख छ । पा�लकाले िन�नानुसारका िव�ालयमा छा�ा तथा
द�लत िव�ाथ�ह�को छा�वृ�� िनकासा गरेकोमा िनकासा गरेअनुसार छा�वृ�� िवतरण गरेको पाइएन । तसथ� िव�ालयह�लेबाट िव�ाथ�ह�लाई िवतरण गरेको भ�दा बढी िनकासा िदएको
छा�वृ�� रकम असूल गरी स�ब�धीत राज�व खातामा दा�खला ह�नुपन�मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ३०८०० िमित २०७९।२।२९
मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

िव�ालय िनकासा सं�या िवतरण गरेको बढी िनकासा दर बढी भु�ानी रकम

नारायण मािव ७९ ६५ १४ ४०० ५६००

सीतापाइला मािव ८९ ६९ २० ४०० ८०००

चनौटे आिव ६७ ४८ १९ ४०० ७६००

गो�मे� वर उमािव १८६ १६८ १८ ४०० ७२००

अ��बका मािव ७३ ६७ ६ ४०० २४००

ज�मा ३०८००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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७० िश�क तलव भ�ामा रकम िनकासा 
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाले �वीकृत दरब�दीिभ� नपरेका एवं िव�ालयले गत
िवगतदे�ख नै आ�त�रक �ोतबाट तलब भ�ा �यहोरेका िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �. ४५४७४४८ तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।

�.स. िव�ालय �थम िनकासा दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक ज�मा िनकासा

१ गणेश िनमािव १४१००० ११२८०० १२२८०० ३७६६००

२ जन�योित िनमािव १४१००० ११२८०० १२२८०० ३७६६००

३ द�ु�सझाङ िनमािव १४१००० ११२८०० १२२८०० ३७६६००

४ अ��बका िनमािव १४१००० ११२८०० १२२८०० ३७६६००

५ छौडे िनमािव १४१००० ११२८०० १२२८०० ३७६६००

६ जन�भात मािव १७९९५० १२११६६ १५३९६० ४५५०७६

७ गु�े� वर मािव १७९९५० १४३९६० १५३९६० ४७७८७०

८ गो�मे� वर मािव १७९९५० १४३९६० १५३९६० ९५५७४०

९ ि�कुटे� वर मािव २०३९४ ५१५५८ १५३९६० २२५९१२

१० अमर मािव १७९९५० २८७९२० १०००० ४७७८७०

११ का�लका मािव ७१९८० ० ० ७१९८०

ज�मा ४५४७४४८

७१ टु�े िनमा�ण 

�म भौचर
न�बर

भौचर
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साव�जिनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरीद �ित�पधा� �सिमत ह�ने गरी टु�ाटु�ा खरीद गन� निम�ने साथै िनयम ८४ मा �.५ लाखदे�ख २० लाख लागत अनुमान भएको
मालसामान �सलब�दी दरभाउप��ारा खरीद गनु�पन� �यव�था छ । िनयमानुसार एकमु� खरीद योजना बनाई �सलब�दी दरभाउ प�, बोलप�को मा�यमबाट खरीद गनु�पन�मा पा�लकाले बोलप� एवं
�सलव�दी दरभाउप� बेगर पटक पटक टु�े खरीद गरेको पाइयो । नमुना छनौटका आधारमा लेखाप�र�ण गदा� पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा�
�ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइको िन�नानुसार टु�े ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएकोमा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ५५७६८२५
िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

भौ नं ।िमित फम�को नाम सामान रकम

१०।०७७।६।२१ सेितदेबी मेडी�सन स�लायस� औष�धज�य साम�ी ४९९३१०।

११।०७७।३।2१ साल घारी इ�टर�ाइजेज �ा.�ल औष�धज�य साम�ी ३६८३३२।

४९।०७७।६।३० क��यटुर सपोट हाउस चरीकोट काया�लय सामान २७३१९९।

११२।०७७।८।१२ वली भेटसे�टर चरीकोट औष�धज�य साम�ी २९९२५०।

१६४।०७7।९।१० महाल�मी ट� ेडस� ए�ड स�लायस� काया�लय सामान ४९६४६५।

१८०।०७7।९।२० जय लालीगुराश ईनभे�मे�ट ए�ड ट� िडङ क�पनी �ा.�ल काया�लय सामान ४९५९५७।

२००।077।९।२७ गंगा ि��टस� काठमा�डौ छपाई ४९१२१६।

२६४।०७७।११।२३ क��यटुर सपोट हाउस काया�लय सामान २५७१५१।

३२४।०७७।१२।२४ िकसान भेट फमा� औष�धज�य साम�ी ४९८७२५।

४७०।०७८।३।२ मु��नाथ मेिडको फमा� औष�धज�य साम�ी ३७३७९०।

५१४।०७८।३।७ अ�यदुय ट�डसक� ल औष�धज�य साम�ी ३४०८५५।

५७९।०७८।३।१६ ए�य �टेशनरी अड�र ए�ड स�लायस� काया�लय सामान ४९५९००।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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६००।०७८।३।१९ �माट� टेक नेपाल �ा.�ल स�टवयर खरीद ४९३८१०।

६०१।०७८।३।१९ साइिनक टे�नोलोजी �ा.�ल स�टवयर खरीद ४९२११५।

ज�मा ५५७६८२५

७२ िड िप आर तयारी 
बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस �थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार
देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

�.स. काय��मको नाम परामश�दाताको नाम लागत रकम(मू.अ.कर
सिहत)

खच� रकम(मू.अ.कर
सिहत)

आयोजनाको कुल
रकम

१ भोल� ढा�ेवास शहरे सडक Peso Consultant Pvt.Ltd 498919.14 486402.29

२ िकन�टार शहरेटार �र�ाबोट भोटेछाप सडक Pass consultant,Pvt.Ltd 487942.75 483301 351171332.3

३ १० शैया अ�पताल भवन िनमा�ण मालु-४ Smart Engineering & Design
solutions,

1467000 1462078.75

४ जफे�वा��य चोक� भवन िनमा�ण टाईप ए Shobha Engineering Consultency
Pvt.Ltd

903656.71 900610

५ का�लकादेवी म��दर देउरालीगढी िहलेगढी पदमाग� P.Gengineering Consultency
Pvt.Ltd

790447.54 785350

६ तामाकोशी निद गोपीखोला, ढोलीखोला र �ख�ती खोला
आसपासको IEE

Swansgreen Environment
Solutions Pvt.Ltd

1230237.68 1130000

ज�मा ५२४७७४१।७५

७३ िश�क िव�ाथ� अनुपात 
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िश�ा िनयमावली २०५९ को िनयम १२ क मा सामुदाियक िव�ालयह� एक एक आपसमा गािभँनको लािग उ� िनयमावलीको िनयमको ७७ बमो�जम िहमाली �ज�ा �ित क�ा िव�ाथ� सं�या
४० जना नभएको ख�डमा आपसमा गा�न सिकने �यव�था रहेको छ । गाउँपा�लका मातहतमा रहेका ३५बटा सामुदाियक िव�ालयको िश�क िव�ाथ� अनुपात िन�नानुसार रहेको ह�दा िनयममा
भएको �यव�था अनुसार एक आपसमा गािभ िश�ाको गुण�तरमा बृि� गराउनुपद�छ ।

�.स. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपुित� िव�ाथ� सं�या िश�क िव�ाथ� अनुपात

�थायी करार

1 �ी नारायणी मा.िव. १५ ७ ८ 303 २१

2 �ी भीमे�वर आ.िव. ६ ५ १ 78 १३

3 �ी गणेश आ.िव. ८ ३ ५ १५३ २०

4 �ी बुढीच�डीका �ा िव ३ १ २ ३३ ११

5 �ी इ��ावती �ा िव २ २ २२ ११

6 �ी अमर मा.िव. १६ ११ ६ १८५ १२

7 �ी जन�भात मा.िव. ११ ८ ३ २२७ २१

8 �ी जनता आ.िव. ६ ५ १ ७८ १३

9 �ी नयाँ�योित आ.िव. २ १ १ ३० १५

10 �ी �सतापाइला मा.िव. १५ ९ ६ 317 २२

11 �ी कालापानी मा.िव. १३ ४ ९ 161 १३

12 �ी चनौटे आ.िव. ७ ३ ४ 81 १२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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13 �ी छौडे आ.िव. 7 3 4 92 १४

14 �ी गोगनडाँडा वािवके १० ०

15 �ी जागृित �ा िव २ २ २७ १४

16 �ी गो�मे�वर मा.िव. १८ 7 ११ 390 २२

17 �ी �स�े�वर मा.िव. १० ५ ५ 120 १२

18 �ी गु�े�वर मा.िव. ११ ६ ५ 116 ११

19 �ी िकराँते�वर वािवके २२ ०

20 �ी ल�े�वर �ा.िव. १ १ १० १०

21 �ी सेितदेिव �ा.िव. १ १ २७ २७

22 �ी शंखे�वर आ िव ७ ५ २ 83 १२

23 �ी जनजागृित मा.िव. १५ ३ ११ 247 १७

24 �ी का�लका �ा िव २ १ १ 44 २२

25 �ी ि�कुटे�वर मा.िव. १० ४ ६ 128 १३

26 �ी जा�पादेिव �ा िव ३ १ २ 33 ११

27 �ी सर�वती �ा.िव. २ २ ३० १५

28 �ी सूय�दय �ा.िव. ३ ३ 61 २१

29 �ी जनक�याण �ा.िव. २ १ १ 38 १९

30 �ी महे�� मा.िव. १६ 4 १६ 405 २६

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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31 �ी �स�े�वर �ा.िव. ४ १ ३ 67 १७

32 �ी जन�योित आ िव ६ ४ २ 122 २१

33 �ी द�ुसीझाङ आ.िव. ६ २ ४ 130 २२

34 �ी का�लका मा.िव. १६ 3 12 292 १९

35 �ी अ��बका आ.िव. ७ ३ ४ 135 २०

ज�मा २५३ ११४ १४२ ४२९७

७४ शैि�क सुधार काय��म

७४.१ पा�लकाले ��येक िव�ालयलाई �दान ग�रने िनकासा ग�रने रकमको िव�ालयगत िनकासा अिभलेख खाता तयार गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको पाइएन ।

७४.२ काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार �थानीय िनकायले आफु मातहतका िव�ालयको शैि�क गुण�तर स�व��ध अव�थाको अ�ययन गरी सो �ितवेदन तयार गरी शैि�क गुण�तरमा सुधार
गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन । आगािम िदनमा सो काय�मा सुधार गनु�पद�छ ।

७४.३ िव�ालय �ोत काया��वयन पु��तका ०७७।०७८ को बुदा नं. ७.१ मा िव�ाथ�का लागी िदवा खाजा काय��म �ा� भएका �थािनय तहले काया��वयन गदा� सामुदाियक िव�ालयमा ० दे�ख ५
स�म अ�ययनरत वालला�लकाह�को लागी िव�ालयगत त�या�का आधारमा �ित िव�ा�थ� दिैनक �.१५ का दरले १८० िदनको लागी िव�ालयको खातामा िनकासा िदनुपन� �यव�था छ ।
पा�लकाले ३६ वटा िव�ालयलाई ९० िदनको � १५का दरले १५५० िव�ा�थ�लाइ िदवाखाजामा अनुदानमा �२७९०४५० िनकासा गरेको पाइयो । िव�ालयह�ले िव�ालय संचालन भएको
िदनलाई आधार मानेर िव�ा�थ�को दिैनक हा�जरी पु��तका �मािणत गरी �थािनय तहमा संकलन प�चात थप िनकासा िदनुपन�मा पा�लकाबाट िव�ालय संचालन अव�ध समेतको �मािणत
िव�ा�थ� हा�जरी पु��तका पेश ह�न आएन ।
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७५ �माण 

सेनेटरी �याड (िवतरण तथा �यव�थापन) काय�िवधी,२०७६ को दफा ६ (१) मा िव�ालयले उपल�ध सेनेटरी �याडको अिभलेख �ज�सी खातामा �यव��थत �पले रा�नुपन� �यव�था छ । यस
पा�लकाले संघीय सशत� चालुतफ�  गो.भौ.नं।िमित ३५१।२०७८।३।२८ माफ� त �९८२८४९ खच� लेखी १३६५० प�रमाण �यानेटरी �याड ख�रद ग�र िव�ालयलाइ िवतरण गरेको पाइयो ।
पा�लकामा रहेका िव�ालयह�ले काय�िव�धअनु�प सेनेटरी �याडको अिभलेख �ज�सी खातामा �यव��थत �पले राखेको �माण पेश ह�न नआएकोले यस स�ब�धमा पा�लकाले सेनेटरी �याडको
अिभलेख �ज�सी खातामा �यव��थत �पले राखेको �माणह� पेश गनु�पन� मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ९८२८४९ िमित २०७९।
२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

७६ �माण पेश नभएको 
�देश आ�थ�क काय�िब�ध िनयमाव�ल २०७६ को िनयम ३७(३) अनुसार खच� गदा� िबल भरपाई सिहत गनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले संघीय सशत� चालु अ�तग�त गो.भौ.नं।िमित १४०।२०७८।
१।२६ मा कोिभड–१९ शैि�क काय��म अ�तग�त ३६ िव�ालयमा �वा��य सामा�ी ख�रद अ�तग�त �८५४००० र �ितिव�ाथ� � १२५का दरले ३ मिहनाको �१०५६७५० गरी कुल
�१९१०७५० िनकासा भएकोमा िबलभरपाइ पेश नभएकोले उ� रकम खच� भए।नभएको स�ब�धमा यिकन ह�न नसिकएकोले िबलभरपाइ पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन�मा काया�लयको
िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १९१०६५० िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म
�योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।
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७७ िवपद ्जो�खम �यूनीकरण 

िवपद ् जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा १५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद्
�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको/सिमित गठन भएतापिन बैठक ब�ने बाहेक अ�य काय� गरेको पाइएन । ऐनमा
तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।
क.काय� योजना - िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६ को िनयम (८) मा �थानीय
िवपद ् �यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी
�थानीय िवपद ्�यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत
�े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी
�मता अिभवृि�को �यव�था र काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका काय�ह� गरेको पाइएन । ऐन
तथा िनयमावलीको पालना गनु�/गराउनु पद�छ । ख.िवपद ्�यव�थापन कोष – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक
�थानीय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकामा कोिभड �यव�थापन तफ�  गत वष�को मौ�दात समेत �. ४५,९४,३०० आ�दानी भई �. शु�य खच� गरी बाँक� �४५,९४,३०० दे�ख�छ । पा�लकाले िनयममा तोिकएबमो�जम खच�
लेखेको छैन । ऐन तथा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ । ग. वािष�क �ितवेदन – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद्
�यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ्�यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम�
पेस गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।
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७८ �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने उ�े�यले
�थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सो�लङ तथा नाली िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी
यस वष� ३५८ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �. १७९३३४५६ खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई ६५ िदनदे�ख १०० िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म
खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै । यस काय��म अ�तग�त
संचालनमा आएका योजनाह�को केही उदाहरणह� िन�नानुसार रहेका छन ।

� स योजनाको नाम कामदारको सं�या ज�मा िदन बजेट खच� िव��य �गित भौितक �गित

१ कुमाले-ढाँडगाउँ-डाँडागाउँ-कालापानी सडकमा नाला तथा सो�लङ योजना । १३ १०० ७७५४९९.२ ६७२१०० 86.66 १००

१ ढो�लखोला कर�े ��से ढाँडे िश�ताक� कृषी �सँचाई मम�त स�भार योजना । २० १०० १०३४००० १०१७४५६ 98.4 ९८

३ जोगीगाउँ न�र�वाँरा सडकमा सो�लङ तथा नाला िनमा�ण काय� । १५ १०० ७७५५३७ ७५९७५० 97.96 ९५

४ �र�ाबोट शहरेटार िकन�टार सडकमा नाला तथा सो�लङ । १२ १०० ६२०४०० ५११८३० 82.5 ८२

७९ स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण 

�थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण
गनु�पन� �यव�था छ ।यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ:

क.पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको/अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण
गनु�/गराउनु/अिभलेख रा� नु पद�छ ।

८० सामा�जक सुर�ा भ�ा 
सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा
िवतरण गनु�पन�, ��येक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा
स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने
�यव�था गरेको छ । पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा �६४७९८८९३ भ�ा िवतरणबापत खच� गरेको पाइयो।नमुना छनौटको आधारमा वडा नं २ र ३ को परी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह�
िन�नानुसार रहेका छन ।

२४०,०००
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क.निबकरणः सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िब�ध २०७५ को दफा ७ (२)मा दफा ७(१) बमो�जम नाम निबकरण नगरेका लाभ�ाहीह�ले आगामी वष�मा भ�ा पाउन नस�ने �यहोरा
उ�ेख छ । पा�लकाले िवगत बष�ह�मा भ�ा पाई राखेकाह�को नामावली लाई नै निबकरण मानी भ�ा िबतरण गन� गरको दे�ख�छ अतः काया�लयले लाभ�ाहीह�को नामावली काय�िब�धमा
उ�े�खत भएको �यव�था अनुसार निबकरण गराउनु पन� दे�ख�छ । ख.ब�क माफ� त भ�ा िवतरण ◌ः– सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७५ को दफा २२ बमो�जम सामा�जक
सुर�ा भ�ा �ा� गन� स�ब��धत लाभ�ाहीह�को नाममा ब�क खाता माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले ब�क खाता माफ� त भु�ानी नगरी म��ालयको �वीकृित िबना
�६४७९८८९३ नगद ैभु�ानी गरेकोले िनद�िशकाले तोकेबमो�जम गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा ब�कमाफ� त िवतरण।खच� गनु�पद�छ । ग.सामा�जक सुर�ातफ�  बढी िनकासा – सामा�जक सुर�ा
काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७५ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�,
��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन�
िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ
। तर पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी एउटै चौमा�सकमा एकै �यि�को नाममा दोहोरो िनकासा ह�ने गरी दोहोरो खच� लेखेको, मृ�यू भइसकेका लाभ�ाहीको लगत क�ा नगरी बढी
खच� गरेका छन । तसथ� पा�लकाले लाभ�ाही लगत अ�ाव�धक गरी िन�नानुसार बढी खच� लेखेको रकम असूल ह�नुपन�मा काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस
बँुदामा रहेको मा कृ�ण बहादरु तामा�ले ३६००० िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो । बाँक�
रकम असुल गरी दा�खला गनु�पन� �

वडा नं नाम ज�म िमित ना.�.प.नं. �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौम�सक बढी भु�ानी कैिफयत

२ गु�जा �धान २००४।५।७ २२३२।९१ १२००० १२००० १२००० ३६००० दोहोरो भु�ानी भएको

४ गु�जा �धान २००४।५।७ २२३२।९१ १२००० १२००० १२०००

२ जगतमाया काक� २०१०।५।१५ २२३०४८।६० ८००० ८००० ८००० ८००० दोहोरो भु�ानी भएको

२ जगतकुमारी काक� २०१०।५।१५ २२३०४८।६० ० ८००० ०

१ कृ�ण बहादरु तामाङ २००४।८।१४ ४८८।१७७ १२००० १२००० १२००० ३६००० दोहोरो भु�ानी भएको

३ कृ�ण बहादरु तामाङ २००४।८।१४ ४८८।१७७ १२००० १२००० १२०००

ज�मा ८००००

घ. नाग�रकता न�बर दोहो�रएकोः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िवधी २०७५ को प�र�छेद ९ को दफा ३७ मा कुनै नाग�रकले यस काय�िवधी बमो�जमको सुिवधा �ा� त गन� उ�े� यले
झुठा िववरण पेश गरी भ�ाको लािग प�रचय प� �ा� त गरेको वा दोहोरो भु�ानी �लएको पाइएमा �थानीय तहको अ�य�।�मुखले भ�ा रो�न िन�� चत समयस�मका लािग प�रचयप� �थिगत गन�
वा र� गन� र गलत गरेको ठहरेमा भु�ानी भइसकेको रकम असुल उपर गरी िबगो बमो�जम ज�रवाना गन� आदेश िदने �यव�था रहेको छ । यस पा�लकाले लेखापरी�णका �ममा उपल�ध गराएको

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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MIS िववरण र �े�ता अनुसार पा�लकाले िन�नानुसारका नाग�रकता नं दोहो�रएका लाभ�ाहीलाइ रकम िनकासा गरेको पाइयो । लाभ�ाहीह�को नाग�रकता नं दोहो�रनुले भ�ा �ा�� तका लािग
झुठा िववरण पेश गरेको।नगरेको स�ब�धमा यिकन ह�न नसिकएकोले �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

वडा नं नाम ज�म िमित ना.�.प.नं. �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौम�सक ज�मा भु�ानी कैिफयत

२ ओलक बहादरु काक� २००१।६।१० १३०७।२९५७ १२००० १२००० ० २४००० नाग�रकता नं दोहोरो परेको

२ लाल बहादरु काक� २००६।६।२२ १३०७।२९५७ १२००० १२००० ० २४०००

२ गणेश कुमार काक� २००३।३।५ २२३०४८।६६ १२००० १२००० ० २४०००

२ अ��बका माया काक� २०१७।२।२ २२३०४८।६६ १२००० १२००० ० २४०००

२ च��माया काक� २०००।५।२२ २२३०४८।१८ १२००० १२००० ० २४०००

२ िचनकुमारी काक� १९७८।५।२० २२३०४८।११ १२००० १२००० ० २४०००

२ र� नमाया काक� २०००।७।१२ २२३०४८।११ ० १२००० ० १२०००

२ लाल कुमारी काक� १९९७।१।१ २२२२ १२००० १२००० ० २४०००

३ सुनमाया मगर २०२२।३।४ २२२२ ८००० ८००० ० १६०००

ज�मा १९६०००

८१ आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको बे�जुह� 

तामाकोशी गाउपा�लका आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनमा समावेश ग�रएका �यहोराह�

भौ.नं।
िमित

िववरण रकम

५४। गैरागाउ फेदी सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमत तामाकोशी ७ लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �७४७५५० १२५०

८९,५२४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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०७७।
१२।३

भु�ानी िदनुपन�मा �७४८८०० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी िदएको असुल ग�रनुपन�

५९।
०७७।
१२।८

देउराली पोखरी िनमा�ण योजना तामाकोशी ६ लाई गाउँपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �१४३६९२२ भु�ानी िदनुपन�मा
�१४४००० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी असुल गनु�पन� �

३०७८

८४।
०७७।
१२।५

वडा काया�लय हे�थपो� ढोलीखोला उपभो�ा सिमित तामाकोशी १ लाइ अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न अनुसार �८५७०३६ भु�ानी िदनुपन�मा
�८६४००० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

६९६४

१०६।
०७८।१।
६

महादेवखोला देिवथान िचउरीडाडा �सचाइ योजना उपभो�ा सिमित तामाकोशी २ लाई गाउँपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन
अनुसार � १२२६७२ भु�ानी िदनुपन�मा �१४४००० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुलउपर गनु�पन� �

२१३२८

११४।
०७८।१।
१९

रातोढंुगा गैरावेशी खानेपानी उपभो�ा सिमित तामाकोशी ३ लाई गाउँपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �२८७४०८
भु�ानी िदनुपन�मा �२८८००० भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

५९२

१२१।
०७८।१।
१६

लामाचौर खेलमैदान उपभो�ा सिमित तामाकोशी ५ लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �४३०९०० भु�ानी
िदनुपन�मा �४३२००० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

११००

१३१।
०७८।१।
२१

वडा काया�लय अ�पताल जाने सडक िनमा�ण उपभो�ा सिमित तामाकोशी लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार
�६७१४५९ भु�ानी िदनुपन�मा �६७२००० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

५१४

१८५।
०७८।३।

खहरेखोला पिहरो िनय��ण उपभो�ा सिमित तामाकोशी लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �१९०६१५ भु�ानी
िदनुपन�मा �१९२००० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

१३८५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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१६

२१०।
०७८।३।
२१

जाउले भ�ेरे �सचाइ योजना उपभो�ा सिमित तामाकोशी लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �१४२४५३
भु�ानी िदनुपन�मा �१४४००० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

१५४७

२१९।
०७८।३।
२२

िभरकोट िपपलबोट खेलमैदान तारजालीउपभो�ा सिमित तामाकोशी लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार
�२७६९१० भु�ानी िदनुपन�मा �२७८०७७भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

११६७

२३४।
०७८।३।
२३

रयले डाडागाउ उपभो�ा सिमित तामाकोशी लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �४३४३१२ भु�ानी िदनुपन�मा
�४३८५०० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

४१८८

२४८।
०७८।३।
२४

गुय�ल खो�सा ठुलोखोला �याने �सचाइ आयोजना तामाकोशी लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �१९१३२७
भु�ानी िदनुपन�मा �१९२००० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

६७३

२६०।
०७८।३।
२४

डाडँगाउ फु�चोक� संर�ण उपभो�ा सिमित तामाकोशी लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �९४५२१ भु�ानी
िदनुपन�मा �९६००० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

१४७९

२९०।
०७८।३।
२७

भुतपाखा बारी खानेपानी उपभो�ा सिमित तामाकोशी लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �५०७६९ भु�ानी
िदनुपन�मा �५३२९० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

२५२१

२९३।
०७८।३।
२७

घोरनागी पोखरी तथा खानेपानी उपभो�ा सिमित तामाकोशी लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �१९१४७३५
भु�ानी िदनुपन�मा �१९२०००० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

५२६५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२९६।
०७८।३।
२७

सभाहल तथा साव�जिनक शौचालय उपभो�ा सिमित तामाकोशी लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार
�१३५७१५१ भु�ानी िदनुपन�मा �१३७०९९० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

१३८३९

२९६।
०७८।३।
२७

ल�से रैकर ब�जिनछाप सडक मम�त उपभो�ा सिमित तामाकोशी लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �३६७३४४
भु�ानी िदनुपन�मा �३८४००० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

१६६५६

३०६।
०७८।३।
२८

तोरी�वारा गोलाइ मुहान संर�ण िनमा�ण योजना उपभो�ा सिमित तामाकोशी लाई गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार
�२६३८८४ भु�ानी िदनुपन�मा �२६७००० भु�ानी ग�रएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

३११६

संघीय सशत� पू�जगत तफ�

१६।
०७८।३।
२१

ई��ावती �ािवलाइ गाउपा�लकाको अनुगमन सिमित र �ािव�धक काय�स�प� न �ितवेदन अनुसार �६६९८३१ भु�ानी िदनुपन�मा �६७२००० भु�ानी ग�रएकोले
बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

२१६९

ज�मा ८९५२४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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८२ दोहोरो भ�ा भु�ानी 
आ.व. २०७७।७८ को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गदा� दोहोरो तथा लागु ह�ने िमती भ�दा अगाडी भु�ानी गरेको

वडा नं नाम थर ना.�.नं बढी भु�ानी कैिफयत

२ गोमादेवी का�ले २०१०४८।१३० ६००० २०७७ भदौ २९ मा मृ�य ुजनाइ �थम चौमा�सकको पुरै भु�ानी िदएको

२ च��माया काक� २०३०४८।३० १२००० लागु ह�ने िमित २०७७।९।१ तर �थम िक�ता पुरैको भु�ानी िदएको

२ फुलमाया तामाङ १२००० लागु ह�ने िमित २०७७।८।१ तर �थम िक�ता पुरैको भु�ानी

२ जगतमाया काक� ८००० दो�ो िक�ता दोहोरो भु�ानी

४ लोके साक� २११९।२०२१ ८००० �थम िक�तामा पे�सन खाने जनाइ भु�ानी नगरेकोमा दो�ो िक�ता भु�ानी गरेको

५ सुकमाया तामाङ ६१।३८५ १२००० �थम िक�तामा पे�सन खाने जनाइ भु�ानी नगरेकोमा दो�ो िक�ता भु�ानी गरेको

६ इ�� बहादरु ख�का २२३०५१।१ १२००० �थम िक�तामा दोहोरो भु�ानी

७ च�� बहादरु सुनुवार २११९।२०२१ ९००० �थम िक�तामा पे�सन खाने जनाइ भु�ानी नगरेकोमा दो�ो िक�ता भु�ानी गरेको

ज�मा ७९०००

७९,०००
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८३ पे�क� 
िन�न कम�चारीह�को आ�थ�क वष�को अ�तस�म सामा�जक सुर�ाभ�ा िवतरणका लािग �लएको पे��क फछ�यौट नभएकोले पे�क� फछ�यौट गन� बाँक� पे�को िववरण दे�खएको काया�लयको िमित
२०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १९७६६८९९ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका
लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

�.स. कम�चारीको नाम पद रकम कैिफयत

1 ह�र ब के सी वडा सिचव ३१३८३८० �याद नाघेको पे�क�

ज�मा ३१३८३८०

३,१३८,३८०

८४ कोरोना स�व��ध अ�य �यव�था 
आ.व २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दानीको �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� ० राहत िवतरण ०

�थानीय तहको आ�नै वजेटवाट २८२८६६२।१० �वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन १३८८६४०

संघीय कोिभड कोषवाट १०००००० सं�िमत िबरािमलाई ओसारपोसार खच� ३५३६३०

�देश कोिभड कोषवाट ५००००० �ज�ा कोिभड �यव�थापन कोष २५००००

अ�य �ोतबाट १०७१५३९ सुर�ा सामा�ी ख�रद ४७९१२०

– – �चार�सार खच� २८६१०

– – कोिभड अ�पताल कम�चारी तलबभ�ा ४५००००

– – जो�खमभ�ा १०७१५३९
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– – िबरामीह�को औषधीउपचारखच� १८९६०

– – औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद ५५००००

– – भना� िवरामीको उपचार खच� २४१३१०

– – आइसोलेसन के�� िनमा�ण ४८९८०

– – िविवध खच� १९०७५०

– – बाक� ३२८६६२।१

ज�मा ५४००२०१।१ ज�मा ५४००२०१।१

८५ बैठक भ�ा 
देहायका कम�चारीह� �मणमा खिटएको समयमा बैठकमा उप��थती जनाइ बैठक भ�ा बुझेको दे�खएकोले अि�म कर क�ी प�चात बैठक भ�ाबापत �लएको रकम असुल ह�नुपन� मा
काया�लयको िमित २०७८।८।८ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ६३७५ िमित २०७९।२।२९ मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म
�योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो ।

�स.नं. कम�चारीको नाम रकम कैिफयत

१ िनमेष िम� २५५० गाउँपा�लका चालु तफ�

२ राम बहादरु काक� १२७५

३ सुवोध चापागाइ १२७५

४ िवजय लुइटेल १२७५

ज�मा ६३७५
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८६ स�परी�ण

८७ अनुगमन 

गत वष�को �ितवेदनमा आयोजना काया��वयन, सोझै ख�रद, िबल भरपाई, �े�ता पेस नभएको, बै� समायोजन, अि�म कर, बढी भु�ानी, अधुरो िनमा�ण, नभएको कामको भु�ानी, कर वीजक, सवारी साधन ख�रद,

ठे�ा �वीकृ�त र ओभरहेड लगायतका �यहोरा औ�ंयाइएकोमा यो वष� प�न सधुार गरेको पाइएन । बे�ज ू�यहोरा पनुराविृ� नहनेु गर� काय�स�पादन गनु�पन� देिख�छ ।

८८ बे�जुको अ�याव�धक अव�था
अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ ।

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण
ग�रएको बे�जू(B)

यो वष� कायम बे�जू(C) संपर��णबाट कायम
बे�जू(D)

अ�या�वधक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

0.00
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