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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 हनेु व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्र्ेक स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी 
अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 
207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको 
वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहसगँ सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको 
छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उद्देश्र्हरूमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रितलि काननुको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, र्जम्मेवारी, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा र सेवा प्रवाहको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको  छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र पररिालन सम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रभावकाररिा भए नभएको र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रदान गरी सशुासन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ । आतथाक वषा २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरू तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट देर्खएका व्र्होराहरु मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रके्षपण र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक 
आर् स्रोि व्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी व्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा 
असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खिा पश्चाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खिा गरेको, खररद काननु र्वपरीि खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खिा गरेको, बिि अनदुान 
र्फिाा नगरेको, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिाको बाहलु्र्िा रहेको लगार्ि छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमााणिफा  र्ोजना प्राथतमकीकरण 
नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, लागि अनमुान िथा आर्ोजना िर्ारीमा अत्र्तधक रुपमा परामशादािामातथ तनभार 
रहेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरू समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुूप र्ोजना र 
कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक व्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमािारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, अतधकांशको बैङ्क र्हसाब नतभडेको, 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 फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको 
देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनेु 
व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षण गररएको र 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरूसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा 
सधुार हनेु अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
  

  

 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल 

Anamnagar, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्, लरु्म्बनी प्रदेश 

पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. २१८ तमतिाः २०७९।३।२४ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

भमेू गाउँपातलका, गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
रुकुम पूवा  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले भमेू 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 िहसगँ 
सम्बर्न्धि प्रितलि काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  भमेू गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँिा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू १ करोड ७७ हजार बरेुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् बरेुजू असलु गनुापने रू. १७ लाख ६ हजार, प्रमाण कागजाि पेस 
गनुापने रू.३८ लाख ६६ हजार, तनर्तमि गनुापने रू. ३४ लाख २४ हजार र पेश्की रू. १० लाख ८१ हजार रहेको छ ।पातलकाको 
गिवषासम्मको बरेुज ुरु ६ करोड ९४ लाख २ हजार बेरुजू बाकँी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा 
कार्म भएको बेरुजू समेि  रु ७ करोड ३५ लाख २५ हजार हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रहेको छ । भमेू गाउँपातलकाको बेरुजू 
वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. भमेू 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 हनु े
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 ्भने्न 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 हनुे 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 नपेाल सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न ेतनर्श्चििा भन ेहुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ै
फरक पाना सक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनु ेर्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ।                  

   

           (नारार्ण मरातसनी) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

भमूे गाउँपातलका 
 

बेरुज ुबगीकरण (तबतनर्ोजन, 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
 

४९ ४८ १००७७ ० ० ० ४९ ४८ १००७७ १७०६ ३४२४ ३८६६ ० ० ७२९० १०८१ 

                                      
 

 

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 

रुकुम पूवा ६९४०२ ० ५९५४ ६३४४८ ० १००७७ ७३५२५ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : भूमे गाउँपा�लका, �कुमकोट , भूमे गाउँपा�लका , �कुम

काया�लय �मुख च���संह �े� २०७३-१२-१० हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख गणेश ओ�ल २०७६-९-३

बे�जु रकम १०,०७६,७८८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ३,७३,४४,५६५.८१

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३६,०६,१४,३५० चालु खच� २५,८६,२२,४५४.४

�देश सरकारबाट अनुदान ३,७२,०१,००० पँूजीगत खच� १८,३८,३७,१३८.४

राज�व बाँडफाँट ६,८५,८६,८६७.५७ िव�ीय/अ�य �यव�था १३,२९,३६,४२५.८३

आ�त�रक आय ५६,४१,९७८.०२

अ�य आय १०,१८,१९,५०१.८५

कुल आय ५७,३८,६३,६९७.४४ कुल खच� ५७,५३,९६,०१८.६३

बाँक� मौ�दात ३,५८,१२,२४४.६२
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस भूमे गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र
�थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� गाउँपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस भूमे
गाउँपा�लका अ�तग�त ९ वडा, ४५ सभा सद�य, २७३.६७ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा १८ हजार 5 सय 89 जना जनसं�या रहेको छ ।

२ िव�ीय िववरण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ ।तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी
आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

३ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�रएको छ तर पूण� �पमा पालना गरेको पाइएन । यस स�ब�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल बमो�जम रहेका छन ।
• �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 २५ ऐन, ९ िनयमावली, ३२ काय�िव�ध ७ िनद�िशका र ७ न�स� समेत ७३ 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 आँिशक मा� ह�ता�तरण
गरेको पाइयो,

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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• मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6 क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई चौमा�सक
�पमा ई. िट.िड.एस. गरेको छ ।
• पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ बमो�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 सूचना �िव�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णालीमाफ� त गन� गरेको दे�खएन ।
• �थानीय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िव�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
• िदगो िवकास 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 तफ� बाट 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 आंिशक �पमा मा� पालना गरेको पाइयो।
• 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 ।
• लगबुक रा�ने गरेको दे�खएन । तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोिकए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान
िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४ �थानीय तहबाट संचालन ग�रने काय��म
:yfgLo txaf6 ;+rfng ul/g] sfo{qmd tyf :yfgLo txn] ljleGg sfo{ ;Dkfbgsf] nflu ul/g] k|zf;lgs sfo{x? ;Dkfbg ug]{
;Gbe{df b]xfo cg';f/ ul/g' kg]{ b]lvPsf] 5 M-

४.१ �थानीय तहबाट संचालन ह�ने आयोजनाह�मा उपभो�ा सिमित गठन गदा� वा�तिवक उपभो�ाह�को भेला गराई सिमित गठन ह�ने �यव�था िमलाउनुपद�छ । साव�जिनक
ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 को उपिनयम 12 बमो�जम उपभो�ा सिमितमाफ� त िनमा�ण स�प� भएको योजना मम�त संभार तथा रेखदेखको �ज�मेवारी सिहत
उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण गनु�पन� तथा उपभो�ा सिमितमाफ� त काया��वयन गन� योजनाह�मा संचालन, मम�तस�भार तथा �वािम�व ह�ता�तरण स�ब�धी
�यव�था स�झौतामा उ�ेख ग�र उपभो�ा सिमितह�लाई अिव��छ� उ�रा�धकारी सं�थाको �पमा दता� गन� �यव�था गन� तफ�  गाउँपा�लकाले पहल गनु�पन� दे�ख�छ।

४.२ उपभो�ा सिमित माफ� त ह�ने गरेका �थानीय पूवा�धार िनमा�णमा कानून िवप�रत हेिभ इ�यपुमे�ट �योग गरेको पाईयो। �ित�पधा� गराई ठे�का माफ� त गनु�पन� कितपय
कामह� समेत उपभो�ा सिमितमाफ� त काय� गराएको दे�खएको ह� ँदा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 को उपिनयम 11,12 र 13 (क) को पूण� पालना
ह�नुपन� तफ�  गाउँपा�लकाले �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

४.३ साव�जिनक िनमा�ण काय�मा काय� �कृित अनुसारको �योगशाला परी�णबाट तोिकएको गुण�तर �ा� गन� स�ब�धमा स�झौतामा नै �प� उ�ेख गन� तथा योजनाको
फरफारक गदा� �योगशाला परी�ण �ितवेदन तथा �थलगत नापजाँच एवं गुण�तरको मापन अिनवाय� संल� गनु�पन� �यव�था गनु�पन� दे�ख�छ ।

५ �थानीय तहबाट संचालन ग�रने काय��म
:yfgLo txaf6 ;+rfng ul/g] sfo{qmd tyf :yfgLo txn] ljleGg sfo{ ;Dkfbgsf] nflu ul/g] k|zf;lgs sfo{x? ;Dkfbg ug]{
;Gbe{df b]xfo cg';f/ ul/g' kg]{ b]lvPsf] 5 M-

५.१ गाउँपा�लकाले िविभ� कामको �योजनको लािग सवारी भाडामा �लएको दे�खयो। �वीकृत दररेटको आधारमा िन��चत समयका लािग मा� भाडामा �लनुपन� तफ�  �यान
िदनुपन� दे�ख�छ।
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५.२ राज�व �यव�थापनको लािग तयार ग�रएका �वीकृत म.ले.प. फारामह�को �योग नगरेको एक आ.व.मा आ�दानी ग�रएको रकमको एिककृत िववरणह� तयार नग�रएको
वडागत तथा पा�लकागत राज�वलाई थप �यव��थत गनु�पन� तथा �ज�सी �यव�थापनका स�ब�धमा गाउँपा�लकाले आव�यक पहल गनु�पन� दे�ख�छ।काया�लयबाट
आ.व.2077।078 मा ग�रएका िनमा�ण काय�ह�को Design Drawing तयार गरी साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले तयार पारेको Standard Bidding Document

को आधारमा Bid Document तयार गनु�पन� साथै िनमा�णकाय�को लागत अनुमान तयार गदा� िवमा, �याव टे� स�ब�धी �ावधानह� समावेश गरी िनमा�ण काय� गराउँनु
पद�छ ।

५.३ लि�त वग�का काय��मह� संचालन गदा� ��येक काय��मका लािग काय��म स�ब�धी पृ�भूिम र उ�े�य, आधारभुत त�याँक तथा उपल�ध गराउनुपन� भौितक सुिवधा/
उपकरणह�सिहतको काय��े�गत शत� (TOR) बनाई �वीकृत न�स�अनुसार लागत अनुमान �वीकृत गनु�पन�मा बजेटका आधारमा सं�था तथा गाउँपा�लका�तरीय िविभ�
स�ालह� गठन गरी रकम भु�ानी गनु�को स�ा पारदश� �पमा सं�था छनौट गरी यसको �यिुनकरण गरी ऐन िनयमको अ�धनमा रहेर मा� काय��मह� संचालन गन� तफ�
पा�लकाले �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

६ उपभो�ा सिमित दता� 
सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अुनसार कुनै पिन सं�था िवधान सिहत दता� नभएमा सं�थालाई कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खँदनै । काया�लयले यस वष� िविभ�
िनमा�ण काय� गन� स�झौता गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� भएको पाइएन । उ� सिमितह� �थानीय �तरमा
आयोजनाको बजेटको आधारमा अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काम स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण स�प� आयोजनाह� स�ालन तथा मम�त स�भारमा
�ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने भएकोले �थायी संय�� माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ |
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७ मम�त स�भार कोष 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (३) मा स�प� िनमा�ण काय�को स�ालन वा मम�त स�भार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही
समुदायले गनु�पन�, सोही िनयमावलीको उपिनयम (१५) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले स�प� आयोजनाको सेवा उपयोग गरे वापत उपभो�ाले ितनु�पन� सेवा
शु�क तोक� शु�क ज�मा गन� कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट �य�तो िनमा�ण काय� स�ालन तथा मम�त, स�भार गनु�पन� �यव�था रहेको छ । साथै गाउँपा�लकाले
िविभ� आयोजना÷काय��म स�ालन गन� स�ब��धत उपभो�ा सिमितसँग गरेको स�झौताको शत�मा मम�त स�भारको �ज�मा स�ब��धत उपभो�ा सिमितको ह�ने उ�ेख
भए÷नभएकोले स�प� आयोजना मम�त स�भारका लािग उपभो�ा सिमितह�ले मम�त स�भार कोषको �यव�था गरेको पाइएन । अतः िनिम�त आयोजनाह�को सु–

स�ालन तथा िदगोपनाको लािग मम�त स�भार कोषको �यव�था ग�रनुपद�छ ।

८ िनमा�ण काय�को गुण�तर 
गाउँ काय�पा�लका काया�लयले उपभो�ा सिमित माफ� त् िनमा�ण÷काया��वयन गराइएका योजनाको िदगोपनाका लािग स�ब��धत उपभो�ा सिमितले आव�यक �यव�था
गनु�पन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� िविभ� िनमा�ण साम�ीको �योगशाला परी�ण गन�÷गराउने, गा�ो लगाउने तथा ढलानको
काय�को गुण�तरका लािग �समे�ट मोटा�र तथा कंि�ट �यूब टे� गराउने ज�ता काय� गराएको पाइएन । जसले गदा� िनमा�ण काय�मा आव�यक गुण�तर कायम भएको
स�ब�धमा आ�व�त ह�न स�ने अव�था छैन । अतः काय�िव�धमा उ�ेख भए अनुसार िनमा�ण काय�को गुण�तर सुिन��चतता गन� आव�यक पहल ह�नुपद�छ ।

९ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�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� �ी
मनकुमारी बुढा िव�ले २०७७।०३।१० गते �. ५१ करोड २६ लाख ८४ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।०३।२३ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी
�थानीय तहका �मुखले २०७७।०४।०१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।
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१० अब�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत
अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ। यस �थानीय तहले यो वष� अब�डामा राखेको रकमबाट
काय�पा�लकाको िमित 2077।06।19 को िनण�यबाट पँुजीगततफ�  २ शीष�कमा �.१८ लाख ५० हजार बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी
काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

�स.

नं.

खच�

शीष�क

शीष�क कूल खच� चौमा�सक खच� असार मिहनाको खच�

�थम दो�ो ते�ो

१ ३११११ आवासीय भवन िनमा�ण/

ख�रद
६८,४५,१५८ ० १७,५०,००० ५०,९५,१५८ ४१,९८,०९१

२ ३१११२ गैर आवासीय भवन िनमा�ण/

ख�रद
३,२२,०४,९१८.५७ ० ७१,२०,००० २,५०,८४,९१८.५७ २,४०,०४,९१८.५७

३ ३१११३ िनिम�त भवनको ३,४८,४४८ ० १,४८,४४८ २,००,००० २,००,०००
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संरचना�मक सुधार खच�

४ ३११२१ सवारी साधन १३,३३,६७१ ० १३,००० १३,२०,६७१ १३,२०,६७१

५ ३११२२ मेिशनरी तथा औजार ६२,८८,७७६ ० ११,५७,७७६ ५१,३१,००० २१,८३,६८२

६ ३११२३ फिन�चर तथा िफ�चस� २९,११,८९० ० ३,३९,५६५ २५,७२,३२५ २०,४५,१९५

७ ३११३१ पशुधन तथा बागवानी
िवकास खच�

९,००,००० ० ० ९,००,००० ७,५०,०००

८ ३११३२ अनुस�धान तथा िवकास
स�ब�धी खच�

२७,०९,१७८ ० ० २७,०९,१७८ २७,०९,१७८

९ ३११३५ पँूजीगत परामश� खच� २७,८९,३८२ ० ६९,९२४ २७,१९,४५८ २६,६५,६७०

१० ३११५१ सडक तथा पूल िनमा�ण ५,७०,१८,८९८.८२ ५,०९,८३२ ७६,०७,१६५ ४,८९,०१,९०१.८२ ३,२७,३६,०६६.८४

११ ३११५२ रेलमाग� तथा हवा◌�इ मैदान
िनमा�ण

३,००,००० ० ० ३,००,००० ०

१२ ३११५३ िव�ुत संरचना िनमा�ण ३४,८४,९११ ० ५,००,००० २९,८४,९११ १९,३४,९११

१३ ३११५४ तटब�ध तथा बाँधिनमा�ण २६,८९,९८१ ० ७,९०,००० १८,९९,९८१ ९,१४,२८२

१४ ३११५५ �संचाई संरचना िनमा�ण ६,००,००० ० १,५०,००० ४,५०,००० ३,००,०००

१५ ३११५६ खानेपानी संरचना िनमा�ण ८६,२८,१६१ ० २४,४१,८९२ ६१,८६,२६९ ८,०५,०००
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१६ ३११५७ वन तथा वातावरण संर�ण ३९,४८,११९ २,९०,००० ५,६७,७७४ ३०,९०,३४५ १९,४०,८२५

१७ ३११५८ सरसफाई संरचना िनमा�ण ५६,५५,०६३ ० ३,००,००० ५३,५५,०६३ २६,०५,०६३

१८ ३११५९ अ�य साव�जिनक िनमा�ण ४,००,०१,०२१ ० १,१५,८७,४६४ २,८४,१३,५५७ १,६२,९०,००३

१९ ३११६१ िनिम�त भवनको
संरचना�मक सुधार खच�

८,३९,९६९ ० २,६७,७३० ५,७२,२३९ १,१०,०००

२० ३११७२ पँूजीगत अनुस�धान तथा
परामश�

४३,३९,५९३ ० ० ४३,३९,५९३ ४३,३९,५९३

२१ ३१५११ भैपरी आउने पँूजीगत ० ० ० ० ०

कुल ज�मा १८,३८,३७,१३८.३९ ७,९९,८३२ ३,४८,१०,७३८ १४,८२,२६,५६८.३९ १०,२०,५३,१४९.४१

४०.५०%

उपरो� अनुसार असार मिहनामा मा� ४०.50 �ितशत बजेट खच� गरेकोले समानुपाितक िहसाबले खच� ग�रनुपद�छ ।

१२ �े�गत बजेट र खच�
�थानीय तहको एक�कृत, समानपुा�तक र �दगो �वकासका �े�गत �पमा समानपुा�तक बजेट �व�नयोजन गर� खच� गनु�पन� हु�छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत
बजेट र खच�को ि�थ�त देहायअनसुार रहेको देिख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास ६४१२०३�० 42874650.53 66.87% 8.85%

सामा�जक �े� 261094600 220842775.4 84.58% 45.61%
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पूवा�धार िवकास �े� 132897800 85901540.86 64.64% 17.74%

वातावरण तथा िवपद्
�यव�थापन

7766400 6911759 89.00% 1.43%

सं�थागत िवकास र
सेवा �वाह

68441405 56489526.99 82.54% 11.67%

िव�ीय �यव�थापन र
सुशासन

250000 17880 7.15% 0.00%

काय� स�ालन तथा
�शासिनक खच�

86009405 71150256.99 82.72% 14.69%

ज�मा 62,05,79,960.00 48,41,88,390.00 78.02% 100.00%

: 
उ�े�खत िववरणको आधारमा काय� संचालन तथा �शासिनक खच�मा 82.72 �ितशत, पूवा�धार िवकास �े�मा 64.64 �ितशत, सामा�जक �े�मा 84.58 �ितशत,

िव��य �यव�थापन तथा सुशासनमा 4.15 �ितशत खच� गरेबाट तुलना�मक �पमा सामा�जक �े� र वातावरण तथा िवपद �यव�थापनमा बढी खच� गरेको दे�ख�छ ।

१३ खच� िव�लेषण 

पा�लकाले यसवष� कुल आ��तरक आयबाट �.६८४७६६५७.५७ राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट �.११५६०००००.00 समेत �.१८४०७६६५७.५७ आ�दानी
भएकोमा चालु/आ�त�रक तफ�  �.२५८६२२४५४.४१ र पँू�जगततफ�  �.१८३८३७१३८.३९ समेत �.४४२४५९५९२.८० खच� भएको छ । खच� म�ये आ�त�रक
आयको िह�सा 1.27 �ितशत रहेको छ । यस वष� पदा�धकारी सुिबधामा �.९११२०००.00 खच� भएको छ । जुन आ�त�रक आयको ६१.९१ �ितशत रहेको छ ।
पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट  ८१.४ �ितशत चालु र ७२.९५ �ितशत मा� पँू�जगत िनमा�णमा खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट
पा�लकाह�ले िवकास ि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 िवकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ ।
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१४ योजना र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, 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

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना 54

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना 190

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 34

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 16

५ ५० लाख भ�दा माथीका 8

ज�मा 302

१५ �यायीक सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतवष� फ��यौट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� १ र यो वष� थप भएको ४ गरी कुल ५ िववाद दता� भएकोमा ४ वटा मा� फ��यौट भई १ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले
तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।
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१६ पदा�धकारी अ�य सुिवधा 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ३६ को उपिनयम १ मा बजेटको सीमािभ� रही िनधा��रत काय�मा खच� गनु�पन� �यव�था रहेको र उपिनयम ३ मा खच�
गदा� खच�को िवल भरपाई सिहत लेखा रा�नुपन�, िवल भरपाई आउन नस�ने काममा खच� भएको फुटकर खच�को हकमा खच� गन� कम�चारीले �मािणत गरी अ�धकार �ा�
अ�धकारी�ारा समथ�न गराई लेखा रा�नुपन� �यव�था छ । सोही उपिनयम ३ को �पि�करणमा फुटकर खच� भ�ाले एक पटकमा १ हजार �प�या भ�दा कम रकमको
टे�सी �र�सा भाडा कु�ी खच� र दि�णा भ�े उ�ेख छ । लु��बनी �देशको �देश सभाले बनाएको �थानीय तहका पदा�धकारी तथा सद�यको सुिवधा स�ब�धी
ऐन-२०७६ को दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ संग स�ब��धत अनुसुची अनुसार �थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई टे�लफोन तथा मोवाइल, पु�तक प�पि�का तथा
इ�टरनेट,जनस�पक�  तथा िवशेष काय�सुिवधा मम�त सुिवधा अित�थ स�कार र खानेपानी िव�ुत तथा सरसफाई खच� िदने �यव�था गरेको �यव�था अनुसार काया�लयले
�थानीय तहका पदा�धकारीह�लाई यो वष� यातायात सुिवधा �.२८०८०००.00, टे�लफोन तथा मोवाइल �. १४५८००.00, पु�तक तथा प�पि�का इ�टरनेट �.

१३०८००0.00, जनस�पक�  िवशेष काय� सुिवधा �.२२३२००0.00, मम�त स�भारमा �.१२००००.00, अित�थ स�कारमा �. ५६४०००.00 खानेपानी िवजुली
सरसफाईमा �.२२८०००.00 समेत �.९११२०००.00 खच� भु�ानी गरेको दे�खयो । काया�लयले उि��खत अनुसारको �.९११२०००.00 भु�ानी गदा� िवल भरपाई
नरा�ख एकमु� मा�सक �पमा भु�ानी िदने गरेकोले उ�े�य अनु�प िनधा��रत काय�मा उपयोग भए नभएको यिकन एवं िव�व�त ह�ने अव�था रहेन। अत: उ�े�य अनु�प
खच� भएको िव�व�त ह�न स�ने खच�को �माण पेश ग�रनु पद�छ ।

१७ खाना तथा िविवध खच� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�ध िभ� रही औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन�
�यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.1647623.00 खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१८ आ�थ�क सहायता 
�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 िवप� �यि�को उपचार तथा यातायात खच� �योजनको लािग यो वष� एक �यि� एवं संघ सं�थालाई �.५७०००.00 आ�थ�क सहायता
िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ ।

१९ अनुदानको अनुगमन 
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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 �.2651000.0 तथा िविभ� सहकारी सं�थालाई अनुदानमा �. 704000.00 गरी �.

3355000.00बजेट �यव�था गरी �.3318000.00 खच� लेखेका छन। 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
।

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

८०५५३५०२२०६ भूमे गाउँपा�लकावडा नं.६

१ गह� ँ �ेसर मे�सन ख�रद १५० १५० १००

८०५५३५०२२०७ भूमे गाउँपा�लकावडा नं.७

२ कृषकह�लाई बीऊिबजन ख�रद िवतरण काय��म १५० १५० १००

८०५५३५०२२०८ भूमे गाउँपा�लकावडा नं.८

३ लसुन बीऊ ख�रद तथा िवतरण १०० १०० १००

८०५५३५०२२०९ भूमे गाउँपा�लकावडा नं.९

४ लसुन बीऊ िवतरण ३०० ३०० १००

८०५५३५०२३०३ भूमे गाउँपा�लका - कृिष

५ उ�त बीऊिबजन ख�रद ७५ ७५ १००
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६ तरकारी िकट वीउ िवतरण १००% अनुदान ३०० ३०० १००

७ लोपो�मुख रैथाने बाली उ�पादन ख�रद गरी ५०% थप अनुदान पँूजी ५०० ४८१ ९६.२

८ �थानीय वाली संर�ण काय��म ( तोरी, कोदो, फापर, मकै, गह� ँ, मुला आदी । १००% ५० ५० १००

९ मागमा आधा�रत कृिष �यवसाय संचालन गन� �यवसाियक तरकारी, फलफूल नस�री तथा खेतीका लािग ५०% अनुदान २०० २०० १००

१० ७५% अनुदानमा �यवसाियक �याउ खेती अनुदान ८१ ८१ १००

११ कृिष फाम� �याव�थापन तथा िनमा�ण ५०% अनुदानमा ३०० ३०० १००

१२ खा�ा� वाली वीज वृि� 100% अनुदानमा (गह� ँ, मकै ) १५० ७५ ५०

१३ उ�त वीउ िवतरण ७५% अनुदानमा (गह� ँ -२० , मकै २० ) १५० ७५ ५०

१४ लसुन िवउ िवतरण काय��म ७५% अनुदानमा २०० २०० १००

१५ मौरी िवकास काय��म ७५% अनुदानमा औजार उपकरण गोला िवतरण १५० १४१ ९४.२५

१५ ७५% अनुदानमा �ला��टक टनेल िवतरण काय��म १९८ १९८ १००

१७ फलफुल िवकास काय��म िहउदे/वष� िव�वा िवतरण �थापना ५०% अनुदानमा १५० १५० १००

१८ साना �सचाई आयोजना ६०० ६०० १००

१९ मलिचङ तथा माटो उपचार �ला��टक ख�रद ३० ३० १००

२० थोपा �सचाई ख�रद ३० ३० १००

२१ तरकारी वीउ उ�पादन तरकारी वीउ ख�रद ६० ६० १००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=64895758335998915
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=3497259561210514
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=33242304253952812
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=12876428585121996
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=32054596199656752
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=13712717604923016
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=59601401149672908
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=40025348277328080
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=56888136077029969
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=44356018448776159
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=62799715711577405
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=36278641745171276
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=45762955129400348
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=35977090210810660
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=70680975220910356
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=28579843005715451
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२२ दाँते ओखर िव�वा तथा साइन ख�रद ३० २८ ९३.७५

२३ कोिभड �भािवत भई गाउँ फक� का कृषकह�लाई उ�पादन सामा�ीमा अनुदान २००० १७४० ८७

२४ साना कृिष औजार तथा य�� उपकरण अनुदान १७५० २९० १६.६

८०५५३५०२५११ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म (शसत� अनुदान)

२५ फलफूल दशक अ�तरगत �थानीय तहमा सु�तलाजात (सु�तला, कागित, जुनार) िब�वा रोपण अिभयान काय��म
(५०% अनुदान)

१६०० ७३२ ४५.७८

कुल ज�मा ९३०४ ६५३६ २२३४

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

८०५५३५०२१०५ पशु सेवा

२६ �यवसाियक पशुपालक कृषक समूह सहकारी र फाम�लाई िहउँदे घाँस बाली बीऊ ख�रद तथा िवतरण १२० ११३ ९४.१७

२७ �यवसाियक पशुपालक कृषक समूह सहकारी र फाम�लाई वष� घाँस बाली बीऊ ख�रद तथा िवतरण १२० ११३ ९४.५८

२८ २५ भ�दा बढी भेडा बा�ा पा�ने कृषकलाई �जनन बोका िवतरण ४५० ४५० १००

८०५५३५०२२०३ भूमे गाउँपा�लकावडा नं.३

२९ बदेजो ख�रद �या�सी ६५ ६५ १००

८०५५३५०२२०८ भूमे गाउँपा�लकावडा नं.८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=47856938440846652
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=6576450624398391
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=11606483978453130
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=60699265831695873
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=51007860529546717
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=11230089597562285
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=42308751153604462
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=20356292160939312
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३० भकारो सुधारका लािग �समे�ट ख�रद िवतरण ३०० ३०० १००

८०५५३५०२२०९ भूमे गाउँपा�लकावडा नं.९

३१ उ�त जातको पशु �व��न ३०० ३०० १००

८०५५३५०२५११ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म (शसत� अनुदान)

३२ लागत साझेदारीमा भँेडा संर�ण काय��म १००० १००० १००

३३ बंगुरको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� (पकेट) िवकास काय��म संचालन १००० ९७७ ९७.७५

कुल ज�मा 3355 3318

२० कर तथा शु�क असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर, �यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क
उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

आय शीष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

स�प�ी, बहाल तथा प�ा वापतको आयमा ला�े कर २५,००० ० 0%

भुिमकर/मालपोत 1200000 1358261 113%

घरवहाल कर 400000 ३८,१२० 10%

वहाल िवटौरी कर १०,००० ० 0%

सवारी साधन कर (साना सवारी) १०,००० ० 0%

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=36320858475032947
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=302018534985026
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=40374686926310680
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100562250750394417&fiscalyear=17&LedgerTypes=subactivity&ledger=7267109413180107
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अ�य मनोर�न कर १५,००० १,००० 7%

कृिषतथा पशुज�य व�तुको �यावसाियक कारोवारमा ला�े कर ३०,००० ६२,५२५ 208%

अ�य कर 1500000 ३९,११४ 3%

सरकारी स�प�ीको वहालबाट �ा� आय १०,००० 494901 4949%

कृिष उ�पादनको िब��बाट �ा� रकम ४०,००० ० 0%

�याियक द�तूर १५,००० २,१५० 14%

िश�ा �े�को आ�दानी ४०,००० ० 0%

परी�ा शु�क २५,००० 174300 697%

अ�य �शासिनक सेवा शु�क 400000 344500 86%

न�सापास द�तुर १५,००० ० 0%

�सफा�रश द�तुर 400000 1150533 288%

�यि�गत घटना दता� द�तुर 150000 ८७,६०० 58%

नाता �मािणत द�तुर ६५,००० ५९,६०० 92%

अ�य द�तुर ० 402599 0 %

�यावसाय र�ज�� ेशन द�तुर ५०,००० 407060 814%

जल�ोत स�ब�धी अ�य द�तुर ५०,००० २२,००० 44%

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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�याियक द�ड, ज�रवाना र जफत ५०,००० ० 0%

�शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत ५०,००० ० 0%

अ�य राज�व ५०,००० 516940.02 1034%

�यवसाय कर ५०,००० 235775 472%

बे�जू 500000 245000 49%

ज�मा ५,१५०,००० ५,६४१,९७८ 110%

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

२१ मू�य अिभवृि� कर क�ी 
मू�य अिभवृि� कर क�ी – मू�य अिभवृि�कर 2053,(संशोधन सिहत) को दफा ६ ग बमो�जम सरकारी काया�लयले ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर
रकमको ५० �ितशत स�ब��धत िनमा�ण �यवसायी, सेवा �दायकको नाममा ज�मा ह�ने गरी स�ब��धत राज�व शीष�कमा र बाँक� ५० �ितशत स�ब�धीत फम�लाई भु�ानी
िदनुपन� उ�ेख छ। पा�लकाले देहायको भु�ानीमा िनयमानुसार ५० �ितशत रकम �.26325.00 क�ी गरी राज�व दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी िदएको दे�खएकोले
मू.अ.कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम भु�ानी रकम मु.अ.कर रकम ५० �ितशत रकम

4-2077।06।28 रेिडयो पूिव� �कुम 457650 52650 26325

२६,३२५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np20 of 53

२२ उपभो�ा सिमित दता� 
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 वष� िविभ� २५६ उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी काय� गराई �.७७५३८०००.00

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�ण समेत नगराउने भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार
ह�नुपद�छ ।

२३ हेभी इ��वपमे�टको �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 :

गोभौनं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

७६-२०७८।०३।२९ वृहत बह�उ�े�यीय र�शाला िन.उ.स. खेलमैदान िनमा�णका ३० लाख ए�साभेटर 400045.98

ज�मा
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२४ जिटल संरचना िनमा�ण 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमितह�लाई मेिशन, औजार उपकरणह�को आव�यक नपन�, �ममूलक काय�को �ज�मेवारी
िदनुपन� �यव�था रहेको छ । पा�लकाले आर.�स.सी. �ेम �ट��चर सिहतका भवन, �ा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 :

गो.भौ.नं./िमित उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम

३१/२०७८।०३।०७ सेराबाङ �वा��य चौक� भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भवन िनमा�ण १९९७२५९.७

४३/२०७८।०३।१६ कोजा� �वा��य चौक� भवन िनउस भवन िनमा�ण २४४८५५९

६६/२०७८।०३।२५ धम�शाला �वा��य चौक� भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भवन िनमा�ण २१८७३८१.७६

७०/२०७८।०३।२८ लुकुम �वा��य चौक� भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित भवन िनमा�ण २६९७२१९.११

१६१/२०७८।३।२० लुकुमखोला लघुजलिव�ुत उ.स. ELC Board लगायतका सामा�ी ख�रद ८०००००.

७०/२०७८।०३।१२ ि�वेणी मा�यािमक िव�ालय काँ�� RCC भवन िनमा�ण ६००००००.

५८/२०७८।०३।२२ जनशि� मा�यािमक िव�ालय काँडा RCC भवन िनमा�ण ३६००००.

७८/२०७८।०३।२९ जनशि� मा�यािमक िव�ालय काँडा RCC भवन िनमा�ण १८०००००.

७८/२०७८।०३।२९ बराह आधारभुत िव�ालय �याला RCC भवन िनमा�ण १८०००००.

७८/२०७८।०३।२९ जनशि� आधारभुत िव�ालय �झ�का RCC भवन िनमा�ण १८०००००.
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२५

डी.पी.आर.खच� 
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 वष� �वीकृत
बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ।

�.सं काय��म को नाम कूल खच� �. कूल खच� म�ये परामश� खच� �.

1 वडा काया�लयह�को भवन िनमा�णका लािग िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन 1800 1045.25

2 थवाङखोला जलिव�ुत आयोजना िनमा�णका लािग िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन 1930 1362.21

3 गाउँपा�लका भवन िनमा�णका लािग िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन 1350 1246.4

4 गाउँपा�लकाका सडकह�का लािग िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन 1980 1620.42

5 आिदवासी जनजाती सं�हालय िनमा�णको लािग िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन 1500 1464.59

6 महत य�ुिफचर िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन िनमा�ण 1500 १,४५०

7 शिहद वासु�मृित जनवादी िव�ालय सं�हालय िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन 1500 1,425

8 कुचीवाङ �समखोला सडक िनमा�ण (�ार��भक वातावरणीय प�र�ण IEE) ८०० 744

9 थवाङखोला जलिव�ुत आयोजना िनमा�ण (�ार��भक वातावरणीय प�र�ण IEE) ५०० 433.628

10 ९ नं वडाको �ोत न�सा (अ�ययन �ितवेदन) २५० २३४

11 पय�टिकय �े� िवकास �ितवेदन (अ�ययन �ितवेदन) ६०० 207.7

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन । डी.पी.आर.तयार
गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी
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अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को साथ�कता समेत दे�खएन ।

२६ िश�क दरव�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त
िविभ� तहका ३३ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.न. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूत� पदपूत� म�ये करार िव�ाथ� सं�या

१ चैतेछहरा आधारभूत िव�ालय पेदी धम�शाला भूमे ९ ३ ० ३ 47

२ आधारभूत िव�ालय दवुाचौर भूमे ९ ४ २ २ 132

३ आधारभूत िव�ालय �समचौर भूमे ९ ४ २ २ 165

४ नेपाल राि�� य मा�िमक िव�ालय चुनवाङ भूमे ९ १५ १० ५ 810

५ स�ी आधारभूत िव�ालय गलमिछ�े भूमे ९ २ ० २ 40

६ मदन �मृती आधारभूत िव�ालय डाँडागाउँ भूमे ९ १ ० १ 49

७ बालिवकास आधारभूत िव�ालय गोठीवाङ भूमे ९ ० ० ० 36

८ जनता आधारभूत िव�ालय सेरावाङ भूमे ५ ३ २ १ 166

९ आधारभूत िव�ालय डा�लवाङ भूमे ५ ३ ३ ० 72

१० जनशि� मा�िमक िव�ालय काँडा भूमे ४ ६ २ ४ 274

११ जनिवकास आधारभूत िव�ालय त�ोसािकम भूमे ४ ४ ४ ० 82
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१२ भूमी आधारभूत िव�ालय ��जखोला भूमे १ ३ २ १ 124

१३ ि�वेणी मा�िमक िव�ालय काँ�� भूमे २ ४ १ ३ 271

१४ बराहा आधारभूत िव�ालय �याला भूमे १ ३ १ २ 163

१५ �स�चौर मा�िमक िव�ालय लुकुम भूमे १ १५ १२ ३ 650

१६ ि�भुवन आधारभूत िव�ालय खावाङ भूमे २ ३ २ १ 146

१७ िहमालय आधारभूत िव�ालय गावाङ भूमे २ ३ ३ ० 83

१८ बालिवकास आधारभूत िव�ालय ज�डाँडा भूमे २ ३ १ २ 32

१९ बाल�योती आधारभूत िव�ालय दहवाङ भूमे २ १ ० १ 50

२० सर�वती आधारभूत िव�ालय भूमे ८ ३ २ १ 263

२१ जन�योती आधारभूत िव�ालय धम�शाला भूमे ७ ३ ३ ० 129

२२ जनजागृती मा�िमक िव�ालय महत भूमे ६ १४ ६ ८ 432

२३ आधारभूत िव�ालय लावाङ भूमे ७ ३ ३ ० 81

२४ छेलोफा�ने आधारभूत िव�ालय गुनाम भूमे ७ ३ १ २ 83

२५ जनचेतना आधारभूत िव�ालय खा�द ैभूमे ६ ३ १ २ 85

२६ नेपाल राि�� य आधारभूत िव�ालय कोजा� भूमे ८ ३ ३ ० 190

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np25 of 53

२७ बाल जनजागरण आधारभूत िव�ालय �रसालचौर भूमे ६ ३ १ २ 99

२८ ट�सार आधारभूत िव�ालय झु�लावाङ भूमे ३ ३ २ १ 168

२९ नमूना आधारभूत िव�ालय मोरावाङ भूमे ३ ३ ३ ० 136

३० शिहद शु� मा�िमक िव�ालय �समा भूमे ३ १४ ८ ६ 353

३१ शिहद वासु �मृती आधारभूत िव�ालय �या�सी भूमे ३ ६ २ ४ 153

३२ मा�िमक िव�ालय कुिचवाङ भूमे ८ ५ ३ २ 276

३३ जनशि� आधारभूत िव�ालय �झ�का भूमे ८ ० ० ० 58

ज�मा १४६ ८५ ६१ 5898

उपरो� िववरणको आधारमा �वीकृत दरब�दीका िश�क स��याले िव�ाथ� स��यालाई भाग गदा� आउने भागफलको आधारमा अनुपात कायम ग�रएको छ । जस
अनुसार १ िश�क बराबर ११ जना िव�ाथ� दे�ख ६८ जना िव�ाथ� परेको दे�ख�छ । यसले िव�ाथ�को �सकाइ उपल��धमा समेत पन� �भाव मू�या�न ह�नुपद�छ ।

२७ �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 �थानीयतह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा गोरेटो बाटो र तटब�ध
िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� २१५ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.१,11,१४0००.00 खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई १ सय िदन
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 ।
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२८ एम.आइ.एस �णा�लमा �ितवेदन 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७7 को दफा ३०मा �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� िवतरण ग�रएको भ�ाको चौमा�सक तथा वािष�क िववरण अ�ाव�धक
गरी िनयमावलीको अनुसुची -6 बमो�जमको ढाँचामा तयार गनु�पन� र सेवा �दायक माफ� त सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गन� �थानीय तहले अनुसुची १२ बमो�झमको
ढाँचामा िहसाब िमलानको भु�ानी �ितवेदन �णाली माफ� त िवभागमा उपल�ध गराउनु पन� �यव�था छ । तर काया�लयको काय�िव�धमा भएको �यव�थानुसार एम.आइ.एस.

�णालीमा �ितवेदन गरेको दे�खएन । अत: काय�िव�धमा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

२९ पारदिश�ता 
सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७7 को दफा ३३ मा �थानीय तहको लाभ�ाहीको नाम दता� तथा नवीकरण �कृया, भ�ाको दर, �ा� ह�ने ब�क, लाभ�ाहीले
पूरा गनु�पन� �कृया ज�ता भ�ा िवतरण स�ब�धी जानकारी �थानीय सामा�जक संघसं�था, गैरसरकारी सं�था, सामा�जक प�रचालनमा संल� सं�था समेतको सहयोग
�लएर अिनवाय� �पमा �चार �सार गनु�पन�छ र �य�ता िवषय स�ब�धी सूचना �थानीय एफ.एम. लगायतका स�ार मा�यमह�बाट �चार �सार गन� �यव�था िमलाउनु
पन�, �थानीय तहले भु�ानी गरेको रकम र बु�झ�लने �यि�को नामावली �थानीय तहका काया�लयका अित�र� स�ब��धत वडा काया�लयमा समेत साव�जिनक गनु�पन�छ ।
भ�ा �ा� गन� लाभ�ाहीको नाम नामावली स�ब��धत �थानीय तहको वेभसाइटमा रा�नुपन� �यव�था छ । गाँउपा�लकाको िनण�य पु��तका तथा वेवसाइट अवलोकन गदा�
उि��खत काय�ह� भएको पाइएन । गाँउपा�लकाको िनण�य पु��तका तथा वेवसाइट अवलोकन गदा� उि��खत काय�ह� भएको पाइएन ।

३० भ�ा िववरणको अनुगमन 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७7 को दफा 27 मा म��ालय तथा िवभागले सूचक समेत बनाई भ�ा िवतरण स�ब�धी काय�को िनयिमत अनुगमन तथा
िनरी�ण गनु�पन�, �देश सरकारको स�ब��धत म��ालयले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन�, गाउँ काय�पा�लकाका अ�य�ले वा �थानीय तहका
�मुख �शासिकय अ�धकृतले भ�ा िवतरण काय� �ि�याको िनरी�ण तथा अनुगमन गनु�पन� �यव�था छ ।पा�लकाले उ� काय� गरेको दे�खएन । अत: काय�िव�धमा भएको
�यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

३१ भ�ा िवतरण 

सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण काय�िव�ध, २०७7 को दफा 24 (6) मा ब�कले लाभ�ाहीको खातामा रकम ज�मा ग�रसकेपिछ पिहलो चौमा�सकको मं�सर सात गते िभ�,

दो�ो चौमा�सकको चै� सात गते िभ� र ते�ो चौमा�सकको असार मसा�त िभ� वा मा�सक �पमा भ�ा िवतरण ग�रने भएमा अक� मिहनाको सात गतेिभ� भ�ा
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िवतरणको िववरण अनुसूची- ८ ब�कबाट �ा� गनु�पन� �यव�था छ । तर पा�लकाले सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणको लािग वडा नं १, २, ३, 6 र 7 का लागी �सिटजन बैक
शाखा काया�लय भूमे र वडा नं ४ र ५ को सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणका लागी नेपाल बैक �लिमटेड �कुमकोट �कुम (पूव�) समेत दईु वटै बैकला◌�इ �थम
चौमा�सकमा �. 9934806.00, दो�ो चौमा�सकमा �.12468433.00 र अ��तम चौमा�सकमा �.14165787.00 गरी ज�मा �. 36569026.00 बैकलाई िनकासा
िदइएकोमा आ�थ�क वष�को अ��यस�म बैकह�ले िवतरण र बाँक�को िववरणको वकै लेटर समेत �ा� गरेको दे�खएन । अत: काय�िव�धमा भएको �यव�थाको पालना
ह�नुपद�छ । आ�थ�क वष� समा� त भएको क�रब ३ मिहना स�म िवतरण नभइ बाँक� रकम समयमा नै काया�लयले संघीय संिचत कोषमा दा�खला नगरेकोले समयमा नै उ�
जानकारी बैकले गराउनु पन� दे�खएको छ । बैक सँग भ�ा िवतरणको िववरण माग गरी िनकासा रकम बचत भए नभएको एिकन गरी बचत रकम संघीय संिचतकोष
दा�खला गनु�पद�छ । बैकगत िववरण िन�नानुसार रहेको छ ।

बैकको नाम र ठेगाना गो.भौ नं र िमित वडा नं �थम चौ. रकम दो�ो चौ. रकम

�सिटजन बैक शाखा काया�लय भूमे 04-2077।07।20 1 1585442 2055462

13-2078।03।23 2 1404400 1856993

3 1792206 2455438

6 1403000 1977064

7 1199507 1557247

वकैमा ज�मा िनकासा (क) 7384555 9902204

नेपाल बैक �लिमटेड �कुमकोट �कुम (पूव�) 01-2077।07।02 4 1266198 1311400

06-2078।01।28

13-2078।03।23 5 1284053 1254834

नेपाल बैक �लिमटेड ज�मा (ख) 2550251 2566234
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दवु ैबैकमा ज�मा िनकासा 9934806 12468438

३२ सिमित गठन 

ि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 िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको/सिमित गठन भएतापिन १ वटा बैठक ब�ने बाहेक
अ�य काय� गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकए बमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य बनाउनुपद�छ ।

३३ 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 ।

३४ ि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�लकाले गत वष�को मौ�दात समेत
�. ८५४५८६३.00 आ�दानी भई �.६२३२८१६.00 खच� गरी बाँक� �.२३१३०४७.00 दे�ख�छ । पा�लकाले खच� म�ये �.६२३२८१६ भु�ानी गरेको दे�ख�छ । ऐन
तथा िनयममा भएको �यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

३५ आ.व. २०७७।७८ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको
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�दfनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम (�.)

२२,७३५.५
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गत वष�को बाँक� 3281924 राहत िवतरण 170430

�थानीय तहको
आ�नै वजेटवाट

2116000 �वारे�टाइन
िनमा�ण तथा
�यव�थापन

762596

संघीय कोिभड
कोषवाट

1000000 औषधी एवं
�वा��य उपकरण
ख�रद

2945179

�देश कोिभड
कोषवाट

- आइसोलेसन के��
िनमा�ण

-

अ�य �ोतबाट 2146939 खोप काय��म
खच�

-

जो�खम भ�ा -

�शासिनक खच� 1000000

अ�य खच� 1353611

वाँक� 2313047

ज�मा 8544863 ज�मा 8544863

: 
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काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २२७३५.५० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

३६ घटी छुट 

काया�लयले बजेट खच� गदा� िमत�ययी ढ�ले गनु�पद�छ । िन�नानुसारका गो.भौ.नं र िमितवाट सुचना �काशन गरे वापत भु�ानी गरेको छ। गोरखाप�मा सूचना �काशन
गदा� िव�ापनमा २५ �ितशत स�म छुट िदने गोरखाप� सं�थानको िनितको �चार-�सार िविभ� िमितको गोरखाप�को सुचनामा उ�ेख गरेको दे�ख�छ । यसै �ज�ाका
�देश मातहतका काया�लयले सुचना �काशनमा ४० �ितशत स�म छुट �लएको दे�ख�छ । सरकारी �वािम�वको गोरखाप� सं�थानले िदएको छुट सरह अ�य एजे�सीले
छुट निददा िन�न बमो�जम भु�ानीमा घटी छुट �लएको दे�ख�छ । अ�धकतम छुट �लनुपद�छ ।

गो.भौ.नं र िमित िमिडयाको नाम िवल रकम �लनुपन� छुट 25 �ितशत �लएको छुट �ितशत घटी छुट �ितशत

18-077/09/16 िड.एम ि�यशन �ा.�ल 72800 18200 10920 7280

03-077/07/27 �� प��लकेशन �ा.�ल 45 177600 29400 17640 11760

22-077/10/05 िड.एम ि�यशन �ा.�ल 180600 45150 27090 18060

36-077/01/15 सि�य िमिडया �ा.�ल 56000 14000 8400 5600

37-078/01/16 �ा�ड ए�ड �ा.�ल 154000 38500 23100 15400

38-078/01/16 िमिटङ �वाइ�ट �ा.�ल 67200 16800 1000 6720

62-078/03/22 रयन ट� ेड ए�ड माक� ङ �ा.�ल 112000 28000 22400 5600

63-078/03/22 सु�ीत एडभरटाइ काठमाडौ �ा.�ल 135200 33800 20290 13510

64-078/03/22 सौय� एडभरटाइ�जङ बाँके �ा.�ल 56000 14000 8400 5600
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65-078/03/22 सौय� एडभरटाइ�जङ बाँके �ा.�ल 67200 16800 10080 6720

66-078/03/22 सौय� एडभरटाइ�जङ बाँके �ा.�ल 61600 15400 9240 6160

09-078/03/23 जोइन म��टपल �ा.�ल 56000 14000 8400 5600

04-078/03/29 सि�य िमिडया �ा.�ल 100800 25200 15120 10080

47-077/10/05 सौय� एडभरटाइ�जङ बाँके �ा.�ल 56000 14000 8400 5600

46-077/10/04 अ�पूण� ए�भरटाइ�जङ ए�ड ि���टङ �ा.�ल 70200 17550 10530 7020

02-077/07/26 सि�य िमिडया �ा.�ल 78400 9600 11760 7840

03-077/07/26 नम�ते ि�यशन ए�ड एडभरटाइ�जङ �ा.�ल 252000 63000 37800 25200

12-078/01/15 नम�ते ि�यशन ए�ड एडभरटाइ�जङ �ा.�ल 161200 40300 24180 16120

13-078/01/15 सि�य िमिडया �ा.�ल 56000 14000 8400 5600

21-077/08/15 नम�ते ि�यशन ए�ड एडभरटाइ�जङ �ा.�ल 44951 11238 7020 4218

22-077/08/15 सुिमट ि�यशन �ा.�ल काठमाडौ 74919 18730 11700 7030

23-077/08/15 नम�ते ि�यशन ए�ड एडभरटाइ�जङ �ा.�ल 91439 22860 14280 8570

46-077/10/04 साक�रया िमिडया �ा.�ल 75303 18826 11760 7066

47-077/10/05 अ�पूण� ए�भरटाइ�जङ ए�ड ि�टीङ �ा.�ल 67427 16857 10530 6327
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ज�मा 2324839 556211 338440 218681

३७ संशो�धत लागत अनुमान 

गो.भौ.नं र िमित 24-2077।11।06 ता�भूमी रंगशाला िनमा�ण उपभो�ा सिमित सँग खेलकुद मैदान िनमा�ण गन�को लागी �.868530.93 को लागत अनुमान भै उपो�ा
सिमितले �.118530.93 र काया�लयले �.750000.00�यहोन� गरी स�झौता भएको छ । पेश भएको काय� स�प� �ितवेदन अनुसार लागतअनुमान नभएको कडा माटो
समेतको काय� 478.13 घ.मी.को �.250174.13 संशो�धत लागत अनुमान तथा �वीकृित वेगर �.921323.36 को काय� स�प� �ितवेदन �वीकृत गरेको �. 250174.13

२५०,१७४.१३

३८ िवमाको िवल 

काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ६९९०६.६४ िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

६९,९०६.६४

३९ आनुपाितक बढी भु�ानी
उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� काया�लयले �यहोन� र जन�मदानको अंश तोकिकएको ह��छ । िनमा�ण काय� ��चात काय� स�प�
तथा मू�या�न �ितवेदन �वीकृत गरी भु�ानीको लागी मु�याि�त रकममा लागत अनुमानको अंशको आधारमा भु�ानी गनु� पद�छ । िन�नानुसारको काय�मा लागत
अनुमानको अंश भ�दा काया�लयले बढी भु�ानी गरेको रकम असुल ह�नुपन� दे�ख�छ । त�स�ब�धी �यहोरा देहाय अनुसार छन्:-

३९.१ गो.भौ.नं र िमित 221।078।03।29 लुकुम द�लत व�ती ढल िनकास उपभो�ा सिमितसँग �.606306.00 लागत अनुमान भै जन �मदान वापत �. १ लाख २१ हजार
२६१ �यहोन� गरी स�झौता भएको दे�ख�छ।पेश भएको काय� सं�प� �ितवेदन अनुसार �.350063.00 को काय� गरेकोले लागत अनुमानको आधारमा काया�लयले
�.280050.00 िदनुपन�मा �.300063.00 भु�ानी गरेकोले आनुपाितक �पमा �.20012.00 बढी भु�ानी गरेको रकम असुल गनु�पन� �.

२०,०१२

३९.२ काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ३०१४३.०० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो |
३०,१४३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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३९.३ गो.भौ.नं र िमित 58।078।03।16 वराह दह संर�ण उपभो�ा सिमित सँग दह संर�णको लागी �.600660.26 लागत अनुमान भै काया�लयले �. ५ लाख र जन �मदान
�. १ लाख �यहोन� गरी स�झौता भएको दे�ख�छ । पेश भएको काय� सं�प� �ितवेदन अनुसार �.547715.00 को काय� गरेकोले लागत अनुमान एवं स�झौता अनुसार
काया�लयले आनुपाितक �पमा �.452244.40 मा� भु�� गनु�पन�मा �.501766.00 गरेकोले असुल गनु�पन� �

४९,५२१.६

३९.४ गो.भौ.नं र िमित 15।077।08।29 िवमाखोला आर. �स.�स. पुल िनमा�ण उपभो�ा सिमित सँग र.661068.56 को कुल लागत अनुमान भएकोमा �.550000.00

काया�लयले अथा�त 83.20 �ितशत �यहोनु�पन� उ�ेख छ । पेश भएको काय� स�प� �ितवेदन अनुसार �.657151.69 को काय� गरेकोले आनुपाितक िहसावमा �.

546050.20 मा� भु�ानी गनु�पन�मा �.601747.00 भु�ानी गरेकोले �. 54996.79 बढी भु�ानी िदएको दे�खएको �.

५४,९९६.७९

४० आनुपाितक बढी भु�ानी
उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� काया�लयले �यहोन� र जन�मदानको अंश तोकिकएको ह��छ । िनमा�ण काय� ��चात काय� स�प�
तथा मू�या�न �ितवेदन �वीकृत गरी भु�ानीको लागी मु�याि�त रकममा लागत अनुमानको अंशको आधारमा भु�ानी गनु� पद�छ । िन�नानुसारको काय�मा लागत
अनुमानको अंश भ�दा काया�लयले बढी भु�ानी गरेको रकम असुल ह�नुपन� दे�ख�छ । त�स�ब�धी �यहोरा देहाय अनुसार छन्:-

४०.१ गो.भौ.नं र िमित 24।077।09।08 उप�ो सािकम टोल ढु�ाको �सढी बनाउने काय�को लागी �.1201467.90 को कुल लागत अनुमान रहेको दे�ख�छ । काया�लयले �.

१० लाख अथा�त 83.23 �ितशत �यहोन� र बाँक� उपभो�ा सिमितले �यहोन� गरी स�झौता एवं इि�मेट �वीकृत छ । काय� स�प� �ितवेदन अनुसार �.1198068.66 को
मा� काय� स�प� गरेकोले लागत अनुमानको अनुपातको आधारमा �.997152.54 काया�लयले �यहोनु� पन�मा �.1100000.00 भु�ानी गरेकोले �.102847.45 बढी
भु�ानी गरेको असुल ह�नुपन� �.

१०२,८४७.४५

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np34 of 53

४०.२ गो.भौ.नं र िमित 214।078।03।23 वडा नं. 2 को लागी छनौट भएका काय��म अ�तग�त वाटो तथ �लट िनमा�णण योजनाको लागी 20 �ितशत जन�मदान �यहोन� गरी
�.360367.28 को लागत अनुमान भएको रहेछ । काय�स�पादन �ितवेदन अनुसार �.241383.77 गरेकोले जन�मदान अंश �.48267.75 क�ा गरी �.193107.01

भु�ानी गनु�पन�मा र.200948.00 गरेकोले �.7840.99 बढी भु�ानी असुल ह�नुपन� �.

७,८४०.९९

४०.३ काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ३५९५६.२५ िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो |
३५,९५६.२५

४०.४ गो.भौ.नं र िमित 43।078।03।16 कोजा� �वा��य चौक� भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित माफ� त गराउनको लागी �.4026704.30 को लागत अनुमान भएको रहेछ । २०
�ितशत उपभो�ा सिमितले �यहोन� �ावधान रहेको छ । काय� स�प� �ितवेदन अनुसार �.4168982.79 को काय� स�प� गरेको दे�ख�छ । काया�लयले सो आधारमा
�.3359186.23 भु�ानी गनु�पद�छ । गत वष� �.1258761.52 र यो वष� �.2448559.00 समेत �.3707320.00 भु�ानी गरेकोले �.348134.00 बढी भु�ानी िदएको
रकम स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल ह�नुपन� �.

३४८,१३४

४०.५ गो.भौ.नं र िमित 66।078।03।25 धम�शाला �वा��य चौक� भवन िनमा�ण उपभो�ा सिमित सँग भवन िनमा�ण गन�कोलागी �.4026704.30 को लागत अनुमान भएको
दे�खयो । पेश भएको काय� स�प� �ितवेदन अनुसार �.3730584.82 खच� भएकोले काया�लयले �.2984467.85 भु�ानी गनु�पद�छ । गत वष� �.1278761.52 र यो वष�
�.2187381.76 समेत �.3466143.28 भु�ानी गरेकोले �.481675.43 वढी भु�ानी िदएको रकम स�ब��धत उपभो�ा सिमितबाट असुल ह�नुपन� �.

४८१,६७५.४३

४१ आनुपाितक बढी भु�ानी
उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� काया�लयले �यहोन� र जन�मदानको अंश तोकिकएको ह��छ । िनमा�ण काय� ��चात काय� स�प�
तथा मू�या�न �ितवेदन �वीकृत गरी भु�ानीको लागी मु�याि�त रकममा लागत अनुमानको अंशको आधारमा भु�ानी गनु� पद�छ । िन�नानुसारको काय�मा लागत
अनुमानको अंश भ�दा काया�लयले बढी भु�ानी गरेको रकम असुल ह�नुपन� दे�ख�छ । त�स�ब�धी �यहोरा देहाय अनुसार छन्:-

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४१.१ गो.भौ.नं र िमित 70।078।03।28 लुकुम �वा��य चौक� िनमा�णको लागी उपभो�ा सिमितसँग २० �ितशत जन�मदान �यहोन� गरी �.4026704.60 को लागत अनुमान
भएको रहेछ । काय� स�प� �ितवेदन अनुसार �.3869200.00 को काय� गरेकोले २० �ितशत जन�मदान अंश कटाई �.3095360.00 काया�लयले भु�ानी गनु�पन�मा
गत वष� �.729790.00 र यो वष� �.2697219.00 समेत ज�मा �.34237009.00 भु�ानी गरकोले �.331649.00 वढी भु�ानी िदएको रकम स�ब��धत उपभो�ा
सिमितबाट असुल ह�नुपन� �.

३३१,६४९

४१.२ गो.भौ.नं र िमित 238।078।03।21 बाट नमूना आ.िव मोरावाङ शौचालय मम�त काय�को लागी �.360523.22 मा �.300000.00 काया�लयले �यहोन� उ�ेख छ । नापी /
काय�स�प� �ितवेदन अनुसार �.354711.00 को काय� गरेकोले लागत अनुमान को आधारमा �.295084.08 भु�ानी गनु�पन�मा �.300000.00 िदएकोले �.4915.91

बढी भु�ानी भएको असुल गनु�पन� �.

४,९१५.९१

४१.३ गो.भौ.नं र िमित 49।077।10।05 तुपरखोला आर.�स.�स पुल िनमा�णकोलागी �.601121.65 को लागत अनुमान भै काया�लयले �.5 लाख �यहोन� र नगद सहभागीता
�.50000.00 र जन�मदान �.51121.65 �यहोन� उ�ेख छ । पेश भएको काय� स�प� �ितवेदन अनुसार �.599820.34 को काय� गरेकोले आनुपाितक िहसावले
काया�लयले 83.17 अथा�त �.498870.57 भु�ानी गनु�पन�मा �.548917.00 गरेकोले �.50046.43 बढी भु�ानी भएको असुल गनु�पन� �.

५०,०४६.४३

४१.४ गो.भौ.नं र िमित 119।077।12।31बाट महत �वा��य चौक� गेट सिहतको कारोबार िनमा�ण गन� �.719534.04 को कुल लागत अनुमान रहेकोमा गा.पा.ले
�.600000.00 �यहोन� उ�ेख छ । पेश भएको काय� स�प� �ितवेदन अनुसार �.701724.01 को काय� गरेकोले लागत अनुमानको आनुपाितक िहसावमा �.585148.69

भु�ानी गनु�पन�मा �.588000.00 गरेकोले �.2851.30 बढी भु�ानी गरेकोले असुल गनु�पन� �.

२,८५१.३

�म भौचर
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४१.५ गो.भौ.नं र िमित 205।078।03।17 जँगीकाँडा आरन िनमा�ण वडा नं २ मा गन�को लागी १३७563.70 को लागत अनुमान भएकोमा नापी तथा काय�स�प� �ितवेदन
अनुसार �.136251.81 मा� स�प� भएकोले २० �ितशत उपभो�ानी अंश �.27250.36 क�ा गरी �.109001.44 भु�ानी ह�नुपन�मा �.114000.00 भु�ानी गरेकोले
�.4998.55 बढी भु�ानी गरेकोले असुल गनु�पन� �.

४,९९८.५५

४२ आनुपाितक बढी भु�ानी
उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� काया�लयले �यहोन� र जन�मदानको अंश तोकिकएको ह��छ । िनमा�ण काय� ��चात काय� स�प�
तथा मू�या�न �ितवेदन �वीकृत गरी भु�ानीको लागी मु�याि�त रकममा लागत अनुमानको अंशको आधारमा भु�ानी गनु� पद�छ । िन�नानुसारको काय�मा लागत
अनुमानको अंश भ�दा काया�लयले बढी भु�ानी गरेको रकम असुल ह�नुपन� दे�ख�छ । त�स�ब�धी �यहोरा देहाय अनुसार छन्:-
: 
गो.भौ.नं र िमित 203।078।03।16 बाट खावाङ खेल मैदान घेरावार िनमा�ण उपभो�ा सिमितसँग �.421952.13 को लागत अनुमान भएको रहेछ । नापी एवं काय�स�प�
अनुसार �. 416567.78 मा�को काय� भएकोले २० �ितशत जन �मदानको अंश क�ा �.83313.55 गरी �. 333254.22 भु�ानी गनु�पन�मा र.346567.00 गरेकोले
�.13312.78 बढी भु�ानी गरेकोले असुल गनु�पन� �.

१३,३१२.७८

४३ मू.अ.कर िवजक 

मू.अ.कर ऐन, 2052 को दफा १७ बमो�जम �रत पूव�कको िवजक जारी गनु�पन� उ�ेख छ । भौ.नं 82-2078।03।27 बाट �वीकृत वािष�क काय��म अनुसार वासु �मृती
जनजाती िव�ालय िनमा�णको िव�तृत प�रयोजना �ितवेदन तयार गन� �. १५ लाख बजेट �यव�था गरेको दे�ख�छ । पेश भएको िवजक नं 5 िमित 2078।03।15 बाट
�.1495000.00 को िवजक पेश गरेकोमा काया�लयले �.1425000.00 अ�लवावा िव�जनेस क�सन� �ा.�ल भ�पुरलाई भु�ानी गरेकोमा िवजक नं. ि��टेड नभएको
मू.अ.कर िवजक पेश गरी िवजकको मू.अ.कर गणना फरक पारी �.194350.00 मू.अ.कर असूल गन� जारी गरेबाट दोहोरो िवजक जारी एवं िवल िवजक भ�दा फरक
भु�ानी गरेकोले मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश ह�नुपन� �.

१९४,३५०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४४ अव�डा बजेट 

�ामीण सडक िनयमित सुचा� गन� मम�त स�भार कोषमा सभाको िनण�यले �. 24 लाख बजेट �यव�था गरेकोमा काय�पा�लकाको पटक-पटकको िनण�यले आव�यकताको
आधारमा खच� गरेको छ । �य�तै �धानम��ी रोजगार काय��म गा.पा. को सभाले िनयिमत काय��म बाहेकमा �धानम��ी रोजगार काय��ममा सूिचकृत आयोजनाह�
म�येबाट काय�पा�लकाबाट छनौट भएका आयोजना संचालन गन� �.30 लाख बजेट अव�डामा राखेको छ।

४५ बोका ख�रद बढी भु�ानी 
काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ३५००० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS digitization

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

३५,०००

४६ वृ�ारोपण काय��म 

काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ४४०००० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

४४०,०००

४७ गुण�तर तथा काय�स�प� �ितवेदन 

काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ८२०८१० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

८२०,८१०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४८ पे�क� बाँक� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 113 बमो�जम िनमा�ण �यवसायी, आपूित�कता�लाई स�झौतामा �यव�था भए बमो�जम मोिवलाइजेशन पे�क� र अ�य पे�क�
िदन सिकने उ�ेख छ । िन�नानुसार िदएको पे�क� आ�थ�क वष�को अ�तस�म पिन फ�य�ट नगरेकोले िनयमानुसार फ�य�ट गनु�पन� �

गो.भौ.नं र िमित स�लायस�को नाम रकम (�) �याद नाघे/ननाघेको

03-2078।03।29 �ाकृितक रेिभट रो�पा जे.िभ अ�पताल भवन िनमा�ण 5424000 �याद ननाघेको

�वा��य चौक� चुनावाङमा ए�बुले�स ख�रद 1081265 �याद नाघेको

ज�मा 6505265

�याद ननाघेको पे�क� रिनङ िवलको भु�ानी ह� ँदा िनयमानुसार फ�य�ट ह�नुपद�छ ।

१,०८१,२६५

४९ अ�य काया�लयको दािय�व 

अ�य काया�लयको दािय�व:- �ज�ा �शासन काया�लय, �कुम(पूव�) को 2077।11।13 को प�ानुसार सेवा �वाहको लागी टोकन �णाली लागु गन� टोकन मेिशन ख�रद गरे
वापतको �.355520.00 सभाको िनण�य वेगर �ज�ा �शासन काया�लयको प�ानुसार ख�रद गरी �ोए��टभ डेभलपर ए�ड िवजनेश सोलुसन �ा.�ल.लाई भु�ानी गरेको
िनयिमत नभएको �.

३५५,५२०

५० िव�वा िवतरण अनुगमन 

गो.भौ.नं र िमित 22।078।01।23 �धानम��ी कृिष आधुिनिककरण प�रयोजना काया��वयन इकाई �कुम (पूव�) ले ५० �ितशत अनुदानमा गाउँपा�लकालाई दाँते ओखर
२६६० िव�वा दर �.450.00 ले �.598500.00 उपल�ध ( ५० �ितशत काया�लयले �यहोन�) िनित अनुसार 2531 िव�वा िविभ� वडामा बुझाई �.569475.00 खच�
गरेकोमा िव�वाको उिचत संर�ण स�भारको अनुगमन �ितवेदन पेश ह�नुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५१ सामान जडान �मािणत 

काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ९३७६७४ िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

९३७,६७४

५२ खच� पु��ाई
गो.भौ.नं र िमित 222।078।03।19 �थािनय तहमा ह�ता�त�रत सँिघय काय��म ग�रवी िनवारणका लागी उ�म िवकास काय��म अ�तग�त वा�ापालन िवकास तालीमको
लागी �.386140.00 को लागत अनुमान रहेको छ । उ� ता�लम िवकास गौतमले काय��म संचालन गरी �.337991.00 खच�को िववरण पेश गरेकोमा िन�न �यहोरा
दे�खएको छ:-
: 
काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १०८६०० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

१०८,६००

५३ �सप �माण-प� 

गो.भौ.नं र िमित 221।078।03।19 लघु उ�म िवकास काय��मबाट संचा�लत ८० िदने ता�लम गाउँपा�लका वडा न. ८ कोजा�मा संचा�लत अ�ो धागो कपडा तथा �माल
बनाई �सप िवकास ता�लम संचालन गरी उ�म िवकास सहजकता� िवकास गौतमलाई भु�ानी गरेको दे�ख�छ । ता�लम �िश�क इमानसरी पुनलाई िमित 2077।12।14

दे�ख 2078।03।11 स�म ८० िदने संचालन गरे वापत �.120000.000 भु�ानी गरेको दे�ख�छ । उ� ता�लमको �िश�ण गन� यो�यता �मािणत ह�ने �ािव�धक िश�ा तथा
�यावसाियक ता�लम प�रष��ारा �सप परी�ण �माण-प� �ा� गरेको नदे�खएकोले ता�लमको �सकाइ उपल�धी मू�या�कन ह�नपद�छ ।

५४ पोषण झोला ख�रद 

काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ७४८२५० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

७४८,२५०

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np40 of 53

५५ उपभो�ाको अंश नभएको काय� सिमित माफ� त गराएको 
साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ८५ मा �.5 लाख स�मको सामान सोझै ख�रद गन� स�ने र सो भ�दा माथी ख�रद गनु�पन� भएमा िनयम ८४ बमो�जम �सलब�दी
दरभाउ प�बाट ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ । । गो.भौ.नं र िमित 161।078।02।30 लुकुमखोला लघु जलिव�ुत उपभो�ा सिमित लुकुमको ढूवानी �.25000.00 सिहतको
लागत अनुसमान �.798485.000 भएको दे�ख�छ । लागत अनुमानमा उपभो�ाको अँश छु�ाएको छैन । लागत अनुमानमा उपभो�ाको अंश नभएको काय�मा
उपभो�ा सिमितलाई समावेश गराई काय� गराउनु औिच�यपूण� नभएको साथै टे�नो िभलेज �ा.�ल. काठमाडौकँो �.773485.00 मा िव�ुितय साम�ी ख�रद गरेको साथै
नापी िकताव अनुसार �.798485.00 मा� भु�ानी गनु�पन�मा �.800000.00 िदएकोले �.1515.00 बढी भु�ानी साथै ख�रद गन� मा� उपभो�ा सिमित संल� गराइनु
िनयिमत नभएकोले साव�जिनक ख�रद िनयमावली बमो�जम ख�रद काय� गनु�पद�छ �.

यस स�ब�धमा छलफल ह� ँदा गत िवगत दे�खनै उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोले सिमित माफ� त नै ख�रद गरेको काया�लयको भनाई रहेको छ ।

७९८,४८५

५६ वोयर बोका ख�रद 

गो.भौ.नं र िमित 182।078।03।11वडा नं ९ मा �वीकृत वािष�क काय��म अनुसार उ�त जातको पशु �व��न काय��ममा �.300000.00 बजेट �यव�था भएकोबाट वोयर
वोका १०० �ितशत १ वटा र ५० �ितशत वोयर वोका ३ समेत ४ �जम वोका नेपाल ए�ीक�चर ए�ड लाइभ�टक �ा.�ल. विद�याबाट ख�रद गरी ९ नं वडा अ�य� �वेश
पुनले �. 300000.00 बुझेको दे�ख�छ । १०० �ितशत वोयर �मािणत ह�ने पशु िचिक�सकको �माण नराखी र बोकाको ख�रद दर िनधा�रणको आधार वेगर भु�ानी
ह�नाको साथै पशुधन वीमा गरेको नदे�खएको �.

३००,०००

५७ फरक �यवसायीक कारोबार 
काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १५०००० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

१५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५८ सामान मौ�दात 

गो.भौ.नं र िमित 265।078।03।23 आमा समूहका सद�यह�को लागी िफ�टर ख�रद गन� काय��म अनुसार �टेनलेस ��टल वाटर िफ�टर (ि�िमयम 25 �लटर) २००
थान �.370000.00 मा �ीन इनज� नेपालबाट ख�रद गरेको दे�ख�छ । उ� सामान हालस�म मौ�दात नै रहेकोले लि�त वग�स�म खच�को �ितफल सुिन��चत ग�रनुपन�
�.

३७०,०००

५९ एफ.एम.लाई भु�ानी 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �कृितका योजना
छनौट ग�र �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था छ ।साथै ि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 । यस �थानीय तहले यो वष�
बजेटमा समावेश गरी रेिडयो पूव� �कुम िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई procurement of electric materials and installation, store Bulding construction को लािग
�. 1000000.00 बजेट खच� लेखेको छ। पा�लकाले पूवा�धार िवकास, जनताको जीवन�तर उका�ने काय��म तथा �थानीय �तरमा रोजगारी सृजना ह�ने काय��ममा खच�
गनु� पन�मा नाफाको उ�े�यले िनजी �तरमा संचालन ह�ने एफ.एम. रेिडयोको सुिवधाको लािग खच� गरेको छ । यसवाट िवकास िनमा�णमा खच� ह�ने बजेट नाफा मूलक
सं�थाको िहतको लािग खच� गरेको दे�खएकोले य�तो खच�मा िनय��ण गनु� पन� दे�खएको �.

१,०००,०००

६० राज�व अिभलेख 

काया�लयले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । पा�लकाबाट र�सद ठेलीह� छपाई
गरेर वडा काया�लयमा पठाउने गरेकोमा सोको पुरा अिभलेख पा�लकामा आएको दे�खएन । अिघ�ो आ.व.को बाँक� र�सद समेत एक�न गन� सिकएन । काया�लयबाट सबै
वडाह�मा पिन �वचा�लत �णाली जडान गरी राज�व संकलन गन� तफ�  काया�लयको �यान जानुपद�छ । यसले गदा� �यि�ह�ले छु�ै र�सद छपाउने जो�खम िव�मान
रह�छ । यसको स�ब�धमा तहाँ काया�लयबाटै छानिवन गनु�पद�छ । अतः काया�लयले आगामी िदनमा र�सद िनय��ण तथा राज�व असूलीलाई �वचा�लत �णाली माफ� त
�यव�थापन स�ब�धमा िवशेष �यान पुया�उनुपन� दे�खयो ।
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६१ आ�त�रक आय 

आ�थ�क काय�िब�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ५ दफा २७ बमो�जम कारोवारको लेखा महालेखा परी�कको काया�लयबाट �वीकृत भए
बमो�जमको ढांचामा रा� नुपन� र सरकारलाई �ा� त ह�ने राज�व र सरकारी रकम काया�लयमा �ा� त भएपिछ सोही िदन वा �यसको भो�लप�ट दा�खला गनु�पन� उ�ेख छ ।
यस वष� काया�लय र अ�तग�तका वडा काया�लयबाट मालपोत, �सफा�रस, प��करण, नगदी लगायतका िशष�कमा आ�त�रक आ�दानी गरेकोमा नगदी र�सद िनय��ण खाता
राखेको दे�खएन । काया�लयले म.ले.प. फारमह�को अवल�बन नगरी आ�दानी जनाएकोले वा�तिवक आ�दानी यिकन गन� सिकने दे�खदनै । साथै िन�नबमो�जम राज�व
फारामह� नराखेकोले असुल भएको रकम िहनािमना समेत ह�ने संभावना दे�खएकोले आ�त�रक िनय��ण ह�ने गरी तोिकए बमो�जमका िन�न फारमह� अिनवाय� �योग
गरी राज�वको लेखा रा� नुपन� दे�ख�छ ।
— नगदी �ा�� त र�सद म.ले.प फाराम नं. १०१
— दिैनक राज�व ÷ आ�दानी खाता म.ले.प फाराम नं. १०२
— राज�व ÷ आ�दानीको िशष�कगत खाता म.ले.प फाराम नं. १०४्
— राज�व आ�दानीको गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०५
— राज�व आ�दानीको दिैनक नगद �ा� त गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०६
— राज�व आ�दानीको दिैनक बँैक भौचर �ा� त गो�वारा खाता म.ले.प फाराम नं. १०७
— राज� व आ�दानीको बँैक नगदी िकताब म.ले.प. फा.नं. १०८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np43 of 53

६२ दा�खला गन� बाँक� आ�तरीक राज�व 

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदायी�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ५ को दफा २७ मा �च�लत कानून बमो�जम नेपाल सरकारलाई �ा� ह�ने राज�व तथा सरकारी
रकम काया�लयमा �ा� भएपिछ सोिह िदन र सोिह िदन स�भव नभए सोको भो�लप�ट �ज�मेवार �यि�ले तोिकए बमो�जमको ढाँचामा राज�वको लेखा राखी ब�क दा�खला
गनु� पन� उ�ेख छ । गाउँपा�लकाको वडा नं ९ मा संचा�लत टे�ल से�टरमा िदएका देहाय बमो�जमका नगिद आ�दानी र�सदह�बाट उठेको आ�त�रक राज�व आ.व. 2077।
078 समा� पछी क�रब ३ मिहना पिछ स�म पिन ब�क दा�खला गरेको दे�खएन । सोिह ऐनको दफा २८(२) मा काया�लयलाई �ा� नगद वा राज�व ब�क दा�खला गन� दश
िदन भ�दा िढलो गरेमा दा�खला गन� बाँिक रकम र सो रकमको दश �ितशतले ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा िढलो गरेको भए दश �ितशतका दरले
ज�रबाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानून बमो�जम िवभािगय कारबािह समेत गन� गराउन सिकने �यव�था छ।सोिह बमो�जम िदलुकुमारी
बुढा मगरबाट असुल गनु�पन� दे�खएको �.

आ�दानी र�सद नं. आ�दानी रकम (�) १० �ितशत रकम (�) ज�मा रकम (�) र�सद का�ने �यि�

दे�ख स�म

४३५१ ४४०० २१००. 210 2310

५४०१ ५४५० ११४५. 115 1260

५४५१ ५५०० १९८०. 198 2178 िदलुकुमारी बुढा मगर

ज�मा ५२२५. 523 5748

५,७४८

६३ �वा��य चौक� अनुदान 

गो.भौ.नं र िमित 47-078।03।24 (26413) �वा��य चौक� तथा सामुदाियक �वा��य इकाईह�लाई स�ालन तथा �यव�थापन खच� वापत �.109600.00 अनुदान
िदएकोमा सामुदाियक �वा��य इकाई लुकुमको नेपाल बैक �लिमटेड मु�सकोट शाखाको खाता नं. 7700106246632000001 मा मा� अनुदान िदएको दे�खएकोले
तपिशल बमो�जमका �वा��य चौक� तथा सामुदाियक �वा��य इकाईलाई अनुदान िवतरण गनु�पन� र अनुदानको �योगको सुन��चतता ग�रनुपन� दे�ख�छ ।

�स.नं �वा��य चौक� तथा सामुदाियक �वा��य इकाईको नाम स�ालन तथा �यव�थापन खच� रकम (�)
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1 काँ�� �वा��य चौक� 11000

2 मोरावाङ �वा��य चौक� 11000

3 चुनवाङ �वा��य चौक� 11000

4 काँडा �वा��य चौक� 11000

5 महत �वा��य चौक� 11000

6 धम�शाला सामुदाियक �वा��य इकाई 9100

7 झु�लाबाङ सामुदाियक �वा��य इकाई 9100

8 लुकुम सामुदाियक �वा��य इकाई 9100

9 सेरावाङसामुदाियक �वा��य इकाई 9100

10 कुिचवाङ सामुदाियक �वा��य इकाई 9100

11 कोजा� सामुदाियक �वा��य इकाई 9100

ज�मा 109600

६४ बैठक भ�ा खच�
: 
काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ३८२५.०० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

३,८२५
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६५ यू.एस.जी तथा ए�सरे मेिशन जडान 

काया�लयले काँ�� २ मा गाँउपा�लका अ�पताल संचालनको लागी यू.एस.जी तथा ए�सरे मेिशन �.638450.00 र ए�सरे मेशीन �.638450.00मा कु�जन मेिडको
क�सन�बाट िमित 2078।02।09 मा ख�रद गरेको पाइयो । अ�पतालको भवन िनमा�णको �ममा रहेकोले उ� मेशीन हालस�म जडान गरेको छैन । जनतालाई
अ�याव�यक �वा��य सेवा उपल�ध गराउन ख�रद ग�रएको मेशीन उपकरण जडान गरी संचालन गनु�पद�छ । �पेिशिफकेशन बमो�जम आपूित�कता�ले मेिशन जडान गरी
तोिकएको काय�स�पादन िदने निदने िन�यौल गन� (1 वष� �यारे�टी) अव�ध समा� ह�ने अव�था स�म ख�रद गरेको मेिशन जडान नह�दा वारे�टी अव�ध समा� ह�ने ह�नाले
ख�रद गरीएका मेिशनह� �योगमा �याइ �वा��य सेवा उपल�ध गराउनु पद�छ ।

६६ अनुदान बढी भु�ानी 
काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २८७५०.०० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

२८,७५०

६७ आ�थ�क तथा सामा�जक िवकास चालु (80553502104)

�कमेली समाज िवकास के��लाई भूमे गा.पाको खानेपानी काय� योजना काया��वयन काय��म अ�तग�त �.1499000.00 भु�ानी गरेकोमा देहाय अनुसार दे�खयो:-

६७.१ स�झौता तथा लागत अनुमानमा सरसफाई अ�धकृतको तलब �. १00000.00 उ�ेख भएकोमा �.112000.00 भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको �.12000.00

असुल गनु�पन� �.

१२,०००

६७.२ के��ले ��टल वाटर िफ�टर १०४ थान �. 166400.00 तथा�ाइलेट �सट १०१ थान �.78749.70 मा ख�रद गरेकोमा उ� सामान स�ब��धत �यि�ह�लाई िवतरण
गरेको पाइएन ।

१७०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np46 of 53

६७.३ स�झौतामा उ�ेख भएका देहायका पूवा�धार काय��मह�मा �.683000.00 खच� भएकोमा ती काय�ह� तोिकएको सं�यामा स�प� भए नभएको काया�लयले अनुगमन गरी
�ितवेदन पेश गनु� पद�छ।

�स.न. काय��म सं��या रकम

1 िवप� प�रवारलाई जु�ान तथा स�चालय िनमा�ण सामा�ी 60 180000

2 फोहोर संकलन ड�टवीन �यव�थापन 40 160000

3 भकारो सुधार 60 150000

4 होिड� वोड� िनमा�ण 33 193000

ज�मा 683000

६८ दरब�दी वेगरको खच� 
काया�लयले �वीकृत दरव�दी अनुसार दरव�दी िभ� रहेका कम�चारीह�लाई मा� तलब खच� ले�नुपन� उ�ेख छ । काया�लयले दरव�दीमा नरहेका क��यूटर अपरेटर
टेलीसे�टरमा १ जना कम�चारी िदल कुमारी वुढालाई राखी वािष�क �.195000.00 भु�ानी गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �.

१९५,०००

६९ गो.भौ.नं र िमित 14-2077।07।01 

गो.भौ.नं र िमित 14-2077।07।01 क.अ. �ी िवर वहादरु के.सीलाई काया�लयमा रहेका सवारी साधन लु��वनी जनरल इ�सुरे�सबाट वीमा तथा निवकरण गरे वापत
�.74717.01 भु�ानी गरेको पाइयो । काया�लयले आ.व.2077।078 को स�पूण� सवारी साधन अजोड इ�सुरे�सबाट गरेकोमा लु��बनी जनरल इ�सुरे�सबाट सवारी साधन
वीमा गरे वापत कर िवजक पेश नगरेको र निवकरण िमित पिन 11।12।2019-10।12।2020 (आ.व.2076।077) को भएको तथा भु�ानी िदन बाँक� को िववरण समेत
नवनाएकोले उ� खच� ले�ने िम�ने आधार पेश ह�नुपन� �.

७४,७१७.०१
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७० आ�थ�क �शासन (80553502106) 

गो.भौ.नं र िमित 88-2078।01।06 ९ नं वडा काया�लयको मम�त वापत �.247682.00 को ठे�का िवल पेश भई उपभो�ाको नगद योगदान �.167862.97 र काया�लयको
�.81200.00 ह�ने उ�ेख छ । उ� भवन िनमा�ण तथा मम�त वापत वडा अ�य� �वेश पुन लाई �.80000.00भु�ानी भएकोमा उपभो�ा सिमित गठन स�झौता तथा
उपभो�ा सिमितको नाममा रकम भु�ानी नभएकोले अिनयिमत दे�खएको �.

८०,०००

७१ िमिन िटलर ह�ता�तरण 

काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १७००००.०० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

१७०,०००

७२ अ�ीम कर 
काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २९९६८.५० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

२९,९६८

७३ कर दा�खला बाँक� 
काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � ५०३८३.३५ िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

५०,३८३.३५

७४ आ�त�रक लेखापरी�णबाट दे�खएका
आ�त�रक लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोराह�म�ये असूल फ�य�ट नभएका िन�न वे�जुह� कायम ग�रएको छ। 
: 
काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � २५००.०० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

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

२,५००

७५ आ�त�रक लेखापरी�णबाट दे�खएका
आ�त�रक लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोराह�म�ये असूल फ�य�ट नभएका िन�न वे�जुह� कायम ग�रएको छ। 
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७५.१ काया�लयको िमित २०७९|०२|०९ को �िति�या उपर कारवाही ह� ँदा यस बँुदामा रहेको � १३००.०० िमित २०७९|०२|१० मा फ�य�ट भएकोमा NAMS

digitization गदा� अिभलेख दे�खनेस�म �योजनका लािग यहाँ दशा�इएको हो |
१,३००

७५.२ भूमे गाउँपा�लकाको आ�त�रक खच�को िनय��ण स�ब��ध मापद�ड र िमत�यियत स�ब��ध िनद�िशका २०७७ अनुसार िचया ना�ता तथा खाजाको भु�ानी गदा�
उप��थित अिनवाय� ह�ने �यव�था भए बमो�जम भौ.नं. ३८ मा उप��थित भ�दा १० जना बिढलाई खाजा खुवाएको छ बिढ खुवाइएको ज�मा �.१०००.00 भु�ानी पाउने
यमुना ख�काबाट असुल उपर ग�र दा�खला गनु�पन� �.

१,०००

७५.३ ल�ु उ�म िवकास मोडेलमा नँया उ�िम �सज�ना ग�रिब िनवारणका लािग लघु उ�म िवकास काय��म स�ालन िनद�िशका ,२०७७ मा नयाँ लघु उ�मी �सज�ना काय��म
गन� सु�मा लि�त समुहको छनौट गन�,�ार��भक सभ��ण गन�,स�भा�य लघु उ�िमको पिहचान र छनौट गन�,समुह िनमा�ण गन� ,उ�मशीलता िवकास ता�लम संचालन
गन�,�सप िवकास ता�लम संचालन गन� र अ�तमा अनूसूिच -१३ बमो�जम उ�िमसँग स�झौता ग�र �िव�ध उपल�ध वा ह�ता�तरण गराउनुपन� ह��छ र उपल�ध गराइने
�िव�धको कुल लागतको क��तमा २०% रकम उ�िम �वयंले �यहोनु� पन� �यव�था छ । साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल,२०६४ को िनयम ८५को (क) मा १ दे�ख ५ लाख
स�मको मालसामान सोझै ख�रद गन� सिकने तथा सो ख�रद गदा� ३ वटा मौजुदा सुिच दता� भएका फम�बाट �ित�पधा�का आधारमा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ तर यसकै
काय��मह�मा १ लाख भ�दा बिढका सामाि� ख�रद गदा� यो िनयमाव�ल िवप�रत ह�नेग�र ख�रद ग�रएको छ ।तर हचुवाको भरमा गैर�ज�मेवा�र त�रकाले मा�थ उ�े�खत
�ि�याका आधारमा काय��म संचालन नभएको लघु उ�म िवकास अ�तग�त संचा�लत काय��मह� सोिह अनुसार संचालन ग�रनुपद�छ ।
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७५.४ गाउँपा�लकाको आ�त�रक खच�को िनय��ण स�ब��ध मापद�ड र िमत�ययीता स�ब��ध िनद�िशका २०७७ मा ता�लममा सह�जकरण �यव�थापन गरेवापत संयोजक भ�ा
�.५००.00 का दरले �दान गन� �यव�था छ । सामुदाियक िव�ालयमा अं�े�ज पढाउने िश�कलाई ता�लम काय��ममा िनद�िशका अनुसार आवास र खाना खच� पाउनलाई
ता�लम संचालन भएको �थान बसोबास �थानबाट  ओहोर दोहोर गन� न�याइने २० िक िम भ�दा बिढ भएको ह�नुपन� ह��छ तर भौ नं २४ मा िनद�िशका िवप�रत संयोजक
भ�ा २ जनाले �.१०००.00 का दरले � २००० र खाना खच� २ जनाको �.८००.00 का दरले जनाले � १६००.00 बिढ बुझेको पाइयो बिढ बुझेको देहायका �यि�ह�
बाट नै असूल उपर गरी दा�खला गनु�पन� �.

�.स. कम�चारीको नाम बिढ बुझेको रकम

१ कौशल कुमार ितवारी १८००.

२ टेक बहादरु बुढाथोक� १८००.

ज�मा 3600

३,६००

७५.५ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ अनुसार काया�लयले साव�जिनक मालसामान ख�रद गदा� ख�रद आदेश र दा�खला �ितवेदन �मािणत भएको आधारमा मा�
ख�रदको भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ तर काया�लयले सो िवप�रत ख�रद आदेश र दा�खला िवना भु�ानी गरेकाले काया�लयमा दा�खला गरी खच� गनु�पद�छ ।

भौ.नं कामको �योजन िवल जा�र गन� क�पनी रकम

११ शिहद वासु �मृती नमूना आ िव �याङ�स बालमैि� क�ाकोठा �यव�थापन (फिन�चर ख�रद) आधुिनक फिन�चर उ�ोग ( िवजक नं ६५) १,९५,१५१

७६ आ�त�रक लेखापरी�णबाट दे�खएका
आ�त�रक लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोराह�म�ये असूल फ�य�ट नभएका िन�न वे�जुह� कायम ग�रएको छ।
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७६.१ भूमे गाउँपा�लकाको आ�त�रक खच�को िनय��ण स�ब��ध मापद�ड र िमत�यियता स�ब��ध िनद�िशका, २०७७ को प�र�छेद २ को ७.१(क) मा िफ�डमा खिटने वा पट� ोल
�योग गन� अ�य कमा�चारीह�ले अिनवाय� �पमा लगबुक भनु� पन� �यव�था छ तर मा�थको िनद�िशका िवप�रत लगबुक िवना नै खच� गरेर भु�ानी िदइएको पाइयो।अब दे�ख
इ�धन �योग गन� जन�ितिन�ध तथा कम�चारीह�ले लगबुक अिनवाय� भनु� पन� ।

७६.२ �देश नं ५ को आ�थ�का मािमला तथा योजना म��ालय को साव�जिनक खच�को मापद�ड काय�िव�ध र िमत�यियता स�ब��ध िनद�िशका,२०७५ र भूमे गाउँपा�लकाको
आ�त�रक खच�को िनय��ण स�ब��ध मापद�ड र िमत�यियता स�ब��ध िनद�िशका,२०७७ मा िवशेष� सेवा आव�यक परेको अव�थामा बिढमा ३ जना स�म आम���त
सद�यका �पमा रा�न सिकने �यव�था छ तर मा मा�थको िनद�िशका िवप�रत आम���तमा ४/ ५ जनाह� रा�ख भ�ा समेत �दान ग�रएको पाइयो ।

७७ अनुगमन तथा स�परी�ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य
�मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा गाउँपा�लकाको च.नं 546 िमित 2078।06।18 को ��ानुसार आ.व 2076।077 को
वे�जु स�परी�णको लागी �देश नं. ५ आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, 2074 को दफा ३७ (1) बमो�जम अनुरोध गरेकोमा िन�नानुसार वे�जु स�परी�ण ग�रएको छ:-

�स.नं. वे�जु
दफा नं.

सं�परी�णको संि��
�यहोरा

स�परी�ण रकम

1. 5 जोरे घित�बाट असूल उपर
भई आएको ।

245000

2. 25 काय�स�पादन जमानत
पेश ह�न आएको ।

1501625
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3. 26 मू�य अिभवृि�कर असूल
भई आएको ।

115305

4. 27 �रका लुकुम म�रङ थवाङ
सडक िनमा�ण काय�को
�या�कुलेसन �सट र
नापी िकताब पेश ह�न
आएको ।

314439

5. 31 गैरीगाउ बुढागाउँ सडक
िनमा�ण उ.स.बाट असूल
भई आएको ।

21817

6. �समा �ुलाबा� �या�सी
खवाङ वगर सडक
िनमा�णको बढी मू�या�न
भएको �या�कुलेसन

413391
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�सट पेश भइ रकम
असूल भएको ।

7. 47 सामा�जक सुर�ामा बढी
िनकासा नभएको �माण
कागजात पेश ह�न आएको
।

32000

8. 51.2 सौय� सामा�ी िवतरणको
भरपाई पेश ह�न आएको ।

767000

9. 58 अ�ीम कर असूल भई
आएको ।

1496

10. 64 पे�क� फ�य�टको िवल
भरपाई पेश ह�न आएको

2541786
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ज�मा 5953859

स�परी�ण भएको समेत गत वष� स�मको वे�जुको अ�ाव�धक ��थित यस �कार रहेको छ:-

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू
(B)

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू

(C=A-B)

61646 5954 55692

अ�ाव�धक वे�जु:- यस पा�लकाको २०७7।078 स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहाय अनुसार रहेको छ ।
(�.हजारमा)

गत वष�स�मको
बाँक� बे�जू (A)

यो वष� कायम
बे�जू (B)

संपरी�णबाट कायम
बे�जू (C)

अ�यािवधक बाँक�
बे�जू

(D=A+B+C)

55692 9907 0 65599
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