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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्विनीर् िंस्था ह 'ने । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण िेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ाविार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका िबै 
िरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र और्चत्र् िमेिको र्वचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना 
िक्ने व्र्वस्था छ । उर्ल्लर्खि िंवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
िरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् 
िहिँग िम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्ि स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
िम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्रोि िाधनको प्राति र पररचालन िम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका पक्षबाट 
र्वश्लषेण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रदान गनुा िथा िशुािन प्रवर्द्ानमा टेवा परु् र्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि काननुको पालना, बजेट िथा 
र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, िावाजतनक िम्पर्त्तको िंरक्षण र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं 
पारदर्शािा, िेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् िङ्कलन, 
राजस्व छुट, बजेट अनशुािन, वषाान्िको खचा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खचा, र्ोजना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता ितमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकािका खाका िजुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, िेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, िेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा िाथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट िम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू िधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुािन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

िमर् र जनशर्क्तको िीतमििाको बाबजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूिँग 
छलफल िमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा िधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
िहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा िंलग्न र्ि कार्ाालर्का 
कमाचारीहरू िबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश ) 
पर िंखर्ााः २०७८।७९ 

च.नं. ३६ तमतिाः २०७९।३।२५ 
र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

तिरानचोक गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
गोरखा  । 

 

कैर्फर्ि िर्हिको रार् 

हामीले तिरानचोक गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा र्टप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अिर बाहेक, पेि भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा िमाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहिँग िम्बर्न्धि प्रचतलि 
काननुबमोर्जम िारभिूरूपमा िही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  

कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल िावाजतनक के्षर लेखामानको ढाचँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.२ करोड ३७ लाख ९७ हजार बेरुजू देर्खएको छ। िोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.९ लाख २ हजार फस्र्ौट भई बाँकी बेरुजू 
अिलु गनुापने रू.२७ लाख ५० हजार, प्रमाण कागजाि पेि गनुापने रू. १ करोड ६४ लाख ६० हजार, तनर्तमि गनुापने रू.३६ लाख ८५ हजार 
रहेको छ । गिवषा रु.३ करोड ७१ लाख ९७ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्िवषा िमार्ोजन र िम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म 
भएको बेरुजू िमेि हालिम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.६ करोड ९२ हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्िैिाथ िंलग्न छ 
। 

३. गाउँपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र िाधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, अिलुी लक्ष्र्अनिुार नभएको, कमाचारीको दरबन्दीअनिुार 
पदपूतिा नभएका कारण र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी कार्ाक्रम िञ्चालन 
गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ। गाउँपातलकाबाट िम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्िको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहिँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्िैगरी स्वीकृि आचारिंर्हिाको पालना गरी कार्ािम्पादन 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 िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोर्जम िही 

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

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी  वा अन्र् गल्िी िमेिका कारण िारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होि ्भनी उर्चि आश्वस्ििा प्राि गरी 

रार् िर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले िामान्र् स्िरको आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको 
हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग 
िम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन िक्ने 
तनर्िििा भने हुदैँन। र्वत्तीर् र्ववरणका उपर्ोगकिााले िामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा नै फरक पाना िक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनेु 
र्वशेष वा जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई िारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

 

  

 

             (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
    नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

तिरानचोक गाउँपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

अिलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

४२ ७४ २३७९७ १ २ ९०२ ४१ ७२ २२८९५ २७५० ३६८५ १६४६० - - २०१४5 - 
                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

िम्मको 
बाँकी 

िमार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा िम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

गोरखा ३७१९७ - - ३७१९७ - २२८९५ ६००९२ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �सरानचोक गाउँपा�लका, गोरखा , �सरानचोक गाउँपा�लका , गोरखा

काया�लय �मुख उमेश कुमार यादव २०७८-८-१९ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख राजन भ�राई २०७७-५-८

काया�लय �मुख ने� मिण �यौपाने २०७७-९-२१

काया�लय �मुख भेष बहादरु कुवँर २०७७-४-१

लेखा �मुख िनर माया पुरी िगरी २०७७-४-१

बे�जु रकम २३,७९६,७४८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २२,९४,९४,४२३.४५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २९,९४,९९,९०५ चालु खच� ३२,९८,१३,१०४.२

�देश सरकारबाट अनुदान ९१,२९,७५० पँूजीगत खच� १२,४१,०२,८४३

राज�व बाँडफाँट ६,८३,५८,३८६.९७ िव�ीय/अ�य �यव�था ५७,८५,५३५.२

आ�त�रक आय ५०,५१,९०७.६३

अ�य आय १,५५,०९,२८५.५

कुल आय ३९,७५,४९,२३५.१ कुल खच� ४५,९७,०१,४८२.४

बाँक� मौ�दात १६,७३,४२,१७६.१५
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१
उ�े�खत आ�थ�क कारोवारह�को �वीकृत समि�गत तथा इकाईगत लेखापरी�ण योजना, काया�लयबाट पेस ग�रएको वािष�क काय��म एवं �गित िववरण
समेतका कागजात र िववरणह�, �यव�थापन �ितिन�ध�व प� तथा आ�त�रक लेखापरी�ण �ितवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरी�ण स�प� ग�रएको छ ।
लेखापरी�ण ऐन, २०७५ र लेखापरी�णका अ�तरा�ि�� य मापद�ड तथा माग�दश�नमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरी�ण स�प� गन� सिकने आधार र काया�लयले
िन�य�ल गरेको जो�खममा आधा�रत योजना तथा काय��मका आधारमा लेखापरी�ण स�प� गरी �ितवेदन जारी ग�रएको छ। सारभूत �पमा उ�ेखनीय
नदे�खएका �यहोराह�लाई �ितवेदनमा समावेश ग�रएको छैन । उि��खत लेखापरी�ण गदा� दे�खएका �यहोराह� स�ब�धमा काया�लय �मुख समेतका
पदा�धकारीह�सँग िमित २०७८। १०।२७ मा छलफल स�प� गरी कायम भएका �यहोराह� िन�नानुसार छन्:

२ प�रचयः
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�कारीणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय
सरकारको संचालन गन� उ�े�यले यस गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अ��त�व र सम�वयलाई
�व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको
उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त ८ वडा, ४३ सभा सद�य, १२१.५९ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ३१४०८ जनसं�या रहेको छ ।

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

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

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यस वष� �. गतवष� �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सोझै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ५६,०७,०८,३५५.५० ३९,७५,४९,२३५.१० ३९,७५,४९,२३५.१० ४६,६०,३७,२४९.०१ ४६,६०,३७,२४९.०१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क. �ाि�
(संिचतकोषमा
आ�दानी बाँ�धने)

५५,१४,६३,३८८ ३८,२०,३९,९४९.६० ० ३८,२०,३९,९४९.६० ४६,०३,१६,४९३.३० ० ४६,०३,१६,४९३.३०

११००० कर ११ ८,००,७०,४४० ७,०३,४२,२१९.१० ० ७,०३,४२,२१९.१० ५,५४,२०,८६४.६७ ० ५,५४,२०,८६४.६७

१३०००
अनुदान

४५,११,९६,१२० ३०,८६,२९,६५५ ० ३०,८६,२९,६५५ ४०,२८,३६,९७७.५० ० ४०,२८,३६,९७७.५०

संघीय सरकार १२ ४२,९०,२३,१२० २९,९४,९९,९०५ ० २९,९४,९९,९०५ ३८,८१,४७,९७७.५० ० ३८,८१,४७,९७७.५०

�देश सरकार १२ २,२१,७३,००० ९१,२९,७५० ० ९१,२९,७५० १,४६,८९,००० ० १,४६,८९,०००

१४००० अ�य
राज�व

२,०१,९६,८२८ ३०,६८,०७५.५० ० ३०,६८,०७५.५० २०,५८,६५१.१३ ० २०,५८,६५१.१३

ख. अ�य �ाि� ९२,४४,९६७.५० १,५५,०९,२८५.५० १,५५,०९,२८५.५० ५७,२०,७५५.७१ ५७,२०,७५५.७१

िवतरण गन�  बाक�
राज�व

० २५,६४,८३० ० २५,६४,८३० ० ० ०

कोषह� ९२,४४,९६७.५० १,०७,५९,३८७.५० ० १,०७,५९,३८७.५० ३४,७७,७६७ ० ३४,७७,७६७

धरौटी ० २१,८५,०६८ ० २१,८५,०६८ ४,१२,२१० ० ४,१२,२१०

संघीय, �देश
सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० १८,३०,७७८.७१ ० १८,३०,७७८.७१

भु�ानी (ग+घ) ७८,९२,६६,४४३.९५ ४५,९७,०१,४८२.४० ४५,९७,०१,४८२.४० ३२,८३,३३,७८९.८९ ३२,८३,३३,७८९.८९

ग. भु�ानी
(स��त कोषबाट)

७८,००,२१,४७६.४५ ४५,३९,१५,९४७.२० ४५,३९,१५,९४७.२० ३२,३२,०४,१११.१८ ३२,३२,०४,१११.१८

२१०००
पा�र�िमक /

१८ २५,३१,४३,५६० २२,३१,६३,६६४.२० ० २२,३१,६३,६६४.२० १८,६९,३८,७१२.५२ ० १८,६९,३८,७१२.५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सुिवधा

२२०००
मालसामान तथा
सेवाको उपयोग

१८ १४,४७,८२,३६१.४५ ७,८१,०६,६१४ ० ७,८१,०६,६१४ ६,८४,५७,६४१.७० ० ६,८४,५७,६४१.७०

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ २,२५,८७,५५५ १,९०,८५,५७६ ० १,९०,८५,५७६ ० ० ०

२६०००
अनुदान

१८ ३२,९२,००० २८,४२,३२६ ० २८,४२,३२६ ० ० ०

२७०००
सामा�जक सुर�ा

१८ ७२,४०,००० २२,४०,८६० ० २२,४०,८६० ११,४२,५८७ ० ११,४२,५८७

२८००० अ�य
खच�

१८ ७८,८५,००० ४३,७४,०६४ ० ४३,७४,०६४ १९,७२,९३० ० १९,७२,९३०

३१००० गैर
िव�ीय स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ ३४,१०,९१,००० १२,४१,०२,८४३ ० १२,४१,०२,८४३ ६,४६,९२,२३९.९६ ० ६,४६,९२,२३९.९६

घ. अ�य भू�ानी ९२,४४,९६७.५० ५७,८५,५३५.२० ५७,८५,५३५.२० ३२,८३,३३,७८९.८९ ३२,८३,३३,७८९.८९

कोषह� ९२,४४,९६७.५० ५०,९६,९२२ ० ५०,९६,९२२ २४,५९,४५८ ० २४,५९,४५८

धरौटी ० ९,१३,३१८ ० ९,१३,३१८ ८,३९,४४२ ० ८,३९,४४२

संघीय, �देश
सरकार वा अ�य
काय��म

० ० ० ० १८,३०,७७८.७१ ० १८,३०,७७८.७१

क�ी रकम
भु�ानी/दा�खला

(२,२४,७०४.८०) (२,२४,७०४.८०)

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गन�  बाक�

ङ. यो वष�को
बचत (�युन)

(२२,८५,५८,०८८.४५) (६,२१,५२,२४७.३०) (६,२१,५२,२४७.३०) १३,७७,०३,४५९.१२ १३,७७,०३,४५९.१२

च. गतवष�को
�ज�मेवारी रकम
(अ.�या)

२२,९४,९४,४२३.४५ २२,९४,९४,४२३.४५ ११,८१,३९,३६२.८३ ११,८१,३९,३६२.८३

वषा��तको बाक�
रकम (ङ + च)

(२२,८५,५८,०८८.४५) १६,७३,४२,१७६.१५ १६,७३,४२,१७६.१५ २५,५८,४२,८२१.९५ २५,५८,४२,८२१.९५

ब�क तथा नगद
बाक�

२४ १६,७३,४२,१७६.१५ १६,७३,४२,१७६.१५ २३,००,८१,८८४.६६ २३,००,८१,८८४.६६

गाँउपा�लकाले पेश गरेको िव��य िववरणमा समावेश नभएका खच� िशष�कह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

�स.नं. खच� िशष�क बजेट िनकासा/खच�

१ ३७०००११६४-एिककृत �वा��य पूवा�धार िवकास काय��म ३२३३००००. ११८६७३७

२ ३५००१०११३-िश�ा िवकास िनद�शनालय १५०००००. १३४९८८२.

३ ३१४०१०१२३-सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ११५८७२०००. ११५८६६६४४.

४ ३६५००१०४३-�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म ७५०००००. ७१२१७७९.

५ ३०७०००११४-उ�दोग, �य�टन, वन तथा वातावरण म��ालय ३००००००. ०.

६ ३५००००११४-सामा�जक िवकास म��ालय २००००००. १२८६०००.

७ ३५००००११३-सामा�जक िवकास म��ालय ६०००००. ०.

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ ३१४०००११३-आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालय ४३०००. ४३०००.

९ ३३६००१०२३- गरीबसँग िवशे�वर काय��म ५४६०००. ५२००००.

ज�मा १६३३९१०००. १२७३७४०४२.

४ आ�त�रक िनय��ण �णालीः

४.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा गरेको पाइएन
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार नगरेको
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन

खच�को संरचना तयार गरेको पाइएन
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको पाइएन
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ ख�रद अनुसार गु�योजना ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाइएन
सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण गन� गठन गरेका उपभो�ा सिमित उ� ऐनको �यव�था

अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन
वातावरण संर�णको एिककृत िदघ�का�लन योजना तयार गरेको पाइएन
म��ालयको िमित २०७३।१२।२५ को आ�थ�क कारोबार तथा खाता स�ालन स�ब�धमा थप �प� पा�रएको प�रप�को दफा १७ बमो�जम यस पा�लका तथा

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.२ सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन गरेको
पाइएन ।

स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा राखे राखेको
पाइएन ।

४.३ �मण तथा �मण खच�को अिभलेख र आ�त�रक िनय��णका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको भएतापिन म. ले. प. फाराम ९०७ र ९०८ बमो�जम
�मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख खाता राखेको पाइन ।

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

४.५ म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका बे�जुका िन�न फारामह� अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएन ◌ः

म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत
लगत, म. ले. प. फाराम ८०४ – बे�जुको काया�लयगत के���य �ितवेदन र म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख

५ कानून िनमा�ण एवं काया��वयनः

५.१ कानून िनमा�णः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा
रही िनयम िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म १६ ऐन, ७ िनयमावली, ३० काय�िव�ध ६ मापद�ड समेत ५९ कानुन एवं
काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५.२ �यायीक सिमितः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िवामद दताए भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण
अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� नभएको । यो बष� ११ वटा दता� भएकोमा ११ वटा नै फ��यौट भएका छन् ।

६ िव�ीय िववरण परी�णः

६.१ �ज�मेवारी फरक परेकोः �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन
गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �. २५५८७२४६६। ९५ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा
�.२२९४९४४२३।४५ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.२६३७८०४३।५० घटी �ज�मेवारी सरेको
स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.२६३७८०४३।५०

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

गत वष� स��तकोषको मौ�दात �. २५५८७२४६६।९५ देखाएकोमा यस वष� �. २२९४९४४२३।४५ �ज�मेवारी देखाइ �. २६३७८०४३।५० घटी
�ज�मेवारी देखाएको छ ।
अनुसूची १५ मा कोष तफ�  यो वष� �ा� रकम �. ९७४४९६७।५० देखाएको छ भने �ाि� भु�ानी िहसाब िववरणमा गत वष�को मौ�दात रमेत जोडेर �ा�
रकम भिन �. १०७५९३८७।५० देखाएको छ ।
धरौटी तफ�  यस वष�को आ�दानी �. २१८५०६८।- देखाउँदा गत वष�को �ज�मेवारी �. ९३६३६५।- समावेश गरेको छैन ।

तसथ� सु�बाट तयार भएको िव��य �ितवेदनले आ�थ�क कारोबारको यथाथ� र सिह िच�ण गरेको छैन । �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 ।

�म भौचर
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६.३
िनवृ�भरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १० अनुसार काया�लयले कम�चारीको मा�सक तलबबाट ६ �ितशतले ह�न आउने रकम क�ा गरी सोमा नेपाल
सरकारको तफ� बाट शत�ितशत रकम थप गरी कोषमा ज�मा गनु� पन� �यव�था अनुसार क�ा गरी ज�मा गनु�पन�मा यस पा�लकाले क�ा गरेको पाइएन ।

६.४
आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य
तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

७ बजेट तथा काय��मः

७.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारीः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ ।
सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान
गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी �रता देवकोटाले २०७७।३।३१ गते �.७५ करोड ९६ लाख ९८ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा
२०७७।३।३१ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।५ 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 ।

७.२ अब�डा बजेटः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार
तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� �. २
करोड ४२ लाख १० हजार अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको २०७७।६।२, १४ को िनण�यबाट पुजीगततफ�  �सँचाइ, बाटो िनमा�ण,

�सरानचोक कोट संर�ण लगायतका शीष�कमा �.१६९३३०००।- बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन�
�ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ �. १ लाख भ�दा कमको योजना 31 680000

२ �. १ लाख दे�ख ५ लाख स�मका योजना 165 41180433

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 29 13471269

४ �. १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 14 18000000

५ �. ५० लाख भ�दा मा�थका योजना 0 0

ज�मा 239 73331702

७.४ क) �े�गत बजेट र खच�ः �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस
पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास 76506555 17590879 3.88

सामा�जक �े� 295733055 240598196 53.01

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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पूवा�धार िवकास �े� 199345445 62671983 13.81

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 12750000 3466600 0.76

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 195686421 129588289 28.55

ज�मा 780021476 453915947 100

ख) चौमा�सक पँू�जगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित
िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध
गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले
िनयममा भएको �यव�था अनु�प ते�ो चौमा�सक र 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 संिघय सरकार 11896 0 0 11896 11896

२ �देश सरकार 5365 0 500 4866 3299

३ गाउँपा�लका 112206 7866 4736 99605 68866

४ कूल खच�: 129467 7866 5236 116367 84061

खच� �ितशत 6.08 4.04 89.88 64.93

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.५
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको
�यव�थापन गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक,

पुल, खानेपानी लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम �ोफाइल तयार गरेको पाइएन ।

७.६ काय��म तथा �गितः तोिकएको ल�य पुरा ह�ने गरी शत �ितशत �गित हा�सल गनु�पद�छ । काया�लयले देहायका काय��ममा शु�य �गित गरेको छ । पुरा गन� स�ने
योजनाह� मा� छनौट गरी काया��वयनमा लैजानुपद�छ । ल�य अनुसार �गित नह�ने हो भने बािष�क काय��मको कुनै औिच�य नरहने ह� ँदा पा�लकाले योजना
छनौटमा �यान पुया�उनु पद�छ । पँूजीगत काय��म तफ�  शू�य �गित भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:

काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम िविनयोजन (हजारमा) खच� खच� (%)

�सरानचोक च�पथ छेउछाउमा घाँस िवकास काय��म १,५० ० ०

कृिष िबमा काय��म २,०० ० ०

कृिष पकेट �े� �बध�न काय��म ९,०० ० ०

अपा�ता प�रचयप� निवकरण/ िवतरणका लागी घु�ती िशिवर संचालन काय��म २,५० ० ०

�सरानचोक गेट िनमा�ण पा�लेपानी हम� ८,०० ० ०

�सरानचोककोट �मारक पाक� ३४,०० ० ०

का�ेखोला लामा गाउँ जरेवर गोरेटो बाटो वडा न ४ र ५ ३,५० ० ०

सौय� उजा� जडान १५,०० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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घत� गाउँ खानेपानी ५० ० ०

बह�लवलीगाउँ खानेपानी (एक घर एक धारा) ९,२० ० ०

ब�नेत थापा कुलो मम�त १,०० ० ०

िवकासे कुलो मम�त अधुरो काम १,०० ० ०

भालाजुङ भंगेरी कुलो मम�त १,०० ० ०

गु�ङ पधेरो संर�ण ५० ० ०

अच�ले खानेपानी िनमा�ण एक घर एक धरा ३,०० ० ०

�सरानचोक च�पथ छेउछाउमा घाँस िवकास काय��म १,५० ० ०

८ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः

८.१ तलिब �ितवेदनः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ख २ तथा स�ब��धत ऐन वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा
काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी वष�भरीमा �. १३२९४७४८।- खच� लेखेको पाईयो । तलिब �ितवेदन पास गराएर मा� खच� ले�नु पद�छ ।

८.२ कम�चारी दरब�दीः कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था बमो�जम पा�लकाको
िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको दरव�दी �वीकृत भएको छ । गाउँपा�लकाबाट उपल�ध
गराइएको िववरण अनुसार गाउँपा�लका, वडा र �वा��य तफ�  गरी कूल दरब�दी सं�या ९१ रहेकोमा ४२ जना �थायी पदपूित� भइ ४९ जना �र� रहेको पाइयो ।
�र� म�ये २८ जना करार सेवाबाट पदपूित� ग�रएको छ । दरब�दी अनुसार पदपृित� नह� ँदा काय�लयको सेवा �वाहमा असर पन� भएकोले दरब�दी अनुसार
कम�चारीको पदपूित� ग�रनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.३ कम�चारी करारः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा
�यव�थापन सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन�
नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ४० जना कम�चारीह� करारमा राखी �.१००७५९०६।- खच� लेखेको छ ।

९ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता�ः

९.१ िफता� गन� बाँक� अनुदानः संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान खच�
नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था भएकोमा िन�नानुसारको िफता� भएको छः

संिघय �ोत तफ� को सस�त चालु अनुदान रकम म�ये आ�थ�क वष�को अ��यमा िफता� नभइ बाँिक रहेको रकम �. ४५९८८४२८।५० आ�थ�क वष� २०७८।
७९ मा िमित २०७८।९।१२ बाट �. ४२०००००।- र २०७८।९।१९ बाट �. ४१७८८४२८।- समेत �. ४५९८८४२८।५० िफता� दा�खला भएको छ
।
�देश �ोत तफ�  समपुरक अनुदान चालु अनुदान आ�थ�क वष�को अ��यमा खच� नभइ बाँक� रहेको �. ५००००००।- र िवगत वष� दे�ख िफता� गन� बाँिक
रहेको रकम �. २५०००००।- समेत ज�मा �. ७५०००००।- िमित २०७८।९।१२ मा िफता� दा�खला भएको छ ।

९.२ महो�सव तथा अ�य खच� भु�ानी गदा� सं�था, समूह, पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदने गरी कानून बनाएको पाइएन तर
पव�, जा�ा, या�ा, िवरामी, सं�कृित लगायतमा आ�थ�क सहायता िदने गरेको छ । कानून बनाएर मा� य�ता सहायता �दान गनु�पद�छ ।

१० स�प�� उपयोग र संर�णः

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१०.२
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, ९८ र १०४ अनुसार िवषयगत काया�लयको चल अचल स�प��, दािय�व तथा अिभलेख उ�
काया�लयह� समािहत भएका पा�लकामा �वतः ह�ता�तरण ह�नुपन� र यसरी ह�ता�तरण ह�ने स�पूण� स�प��को अिभलेख तथा �ज�सी लगत खाता
२०७५ असार मसा�त िभ� �थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११ अनु�पादक खच� 
साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका अनु�पादक �योजनमा िन�नानुसार
�.३५६९५९६ खच� लेखी भु�ानी गरेको छ। य�तो खच�मा िमत�यियता कायम ग�रनुपछ� ।

खच�को िववरण भु�ानी रकम �

�ीनाथ म�ड�ल पुजा �यव�थापन 1500000

�होसार काय��म �यव�थापन 175000

ना�र िदवस �यव�थापन 25000

वालिदवस �यव�थापन 45000

यवुा �लवलाइ खेल स�ालन �यव�थापन 200000

�ी गु� गोर�धाम पुजा �यव�थापन 1050000

प�े वाजा िवतरण 275062

भांडाकुडा िवतरण 299534

ज�मा 3569596

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ समािनकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा 
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 देहायका िव�ालयलाइ िश�क
दरव�दी पया�� नभएको भिन तलवको लािग रकम िनकासा गरेको पाइयो । आव�यक भए दरव�दी �वीकृत गन� तफ�  पहल गनु�पन�मा दरव�दीिभ� नपरेका
िश�कह�को लािग तलव भ�ा िदने गरी अनुदान उपल�ध गराएको पाइयो। य�तो अनुदान िदने काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ।

भौ न/िमित िववरण रकम

३०।२०७७।७।१ ४६ िव�ालयका िन�ज िश�क तथा सहजकता� अनुदान 890800

७०।२०७७।१०।२९ ४६ िव�ालयका िन�ज िश�क तथा सहजकता� अनुदान 866800

२१०।२०७८।३।१० ४६ िव�ालयका िन�ज िश�क तथा सहजकता� अनुदान 1591200

२२६।२०७८।३।२१ ४६ िव�ालयका िन�ज िश�क तथा सहजकता� अनुदान 1700000

ज�मा 5048800

१३ ८४,९९ २०७८-३-१० इ�टरनेट जडान तथा स�ालन 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप न�बर २.७.१३.१०(५.५)मा�यिमक िव�ालयमा इ�टरनेट जडान तथा स�ालन िशष�कमा सुचना
तथा स�ार �िव�धमा आधा�रत िश�ण �सकाइ �यव�थापन गन� िनित रहेकोले क��यटुर उपल�ध भइ स�ालनमा रहेका िव�ालयह�मा इ�टरनेट जडान गन� �ित
िव�ालय वािष�क १२ हजार (अनुसुची-१५ अनुसार),जिडत इ�टरनेट सु�क भु�ानी गन� खच� गन� र सो काय�को िनयिमत अनुगमन गन� भ�े �यव�था भएकोमा ४६
िव�ालयह�लाइ �ितिव�ालय १२ हजार का दरले �.५५२००० अनुदान िदइएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन इ�टरनेट जडान गरेको काय�स�प� �ितवेदन
पेश नगरेकोले काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

५५२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ काय�स�प� �ितवेदन 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५(२) अनुसार कुनै िनमा�ण काय�स�प� भएपिछ साव�जिनक िनकायका �मुखले �य�तो िनमा�ण काय� �वीकृत
ड� इ� िडजाइन वा �पे�सिफकेशन बमो�जम भए नभएको एिकन गन� �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचबुझ गराई काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लकाले ससत� अनुदान अ�तग�त परोपकार आदश� मा�यिमक िव�ालयलाइ नमुना िव�ालय भौितक पुवा�धार िवकासका लागी उपल�ध गराएको
�.१५२००००० िनकाशा िदएको रकमको िनमा�ण काय� स�प� गरी काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको दे�खएन । तोिकएको समयमा काय�स�प� ग�र
�ािव�धकबाट नापजाँच गरी भौितक िनमा�ण काय�स�प� भएको काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु� पन� �.

�.स भौ.न./िमित िव�ालयको नाम रकम

1 १५।२०७८।३।१९ परोपकार आदश� मा�यिमक िव�ालय 10000000

2 १०३।२०७८।३।१९ परोपकार आदश� मा�यिमक िव�ालय 5200000

ज�मा 15200000

१५,२००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ ८१ २०७८-२-२४ पा�पु�तक अनुदान 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप न�बर २.७.१३.३(३.२) क�ा ११-१२ मा अ�ययनरत िव�ा�थ�ह�का लािग पु�तकालयमा
आधा�रत ह�ने पा�पु�तक उपल�ध गराउन िव�ालयलाइ अनुदान िशष�क अ�तग�त �थािनय तहले सामुदाियक मा�यिमक िव�ालयमा क�ा११-१२ मा
अ�ययनरत िव�ा�थ�ह�लाइ पु�तकालयबाट नै पु�तक लैजाने �याउने ग�र �यव�थापन गन� �ित िव�ालय वािष�क ५० हजार का दरले िव�ालयलाइ एकमु�ट
अनुदान उपल�ध गराउने तथा यो रकमबाट पा�पु�तक र ��वकृत पा��ममा भएको वा पा��म िवकास के��ले स�ब��धत क�ाका लािग भनेर ��वकृत ग�र
साव�जिनक गरेको स�दभ� सुिचभ�दा बािहरका पु�तक/प�पि�काह� ख�रद गन� पाइने छैन भ�े �यव�था भएकोमा सो अनुदानबाट कुन-कुन काय�मा खच� ग�रयो
यिकन ह�न सकेन यिकन ग�र �माण पेश गनु�पन� �.

�.स िव�ालयको नाम अनुदान रकम

1 च�पावित मा.िव 50000

2 जन�योित मा.िव 50000

3 जनक�याण मा.िव 50000

4 महे���लला मा.िव 50000

5 म�ड�ल मा.िव 50000

6 परोपकार आदश� मा.िव 50000

7 संसा�र महे�� मा.िव 50000

ज�मा 350000

३५०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ आ�त�रक आय 

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

िशष�क असुली रकम दा�खला रकम

भुमीकर/मालपोत कर ६५७०६८.१३ ६५७०६८

घरवहाल कर ५९५०४० ५९५०४०

अ�य कर ७३१७२४ ७३१७२४

न�सापास द�तुर ६३२१७५ ६३२१७५

�सफा�रस द�तुर १०६८७४३.५ १०६८७४३.५

�यि�गत घटना दता� द�तुर ६७२६५७ ६७२६५७

�यवसाय र�ज�ट� ेशन द�तुर ६९४५०० ६९४५००

ज�मा ५०५१९०७.६३ ५०५१९०७.६३

१७ खरीद �यव�थापनः 
िनमा�ण �यवसायी बाट ग�रएको केही काममा गुण�तर प�र�ण गरेको पाइएतापिन उपभो�ा सिमितबाट गरेको काममा गुण�तर प�र�ण गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ कोिभड �यव�थापन 

यस कोषमा गतवष�बाट �ज�मेवारी स�र आएको �.१०१४४२० र यसवष� थप भएको �.९०००००० समेत �.१००१४४२० आ�दािन भएकोमा �.५०२४९४२
खच� भइ �.५०६६९१९ वांक� रहेको छ।उ� �े�ताको लेखाप�र�णबाट िन�न काय�मा खच� भएको छ।

�.स खच� िशष�क खच� रकम

1 कम�चारी �ो�साहन भ�ा २७९६०५८

2 उ�ार राहत तथा पुन�थापना खच� ६१२८८४

3  औष�ध ख�रद ६०००००

4 अनुगमन तथा मु�यांकन ५१३४००

5 काय��म स�ालन ९९८७८

6 पािन िवजु�ल तथा िविवध ४०२७२२

7 ज�मा ५०२४९४२

१९ ५ २०७७-७-२ दोहोरो भाडा भु�ानी 
िवदेशबाट आएका कोरोना सं�िमतलाइ �याउनको लािग मा�सक �.१३५००० का दरले भु�ानी गन�ग�र �सरानचोक गा.पा वडा.न.४ व�ने नारायण सुनारसंग
स�झौता भइ २०७७ साल �ावण,भा� तथा आ��वन १० गते स�मको स�झौता अनुसार कुल �.३१५००० भौ.न १।२०७७।६।२२ मा भु�ानी भइसकेपछी
िनजसंग पुन २०७७।६।६ मा १ मिहनाको लािग मा�सक �.९५००० िदने ग�र स�झौता भइ यस भौचरबाट �.९५००० भु�ािन भएको छ।यस भौचरबाट
आ��वन ६ गतेदे�ख १० गतेस�म िदन ५ दोहोरो भु�ानी भएको ह�दां मा�सक �.१३५००० ले ह�ने �.२२५०० मा अि�म कर �.२२५० क�ी ग�र दा�खला
भइसकेकोले वांक� �.२०२५० असुल ग�र वे�जु दा�खला गनु�पन� �.

२०,२५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० �वा��य तफ� ः 
औषधी ख�रदः – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा २० लाख �पैयाँस�मको औष�धज�य मालसामान उ�पादकले
राि�� य �तरको समाचार प�मा सूचना �काशन गरी तोकेको िब�� मू�यमा सोझै ख�रद गन� सिकने तथा िनयम ८४ मा ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� िशलव�दी
दरभाउप�को मा�यमवाट ख�रद गनु�पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा �.१४१११४३।सोझै फरक फरक स�लायस� बाट र पि�कामा उ�ेखीत दरको
आधारमा �.१४६४७२५। गरी ज�मा �.२८७५८६८। को औष�ध खरीद गरेको छ। यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार छन् ।

आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिट�फइड ह�नुपन�, औष�धको उ�पादन िमित, �याच नं र �याद समा� िमित उ�ेख गरी स�ब��धत िवषय िव�बाट
मुचु�का उठाई रा�ने नगरेको कारण संझौतामा औषधीको अव�ध क�तीमा १८ मिहनाको ह�नुपन� भिन उ�ेख भएअनुसार औषधी �ा� भए नभएको एिकन
नभएको,
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र अ�य�वाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको,
पा�लका मातहत ह�ता�तरण गरी पठाएका औषधीह�को सदपुयोग स�व�धमा अनुगमन नभएको,

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ मू�य अिभबृि� करः 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ ग मा सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पूण� वा आिशंक �वािम�व भएको संघ सं�थाले ठे�का स�झौता
वा करार अ�तग�त आपूित� ह�ने व�तु वा सेवा वापतको रकम स�ब��धत ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गदा� िनलाई भु�ानी गन� कर रकमको (तेईसौ संसोधन
२०७८/२/१६ प�चात) तीस �ितशतले ह�न आउने रकम िनजको नामबाट स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा गरी बाँक� रहने कर वापतको रकम मा� भु�ानी गनु�
पन� �यव�था रहेको छ । िन�न िनमा�ण �यवसायी तथा आपूित�कता�लाई स�झौता रकमको भु�ानी िददा तीस �ितशतले ह�ने रकम क�ा नगरी पूरै रकम भु�ानी
िदएको दे�खएकोले िनयममा �यव�था भए बमो�जम उ� रकम राज�व िशष�कमा ज�मा भएको वा कर रकम समायोजन भएको �माण पेश गनु�पन� �.

�स.नं. गो.भौ.नं.र िमित ठेकेदार वा आपूित�कता� भु�ानी �. मू.अ.कर �. मू.अ.कर �. (३० �ितशत)

१ ३२९-०७८/३/३० अज�ता सोलुस�स �ा.�ल.(६०४२२७८६५) 671559 ८७३०२.६७ 26190

२ ३२८-०७८/३/३० अिभय�ता सोलुस�स �ा.�ल.(६०४२२७८७८) 741732 83899.89 25170

३ ३२७-०७८/३/३० डेभलपमे�ट िभजन क�स�टे�ट �ा.�ल. 699244 90901.72 27270

ज�मा 78630

७८,६३०

२२ ख�रद काय�ः

२२.१ परामश� स�व��ध काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२४ अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम स�प� भएको काय� साव�जिनक िनकायले
�वीकार गरेपिछ आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, सेवा �दायक वा परामश�कदातालाई करारका शत� वमो�जम अ��तम भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । आ�थ�क वष�
२०७५/७६ मा स�झौता गरेर सोही वष�मा काय�स�प� गन� गरी स�झौता भएका तप�सलका काय� सो वष�मा काय�स�प� ह�न नसक� आ.व.२०७७/७८ मा दईु
वष�पिछ काय� स�प� भएको छ । कोिभडको कारण र समयको अभावले स�प� गन� न�सकएकोले स�व��धत परामश�दातालाई आगामी आ.व.मा स�प� गन� गरी
काय�िव�ध थ�ने िनण�य गाउँसभामा पेश गन� िनण�य आ.व.२०७७/७८ मा भएको दे�ख�छ ।गाउँसभाबाट �याद थप भएको िनण�य र परामश�दातालाई काय�स�प� गन�
�याद थप भएको जानाकारी प� िदएको दे�खदनै । यसरी आ�थ�क वष� २०७५/७६ मा स�प� गनु�पन� काय�लाई २ वष�पिछ �याद थपको िनण�य र �याद थप भएको
जानाकारी प� वेगर भु�ानी गनु� उपय�ु दे�खदनै। गाउँपा�लका सडक यातायात गु� योजना िनमा�ण र गाउँपा�लकाको �ोत न�शा�न, संकलन तथा अिभलेख
िनमा�ण आ.व.२०७७/७८ मा स�प� भएपिन अिभय�ता सोलुस�स �ा.�ल. को गाउँपा�लका िड�जटल �ोफाईल िनमा�ण काय� आ.व.२०७७/७८ स�म स�प� तथा

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�याद थप भएको दे�खदनै । तोिकएको समयमा स�झौता अनुसार काय� नगन� परामश�दातासँग स�झौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी �ित िदन स�झौता
रकमको ०.०५ �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� �लएर काय�स�प� गराउनु पन�मा आ.व.२०७७/७८ मा स�प� गन� गरी काय�िव�ध थ�ने िनण�यको आधारमा भु�ानी
गन� काय� कानूनस�मत भएको दे�खएन । िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार ग�रनुपद�छ ।

भौ.नं. र िमित परामश�दाता काय�योजना स�झौता
िमित

काय�स�प�
गनु�पन�
िमित

काय�स�प�
िमित

स�झौता �.

(मूअकर
बाहेक)

यस वष�
भु�ानी
�.

३२९-०७८/३/३० अज�ता सोलुसन
�ा.�ल.वाने�वर

गाउँपा�लका सडक यातायात गु�
योजना िनमा�ण

10/27/2075 3/30/2076 3/4/2078 849000 671559

32७-०७८/३/३० डेभलपमे�ट िभजन
क�स�टे�ट �ा.�ल.

गाउँपा�लकाको �ोत न�शा�न,

संकलन तथा अिभलेख िनमा�ण

10/29/2075 3/30/2076 1/2/2078 884000 699244

३२८-०७८/३/३० अिभय�ता सोलुस�स
�ा.�ल.

गाउँपा�लकाको िड�जटल �ोफाईल
िनमा�ण

10/27/2075 3/30/2076 2078/3/ 1641000 741732

ज�मा 3374000 2112535

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२.२ ३२५ २०७८-३-३० िडिपआर काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२४ अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम स�प� भएको काय� साव�जिनक िनकायले �वीकार
गरेपिछ आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, सेवा �दायक वा परामश�कदातालाई करारका शत� वमो�जम अ��तम भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ। खहरे �स�ले भंगेरी
झारगाउँ पािटभ��या� िच�लेटी सडक आयोजनाको लागी १५ िक.िम. सडकको लागी मौजुदा सूचीमा रहेका परामश�दाता म�ये ३ वटा परामश�दाताबाट �ािव�धक
र आ�थ�क ��ताव माग गरी मू�या�न गदा� �.१२,३९,६१०.०० मा आर.�यवु क��ट��सन ए�ड क�स�टे�ट �ा.�ल.लाई काय� गन� गरी काया�देश िदईएको छ ।
�सरानचोक रणिनितक सडक िडिपआर काय�को लागत अनुमान १५ िक.िम. सडकको लागी �ित िक.मी. �.८२,८४५.७२ रहेको छ । आर.�यवु क��ट��सन
ए�ड क�स�टे�ट �ा.�ल.ले १४ िक.मी.सडक िनमा�ण काय�को �.१२,३९,६१०.०० दररेट पेश गरेको छ । उ� पेश गरेको दररेट अनुसार �ित
िक.िम.�.८८,५४३.५७ दर रहेको दे�ख�छ । पेश गरेको दररेट �वीकृत लागत अनुमानको दररेट भ�दा �ित िक.मी.�.५,६९७.८५ अथा�त ६.४३ �ितशत बढी
दररेट रहेको छ । लागत अनुमान भ�दा बढी दररेट पेश गन� परामश�दाताको ��ताव �वीकृत गरी काय� गराई १४.६४४ िक.मी.सडकको �ित
िक.िम.�.८२,६४०.६७ का दरले ज�मा �.१२,१०,१९०.०० भु�ानी भएको छ । लागत अनुमान भ�दा बढी दररेट पेश गन� परामश�दाताको ��ताव �वीकृत गन�
काय� साव�जिनक ख�रद ऐन िनयमावली अनुसार भएको दे�खएन । ��ताव �वीकृत गदा� ऐन तथा िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार ग�रनुपद�छ ।

२३ ठे�का �यव�थापनः

२३.१ धरौटी क�ा गनु� पन�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३(४) साव�जिनक िनकायले उपिनयम (१) बमो�जम भु�ानी गदा� �रटे�सन मनी वापत
रिनङ वा अ�य िबल वा िबजकमा उि��खत रकमको पाँच �ितशत रकम क�ा गरी रा�नु पन� �यव�था छ ।िन�न योजनाह� स�प� भएका र भु�ानीमा ५℅

धरौटी रकम क�ा गनु� पन�मा क�ा नग�रएबाट भिव�यमा मम�त स�भारको लािग बजेट नह�ने ह�दा िनयमावलीको पालना तफ�  पा�लकाको �यान जानु पद�छ ।

भौ.िमित योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी भु�ानी रकम धरौटी रकम

13-077/7/3 वडा नं.४ सडक �तरव�ती काय� ओम िनमा�ण सेवा 1555438 68834

12-077/7/3 वडा नं.१ सडक �तरो�ती योजना हरमटारी िड एस क����सन �ा.�ल 3090207 137293

ज�मा 206127

�म भौचर
न�बर
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२३.२ बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा (१) ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल
िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताब (मेजरमे�ट वुक) मा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारम भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ ।
िन�न योजनाह�मा नरम माटो का�ने काममा नापी िकताबमा उ�ेख गरीएको भ�दा बढी प�रमाणको भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी रकम संब��धत िनमा�ण
�यवसायी सँग असुल गनु� पन� �.

योजनाको नाम िनमा�ण
�यवसायी

नािप िकताबमा उ��खीत
प�रमाण

भु�ानी
प�रमाण

बढी भु�ानी
परीमाण

दर बढी भु�ानी (मु.अ.कर
समेत)

वडा नं ३ सडक
�तरो�ती

बाबा क����सन 6584.82 6942.84 358.02 51.1 20673

वडा नं ४ सडक
�तरो�ती

ओम िनमा�ण
सेवा

1529.6 1716.93 187.33 100 21168

ज�मा 41841

४१,८४१

२३.३ बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा (१) ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिनङ िबल वा अ�य कुनै िबल
िबजकको भु�ानी गदा� �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताब (मेजरमे�ट वुक) मा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�स�पादनको आधारम भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ ।
वडा नं.७ को रोड इ��ुभमे�ट काय� �.३२७०९८२.७४ �याद थप समेत िमित २०७८।१।३१ स�ममा स�प� गन� गरी पारस िनमा�ण सेवा सँग िमित २०७७।२।
१८ मा स�झौता भएको �थयो ।भौ.१०१-०७८।१।२८ बाट �.३६२९७०००। भु�ानीमा १.५×१×१ को २७ थान जा�लमा २१६ वग� िमटर को �यािवन
जा�लको भु�ािन ह�नु पन�मा २४३ वग� िमटर भु�ानी भएको पाइयो । २७ वग� िमटर �ित वग� िमटर �.६२३ का दरले मु.अ.कर समेत �.१९००८। बढी भु�ानी
भएकोले बढी भु�ानी रकम असूल गरी दा�खला गनु� पन� �.

१९,००८

�म भौचर
न�बर
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२३.४ मू�य अिभवृि� कर दा�खला नगरेकोः मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६(ग) वमो�जम सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पूण� वा आिशंक
�वािम�व भएको संघसं�थाले ठे�का वा करार अ�तग�त आपूित� ह�ने व�तु वा सेवा आपूित� वापतको रकम स�ब��धत ठेकेदार वा आपूित�कता�लाई भु�ानी गदा�
िनजलाई भु�ानी गन� कर रकमको ५० �ितशतले ह�न आउने रकम िनजको नामबाट स�ब��धत राज�व िशष�कमा ज�मा गरी बाँक� रहने कर वापतको रकम मा�
भु�ानी गनु�पन� �यव�था छ । देहायअनुसारका भु�ानीमा काया�लयले मु.अ.कर क�ा नगरी भु�ानी िदएकोले कर समायोजनको �माण पेश गन� अ�यथा उ� रकम
असुल गनु�पन� �.

गो.भौ.|िमित फम�को नाम कूल भु�ानी रकम मु.अ.कर रकम ५०% ले ह�ने मु.अ.कर रकम

12/27/2077 रे�मी ए�ड िवगु हाडवेयर �ा.�ल 1665539 191610 95805

53-077/12/27 �लोवल क��यटुर ए�ड इले�ट� ोिनक से�टर 779248 89648 44824

ज�मा 140629

१४०,६२९

२३.५ पूव� िनधा�रीत �तीपूत�ः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ (क) आपूित�कता�, परामश�दाता, सेवा �दायक वा िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको
कारणले ख�रद स�झौता बमो�जमको काम सो स�झौतामा तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई स�झौता रकमको दश
�ितशतमा नब�ने गरी साधारणतया �ित िदन स�झौता रकमको शु�ा दशमलब शु�ा पाँच �ितशत पूव� िनधा��रत �ितपूित� �लनु पन� �यव�था छ । वडा नं.१ सडक
�तरो�ती योजना �.३१०२८१५.५८ (मु.अ.कर समेत)मा हरमटारी िड.एस.क����सन �ा.�ल गन� िमित २०७७।४।१७ स�ममा स�प� गन� ग�र िमित २०७७।
२।७ मा स�झौता भएको �थयो ।समयमा काम स�प� नभएकोले िमित २०७७।६।३० स�म �याद थप भएको �थयो ।पा�लकाबाट सो काय�को अ��तम िवलको
भु�ानी भौ.१२-०७७।७।३ मा �.३०९०२०७। भु�ानी भएको छ । योजनाको �याद थप अव�ध समा� भएको २ िदन पछी भु�ानी िददा पूव�िनधा�रीत �ितपूत�
�लएको पाइएन। कबोल अंक �.३०९०२०७।को �ितदिन ०.०५℅ले २ िदनको ह�न आउने �.३०९०। पुव�िनधा�रीत �ितपूत� असुल गनु� पन� �.

३,०९०

�म भौचर
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२३.६ न�फाइलर ◌ः 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 �.७७३०८७।समेत
�.६७१९९०७। िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन फम�ह� न�फाईलर रहेको तथा कर िवजक हातले लेखेको पाइयो ।उ� फम�ह�को कर समायोजन
िववरण पेश गनु�पन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �यान नं भु�ानी रकम मु.अ.कर न�फाइलर

12-077/7/3 हरमटारी िड.एस.क����सन �ा.�ल 607783441 3090207 355511 2077/M/7

101-078/1/28 पारस िनमा�ण सेवा 30015544 3629700 417576 2078।M/2 (कर िवजक न�बर समेत हातले लेखेको)

ज�मा 6719907 773087

७७३,०८७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ �िश�ण भ�ा बढी भु�ानी 
ग�डक� �देश को खच�को मापद�ड २०७५ िनयम ६ को ४ मा ता�लम के��ह�वाहेक अ�य िनकायबाट स�ा�लत सव ै�कारका ता�लमका �ोत�यि�/�िश�कको
पा�र�िमक अ�धकृत �तरको ता�लममा �ज�ा तथा �थािनय�तरमा काय�प� वापत �.१००० र क�ा स�ालन वापत �.८०० पाउने �यव�था रहेको छ।
पा�लकामा मेलिमलाप कता�ह�को लािग आधारभुत पुनता�जगी स�ब��ध िमित २०७८।१।१० दे�ख िमित २०७८।१।१५ गते स�म ६ िदव�सय अिभमुखीकरण
�िश�ण काय��म मा �ोत �यि�ह�लाइ िनयममा भएको �यव�था भ�दा बढी ह�नेग�र भु�ानी िदएको पा�र�िमक रकम स�ब��धतबाट अशुल ग�र स��त कोषमा
दा�खला गनु�पन� �.

भौ.न/िमित नाम थर क�ा सं�या काय�प� िनमा�ण तथा ��तुित 

वपत भु�ानी ह�नुपन�
काय�प� िनमा�ण तथा ��तुित 

वपत कर क�ी ग�र भु�ानी भएको
बढी भु�ानी भएको

२९९।२०७८।३।२३ �िवण नािपक ८ १४४०० २०४०० 6000

िवमल �वाली ८ १४४०० २०४०० 6000

स�तोष रानामगर ८ १४४०० २०४०० 6000

ज�मा 18000

१८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ 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� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन�
�यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन�
नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नअपनाइ िन�नानुसार सोझै ख�रद गरी भु�ानी
गरेको रकम िनयम स�मत नभएको �.

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

३६०।२०७८।३।२९ उ�जवल �टेशनरी ए�ड स�लायस� मसल�द सामा�ी 427060

२६१।२०७८।३।२० देवकोटा छापाखाना तथा �याग ि��ट मसल�द सामा�ी 196394

२४४।२०७८।३।१७ िदपक �याग �टोर �याग 431886

३३९।२०७८।३।२७ �सताराम झोला कारखाना �याग 200010

३२०।२०७८।३।२५ �सताराम झोला कारखाना �याग 159104

२८६।२०७८।३।२२ �ाइट िमिडया �ा�ल डकुमे�ट� ी तयार 698340

ज�मा 2112794

२,११२,७९४

२६ िविवध तफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np32 of 54

२६.१ भैसी पकेट काय��मः पा�लकाले वडा नं.१,२ र ३ मा भैसी पकेट काय��म अ�तग�त पा�लकाका २० कृषकलाई �ित कृषक �.११००००। का दरको
२१०००००। का भैसी खरीद गरी िवतरण गरेको छ । कृषक र पा�लका िवचको संझौतामा उ�े�खत िन�न सत�रह� पुरा भए नभएको साथै कृषकले पालना गरे
नगरेको अनुगमन गरेको पाइएन । पा�लकाबाट ठूलो रकममको अनुदान उपल�ध गराउँदा कृषकको साझेदारी गराइ कृषकलाई अपन�व, लगानी र �ज�वेवार
बनाउनु पन�मा सो नगरी शत �ितशत अनुदान उपल�ध गराएको पाइयो ।

िवतरण ग�रएको भैसी कृषकले क�तीमा ३ वष� स�म बेच िवखन गन� नपाउने ।
भैसी �ा� कृषकले उ� सत�ह� पालनागन� �ममा ितन वटा दधुालु भैसी अनुगमनको �ममा नदे�खएमा वा सिचव, जन�ितिन�ध र पशु सेवा शाखाको
संय�ु टो�लले िनण�य गरी दो�ो िकसानलाई ह�ता�तरण गन� स�ने
ख�रद ग�रएको भै�स सँगै घरमा रहेको क��तमा ३ ओटा भैसीको अिनवाय� िवमा गनु� पन� भनेकोमा �माण पेश नभएको
िवत�रत भैसी अनु�पादक भएमा पशु शाखाको �ितिन�ध�वमा अनुगमन गरी अनु�पादक ठहरीएमा सो भै�स हटाइ सोही मु�य बराबरको भैसी ख�रद गनु� पन�
।

२६.२ �ज�सीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन, २०७६ को िनयम २८(१) मा �ज�सी सामान खरीद गरेकोमा खरीद गरेको ७ िदन िभ� �ज�सी दा�खला
गनु� पद�छ ।पा�लकामा िविभ� शाखाह�मा ख�रद ग�रएका �ज�सी सामानह� पा�लकाको मुल �ज�सी खातामा दा�खला गनु� पन�मा शाखाह�मा दा�खला गरेको
पाइयो । �ज�सीलाई �यव�थीत गन� मुल �ज�सी खातामा दा�खला गरी �यव�थीत गनु� पद�छ ।

२६.३ �धानम��ी रोजगार काय��मः कामका लागी पा�र�िमकमा आधा�रत सामुदाियक आयोजना (स�ालन तथा �यव�थापन) काय�िव�ध, 2076 को िनयम 21(1)

�थानीय तहले �िमकको �याला स�व��धत रोजगार उपभो�ा सिमितको िनवेदन र हा�जरी िववरण तथा �ािव�धक �ितवेदनको आधारमा स�व��धत वडा
अ�य�को �सफा�रस बमो�जम �मीकको बैक खातामा ज�मा ग�र भु�ानी गनु� पन� �यव�था भएता पिन पा�लकाले �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त
�मीकलाई पारी�िमक भू�ानी गन� उपभो�ा सिमितको खातामा मा �.१६६३१३१। दा�खला गरेको पाइयो । िनयमको �यव�था अनु�प पारी�मीक बैक खाता
माफ� त िवतरण गन� तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६.४ मेडपा काय��मः काय� संचालन िनद�िशका २०७७ को बुदा नं.७.१.१५ मा ७ काय� िदन भ�दा बढी अव�धको ता�लममा आव�धक �पमा �ोत �य��को �यव�था
गनु� पद�छ ।२०७७।१२।२८ दे�ख २०७८।१।२६ स�म डलकुसन स�ब�धी एडभा�स �सप िवकास ता�लम संचालन गरेकोमा �िश�ाक पशुपित गु�ङ (कँुबर)

लाई१२० क�ाको �.१५००। का दरले कर पछी �.१५३०००। भु�ानी िदएको छ । आव�धक �पमा पारी�िमक तोक� िनयिु� गरी खच� िमत�यही बनाउनु
पन�मा दिैनक क�ा स�ालन �िश�ण बढी खच� गरी पा�लकालाई �ययभार पारेको पाइएकोले िनयमको खच� िमत�ययी ह�ने गरी काय��म स�ालन ग�रनु पद�छ ।

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

�
सं

काय��म कामको
िववरण

भु�ानी
रकम

मु.अ.कर
भु�ानी

ह�नु पन� मु.अ.कर
भु�ानी

बढी भु�ानी मु.अ.कर �मदान
पिछ

१ नयाँसाघु जे� नाग�रक जमघट के�� भवन
िनमा�ण

इ�ा खरीद 980084 17956 11971 5985

ज�मा 5985

५,९८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ ननफाईलरः 
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 भु�ानीमा मू.अ.कर िदएकोमा लेखापरी�ण
अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । �रतपूव�कको कर िबजक वेगर भु�ानी िदएकोले मू.अ.कर समायोजन गरेको �माण पेश
ह�नुपन� �.

गो.भौ.नं. र िमित भु�ानी पाउनेको नाम िवजक नं र
िमित

िवजक मू�य (मूअकर
समेत)

मूअकर
रकम

ननफाईलर
िमित

४२-०७८/१/१० सवम ए�ड अमर क��ट��सन 11-078/1/8 495635 55869 078/M/1

४३-०७८/१/१० हरामटारी िड.एस.क��ट��सन
(६०६६८३४४१)

4-078/1/8 495004 55769 077/M/7

३२१-०७८/३/२९ ल�मी फिन�चर शो�म (३०२३४२४७५) 177-078/3/21 406800 46800 078/M/3

३२४-०७८/३/३० नव �भात िनमा�ण सेवा (६०४३७७८६३) 29-078/3/25 583771 67159 077/M/10

ज�मा 1981210 225597

२२५,५९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ समानुपाितक क�ी नगरेकोः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को िबल भु�ानी िदँदा लागत अनुमानमा
रहेको मु�य अिभबृि� कर, ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम र जनसहभागीताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनु पन� �यव�था छ ।गाउसभामा ��तुत नीित
काय��म तथा बजेट २०७७।७८ मा िवकास योजनाह�मा लागत जनसहभािगता वापत �थानीय उपभो�ाबाट १० �ितशत नगद लागत सहभािगता अिनवाय�
�यहोनु�पन� उ�ेख रहेको छ । जस अनुसार िन�न िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमित र पा�लकाले �यहोन� अंश उ�ेख नगरी स�झौता
भएको दे�ख�छ । िनमा�ण काय� स�प� भएका तप�सलका योजनाह�मा अनुपाितक क�ी नगरी भु�ानी गरेको दे�खएकोले देहायअनुसारको रकम असूल ह�नुपन� �.

�स.नं. भौ.नं. र िमित योजना काय�स�प� रकम �मदान �ितशत अनुपाितक क�ी

१ ३-०७७/६/२९ वेलवोट जौवारी डाँडागाउँ बाटो 315962 10 31596

२ ६-०७७/७/१ भलामडाडा गोरेटो बाटो िनमा�ण 260701 10 26070

ज�मा 576663 57666

५७,६६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० हेभी इ��वपमे�टको �योगः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर,

ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको �ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को
समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई
�य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा
सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइयो । तर िनयमावलीको �यव�था अनुसार स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई
नगर काय�पा�लकाको काया�लयबाट सहमित �लएको पाइएन । िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।हेभी ई��वपमे�ट �योग भएको केही योजनाह�
िन�न रहेका छन् ।

भौ.नं. र िमित योजनाको नाम िवल रकम हेभी मे�सनमा खच�

१३६-०७८/३/३ िच�डे ओ�ले सडक नया ट�याक 413629 369096

१५४-०७८/३/९ चु�लडाडा हाउडी टोल नया ट�याक 576324 576324

१५८-०७८/३/१४ धमा�वती घाटको मरानघाट जाने बाटो 192265 169193

१६७-०७८/३/१६ घाटी पहरा खेलकुद मैदान िनमा�ण 330370 287817

१९२-०७८/३/२० �याखक�  िगरी टोल सडक िनमा�ण 156024 136521

२००-०७८/३/३० िच�लेटी क�दङु सडक नया ट�याक 388906 346126

३०६-०७८/३/३० िच�लेटी लाङदी सडक मम�त तथा ��रो�ती 435831 496981

ज�मा 2493349 2382058

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ ४५ २०७८-१-१२ उपभो�ा सिमितको िवल िवजकः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले �ािव�धक मू�या�न िबल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य
कागजात समुदाय वा सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराई पेस गनु�पन� �यव�था छ ।देउित खेल भल िनय��ण जौवारीको नापी िकतावमा 110mmHDPE

6kgf/cm2 पाईप १० िमटर �योग भएको दे�खएकोमा उपभो�ाले पेश गरेको िवजकमा उ� पाईप ख�रद गरेको दे�खएन ।पाईप १० िमटरको �.७४७.७३ का
दरले ज�मा �.७४७७.०० को ख�रद गरेको िवजक �माण पेश गनु�पन� �.

७,४७७

३२ लाभ�ाही समुदायबाट ख�रदः

३२.१ 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�ी गरेको छ� ैन । तसथ� उ� कर असुल ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित िववरण करको िक�सम भु�ानी �. कर क�ी गनु�पन�

५६-०७८/१/१५ मसानघाट ट� �ट िनमा�ण वहाल कर(१०%) 50000 5000

१६१-०७८/३/१५ काउलेब�े ई��कौरी सामुदायीक भवन वहाल कर (१०%) 65000 6500

१६१-०७८/३/१५ काउलेब�े ई��कौरी सामुदायीक भवन साासु कर (१%) 6000 600

१९१-०७८/३/२० नयावजार साव�जिनक शौचालय िनमा�ण काय� वहाल कर (१०%) 25000 2500

ज�मा 14600

१४,६००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२.२ लागत अनुमानः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा िनमाण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� िनयम ९ को अ�धनमा रही गनु�पन� �यव�था
छ । �ज�ा दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गरेर �वीकृत लागत अनुमानको आधारमा खच� गनु�पन�मा लागत अनुमान तयार नगरी काय� गरेको दे�खयो ।
यसरी लागत अनुमान नै तयार नगरी ग�रएको खच� िनयमस�मत नदे�खएको �.

�स.नं. गो.भौ.नं.र िमित योजनाको नाम काय�स�प� रकम भु�ानी रकम

१ १७-०७७/११/१९ सतह �संचाई मम�त जौवारी 111075 97716

२ ३२-०७७/१२/१० बािनयाटार �संचाई योजना 1072540 478237

३ ३२२-०७८/३/२९ उ�ोग �ाम िडिपआर 995667 995967

ज�मा 2179282 1571920

१,५७१,९२०

३२.३ स�झौता भ�दा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै
िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन�
उ�ेख छ । �सएलआरिप, गाउँपा�लका र उपभो�ा सिमित िबचको साझेदारीमा ि�प�ीय स�झौता गरी भु�ानी भएको छ ।संझौता अनुसार गाउँपा�लकाको अंश
मा� भु�ानी गनु�पन�मा पा�लकाले �यहोन� अंश भ�दा बढी भु�ानी भएको छ । तप�सलका सं�थाह�लाई बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

�स.नं. भौ.नं.र िमित सं�थाको नाम िवल रकम पा�लकाको अशं भु�ानी
भएको �.

भु�ानी
ह�नुपन� �.

बढी
भु�ानी �.

१ १४५-०७८/३/८ िम�लजुली द�लत आरन समुह 1153943 45.9(�ितशत) 592500 529660 62840

२ १४५-०७८/३/८ िम�लजुली दनुा टपरी उ�पादन समुह 1487847 47.5(�ितशत) 729000 706727 22273

३ १४५-०७८/३/८ वुवाआमा कृषक समुह 437502 44.83(�ितशत) 223400 196132 27268

२०४,१९९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ १४५-०७८/३/८ दरौदी िम�लजुली दालमोठ समुह 270634 45(�ितशत) 132660 121785 10875

५ १४५-०७८/३/८ कुटानी िपसानी िमल समुह 187498 45(�ितशत) 99000 84374 14626

६ १४५-०७८/३/८ ई��ेनी कुटानी िपसानी िमल 187498 45(�ितशत) 99000 84374 14626

७ १४५-०७८/३/८ मु��लम मिहला समुह 370307 45(�ितशत) 194490 166638 27852

८ १४५-०७८/३/८ गौरीशंकर मिहला समुह 194127 45(�ितशत) 99000 87357 11643

९ १९८-०७८/३/३० �वारा सघन गाउँ िवकास तथा वडी �वारा
पिहरो िनय��ण

1365142 44(�ितशत) 610918 600662 10256

१० ७६-०७८/१/२० खमारी सामुदायीक भवन सिमित 438677 384535 386475 384535 1940

ज�मा 204199

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ दा�खला गनु�पन�ः 
माटो ख�े काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको
भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।
DOR equipment Hire Rate को न�स� अनुसार Hydrolic Excavator �ित घ�टा �.१८०० दर रा�नुपन�मा �.२१०० दर राखेको कारणले दररेट बढन
गएको छ । यसरी बढी दरको न�स�को कारणले बढी भु�ानी भएको रकममा जन�मदान क�ी गरी बाँक� रकम असुल गनु�पन� �.

�स.नं. गो.भौ.नं र िमित योजनाको नाम ख�े काय� भु�ानी
दर

ह�नुपन�
दर

कामको
परीमाण

पा�लकाको
अशं

बढी भु�ानी

१ ३७-०७८/१२/२६ मोटरबाटो मम�त तथा
सरसफाई

नरम माटो 69.74 43.81 1869.2 76.46 37058

कडा माटो 85.04 53.76 2803.8 76.46 67057

२ ३८-०७८/१२/२६ रंगशाला िनमा�ण तथा स�भार नरम माटो 69.74 43.81 701.4 75.23 13682

कडा माटो 85.04 53.76 957.1 75.23 22522

नरम
च�ान

156.93 95.12 95 75.23 4417

ज�मा 144736

१४४,७३६

३४ िवल िवजक �माण पेशः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४.१ १२५ २०७८-३-६ �याल ढोकाको क�ी गनु�पन�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै
िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन�
उ�ेख छ । नया साघु चच� ट�स भवन िनमा�णको Distemper paint work ( cement primer coat and2+distemper coat) काय�मा ढोकाको ७२ �यू िफ. र
�यालको १६८ �यू.िफ. गरी ज�मा २४० �यू.िफ �े�फल घटाएर भु�ानी िदनुपन�मा पुरै भु�ानी भएको छ । यसरी �याल ढोकाको २४० �यू.िफ. को �.१३.७७
का दरले बढी भु�ानी ह�न गएको �.३३०४ असुल गनु�पन� �.

३,३०४

३४.२ काय�स�प�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२४ अनुसार ख�रद स�झौता बमो�जम स�प� भएको काय� साव�जिनक िनकायले �वीकार गरेपिछ
आपूित�कता�, िनमा�ण �यवसायी, सेवा �दायक वा परामश�कदातालाई करारका शत� वमो�जम अ��तम भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । �सरानचोक गाउँपा�लका,
यूएनिडिप र कृषक समुह बीच स�झौता गरी काय�स�प� �ितवेदन वेगर भू�ानी भएको छ । िनमा�ण काय�को �ािव�धक नापजाँच गरी काम स�प� भएको
काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

�स.नं. गो.भौ.नं.र िमित योजनाको नाम लागत अनुमान गाउँपा�लका अनुदान यूएनिडिप जन�मदान भु�ािन �.

१ ३०-०७७/१२/९ िमरिमरे एिककृत कृषक काय� 278475 104428 104428 69619 104228

२ ७१-०७८/१/२० बलेखु अलैची भ�ी िनमा�ण 261600 111180 111180 39240 70650

ज�मा 174878

१७४,८७८

३५ बढी �ययभारः

३५.१ ई�ा मू�यमा बढी दरः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले �ािव�धक मू�या�न िबल भरपाई र खच�
�मािणत गन� अ�य कागजात समुदाय वा सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराई पेस गनु�पन� �यव�था छ ।िनयम १२३ मा ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक
िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�
स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ।तप�सलको योजनामा Brick masonary 1:6 काय�मा �ित ई�ा �.१५ (मूअकर बाहेक) मू�य राखेर दररेट

३८६,५५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िनधा�रण ग�रएको छ ।दररेट िव�लेषणमा �ित घ.िम. ५३० ई�ा ला�े दे�ख�छ । उपभो�ाले ख�रद गरेको वा�तिवक िवजक दर भ�दा बढी दर राखेर दर िव�लेषण
ग�रएको छ ।उपभो�ाले ख�रद गरेको मू�य भ�दा बढी मू�य राखेको कारणले बढी भु�ानी भई पा�लकालाई बढी �ययभार पन� गएको दे�ख�छ ।यसरी बिढ �ययभार
पन� गएको रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

�स.नं. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय� परीमाण ख�रद दर �. बढी दर �. �ित घ.मी.�. बढी भु�ानी

१ ६९-०७८/१/२० महटार नेवार गुठी ट�स भवन 16.37 11.99 4.96 2629.17 43040

२ ७६-०७८/१/२० खमार सामुदायीक भवन 3.77 8 8.95 4743.89 17884

३ ८०-०७८/१/२१ ख�ी गाउँ सामुदायीक भवन 8.35 13.56 3.39 1796.7 15002

४ ११५-०७८/२/२१ का�े�वारा सामुदायीक भवन 12.29 9.61 7.35 3892.85 47843

५ १५२-०७८३/९ मसानेपाटी भवन 17.2 16 0.95 503.08 8653

६ १६१-०७८/३/१५ काउलेब�े इ��कौरी भवन 9.19 10 6.95 3683.24 33849

७ १७४-०७८/३/१७ नया साघु द�लत भवन 9.04 9.61 7.35 3892.85 35191

८ १८६-०७८/३/१९ बौ� गु�बा भवन प�रषर 13.01 11.87 5.09 2695.05 35063

९ २०४-०७८/३/२० जौवारी �ा.�वा.चौक� घेरावार 10.97 11.99 4.96 2629.17 28842

१० २०७-०७८/३/२० मगरजाती बह�उ�े��यय भवन 10.2 11.99 4.96 2629.17 26818

११ २२२-०७८/३/२१ आमासमुह भवन िनमा�ण 16.33 16 0.95 503.08 8215

१२ २५१-०७८/३/२२ द�लत िवकास नया वह�उ�े��यय भवन 13.31 11.02 5.93 3144.23 41850

16.85 11.99 4.96 2629.17 44302
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१३ २७०-०७८/३/२३ भगेरी वह�उ�े��यय भवन

ज�मा 386552

३५.२ १२७ २०७८-३-६ कडा च�ानको किट� काय�ः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै
िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन�
उ�ेख छ । DOR को न�स� अनुसार Hard Rock using Hydrulic Excavator with Rock breaker काय�मा दर िव�लेषण अनुसार �ित घ.िम. �.६३३.५०
रहेको छ । �वामी चौतारा द�लत व��त बाटो िनमा�णमा Hard Rock किट� काय�मा ०.९० घ.मी. को �.१९१९३.०२ का दरले ज�मा �.१७२७३.०० भु�ानी
ग�रएको छ । न�स� अनुसार �ित घ.िम. �.६३३.५० का दरले भु�ानी गनु�पन�मा �.१९१९३.०२ का दरले भु�ानी गदा� �ित घ.िम.�.१८५५९.५२ का दरले बढी
भु�ानी भएको दे�ख�छ । यसरी ०.९० घ.मी. को �.१८५५९.५२ का दरले बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

१६,७०३

३५.३ �समे�टको मु�यमा बढी दरः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायले �ािव�धक मू�या�न िबल भरपाई र
खच� �मािणत गन� अ�य कागजात समुदाय वा सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराई पेस गनु�पन� �यव�था छ ।िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक
िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा� करारको शत� बमो�जम �ािव�धक नापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय�
स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ।तप�सलको योजनामा उपभो�ा सिमितले ख�रद गरेको �समे�टमा िवजक मू�य भ�दा बढी मू�य राखेर दररेट
िनधा�रण ग�रएको छ । दर िव�लेषणमा रा�खएको दर (�ित वोरा) �.८३० रहेको छ । उपभो�ाले ख�रद गरेको वा�तिवक िवजक दर भ�दा बढी दर राखेर दर
िव�लेषण गनु� उिचत दे�खएन ।उपभो�ाले ख�रद गरेको मू�य भ�दा बढी मू�य राखेको कारणले बढी भु�ानी भई पा�लकालाई बढी �ययभार पन� गएको छ ।यसरी
बिढ �ययभार पन� गएको रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

�स.नं. गो.भौ.नं र िमित योजनाको नाम काय� िववरण न�स� दर
(�ित
मे.टन)

काय�
परीमाण
(घ.िम.)

पेश गरेको
िवजक
मु�य(�ित
मे.टन)

दर िव�लेषणमा
रा�खएको दर(�ित
मे.टन)

बढी
दर

बढी
भु�ानी

१ ४१-०७८/१/१० ठुलो गाउँ िवचगाउँ pcc1:2:4 0.32 11.78 14238 18758 4520 17039

५९०,५४७
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मोटरबाटो

२ ४४-०७८/१/१२ झक�  सामुदायीक
वालक�ा िनमा�ण

Stone
masonary
1:6

0.106 29.3 12000 18758 6758 20989

३ ४५-०७८/१/१२ देउती खेत भल
िनय��ण

pcc1:2:4 0.32 34.88 12656 18758 6102 68108

४ ७९-०७८/१/२१ िचलाउने गाउँ
हनुमान म��दर
िनमा�ण

Stone
masonary
1:6

0.106 29.27 14464 18758 4294 13323

५ ११५-०७८/२/२१ का�े�वारा
सामुदायीक भवन

pcc1:1/2:3 0.4 11.87 12430 18758 6328 30045

६ १२४-०७८/३/६ िच�ेपोखरी संर�ण Stone
masonary
1:6

0.106 48.65 12430 18758 6328 32633

७ १५५-०७८/३/९ िहमचुली
वह�उ�े�यीय
सं�हालय

pcc1:1/2:3 0.4 14.22 14400 18758 4358 24788

८ १६३-०७८/३/१५ अमराई खानेपानी
भल िनय��ण

Stone
masonary
1:6

0.1066 14.28 13000 18758 5758 8765

९ १८८-०७८/३/१९ मकुनडाडा मदरसा
�रटेिनङ �रटेिनङ
वाल

Stone
masonary
1:4

0.159 47.78 14396 18758 4362 33138
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१० १९७-०७८/३/२० म�डली मिहला
समुह भवन

pcc1:1/2:3 0.4 21.39 15000 18758 3758 32153

११ २०४-०७८/३/२० जौवारी
�ा.�वा.चौक�
घेरावार

Stone
masonary
1:6

0.106 16.24 14400 18758 4358 7502

१२ २०७-०७८/३/२० मगरजाती
वह�उ�े��यय
सं�हालय

pcc1:1/2:3 0.4 28.59 14400 18758 4358 49838

१३ २२२-०७८/३/२१ लाखदेवी आमा
समुह भवन

pcc1:1/2:3 0.4 15.4 15000 18758 3758 23149

१४ २२९-०७८/३/२१ मनकामना
सामुदायीक भवन

pcc1:1/2:3 0.4 23.42 14226 18758 4532 42456

१५ २३०-०७८/३/२१ अिहंसावादी पा�तेन
गु�वा

pcc1:1/2:3 0.4 45.41 15000 18758 3758 68260

१६ २६७-०७८/३/२३ जनजाती सम�वय
के��

pcc1:1/2:3 0.4 21.15 14800 18758 3958 33485

१७ २७०-०७८/३/२३ भगेरी वह�उ�े��यय
सामुदायीक भवन

Stone
masonary
1:6

0.106 17.6 14400 18758 4358 8130

१८ २७२-०७८/३/२३ ओ�ेिन �स�ले Stone
masonary

0.106 18.55 15000 18758 3758 7389
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सा.�वा.भवन 1:6

१९ २९४-०७८/३/२६ िवरौटा वह�उ�े��यय
भवन

pcc1:1/2:3 0.4 16.05 15000 18758 3758 24126

२० २९५-०७८/३/२६ मिहला �िश�ण
सामुदाियक भवन

pcc1:1/2:3 0.4 30.09 15000 18758 3758 45231

ज�मा 590547

३६ सामा�जक सुर�ाा तफ� ः

३६.१ भ�ा िवतरणः 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�ाव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या यिकन गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क
माफ� त गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�, के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी गरी
अ�ाव�धक गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�ब��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको छ । तर पा�लकाले लाभ�ाहीको लगत
अ�ाव�धक नगरी यो वष� �. १०४६१०६२६।- खच� गरेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार सबै भ�दा बढी भ�ा िवतरण ग�रएको २ वटा वडाह� वडा नं . २ र
५ को परी�ण ग�रएको छ । परी�णबाट दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार उ�ेख ग�रएको छ ।

३६.२ नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नभएकोः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध,२०७५ को दफा १९ मा िवभागले �थानीय तहका सामा�जक
सुर�ा स�ब�धी सूचनालाई �यव��थत गन�, �थानीय तह,िवभाग र ब�क/िव��य सं�था बीच �णा�लगत स�ब�ध �थापना गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरणलाई
�भावकारी र पारदश� बनाउन के���कृत �यव�थापन सूचना �णाली काया��वयनमा �याएको छ। उ� �णालीमा लाभ�ाहीको िववरण �िवि� गरी अ�ाव�धक गन�
�ज�मेवारी स�ब��धत �थानीय तहको ह��छ। लेखापरी�ण योजना अनुसार सबैभ�दा बढी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण भएका वडाह� २ र ५ को परी�ण गदा�
पा�लकाले तपिशलको �यि�/ लाभ�ाहीह�लाई नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै नगरी सामा�जक सुर�ा भ�ा वापत �. २५१०७००।- भू�ानी गरीएको
छ। के कसरी नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै नभएको हो गाउँपा�लकाबाट यिकन गनु�पद�छ । साथै अ�य वडाह�को लाभ�ाहीको िववरण समेत

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np47 of 54

अ�ाव�धक गरी भ�ा िवतरण ग�रनुपद�छ । यसरी भ�ा िवतरण गदा� पा�लका तथा बै क बीच �या� सहकाय� गरी �प� जानकारी �ा� गन� र ��येक चौमा�सक
िहसाब दे�खने गरी िववरण तयार पानु�पद�छ ।

�स.नं. सामा�जक सुर�ाको िक�सम �यि�गत प�रचय नं नाम ज�म िमित वडा
नं.

नाग�रकता नं भ�ा

१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००१०५१५०५५८२ िडल माया गु�ङ २००१-०५-१५ २ १०३० 36,000

२ जे� नाग�रक एकल मिहला २०१३०१२५००९३१ िडल कुमारी गु�ङ २०१३-०१-२५ २ १०३० 24,000

३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००५०२०५०८०३९ कालीमाया गु�ङ २००५-०२-०५ २ ११५५ 36,000

४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००५०२०५०८०५४ कुमारी माया गु�ङ २००५-०२-०५ २ ११५५ 36,000

५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००४०३०५१०३०९ िवर बहादरु गु�ङ २००४-०३-०५ २ १२३ 36,000

६ जे� नाग�रक एकल मिहला २०११०१०८०१२६९ लाल कुमा�र गु�ङ २०११-०१-०८ २ १२३ 24,000

७ िवधवा (आ�थ�क सहायता) २०४७०६०८०१२२१ �सला अ�धका�र २०४७-०६-०८ २ १२३ 24,000

८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९६०९०९००५६२ तेज बहादरु गु�ङ १९९६-०९-०९ २ १२६९ 36,000

९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� २००००१०१२६८८४ िशर कुमारी गु�ङ २०००-०१-०१ २ १२६९ 36,000
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मा�थ)

१० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९७०५१६००६५४ मन माया गु�ङ १९९७-०५-१६ २ १५२ 36,000

११ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९७०५०४०१५१८ माया गु�ङ १९९७-०५-०४ २ १५२ 36,000

१२ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०११०१०५०२४८७ दुग्ा बहादरु दज� २०११-०१-०५ २ ० 24,000

१३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००५०२०१०२६१९ अ◌ाशपित गु�ङ २००५-०२-०१ २ ० 36,000

१४ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१४०९०४००३४१ �या�टे नेपाली २०१४-०९-०४ २ ० 24,000

१५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९५०९०७००६६७ िवच माया गु�ङ १९९५-०९-०७ २ ० 36,000

१६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९९०३०५०२५५५ भ� बहादरु गु�ङ १९९९-०३-०५ २ ० 36,000

१७ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०१४०१०६००३३५ कमला िव�वकमा� २०१४-०१-०६ २ ० 19,200

१८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००३०१२४०१०७३ �लला कुमारी वराम २००३-०१-२४ २ ० 36,000

१९ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०१९०२०४००४७७ महा �साद ढकाल २०१९-०२-०४ २ ० 19,200

२० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� १९९५०७१००१८६१ िव�ण ुमाया गु�ङ १९९५-०७-१० २ ० 36,000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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मा�थ)

२१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००५०६१४००४०१ लाल माया प�रयार २००५-०६-१४ २ ० 36,000

२२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००००१०१२६८०१ ने�टी गु�ङ २०००-०१-०१ २ ०० 36,000

२३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००३११०१००७८३ �� माया गु�ङ २००३-११-०१ ६ १८८ 36,000

२४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००४०७१७००८७६ �जम कुमा�र ब�नेत २००४-०७-१७ ६ १८८ 36,000

२५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९८३०१०१०१९६८ काले साक� १९८३-०१-०१ ६ ३४४ 36,000

२६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००००६१८००६१९ �लला कुमारी
�धताल

२०००-०६-१८ ६ ३४४ 24,300

२७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९८०१२१०००२५३ अ�मर बहादरु घले १९८०-१२-१० ६ ३५३ 36,000

२८ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१५०११६०१४७९ कमलामाया सािक� २०१५-०१-१६ ६ ३५३ 24,000

२९ िवधवा (आ�थ�क सहायता) २०१९०८१०००८२८ रा�धका देिव बोहरा २०१९-०८-१० ६ ३९४ 24,000

३० जे� नाग�रक एकल मिहला २००७०८१५०१९३७ आइती माया िव क २००७-०८-१५ ६ ३९४ 24,000

३१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९९३०४१५०१५०८ छ� कुमारी
अ�धकारी

१९९३-०४-१५ ६ ४३३ 36,000

३२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९९५०५०५०२५३३ बसु�धरी मगन� १९९५-०५-०५ ६ ४३३ 36,000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००१०११००८२१२ बुध माया िव क २००१-०१-१० ६ ४४१०२९ 36,000

३४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९९५०४१३००८३१ उजेली नेपाली १९९५-०४-१३ ६ ४४१०२९ 36,000

३५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९८९०२०५००९८२ �खल कुमारी प�रयार १९८९-०२-०५ ६ ४४१०२९ 36,000

३६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९९५०५१७०११२६ मंगली प�रयार १९९५-०५-१७ ६ ४४१०२९-१६ 36,000

३७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००२०५०१०२००७ माया देिव सुनार २००२-०५-०१ ६ ४४१०२९-१६ 36,000

३८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९९०१२१५०१५१५ िववा प�रयार १९९०-१२-१५ ६ ४४१०२९-१६ 36,000

३९ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१४०७१५०१७९४ ड�ी सिक� नी २०१४-०७-१५ ६ ५२१ 24,000

४० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००३०४१३००७६७ �ी माया गु��सेनी २००३-०४-१३ ६ ५२१ 36,000

४१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९९००२२१००३७५ सन बहादरु गु�ङ १९९५-०२-२१ ६ ६८० 36,000

४२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००३१२०७००६९७ सन बहादरु गु�ङ २००३-१२-०७ ६ ६८० 36,000

४३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००६०५०७०९४६३ िवर मायाँ गु�ङ २००६-०५-०७ ६ ७५४ 36,000

४४ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०११०५०८०१५४२ सुवान �सं गु�ङ २०११-०५-०८ ६ ७५४ 19,200

४५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००४१११२०१८१३ मोती नारायण �े� २००४-११-१२ ६ ८२१ 36,000

४६ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०१७०५०४०१५७१ गंगा बहादरु गु�ङ २०१७-०५-०४ ६ ८२१ 19,200

४७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९९००२१००२६१४ साइली लाटी
गु�ङसेनी

१९९०-०२-१० ६ ८३९ 36,000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९९००३१८००६०१ �या��े साक� १९९०-०३-१८ ६ ८३९ 36,000

४९ जे� नाग�रक एकल मिहला २०१५०२०४००७६४ काली माया गु�ङ २०१५-०२-०४ ६ ० 24,000

५० जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१२१०१६००४३८ मान बहादरु साक� २०१२-१०-१६ ६ ० 24,000

५१ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०२३०२२०००२९३ बाटुली �े� २०२३-०२-२० ६ ० 19,200

५२ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०२५१०२२००२०६ सुिम�ा बािनया २०२५-१०-२२ ६ ० 19,200

५३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९८७०६१५००७७४ इ�वरी जंग राना १९८७-०६-१५ ६ ० 36,000

५४ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१२०५१००२३४६ धन कुमारी साक� २०१२-०५-१० ६ ० 24,000

५५ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०२२०५०३००५०२ कुल मान �े� २०२२-०५-०३ ६ ० 19,200

५६ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०२४०७१२००३४७ िमन कुमारी �े� २०२४-०७-१२ ६ ० 19,200

५७ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०१२०३२२००२३३ भुवन बहादरु ब�नेत २०१२-०३-२२ ६ ० 19,200

५८ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०५३०६०६००१८३ िवजय प�रयार २०५३-०६-०६ ६ ० 19,200

५९ जे� नाग�रक एकल मिहला २००७०७१२००७०६ सुक माया गु�ङ २००७-०७-१२ ६ ० 24,000

६० ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०४६०५०७००२९४ �ेम कुमारी गु�ङ २०४६-०५-०७ ६ ० 19,200

६१ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०१९०५१५०१०८६ उजेली दानी �े�ी २०१९-०५-१५ ६ ० 19,200

६२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९९७१२३१४७४८६ चेत बहादरु थापा
�े�ी

१९९७-१२-३० ६ ० 36,000

६३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००२०६१५०२४५२ रोहणी देवी भ� २००२-०६-१५ ६ ० 36,000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००२१११३००७८३ चेत कुमारी थापा २००२-११-१३ ६ ० 36,000

६५ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०३२१२२१०००६९ मन कुमारी देवकोटा २०३२-१२-२१ ६ ० 19,200

६६ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०२९१११०००३६७ �जत बहादरु थापा २०२९-११-१० ६ ० 19,200

६७ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०५३०२२२००१३३ मदन बाबु भुजेल २०५३-०२-२२ ६ ० 19,200

६८ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०२२०५११००३०५ लु�मान �े� २०२२-०५-११ ६ ० 19,200

६९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९९००७१००१५३२ ह�त कुमारी वाण १९९०-०७-१० ६ ० 36,000

७० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००२१०१००२१८२ लाल बहादरु
कोइराला

२००२-१०-१० ६ ० 36,000

७१ िवधवा (आ�थ�क सहायता) २०२१०३१६००२७७ समु��ी साक� २०२१-०३-१६ ६ ० 24,000

७२ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २००००१०१२७४२९ काल बहादरु गु�ङ २०२७-०५-१० ६ ० 19,200

७३ जे� नाग�रक एकल मिहला २००७१११६००४४४ का�छी साक� २००७-११-१६ ६ ० 24,000

७४ जे� नाग�रक एकल मिहला २००९०७१९००२५१ खुइली माया
गु�ङसेनी

२००९-०७-१९ ६ ० 24,000

७५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९९५०३०४०१७९८ सुनकौरी गु�ङ १९९५-०३-०४ ६ ० 36,000

७६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) १९९४१११०००९५९ कृ�ण बहादरु �धताल १९९४-११-१० ६ ० 36,000

७७ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०१४०२१४००५८४ लोक नाथ लािमछाने २०१४-०२-१४ ६ ० 19,200

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००२०५०७०२७०७ काली गु�ङ २००२-०५-०७ ६ ० 36,000

७९ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०२४०७०६००१४१ फिण�� �े� २०२४-०७-०६ ६ ० 19,200

८० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००२१२०४०१०५८ मेख बहादरु गु�ङ २००२-१२-०४ ६ ० 36,000

८१ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०२७१२२५००११२ धन �साद �े� २०२७-१२-२५ ६ ० 19,200

८२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�) २००२०११३०१३५९ शेर बहादरु गु�ङ २००२-०१-१३ ६ ० 36,000

८३ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०११०५०५०१२१७ मैते सािक� नी २०११-०५-०५ ६ ० 24,000

८४ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०४१०३०१००१११ संिगता गु�ङ २०४१-०३-०१ ६ ० 19,200

८५ क बग� २०१००५१३००७८५ कुमारी गु�ङ २०१०-०५-१३ ६ ० 36,000

८६ ख बग� (आ�थ�क सहायता) २०३७०७१२००१८२ िमना नेपाली २०३७-०७-१२ ६ ०० 19,200

ज�मा 2,510,700.00

३७ आ�तरीक आय तफ� ः

३७.१ म�य पहाडी लोकमाग�लाई ढु�ा िगटी वालुवाः म�य पहाडी लोकमाग�लाई आव�यक ढु�ा िगटी वालुवा म�य ९१९०.८० घन िमटर �ित घन िमटर �.२४६.९६
का दरले मु.अ.कर समेत ह�ने �.२५६४८२८.७५ िमित २०७७।१२।२० – २०७८।१।३० स�म उ�ख�को अव�ध राखी संझौता भएकोमा कोिभडको कारण
प�रमाण उ�खनन गन� समय अपुग नभएको कारण समय माग ग�र िमित २०७८।१।२८ मा पेश भएको िनवेदन बमो�जम िमित २०७८।२।२५ स�म �याद थप
गरेको पाइयो ।ढु�ा िगटी वालुवा उ�खनन भए नभएको �थलगत िन�र�ण �ितवेदनवेगर �याद थप ग�रनु िनयम स�मत दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७.२ जरेवार घाट ढु�ा िगटी वालुवा उ�खनन काय� �.२२२५५९६।०८ (मु.अ.कर समेत) २०७८ जे� मसा�त स�म बुझाउने गरी खो�लाङ क����सन �ा.�ल सँग
स�झौता भएकोमा िनजले मु.अ.कर र अि�म कर समेत �.१२७०३६४।पा�लकामा बुझाएको पाइयो । क����सनले �.९८४७७७ बुझाउनु बाँक� रहेकोमा
लेखापरी�ण अव�ध स�म पिन दा�खला ह�न आएकोले ठे�काको बुदा नं.११ मा बुझाउन बाँक� रकमको १० �ितशका दरले �याज समेत ठेकेदारबाट
गाउँपा�लकाले असुल गन� छ भ�े �यव�था बमो�जम हज�ना �.९८४७८। समेत १०८३२५५। असुल गरी राज�व दा�खला �माण पेश गनु� पन� �.

१,०८३,२५५

३८ अनुगमन तथा स�परी�णः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�ज ुफ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�ज ुफ�य�ट गन� गराउने काम
कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा स�पर��ण पेश भएको छैन ।

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

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू (A) यो वष� संपरी�ण ग�रएको बे�जू (B) यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम बे�जू (D) अ�यािवधक बाँक� बे�जू 
(E=A-B+C+D)

37197 0 23797 0 60994
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