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दूरदृर्ि (Vision) 
 

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

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमजोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बाबजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूसँग 
छलफल समेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकास तनमााण र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा संलग्न र्स कार्ाालर्का 
कमािारीहरू सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ३३ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बारपाक सतुलकोट गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
गोरखा  । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा समाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.३ करोड ५९ लाख ७९ हजार बेरुजू देर्खएको छ। सोमध्रे् प्राि प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. १ करोड ४२ लाख १४ हजार फस्र्ौट 
भई बाँकी बेरुजू असलु गनुापने रू.११ लाख २३ हजार, प्रमाण कागजाि पेस गनुापने रू.१ करोड २४ लाख ५ हजार, तनर्तमि गनुापने रू.८० लाख 
३७ हजार र पेश्की रू. २ लाख रहेको छ । गिवषा रु. ७ करोड ९८ लाख ३७ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोजन र सम्परीक्षणबाट 
फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू समेि हालसम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.८ करोड १४ लाख ६८ हजार रहेको छ । बेरुजू वगीकरण र 
अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  

 

            (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
  नार्ब महालेखापरीक्षक



 
 

बारपाक सतुलकोट गाउँपातलका 
 

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

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

३८ ८८ ३५९७९ - ३१ १४२१४ ३८ ५७ २१७६५ ११२३ ८०३७ १२४०५ - - २०४४२ २०० 

                                      
 

 

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 

गोरखा ७९८३७ - २०१३४ ५९७०३ - २१७६५ ८१४६८ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : बारपाक सु�लकोट गाउँपा�लका, गोरखा , सु�लकोट गाउँपा�लका , गोरखा

काया�लय �मुख ई�वरी �साद पने� २०७८-७-१ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख गौतम भ�डारी २०७७-४-१

बे�जु रकम ३५,९७९,४६१

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ९,३५,५४,८४८.९३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ४१,६६,६१,४६५ चालु खच� ३१,४७,७३,३०८.४६

�देश सरकारबाट अनुदान ३,३८,१९,००० पँूजीगत खच� १९,४२,८२,५०४.०९

राज�व बाँडफाँट ७,८७,७९,२०८.३५ िव�ीय/अ�य �यव�था १,४१,५२,१११.९२

आ�त�रक आय ७३,३५,३५९.६६

अ�य आय २,१७,१९,८६४.९३

कुल आय ५५,८३,१४,८९७.९४ कुल खच� ५२,३२,०७,९२४.४७

बाँक� मौ�दात १२,८६,६१,८२२.४
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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। । 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, ४४ सभा सद�य र २५३८९ 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) ५६,३१,०८,३१२ ५५,८३,१४,८९७.९४ ५५,८३,१४,८९७.९४ ४३,६४,४३,४३३.१२ ४३,६४,४३,४३३.१२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क. �ाि�

(संिचतकोषमा

आ�दानी

बाँ�धने)

५३,४९,२८,२४० ५३,६५,९५,०३३.०१ ० ५३,६५,९५,०३३.०१ ४२,५२,५२,३६६.१२ ० ४२,५२,५२,३६६.१२

११००० कर ११ ८,७८,४३,३७० ८,०१,३३,५०७.७८ ० ८,०१,३३,५०७.७८ ४,६९,४७,९९३ ० ४,६९,४७,९९३

१३०००

अनुदान

४३,९४,५३,८७० ४५,०४,८०,४६५ ० ४५,०४,८०,४६५ ३५,८४,६५,००० ० ३५,८४,६५,०००

संघीय

सरकार

१२ ४१,१३,२२,८७० ४१,६६,६१,४६५ ० ४१,६६,६१,४६५ ३३,५५,७८,००० ० ३३,५५,७८,०००

�देश सरकार १२ २,८१,३१,००० ३,३८,१९,००० ० ३,३८,१९,००० २,२८,८७,००० ० २,२८,८७,०००

१४०००

अ�य राज�व

६६,३१,००० ५३,८०,११५.२३ ० ५३,८०,११५.२३ १८,६७,२३२ ० १८,६७,२३२

१५०००

िविवध �ाि�

१०,००,००० ६,००,९४५ ० ६,००,९४५ ० ० ०

३३०००

दािय�व

० ० ० ० ० ० ०

ख. अ�य �ाि� २,८१,८०,०७२ २,१७,१९,८६४.९३ २,१७,१९,८६४.९३ १,११,९१,०६७ १,११,९१,०६७

िवतरण गन�

बाक� राज�व

० ० ० ० ० ० ०

कोषह� २,८१,८०,०७२ १,५०,४४,३९२.३० ० १,५०,४४,३९२.३० १,०७,७६,१९५ ० १,०७,७६,१९५

धरौटी ० ६६,७५,४७२.६३ ० ६६,७५,४७२.६३ ४,१४,८७२ ० ४,१४,८७२

संघीय, �देश ० ० ० ० ० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सरकार वा

अ�य काय��म

भु�ानी

(ग+घ)

६७,०८,५९,२५५.४७ ५२,३२,०७,९२४.४७ ५२,३२,०७,९२४.४७ ४१,४१,५०,९३७.३७ ४१,४१,५०,९३७.३७

ग. भु�ानी

(स��त

कोषबाट)

६४,२६,७९,१८३.४७ ५०,९०,५५,८१२.५५ ५०,९०,५५,८१२.५५ ४०,५२,१८,३१७.३७ ४०,५२,१८,३१७.३७

२१०००

पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ १७,८७,७१,२१५ १६,१४,४८,८०६.२४ ० १६,१४,४८,८०६.२४ ५,७८,२९,६६६ ० ५,७८,२९,६६६

२२०००

मालसामान

तथा सेवाको

उपयोग

१८ १४,३७,९७,३०० १०,२९,४७,०२६.०८ ० १०,२९,४७,०२६.०८ ७,३१,४२,३५८.५० ० ७,३१,४२,३५८.५०

२५०००

सहायता

(Subsidy)

१८ ० ० ० ० १२,००,००० ० १२,००,०००

२६०००

अनुदान

१८ २,४१,२०,००० २,२६,६८,६५७.६७ ० २,२६,६८,६५७.६७ ११,७०,४९,१०१.५३ ० ११,७०,४९,१०१.५३

२७०००

सामा�जक

सुर�ा

१८ १,४३,८९,००० ९३,८३,१५० ० ९३,८३,१५० ३४,७५,१४३ ० ३४,७५,१४३

२८०००

अ�य खच�

१८ १,८५,९६,६६८.४७ १,८३,२५,६६८.४७ ० १,८३,२५,६६८.४७ १२,००,००० ० १२,००,०००

३१००० गैर १८ २६,३०,०५,००० १९,४२,८२,५०४.०९ ० १९,४२,८२,५०४.०९ १५,१३,२२,०४८.३४ ० १५,१३,२२,०४८.३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िव�ीय

स�प�ी /

पूँजीगत खच�

घ. अ�य

भू�ानी

२,८१,८०,०७२ १,४१,५२,१११.९२ १,४१,५२,१११.९२ ४१,४१,५०,९३७.३७ ४१,४१,५०,९३७.३७

कोषह� २,८१,८०,०७२ १,३५,७८,५११.४२ ० १,३५,७८,५११.४२ ८३,२२,५७५ ० ८३,२२,५७५

धरौटी ० ७,७७,८७६ ० ७,७७,८७६ ६,१०,०४५ ० ६,१०,०४५

संघीय, �देश

सरकार वा

अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम

भु�ानी/

दा�खला गन�

बाक�

(२,०४,२७५.५०) (२,०४,२७५.५०)

ङ. यो वष�को

बचत (�यनु)

(१०,७७,५०,९४३.४७) ३,५१,०६,९७३.४७ ३,५१,०६,९७३.४७ २,२२,९२,४९५.७५ २,२२,९२,४९५.७५

च. गतवष�को

�ज�मेवारी

रकम

(अ.�या)

९,३५,५४,८४८.९३ ९,३५,५४,८४८.९३ ६,१३,२८,८९३.१८ ६,१३,२८,८९३.१८

वषा��तको

बाक� रकम

(ङ + च)

(१०,७७,५०,९४३.४७) १२,८६,६१,८२२.४० १२,८६,६१,८२२.४० ८,३६,२१,३८८.९३ ८,३६,२१,३८८.९३

ब�क तथा नगद

बाक�

२४ १३,२१,९२,६९३ १३,२१,९२,६९३ ४,८३,८७,९९५.२८ ४,८३,८७,९९५.२८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np7 of 65

४ आ�त�रक िनय��णः 
पा�लकाले स�प� भएका योजनाहरको काय� स�प� �ितवेदन तयार गरेको पाइयो । काय� स�प�मा उ�ेख गनु� पन� संझौता िमित, स�प� गनु� पन� िमित,

नािप िमित संझौता रकम आदी उ�ेख गनु� पन�मा सो गरेको पाइएन ।

५ आ�त�रक िनय��ण �णालीः

५.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा गरेको पाइएन
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा

गरेको पाइएन
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार

नगरेको
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको

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

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

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

�म भौचर
न�बर

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

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

५.३
म. ले. प. फाराम नं ९०६ बमो�जम सवारी साधन मम�तको अिभलेख अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएन ।

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

५.५

म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका बे�जुका िन�न फारमह� अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएनः

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

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

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

१ २।२०७७।६।२१ व�पाणी िनमा�ण सेवा ढोडेनी-सौरपानी सडक िनमा�ण 256876

२ २०।२०७८।३।१३ नुपुर क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा.�ल. आप�वारा डाँडागाउँ/ह��पटल आहाल डाँडा सडक 260000

ज�मा 516876

५१६,८७६

६ राज�व आ�त�रक िनय��णः

६.१ रकम िढला दा�खला गन�ः आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक
�पमा ब�क दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । �थानीय तह अ�तरगतका
वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले २, ३ मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेकोले समयमै दा�खला गन� तफ�  स�ब��धत प�को �यान जानु पद�छ
।

६.२
पा�लकाले �ा� गनु�पन� राज�वको लगत अ�ाव�धक गरी रा�नु पन�मा लगत अ�ाव�धक गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर
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६.३
ऐनको अ�धकार अ�तग�त गाउपा�लकामा जारी भएका ऐनह� गाउँसभाको �ज�मेवारीमा र िनयम ,काय�िव�ध, िनद�िशका लगायतका कानूह�
गाउँकाय�पा�लकाको �ज�मावारीमा जारी भएको र अ�ाव�धक ह�ने गरेको छ ।

७ कानून िनमा�ण एवं काया��वयनः

७.१ 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, ४ िनयमावली, ३० काय�िव�ध ५ िनद�िशका र २
मापद�ड समेत ५७ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

७.२ �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� २४ र यो बष� ३० वटा दता� गरी कूल ५४ वटा िववाद भएकोमा ७ मा�
फ��यौट भई ४७ बाँक� दे�ख�छन् । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

८ िव�ीय िववरण परी�णः

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

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.३ ि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 तयार गरेको
भएतापिन पा�लकाले उपल�ध गराएको िव��य िववरणमा िन�नानुसार दे�खएको छः

िव��य �ितवेदनले गत वष�को स��त कोष तथा अ�य कोषह�को �ज�मेवारी बढी देखाएको छ ।
गत िवगत वष�का फछ�ट भैसकेका पे�क�ह�लाइ समेत पे�क� बाँक�मा देखाएको पाइयो ।
अनुसूची २१ मा संघीय सरकार तफ� को िफता� गन� बाँक� सस�त अनुदान �. ३९४०२१५५।९९ देखाएकोमा कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लयबाट उपल�ध गराइएको िफता� गन� बाँक� अनुदान रकम �. ३६२६०४८४।९९ देखाएकोले आ�थ�क त�या� फरक फरक भएको पाइयो ।
तसथ�ः SUTRA बाट तयार भएको िव��य �ितवेदन तथा अनुसूचीह�ले आ�थ�क कारोवारको 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 ।

८.४ �ज�मेवारी फरक परेकोः �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी
एिकन गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.७८५१५९३८।९३ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को
शु�मा �.९३५५४८४८।९३ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.१५०३८९१०।- बढी �ज�मेवारी
सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.१५०३८९१०।-

९ बजेट तथा काय��मः

�म भौचर
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९.१ 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� �ी सनमाया गु�ङले २०७७।३।१० गते �.६० करोड ५४ लाख ७४ हजारको
बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा २०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ । िमित २०७७।१०।२० र २१ गते बसेको िहउदे अ�धवेशनबाट �. १५३०००००।-
बजेट थप गरी �. ६२०७७४०६३।४७ कायम ग�रएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।१ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट
खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

९.२ 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� �. ७७ लाख अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको २०७७।७।२५ समेत िविभ� िमितको िनण�यबाट पुजीगततफ�  खानेपानी,
क�पाउ�ड िनमा�ण लगायत िविभ� शीष�कमा �.३८७२५६२।- 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
न�बर
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९.३ 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 29 2430000

२ �. १ लाख दे�ख ५ लाख स�मका योजना 112 32560000

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 12 8880000

४ �. १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 4 7050000

५ �. ५० लाख भ�दा मा�थका योजना 0 0

ज�मा 157 50920000

९.४ 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 75389620.00 57011365.59 2.30

�म भौचर
न�बर
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सामा�जक �े� 266050000.00 2182866063.67 88.25

पूवा�धार िवकास �े� 204751500.00 151799499.72 6.14

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 22163668.47 19841197.47 0.80

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 74324395.00 62117686.10 2.51

ज�मा 642679183.47 2473635812.55 100.00

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

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक तेसोचौमा�सक

1 संघ, �देश र गाउँपा�लकको िविभ� 194283.00 32845.00 50567.00 110871.00 34659.00

कूल खच�: 194283.00 32845.00 50567.00 110871.00 34659.00

खच� �ितशत 16.91 26.03 57.07 17.84

�म भौचर
न�बर
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९.५ ८ २०७७-६-२६ भू�ानी बाँक�ः गत वष�को रकम भू�ानी िदन बाँक� भएमा भू�ानी िदन बाँक�को क�चेवारी भरी �मािणत गराइ सोको आधारमा भू�ानी िदनुपन�मा
क�चेवारी वेगर पा�लकाले िविभ� झोलु�े पुल िनमा�ण काय� वापत �. ९१२८२९।- इ�टरटेक �ा.�ल. लाई भू�ानी गरेको छ । भू�ानी िदन बाँक�को
क�चेवारी बगेर खच� लेखेको रकम िनयमस�मत नभएको �.

९१२,८२९

९.६ 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 । पूजीगत काय��म तफ�  शु�य �गित भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:

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

1 गाउपा�लका �शसक�य भवन िनमा�ण १,००,००,००० ० ०

2 गाउपा�लका �शसक�य भवन िनमा�ण १,५०,००,००० ० ०

3 मसार सामुदाियक भवन ५,००,००० ० ०

4 संचार तथा सुचना �िव�ध १२,००,००० ० ०

5 घ�े खोला पुल संर�ण ३,००,००० ० ०

6 �स�लेखेत �सचाइ 3 ४,००,००० ० ०

7 कुमालटारी खानेपानी 5 ४,००,००० ० ०

8 तसरा ब�ती खानेपानी बारपाक 1 २,००,००० ० ०

9 ढापे खानेपानी 5 ३,००,००० ० ०

�म भौचर
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10 थानीथान सामुदाियक भवन सौचालय िनमा�ण ३,००,००० ० ०

11 मा��े गाउ रे�लङ िनमा�ण २,००,००० ० ०

12 सु�लकोट गढी बैजनीताल िनमा�ण ८,००,००० ० ०

13 य�ु पाक�  ताकुकोट ३,००,००० ० ०

14 नारदपोखरी पोट�र हाउस ८,००,००० ० ०

15 बन बातावरण जनचेतना काय��म ९७,००० ० ०

16 यिुनक यवुा �लव भवन िनमा�ण २,००,००० ० ०

17 दश� मोटर बाटो सरसफाई १,००,००० ० ०

18 भुवने सामुदाियक भवन िनमा�ण १,५०,००० ० ०

19 का�लबोट िहमाली मिहला सामुदाियक भवन १,००,००० ० ०

20 बाघ भैरव ट�स भवन १,५०,००० ० ०

21 शाखा सडक सफा ४ २,००,००० ० ०

22 लामागाउँ गु�बा १,५०,००० ० ०

23 चौतारा मम�त तथा भल �यब�थापन १,००,००० ० ०

24 वोखला सडक �तर उ�ित ५०,००० ० ०

�म भौचर
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25 ते�ो मोटर बाटो १,५०,००० ० ०

26 मुलाबारी पानी धारा दे�ख डाँडा स�म �सढी िनमा�ण ५०,००० ० ०

27 �ाथािमक �वा��य सेवा भवन िनमा�ण ३०,००,००० ० ०

28 आधारभुत �वा��य सेवा के�� भवन िनमा�णको लािग भु�ानी ३०,००,००० ० ०

१० संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः

१०.१ करार कम�चारीः �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय
आव�यकता समेतलाई �यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना
कायम ह�ने �यव�था बमो�जम �वीकृत दरव�दी अनुसार पदपूित� भएको पाइन । तर पा�लकाले िविभ� पदमा ३७ जना कम�चारीह� करारमा रा�ख �.

८३२८५५६।- खच� लेखेको छ ।

१०.२ तलबी �ितवेदनः िनजामती सेवा कानून वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गनु�पन�मा तलिव �ितवेदन पास नगरी �थानीय तथा �वा�थ तफ� का
कम�चारीह�को यो वष� तलबमा �. २१७१०५६०।- खच� गरेको छ । िनयमानुसार तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलब खच� ले�खनुपद�छ ।

११ स�प�� उपयोग र संर�णः

११.१ 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
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११.२ �था�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 ।

११.३ 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 ।

१२ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता�ः

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

१२.२ ि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 रकम संिघय तथा �देश सरकारको स��तकोषमा
ज�मा गनु�पन� �.

िव��य �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ को अनुसूची २१ अनुसार संघीय सरकार तफ� को िफता� गन� बाँक� अनुदान �. ३९४०२१५५।९९
देखाएको छ भने कोलेिनकाबाट �ा� िववरण अनुसार �. ०।०१ मा� िफता� गन� बाँक� देखाएको पाइयो । सु�को �स�टममा �.३९४०२१५५।९९
देखाएतापिन वा�तिवक िफता� गनु�पन� रकम �. ३६२६०४८४।९९ भएकोमा उ� रकम िमित २०७८।६।७ मा िफता� दा�खला भएको छ ।
�देश सरकार तफ� को समपुरक चालु अनुदान �. ३०००२९५।५२ आ�थ�क वष�को अ��यमा खच� नभइ बाँक� रहेकोले उ� रकम �देश
सरकारको स��तकोषमा दा�खला गनु�पन� �.३०००२९५।५२

३,०००,२९५.५३
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१३ अ�य� तथा उपा�य�लाइ यातायात सुिवधा 
गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ मा सवारी साधन उपल�ध नगराउने पदा�धकारीलाइ मा�
यातायात सुिवधा उपल�ध गराउने उ�ेख गरेकोमा काया�लयले अ�य� र उपा�य�लाइ समेत यातायात सुिवधा उपल�ध गराएको छ।काया�लयले
देहायअनुसार १२ मिहनाको �ितमिहना �.१२००० का दरले यातायात सुिवधा उपल�ध गराएको दे�खएको छ। जस अनुसार अ�य� तथा उपा�य�लाइ
यातायात सुिवधा वापत वािष�क �.१४४००० का दरले सामा�जक सुर�ा कर क�ी ग�र �.२८५१२० भु�ानी भएको छ। काया�लयमा गाडी रहेको तथा
आव�यकता अनुसार िनयिमत �पमा १ गाडी भाडामा समेत �लएको अव�थामा यातायात सुिवधा भिन रकम भु�ानी िदनु िनयम स�मत दे�खएन। यसरी
दोहोरो पन�गरी यातायात सुिवधा वापत भु�ानी िदएको दे�खएको �.

२८५,१२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ 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 �.१४५१५६५ खच� लेखी भु�ानी गरेको छ।य�तो अनु�पादक काय��ममा खच� गन� काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ।

काय��म भु�ानी रकम �

िविभ� यवुा�लवलाइ खेलकुद काय��म खच� 379000

पा�लका तथा वडाह�मा नारी िदवस मनाउदाको खच� 171565

गु�ङ लामा पोसाक ख�रद खच� 100000

तमु तथा सोनाम �होसार खच� 76000

भगवती म��दर पुजा खच� 50000

िविभ� सा�कृितक पव� �वत�न काय��म 30000

भुक�प �मृित िदवस तथा िविवध काय��म 645000

ज�मा 1451565

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१५ पा�र�िमक कर 

आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८ मा रोजगरावाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा
भु�ानी गदा� आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदातावाट कर क�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाका िन�न कम�चारीह�को वािष�क
पा�र�िमक भु�ानीमा कम कर क�ी गरेकोले छुट पा�र�िमक कर रकम असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �

नाम थर वािष�क आय क�ी रकम करयो�य आय ितनु�पन� कर ितरेको कर नपुग कर

आ.अ �ितमा अ�धकारी ४७७८७० ० ४७७८७० ७२८७ ४६८० 2607

इ.सुजन आ�गाइ ५७७८७० ० ५७७८७० २००७४ ५६८० 14394

इ.अिभनव गौतम ६७३४५८ १५५९७६ ५१७४८२ ११२४८ ४९४० 6308

ज�मा 23309

२३,३०९

१६ �माण पेश गनु�पन�

१६.१ ८४ २०७७-१०-२९ ई�टरनेट जडानः काय��म काया��वयन पु��तका आ.व.२०७७ को ५.१ अनुसार मा�यिमक िव�ालयमा इ�टरनेट जडान तथा स�ालन खच� वापत �ित
िव�ालय वािष�क � १२००० का दरले उपल�ध गराउने �यव�था छ । यस पा�लकामा संचा�लत ४५ िव�ालयलाई �.१२०००.०० का दरले ई�टरनेट
जडानको लागी िनकासा उपल�ध गराइएको छ । सव ैिव�ालयह�ले ई�टरनेट जडान गरेको �माण तथा िबल भरपाई पेस गरेको छैन । इ�टरनेट जडान
तथा स�ालनमा भएको खच�को �माण पेस गनु�पन� �.

५४०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.२ �ज�सी दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८(१) अनुसार �ज�मेवार �यि� आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी
�ज�सी मालसामान भए सात िदनिभ� यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ । तप�सलको िव�ालयह�बाट ख�रद भएका �ज�सी
मालसामानह� दा�खला ग�रएको छैन । �ज�सी मालसामान यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा भएको �माण पेश गनु�पन� �.

�स.नं. भौ.नं.र िमित िव�ालयको नाम मालसामानको िववरण रकम

१ १६१-०७८/१/२६ दगुा� मा�यिमक िव�ालय �ससा दराज-४, फाईल दराज-१, टेवल-३, चेयर-१६ 165658

२ २१५-०७८/३/१३ च��कोट आवा�सय
िव�ालय

केमे�ट� ी टेवल-३, िफ�ज�स टेवल-२०, �यािवनेट-४२, ओपन रयाक-२६,

िटचर टेवल-१०

251425

३ २२८-०७८/३/१७ माईकोट मा�यिमक
िव�ालय

�ोजे�टर-२, डे�कटप-७, �यापटप-१, ि��टर-1 493584

४ २२८-०७८/३/१७ माईकोट मा�यिमक
िव�ालय

काप�ट-२० िम., क��यूटर टेवल-१५, क��यूटर चेयर-७, डे�ड� ाइट-२�ल. 161081

ज�मा 1071748

१,०७१,७४८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.३ सामुदायीक प�रचालकः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को �स.नं. ६.७ ि�याकलाप नं.२.७.१३.११ अनुसार �थानीय तहले िनयिमत �पमा
चलेका सामुदाियक �सकाई के��को �यव�थापन सिमितले गरेको �सफा�रसको िनण�य र �थलगत िनरी�ण �ितवेदनका आधारमा हा�जरी �माण �ा�
भएपिछ सामुदाियक प�रचालकको रकम अनुदान िदने �यव�था छ ।तप�सलको सामुदाियक �सकाई के��लाई रकम िनकासा िदएकोमा �यव�थापन
सिमितले गरेको �सफा�रसको िनण�य र �थलगत िनरी�ण �ितवेदनका आधारमा हा�जरी �माण वेगर भु�ानी ग�रएको छ । सामुदायीक प�रचालक छनौट
गरेको �यव�थापन सिमितको िनण�य �थलगत िनरी�ण र हा�जरी �माण पेश गनु�पन� �.

�स.नं. भौ.नं.र िमित सामुदायीक �सकाई के�� रकम

१ १२९-०७७/१२/२७ ताकुकोट सामुदायीक अ�ययन के�� 55800

२ १२९-०७७/१२/२७ सौरपानी सामुदायीक अ�ययन के�� 55800

३ १९२-०७८/३/७ ताकुकोट सामुदायीक अ�ययन के�� 44200

४ १९२-०७८/३/७ सौरपानी सामुदायीक अ�ययन के�� 44200

ज�मा 200000

२००,०००

१६.४ २३५ २०७८-३-२१ िव�ालय सुधार योजना तथा सामा�जक परी�णः काय��म काया��वयन पु��तका २०७६।७७ को �स.नं. ५.१ ि�याकलाप नं.२.७.१३.१० अनुसार
िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान िव�ालय सुधार योजनाका लािग �ित िव�ालय वािष�क �.१५,०००.०० सामा�जक परी�णका लागी �ित
िव�ालय वािष�क �.१०,०००.०० एकमु� अनुदान उपल�ध ह�ने �यव�था छ । तप�सलका िव�ालयले आ. व. २०७६।७७ को िव�ालय सुधार योजना
पेस गरेको छैन । िव�ालयले िव�ालय सुधार योजना पेस गनु�पन� �.

४५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.५ ८४ २०७७-१०-२२ पाठयपु�तक ख�रदः काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को ३.२ अनुसार �थानीय तहले सामुदायीक मा�यिमक िव�ालयका क�ा ११-१२ मा
अ�ययनरत िव�ाथ�लाई पु�तकालयबाट नै पा�पु�तक लैजाने �याउने गरी �यव�थापन गन� �ित िव�ालय वािष�क �.५०,०००.०० का दरले उपल�ध
गराउने �यव�था छ । साथै पा��म िवकास के��ले स�व��धत क�ाका लािग भनेर �वीकृत गरी साव�जिनक गरेको स�दभ� सूची िभ�का पु�तक/

प�पि�का ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लागी िनःशु�क पाठयपु�तक उपल�ध गराउन �ी शैलपु�ी मा.िव., �ी
माझथर मा.िव., �ी सूय��योती मा.िव., �ी िहमालय मा.िव., वारपाक, �ी िहमालय मा.िव., सौरपानी, गरी ५ िव�ालयलाई �.५०,०००.०० का दरले
िनकासा ग�रएको छ ।उ� िव�ालयह�ले स�दभ� सूची िभ�का पु�तक/प�पि�का ख�रद गरेको िवजक र िव�ालयमा दा�खला गरेको �माण पेश गरेको छैन
। स�दभ� सूची िभ�का पु�तक/प�पि�का ख�रद गरेको िवजक र िव�ालयमा दा�खला गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

२५०,०००

१७ २३५ २०७८-३-२१ छा�बृ��ः 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७६।७७ को �स.नं. ४.२ अनुसार ईिमसमा �िव� त�या�लाई स�व��धत िव�ालयबाट क�ागत िव�ाथ�ह�को यथाथ�
त�या�सँग स�यापन गराई छा�वृ�� रकम अनुदान िनकासा िदने �यव�था छ । माथवर मा�यिमक िव�ालयको लागी छा�वृ�� अनुदान �.९५,४८०.००
िनकासा भएको छ । उ� िव�ालयका २३१ जना िव�ाथ�लाई �.४०० का दरले ज�मा �.९२,४०० वुझाएको भरपाई �माण पेश भएको छ ।यसरी
िनकासा भएको भ�दा घटी िवतरण गरेको छा�वृ�� �.३०८०.०० असुल गरी दा�खला गनु�पन� �.

३,०८०

१८ पे�क� �यव�थापनः 
पे�क� फछ�टः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७ (४) अनुसार पे�क� �लने �यि� वा स�थाले काम स�प�
भएको िमितले १५ िदन िभ� पे�क� फछ�ट गनु�पन� �यव�था छ। यस पा�लकाले उपल�ध गराएको फछ�ट गन� बाँक� पे�क�को मा�केवारी (मलेपफानं.२११)

अनुसार पा�लकाबाट �ा� पे�क�को मा�केवारी तथा चालु वष�को �याद नाघेको �.२०००००।-, �याद ननाघेको �. ९५२१३८७।०१ र गत आ.व.

स�मको �याद ननाघेको �.५८९५२५०।– समेत �. १५६१६६३७।०१ पे�क� फछ�ट गन� बाँक� दे�ख�छ । उ� पे�क� रकम िव��य उ�रदािय�व
िनयमावली २०७७ को िनयम ४७ को उपिनयम ४ अनुसार फछ�ट गनु�पद�छ । चालु आ.व. को �याद नाघेको िशव आधारभुत िव�ालयको पे�क� रकम
िनयमावलीमा �यव�था भए वमो�जम फछ�ट गनु�पन� �.

२००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np25 of 65

१९ पा�र�िमक करः 
आयकरऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारबाट भएको आयको गणनामा �ाकृितक �यि�लाई एक आ�थ�क वष�मा पा�र�िमक लगायत अ�य सुिवधा
भु�ानी गदा� आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदाताबाट करक�ी गनु�पन� �यव�था रहेको छ।सिमितले िन�नानुसारका कम�चारीको वािष�क
पा�र�िमक भु�ानीमा कम करक�ी गरेको दे�खएकोले असुल गरी राज�व दा�खला गनु�पन� �.

�.स. कम�चारीको नाम वािष�क आय कुल क�ी करयो�य आय ितनु�पन� कर ितरेको कर नपुग कर

सा.सु कर समेत

1. �ी राम गु�ङ 728648 127656 600992 24698 6010 18688

२ मोदराज भ� 711608 237203 474405 6940 4744 2196

ज�मा 20884

२०,८८४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np26 of 65

२० ८४ २०७७-१०-२९ लेखापरी�ण �ितवेदनः 
काय��म काया��वयन पु��तका २०७७/७८ को �स.नं. ५.१ ि�याकलाप नं.२.७.१३.१० अनुसार िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान सामा�जक
परी�ण तथा आ�थ�क लेखापरी�णका लािग आधारभुत तह �ित िव�ालय वािष�क �.१००००.०० र मा�यिमक तह �ित िव�ालय वािष�क
�.१५,०००.०० एकमु� अनुदान उपल�ध ह�ने �यव�था छ ।आ�थ�क वष� ०७७/७८ मा तप�सलको िव�ालयलाई लेखापरी�णको लागी िनकासा भएकोमा
आ.व. २०७६/७७ को लेखापरी�ण �ितवेदन पेश भएको छैन । लेखापरी�ण �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम रकम

१ �ी थलीवारी आ.िव. 10000

२ �ी धमा�वती �ा.िव. 10000

३ �ी माईकोट मा.िव. 15000

४ �ी भगवती �कुल 10000

ज�मा 45000

४५,०००

२१ बढी िनकासाः

२१.१ माग फाराम भ�दा बढी िनकासाः िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप ख�ड २ को १ मा दरब�दी िमलानबाट
कायम भएको दरब�दी, िश�क अनुदान कोटा (राहत) �ािव�धक धारतफ� का अनुदानमा काय�रत िश�क तथा �िश�कह�को लािग िव�ालयबाट �ा� माग
फाराम �जु ग�र अनुदान उपल�ध गराउने �यव�था छ ।�स�ाथ� मा.िव. का राहत िन.मा.िश �ी �ेमच�� अ�धकारीलाई दो�ो चौमा�सक (का��क-पौष १२
स�म) को �.७२४८०.०० माग फाराम अनुसारको िनकासा ह�नुपन�मा �.७४४९३.०० िनकासा भएको छ । िव�ालयले माग गरेको मागफारममा भएको
रकम भ�दा बढी िनकासा भएको असुल गनु�पन� �.

२,०१३

�म भौचर
न�बर
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२१.२ ३५ २०७८-३-२१ िव�ालयलाई िनकासाः ग�डक� �देश काय�िव�ध ऐन २०७४ को दफा ४२ अनुसार �ज�मेवार �यि�ले यस ऐन बमो�जम रा�नु पन� ��येक कारोबारको
िववरण �प� दे�खने गरी �च�लत कानूनले तोके बमो�जमको रीत पुयाई लेखा तयार गरी अ�ाव�धक रा�नुपन� �यव�था छ । यस पा�लकाका ३८
िव�ालयह�लाई छा�बृ�� अनुदान �.१०,०१,०००.००, ३५ िव�ालयह�लाई िव�ालय सुधार योजना अनुदान �.५,७५,०००.०० र २७
िव�ालयह�लाई िदवा खाजाको लागी �.५,५०,७५०.०० गरी ज�मा �.२१,२६,७५० िनकासा ह�नुपन�मा �.२१,४१,७५०.०० िनकासा भएको छ । बढी
िनकासा भएको रकम िनयमानुसार असुल गनु�पन� �.

१५,०००

२२ औषधी खरीदः 
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 शश�त अनुदानवाट �.२९२४२५८।को औषधी
खरीद गरेकोमा �.१९२४५१६। वोलप� �कृयाबाट खरीद गरेको छ भने �.९९९७४२। सोझै खरीद भएको 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,
�.२० लाख भ�दा बढीको औषधी खरीद बोलप� मा�यमबाट खरीद गनु� पन�मा सो अनुसार ख�रद नगरेको ।
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
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२३ ३३० २०७८-३-२५ स�झौता अनुसार काय� नभएकोः 
अच�ले सौरपानी सडक िनमा�ण काय� (ठे�का नं.५-०७७/७८) को लागी िमित २०७८/१/२ मा काय� स�प� गन� गरी िनमा�ण �यवसायी �ी सोम ए�ड अमर
क��ट��सनसँग कवोल अ� �.७,७२,४२७.०० मा स�झौता भएको छ ।�याद थप भई िमित २०७८ असार १४ मा काय� स�प� भएको दे�ख�छ ।
स�झौता भ�दा घटी काय� गरेको कारणले �.३,७२,५५७.०० मा� भु�ानी भएको छ ।ढलान बाटो िनमा�ण काय�मा ६ ई�चको ढलान ह�नुपन�मा ३ ई�चको
मा� ढलान गरेको कारणले Pcc 1:1.5:3 र Stell reinforcement काय�को भु�ानी ह�न नसकेको पा�लकाको भनाई रहेको छ ।िनमा�ण �यवसायीसँग भएको
स�झौताको GCC.74 मा स�झौता अनुसार काय� नगरेमा Black listing गन� सिकने �ावधान रहेको छ ।काय�स�पादन जमानत �.१२००००.०० को
काय�स�पादन जमानत अव�ध िमित २०७८ असार २ स�म मा� रहेको छ ।िनमा�ण काय� स�प� भएको िमितले �ुटी स�चाउने अव�ध १३ मिहनास�मको
काय�स�पादन जमानत ह�नुपन�मा घटी जमानत अव�ध रहेको दे�ख�छ ।स�झौता अनुसार काय� पिन गरेको छैन । यसरी स�झौता अनुसार काय� नगन� िनमा�ण
�यवसायीको जमानत रकमबाट उ� घटी काय� पुरा गराई साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा तोिकए अनुसार काय� नगन�, संझौता उलंघन गन� िनमा�ण
�यवसायीलाई �ज�मेवार बनाउनुपद�छ ।

२४ ठे�का �यव�थापन तफ� ः

२४.१ १५शैयाको अ�पताल िनमा�णः १५ शैयाको आधारभूत अ�पताल िनमा�णकाय� �.१३६१६९५९९।३६ िमित २०७९।९।१३ मा स�प� गन� ग�र िमित
०७८।३।१३ मा ओम बु�/बु�/ नवका��तपुर जे.िभ सँग स�झौता भएकोमा यो वष� पे�क� वापत �. ११७६८०००।भू�ानी भएको छ । तोिकएको िमितमा
िनमा�ण काय� स�प� गन� गरी काय� अगाडी बढाउनु पद�छ । िनज िनमा�ण �यवसायीलाई मोिवलाईजेशन पे�क� जनाई �.१,१७,६८,०००.०० खच�
ले�नुपन�मा �सधै बजेट खच� लेखी भु�ानी िदएको पाईयो । उ� खच� लेखेको रकम िनमा�ण �यवसायीका नाममा पे�क� जनाई पे�क� अिभलेख अ�ाव�धक
गरी िनयमानुसार पे�क� फछय�ट गनु�पन� �.

११,७६८,०००

�म भौचर
न�बर
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२४.२ पे�क� जमानतः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३ ४) मा उपिनयम (३) बमो�जमको बै� जमानतको मा�य अव�ध ख�रद स�झौतामा
उ�ेख भएको पे�क� फछय�ट गनु� पन� अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना भ�दा बढी अव�धको ह�नु पन� �यव�था छ ।ह� ँडीफाँट-खाच�क-�वारा-र�चोक
वारपाक सडक (�ावेल) काय� �.४५२५१३९१।८५ मा िमित २०७९।३।१७ स�म स�प� गन� गरी िमित िमत २०७७।१०।५ स�झौता भएको �थयो ।
�ाइम कमस�यल बैकको िमित २०७८।५।१५ स�मको �.५१३००००। को पे�क� रहेकोमा भौ.नं.२६।०७८।२।३० मा �थम रिनङ िवल बाट
�.१३४०३६३६।को भु�ानीमा रिनङ िवलमा पे�क� काटीएको पाइएन ।तोिकएको िमितमा िनमा�ण काय� स�प� गन� गरी काय� अगाडी वढाउन स�ब��धत
प�ले �यान पुया�उनु पद�छ ।

२४.३ न�फाइलरः– 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 �.१५८७७४।
समेत �.१३८०११७।भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन फम�ह�ले कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको 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 रकम न�फाइलर रहेको िमित

२९१-078/३/१७ वारपाक सु�लकोट क����सन ६०६६०६७१६ १३८०११७ १५८७७४ 2078/M/3

ज�मा १५८७७४

१५८,७७४

�म भौचर
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२४.४ पे�क� जमानतः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम ११३ ४) मा उपिनयम (३) बमो�जमको बै� जमानतको मा�य अव�ध ख�रद स�झौतामा
उ�ेख भएको पे�क� फछय�ट गनु� पन� अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना भ�दा बढी अव�धको ह�नु पन� �यव�था छ ।�यूटावर िनमा�ण काय� वापा�क �सराई
चु�ल िनमा�ण सेवाले �.७६९१९५१।९४ मा गन� गरी संझौता भएकोमा २ पटक �याद थप भइ काय� स�प�न गन� अव�ध िमित २०७८।९।३० स�म
बढाएकोमा िमित २०७७।१०।२८ स�म �.३६२३७४६। भु�ानी भएको छ। िनमा�ण �यवसायीलाई िदएको पे�क� म�ये �.१११७०००। फछ�यौट गन�
बाँक� दे�ख�छ । �ाइम कमस�यल बैकले पे�क� जमानत बापत राखेको मा�य अव�ध िमित २०७८।५।१४ स�म भएकोले �याद थप भएको अव�ध स�मको
बैक जमानतको �याद थप गनु� पन� �.

१,११७,०००

२४.५ �थगत िन�र�णः सिहद पाक�  तथा �कुल अगाडी राउ�ड अवाउट को काय� गन� �१४९२२०१।मा िमित २०७८।३।१ स�ममा स�प� गन� गरी वारपाक
सु�लकोट क����सन �ा.�ल सँग स�झौता गरीएको �थयो । भौ. २९१-०७८।३।१७ मा अ��तम िवलबाट �.१३८०११७। भु�ानी भएको छ । �थलगत
िन�र�ण गदा� �कुल अगाडी राउ�ड अवाउटमा जोडएको मोटर संचालनमा रहेको पाइएन । अतः मम�त स�भारको अव�ध िभ�नै मोटर स�ालनमा �याउन
प�ाचार सिहत काय� अगािड बढाउनु पद�छ ।यिद िनमा�ण �यवसायीले मे�टेने�स अव�ध िभ� उ� काय� नगरेमा िनजको धरौटी जफत गरी काया�लयबाट
उ� काय� स�प� ग�रनु पद�छ ।

२४.६ भेरीएसन आदेश वेगर बढी भु�ानीः- हाडीफाँट खाच�क �वारा र�चोक वारपाक सडक (�ावेल) काय� गन� म��दङ/ओम बु� जे.िभले �.४५२५१३९१।
िमित २०७९।३।१७ स�ममा स�प� गन�गरी िमित २०७७।१०।५ मा स�झौता भएको �थयो ।भौ.२६-०७८।२।३० बाट �थम रिनङ वापत िवल �.

१३४०३६३६। भु�ानी ह� ँदा िवमा वापत िप.एस मा �.१०००००। राखेकोमा �.१६४४१७। भु�ानी भएको छ ।िनमा�ण �यवसायीले कोटेशन माफ� त रेट
माग गदा� लागत अनुमानमा कायम दर भ�दा धेरै भएको र सोिह अनुसार भु�ानी भएको छ ।ठे�का संझौता गदा� िप.एस. आइटममा राखेको �.100000।
भ�दा बढी रकम भु�ानी भएकोले उ� रकम असुल गरी िफता� गनु� पन� �.

६४,४१७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४.७ कर िवजकः मु�य अिभबि�� कर ऐन, २०५२ को दफा १४ अनुसार कुनै ब�तु वा सेवा आपूित� गदा� तोिकएको ढाँचामा �सल�सलेवार न�बर राखी कर
िवजक जारी गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।िन�नानुसारका योजनाह�मा मु.अ.कर िवजक संल� नभएकाले मु.अ.कर िवजक पेश गनु� पन� �.

� सं योजनाको नाम भौ िमित भु�ानी रकम

1 वडा नं ८ काया�लय भवन िनमा�ण १४७ ०७७।१२।१७ २५४५१५३

2 िहमाली �े� िवकास के�� ९-०७७।६।२९ ४४०२८१

ज�मा 2985434

२,९८५,४३४

२४.८ काय� स�पादन जमानत अव�धः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० (४) (४) ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक
उपिनयम (१) बमो�जमको काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध �य�तो स�झौतामा उि��खत मालसामान आपूित� वा ह�ता�तरण गनु� पन� अ��तम
अव�ध वा ��याभूित (वारे�टी) को अव�ध वा िनमा�ण काय�को �ुटी स�चाउने दािय�व (िडफे�ट लायिब�लिटज) को अव�ध भ�दा क�तीमा एक मिहना बढी
अव�धको ह�नु पन�छ भ�े �यव�था छ । सिहद पाक�  तथा �कुलअडी राउ�ड अवाउट काय� �. १४९२२०१।९७ िमित २०७८।३।१ स�ममा स�प� गन�
ग�र िमित २०७७।९।१ मा स�झौता भएको �थयो ।िनमा�ण काय�को अ��तम िवल भौ २९१-२०७८।३।१७ बाट �१३८०११७।मा गन� भु�ानी भएको छ
। िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने अव�ध िमती २०७९।४।१ स�मको भएकोले सोही अनुसार बैक जमानतको मा�य अव�ध बढाउनु पन�मा �लोवल
आई.एम.ई बैको जमानत �.८५०००।�याद िमित २०७८।३।३० स�म मा� भएकोले �ुटी स�याउने अव�ध स�म पु�े गरी जमानतको �याद बढाउनु पन�
�.

८५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४.९ काय� स�प� वेगर परामश� सेवा भु�ानीः- झोलु�ेपुल रणिनितमा उ�ेख ग�रए बमो�जमको गैर सरकारी सं�थालाई भु�ानी गरीने सेवा शु�क झोलुङेपुल
िनमा�णको �गितको आधारमा कुल लागत अनुमानको �थम िक�ता सभ� डीजाइन लागत इि�मेट तयार भएपछी ३० �ितशत फलामको ल�ा त�काए
पिछ ३५ �ितशत र पुलको अ��तम जाँच पास तथा साव�जिनक लेखापरी�ण भएपिछ ३५ �ितशत सेवा शु�क भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ। भौ.
३२-०७८।३।२५ बाट पुरानो घ�े खोला झो.पु को अ��तम िक�ता �७८१९१।र डुँडे ढोडेनी वेशी झो.पु को अ��तम िक�ता �.७६९५९। गरी ज�मा
�.१५५१५०।भु�ानी भएको छ ।योजनाको काय� स�प� पछी भु�ानी िदनु पन� रकम िनमा�ण काय� स�प� पुव� नै भु�ानी िदनु िनयम स�मत नदे�खएको �.

१५५,१५०

२४.१० बढी भु�ानीः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम १२३ मा �ािव�धक नाप जाँच गरी वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी गनु� पन�
�यव�था छ ।वडा नं ८ काया�लय भवन िनमा�ण काय�मा गुण�तर प�र�णको मु.अ.कर िवजक वेगर �७५०००। भु�ानी लगेकोले िवजक पेश गन� अ�यथा
असुल गन� �.

७५,०००

२५ गाउँपा�लका �शासक�य भवन िनमा�णः 
गाउँपा�लकाको �शासिकय भवन िनमा�ण काय�को लािग आ व २०७६।०७७ मा मु.अ.कर र िप.एस समेत �.५५५२१२५९।९२ को ल.इ तयार गरी िमित
२०७७।२।२५ मा नवका�तीपुर क����सन �ा.�ल सँग मु.अ.कर र िप.एस समेत �.४२३७१४२४।२५ मा स�झौता भइ स�झौता िमितले १८ मिहना
अथा�त २०७८।८।२५ स�ममा स�प� गन� रहेकोमा चौथो रिन� िवल प�चात गाउँ काय�पा�लकाको िमित २०७७।१२।२५ को िनण�यले भे�रएसन आदेश
�वीकृत भइ स�झौता रकम मा २०.४० �ितशत बृ�ी भइ संझौता रकम �.५१०१३१०६।३४ कायम रहेको पाइयो । पे�क� बाँक� रकम
�.२४९०४८७। समेत छैटौ रिनङ िवल स�म �.४९५२४७१५।४५ भु�ानी भएको छ । चालु आ ब २०७८।०७९ मा तोिकएको िमित २०७८।८।२५
स�म मा काय� स�प� भएको तर अ��तम िवल भु�ानी भइ नसकेको काया�लयको भनाइ रहेको छ ।भौितक �पमा काया�लय भवन पूण��पमा स�प� भएको
दे�ख�छ । िनमा�ण �यवसायीलाई रिन�िवलको भु�ानी गदा� दे�खएको �यहोरा िन�नानुसार रहेको पाइयो ।
क) िव ओ �यू को आइटम न.३ मा E/w in exevation in all types of soils in foundation manually including 15m hauling distance and

1.5m lift all complete works per instruction मा ठे�का संझौता ह� ँदा BOQ मा दर �.२०० रहेकोमा भु�ानीमा �.३०० का दरले भु�ानी भएको
पाइयो पिहलो दो�ो र पाँचौ रिनङिवल बाट ९५९।७६ घनिमटर काय�को �.३०० का दरले भु�ानी ह�दा �.९५९७६। बढी भु�ानी भएको रकम असुल
गरी बे�जु दा�खला गनु�पन� �.

९५,९६७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६ �ज�सी दा�खला नभएकोः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन, 2076 को िनयम 28(1) मा �ज�सी सामान खरीद गरेकोमा खरीद गरेको 7 िदन िभ� �ज�सी दा�खला गनु�
पद�छ ।पा�लकामा िविभ� शखाह�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 ।

भौ िमित सामानको नाम रकम कैिफयत

२४१।०७८।३।२२ �सलाइ मे�सन ओभरलक मेसीन ३०१७६६ स�कल िवल पेश नभएको

२६८।०७८।३।२५ ��ापलर फोटोकफ� पेन ड� ाइभ आदी १५४००० खरीद आदेश दा�खला �ितवेदन पेश नभएको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np34 of 65

२७ जमानतको याद थप गनु�पन� 
सावज�िनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० मा �वीकृत बोलप�को बोलप�दाताले काय�स�पादन जमानत पेश गदा� िनमा�ण काय�को �ुटी
स�याउने दािय�वको अव�ध भ�दा क�तीमा १ मिहना बढी अव�धको ह�नुपन�, िनयम ११३ मा पे�क� जमानतको मा�य अवधी ख�रद स�झौतामा उ�ेख
भएको पे�क� फछय�ट गनु�पन� अवधी भ�दा क�तीमा एक मिहना भ�दा बढी अवधीको ह�नुपन� उ�ेख छ । यस पा�लकासँग ख�रद स�झौता भई िनमा�ण काय�
स�प� भएका योजनाह�को काय�स�पादन जमानत अव�ध िनमा�ण काय�को �ुटी स�याउने दािय�वको अव�ध भ�दा क�तीमा १ मिहना बढी अव�ध रहेको
दे�खदनै। यसरी जमानतको �याद समा� ह� ंदा िनजह�सँग स�झौता बमो�जम स�पादन भएको काय� जो�खममा परेको दे�खयो । �याद समा� भएका
जमानतको अवधी थप गरेको �माण पेश गनु�पन� �.

ठे�का नं. िनमा�ण �यवसायीको नाम िनमा�ण काय�को
िववरण

काय�स�प�
िमती

भएको
जमानतको
अव�ध

ह�नुपन�
जमानत
अव�ध

काय�स�पादन
जमानत �.

५-०७७/७८ सोम ए�ड अमर
क��ट��सन(६०६६८३७११)

अच�ले सौरपानी सडक
योजना

२०७८
आषाढ १४

२०७८ जेठ ३१ २०७९
आषाढ १३

१२००००

सोम ए�ड अमर क��ट��सन
(६०६६८३७११)

गाउँपा�लका �याव
िनमा�ण योजना

२०७८ जेठ
२८

२०७८ आषाढ
१४

२०७९ जेठ
२७

१५००००

ज�मा २७००००

२७०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ नन 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 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

३२१-०७८/३/२४ �पोट� व�ड� क��ट��सन (६०६६७५२३५) 7-078/3/24 634063 72945 078/M/2

३२१-०७८/३/२४ �पोट� व�ड� क��ट��सन (६०६६७५२३५) 06-078/3/24 1212087 139443 078/M/2

३३१-०७८/३/२८ सोम ए�ड अमर क��ट��सन
(६०६६८३७११)

14-078/3/24 1342064 154397 078/M/1

३३१-०७८/३/२५ सोम ए�ड अमर क��ट��सन
(६०६६८३७११)

17-078/3/24 398457 51799 078/M/1

ज�मा 3586671 418584

४१८,५८४

२९ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९.१ हेभी इ��वपमे�टको �योगः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट
स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर, ए�साभेटर, लोडर, रोलर, �ेडर ज�ता हेभी मेिशनरी �योग गन� निम�ने �यव�था छ । सो िनयमावलीको
�ितब�धा�मक वा�यांशमा लागत अनुमान तयार गदा�को समयमा हेभी मेिशन �योग गनु�पन� जिटल �कृितको काय� भनी उ�ेख भएको रहेछ भने स�ब��धत
�ािव�धकको �सफा�रशमा साव�जिनक िनकायबाट सहमित �लई �य�ता मेिशन �योग गन� सिकने उ�ेख छ । पा�लका अ�तग�त स�ा�लत अ�धकांश सडक
िनमा�ण तथा �तरो�ितसँग स�ब��धत योजनाका उपभो�ा सिमितह�ले डोजर, ए�साभेटर लगायतका हेभी मेिशन �योग गन� गरेको पाइयो । तर
िनयमावलीको �यव�था अनुसार स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई 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�

८९-०७७/११/१२ िच�े ढेपडाँडा पिछडाँडा सडक 644045 646079

११७-०७७/१२/४ टार भोल� मोटरबाटो 319457 314700

११९-०७७/१२/४ अच�ले चौतारा सडक योजना 287393 288014

१४८-०७७/१२/१५ लामगरा मोितखोला गु��गाउँ सडक 668497 644400

३०६-०७८/३/२२ डाँडागाउँ सडक िनमा�ण 790390 412563

ज�मा 2709782 2305756

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np37 of 65

२९.२ उपभो�ा सिमित माफ� त सरकारी भवन िनमा�ण काय�ः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६४ को दफा ४४ मा िमत�ययीता, गुण�तरीयता वा िदगोपना अिभवृि�
ह�ने भएमा वा प�रयोजनाको मू�य उ�े�य नै रोजगारीको �ृजना गन� र लाभ�ाही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा �य�तो आयोजना उपभो�ा सिमित
माफ� त ग�रन सिकने उ�ेख छ साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ अनुसार उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट काय�
गराउन सिकने �यव�था छ ।तर तप�सलमा उ�े�खत उपभो�ा सहभागी नह�ने काय�मा पिन उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराईएको पाईयो । यसरी
उपभो�ा ��य� �पमा सहभागी नह�ने काय�मा उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रने काय�मा िनय��ण ग�रनुपद�छ ।

भौ.नं . र िमित योजनाको नाम िनमा�ण गन� सं�था भु�ानी रकम

२५०-०७८/३/६ वडा काया�लय वाल िनमा�ण ४ नं. वडा काया�लय 384000

२५९-०७८/३/७ वडा काया�लय वाल िनमा�ण २ नं. वडा काया�लय 1022739

२९८-०७८/३/२१ वडा काया�लय वाल िनमा�ण ३ नं. वडा काया�लय 480000

१५७-०७७/१२/२३ खानेपानी िनमा�ण �स�ाथ� मा.िव. 432000

ज�मा 2318739

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० 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 । जस अनुसार
िन�न िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराउँदा उपभो�ा सिमित र पा�लकाले �यहोन� अंश उ�ेख गरी स�झौता भएको दे�ख�छ । तर िनमा�ण काय�
स�प� गदा� घटी मू�यांकन भएको अव�थामा अनुपाितक क�ी गरी भु�ानी िदनुपन�मा सो गरेको नदे�खएकोले देहायअनुसारको रकम असूल ह�नुपन� �.

�स.नं. भौ.नं. र िमित योजना काय�स�प� रकम �मदान �ितशत भु�ानी भएको बढी भु�ानी

१ ८१-०७७/११/४ सा�खोला �संचाई योजना 314682 10 288000 4786

२ ८६-०७७/११/१० सामुदायीक भवन िनमा�ण 317286 10 288000 2443

३ ११९-०७७/१२/४ अच�ले चौतार टुडे सडक िनमा�ण 287393 10 261100 2446

४ १२२-०७७/१२/५ ते�ो ह��डी खोला लघु जलिव�ुत 183010 10 624000 9291

५ १२५-०७७/१२/५ वारपाक कोटडाडा �यारािफट िनमा�ण 4788075 10 4549000 239733

६ १२८-०७७/१२/१० मिहला सामुदायीक भवन िनमा�ण 527176 10 500000 25542

७ २७१-०७८/३/१४ प��ुम मिहला सामुदायीक भवन िनमा�ण 379668 10 343592 1891

८ २७७-०७८/३/१५ वालुवा द�लत व�ती समाजघर िनमा�ण 516356 10 468663 3943

९ ३०७-०७८/३/२२ डाडाँगाउँ सडक िनमा�ण 798390 10 722919 4368

ज�मा 8612036 8045274 294443

२९४,४४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ ३० २०७८-७-२७ ट� ा�सफरमर ख�रदः 
गोरखा �ज�ाको �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितले िनधा�रण गरेको दररेट िकतावमा ट� ा�सफरमर ख�रदको लागी स�व��धत क�पनीबाट दररेट माग गरी घटी
दर पेश गन� क�पनीको मू�यमा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । मा�थ�ो ह��डी खोला लघु जलिव�ुत प�रयोजनाले ट� ा�सवे�ड नेपाल �ा.�ल. बाट 50 KVA

Distribution Transformer को �.२,५४,२५०.०० भु�ानी ग�रएको छ । स�व��धत क�पनीबाट दररेट माग गरी घटी दर पेश गन� क�पनीको मू�य
कायम गनु�पन�मा सो नग�र सोझै ख�रद ग�रएको छ । यसरी सोझै ख�रद मु�य राखेर भु�ानी ग�रनु िनयमस�मत नदे�खएको �.

२५४,२५०

३२ ५७ २०७७-१०-११ ढु�ा भन� काय�मा 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 जापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।वारपाक
सुलीकोट-४ का �सताराम गु��लाई २*१*१ को �यािवन जाली भन� काय�मा जालीको मू�य समेत भु�ानी भएको छ। पा�लकाले �यािवन जाली उपल�ध
गराएको अव�थामा Stone packing को मा� रकम भु�ानी गनु�पन� दे�ख�छ । �यािवन जालीमा Stone packing को मा� �.४४३७.०० भु�ानी ह�नुपन�मा
�.५०७७.६० भु�ानी भएकोले �ित जाली �.६४०.६० बढी पन� गएको छ । �ित जाली �.६४०.६० का दरले २० वटाको �.१२,८१२.०० बढी
भु�ानी भएको छ ।िनमा�ण काय� ज�मा �.१,०१,५५२.०० मा �.५०,०००.०० उपभो�ाको योगदान रहेको दे�खएकोले उपभो�ा सिमितको योगदान
घटाई कायम भएको �.६३०८.०० असुल गनु�पन� �.

६,३०८

३३ ३२३ २०७८-३-२४ काय�स�प� �ितवदन पेश गनु�पन�ः 
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 । लाल बहादरु गु��लाई
८० वटा �यािवन जालीमा ढु�ा भरेको िनवेदन र डोर हा�जरको आधारमा �.१,६०,०००.०० भु�ानी ग�रएको छ । �यािवन जालीमा ढु�ा भरेको काय�को
लागत अनुमान, मू�या�न िवल, काय�स�प� �ितवेदन तयार गरेको छैन । �ािव�धक नापजाँच गरी �यािवन जालीमा ढु�ा भन� काय�को लागत अनुमान,

मू�या�न िवल र काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �.

१६०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ २५ २०७७-७-८ बौ� �टयाचु ख�रदः 
गोरखा �ज�ाको �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमितले िनधा�रण गरेको दररेट िकतावमा मु�य नखुलेको हकमा ख�रदको लागी स�व��धत क�पनीबाट दररेट माग
गरी घटी दर पेश गन� क�पनीको मू�यमा ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । वारपाक वु� पाक�  िनमा�णको लागी नेप�लज हया�डी �ा�ट बाट 5ft Boudha Statue

थान १ को �.२०,००,०००.०० र Prayer Wheel थान ९ को �.५,००,०००.०० गरी ज�मा �.२५,००,०००.०० वारपाक बु� पाक�  िनमा�ण
सिमितलाई भु�ानी ग�रएको छ । कोटेशन, �सलव�दी दरभाउप� तथा वोलप� वेगर सोझै ख�रद ग�रएको छ । स�व��धत क�पनीबाट दररेट माग गरी घटी
दर पेश गन� क�पनीको मू�य कायम गनु�पन�मा सो नग�र सोझै ख�रद मु�य रा�खएको छ । यसरी सोझै ख�रद मु�य राखेर भु�ानी ग�रनु िनयमस�मत
नदे�खएको �.

२,५००,०००

३५ उपभो�ा सिमित तफ� ः 
बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच�लाई पु��ाइ गन� �माण काजगात समेतको
लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ ।िन�न योजनाह�मा उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी ह�नुपन� भ�दा बढी भु�ानी भएकोले स�व�धीत सँग असुल गनु� पन� �.

� सं योजनाको नाम र उ स ह�नु पन� भु�ानी भएको भु�ानी बढी भु�ानी

१ �टुङ �ल�टङ खानेपानी आयोजना ९३९२१९ ९६०००० २०७८१

२ आँपजरा झोलुङगे पुल िनमा�ण काय� उ स २४१३०४४ २४५२३१७ ३९२७१

३ चुन डाँडा काफलडाडा झोलु�े पुल िनमा�ण उ स १६११७७४७ १६२३४३१ ५७१४

४ �व�छ वातावरण काय��म घु�चोक पोखरी ताल संर�ण २१०१३२० २१०५०७६ ३७५५

५ म�डली आधारभूत िव�ालय १७९७२७ १८६१९१ ६४६३

६ बा�मुले �तुल खोला झो पु १९९३११२ २०२१४१५ २८३०३

ज�मा 104287

१०४,२८७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ उपभो�ा सिमितको िबल िबजक

३६.१ �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 । साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको
ि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 उपभो�ा सिमितले ख�रद
गरेको �समे�टमा िवजक मू�य भ�दा बढी मू�य राखेर दररेट िनधा�रण ग�रएको 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 �समे�टको
न�स�
(मे.टन)

काय�
परीमाण
(घ.िम.)

पेश गरेको
िवजक
मु�य(�.मे.टन)

दर िव�लेषणमा
रा�खएको
दर(�.मे.टन)

बढी
दर

ज�मा
रकम

१ ४-०७७/६/२ गाउँपा�लका
बाटो िनमा�ण

pcc1:1/2:3 0.4 42.2 14600 18758 4158 70187

२ ४-०७७/६/२ गाउँपा�लका
बाटो िनमा�ण

Stone
masonry
1:4

0.159 31.64 14600 18758 4158 20918

३ ६१-०७७/१०/१३ नारे�वर डाडा
भुसुरे नाला
िनमा�ण

pcc 0.192 27.2 14400 18758 4358 22759

४ ८४-०७७/११/७ देउराली
�सरानगाउँ

pcc1:1/2:3 0.4 16.88 14400 18758 4358 29425

४३४,०४६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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मोटरबाटो

५ १०८-०७७/१२/२ देवी�थान
�संचाई कुलो

Stone
masonry
1:4

0.159 24.47 14690 18758 4068 15827

६ ११०-०७७/१२/२ मणीडाडा
चौतारा िनमा�ण

Stone
masonry
1:4

0.159 69.61 14690 18758 4068 45025

७ १२३-०७७/१२/५ ढंुगेधारा
��रो�ती

Stone
masonry
1:4

0.159 25.7 15200 18758 3558 14539

८ १५०-०७७/१२/१८ पहरे साउने
ितनखोला
मोटरबाटो

Stone
masonry
1:4

0.159 18.29 14400 18758 4358 12674

९ २५०-०७८/३/६ ४ नं.वडा
काया�लय वाल
िनमा�ण

Stone
masonry
1:4

0.159 33.41 16385 18758 2373 12606

१० २५९-०७८/३/७ २ नं.वडा
काया�लय वाल
िनमा�ण

Stone
masonry
1:4

0.159 89.18 15000 18758 3758 53287

११ २८१-०७८/३/१५ झोलु�े
खानेपानी

Pcc1:2:4 0.32 13.06 15368 18758 3390 14167

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सौरपानी
िनमा�ण

१२ २८५-०७८/३/१६ वारपाक तमु
सामुदायीक
भवन िनमा�ण

Pcc1:2:4 0.32 23.38 14800 18758 3958 29612

१३ २९०-०७८/३/१६ आँप�वारा
फाँट �संचाई

pcc1:1/2:3 0.4 14 14400 18758 4358 24405

१४ २९८-०७८/३/२१ वडा काया�लय
मम�त तथा
घेरावार

Stone
masonry
1:4

0.159 17.87 12882 18758 5876 16696

१५ ३०६-०७८/३/२२ डाडागाउँ
सडक िनमा�ण

Stone
masonry
1:4

0.159 13.39 16950 18758 1808 3849

१७ १७३-०७८/१/६ गुदु�म समाज
भवन िनमा�ण

pcc1:1/2:3 0.4 16.64 11536 18758 7222 48070

ज�मा 434046

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.२ 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 । साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको ि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 उपभो�ा सिमितले ख�रद गरेको
ई�ामा िवजक मू�य भ�दा बढी मू�य राखेर दररेट िनधा�रण ग�रएको छ ।�ज�ा दरमा �ित ई�ा �.१८ (मूअकर बाहेक) रहेको 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 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. भौ.नं. र िमित योजनाको नाम काय� िववरण काय�
परीमाण

ख�रद दर
�.

बढी दर
�.

�ित
घ.मी.�.

बढी
भु�ानी

१ १११-०७७/१२/१३ वा�चोक सामुदायी भवन
िनमा�ण

Brick
Masonry1:4

13.22 10.17 10.17 5390 71256

२ २७१-०७८/३/१४ प��ुम मिहला सामुदायीक
भवन

Brick
Masonry1:4

11.9 10.51 9.83 5210 61999

३ २८५-०७८/३/१६ वारपाक तमु समाज भवन Brick
Masonry1:4

16.11 10 10.34 5480 88283

ज�मा 221538

२२१,५३८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ माटो ख�े काय�मा बढी दर 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ ख�रद स�झौता अनुसार साव�जिनक िनकायले रिन� िवल वा अ�य कुनै िवजकको भु�ानी गदा�
करारको शत� बमो�जम �ािव�धक जापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ ।वारपाक
सु�लकोट गाउँपा�लकाले मे�सन �योग गरी सा�ो माटो ख�े काम (मोिवलाईजेशन, िडमोिवलाईजेशन, ई�धन र अपरेटर खच� समेत) को लागी �ित
घ.िम.�.७५ (मू.अ.कर बाहेक) िनधा�रण ग�रएको छ ।तप�सलको योजनामा मेिशन �योग गरी कडा माटो ख�े काय�मा �ित घ.िम.�.११०.७४ (मू.अ.कर
समेत) दर राखेर भु�ानी ग�रएको छ ।पा�लकाले िनधा�रण गरेको दर भ�दा �.२५.९९ �ित घ.िम. बढी भु�ानी भएको छ । िनधा��रत दर भ�दा बढी
भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �.

�स.नं. भौ.नं.र िमित योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी कामको प�रमाण बढी दर ज�मा

१ ६-०७७/६/५ वडा नं.७ बाटो सरसफाई ब�े�वर क��ट��सन 730.66 25.99 18990

२ ९-०७७/६/२१ वडा नं.८ बाटो सरसफाई व�त क��ट��सन 1780.79 25.99 46283

ज�मा 65273

६५,२७३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ बील भपा�ई वेगरको भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ (५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात
संल� ह�नुपन� �यव�था छ। देहायका काय�को भु�ानीमा िवलभरपाइ �माण पेश नभएकोले भरपाइ �माण पेश गनु�पन� �.

भौ.न।िमित �यहोरा रकम

२९९।
२०७८।१।
२४

१०० पीस ि�पाल �.२७६१७२ मा ख�रद िवतरणको भरपाइ �माण पेश गनु�पन� �. २७६१७२

२३०।
२०७७।१२।
१९

�य ुअ�सफोड� मोटर ड� ाइिभङ ट� े िनङ से�टरलाइ ३० जनालाइ ड� ाइिभङ �सकाएको भनी �.४९६६३५ भु�ानी भएको
छ।क क�ले �सकेको हो यिकन ह�न सकेन ।यिकन ग�र �माण पेश गनु�पन� �.

४९६६३५

ज�मा ७७२८०७

७७२,८०७

३९ कृिष तथा पशुमा अनुदान 

सरकारी अनुदान रकमको िवतरण, सदपुयोग सही एवं समुिचत त�रकाले गरी खच�को साव�जिनिकरण एवं अनुगमन ह�नु पद�छ र सो को �भावकारीता मापन
गन� संय�� िवकास गरी उ�पादन तथा उ�पादक�वमा वृि� आए नआएको संव�धमा �ितवेदन वनाउनुपद�छ । साथै अनुदानमा िवउ िवतरण गदा� ज�गाको
�वामी�व हेरी मा� िवतरण गनु�पद�छ । यस वष� कृिष तथा पशु काय��म अ�तग�त गाउंपा�लका चालु(समानीकरण अनुदान) बाट संचा�लत केही काय��मह�
देहायअनुसार छन्।

िववरण लाभ�ही सं�या अनुदान रकम

�याजको िवउ िवतरण ३५ 100000

क�य �याउ िवउ िवतरण ५० �ितशत अनुदान ८०० 40000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कृिष या���िककरण ५० �ितशत अनुदानमा ८ 300000

भकारो सुधार २० 350000

बाझो जिमन खेितगन� कृषकलाइ अनुदान ४०० 1600000

मौरी गोला सिहतको घार िवतरण ५० �ितशत अनुदान ५० 250000

मौ�रको खाली घार िवतरण ५० �ितशत अनुदान ५० 100000

बख� घांस िवउ िवतरण - 100000

�यवसायीक ब�ुर खोर िनमा�ण - 75000

डाले घांसका िविवध िव�वा ख�रद - 150000

ज�मा 3065000

अनुदान िवतरण प�चातको उपल�धी मापन गरेको छैन । अनुदान वाट �ा� लाभको िव�लेषण गरी आगामी िदनमा अनुदानको काय��म संचालन गनु�पन�
दे�ख�छ । अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन�
ह�दा ठुला अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष पेशालाई आकिष�त गनु�पछ�  । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो (संघ, �देश तथा �थानीय तह) परे
नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन समेत �लनुपद�छ । कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा
अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ । पा�लकाले कृिष �े� तथा पशु �े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेर मा� अनुदान िदने
नीित तय गनु�पन�मा केही अनुदान काय��ममा मा� वीमा गन� गरेको दे�खयो । एक सरकारले �याएको नीितलाइ अक� सरकारले सहयोग गन� गरी काय��म
काया��वयन गनु�पद�छ ।

४० 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

३,३०२,४४८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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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

५५।२०७७।६।२९ उ�वल �टेशनरी ए�ड स�लायस� मसल�द सामा�ी 371996

५७।२०७७।६।२९ उ�वल �टेशनरी ए�ड स�लायस� मसल�द सामा�ी 339000

१३८।२०७७।९।२८ उ�वल �टेशनरी ए�ड स�लायस� मसल�द सामा�ी 411952

३२९।२०७८।२।३० उ�वल �टेशनरी ए�ड स�लायस� मसल�द सामा�ी 293404

३५।२०७७।६।२६ �ेषठ �दस� �ा�ल ि�पाल ख�रद 118226

४२।२०७७।६।२६ �स.िम.स इ�टर�ाइजेज �ा�ल ि�पाल ख�रद 125006

२९९।२०७८।१।२४ �स.िम.स इ�टर�ाइजेज �ा�ल ि�पाल ख�रद 276172

७८।२०७७।७।२४ वोना �ाइड ि��टीङ �ेस �थानीय राजप� छपाइ 564392

१३७।२०७७।९।२८ मनासलु अफसेट �ेस भवन िनमा�ण अिभलेख छपाइ 406800

२०४।२०७७।१२।६ मनासलु अफसेट �ेस घर न�सा दरखा�त पु�तक छपाइ 395500

ज�मा 3302448

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ १७२ २०७८-१-६ �ज�सी दा�खलाः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८(१) अनुसार �ज�मेवार �यि� आ�नो �ज�मामा आएको सरकारी �ज�सी
मालसामान भए सात िदनिभ� यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा गनु�पन� �यव�था छ । �ी माझथर मा.िव.को फिन�चर िनमा�णको लागी डोर हा�जरको
आधारमा गरी �.४,००,०००.०० खच� ग�रएको छ । फिन�चर िनमा�णको लागी फिन�चरको िक�सम, सं�याको िववरण र सो को आधारमा लागत अनुमान
तयार गरेको छैन । उ� खच�मा िनमा�ण भएका फिन�चरको सं�या र िनिम�त फिन�चर िव�ालयको स�पितमा �िव� भएको दे�खएन । िनिम�त सरकारी
�ज�सी मालसामान यथा�थानमा दा�खला गरी �े�ता खडा भएको �माण पेश गनु�पन� �.

४००,०००

४२ भु�ानी िदन बाक�को क�चाबारी वेगर भु�ानीः 
आ�थ�क काय�िवधी तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(१३) मा चालु वष�को वजेटले नखामेको खच� �यहोनु� पन� उिचत आधार र
पया�� कारण भएमा स�व��धत काया�लयले संल� िवल भरपाई वमो�जमको रकम आगामी वष�मा भु�ानी िदने गरी महालेखापरी�कवाट ��वकृत ढाँचामा
भु�ानी िदन वाँक�को िववरण तयार गरी आ�थ�क वष� समा� भएको सात िदनिभ� कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयवाट �मािणत गराई रा�नुपन�
�यव�था रहेको छ। संिघय काया�लयमा ज�तै �थानीय तहले पिन गत वष�को भु�ानी गन� �ायोजनाथ� आव�यक कानुनी �यव�था गरी आ�त�रक िनय��ण
�णालीको काया��वयन गनु�पन�मा पा�लकाले भु�ानी िदन वाँक�को क�चावारी वेगर भौ ८-२०७७।६।२६ बाट इ�टरटेक �ा �ल लाई �.९१२८२९।
भु�ानी िदएको रकम िनयम िवप�रत भएको �.

९१२,८२९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ झोलु�े पुल िनमा�णमा लागतको बाडफाँडः 
झोलु�े पुल �े�गत काय��म िनद�िशका, २०६६ को प�र�छेद ९ को बुदाँ नं. ९.७ मा झोलु�े पुल �े�गत काय��म अ�तग�त संचा�लत कय��मको लािग
सरोकारवालाह�को कूल लागतमा (ल�ा र वु�डग ि��स समेत) छोटोत�रको नयाँ िनमा�णमा नेपाल सरकार �े�गत काय��मको ९२℅ , स�व��धत
पा�लकाको ६ �ितशत र समुदायको योगदान बढीमा २ �ितशत गरी १०० �ितशत लागत �यहोनु� पन� उ�ेख छ । पा�लकाले यस आ.व. मा देहायका
छोटोत�रको झोलु�े पुल िनमा�ण गरेकोमा संझौतामा पा�लकाको समपुरक कोषबाट ६ �ितशत रकम �यहोन� भिनएता पिन िन�न पुल िनमा�णमा संझौता
बमो�जमको ६ �ितशत रकम समपुरक कोषवाट खच� नगरी संिघय काय��मवाट नै खच� भएको पाइयो । यसरी खच� भएको रकम िफता� दा�खला गनु�पन� �.

�.स. योजनाको नाम यस वष�को भु�ानी गा.पा.को ६ �ितशतले ह�ने रकम

१ आँपजरा झो पु िनमा�ण २४५२३१७ 147139

2 चुनडाडाँ काफलडाडाँ झो पु िनमा�ण २७७४३१ 13872

ज�मा 2729748 161011

१६१,०११

४४ अनुदान तफ�  
पा�लकाले संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत चालु काय��मवाट देहायवमो�जम कृिष तथा पशु अनुदान उपल�ध गराएको छ।यस स�व�धमा िन�न �यहोरा
दे�खएका छन् ।

�.सं. िववरण रकम

१ गाउ पा�लका अ�य� ग�रिव िनवारण काय��म १४८४८८५

२ ताकुकोट कृिष सहकारी उपज संकलन के�� ४६००००

३ मौरी घार िवतरण ५ ० �ितशत अनुदान ३५००००

४ भकारो सुधार ३३००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ बाजो जिमनमा खेित गन� कृषकलाई �ो�साहान काय��म १०३८१५०

६ �याज िवउ िवतरण १०००००

७ कृिष या���करन(५० �ितशत अनुदानमा ) ३०००००

८ फलफूल दशक अ�तरगत �थानीय तहमा ओखर िब�वा रोपण अिभयान काय��म (५०% अनुदान) ९१९९१०

९ राि�� य र �थानीय मह�वका खा� तथा पोषण सुर�ाममा टेवा पुया�उने वाली व�तको साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के��
(पकेट) िवकास काय��म संचालन

१७६०६३५

ज�मा ७४९८७३०

अनुदान रकम उपल�ध गराए पिन उ� काय��मको अनुगमन तथा िन�र�ण गनु� पन�मा अनुगमन तथा िनरी�ण गरेको पाइएन । अनुदान वाट �ा�
लाभको िव�लेषण गरी आगामी िदनमा अनुदानको काय��म संचालन गनु�पन� दे�ख�छ । अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म
वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने र यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह�दा ठुला अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष
पेशालाई आकिष�त गनु�पन� दे�ख�छ । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो (संघ, �देश तथा �थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत
�ितवेदन तयार गनु�पन� दे�ख�छ ।
कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ ।
पा�लकाले कृिष �े� तथा पशु �े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेमा मा� अनुदान िदने नीित तय गनु�पन�मा वीमा गन� गराउने तफ�
पा�लकाले �यान निदइ अनुदानका काय��म मा� स�ालन गरेको दे�खयो । एक सरकारले �याएको नीितलाइ अक� सरकारले सहयोग गन� गरी
काय��म काया��वयन गनु�पद�छ ।

४५ िविवधः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५.१ बढी भु�ानीः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच�लाई पु��ाइ गन� �माण काजगात समेतको
लेखा रा�नुपन� उ�ेख छ ।भौ २७७-०७८।३।२८ वाट बह��े�ीय पोषण काय��ममा �.१०५००। भु�ानी भएकोमा �.८४०० को िवल भपा�इ भएकोले
नपुग �.२१००। असुल गनु� पन� �.

२,१००

४५.२ �ज�सी दा�खलाः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व ऐन, २०७६ को िनयम २८(१) मा �ज�सी सामान खरीद गरेकोमा खरीद गरेको ७ िदन िभ�
�ज�सी दा�खला गनु� पद�छ । १५ शैयाको अ�पताल िड.िप.आर िनमा�ण काय� वापत अकलादेिव क����सन ए�ड क�स�टे�सी लाई �. १७९८९६०।
भु�ानी भएको छ । क�स�टे�सी बाट �ा� �रपोट गाउँपा�लका �ज�सी खातामा दा�खला गनु� पन�मा गरेको नपाइएकाले �ज��स दा�खला गनु� पन� �.

१,७९८,९६०

४६ मू�य अिभवृि� कर क�ी नगरेको 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६ (ग) बमो�जम सरकारी िनकाय वा नेपाल सरकारको पूण� वा आिशंक �वािम�व भएको संघसं�थाले
ठे�का वा करार अ�तग�त आपूित� ह�ने व�तु वा सेवा वा व�तु तथा 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।पा�लकाले यस आ.व.मा देहायको भु�ानीमा ५० �ितशत राज�व िशष�कमा दा�खला नगरी फम�लाई नै भु�ानी
िदएको दे�खएकोले उ� रकम असुल ह�नुपन� दे�खएको �

गो भौ नं/ िमित फम�को नाम कामको िववरण कुल भु�ानी मु.अ.कर ५० %

मु.अ.कर

(२०७८।१।
१६ बाट
३०%)

४।२०७७।६।
२१

नुपुर क�सट��सन ए�ड स�लायस� �ा�ल रोड अप�ेडीङ ४९२७५६ ६४०५८ ३२०२९

२१६,६८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१००।२०७७।
८।२५

िव�वा �जयो टे�नीकल �यावोटरी ए�ड
िड� �लङ सिभ�सेज �ा�ल

टावर िनमा�ण �थलको माटो
प�र�ण

३९४३७० ४५३७० २२६८५

१५१।२०७७।
१०।१३

एस डी इ��जिनय�रङ क�स�टे�सी �ा�ल वारपाक फोहरमैला िड.पी.आर
तयार

२९६०६० ३४०६० १७०३०

१७३।२०७७।
११।१५

�यािट� �स स�टेक �ा�ल रेिभ�य ुस�टवोयर ख�रद ४९६०७० ५७०७० २८५३५

१७७।२०७७।
११।१६

आर ए�ड िड क�स��ा�स �ा�ल गाउंपा�लकाको िड�जटल �ोफाइल
िनमा�ण

१२१८१४० १४०१४० ७००७०

३९६।२०७८।
३।२४

अप��ट� म इ��जिनय�रङ क�स�टे�ट �ा�ल य�ु पाक� को िड.पी.आर तयार ४९७२०० ५७२०० १७१६०

३९७।२०७८।
३।२४

तारापु� इ��जिनय�रङ ए�ड �रसच� �ा�ल िदल बहादरु र�तेल �मृित पाक�
िड.पी.आर तयार

८४५२४० ९७२४० २९१७२

ज�मा २१६६८१

४७ सामा�जक सुर�ा तफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७.१ 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� �. १०७५२६२५८।- खच� गरेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार सबै भ�दा बढी भ�ा िवतरण ग�रएको २
वटा वडाह� वडा नं . २ र ४ को परी�ण ग�रएको छ । लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

४७.२ 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 ४ को परी�ण गदा� पा�लकाले तपिशलका �यि�/ लाभ�ाहीह�लाई नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै नगरी सामा�जक सुर�ा
भ�ा वापत �.१६२२७७६।- 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 अ�ाव�धक गरी भ�ा िवतरण ग�रनुपद�छ ।

�स.नं. सामा�जक सुर�ाको िक�सम �यि�गत प�रचय नं. नाम �ल� उमेर वडा
नं.

नाग�रकता नं भ�ा

१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००७०४२००२०१७ रण वहादरु घले पु�ष ७० २ 1252 27000

२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००७०४२००१८९४ का�छी घले मिहला ७० २ १२५२ 27000

३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� १९९५०२०६०१६७४ मन कुमारी कामी मिहला ८२ २ 162 36000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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मा�थ)

४ अित अश� अपा�ता भ�ा २०५७०६०५०११६८ काइला गु�ङ पु�ष २१ २ 162 19200

५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००३०४०११९९५२ धनी राम घले पु�ष ७४ २ 280 36000

६ जे� नाग�रक एकल मिहला २०१३०१०५०६९८९ �स माया गु�ङ मिहला ६४ २ २८० 24000

७ जे� नाग�रक एकल मिहला २०१४०३१५०६१९८ धनरानी घले मिहला ६३ २ 33 24000

८ िवधवा २०१९११०२००६१३ मङगली गु�ङ मिहला ५८ २ 33 24000

९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९८५०११५०१४९२ कामी घले पु�ष ९२ २ 428 36000

१० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००१०२१००५३६४ बुि� मान घले पु�ष ७६ २ 428 36000

११ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९६०११२०२४७८ माइली घले मिहला ८१ २ 73 36000

१२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९८५०११००२१६३ राम वहादरु घले पु�ष ९२ २ ७३ 10800

१३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००६०४२००२५१४ याम वहादरु घले पु�ष ७२ २ 742 36000

36000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००६०४२००२१०२ दाम बहादरु घले पु�ष ७१ २ ७४२

१५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००६१००४०५७९९ �याउरी गु�ङ मिहला ७१ ४ १००५ 36000

१६ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१५१२०९००४९९ दल बहादरु साक� पु�ष ६१ ४ १००५ 36000

१७ जे� नाग�रक एकल मिहला २०१०१०१२०१७३६ भुर माया पने� मिहला ६८ ४ ११२ 24000

१८ िवधवा २०२७०४१५००८११ तुल कुमारी गु�ङ मिहला ५० ४ ११२ 24000

१९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००४०१०५०४०७४ जुरी लाल गु�ङ पु�ष ७३ ४ १२१९ 36000

२० िवधवा २०२४०९१५००५३६ लुरी गु�ङसेनी मिहला ५३ ४ १२१९ 24000

२१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९७७०१०७००१३४ िडल बहादरु भ� पु�ष १०० ४ १२३ 94

२२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९१०२०३०१४७८ ह�माया भ� मिहला ८६ ४ १२३ 36000

२३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००१०४२४००७७६ िच� कुमारी देवकोटा मिहला ७६ ४ १४२२ 36000

२४ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१२०९१५०१२१६ आइते साक� पु�ष ६५ ४ १४२२ 24000

36000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००५०१०८०३६८९ पूण� कुमारी ढकाल मिहला ७२ ४ १७२०

२६ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१५०८०८००६३३ दलामी िव�वकमा� पु�ष ६२ ४ १७२० 24000

२७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००५०७०६००३४८ ड�बर बहादरु
िव�वकका�

पु�ष ७२ ४ १७२४ 36000

२८ जे� नाग�रक एकल मिहला २००९१००४०११६४ �याकुली गु�ड- मिहला ६८ ४ १७२४ 24000

२९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९५०१०५०३८३७ तुलसी माया गु�ङ मिहला ८२ ४ १७४६ 36000

३० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००२०७०८०११७४ न�द बहादरु गु�ङ पु�ष ७५ ४ १७४६ 36000

३१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९७१०१००१६५५ िववा�नी गु�ङसेनी मिहला ८० ४ १८२४ 36000

३२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९६०६२४००५७५ िव�ण ुमाया गु�ङ मिहला ८१ ४ १८२४ 94

३३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९८९०३०५००७८२ सन माया गु�ङ मिहला ८८ ४ १९६८ 94

३४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००५०११२०४८९५ सेते ग�ङ पु�ष ७२ ४ १९६८ 36000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९०१११२०१००१ मन कुमारी �े�ी मिहला ८७ ४ १९८ 94

३६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९०११०२००८९७ मान कुमारी �े�ी मिहला ८३ ४ १९८ 36000

३७ जे� नाग�रक एकल मिहला २०११०११२००९९३ जुनी माया देवकोटा मिहला ६७ ४ २८९ 24000

३८ पूण� अपा�ता भ�ा २०१५१११४००३२७ सुक बहादरु िव क पु�ष ६२ ४ २८९ 36000

३९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९६०८०९०१०१८ चेत नाथ दवाडी पु�ष ८१ ४ ३१ 36000

४० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९९१००५०३४९१ सुक बहादरु गु�ङ पु�ष ७८ ४ ३१ 36000

४१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००४१००५०३५४९ ल�मण गु�ङ पु�ष ७३ ४ ४४३०४७-६७ 36000

४२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००४०४०२०१६१८ सन माया गु�ङ मिहला ७३ ४ ४४३०४७-६७ 36000

४३ िवधवा २०३१११२८००४०७ मंगली नेपाली मिहला ४६ ४ ४४३०४७-९९ 36000

४४ अित अश� अपा�ता भ�ा २०५२०३२२००१२२ मंगली साक� मिहला २६ ४ ४४३०४७-९९ 19200

४५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९७८१११५००११८ दल बहादरु खवासे पु�ष ९९ ४ ५०३ 36000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ जे� नाग�रक एकल मिहला २०११०५०६०११२४ िडल कौरी
गु�ङसेनी

मिहला ६६ ४ ५०३ 24000

४७ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००५०१०८०१०१४ पुण� कुमारी ढकाल मिहला ७२ ४ ७२७ 36000

४८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००५०२२००१२१५ भुत कुमारी थापा मिहला ७२ ४ ७२७ 36000

४९ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१००५१५०४२०४ डोरी माया कामी मिहला ६७ ४ ७४५ 24000

५० पूण� अपा�ता भ�ा २०१९०३१०००९२८ मैया मगर मिहला ५८ ४ ७४५ 36000

५१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००००२०५०७९६६ भ� बहादरु देवकोटा पु�ष ७८ ४ ७४७ 36000

५२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००१०६०५०२५११ हक�  बहादरु गु�ङ पु�ष ७६ ४ ७४७ 36000

५३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

२००६०५१६०१८३४ काली माया वगाले मिहला ७१ ४ ७५ 36000

५४ अित अश� अपा�ता भ�ा २०१३०८२००१४०६ वुि� मान गु�ङ पु�ष ६४ ४ ७५ 19200

५५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष�
मा�थ)

१९९००८१२०४१६७ �ललाधर पने� पु�ष ८७ ४ ८३ 36000

24000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५६ िवधवा २०२५१२१३००१८५ ए◌ेनी माया तामाङ मिहला ५१ ४ ८३

ज�मा 1622776

४७.३ एम.आई.एस.मा इ�ट� ी वेगर भ�ा िवतरणः सामा�जक सुर�ा संचालन काय�िव�ध,२०७५ को दफा ८ मा आगामी आ.व. मा भ�ा पाउने �योजनको लािग
एम.आई.एस �णालीबाट इ�ट� ी गन� अ��तम िमित जे� नाग�रकको हकमा चालु आ.व को माघ १५ गतेस�म,अ�य लाभ�िहको हकमा िनवेदन �ा� भएकै
चौमा�सकमा नाम दता� तथा निवकरण गनु�पन� �यव�था छ ।यसरी एम.आई.एस �णा�लमा दता� भएकाह�लाइ मा� सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण
गनु�पन�मा गाउँपा�लकाले वडामा एम.आइ.एस �णालीमा इ�ट� ी नभएका लाभ�ाहीह�लाई समेत हातले नाम थप गरी भ�ा िवतरण गरेको छ। पूण�माया
गु�ङ (ना.�ा.नं. १६२१, ज�मिमित १९९०।११।७, जे� नाग�रक, वडा नं. ४, पिहलो िक�ता हातले ले�ख र दो�ो तथा ते�ो िक�तामा रेकड� नभएको)
लाई हातले नाम थप गरी भ�ा िवतरण गनु�पन�को यथाथ� र �प� �ामाण पेश गनु�पन� अ�यथा असूल गरी दा�खला गनु�पन� �.

१२,०००

४७.४ एउटै �यि�लाई दोहोरो भु�ानीः 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। पा�लकाले (सानी/सानु माया गु�ङ ना.�ा.नं. १३३२ ज�मिमित २००५।८।१०, वडा नं.४,

जे� नाग�रक) िववरण भएको लाभ�ाहीलाई सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी गरेको छ। यी दइु लाभ�ािह फरक फरक ह�न् भिन यिकन गन� नसिकएकोले
प�रचयप� तथा नाग�रकताको �माणप� पेश गन� अ�यथा उ� रकम असूल गरी संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �.

३६,०००

४८ 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 �न�नानसुार स�पर��ण �न�नानसुार रहेको छ ।

आ.व. वे�जू
दफा नं.

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

असुली �माण िनयिमत पे�क�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np61 of 65

२०७३/७४ २.१.१ आ�त�रक आय �सधै खच�
गरेको �.

44888 44888

२०७३/७४ २.३.१ काठमा�डौ डे�लगेशन खच�
�.

38960 38960

२०७३/७४ २.५.२ स��त कोष दा�खला गनु�पन�
�.

4850 4850

२०७४/७५ १९ �समा भ�दा बढी खच� �. 436281 436281

२०७४/७५ २० �मािणत भु�ानी बाँक�
िववरण �.

235760 235760

२०७४/७५ ३८ ए�बुले�स ख�रद िवजक पेश
भएको �.

500000 500000

२०७४/७५ २६ सामा�जक सुर�ा बढी
भु�ानी �.

24000 24000

२०७४/७५ २७ सामा�जक सुर�ा भ�ा बढी
भु�ानी �.

1000 1000

२०७५/७६ ३८ िवगतको स�झौतको
आधारमा भु�ानी �.

153180 153180

२०७५/७६ ३९ िनद�िशकाको पालना नगरी 5915400 5915400

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सवारी साधन ख�रद �.

२०७५/७६ ७४ ईलाइनेट क�स�टे�सीबाट
�सधै ख�रद गरेको �.

1356000 1356000

२०७५/७६ ७८ िव�वाको जात र �ित िव�वा
मु�य नखुलेको

150000 150000

२०७५/७६ ८४ �वीकृत काय��म भ�दा फरक
काय�मा खच� �.

180000 180000

२०७५/७६ ८७.१६ �सलव�दी वेगर ख�रद गरेको
�.

596000 596000

२०७५/७६ ८७.१८ भे�रयसन नग�र सोझै काय�को
भु�ानी �.

405250 405250

२०७५/७६ ८७.१९ भे�रयसन नग�र सोझै काय�को
भु�ानी �.

177330 177330

२०७५/७६ ८७.२ गत वष�को भु�ानी ग�रएको
�.

487310 487310

२०७५/७६ ८७.२२ सोझै ख�रद गरेको �. 246001 246001

२०७५/७६ ७३ स�य कुमार गु��को ता�लम
संचालन �माण �.

38250 38250

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७६/७७ १४ िव�ण ुभ�को िवदेश �मण �. 24750 24750

२०७६/७७ ३७ कुलगाउँ पोखरी वारपाक
सडक िनमा�ण �.

46677 46677

२०७६/७७ १५ करार सेवाका कम�चारीको
िशष�क फरक खच� �.

1149021 1149021

२०७६/७७ २१ ५ नं. वडा काया�लय मम�त �. 288000 288000

२०७६/७७ २९ िचराग फाम�शीबाट सोझै
ख�रद �.

1198589 1198589

२०७६/७७ ३२ ��टल पाट�स ख�रद काय� �. 492477 492477

२०७६/७७ ३६ िनमा�ण काय� वाहेक अ�य
�कृित काय� �.

358742 358742

२०७६/७७ ४४ एउटै फम�बाट �समा भ�दा
बढी सोझै ख�रद �.

3862091 3862091

२०७६/७७ ४८.३ वालुवा मोटरबाटो िनमा�ण
काय�मा बढी भु�ानी �.

11080 11080

२०७६/७७ ४८.१३ पाईप क�भट� काय�को नापी
नभएको भु�ानी �.

249015 249015

२०७६/७७ ६३ ढुवानी कर क�ी नगरेको �. 1800 1800

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७६/७७ ६३ लागत अनुमान वेगर भु�ानी
�.

101830 101830

२०७६/७७ ६३ पाईप �योगमा फरक
दे�खएको �.

3100 3100

२०७६/७७ ६३ पैशरा बा�घरे को िट�पणी
वेगर भु�ानी �.

9900 9900

२०७६/७७ ६३ िहमालय सेके�डरी �कुलको
सोझै ख�रद �.

434314 434314

२०७६/७७ ६३ दगुा� मा.िव.को ख�रद काय� �. 440995 440995

२०७६/७७ ६३ खोप के�� िनमा�णमा
�िमकको द�तखत �.

159100 159100

२०७६/७७ ६३ पा�खु आहालडाडा सडक
�तरो�तीको ढुवानी कर �.

7200 7200

२०७६/७७ ६३ माईकोट मिहला समुह बढी
भु�ानी �.

3000 3000

२०७६/७७ ६३ टरी खानेपानी मुहान संर�ण
वहाल कर �.

1400 1400

२०७६/७७ १८ पने� स�लायस�को 220000 220000

�म भौचर
न�बर
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ननफाईलर �.

२०७६/७७ ६३ िनम �साद पने�को
गािडभाडा बुझेको भरपाई �.

17000 17000

२०७६/७७ ६३ �ािव�धक दररेट सिमितको
माई�यूट �माण �.

63000 63000

ज�मा 125757 1087265 18920519 0 20133541

४९ बे�जू अ�ाव�धकः
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�ाव�धक बाँक� बे�जू
(E=A-B+C+D)

79837 18913 35979 - 96903

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


