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दूरदृर्ि (Vision) 
 

िवाफदेर्हिा, पारदजशािा 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) 

पारदजशािा (Transparency) 

िवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै 
सरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोजिम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा, 
प्रभावकाररिा र औजित्र् 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 िारी गना 
सक्ने व्र्वस्था छ । उजल्लजखि संवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एंव नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षण तनदेजशका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोिना र स्थानीर् 
िहसँग सम्बजन्धि ऐन, तनर्मको आधारमा र्स स्थानीर् िहको 207७/7८ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन िारी 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, बिेट िथा 
र्ोिना ििुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, सावाितनक सम्पजत्तको संरक्षण र उपर्ोग, िवाफदेर्हिा एवं 
पारदजशािा, सेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र रािस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् सङ्कलन, 
रािस्व छुट, बिेट अनशुासन, वषाान्िको खिा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी खिा, र्ोिना 
प्राथतमकीकरण, आर्ोिना छनोट, उपभोक्ता सतमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन र्वकासका खाका ििुामा 
लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष िनशजक्तको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेजक्षि 
सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पजत्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोिना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको 
र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण कमिोर रहनकुा साथै 
आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुिू फस्र्ौट सम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध ििुामा भएको देजखएन । लेखापरीक्षणबाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरू सधुार गरी गि र्वगिका बेरुिू उपर आवश्र्क कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुासन हनुे व्र्वस्था 
तमलाउनपुदाछ । 

समर् र िनशजक्तको सीतमििाको बाबिदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपजस्थि 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 ।  
 (टंकमजण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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प्रादेजशक लेखापरीक्षण महातनदेशनालर् 

(गण्डकी प्रदेश ) 
पर संखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ३४ तमतिाः २०७९।३।२५ 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

अजिरकोट गाउँपातलका, गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
गोरखा । 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले अजिरकोट गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ससँग सम्बजन्धि 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 सम्बजन्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बजन्धि प्रितलि 
काननुबमोजिम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथा अवस्था जिरण गदाछ।  

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

२. लेखापरीक्षणबाट रू.९६ लाख ९ हिार बेरुिू देजखएको छ। सोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.२९ लाख ११ हिार फस्र्ौट भई बाकँी बेरुिू असलु गनुापने 
रू.१३ लाख २५ हिार, प्रमाण कागिाि पेस गनुापने रू.३६ लाख ४८ हिार, तनर्तमि गनुापने रू.१७ लाख २६ हिार रहेको छ । गिवषा रु.६ 
करोड ७६ लाख ५६ हिार बेरुिू बाँकी रहेकोमा र्सवषा समार्ोिन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुिू समेि हालसम्मको 
अद्यावतधक बेरुिू रु.६ करोड ८४ लाख ४५ हिार रहेको छ । बेरुिू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुिू जस्थति 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 कमिोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको छ। पातलकाबाट सम्प्ररे्षि 
लेखापरीक्षणको प्रारजम्भक प्रतिवेदन र्सको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

४.   आम्दानी िथा खिाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पजत्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
िानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बजन्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोजिम 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 जिम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोजिम सही 

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

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा िालसािी  वा अन्र् गल्िी समेिका कारण सारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होस ्भनी उजिि आश्वस्ििा प्राि गरी 

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

 

  

 

 

           (शम्भ ुकुमार शे्रष्ठ) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 
 

अजिरकोट गाउँपातलका 
 

बेरुि ुवगीकरण (र्वतनर्ोिन, रािस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 
२०७७।७८  

(रु. हिारमा) 

प्रारजम्भक बेरुि ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुि ु

बेरुि ु

असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागिाि पेश 

नभएको 

रािस्व लगि 
जिम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको 

िम्मा 

 

सैर्द्ाजन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाजन्िक
 

लगिी
 

सैर्द्ाजन्िक
 

लगिी
 

३५ ७४ ९६०९ - ८ २९११ ३५ ६६ ६६९९ १३२५ १७२६ ३६४८ - - ५३७४ - 
                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुिू जस्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हिारमा) 
जिल्ला गि वषा 

सम्मको 
बाँकी 

समार्ोिन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुिू र्ो वषा सम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुि ु

र्ो वषाको बेरुि ु कुल बेरुि ुबाँकी 

गोरखा ६७६५६ - ५९१० ६१७४६ - ६६९९ ६८४४५ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : अ�जरकोट गाउँपा�लका, गोरखा , अ�जरकोट गाउँपा�लका , गोरखा

काया�लय �मुख सुरेश दवाडी २०७८-२-१४

काया�लय �मुख लोके�� बहादरु �वाली २०७७-४-१

काया�लय �मुख भेष राज आचाय� २०७८-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख स�रता डु�े २०७६-९-१

बे�जु रकम ९,६०९,४२२

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १३,७३,९३,४३३.३६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३१,०८,६८,०४४ चालु खच� ९८,१६,०९,१६७

�देश सरकारबाट अनुदान १,९७,३३,००० पँूजीगत खच� १४,०२,५६,५९३

राज�व बाँडफाँट ५,७७,८९,९३५.२९ िव�ीय/अ�य �यव�था ६०,७८,२३४.४

आ�त�रक आय ३१,८०,६६०.७२

अ�य आय ५६,४२,८१६.५२

कुल आय ३९,७२,१४,४५६.५३ कुल खच� १,१२,७९,४३,९९४.४

बाँक� मौ�दात १०,६६,६३,८९५
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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। २१ 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 ५ वडा, ३० सभा सद�य, १९८।०५ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा १४८०२ 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) ३८,३०,८४,३५१.२० ३१,७६,६६,२९१.५३ ३१,७६,६६,२९१.५३ ३१,८८,३१,८५०.५५ ३१,८८,३१,८५०.५५

�म भौचर
न�बर

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

३८,११,५५,५०० ३१,२०,२३,४७५.०१ ० ३१,२०,२३,४७५.०१ ३०,८१,३७,३९५.०६ ० ३०,८१,३७,३९५.०६

११००० कर ११ ६,८७,७३,९०० ५,८४,९५,९५९.७९ ० ५,८४,९५,९५९.७९ ४,३२,९८,७०३.८७ ० ४,३२,९८,७०३.८७

१३०००
अनुदान

३०,८९,३१,६०० २५,१०,५२,८७९ ० २५,१०,५२,८७९ २५,९४,६०,००० ० २५,९४,६०,०००

संघीय सरकार १२ २८,६७,४१,६०० २३,१३,६२,८७९ ० २३,१३,६२,८७९ २४,२३,४०,००० ० २४,२३,४०,०००

�देश सरकार १२ २,२१,९०,००० १,९६,९०,००० ० १,९६,९०,००० १,७१,२०,००० ० १,७१,२०,०००

१४०००
अ�य राज�व

३४,५०,००० २४,७४,६३६.२२ ० २४,७४,६३६.२२ ५३,७८,६९१.१९ ० ५३,७८,६९१.१९

ख. अ�य
�ाि�

१९,२८,८५१.२० ५६,४२,८१६.५२ ५६,४२,८१६.५२ १,०६,९४,४५५.४९ १,०६,९४,४५५.४९

िवतरण गन�
बाक� राज�व

० १३,२६,७०६ ० १३,२६,७०६ २,९१,६८३ ० २,९१,६८३

कोषह� १९,२८,८५१.२० २९,२८,८५१.२० ० २९,२८,८५१.२० ५२,१३,६१२.८२ ० ५२,१३,६१२.८२

धरौटी ० १३,८७,२५९.३२ ० १३,८७,२५९.३२ ५१,८९,१५९.६७ ० ५१,८९,१५९.६७

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

भु�ानी
(ग+घ)

५१,१५,३९,९९९.२८ ३४,८३,९५,८२९.४७ ३४,८३,९५,८२९.४७ २७,८३,९५,९५४.१० २७,८३,९५,९५४.१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ग. भु�ानी
(स��त
कोषबाट)

५०,९६,११,१४८.०८ ३४,२३,१७,५९५.०७ ३४,२३,१७,५९५.०७ २७,३३,८४,८६८.४८ २७,३३,८४,८६८.४८

२१०००
पा�र�िमक /

सुिवधा

१८ १३,३६,८३,००० १२,४५,७४,५९८.३० ० १२,४५,७४,५९८.३० ११,१६,५६,९३०.५० ० ११,१६,५६,९३०.५०

२२०००
मालसामान
तथा सेवाको
उपयोग

१८ १२,९३,३७,९०० ६,६८,३८,८४०.७८ ० ६,६८,३८,८४०.७८ ४,०९,२९,८३६.९० ० ४,०९,२९,८३६.९०

२५०००
सहायता
(Subsidy)

१८ ४३,९०,००० ३१,०५,१०५ ० ३१,०५,१०५ ११,०७,०६० ० ११,०७,०६०

२६०००
अनुदान

१८ ९,३१,३५० ९,२६,११० ० ९,२६,११० १,१२,१८,३५० ० १,१२,१८,३५०

२७०००
सामा�जक
सुर�ा

१८ ० ० ० ० १६,०८,१८९ ० १६,०८,१८९

२८०००
अ�य खच�

१८ १,३९,०५,८९८.०८ १,३६,१६,३४८.०८ ० १,३६,१६,३४८.०८ १७,२४,७३७ ० १७,२४,७३७

३१००० गैर
िव�ीय
स�प�ी /
पँूजीगत खच�

१८ २२,७३,६३,००० १३,३२,५६,५९२.९१ ० १३,३२,५६,५९२.९१ १०,५१,३९,७६५.०८ ० १०,५१,३९,७६५.०८

घ. अ�य
भू�ानी

१९,२८,८५१.२० ६०,७८,२३४.४० ६०,७८,२३४.४० २७,८३,९५,९५४.१० २७,८३,९५,९५४.१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कोषह� १९,२८,८५१.२० ९,९६,९९९ ० ९,९६,९९९ ४२,८४,७६१.६२ ० ४२,८४,७६१.६२

धरौटी ० ५१,६१,६८७ ० ५१,६१,६८७ ७,२६,३२४ ० ७,२६,३२४

संघीय, �देश
सरकार वा
अ�य काय��म

० ० ० ० ० ० ०

क�ी रकम
भु�ानी/
दा�खला गन�
बाक�

-८०,४५१.६० -८०,४५१.६०

ङ. यो वष�को
बचत (�युन)

(१२,८४,५५,६४८.०८) (३,०७,२९,५३७.९४) (३,०७,२९,५३७.९४) ४,०४,३५,८९६.४५ ४,०४,३५,८९६.४५

च. गतवष�को
�ज�मेवारी
रकम
(अ.�या)

१३,७३,९३,४३३.३६ १३,७३,९३,४३३.३६ ९,८७,२७,३५३.११ ९,८७,२७,३५३.११

वषा��तको
बाक� रकम
(ङ + च)

(१२,८४,५५,६४८.०८) १०,६६,६३,८९५.४२ १०,६६,६३,८९५.४२ १३,९१,६३,२४९.५६ १३,९१,६३,२४९.५६

ब�क तथा नगद
बाक�

२४ १०,५८,२४,२३८.४२ १०,५८,२४,२३८.४२ १४,६८,९५,९७४.८० १४,६८,९५,९७४.८०

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 ७००००००. ७००००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ ३१४०१०१२३-सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ६९३९६०००. ६९१२९२८६.

३ ३६५००१०४३-�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म ३५०००००. ३३७५८७९.

४ ३१४०००११३-आ�त�रक मािमला तथा कानून म��ालय ४३०००. ४३०००.

ज�मा ७९९३९०००. ७९५४८१६५.

४ आ�त�रक िनय��ण �णालीः

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

पाइएन
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाइएन
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार नगरेको
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन

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

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

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

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

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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.३
म. ले. प. फाराम नं ९०६ बमो�जम सवारी साधन मम�तको अिभलेख अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएन ।

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

४.५ म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका बे�जुका िन�न फारमह� अ�ाव�धक गरी राखेको पाइएनः
म. ले. प. फाराम ८०१ – बे�जु लगत, म. ले. प. फाराम ८०२ – बे�जुको काया�लयगत �ितवेदन, म. ले. प. फाराम ८०३ – बे�जुको के���य काया�लयगत

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

५ आ�त�रक िनय��ण तफ�  

गाउँपा�लका बाटग�रएका िनमा�णा काय�ह� म�य अ�धका�स योजनाह�मा गुण�तर परी�ण र िनरी�ण गरेको पाइएन । साथै उपभो�ा सिमितह�ले गरेको
िनमा�णमा गुण�तर परी�ण भएको पाइएन ।

६ िव�ीय िववरण परी�णः

६.१
आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य
तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.२
ि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 ।

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

गत वष�को �ज�मेवारी धरौटी तफ�  �. ६८९५६५८।६७ देखाएकोमा SUTRA को अनुसूची १५ मा �. ६९२८६५८।६७ देखाइ �. ३३००० फरक
देखाएको छ । �य�तै स��तकोषमा �ज�वारी सानु�पन� �. १३०४६४७७४।७० देखाएको मा SUTRA को अनुसूची १५ मा �. १३७३९३४३३।३६
देखाइ �. ६९२८६५८।६६ फरक देखाएको छ ।
आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� नभएको कम�चारी पे�क� रकमलाई म.ले.फा.नं. २७२ िव��य �ितवेदनको अनुसूची २३ मा �. १५०००।- देखाएबाट
पे�क� रकम बढी देखाएको पाइयो ।

तसत�ः सु�बाट तयार भएको िव��य �ितवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ ले आ�थ�क कारोबारको यथाथ� र सही ि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 ।

६.४ �ज�मेवारी फरक परेकोः �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी एिकन
गनु�पद�छ । तर �थानीय तहको लेखापरी�ण �ितवेदनअनुसार गत वष�को अ��यमा �.१३०४६४७७४।७० मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा
�.१३७३९३४३३।३६ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �.७९२८६५८।६६ बढी �ज�मेवारी सरेको
स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.७९२८६५८।६६

�म भौचर
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७ कानून िनमा�ण एवं काया��वयनः 
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 ६ ऐन, २ िनयमावली, ७ काय�िव�ध ३ िनद�िशका र आचार संिहता
१ समेत १९ कानुन एवं काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।

८ बजेट तथा काय��मः

८.१ 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� �ी च��माया गु�ङले २०७७।३।१० गते �. ४७ करोड ९१ लाख २० हजारको बजेट सभा सम� पेश
गरेकोमा २०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी िहउदे अ�धवेशनले उ� बजेटमा २ करोड २४ लाख थप ग�रएको र सस�तबाट थप भएको �. ९२ लाख
४१ हजार समेत �. ३ करोड १६ लाख ४१ हजार थप भई �. ५१ करोड ७ लाख ६१ हजार कायम भएको छ । �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।१ मा
�मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

८.२ 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�
�. १ करोड ९ लाख अब�डा राखेको छ । उ� अब�डा रकम काय�पा�लकाको २०७७।११।२६ र २०७७।१२।२५ गते समेतको िनण�यबाट पुजीगततफ�
सडक, �सँचाई, खानेपानी, भवन िनमा�ण लगायत शीष�कमा �. ७०१००० ०।- बजेट �यव�था गरी खच� गरेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको
िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

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

आ�थ�क िवकास 55281350 22142510 6.47

सामा�जक �े� 194722000 150594539.5 43.99

पूवा�धार िवकास �े� 163210000 97785688.91 28.57

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� 20500000 9767228 2.85

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� 75897798.08 62027628.66 18.12

ज�मा 509611148.1 342317595.1 100

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 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 15630 0 6788 8842 4284

२ �देश सरकार 5000 0 5000 0 0

३ गाउँपा�लका 112627 13300 15527 83799 47661

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ कूल खच�: 133257 13300 27315 92641 51945

५ खच� �ितशत 9.98 20.50 69.52 38.98

८.४ 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 9 900000

२ �. १ लाख दे�ख ५ लाख स�मका योजना 97 31100000

३ �. ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना 31 23900000

४ �. १० लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना 14 74300000

५ �. ५० लाख भ�दा मा�थका योजना 0 0

ज�मा 151 130200000

८.५ काय��म तथा �गितः तोिकएको ल�य पुरा ह�ने गरी शत �ितशत �गित हा�सल गनु�पद�छ । काया�लयले देहायका काय��ममा शु�य �गित गरेको छ । पुरा गन�
स�ने योजनाह� मा� छनौट गरी काया��वयनमा लैजानुपद�छ । ल�य अनुसार �गित नह�ने हो भने बािष�क काय��मको कुनै औिच�य नरहने ह� ँदा पा�लकाले योजना

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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छनौटमा �यान पुया�उनु पद�छ । पूजीगत काय��म तफ�  शु�य �गित भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:

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

नगर �हरी आवास तथा गाड� क� िनमा�ण २०,००,००० ० ०

पानी िकटब�स ३,००,००० ० ०

�याबका लािग आव�यक �रएजे�ट ख�रद ७९,००० ० ०

�याबका लािग आव�यक �रएजे�ट ख�रद १,२१,००० ० ०

सेिमअटो एनालाइजर मेिशन ख�रद (२ वटा) ४,००,००० ० ०

आयुवु�द अ◌ौषधालय ि��टर तथा क��यटुर ख�रद ७०,००० ० ०

आयुवु�द अ◌ौषधालय ि��टर तथा क��यटुर ख�रद ३०,००० ० ०

ओलाङमा हिन ह��टङ फे��टवल तथा वृ�िच� िनमा�ण ६,००,००० ० ०

स�प�� कर स�ब��ध स�टवेयर जडान ३,४४,००० ० ०

स�प�� कर स�ब��ध स�टवेयर जडान १,५६,००० ० ०

पािनको मुल संर�ण काय��म ( पुनभ�रण काय��म) ५,००,००० ० ०

जलवाय ुमापन के�� �थापना ४,००,००० ० ०

फोहोरमैला �यव�थापन १५,००,००० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िडिपङ �ांक ख�रद १,५०,००० ० ०

गाउँ�ह�र तथा कम�चा�र आवास िनेमाण ( बह�बिष�य आयोजना ) ५,००,००० ० ०

नमुना कृिष के�� िनमा�ण १०,००,००० ० ०

भ�चेक मिहला ढाका उधमीह�को भवन िनमा�ण १०,००,००० ० ०

सां�कृितक सं�हालय िनमा�ण २०,००,००० ० ०

गाउँपालीका�त�रय खेलमैदान ५०,००,००० ० ०

िवधालय मम�त स�भार ३,००,००० ० ०

िवकास साझेदा�र २०,००,००० ० ०

चोरी िशका�र िनय��ण तथा व�यज�तु संर�ण ५,००,००० ० ०

�या�चोक �या�रखोला ��याप िनमा�ण ५,००,००० ० ०

फलाटे �सँचाइ मम�त १,५०,००० ० ०

अ�पुण� यवुा �लब खेलमैदान िनमा�ण ५,००,००० ० ०

भया�ङ आमाथुङ नयाँ ट�याक िव�तार २,००,००० ० ०

थािनथान पाङ�सङ रा�चे �सँचाइ आयोजना ३,००,००० ० ०

अलँैिच भि� ख�रद ५,००,००० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सुरि�त नागरीक आवास काय��म:-ग�डक� �देशको गोरखा �ज�ा �े� नं १ अ�तग�त अ�जरकोट गाउँपा�लका ४०
वटा

५,१०,००० ० ०

लघु तथा साना जलिब�ुत आयोजना बाट िब�ुत उ�पादन ४,००,००० ० ०

न�क� कोलकाटे भ��या� ह�द ैिभरकुना जाने वाटो िनमा�ण १,३६,००,००० ० ०

काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के���य �तरका
योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

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�नानुसार िफता� दा�खला गरेको छ ।

संिघय �ोत तफ� को सस�त चालु अनुदान आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेको रकम �. १७९७६१८१।५०।- म�ये �. १५१४२४९२।५०।- िमित
२०७८।४।५ मा र �. २८३३६८९।- िमित २०७८।९।७ मा िफता� दा�खला भएको छ ।
�देश सरकार तफ� को सस�त अनुदान �. २५०००००।- आ�थ�क वष�को अ��यमा खच� नभइ बाँक� रहेको �. २५०००००।- िमित २०७८।९।७ मा
िफता� दा�खला भएको छ ।

९.२
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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः

१०.१ कम�चारी दरब�दीः कामको र सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन� नसिकने �यव�था बमो�जम पा�लकाको
िवकास िनमा�ण �यव�थापन तथा सेवा �वाहका लािग आव�यक �ािव�धक तथा �शासिनक कम�चारीको दरव�दी �वीकृत भएको छ । पा�लकामा कूल दरब�दी
सं�या ५४ मा करार सेवामा २५ जना सिहत ४५ पदपूत� भई ९ पद �र� रहेको पाइयो दरब�दी अनुसार पदपूत� ग�रनुपद�छ ।

१०.२ 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 �. ९६८१९४२।- खच� लेखेको पाईयो । पा�लकाले तलिब �ितवेदन पास गराएर मा� खच� ले�नु पद�छ ।

११ राज�व आ�त�रक िनय��णः

११.१ राज�व वाँडफाँडः �थानीय तहले आ�थ�क ऐन बमो�जम असुल गरेको देहाय अनुसारको रकम राज�व वाँडफाँड गनु�पन�मा नगरेको वा घटी बाँडफाँड गरेको
पाइएकोले िन�नानुसारको रकम स�ब��धत िनकायलाई बाँडफाँड गरी पठाउनु पन� �.

आय शीष�क संक�लत रकम �देशलाई पठाउनु पन� �ितशत पठाएको रकम पठाउन बाँक� रकम

अ�य �ाकृितक �ोतको आय तथा रोय�टी 1326706 40 0 530682.40

५३०,६८२.४

११.२
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

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.३ रकम िढला दा�खलाः आ�थ�क काय�िब�ध िनयमावली २०६४ को िनयम ९ (६) बमो�जम नगद �ा� ह�ने रकम दिैनक �पमा दा�खला गनु�पन� र दिैनक �पमा ब�क
दा�खला गन� नसिकने भएमा काया�लय �मुखले कारण उ�ेख गरी सात िदन िभ� ब�क दा�खला गनु� पन� �यव�था छ । �थानीय तह अ�तरगतका वडाह�ले
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 ।

११.४ आ�तरीक आय स�व�धमा दे�खएका अ�य �हयोरा देहायअनुसार छन् :

राज�व लेखा अ�ाव�धक नभएकोः आ�थ�क काय�िवध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को दफा ५९ मा जुनसुकै मा�यमबाट �ा� राज�व �वीकृत
राज�व वग�करण र �या�या बमो�जम लगती राज�व आ�दानी दा�खला गरी गो�वारा भौचर तयार गरी दोहोरो लेखा �णालीको �स�ा�त अनुसार राज�व लेखा
अ�ाव�धक गनु� पन�मा सो गरेको पाइएन । वडा काया�लयमा पठाएको राज�व र�सद अनुसार आ�दानी भए नभएको परी�ण गरी राज�व आ�दानीको भौचर
उठाउनु पन�मा र�सद िनय��ण खाता नराखेको साथै वडा काया�लयबाट लगेको रसीद पा�लकामा िफता� ग�रएकोमा पिन िफता� गनु� पन� जित गरे नगरेको यिकन
नभएकोले बा�तिवक राज�व आ�दानी यिकन गन� सिकएन
प�रमाण नखुलाई संझौताः नदीज�य पदाथ�को संकलन तथा िवि�को लािग आइ इ इ �रपोट� अनुसारको ठे�का स�झौता गनु� पन�मा पा�लकाले नदीज�य पदाथ�
टया�टरको दरमा शु�क �लइ राज�व उठाएको पाइयो। अतः पा�लकाले निदज�य पदाथ�को ठे�का लगाइ आ�त�रक आय बढाउने तफ�  पहल गनु� पन� दे�ख�छ ।

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

१२ स�प�� उपयोग र संर�णः

१२.१
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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१२.२
�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 ।

१२.३
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 ।

१३ 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 पदा�धकारीह�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

सिमर पो�ेल ४७७८७० ० ४७७८७० ७२८७ ४६७९ 2608

राज तामाङ ४७७८७० ० ४७७८७० ७२८७ ४६७९ 2608

ज�मा 5216

५,२१६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ २७ २०७७-१०-९ सामा�जक तथा आ�थ�क लेखाप�र�ण 

�थानीय तह अ�तग�त स�ा�लत सामुदाियक िव�ालय म�ये आधारभुत तह ( क�ा १ दे�ख ५, क�ा १ दे�ख ८) स�ा�लत िव�ालयह�को लािग �ित िव�ालय
� १० हजारका दरले र मा�यािमक तह (क�ा १ दे�ख १०, क�ा १ दे�ख १२) स�ा�लत �ित िव�ालयलाई � १५ हजारका दरले सामा�जक तथा आ�थ�क
लेखापरी�ण लगायतका ि�याकलाप संचालन गन�को लािग एकमु� अनुदान िदने �यव�था िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका ०७७।७८ को
ि�याकलाप न.२.७.१३.१० मा उ�ेख छ। पा�लकाले यस वष� साम�जक तथा आ�थ�क लेखापरी�ण गन� २९ िव�ालयह�लाइ �.३३०००० अनुदान िनकासा
िदएकोमा ६ िव�ालयह�ले लेखापरी�ण गराएको �माण पा�लकामा उपल�ध गराएका छैनन्। ��येक वष� सामा�जक तथा आ�थ�क लेखापरी�ण काय�को लािग
िनकासा िदने �लने तर िव�ालयह�ले परी�ण गराई पारदिश�ता र जवाफदेिहती मु�यांकन नगन� �चलनले िव�ालयको आ�थ�क अनुशासन कायम नह�ने अव�था
रहेको छ । अत पारदिश�ता र जवाफदेिहता �व��न गन� ६ िव�ालयह�ले लेखापरी�ण गराएको �माण पेश गनु� पन� �

�स नं िव�ालयको नाम सामा�जक आ�थ�क लेखाप�र�ण अनुदान

१ देवल�वांरा �ा.िव 10000

२ च��कला �ा.िव 10000

३ देिव�थान �ा.िव 10000

४ मु�चोकटार िन.मा.िव 10000

५ �ान�योित �ा.िव 10000

६ जन�भात �ा.िव 10000

ज�मा 60000

६०,०००

१५ २७ २०७७-१०-९ िव�ालय सुधार योजना १८०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np21 of 53

�थानीय तह अ�तग�त स�ा�लत सामुदाियक िव�ालय ह� म�ये आधारभुत तह स�ा�लत िव�ालयका लािग �ित िव�ालय � १५ हजार मा�यािमक तह
स�ा�लत िव�ालयह�लाई �ित िव�ालय २० हजार दरले िव�ालय सुधार योजना स�ालन काय�को लािग एकमु� अनुदान िनकास िदने र यस �कारको अनुदान
पाउने िव�ालयले िव�ालय सुधार योजना िनमा�ण सहयोिग पु��तका २०७४ बमो�जम िव�ालय सुधार योजना िनमा�ण तथा अ�याव�धक गरेको िववरण अिनवाय�
�पमा �थानीय िनकायलाई उपल�ध गराउनु पन� �यव�था िव�ालय �े� िवकास काय��म काय��वयन पु��तका २०७७।७८ को कृयाकलाप न�बर २.७.१३.१०
मा उ�ेख छ। यस वष� पा�लकाले िव�ालय सुधार योजना काय�को लािग २९ िव�ालयलाई �.४७५००० उपल�ध गराएको र अनुदान उपल�ध गराएकोमा ११
िव�ालयले िव�ालय सुधार योजना अ�याव�धक गरेको िववरण यस पा�लकामा पेश गरेका छैनन। िव�ालय सुधार योजना अ�याव�धक गरेको िववरण पेश नगन�
िव�ालयलाई यस �कारको अनुदान िदन िम�ने दे�खदनै अत यस �कारको अनुदान िनकासा पाएका तप�सलका ११ िव�ालयले आ व ०७७।७८ मा िव�ायल
सुधार योजना अ�याव�धक गरेको िववरण �थानीय तहमा पेश गरेको �माण पेश गनु� पन� अ�यथा स�ब��धत िव�ालयबाट उ� अनुदान िफता� �ा� गरी संघीय
स��त कोषमा दा�खला गनु� पन� �

�स नं िव�ालयको नाम िव�ालय सुधार योजना अनुदान रकम

१ महादेव�थान िन.मा.िव 15000

२ िम�लम �ा.िव 15000

३ देवल�वांरा �ा.िव 15000

४ �जवन�योित मा.िव 20000

५ �सतलडांडा �ा.िव 15000

६ िहमालय मा.िव 20000

७ देिव�थान �ा.िव 15000

८ मु�चोकटार िन.मा.िव 15000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np22 of 53

९ �ान�योित �ा.िव 15000

१० भालेढु�ा ल�मी �ा.िव 15000

११ चतुमा�ला मा.िव 20000

ज�मा 180000

१६ बढी िनकासा 
�थािनय तहले काय�रत िश�कको तलव भ�ा स�व��ध एिकन िववरण िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइवाट �ा� ग�र वा अ�ाव�धक ग�र सोही अनुसार
दरव�दीमा, िश�क अनुदान कोटामा र �ािव�धक धारतफ� का अनुदानमा काय�रत िश�क तथा �िश�कका लागी िवधालयवाट �ा� माग फाराम �जु गरी अनुदान
िदनुपन� काय��म काय��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं १.१.१.६७ मा �य�था रहेको छ।पा�लकामा स�ालनमा रहेका िवधालयम�ये नमुना छनौटका आधारमा
िहमालय मािवको तलव भ�ा िनकासाको प�र�ण गदा� दो�ो चौमा�सकमा �.२८७०२०६ माग ग�रएकोमा �.२८८३६४२ िनकासा भएकोले बढी िनकासा
भएको �.१३४३५ र चौथो चौमा�सकमा �.२०८०९७९ माग ग�रएकोमा �.२०८१९२० िनकासा भएकोले बढी िनकासा �.९४१ समेत कुल �.१४३७६ माग
भ�दा वढी िनकासा भएको पाइयो।यसरी माग भ�दा विढ िनकासा भएको रकम स�व��धत िवधालयवाट िफता� ग�र संिघय स��त कोष दा�खला गनु�पन� �.

१४,३७६

१७ १९३ २०७८-३-३० अनुदान िफता� 
िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को आ.व २०७७।७८ को ��वकृत वािष�क काय��म अ�तग�त शशत� अनुदान तफ�  �स.न २.७.२५.६२ खच� िशष�क
२६३३२ मा कोिभड-१९ का कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाइ सह�जकरणका लागी शै�ीक काय��ममा �.२४२१००० िविनयोजन भएको र सोही
काय��मको काया��वयन िनद�शन प�मा उ�े�खत बंुदा न�बर १.२ मा िश�क तथा िव�ा�थ�लाइ CUG सेवामा आव� गन� िव�ालयलाइ अनुदान अ�तग�त (क) र
(ख) ले �यव�था गरेबमो�जम सामुदायीक िव�ालयह�मा अ�ययनरत क�ा ४ दे�ख क�ा १२ स�म का िव�ा�थ�ह� सं�या एिकन ग�र �ित िव�ा�थ� मा�सक
�.१२५ का दरले ३ मिहनाको रकम िव�ालयलाइ अनुदान उपल�ध गराउने भ�े �यव�था अनु�प २४ िव�ालयलाइ �.८५२००० अनुदान िदएको पाइयो ।
पा�लकाले िदएको जानकारी अनुसार यस आ.व २०७७।७८ मा CUG शै�ीक काय��म स�ालन नभएकोले उ� अनुदानको रकम िन�न िव�ालयह�बाट
िफता� ग�र सघ�य स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �

�.स िव�ालयको नाम CUG अनुदान

८५२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१ धन�सरा मा.िव 62250

२ महादेव�थान िन.मा.िव 19125

३ िम�लम �ा.िव 8250

४ �याता�न िन.मा.िव 28125

५ बलाङ �ा.िव 7125

६ �भा मा.िव 60750

७ बु��योित िन.मा.िव 17250

८ भ�चेक �ा.िव 17250

९ �ान�योित मा.िव 161250

१० �जवन�योित मा.िव हंसपुर 49500

११ पाव�ित �ािव 1500

१२ �सतलडांडा �ा.िव 4875

१३ िहमालय मा.िव 133125

१४ िशवालय �ा.िव 14250

१५ का�लका �ा.िव 7875

१६ �जवन�योित मा.िव �समजुङ 69000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np24 of 53

१७ च��कला �ा.िव 6375

१८ उमामहे�वर �ा.िव 3750

१९ मु�चोकटार िन.मा.िव 28875

२० जन�भात �ा.िव 7500

२१ झंकपुरी �ा.िव 4125

२२ भालेढु�ा ल�मी �ा.िव 5250

२३ ताराच�� मा.िव 33000

२४ चतुमा�ला मािव 101625

ज�मा 852000

.

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 गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको फछ�ट गन� बाँक� पे�क�को मा�केवारी तथा म.ले.प.फा.नं. २७२
को िव��य �ितवेदनको अनुसूची २३ अनुसार अ�जरकोट गोरखाली म��दर तथा पय�टक�य पूव�धार िनमा�ण काय�को िमित २०७८।३।२४ मा िनमा�ण �यवसायी
सागर/सचेत जे.िभ.लाई गएको मोिवलाइजेशन पे�क� �. ५००००००।- फछ�ट गन� बाँिक रहेकोले िनयमावली अनुसार उ� रकम फछ�ट गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९ २४० २०७८-१-३१ भरपाइ वेगरको खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदायी�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९(५) मा खच� गदा� �य�तो खच� पु�टी गन� िवल,भरपाइ,�माण र कागजात संल�
ह�नुपन� �यव�था छ।२३४ िक�समका बालक�ा शै�ीक सामा�ी ख�रद ग�र अनु�ह फाउ�डेशन �ा�ल लाइ �.४९३११३ भु�ानी भएको छ।उ� शै�ीक सामा�ी
हालस�म पिन पा�लकाको �टोरमा रहेको पाइयो।सो सामा�ी िवतरण ग�र िवतरण भरपाइ पेश गनु�पन� �.

४९३,११३

२० 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.,/िमित भु�ानी पाउने काम तथा ख�रद िववरण भु�ानी रकम

५५।२०७७।७।३ गोरखकाली अफसेट �ेस �ा�ल बजेट िकताव छपाइ 491550

२५३।२०७८।२।२ �स�को िवजनेश �स�टम �ा�ल योजना िकताव छपाइ 497200

१७९।२०७७।१२।१८ म�य नेपाल सामुिहक भेट फमा� पशु तथा कृिष  औस�ध 499998

२१७।२०७८।१।२२ ढकाल भेटनरी सेवा पशु तथा कृिष  औस�ध 200000

ज�मा 1688748

१,६८८,७४८

२१ २९२ २०७८-२-२८ कृिष तथा पशु 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

३७,६२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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मा� िवतरण गनु�पद�छ । यस वष� कृिष तथा पशु काय��म अ�तग�त गाउंपा�लका बाट संचा�लत केही काय��मह� देहायअनुसार छन्।

िववरण लाभ�ही सं�या अनुदान रकम

पकेट िवकास काय��म ६५ प�रवार 2400000

साना �सचांइ काय��म १५ वटा कुलो िनमा�ण 1000000

बांझो ज�गा खेती काय��म ६० प�रवार 1236000

फलफुल िव�वा उ�पादन सव ैवडाह�मा 385000

�यवसायीक �याउ खेती काय��म १० कृषक समुह 100000

ओखर खेित िव�तार काय��म ५ प�रवार 85000

रे�वो ट� ाउट माछा पालन अनुदान १० प�रवार 200000

गाइ भ�सी गोठ सुधार काय��म ५० �ितशत अनुदान सव ैवडाह�मा 300000

ज�मा 5706000

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 ।
काया�लयले मकैको िवउ(रामपुर क�पो�जट) ख�रद ग�र िवतरण गन� �.१२१२२० खच� गरेको छ । जसमा मकैको िवउ(रामपुर क�पो�जट) �ित के�ज �.१४५ का
दरले ८३६ के�ज ख�रद गरेको छ भने �ज�ा दररेट अनुसार �ितके�ज �.१०० मु�य कायम रहेको छ।जुन आ�त�रक लेखाप�र�ण �ितवेदनमा समेत
 औं�याएको छ ।�ज�ा दररेट भ�दा �.४५ बढी दरले ८३६ के�ज ख�रदमा �.३७६२० बढी भु�ानी ह�न गइ पा�लकालाइ बढी �ययभार पन� गएको �

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२२ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलव 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 पाईयो । 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

१५१।२०७७।११।२७ २९ िव�ालयका िन�ज �ोतका िश�क तथा सहजकता� लाइ तलव भ�ा भु�ानी 2402808

२६०।२०७८।२।८ िन�ज �ोतका िश�क लाइ तलव भ�ा भु�ानी 401710

४१६।२०७८।३।३० िन�ज �ोतका िश�क लाइ तलव भ�ा भु�ानी 1110549

ज�मा 3915067

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२३ �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 २७-०७७/१०/१८ बु��योित
आिव

चेयर-१५, टेवल-२, िभ�जटर कुच�-२, िमिनटेवल-४, क��यूटर टेवल-२, चकटी-१०, काप�ट-१०
िम., डे�क बे�च-३० र हवाईटबोड�-१०

336683

२ १०४-०७८/१/३१ �ान�योती
मािव

१२ वटा �स�स �यामरा 361000

ज�मा 697683

६९७,६८३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२४ 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 । देहायका फम�ह� लेखापरी�ण अव�धस�म कर िववरण नबुझाई न�फाईलर
रहेकोले मू अ कर समायोजन �माण पेश गनु�पन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम िवजक नं. भु�ानी
रकम

मुअकर कर
रकम

न�फाइलर रहेको
िमित

७-०७७/८/२८ मुन�टार क��ट��सन �ा.�ल. (६०६६१९३६१) 3-077/8/11 308400 35479 2077/M/7

३१-०७७/११/३ मुन�टार क��ट��सन �ा.�ल. (६०६६१९३६१) 4-077/9/15 140000 16106 2077/M/7

४३-०७७/११/३ मुन�टार क��ट��सन �ा.�ल. (६०६६१९३६१) 12-
077/11/17

318498 36641 2077/M/7

६८-०७७/१२/८ मुन�टार क��ट��सन �ा.�ल. (६०६६१९३६१) 10-
077/10/18

320999 36929 2077/M/7

१०३-०७८/१/३० मुन�टार क��ट��सन �ा.�ल. (६०६६१९३६१) 17-078/1/10 195000 22433 2077/M/7

१०८-०७८/२/२ पूव�ली नं.१ ढुवानी सेवा (३०२६६४६८५) 22-078/1/22 1566180 180180 2077/M/12

२२४-०७८/३/२७ ड�लु आर �स ई��जिनयस� �ा.�ल.

(६०४३२०१११)

13-078/3/17 1214750 139750 2077/M/10

२२६-०७८/३/२७ ड�लु आर �स ई��जिनयस� �ा.�ल.

(६०४३२०१११)

14-078/3/17 491550 56550 2077/M/10

२५१-०७८/३/२९ भ�चेक िव�डस� ए�ड स�लायस� (६०६७७५६५६) 12-078/3/29 485147 55813 2078/M/3

५७९,८८१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा 5040524 579881

२५ मेिडकल अ�धकृतको तलबः

: 
भौ.१३४-०७८।३।२३ बाट मेडीकल अ�धकृत अिभषेक कँुबरलाई िवपद ्�यव�थापन कोषबाट तलब भ�ा खुवाउनेगरी िनय�ु� भएकोमा सो कोषले नखामेपछी
पुन २०७७ चै� मिहना देखी समािनकरण चालु बाट तलब भ�ा खुवाउने गरी संझौता भएको छ । समािनकरण चालुबाट तलब भ�ा खुवाउनु पन�मा ससत� चालु
बाट �.९३८१२.४ खच� लेखेकोले उ� रकम बे�जु खातामा दा�खला गनु� पन� �.

९३,८१२

२६ भु�ानीमा करः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े �.१२८९५।
अि�म कर क�ी गरेको छैन । तसथ� उ� कर असुल ह�नुपन� �.

गोभौनं./िमित िववरण भु�ानी रकम करको दर ℅ दा�खला गनु� पन� कर कम कर रकम

188-078/3/30 �वा��य स�व�धी िविभ� काय��म संचालनमा बहाल कर 60600 10 6060 6060

140-078/3/23 नमुना कृषक हलेदो पकेट अ�ीम कर 40700 15 6105 735

149-078/3/26 पोषण काय��मा ढुवानी 25000 10 2500 2500

167-078/3/29 समूदाय �तरमा ग�रने सचेतना काय��म 6000 15 900 900

1-078/3/30 ग�डक� समाज स�य समाजको �िश�ण भ�ामा 18000 15 2700 2700

ज�मा 12895

१२,८९५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ सौय� उजा� जडानः 
जडान नभएकोः भौ.१८६-०७८/३/३० बाट वडा नं४ मा सौय� उजा� �िव�ध जडानकोलािग �.२९७९८२। भु�ानी भएकोमा साथै वडा काया�लयमा जडान गरेको
�माण पिन संल� नरहेकोले जडानको �माण पेश गनु� पन� �.

२९७,९८२

२८ काय�स�प� �ितवेदनः 
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 ।आवास पून िनमा�ण काय��म
अ�तग�त धन�सरा साउनेपानी जो�खम य�ु व��त �थाना�तरणका लागी अनुदान रकम भु�ानी भएको छ । तप�सलका लाभ�ाहीसंग संझौता गरी �.३ लाखका
दरले आवास पून िनमा�णका लागी भु�ानी ग�रएकोमा आवास िनमा�णको लागत अनुमान, मू�या�न िवल, काय�स�प� �ितवेदन तयार गरेको छैन । आवास
िनमा�ण काय�को �ािव�धक नापजाँच गरी घर स�प� भएको काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �

�स.नं. भौ.नं. र िमित लाभ�ाहीको नाम स�झौता िमित रकम

१ २०९-०७८/३/२५ शु� बहादरु गु�� 9/5/2077 300000

२ २१०-०७८/३/२५ सनमाया गु�� 9/5/2077 300000

३ २११-०७८/३/२५ राम बहादरु गु�� 9/5/2077 300000

४ २१२-०७८/३/२५ िवजमाया गु�� 9/5/2077 300000

५ २१३-०७८/३/२५ फूलमाया गु�� 9/5/2077 300000

ज�मा 1500000

१,५००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ हेभी ई�वीपमे�टको �योगः 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को 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 । िनयमावलीको �यव�था अनुसार स�ब��धत �ािव�धकको �सफा�रश गराई पूव�
सहमित �लएको पाइएन । िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।हेभी ई�वीपमे�टमा �योग भएका केही योजनाह� िन�न रहेका छनः

भौ.नं . र िमित उपभो�ा सिमितको नाम िवल रकम हेभी मे�सनको �योग

३२-०७७/११/१३ माथरटोल िवकास सं�था 306893 309168

३३-०७७/११/१३ िम�लम टोल िवकास सं�था 289702 328491

४९-०७७/१२/९ िहमचुली नवयवुा �लव 753291 75597

१४७-०७८/३/३ बुध�स� िन�पाफाट सडक उ स 409249 351034

२०७-०७८/३/२५ खला�ुना बाटी िनमा�ण उ स 819587 820583

ज�मा 2578722 1884873

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० 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 । 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

७६-०७७/१२/२५ �रटेिनङ् वाल िनमा�ण िशवालय �ा.िव. 381610

१२४-०७८/२/१७ भवन िनमा�ण धन�सरा �वा.ईकाइ 871251

१२६-०७८/२/१८ िव�ालय संर�ण काय� चतुमा�ला मा.िव. 969750

१५१-०७८/३/७ िव�ालय संर�ण काय� भानु�योती �ा.िव. 468289

१७०-०७८/३/१५ घेरावार काय� १ नं. वडा काया�लय 820428

२३९-०७८/३/२८ घेरावार काय� ५ नं वडा काया�लय 484774

२५२-०७८/३/२९ घेरावार काय� वु��योती मा.िव. 382642

ज�मा 4378744

३१ बढी परीमाणः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.१ १०२ २०७८-१-३१ बढी परीमाण 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 ।
सालबोट सोताखोला अधुरो सडक िव�तार काय�मा नापी िकतावको चेनेजमा भएको काय�को परीमाण फरक पारी नरम च�ानमा बढी भु�ानी भएको छ ।
िन�नानुसार नरम च�ानको काय�मा १२३.३७ घ.मी. बढी परीमाण भु�ानी भएको दे�ख�छ ।यसरी बढी भु�ानी परीमाण १२३.३७ घ.मी. को �.१९५.७९ का
दरले असुल गनु�पन� �.

चेनेज नं. कुल काय� (घ.मी) भु�ानी परीमाण (घ.मी) बढी परीमाण(घ.मी)

नरम माटो नरम च�ान

0+270 64.5 45.15 40 20.65

0+300 - - - 0

0+330 73.5 58.8 41 26.3

0+360 18 12.6 42 36.6

0+390 15.9 12.72 43 39.82

ज�मा 123.37

२४,१५४

३१.२ १६५ २०७८-३-१४ �ला�र 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 जापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । माथर
का�लका म��दर िनमा�णमा �ला�रको काय�मा ढोका र �यालले ओगटेको �े�फल घटाएर नापी िकतावमा चढाउनुपन�मा घटाएको पाईएन । म��दर िनमा�णमा
�योग भएका १ ढोका र २ �यालको ७.६६ वग�िमटर घटाउनुपन�मा नघटाएकोले �.२९१४ असुल गनु�पन� �.

२,९१४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१.३ ५४ २०७७-१२-११ कडा च�ानमा बढी भु�ानीः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को ि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 जापजाँच गरी नापी िकताबमा उ�ेख भएको वा�तिवक काय� स�पादनको आधारमा भु�ानी िदनुपन�
उ�ेख छ । अ�लाटोल िवकास सं�थाबाट वडा नं.३ को धािद�रा वडा काया�लय अधुरो सडक िनमा�ण योजनाको काय� ग�रएको छ । नािप िकताव �स.नं. ४२
चेनेज 1+230 मा कुल काय� परीमाण १२८.२५ घ.मी. मा नरम माटो ५१.३० घ.मी. र नरम च�ान ७६.९५ घ.मी काय�को भु�ानी भएको छ ।कडा च�ान
काय�मा पूनः ७६.९५ घ.मी. उ�ेख गरी �.१२५०.१७ का दरले भु�ानी भएको दे�खयो ।कडा च�ान काय�मा पूनः ७६.९५ घ.मी. उ�ेख गरी �.१२५०.१७ का
दरले भु�ानी भएको �.९६२००.०० असुल गनु�पन� �.

९६,२००

३२ भु�ानीमा करः 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भु�ानीमा अि�म कर क�ा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका भु�ानीमा िनयमानुसार ला�े
�.१५७६७.००अि�म कर क�ी गरेको छ� ैन । तसथ� उ� कर असुल ह�नुपन� �.

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

१२७-०७८/२/१८ बला� अ�थु� चौतारा डाडा खानेपानी योजना 9000 बहाल कर 900

१४३-०७८/२/३० ईनारपानी सामुदायीक भवन िनमा�ण 4000 बहाल कर 400

१४९-०७८/३/ आमडाँडा साउनेपानी मुहान मम�त 7000 बहाल कर 700

१५९-०७८/३/२३ आ�ेडाडा कुलो मम�त योजना 5000 बहाल कर 500

१७०-०७८/३/१५ वडा नं १ घेराबार 59340 सामा�जक सुर�ा कर 593

१७९-०७८/३/१६ वालुवा फुबु�जेटार पोखराटार सडक उ�ित 11430 बहाल कर 1143

१८०-०७८/३/१७ वालुवा व�थ�� से�टर 10040 बहाल कर 1004

175500 1755

१५,७६६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९८-०७८/३/२४ िम�लम आधारभुत िव�ालय घेराबार सामा�जक सुर�ा कर

२०८-०७८/३/२५ वडा नं.४ के���य िव�ुत �शारण 577350 सामा�जक सुर�ा कर 5773

२१५-०७८/३/२५ िहमाली भ�जन आवास िनमा�ण 149800 सामा�जक सुर�ा कर 1498

२४८-०७८/३/ �ान�योती ल�सीवोट योजना 15000 बहाल कर 1500

ज�मा 15766

३३ �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 ।
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 असुल गनु�पन� �.

�स.नं. गो.भौ.नं र िमित योजनाको नाम काय�
िववरण

�योग भएको
सामान

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 २१-०७७/१०/७ का�े खोलाकृिष
�संचाई

stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

40.3 12600 19210 6610 42354

२ २६-०७७/१०/६ लामे िभरकुना टोल
सुधार

Pcc1:3:6 �समे�ट (०.२२
मे.टन)

17.61 15400 19210 3810 14760

६५२,१७१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ ४६-०७७/१२/९ जंुगे खोला �संचाई stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

12.46 14803 19210 4407 8730

४ ७५-०७७/१२/२५ भ�चेक बजार
�यव�थापन

stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

12.66 12400 19210 6810 13708

५ ७६-०७७/१२/२५ िशवालय
�ा.िव.�रटेिन� वाल

stone
masonary
1:6

�समे�ट(०.१०६
मे.टन)

34.01 11978 19210 7232 26071

६ ७७-०७८/१२/१९ ख�रवोट चेपेखोला
मलामी
आ�म�थल

stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

14.23 10622 19210 8588 19430

७ ८०-०७८/१/२ खेल मैदान िनमा�ण stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

55.54 14000 19210 5210 46008

८ ८३-०७८/१/१७ कुडारे �संचाई
कुलो िनमा�ण

stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

16.15 12656 19210 6554 16830

९ ८३-०७८/१/१७ कुडारे �संचाई
कुलो िनमा�ण

stone
masonary
1:6

�समे�ट(०.१०६
मे.टन)

20.4 12656 19210 6554 14172

१० ८७-०७८/१/१९ धन�सरा मािव
संर�ण

stone
masonary
1:6

�समे�ट(०.१०६
मे.टन)

25.97 13000 19210 6210 17095

११ ८८-०७८/१/१९ तुित�आमा समुह
भवन िनमा�ण

stone
masonary
1:6

�समे�ट(०.१०६
मे.टन)

29.17 14400 19210 4810 14872

१२ ९८-०७८/१/२१ छितसे कुलो मम�त pcc1:2:4 �समे�ट(

०.३२मे.टन)

14.45 14400 19210 4810 22241

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ ९९-०७८/१/२३ च��कला मािव
संर�ण

stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

37.96 12200 19210 7010 42309

१४ ११६-०७८/२/११ भ��या�
राधाकृ�ण म��दर
िनमा�ण

stone
masonary
1:6

�समे�ट(०.१०६
मे.टन)

20.24 14464 19210 4746 10182

१५ १२४-०७८/२/१६ धन�सरा �वा��य
ईकाई िनमा�ण

PCC
1:2:4

�समे�ट(

०.३२मे.टन)

15.6 14400 19210 4810 24011

१६ १३१-०७८/२/१९ ओला�थानी थान
म��दर िनमा�ण

stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

41.32 14464 19210 4746 31180

१७ १३७-०७८/२/२७ पोखराटार ढोडेनी
समाजघर िनमा�ण

stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

29.32 12430 19210 6780 31607

१८ १५१-०७८/३/७ भानु�योती �ािव
संर�ण

stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

34.49 13390 19210 5820 31916

१९ १७६-०७८/३/१६ वालुवा खेलमैदान
िनमा�ण

stone
masonary
1:6

�समे�ट(०.१०६
मे.टन)

32.19 14400 19210 4810 16412

२० १७७-०७८/३/१६ �ीराम मिहला
वचत तथा �रन
सहकारी घेरावार

stone
masonary
1:6

�समे�ट(०.१०६
मे.टन)

21.23 14400 19210 4810 10824

२१ १८०-०७८/३/१७ वालुवा व�थ�� PCC �समे�ट( 10.17 15594 19210 3616 11768

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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से�टर िनमा�ण 1:2:4 ०.३२मे.टन)

२२ १८०-०७८/३/१७ वालुवा व�थ��
से�टर िनमा�ण

PCC
1:1/2:3

�समे�ट(

०.४०मे.टन)

42.92 15594 19210 3616 62079

२३ १९६-०७८/३/२३ िपपलवोट
लामडाडा िडटार
सडक

stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

17.03 13560 19210 5650 15298

२४ २००-०७८/३/२४ िम�लम भवन
िनमा�ण

stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

18.81 14400 19210 4810 14385

२५ २१४-०७८/३/२५ ढाड�वारा �संचाई
योजना

stone
masonary
1:4

�समे�ट(०.१५९
मे.टन)

20.8 13390 19210 5820 19248

२६ २१५-०७८/३/२५ िहमाली बौ� गु�बा
भ�जन आवास
िनमा�ण

stone
masonary
1:6

�समे�ट(०.१०६
मे.टन)

14.36 13390 19210 5820 8858

२७ २१७-०७८/३/२५ ता�ले सामुदायीक
भवन िनमा�ण

stone
masonary
1:6

�समे�ट(०.१०६
मे.टन)

25.13 15590 19210 3620 9642

२८ २२७-०७८/३/२७ गापा काया�लयस�म
जाने बाटो

PCC
1:1/2:3

�समे�ट (

०.४०मे.टन)

40.22 14599 19210 4611 74181

ज�मा 652171

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�ः

३४.१ 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 झोलु�े पुल िनमा�ण गरेकोमा संझौतामा पा�लकाको समपुरक कोषबाट ६ �ितशत वा कुनै योजनामा रकमनै तोक� संझौता समेत गरेकोमा
संझौता बमो�जमको रकम समपुरक कोषवाट खच� नगरी संिघय काय��मवाट नै खच� भएको पाइयो । यसरी खच� भएको रकम संिघय बे�जु खातामा दा�खला गनु�
पन� �.

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

१ अधेरी खोला ��टल ट�स िनमा�ण उ.स 624064 37444

2 घ�ेखोला झोलु�ेपुल िनम�ण उ.स 625775 37547

3 �समखोला पावरहाउस ��टल ट�स िनमा�ण उ.स. 639363 38362

4 पा�ले खोला ��टल ट�स िनमा�ण उपभो�ा सिमित 498416 29905

ज�मा 143258

१४३,२५८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४.२ 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�न योजनामा उपभो�ाले पेश गरेको िवलको मु�य अिभबृ�ी कर भ�दा बढी मु.अ.कर भु�ानी भएकोले स�व�धीत सँग
उ� रकम असुल गरी बे�जु खातामा दा�खला गनु� पन� �.

�
सं

काय��म कामको
िववरण

भु�ानी
रकम

उ.स लाई मु.अ.कर
भु�ानी

उ.स लाई ह�नु पन� मु.अ.कर
भु�ानी

बढी भु�ानी मु.अ.कर �मदान
पिछ

1 अमर महे�वर
�ा.िव

इ�ा खरीद 666461 9598 3929 5669

५,६६९

३५ काय� स�पादन जमानत अव�धः 
साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम ११०(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 । भ�चेक वडा
काया�लय देउराली सडककोकाय� �.२३९०४७२।०६मा गन� िमित २०७७।२।१४ मा स�प� गन� ग�र िमित २०७६।११।४ मा स�झौता भएको �थयो ।समयमा
काम स�प� नभएकोले िमित २०७७।८।३० स�म �याद थप भएको �थयो ।िनमा�ण काय�को अ��तम िवल स�म �.२०१९७४३। भु�ानी भएको छ ।उ�
काय�कव काय� स�प� �ितवेदन �लनुपद�छ । िनमा�ण काय�को काय� स�पादन जमानतको िमती २०७८।९।३० स�मको ह�नु पन�मा िमित २०७७।१२।३ स�मको
कृिष िवकास बैकको �.३६५५००।को काय� स�पादन जमानत रहेको पाइयो । िनयमावलीको �यव�था भ�दा १ वष� कम अव�धको काय� स�पादन जमानत
रहेकोले जमानतको �याद थप गनु� पन� �.

३६५,५००

३६ ठे�का तफ� ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np42 of 53

३६.१ २०७८-१०-६ 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 । भ�चेक वडा
काया�लय देउराली सडक काय� �.२३९०४७२।०६मा गोरखकाली क����सन गन� िमित २०७७।२।१४ स�ममा स�प� गन� ग�र िमित २०७६।११।४ मा
स�झौता भएको �थयो ।समयमा काम स�प� नभएकोले िमित २०७७।८।३० स�म �याद थप भएको �थयो ।पा�लकाबाट सो काय�को अ��तम िवलको भु�ानी
भौ.१२१-०७८।२।११ मा �.७४०१७२। भु�ानी भएको छ । �याद थप वेगर ७३ िदन पछी भु�ानी िददा पूव�िनधा�रीत �ितपूत� �लएको पाइएन। कबोल अंक
�.२३९०४७२।०६ को �ितदिन ०.०५℅ले ७३ िदनको ह�न आउने �.८७२५२। पुव�िनधा�रीत �ितपूत� असुल गनु� पन� �.

८७,२५२

३६.२ गाउँपा�लका ि��याव भवन िनमा�णः- गाउँपा�लकाको ि��याव भवन िनमा�ण गन�को लािग �.२४८६०७५६।१६ को ल.ई तयार गरी बोलप�को मा�यमबाट ठे�का
��वकृत गरी �मादेवी क����सन सोलुसन �ा.�ल सँग �.२४६८५८७६।१३ मा काय� गन� िमित २०७७।६।११ स�ममा स�प� गन� गरी िमित २०७७।३।११ मा
संझौता भएको पाइयो। तोिकएको िमितमा कोभीड १९ कारण काय� स�प� ह�न नसकेको जनाइ िनमा�ण �यवसायीको माग बमो�जम िमित २०७७।९।१० स�म
�याद थप भएकोमा भवन िनमा�णको काय� िमित २०७७।९।२५ मा स�प� भइ अ��तम िवल स�म �.२४४९४१००।६१ भु�ानी भएको छ । उ� �े�ताको
लेखापरी�ण बाट िन�न �यहोरा दे�खएका छन् ।

क) ि��याव भवनको िनमा�ण काय� गन� �.२४६८५८७६।१३ मा संझौता भएको र �याद थप समेत काय� स�प� गनु�पन� �याद िमित २०७७।९।१० स�म
भएकोमा काय� स�प� �ितवेदन अनुसार िमती २०७७।९।२५ मा मा� काय� स�प� भएकाले संझौताको शत� बमो�जम तथा साव�जिनक ख�रद िनयमावली,
२०६४ को िनयम १२१ बमो�जम िनमा�ण �यवसायीको िढलाईको कारणले ख�रद संझौता बमो�जमको काम सो संझौताको तोिकएको �यादमा स�प� ह�न
नसकेमा िनजले साव�जिनक िनकायलाई �ितिदन स�झौता रकमको १० �ितशतमा नब�ने गरी संझौता रकमको ०.०५℅ ले ह�ने �.१७२८०१। असुल गरी
वे�जु दा�खला गनु� पन� �

ख) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९(५) अनुसार सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच�को पु�ी गन� िवल, भपा�इ
�माण र कागजात संल� ह�नुपन� �यव�था छ । िनमा�ण �यवसायीलाई �ोिभजनल सम िवमा वापत �.७००००। भु�ानी गरेकोमा �.५७२२९ को मा� िवल पेश
भएकोले िवल भ�दा बढी भु�ािन भएको रकम �.१२७७१। असुल गरी दा�खला ह�नु पन� �.

१८५,५७२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६.३ काय� स�पादन जमानतः साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम ११०(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 ।झोलु�ेपुलको लािग ��ट�स पास� खरीद काय� स�लायस� सेक ��ट�स �ा.�ल बाट �.३७६३९१७। िमती ०७६६।१२।२ मा स�झौता भएको �थयो
। स�झौता गन� आउने प�मा काय� स�पादन जमानत �.७२२०००। ज�मा गरी आउने उ�ेख ग�रएकोमा सो वेगर संझौता गरी काय� गराई भौ.२-०७७।८।२६
बाट �.३७६३९१६ भु�ानी िदएको पाइयो । िनयमावलीको �यव�था िवव�रत काय� गराउनु िनयम स�वत दे�खएन ।

३६.४ 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 �.८३२४३।समेत
�.७२३५७७।भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन उ� फम� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो ।उ� फम�ले कर समायोजन िववरण पेश
गनु�पन� �.

गोभौनं./िमित भु�ानी पाउनेको नाम �या नं भु�ानी मुअकर न�फाइलर

रकम कर रकम रहेको िमित

50-078/3/28 तज ट� े िडङ ए�ड क��� र�सन �ा.�ल 609857500 723577 83243 2078/M/3

ज�मा 83243

८३,२४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np44 of 53

३७ सोझै खरीदः 
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�लकाह�ले 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
गरेको िनयमस�मत नभएको �.

िमित भौ. नं. काय��म िववरण खच�

१२/१६/२०७७ 66 मेिशनरी तथा औजार ओ�लज �टोर �ा �ल २७८०००

०१/३१/२०७८ 104 मेिशनरी तथा औजार िव �ी ३६१०००

०१/३१/२०७८ 105 मेिशनरी तथा औजार आर डी 97,500

०३/२६/२०७८ 223 मेिशनरी तथा औजार मेडी हे�थ स�ज�कल १३९१२५

ज�मा 875625

८७५,६२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ पारी�िमक करः 
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।पा�लकाले िन�नानुसारका पदा�धकारीको 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

1. �काश ब�नेत 484070 0 484070 7907 4840 3066

2 सुरेश दवाडी 703559 217726 485834 8083 4858.34 3225

3 ठाकुर �साद भ� 687528 197016 490512 8551.2 4905.12 3646

4 भगवती देवकोटा 627192 108818 518374 11337 5183.74 6153

ज�मा 16090

१६,०९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ औष�ध 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 तफ� को �.६४२३३९। बोलप�बाट र �.१६००९५२। सोझै
समेत �.२२४३२९१। 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 ।

४० सामा�जक सुर�ा तफ� ः

४०.१ 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� �. ६९१२९२८६।- खच� गरेको छ । लेखापरी�ण योजना अनुसार सबै भ�दा बढी भ�ा िवतरण ग�रएको २ वटा वडाह� वडा नं . ४ र
५ को परी�ण ग�रएको छ । लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोराह� िन�नानुसार उ�ेख ग�रएको छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४०.२

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 सवभै�दा बढी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण ग�रएका २ वटा वडाह� ४, र ५ का
१७२ लाभ�ाही�लाई नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै नगरी सामा�जक सुर�ा भ�ा वापत �.५२१५२००।- भू�ानी गरीएको छ। के कसरी नाग�रकता
न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै नभएको हो गाउँपा�लकाबाट यिकन गनु�पद�छ । साथैअ�य वडाह�को समेत लाभ�ाहीको िववरण अ�ाव�धक गरी भ�ा िवतरण
ग�रनुपद�छ । नाग�रकता न�बर दोहोरो तथा उ�ेख नै नभएका केही लाभ�ाहीह� उदाहरणह� िन�नानुसार रहेका छन्ः

�स.नं. सामा�जक सुर�ाको िक�सम �य.प�रचय नं. नाम �ल� उमेर वडा नं. ना.�ा. नं. भ�ा

१ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१६१२१८००५७१ सानी माया सारक� मिहला ६० ४ 1134 24000

२ पूण� अपा�ता भ�ा २०२७०५१४००२५८ िच� बहादरु राना मगर पु�ष ५० ४ 1134 36000

३ िवधवा २०२६०१०१०१७९१ कमली साक� मिहला ५१ ४ 1177 24000

४ िवधवा २०२५०८०३००४३२ �सता गु�ङ मिहला ५२ ४ 1177 24000

५ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१६०४२७००२९८ ईमान�वज दमै पु�ष ६१ ४ 530 24000

६ िवधवा २०२७०५२५००९८१ िव�ण ुमाया गु�ङ मिहला ५० ४ 530 18000

७ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१११०१०००९९५ काले साक� पु�ष ६६ ४ 593 24000

८ िवधवा २०१९०३०३००२०४ सुक माया लामा मिहला ५८ ४ 593 24000

९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १९९००४१००३४४४ आसपुर गु�ङ पु�ष ८७ ४ 69 36000

69 36000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १९९१०८०७००४७८ िहरा माया �े� मिहला ८६ ४

११ अित अश� अपा�ता भ�ा २०१३०५०४०५२३३ ह�र लाल दवाडी पु�ष ६४ ४ 704 19200

१२ जे� नाग�रक एकल मिहला २०१०११०५०२८१९ गंगादेवी तामाङ मिहला ६७ ४ ७०४ 24000

१३ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१५०३२१००३३७ धन माया साक� मिहला ६२ ४ 793 24000

१४ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१५०९२१००४८२ धन माया साक� मिहला ६२ ४ 793 24000

१५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १९८७०३०५००८१४ इ�या कामी पु�ष ९२ ४ 0 36000

१६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) २००२१०१५०३७८१ को�ची साक� मिहला ७५ ४ 0 36000

१७ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१४०३०५०१०१८ झ�के साक� पु�ष ६३ ४ 0 24000

१८ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०११०३०७००७०७ मन कौरी नेपाली मिहला ६६ ४ 0 24000

१९ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१४०६११००१४४ र�न माया साक�र् मिहला ६४ ४ 0 24000

२० जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१३०२०४००७८५ िव�ण ुमाया किमनी मिहला ६४ ४ 0 24000

२१ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१३०९०५००५७१ स�सरी नेपाली मिहला ६४ ४ 0 24000

२२ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१३०४१००१३४९ सुक बहादरु कामी पु�ष ६४ ४ 0 24000

२३ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २०१३०४०५०१८१३ सुक माया सक� नी मिहला ६४ ४ 0 24000

२४ अित अश� अपा�ता भ�ा २०३८१०१८००१९९ िवनोद गु�ङ पु�ष ३९ ४ 0 19200

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५ अित अश� अपा�ता भ�ा २०३७१२१०००२६९ सुमा गु�ङ मिहला ३९ ४ 0 19200

२६ अित अश� अपा�ता भ�ा २०२३१२२७००१५६ सु��मता गु�ङ मिहला ५३ ४ 0 19200

२७ पूण� अपा�ता भ�ा २०३४०३१६००१८९ कृ�ण बहादरु थापा मगर पु�ष ४३ ४ ० 36000

२८ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) २००१०११५१०१८३ ड�े साक� पु�ष ७६ ५ 1009 36000

२९ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २००९०४१७००५८३ काली सिक� नी मिहला ६८ ५ 1009 24000

३० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) २००००४०३०१८२३ नुरी माया देवकोटा मिहला ७७ ५ 1057 36000

३१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १९८७१०१७००२८१ पूण� बहादरु मगर पु�ष ९० ५ 1057 36000

३२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) २००७०४१२०२६१८ यनराज तामाङ पु�ष ७० ५ 168 36000

३३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) २००३०४२९००८८८ सुनसरी गु�ङ�यानी मिहला ७४ ५ 168 36000

३४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १९९१०५०५००८५८ तुले गु�ङ पु�ष ८६ ५ 261 36000

३५ जे� नाग�रक एकल मिहला २०१३०४०३००६४३ दगुा� देवी का�ी मिहला ६४ ५ 261 24000

३६ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) २००४०२१२०११९९ अयज �सं गु�ङ पु�ष ७३ ५ 441034 36000

३७ जे� नाग�रक भ�ा (द�लत) २००८०३१३००४८७ काली सक�नी मिहला ६९ ५ 441034 24000

३८ जे� नाग�रक एकल मिहला २०१४१२१०००५६५ कमला गु�ङ मिहला ६२ ५ 441034 24000

३९ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) २००७०११००२९४९ जमुिन साक�नी मिहला ७० ५ 0 36000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १९९५०६०९००५५२ टेक बहादरु साक� पु�ष ८२ ५ 0 36000

४१ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) २००००१२४००९२३ टेक माया अ�धकारी मिहला ७७ ५ 0 36000

४२ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) २००२१२१००२०२२ ड�बर कुमारी अ�धकारी मिहला ७४ ५ 0 36000

४३ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) २००६११२१००२४८ ढ�के साक� मिहला ७१ ५ 0 36000

४४ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) १९९००२०७००७१३ तुलसी देवी अ�धकारी मिहला ८७ ५ 0 36000

४५ जे� नाग�रक भ�ा(७० बष� मा�थ) २००२०६०१०१०३१ बुि� माया सिक� नी मिहला ७५ ५ 0 36000

४६ अित अश� अपा�ता भ�ा २०१४०३१५०१५०४ इ�वरी �साद ढकाल पु�ष ६३ ५ 0 19200

४७ अित अश� अपा�ता भ�ा २०४४०२०१००१३३ उ�म मान मगर पु�ष ३३ ५ 0 19200

४८ अित अश� अपा�ता भ�ा २०२३०७०५००३१९ एक देव भ� मिहला ५४ ५ 0 19200

४९ अित अश� अपा�ता भ�ा २०१९०४२१००१८८ कुमारी तामाङ मिहला ५८ ५ 0 19200

५० अित अश� अपा�ता भ�ा २०१००४२३०००९२ खगे�वर �धताल पु�ष ६७ ५ 0 19200

५१ अित अश� अपा�ता भ�ा २०१००४२५००७०९ खोम बहादरु घत� पु�ष ६७ ५ 0 19200

५२ पूण� अपा�ता भ�ा २०१८०२१७००७७८ सन माया गु�ङ मिहला ५९ ५ ० 36000

५३ पूण� अपा�ता भ�ा २०१९०२०४००९३१ जंग बहादरु तामाङ पु�ष ५८ ५ 36000

५४ पूण� अपा�ता भ�ा २०५९०११५००१६६ पिव�ा नेपाली मिहला १८ ५ 36000

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ अित अश� अपा�ता भ�ा २०६२०७२०००३७३ अ��मता गु�ङ मिहला १५ ५ 19200

५६ अित अश� अपा�ता भ�ा २०६३०५१०००१९४ कृ�ण गु�ङ पु�ष १४ ५ 19200

५७ अित अश� अपा�ता भ�ा २०३६०११७००४३४ गणेश लािमछाने पु�ष ४१ ५ 19200

५८ अित अश� अपा�ता भ�ा २०३८०८१४००५०७ सुक माया तामाङ मिहला ३९ ५ 19200

ज�मा 5215200

४०.३ 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 काले गु�ङ (ना.�ा.नं. १०९९, वडा नं. ३ वडा सिचव �रता ढकाल अ�धकारीबाट भू�ानी भई पे�क� फछ�ट गदा�)
लाई दोहोरो सामा�जक सुर�ा भ�ा भु�ानी ह�न गएको छ । यसरी दोहोरो परेको रकम िवतरण गन� कम�चारी वा लाभ�ाहीबाट िफता� गरी संघीय स��त कोषमा
दा�खला गनु�पन� भिन आ�त�रक लेखापरी�णबाट समेत औ�याइएको रकम िफता� गरी स��तकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१२,०००

४१ अनुगमन तथा स�परी�णः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जु फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जु फ�य�ट गन� गराउने काम
कत��य �मुख �शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ ।लेखापरी�णको �ममा यो वष� फछ�ट भएको बे�जुको ��थित िन�नानुसार रहेको छ ।
आ.व. वे�जू

दफा नं.
ब�ेजुको संि�� �यहोरा फ��टको आधार स�पर��ण

असलु� �माण �नय�मत पे�क�

२०७६/७७ १६ फिण�� �साद �धताल र च��माया ग�ु�को भ�ा �. 60000 60000

२०७६/७७ १७ फिण�� �साद �धतालको संचार भ�ा �. 18000 18000

२०७६/७७ १७ च��माया ग�ु�को संचार भ�ा �. 12000 12000

२०७६/७७ १७ मनु ग�ु�को संचार भ�ा �. 9600 9600

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७६/७७ १७ जंग बहादरु ग�ु�को संचार भ�ा �. 9600 9600

२०७६/७७ १७ झल �साद देवकोटाको संचार भ�ा �. 9600 9600

२०७६/७७ १७ �भमलाल तामा�को संचार भ�ा �. 9600 9600

२०७६/७७ १७ तयाराज ग�ु�को संचार भ�ा �. 9600 9600

२०७६/७७ १९ फिण�� �साद �धताल र च��माया ग�ु�को वैदेिशक �मण
खच� �.

62288 62288

२०७६/७७ २३ सामान जडान तथा�वतरण �माण पेश गनु�पन� �. 997518 997518

२०७६/७७ ३१ बाबा क����सनको पूव� �नधा��रत �ि�पू�त� �. 49711 49711

२०७५/७६ ३६ टु�ा टु�ा पार� ख�रद गरेको �. 4378578 4378578

२०७५/७६ ३८ �हमाल� �े� �वकास काय��मलाई भ�ुानी �. 69757.58 69757.58

२०७५/७६ ५२ फिण�� �साद �धतालको वैठक भ�ा �. 28050 28050

२०७५/७६ ५२ च��माया ग�ु�को वैठक भ�ा �. 28050 28050

२०७५/७६ ५२ युवराज आचाय�को वैठक भ�ा �. 10200 10200

२०७५/७६ ५२ जगंबहादरु ग�ु�को वैठक भ�ा �. 22950 22950

२०७५/७६ ५२ झल �साद देवकोटाको वैठक भ�ा �. 21675 21675

२०७५/७६ ५२ �भमलाल तामा�को वैठक भ�ा �. 10200 10200

२०७५/७६ ५२ तयाराज ग�ु�को वैठक भ�ा �. 15300 15300

२०७५/७६ ५२ तेज वहादरु शेपा�को वैठक भ�ा �. 12750 12750

२०७५/७६ ५२ मनु ग�ु�को वैठक भ�ा �. 6375 6375

२०७५/७६ ५२ लि�म �व.क.को वैठक भ�ा �. 20400 20400

२०७५/७६ ५२ सर�वती �धतालको वैठक भ�ा �. 19125 19125

२०७५/७६ ५२ गोपीमाया ग�ु�को वैठक भ�ा �. 1275 1275

२०७५/७६ ५२ �रता अ�धकार�को वैठक भ�ा �. 17850 17850

ज�मा 464199 997518 4448335.6 0 5910052.6

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ अ�ाव�धक बे�जुः
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जुको ��थित देहायअनुसार रहेको छः (रकम �. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�

बे�जू (A)

यो वष� संपरी�ण ग�रएको

बे�जू (B)

यो वष� कायम बे�जू (C) संपरी�णबाट कायम

बे�जू (D)

अ�यािवधक बाँक�

बे�जू 
(E=A-B+C+D)

67656 5910 9609 0 83175

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


