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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्विनीर् िंस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण िेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ाविार्र्किा (Professionalism) 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

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

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

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

िमर् र जनशर्क्तको िीतमििाको बाबजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूिँग 
छलफल िमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा िधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा 
िहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमािारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा िंलग्न र्ि कार्ाालर्का 
कमािारीहरू िबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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(बागमिी प्रदेश लेखापरीक्षण महातनदेशनालर्) 
पर िंखर्ााः २०७८।७९ 

ि.नं. ५५५ तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

घ्र्ाङखेल गाउँपातलका, तिन्धलुी । 

 

कैर्फर्ि िर्हिको रार् 

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

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अिर बाहेक, पेि भएको २०७८ 
आषाढ ३१ मा िमाि भएको आतथाक वषा २०७७/७८ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले स्थानीर् िहिँग िम्बर्न्धि प्रितलि 
काननुबमोर्जम िारभिूरूपमा िही िथा र्थाथा अवस्था र्िरण गदाछ।  
कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१.  र्ि गाउँपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल िावाजतनक के्षर लेखामानको ढािँा पूणारुपमा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.1 करोड 32 लाख 23 हजार बेरुजू देर्खएको छ। िोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू. 50 हजार फस्र्ौट भई रू.1 करोड 31 लाख 
73 हजार बाँकी रहेको छ । बाँकी बेरुजू मध्रे् अिलु गनुापने रू.10 लाख , प्रमाण कागजाि पेि गनुापने रू.1 करोड 13 लाख 73 हजार, 
तनर्तमि गनुापने रू.8 लाख  रहेको छ ।पातलकाको गिवषा िम्मको रु.५ करोड १ लाख ५ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्िवषा िमार्ोजन र 
िम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू िमेि हालिम्मको अद्यावतधक बेरुजू ६ करोड २६ लाख ३४ रहेको छ । घ्र्ाङ्गखेल 
गाउँपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्िैिाथ िंलग्न छ । 

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

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

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बर्न्धि अन्र् प्रितलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने स्थानीर् िहिँग हामी स्विन्र 
छौँ। त्र्िैगरी स्वीकृि आिारिंर्हिाको पालना गरी कार्ािम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   
र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 

आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रितलि काननु बमोर्जम िही 
र र्थाथा हनेु गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालिाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण िारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बन्न े
गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृि 
गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन।्   
र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 

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

 

  

 

 

 

     (तरलोिन आिार्ा) 
 नार्ब महालेखापरीक्षक



 

 

घ्र्ाङखेल गाउँपातलका, तिन्धलुी 
बेरुज ुवगीकरण (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७७।७८  
(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

अिलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेस्की 
दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश 
नभएको 

राजस्व 
लगि 

र्जम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाा 
नतलएको 

जम्मा 

 

िै र्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

35 46 13223 0 4 50 35 42 13173 1000 800 11373 ० ० 12173 0 

                                      
 

 

अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति 

२०७७।७८   
 

                                                                    (रु. हजारमा) 
र्जल्ला गि वषा 

िम्मको 
बाँकी 

िमार्ोजन र्ो वषाको फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू र्ो वषा िम्परीक्षणबाट 
कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बेरुज ु कुल बेरुज ुबाँकी 

तिन्धुली ५०१०५ ० ६४४ ४९४६१ ० १३१७३ ६२६३४ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : �याङखेल गाउँपा�लका, �स�धुली , �याङलेख गाउँपा�लका , �स�धुली

काया�लय �मुख सुरेश कुमार अ�धकारी २०७८-८-१९ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख रामकुमार काक� २०७७-४-१

लेखा �मुख �� �साद दहाल २०७७-४-१

बे�जु रकम १३,२२३,४२८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ९,९३,०१,०६०.०१

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान १७,६२,८१,५४० चालु खच� १६,९७,८२,०६०.४७

�देश सरकारबाट अनुदान ३,६८,२७,७६२ पँूजीगत खच� ११,०९,९७,६५५.६६

राज�व बाँडफाँट २,१२,६२,९६३.२१ िव�ीय/अ�य �यव�था ६६,१८,९३२.३३

आ�त�रक आय ५५,००,०००

अ�य आय ४,०८,४४,७१०.२२

कुल आय २८,०७,१६,९७५.४३ कुल खच� २८,७३,९८,६४८.४६

बाँक� मौ�दात ९,२६,१९,३८६.९८
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१ प�रचय
�थानीय नेतृ�वको िवकास गद� �थानीय शासन प�ितलाई सु�ढ गरी �थानीय तहमा िवधाियक�, काय�का�रणी र �याियक अ�यासलाई सं�थागत गन� र �थानीय सरकारको संचालन
गन� यस गाँउपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� हरेक काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका हरेक
काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व, पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई लाभको िवतरणमा सुलभ र गुण�तरीय सेवा �दान गनु� पा�लकाको मु�य उ�े�य रहेको छ । वागमती
�देशमा अव��थत यस गाँउपा�लकामा ५ वडा, २८ गाउँसभा सद�य, १६६.७७ वग� िक.िम. �े�फल र १३७६१ जनसं�या रहेको छ ।

२ िव�ीय िववरण
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम पा�लकाले �ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार संचालनमा भएका �ययह� समावेश
भएको आय�यय िहसाव सिहतको आ�थ�क वष� २०७७।०७८ को संिचत कोषको संि�� अव�था िन�न वमो�जम रहेको छ ।

िववरण िट�पणी यसवष��. गतवष��.

बजेट आफैलेगरेको�ाि�/भु�ानी ज�मा आफैलेगरेको�ाि�/भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) ३४,४४,०�,६०३.�९ ४,�२,०१,�२४.�० ४,�२,०१,�२४.�० २४,९३,९१,९१२.०३ २४,९३,९१,९१२.०३

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ३३,७३,९०,६७० ४,११,७६,�९१.२१ ४,११,७६,�९१.२१ २४,१६,३३,९९०.�३ २४,१६,३३,९९०.�३

११००० कर ११ ७,७�,४०,१३० २,१२,६२,९६३.२१ २,१२,६२,९६३.२१ ४,६४,४२,९४�.७९ ४,६४,४२,९४�.७९

१३००० अनुदान २�,�२,��,�४० १,९९,१३,९२� १,९९,१३,९२� १९,२०,६९,००० १९,२०,६९,०००

संघीय सरकार १२ १९,९२,�१,�४० २,१०,०७,१६६ २,१०,०७,१६६ १७,०�,९२,००० १७,०�,९२,०००

�देश सरकार १२ �,�९,७४,००० (१०,९३,२३�) (१०,९३,२३�) २,१४,७७,००० २,१४,७७,०००

१४००० अ�यराज�व ४�,९�,००० ० ० ३१,२२,०४�.०४ ३१,२२,०४�.०४

ख. अ�य �ाि� ७०,१४,९३३.�९ ७०,२४,९३३.�९ ७०,२४,९३३.�९ ७७,�७,९२१.२० ७७,�७,९२१.२०

िवतरण गन�  बाक�राज�व ० ० ० ० ०

कोषह� ७०,१४,९३३.�९ ७०,२४,९३३.�९ ७०,२४,९३३.�९ ७७,�७,९२१.२० ७७,�७,९२१.२०

धरौटी ० ० ० ० ०

संघीय, �देशसरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ४३,३�,४७,�०�.४० २�,६७,७३,४४�.�३ २�,६७,७३,४४�.�३ २१,�७,२९,६३�.७� २१,�७,२९,६३�.७�

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ४२,६�,३२,�७१.�१ २�,०७,७९,७१६.१३ २�,०७,७९,७१६.१३ २१,२६,�९,२�३.४२ २१,२६,�९,२�३.४२

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� १२,��,�२,�४० १०,९३,�०,�२७.�� १०,९३,�०,�२७.�� ६,�३,�४,�२२.६१ ६,�३,�४,�२२.६१

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� �,�४,०७,००० ४,६३,३�,४��.�९ ४,६३,३�,४��.�९ १,�६,३२,३�३.६३ १,�६,३२,३�३.६३

२�००० सहायता (Subsidy) १� ४,००,००० १,��,०२७ १,��,०२७ ७७,२०,२४० ७७,२०,२४०

२६००० अनुदान १� ० ० ० २,३९,९�,२०२.०� २,३९,९�,२०२.०�

२७००० सामा�जक सुर�ा १� १,७२,६२,००० १,२�,३७,३९� १,२�,३७,३९� ३१,४�,६२०.६� ३१,४�,६२०.६�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२�००० अ�य खच� १� १४,००,००० १०,४०,६१९ १०,४०,६१९ १२,२१,०२६ १२,२१,०२६

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� १� १९,३४,�१,३३१.�१ ११,०९,९७,६��.६६ ११,०९,९७,६��.६६ ९,२�,�४,०१�.४� ९,२�,�४,०१�.४�

घ. अ�य भू�ानी ७०,१४,९३३.�९ �९,९३,७३२.७० �९,९३,७३२.७० २१,�७,२९,६३�.७� २१,�७,२९,६३�.७�

कोषह� ७०,१४,९३३.�९ ६०,२२,�६६.७० ६०,२२,�६६.७० ६०,७०,३�२.३६ ६०,७०,३�२.३६

धरौटी ० ० ० ० ०

संघीय, �देशसरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ० ०

क�ी रकमभु�ानी/दा�खला गन�  बाक� -२�,�३४ -२�,�३४

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (�,९१,४२,२०१.�१) (२३,��,७१,६२४.०३) (२३,��,७१,६२४.०३) ३,०६,६२,२७६.२� ३,०६,६२,२७६.२�

च. गतवष�को�ज�मेवारी रकम (अ.�या) ९,��,४१,९�३.७� ९,��,४१,९�३.७�

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (�,९१,४२,२०१.�१) (२३,��,७१,६२४.०३) (२३,��,७१,६२४.०३) १२,६�,०४,२६० १२,६�,०४,२६०

ब�क तथा नगद बाक� २४ (२३,९�,७१,६२४.०३) (२३,९�,७१,६२४.०३) १२,�२,३६,�६६.�० १२,�२,३६,�६६.�०

गाउँपा�लकाले पेश गरेको िव�ीय िववरणमा समावेश नभएको र CGAS मा समावेश भएका खच� शीष�कह� िन�नानुसार रहेका छन्ः
�स.नं. बजेट उपशीष�क बजेट खच�/िनकासा
१ �ये�ठ नाग�रक र सामािजक सरु�ा ३��६�०००.०० ३१�३०२�४.००
२ �थानीय साझेदार� �वकास काय��म ६००००००.०० ४६६�३११.००
३ �देश पूवा�धार िवकास काय��म �००००००.०० ७७�६९२९.००

ज�मा ४९�६�०००.०० ४३९��४९४.००

३ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा सामा�जक सुर�ातफ� को �.५०८००। र कर क�ो छुट � ३९४३४। समेत �. ९०२३४। असुल गरी वे�जु खातामा दा�खला भएको छ ।

४ िव�ीय िववरण िव�लेषण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरेको 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 भएको 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

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ा� िव�ीय िववरणको अनुसूची २४ मा बै� कारोबारमा वषा��तको बाँक� �.९५१६०९५१।५१ र अनुसूची २४ को नगद तथा बै� बाँक�
�.२३९५७१६२४।०३ ऋणा�मक मौ�दात भई बै� �.१४४४१०६७२।५२ दे�खएको छ । अनुसूची २४ मा देखाएको बै� तथा नगद बाँक� ऋणा�मक
मौ�दात म�ये राज�व खाता र संिचतकोष खातामा �.३२६६४६०७५।६९ र संिचतकोष खाता र खच� खातामा �.८०८६४९९।८५ गरी
�.३३४७३२५७५।५४ ऋणा�मक मौ�दात देखाई बै� कारोबारमा िभ�ता भ�े उ�ेख छ । यस स�ब�धमा पु��ाई �ा� नभएकोले यिकन ह�नुपद�छ ।
बै� खाताह�को बै� मौ�दात एकमु� �पमा सबै खाताह�को िहसाब गदा� मौ�दात ऋणा�मक रहेको छ ।
NEPSAS Based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरे तापिन सबै कारोबार सू�मा समावेश नभएको र �देश सरकारको बजेट �.५५९७४०००।००
रहेकोमा �ाि� िहसाबमा �.१०९३२३८।०० ऋणा�मक �ाि� देखाएकोले आ�दानी तथा खच� िभ�दनै ।
पा�लकाको कुल बजेट �ाि� �.३४४४०५६०३।५९ मा आफ� ले गरेको �ाि� �.४८२०१८२४।८० देखाएको छ । बजेट �ाि� म�ये कुल भु�ानी
४३३५४७८०५।४० रहँदा �.८९१४२२०१।८१ ऋणा�मक बचत दे�खएको छ भने आफ� ले गरेको �ाि� िहसाबमा �.२८६७७३४४८।८३ रहेकोमा
�.२३८५७१६२४।०३ ऋणा�मक बचत देखाएको छ । यस स�ब�धमा यिकन ह�नुपद�छ ।
पा�लकाको िव�ीय िववरणको अनुसूची १२ मा संघीय सरकारबाट �ा� गरेको �.१७६२८१५४०।०० दे�खएकोमा अनुसूची २७२ को िट�पणी १२ मा
�.२१००७१६६।०० �ाि� दे�ख�छ भने अनुसूची १२ मा �देश सरकारबाट �.३६८२७७६२।०० अनुदान �ा� गरेकोमा २७२ को िट�पणीमा
�.१०९३२३८।०० ऋणा�मक मौ�दात देखाएको छ । यस स�ब�धमा �प� ह�नुपद�छ ।
पा�लकाले संिचतकोष खाताबाट �सधै खच� लेखेकोले संिचतकोष िहसाब �प� दे�खँदनै र आ�दानी, खच� र मौ�दात िहसाब समेत िभ�दनै । यस स�ब�धमा
यिकन ह�नुपद�छ । पा�लकाको अ�य राज�व बजेट �.४५९५०००।०० देखाएकोमा आफ� ले �ा� गरेको �ा�ी शू�य देखाएको छ । पा�लकाको राज�व �ाि�
िहसाब यिकन गरी यथाथ�ता ��तुत गनु�पद�छ ।

लेखापरी�णका �ममा िव�ीय �ितवेदन र लेखा�नमा फरक रहेको कारण �थानीय तहले पेस गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने अव�था छैन । �यसैले
तोकेका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�थानीय तह 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� �ी दगुा� देवी सुनुवारले िमित २०७७।३।१० गते �.३२ करोड ९९ लाख ९ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।२५ मा पा�रत
भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।७ मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले
तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

६ आ�त�रक िनय��ण

६.१
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व कानून तथा पा�लकाको कारोवारको आकार, जिटलता तथा संरचना
बमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा तपशील बमो�जम गरेको पाइएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार गरी लागू गनु�पन�मा नगरेको
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा
नगरेको
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार नगरेको
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको नराखेको
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 नगरेको
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक गरेको
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त गनु�पन�मा नगरेको

�म भौचर
न�बर
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क�ा गरेको कर तोिकएको अव�धमा स�ब��धत राज�व खातामा ज�मा गरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको
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� नगरेको
वातावरण संर�णको एक�कृत दीघ�कालीन योजना तयार नगरेको
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 नगरपा�लकाले यिकन गरी अ�याव�धक नगरेको

६.२ बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । यस स�ब�धमा लेखापरी�णमा िन�नानुसार दे�खएका छन्ः

म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका देहायका म. ले. प. फाराम म�ये काया�लयस� स�ब��धत फारामको अिभलेख नराखेको

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 म. ले. प. फाराम ८०५ – स�परी�ण गो�वारा अिभलेख अव�था अनुसार ती म. ले. प. फाराम
अ�ाव�धक नरहेको

७ चौमा�सक �गित 

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
काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर
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८ कानून र स�ालन ��थित 

�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 बनाई काया��वयनमा �याउन स�ने �यव�था छ । जसअनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा सामा�य
�शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस पा�लकाले हालस�म १४ वटा ऐन, ६ वटा िनयमावली, २९ काय�िव�ध िनद�िशका ४
मापद�ड १ आचारसंिहता १ समेत ५५ वटा कानून िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ । साथै पा�लकाले सबै कानूनह� िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट
�वीकृत गरे तापिन उ� कानूनह� काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

९ �याय स�पादन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म �याियक सिमितको अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरे बमो�जमको
सिमितमा परेको उजुरीको फछ�यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� िववरणमा गत िवगत बाँक� नभएको २०७७।७८ मा िववाद १९ वटा दता�
भएकोमा १६ वटा समाधान भएको ३ वटा प�ले ता�रख छाडेकाले बाँँक� िववाद नभएको पाइयो ।

१० �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित 

आयको ��ेपण तथा सोको स�तु�लत िवतरणको खाका र बजेट सीमा िनधा�रण गन� ७ सद�यीय �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित गठनको
�यव�था बमो�जम सिमित गठन भएको तर सो सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा
िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय�े�गत बजेट तजू�मा माग�दश�न तय गनु�पन� ज�ता काय�ह� फा�गुन मिहनािभ� स�प� गरी स�नुपन� र बजेट
��ेपण गदा� बजेट वष�पिछको थप दईु वष�को समेत ��ेपण तयार गनु�का साथै तयार भएको आगामी आ�थ�क वष�को बजेट सीमा �मुख �शासक�य अ�धकृतले चै�
१५ गतेिभ� पा�लकाका िवषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई उपल�ध गराउनुपन�मा गरेको पाइएन ।

११ बजेट तथा काय��म तजू�मा सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजू�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म, बजेट
तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता कायम
गनु�पन� �यव�था अनुसार गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर
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१२ �े�गत बजेट र खच�को ��थित 

पा�लकाको �े�गत �पमा कूल बजेट � ४२ करोड ६५ लाख ३३ हजार र खच� २८ करोड ०७ लाख ७९ हजार को आधारमा सम� �पमा ६५.८२ �ितशत खच�
भएकोमा �े�गत बजेट खच� �गित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�क िवकास ३९२२२५४० २०८१८०७० ७.४१

२ सामा�जक िवकास १२६२७१००० ९६६३२८२४. ३४.४२

३ पूवा�धार िवकास १५६५१४३३२. ९३०८९८२७ ३३.१५

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ९४५०००० ३४७९३१२ १.२४

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ९५०७५००० ६६७५९६८३. २३.७८

कुल ज�मा ४२६५३२८७२. २८०७७९७१६. १००.००

उपयु�� िववरण अनुसार नगरसभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकासमा ३४.४२ �ितशत, पूवा�धार िवकासमा ३३.१५ काया�लय
संचालन तथा �शासिनकमा २३.७८ �ितशत र सुशासन तथा अ�तरस�ब��धतमा १.२४ �ितशत रहेको छ । आ�थ�क िवकासतफ�  ७.४१ �ितशत मा� खच�
रहेको दे�खयो ।अत: आ�थ�क िवकास र सुशासनको �े�मा बजेट िविनयोजन गरी सो �े�मा सुधार गनु�पन� दे�खयो ।

१३ आधारभूत त�या� संकलन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमो�जम �थानीय तहले आ�नो �े�िभ�को आधारभूत त�या� संकलन, अिभलेख र सोको �यव�थापन
गनु�पन� तथा आ�नो �े�िभ�को शैि�क, भौगो�लक अव�था, �ाकृितक �ोत अ�तग�त खानी, जंगल तथा अ�य �ोत, पूवा�धार अ�तग�त सडक, पुल, खानेपानी
लगायतको अिभलेख तथा �ोत न�सा�न सिहतको पा�लकाको �ोफाइल तयार गनु�पन� �यव�था बमो�जम �ोफाइल तयार गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ चौमा�सक 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 कfय��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 पँुजीगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असरपन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प
आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

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

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

१ गाउँपा�लका ९८८०७ ६०७ ८२६२ ८९९३८ ५५२४५

२ संघीय सरकार सशत� ३२८७ ० ३७५ २९१२ ११८५

३ �देश सरकार सशत� ८८९६ ० ० ८८९६ ७७६९

कूल खच�: ११०९९० ६०७ ८६३७ १०१७४६ ६४१९९

खच� �ितशत १०० ०.५५ ७.७८ ९१.६७ ५७.८४

१५ तलवी �ितवेदन 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(ख)२ वमो�जम तलवी �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी
खच� लेखेको पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६ दरव�दी र पदपूित� 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ ।
पा�लकामा �मुख �शासक�य अ�धकृत सिहत ८९ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत २० जना पदपूित� र ३६
जना करारमा रहेको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका �शासन अ�धकृत सिहत ६९
पदह� �र� रहेका छन् । दरब�दी बमो�जम जनशि�को पूण�ता नह� ँदा िवषयगत काय��म स�ालन, सेवा �वाह तथा पा�लकाको सम� काय� स�पादनमा असर परेको
��थित छ । तसथ� �र� पदह� यथाश�य िछटो पूित� गरी सेवा �वाह �भावकारी बनाउनुपद�छ ।

१७ योजना छनौट र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� ह�ने �गितका
योजना छनौट गरी �ाथािमक�करण गनु�पन� �यव�था बमो�जम योजना छनौट र काया��वयन भएको पाइएन ।

१८ स�प�� उपयोग र संर�ण
पा�लकामा सािवकका गाउँ िवकास सिमितको नाममा रहेका स�प�� ह�ता�तरण गरी अिभलेख अ�ाव�धक गनु�पन�मा तपशील बमो�जम गरेको पाइएन ।

१८.१
सािवक गािवसका स�प�� ह�ता�तरण गरी अिभलेख अ�ाव�धक छैन
सािवकका संघीय िवषयगत काया�लयको स�प�� ह�ता�तरण गरी अिभलेख अ�ाव�धक छैन
सािवकका काया�लयका कोषह� ह�ता�तरण र अिभलेख अ�ाव�धक छैन

१८.२ �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�तिभ�
�थानीय तहले तयार गरी �ितबेदन तयार गनु�पन�मा गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.३
स�पितको संर�ण र उपयोग नीित र मापद�ड बनेको छैन
संर�ण र उपयोग नीित तथा मापद�ड नभएको अव�थामा पिन साव�जिनक पित� ऐलानी ज�गा तथा स�पितको अित�मण भए नभएको अनुगमन गरेको छैन

१९ अव�डा बजेट 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत
अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� �.२० लाख अब�डा
राखेको छ । उ� अब�डा रकम पा�लकाको अ�य�को िनण�यबाट खच� गरेको छ । बजेट अब�डामा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण
गनु�पद�छ ।

२० उपदान कोष 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले खाईपाई आएको
मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था रहेकोमा पा�लकामा काय�रत ९ जना
कम�चारीको मा�सक � १९२८३।८० ले बािष�क �  ४६२८११।२० क�ा गरी सोही रकम बरावर दा�खला गनु�पन�मा कम�चारी क�याण कोष �थापना भएकोले
कोषमा � १००००००। दा�खला गरेको पाइयो ।

२१ रकमा�तर 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध स�ब�धमा उ�ेख छ । साथै सोही िनयमको उप िनयम ७ वमो�जम
काय�पा�लकाले सभावाट �वीकृत सीमा र शीष�क बािहर गई खच� गन� नपाउने उ�ेख छ । सो िवपरीत वडा काया�लयह�को �सफा�रशमा काय�पा�लकाले रकमा�तर
गरी िविभ� ११४ काय��ममा �. ५ करोड ३९ लाख ६९ हजार काय��म संशोधन गरी खच� गरेको दे�खएको छ ।

२२ �कोप आय �यय 

यस पा�लकाले यस आ. व. मा छु�ै कोिभड कोषको �थापन नगरी �कोप �यव�थापन कोषबाट नै कोरोना स�ब�धी खच� लेखेको छ। �कोप �यव�थापन कोषको
आ�दानी खच�को िववरण तथा कोराोना िशष�कमा भएको खच�को �यहोरा देहायबमो�जम छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बजेट / आ�दानीको �ोत २०७८असार मसा�त स�म �ा�
रकम

खच� शीष�क २०७८ असार मसा�तस�म खच�
रकम

गत वष�को अ�या २०१४९३४ राहात िवतरण २४३९१००

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट
िविनयोजन

३५००००० �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण
�यव�थापन

४३१९५

�देश कोिभड कोषबाट १०००००० जनशि� प�रचालन ९३७६४८

अ�य �ोतबाट �ा� ५००००० औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी
ख�रद

९४६७१४

िवपद ्�यव�थापन खच� १४३८३०९

बाँक� १२१९०३३

ज�मा ७०१४९३४ ज�मा ७०१४९३४

यस वष� पा�लकाले छु�ै कोरोना कोष खडा नगरी �कोप �यव�थापन कोषबाट कोरोना �वव�थापनमा खच� गरेको छ। पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार राहत
िवतणमा सबैभ�दा बढी �. २४३९१०० खच� गरेको छ जस अ�तग�त पा�लकाका जनतालाई राहत�व�प १ बोरा चामल �ित �यि� १८०६ जनालाई िवतरण
गरेको छ। सबैभ�दा कम �वारे��टन तथा हो��ड� से�टर �यव�थापनमा ज�मा �. ४३१९५ खच� गरेको छ। �कोप �यव�थापन कोषबाट िवपद ्�यव�थापन खच�मा
पा�लका िभ� आगलािग, पिहरो आिदज�ता दवैी�कोपबाट िपिडत तथा जिटल रोग लािग उपचार गन� िवप� �यि�ह�लाई सहयोग �व�प �.१४३८३०८ खच�
गरेको छ।

२३ ढुङगाको कर 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) वमो�जम गाउँपा�लका तथा पा�लकाले आ�नो �े�िभ� वातावरणीय �भाव मू�याँकन तथा �ार��भक
वातावरणीय परी�णबाट तोिकएको प�रमाणमा �लेट, ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको िब�� गन�स�ने �यब�था छ । �ज�ा सम�वय सिमितको काया�लय

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�स�धुलीबाट च.नं ३०७५ िमित २०७५।३।१९ मा �वीकृत IEE �ितवेदन अनुसार पा�लकाको �े�िभ� पन� ६ वटा खोलाह�बाट वष�भ�रमा ६७३५० घ.िम स�म
ढुङगा,िग�ी ,वालुवा तथा रोडा उ�खनन गन� सिकने कुरा �सफा�रश भएको छ । उ� �सफा�रशले वािष�क �पमा पा�लकाले �.४७१४५००।०० राज�व संकलन
ह�ने अनुमान गरेको पाइयो । पा�लकाले आ�थ�क बष� २०७७।७८ मा ढुङगा,िग�ी वालुवाको संकलन तथा िव��का लािग कुनै पिन ठे�का आ�ान गरेको छैन ।
पा�लकाबाट भु�ानी भई िनमा�ण काय� ग�रएका देहायका योजनाह�मा उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यवसायीले पा�लका �े�िभ�का खोलाह�बाट िनमा�ण
साम�ीह� �योग भएको जनाएको छ तर पा�लकाले िनण�य गरी कुनै पिन शु�क नउठाएका कारण पा�लकाको देहाय बमो�जमको राज�व गुमेको छ । पा�लकाले
आ�दानीको �ोतको पिहचान गरी आ�दानी बढाउनतफ�  �यान िदनु पद�छ ।

भौ.न उपभो�ा सिमित काम �योग
(घ.िम)

�योग प�रमाण घन
िफटमा(प�रमाण*३५.२८)

�देश दर
(�याट
सिहत)

रकम

४ हायटुार िहिद�ङ सडक �तरो�ती सो�लङ २१८ ७६९१ १०.१७ ७८२१८

६ आधारभुत गोठडाडाँ �टोन वाल ४२ १४८२ १०.१७ १५०६९

९ जुगेपानी लाखाङ गोपे सडक सो�लङ १३२ ४६५७ १०.१७ ४७३६१

३ �स�लेखोला पटबाँस �वासँेडाँडा सडक जाली भन� ९७ ३४२२ १०.१७ ३४८०३

२ भैसेव��तपुर का�लेचौर सडक जाली तथा
ढुङगा सो�लङ

२८० ९८७८ १०.१७ १००४६३

९ �यािमरेडाडाँ घोरथुङ ब��दपुर कृिष सडक जाली तथा
ढुङगा सो�लङ

८१८ २८८५९ १०.१७ २९३४९६

७ �स�लेफेदी हे�थपो� कृिष सडक जाली तथा
ढुङगा सो�लङ

३९७ १४००६ १०.१७ १४२४४३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ वडा काया�लय मािव अमले सडक जाली तथा
ढुङगा सो�लङ

३९२ १३८३० १०.१७ १४०६४९

२२५ तामाजोर िचलाउने मोटरबाटो �तरो�ती जाली भन� ६१ २१५२ १०.१७ २१८८७

२४ चा�लसेखोला तारजाली जाली भन� १४३ ५०४५ १०.१७ ५१३०८

३३ चौक�टार तटब�ध िनमा�ण जाली भन� १४५ ५११६ १०.१७ ५२०२६

५८ पाखुरेफेदी रानभेडा जुगेपानी सडक �तरो�ती जाली तथा
ढुङगा सो�लङ

७६० २६८१३ १०.१७ २७२६८६

७२ तामाजोर केवरघारी दे�ख ठाकुर�थान स�म
मोटरबाटो

जाली भन� २५८ ९१०२ १०.१७ ९२५७०

६८ भैसेफाँट तटब�ध काय� जाली भन� ८२ २८९३ १०.१७ २९४२१

७३ तामाजोर पाचँघरे ढु�े मोटरबाटो जाली भन� २४७ ८७१४ १०.१७ ८८६२३

९३ पाखुरेखोला तटब�ध िनमा�ण जाली भन� ८५ २९९९ १०.१७ ३०४९८

१०६ गाउँपा�लका भवन गाउँपा�लकाको भवन िभ�को काय� जाली भन� र
वाल लगाउने

१४९ ५२५७ १०.१७ ५३४६१

१०३ छिवसे चौक�टार म�ङगे सडक जाली भन� २६० ९१७३ १०.१७ ९३२८७

११८ ठाकुर�थान नयाँव�ती तटब�ध िनमा�ण जाली भन� ६१ २१५२ १०.१७ २१८८७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११५ �स�लेखोला तटव�ध काय� जाली भन� १४५ ५११६ १०.१७ ५२०२६

१९२ गोपेखोला तटब�धन काय� जाली भन� ८५ २९९९ १०.१७ ३०४९८

१८६ द�लन भ��याङदे�ख �लपेडाँडा सडक मम�त जाली भन� ८१ २८५८ १०.१७ २९०६३

१९६ च�दनपुर सातदोबाटो मोटरबाटो �तरो�ती जाली तथा
ढुङगा सो�लङ

९६७ ३४११६ १०.१७ ३४६९५७

२२० च�दनपुर माझको �सचाँइ कुलो �टोन वाल ७४ २६११ १०.१७ २६५५१

२१९ वडा नं ४ को स�पूण� सडक मम�त जाली १७७ ६२४५ १०.१७ ६३५०७

२१८ गोपेमािव दे�ख गोपेफेदी स�म सडक जाली तथा
ढुङगा सो�लङ

२२२ ७८३२ १०.१७ ७९६५३

२३० �स�पाल चैनपुर खेरबोटे रातु ह�द ैराचाँ मोटरबाटो
�तरो�ती

जाली भन� ११९८ ४२२६५ १०.१७ ४२९८४०

२०३ शुभ�ी िनमा�ण सेवा (ख�ारदे�ख अमले थलगाउँ ह�दै
फापरचुली सडक)

�टोन वाल
तथा �यािवन

१७६२ ६२१६३ १०.१७ ६३२२०१

२३६ ि��स जे.के.िब�डस� क�पिन �ा�ल(िचलाउने पचभैया
ल�से ह�द ैसातदोबाटो स�म सडक)

�टोन वाल
तथा �यािवन

५३६ १८९१० १०.१७ १९२३१६

२२१ वडा नं २ को वडा काया�लय भवन(भुिमका ए�ड
स�भव िनमा�ण सेवा �ा�ल )

�टोन वाल
तथा �यािवन

२०६ ७२६८ १०.१७ ७३९१२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ज�मा १००८० ३६१६६८०

२४ हेभी इ�वीपमे�टको �योग 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को िनयम उपिनयम (९) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट स�ा�लत ह�ने िनमा�ण काय�मा डोजर,

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

भौ .न उपभो�ा सिमित काम �योग गरेको हेभी इ�वीपमे�ट भु�ानी

१ छुरेधार को�टार लङदी बिछउटार सडक सडक ख�े ए�जाभेटर र �ेकर १८७१४४१

२ बेसीटोल कुडुले माटोखाली सडक िनमा�ण सडक ख�े ए�जाभेटर र �ेकर ११०५९८७

५ �यािमरेडाडाँ घारेथुङ ब�दीपुर कृिष सडक सडक ख�े ए�जाभेटर र �ेकर ९३५०००

१९६ च�दनपुर सातदोवाटो �तरो�ती सडक ख�े ए�जाभेटर र �ेकर १६११७९२

२५ बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ
�य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको
जाँच गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले मािनस�ारा माटो खिनएको लागत अनुमान तथा नापी िकतावमा जनाई देहायबमो�जमको उपभो�ा सिमितलाई �यानुअल

३८३,२०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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दरमा भु�ानी िदएको पाइयो । उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िबल,भपा�इ तथा �े�ता संल� फोटोह� परी�ण गदा� डोजर�ारा माटो खिनएको पाईयो । मे�सन�ारा
खिनएको माटोलाई मािनस�ारा खनेको देखाई बढी भु�ानी िदएको देहायबमो�जमको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित काम पा�लका
दर

भु�ानी
दर

बढी
दर

प�रमाण बढी
भु�ानी

६ �स�लेफेदी हे�थपो� कृिष सडक जालीका तथा ड� ेन लािग
ख�े

६३ ४१२ ३४९ १५६ ५४४४४

९ �यािमरेडाडाँ घोरथुङ ब�दीपुर कृिष सडक ड� ेनका लािग ख�े काम ६३ ४१२ ३४९ १९४ ६७७०६

८४ कालफो�दङु हा�ी आहाल अधुरो सडक िनमा�ण ड� ेनका लािग ख�े काम ६३ ४१२ ३४९ ३० १०४७०

१०२ छिवसे चौक�टार म�ङगे सडक मम�त ड� ेनका लािग ख�े काम ६३ ४१२ ३४९ ९४ ३२८०६

१९६ च�दनपूर सातदोबाटो मोटरबाटो �तरो�ित ड� ेनका लािग ख�े काम ६३ ४१२ ३४९ १७७ ६१७७३

२०९ भदौरे खो�सी दे�ख रेड�स भवन ह�द ैरातोडाडाँ
मोटरबाटो

ड� ेनका लािग ख�े काम ६३ ४१२ ३४९ ६९ २४०८१

२१९ स�पूण� सडक मम�त वडा नं ४ ड� ेनका लािग ख�े काम ६३ ४१२ ३४९ १५० ५२३५०

२१८ गोपेमािव दे�ख गोपेफेदीस�म सडक �तरो�ित ड� ेनका लािग ख�े काम ६३ ४१२ ३४९ १५६ ५४४४४

२२२ रामपुर पहरीलेख सडक �तरो�ित ड� ेनका लािग ख�े काम ६३ ४१२ ३४९ ७२ २५१२८

ज�मा ३८३२०२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६ नापीभ�दा बढी प�रमाण गणना 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ
�य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको
जाँच गनु�पन� �यव�था छ । नापी िकतावमा उ�ेख भएभ�दा बढी प�रमाण राखी बढी भु�ानी िदएको देहाय बमो�जमको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित माटोको �कार नापी प�रमाण का.स प�रमाण बढी प�रमाण दर बढी भु�ानी

१ छुरेटार को�टार लाङदी बिछउटार सडक िनमा�ण नरम माटो २६५६ २६६९ १३ ६३ ८१९

१ छुरेटार को�टार लाङदी बिछउटार सडक िनमा�ण नरम च�ान ७१७८ ७२४० ६२ १५५ ९६१०

ज�मा १०४२९

१०,४२९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ फरक साम�ीको �योग 

पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ का लािग ओ.िप.�स �समे�टको दर �ित वोरा �.१०५०।०० र िप.िप.सी. �समे�टको दर �ित वोरा �.८५०।०० िनधा�रण
गरेको छ । पा�लकाबाट भु�ानी ह�ने िनमा�ण काय�मा ओ.िप.�स. �समे�ट �योग गन� गरी दररेट िनधा�रण गरी सोही अनुसार पा�लकाले भु�ानी िदएको छ । उपभो�ा
सिमितले पेश गरेको िवल भपा�इ परी�ण गदा� िप.िप.सी. �समे�टको �योग भएको पाइएकोले देहायका उपभो�ा सिमितलाई बढी भु�ानी भएको पाइएकोले उ�
रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित �योग गरेको PPC(बोरा) बढी दर बढी भु�ानी

६ आधारभुत गोठडाडाँ १६५ २०० ३३०००

१७७ जनजागृित मािव गोपे ११० २०० २२०००

२०६ ने�काली मािव तामाजोर २५ २०० ५०००

२०९ भदौरे खो�सी दे�ख रेड�स भवन ह�द ैरातेडाडाँ मोटरबाटो सडक �तरो�ित ४५ २०० ९०००

२३९ दौलतब�जन �मृित ट�स भवन िनमा�ण ६५ २०० १३०००

२२३ रेड�स भवनमा शौचालय िनमा�ण २० २०० ४०००

ज�मा ८६०००

८६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ जिटल संरचना िनमा�ण 

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

भौ.न उपभो�ा सिमित काम रकम

४ बुदमुचुली सामुदाियक भवन भवन िनमा�ण १८४१९३७

१२६ लाखाङ �याफु�ा गु�वा भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण २६३८९०३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ �वीकृत दर 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ
�य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको
जाँच गनु�पन� �यव�था छ । देहायका काममा उपभो�ा सिमितलाई देहाय बमो�जमको रकम भु�ानी िददाँ पा�लकाको २०७७।७८ का लािग �वीकृत दरभ�दा बढी
भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.नं. उपभो�ा सिमित काम गा.पा दर भु�ानी दर बढी दर प�रमाण बढी भु�ानी

३ �स�लेखोला पटबाँस �वासँेडाँडा सडक gabin box 2*1*1 ३९२३ ४०५४ १३१ २३ ३०१३

३ �स�लेखोला पटबाँस �वासँेडाँडा सडक gabin box 3*1*1 ३८४७ ३९९६ १४९ ४४ ६५५६

१४ हायटुार चोकबाट नेपाल एसिवआइ बैक जाने बाटो pcc1:2:4 ११३८१ १६३८१ ५००० २१ १०५०००

१११ सातदोवाटो सतल िनमा�ण सबै �कारको माटो ख�े काम ५७६ ८२४ २४८ १३ ३२२४

२२७ लाखाङ ितनघरे सडक िनमा�ण pcc1:2:4 ११६७० १४२०१ २५३१ १० २५३१०

२२७ लाखाङ ितनघरे सडक िनमा�ण stone masonary works 1:6 ९५३८ १०५०४ ९६६ १५ १४४९०

ज�मा १५७५९३

१५७,५९३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३० सडक सरसफाई 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १० मा �वीकृत न�स� अनुसार लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ । सडक िवभागको न�स� अनुसार सडक
सरसफाई काय�मा माटोको �ेिडङ गन� िम�ने दे�खदनै । नमूना परी�ण गरी हेदा� पा�लकाले िविभ� वडाका सडक सरसफाई काय�का लािग माटोको �ेिडङ गरी नरम
माटो र नरम च�ानको प�रमाण राखी लागत अनुमान बनाई सोही अनुसार भु�ानी गरेको दे�ख�छ । डोरको न�स�अनुसार बाटो सफा गन� कामका लािग सवै
�कारको माटोको �ित घनिमटर � ६३ दरले भु�ानी िदनुपन�मा सो काय�लाई �ेिडङ गरी बढी दर राखी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित काम ह�नुपन� दर भु�ानी दर बढी दर प�रमाण रकम

२८ स�पूण� सडक मम�त वडा नं ४ पिहरो प�छाउने काम ६३ १५५ ९२ ६६० ६०७२०

२१९ स�पूण� सडक मम�त वडा नं ४ पिहरो प�छाउने काम ६३ १५५ ९२ १८१ १६६५२

ज�मा ७७३७२

७७,३७२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ आयोजना ह�ता�तरण 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६४ को िनयम ९७(११) मा िनमा�ण काय� स�प� भएप�चात साव�जिनक िनकायले सो को रेखदेख ,मम�त स�भार गन� �ज�मेवारी समेत
तोक� आयोजनाको �वािम�व उ स वा लाभ�ाही समुदायलाई नै ह�ता�तरण गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले उपभो�ा सिमित माफ� त गराएका आयोजनाह�को
�वािम�व ह�ता�तरण गरेको पाइएन । जसका उदहारणह� देहायबमो�जम छन :

�.स आयोजना भु�ानी रकम

१ टुिन�न�याङ भालुखेत �सँचाइ कुलो िनमा�ण उ स ५०००००

२ बुदमुचुली सामुदाियक भवन उ स १८४१९३७

३ �यािमरेफाँट धारेथुङ ब�दीपुर कृिष सडक उ स ९३५०००

४ त�ो आहाले दे�ख मा�थ�ो आहाले जो�ने सडक िनमा�ण तथा मम�त उ स १२७५०३२

३२ ननफाइलर 
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 �. ७४४९७७। समेत �. ६४१३२०३।
भु�ानी िदएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म पिन ती फम�ह� कर िववरण नबुझाई न�फाईलर रहेको पाइयो । कानूनी �यव�थाअनुसार िववरण नबुझाएकोले कर
समायोजन भएको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ.नं. िनमा�ण �यवसायी िवजक
नं

िवजक िमित भु�ानी मू.अ कर पान नं ननफाइलर रहेको
िमित

१ ने�काली क�सट��सन २२ २०७८।३।८ ९९५८८० ११४५७० ६०६७६७९०३ २०७७।११

२ ने�काली क�सट��सन १८ २०७८।३।६ ११०५९८७ १२७२३७ ६०६७६७९०३ २०७७।११

७४४,९७७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ �या�वो हे�जेन वाइवा क�सट��सन
�ा�ल

१० २०७८।३।८ ९३५००० १२१५५० ६०६५१५९१९ २०७८।३

७ �या�वो हे�जेन वाइवा क�सट��सन
�ा�ल

१२ २०७८।३।२३ ३३०००० ४२९०० ६०६५१५९१९ २०७८।३

२८ �या�वो हे�जेन वाइवा क�सट��सन
�ा�ल

१ २०७७।१२।१ ८४८८५० ९७७७० ६०६५१५९१९ २०७८।३

६१ �या�वो हे�जेन वाइवा क�सट��सन
�ा�ल

६ २०७७।१२।
२०

९४८५०० १२३३०५ ६०६५१५९१९ २०७८।३

७८ ने�काली क�सट��सन १४ २०७७।१२।
३१

४३२५६४ ४९७६४ ६०६७६७९०३ २०७७।११

११० ने�काली क�सट��सन १९ २०७७।१२।
३१

५६०३६७ ६४४३७ ६०६७६७९०३ २०७७।११

१५ कमलामाई क��यूटर शप ५५ २०७८।३।२० २५६०५५ ३४४४ ६०८३३६९९२ २०७७।८

ज�मा ६४१३२०३ ७४४९७७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ स�टवेयर ख�रद 

नेपाल सरकारको सूचना �िव�ध �णाली (�यव�थापन तथा स� चालन) िनद�िशका, २०७१ को बँुदा नं ४.१ मा कुनै सरकारी िनकायले आ�नो काय� िव�ुतीय
मा�यमबाट स�ालन गन�का लािग �योग गन� सूचना �िव�ध �णालीको िनमा�ण गदा� �य�तो �णाली स�ब�धी कागजात तयार गरी मानक अनु�प भए नभएको
िनधा�रण गन� सूचना �िव�ध िबभागबाट �वीकृत गराउनपन� �यव�था छ । यस पा�लकाले िन�न भौचर तथा िमितबाट िन�ानुसार स�टवेयर ख�रद गरी ज�मा
�.७,४८,०६५।०० खच� गरेको छ । यस पा�लकाले स�टवेयर ख�रद तथा �योग गदा� सूचना �िव�ध िवभागबाट �वीकृत गराएको पाइएन । सूचना �िव�ध
िवभागबाट �वीकृत गराएर मा� य�तो स�टवेयर ख�रद तथा लागू गनु�पद�छ ।

गो. भौ. नं./ िमित िववरण भु�ानी पाउने रकम

१७/०७७/०९/७ मालपोत, भूिमकर तथा आयलेखा के��ीय �णाली जडान साँ�ीला इ�फरमेिटभ �ा. �ल. ४९८३३०

५३/०७७/११/२६ िड�जटल सूचना पाटी ( स�टवेयर सिहतको) शुभार�भ सोलुशन �ा. �ल. २४९७३५

ज�मा ७४८०६५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ १६ २०७८-३-३० �ज�सी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ९७ मा काया�लयले ख�रद गरी वा कुनै �कारले ह�ता�तरण भई �ा� ह�न आएको
�ज�सी मालसामानको िववरण र मू�य समेत खुलाई स�प�� तथा �ज�सी खातामा सात िदनिभ�मा आ�दानी बाँधी �े�ता खडा गरी रा� नुपन� �यव�था छ ।
काया�लयले अपा�गता भएका �यि�ह�का लािग समुदायमा आधा�रत पुन�था�पना सहयोग काय��म अ�तग�त �स�धुली अपा� संघ �स�धुलीबाट िन�नानुसार
सामानह� बु�झ�लएकोमा उ� सामानह� िव�ालयको �ज�सी खातामा दा�खला भएको नदे�खएकोले �ज�सी दा�खला गरेको �माण पेस ह�नुपन� �.

�स.नं. सामानको िववरण प�रमाण दर रकम

१ � वील िचयर ६ १३००० ७८०००

२ बैशाखी १० २००० २००००

३ ए�वो कच�ज १५ ८०० १२०००

४ सेतो छडी ३ ८०० २४००

ज�मा ११२४००

११२,४००

३५ बढी भु�ानी 
बागमती �देश आ�थ�क काय�िव�ध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार खच� गदा� �च�लत कानूनले तोके बमो�जमको रीत पुगे नपुगेको परी�ण गरी खच� गनु�पन� साथै
िवल भपा�इ खच�को पु��ाई ंह�नेगरी रा� नुपन� �यव�था छ । पा�लकाले अपा�गता भएका �यि�ह�को सवाल र नीितगत �यव�था स�ब�धी अिभमुखीकरण
काय��ममा १ िदन सहजीकरण गरेवापत रमेश िनरौलालाई भरपाई बेगर �. ५,०००।०० भु�ानी िदएकोले उ� रकम स�ब��धतबाट असुल गरी स��त कोषमा
दा�खला गनु�पन� �.५,०००।००

५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ सुधा�रएको चु�हो 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८ मा साव�जिनक िनकायले बािष�क ख�रद योजना तयार गरेर मा� आव�यकताका आधारमा ख�रद गनु�पन�
�यव�था छ। यस �या�लेख गाउँपा�लकाले पा�लकाले भौ.नं. २७६/०७८/३/३० चालु र भौ.नं.१६/०७८/३/३० पँुजीगतबाट गरी वस�ती ईनज� पावर �ा. �ल. बाट
ज�मा ९२ थान सुधा�रएको चु�हो �.४८००। का दरले ज�मा �. ४,९९,००८। मा ख�रद गरेको पाइयो। यसरी ख�रद गरेको चु�हो १७/ १७ वटाका दरले ५ वटा
वडामा र ७ वटा गाउँपा�लकामा रा�खएकोमा चु�हो केही मा�ामा मा� िवतरण भई बाँक� मौ�दातमा रहेको जानकारी �ा� भयो । तर कित कहाँ कस कसलाई
िवतरण भएको र कित बाँक� रहेको नखुलेकोले िवतरण गरी �माण पेश गनु�पद�छ। साथै पा�लकाले आव�यकताका आधारमा मा� ख�रद गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

४९९,००८

३७ अनुगमन 

सरकारी रकम खच� गदा� अ�धकतम �ितफल �ा� ह�ने र लि�त वग� लाभा��वत ह�ने गरी खच� गनु�पद�छ। गो.भौ.४२०/०७८/३/२४ बाट वडा नं.८ का जेहे�दार
असाहाय अपा� िन�न�तरको बालबा�लकाह�लाई कपी कलम िवतरणका लािग �.४००००० िविनयोजन भएकोमा ३ वटा स�लायस�बाट कोटेशन माग भई घटी
कबोल गन� के.बी. स�लायस�लाई �.४०१४५० को साम�ी ख�रद गरी उ� फम�लाई �.४००००० भु�ानी गरेको पाईयो। वडा नं. १ अ�तग�तका िव�ाथ�लाई उ�
साम�ी िवतरण गरी भबु�झ�लएको भपा�ई पेश भएको छ। िवतरण ग�रएका सामा�ीह� लि�त वग�ह�ले �ा� गरे नगरेको स�ब�धमा पा�लकाले अनुगमन गनु�पद�छ।

३८ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� सीिमत 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, �.५लाखभ�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 एकपटक भ�दा बढी सोझै ख�रद गन�
नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँुजीगत तथा चालु िक�समका साम�ी ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध अवल�वन नगरी िन�नानुसार �. ३४०४५१५
बराबरको सामान सोझै ख�रद ग�रएको पाइयो । िनयमावलीमा �यव�था भए अनु�प �ित�पधा��मक िव�धमाफ� त ख�रद गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ।

भौ.नं. िमित िववरण आपूत�क रकम

५१/०७७/१२/२८ डे�कटप क��यटुर यिुनभस�ल टे�नोसे�स ए�ड सपोट� ४९८२३०

५०/०७७/१२/८ सबै वडालाई �यापटप ि��टर जे. के.ट� ेडस� ४९६२८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८/०७७/१२/५ क��यटुर ि��टर �े� क��यटुर ट� ेडस� १८२००३

४६/०७७/१२/५ फिन�चर ख�रद काक� पानी �ा�ी फिन�चर उ�ोग ३८४५३४

४५/०७७/१२/२० CCTV जडान CCTV जोन नेपाल ४८०४५६

४२/०७७/१२/१० �यापटप ि��टर आई. िट. हब ३१००००

९६/०७८/३/३ फिन�चर ख�रद ह�र ठाकुर का� उ�ोग ४५९५१४

१२२/०७८/३/११ फिन�चर ख�रद भरोसा ट� ेड ए�ड कम�स�यल �ा.�ल. ३८३८८३

१९९/०७८/३/२० फिन�चर ख�रद कमलामाई ��टल फिन�चर २०९६१५

ज�मा ३४०४५१५

३९ घटी साझेदारी 
गाउँपा�लका अ�य� �ी जगत बहादरु भोलनको अ�य�तामा २०७८।३।१४ मा बसेको बैठकले ७५ �ितशत अनुदानमा िमिनिटलर, �लाि�क टनेल र ��ेयर
�ाङक� िवतरण गन� िनण�य गरेको पाइयो । पा�लकाबाट ख�रद गरी िवतरण ग�रएका देहाय बमो�जमका साम�ीह�मा कृषकह�ले २५ �ितशत साझेदारी गरेको
पाइएन । घटी साझेदारी गरेको देहाय बमो�जमको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.नं. काय��म आपूत�क ख�रद रकम पा�लकाबाट साझेदारी कृषकको सहभािगता घटी साझेदारी

२० कृिष साम�ी िवतरण र��जतकार इ�टर�ाइजेज २२१५५६ २००००० ५०००० २८४४४

२१ कृिष साम�ी िवतरण र��जतकार इ�टर�ाइजेज २०५११२ २००००० ५०००० ४४८८८

ज�मा ७३३३२

७३,३३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० लागत साझेदारी 
�धानम��ी कृिष आधुिनक�करण प�रयोजाना अ�तग�तको पकेट काय��म स� चालनका लािग छनौट भएका कृिष समूहसँग ५०% लागत सहभािगता रहने गरी
िविभ� अनुदानका काय��ाम स� चालन भएको छ। अनुदानको िविभ� पकेट काय��ममा छनौट भएका कृिष फम� तथा कृषक समूहको ५०% लागत सहभािगता
ह�नुपन�मा पेश भएको िवल भपा�ईको अनुसार ५०% सहभािगता रकम नपुग भएकोले कम लागत सहभािगता भएको देहाय बमो�जमको रकम स�ब��धतबाट असुल
गनु�पन� �

भौ.नं./िमित सं�थाको नाम पेश भएको िवल रकम भु�ानी रकम बढी भु�ानी रकम

२४२/०७८/३/२८ ने�काली कृिष सहकारी सं�था (तरकारी पकेट) ११५०००० ६००००० २५०००

२४३/०७८/३/२८ �ी गणेशटार कृषक समूह (अदवुा पकेट) ११८०००० ६००००० १००००

२४५/०७८/३/२८ �गितशील कृषक समूह (अदवुा पकेट) ११४६००० ५८३००० १००००

ज�मा ३४७६००० १७८३००० ४५०००

४५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१ पशु बीमा 
काय��म स�ालन काय�िव�धमा पशु स�ब�धी अनुदान िददंा ख�रद ग�रने पशुको �वा��य परी�ण तथा वीमा गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा
�धानम��ी कृिष आधुिनक प�रयोजना अ�तग�तको काय��म (बा�ा पकेट) का लािग ३ वटा कृिष सहकारीलाई अनुदान उपल�ध गराएको छ। पा�लकाले स�ालन
गरेको बा�ा पकेट काय��ममा सुनौला बा�ा फम�बाट बा�ा ख�रद गरी िवतरण गदा� वीमा तथा �वा��य परी�ण गरेको पाइएन।अनुदानमा िदइने बा�ाको वीमा
तथा �वा��य परी�ण गरी अनुदानमा िदइने पशु �वा��य रहेको सुिन��वत गनु�पद�छ ।

भौ.नं./ िमित अनुदान पाउने फम� ख�रद ग�रएको सं�था रकम

२६७/३/३० हायूटार �ुिनभ��या� केराबारी बा�ा पकेट िवकास सिमित (४० बा�ा) सुनौलो बा�ा फम� ४८००००

२६८/३/३० तामाजोर रामपुर पहरी लेक बा�ा पकेट िवकास सिमित (40बा�ा) सुनौलो बा�ा फम� ४८००००

२६९/३/३० िचउरीवास बा�ा पकेट िवकास सिमित ( ४० बा�ा) सुनौलो बा�ा फम� ४८००००

४२ सेनेटरी �याड 

सेनेटरी �याड िवतरण तथा �यव�थापन काय�िव�ध, २०७६ मा िव�ालयले छा�ा िव�ाथ� लगत तयार गरी स�ब��धत �थानीय तहमा लेखी पठाउने र �थानीय
तहले �ा� सं�याको आधारमा एक मिहनामा बढीमा १६ वटा सेनेटरी �याड �ा� गन� गरी आव�यक मा�ामा ख�रद गरी स�ब��धत िव�ालयको मिहला िश�क वा
कम�चारीलाई स�पक�  �यि� तोक� �याड िवतरण �कृया सुचा� गरी अक� मिहनाको ७ गतेिभ� सूचना पाटीमा िववरण टाँ�नुपन� �यव�था छ । गाउँपा�लकाले पैरवी
क��ट� �सन �ा. �ल. बाट �.५३.०९ �ित �याकेट (मू. अ. कर बाहेकको ) मू�यमा ज�मा १३०८० �याकेट �. ७८४८०० (मू. अ. कर सिहत) ख�रद गरेको
पाइयो । जसम�ये ज�मा ९४८० �याकेट िवतरण भएको भपा�ई पेश भएको छ भने �टोरमा कित मौ�दात रहेको छ भ�े �ज�सी शाखामा समेत िववरण नरहेको
पाइयो। आव�यकताका आधारमा ख�रद गन� तथा ख�रद गरेपिछ समयमा नै िनयमानुसार िवतरण गरी �यसको िववरण रा�नुपद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावलीको िनयम ८५ मा औष�धज�य साम�ी उ�पादकसँग सोझै ख�रद गन� स�ने �यव�था छ, तर यसरी ख�रद गन�का लािग उ�पादकले
आ�नो उ�पादनको खु�ा तथा िडलर मू�य सूची राि�� य�तरको समाचारप�मा �काशन गरेको ह�नुपन� र �य�तो उ�पादकले �थानीय िडलरलाई िदए सरहको छुट
ख�रद गन� साव�जिनक िनकायलाई िदएको ह�नुपन� उ�ेख छ। पा�लकाले भौ. नं. २७९/३/३१ बाट जनि�य मेिड�सन स�लायस�ले पि�कामा �काशन गरेको दररेटमा
आर. एस. ड� �स �यावरेटो�रज �ा.�ल. बाट उ�पािदत िविभ� ३५ �कारका औष�ध ज�मा �.१४,६५,०४८। मा ख�रद गरेको छ । यसरी ख�रद गदा� िडलरले �ा�
गन� छुट �लएको पाइएन। पा�लकाले �य�तो छुट �ा� गन� गरी मा� ख�रद गनु�पद�छ ।

४४ िश�क दरब�दी र पदपूित� 
�थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह
अ�तग�त िविभ� तहका ८९ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार रहेको दे�ख�छः

�.सं िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी पदपूित� पदपूित� म�ये करार/राहत िव�ाथ� सं�या

१ ३६ वटा िव�ालय ११७ ११७ ७८ ४१०७

यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः

यस पा�लका अ�तग�त ३६ िव�ालयमा ११७ दरब�दी रहेकोमा ११७ पदमा �थायी पदपूित� भएको र ७८ पदमा अ�थायी तथा राहत िश�क रहेको दे�ख�छ
। ती िव�ालयह�मा EMIS अिभलेख अनुसार कुल िव�ाथ� स�या ४१०७ रहेको छ । दरब�दी अनुसारको िश�क पदपूित� ह�नुपद�छ ।

िव�ाथ� सं�याको तुलनामा िश�क बढी भएकोबाट कम भएको िव�ालयमा िश�कको दरब�दी िमलान एवं �यून िव�ाथ� भएका िव�ालयह� स�भा�यताका
आधारमा समायोजन गनु�पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४५ २२२ २०७७-३-२३ ई�टरनेट खच� 
िव�ालय स�ार स�ालीकरण काय�िव�ध, २०७७ अनुसार कोिभडका कारणले िव�ालयमा ��य� उप��थितमा पठनपाठनमा अवरोध आएकले �थानीय तह
अ�तग�त स�ा�लत आधारभूत िव�ालयका �ित िव�ालय एकमु� � १२ हजार अनुदान उपलल�ध गराउने र िव�ालयले सूचना तथा स�ार �िव�धमा आधा�रत
िश�ण �सकाई �यव�थापन गन� िव�ालयह�मा ई�टरनेट जडान गन�, जिडत ई�टरनेट शु�क भु�ानी गन� खच� गन� स�ने �यव�था छ । पा�लकाले देहायका
आधारभूत िव�ालयलाई �ित िव�ालय �.१२०००।०० का एकमु� इ�टरनेट जडान तथा स�ालन खच� वापत रकम उपल�ध गराईएकोमा ई�टरनेट जडान
गरेको �माण तथा िबल भरपाई पेस गरेको छैन । ई�टरनेट जडान तथा स�ालनमा भएको खच�को �माण पेस गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम िनकासा रकम

१ आ.िव. गोठेडाँडा चैनपुर १२०००

२ आ.िव. को�टार १२०००

३ आ.िव. टुनीभ��याङ १२०००

ज�मा ३६०००

३६,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ �धानम��ी रोजगार 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामुदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार
�याउने उदे�यले �थानीय तहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त पा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेका बेरोजगारह�को
त�या� संकलन गरी �ोत र साधन तथा बजेटको आ�धकतम सदपुयोग ह�ने गरी �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक िनमा�ण, �संचाई कुलो िनमा�ण तथा मम�त,

तटब�ध िनमा�ण, नाला िनमा�ण तथा सरसफाई लगायतका काय� गरी िबिभ� वडाका लि�त वग�लाई रोजगार �दान गरेको छ । यस आ.व. मा प�लकाका िविभ�
वडाह�मा ज�मा २१ वटा योजना संचालन गरी ज�मा �.५,१७,९३६। खच� गरेको छ ।

ज�मा योजना कुल रोजगारी सङ�या ज�मा रोजगारी िदन कुल बजेट कुल खच� भौितक �गती % िव�ीय �गित %

२१ ११३ १००१८ ५१९२००० ५१७९३०६ १०० ९९.७

४७ एजिब�ट ड� इङ 

वडा नं २ को वडा भवनको दो�ो तला िनमा�णका लािग � २६५२४४४।८८ मा काम स�प� गन� गरी भूिमका ए�ड स�भव िनमा�ण सेवा �ा.�ल. र पा�लकावीच
स�झौता भएको छ । SCC मा “as built” drawing अ��तम भु�ानीको समयमा पेश गनु�पन� अ�यथा � ५००००।०० रो�का रा�ने र program update

३०/३० िदनको अव�धमा िदनुपन� निदएमा � २५०००।०० रो�का रा�ने उ�ेख छ । िनमा�ण �यवसायीले स�झौता अनु�प program update र “as built”

drawing पेश गरेको पाइएन । पा�लकाबाट भौचर नं २६/२०७७।१२।३ बाट � १५७०७२६।०० र भौचर नं १८०।०७८।३।१६ बाट � ९३६५८५।०० गरी
ज�मा � २५०७३६२।०० भु�ानी भएकोमा उ� रकम क�ा गरी भु�ानी गरेको नपाइएकोले उ� रकम � ७५०००।०० असुल ह�नुपन� �.

७५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४८ काय�स�पादन जमानत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२० मा ख�रद स�झौता बमो�जमको काम �य�तो स�झौताको अव�धिभ� पूरा गन� नसकेमा कारण जनाई िनमा�ण
�यवसायीबाट ख�रद स�झौताको अव�ध थप गन� िनवेदन �ा� भएमा सोही िनयमको उपिनयम २ मा उ�े�खत कुरा िवचार गरी ख�रद स�झौताको �याद थप गन�
स�ने र �याद थपसँगै बैक �यारे�टीको पिन �याद थप गनु�पद�छ । पा�लकाले देहायका ठे�काह�मा २०७८ चै� मसा�तस�म �याद थप गरेता पिन बैक �यारे�टीको
�याद थप भएको नपाइएको �याद थप भएको �माण पेश ह�नुपन� �

ठे�का िनमा�ण �यवसायी �याद थप ह�नुपन� िमित रकम

िचलाउने पचभैया ल�से ह�दैँ सातदोबाटो स�म सडक ि��स जेके िव�डस� क�पनी २०७९ वशैाखस�म ३९८६३८०

ख�ार दे�ख अमले थलागाउँ ह�द ैफापरचुली स�म सडक शुभ�ी िनमा�ण सेवा २०७९ वशैाखस�म ४६३३०००

ज�मा ८६१९३८०

८,६१९,३८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९ �ोिभजनल सम 

काया�लयले �ोिभजनल समको रकम भु�ानी िददंा िनमा�ण �यवसायीले पेश गरेको िवलको उपय�ुता परी�ण गरी िदनुपद�छ । अ��तम िवल भु�ानी िददंा पा�लकाले
िवल संल� नराखी बढी भु�ानी िदएको देहाय बमो�जमको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित वापत रकम

३ फापरचुलीमा पशुपित म��दर िनमा�ण �याव टे�ट १००००

१११ सातदोबाटो सतल िनमा�ण �याव टे�ट १००००

२३७ गा.पा भवन गाउँपा�लकाको भवन िविभ� काय� �याव टे�ट १५०००

रामपुर पाखुरे रामभेडे ह�दैँ काक�लङ स�म सडक(शुभ�ी िनमा�ण सेवा ) �याव टे�ट १५०००

वडा नं २ को वडा काया�लय भवन(भूिमका ए�ड स�भव िनमा�ण सेवा �ा�ल ) �याव टे�ट १५०००

ज�मा ६५०००

६५,०००

�म भौचर
न�बर

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

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ मा िनमा�ण स�प� भैसकेपिछ काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाबाट ख�रद भएका
देहाय बमो�जमका पाईपह� तथा जालीह� पा�लकामा दा�खला भए तापिन कहाँ र कुन �योजनका लािग �योग भएको हो सो खु�ने गरी �ािव�धक पु�ाई पेश
भएको छैन । िनयमावलीको �यव�था बमो�जम �ािव�धक कम�चारीबाट जाँचवुझ गराई काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �

भौ.न आपूत�क ख�रद प�रमाण भु�ानी रकम

४७ �े� मे�सनरी क�सन� HDPE पाइप ३५० िमटर, प�प, जेनेरेटर तथा �ाङक� ४९९६२९

९९ अरिनको इ�टर�ाइजेज २८०० िमटर ११२०००

२७३ अरिनको इ�टर�ाइजेज 20mmPN16 350m ३५४३०

२७३ अरिनको इ�टर�ाइजेज 32mmPN 10200m ३५४३०

२७१ धन ब.बल िविभ� साइजका ७३०० िम २४३०९०

२६५ नीलकमल ई�टर�ाइजेज 2*1*1 का १२१ वटा जाली ४३५६००

ज�मा १३६११७९

१,३६१,१७९

५१ बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ को उपिनयम १० बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ
�य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक िवल भपा�इ र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको
जाँच गनु�पन� �यव�था छ । ख�ार दे�ख अमले थलागाँउ ह�दैँ फापरबली स�म सडक िनमा�णको लािग शुभ�ी िनमा�ण सेवालाई �थम र दो�ो रिनङ िबलवापत �
६१३०२३०।०० भु�ानी िदनुपन�मा भौचर नं ७१/२०७८।१।२० बाट � ४०९२६१७।०० र भौचर नं २०३/२०७८।३।२१ बाट � २०९६५६१।०० गरी �
६१८९१७८।०० भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी िदएको रकम � ५८९४८।०० असुल ह�नुपन� �

५८,९४८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ आ.ले. प. बे�जु

५२.१ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� सीिमत नह�ने ग�र ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५लाखभ�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 एकपटक भ�दा बढी सोझै ख�रद गन�
नह�ने उ�ेख छ। पा�लकाले यस बष� ७५ �ितशत गा. पा. अनुदानमा हाते ट� ा�टर ख�रद गरी िवतरण गन� ८ लाख िविनयोजन ग�र खच� गरेकोमा बजेट टु�ाई दईु
पटक ग�र कोटेशन माफ� त ख�रद गरेको िनयिमत गनु�पन� �.

८००,०००

५२.२ आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८७ र ८८ बमो�जम कर क�ी गनु�पन� �यव�था भएकोमा ऐन बमो�जम क�ी गनु�पन� अि�म आयकर तथा सामा�जक सुर�ा कर
देहायबमो�जमको भु�ानीमा क�ी नगरेकोले सो रकम स�ब��धतबाट असुल ह�नुपन� �.

गो.भौ. /िमित िववरण रकम

२४/०७७/१२/०३ चा�लसे खोला तारजाली उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी गदा� सा.सु. कर �. १९५८ क�ी नगरी भु�ानी ग�रएकोले उ�
रकम असुल गनु�पन� �.

१९५८

२१०/०७८/३/२४ ३ नं �संचाई योजना उ.स. लाई भु�ानी िददंा अि�म आयकर क�ी गनु�पन�मा सो नग�रएकले असुल उपर गनु�पन� �. ८४६२

३९/०७८/२/३१ Rohan Supplies Pvt. Ltd. लाई �.२१२५०० भु�ानी गदा� अि�म आय कर क�ी गनु�पन�मा कर क�ी नगरेकोले सो रकम
असुल गनु�पन� �.

३१८८

ज�मा १३६०८

१३,६०८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np39 of 41

५३ मूल अिभलेख खाता 
सामा�जक सुर�ा काय��म काय�िव�ध, २०७७ को दफा नं. १० अनुसार भ�ा पाउने लाभ�ाहीको फोटो सिहतको मूल अिभलेख िनयमावलीको अनुसूची ३
बमो�जम लि�त समूह अनुसार छु�ाछु�ै अ�ाव�धक गरी �थानीय तह र वडा काया�लयमा रा�नुपन� �यव�था छ । �य�तै लाभ�ाहीको तोिकए बमो�जमको िववरण
िनिद�� गरी समयाव�धिभ� �यव�थापन सूचना �णालीमा �िवि� गनु�पन� �यव�था भएकोमा यो वष� गाउँपा�लकाले सबै लाभ�ाहीको तोिकएको ढाँचामा मूल अिभलेख
खाता राखेको पाइएन । गाउँपा�लकाले काय�िव�धको पालना गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

५४ अनुगमन तथा स�परी�ण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ�य�ट गन� �यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ�य�ट गन� गराउने काम कत��य �मुख
�शासक�य अ�धकृतको ह�ने �यव�था छ । यो वष�को लेखापरी�णको �ममा स�परी�ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�जू िन�नानुसार रहेको छः (�. हजारमा)

गत वष�स�मको बाँक�
बे�जू (A)

यो वष� स�परी�ण
ग�रएको बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक�
बे�जू

५०१०५ ६४४ ४९४६१

यस वष� फ�य�ट भएको वे�जूको ��थित िन�नानुसार रहेको छः

आ.व. वे�जु दफा
नं.

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

असुली �माण िनयिमत पे�क�

२०७६।
७७

३ बैक िहसाव फरक परेको � २८३१।०० संिचत
कोष दा�खला भएको �माण पेश भएको

० २८३१ ० ० २८३१

२०७६।
७७

१२ मुचु�का उठाएको बैठक भ�ा भु�ानी भएकोमा
िद�लप कुमार शाहको � ४५०० र िभम ब. के �स
को � २००० बाहेक � ४४८००।०० रकम बैक
दा�खला भएको स�कलै भौचरसाथ फ�य�ट भई
सं.प को लािग पेश भएको

४४८०० ० ० ० ४४८००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७६।
७७

१५ करार कम�चारीलाई महङगी भ�ा भु�ानी भएको
रकम बैक दा�खला भई भौचर साथ फ�य�ट भई
सं प को लािग पेश भएको

१६८००० ० ० ० १६८०००

२०७६।
७७

१८ पदा�धकारी पोषाक भ�ा � २७९९४०।०० म�ये
� २६००००।०० बैक दा�खला भई भौचर साथ
फ�य�ट भई सं प को लािग पेश भएको

२६०००० ० ० ० २६००००

२०७६।
७७

३८ �यािवनको काय�मा बढी भु�ानी म�ये
िपपलभ��याङ वारीप�ी भोटेखेतदे�ख िव�कुने
ढु�ा तथा तटब�ध उ स को � १४२२८।०० बैक
दा�खला भई भौचर साथ फ�य�ट भई सं प को
लािग पेश भएको

१४२२८ ० ० ० १४२२८

२०७६।
७७

४० िपपलभ��याङ वारीप�ी भोटेखेतदे�ख िव�कुने
ढु�ा तथा तटब�ध उ स को ढुवानीमा बढी भु�ानी
� १४०००।०० बैक दा�खला भई भौचर साथ
फ�य�ट भई सं प को लािग पेश भएको

१४००० ० ० ० १४०००

२०७६।
७७

४६ ने�काली क�सट� �सन दता� नभएको � २५०००।
०० असुल भई बैक दा�खला भई भौचर साथ
फ�य�ट भई सं प को लािग पेश भएको

२५००० ० ० ० २५०००

२०७६।
७७

४८ िव�ालयको बालिवकास िशि�काको बढी िनकासा
� २४०००।०० असुल भई बैक दा�खला भई
भौचर साथ फ�य�ट भई सं प को लािग पेश
भएको

२४००० ० ० ० २४०००

२०७६।
७७

५१ अवकासपिछको तलवभ�ा � ४११६८।००
असुल भई बैक दा�खला भई भौचर साथ फ�य�ट
भई सं प को लािग पेश भएको

४११६८ ० ० ० ४११६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७४।
७५

४६ वडा नं २ वडा अ�य� �ी एक ब.ख�काको �
५००००।०० पे�क� फ�य�ट साथ �माण पेश
भई सं प को लािग पेश भएको

० ० ० ५०००० ५००००

ज�मा ५९११९६ २८३१ ० ५०००० ६४४०२७

५५ अ�ाव�धक वे�जू
यस पा�लकाको २०७७।७८ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जूको ��थित देहाय अनुसार रहेको छः
(�.हजारमा)

गत
वष�स�मको
बाँक� बे�जू
(A)

यो वष�
स�परी�ण
ग�रएको
बे�जू(B)

यो वष�
कायम
बे�जू(C)

स�परी�णबाट
कायम
बे�जू(D)

अ�यािवधक
बाँक� बे�जू

(E=A-
B+C+D)

५०१०५ ६४४ १३२४४ ० ६२७०५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


