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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. ५६२              तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

मररण 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.3 करोड 20 लाख 19 हजार बेरुजू देर्खएको छ। िोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.56 लाख 55 हजार फस्र्ौट भई रू.2 करोड 
63 लाख 64 हजार बाँकी रहेको छ । बाँकी बेरुजू मध्रे् अिलु गनुापने रू.14 लाख 25 हजार, प्रमाण कागजाि पेि गनुापने रू.2 करोड 5 
लाख 57 हजार, तनर्तमि गनुापने रू.43 लाख 82 हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषा िम्मको रु.४ करोड ५ लाख ६७ हजार बेरुजू बाँकी 
रहेकोमा र्िवषा िमार्ोजन र िम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू िमेि हालिम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु. ६ करोड ६२ लाख 
४८ हजार रहेको छ । मररण 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



 

मररण 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
 

44 143 32019 0 8 5655 44 135 26364 1425 4382 20557 ० ० 24939 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 

तिन्धलुी ४०५६७ ० ६८३ ३९८८४ ० २६३६४ ६६२४८ 
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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : म�रण गाउँपा�लका, �स�धुली , मा�रण गाउँपा�लका , �स�धुली

काया�लय �मुख ओम वहादरु दज� २०७८-८-५ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख िवनोद पोखरेल २०७७-४-१

लेखा �मुख सपना शमा� २०७६-४-१

बे�जु रकम ३२,०१८,६३४

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ४,९८,३०,२३७.५

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३०,९२,६६,८१० चालु खच� ३५,४२,३९,९८७

�देश सरकारबाट अनुदान ६,६२,०८,००० पँूजीगत खच� १२,५०,४५,७५२

राज�व बाँडफाँट ९,७७,०६,१९५.०७ िव�ीय/अ�य �यव�था ४४,६९,१७७.८३

आ�त�रक आय १,०२,६६,६७९.४

अ�य आय ३,५७,९१,४८९.८६

कुल आय ५१,९२,३९,१७४.३३ कुल खच� ४८,३७,५४,९१६.८३

बाँक� मौ�दात ८,५३,१४,४९५
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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� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस पा�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� नगरपा�लकाको उ�े�य रहेको छ । यस पा�लका अ�तग�त
७ वडा, ३७ सभा सद�य, ३२४.५५ वग� िकलोिमटर �े�फल तथा ३४७४४ जनसं�या रहेको छ ।

२ िव�ीय िववरण
�थानीय संिचतकोषः �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमो�जम नगरपा�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 यस वष�  �.

बजटे आफैलगेरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सो�ैभु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) �३,�३,२�,७३६ ४�,९०,३३,�९४.९० ४�,९०,३३,�९४.९०

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) �०,४३,२�,७३६ ४�,१९,४७,६�४.४� ० ४�,१९,४७,६�४.४�

११००० कर ११ ११,�४,३२,९२६ ९,९९,�२,६४२.१७ ० ९,९९,�२,६४२.१७

१३००० अनुदान ३७,३�,९३,�१० ३७,३९,७४,�१० ० ३७,३९,७४,�१०

संघीय सरकार १२ ३०,�१,��,�१० ३०,�२,६६,�१० ० ३०,�२,६६,�१०

�देश सरकार १२ ६,�७,०�,००० ६,�७,०�,००० ० ६,�७,०�,०००

१४००० अ�य राज�व १,२०,०२,००० ७९,९०,२३२.२� ० ७९,९०,२३२.२�

ख. अ�य �ाि� ३,१०,००,००० ७०,��,९१०.४� ७०,��,९१०.४�

िवतरण गन� बाक� राज�व ० ० ० ०

कोषह� ३,१०,००,००० ३�,३३,४२�.७४ ० ३�,३३,४२�.७४

धरौटी ० ३२,�२,४�१.७१ ० ३२,�२,४�१.७१

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) �९,३१,६�,९�० ४१,३�,२६,��९.�� ४१,३�,२६,��९.��

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) �६,२१,६�,९�० ४०,९६,३४,०�७.६४ ४०,९६,३४,०�७.६४

११००० कर १� ० १६,�०० ० १६,�००

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� �,९�,२२,००० �,�१,९२,२३७.४० ० �,�१,९२,२३७.४०

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� २�,४१,�३,९�० २०,६०,६�,२०�.�३ ० २०,६०,६�,२०�.�३

२�००० सहायता (Subsidy) १� १९,�३,००० १�,३३,�४४.२� ० १�,३३,�४४.२�

२७००० सामा�जक सुर�ा १� �०,००,००० ६९,९१,२२७.७० ० ६९,९१,२२७.७०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२�००० अ�य खच� १� २४,००,००० १�,३२,�४० ० १�,३२,�४०

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� १� १७,६१,४०,००० १०,�०,०२,�२९.७६ ० १०,�०,०२,�२९.७६

घ. अ�य भू�ानी ३,१०,००,००० ४१,९२,�०२.२४ ४१,९२,�०२.२४

कोषह� ३,१०,००,००० ३४,०१,७७६.९० ० ३४,०१,७७६.९०

धरौटी ० ७,२�,१९१.�� ० ७,२�,१९१.��

संघीय, �देश सरकार वा अ�य काय��म ० ० ० ०

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन� बाक� ६२,�३३.७६ ६२,�३३.७६

ङ. यो वष�को बचत (�यनु) (�,७�,४०,२१४) ७,�२,०६,७०�.०२ ७,�२,०६,७०�.०२

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ४,४�,००,४७३.०९ ४,४�,००,४७३.०९

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (�,७�,४०,२१४) १२,००,०७,१७�.११ १२,००,०७,१७�.११

ब�क तथा नगद बाक� २४ १२,३�,४६,��९.०� १२,३�,४६,��९.०�

�थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली(सू�): �थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र �ितवेदन �णालीमा एक�पता र शु�ता कायम गन� महालेखा िनय��क काया�लयले
उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाली (सू�)को �योग गरे तापिन तपशील बमे�जमका �े�ता सू�मा �िव� नगरी CGAS मा राखेकोले नगरपा�लकाको
िहसाव यथाथ�परक मा� सिकएन ।

काय��मको नाम बजेट �नकासा खच�

सामािजक सरु�ा �२७४००००.०० �२६०�४२�.�९ �२६०�४२�.�९
�थानीय पूवा�धार �वकास साझेदार� काय��म ६�०००००.०० �९�४३२१.०० �९�४३२१.००
�देश पूवा�धार �वकास साझेदार� काय��म ११७३००००.०० ११०��९०१.०० ११०��९०१.००

ज�मा ७०९७००००.०० ६९६�१६�०.�९ ६९६�१६�०.�९

३ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा सामा�जक सुर�ा वापतको � १४६८१५९।२२ बे�जू खाता १५१११ मा २०७८।१०।१४ मा दा�खला भएको र नगदी र�सदबाट उठेको राज�व �
५४५४६। पा�लकाको आ�त�रक राज�व खातामा २०७८।१०।११ मा दा�खला गरेको समेत � १५२२७०५।२२ दा�खला भएको पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ सेवा �वाह
पा�लकाले यस वष� स�पादन गरेको सेवा �वाहको ��थित झ�कने गरी �गित िववरण तयार गरी पेश नगरेकोले स�पािदत सेवाको सम� िववरण �ा� गन� सिकएन ।
लेखापरी�णको �ममा काया�लयबाट �ा� जानकारी अनुसार यस वष� नगरपा�लकाबाट िन�नअनुसार सेवा �वाह भएको दे�ख�छ ।

� सं िववरण सेवा �ाि�का लािग
िनवेदन सं�या

�सफा�रश सं�या

1 नाग�रकता �सफा�रश ९४५ ९४५

2 घरबाटो �सफा�रश ५२९ ५२९

3 नाता �मािणत ३७६ ३७६

4 ज�म, मृ�यु दता� १७४३ १७४३

5 अ�य ७६४९ ७६४९

५ घटी �ज�मेवारी 
�थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी यिकन गनु�पद�छ । िव�ीय
िववरणमा गत वष�को मौ�दात �. ४,९४,७७,२९५।७१ कायम भएकोमा यो बष� �.४,४८,००,४७३।०९ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार गत
वष�को िव�ीय िववरणमा उ�ेख भएको भ�दा �.४६,७६,८२२।६२ घटी �ज�मेवारी सरेको स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.

४,६७६,८२२.६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ 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� �ी संिगता माझीले िमित २०७७।३।१० गते �.४० करोड ७५ लाख ५८ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित
२०७७।३।१० मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।३।१० मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी
�दान गरेको दे�ख�छ । कानूनले तोकेको समयमा आय र �ययको अनुमान पेश गरी पा�रत गन� र अ��तयारी िदनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

७ आ�त�रक िनय��ण �णाली 
�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 ग�र लागु गनु�पन�मा 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 नराखेको
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 नगरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको
�ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु�पन�मा नगरेको
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ७ र ८ ख�रद अनुसार गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार नगरेको

�म भौचर
न�बर
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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 पा�लकाले यिकन गरी अ�याव�धक नगरेको

८ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

८.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था
बमो�जम दरव�दी �वीकृत र पदपूित� भएको पाइएन ।

८.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा �थानीय तहले आ�नो अ�धकार �े� र काय�बोझको िव�लेषण गरी संगठन तथा �यव�थापन
सभ��णको आधारमा �थायी �कृितको कामको लािग तथा सेवा करारबाट �लईने कम�चारीको दरब�दी ��ताव गनु�पन� र अ�थायी दरब�दी सृजना गन�
नसिकने �यव�था छ । तर पा�लकाले िविभ� पदमा दरव�दी बाहेकका ६२ जना कम�चारीह� करारमा राखी �. १,४९,५२,९३०। खच� लेखेको छ ।

८.३ ि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
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८.४ �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 ।

९ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन 

�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 १७ वटा ऐन, ४ वटा िनयमावली, ३८ काय�िव�ध
अ�य ६ समेत ६५ 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 ।

१० �याय स�पादन 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ अनुसार गाउँपा�लकाको उप�मुखको नेतृ�वमा �याियक सिमितले दफा ४९ अनुसार �याय स�पादनको
काय� गन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस वष� �याियक सिमितको काय� स�पादन अव�था देहाय बमो�जम छ । उपरो� िववरण
अनुसार यस वष� दता� भएका १९ िववाद म�ये वष�भ�र १ अदालत जाने िनण�य ४ िमलाप� समेत १० वटा िववाद फ��यौट भई ९ बटा िववाद िन�पण ह�न
वांक� दे�खएकोले समयमै िन�पण तथा फ��यौट गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

११ 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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१२ उपदान कोष 

उपदान कोष �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१.१ मा �थानीय तहले �थानीय सेवाका कम�चारी िनजको सेवा शत� स�व�धी कानून
बमो�जम अवकास ह�दा �ा� गन� योगदानमा आधा�रत उपदान वा िनवृ�भरण औष�ध लगायतका सुिवधा उपल�ध गराउनका लािग एक अवकाश कोष
�थापना गनु�पन� �यव�था छ । उ� ऐन को दफा ९१.२ अनुसार 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 छ । नगरपा�लकाले �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४
�चलनमा आए पिन हालस�म पिन ३ जना काय�रत �थानीय �थायी कम�चारीको एकमु� मा�सक तलब भ�ामा मा�सक १० �ितशतले �. १०,४९०। क�ा
गरी सोही रकम जित थप गरी �. २०,९८०। मा�सक�पमा र वािष�क � २५१७६०। कम�चारी स�य कोषमा ज�मा गरेको दे�खयो । �थानीय सेवा ऐन
तजू�मा भैनसकेको, सािवक �थानीय तहबाट समायोजन भएका कम�चारीह�को सेवा शत� स�व�धी �प� कानूनी �यव�था नभइसकेको कारण कम�चारी
स�य कोषमा ज�मा गरेको नगरपा�लकाले जनाएको छ ।

१३ ि�ज रकम 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमो�जम एक आ�थ�क वष�मा खच� ह�न नसक� बाँक� रहेको रकम आ�थ�क वष�को अ�तमा �थानीय
तहको संिचत कोषमा �थाना�तरण गनु�पन�मा पँूजीगतको � ५८२३१८।०३ र चालुतफ� को � ५०५८।३८ समेत � ५८७३७६।४१ रकम ि�ज गरेको
पाइयो ।

१४ स�प�� उपयोग र संर�ण

१४.१
सािवक गाउँपा�लका / नगर पा�लकाका स�प�� ह�ता�तरण नगरेकोले अिभलेख अ�ाव�धक छैन
सािवकका संघीय िवषयगत काया�लयको स�प�� पशु सेवा के��को भवन �योय ग�रएको तर ह�ता�तरण नगरेकोले अिभलेख अ�ाव�धक छैन
सािवकका काया�लयका कोषह� ह�ता�तरण र अिभलेख अ�ाव�धक छैन

�म भौचर
न�बर
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१४.२ �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 ।

१४.३
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 ।

१५ 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 पाइयो ।

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

नगरपा�लकाको �े�गत �पमा कूल बजेट � ५६ करोड २१ लाख ६९ हजार र खच� ४० करोड ९६ लाख ३४ हजार को आधारमा सम� �पमा ७२.८७
�ितशत खच� भएकोमा �े�गत बजेट खच� �गित िन�नानुसार रहेको छ ।

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

१ आ�थ�क िवकास ७२४८५८१० ४३२१९०९६ १०.५५

२ सामा�जक िवकास २४०१७९९०० २०३८६३८४०. ४९.७७

३ पूवा�धार िवकास १५०५४५०००. ८६६८२५९६ २१.१६

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� २६२००००० १८६५५५०८ ४.५५

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ७२७५८२४० ५७२१३०४५. १३.९७

कुल ज�मा ५६२१६८९५०. ४०९६३४०८५. १००

उपयु�� िववरण अनुसार नगरसभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकासमा ४९.७७ �ितशत, प्ूवा�धार िवकासमा २१.१६,

काया�लय संचालन तथा �शासिनकमा १५.४१ �ितशत र सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�मा ४.५५ �ितशत रहेको छ । आ�थ�क िवकासतफ�  १०.५५
�ितशत मा� खच� रहेको दे�खयो ।अत: आ�थ�क िवकास र सुशासनको �े�मा बजेट िविनयोजन गरी सो �े�मा सुधार गनु�पन� दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर
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१७ चौमा�सक खच� िववरण 

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 काय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण
अनुसार चौमा�सक पँूजीगत 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 ।

� सं बजेट उपशीष�क चौमा�सक खच�

बजेट खच� �थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक आषाढ मिहनाको मा�

१ गा.पा र संघीय पँूजीगत १०८००२५२९.७६ ११८४२४५९.०३ १३३७३६२० ८२७८६४५०.७३ ४०४१९२८७.३१

�ितशत १०८००२५२९.७६ 10.96 12.38 76.65 37.42

उपरो� िववरण अनुसार िबिभ� व.उ.शी.नं. मा यस वष� � १० करोड ८० लाख ०२ हजार खच� भएको म�ये ते�ो चौमा�सकमा मा� ७६ .६५ �ितशत र
आषाढमा ३७.४२ �ितशत खच� गरेको पाइयो । यसरी आ�थ�क वष�को अ�तितर मा� अ�धक मा�ामा काय� स�ालन गदा� स�ा�लत काय��म तथा िनिम�त
संरचनाको गुण�तर तथा दीगोपनामा समेत नकारा�मक असर गन� ��थित रह�छ । तसथ� आ�थ�क वष�को अ�तितर मा� अ�य�धक खच� गन� �बृ��मा
िनय��ण तथा सुधार ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८ �ोत अनुुमान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमो�जम पा�लकामा �ा� ह�ने आ�त�रक आय, राज�व बाँडफाँडबाट �ा� ह�ने रकम,

अनुदान, ऋण र अ�य 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
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 नगरेको

१९ सूचना �िव�ध 

काया�लय �वयंको िनय��णमा रहेका सूचना �िव�ध प�ितमा सुर�ा, अ��तयारी, भ�डारण र �याकअप आ�त�रक �पले भरपद� नभएको
सूचना �िव�ध 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
नगरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िव�ध लागू नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको

२० बे�जू लगत 

बे�जु लगतका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । यस स�ब�धमा लेखापरी�णमा िन�नानुसार मू�या�न गन�ः  म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख
८०५ स�मका देहायका म. ले. प. फाराम म�ये काया�लयस� स�ब��धत फारामको अिभलेख राखे 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ आ�थ�क सहायता 
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 िदन स�ने कानूनी
�यव�था नगरेको अव�थामा घर भ�केको र आगलागी ज�ता िवपद ्�यव�थापनमा � ९८१५००। आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो ।

२२ सशत� रकम िफता� 
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 बमो�जम खच� ह�न नसकेका शत� सिहतका अनुदान रकम खच� गरी बाँक� रहेको नेपाल
सरकारतफ� को � २५१५१९१९।०३ र �देश सरकारतफ� को � १६७९८५३३।१० समेत � तपशील बमो�जम िफता� गरेको पाइयो ।

� सं �ोत �कार िनकासा खच� बाँक� बाँक� म�ये िफता�

१ नेपाल सरकार सशत� १९६८६६८१०.०० १७१७१४८९०.९७ २५१५१९१९.०३ २५१५१९१९.०३

२ नेपाल सरकार समपूरक १०००००००.०० १०००००००.०० ०.०० ०.००

३ �देश सरकार सशत� २५४९९०००.०० २०६०७६१२.४७ ४८९१३८७.५३ ४८९१३८७.५३

४ �देश सरकार समपूरक ३०००००००.०० १८०९२८५४.४० ११९०७१४५.६० ११९०७१४५.६०

ज�मा २६२३६५८१०.०० २२०४१५३५७.८४ ४१९५०४५२.१६ ४१९५०४५२.१६

२३ िश�क दरब�दी तथा 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 ४८ 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 िव�ाथ� सं�या

१ �ी मा�यिमक िव�ालय काित�के ७ ७ ४ ३७९

�म भौचर
न�बर
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२ �ी ठाकुरे�वर आ.िव. बेतपानी ४ ३ ३ १७८

३ �ी आधारभूत िव�ालय खल�ा २ २ २ १२७

४ �ी आधारभूत िव�ालय मधुवनी ३ २ २ १३४

५ �ी आधारभूत िव�ालय भदौरे २ २ २ १३७

६ �ी मा.िव. �स�दरुे रातमाटा ९ ९ ६ २९२

७ �ी �सज�न�सल आ.िव. सखौरी ३ ३ ३ १०८

८ �ी �ानोदय आ.िव. �सथ�ली ४ ४ २ २५९

९ �ी बाल सा�र आ.िव मुङ�ेदोभान ५ ३ ३ २५१

१० �ी आधारभूत िव�ालय भोगटेनी १ १ १ ३७

११ �ी जन�योित आ.िव. िशखरडाँडा २ २ २ १२०

१२ �ी आधारभूत िव�ालय पा��ेखोला २ २ २ ७३

१३ �ी चचुलाईदेवी आ.िव. �स�दरुे दोभान २ २ २ ४६

१४ �ी जनक�याण आ.िव. ठूलो गदु�वा ० ० ० ८

१५ �ी कुशे�वर मा.िव. नकली ९ ८ ७ ३८२

१६ �ी ब�णे�वर मा.िव. ब�ण �स�नेरी १० ९ ७ ३४२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ �ी सुके�वर आ.िव. चनौटे ४ ४ ३ १८२

१८ �ी जन�योित आ.िव. ब�ण �सरटोल १ १ १ ८७

१९ �ी �ा�बो समाजक�याण आ.िव. ब�ण २ १ १ १२६

२० �ी जनजागृती आ.िव. मथौली १ १ १ ४७

२१ �ी आधारभूत िव�ालय ठूलीनेटो १ १ १ ३८

२२ �ी मा.िव. म�रण खयरशाल १३ १३ १० ७१२

२३ �ी मा.िव. ठूलीदमार आँपचौर ८ ८ ६ २९२

२४ �ी िमलीजुली आ.िव साहान २ २ २ १४

२५ �ी आ.िव कुडुले मौ�रदमार ३ ३ ३ ११२

२६ �ी आ.िव. लािमदमार, फुलबारी ३ ३ १ ७०

२७ �ी जलक�या आ.िव. गंगटे खारखोला २ २ २ ७४

२८ �ी जनसहभािगता आ.िव. चौक�टार ३ ३ १ १२८

२९ �ी भुमे�वरी आ.िव. सुनखानीटार ३ ३ ० ११३

३० �ी आ.िव. त�ो ख�जनी घाटा ३ ३ २ १५६

३१ �ी जनजाती आ.िव. बेितनी १ १ १ २८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२ �ी प�क�या आ.िव. घलानचौर ३ ३ ३ ९६

३३ �ी चुरेमाता आ.िव. अ�बास १ १ १ ३०

३४ �ी आधारभूत िव�ालय देउराली ४ ३ ० १९८

३५ �ी नव�योित आ.िव. धिमले ४ ३ ३ १४५

३६ �ी जनसा�र आ.िव. सालुभ��याङ १ १ १ ३१

३७ �ी आधारभूत िव�ालय भालुवाटार २ २ २ ५१

३८ �ी आधारभूत िव�ालय भुताहा १ १ १ ३१

३९ �ी नमुना आ.िव. किपलाकोट २ २ २ ५६

४० �ी आधारभूत िव�ालय लहरेमाइ�थान २ २ १ ३०

४१ �ी किपलाकोट मा.िव. छाप–महे�वता २६ २६ ११ ८०५

४२ �ी गौरीश�र मा.िव जयमंगल ९ ८ ३ ४८१

४३ �ी जनक�याण आ.िव. बा�िवसे ४ ४ २ १५१

४४ �ी अ�पूण� आ.िव दाहाल डाँडा १ १ १ ३८

४५ �ी जनता आ.िव. अठुवा १ १ १ २४

४६ �ी आधारभूत िव�ालय भुिडफोरा ३ ३ १ ७७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ �ी आ.िव. गैरीगाउँ थामीटोल १ १ १ ४५

४८ �ी आधारभूत िव�ालय द�धदमार ३ ३ ० १०६

ज�मा १८१ १७३ ११७ ७४४७

यस स�ब�धमा िन�नानुसार दे�खएको छः
यस पा�लकामा ४८ िव�ालयह� संचालनमा रहेकोमा १८१ िश�क दरब�दीमा १७३ पदपूित� भएको र पदपूित� म�ये ११७ िश�क करारमा रहेको दे�खयो ।
ती िव�ालयह�मा EMIS अिभलेख अनुसार कुल िव�ाथ� स�या ७४४७ रहेको छ ।

२४ ९८ २०७८-२-४ �लोजर यजुर �ुप 

िव�ालय स�ार स�ालीकरण काय�िव�ध, २०७७ को दफा ११ अनुसार कोिभडका कारणले िव�ालयमा ��य� उप��थितमा पठनपाठनमा अवरोध
आएकाले िव�ालयका क�ा ४ दे�ख १२ स�मका िव�ाथ�लाई िव�ालयले िश�क �सकाइ सहजीकरण गन�, िनयिमत गृहकाय� गन�, प�रयोजना काय� र
परी�ण गन� स�ार स�ालमा आव� गद� िश�क िव�ाथ�बीच अ�तरि�या गन� वातावरण तयार गरी िश�ण �सकाइ िनर�तरता िदने काय��म �लोजर यजुर
�ुप पाठशाला स�ालन गन� िव�ालयले �लोजर यजुर �ुपमा आव� ह�ने र िनःशु�क �समकाड� उपल�ध गराउनुपन� िव�ाथ�, अिभभावक, िश�क, कम�चारीको
सं�या यिकन गरी सेवा �दायकबाट िनःशु�क �समकाड� �ा� गरी िव�ाथ�, अिभभावक, िश�क र कम�चारीलाई उपल�ध गराई िश�क �सकाई सुचा� गनु�पन�
�यव�था छ । �य�तै दफा १८ मा िव�ालयले �लोजर यजुर �ुप सेवाको लािग �थानीय तहबाट उपल�ध गराएको रकम सोही �योजनका लािग मा� भु�ानी
िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� �लोजर यजुर �ुपमा आव� ह�ने र िनःशु�क �समकाड� उपल�ध गराउनुपन� िव�ाथ�, अिभभावक, िश�क,

कम�चारीको सं�या यिकन नगरी IEMIS डाटा अनुसार ४८ िव�ालयका क�ा ४ दे�ख १२ स�म �ित िव�ाथ� मा�सक �.१२५ का दरले ४५२२
िव�ाथ�लाई ३ मिहनाको �.१६९५७५०।०० भौचर न�बर ९८ िमित २०७८।२।४ बाट एकमु� िनकासा गरेको छ । अतः िव�ालयले �लोजर यजुर �ुपमा
आव� ह�ने र िनःशु�क �समकाड� उपल�ध गराउनुपन� िव�ाथ�, अिभभावक, िश�क, कम�चारीको सं�या यिकन गरी सेवा �दायकबाट िनःशु�क �समकाड�
�ा� गरी िव�ाथ�, अिभभावक, िश�क र कम�चारीलाई उपल�ध गराई �लोजर यजुर �ुप स�ालबाट िश�क �सकाई सुचा� गरेको तथा भु�ानी गरेको �माण
पेस गनु�पन� �.

१,६९५,७५०

२५ काय�स�प� �ितवेदन १,९५९,३७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ मा िनमा�ण काय�को स�झौता बमो�जम िनमा�ण स�प� भएप�चात काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले देहायका िव�ालयह�लाई खानेपानी मम�त, क�ाकोठा �यव�थापन, फिन�चर �यव�थापन वापत िनकासा िदएकोमा हालस�म पिन
काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

भौ.न िमित िव�ालय वापत भु�ानीरकम

४०९ २०७८।३।१६ गौरीशंकरमािव खानेपानीमम�त १०००००

मािव म�रण इनार�यव�थापन ९४३७८

जन�योित आिव खानेपानी�यव�थापन २५०००

आिव पाङ�ेखोला काया�लयक� �यव�थापन ९००००

आिव भालुवाटार फिन�चर�यव�थापन ८००००

आिव भुिडफोरा क�ाकोठामम�त ३००००

नव�योित आिव फिन�चर�यव�थापन १०००००

आिव खलङगा फिन�चर�यव�थापन १०००००

जनक�याण आिव शौचालयमम�त ६००००

नमूना आिव फिन�चर�यव�थापन ५००००

द�ुखला बालिवकास के�� फिन�चर�यव�थापन १००००

खोलाघारी वालिवकास के�� फिन�चर�यव�थापन १००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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मािव ढूलीदमार खानेपानीइनार �यव�थापन ५००००

ठकुरे�वर आिव मम�तस�भार ८००००

जनक�याण आिव मम�तस�भार ८००००

३६५ २०७८।३।२ मािवखयरसाल आवा�सयिव�ालयका लािग पूवा�धार १००००००

ज�मा १९५९३७८

२६ राज�व अनुमान र असुली 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५४ अनुसार �थानीय तहले आ�नो �े�िभ� कानून अनुसार कर लगाउनुपन� तथा असुल गनु�स�ने
�यव�था रहेको छ । जसअनुसार गाउँपा�लकाले यो वष� िविभ� शीष�कमा � १३०४३४९२६।०० राज�व संकलन अनुमान गरेकोमा � १०७९७२८७६।
०० संकलन गरेकोले � २२४६२०५० (अनुमानको तुलनामा १७.२२ �ितशत) घटी राज�व संकलन गरेको छ ।

राज�व उपशीष�क अनुमािनत बजेट �ा� रकम �. �ितशत

११३१४ भुिमकर/मालपोत २०००००० १६३४७८२ ८१.७४

११३२१ घरवहाल कर १००००० १७२६२० १७२.६२

११३२२वहाल िवटौरी कर ८०००० ३५००० ४३.७५

११४११ बाँडफाँड भई �ा� ह�ने मू�य अिभवृि� कर ९३०४०१४० ८०७४४३७० ८६.७८

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) १००० ० ०.००

११४५२ पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर १००० ० ०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� ह�ने सवारी साधन कर १८८३५००० १६९६१८२५ ९०.०५

११४७९ अ�य मनोर�न कर १००० ० ०.००

११६११ �यवसायले भु�ानी गन� १००० ३५२८०० ३५२८०.००

११६३२ अखेटोपहारमा ला�े कर १००० ० ०.००

११६९१ अ�य कर ४३७२७८६ ८१२४६ १.८६

ज�मा कर राज�व ११८४३२९२६ ९९९८२६४३ ८४.४२

१४१५९ अ�य �ोतबाट �ा� रोय�टी ८०००००० ३३३१३३० ४१.६४

१४२२४ परी�ा शु�क १००० ५०६०० ५०६०.००

१४२२९ अ�य �शासिनक सेवा शु�क २०००००० ६१४१९४ ३०.७१

१४२४१ पािक� � शु�क १००० ० ०.००

१४२४२ न�सापास द�तुर ६००००० १८५८७३ ३०.९८

१४२४३ �सफा�रश द�तुर ११००००० ३६१२७७५ ३२८.४३

१४२४४ �यि�गत घटना दता� द�तुर ३००००० १९५४६१ ६५.१५

ज�मा गैर कर राज�व १२००२००० ७९९०२३३ ६६.५७

ज�मा आ�त�रक राज�व १३०४३४९२६ १०७९७२८७६ ८२.७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ घटी दा�खला 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को दफा २८ मा नगद रकम �ा� भएको भो�लप�ट दा�खला नगरेको दे�खन आएमा काय�लय
�मुखले दश िदनस�म िढलो गरेको भए दश�ितशतले ज�रवाना गरी सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा बढी िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले
ज�रवाना गरी दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभागीय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था छ ।
गाउँपा�लकाको िन�न वडाह�मा यो वष� िवतरण गरेका आ�दानी र मालपोत र�सद म�ये लेखापरी�णको �ममा वडाबाट िफता� भएका आ�दानी र मालपोत
र�सदबाट संकलन भएको रकम र उ� वडाबाट िविभ� िमितमा दा�खला गरेको दे�ख�छ । �ा� �याडह�बाट संकलन भएको रकम भ�दा बै� दा�खला कम
दे�खएकोले उ� वडाबाट भएको आ�दानी यिकन ह�न सकेन। गाउँपा�लकाले उ� वडाको र�सद र आ�दानी स�ब�धमा छानिवन गरी यिकन गनु�पन� �.

वडा नं. संकलन रकम दा�खला रकम दा�खला बाँक�

१ २४३६३३ २४३१९८ ४३५

२ ४०४२५३ ४००८८० ३३७३

४ ७७५१६३ ७६७०२१ ८१४२

६ १६६०२२४ १६५७०६५ ३१५९

ज�मा १५१०९

१५,१०९

२८ कर िवरौटी हाटबजार 
म�रण गाउँपा�लकाको आ�थ�क ऐन, २०७७ को दफा ८ मा भएको �यव�था अनुसार भालुमारा हातबजारबाट आ�त�रक राज�व संकलनको लािग िमित
२०७७।०९।०६ मा �कािशत सूचना अनुसार �ी �याम लाल बाइवासँग २०७६ पौष १५ दे�ख २०७८ आषाढ मसा�तस�म �.७००००।०० बुझाउने गरी
स�झौता भएकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �.३५०००।०० मा� दा�खला गरेको छ । बाँक� रकम स�ब��धतबाट असुल गरी आ�त�रक राज�व खातामा
दा�खला गनु�पन� �.

३५,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९ सामुदाियक वनबाट �ा� आय 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२(ख) मा सामुदाियक वन उपभो�ा सिमितले वन पैदावर िब�� तथा उपयोग स�ब�धी आ�नो
काय�योजना बनाई पा�लकाबाट �वीकृत गराउनुपन� तथा वन पैदावर िब�� वापत �ा� ह�ने रकमको १० �ितशत रकम स�ब��धत पा�लकाको संिचतकोष
ज�मा गनु�पन� उ�ेख छ । िडिभजन वन काया�लय म�रणबाट �ा� िववरण अनुसार पा�लकालाई यस वष� सामुदाियक वन उपभो�ा सिमित�येबाट
�.५८४७६१।९७ �ा� ह�नुपन� दे�ख�छ । तर पा�लकाले यस वष� सामुदाियक वनबाट कित आय �ा� भयो सोको आ�दानी बाँधेको दे�खएन । तसथ�
पा�लकाले िडिभजन वनसँग सम�वय गरी �ा� भएको तथा ह�नुपन� आ�दानी यिकन गरी रकम आ�दानी बाँ��ुपन� दे�ख�छ ।

३० ढु�ा, िग�ी तथा बालुवाको कर 
ढु�ा, िग�ी, बालुवा संकलन तथा िब��का लािग ठे�का आ�ान भएता पिन कुनै ठे�का नपरेप�चात िमित २०७७।९।५ मा गाउँपा�लका अ�य�को
अ�य�तामा बसेको सव�दलीय बैठकबाट गाउँपा�लका �े�िभ� िनमा�ण ह�ने साव�जिनक िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने नदीज�य पदाथ�ह� स�ब��धत आयोजनाको
लािग आव�यक प�रमाण (लागत अनुमान बमो�जम) �देश सरकारले तोिकिदएको दरमा स�ब��धत आयोजनाको िनमा�ण �यवसायी वा उपभो�ा सिमितबाट
असुल गन� िनण�य भएको छ । सो िनण�य बमो�जम पा�लकाले बागमती �देश आ�थ�क ऐन २०७७ दफा ९ को अनुसूची ५ बमो�जम �ित घनिफट �.९ (�याट
बाहेक) का दरले शु�क उठाई िवभा�य कोषमा दा�खला गनु�पन�मा नमुना परी�ण ग�रएका देहायका िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमितबाट उ� शु�क
उठाएको छैन । उ� शु�क उठाई िनयमानुसार बाडफाँड गनु�पन� �.

भौ.नं. उपभो�ासिमित काम �योगघ.िम �यिुफट �ितघनिफटदर(�याट
सिहत)

रकम

४२ घलानचौरिपउरीदोभान मोटरबाटो �तरो�ित जालीभन� १५२ ५३६३ १०.१७ ५४५३७

�.१ खयरसाल सडक�तरो�ित जाली भन�तथा
ढुङगाको वाल

२०३ ७१६२ १०.१७ ७२८३६

१० बेितनीह�द ैचुरे सडक जालीभन� ३७६ १३२६५ १०.१७ १३४९०८

थापा�स�धुली जे.भी(फुटवल रंगशाला) ढुङगा,िग�ीवालुवा ८०८१ २८५०९८ १०.१७ २८९९४४३

५,१४२,६४६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अनक क�सट��सन �ा�ल (गाउँपा�लका भवन ) ढुङगा,िग�ीवालुवा ६२४ २२०१५ १०.१७ २२३८९०

�रलाय�सिव�डस�(िचहाने फुलवारी भालुमारा
सडक)

ढुङगा,िग�ीवालुवा २६६ ९३८४ १०.१७ ९५४४०

�रलाय�सिव�डस�(नयाँव�ती मधुवनी सडक) ढुङगा,िग�ीवालुवा २२० ७७६२ १०.१७ ७८९३५

अ�धकारीिव�डस�(वडा नं ७ महे�वता टँुिडखेल ह�दै
ह�रहरपुगढी सडक)

जालीभन� १९१४ ६७५२६ १०.१७ ६८६७३९

अ�धकारीक�सट��सन तथा स�लायस� (वडा नं २
गदु�वा दे�ख वडा नं १ काित�के बनखु सडक)

जालीभन� १००७ ३५५२७ १०.१७ ३६१३०९

ढकालक�सट��सन(वडा नं ३ सुकेव�ण ह� ँद ैह�रवन
जोडने सडक )

जाली भन� ,वाल
लगाउने

१४९० ५२५६७ १०.१७ ५३४६०८

ज�मा ५१४२६४६

३१ �यकहोलोडरको आ�दानी 
गाँउपा�लकाले आ�नो �यकहोलोडर �योगवापत सं�थागत तफ�  � १८००। र �यि�गततफ�  � १९००। �ितघ�टा भाडादर िनधा�रण गरेकोछ । �ा� लगवुक
अनुसार �याकहोलोडर सं�थागत र �यि�गत गरी ९१८।६५ घ�टा च�दा सो वापत ज�मा � ५१७०। �लटर िडजेल खपत भएको पाइयो । सो प�रणाममा
लोडर �योग गरेवापत � १६५८८६५। वरावर भाडा �ा� ह�नुपन�मा मा� � १०१४९४। गापा मा दा�खला भएको पाइयो । वडाह�मा िविभ� समयमा पटक
पटक लोडर लिग �योग भएकोमा कुन �योजनका लािग लिगएको हो सो समेत खु�नेगरी लगवुकमा �� �पमा नभ�रएको पाइयो । तसथ� वडाह�मा लोडर
�योग गनु�पन� भएमा �योजन समेत खु�ने गरी र आव�यकताको पिहचान गरी स�व��धत वडाको �सफा�रशका साथ गा.पा.मा पेश गरी सोको �यव��थत
�पमा रेकड� राखी सकेपिछ मा� �योग गन� �यव�था िमलाइनुपछ�  । आ�दानी यिकन गरी संिचत कोष दा�खला गनु�पन� �

१,५५७,३७१

३२ मु�य अिभवृि� कर ८७,४९४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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मु�य अिभवृि� कर ऐन २०५२ अनुसार ढु�ा, िग�ी �ाभेल ज�ता सामान मू. अ. कर ला�े व�तु ह�न । पा�लकालाई देहायका उपो�ा सिमितले ढु�ा,िग�ी
�ाभेल ज�ता िनमा�ण साम�ी �योग गरेवापत वागमती �देश आ�थ�क ऐन, २०७७ ले तोकेबमो�जम �ित घनिफट �.९। (मू. अ. कर बाहेक) का दरले
बुझाएको पाइयो । ऐन बमो�जम मू�य अिभवृि� कर बुझाएको नपाइएकोले देहाय बमो�जमको मू. अ. कर रकम संघीय कोषमा दा�खला ह�नुपन� �.

िमित भौ. नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम रकम �याट

०३/०१/२०७८ १०७ आयवु�द औषधालय भालुमारा अधुरो भवन िनमा�ण २७,९४२ ३६३२

०३/०२/२०७८ १०८ वडाभ�रको लािग खानेपानी पाईप ख�रद तथा इनटेक िनमा�ण १,९०६ २४८

०३/०६/२०७८ ११५ चनौटे �यू टावर िनमा�ण ६,८६० ८९२

०३/०७/२०७८ ११७ ख�का टोल- कटुवाल टोल कृिष �सँचाइका लािग इनार िनमा�ण १,२७० १६५

०३/०९/२०७८ ११८ नयाँब�ती खानेपानी इनार िनमा�ण, वढीमुहान १,९०५ २४८

०३/१३/२०७८ ११९ मथौली कमानेडाडा ईनार ४,००० ५२०

०३/१३/२०७८ १२० मथौली भालुखोला डाडा इनार १,९०५ २४८

०३/१३/२०७८ १२२ िशरटोल िभ�ी खानेपानी िनमा�ण २,५४० ३३०

०३/१३/२०७८ १२३ वालसा�र िनमािव पिहरो िनय��ण ११,४३० १४८६

०३/१३/२०७८ १२४ हक� टे इनार िनमा�ण १,५२५ १९८

०३/१३/२०७८ १२६ वालसा�र िनमािव पिहरो िनय��ण ५,७१५ ७४३

०३/१४/२०७८ १२८ गैरीभ��याङ चौतारा िनमा�ण १,५२५ १९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=3636871652547585
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=13956761656895305
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=15244571076337338
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=46550928218099196
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=55179228217482733
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=36355180523994682
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=71577761299044241
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=20104990568750109
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=22552904976718068
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=16744957493069035
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=69439250474949945
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=57638457661774480
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०३/१५/२०७८ १३० सानो गदु�वा अधुरो म��दर िनमा�ण ३,०५० ३९७

०३/१५/२०७८ १३२ �वेश�ार िनमा�ण १,९०५ २४८

०३/१५/२०७८ १३३ �ािमण खानेपानी सेवा िव�तार ६४५ ८४

०३/१५/२०७८ १३८ काित�के �वा��य ईकाई वर�डा िनमा�ण ६३५ ८३

०३/१५/२०७८ ४०५ महादेवमाग� भगवती खोला ट�स पुल ९,७५० १२६८

०३/१६/२०७८ १३९ घु�तीटोल खानेपानी इनार िनमा�ण १,६२० २११

०३/१६/२०७८ १४० न�कली खोलाघारी वालक�ा भवन िनमा�ण २,६७० ३४७

०३/१६/२०७८ १४३ �ािमण खानेपानी सेवा िव�तार ७६५ ९९

०३/१६/२०७८ १४५ आम� �या�प दे�ख कृिष सडक जो�ने मोटर बाटो १२,९९५ १६८९

०३/१७/२०७८ १४७ खानेपानी इनार िनमा�ण वडला १,५३५ २००

०३/१७/२०७८ १४८ न�कली महादेव म��दर िनमा�ण १,९०५ २४८

०३/१७/२०७८ १४९ �ािमण खानेपानी सेवा िव�तार १,५२५ १९८

०३/१८/२०७८ १५१ मु��े चापाकल िनमा�ण ७६५ ९९

०३/१८/२०७८ १५२ काित�के फेदी झुलु�ेपुल मम�त (अधुरो काय�) ४,९९२ ६४९

०३/२०/२०७८ ३५ �यूरी अ�बास �यािमरे सडक १,०३,२२० १३४१९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=56131852486794832
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=71025147609453077
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=52659813335234862
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=271671359261550
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=24267946557182345
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=36265042144596216
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=38812005383919852
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=71701490270300298
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=61388681483435958
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=18200868419569891
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=4558724420965527
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=1612534135264126
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=1600133267887307
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=71863862465446991
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=41700590582184308
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०३/२२/२०७८ १८९ वास सुिवधा भएको शौचालय िनमा�ण उ.स ६,८६० ८९२

०३/२३/२०७८ ४१ म�रण �कृितक �ोत �यव�थापन कलेज किपलाकोट १,८६,२०० २४२०६

०३/२३/२०७८ १७८ ड�फु �त�भ िनमा�ण ३,०५० ३९७

०३/२३/२०७८ १८० सुकेदमार आहाल चौरी �र� रोड �तरो�ित १९,४७० २५३१

०३/२३/२०७८ १८१ �ािमण खानेपानी सेवा िव�तार १,१४५ १४९
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�म भौचर
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=59112041936258641
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=14837032713495892
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=55424874389497070
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=54294928258677491
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=55763547998568298
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=36290865222951335
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=66792186397750201
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=14360818503403207
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=62934202845970565
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=18434071638762356
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=5434971824302005
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=10742729726736051
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=6346629679024831
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=11629524734204219
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=45258927023261063
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https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=71883309709834351
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=34790784306190377
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=18783590313511228
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=56341465831244076
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=63780655109955071
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=49245841902564543
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=9641453811150767
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=22930243236255
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=20621771467300630
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=9229288302644542
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३३ भु�ानीमा मु.अ कर 
मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को िनयम ६(ग) मा ठे�का वा करार अ�तग�तको भु�ानीमा मू.अ.कर रकमको ५०% (२०७८।२।१५ प�चात्
३०%) स�ब��धत राज�व शीष�कमा र बाँक� ७०% स�ब��धत फम�लाई भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले देहायका फम�को भु�ानीमा मू�य अिभवृि�
कर क�ा नगरी पूरै मू.अ.कर फम�लाई नै भु�ानी िदएको दे�खएकोले मू�य अिभवृि� कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� �

काम िनमा�ण�यवसायी/स�लायस� भु�ानी रकम मू.अ.कर रकम

सेनेटरी�याड ख�रद िन�र�मामेिडको स�लायस� १५०९४८७ १७३६५७

गाउँपा�लकािड�जटल �ोफाइल �माट�टेकनेपाल �ा�ल १७९६७०० २०६७००

तारजालीख�रद मेनुका�े� स�लायस� १४९५२७२ १७२०२२

आव�धकयोजना िनमा�ण इ�टे��सभ�टडी ए�ड �रसच� से�टर १४९९५१० १७२५१०

ज�मा ७२४८८९

७२४,८८९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ ढ्ु�ाको �योग 

मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को उपिनयम १७ मा कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� सोही िनयमावलीको अनुसूची ५ र ५(ख) बमो�जमको ढाचाँमा
कर िबजक जारी गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका योजनाह�को लागत अनुमान बनाउँदा देहायबमो�जम हाड�रक का�ने प�रमाण समावेश गरेकोमा
न�स� अनुसार उ� प�रमाणको ५० �ितशतले ह�न आउने प�रमाण लागत अनुमानमा समावेश गरेको छैन । सोही योजनामा ढुङगा सो�लङ, �यािवन, �टोन
मे�सनरी वाल लगायतका संरचना समेत रहेकोले किटङबाट िन�कने ढुङगा उपभो�ा सिमित तथा िनमा�ण �यवसायीले �योग गन� अव�था समेत रहेको छ ।
पा�लकाले नापी गदा� कुनकुन चेनेजमा हाड�रक रहेको छ सो समेत उ�ेख गरेको छैन । �टकचरको काम त�ो बे�टमा रहेको तर हाड�रक किटङको काम
मा�थ�ो बे�टमा रहेकोले ढुवानी िदई सोही योजनामा फुटाइएका हाड�रक �योग गनु�भ�दा खोलाबाट �याई �योग गदा� कम लागत ला�े भएकाले लागत
अनुमान बनाउँदा सो कुरा समावेश नगरेको पा�लकाको भनाई रहेपिन सो कुरा खु�ने �ािव�धक पु��ाई पेश भएको छैन । अत: न�स� अनुसारको प�रमाण
१९१४ घनिमटरमा �योग गरेको ढुङगाको दर �.८४०। ले ह�न आउने �.१६,०७,७६०। िनयिमत गनु�पन� �.

भौ.नं. उपभो�ा सिमित वा िनमा�ण �यवसायी किटङ गरेको
हाड�रक(घ.िम)

�योग गन� स�ने
५०% प�रमाण(घ.िम)

�टकचरको कामको
प�रमाण(घ.िम)

भु�ानी
दर (घ.िम)

रकम

९३,

१९३
अ�धकारी क�सट��सन(महे�वता
टँुिडखेलह� ँद ैह�रहरपुरगढी जोडने सडक)

८००४ ४००२ १९१४
घ.िम.�यािवन

८४० १६०७७६०

१,६०७,७६०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ ठे�कामा �ित�पधा� 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� सीिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाबाट हाड�कपी माफ� त ग�रएका देहायका
�सलब�दी दरभाउप�मा �ित�पधा� कम भएको दे�ख�छ । �ित�पधा� बढाउने गरी ख�रद गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

ख�रद साम�ी लागत अनुमान कवोल अंक बोलप� दता�सं�या घटी(%)

सेनेटरी�याड ख�रद १५२३७६० १५०९४८७ ३ ०.९४

फिन�चरख�रद १९७८००० १९४६४८३ ३ २.२८

जालीख�रद १४९८८९० १४९५२७२ ३ ०.२४

आव�धकयोजना १५३९५४५ १४९९५१० ३ २.६

गाउँपा�व�िच� िनमा�ण १७९९५२५ १७९६००० ३ ०.१५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ फुटवल रंगशाला िनमा�ण 

आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा गाउँपा�लका र �स�धुली थापा जे.भी बीच �.१८९६८२९६।०० मा ठे�का स�झौता भएको स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह�
िन�नानुसार छन्ः
(क) साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६ को उपिनयम ६ मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण�थलको �यव�था नभई बोलप� आ�ान गन� नह�ने
�यव�था छ । पा�लकाले उ� रंगशालाको VIP Stage िनजी ज�गामा पन� गरी लागत अनुमान बनाई सोहीअनुसार ठे�का आ�ान गनु�पूव� उ� ज�गा
पा�लकाको नाममा आइसकेप�चात् वा �यि�गत ज�गाधनीसँग रंगशालालाई ज�गा उपल�ध गराउने �ल�खत सहमित गनु�पन�मा सो नगरी ठे�का गना�ले
िडिपआर बमो�जमको रंगशाला िनमा�ण नभएको दे�ख�छ । बोलप� आ�ान गनु�पूव� िनमा�ण �थल पा�लकाको नाममा नआएस�म ठे�का आ�ान गनु� ह� ँदनै ।
(ख) DPR बमो�जम दि�णतफ�  रा�खएको VIP Stage �यि�गत ज�गामा परेको र सो ज�गामा धानवाली रहेकोले �यि�ले तु��त उपल�ध गराउन नस�ने
साथै DPR बमो�जम उ�रतफ�  रा�खएको Audience stage को Quantity contract BoQ मा नपुग भएको र त�कालै िनजी ज�गा �ा� गन� नसिकने
भएकोले िनमा�ण �यवसायीले िनमा�ण�थलमा िनमा�ण साम�ी राखेको र साइट नपाएको कारणले �ितपूित� माग गरेको ह� ँदा मागबमो�जमको �ितपूित�को रकम
गाउँपा�लकाबाट भु�ानी गदा� पा�लकालाई थप �यभार ह�ने भएकोले दि�णतफ� को VIP Stage उ�रतफ�  �थाना�तरण गन� र उ�रतफ� को Audience

stage लाई BoQ मा उ�े�खत प�रमाणले पु�े भएस�मको िनमा�ण काय� गराउने भनी भे�रयसन आदेश काय�पा�लकाबाट अनुमोदन ह�ने गरी िमित २०७७।६।
५ मा पा�लका �मुखबाट जारी भएको छ । भे�रयसन प�चात् उ� �टेिडयमको संशो�धत लागत अनुमान �.१४७८०४४४।०० कायम भएकोले २२.०८%

भे�रयसन भएको पाइयो । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा �थािनय तहले १५% दे�ख मा�थको भे�रयसन सो िनकायको सव��च काय�कारी
िनकायले जारी गनु�पन� �यव�था छ । ऐनको �यव�था अनु�प सव��च काय�कारी िनकायबाट भे�रयसन जारी ह�नुपद�छ ।

३७ मूल अिभलेख 

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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३८ दोहोरो नाग�रकता 
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 दफा २४(१) मा बै� माफ� त भ�ा
िवतरण गदा� दफा २२ बमो�जम छनौट भएको बै�लाई �थानीय तहले अनुसूची ८ बमो�जम फवा�ड� िफड बमो�जम नाग�रकता न�बर दोहोरो नह�ने गरी िववरण
�दान गनु�पन� �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले तीन वटै चौमा�सक भ�ा बै� माफ� त िवतरण गरेकोमा िन�नानुसार लाभ�ाहीको नाग�रकता न�बर दोहोरो
उ�ेख गरी भ�ा िवतरण गरेको पाइयो । यस स�ब�धमा पा�लकाकाबाट यिकन गनु�पद�छ ।

�स.नं. लि�त समूह दोहोरो नाग�रकता दर भ�ा रकम

१ एकल ६ ८००० ४८०००

२ क वग� ५ १२००० ६००००

३ �ये� अ�य ६८ १२००० ८१६०००

४ �ये� द�लत ३ ८००० २४०००

५ िवधवा १० ८००० ८००००

ज�मा १०२८०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ कोिभड १९ तफ�  
यस वष� पा�लकाले कोिभड १९ िनय��णतफ�  गरेको आ�दानी र खच� देहाय बमो�जम छ ।

आ�दानीको �ोत �ा� रकम खच� शीष�क खच� रकम

गत वष�को अ�या २००३२८१.७४ �वारे��टन हो��ड� से�टर िनमा�ण �यव�थापन ४६४१८६.५

संघीय कोिभड कोषबाट १०००००० आईशोलेसन के�� िनमा�ण �यव�थापन २६००८०

�देश कोिभड कोषबाट ५००००० जनशि� प�रचालन १०४२२३८.४

अ�य �ोतबाट �ा� १०००० औष�ध एवं �वा��य उपकरण तथा साम�ी ख�रद ८६३७९३.३५

अ�य शीष�कमा भएको खच� ५५८१००

बाँक� ३२४८८३.४९

ज�मा ३५१३२८१.७४ ज�मा ३५१३२८१.७४

पा�लकाले यस वष� जनशि� प�रचालनमा सबैभ�दा बढी � १०४२२३८।४० र आईशोलेसन के�� िनमा�ण तथा �यव�थापनमा सबैभ�दा कम �
२६००८०।०० समेत ज�मा � ३१८८३९८।२५ खच� गरेको छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० �धानम��ी रोजगार काय��म 

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवं सामुदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तह िभ� �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 पा�लकाका िविभ� वडाह�मा ज�मा ८९ वटा योजना संचालन गरेको पाइयो ।

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

८९ ६२० १९९०४ १५७९०६०० ९८४२७६२.१८ १००% ८६.११

४१ १०७ २०७८-३-१ गाई ख�रद 

लागतमा साझेदारीमा गाई �व��न काय��म अ�तरगत प�चक�या गाईपालन कृषक समुहलाइ १२ वटा गाई ख�रदवापत � १०८०००० भु�ानी भएकोको
पाइयो।सव ैगाईह� मकवानपुर गिढ गापाबाट ख�रद भएको र ढुवानीका लािग ६ वटा वोलेरोको �योग गरी कुल ९०००० खच� लेखेको पाइयो। िहउदमा नै
गाई ख�रद गरी मदन भ�डारी राजमाग�को छोटो �टबाट �याउनुपन�मा आ�थ�क वष�को अ��तम असारमा ख�रद ग�र तराइको लामो �टबाट ढुवानी गरेको
पाइयो। साथै सबै गाईह�लाइ ठुलो सवारीमा हालेर ढुवानी गदा� कम खच� ला�े अव�था रहदापिन ढुवानी खच�मा िमत�यियता नअपनाइ ६ वटा साना
सवारीमा २/२ वटा मा� गाई राखी �याउदा ढुवानी लागत बढेको अव�था छ। तसथ� ख�रद समयमा नै गरी लागत लगायत ढुवानी खच�मा िमत�यियता कायम
गन�तफ�  काया�लयले/स�ब��धत शाखाले �यान िदनुपछ� । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४२ २१७ २०७८-३-२३ सेनेेटरी �याड ख�रद 

सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाइ िनशु�क �पमा िवतरणका लािग गाँउपा�लकाले यस आवमा िन�रजामा मेिडको स�लायस�वाट भौ न
२१७/०७८/३/२३ माफ� त २५३९६ वटा सेनेट�र �याड ख�रद गरी सो वापत � १५०९४८७।४४ भु�ानी भएको पाइयो। छा�ाह�को �वा��य
स�वेदनिशलतासँग जोिडएको य�तो ख�रद काय� आ�थ�क वष�को सु�मा नै गरी िव�ालयको मागको आधारमा िवतरणको �यव�था िमलाउनुपन�मा आ�थ�क
वष�को अ��यमा ख�रद गरेको पाइयो।पा�लकाले �याडको सुरि�त भ�डारण गरी िव�ालयको माग वमो�जम िनकासा िदनेर िवतरणको अिभलेख राखे
नराखेको स�व�धमा अनुगमन गन� र वषा��तमा रहेको मौ�दातका आधारमा नै आगामी आ वका लािग आव�यक प�रमाणको यिकन गरी आव�यक प�रमाणमा
मा� ख�रद गन� �यव�था िमलाउनुपछ� ।

४३ २८२ नगद सहभािगता नभएको 
वडा न ७ उपभो�ा सिमितलाई वाटो मम�त वापत लागत अनुमान १३५८११।०५ म�ये गाउँपा�लकाबाट � १२०००० भु�ानी र अ� रकम उपभो�ाको
नगद सहभािगता ह�ने भिनएकोमा ज�मा � १२०८५३।५ वरावरको मा� िवल �ा� भएकोले पाइएकाले यस योजनामा उपभो�ा सिमितको नगद सहभािगता
गरेको दे�खएन ।

४४ २०८ २०७८-३-२३ बा�ा ख�रद 

व�ण वा�ा पकेट समुहलाइ खोर सुधार र उ�त वा�पालानका लागी रकम भु�ानी । १७ वटा वा�ाह� िविभ� ठाउवाट ख�रद गरी िवतरण भएकोमा
ज�मा १ वटा वा�ाको मा� भेटेरीनरी जाँच गरेको �माणप� पेश भएको पाइयो। अ� १६ वटा वा�नाह�को जाँच गरी �माणप� पेश नभएकाले ख�रदको
समयमा ती वा�नाह� �व�थ नै �थए भ�ेमा िव�व�त ह�ने आधार रहेन। तसथ� ख�रद गनु�भ�दा अगािड अिनवाय� �पमा �वा��य जाँचगरी �व�थ �मािणत
भएका बा�ाह� मा� ख�रद गनु�पछ� ।

४५ २७ फोटोकपी िबल 

सवारी साधन डेकारेशनको खच� रकम भु�ानीको लािग िशखर कार डेकोरले २ वटा िवलको छाँयाकिप मा�पेश गरेकोले स�कल िवलह� पेश गनु�पन� ।
१९२,१००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४६ ६८ २०७७-१२-३० सामा�जक लेखापरी�ण 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं. २.७.१३.१० अनुसार िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान अ�तग�त सामा�जक
परी�ण तथा आ�थ�क लेखापरी�णको लािग आधारभूत र मा�यिमक तहलाई �ित िव�ालय �मशः �.१००००।०० र �.१५०००।०० दरले वािष�क�पमा
एकमु� अनुदान उपल�ध ह�ने �यव�था छ। लेखापरी�णको लािग ८ वटा मा�यिमक तहलाई िव�ालयलाई �.१५ हजार र ४० वटा आधारभूत िव�ालयलाई
�.१० हजारका दरले िनकासा उपल�ध गराएकोमा तप�सलका िव�ालयले आ. व. २०७६।७७ को सामा�जक लेखापरी�ण �ितवेदन पेस गरेको छैन ।
लेखापरी�णको लािग उपल�ध गराएको रकमबाट लेखापरी�ण गराएको पाइएन । यसरी लेखापरी�ण �ितवेदन पेस नगरेका िव�ालयले सामा�जक
लेखापरी�ण गराएको �ितवेदन पेस गनु�पन� �.

�स. नं. िव�ालयको नाम रकम

१ आधारभूत िव�ालय भोगटेनी १००००

२ आधारभूत िव�ालय पा��ेखोला १००००

३ कुशे�वर मा.िव. नकली १५०००

ज�मा ३५०००

३५,०००

४७ १७ २०७७-८-१२ बुक कन�र 
िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका ०७७।७८ को ि�याकलाप नं. २.७.१३.३ मा IEMIS को आधारमा िव�ाथ� सं�या यिकन गरी
��येक सामुदाियक िव�ालयको वाल िवकास क�ामा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.५००।, क�ा १ Portfolio समेत �.१००, आधारभूत तह (क�ा १—

५) मा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.१५०।, आधारभूत तह (क�ा ६—८) मा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.२००।, मा�यिमक तह (क�ा ९—१०)मा
अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.२००। र मा�यिमक तह (क�ा ११—१२) मा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.२५०। का दरले िश�ण �सकाई साम�ी बुक कन�र
अनुदान िनकासा िदने �यव�था । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ४८ िव�ालय रहेका छन् । गाउँपा�लकाले IEMIS को आधारमा िव�ाथ� स�या यिकन गरी
काया��वयन पु��तकामा उ�े�खत बुक कन�र अनुदान वापत भौ. नं. १७ िमित २०७८।८।१२ बाट एकमु� �.२९८३२५०।०० िनकासा िदएकोमा देहायका
िव�ालयका खातामा IEMIS Data को िव�ाथ� सं�या भ�दा बढी सं�या देखाई �.११६३५०।०० बढी िनकासा िदएको छ । IEMIS मा समावेश नभएको

११६,३५०

�म भौचर
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भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िव�ाथ�को नाममा बुक कन�र वापतको बढी िनकासा भएको दे�खएकोले स�ब��धत िव�ालयबाट उ� रकम िफता� �ा� गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला
गनु�पन� �.

�स.नं. िव�ालयको नाम ह�नुपन� िनकासा बढी िनकासा

१ BASIC SCHOOL KUDULE MAURIDAMAR 24750 24850 100

२ Gyanodaya Basic School Sirthauli 53800 54100 300

३ Bhumeshwori Basic School Sunkhanitar 22650 23150 500

४ Janata Basic School Athuwa 8350 8850 500

५ Panchakanya Basic School 21100 22300 1200

६ Chachulaidevi Basic School 6900 9550 2650

७ Basic Schol Lahare Maisthan 5500 9000 3500

८ Kali Devi Basic School Dadhimar 20300 24150 3850

० Basic School Lamidamar 12350 16250 3900

१० Janasahabhagita Basic School Chaukitar 24000 28300 4300

११ Sukeswar Basic School Chanute 35000 39300 4300

१२ Namuna Basic School Kapilakot 8050 12900 4850

१३ Janasakhar Basic School Salubhanjyang 2800 8850 6050

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१४ Basic school Khalanga 23500 30700 7200

१५ Basic school tallo khanjani Ghata 24750 33150 8400

१६ Basic School Bhutaha 3400 12250 8850

12 Janajyoti Basic School Barun 13300 22500 9200

27 Balsakshar Basic School Mungredobhan 42800 55600 12800

30 Basic School Madhubani 19550 32900 13350

13 Prangbo Samajkalyan Basic School Barun 11800 32350 20550

ज�मा 384650 501000 116350

४८ १७ २०७७-८-१२ दोहोरो िनकासा 
िव�ालय �े� िवकास काय��म काया��वयन पु��तका ०७७।७८ को ि�याकलाप नं. २.७.१३.३ मा IEMIS को आधारमा िव�ाथ� सं�या यिकन गरी
��येक सामुदाियक िव�ालयको वाल िवकास क�ामा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.५००।, क�ा १ Portfolio समेत �.१००, आधारभूत तह (क�ा १—

५) मा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.१५०।, आधारभूत तह (क�ा ६—८) मा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.२००।, मा�यिमक तह (क�ा ९—१०)मा
अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.२००। र मा�यिमक तह (क�ा ११—१२) मा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.२५०। र OJT �यव�थापनका लािग क�ा ९-१२
मा अ�ययनरत �ित िव�ाथ� �.१५०००।०० दरले िश�ण �सकाई साम�ी अनुदान िनकासा िदने �यव�था । यस गाउँपा�लका अ�तग�त किपलाकोट
मा�यिमक िव�ालय छाप महे�वतामा क�ा ९ दे�ख १२ क�ास�म अ�ययनरत ८९ िव�ाथ�ह�लाई OJT �यव�थापन वापत �ित िव�ाथ� �.१५०००।००
को दरले �.१३३५०००।०० िनकासा िदएकोमा पुनः बुक कन�र वापत �.१००२५०।०० िनकासा िदएको छ । OJT �यव�थापनको लािग िनकासा िदइ
सकेपिछ पुनः सोही िव�ाथ�को नाममा बुक कन�र वापतको दोहोरो िनकासा भएको दे�खएकोले स�ब��धत िव�ालयबाट उ� रकम िफता� �ा� गरी संघीय
संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �.

१००,२५०

४९ ६८ २०७७-१२-३० िव�ालय सुधार योजना (SIP) २२५,०००

�म भौचर
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काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं. २.७.१३.१० अनुसार िव�ालय स�ालन तथा �यव�थापन अनुदान अ�तग�त िव�ालय
सुधार योजना (SIP) को लािग आधारभूत र मा�यिमक तहलाई �ित िव�ालय �मशः �.१५०००।०० र �.२००००।०० दरले वािष�क �पमा एकमु�
अनुदान उपल�ध ह�ने �यव�था छ । लेखापरी�णको लािग ८ वटा मा�यिमक िव�ालयलाई �.२० हजार र ४० वटा आधारभूत िव�ालयलाई �.१५
हजारका दरले भौ.नं. ६८ िमित २०६८।१२।३० बाट एकमु� �.७६००००।०० िनकासा उपल�ध गराएकोमा तप�सलका िव�लयले िव�ालय सुधार
योजना पेस गरेको छैन । लेखापरी�णको लािग उपल�ध गराएको रकमबाट िव�ालय सुधार योजना गराएको पाईएन । यसरी िव�ालय सुधार योजना पेस
नगरेका िव�ालयले सुधार योजना पेस गनु�पन� �.

�स. नं. िव�ालयको नाम रकम

१ �ीआधारभूत िव�ालय मधुवनी १५०००

२ �ी �सज�न�सल आ.िव. सखौरी १५०००

३ �ी�ानोदय आ.िव. �सथ�ली १५०००

४ �ीबाल सा�र आ.िव मुङ�ेदोभान १५०००

५ �ीआधारभूत िव�ालय भोगटेनी १५०००

६ �ी जन�योित आ.िव. िशखरडाँडा १५०००

७ �ीआधारभूत िव�ालय पा��ेखोला १५०००

८ �ी चचुलाईदेवी आ.िव. �स�दरुे दोभान १५०००

९ �ी कुशे�वर मा.िव. नकली २००००

१० �ी जन�योित आ.िव. ब�ण �सरटोल १५०००

�म भौचर
न�बर
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११ �ी �ा�बो समाजक�याण आ.िव. ब�ण १५०००

१२ �ी जनजागृती आ.िव. मथौली १५०००

१३ �ीआधारभूत िव�ालय ठूलीनेटो १५०००

१४ �ी मा.िव. ठूलीदमार आँपचौर २००००

१५ �ी आ.िव कुडुले मौ�रदमार १५०००

१६ �ी जनसा�र आ.िव. सालुभ��याङ १५०००

१७ �ीआधारभूत िव�ालय भालुवाटार १५०००

ज�मा २२५०००

५० ६८ २०७७-१२-३० इ�टरनेट जडान 

काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को ि�याकलाप नं. २.७.१३.१० अनुसार मा�यिमक िव�ालयमा ई�टरनेट जडान तथा स�ालन खच�को लािग
मा�यिमक तहलाई �ित िव�ालय �.१२०००।०० दरले वािष�क �पमा एकमु� अनुदान उपल�ध ह�ने �यव�था छ । �प�तै ि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 भौ.नं. ६८ िमित
२०७७।१२।३० बाट ८ मा�यिमक िव�ालयलाई �.९६०००।०० र �य�तै कोिभडका कारण उ�प� प�र��थितमा �सकाइ सहजीकरणका लािग ४०
आधारभूत िव�ालयह�लाई इ�टरनेटको मा�यमबाट िश�ण साम�ीह� खोजी गन� भौ.नं.९८ िमित २०७८।२।४ बाट �ित िव�ालय �.१२०००।०० का
दरले �.४८००००।०० एकमु� इ�टरनेट जडान तथा स�ालन खच� वापत रकम उपल�ध गराईएकोमा ई�टरनेट जडान गरेको �माण तथा िबल भरपाई
पेस गरेको छैन । इ�टरनेट जडान तथा स�ालनमा भएको खच�को �माण पेस गनु�पन� �.

५७६,०००
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५१ ९८ २०७८-२-४ बढी िनकासा 
िव�ालय स�ार स�ालीकरण काय�िव�ध, २०७७ अनुसार कोिभडका कारणले िव�ालयमा ��य� उप��थितमा पठनपाठनमा अवरोध आएकले िव�ालयका
क�ा ४ दे�ख १२ स�मका िव�ाथ�लाई िव�ालयको स�ार स�ालमा आव� गद� िश�क िव�ाथ�बीच अ�तरि�या गन� वातावरण तयार गरी िश�ण �सकाइ
िनर�तरता िदने काय��म �लोजर यजुर �ुप पाठशाला स�ालन गन� IEMIS डाटा अनुसार �ित िव�ाथ� मा�सक �.१२५ का दरले ३ मिहनाको रकम
�.१६९५७५०।०० र आधारभूत �वा��य सुर�ा साम�ी �यव�थापननका लािग मा�क, सेिनटाइजर, सावुन ज�ता आधारभूत �वा��य साम�ीह�
�यव�थापनको लािग पूव� �ाथिमकदे�ख क�ा १२ स�मका िव�ाथ�लाई �ित िव�ाथ� �.२००।०० का दरले �.१५७११००।०० भौचर न�बर ९८ िमित
२०७८।२।४ बाट एकमु� िनकासा गरेकोमा देहायका िव�ालयका खातामा IEMIS Data को िव�ाथ� सं�या भ�दा बढी सं�या देखाई �.१०२५७५।००
बढी िनकासा िदएको छ । IEMIS मा समावेश नभएको िव�ाथ�को नाममा �लोजर यजुर �ुप र �वा��य साम�ी �यव�थापन वापतको बढी िनकासा भएको
दे�खएकोले स�ब��धत िव�ालयबाट उ� रकम िफता� �ा� गरी संघीय संिचतकोषमा दा�खला गनु�पन� �. १०२५७५

�सन िव�ालयको नाम �लोजर यजुर �ुप �वा��य साम�ी�यव�थापन ज�मा

ह�नुपन� िनकासा बढी
िनकासा

ह�नुपन� िनकासा बढी
िनकासा

1 Basic school Khalanga 9375 21750 12375 18800 25600 6800 19175

2 Basic School Deurali 36750 45750 9000 42600 47400 4800 13800

3 SECONDARY SCHOOL MARIN
KHAYARSAL

249000 256750 7750 7750

4 Prangbo Samajkalyan Basic School Barun 0 6750 6750 12000 20000 8000 14750

5 Churemata Basic School 0 2625 2625 8000 8600 600 3225

6 Baruneshwar secondary School Barun Sisneri 96750 98250 1500 76000 76800 800 2300

7 Bhumeshwori Basic School Sunkhanitar 29625 31125 1500 22400 23200 800 2300

8 Panchakanya Basic School 10500 11625 1125 18200 19000 800 1925

१०२,५७५
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9 Gaurisankar Secondary School Jayamangal 148500 149625 1125 97600 97800 200 1325

10 Kusheswor secondary school nakali 109125 110250 1125 83600 83800 200 1325

11 Balsakshar Basic School Mungredobhan 45375 46125 750 45600 53000 7400 8150

12 Basic school tallo khanjani Ghata 37500 38250 750 27200 30200 3000 3750

13 Basic School Madhubani 10500 10500 0 22200 28600 6400 6400

14 Basic School Bhutaha 0 0 0 3600 6600 3000 3000

15 Janasakhar Basic School Salubhanjyang 0 0 0 2800 5800 3000 3000

16 Basic School Lamidamar 9750 9750 0 13800 16400 2600 2600

17 Namuna Basic School Kapilakot 6375 6375 0 9400 11400 2000 2000

18 Basic School Bhudiphora 12000 12000 0 15000 16600 1600 1600

19 Janajyoti Basic School Barun 0 0 0 14000 15200 1200 1200

20 Chachulaidevi Basic School 6750 6750 0 8000 9000 1000 1000

21 Sukeswar Basic School Chanute 35625 35625 0 38200 39200 1000 1000

22 Kali Devi Basic School Dadhimar 9375 9375 0 19000 19800 800 800

23 secondary school Kartike 87750 87750 0 77800 78000 200 200

कुल ज�मा 102575
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५२ औष�ध ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम १(क) मा िबस 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 �यव�था छ । तर �थानीय तहह�ले उ� �ि�यावेगर �.२६६१८१२।
०० का औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छन्ः

ख�रद गरेका उ� औष�ध कुन औष�ध क�पनीबाट उ�पादन भएको हो र सोको मू�य राि�� य प�पि�कामा �काशन समेत भएको नदे�खएको ।
आपूित� ह�ने औष�ध ड�लु.एच.ओ. सिटफइड 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 तथा उ� औष�ध िब��को लािग होइन खुलाएको �माण समावेश नभएको ।
आपूित� भएका औष�ध एवं स�ज�कल समान �टोर दा�खला ह�नुअिघ �पेशीिफकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औष�धको गुण�तर र
�याद स�ब�धमा यिकन गन� सिकएन ।
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको
। औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको।
औष�धको �ज�सी िकतावमा आ�दानी बाँ�दा ख�रद गरेको र �ज�ाबाट ह�ता�तरण भई आएको खु�ने गरी �यव��थत �पमा आ�दानी बाँ�ने नगरेको
। औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको।

तसथ� औष�धको ख�रद, आपूित�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको
नभएको यिकन 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 �ज�सी अिभलेख �यव��थत गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।
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५३ लागत साझेदारीमा गाईभ�सी �व��न काय��म
लागत साझेदारीमा पशुप�छी �व��न काय��म काय�स�चालन �कृया स�ब�धी माग�दश�न, २०७७ अनुसार पा�लकाले कृषक र पा�लकाको लागत साझेदारीमा उ�
काय��मह� स�ालन गरेको छ । अनुसूची २ बमो�जम कृषकह�ले काय�योजना पेस गरी सोही आधारमा कृषक छनौट भई सोही अनु�प पा�लका र कृषकबीच स�झौता
गरेको स�ब�धमा दे�खएका �यहोराह� देहायबमो�जम छन्ः

कृषक अनुदान काय�योजनामा पेश
रकम (गाई ख�रद

गनु�पन�)

काय�योजनामा पेश
रकम (गोठ सुधार

वापत )

पेश भएका
कागजात

प�चक�या गाईपालन कृषक
समूह

लागत साझेदारीमा गाई �व��न
काय��म

१०८०००० ६९०००० १०८००००

िदयालो सेवा सामुदाियक
सं�था

लागत साझेदारीमा भ�सी �व��न
काय��म

६००००० ७५६००
गोठ सुधार

४४८८०० औजार
औष�ध घाँसको

िवउिवजन

६०००००

फूलवारी गाईपालन कृषक
समूह

लागत साझेदारीमा गाई �व��न
काय��म

१८००००० ११५०००० १८०००००

म�रण गाईपालन कृिष फम� लागत सा�ेदारीमा गाई �व��न
काय��म

१८००००० ११�०००० १८०००००

ज�मा �२�०००० ३�१४४०० �२�००००

५३.१ कृषक समूहलाई भु�ानी िदएप�चात समूहले कुनै �यावसाियक फम�बाट गाईभ�सी ख�रद नगरी िविभ� �यि�बाट ख�रद गरेको भपा�इ संल� रहेको पाइयो ।
िविभ� �यि�ह�बाट लोकल भ�सी, जस� तथा होले��टन गाई ख�रद गदा� कुनै �पेिशिफकेसन तथा लागत अनुमान बनाई सोहीअनु�प ख�रद गरेको पाइएन
। िविभ� �यि�ह�बाट ख�रद गदा� उ� गाईभ�सी �व��य भए नभएको स�ब�धमा यिकन गन� स�ने अव�था रहेन ।
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५३.२ लागत साझेदारीका काय��ममा पा�लकाले गाई तथा भ�सीह� ख�रद गन�का लािग रकम उपल�ध गराउने र गोठ सुधारका लािग ला�े रकम भने स�ब��धत
कृषकले �यहोन� गरी िविभ� कृषक समूहसँग िविभ� िमितमा स�झौता गरेको पाइयो । लेखापरी�णको �ममा �े�ता परी�ण गदा� कृषक समूहले गाई तथा
भैसीह� ख�रद र ढुवानी गरेका िवल तथा सोलाई �मािणत गन� कागजात मा� पेश भएको छ। कृषकले पेश गरेको ��ताव अनुसार गोठ सुधारका लािग
कृषकले �यहोनु�पन� कामको पा�लकाले लागत अनुमान बनाई सोही अनु�प काय�स�प� �ितवेदन पेस गरेको पाइएन । ��ताव अनु�प गोठ सुधारको
काय�स�प� �ितवेदन पेस ह�नुपन� �.

३,५१४,४००

५३.३ लागत साझेदारीमा पशुपं�ी �व��न काय��म काय�स�चालन �कृया स�ब�धी माग�दश�न, २०७७ मा अनुसूची ७ मा उ�ेख भएका पशु ख�रद गनु�पन� �यव�था
छ । उ� अनुसूचीमा लागत साझेदारीमा भ�सीपालन �व��न काय��ममा कृषकले मुरा� वा मुरा��स भ�सी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । उ� काय��मका लािग
िदयालो सेवा सामुदाियक सं�था र पा�लकाबीच �.६ लाख पा�लकाबाट �थानीय जातका भ�सी ख�रदका लािग कृषक समूहलाई उपल�ध गराउने गरी
स�झौता गरेको र सोही अनु�प �थानीय जातका ६ वटा भ�सी ६ �यि�बाट ख�रद गरी �याइएको भपा�ई पेश भएको छ । माग�दश�नको उ�े�य अनु�प मुरा� वा
मुरा��स भ�सी ख�रद ह�नुपन�मा सो ख�रद नगरी �थानीय जातका भ�सी ख�रद गरेको िनयमस�मत नदे�खएको �

६००,०००

५४ १८८ २०७८-३-२३ कृिष कजा� 
पा�लकाले कृषकलाई सह��लयतपूण� कृिष कजा� �वाहका लािग सह��लयतपूण� कृिष कजा� �वाह काय�िव�ध, २०७८ जारी गरेको छ । उ� काय�िव�धमा
गाउँपा�लकाको कृिष तथा पशुप�छी िवकास शाखाले गाउँपा�लका िभ� रहेका सह��लयतपूण� कृिष कजा� �ा� गरी कृिष उ�म गन� ई�छुक कृषकह�को लगत
अनुसूची १ को ढाचाँमा संकलन गन�, कृषकको वग�करण गन�, काय��मका काया��वयनका लािग �यावसाियक योजना माग गन� र फम� वा समूहले �यवसाय
स�चालनको लािग गाउँपा�लकाबाट सह��लयतपूण� कृिष कजा� �ा� गन� क��तमा २५% �वलगानी गन� �ितव�ता सिहत अनुसूची २ को ढाचाँमा �यावसाियक
योजना पेश गनु�पन� �यव�था छ । िनद�शक सिमितले ��तािवत योजनाह�को मू�याङकन गरी उपय�ु योजना �वीकृत गन� समेत उ�ेख छ । साथै प�र�छेद
४ मा िनद�शक सिमितबाट �वीकृत �यावसाियक योजना काया��वयनका लािग स�ब��धत फम�, समूह वा वेरोजगार कृषकह�लाई तोिकएको सहकारी माफ� त
�यवसायको �कृित हेरी अ�य�को �सफा�रशमा िनजी फम� तथा �यि�को हकमा बढीमा � १ लाखस�म र समूहको हकमा सद�य सं�या समेतको आधारमा
बढीमा � ३ लाखस�म सह��लयतपूण� कजा��वाह ह�ने र कजा�को �याजदर २% ह�ने, उ� �याज सहकारीले �ा� गन�, बढीमा २ वष�का लािग कजा��वाह
गन�स�ने �यव�था छ । सहकारी र गाउँपा�लका बीच भएको स�झौतामा सहकारीले कृषकबाट २% स�म �याज असुल गरी सहकारीको �शासिनक खच�को
�पमा �योग गन� पाउने र कजा��वाह गदा� अ�धकतम २ वष� िभ� कजा� असुल ह�ने �यव�था सहकारीले गन� गरी स�झौता भएको छ । गाउँपा�लकाको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�सफा�रश बमो�जम कजा� �वाह गनु�पन� समेत स�झौतामा उ�ेख छ । पा�लकाले देहायका ३ वटा सहकारीको खातामा भौचर न�वर १८८/ २०७८।३।२३
बाट �.१०५०००००।०० ज�मा गरेको छ ।

सहकारीको नाम रकम

ठाकुरे�वर साना िकसान कृिष सहकारी सं�था ३८०००००

किपलाकोट साना िकसान कृिष सहकारी सं�था ३३०००००

साहास लघुउ�म कृिष सहकारी सं�था ३४०००००

ज�मा १०५००००

पिहला कृिष कजा��वाह गन� कृषक छनौट गरी उ� सहकारीको खातामा रकम ज�मा गनु�पन�मा ५ मिहनाअिघ नै कजा�को रकम सहकारीको खातामा ज�मा
गरी कृषक २०७८ मं�सरमा छनौट गरेको पाइयो । िनद�शक सिमितको २०७८।८।१९ मा बैठक बसी २०७८।४।२८ गते सह��लयतपूण� कृिष कजा� �वाहको
लािग सहभािग ह�न ��तावना पेश गन� सूचना अनुसार ११४ वटा कृिष फम� तथा �यि�ह�को �यावसाियक योजना �वीकृत गरेको पाइयो । उ�
िनण�यअनुसार सहकारीले के कित दरमा कजा��वाह गरायो सो िववरण पेश भएन । गाउँपा�लकाले उ� कजा� कुनकुन कृषकह�लाई िदइयो सोको �यव��थत
अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले कजा�को �यव��थत अिभलेख राखी समय समयमा �वाह गरेको कजा�को सही सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा
अनुगमन गनु�पद�छ । 

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५५ बढी दरमा ख�रद 

पा�लकाले आ�थ�क वष� २०७७।७८ का लािग पा�लका दररेट �वीकृत गरेको छ । पा�लकामा ख�रद ह�ने साम�ीह� पा�लका दररेटमा नब�ने गरी ख�रद
गनु�पन�मा देहायका आपूत�कबाट फलफुल िव�वा ख�रद गदा� पा�लकाको �वीकृत दर भ�दा बढी दरमा ख�रद ग�र बढी भु�ानी िदएको देहायबमो�जमको रकम
असुल ह�नुपन� �

भौ.न आपूत�क काम पा�लका दर भु�ानी दर बढी दर प�रमाण बढी भु�ानी

२०६ क�दन फलफुल तथा नस�री बाट ख�रद अ�वा ६० १२५ ६५ ३०० १९५००

२०६ क�दन फलफुल तथा नस�री बाट ख�रद �खकटहर ६० १२५ ६५ ३०० १९५००

ज�मा ३९०००

३९,०००

५६ १८८ २०७८-३-२३ एकै कृषकलाई दोहोरो सुिवधा 
पा�लकाले भौचर नं. १८८।२०७८।३।२३ बाट िविभ� १६ कृषकलाई � १४ लाख अनुदान उपल�ध गराएको पाइयो । उ� अनुदान �लएका कृषकलाई
पुन: सह��लयत कजा� उपल�ध गराउने भनी िमित २०७८।८।१९ मा िनण�य भएको छ । यसरी पटकपटक एकै वष�को एउटै फम�लाई अनुदान तथा
सह��लयतपूण� कजा� उपल�ध गराएको पाइयो । अनुदानमा सव ैनाग�रक तथा लि�त समूहलाई समान अवसर �ा� ह�नुपन�मा सो अवसरबाट व��त गरेको
पाइयो । साथै अनुदान िवतरणमा सबै कृषकको सहज पह� ँच तथा उपल�धता बढाउन एकै कृषक नदोहो�रने गरी अुनदान िवतरण गनु�पद�छ ।

नाम अनुदान रकम

नमूना बा�ा फाम� २०००००

कुसुम पो�टी फाम� ५००००

माझी कृिष तथा पशुप�छी फम� ५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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अमृत कुखुरा फाम� १५००००

प�चक�या भ�सी फम� ५००००

आधुिनक फूलवारी कृिष तथा पशुप�छी फम� ५००००

खुसी कुखुरा पालना फम� ५००००

�वाधीन कृिष तथा पशुप�छी फम� ५००००

िमलन कृिष तथा पशुप�छी फम� १०००००

िवनोद बंगुर फम� ५००००

देवजोर बह�उ�े�य कृिष तथा पशुप�छी फाम� १०००००

दाजुभाई �यवसाियक तरकारी फाम� १०००००

ज�मा १००००००

५७ २३ २०७७-६-१ बढी �ेड भु�ानी 
२०५७/४/१ अगािड �थायी िनयिु� पाएका �ािव�धक कम�चारीको हकमा मा� थप २ �ािव�धक �ेड पाउने �यव�था रहेकोमा २०५९/५/२९ मा �थायी
िनयिु� �ा� भि� �याङतान (�स.अ. न.िम.पाँचौ) लाई �ावन र भा� मिहनाको तलब भ�ा भु�ानी गदा� थप २ �ािव�धक �ेड सिहतको रकम भु�ानी
भएको पाइयो । जसले गदा� संचयकोषमा थप भएको रकम सिहत �ितमिहना २०६८ का दरले २ मिहनाको �. ४१३६। बढी भु�ानी भएको रकम असुल
गनु�पन� �.

४,१३६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५८ 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
�.९०००००।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।

भौ. नं./ िमित िववरण भु�ानी पाउने रकम

०८१/०७७/०७/२६ �ज�सी स�ब�धी स�टवेयर साईिन� टे�नोलोजी �ा. �ल. ३५००००

०८२/०७८/१/८ राज�व �यव�थापन स�टवेयर वेभ हाउस नेपाल �ा. �ल. ४५००००

१२९/०७८/३/१५ योजना स�ब�धी स�टवेयर कोड� ेन वेभ डेभलेपमे�ट से�टर ४५००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५९ 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, �.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 एकपटक भ�दा बढी
सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका साम�ी ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध अवल�वन नगरी िन�नानुसार
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।

भु�ानी पाउनेको काम रकम

सफल नेपाल अफसेट ६०९८५५

एस.एस. फिन�चर १३३३३५४

खुशी बु�स ए�ड �टेशनरी ८९९८७०

एच. िप. क��यटुर ११०४४३३

�े� बायोमेिडक ल ७७३२०७

कु�दन फलफुल नस�री ७७८८००

अित�थ फम� ए�ड ट� ेड ५७११५८.५

�स�पानी ट� ेड ५३२८५१.५

ज�मा ६६०३५२९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६० स�कल िवल पेश 

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 देहायका भौचरबाट देहायका आपूत�कलाई भु�ानी िदँदा स�कल िबल संल� नगरी भु�ानी िदएकोले
स�कल िवल पेश गनु�पन� �

भौ.न आपूत�क वापत रकम

६३ बिद�वास स�ज�कल हाउस कोिभड िनय��ण स�ब�धी साम�ी ख�रद ५२०००

८१ साइिनङ टे�नोलोजी �ज�सी तथा योजना स�टवेयर ३५००००

ज�मा ४०२०००

४०२,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ बढी दरमा भु�ानी 
म�रण गाउँपा�लकाको आ�थ�क काय�स�चालन िनद�िशका, २०७६ को दफा १२ मा जुनसुकै �कारको ता�लम तथा गो�ीको सहभागीलाई �ितिदन ३००।
का दरले सहभागी भ�ा उपल�ध गराउने �यव�था छ । पा�लकाबाट स�ा�लत देहायका काय��ममा सहभागी भ�ा भु�ानी िदँदा उ� िनद�िशका भ�दा बढी
भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी रकम असुल ह�नुपन� �

भौन काय��म सहभागी
सं�या

पा�लका
दर

भु�ानी ह�नुपन�
रकम

भु�ानी
रकम

बढी
भु�ानी

१९६ लागत साझेदारीमा गाई �वध�न काय��म ३० ३०० ९००० १२००० ३०००

४९६ कानुनी परामश� स�ब�धी अिभमु�खकरण काय��म २ िदने
काय��म

४८ ६०० २८८०० ४६००० १७२००

ज�मा २०२००

२०,२००

६२ रीतपूव�क कर िवजक 

मू�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०५३ को उपिनयम १७ मा कुनै व�तु वा सेवा आपूित� गदा� सोही िनयमावलीको अनुसूची ५ र ५(ख) बमो�जमको ढाचाँमा
कर िबजक जारी गनु�पन� �यव�था छ । देहायका उपभो�ा सिमितले पेश गरेका िवल परी�ण गदा� िवजकमा िवजक नं उ�ेख नभएका तथा हातले िवजक नं
उ�ेख गरेको पाइयो । रीतपूव�क कर िवजक जारी गरेको नपाइएकोले देहायका िवजकह�को कर समायोजन �माण पेश ह�नुपन� अ�यथा असुल ह�नुपन� �

भौ.नं. उपभो�ा सिमित िनमा�ण �यवसायी िबजक नं िवजक िमित रकम मू.अ कर

६ वडा नं १ अ�तग�त रहेका अित आव�यक सडक मम�त म�रणक�सट��सन २ २०७७।७।२५ १७३३९८ १९९४८

१९ द�ध मोटरबाटो �नतरो�ती म�रण क�सट��सन ४ २०७७।९।८ १२०८५३ १३९०८

२८ वडा नं २ अ�तग�त रहेका अित आव�यक सडक मम�त म�रण क�सट��सन ५ २०७७।९।१७ ५३४८०६ ६१५२६

६३९,८८२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३३ �समलटार माझगाउँ मोटरबाटो िनमा�ण म�रण क�सट��सन ८ २०७७।१०।८ ११०७१७ १२७३७

४१ बेलपानी हङसपूर भटमासे सडक िनमा�ण तथा मम�त म�रण क�सट��सन ११ २०७७।१०।२१ ३२०१९६ ३६८३६

४३ NTC टावर मोटरबाटो िनमा�ण म�रण क�सट��सन ७ २०७७।९।२८ ११३६१० १३०७०

६१ खेल मैदान िनमा�ण �सथ�ली म�रण क�सट��सन १५ २०७७।१२।३ ३१५२२४ ३६२६१

५५ वडा नं ७ को स�पूण� बाटो मम�त म�रण क�सट��सन १२ २०७७।१०।२२ ३८४३२३ ४४२१३

५३ सुङगुरे ह� ँद ैसुङगरेफेदी सडक िनमा�ण म�रण क�सट��सन १४ २०७७।११।२२ ३२०३५५ ३६८५५

७८ ते�नी �सचाँइ पशुपित हाड�वेयर १८४ २०७७।११।२४ २३८१०५ २७३९२

१०६ आपँदमार चुवाटेतीनदोभान वाइवाटार मोटरबाटो म�रण क�सट��सन २१ २०७८।२।२७ २४७९४४ २८५२४

१६९ मादले ओदाने रैका मोटरबाटो म�रण क�सट��सन २५ २०७८।३।९ ३०२२५८ ३४८८८

८ खलङगा वेतपानी खेलमैदान म�रण क�सट��सन १७ २०७८।१।१९ ५९३७६९ ६८३०९

१४ मुङ�े �सथ�ली भदौरे माखुटार खो�माडाडाँ सडक म�रण क�सट��सन २७ २०७८।३।१२ ९५८०१४ ११०२१४

१० ते�नी दे�ख टुिडँखेल ह�द ैह�रहरपुरगढी जा�ने सडक म�रण क�सट��सन ३५ २०७८।३।२१ ८२७५२१ ९५२०१

ज�मा ६३९८८२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ ४५ २०७७-११-५ साहास कृिष सहकारी 
साहास कृिष सहकारीका ८ वटा माछा पोखरी मम�तका लािग पा�लका�ारा � १२ लाख बजेट िविनयोजन भएको छ । उ� कामका लािग २०७७।७।२७ मा
पाव�ती काक�को अ�य�तामा ७ सद�यीय उपभो�ा सिमित गठन गरी �.११५२०००।०० गाउँपा�लकाको तफ� बाट �.१३०७३१।०० �यहोन� गरी
�.१२८२७३१।०० को लागत अनुमानमा काय�स�प� गन� गरी उपभो�ा सिमित र पा�लकाबीच िमित २०७७।९।१२ मा स�झौता भएको छ । पा�लकाबाट
२०७७।११।५ मा � ११२७३५९।०० को काय�स�प� भएको नापी तथा काय�स�प� �ितवेदनमा जनाई भौचर नं ४५।२०७७।११।५ मा � १०१२४६३।
०० भु�ानी भएको छ । आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा साहास लघुउ�म सहकारी सं�थाकै ३ वटा पोखरी मम�त गन� भनी पा�लकाबाट �.५ लाख िविनयोजन
भएको र ५०% सं�थाले �यहोरेको � १००१११८।२२ वरावरको काय� भएकोमा यस वष� भने उपभो�ा सिमित गठन गरी काय� गराएकोले उ� सहकारीले
१० �ितशत मा� लागत साझेदारी गरेको पाइयो । सहकारीमाफ� त ग�रएका काममा उपभो�ा सिमित गठन गरी घटी लागत सहभािगता गराएको कारण
समेत खु�न आएन । हरेक बष� एउटै सहकारीलाई अनुदान िदने काय� उपय�ु दे�खएन । यसरी सहकारी�ारा ५०% लागत साझेदारीमा गन� सिकने काय�
उपभो�ा सिमितमाफ� त गराई पा�लकालाई �.५०६२३२ ।०० थप �यभार पारेको �

५०६,२३२

६४ 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 �. ४५३३३।०० समेत
�.३९४०५४।०० 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. सं�था िवजक नं िबजक िमित भु�ानी रकम �याट रकम पान नं ननफाइलर

७८ पशुपित हाड�वेयर १८४ २०७७।११।२४ २३८१०५ २७३९२ ६०८२७५४३५ २०७७।७

१११ पशुपित हाड�वेयर २१३ २०७८।२।१५ १५५९४९ १७९४१ ६०८२७५४३५ २०७७।७

ज�मा ३९४०५४ ४५३३३

४५,३३३

�म भौचर
न�बर

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

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२५ मा िनमा�ण काय�को िनमा�ण स�प� भएप�चात काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था छ ।
पा�लका�ारा देहायका आपूत�कबाट देहायबमो�जमको जाली ख�रद भएको पाइयो । उ� जालीह� कुन कुन योजनामा �योग भए सोको हालस�म पिन
काय�स�प� �ितवेदन पेश नभएकोले िनयमावलीको �यव�था अनु�प काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित ख�रद सं�या रकम

३२७ नमोबु�िनमा�ण सेवा १३१ ४९३८२८

४४२ सामा�जकिनमा�ण िवकास सेवा १३१ ४८९९२७

मेनुका�े� स�लायस� ३९५ १४९५२७२

ज�मा २४७९०२७

२,४७९,०२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६६ पाइपको काय�स�प� 

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� 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 उपभो�ा सिमित ख�रद प�रमाण दर (र.िम) रकम

४४ बा�िवसे �सँचाइ पाइप ख�रद २६० िमटर २८० ७२७९७

११३ �े� हाड�वेयर से�टर(वडा भ�रका लािग ) ७५१५ िमटर एकमु� ३९९६३३

२०२ अरिनको इ�टर�ाइजेज ६६० िमटर एकमु� ४९९५८९

चालु ४८२ बा�िवसे खा.पा एकमु� २९९८५९

२०० �यू कुमार फिन�चर ७५३५ िमटर एकमु� ४९७८१८

२०० �े� ट� ेडस� ५०५ िमटर एकमु� ६९८०२

४७२ गढीदमार �सचाँई पाइप ख�रद ६६० िमटर ७५६ ४९८९६०

ज�मा २३३८४५८

२,३३८,४५८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६७ हेभी उपकरणको �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 छन् । िनयमाबलीको
�यब�था अनु�प काय� गराउनुपद�छ ।

गो.भौ.नं. उपभो�ा सिमितको नाम कामको िववरण भु�ानी रकम �योग गरेको हेभी उपकरण हेभी उपकरणमा भएको खच�

७ वेतपानी खेलमैदान िनमा�ण मोटरबाटो िनमा�ण ९६०००० ए�जाभेटर १०५६०००

१४ मुङ�े �सथ�ली भदौरे मखुटार सडक मोटरबाटो िनमा�ण ९६५००० ए�जाभेटर १०६१५००

१६ नकलीवेशी माझी टोल माछापोखरी मोटरबाटो िनमा�ण ७७६०५३ ए�जाभेटर ८५३६६१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६८ 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

२१० वडा नं ४ भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण ४९५४२६५

१०७ आयवु�द औषधालय अधुरो भवन िनमा�ण भवन िनमा�ण १९४७१५६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६९ बढी भु�ानी 
सडक स�ब�धी िनमा�ण काय� गदा� सडक िवभाग�ारा जारी गरेको न�स�को �योग गनु�पद�छ । पा�लकाले देहायका सडक तथा पुल स�ब�धी काय� गदा�
डो�लडारको न�स� �योग गरी देहायबमो�जमको बढी रकम भु�ानी िदएको पाइयो । न�स�भ�दा बढी भु�ानी िदएको देहायबमो�जमको रकम असुल ह�नुपन� �

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

१ खयरसाल सडक �तरो�ित stone masonary 1:4 ६९७० ९३३८ २३६८ ६९ १६३३९२

१ खयरसाल सडक �तरो�ित pcc 1:2:4 ८९९९ ११५४५ २५४६ २६ ६६१९६

१० वेितनी ह�दैँ चुरे सडक stone masonary 1:4 ६९७० ९३३८ २३६८ ४७ १११२९६

१० वेितनी ह�दैँ चुरे सडक pcc 1:2:4 ८९९९ ११५४५ २५४६ ९ २२९१४

१४ मु��े �सथ�ली भदौरे मखुटार खो�माडाडाँ सडक pcc 1:2:4 ८९९९ ११५४५ २५४६ २३ ५८५५८

१४ मु��े �सथ�ली भदौरे मखुटार खो�माडाडाँ सडक stone masonary 1:4 ६९७० ९३३८ २३६८ ५४ १२७८७२

६ �या�पे दे�ख व�ण भलायो सडक �तरो�ित pcc 1:2:4 ८९९९ ११५४५ २५४६ २० ५०९२०

६ �या�पे दे�ख व�ण भलायो सडक �तरो�ित stone masonary 1:4 ६९७० ९३३८ २३६८ ६० १४२०८०

ज�मा ७४३२२८

७४३,२२८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७० बकेट साइज 

उपभो�ा सिमितमाफ� त ग�रएका िनमा�ण स�ब�धी काय�को भु�ानी िददाँ पा�लकाको �वीकृत दर िव�लेषण आधारमा रीत पुगे नपुगेको यिकन गरी भु�ानी
िदनुपद�छ । पा�लकाले देहायका उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएका माटो ख�े काममा ०.८ िप�स बकेट साइज भएको ए�जाभेटर �योग भएको भनी भु�ानी
िदएको पाइयो । उपभो�ा सिमितले पेश गरेको फोटो तथा िबल भपा�इ परी�ण गदा� १.३२ िप�स बकेट साइज भएको ए�जाभेटर �योग भएको छ । जुन
बकेट साइजको ए�जाभेटर �योग गरेको हो सोही अनु�प भु�ानी िदनुपन�मा फरक बकेटसाइजको दरमा भु�ानी िदएकोले �ित घनिमटर माटो ख�े काममा
देहाय बमो�जम बढी भु�ानी िदएको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित माटोको �कार �योग गनु�पन� दर �योग दर बढी दर प�रमाण रकम

�.७ खलगाँ वेतपानी खेलमैदान िनमा�ण नरम माटो ५५ ६० ५ ११९४७ ५९७३५

�.७ खलगाँ वेतपानी खेलमैदान िनमा�ण कडा माटो ६७ ७३ ६ ४११५ २४६९०

ज�मा ८४४२५

८४,४२५

७१ ३१ िनमा�ण �यवसायीमाफ� त काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७(१०) मा उपभो�ा सिमितले पाएको काय� आफैले स�प� गनु�पन� र िनमा�ण �यवसायी वा सव��ा�टर
माफ� त काय� गराउन नपाउने �यव�था छ । पा�लकाले उपभो�ा सिमितसँग स�झौता ग�रएका देहायका योजनामा उपभो�ा सिमितले स�पुण� काय� िनमा�ण
�यवसायी माफ� त काय� गराएको छ । िनयमावलीको �यव�था िवपरीत गराएको देहायको काय� िनयमस�मत नदे�खएको �

भौ.नं. उपभो�ा सिमित काम िनमा�ण �यवसायी पा�लकाबाट भु�ानी

३१ मथौली �सचांई िडप बो�रङ िडप बो�रङ प�स� िड� �ल� ए�ड क�सट��सन �ा�ल १४४००००

१,४४०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७२ उपभो�ालाई मू.अ. कर 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७(४) उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िददाँ लागत अनुमानमा रहेको मु�य अिभवृि� कर,ओभरहेड
,क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी िददाँ �याट
िवल पेश नगन� आइटममा समेत �याट जोडी 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

१२ �ा. िव गंगटे खारखोला क�पाउ�ड िनमा�ण pcc 1:2:4 ११८८५ १२१४६ २६१ ८ २०८८

१२ �ा. िव गंगटे खारखोला क�पाउ�ड िनमा�ण stone masonary 1:4 ८८९५ ९५०९ ६१४ ४९ ३००८६

१६ मा.िव. आपँचौर खेल मैदान stone masonary 1:4 ८८९५ ९५०९ ६१४ १६ ९८२४

ज�मा ४१९९८

४१,९९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७३ आनुपाितक क�ी 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७(४) मा उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायलाई िनमा�ण काय�को भु�ानी िददाँ मू�य अिभवृि� कर,

ओभरहेड तथा क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश क�ा गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका योजनाह�लाई भु�ानी िदँदा
अनुपाितक क�ी नगरी बढी भु�ानी िदएको देहायबमो�जमको रकम असुल ह�नुपन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित भु�ानी ह�नुपन� रकम भु�ानी रकम बढी भु�ानी

७० आम� �या�पस �स�चाई १४०५९९ १४४००० ३४०१

१ िवशालकुमार �मृित �ित�ठान ४६९२०९ ४९६२०९ २७०००

२८२ बाटो मम�त वडा न ७ १०८७६७ १२०८५३ १२०८६

ज�मा ४२४८७

४२,४८७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७४ उपभो�ालाई सीमाभ�दा बढीको काय� 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७(१) अनुसार १ करोड �पैयाँस�मको लागत अनुमान भएको िनमा�ण काय� वा सो स�ब�धी सेवा सोही
�थानमा बसोबास गन� बा�स�दा वा �य�तो सेवा उपभोग गन� समुदाय मा� रहेको उपभो�ा सिमित वा लाभ�ाही समुदायबाट गराउन सिकने �यव�था छ ।
लागत अनुमान तयार गदा� मु�य अिभवृि� कर, ओभरहेड, क��ट�जे�सी रकम र जनसहभािगताको अंश समेतको रकम समावेश गनु�पन� र सो समाबेश गदा�
१ करोड �पैया नकटेमा उपभो�ा सिमितमाफ� त काय� गराउन स�ने �समा उ� िनयामावलीले तोकेको छ । पा�लकाले देहायका काय� उपभो�ा माफ� त
गराउदाँ लागत अनुमानमा �याट मा� जोडी लागत अनुमान बनाएको छ । लागत अनुमान बनाउदा िनयमावलीले तोकेको ढाचाँमा नबनाएको कारण १ करोड
�पैयाभ�दा बढी लागत अनुमान भएका योजनाह� उपभो�ा सिमितमाफ� त काय� गराएको पाइयो । साव�जिनक ख�रद िनयामावली बमो�जम ठे�कामाफ� त
गनु�पन� काय� उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएको िनयमस�मत दे�खएन । िनयमावलीको पालना गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनुपद�छ ।

उपभो�ा सिमित काय� लागत अनुमान(ओभरहेड बाहेक) ओभरहेड सिहत कुल लागत अनुमान

वडा नं ४ को वडा काया�लय भवन उ स वडा नं ४ को वडा काया�लय ९३६२२०९ १०६०४९७९

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७५ स�झौता िमितभ�दा अगािडका िवल 

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 भु�ानी िदएका देहायका आयोजनाह�मा उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गनु�भ�दा अगािडको िमितका
िवलह� पेश भएको पाइएकोले उ� कामको यथात�ता परी�ण गन� नसिकएको �

भौ.न उपभो�ा सिमित स�झौता िमित स�लायस� िवजक िमित रकम

२३ जगा� टोल �सँचाइ २०७७।७।१९ NS Suppliers २०७७।७।१ २३२७१

२३ जगा� टोल �सँचाइ २०७७।७।१९ NS Suppliers २०७७।७।२ २२५४३

२६ जयमंगल साव�जिनक िव�ाम�थल िनमा�ण २०७७।८।११ जयमाँ च�डे�वरी हाड�वेयर २०७७।८।१० ९२६४०

२६ जयमंगल साव�जिनक िव�ाम�थल िनमा�ण २०७७।८।११ जयमंगल हाड�वेयर २०७७।७।१६ १२८६०

२६ जयमंगल साव�जिनक िव�ाम�थल िनमा�ण २०७७।८।११ जयमंगल हाड�वेयर २०७७।७।१६ १६६००

३२ सोकन बाटो मम�त २०७७।८।१९ प�चक�या आयल से�टर २०७७।८।१५ १६५००

५७ यवुा तथा खेलकुद सिमित २०७७।६।५ ��टमेट िवल २०७७।६।२ र ४ ४३९२०

ज�मा २२८३३४

२२८,३३४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७६ 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 समयमा स�परी�णको लािग पेश ह�न आएन । 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
(C=A-B)

४०५६७ ६८३ ३९८८४

यस वष� फ�य�ट भएको वे�जूको ��थित िन�नानुसार रहेको छः
�स.न. आ.व. दफानं. वे�जुकोसंि�� �यहोरा असुली �माण िनयिमत पे�क� स�परी�ण

१ २०७६।७७ ३ बे�जु दा�खला भई भौचर पेस ह�न आएको २०२४५।६० २०२४५।६०
२ १३ बे�जु दा�खला भई भौचर पेस ह�न आएको ३६०००।०० ३६०००।००
३ २२.१ बे�जु दा�खला भई भौचर पेस ह�न आएको ६२०१९४।०० ६२०१९४।००
४ ३१ बे�जु दा�खला भई भौचर पेस ह�न आएको ६६००।०० ६६००।००

ज�मा ६�३०३९।६० ६�३०३९।६०

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

गत वष�स�मको बाँक� ब�ेजू(A) यो वष� संपर��णग�रएको ब�ेजू(B) यो वष� कायम ब�ेजू(C) संपर��णबाट कायमब�ेजू(D) अ�या�वधक बाँक�ब�ेजू
(E=A-B+C+D)

४०�६७ ६�३
३२०१९

० ७१९०३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


