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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. ५६४                तमतिाः २०७९।३।२० 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

हररहरपरुगढी 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.65 लाख 4 हजार बेरुजू देर्खएको छ। िोमध्रे् प्रतिर्क्रर्ाबाट रू.28 लाख 31 हजार फस्र्ौट भई रू.36 लाख 73 हजार 
बाँकी रहेको छ । बाँकी बेरुजू मध्रे् अिलु गनुापने रू.12 लाख 17 हजार, प्रमाण कागजाि पेि गनुापने रू.20 लाख 71 हजार, पेश्की रू.3 
लाख 85 हजार रहेको छ । पातलकाको गिवषा िम्मको रु.२ करोड ९२ लाख ९७ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्िवषा िमार्ोजन र 
िम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू िमेि हालिम्मको अद्यावतधक बेरुजू रु.३ करोड ५ लाख २८ हजार रहेको छ । 
हररहरपरुगढी 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 पेश्की बाहेक िम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनेु कुनै 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बर्न्धि अन्र् 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



 

हररहरपरुगढी 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
 

40 46 6504 0 7 2831 40 39 3673 1217 0 2071 ० ० 2071 385 

                                      
 

 

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 २९२९७ ० २४४२ २६८५५ ० ३६७३ ३०५२८ 

 



https://nams.oag.gov.np1 of 50

आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : ह�रहरपुरगढी गाउँपा�लका, �स�धुली , ह�रहरपुरगढी गाउँपा�लका , �स�धुली

काया�लय �मुख निवन ग�तान लामा २०७८-५-२७ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख �माेद ितम��सना २०७७-५-२५

काया�लय �मुख देवे�� सापकोटा २०७७-४-१

लेखा �मुख िशवराज रे�मी २०७७-४-१

बे�जु रकम ६,५०३,९६८

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,१७,४२,४७९.५३

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २९,१०,४५,०८० चालु खच� २२,२२,१६,९२५.८

�देश सरकारबाट अनुदान ४,६९,८४,००० पँूजीगत खच� १८,९१,०९,८१०

राज�व बाँडफाँट ६,४३,३९,२०५.९५ िव�ीय/अ�य �यव�था ६,७६,०९,९८४

आ�त�रक आय ९७,०१,७५६.६४

अ�य आय ६,९९,६०,२११

कुल आय ४८,२०,३०,२५३.५९ कुल खच� ४७,८९,३६,७१९.८

बाँक� मौ�दात ६,४८,३६,०१३.३६
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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 स�थागत गन� �थानीय सरकारको
स� चालन गन� सम� उ�े�य हा�सल गन� २०७३।१२।०३ मा यस पा�लकाको �थापना भएको हो ।�थानीय सरकारले स�ालन गन� काय�मा सहका�रता, सहअ��त�व र
सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभािगता, उ�रदािय�व र पारदिश�ता सुिन��चत गरी नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा �दान गनु� पा�लकाको उ�े�य
रहेको छ । �स�धुली �ज�ा��थत यस पा�लकाको वडा सं�या ८, गाउँसभा सद�य ५४, जनसं�या २७७२७ र �े�फल ३४३.९ वग� िकलोिमटर रहेको छ ।

२ लेखापरी�णको �ममा असुली
लेखापरी�णको �ममा सामा�जक सुर�ा वापत दोहोरो भु�ानी रकम � ८०००। असुल गरी बे�जू खाता (१५१११) मा दा�खला ग�रएको छ ।

३ िव�ीय िववरण
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमो�जम नगरपा�लकाले�ा� गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र �थानीय सरकार स�ालनमा
भएका आय-�यय िहसाबको आ�थ�क वष� २०७७/७८ को कोषको संि�� अव�था िन�नबमो�जम रहेको छः

आ.व. : २०७७/७� अव�ध : २०७७/०४/०१ - २०७�/०३/३१

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण िट�पणी यसवष�  �.

बजेट आफैलेगरेको �ाि�/भु�ानी व�तुगत/सो�ैभु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४�,४�,०९,�४�.४० ४१,४�,०�,१�९.�९ ४१,४�,०�,१�९.�९

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ४६,९६,�३,�७० ४१,२०,७०,०४२.�९ ० ४१,२०,७०,०४२.�९

११००० कर ११ १२,३०,७६,७९० ६,९�,४३,४९२.�९ ० ६,९�,४३,४९२.�९

१३००० अनुदान ३४,२९,७७,०�० ३३,�०,२९,०�० ० ३३,�०,२९,०�०

संघीय सरकार १२ २९,२९,९३,०�० २९,१०,४�,०�० ० २९,१०,४�,०�०

�देश सरकार १२ ४,९९,�४,००० ४,६९,�४,००० ० ४,६९,�४,०००

१४००० अ�य राज�व ३६,००,००० ४४,९७,४७० ० ४४,९७,४७०

ख. अ�य �ाि� १,�१,��,६७�.४० २४,३�,११७ २४,३�,११७

िवतरण गन�  बाँक� राज�व ० ० ० ०

कोषह� १,�१,��,६७�.४० २४,३�,११७ ० २४,३�,११७

धरौटी ० ० ० ०

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

भु�ानी (ग+घ) �४,६४,०९,�४�.४० ४१,१३,१७,२१�.७६ ४१,१३,१७,२१�.७६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) �३,१२,�३,�७० ४१,१३,२६,७३�.७६ ४१,१३,२६,७३�.७६

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� १३,१�,६�,०�० ११,४७,७�,��९.९१ ० ११,४७,७�,��९.९१

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� ११,३�,३�,००० �,३१,४९,४४०.�� ० �,३१,४९,४४०.��

२�००० सहायता (Subsidy) १� १,२६,९३,००० १,००,२३,७३९ ० १,००,२३,७३९

२६००० अनुदान १� १,२२,६�,००० �९,०३,७१� ० �९,०३,७१�

२७००० सामा�जक सुर�ा १� १,०�,२�,००० ६�,७९,६६� ० ६�,७९,६६�

२�००० अ�य खच� १� २�,००,००० १४,�१,�०६ ० १४,�१,�०६

३१००० गैर िव�ीय स�प�� / पूँजीगत खच� १� २४,१�,६७,७९० १�,९१,०९,�१० ० १�,९१,०९,�१०

३२००० िव�ीय स�प�� १� ६०,००,००० ० ० ०

घ. अ�य भु�ानी १,�१,��,६७�.४० -९,�२० -९,�२०

कोषह� १,�१,��,६७�.४० ० ० ०

धरौटी ० ० ० ०

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

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�  बाक� -९,�२० -९,�२०

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (६,१६,००,०००) ३१,९०,९४३.�३ ३१,९०,९४३.�३

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ६,१७,४२,४७९.�३ ६,१७,४२,४७९.�३

वषा��तको बाँक� रकम (ङ + च) (६,१६,००,०००) ६,४९,३३,४२३.३६ ६,४९,३३,४२३.३६

ब�क तथा नगदबाँक� २४ ६,��,�६,३��.३६ ६,��,�६,३��.३६

�थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाल�(सू�): �थानीय कोषको स�ालन, �यव�थापन र ��तवेदन �णाल�मा एक�पता र श�ुता कायम गन� महालेखा
�नय��क काया�लयले उपल�ध गराएको �थानीय संिचत कोष �यव�थापन �णाल� (सू�)को �योग गरे ताप�न तपशील बमेिजमका �े�ता सू�मा ��व�ट नगर�
CGAS खाता राखेकोले नगरपा�लकाको �हसाव यथाथ�परक मा� स�कएन ।

शीष�क वािष�क बजेट िनकासा खच�

�देश पूवा�धार िवकास
काय��म

१००००००० ८४४६६५३ ८४४६६५३

�थानीय पूवा�धार
साझेदारी काय��म

६५००००० ६१९६१५९ ६१९६१५९

सामा�जक सुर�ा काय��म ४७४१२००० ४६७९३७७८ ४६७९३७७८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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सामा�जक िवकास
म��ालय

१९२००० ० ०

ज�मा �. ६४१०४००० ६१४३६५९० ६१४३६५९०

४ ब�क िहसाव िमलान िववरण
�थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा�नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक�पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले
स�ालन गरेको देहाय बमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन
गनु�पद�छ ।

� सं िववरण �े�ता ब�क फरक

१ स��त कोष ३८३६५१३८. ५१६००४३७. १३२३५२९९.

२ धरौटी ९०२२३५.५ १३८००९३. ४७७८५७.५

३ �कोप �यव�थापन कोष १२९५५३. १३४५५३. ५०००.

४ पँूजीगत खच� खाता ० ३४५५७२६०. ३४५५७२६०.

५ चालु खच� खाता ०. २९९६७७५६ २९९६७७५६

ज�मा ३९३९६९२६.५ ११७६४००९९. ७८२४३१७२.५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५ 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 ।

६ 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 ऐन १७ वटा, िनयमावली ४, िनद�िशका ३, काय�िव�ध २६,

मापद�ड २ र आचारसंिहता १ लगायत ५३ वटा कानून िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ ।
पा�लकाले िनमा�ण गरी सभा।काय�पा�लकाबाट �वीकृत गरे तापिन उ� कानूनह� काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

७ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी 
�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 पाइयो । सिमितले आयको ��ेपण, साधनको स�तु�लत िवतरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको �े�गत सीमा
िनधा�रण, बजेट तथा काय��मको �ाथिमिककरण, िवषय �े�गत बजेट तजु�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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८ पे�क� बाँक� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथ िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ४७(५) मा आ�थ�क वष�को अ��य स�ममा पे�क� फ�यौट गनु�पन� �यव�था रहेकोमा
कुल पे�क� � ५१६०००।०० रहेकोमा िन�नानुसार �याद ननाघेको � १३१०००।०० र �याद नाघेको � ३८५०००।०० रहेको छ । �याद नाघेको पे�क� �.

पे�क� �लएको िमित भौ. नं. पे�क� �लने �यि�, फम� वा क�पनीको नाम ज�मा बाँक� पे�क�

�याद ननाघेको �याद नाघेको ज�मा

पदा�धकारी

१०/२१/२०७७ १२२ वडा अ�य� झलक कुमार माझी १,०५,००० १,०५,०००

सं�थागत

२०७८/०२/३० २७४ िश�ा िनित तथा अ�यास के�� १३१००० १,३१,०००

�यि�गत

०६/१६/२०७७ ८ सुजन�साद भ�राई १,००,००० १,००,०००

१२/०२/२०७७ १५२ सुजन�साद भ�राई १,८०,००० १,८०,०००

ज�मा १३१००० ३८५००० ५,१६,०००

३८५,०००

९ 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 गरेको तर 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

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१० �े�गत बजेट र खच�को ��थित 

पा�लकाको �े�गत �पमा कूल बजेट � ९९ करोड १२ लाख १९ हजार र खच� ८८ करोड ५५ लाख ९२ हजार को आधारमा सम� �पमा ८९.३४ �ितशत
खच� भएकोमा �े�गत बजेट खच� �गित िन�नानुसार रहेको छ ।

�स.नं. �े�/उप�े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�क िवकास ८८०७३८९० ७१३८००५५ ८.०६

२ सामा�जक िवकास ४८९८८१७०० ४४६९७८९१०.६५ ५०.४७

३ पूवा�धार िवकास २३८५९९१०७.३५ २१६६५७७४३ २४.४६

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १९२१३९०० १४०७७८८३ १.५९

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक १५५४५००९५ १३६४९७११२.२६ १५.४१

कुल ज�मा ९९१२१८६९२.३५ ८८५५९१७०३.९१ १००.

उपयु�� िववरण अनुसार नगरसभाले िविनयोजन गरेको बजेटम�ये सबैभ�दा बढी सामा�जक िवकासमा ५०.४७ �ितशत, पूवा�धार िवकासमा २४.४६, काया�लय
संचालन तथा �शासिनकमा १५.४१ �ितशत र सुशासन तथा अ�तरस�ब��धतमा १.५९ �ितशत रहेको छ । आ�थ�क िवकासतफ�  ८.०६ �ितशत मा� खच�
रहेको दे�खयो ।अत: आ�थ�क िवकास र सुशासनको �े�मा बजेट िविनयोजन गरी सो �े�मा सुधार गनु�पन� दे�खयो ।

११ आ�त�रक िनय��ण

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.१ �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 नगरेको पाइयो ।

�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
गरे नगरेको
पा�लकाले एक आ�थ�क वष� िभ� भएको आ�थ�क कारोवारको तोिकएको ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरे 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
�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
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�जू 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 पाइयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.२
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

११.३ सवारी साधन र मेिशनरी स�ालनका अिभलेखका लािग मलेप फारामको �यव�था ग�रएको छ । यस स�ब�धमा लेखापरी�णमा िन�नानुसार राखेको पाइएन ।

म. ले. प. फाराम ९०५ बमो�जम सवारी साधन स�ालन लगबुक राखे नराखेको र अ�ाव�धक नभएको
म. ले. प. फाराम ९०६ बमो�जम �य�ता सवारी साधन र मेिशनरीको मम�त अिभलेख राखे नराखेको र अ�ाव�धक नभएको

११.४ बे�जु लगतका लािग म. ले. प. फारामको �यव�था ग�रएकोमा लेखापरी�ण गदा� म. ले. प. फाराम ८०१ दे�ख ८०५ स�मका म. ले. प. फाराम म�ये काया�लयस�
स�ब��धत फारामको अिभलेख राखेको पाइएन ।

११.५ गो�वारा धरौटी खाता तथा �यि�गत अिभलेख राखी अ�ाव�धक भएको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२ सशत� रकम िफता� 
संघीय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प.स. ०७४।७५ च.नं.१०६४ िमित २०७५।०३।०३ को सशत� अनुदान रकम िफता� स�व�धी िवषयको प�
अनुसार िविभ� तीन िक�तामा �थानीय तहमा ह�ता�तरण भएको र सशत� अनुदानमा मु�यतया िश�ा, �वा��य र कृिष पशु पं�ी म��ालय लगायतवाट �ा�
भएको रकम २०७७ आषाढ मसा�तस�म खच� ह�न नसकेको रकम संघीय स��त कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था भएकोमा सशत� नेपाल सरकारको बाँक�
रकम िबिभ� िमितमा �.४,४६,१४,६१०।३० र �देश सरकारको सशत� �.१,१०,००,६१५। समेत ज�मा �.५,५६,१५,२२५।३० कोष तथा लेखा िनय��क
काया�लय िफता� गरेको पाइयो ।

�स.नं. शीष�क िनकासा खच� सशत� रकम िफता�

१ नेपाल सरकार सशत� १७५९९३०८०. १४५९२८४६९.७२ ३६०१३९८९.३

२ नेपाल सरकार समपूरक अनुदान १६००००००. ७३९९३७९. ८६००६२१.

३ �देश सरकार िवशेष अनुदान ३००००००. १३७९१४५. १६२०८५५.

४ �देश सरकार सशत� १८७६३०००. १६५१८०१७. ३६२४१२८.

५ �देश सरकार समपूरक अनुदान १५००००००. ९६४३३६३. ५७५५६३२.

६ सामा�जक सुर�ा ४६७९३७७८ ४६३८३४९५ ४१०२८३

ज�मा २२८७५६०८०. १८०८६८३७३.७२ ५५६१५२२५.३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३ स�प�� उपयोग र संर�ण 

साव�जिनक स�प��, ज�गाको संर�ण, उपयोगमा तपशील बमो�जम नीित िनयम बनाएको पाइएन ।

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 ह�नबाट जोगाउन राि�� य भूिम
आयोग नीित िनयम अनुसार ज�गाको नापी तथा सभ� भइरहेको पा�लका काया�लयले जनाएको पाइयो ।

१४ चौमा�सक काय��म स�चालन 

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� �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 ।(� हजारमा)

चौमा�सक काय��म स�चालन/ पँूजीगत खच� िववरण

�.स. वजेट उपशीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� असार मिहना

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

१ ह�रहरपुरगढी गाउँ काय�पा�लका १६७५८३६०१ ५४१४५६ ४१७६७५१९ १२५२७४६२६ ६२२३४७३९

२ संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म १०१४७०६४ ० ० १०१४७०६४ ५६८३९६०

३ �देश सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म ११३७९१४५ ० ० ११३७९१४५ २७६८१५०

ज�मा १८९१०९८१० ५४१४५६ ४१७६७५१९ १४६८००८३५ ७०६८६८४९

�म भौचर
न�बर
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खच� �ितशत ०.२९ २२.०९ ७७.६२ ३७

उपरो� िववरण अनुसार िबिभ� व.उ.शी.नं. मा यस वष� � १८ करोड ९१ लाख १० हजार खच� भएको म�ये ते�ो चौमा�सकमा मा� ७७.६२ �ितशत र
आषाढमा ३७ �ि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 ।

१५ 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� �ी अिनता कुमारी राईले िमित २०७७।३।१० गते �.४९ करोड ५४ लाख ५५ हजारको बजेट सभा सम� पेश गरेकोमा िमित २०७७।३।२७ मा
पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७७।४।६ 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 ।

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 ३५ दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�धस�म �मुख �शाक�य अ�धकृत सिहत १९ जना पदपूित� भएको
दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार काय� �यव�थापनका �ि�कोणले मह�वपूण� मािनएका लेखा अ�धकृत सिहत १६ 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 ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७ करार कम�चारी 
�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 ६१ जना कम�चारीह� करारमा राखी � ११२५४६७७। खच� लेखेको छ ।

१८ योजना छनौट 

वडा वडाह�बाट योजनाह� छनौट गरी गाउँ काय�पा�लकामा पेश गरेको आधारमा �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतामूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल
�ा� ह�ने �गितका योजना छनौट गरी �ाथिमक�करण गनु�पन� �यव�था बमो�जम योजना छनौट र काया��वयन ह�ने गरेको पाइयो ।

१९ �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 �ा� िववरण अनुसार यस वष� दता� भएका २२ र गत
वष�को अ.�या २ गरी ज�मा २४ िववाद म�ये वष�भ�र १० वटा िववाद फ��यौट भई १३ बटा िववाद िन�पण ह�न वांक� दे�खएकोले समयमै िन�पण तथा फ��यौट
गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ ।

२० 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� १२९ काय��ममा �. ६ करोड १ लाख ५९ हजार काय��म संशोधन गरी रकम खच� गरेको दे�खएको छ ।

२१ अवकाश कोष

�म भौचर
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२१.१ �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 बमो�जम अवकाश कोष �थापना भएको ।
कम�चारीह� ५ जनाको मा�सक १० �ितशतले � १३८२८।८० क�ा गरी १० �ितशत नै थप गरी � २७६४५।६० दा�खला गरेकाे पाइयो । सो अवकाश
कोषमा � १०७२०५७। ब�क बाँक� दे�ख�छ ।

२१.२ �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार
मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �ययको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोिकए अनुसार गाउँपा�लका तथा
नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय� �णालीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन् :-

�थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचतकोषवाट भएको खच� �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन ।
लेखापरी�णका �ममा ब�क नगदी िकताब तथा पे�क� खाता अ�ाव�धक नरहेको कारण �थानीय तहले पेश गरेको आय–�यय िववरण यथाथ� मा� स�ने
अव�था छैन ।
कितपय स�ब��धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट शीष�कगत बैक नगदी िकताबमा नजनाएकाले तथा �थानीय तहका सबै खाताह�को
एकमु� िहसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको ।
�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 पूण��पमा पालना गरेको पाइएन ।
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क
स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस
पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाइएन । �यसैले तोके
बमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक ��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ ।
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२२ �कोप �यव�थापन आय �यय 

पा�लकाले बष� छु�ै कोरोना कोष �थापना नगरी �कोप �यव�थापन कोषबाट नै कोरोना �यव�थापनमा खच� गरेको छ। राहत िवतरण ९६२५, कोरोना अ�पताल
िनमा�ण खच� ५६५१४५, नाका सुर�ा खच� ५८१९००, जनश�� प�रचालन ३९२७९४, िव�ालयमा सुर�ा साम�ी िवतरण ३७२०३८, �वा��य साम�ी ख�रद
११७३४५९, �वारे��टन �यव�थापन खच� १०८०७९६, अ�य १८००० गरी ज�मा �.४१९३७५७ खच� गरेको छ।

आय रकम �यय रकम

चालु खाताबाट ३३००००० राहत िवतरण ९६२५

गत बष�को अ. �या. २४४३३६७ कोरोना अ�पताल िनमा�ण खच� ५६५१४५

नाका सुर�ा खच� ५८१९००

जनश�� प�रचालन ३९२७९४

िव�ालयमा सुर�ा साम�ी िवतरण ३७२०३८

�वा��य साम�ी ख�रद ११७३४५९

�वारे��टन �यव�थापन खच� १०८०७९६

अ�य १८०००

िवपद ्�यव�थापन स�ब�धी खच� १५४९६१०

ज�मा ५७४३३६७ ज�मा ५७४३३६७

�म भौचर
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२३ �ज�मेवारी 
गत बष�को �ज�मेवारी � ६३९०६८६३। रहेकोमा यो बष� � ६४१८६२२५। सारेकोमा � २७९३६२। बढी �ज�मेवारी सारेको पाइयो । यो बष�को �े�ता बाँक� �
६१६९४२७१।९३ र सू�मा � ६४१८६२२५।०३ दे�खएकोमा फरक � २४९१९५३।१० म�ये �कोप कोप �यव�थापन कोषको � २४३८११७। सू�मा
आ�दानी बाँधेकोमा खच� �यानुअल खातामा राखेकोले फरक � ५३८३६।१० दे�खएको छ । यस स�ब�धमा िहसाव िमलान ह�नुपद�छ ।

२४ कर कट�ी रकम दा�खला 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८ बमो�जम क�ी भएको रकम स�� चत कोषमा दा�खला गनु�पद�छ। पा�लकाले �कोप �यव�थापन कोषको िविभ� भौचरबाट
कर वापत क�ी गरीएको �. १२९५५३.१० दा�खला गन� बाँक� दे�खएकोले स��त कोषमा दा�खला गरी �माण पेश गनु�पन� �.

१२९,५५३.१

२५ रीतपूव�क कर िबजक 

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 िनमा�ण �यवसायीका ि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.न िनमा�ण �यवसायी उपभो�ा सिमित िबजक िमित िबजक रकम (�याट
सिहत)

मू.अ कर

२१४ ि��स जेके िब�डस� क�पिन
�ा�ल

रैका टीकाभै�ङ सडक २०७७।१२।
३१

६३१६४१ ७२६६६

२१३ ि��स जेके िब�डस� क�पिन
�ा�ल

केउरेनी बे�टार पाङ�े सडक २०७७।१२।
३१

६३१६४१ ७२६६६

२१६ ि��स जेके िब�डस� क�पिन
�ा�ल

िमलनचोक जोर�समल सडक २०७८।१।१४ २९४९३० ३३९३०

३५४,०८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२५२ बुजु ए�ड स�स क�सट��सन
�ा�ल

गैरी नयाँगाउँ सौय� भ��याङ को�टी सडक २०७८।१।२५ १२११९७० १३९४३०

३९९ म�रण क�सट��सन �ा�ल ितनकुनाखोला खक� �डेदे�ख खेतीखर त�ो खेत
�स�चाई

२०७८।३।१६ ८८७८० ११५४१

३९९ म�रण क�सट��सन �ा�ल ितनकुनाखोला खक� �डेदे�ख खेतीखर त�ो खेत
�स�चाई

२०७८।३।१६ १७९४० २३३२

म�रण क�सट��सन �ा�ल घरभ��याङ तलदे�ख �ारेखोला आपटार सडक २०७८।१।३० १८७०१५ २१५१५

ज�मा ३५४०८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६ 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 रकम

८९ कुडुले हाईटार �ल�बुटार धनमानाडाडाँ सडक सडक ख�े ए�जाभेटर १९०५२१७

१२१ बसेरी ढोका सेपाहा सडक सडक ख�े ए�जाभेटर ८३७८०६

२५२ गौरी नयाँगाउ सौय�भ��याङ को�टी सडक िनमा�ण सडक ख�े ए�जाभेटर २१०००००

७ का�े मो�ानडाडाँ अकवरे उकालो िचसापानी सडक सडक ख�े ए�जाभेटर २११४०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ 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

४७ गाउँपा�लका भवन िनमा�ण वडा नं २ को वडा भवन िनमा�ण ३७३३८४१

१०९ वडा काया�लय भवन िनमा�ण वडा नं ७ को वडा भवन िनमा�ण १६००२६४

१६३ गाउँपा�लका �टल भवन िनमा�ण वडा नं २ ३२१५९८७

२४८ गाउँपा�लका भवन िनमा�ण �शासिकय भवन ३७२८०३४

३४३ वडा काया�लय भवन िनमा�ण वडा नं ४ को वडा भवन िनमा�ण २६६२३९४

३७३ वडा काया�लय भवन िनमा�ण ६ वडा नं ६ को वडा भवन िनमा�ण १६८०५९९

३८८ कोरोना आईसोलेसन भवन िनमा�ण आईसोलेसन भवन ३३५०४५७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२८ उपभो�ा माफ� त ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट सामान ख�रद गन� स�ने �यव�था रहेको दे�खदनै । पा�लकाले देहायका ट� ा�सफम�र
तथा पाइपज�ता सामाह� ख�रद गन�का लािग मा� उपभो�ा सिमित गठन गरी सोही सिमितमाफ� त ख�रद ग�र सोही सिमितलाई भु�ानी गरेको पाइयो । तसथ�
ख�रद गन�कै लािग उपभो�ा सिमित गठन गन� �वृितमा सुधार ह�नुपद�छ ।

भौ.न उपभो�ा सिमित ख�रद साम�ी रकम

१८० ढ�सार �सचांई प�पसेट पाइप ख�रद प�पसेट तथा पाइप १९२०५३

१८२ भ�डारी पता� पाइप �सचांई पाइप ख�रद ९९६८२

१८१ कु��टङ प�पसेट पाइप ख�रद प�पसेट तथा पाइप २१०६०६

४१८ झवाडी िवधुत िव�तार ट� �सफम�र लगायत ६११८३४

४२७ बोटेिनबाट वडा काय�लय स�म िवधुत िव�तार ट� �सफम�र लगायत ४०७२१६

ज�मा १५२१३९१

२९ 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 आ�थ�क वष� २०७७।७८ मा ए�जाभेटर�ारा माटो ख�े कामका लािग २ साइजका बकेट �योग ह�ने गरी दर िनधा�रण गरेको छ । ०.८०
िप�स बकेट साइज भएको ए�जाभेटरले नरम माटो ख�े कामका लािग �ित घनिमटर �.५३ र कडा माटो ख�े कामका लािग �ित घनिमटर � ६३ तथा १.२
दे�ख २.२ िप�स बकेट साइज भएको ए�जाभेटरले नरम माटो ख�े कामका लािग �ित घनिमटर � ६३ र कडा माटो ख�े कामका लािग �ित घनिमटर � ७५
कायम गरेको पाइयो । पा�लकाले देहायका उपभो�ा सिमितमाफ� त गराएका माटो ख�े काममा १.२ दे�ख २.२ िप�स बकेट साइज भएको ए�जाभेटर �योग
भएको भनी भु�ानी िदएतापिन उपभो�ा सिमितले पेश गरेको फोटो तथा िबल भपा�इ परी�ण गदा� ०.८० िप�स बकेट साइज भएको ए�जाभेटर �योग भएको छ

१,२०३,३९८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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। कम बकेट साइजको ए�जाभेटर �योग गदा� सोही अनु�प भु�ानी िदनुपन�मा बढी बकेटसाइजको दरमा भु�ानी िदएकोले �ित घनिमटर माटो ख�े काममा
देहाय बमो�जम बिढ भु�ानी िदई थप �यभार पारेको � 

भौ.न उपभो�ा सिमित काम �योग ह�नुपन�
दर

�योग भएको
दर

बढी
दर

प�रमाण बढी भु�ानी

२२ केउरेनी �ल�वुटार कुशदमार सडक मम�त कडा
माटो

६३ ७५ १२ ११२७ १३५२४

२२ केउरेनी �ल�वुटार कुशदमार सडक मम�त नरम
माटो

५३ ६३ १० ११२७ ११२७०

४६ धु�मे �ा िव नरम
माटो

५३ ६३ १० ३९४७ ३९४७०

४४ धु�मे िति�गाछी सडक उ स कडा
माटो

६३ ७५ १२ ५५३९ ६६४६८

४४ धु�मे िति�गाछी सडक उ स नरम
माटो

५३ ६३ १० ५५३९ ५५३९०

६२ िभमान कौवा सडक �तरो�ित कडा
माटो

६३ ७५ १२ ३२५४ ३९०४८

६२ िभमान कौवा सडक �तरो�ित नरम
माटो

५३ ६३ १० ३२५४ ३२५४०

७३ िपपलचुरी ब�ण सडक कडा ६३ ७५ १२ ५३४३ ६४११६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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माटो

७३ िपपलचुरी ब�ण सडक नरम
माटो

५३ ६३ १० ५३४३ ५३४३०

८९ कुडुले हाईटार �ल�बुटार धनमानाडाडाँ सडक नरम
माटो

५३ ६३ १० १२५४६ १२५४६०

१०२ धिमलेडाडाँ दे�ख नक� टे स�म सडक �तरो�ित नरम
माटो

५३ ६३ १० १६६० १६६००

१०२ धिमलेडाडाँ दे�ख नक� टे स�म सडक �तरो�ित कडा
माटो

६३ ७५ १२ १६६० १९९२०

११७ व�चरे व�ण सडक मम�त नरम
माटो

५३ ६३ १० २९८० २९८००

११७ व�चरे व�ण सडक मम�त कडा
माटो

६३ ७५ १२ २९८० ३५७६०

१३९ हमालडाडाँ अला�भला� सडक �तरो�ित नरम
माटो

५३ ६३ १० १७१३ १७१३०

१३९ हमालडाडाँ अला�भला� सडक �तरो�ित कडा
माटो

६३ ७५ १२ १३८० १६५६०

१५२ राँगेदोभान छिवलाल सडक �तरो�ित नरम ५३ ६३ १० १५३३ १५३३०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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माटो

१५२ राँगेदोभान छिवलाल सडक �तरो�ित कडा
माटो

६३ ७५ १२ १५३३ १८३९६

१५३ हाईटार खेलमैदान �तरो�ती नरम
माटो

५३ ६३ १० १४४० १४४००

१५३ हाईटार खेलमैदान �तरो�ती कडा
माटो

६३ ७५ १२ १४४० १७२८०

१५७ रतनपुरदे�ख टँुिडखेल थमडाडाँ सडक �तरो�ित नरम
माटो

५३ ६३ १० ३५४५ ३५४५०

१५७ रतनपुरदे�ख टँुिडखेल थमडाडाँ सडक �तरो�ित कडा
माटो

६३ ७५ १२ ३५४५ ४२५४०

१९७ कमानदोभान डोङडाडाँ सडक मम�त नरम
माटो

५३ ६३ १० २०८६ २०८६०

१९७ कमानदोभान डोङडाडाँ सडक मम�त कडा
माटो

६३ ७५ १२ २०८६ २५०३२

१९५ कासभकार िभि�जमुने ढाँडखोला का�ललेख सडक
�तरो�ित

नरम
माटो

५३ ६३ १० २२१५ २२१५०

१९५ कासभकार िभि�जमुने ढाँडखोला का�ललेख सडक कडा ६३ ७५ १२ २२१५ २६५८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�तरो�ित माटो

२०६ िह�र�रडाँडादे�ख टावरस�म सडक �तरो�ित नरम
माटो

५३ ६३ १० १३९७ १३९७०

२०६ िह�र�रडाँडादे�ख टावरस�म सडक �तरो�ित कडा
माटो

६३ ७५ १२ १३९७ १६७६४

२८१ मेन सडकदे�ख सानोकौवा धारा खो�सी सडक नरम
माटो

५३ ६३ १० १९५५ १९५५०

२८१ मेन सडकदे�ख सानोकौवा धारा खो�सी सडक कडा
माटो

६३ ७५ १२ १९५५ २३४६०

३०५ प�या�नी सडक �तरो�ित नरम
माटो

५३ ६३ १० ११०३ ११०३०

३२६ कु�डपोखरी �यव�थापन कडा
माटो

६३ ७५ १२ ७१०६ ८५२७२

३२६ कु�डपोखरी �यव�थापन नरम
माटो

५३ ६३ १० १०१४५ १०१४५०

�.पू
७

कुसदमार हाईटार कुडुले सडक िनमा�ण कडा
माटो

६३ ७५ १२ २६०९ ३१३०८

�.पू कुसदमार हाईटार कुडुले सडक िनमा�ण नरम ५३ ६३ १० २६०९ २६०९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७ माटो

ज�मा १२०३३९८

३० बढी भु�ानी 
पा�लका�ारा भु�ानी ह�ने सबै काय�मा पा�लकाको �वीकृत दर �योग गनु�पद�छ । पा�लकाले आ�थ�क बष� २०७७।७८ का लािग �वीकृत गरेको पा�लका दर भ�दा
बढी दरमा देहायका काय� गरी सोहीअनु�प भु�ानी िदएको छ । देहायका उपभो�ा सिमितलाई ए�जाभेटर�ारा माटो ख�े काम, HDPE PIPE ख�रद ज�ता
काय�मा भु�ानी िददाँ पा�लकाको �वीकृत दर भ�दा बढी दरमा भु�ानी िदएकोले बढी भु�ानी रकम असुल ह�नुपन� � 

भौ.न उपभो�ा सिमित काम ह�नुपन�
दर

भु�ानी
दर

बढी
दर

प�रमाण बढी
भु�ानी

१६५ धनमना का�लखोला खानेपानी 32mmPN 10 Hdpe
pipe

६८ ८५ १७ ३००० ५१०००

२७२ त�ोगाउँ पा�तले �सचांई पाईप ख�रद 90mmPN 6 Hdpe pipe ३३१ ३९६ ६५ ५२० ३३८००

२७२ त�ोगाउँ पा�तले �सचांई पाईप ख�रद 75mmPN 6 Hdpe pipe २३५ २९२ ५७ ४०० २२८००

३६२ का�ेखोला �सचांई 90mmPN 6 Hdpe pipe ३३१ ३९६ ६५ ५०० ३२५००

�देश पू.१ भुताहा केमनचुली अग�ली सडक �तरो�ती soft rock १०५ १२१ १६ ७२७७ ११६४३२

�देश पू.१ भुताहा केमनचुली अग�ली सडक �तरो�ती Hard soil ७५ ८७ १२ १६७२० २००६४०

�देश पू.१ भुताहा केमनचुली अग�ली सडक �तरो�ती Soft soil ६२ ७५ १३ ३४४९ ४४८३७

�थानीय पू
१

�सतान िचहानडाडाँ म�सने खोला सडक
िनमा�ण

soft rock १०५ १२१ १६ १०७१ १७१३६

६६५,४५२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�थानीय पू
१

�सतान िचहानडाडाँ म�सने खोला सडक
िनमा�ण

Hard soil ७५ ८७ १२ ६००१ ७२०१२

�थानीय पू
१

�सतान िचहानडाडाँ म�सने खोला सडक
िनमा�ण

Soft soil ६२ ७५ १३ ५७१५ ७४२९५

ज�मा ६६५४५२

३१ लमसम भु�ानी 
गणना गन� सिकने आइटमह�को प�रमाण यिकन गरी प�रमाण सिहतको लागत अनुमान तयार गनु�पद�छ । पा�लकाले देहायका उपभो�ा सिमितसँग गराएका
प�रमाण यिकन गन� सिकने काय�मा समेत लमसममा रकम राखी रकम भु�ानी िदएको पाइयो । यसरी प�रमाण यिकन गन� सिकने काममा लमसममा रकम राखी
भु�ानी िदनु उपय�ु दे�खएन । पा�लकाले य�ता प�रमाण यिकन गन� सिकने काममा सोही अनु�प लागत अनुमान तयार गरी वा�तिवक कामका आधारमा
भु�ानी िदनुपद�छ ।

भौ.न उपभो�ा सिमित काम लमसम रकम

१०९ वडा काया�लय भवन िनमा�ण water supply work ५००००

१०९ वडा काया�लय भवन िनमा�ण Electricity work १५००००

२४८ गाउँपा�लका भवन िनमा�ण Electricity work and sanitary work २९००००

३४३ वडा काया�लय भवन िनमा�ण ४ Electricity work and sanitary work २२००००

३८८ कोरोना आईसोलेसन भवन िनमा�ण Electricity work and sanitary work १६५०००

४२९ वडा काया�लय भवन ३ Electricity work and sanitary work १६५०००

३२ ननफाइलर ९१३,६८५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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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 �.९१३६८५।०० समेत
�.७०२९९२८।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 नभएको �माण पेश ह�नुपन� �.

भौ.न सं�था िवजक नं िबजक िमित भु�ानी रकम �याट रकम पान नं ननफाइलर रहेको िमित

२२ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल २ २०७७।८।९ १०५५२५ १३७१८ ६०६६०९८५० २०७७।९

२४ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल ६ २०७७।८।१७ १८९८०० २४६७४ ६०६६०९८५० २०७७।९

२५ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल ५ २०७७।८।१६ १८९८०० २४६७४ ६०६६०९८५० २०७७।९

२८ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल ४ २०७७।८।१५ १८९८०० २४६७४ ६०६६०९८५० २०७७।९

५२ ि�स जे.के िब�डस� क�पिन �ा�ल ७ २०७७।९।२१ २५५७६५ ३३२४९ ६०९६९०७९८ २०७७।१०

६१ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल १० २०७७।९।११ २६५८७२ ३४५६३ ६०६६०९८५० २०७७।९

८९ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल १२ २०७७।१०।५ ३३८४०० ४३९९२ ६०६६०९८५० २०७७।९

१०३ ि�स जे.के िब�डस� क�पिन �ा�ल १५ २०७७।११।१० २५१८६५ ३२४७२ ६०९६९०७९८ २०७७।१०

१२६ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल १७ २०७७।११।८ २४८९५२ ३२३६३ ६०६६०९८५० २०७७।९

१४३ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल १६ २०७७।११।७ २४८९५२ ३२३६३ ६०६६०९८५० २०७७।९

२५२ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल २०७७।१।२५ १०७२५४० १३९४३० ६०६६०९८५० िवजक नं नभएको

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२९७ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल ३५ २०७८।२।२४ २३०१७५ २९९९२ ६०६६०९८५० २०७७।९

२९७ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल ३६ २०७८।२।२५ १११२०० १४४५६ ६०६६०९८५० २०७७।९

३११ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल ३१ २०७८।२।१८ ६८४९९० ८९०४८ ६०६६०९८५० २०७७।९

६ एस एन क�सट��सन �ा�ल १७ २०७८।१।१४ १६६१४१७ २१५९८४ ६०६०६४१३८ २०७७।७८

२ कौशल क�सट��सन ६७ २०७७।१०।२५ ७१३२५० ९२७२२ ६०४३२५२०६ २०७७।१०

७ बजु ए�ड स�स क�सट��सन �ा�ल ४१ २०७८।३।६ २७१६२५ ३५३११ ६०६६०९८५० २०७७।९

ज�मा ७०२९९२८ ९१३६८५

�म भौचर
न�बर

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

साव�जिनक ख�रद िनयमावली,२०६४ को िनयम १२५ मा तोिकएको काम स�प� भएप�चात काय�स�प� �ितवेदन तयार गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।
पा�लकाले देहायका उपभो�ा सिमित माफ� त ग�रएका काय�मा पाईप ख�रद ग�रएतापिन उ� पाइपह� लेइङ,जोइ�टीङ तथा ख�े पुन� काय� भएको पाइएन । उ�
सामानह� उपभो�ाकै �ज�मेवारीमा छन वा कुनै आयोजनामा �योग भयो भ�े कुरा समेत खु�न आएन । ख�रद ग�रएका पाईपह� ख�े पुन� काय� भएको
नदे�खएकोले आयोजना खु�ने ग�र नापी तथा काय�स�प� �ितवेदन पेश गनु�पन� �

भौ.न उपभो�ा सिमित ख�रद िववरण रकम

१२३ रामचुवा �सचाई प��पसेट पाइप ख�रद 90 mm Hdpe pipe 978 m २८०३७४

१२२ थोकटोल पाइप �सचाई 75 mm Hdpe pipe 730m १४८७६२

१७९ केशवटोल पाइप �सचाई 63 mm Hdpe pipe 599 m ९९९६०

२७८ झ�सी मु�ानटोल पाईप ख�रद 50 mm Hdpe pipe 550 m ९६३३२

३२४ प�ाइ नयाँब�ती खानेपानी पाईप 32 mm Hdpe pipe 1513 m १०६००

३३२ िभमान पाईप ख�रद 110mm Hdpe pipe 1010 m १४४९४५

ज�मा ७८०९७३

७८०,९७३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np31 of 50

३४ ढुङगाको �योग 

सडक तथा पुल िनमा�ण काय�को दर िव�लेषण गदा� नेपाल सरकारबाट �वीकृत (Norms -for Rate Analysis of Road and Bridge works 2075 को
से�सन ९०० को IV(A) मा) न�स�मा हाड� रक किटङ प�रमाणको ५० �ितशत ढुङगा �योग गन� गरी दर िव�लेषणमा समावेश 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�ा सिमितले �योग गन� अव�था समेत रहेको छ । अत: न�स� अनुसारको प�रमाण ३३८ घनिमटर मा �योग गरेको ढुङगाको दर
�.७५० ले ह�न आउने �. २५३५००।०० लागत अनुमानमा समावेश गरी लागत अनुमान बनाउनु पन�मा समावेश गरेको छैन । Hard Rock medium को
लागत अनुमान बनाएको र उ� ढुङगा �टकचरको काममा �योग गन� निम�ने भएकोले लागत अनुमानमा समावेश नगरेको पा�लकाको भनाई रहेको भएपिन सो
�ािव�धक पु��ाई पेश भएको छैन । खिनएका ढुङगा �योग गरे नगरेको स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी लागत अनुमानमा समावेश गनु�पद�छ । 

भौ.न उपभो�ा सिमित 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

�.९ झुवाडीब�चरे सडक
िनमा�ण

१३३७ ६६८ ३३८ ७५० २५३५००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३५ १६५ २०७८-३-२४ बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(१०) बमो�जम �ज�मेवार �यि�ले सरकारी रकमको खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन�
वा भु�ानी िदन आव�यक िवल, भपा�ई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पद�छ।
�यि�गत घटना दता� काय��म स�ालनका लािग घटना दता� िड�जटईजेशन गन� जे. के. ट� ेडस� संग स�झौता गरी �.४७१२१० पे�क� िदएकोमा स�झौता भ�दा
घिट काय� गरेकोले बढी भु�ानी रकम सो सं�थाबाट िफता� �लनुपन� दे�ख�छ। बढी भु�ानी भएको िन�नानुसारको रकम िफता� �लनुपन� ज�मा �

िववरण स�झौता भएको रेट काय� गरेको त�या� भु�ानी ह�नुपन� भु�ानी भएको

िड�जटाईजेशन �ित फारम �.९ * ३३००० २७५०४ २४७५३६ २९७०००

��यान �ित पेजमा �.५ * ६००० ५३५६ २६७८० ३००००

�व�थापन खच� एकमु� ९०००० - ९०००० ९००००

ज�मा ३६४३१६ ४१७०००

With Vat 13% ४११६७७ ४७१२१०

बढी भु�ानी रकम मु. अ. कर तथा अि�म कर कि�पछी- ५१७९३

५१,८९३

३६ २ २०७७-६-२८ बढी भु�ानी 
�थानीय तहमा िविनयो�जत सशत� अनुदान वािष�क काय��म काया��वयन माग�दश�न, २०७७।७८ को एक िव�ालय एक नस� काय��म संचालन िनर�तरता तथा
िव�तार काय��म अनुसार िव�ालय नस�को लािग मा�सक �.२८२००।०० का दरले १३ मिहनाको मा� तलब भु�ानी िदने �यव�था छ । यस गाउँपा�लकाले
जनता मा.िव. व�फरमा काय�रत नस� �ी अिनता कटुवाललाई �ावणदे�ख काित�कस�म तलब भु�ानी गदा� मह�ी भ�ा �.२०००।०० को दरले �.८०००।००
भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी भएको �.८०००।०० स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.८०००

८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३७ 180 २०७८-३-५ बढी भु�ानी 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण र कागजात
संल� ह�नुपन� उ�ेख छ। भौ. नं. १८०/७८/३/२५ बाट पोषण काय��म अ�तग�त सु�केरी मािहलालाई पोषण झोला िवतरण बापत भु�नी गदा� पोषण �वयंसेवक
िनम�ला म�ातीलाई ज�मा �.४०२००।०० भु�ानी गनु�पन�मा �.५००००।०० भु�ानी भएकोले अि�म कर क�ीपछी �.९७०२।०० बढी भु�ानी भएको
पाईयो। बढी भु�ानी रकम स�ब��धतबाट असुल गनु�पन� �.

९,७०२

३८ फिन�चर �यव�थापन 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५
लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन�
�यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद
गन� नह�ने उ�ेख छ । गाउँपा�लका भवन ई�टे�रयर डेकोरेशनका लािग �.२० लाख िविनयोजन भएकोमा पा�लकाले �सलब�दी दरभाउप�बाट ख�रद गनु�पन�मा ३
वटा स�लायस�बाट सोझै ख�रद गरेको पाइयो । �ित�पधा��मक िव�ध अपनाई ख�रद गन�तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ ।

भौ.न िमित आपुित�कता� ख�रद साम�ी रकम

४०६ २०७८।३।२६ ह�मागाई जनरल स�लायस� टेवल कुस� ४५४०६७

४०६ २०७८।३।२६ डेिनस ए�ड डेिनसा स�लायस� सोफा तथा िकचन �याक ४५७१९८

४०६ २०७८।३।२६ बुटवल फिन�चर ए�ड फिन��स� काप�ट पदा� ४४५२७६

ज�मा १३५६५४१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९ अ�य िनकायको खच� 
�वीकृत वािष�क बजेट तथा काय��म अनु�प तोिकएको काय�मा खच� गनु�पद�छ । नमूना परी�ण गदा� पा�लकाले िन�न�ल�खत िमित र भौचरबाट िविभ� अ�य
िनकायले लािग िविभ� काय�मा �.७,५०,४२०।०० खच� लेखेको पाइयो । उ� िनकायलाई स�ब��धत तालुक िनकायबाट समेत बजेट िविनयोजन भई आउने र
यसरी ग�रएको खच� दोहोरो पन� स�ने ह�दाँ अ�य िनकायको खच� �यहोन� �वृित उपय�ु दे�खदनै ।

भौचर नं िनकाय काम रकम

७० �हरी चौक� शौचालय िनमा�ण वडा नं ७ शौचालय िनमा�ण ९६०००

९२ �हरी चौक� अधुरो भवन िनमा�ण वडा नं २ भवन िनमा�ण ४५४४२०

२३१ सश� �हरी वलको �यारेक िनमा�ण ट� �ट भवन िनमा�ण २०००००

ज�मा ७५०४२०

४० ढुङगा िग�ी बालुवाको 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 िबि� गन�स�ने �यब�था छ । पा�लकाले आ�नो �े�िभ� रहेको
खोला, खो�सी तथा जिमनबाट सँकलन गन� सिकने �लेट, ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको प�रमाण यिकन गन� वातावरणीय �भाव मू�याँकन तथा
�ार��भक वातावरणीय प�र�ण गराएको दे�खएन। पा�लका �े�िभ� रहेको िविभ� प�रयोजनाका काय� स�ालन गन� र पा�लकाले उपभो�ा सिमित तथा िविभ�
मा�यमबाट स�ालन गन� योजनाह�मा पा�लका �े� िभ�का ढँुगा, िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुको िनशु�क �योग भई रहेको छ तापिन पा�लकाले ती
साम�ीको �ज�ा दरको आधारमा भु�ानी िदएको छ। िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमितले पा�लकाको �ोत िन:शु�क �योग गरी पा�लका तथा अ�य
योजना �यव�थापनबाट रकम भु�ानी �लने गरे तापिन पा�लकालाई साम�ीको रोय�टी तथा शु�क बुझाएको दे�खदनै । अतः पा�लकाले आ�नो �े� िभ�का ढँुगा,
िग�ी, बालुवा एबम् माटोज�य व�तुमा �देश कानून बमो�जम कर लगाई आ�दानी वढाउने तथा उपल�ध साम�ीको अ�यव��थत उ�खनन, सँकलन तथा उपयोग
��थितलाई �यव��थत वनाउने तफ�  �यान िदनु पन� दे�खयो ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भौ.न उपभो�ा सिमित काम �योग भएको प�रमाण
(घ.िम)

�ितघनिमटर
दर

राज�व रकम (प�रमाण
*३५.२८*९*१.१३)

२०६ ह�र�रडाडाँ दे�ख टावरस�म सडक
�तरो�ती

जाली भन� तथा
सो�लङ गन�

१०३ १००० ४१०६

२०२ कु�ते�वरी �ािव भताहा िफ�ड िनमा�ण सो�लङ तथा िप �स
�स

८८ ७५० ३५०८

२२१ लोहासुर पोखरी जाने बाटो सो�लङ िप �स �स ११६ ७५० ४६२५

२१७ वसन भैसे भु�े �सचाई जाली भन� तथा
सो�लङ गन�

९४ ७५० ३७४७

२४४ काराकाठ तटब�ध जाली भन� ८५ ७५० ३३८९

२७४ िभमान कौवा सडक �तरो�ती जाली भन� र सो�लङ २४८ २००० ९८८७

२७१ से�चुरी टोल दे�ख गा.पा जोडने सडक
�तरो�ती

जाली भन� र सो�लङ ११५ ७५० ४५८५

२८३ राँगेचुरी त�ोटोल सडक �तरो�ती जाली भन� र सो�लङ ४८ ७५० १९१४

३०५ प�या�नी सडक �तरो�ती जाली भन� ९९ ७५० ३९४७

३२१ बासुदेव खो�सी िनय��ण जाली भन� ५८ ७५० २३१२

३३७ जन�योित िनमािव पिहरो संर�ण जाली भन� ४२ ७५० १६७४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np36 of 50

३४४ बाखक�  गु�वा पिहरो िनय��ण जाली भन� ११७ ७५० ४६६४

३५१ �धिमले टावरडाडाँ सडक मम�त सो�लङ ६० ७५० २३९२

३६६ िभमान मा�थ�ोटोल त�ोटोल सडक
�तरो�ित

जाली भन� र सो�लङ १०१ ७५० ४०२७

३९२ �सतानडाडाँ सडक �तरो�ती सो�लङ १०९ ७५० ४३४५

१० �धिमले रागँेचुरी कौवा सडक जाली भन� र सो�लङ ३४१ २००० १३५९४

�.पू.३ चाईचुटी बखफर सडक जाली भन� र सो�लङ ५२७ ७५० २१०१०

७ कुसदमार हाईटार कुडुले सडक िनमा�ण जाली भन� २७५ ७५० १०९६३

�थानीय
पू ३

अमारेखो�सी ब�मती नयाँ ब�ती झो. पु
नदी िनय��ण

जाली भन� ३०० ७५० ११९६०

�थानीय
पू ५

ब��तपुर नदी िनय��ण जाली भन� ४२८ ७५० १७०६३

ज�मा १३३७१२

४१ �धानम��ी रोजगार काय��म
�थािनय तहमा सुिचकृत बेरोजगार �यि�लाई �युनतम रोजगारी ��याभुत गराउन एवं सामुदाियक पुवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको �जवनयापनमा सुधार �याउने
उदे�यले �थािनयतहिभ� �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 �थािनय 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 ल�ीत वग�लाई रोजगार �दान गरेको छ।�धानम��ी रोजगार काय��मतफ�  दे�खएका िववरण देहायबमो�जम छन्।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१.१ 127 २०७८-३-३ �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त िवप� �िमकको �याला भु�ानी गदा� भौ.नं.१२७/०७८/३/३ बाट ५ वटा आयोजनाको एकमु� भु�ानी भएकोमा पेश
भएको डोर हा�जरीका आधारमा ज�मा �.११०३२७८ भु�ानी ह�नुपन�मा ज�मा �.१५३५४९० भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी भएको रकम �.४३२२१२ तथा
नपुग डोर ह�जरी स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी �माण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

आयोजनाको नाम �िमक सं�या * ज�मा काय� िदन डोर हा�जर अनुसार भु�ानी ह�नुपन� रकम भु�ानी भएको रकम

बनौली अँधेरी ता�के डाँडा सडक मम�त (६ जना) ३८५ िदन ५१७ १९९०४५

ब�चरे रोडसाईड नाला मम�त (२५ जना) ५१९ िदन ५१७ २६८३२३

�यारीफाँट �संचाई कुलो िनमा�ण तथा मम�त ४४८ िदन ५१७ २३१६१६

झोलु�े पुल गोरेटो सडक २३८ िदन ५१७ १२३०४६

बा�िवसे दवुारखोला कुलो ५३४ िदन ५१७ २७६०७८

ज�मा २१३४ िदन ५१७ ११०३२७८ १५३५४९०

बढी भु�ानी रकम ४३२२१२

४३२,२१२

४१.२ पा�लकाको रोजगार संयोजकको अनुप��थित तथा पेश भएको कागजप� �यव��थत नभएको कारण ज�मा कित आयोजना कित कित लागतमा स� चालन
भएको र कुल रोजगारी सं�या तथा कुल खच�को यिकन गन� सिकएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४१.३ ५१ २०७७-११-१४ �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त िवप� �िमकको �याला भु�ानी गदा� भौ.नं ५१/२०७७/११/१४ बाट ब�चरे देखी �झवाडी डो�डर सडक मम�त र �यारी
फाँट �संचाई कुलो िनमा�ण तथा मम�त गरी दईुवटा आयोजनाको एकमु� भु�ानी भएकोमा ज�मा पेश भएको डोर हा�जरी अनुसार �.७८३ जनाको ५१७ को
दरले ह�न आउने �.४०४८११।०० भु�ानी ह�नुपन�मा ज�मा ५६९२१७।०० भु�ानी भएकोले ज�मा �.१६४४०६।०० बढी भु�ानी भएकोले सो बढी भु�ानी
रकम तथा नपुग डोर हा�जरी स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी �माण पेश ग�नुपन� अ�यथा असुल गनु�पन� �.

आयोजनाको नाम �िमक सं�या * ज�मा काय� िदन *

दर
भु�ानी ह�नुपन�
रकम

भु�ानी भएको
रकम

बढी भु�ानी भएको
रकम

ब�चरे देखी �झवाडी डो�डर सडक मम�त ४०१ िदन * ५१७ २०७३१७

�यारी फाँट �संचाई कुलो िनमा�ण तथा
मम�त

३८२ िदन * ५१७ १९७४९४

४०४८११ ५६९२१७ १६४४०६

१६६,४०६

४१.४ यस स�ब�धमा पा�लकाले नै यथाथ�ता छानिवन गरी ज�मा स�ालन भएको योजना सङ�या, योजनाको लागत रकम, काय�स�प� �ितवेदन, ज�मा रोजगार
सङ�या, ज�मा भु�ानी रकम खु�ने गरी �ितवेदन तयार गरी पेश गनु�पद�छ।

४२ लाभ�ाहीको अिभलेख 

सामा�जक सुर�ा काय��म काय�िव�ध, २०७७ को दफा 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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४३ हाकपारा खानेपानी योजना 
पा�लकाले हाकपारा खानेपानी िनमा�णका लािग �.२९,९६,०७३।०० को लागत अनुमान बनाई िमित २०७७।१०।१२ मा ईिवड गरेकोमा ७ वटा िवडरम�ये
सबैभ�दा कम कवोल गन� A.S.C. Construction and multipurpose company सँग २०७८।२।२०( �याद थप गरी २०७८।३।३० ) स�म काय�स�प� गन�
गरी � १८,४०,८९१।०० (मू.अ.करसमेत) मा ठे�का स�झौता गरेको छ । उ� योजनाको लािग पा�लकाबाट � १३०२८९१।०० भु�ानी भएको छ । उ�
योजनाको लािग ख�रद ग�रएका देहायका पाइप तथा िफिटङका सामानह� पा�लकाको �ाउ�डमा थु�ाएर राखेको पाइयो । िनमा�ण �यवसायीले पाइप ख�रद
गरेको तर �थानीयह�ले लगाएको बालीमा �ित पु�े भिन िवरोध गरेकाले काय� गन� नसिकएको भनी पा�लकामा उ� सामान िफता� गरेपिछ अ�ाव�धक काम
बरावरको रकम भु�ानी गरेको पा�लकाले लेखापरी�णको �ममा जनाएको छ । आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ बमो�जम
पा�लका प�रसरमा रहेको उ� सामानह� �ज�सी दा�खला गनु�पन�मा नगरेको �.

ख�रद सामान प�रमाण दर रकम

�ज आइ यिुनयन २ इ�च १४१० ५५० ७७५५००

�ज आइ ए�वो २ इ�च २३५ २६५ ६२२७५

ज�मा ८३७७७५

८३७,७७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४४ ख�रदमा �ि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(%)

गाउँपा�लका भवन तथा वडा काया�लयह�मा इ�टरनेट जडान १७९९८०७ १७८६४०० ३ ०.७४

�यि�गत घटना दता� तथा सा.सु �यव�थापन सुचना �णालीका लािग क��यटुर लगायत
ख�रद

८९७९९४ ८९५२९९ ३ ०.३

४५ ढुङगाको �योग 

सडक तथा पुल िनमा�ण काय�को दर िव�लेषण गदा� नेपाल सरकारबाट �वीकृत (Norms -for Rate Analysis of Road and Bridge works 2075 को
से�सन ९०० को IV(A) मा) न�स�मा हाड� रक किटङ प�रमाणको ५० �ितशत ढुङगा �योग गन� गरी दर िव�लेषणमा समावेश 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�ा सिमितले �योग गन� अव�था समेत रहेको छ । अत: न�स� अनुसारको प�रमाण ३३८ घनिमटर मा �योग गरेको ढुङगाको दर
�. ८६२ ले ह�न आउने �. २६०१५१६।०० लागत अनुमानमा समावेश गरी लागत अनुमान बनाउनु पन�मा समावेश गरेको छैन । Hard Rock medium को
लागत अनुमान बनाएको र उ� ढुङगा �टकचरको काममा �योग गन� निम�ने भएकोले लागत अनुमानमा समावेश नगरेको पा�लकाको भनाई रहेको भएपिन सो
�ािव�धक पु��ाई पेश भएको छैन । खिनएका ढुङगा �योग गरे नगरेको स�ब�धमा पा�लकाले यिकन गरी लागत अनुमानमा समावेश गनु�पद�छ । 

योजना िनमा�ण �यवसायी किटङ गरेको
हाड� रकको
प�रमाण

किटङ गरेको प�रमाण म�ये
५०% �योग गनु�पन�
प�रमाण

�टकचरको
काम गरेको
प�रमाण

ढुङगाको
दर

रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गुज� ह�रहरपुरगढी सडक
(package 1)

shakti/HKM j/v ५४४२ २७२१ १६९० ८६२ १४५६७८०

प�ाइ रामचुवा प�या�नी
सडक �तरो�ती(package
2)

�थङ िनमा�ण सेवा ३७५५ १८७७ ३८४ ८६२ ३३१००८

कम�या मोर�े प�या�नी सडक
�तरो�ती(package 1)

कृ�ण क�सट��सन १३७९ ६८९ ३३७ ८६२ २९०४९४

कम�या मोर�े प�या�नी सडक
�तरो�ती(package 2)

S.N.constructions and
hardware suppliers

४४४० २२२० ६०७ ८६२ ५२३२३४

ज�मा ३०१८ २६०१५१६

४६ अधुरा आयोजना 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ६ मा साव�जिनक िनकायले ख�रदको लािग आव�यक बजेटको �यव�था नभई ख�रद कारवाही सु� गन� नह�ने
तथा बह�वष�य ख�रदको हकमा अ�य वष�का लािग ख�रद कारवाही गदा� आव�यक पन� बजेटको सुिन��चतता गरेर मा� ख�रदको कारवाही सु� गनु�पन� �यव�था
छ। देहायका योजनाका लािग ठे�का स�झौता गरी काम अगािड बढाएकोमा काम स�प� नह�द ै िमित २०७८।३।२७ मा बसेको गाउँ काय�पा�लकाको बैठकले
�ोत �यव�थापनको जिटलताले गदा� आ.व. २०७७।७८ मा ठे�कामाफ� त काम भएका योजनाह�को �वीकार यो�य रकम भु�ानी गरी ठे�का स�झौता तो�ने
िनण�य गरेको पाइयो । कोिभड १९ को कारण समयमा काम ह�न नसकेका चालु अव�थामा रहेका ख�रद स�झौताको �याद िनमा�ण �यवसायीले िदएको िनवेदनको
आधारमा बोलप� �वीकृत गन� पदा�धकारीले �याद थपको आव�यकता र औिच�य िव�लेषण गरी नेपाल सरकारलाई थप लागत वा दािय�व नपन� र �याद थप
वापत आ�थ�क वा अ�य कुनै दािय�व नपन� गरी �य�तो ख�रद स�झौताको �याद बढीमा २०७८ साल चै� मसा�तस�म थप गन� स�ने भनी अथ� म��ालयको
२०७८।५।२१ मा प�रप� समेत भएको छ । पा�लकाले उ� प�रप�लाई पालना गरी िनयमानुसार ठे�काको �याद थप गरी काय� गराउनुपन�मा सो नगरी ठे�का
तोडने िनण�य मना�सव दे�खएन । यसरी �ोतको सुिन��चतता नगरी ठे�का गदा� देहायका योजनाह� अधुरो रहन गएको छ । पा�लकाले �ोतको सुिन��चतता
नगरी ठे�का लगाउनु ह�दनै ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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योजना िनमा�ण �यवसायी स�झौता रकम(with
VAT)

अधाव�धक
काम

काय�स�प�(%)

गुज� ह�रहरपुरगढी सडक (package 1) shakti/HKM j/v १५०७४४२२ ११७८६४६३ ७८.२

कम�या मोर�े प�या�नी सडक
�तरो�ित(package 1)

कृ�ण क�सट��सन ५५४५६१५ २३५५४५५ ४२.५

कम�या मोर�े प�या�नी सडक
�तरो�ित(package 2)

S.N.constructions and hardware
suppliers

२०४३६२० १३९९५३३ ६८.५

गुज� ह�रहरपुरगढी सडक (package २) �थङ िनमा�ण सेवा ७२३६५०४ १९१७३६४ २६.५

हाकपारा खानेपानी िनमा�ण A.S.C. construction and
multipurpose C.L

१८४०६६४ १३०२८९१ ७०.८

प�ाइ रामचुवा प�या�नी सडक
�तरो�ित(package १)

कृ�ण क�सट��सन ९६१०३३४ ६९९८९४८ ७२.८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४७ नदीज�य पदाध� उ�खनन र िब�� 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) बमो�जम पा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ� वातावरणीय �भाव मू�या�न तथा �ार��भक
वातावरणीय परी�णबाट तोिकएको प�रमाणमा �लेट, ढु�ा, िग�ी बालुवा एवम् माटोज�य व�तुको िब�� गन�स�ने �यव�था छ । पा�लकाले यो वष� उ�खनन पूव�
�ार��भक वातावरणीय मू�या�न तथा परी�ण, IEE गरी �ितवेदन �लएका देहाएका नदी तथा खोलाह�मा वष�मा ९ मिहना (असार, साउन र भदौमा उ�खनन
नग�रने शत�मा) िब�� गन�स�ने प�रमाण यस�कार रहेको छः

�स नं. खोला नदी �ितिदन घनिमटर

१ बागमती नदी ८१.६७

२ म�रण खोला ३६.९५

३ �यान खोला ३१.६७

ज�मा १४९.६९

यस पा�लकाबाट वािष�क ४०४१६.३० घनिमटर नदीज�य पदाथ� उठाउन सिकने भए तापिन पा�लकाले ६ हजार घनिमटर मा� िब�� गरेको छ । संभा�य बजार
खोजी गरी िब�� िवतरण गन� सकेमा थप राज�व आज�न गन� सिकने भएकोले यसतफ�  पा�लकाले �यास गनु�पद�छ । 

४८ 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 � १२६६७६७९०।०० राज�व संकलन अनुमान गरेकोमा � ७४०४०९६२।५९ संकलन
गरेकोले � ५२६३५८२७।४१ (अनुमानको तुलनामा ४१.५५ �ितशत) घटी राज�व संकलन गरेको छ । करको दायरा बढाउने र असुली �कृया �भावकारी
बनाई राज�व संकलन बढाउनु पद�छ ।

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

११३१३ एक�कृत स�प�� कर २००००० ० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११३१४ भूिमकर/मालपोत ९००००० १४१९४३८ १५७.७२

११३२१ घरबहाल कर १००००० ८८०४३ ८८.०४

११३२२ बहाल िवरौटी कर ५५०००० ० ०

११४११ बाँडफाँड भई �ा� ह�ने मू�य अिभवृ� कर ९६२१५७९० ४२०४३०९२ ४३

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) १००००० ० ०

११४५६ बाडँफाँटबाट �ा� ह�ने सवारी साधन कर २३५०५००० २२२९६११४ ९४.८६

११६९१ अ�य कर १५०६००० ३६९६८०५ २४५.४७

ज�मा राज�व १२३०७६७९० ६९५४३४९२

१४२१९ अ�य सेवा शु�क तथा िब�� २९००००० ४१२६३०२ १४२.२९

१४२४२ न�सापास द�तुर १००००० ७२०८ ७.२१

१४३११ �याियक द�ड, ज�रवाना र जफत ५०००० १२१० २.४२

१४३१२ �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत २५०००० ३९१०० १५.६४

१४६११ �यवसाय कर ३००००० ३२३६५० १०७.८८

ज�मा गैर कर राज�व ३६००००० ४४९७४७०

ज�मा आ�त�रक राज�व कर १२६६७६७९० ७४०४०९६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४९

�याक हो लोडर र िट� पर आ�दानी 
पा�लकाले आ�नो नाममा रहेको मेिशनह�को उपयोग तथा दीगो �यव�थापनको लािग काय�िव�ध तयार गरी �यव��थत त�रकाले स�ालन गनु�पद�छ। पा�लकाले
ख�रद गरेको एक �याक हो लोडर र एक िट� पर स� चालनमा रहेको छ । ती साधनह� पा�लकाको काय�मा र समय समयमा अ�य� भाडामा समेत �योग ह�ने गरेको
भए तापिन पा�लकाले स�ालन स�ब�धी �यव��थत अिभलेख राखी आ�दानी असुल गरेको छैन । पा�लकाले ट� ीपरको लािग दिैनक � ५००० र लोडरको
�ितघ�टा �. ९०० भाडा दर िनधा�रण गरेको छ। यो वष� लेखापरी�णको �ममा �याक हो तथा िट� पर उ�ेख गरी ज�मा �.१६२८००।– आ�दानी गरेको
दे�खयो। मेिशन स�ालन भएको समय, ई�धन खच� खु�ने लग�सट तथा आ�दानीको �यव��थत अिभलेख रा�ने नगरेबाट यी साधनह�को स�ालन आय तथा
�यय अव�था यिकन गन� स�ने अव�था रहेन । �यव��थत त�रकाले मेिशन स�ालन गरी सोबाट �ा� ह�ने आय पा�लकाको खातामा ज�मा भएको सुिन��चत ह�ने
�णाली िवकास गनु�पद�छ।
(क) लोडर तथा िट� परको चालकबाट िववरण माग गरी परी�ण गदा� देहाय अनुसार �यि� तथा �यवसायीह�लाई लोडर तथा िट� पर उपल�ध गराएकोमा भाडा
असुल गरेको नदे�खएकोले असुल गनु�पन� �.

िमित �योगकता� समय �ा� ह�नुपन� भाडा रकम

लोडरतफ�

२०७७।१०।१८ धन बहादरु लोहार १० ९०००

२०७८।२।२५ एच.के.एम. शि� �संगापुरे ६ ५४००

२०७८।०३।२५ �थङ क��ट��सन १५ १३५००

२०७८।०१।१४ डोर बहादरु राई १ ९००

ज�मा २८८००

िट� परतफ�

२०७७।४।१९, २० �जए िब�डस� २ १००००

५४३,८००�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७७।५।२६-०८।१० �जए िब�डस� ७६ ३८००००

२०७७।८।१६, ९।२८, २९ हक�  राई ३ १५०००

२०७७।१०।२७ बाबुराम राई १ ५०००

२०७७।११।०९, १० कम� डाँडा �कुल २ १००००

२०७७।१२।२, ४ स�यदेवी राई २ १००००

२०७८।१।१२-१६ एच.के.एम. शि� �संगापुरेको काम ५ २५०००

२०७८।१।३१ एच.के.एम. शि� �संगापुरेको काम १ ५०००

२०७८।२।१३ िविपनको सहकारीको मल बोकेको १ ५०००

२०७८।२।१६, १८ गडीको सहकारीको मल बोकेको २ १००००

२०७८।२।२० अिनता �याडमको इ�ा बोकेको १ ५०००

२०७८।२।२३ एच.के.एम. शि� �संगापुरेको काम १ ५०००

२०७८।२।२४ िनरेश मु�ान १ ५०००

२०७८।२।२५ डोर बहादरु राई इ�ा बोकेको १ ५०००

२०७८।२।२७ िनरेश मु�ानको काम १ ५०००

२०७८।३।१ डोर बहादरु राईको काम १ ५०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np47 of 50

२०७८।३।४, ५ गडीको सहकारीको मल २ १००००

ज�मा ५१५०००

कुल ज�मा ५४३८००

५० 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 । पा�लकाले यस वष� सामुदाियक वनबाट �ा� आय भनी �.१३४८२४९।०० मा� आ�दानी बाँधेकोमा िडिभजन वन काया�लय म�रणबाट �ा� िववरण अनुसार
पा�लकालाई सामुदाियक वन उपभो�ा सिमित�येबाट �.२०५८७९३।८२ �ा� ह�नुपन� दे�ख�छ । तसथ� िडिभजन वनबाट �ा� िववरण र पा�लकाले पेश गरेको
आ�दानी िववरणमा �. ७१०५४४।१० फरक परेको दे�ख�छ । अतः पा�लकाले िडिभजन वनसँग सम�वय गरी �ा� भएको तथा ह�नुपन� आ�दानी यिकन गरी
फरक परेको रकम आ�दानी बाँ��ुपन� दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५१ 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 बमो�जम ज�रवाना र कारवाही गनु�पन�
�यव�था छ । पा�लकाले अ�तग�तका वडाह�ले कितपय मा�सक �पमा र कितपयले एक दईु मिहना पिछ मा� दा�खला गन� गरेकोले समय मै दा�खला गन� तफ�
स�ब��धत प�को �यान जानुपद�छ ।
(क) घटी दा�खला - गाउँपा�लकाले वषा��तमा सबै र�सद �ा� गरी स�पूण� आ�दानी दा�खला भएको सुिन��चत गनु�पद�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� �.

वडानं. संकलन रकम दा�खला रकम दा�खला बाँक�

१ ११८३८७।९९ १०७०६२।५१ ११३२५।४८

६ २३६९१७।०१ २३५२०८।४६ १७०८।५५

७ ३५१४७३।१० ३४२४६८।०० ९००५।१०

ज�मा २२०३९।१३

२२,०३९.१३

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ नदीज�य साम�ीको सडक आयोजना शु�क 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छद ९ को िव�ीय अ�धकार �े�मा िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का वापतको ब�यौदा रकम
समेत असुली गनु�पन� �यव�था रहेको छ । धरान-चतरा-�स�धुली-हेटौडा सडक आयोजना (मदन भ�डारी लोकमाग�) को ह�रहरपुरगढी गाउँपा�लका �े�िभ� पुल
िनमा�ण ग�ररहेका िनमा�ण �यवसायी अनक क�सट��सनले कुनै शु�क नबुझाएकोले आयोजनामा �योग ह�ने ढु�ा, िग�ी, बालुवा, िच�स, �ाभेल आिद संकलन
गरेवापत अनक क�सट��सनले कुनै शु�क नबुझाएको �यहोरा गत वष�को �ितवेदनमा औं�याइएकोमा यो वष�पिन कुनै आय �ा� गरेको छैन । िनमा�ण �यवसायी
अनक क��ट��सन र आयोजना काया�लयमा स�पक�  गरी उ� �े�मा �योग भएको नदीज�य पदाथ�को प�रमाण यिकन गरी गाउँपा�लकाले ला�े रकम असुल
गनु�पद�छ ।

५३ 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 भई 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

२९२९७ २४४२ २६८५५

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

आ.व. वे�जु दफानं. वे�जुकोसंि�� �यहोरा फ�य�टकोआधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

२०७६/७७ ११ मुचु�का उठाएवापतको िनयमानुसारनपाउने भ�ा भु�ानी िदएको भनी असुल बे�जु कायम

ग�रएकोमा संिचत कोषमा दा�खलागरकेो स�कलै भौचर साथ फ�य�ट गरी पेश ह�न आएको �

१��२� ० ० ० १��२�

२०७६/७७ १४ पदा�धकारीले नपाउनेपोशाक भ�ा भु�ानी िदएको बे�जू असुल कायम गरी संिचत कोषमा

दा�खलागरकेो स�कलै भौचर साथ फ�य�ट गरी पेश ह�न आएको �

४००००० ० ० ० ४०००००

२०७६/७७ २४.१ लोडर र िट�परको भाडा असुल नगरकेोभनी असुल बे�जु कायम भएकोमा �.११२�१००।

०० बे�जु कायम भएकोमा �ज.एम.एिव�डस�बाट � ६६�३४६।०० र पेमा दोज� �याङतान

बाट � १�३००।०० गरी ज�मा �६�०६४६।०० असुल भएको स�कलै भौचर पेश भएको

स�कलै भौचर साथ फ�य�ट गरी पेशह�न आएको �

६�०६४६ ० ० ० ६�०६४६

२०७६/७७ ४६ बसेरी आहालडाडाँ बेलु�े सेपाहासडक िनमा�णमा �४३�० घनिमटर माटो ख�े काय�  गदा�

नापी तथा मु�याङकन िकतावमाकडा च�ान,कडा माटो र नरम माटो ख�ेको प�रमाण �मश

१०�७०घ.िम,२१७४०घ.िम र२१७४०घ.िम ह�नुपन� मा २१७४० घ.िम,२१७४०घ.िम र

० ० �२६१२० ० �२६१२०

�म भौचर
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१०�७०घ.िम भएकोले बढी भु�ानीगएको भनी असुल बे�जु कायम ग�रएकोमा गाउँपा�लका

उपा�य�को संयोजक�वमा अनुगमनसिमित गठन गरी सो सिमितले िदएको �ितवेदन तथा

पुन: नापी ग�रएको मेजरमे�ट �सट रसो को आधारमा िमित २०७�।१।४ मा बसेको गाउँ

काय� पा�लकाको बैठकल  ेसमेत अनुगमन�ितवेदन अनुसारको काय�  भएको भनी �मािणत

गरकेो िनण�यको आधार साथफ�य�ट गरी पेश ह�न आएको �

२०७६।७७ ७४.१ कोिभड िनय��ण स�ब�धी काय�मािवतरण ग�रएका २४००० गोटा सावुन म�ये १��९६ गोटा

सावुन िवतरणको भपा�इ पेश नभएकोभनी �माण पेश गन�  बे�जु कायम भएकोमा वडा

काया�लयले िवतरण गरकेो भिन गरकेो�सफा�रस तथा िमित २०७�।१।४ मा बसेको गाउँ

काय� पा�लकाको बैठकले कोिभडको समयमागा.पा अ�य�, उपा�य� तथा वडा अ�य�ह�को

रोहवरमा �ितघरधुरी ४ वटा सावुनिवतरण ग�रएको तर िवषम प�र��थितको कारणले भपा�इ

गराउन नसिकएको भनी गरकेो िनण�यतथा वडा काया�लयले बु�ी िवतरण गरकेो भिन प� पेश

भएको आधारमा फ�य�टग�रएको

० ० ४९०२७६ ४९०२७६

२०७६/७७ ६३.४ भ�ा भु�ानीमा करक�ीनगरकेो भनी असुल बे�जु �.३३७� कायम ग�रएको म�ये मनोज

कुमार सुयालकोनामको �.१२७� बे�जु खातामा दा�खला गरकेो स�कलै भौचर साथ

फ�य�ट गरीपेश ह�न आएको �

१२७� ० ० ० १२७�

२०७६/७७ ६६. राजेश मैनालीलाई बढी भु�ानी भएकोवे�जु कायम भएकोमा � ९०००।०० बे�जु खातामा

दा�खला गरकेो स�कलै भौचर साथफ�य�ट गरी पेश ह�न आएको �

९००० ० ० ० ९०००

२०७६/७७ ६९ एक िव�ालय एक नस�को बढी भु�ािनिदएको रकम बे�जु खातामा दा�खला गरकेो स�कलै

भौचर साथ फ�य�ट गरी पेशह�न आएको �

१६००० ० ० ० १६०००

ज�मा ११२�७४६ ० १३१६३९६ ० २४४२१४२

५४ 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�ाव�धक बाँक� बे�जू

२९२९७ २४४२ ९४९५ ० ३६३५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


