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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७८/७९

काया�लय र �थान : सिहदभूिम गाउँपा�लका, धनकुटा , सिहदभूिम गाउँपा�लका , धनकुटा

काया�लय �मुख राज कुमार शा�य २०७७-४-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख िनतेश कुमार यादव २०७७-४-१

बे�जु रकम २९,७३८,२१५

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी ६,८२,७५,५६६.८७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान ३६,४४,९०,००० चालु खच� २८,२१,५१,८२६.६८

�देश सरकारबाट अनुदान २,२०,०५,००० पँूजीगत खच� १७,१२,१७,५६५

राज�व बाँडफाँट ६,५१,६३,७२७.६२ िव�ीय/अ�य �यव�था १,२०,३३,००९

आ�त�रक आय ५५,७९,४५२.३८

अ�य आय १,५५,५९,०१०

कुल आय ४७,२७,९७,१९० कुल खच� ४६,५४,०२,४००.६८

बाँक� मौ�दात ७,५६,७०,३५६.१९
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१ िव�ीय िववरणः
िववरण िट�पणी यस वष�  �. गतवष�  �.

बजेट आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सो�ै
भु�ानी

ज�मा आफैले गरेको �ाि�/

भु�ानी
व�तुगत/

सो�ै
भु�ानी

ज�मा

�ा�ी (क+ख) ४७,��,९३,०६�.�१ ४�,४२,०७,६०४.९१ ४�,४२,०७,६०४.९१ ४०,�४,२९,०१३.�३ ४०,�४,२९,०१३.�३

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ४६,३२,�१,६९० ४३,४०,४�,०२�.४० ० ४३,४०,४�,०२�.४० ३�,७९,७९,४११.०१ ० ३�,७९,७९,४११.०१

११००० कर ११ ७,४३,११,६९० ६,७९,३�,७३२ ० ६,७९,३�,७३२ �,९४,११,�७९.�१ ० �,९४,११,�७९.�१

१३००० अनुदान ३�,६७,१�,००० ३६,३३,०१,�४�.४० ० ३६,३३,०१,�४�.४० ३२,�२,९९,४६७.�० ० ३२,�२,९९,४६७.�०

संघीय सरकार १२ ३६,४७,१०,००० ३४,��,०२,०��.४० ० ३४,��,०२,०��.४० ३०,��,�६,४६७.�० ० ३०,��,�६,४६७.�०

�देश सरकार १२ २,२०,०�,००० १,७७,९९,७�७ ० १,७७,९९,७�७ १,९४,१३,००० ० १,९४,१३,०००

१४००० अ�य राज�व २१,��,००० २१,�७,१�६ ० २१,�७,१�६ ३२,६�,३६४ ० ३२,६�,३६४

१�००० िविवध �ाि� १,००,००० ६,१७,२६२ ० ६,१७,२६२ ० ० ०

ख. अ�य �ाि� १,�३,११,३७�.�१ २,०१,६२,�७९.�१ २,०१,६२,�७९.�१ १,७४,४९,६०२.�२ १,७४,४९,६०२.�२

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० ० ० ० ० ० ०

कोषह� १,�३,११,३७�.�१ १,६९,�४,२४७.�१ ० १,६९,�४,२४७.�१ १,४२,९�,६६६.�२ ० १,४२,९�,६६६.�२

धरौटी ० ३१,७�,३३२ ० ३१,७�,३३२ ३१,�०,९३६ ० ३१,�०,९३६

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

भु�ानी (ग+घ) �४,०�,७३,०६�.�१ ४४,२२,०९,२४६.०� ४४,२२,०९,२४६.०� ३�,३३,४३,४४६.१३ ३�,३३,४३,४४६.१३

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) �२,��,६१,६९० ४३,०१,७६,२३७.०� ४३,०१,७६,२३७.०� ३४,२७,९७,६�९.६३ ३४,२७,९७,६�९.६३

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १� १६,४२,�०,००० १�,�६,२०,३�६.७७ ० १�,�६,२०,३�६.७७ १२,९१,६९,��६.�० ० १२,९१,६९,��६.�०

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग १� १२,३२,�४,३�० ९,२६,२३,�७९.३१ ० ९,२६,२३,�७९.३१ �,०�,९९,३४६.२७ ० �,०�,९९,३४६.२७

२५००० सहायता (Subsidy) १� ० ० ० ० �०,००० ० �०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६००० अनुदान १� �७,�०,००० �३,�७,�७२ ० �३,�७,�७२ ९७,१�,७�९ ० ९७,१�,७�९

२७००० सामा�जक सुर�ा १� ९४,९०,००० �३,�०,१९६ ० �३,�०,१९६ २४,�६,७६३ ० २४,�६,७६३

२८००० अ�य खच� १� ६४,१२,००० �७,३९,७१� ० �७,३९,७१� ६,४३,६२० ० ६,४३,६२०

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� १� २१,६३,१�,३१० १६,२४,�४,�१� ० १६,२४,�४,�१� ११,९�,०२,��४.�६ ० ११,९�,०२,��४.�६

घ. अ�य भू�ानी १,�३,११,३७�.�१ १,२०,३३,००९ १,२०,३३,००९ ३�,३३,४३,४४६.१३ ३�,३३,४३,४४६.१३

कोषह� १,�३,११,३७�.�१ १,०७,९�,४४� ० १,०७,९�,४४� ६९,७१,६�३.�० ० ६९,७१,६�३.�०

धरौटी ० १२,३४,�६४ ० १२,३४,�६४ ३�,७४,०७३ ० ३�,७४,०७३

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

ङ. यो वष�को बचत (�युन) (६,२२,८०,०००) १,१९,९�,३��.�३ १,१९,९�,३��.�३ �,२०,��,�६७.४० �,२०,��,�६७.४०

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) ६,३६,७१,९९७.३६ ६,३६,७१,९९७.३६ १२,��,६�,�६२.७९ १२,��,६�,�६२.७९

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) (६,२२,८०,०००) ७,�६,७०,३�६.१९ ७,�६,७०,३�६.१९ १७,७६,�४,४३०.१९ १७,७६,�४,४३०.१९

ब�क तथा नगद बाक� २४ ७,�६,७०,३�६.१९ ७,�६,७०,३�६.१९ ७,१०,३६,१११.३४ ७,१०,३६,१११.३४

२ प�रचयः
�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस स�हदभ�ूम गाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न
गनु� र �थानीय सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� स�हदभ�ूम पा�लकाको उ�े�य रहेको
छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त ७ वडा, ३८ सभा सद�य, ९९.५५ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १८ हजार ७६० जनसं�या रहेको छ।

३ लेखा परी�णको �ममा असुलीः
सामािजक सरु�ा तफ�  � ४८७८७०।०० र अ��म कर � ७१७३०।०० ग�र ज�मा � ५५९६००।०० असलु� भएको छ।

४ िव�ीय िववरण िव�लेषणः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४.१ िव�ीय िववरण – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच�
शीष�क स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा
यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखा�न तथा �ितवेदन गनु�पद�छ । पा�लकाको स�पुण�
आ�थ�क कारोबार SuTRAमा अिभलेख नभएकाले उ� िववरणले यथाथ� िच�ण गरेको छैन। अ�तरसरकारी अ��तयरीतफ� को �.८५७८६६५६।– SuTRA

स�टवयेरमा समावेश नभएको �यहोरा काया�लयले जनाएको छ। तोकेबमो�जमका िव�ीय िववरणह� तथा खाताह� अ�ाव�धक गरी आय र �ययको वा�तिवक
��थित दे�खने गरी लेखांकन गनु�पद�छ।

४.२ �ज�मेवारी फरक परेको – �थानीय तहको स��त कोषमा गत िवगतको बाँक�, यस वष� �ा� र खच� भएको रकम �प� दे�खने गरी िहसाब रा�ने र �ज�मेवारी
एिकन गनु�पद�छ । साथै गत वष�को SuTRA को िव�ीय िववरण मलेप फा नं २७२ मा वष��तको बैक तथा नगद बाँक� �. ७१०३६१११.३४ रहेकोमा यस
वष�को शु�मा �. ६३६७११९७.३६ मा� दे�ख�छ। वष��तमा बैक तथा नगद बाँक� � ७१०३६१११.३४ रहेको रकम वरावरको रकम �ज�मेवारी सानु�पन�मा
�. ७३६४९१३.९८ घटी �ज�मेवारी सारेको स�ब�धमा यिकन ह�नुपन� दे�ख�छ। काया�लयले देहाय बमो�जम एक�कृत िव�ीय िववरण तयार गरेको छ ।

एिककृत आ�थ�क िववरण

आ�थ�क वष� २०७८/०७९

�स.नं आय तफ� �स.नं �यय तफ�

िववरण रकम ज�मा रकम िववरण रकम ज�मा रकम

१ गत वष�को ब�क मौ�दात 68,275,566.87 १ गाउँपा�लका चालु
खच�

90,134,826.68 90,134,826.68

क संिचत कोष खाता 60,980,079.36 २ गाउँपा�लका पँु�जगत
खच�

72,816,565.00 72,816,565.00

100768.1 176,036,895.40 176,036,895.40

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ख गत आ व को आ�दानी
वाँक�

३ संघ शसत� अनुदान
चालु

ग �थानीय �कोप
�यव�थापन

1,508,987.51 ४ संघ शसत� अनुदान
पँु�जगत

78,465,193.0 78,465,193.00

घ िविवध कोष खाता 1,018,181.00 ५ �देश चालु खच� 1,550,000.0 1,550,000.00

ङ मम�त संभार कोष 2,076,401.00 �देश पू�जगत 11,172,757.0 11,172,757.00

च धरौटी खाता 2,591,149.90 ६ संघ शसत� अनुदान
िफता�

18,987,911.60 18,987,911.60

७ �देश शसत� िफता� 4,205,243.00 4,205,243.00

२ राज�व �ा� 70,743,180.00 ८ �थानीय �कोप
�यव�थापन कोष

1429246.00 1,429,246.00

क आ�त�रक राज�व 5,579,452.38 ९ धरौटी खाता 1234564.00 1,234,564.00

ख संघ राज�व बाँडफाँड 62,942,868.02 10 िविवध कोष 0

ग �देश राज�व बाँडफाँड 2,220,859.60 क कम�चारी क�याण
कोष

0 -

३ संघबाट �ा� अनुदानह� 364,490,000.00 ख मिहला तथा बाल
बा�लका कोष

0 -

91,000,000.00 2824145.00 2,824,145.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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क संघ समािनकरण
अनुदान

११ मम�त संभार कोष

ख शसत� अनुदान चालु 187740000 िविवध खच� खाता 6545054.00 6,545,054.00

ग शसत� अनुदान पू�जगत 40950000

घ संघ िवशेष अनुदान चाल् 4,200,000.00 १२ ज�मा ब�क मौ�दात 75,670,356.19

ङ संघ िवशेष अनुदान
पू�जगत

12500000 क संिचत कोष खाता 64999485.98

च संघर समपुरक अनुदान 28,100,000.00 ख �थानीय �कोप
�यव�थापन

3,241,706.51

४ �देशबाट �ा�
अनुदानह�

22,005,000.00 ग िविवध कोष खाता 1,278,181.00

क �देश शसत� अनुदान
चालु

6,928,000.00 घ िविवध खच� खाता 142,131.00

ख �देश शसत� अनुदान
पूजीगत

- ङ मम�त संभार कोष 1,523,784.00

ग िवशेष अनुदान चाल् च धरौटी खाता 4,534,917.90

ख �देश समािनकरण
अनुदान

5,077,000.00 वकैमा वढी रकम (49,850.20) -
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ग �देश समपुरक अनुदान 10,000,000.00

५ �थानीय �कोप
�यव�थापन कोष

3,161,965.00 3,161,965.00

६ धरौटी खाता 3,178,332.00 3,178,332.00

७ िविवध कोष 260,000.00

क कम�चारी क�याण कोष 110,000.00

ख मिहला तथा बाल
बा�लका कोष

150,000.00

८ मम�त संभार कोष 2,271,528.00 2,271,528.00

११ िविवध खच� खाता 6,687,185.00 6,687,185.00

१२ अ�तरसहकारी
ह�ता�तरण
अ��तया�रबाट

85,786,565.00 १४ अ�तरसहकारी
ह�ता�तरण
अ��तया�रबाट

85,786,565.00

क सामा�जक सुर�ा 85,786,565.00 क सामा�जक सुर�ा 85,786,565.00

ज�मा रकम 626,859,321.87 626,859,321.87 ज�मा रकम 626,859,321.87 626,859,321.87

�म भौचर
न�बर
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४.३ बैक िहसाब – �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 देहायबमो�जमको खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िन�नानुसार फरक पन� गएकोले
ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरी यिकन गनुपद�छ ।

खाताको �कार खाता अनुसार बाक� � ब�क अनुसार बाक� � फरक कैिफयत

ग २.३, पँू�जगत खच� खाता- िवजोर वष� 30,000.00 ५४१६९७८८ ५४,१३९,७८८ बैक बढी

ग २.७, िविवध खच� खाता १४२१३१ ३५७२८८ २१५,१५७ बैक बढी

ग ३.१, �धानीय तह धरौटी खाता ४५३४९१७.९ ४५३४९१७ -१ बैक बढी

ग ४.१, �थानीय तह स��त कोष खाता ६४९१९६३५.७८ १८७२३८७७ -४६,१९५,७५८ बैक घटी

ग ५.१, �थानीय तह िविवध कोष खाता १५२३७८४ १६६२२९५ १३८,५११ बैक बढी

ग ५.१, �थानीय तह िविवध कोष खाता १२७८१८१ ११००६२३.५१ -१७७,५५७ बैक घटीी

ग २.१ चालु खच� खाता ० ३४११३५८६.६२ ३४,११३,५८७ बैक बढी

ग ७.२, �थानीय तह �कोप �यव�थापन कोष खाता ३२४१७०६.५१ ३२४१७०६.५१ ० बैक बढी

ज�मा ७५,६७०,३५६ ११७९०४०८२

५ आ�त�रक िनय��ण �णालीः 

�म भौचर
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�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा
दे�खएका अ�य �यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन� सो गरेको
पाईएन ।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लकाले आ�नो अ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग आव�धक,

वािष�क, रणनीितगत िवषय �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा �मशः �थानीय राज�व परामश� सिमित, �ोत अनुमान र बजेट सीमा िनधा�रण सिमित र
बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित रहने �यव�था गरेकोमा पा�लकाले उ� सिमित गठन गरेको पाईएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमो�जम आ�थ�क वष� शु� ह�नुभ�दा प�� िदन अगाबै पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को िनमा�ण सामा�ी मू�य,

�याला, भाडा तथा अ�य महशुलको �थानीय �यनुतम दररेट तो�नु पन�मा तोकेको पाईएन।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 74

(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाएको पाईएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार �थानीय तहह�ले आ�नो अ�धकार�े� िभ�का िवषयमा ऐन तथा सोको अ�धनमा रही िनयम
िनद�िशका, काय�िव�ध र मापद�ड बनाउनुपन�मा यस पा�लकाले हालस�म १८ ऐन, ८ िनयमावली, २३ काय�िव�ध २ िनद�िशका र २ न�स� समेत ५४ कानुन एवं
काय�िव�ध िनमा�ण गरी काया��यनमा �याएको छ ।
· 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�जम म�यकालीन खच�को
संरचना तयार गरेको पाईएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 97 अनुसार यस वष� काय�स�प� भएका आयोजना तथा काय��मह� उपभो�ा सिमितलाई ह�ता�तरण
गनु�पन�मा गरेको पाईएन ।
· सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� स�झौता गरी गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ�
�यव�था अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np11 of 70

· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदई
आ�थ�क वष�को अ�तमा मा� िदएको तथा इ टीिडएस गरेको पाइएन।
· िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागू गरेको पाईएन ।
· िनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमो�जम तलिव �ितवेदन पा�रत गराएर मा� तलव भ�ा भु�ानी गनु�पन�मा काया�लयले तलवी �ितवेदन पा�रत
नगरी वष�भरीमा �.२८१२००१० खच� लेखेको पाईयो ।
· पा�लकाले २०७८।७९ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह
समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
· िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको
दे�खएन ।
· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो ।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
· �ज�सी िनरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन ।
· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी
भएको जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी
सरोकारवाला सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
· वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल
पिहचान एबं काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
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तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

६ योजना तजु�मा, बजेट तथा काय��मः

६.१ बजेट पेश, पा�रत र अ��तयारी - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �थानीय तहले आगामी आ�थ�क वष�को राज�व र �ययको अनुमान
काय�पा�लकाबाट �वीकृत गराई असार १० गते िभ� पेश गन� र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसा�तिभ� सभाबाट पा�रत गनु�पन� �यव�था छ ।
सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट �वीकृत भएको ७ िदनिभ� �थानीय तहका �मुखले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी
�दान गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहमा उपा�य� �ी र�न�वरी राईले २०७८।३।१० गते �.४४ करोड ४९ लाख ५६ हजारको बजेट सभा सम� पेश
गरेकोमा २०७८।३।२४ मा पा�रत भएको छ । यसैगरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।३।३० मा �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई बजेट खच� गन�
अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ।

६.२ अब�डा बजेट – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका
आधार तयार गरी �ोत अनुमान तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले अ�य
सडक िनमा�ण भनी � ४२ लाख ४८ हजार अब�डा राखेको छ । बजेट अब�डमा राखी काय�पा�लकाको िनण�यबाट खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ ।
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६.३ चौमा�सक पँुजीगत खच�ः आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३५ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा �ैमा�सक
�गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� �यव�था छ। सािवकको आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली बमो�जम काया�लयले �ैमा�सक �गित िववरण नवनाई चौमा�सक
पँुजीगत खच�को िववरण देहाय बमो�जम पेश गरेको छ।

पँूजीगत खच� शीष�क कुल खच� चौमा�सक खच� (�.हजारमा)

�थम चौमा�सक दो�ो चौमा�सक ते�ो चौमा�सक

कूल खच�: १६२४५४५१५ २९०८६३८ ४५८९४९९० ११३६५०८८७

खच� �ितशत १०० १.७९ २८.२६ ६९.९५

�वीकृत बािष�क काय��म बमो�जम चौमा�सकगत�पमा काय��मलाई �ाथिमक�करण गरी खच� गनु�पन�मा पँूजीगत खच� ते�ो चौमा�सकमा मा� ६९.९५ �ितशत
गरेको छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प वषा��तमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण
गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.४ �े�गत बजेट र खच� - �थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस
पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

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

आ�थ�क िवकास ३८१३१००० २८०११६५१ ६.५१

सामा�जक �े� २५४५८४३८० २३०७१३२६३ ५३.६३

पूवा�धार िवकास �े� १५७८६९३१० ११४४७८४९९ २६.६१

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� ९१२८००० ७६६५२३० १.७९

काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ६५५८४९००० ४९३०७५९२ ११.४६

ज�मा ५२५५६१६९० ४३०१७६२३७ १००

उि��खत िववरण अनुसार कुल खच� म�ये आ�थ�क िवकासतफ�  ६.५१ �ितशत, सामा�जक �े�तफ�  ५३.६३ �ितशत, पूवा�धारतफ�  २६.६१ �ितशत,

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�तफ�  १.७९ �ितशत र काय� स�ालन तथा �शासिनक खच� ११.४६ �ितशतले खच� गरेको छ। आ�थ�क िवकासतफ�
६.५१ �ितशत मा� खच� रहेको दे�खँदा ग�रवी िनवारण लगायतको कामको लािग यस �े�मा अ�धक भ�दा अ�धक बजेट िविनयोजन एवं खच� गनु�पद�छ। साथ,ै

सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े�मा िविनयोजन रकम एवं खच� अिभबृि� गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.५ खच� िब�लेषण – पा�लकाले यसबष� कुल आ��तरक आयबाट � ५५७९४५२.३८ राज�व बाँडफाँड र अनुदानबाट � ४९५१२५८७२.६८ समेत �
५००७०५३२५.०६ आ�दानी भएकोमा चालु तफ�  � २६७७२१७२२.०८ र पँू�जगत तफ�  � १६२४५४५१५। समेत � ४३०१७६२३७.०८ खच� भएको
छ । खच� म�ये आ�त�रक आयको िह�सा १-२९ �ितशत रहेको छ । यसबष� पदा�धकारी सिबधामा � ५१८५०००। खच� भएको छ जुन आ�त�रक आयको
९२-९३ �ितशत रहेको छ । पा�लकालाई �ा� भएको सबै अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकमबाट ६२ �ितशत चालु र ३८ �ितशतमा� पँू�जगत िनमा�णमा
खच� भएको दे�ख�छ । यसबाट पा�लकाह�ले िबकास िनमा�ण �योजनमा �यनु खच� गरेको �शासिनक �योजनमा बिढ खच� भएको दे�ख�छ । �शासिनक खच�
िनय��ण गद� �ा� अनुदान र राज�व बाँडफाँडको रकम अ�धक�पमा िबकास िनमा�ण �योजनमा प�रचालन ग�रनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६.६ योजना र काया��वयन – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र
�ितफल �ा� योजना छनौट गरी �ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत
तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था छ । काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट
नगरी सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�कालीन उपल�धी नह� ँने
ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई �ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस वष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह�
देहायअनुसार छन्:

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना ४८ ३७९५०००

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ८५ २७३६६०००

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ६ ४४५००००

४ दश लाख एक दे�ख ५० लाख स�मका योजना १ १५०००००

५ ५० लाख भ�दा माथीका

ज�मा १४० ३५७६१०००

७ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापनः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.१ कम�चारी करार – �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 २७ जना कम�चारीह� करारमा राखी �.६८८३४०० खच� लेखेको छ । उ� �यव�थाको काया��वयन
ह�नुपद�छ।

७.२ क�याण कोष – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमो�जम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�दीमा काय�रत ��येक कम�चारीले
खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० �ितशत रकम क�ा गरी सो रकम बराबरले ह�न आउने रकम थप गरी ज�मा गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले यस वष�
िव�ीय समानीकरणबाट कम�चारी क�याण कोषमा �. १ लाख १० हजार ट� ा�सफर गरेको छ । तर उ� कोषको संचालन स�ब�धी कम�चारी क�याण कोष
स�ालन िनयमावली २०७५ को �यव�था छ ।कम�चारीको योगदान वेगर पा�लका अनुदानबाट सोभैm कम�चारी क�याण कोषमा रकम ट� ा�सफर उिचत
नदे�खकएकोले यसमा सुधार गनु� पद�छ ।

७.३ �यायीक सिमित – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ ।
सिमितमा परेको उजुरीम�ये मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण
अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक� २ र यो बष� थप भएको १ गरी कुल ३ िववाद दता� भएकोमा यस वष� फ��यौट नभई भई
३ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फछ�यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

७.४ आ�त�रक लेखापरी�ण - �थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा �थानीय तहले आ�थ�क कारोबारको िनयिमतता, िमत�यियता, काय�द�ता र
�भावकारीताको आधारमा ��येक चौमा�सक समा� भएको एक मिहना िभ� आ�त�रक लेखापरी�ण गराउनु पन� उ�ेख छ । यस �थानीय तहले २०७८।७९
को आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�ण गराएको छैन । गाउँपा�लकामा आ�त�रक लेखापरी�कको दरब�दी भएतापिन पदपूित� भएको छैन । तसथ�
कानुनमा तोिकए बमो�जम आ�थ�क कारोबारको आ�त�रक लेखापरी�कको दरब�दी पदपूित� गराई आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई �भावकारी बनाउने तफ�
�यान िदनुपद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७.५ खाना तथा िविवध खच� – �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमो�जम �ययको बजेट अनुमान आ�त�रक आयको प�र�धिभ� रही
औिच�यताको आधारमा िविवध खच� गनु�पन� �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो वष� खाना तथा िविवधतफ�  मा� �.३३४१३२ खच� गरेको छ ।य�तो खच�मा
िमत�यियता कायम गनु� पद�छ।

८ आ�थ�क सहायताः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ मा �थानीय तहको रकमबाट आ�थ�क सहायता, च�दा, पुर�कार एवं सं�थागत अनुदान िवतरण गन� पाउने �यव�था
रहेको दे�खंदनै । यस �थानीय तहले िविभ� �यि�लाई � ५०००। दे�ख � ५००००।स�म ७० जनालाई � ४४५०००। िविभ� �योजनको लािग यो वष�
आ�थ�क सहायता िवतरण गरेको पाइयो । य�तो खच�मा िमत�यियता कायम गनु� पद�छ।

९ अनुदान �ाि�, िवतरण र िफता�ः

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९.१ अनुदान िफता� – संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच�
नभई बाँक� रहेको अव�थामा स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ । �ा� िववरण (सु�को अनुसूची १२ र २१) अनुसार िफता� गन� बाँक�
नदे�खएतापिन राज�व �यव�थापन सूचना �णाली अनुसार २०७९।४।३ मा � २३१९३१५४.६ ज�मा गरेको छ ।

अनुदान �दान गन� िनकाय अनुदानको �कार �ा� रकम खच� रकम बाँक� िफता� रकम

संघीय सरकार शसत� चालु १७४४५०२८४.५ १६११६०१६८.९ १३२९०११५.६

शसत� पँूजीगत ४११५००००. ३७४२८७४६ ३७२१२५४.

िवषेश अनुदान चालु ४२०००००. ३३८६६११. ८१३३८९.

िवशेष अनुदान पँूजीगत १२५०००००. ११३३६८४७. ११६३१५३.

समपूरक अनुदान २८१०००००० २८१०००००० ०

�देश सरकार शसत� चालू ६९२८००० ६३५८६६८ ५६९३३२

समपुरक १००००००० ६३६४०८९ ३६३५९११

ज�मा २७७३२८२८४.५ २५४१३५१२९.९ २३१९३१५४.६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९.२ अनुदानको अनुगमन – साव�जिनक िनकायबाट उपल�ध गराईएको अनुदानको सही सदपुयोग भए नभएको एक�न गन� अनुदान उपल�ध गराउने िनकायले समय
समयमा अनुगमन गनु�पद�छ । तर पा�लकाले देहायअनुसार �वा��य कृिष, पशु, शैि�क सेवा, सामान ख�रदमा �.१५ लाख खच� लेखेका छन । तर पा�लकाबाट
िबतरण भएको अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको स�ब�धमा अनुगमन तथा सोबाट �ा� उपल�धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान स�ब�धमा �थानीय
अनुदान नीित तय गरेका छैनन् । तसथ� अनुगमनलाई �भावकारी वनाई संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट िवतरण ह�ने अनुदानमा दोहोरोपना नह�ने गरी
अनुदान�ाहीको जीबन�तरमा सुधार आएको यिकन गरी रकमको पूण� सदपुयोग गराउनेतफ�  �यान िदनुपद�छ ।

� सं काय��मको नाम रकम लाभ�ाही सं�या

१ ५० �ितसत अनुदानमा िमिनिटलर िबतरण काय��म ४०००००/- ८ कृषक समूह

२ ५० �ितसत छुट अनुदानमा िब�ुितय चाज�र ��ेयर िबतरण काय��म २०००००/- २५ कृषक समूह

३ ५० �ितसत मु�य छुट अनुदानमा गोलभेडा तथा खुसा�िनको िबउ िबतरण काय��म ५०००००/- ४० कृषक समूह

४ गोठ/ खोर िनमा�ण सुधार अनुदान काय��म १,५०,०००। ५ �यवसाियक फम�

५ उ�त जातका िबउ बोका ख�रद अनुदान काय��म १,५०,०००। ५ �यवसाियक फम�

६ मोटर सिहत �यापकटर मे�सन िबतरण १०००००। ५ �यवसाियक फम�

१० कर द�तुर एवं आ�त�रक आयः

१०.१ कर तथा शु�क असुली - �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एक�कृत स�प�� कर र घरज�गा कर, घरज�गा वहाल कर,

�यवसाय कर र वहाल िवरौटी शु�क उठाउने �यव�था रहेको छ । ती आय शीष�कमा आय अनुमान र असुली ��थित िन�नानुसार रहेको दे�ख�छ ।

�.स. राज�व िशष�क अनुमान असुली असुली �ितशत

१ एिककृत स�प�� कर र घरज�गा कर १५००००० २१७४५३६ १४४.९७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ घरज�गा वहाल कर ४५००००० १३२६७९.३८ २.९५

३ वहाल िवरौटी शु�क ५०००० ०.

४ अखेटोपहारमा ला�े कर (जिडबुटी, कवाडी र जीवज�तु कर) २०००० ०.

५ सवारी साधन कर (टाँगा, �र�सा, अटो�र�सा, ई�र�सा ज�ता साना सवारी) ३०००० ०.

६ पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर ५५००० ४४५४१३ ८०९.८४

७ �यवसाय कर १५०००० २०२९०० १३५.२७

८ �यवसाय र�ज�� ेशन द�तुर ५०००० २४५०० ४९.

९ अ�य मनोर�न कर २५००० ०.

१० अ�य कर ५००००० ४२२१०० ८४.४२

११ �याियक द�तुर २५००० ०.

१२ पािक� � शु�क १५००० ०.

१३ �सफा�रस द�तुर ८००००० १५६९६६२ १९६.२१

१४ �यि�गत घटना दता� द�तुर ४५००० ०.

१५ अ�य राज�व १०००००० ६०७६६२ ६०.७७

१६ घरज�गा र�ज�� ेशन द�तुर १०००००० ०.

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९७६५०००.० ५५७९४५२.३८ ५७.१४

पा�लका िभ� रहेका करदाताह�को अिभलेख �यव��थत नरहेको एवं बुझाउन �याएको अव�थामा मा� कर एवं शु�क बुझी प�रपाटी रहेकोले उि��खत असुली
यथाथ� मा� स�ने अव�था दे�खएन ।तसथ� आ�नो �े�िभ� करदाताको अिभलेख अ�ाव�धक गरी करको दायारामा �याउनु पद�छ।तर उ�न बाँक� रहेको
रकमको आयगत लगत समेत तयार गरेको छैन । काया�लयले उ�न बाँक� राज�व नरहेको जनाएको छ ।

१०.२ सिहदभूिम गाउँपा�लकाको आ�थ�क िवधयेक २०७८ को अनुसूची २ अनुसार गाउँपा�लका िभ� �वेश गन� िनमा�णका साधन �काभेटर १ पटकको लागी �
७०००। शु�क �लइने उ�ेख छ । तर काया�लयबाट िविभ� उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउँदा डोजर �काभेटर �योग गरेको द�खएकोमा सो बापतको
आ�दानी भएको दे�खएन।

१०.३ काया�लयमा रहेको ए�साभेटरको आ�दानी � ४७४००।रहेकोमा मम�त स�भार तथा इ�धन खच�मा � १५७०२८०। दे�ख�छ। खच�को तुलनामा आय �यून
दे�ख�छ ।गाउँपा�लकाले िविभ� �थानमा मम�त काय� गन� �काभेटर �योग गरेकोले इ�धन तथा मम�त खच� बढी भएको काया�लयले जनाएको छ।

११ उपभो�ा सिमित माफ� त काय�ः

११.१ उपभो�ा सिमित दता� — साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितबाट काय� गराउने �यव�था छ । सं�था दता� ऐन २०३४
को दफा ३ मा कुनैपिन सं�था िवधानसिहत दता� नभएमा कानूनी मा�यता िदन िम�ने दे�खदनै । पा�लकाले यो बष� िविभ� १४० उपभो�ा सिमितसँग स�झौता
गरी काय� गराई � ३५७६१०००। भु�ानी गरेकोमा यसरी काय� गन� गठन भएका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�थाअनुसार दता� भएको पाइएन । �य�ता
सिमितह� �थानीय �तरमा स�ा�लत आयोजनाको िनमा�ण गन� अ�थायी �पमा गठन ह�ने र काय� स�प� प�चात् सिमित िवघटन ह�ने ह� ँदा िनमा�ण काय� स�प�
भएका आयोजना स�ालन तथा मम�त स�भारमा ती सिमितलाई �ज�मेवार बनाउन किठनाइ ह�ने र �य�ता सिमितह�ले आय�यको लेखापरी�णसमेत नगराउने
भएकोले �थायी संय��माफ� त् काम गन�, गराउने गरी सुधार ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np23 of 70

११.२ उपभो�ा सिमित माफ� त िविभ� �वा��य चौक� र िव�ालय िनमा�ण काय� गराएकोमा उ� का◌�इको काय�को भु�ानी स�ब��धत उपभो�ा सिमितलाई निदएर
�वा��य चौक� र िव�ालयको खातामा भु�ानी गरेको छ । स�ब��धतले भु�ानी पाए नपाएको एिकन गन� सिकएन ।

११.३ सिहदभूिम गाउँपा�लकाको उपभो�ा सिमित गठन प�रचालन तथा �यव�थापनस�ब�धी काय�िव�ध,२०७५ को प�र�छेद ३ को ७ को ५ क मा भौितक
पूवा�धारमा नगद लागत साझेदारीको अनुपात �यूनतम २० �ितशतदेखी ४० �ितशत ह�ने उ�ेख छ। साथै कालोप�े आरसीसी वा िप�ससी �कृितका सडकमा
नगद लागत साझेदारी तीस �ितशत भ�दा कम गन� नपाइने �यव�था छ । गाउँसभाको िनण�य नं २३ मा गाउँपा�लकाह�को पूवा�धार स�ब�धी आयोजनाह�
म�ये उपभो�ा सिमितबाट संचालन ग�रने योजनाह�मा १५ �ितशत नगद अिनवाय� गरी लागत सहभािगता बापतको रकम खातामा अिनवाय� ज�मा गरेप�चात्
मा� स�झौता गन� �यव�था छ । गाउँसभाले काय�िव�ध भ�दा घटी गरेर उपभो�ा सिमितसँग लागत साझेदारीको �यव�था गरेको दे�ख�छ ।

११.४ साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ४ मा उपभो�ा सिमितलाई िनमा�ण काय� वा सेवाको काम िदँदा लागत अनुमानमा रहेको
मू�य अिभबृि� कर ओभरहेड क��ट�जे�सी रकम जनसहभािगताको अंश क�ा गरेर मा� भु�ानी िदनुपन� �यव�था छ ।गाउँपा�लकाले देहाय बमो�जमका
मेिशनबाट माटो ख�े काय� गराउँदा मू�य अिभबृि� कर समेत लागत इि�मेटमा राखी भु�ानी गरेको छ ।िनयमावलीको िवपरीत मू�य अिभबृि� करसमेत
भु�ानी िदएको अिनयिमत दे�खएको छ।

�
सं

गो भौ नं र िमित उपभो�ा सिमितको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम मूअकर बाहेकको लागत
अनुमान

मूअकर
रकम

१ ५।७८।६।२४ अखुवाटार भ��याँग सडक िनमा�ण उ स राजेश ए�ड िवशाल िनमा�ण
सेवा �ा�ल

४७१२१२ ६१२५८

२ ७।७८।७।८ वडा नं २ को सडक सरसफाइ राजेश ए�ड िवशाल िनमा�ण
सेवा �ा�ल

५८४११६ ७५९३५

३ ८।७८।७।९ सडक मम�त उपभो�ा सिमित वडा नं ५ पूजा िनमा�ण सेवा ३१२४३४ ४०६१६

१,५३५,९८४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४ ९।७८।७।१६ लामेचौर खेलकुद मैदान िनमा�ण उ स पूजा िनमा�ण सेवा २३११९५ ३००५५

५ १०।७८।८।५ खेल मैदान मम�त उपभो�ा सिमित पूजा िनमा�ण सेवा १९३८५१ २५२०१

६ १५।७८।८।२ मुल�वा ललाहानीटार �ा उ स पूजा िनमा�ण सेवा ३१२९७७ ४०६८७

७ २०।७८।९।५ अखुवाटार भ��याँग सडक िनमा�ण उ स राजेश ए�ड िवशाल िनमा�ण
सेवा �ा�ल

४७०८६५ ६१२१२

८ २१।७८।९।
१३

मुल�वा ललाहानीटार �ा उ स पूजा िनमा�ण सेवा ५२११०० ६७७४३

९ २४।७८।९।
२१

कागुने दो�मुखा �ा उ स पूजा िनमा�ण सेवा ६२००८८ ८०६११

१० २६।७८।९।
२२

सिहद �मृित �ित�ान पूजा िनमा�ण सेवा ४१८८३७ ५४४४९

११ ३२।७८।१०।
४

अखुवा िप�लया ललाहनी गुठी िनमा�ण उ स पूजा िनमा�ण सेवा ५२१७११ ६७८२२

१२ ६३।७८।११।
२

�यािमरे पँूगठँुग �ािमण सडक उ स पूजा िनमा�ण सेवा २६०७५७ ३३८९८

१३ ७४।७८।११।
६

साि�ँग मगरवेशी सडक उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल २०८४६८ २७१०१

१४ ७५।७८।११। स��टँग मेटीनी �रँगरोड उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल २०८४६९ २७१०१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६

१५ ८५।७८।११।
१८

िच�ाहा �रँगरोड सरसफाई उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल २०९५४९ २७२४१

१६ ९२।७८।११।
२२

िच�नाहा खेल मैदान िनमा�ण उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल ४१८१०७ ५४३५४

१७ ९४।७८।११।
२५

सुकेआहल सावाँवारी �ा उ स �ज यू िनमा�ण सेवा २४६९०१ ३२०९७

१८ ९५।७८।११।
२६

वनपाला सालबोटे �ा उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल ३१२०६६ ४०५६९

१९ ९७।७८।११।
२६

अखुवा िप�लया ललाहनी गुठी िनमा�ण उ स पूजा िनमा�ण सेवा ५२०९७९ ६७७२७

२० १०३।७८।
१२।९

वनपाला सालबोटे �ा उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल ३१२३९७ ४०६१२

२१ १२२।७८।
१२।२४

पाँग् नाम हागुवा �ा स पूजा िनमा�ण सेवा २६७२६६ ३४७४५

२२ १२५।७८।
१२।२५

प�चक�या गु�ँगटोल िव�टोल �ा उ पूजा िनमा�ण सेवा २०८७३० २७१३५

२३ १४१।७९।१। िकया�खा �ािमण सडक उ स पूजा िनमा�ण सेवा ४१६८५२ ५४१९१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६

२४ १४६।७९।१।
७

धाराखाम �ािमण उ स पूजा िनमा�ण सेवा २०९०४९ २७१७६

२५ १६३।७९।१।
२१

कटहरे ओदाँग करोजे सडक उ स पूजा िनमा�ण सेवा ३१२३२९ ४०६०३

२६ १६४।७९।१।
२१

�या�साँग कुभाड �ािमण सडक उ स पूजा िनमा�ण सेवा १९४७४३ २५३१७

२७ १६८।७९।१।
२२

थलथले बजार खानेपानी तथा सरसफाई
उपभो�ा सिमित

आर के �ट��चर ए�ड
इ��जिनय�रँग

२१३७१६ २७७८३

२८ १७९।७९।२।
१९

मझौले डाँडाकटेरी साँगुटोल सडक �तरो�ित
उ स

सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल ५१८२२७ ६७३७०

२९ १८०।७९।२।
१९

थलथले बजार खानेपानी तथा सरसफाई
उपभो�ा सिमित

पूजा िनमा�ण सेवा २९६८७६ ३८५९४

३० १८८।७९।२।
३१

दलाहँग टोल खावँुग खोला �ा स �त उ िबरीगँ खेमसोगँ ए�ड गौ�ँग
क��ट� �सन

२५०२२२ ३२५२९

३१ १९१।७९।३।
१

ढोगँगोम दे�ख थालचोल �ा स उ स �यू राई िनमा�ण सेवा ५२०९०८ ६७७१८

३२ १९७।७९।३। टाँके वोटे �ािमण उ स चाँगे िनमा�ण सेवा २६०४९० ३३८६४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६

३३ २०७।७९।३।
८

सुकेआहल सावाँवारी �ा उ स चाँगे िनमा�ण सेवा ७८९४९४ १०२६३४

ज�मा १५३५९४८

११.५ साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम १० मा उपभो�ा सिमितले पाएको काम आफैले स�प� गनु�पन�छ र कुनै िनमा�ण
�यवसायीबाट गराउन नसिकने �यव�था छ।नमूना छनौटको आधारमा लेखापरी�ण गदा� काया�लयले देहायका उपभो�ा सिमितसँग स�झौता गरी शत�ितशत
काय� िनमा�ण �यवसायीबाट गराएको दे�ख�छ । िनयममा भएको �यव�थाको पालना भएको छैन । यस स�ब�धमा केही उदाहरण देहाय बमो�जम रहेको छ ।

गो भौ नं र िमित उपभो�ा सिमितको नाम िनमा�ण �यवसायीको नाम रकम

५।७८।६।२४ अखुवाटार भ��याँग सडक िनमा�ण उ स राजेश ए�ड िवशाल िनमा�ण सेवा �ा�ल ४०००००

७।७८।७।८ वडा नं २ को सडक सरसफाइ राजेश ए�ड िवशाल िनमा�ण सेवा �ा�ल ५७६०००

८।७८।७।९ सडक मम�त उपभो�ा सिमित वडा नं ५ पूजा िनमा�ण सेवा ३०००००

१०।७८।८।५ खेल मैदान मम�त उपभो�ा सिमित पूजा िनमा�ण सेवा १९२०००

१५।७८।८।२ मुल�वा ललाहानीटार �ा उ स पूजा िनमा�ण सेवा ३०००००

२०।७८।९।५ अखुवाटार भ��याँग सडक िनमा�ण उ स राजेश ए�ड िवशाल िनमा�ण सेवा �ा�ल ४०००००

२१।७८।९।१३ मुल�वा ललाहानीटार �ा उ स पूजा िनमा�ण सेवा ५०००००

२४।७८।९।२१ कागुने दो�मुखा �ा उ स पूजा िनमा�ण सेवा ५९४०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२६।७८।९।२२ सिहद �मृित �ित�ान पूजा िनमा�ण सेवा ४१८८३७

३२।७८।१०।४ अखुवा िप�लया ललाहनी गुठी िनमा�ण उ स पूजा िनमा�ण सेवा ५००००

६३।७८।११।२ �यािमरे पँूगठँुग �ािमण सडक उ स पूजा िनमा�ण सेवा २५००००

७४।७८।११।६ साि�ँग मगरवेशी सडक उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल २०००००

७५।७८।११।६ स��टँग मेटीनी �रँगरोड उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल २०८४६९

८५।७८।११।१८ िच�ाहा �रँगरोड सरसफाई उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल २०००००

९२।७८।११।२२ िच�नाहा खेल मैदान िनमा�ण उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल ४०००००

९४।७८।११।२५ सुकेआहल सावाँवारी �ा उ स �ज यू िनमा�ण सेवा ५०००००

९५।७८।११।२६ वनपाला सालबोटे �ा उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल २९७३४३

९७।७८।११।२६ अखुवा िप�लया ललाहनी गुठी िनमा�ण उ स पूजा िनमा�ण सेवा ५०००००

१०३।७८।१२।९ वनपाला सालबोटे �ा उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल २९७३४३

१२२।७८।१२।२४ पाँग् नाम हागुवा �ा स पूजा िनमा�ण सेवा ५०००००

१२५।७८।१२।२५ प�चक�या गु�ँगटोल िव�टोल �ा उ पूजा िनमा�ण सेवा २०००००

१४१।७९।१।६ िकया�खा �ािमण सडक उ स पूजा िनमा�ण सेवा ४०००००

१४६।७९।१।७ धाराखाम �ािमण उ स पूजा िनमा�ण सेवा २०००००

१६३।७९।१।२१ कटहरे ओदाँग करोजे सडक उ स पूजा िनमा�ण सेवा ३०००००

�म भौचर
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१६४।७९।१।२१ �या�साँग कुभाड �ािमण सडक उ स पूजा िनमा�ण सेवा २०००००

१६८।७९।१।२२ थलथले बजार खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमित आर के �ट��चर ए�ड इ��जिनय�रँग २३४८७३

१७९।७९।२।१९ मझौले डाँडाकटेरी साँगुटोल सडक �तरो�ित उ स सारा सृि� िनमा�ण सेवा �ा�ल ४९६१३३

१८०।७९।२।१९ थलथले बजार खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा सिमित पूजा िनमा�ण सेवा ३१३०८७

१८८।७९।२।३१ दलाहँग टोल खावँुग खोला �ा स �त उ िबरीगँ खेमसोगँ ए�ड गौ�ँग क��ट��सन २२४८७६

१९१।७९।३।१ ढोगँगोम दे�ख थालचोल �ा स उ स �यू राई िनमा�ण सेवा ४५५७१८

१९७।७९।३।६ टाँके वोटे �ािमण उ स चाँगे िनमा�ण सेवा २४५४५०

२०७।७९।३।८ सुकेआहल सावाँवारी �ा उ स चाँगे िनमा�ण सेवा ६८६५००

ज�मा ११०४०६२९

११.६ हेभी इ��वपमे�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 । िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय�
गराउनुपद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.७ जिटलसंरचना िनमा�ण – साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७अनुसार 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, पुल, क�भट�, ओभरहेड टंक�, िनमा�ण,

�ामीण िव�ुतीकरण लगायतका जिटल �ािव�धक प� समावेश ह�ने पूवा�धार संरचना िनमा�ण काय� समेत उपभो�ा सिमितह� माफ� त् गराउने गरेको दे�खयो ।
य�ता काय� �यावसाियक र अनुभवी िनमा�ण �यवसायी फम�बाट बोलप� �ित�पधा� माप�mत् गराउन उपय�ु ह�ने दे�ख�छ । िनयमाबलीको �यब�था अनु�प काय�
गराउनुपद�छ।

१२ ख�रद �यव�थापनः

१२.१ सोझै ख�रद – साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद
िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको ख�रद काय� सोझै गन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को
मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै सोझै ख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक
पटकभ�दा बढी सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ । पा�लकाह�ले यो वष� पँूजीगत तथा चालु िक�समका व�तु वा सेवा ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध
नपनाइको िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको छ ।

गो भौ नं र िमित िववरण रकम कैिफयत

१२३।७८।१२।१५ नेपाल �लाि�क �ा�ल २३२९९४ पाइप खरीद

१५०।७९।१।८ नेपाल �लाि�क �ा�ल ६८१४१२ पाइप खरीद

१५२।७९।१।८ पिब� इ�फो�सस २४४०८० �याट� ी खरीद

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२.२ डीपीआर खच� – बजेट �यव�था भई काया��वयन ह�ने आयोजनाको मा� गु�योजना डीपीआर लगायतको अ�ययत गरी �ितवेदन तयार गनु� पद�छ । यस
�थानीय तहले यो बष� �वीकृत बािष�क काय��म अनुसार देहायबमो�जमको काय� परामश�दाताबाट गराई �ितवेदन �ा� गरको छ ।

काय� िववरण परामश�दाता �वीकृत रकम खच� रकम अ�ययनबाट िनधा�रण भएको आयोजनाको लागत

सडक िनमा�ण इशु इ��जिनय�रँग क�स�टे��स �ा�ल १५५९४० �टोर दा�खला नभएको

�या�डिफल साइट िहमाल म�टीपप�ज �रसच� ए�ड डेभल�मे�ट ४९४३७५ ४८२१४०२१

ज�मा: ६५०३१५

य�तो अ�ययन काय� गराउँदा ला�े खच�को लागत अनुमान तयार गदा� कुनै आधार न�लई �वीकृत बजेट बमो�जमकै रकम खच� गरेको उपय�ु दे�खएन ।
डी.पी.आर.तयार गदा� गाऊँपा�लकाको �ािव�धक जनशि� �योग नगना�को कारण �प� गद� आगामी िदनमा आगामी िदनमा गाऊँपा�लकाको �ािव�धक
जनशि�बाट य�तो काय� गराउनु पद�छ । साथै यसरी अ�ययन �ितवेदन तयार भएका आयोजनाह� काया��वयनमा गएको समेत नदे�खएकोले खच�को
साथ�कता समेत दे�खएन।
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१२.३ सवारी साधन ख�रद – अथ� म��ालयको �थानीय तहमा बजेट तजु�मा काया��वयन आ�थ�क �यव�थापन तथा स�पती ह�ता�तरण स�ब�धी िनद�िशका, २०७४
को िनद�शन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराइएको बजेट तथा �ोत साधनबाट काया�लयको िनयिमत �योजनको लािग सवारी साधन ख�रद
गन� नपाईने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार पा�लकाले १ थान दईु पाँ�े सवा�र साधन ख�रदमा �. २९४०००।खच� गरेका छ।

१३ गाउँपा�लका पँू�जगत तफ� ः

१३.१ ५६ २०७८-१०-२५ गाउँपा�लका भवन िनमा�ण बापत सगरमाथा सुिद�ा थुलँुग जेभीलाई � ६११३७३०। भु�ानी गरेकोमा As built drawing मा Ps Item मा � ५००००।
Provision गरेकोमा सोको भु�ानी नगरेको एवं As built drawing पेश गरेको छैन ।स�झौताको शत�को पालना ह�नुपद�छ।

१३.२ न�फाइलर – मू�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भु�ानीमा �ा� मू�य अिभवृि� करको िववरण भु�ानी पाएको अक� मिहनाको २५ गतेिभ�
स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर िववरण सिहत दा�खला गनु�पन� �यव�था छ । सुिद�ा थुलँुग जेभी �थायी लेखा न�बर ६०७९९०५४० लाई
२०७८।१०।२५ मा मूअकर बापत � ६९७५९७। भु�ानी गरेकोमा सोको ३० �ितशतले ह�ने � २०९२८०। काया�लयबाट क�ी गरेको बाँक� � ४८८३१७।
को िववरण पेश नगरेको र Non-filer since 2078/M/9 दे�ख न�फाइलर दे�खएकोले सोको िववरण पेश ह�नुपन� �

४८८,३१७

१३.३ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को िनयम ३९ (१०) मा सरकारी रकमको खच� ले�नुअिघ �ज�मेवार �यि�ले �य�तो रकम
खच� गन�को लािग आव�यक िबल, भरपाई र कागजात संल� भए वा नभएको तथा रीत पुगे नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था रहेको छ ।काया�लयले देहाय बमो�जम
उपभो�ा सिमितमाफ� त �जआई वायरको जाली भन� काय� गराएकोमा लगत इि�मेटमा GI WIRE Heavy zinc coated को दररेट कायम गरी सो अनु�प
काय�स�प� गरी भु�ानी िदएकोमा उपभो�ा सिमितसँग सोको गुण�तर �ितवेदन पेश गनु�पन�मा संल� भौचरमा सो पेश नगरेकोले स�ब��धतबाट Lab test

report पेश ह�नुपन� �

गो भौ नं र िमित उपभो�ा सिमितको नाम �यािबन िफ�लँग काय� खरीद िबल

१२६।७८।१२।२५ देवीथान देवीघर जाने सडक मम�त उस ५१२५३६ १७१४४२

१७१,४४२
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१३.४ पाइप जडान उपभो�ाको मागमा आधा�रत रही वडाको �सफा�रशमा लागत अनुमान गरी सोही अनु�प खरीद गरी काय� स�प� गनु�पन�मा काया�लयबाट खरीद
गरी िविभ� �यि� तथा समुहलाई िवतरण गरेको छ । स�ब��धत लाभ�ाहीले उ� सामा�ी उपयोग गरेको एवं जडान गरेको सुिन��चत ह�न स�ने आधार
दे�खएन । उ� खानेपानी पाइप स�ब��धत लाभ�ाहीले �ा� गरी जडान भएको �माण पेश गनु�पन� � सामा�ी जडान भएको काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

गो भौ नं र िमित आपूत�क रकम कैिफयत

१२३।७८।१२।१५ नेपाल �लाि�क �ा�ल २३२९९४ पाइप खरीद

१५०।७९।१।८ नेपाल �लाि�क �ा�ल ६८१४१२ पाइप खरीद

९१४,४०६

१३.५ सुरि�त नाग�रक आवास काय��मः :आवासको अ�धकार ऐन २०७५ बमो�जम उपय�ु सुरि�त र वातावरणमै�ी आवासको अ�धकारको स�मान, संर�ण तथा
प�रपूित� गन� ग�रबीको रेखामुिन रहेका �कोपका कारण घरवार िविहन भएको प�रवारह�ले सुरि�त आवास िनमा�ण आफैले गन� चाहेमा ज�तापाता र सह��लयत
दरको काठ लगायतका सामा�ी ख�रदको लािग र ग�रबीको रेखामुिन रहेका, पराल वा खरका छाना भएका घर प�रवारलाई ज�तापातको छानामुिन �याउने गरी
सुरि�त नाग�रक आवास िनमा�णको लािग आ�थ�क वष� २०७५।७६ को बजेट तथा काय��ममा उ�ेख भएको िवषयलाई काया��वयन गन� सुरि�त नाग�रक
आवास काया��वयन, काय�िव�ध २०७५ काया��वयनमा रहेको छ । सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िव�ध,२०७५ को दफा १४ ले के��ीय सुरि�त
नाग�रक आवास सम�वय सिमितले काय��म काया��वयन गन� �ज�ाको �थानीय तह र सं�या िनधा�रण गन� उ�ेख छ । �यसैगरी सुरि�त नाग�रक आवास
काया��वयन काय�िव�ध, २०७५ को दफा ११(२) को �यव�थाअनुसार िनवेदन संकलनको सूचना, घरधुरी सव��ण, लाभ�ाही छनोट, स�झौता र काय� �गितको
आधारमा भु�ानी गन� �ज�मेवारी �थानीयतहको रहेको छ ।गाउँपा�लकाले यस वष� देहाय बमो�जम सुरि�त नाग�रक आवास काय��म स�ालन गरेको िववरण
पेश गरेको छ ।

�स िशष�क स�झौता भएको लाभ�ािहको
सं�या

पे�क� �लएको लाभ�ािहको
सं�या

काय�स�प� गन� लाभ�ािहको
सं�या

1 गाउँ सभा सद�य पुबा�धार काय��म 32 32 29

2 िवप� संग अ�य� काय��म 42 42 42
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3 फुसको छानो हटाई तीनको छानो लगाउने
काय��म

150 150 107

4 िवप� ज�ता पाता िवतरण 28 28 25

;+3 tkm{

5 सुरि�त नाग�रक आवास काय��म 74 74 17

एकै �कृितको काय��म फरक फरक िशष�कमा रकम िविनयोजन गरी िवप� लि�त आवास काय��म स�ालन गदा� लि�त समूहमा दोहोरो नपन� गरी काय� गन�
सुिन��चतता ह�नुपद�छ ।

१४ संघीय सशत� तफ� ः
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१४.१ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा (५) र नयममावलीको िनयम (९) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद काय�को लागत अनुमान तयार गदा� ख�रद स�ब�धी
स�पूण� काम एउटै ख�रद स�झौताबाट ह�न स�ने वा काम िप�छे छुटै ख�रद स�झौता गनु� पन� भने उ�ेख गरी लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ।
सि��टार चा�चा �ामीण कृषी सडक ५ िक मी सडक िनमा�ण गन�को लागी ४ पटक लागत अनुमान तयार गरी देहाय अनुसार खरीद गरेको छ।

सवभै�दा घटी कबोल
गन�

लागत अनुमान( मु.अ.कर
बाहेक)

स�झौता रकम( मु.अ.कर
बाहेक)

घटी
�ितशत

स�झौता िमित काम स�पनन
िमित

एस ए स सारा सृ�ी
जेभी

२०३८३४४६.२३ १,२२,८९,८८०.०७ ३९.४५ २०७८।९।१९ २०७९।२।३१

सारा सृ�ी िनमा�ण सेवा ८०,०४,६२५.६५ ४६,८४,४७०.०४ ४१.०२ २०७८।११।
२५

२०७९।२।३१

सारा सृ�ी िनमा�ण सेवा ३३,७१,४६१.०३ २४,०८,१६४.४८ २८.५७ २०७९।०१।
१३

२०७९।०३।२४

सारा सृ�ी िनमा�ण सेवा ८२८७४८.९३ ७,८६,७९८ ५.६ २०७९।०१।
२५

२०७९।०१।२५

यसरी एउटै कामलाई पटक-पटक लागत अनुमान तयार गदा� बाटोको बा�तिवक लागत नखु�ने र कामको डु��लकेसन समेत ह�न स�ने दे�ख�छ। एकमु�
�पमा लागत अनुमान तयार गरी िनमा�ण गनु� पछ� ।
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१४.२ साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा (५) र िनयमावलीको िनयम (९) मा साव�जिनक िनकायले ख�रद काय�को लागत अनुमान तयार गदा� ख�रद स�ब�धी
स�पूण� काम एउटै ख�रद स�झौताबाट ह�न स�ने वा काम िप�छे छुटै ख�रद स�झौता गनु� पन� भने उ�ेख गरी लागत अनुमान तयार गनु� पन�छ।प�चक�या
सेितचौक सफाईधाप सडक िनमा�ण गन�को लागी देहाय बमो�जम ३ पटक लागत अनुमान तयार गरी ख�रद स�झौता गरेको छ।

सवभै�दा घटी कबोल
गन�

लागत अनुमान( मु.अ.कर
बाहेक)

स�झौता रकम( मु.अ.कर
बाहेक)

घटी
�ितशत

स�झौता िमित काम स�पनन
िमित

�याद थप

साह िनमा�ण सेवा १,९४,३५,००८.५७ १,०२,००,६९३.१७ ४७.१९ २०७८।०९।
१९

२०७९।२। ३१ २०७९।१०।
३०

इ�रना िनमा�ण सेवा ९१,३५,९४८.८२ ५५,०५,५९०.९७ ३९.३१ २०७८।११।
२७

२०७९।३।१५ २०७९।१०।
३०

पुजा िनमा�ण सेवा ३६,५०,००७.९८ ३६,२८,७६०.०० ०.४७ २०७९।१।
२२

२०७९।३।२४

यसरी एउटै कामलाई पटक-पटक लागत अनुमान तयार गदा� बाटोको बा�तिवक लागत नखु�ने र कामको डु��लकेसन समेत ह�न स�ने दे�ख�छ। एकमु�
�पमा लागत अनुमान तयार गरी िनमा�ण गनु� पछ� ।

१४.३ काय� स�पादन जमानत साव�जिनक ख�रद िनयमवली २०६४ को िनयम ११०(४) मा काय� स�पादन जमा�त िनमा�ण स�प� अव�ध र १३ मिहनाको अव�धको
ह�नु पन� �यव�था रहेकोमा प�चक�या सेती चौक सफाई धाप सडकको िनमा�ण गन�को लागी साह िनमा�ण सेवा सगँ िमती २०७८।०९।१९ स�झौता गरेको छ र
सो िनमा�ण स�प� गन� अव�ध २०७९ जे� ३१ गते स�म रहेको छ। उ� कामको �याद २०७९ माघ मसा�त स�म �याद थप भएको छ। �याद थप गदा� िनमा�ण
काय�को काय�स�पादन जमानतको �याद थप गनु� पन�मा काय�स�पादन � ४३००००० को �याद थप भएको दे�खन।अतः काया�स�पादन जमानतको �याद
२०८० फा�गुन मसा�त स�मको पेश ह�नुपद�छ।
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१४.४ काय� स�पादन जमानत साव�जिनक ख�रद िनयमवली २०६४ को िनयम ११०(४) मा काय� स�पादन जमा�त िनमा�ण स�प� अव�ध र १३ मिहनाको अव�धको
ह�नु पन� �यव�था रहेकोमा प�चक�या सेती चौक सफाई धाप सडकको िनमा�ण गन�को लागी इ�रना िनमा�ण सेवासगँ िमती २०७८।११।२७ स�झौता गरेको छ र
सो िनमा�ण सम�प� गन� अव�ध २०७९ असार १५ गते स�म रहेको छ। उ� कामको �याद २०७९ माघ मसानत स�म �याद थप भएको छ। �याद थप गदा�
िनमा�ण काय�को काय�स�पादन जमानतको �याद थप गनु� पन�मा काय�स�पादन � १६२५००० को �याद थप भएको दे�खन।अतः काया�स�पादन जमानतको
�याद २०८० फा�गुन मसा�त स�मको पेश ह�नुपद�छ ।

१४.५ �या�ड िफ�ड साइट िनमा�णः साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १५(१) �वीकृत भएको लागत अनुमान अनुसार ख�रद नभएका साव�जिनक
िनकायले ��येक आ�थ�क वष� य�तो लागत अनुमान अ�याव�धक गनु� पन� छ।काया�लयले �या�ड िफ�ड िनमा�ण गन�को लागी आ.व. २०७७।७८ मा DPR

�यार गरेको दे�ख�छ। DPR मा �या�ड िफ�ड िनमा�ण गन�को लागी � ४८२१४०२१.१६ मूअकर समेत लागत अनुमान तयार गरेको छ। �या�ड िफ�ड
िनमा�ण गन�का डीपीआरको लागी � ४,९९,६८६ (�याट सिहत) खच� आ व २०७७.७८ खच� गरेको छ। आ व २०७८।७९ मा पिहलो चरणमा साइट िनमा�ण
गन�को लागी � ७०,४५,३९५.०९ (�याट र क��टजे�सी बाहेको) लागत अनुमान तयार गरेको, दो�ो चरका लागी � २८,६८,७८६.६५ (�याट र क��टजे�सी
बाहेको) लागत अनुमान तयार गरेको छ। छुटै लागत अनुमान बनाई �या�ड िफ�ड िनमा�ण गदा� DPR अनुसार तयार भए नभएको िव�वसत ह�न सिकएन।
�या�ड िफ�ड िनमा�ण गन� DPR मा भएको खच�को उपयोिगता दे�खएन।

१४.६ पे�क� फ�य�टः साव�जिनक ख�रद िनयमवली २०६४ को िनयम ११३ ख�रद स�झौतामा �यव�था भए बमो�जम पे�क� �दान गन� र स�झौतामा िव�ीय �गित
३० �ितशत पुगेपिछ क�ा गद� जाने र ८० �ितशतस�म स�पूण� पे�क� फ�य�ट गनु� पन� र िविनयोजन ऐन २०७८ को दफा ४ (१२) सशत�, समपूरक र िवशेष
अनुदान रकम स�ब��धत �देश तथा �थानीय तहले स�ब��धत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयमाफ� त आ�थ�क वष� समा� भएको १५ िदनिभ� स� घीय
स��त कोषमा दा�खला गनु� पन� उ�ेख भएको भएको छ। जडीवुटी (िटमुर र तेजपात) उ�पादन गन� नस�री िनमा�ण गन�को लागी साइमन क�ट�कसनसगँ �
३२,४२,११७. ५१ (मुअकर बाहेक) मा िमित २०७९।२।१२ स�झौता गरेको र काम स�प� गन� अव�ध २०७९।३।२४ गते स�म रहेको छ। उ� स�झौताको
�याद २०७९ माघ मसा�त स�म �याद थप भएको छ। स�झौता अनुसार � ६,३०,००० पे�क� िदएको छ। �थम रिन� िबलमा � २४,९०,५९४.६४ भु�ानी
भएको छ। यसरी उ� कामको ७६.८२ आ�थ�क �िगत भएको दे�ख�छ। यसरी स�झौता अनुसार पे�क� फ�य�ट नगना�ले िवशेष अनुदान थप खच� ह�न गएको र
िफता� ह�नु पन� रकम घटी िफता� भएको दे�ख�छ। िनयमको पालना ह�नुपद�छ ।

�म भौचर
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१४.७ नमुना िव�ालय भौितक िनमा�ण अनुदानः काय��म काया��वयन पु�तीका २०७८।७९ को २.५.८ ि�याकलाप नं ११.१.२.४४५ मा नमुना िव�ालयले �वीकृत
गु�योजनाको बजेट िव�ालयलाई उपल�ध गराउँदा िवगत वष�बाट िनमा�ण काय�को �गित, �वीकृत गु�योजना वािष�क काया��वयन योजना र यस आ.व.मा
िनमा�ण गन� काय��मको लागत अनुमान सिहत माग गन� स�झौता भए प�चात पिहलो िक�ताको �पमा ३० �ितशत अनुदान िदने, Structural Part को काय�
स�प� भए प�चात दो�ो िकताको ५० �ितशत र काय� स�प� प�चात २० �ितशत रकम अनुदान िदने �यव�था उ�ेख छ । साथै �ाकृितक िवपद महामारी
िनकासा फुकुवामा िढलाई लगायतका कारणले तोिकएको समयमा िनमा�ण काय� स�प� गन� किठनाइ भएमा काय�स�प�ताको सुिन��चतता गरी िव�लायमा
िनकासा िदने उ�ेख छ । रहेकोमा �ी प� च कृ�ण मा.िव. सहीद भूिम-४ को भवन िनमा�ण गन�को लागी � १४०६०७९०.११(मुअकर र िपएस सिहत) लागत
अनुमान गरेकोमा सबैभ�दा घटी कबोल गन� �ी चा�े बाजे जेभी ता�लेजु� सगँ ९९,४३,०१६.७५ (मुअकर र िपएस सिहत) स�झौता गरेको छ।�यसैगरी दो�ो
�याकेजको लािग � ३६२६८९४। मूअकर र िपएस आइटम समेतको चाँगे िनमा�ण सेवासँग स�झौता गरेको छ । काया�लयले पूवा�धार िनमा�ण गन�को लागी
�गतीका अधारमा अनुदान िदनु पन�मा एकमु� � १,५०,००,००० अनुदान �दान गरेको छ। उ� िनकासा बापतको काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

१५,०००,०००
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१४.८ रा�� प�� शैि�क सुधारः िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��को िमित २०७८।१२।१५ गते गरेको प�रप�को बुदा नं ४ काय��म काया��वयन अव�थाको
�गित िववरण स�ब��धत िव�ालयले तयार गरी ��येक मिहनाको अ��यमा �थानीय तहमा पेश गनु�पन� �यव�था छ। �थानीय तहबाट िनयिमत अनुगमन गरी
�ैमा�सक काय��गित िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइमा पठाउन पन� उ�ेख छ। इकाइले �ज�ा िभ� स� चा�लत काय��म काया��वयनको �गित िववरण
तयार गरी िश�ा तथा मानव �ोत िवकास के��मा पठाउनु पन�छ।काया�लयले िन�न िव�ालयलाई िदएको रा�� प�� शैि�क सुधार अनुदानको �थानीय तहबाट
अनुगमन गरेको पाइएन र सो रकम उदे�य अनु�प खच� भए नभएको स�ब�धमा िव�व�त ह�न सिकएन। उ� रकमको काय� स�प� �ितवेदन पेश ह�नुपन� �

िव�ालयको नाम ICT �याव िनमा�ण गन� पु�तकालय िनमा�ण गन� िव�ान �योगशाला िनमा�ण २ कोठो तथा ४ कोठो भवन िनमा�ण गन�

आरश� मा.िव. ६५०००० १८०००००

क�यादेवी मा.िव. ६५०००० १८०००००

िछ�ताङ मा.िव. ६५००००

टपुदेवी मा.िव. ६५००००

ठाकुर देवी मा.िव. ३६०००००

ज�मा ७२०००००

७,२००,०००
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१४.९ सुरि�त नग�रक अवासः सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िव�ध, २०७५ को वुदा नं. ६ मा िक�ता बमो�जमको गनु�पन� काय� �गित अनुदान उपल�ध
गराएको िमितले तीन मिहना िभ� नगरेमा लाभ�ाहीबाट अनुदान रकम �थानीय तहले असुल उपर गन� पन� �य�था रहेको छ।आ.व. २०७८/७९ मा ४५७ जना
लाभ �ाही छनौट गरेकोमा ३८५ जना लाभ �ाही सगँ स�झौता गरी पिहलो िक�ता �ितलाभ �ाही � ३०,००० भु�ानी गरेको छ। पिहलो िक�ता भु�ानी
भएको म�ये �ािवधक �ितवेदन २७६ जनाको �ा� भई दो�ो िक�ता २७६ जनाको � २०,००० भु�ानीम भई सकेको र १०९ �ािव�धक �ितवेदन �ा� गन�
बाक� रहेकोले १०९ जनाको ३०००० का दरले � ३२७००००। िनकासा भएको रकमको काय�को अनुगमन गरी काय� स�प� ह�नुपद�छ ।

१५ अपांगता रोकथाम तथा पुन�थापना काय��मः

१५.१ अपाँगता रोकथाम तथा पुन�था�पना काय��म स�ालन माग�दश�न २०७७ को बँुदा १६ मा बीउ पँूजी �यव�था र प�रचालन स�ब�धी �यव�था छ । अपाँगता
भएका �यि�ह�को स�ब��धत वडाको िम�लजुली समूहमा काय��ममा िविनयोजन भएअनुसार ७ वटा वडासमूहलाई � ५००००। का दरले � ३५००००।बीउ
पँूजी िनकासा गरेको छ । माग�दश�नको बँुदा १६ को घ मा ऋण लगानी �कृया रहेको र ङ मा ऋण असुली �ि�या उ�ेख गरेको छ । जस अनुसार कुनै पिन
सद�यले �लएको ऋण तीन मिहना प�चात् मा�सक िक�ताब�दीमा उठाउने र समयमै नै रकम नउठाएमा कारवाही गनु�पन� �यव�था छ।माग�दश�नमा भएको
�यव�थाको पालना ह�नुपद�छ ।

१५.२ ३२ अँकुर डाइ�ो��टक ए�ड स�ज�कल से�टरबाट � १४८८९६। खरीद गरेकोमा िफ�जयोथेरापी के�� �थापना र स�ालनमा गनु�पन�मा सो के�� स�चालन भएको
दे�खएन । सो यथािश� स�ालन ह�नुपद�छ ।

१६ िवपद ्�यव�थापनः

१६.१ सिमित गठन- िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा ��येक �थानीय तहले अ�य� तथा �मुखको अ�य�तामा बढीमा
१५ जना सद�य रहेको �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमित गठन गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको सिमित गठन गरेको/सिमित गठन
भएतापिन २ वटा बैठक ब�ने बाहेक अ�य काय� गरेको पाइएन । ऐनमा तोिकएबमो�जम सिमित गठन गरी तोिकएको काम, कत��य र अ�धकारमा सि�य
बनाउनुपद�छ ।
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१६.२ काय� योजना - िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन िनयमावली, २०७६
को िनयम (८) मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितको काम, कत��य र अ�धकारमा प�रषद/्काय�कारी/�देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमितबाट �वीकृत
एक�कृत �े�गत नीित तथा काय��म अनु�प ह�ने गरी �थानीय िवपद ् �यव�थापन योजना तजु�मा गरी काया��वयन गन�, बजेट िविनयोजन गन� लगाउने, सबै
प�को सम�वय र संल� गराउने, िवपद ्पूव� तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गन�, �भािवत �े�मा उ�ार र राहत �यव�था गन�, ऐन बमो�जम काय� गरे/नगरेको
अनुगमन गन�, िवपद ्सूचना �णाली िवकास र स� चालन, त�या� अ�ाव�धक गन�, िवपद ्घरप�रवारको पिहचान गन�, कम�चारी �मता अिभवृि�को �यव�था र
काय��म सिहतको काय�योजना तयारी गरी लागू गन�/गराउन स�ब�धी �यव�था छ । पा�लकाले सिहदभूिम गाउँपा�लका िवपद जो�खम �यूनीकरण तथा
�यव�थापन गन� बनेको ऐन २०७५ लागू गरेको छ । ऐनको पालना गनु�/गराउनु पद�छ ।

१६.३ िवपद ्�यव�थापन कोष – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थानीय तहमा
िवपद ्�यव�थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको स� चालन स�ब�धी �यव�था स�ब��धत �थानीय तहले बनाएको िनयममा तोिकएबमो�जम ह�ने
�यव�था छ । गाउपा�लकाले िवपद �यव�थापन काय�िव�ध २०७४ तयार गरेको छ । पा�लकाले गत वष�को मौ�दात समेत �.४६७०९५२.५१ आ�दानी भई
�.१४२९२४६। खच� गरी बाँक� �. ३२४१७०६.५१ दे�ख�छ ।

१६.४ वािष�क �ितवेदन – िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ् �यव�थापन सिमितले ��येक आ�थ�क वष�मा
गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी �ज�ा िवपद ् �यव�थापन सिमित तथा �देश िवपद ् �यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस
गनु�पन� �यव�था छ । पा�लकाले कामको िववरण सिहतको वािष�क �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको �यव�थाको
पालना ह�नुपद�छ ।

१७ सरकारी तथा साव�जिनक ज�गा संर�ण, उपयोग तथा हक ह�ता�तरणः

१७.१ �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ�को सरकारी सामुदाियक तथा साव�जिनक
स�प��को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गनु�पन� �यव�था छ ।यस स�व�धमा िन�नानुसार दे�खएको छ:

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७.२ पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को साव�जिनक स�प��को मम�त स�भार एवं संर�ण गरेको अिभलेख राखेको पाइएन । पा�लकाले आ�नो �े�िभ�को स�प��को
रेखदेख मम�त स�भार एवं संर�ण गनु�गराउनु एवं अिभलेख रा� नु पद�छ ।

१७.३ �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा उपल�ध गराउने काय�नीित, २०७१, वन �े�को ज�गा �योगको
स�दभ�मा �च�लत वन कानुन अनुसार राि�� य �ाथिमकता �ा� आयोजनाको लािग नेपाल सरकारको िनण�य र �थानीय तहले िनजी ज�गा �ाि� गनु�परेमा ज�गा
�ाि� ऐन, २०३४ अनुसार �थानीय तहले सरकारी ज�गा संर�ण, सरकारी ज�गा दता� तथा �लजमा �लने, वन �े�को ज�गा �योग गन� तथा िनजी ज�गा �ाि�
गन� �यव�था छ । िनयमको पालना ह�नुपद�छ ।

१८ कोिभड - १९ 

आ. व. २०७८।७९ को अषाढ मसा�तस�म कोिभड–१९ रोकथाम तथा िनय��णको लािग भएको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�नानुसार रहेको छः

आ�दfनी �ोत रकम � खच� िशष�क रकम �

गत बष�को बाँक� राहत िवतरण

�थानीय तहको आ�नै
वजेटवाट

�वारे�टाइन िनमा�ण तथा �यव�थापन

संघीय कोिभड कोषवाट औषधी एवं �वा��य उपकरण ख�रद

�देश कोिभड कोषवाट आइसोलेसन के�� िनमा�ण

अ�य �ोतबाट खोप काय��म खच�

जो�खम भ�ा

�म भौचर
न�बर
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�शासिनक खच�

अ�य खच�

कोिभड �भािवत अित िवप� प�रवार नगद ह�ता�तरण �ित प�रवार � १००००। का दरले
३३७ प�रवारलाई �

३३७०००

ज�मा ३३७००० ३३७०००

कोिभड १९ को महामारीबाट �भािवत अितिवप� प�रवार नगद ह�ता�तरण काय�िव�ध २०७८ को बँुदा ३ मा नगद �ा� गन� लाभ�ाहीको मापद�डको �यव�था
गरेकोमा पा�लकाले सो मापद�ड बमो�जम भएको �वघोषणा लाभ�ाहीबाट गराई स�ब��धत वडा अ�य�को �सफा�रसमा ३३७ प�रवारलाई रकम िवतरण गरेको
छ । काय�िव�धमा तोिकए बमो�जम स�ब��धत लाभ�ाहीले �ा� गरेको सुिन��चतता ह�नुपद�छ।

१९ गाउँपा�लका चालुतफ� ः

१९.१ बढी तलव खच�ः (भौ नं ८/०७८।६।१२) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०77 को िनयम ३९(१०) मा कुनै रकम भु�ानी गदा� रीत
पुगे वा नपुगेको जाँच गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले �थायी सेवामा काय�रत कम�चारह�को भा� मिहनाको तलव खच� � ८३१५७१ ले�नुपन�मा भु�ानी िदन
बाँक�को िववरण नरा�ख गत वष�को छुट बाँक� तलब �ेड भनी � ८४४५७१ तलब खच� लेखेकोले � १३००० बढी तलब खच� ह�न गएको छ।बढी तलब खच�
भएको � १३००० स�ब�धमा कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयबाट �मािणत भएको भु�ानी िदन बाँक� िववरण पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

१३,०००

�म भौचर
न�बर
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१९.२ िवतरणमुखी खच� : साव�जिनक खच�मा िमत�यियता कायम गन� स�व��ध मापद�ड, 207७ ले सरकारी खच�लाई िमत�ययी बनाउने तथा िवतरणमुखी काय�मा
खच� गदा� पया�� तयारी गरी �यूनतम खच� गनु�पन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाले िन�नानुसार �. १६२६३२२ को िवतरणमुखी सामान ख�रद गरी काया�लयका
कम�चारी�ारा िवतरण गरेको छ।य�तो िवतरणमुखी काय�मा िनय��ण गनु�पद�छ ।

गो. भौ र िमित िववरण रकम

११०।०७८।९।२१ पंकज हो�जयारी धरानवाट ५०० थान �वीटर ख�रद १६९५००

१९५।०७८।११।६ बालाजी ई�ड��ट�ज सुनसरीबाट �सरक ख�रद ४९७१२३

२८७।०७९।१।२५ �रदम स�लायस� िवराटनगरबाट भ�लबल र फुटवल ख�रद ४९९६९९

२९८।०७९।२।१८ धनकुटा �पोट� से�टरवाट भ�लबल र फुटबल ख�रद ४६००००

ज�मा १६२६३२२

१९.३ �ब��न काय��मः साब�जिनक �ोतको उपयोग गदा� अ�धकतम �ितफल सुिन��चत ह�ने गरी खच� गनु�पन�मा यस पा�लकाले देहाय बमो�जमका कृिष फाम�ह�लाई
७५ �ितशत अनुदानमा बा�ा बंगुर र कुखुरा पालन गन� �. २८००००० अनुदान िदएको छ। अनुदान िदएको रकम फलदायी भए नभएको �ितवेदन पेश
भएको छैन।गाउँपा�लकाले अनुगमन �ितवेदन पेश गनु�पद�छ।

�स.नं. भु�ानी पाउने सं�थाको नाम �योजन रकम

३००।०७९।२।१९ िविभ� ५ वटा फम�ह� बोका ख�रद १५००००

३०१।०७९।२।१९ िविभ� ६ वटा फम�ह� बा�ा ख�रद २५००००

३०२।०७९।२।१९ िविभ� ६ वटा फम�ह� बंगुर र बा�ा ख�रद ३०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np45 of 70

३१३।०७९।३।२ िविभ� ८ वटा फम�ह� बा�ा ख�रद ४०००००

३१४।०७९।३।२ िविभ� ११ वटा फम�ह� बंगुर र बा�ा ख�रद ५५००००

३२४।०७९।३।६ िविभ� ३ वटा फम�ह� बंगुर र बा�ा ख�रद १५००००

३३९।०७९।३।१० १ वटा फम� कुखुरा ख�रद १०००००

३५१।०७९।३।१५ िविभ� ८ वटा फम�ह� बा�ा ख�रद ४०००००

३५२।०७९।३।१५ िविभ� ३ वटा फम�ह� बंगुर ख�रद १५००००

३९२।०७९।३।२२ िविभ� ४ वटा फम�ह� बंगुर ख�रद २०००००

३९३।०७९।३।२२ िविभ� ३ वटा फम�ह� बंगुर ख�रद १५००००

ज�मा २८०००००

१९.४ ३८९ २०७९-३-२१ यातायात खच�ः अथ� म��ालय काय�संचालन िनद�िशका २०७५ को वँुदा ७.१.१५ मा सहभागीको आते जाते खच�को स�ब�धमा साव�जिनक यातायात च�ने
�थानमा वस वाप�को �यनु�म भाडा पाउने, साव�जिनक यातायात नच�ने �थानको आतेजाते गरी दईु िदनस�मको एकमु� �.२००।०० र सो भ�दा वढी
जितसुकै िदन भएपिन �.५०० एकमु� पाउने �यव�था छ । गाउँपा�लकाले �याय सिमितको पुन ताजक� स�ब�धी ता�लम संचालन गदा� १८ जना सहभागीलाई
�ित सहभागी �. २००० को दरले यातायात सुिवधा िदएको छ।िनद�िशकामा उ�ेख भए भ�दा बढी यातायात सुिवधा भु�ानी िदएको �ित �यि� �. १५००
को दरले १८ जनाको �. २७००० काय��म संचालन गन� �यि�लाई �ज�मेवार बनाई असुल गनु�पन� �...

२७,०००

२० सशत� चालुतफ� ः

�म भौचर
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२०.१ अनुदानको अनुगमन − काया�लयले �धानम��ी कृिष आधुिनकरण प�रयोजना अ�तग�त साना �यवसाियक कृिष उ�पादन के�� पकेट िवकास काय��मका लािग
िविभ� समूह/सँ�थाह�लाई अनुदान िदएकोमा स�ब��धत समूहको लाभ�ाहीले उपयोग गरेको सुिन��चत ह�नुपद�छ । साथै सोको अनुगमन ह�नुपद�छ।

गो भौ।सँ�था काय��म िववरण रकम �

१८०।२०७९।३।६ धाप ई�भेिटभ पशुपालन समूह सिहदभूिम −१ १३ वटा वोयर माउ वा�ा २३३३३३

१८१।२०७९।३।६ साि�ङ टाहार कृिष सहकारी सँ�था �ल सिहदभूिम −७ २४ वटा जमुनापारी �स वा�ा ३६००००

२२१।२०७९।३।२२ वा�ा पालन पकेट �े� सहकारी सिहदभूिम −२ २४ माउ र २ िवउ वोका ४०००००

ज�मा ९९३३३३

�म भौचर
न�बर
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२०.२ िवत�रत भरपाई − �वीकृत वजेट खच� गदा� िवल भरपाई सिहतको लेखा रा�नुपन�मा पा�लकाबाट स�ा�लत िवतरणमु�ख काय��म स�ालन गदा� पेश भएका
िवतरण भरपाईमा िमती उ�ेख नभएको ,केिहमा सँ�या िकटान नभएको तथा केहीमा ह�ता�र नै नरहेको समेत पाईयो ।साथै अ�धकाँश भरपाईह� सादा
पानामा पा�लकाको वडा तथा के��मा तोकेका कम�चारीले �मािणत गरेको पाईएन। यसरी आ�धका�रकता नखु�ने िववरणका आधारमा खच� ले�ने काय�मा
िनय��ण ह�नु पद�छ ।

गो भौ काय��म िववरण रकम �

२१८।२०७९।३।२१ एभोकाडो िव�वा २५०० वटा २०००००

अ�पाली आँप िव�वा ४०० वटा ३००००

मालदह आँप िव�वा ४०० वटा २८०००

सु�तला कलमी िव�वा ९००० वटा ४५००००

सुन कागती िव�वा ३९६० वटा ९९०००

ते�थुमे लोकल कागती िव�वा ३९६० वटा ९९०००

२१ औष�ध ख�रदः

२१.१
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 �.११७४८८०। का
औष�ध सोझै ख�रद गरेको छ । यस स�ब�धी दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार छनः

�म भौचर
न�बर
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२१.२
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 औषधी एंवम 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 ।

२१.३ औष�धको खच� घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पन� एकमु� घटाउने गरेको ।
तसथ� औष�धको ख�रद, आपूत�, दा�खला तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक ह�ने गरी अिभलेख रा�ने, तोक�एको गुण�तर अनुसारकै औष�ध �ा� भएको
नभएको एक�न 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 ।

२२ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा ३४
िनमा�ण काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� २६१ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई �.१५०५९७००। खच� गरेको छ । लि�त वग�लाई १००
िदनस�म रोजगारी उपल�ध गराई �िमक �याला, �शासिनक र काय��म खच� समेत खच� लेखेका छन् । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी
सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै।

२३ िश�ा तफ� ः

२३.१ िश�क दरव�दी र पदपूित� - �थानीय तह अ�तग�त रहेका सामुदाियक िव�ालयह�मा दरब�दी अनुसार िश�कको पदपूित� भई िनयिमत पठनपाठनको �यव�था
ह�नुपद�छ । यस �थानीय तह अ�तग�त िविभ� तहका ३९ सामुदाियक िव�ालयह�को िश�क दरव�दी र पदपूित�को अव�था एवं िव�ाथ�को सं�या िन�नानुसार
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रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�क दरब�दी राहत ज�मा करार िव�ाथ� सं�या

१ �ी अज�वरी �ा.िव. योङिवराङ १ ० १ ० ३२

२ �ी अटल�सङहदेवी �ा.िव. आ�बोटे ० १ १ १ २५

३ �ी अिनवाय� िनशु�क आधारभूत िव�ालय घंग� ४ १ ५ १ ९७

४ �ी अिनवाय� िनशु�क �ा.िव. टाकुरे ५ ० ५ १ ११२

५ �ी अिनवाय� िनशु�क मा.िव �स�ले ९ १ १० ८ २७२

६ �ी आइतावारे �ा.िव. पाखाटोल ० १ १ १ २९

७ �ी आदश� मा.िव. सफाइधाप १२ ६ १८ ९ ४२०

८ �ी कंके�वरी �ा.िव. माङितन ० १ १ १ १८

९ �ी क�यादेवी मा.िव बाँसटोल ७ ३ १० ६ २५७

१० �ी च��ोदय �ा.िव. लामभ��याङ ० १ १ १ ५०

११ �ी िछ�ताङ मा.िव सा�बुगाउँ ९ ८ १७ ११ ६६०

१२ �ी िछ�ताङदेवी �ा.िव. डाँडागाउँ १ ० १ १ ३६

१३ �ी जनक�याण नौलो िबहान �ा.िव.हा�ुवा १ ० १ ० १६
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१४ �ी जनक�याण �ा.िव. मुजुरेडाँडा १ ० १ ० १४

१५ �ी जनसेवा �ा.िव.ललाहानीटार २ ० २ ० २०

१६ �ी जनसेवी �ा.िव. िच�ाहा ० १ १ ० २२

१७ �ी जलक�यादेवी �ा.िव. लुङलेन ३ ० ३ ० ६०

१८ �ी जालपादेवी आधारभूत िव�ालय मुलगाउँ ६ १ ७ ३ २०४

१९ �ी जीवन सुधालय मा.िव. कोलडाँडा ९ २ ११ ६ २६६

२० �ी टपुदेवी मा.िव. चा�चा ७ ६ १३ १० २३५

२१ �ी ठाकुरदेवी मा.िव. थलथले १३ ६ १९ ९ ५०६

२२ �ी पंचवती �ा.िव. बरवोटे १ १ २ ० ४५

२३ �ी प�कृ�ण मा.िव. िप�लेडाँडा १५ २१ १७ १० ३९६

२४ �ी पा�लेपानी आधारभूत िब�ालय भाकचावा ५ ० ५ २ ७२

२५ �ी बुढाहाङ �ा.िव. सुकेआहाल २ ० २ ० ४९

२६ �ी िमलन �ा.िव. पाङनाम २ १ ३ २ ६३

२७ �ी मुनामदन �ा.िव. म�सुवाटार ३ ० ३ ० ३१

२८ �ी राजदेव �ा.िव. पो�ला २ ० २ १ ३५
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२९ �ी वा�लङ �ा.िव.गोपालपुर ० १ १ ० २८

३० �ी शिहद�मारक �ा.िव. पंचक�या १ १ २ १ ४९

३१ �ी िशशुसेवा �ा.िव. �सरवानी १ ० १ ० १८

३२ �ी शुभकमल आधारभूत िव�ालय द�ुमटार ४ ३ ७ ५ ८३

३३ �ी संसारी �ा.िव. बरभ��याङ १ ० १ ० ४७

३४ �ी सगरमाथा आधारभूत �ा.िव. सामाङलुङ १ ० १ ० ३१

३५ �ी समुदाय �ा.िव. कागुने २ १ ३ २ ३५

३६ �ी सर�वती �ा.िव.ढोलमुखा ० १ १ ० ३१

३७ �ी �स�ठाकुर आधारभूत िव�ालय मा��फङ ६ ० ६ ३ १०२

३८ �ी �स�देवी मा.िव.सा��टङटार ७ ४ ११ ८ २३४

३९ �ी सौभा�य �ा.िव.सफाइटार १ ० १ ० ५१

ज�मा १९८ १०३ ४९७९

िव�ाथ� सं�या �यून भएकोमा िव�ालय िश�क दरब�दी िमलान गन� वा िव�ालय मज� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

२३.२ समानीकरण अनुदानबाट िश�कको तलब भ�ा – अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले �थानीय तहलाई सशत� अनुदान उपल�ध
गराउने �यव�था छ । पा�लकाले बाल िवकास सहजकता� िश�कलाई िव�ीय समानीकरण अनुदानबाट �.८३९७५०१। तलब भ�ा भु�ानी गरेको पाईयो ।
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२३.३ िव�ालय अनुदानः काय��म काया��वयन पु��तका २०७८।७९ बमो�जम यस गाउँपा�लका अ�तग�तका ३९ िव�ालयह�लाई िव�ालय संचालन तथा
�यव�थापन अनुदान अ�तग�त िव�ालय संचालन अनुदान, िव�ालय सुधार, लेखापरी�ण शु�क र इ�टरनेट जडानको लािग �.४३५४४४०।०० अनुदान
िदएको छ।सामुदाियक िव�ालयललाई अनुदान िदएको रकम िव�ालयवाट लेखापरी�ण गराई पारदिश�ता जवादेिहताको सुिन��चतता ह�नुपद�छ।

२३.४ छा�वृित तथा पा�पु�तक िवतरणः काय��म काया��वयन पु��तका अनुसार छा�वृ�� तथा पा�पु�तक दोहोरो नपन� गरी िवतरण गन� �यव�थाका लािग
काया�लयले अनुगमन गनु�पद�छ । काया�लयले यस आ.ब.मा छा�वृ�� बापत �.६०१२००।०० र िनशु�क पा�पु�तक बापत �.२४०९४९७।०० गरी ३९
िव�ालयह�लाई �.३०१०६९७।०० िनकासा िदएको छ । िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकम तोिकएको �ि�या अनुसार िवतरण भए नभएको तथा दोहोरो
परे नपरेको स�ब�धमा काया�लयले अनुगमन गरेको छैन । जसबाट सो रकमको सही उपयोग स�ब�धमा सुिन��चत ह�ने आधार दे�खएन । �यसैले काया�लयबाट
िनकासा ह�ने रकम दोहोरो नह�ने तथा तोिकए बमो�जम िवतरण गन� �यव�थाका लािग िनर�तर अनुगमन मू�यांकन ह�नुपद�छ।

२३.५ िव�ालयगत िनकासा र�ज�� रः काया�लयले तोिकएको ढाँचामा िविभ� िव�ालयलाई िनकासा िदएको रकमको �प� िववरण खु�ने गरी अिभलेख रा�नु पन�मा
िववरण खु�ने गरी िव�ालयगत िनकासा अिभलेख राखेको छैन । जसबाट िव�ालयलाई वा�तिवक �पमा िनकासा िदनु पन� र भु�ानी िदएको रकम बारे यथाथ�
िववरण �ा� गन� किठन ह�ने भएकाले िव�ालयगत िनकासा र�ज�� र खाता अ�ाव�धक गरी रा�नु पद�छ।
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२३.६ िश�कह�को तलब भ�ा िनकासाः िव�ालयमा काय�रत िश�कको तलब भ�ा स�ब�धी एक�न िववरण िश�ा िवकास तथा सम�वय इकाइवाट �ा� गरी वा
अ�याव�धक गरी सोही अनुसार दरब�दीमा, िश�क अनुदानकोटा (राहत)मा र �ािव�धक धारतफ� का अनुदानमा काय�रत िश�क तथा �िश�कह�को लािग
िव�ालयवाट �ा� माग फारम �जु गरी िनकासा िदनुपद�छ । गाउँपा�लका अ�तग�तका िव�ालयह�लाई �ैमा�सक तलब भ�ा िनकासा गदा� पाउने भ�दा बढी
िनकासा भएको � ३८६३१।स�ब��धत िव�ालयवाट असुल ह�नुपन� �.

िश�क/िव�ालयको नाम चौमा�सक िनकासा ह�नुपन� रकम िनकासा भएको रकम बढी िनकासा

�ी उ�व ख�का दो�ो ८९९२२ १०७९०९ १७९८७

�ी देव कुमारी राई दो�ो ८६४३० ९२४३० ६०००

�ी अिनवाय� िनशु�क मा िव दो�ो ८७८३१६ ८८२९६० ४६४४

�ी िव�ण ुराई ते�ो ९१८३० १०१८३० १००००

ज�मा ३८६३१

३८,६३१

२३.७ िनशु�क पा�पु�तकः काया�लयले िव�ालयह�लाई िनशु�क पा�पु�तक अनुदान िददंा IEMIS मा �िव� त�यांकलाई स�ब��धत िव�ालयवाट क�ागत
िव�ाथ�ह�को यथाथ� त�यांकसंग िम�ने ग�र िश�ा अ�धकृतवाट �मािणत गरी सोको आधारमा आव�यक क�ागत र िवषयगत पा�पु�तक सं�या एिकन गरी
रकम अनुदान िदनुपद�छ । काया�लयले िनशु�क पा�पु�तको रकम िनकासा िददंा सिहद �मारक �ा. िव. लाई �. ३०९१। र �स�देवी मा. िव. लाई �.

२८२३६। ग�र ज�मा �॰ ३१३२७। बिढ िनकासा िदएको छ। बढी िनकासा भएको उ� रकम असुल गनु�पद�छ �.

३१,३२७

२४ सामा�जक सुर�ा तफ� ः
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२४.१ सामा�जक सुर�ा खच�ः सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ को दफा १५ बमो�जम काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार आ व २०७८।
८९ सामा�जक सुर�ा�ा� � ८५७८६६५६। म�ये � ८५७८६६५६। िवतरण ग�र वाक� � १५०३३६। रहेकोमा गाउँपा�लकाले एकमु� � २७०५३१.७२
सँिघय स��तकोष िफता� गरेको छ।गाउँपा�लकाले पेश गरेको िववरण अनुसार यस वष� देहाय बमो�जम सामा�जक सुर�ाको बापतको भ�ा िवतरण गरेको छ ।

वडामा भएको खच� �थम �ैमा�सक दो�ो �ैमा�सक ते�ो �ेमा�सक चौथो �ैमा�सक ज�मा खच�

वडा नं १ २७८५१४६ २८००७९१ २८१०१५९ २८६४९१५ ११२६१०११

वडा नं २ ३५८०३५४ ३५६३०९८ ३५७८२३१ ३५८२१८५ 14303868

वडा नं ३ ३२९२८६२ ३३४९६७१ ३३५६९२२ ३४३८१४४ 13437599

वडा नं ४ २९४४४६० २९९३८१३ ३००६१३४ ३०७२६१६ 12017023

वडा नं ५ २१६८०३१ २२२५२५० २१९३२५० २२०३३५८ 8789889

वडा नं ६ ३६९४६१८ ३७८९५७८ ३८२९८७४ ३८७४८२७ 15088897

वडा नं ७ २७५८५१८ २८०१८५५ २७७६३६२ २८००२५० 11136985

२४.२ सामा�जक सुर�ा तफ�  वढी िनकासा − सामा�जक सुर�ा काय��म स�ालन काय�िव�ध, २०७७ ले लाभ�ाहीको नाम दता� र नवीकरण, लगत क�ा तोिकएको
िमित िभ�ै प�रचयप� अिनवाय� �पमा नवीकरण गरी सामा�जक सुर�ा भ�ा िवतरण गनु�पन�, ��योक बष� लगत अ�याव�धक गरी लाभ�ाहीको सं�या एिकन
गनु�पन�, भ�ा िवतरण गदा� ब�क माफ� त भ�ा िवतरण गनु�पन�, सामा�जक सुर�ा काय��मलाई �भावकारी �पमा स�लान गन� िनयिमत �पमा अनुगमन गनु�पन�,
के���कृत सूचना �णालीमा �िव�ी ग�र अधाव��क गन� �ज�मेवारी सामा�जक सुर�ाको अ��तयारी पाउने स�व��धत �थानीय िनकायको ह�ने �यव�था गरेको
छ । गाउँपा�लकाले यस वष� पिहलो िक�ता नगद नै िवतरण गरेको छ । गाउँपा�लकाले लाभ�ाहीको लगत अ�ाव�धक नगरी मृ�यू भइसकेका लाभ�ाहीको लगत

७१,२०४
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क�ा िवना बढी खच� गरेको छ। गाउँपा�लकाले यस स�ब�धमा तहाँबाटै छानबीन गरी रकम असुल गरी लगत अ�ाव�धक गनु�पद�छ । प�र�ण ग�रएका वडाका
आधारमा बढी खच� लेखेको देहायको रकम � ७१२०४।०० असुल गरी संघीय संिचत कोष दा�खला गनु�पद�छ �

लाभ�ाही वडा नं. मृ�यू िमित ना.�.प.नं. �ैमा�सक ज�मा रकम �

िदल वहादरु राई १ २०७८।३।२२ २००−१४५७ पिहलो,दो�ो,ते�ो र चौथो १२०००

उ�रमान राई २ २०७८।३।२४ २४८६ �थम ११८७१

देिव वहादरु कािक� ६ २०७८।५।९ ५७८−२९५ पिहलो,दो�ो,ते�ो र चौथो ६८००

लोक वहादरु पौडेल ६ २०७७।९।२६ ६९४७ पिहलो,दो�ो,ते�ो र चौथो १२०००

टँक वहादरु राई ७ २०७८।४।२५ १२२ पिहलो,दो�ो,ते�ो र चौथो ८९३३

र� वहादरु राई ७ २०७८।९।२९ १२९७−७९५ ते�ो र चौथो १२०००

च�� वहादरु �े� ७ २०७८।८।३ ४८९−१५७८ दो�ो,ते�ो र चौथो ७६००

ज�मा ७१२०४

२४.३ ब�क माफ� त िवतरण भएको भ�ामा मृ�य ुभएमा, बसाई सरी गएमा, एकल वा िवधवा मिहलाले िववाह गरेमा, बालबा�लकाको हकमा बा�लक भई उमेर पूरा भएमा,
नवीकरण नगरेमा, एक आा�थ�क वष�को कुनै पिन िक�ता रकम नबुझेमा वा बै� माफ� त िवतरण भएकोमा लागातार एक वष�स�म खाता िन���य भएमा,
स�ब��धत �थानीय तहले मूल अिभलेख क�ा गनु�पन� �यव�था पं�� जकरण काय�िव�धमा उ�ेख भएकोमा पा�लकाले ब�कलाई यस स�ब�धमा जानकारी नै
िदएको दे�खएन ।य�तो खाताको अनुगमन गरी रकम िफता� गनु�पद�छ ।

�म भौचर
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२४.४ सामा�जक सुर�ा काय��म संचालन काय�िव�ध, २०७७ अनुसूची ७ र ८ अनुसूची मा सामा�जक सुर�ा िवशेष वचत खाता संचालन गन� ब�क तथा िव��य
सं�थाले यस �कारका खाताह� म�ये िन���य (Dormant खाताको िववरण के���य प��करण िबभागलाई िदनुपन� साथै अनुसूची ८ को बुदाँ नं. १० मा ब�कले
िन���य (Dormant खाताको िववरण स�व��धत �थानीय तहलाई िदनुपन� �यव�था छ । ब�कले नगरपा�लकाको सामा�जक सुर�ा िवतरण गदा� Dormant

खाताको िववरण नगरपा�लकालाई िदएको पाइएन । यसले गदा� िफता� ह�नुपन� रकम िफता� भए नभएको एिकन गन� सिकएन ।काय�िव�धमा भएको �यव�था
अनुसार नगरपा�लकाले उ� ब�कसँग Dormant खाताको िववरण मािग काय�िव�धमा भएको �यव�था पालना गनु�पद�छ ।

२५ पे�क� बाँक�ः 
�देश आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०७५ को िनयम ८० मा सरकारी कामकाजको िनिम� एक आ�थ�क वष�मा गएको पे�क� रकम सोही आ�थ�क वष�मा
फछय�ट ह�न नसकेमा काया�लय �मुखले �यसरी फछय�ट ह�न बाँक� रहेको पे�क� रकमको नाम नामेसी सिहत के के बापत पे�क� गएको हो सो समेत खुलाई
�ज�मेवारी अक� आ�थ�क वष�मा सारी पे�क� फछय�ट गनु�पन� �यव�था छ। काया�लयले पेश गरेको िववरण अनुसार िन�नानुसार पे�क� वषा��तमा फ�य�ट
नभएकाले िनयमानुसार फ�य�ट ह�नुपन� �.

�स.नं. पे�क� �लएको
िमित

गो.
भौ.
न.

पे�क�को िववरण पे�क� �लने
�य��, फम�
वा क�पनीको
नाम

चालु आ. व.

�याद
ननाघेको

�याद नाघेको �याद
ननाघेको

रकम फ�य�टको अ��तम �याद रकम

१ २ ३ ४ ५ ९ १० ११ १२

१ ठेकेदार

३,६०३,०००

�म भौचर
न�बर
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१ ०८/०८/२०७८ २ थलथले चा�चा �ािमण
सडक

ए. एस
क��ट��शन

१२,४७,००० ०९/१४/२०७८ ० ०

२ ०८/२४/२०७८ १८ प�क�या पाताल सडक
(साझेदारी �मागतं)

िछ�ताङ देवी
िनमा�ण सेवा

१३,००,००० ०९/३०/२०७८ ० ०

३ १२/०९/२०७८ ६ थलथले चा�चा �ािमण
सडक

ए. एस
क��ट��शन

६,००,००० ०१/१४/२०७९ ० ०

४ ०३/२५/२०७९ ५९ जिडबुटी (िटमुर र
तेजपात) उ�पादन

साइमन
क��ट��सन

० ०४/२८/२०७९ ६,३०,००० ०

ज�मा ६,३०,००० ०

२ सं�थागत

१ ०४/०१/२०७८ ४ प�क�या सिहद �मृित
पाक�  िनमा�ण

सिहद �मृित
�ित�ान
सिमित

० ० २४,२१,४७५

२ ०७/०८/२०७८ २१ मातृ तथा नविशशु
काय��म

िछ�ताङ
सा�वुगाउँ
�वा�थय
चौक�

० ०८/१३/२०७८ ८,००० ०

ज�मा ० ८००० २४,२१,४७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३ उपभो�ा
सिमित

१ ०३/२४/२०७९ ५५ रोगे खोला झो.पु,

सिहदभूिम गाउँपा�लका,
धनकुटा

रोगे खोला
झोलुङे पुल
िनमा�ण उ.स.

० ०४/२७/२०७९ १३,००,००० ०

ज�मा १३,००,००० ०

४ �यि�गत

१ ०४/०१/२०७८ ३ िवप� सँग अ�य�
काय��म

कुल वहादरु
साक�

० ० ३०,०००

२ ०४/०१/२०७८ ३ गाँउसभा सद�य पूवा�धार
काय��म एक सद�य एक
लाख

िकरण कुमार
राई

० ० ३०,०००

३ ०४/०१/२०७८ ३ िवप� सँग अ�य�
काय��म

नर वहादरु
साक�

० ० ३०,०००

४ ०४/०१/२०७८ ३ गाँउसभा सद�य पूवा�धार
काय��म एक सद�य एक
लाख

मदन गदाईली ० ० ३०,०००

५ ०४/०१/२०७८ ३ िवप� सँग अ�य�
काय��म

िमलन
िवसु�कै

० ० ३०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ ०४/०१/२०७८ ३ िवप� सँग अ�य�
काय��म

सुरेस साक� ० ० ३०,०००

७ ०६/२२/२०७८ २१ िविवध काय��म खच� नवीन चम�कार ०७/२६/२०७८ १५,००० ०

८ ०९/०६/२०७८ ९ सुरि�त नाग�रक आवास
काय��म :-�देश नं. १ को
धनकुटा �ज�ा �े� नं. १

आईत वहादरु
माझी

१०/११/२०७८ ३०,००० ०

९ ०९/२५/२०७८ २८ गाँउसभा सद�य पूवा�धार
काय��म

इ�वर वहादरु
वुढाथोक�

११/०१/२०७८ ३०,००० ०

१० ०९/२५/२०७८ २८ गाँउसभा सद�य पूवा�धार
काय��म

ने� वहादरु
राई

११/०१/२०७८ ३०,००० ०

११ ०९/२५/२०७८ २९ िटनको छाना लगाउने
काय��म

लोक वहादरु
राई

११/०१/२०७८ ३०,००० ०

१२ ०९/२५/२०७८ ३० िवप� ज�तापाता िवतरण
वडा न ७

मनु मगर ११/०१/२०७८ ३०,००० ०

१३ १०/०८/२०७८ ४५ िटनको छाना लगाउने
काय��म

उतरमान राई ११/१४/२०७८ ३०,००० ०

१४ १०/०८/२०७८ ४५ िटनको छाना लगाउने
काय��म

गंगाराम राई ११/१४/२०७८ ३०,००० ०

१५ १०/०८/२०७८ ४५ िटनको छाना लगाउने
काय��म

जन कुमारी
राई

११/१४/२०७८ ३०,००० ०

�म भौचर
न�बर
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१६ १०/०८/२०७८ ४५ िटनको छाना लगाउने
काय��म

तेज वहादरु
राई

११/१४/२०७८ ३०,००० ०

१७ १०/०८/२०७८ ४५ िटनको छाना लगाउने
काय��म

थाम�वरी राई ११/१४/२०७८ ३०,००० ०

१८ १०/०८/२०७८ ४५ िटनको छाना लगाउने
काय��म

िदल कुमार
राई

११/१४/२०७८ ३०,००० ०

१९ १०/०८/२०७८ ४५ िटनको छाना लगाउने
काय��म

रेवत राई ११/१४/२०७८ ३०,००० ०

२० १०/०८/२०७८ ४५ िटनको छाना लगाउने
काय��म

राज कुमारी
राई

११/१४/२०७८ ३०,००० ०

२१ १०/०८/२०७८ ४५ िटनको छाना लगाउने
काय��म

सुखाराज राई ११/१४/२०७८ ३०,००० ०

२२ १०/१२/२०७८ ४७ िटनको छाना लगाउने
काय��म

�ान कुमार
राई

११/१८/२०७८ ३०,००० ०

२३ १०/१२/२०७८ ४७ िटनको छाना लगाउने
काय��म

जीवन राई ११/१८/२०७८ ३०,००० ०

२४ १०/१२/२०७८ ४७ िटनको छाना लगाउने
काय��म

पदम बहादरु
राई

११/१८/२०७८ ३०,००० ०
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२५ १०/१२/२०७८ ४७ िटनको छाना लगाउने
काय��म

राम कुमारी
राई

११/१८/२०७८ ३०,००० ०

२६ १०/२५/२०७८ ७० सुरि�त नागरीक आवास
काय��म

काजीराम
भणडारी

० ० ३०,०००

२७ १०/२५/२०७८ ७० सुरि�त नागरीक आवास
काय��म

दगुा� पौडेल ० ० ३०,०००

२८ १०/२५/२०७८ ७० सुरि�त नागरीक आवास
काय��म

पदम वहादरु
राई

० ० ३०,०००

२९ १०/२५/२०७८ ७० सुरि�त नागरीक आवास
काय��म

पुनम राई ० ० ३०,०००

३० १०/२५/२०७८ ७० सुरि�त नागरीक आवास
काय��म

�ताप राई ० ० ३०,०००

३१ १०/२५/२०७८ ७० सुरि�त नागरीक आवास
काय��म

�िदप राई ० ० ३०,०००

३२ १०/२५/२०७८ ७० सुरि�त नागरीक आवास
काय��म

वल वहादरु
राई

० ० ३०,०००

३३ १०/२५/२०७८ ७० सुरि�त नागरीक आवास
काय��म

वल वहादरु
राई

० ० ३०,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३४ १०/२५/२०७८ ७० सुरि�त नागरीक आवास
काय��म

श�भु राई ० ० ३०,०००

३५ १२/०३/२०७८ २१७ िवप�संग अ�य�
काय��म

अमल बहादरु
राई

०१/०८/२०७९ ३०,००० ०

३६ १२/०३/२०७८ २१७ िवप�संग अ�य�
काय��म

अिमर बहादरु
राई

०१/०८/२०७९ ३०,००० ०

३७ १२/०३/२०७८ २१७ िवप�संग अ�य�
काय��म

िटकाराम राई ०१/०८/२०७९ ३०,००० ०

३८ १२/०३/२०७८ २१७ िवप�संग अ�य�
काय��म

पुरण बहादरु
राई

०१/०८/२०७९ ३०,००० ०

३९ १२/१०/२०७८ १०६ सुरि�त नागरीक आवास
काय��म वडा ३

दगुा� वहादरु
राई

०१/१५/२०७९ ३०,००० ०

४० १२/१०/२०७८ १०७ िटनको छाना लगाउने
काय��म

खोवाहाङ राई ०१/१५/२०७९ ३०,००० ०

४१ १२/१०/२०७८ १०७ िटनको छाना लगाउने
काय��म

यवुाराज राई ०१/१५/२०७९ ३०,००० ०

४२ १२/१०/२०७८ १०७ िटनको छाना लगाउने
काय��म

वल �साद
छारा राई

०१/१५/२०७९ ३०,००० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४३ १२/१८/२०७८ ११५ गाँउसभा सद�य पूवा�धार
काय��म

ह�कुम राई ०१/२३/२०७९ ३०,००० ०

४४ १२/२०/२०७८ ११६ िटनको छाना लगाउने
काय��म

अजन वहादरु
राई

०१/२५/२०७९ ३०,००० ०

४५ १२/२०/२०७८ ११६ िटनको छाना लगाउने
काय��म

असोक
िवसुङखे

०१/२५/२०७९ ३०,००० ०

४६ १२/२०/२०७८ ११६ िटनको छाना लगाउने
काय��म

ए�लना राई ०१/२५/२०७९ ३०,००० ०

४७ १२/२०/२०७८ ११६ िटनको छाना लगाउने
काय��म

कण� वहादरु
राई

०१/२५/२०७९ ३०,००० ०

४८ १२/२०/२०७८ ११६ िटनको छाना लगाउने
काय��म

�जवा�हाङ राई ०१/२५/२०७९ ३०,००० ०

४९ १२/२०/२०७८ ११६ िटनको छाना लगाउने
काय��म

जोग वहादरु
राई

०१/२५/२०७९ ३०,००० ०

५० १२/२०/२०७८ ११६ िटनको छाना लगाउने
काय��म

पुनम राई ०१/२५/२०७९ ३०,००० ०

५१ १२/२०/२०७८ ११६ िटनको छाना लगाउने
काय��म

�धान राई ०१/२५/२०७९ ३०,००० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५२ १२/२०/२०७८ ११६ िटनको छाना लगाउने
काय��म

फतेमान राई ०१/२५/२०७९ ३०,००० ०

५३ १२/२०/२०७८ ११६ िटनको छाना लगाउने
काय��म

सुमन राई ०१/२५/२०७९ ३०,००० ०

५४ ०१/१६/२०७९ १५७ िटनको छाना लगाउने
काय��म

नारायण
�साद राई

०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

५५ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

अजु�न राई ०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

५६ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

अशोक राई ०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

५७ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

उमेश राई ०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

५८ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

कुमार राई ०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

५९ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

घने�� राई ०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

६० ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

च�� कुमारी
िव.क.

०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६१ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

िड�ीराम राई ०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

६२ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

देवे�� कुमार
राई

०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

६३ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

िनशेस राई ०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

६४ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

म�डल िगरी ०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

६५ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

मैत राज राई ०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

६६ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

राम वहादरु
राई

०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

६७ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

वम वहादरु
कामी

०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

६८ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

सुखले राई ०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

६९ ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

सुनमाया राई ०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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७० ०१/१६/२०७९ १५८ िटनको छाना लगाउने
काय��म

सुय� वहादरु
काक�

०२/२०/२०७९ ३०,००० ०

७१ ०३/३१/२०७९ ९५ सुरि�त नाग�रक आवास
काय��म :-�देश नं. १ को
धनकुटा �ज�ा �े� नं. १
अ�तग�त सिहदभूिम
गाउँपा�लका- ४५७ वटा

आईत वहादरु
माझी

० ०५/०३/२०७९ ३०,००० ०

ज�मा १,६६५,०००

कुल ज�मा ३६०३०००

२६ धरौटी सदर�याहाः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ६६(२) मा धरौटी रकम िफता� पाउने �यि�ले धरौटी रकम िफता� �लन पाउने
�याद �च�लत कानूनले तोकेको भएमा सोही अव�धिभ� र �याद नतोिकएकोमा जुन कामको लािग धरौटी रा�खएको हो सो काम स�ब�धी कारवाही अ��तम
�पमा समा� भएको िमितले एक वष�िभ� धरौटी रकम िफता� पाउन काया�लयमा िनवेदन िदनुपन� र सो अव�धमा िफता� �लन नआएमा िनयम ६७ बमो�जमको
कारवाही अपनाई काया�लय �मुखले राज�वमा आ�दानी बाँ�नु पन� �यव�था छ।काया�लयले िवगतदे�ख �ज�मेवारी सद� आएको धरौटी म�ये िववरण नखुलेको र
िवगत वष�दे�ख नै अ �या साद� आएको धरौटी समेत काया�लयले एिकन ग�र सदर�याहा गन� पहल गनु�पद�छ।काया�लयले िनयमानुसर िवगत वष�दे�ख �ज�मेवार
सद� आएको धरौटी आव�यक �कृया अपनाई राज�व आ�दानी बाँ�नु पद�छ �......

�स.नं. फम�को नाम रकम

१ िववरण नखुलेको २९३९०

२९,३९०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२७ कर चु�ा पेश ह�नुपन�ः 
साव�जिनक खरीद िनयमावली २०६४ को िनयम १२४ को २ क मा संय�ु उप�मको हकमा �रटे�सन मनी भु�ानी गदा� आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर
िववरण पेश गरेको कागजात पेश भएपछी भु�ानी िदने �यव�था छ । काया�लयबाट एस ए एस सारा सृ�ी जे भी �थायी लेखा न�बर ३०१४९९४१३।को कर
चु�ा वेगर � ६१४५१४। धरौटी िफता� िदएकोले २०७८।७९ को कर चु�ा �माणप� पेश ह�नुपन� �

६१४,५१४

२८ �कोप �यव�थापन कोषः 
िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन २०७४ को दफा १७, मा िवपद ्�यव�थापनको लािग ��येक �थािनय तहमा िवपद ्�यव�थापन कोषमा रहने
�यव�था रहेको छ ।गाउँपा�लकामा रहेको उ� कोषमा गत बष�को मौ�दात १५०८९७·५१ र यस वष�को �ा� आय � ३१६१९६५सिहत ज�मा �
४६७०९५२·५१ रहेकोमा यस वष� � १४२९२४६ खच� भई � ३२४१७०६·५१ बाँक� रहेको दे�ख�छ ।

२९ मम�त संभार कोषः 
पा�लकामा रहेको उ� कोषमा गत बष�को मौ�दात २०७६४०१ र यस वष� �ा� आय � ३०४२९९१ सिहत ज�मा � ५११९३९२ रहेकोमा यस वष� �
३५९५६० खच� भई � १५२३७८४ बाँक� रहेको दे�ख�छ ।

३० बे�जु तथा स�परी�णः
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बे�ज ुफ��ट गन� �यव�था रहेको छ। सोह� ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�ज ुफ��ट गन� गराउने
काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ। लेखापर��णको �ममा स�पर��णको ला�ग �. १ करोड ५७ लाख ७७ हजार अनरुोध भएकोमा �माण

पेश ब�क दािखलाको आधारमा �. १ करोड ५७ लाख ७७ हजार फ��ट भएको छ।बाँक� बे�ज ुफ��ट गन�तफ�  पा�लकाको �यान जान ुपद�छ।

�स
नं

आ. व दफा
नं

बे�जकुो संि�� �यहोरा फ��टको �ववरण रकम

१ ०७४।७५ १९ काननु �नमा�ण पूव�को
पदा�धकार� स�ुवधा

�थानीय तहका
पदा�धकार�को सेवा स�ुवधा
ऐन, २०७५ को दफा ५
मा सपथ �हण देखी पाउने

१०,५४,०००।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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�ावधान तथा गाउँसभाको
�नण�य

२ ३५ �यानो झोला �वतरण भरपाई �माण पेश।दािखला
��तवेदन

८९,६०९।

३ ३७ कम�चार� �ो�सहान गाउँसभाबाट खच� �नय�मत।
समथ�न भएको �नण�य

११,८०,०५०।

५ ४३ पूँिजगतबाट चालमुा खच� लेखेको गाउँसभाबाट खच� समथ�न।
�नयम�त

१,८०,०००।

६ ४६ उपभो�ाले �मदान न�यहोरेको उपभो�ाको �ह�सा वापतको
रकम भ�ुा�न नभएकोले
गाउँसभाले खच�
�नयम�त÷समथ�न

२३,४३,३६३।

७ ०७५।७६ ३६ उपभो�ा स�म�तले �नमा�ण
�यवसायीलाई काम गराएको

पा�लकाले उपभो�ा सँग
स�झौता गर� काम स�प�
गरेकोले उ� खच�लाई
गाउँसभाबाट
समथ�न÷अनमुोदन

१३,३०,२८१।

८ ५८ पा�प�ुतक �योग, �वतरण
य�कन नभएको

�. १२६६१३६ म�ये
�.६०५७८ संिचत कोष
दािखला भएको �माण

६०,५७८।

९ ६१ शैि�क अनदुान क�ा थप भएको तर
दरवि�द नभएका �व�ालय
अनदुान खच� गाउँसभाबाट
�नय�मत÷समथ�न

१२,००,०००।

१० ७० गा.पा. पदा�धकार�को सेवा गाउँसभाले खच� ४८,१२,०००।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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स�ुवधा �देश ऐनमा उ�लेख
भएको अंक अ�धकतम कायम
गर� का.पा. ले �नण�यले गरे
बमोिजम हुनेमा का.पा. ले
�नण�य गरेको

समथ�न÷�नय�मत

११ ७१ कम�चार� सेवास�ुवधा संघीय
काननुको �स�ा�त �वपर�त

गाउँभाबाट खच� समथ�न।
�नयम�त

८३७७१२।

१२ ७७ राजे�� राई पे�क� बाँक� �वल भरपाइ तथा पे.फ.
�ववरण पेश

९६,५००।

१३ ०७६।७७ १५ पूव� �नयम�त ि�तपू�त� अशलु भएको �माण ब�क
दािखला

५,८३,१६२।

१४ २० सामान ख�रद गर� लि�त वग�मा
पगु ेनपगुकेो

लि�त वग�लाई �वतरण
गरेको भरपाई

२,८६,०२८।

१५ ३० �व�ालयलाई बढ� �नकासा अशलु गर� संघीय संिचत
कोषमा दािखला भौचर

१४,०१,७५६।

१६ ३१ बढ� �ेड �नकासा ०७७।७८ दो�ो
चैमा�सकमा क�ी ग�रएको
�माण

८६,२३२।

१७ ३५ बुक कन�र बढ� �नकासा ब�क दािखला भौचर ३५,७५०।

१८ ३७ सामदुायीक �सकाई के��
�नकासा

काय��म काया��वयन
पिु�तका बमोिजम अनगुमन
र हाजीर� �माण

२,००,०००।

ज�मा १५७७७०२१।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१ अ�ाव�धक वे�जु
यस पा�लकाको २०७८।७९ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ।२०७७।७८ को NAMS मा �िति�या एवं स�परी�णको लािग पा�लकाबाट
पेश भएको रकम यसमा समावेश भएको छैन।

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

३५८९३ १५७७७ २९७३८ ० ४९८५४

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


