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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : भु�लु गाउँपा�लका, का�ेपला�ोक , भु�लु गाउँपा�लका , का�ेपला�ोक

काया�लय �मुख ढाकाराम अया�ल २०७८-१-१ हाल स�म काय�रत

लेखा �मुख नोबु� लामा २०७५-१-१

बे�जु रकम १७,६१५,८०३

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी २५,०२,१३,३६९.५६

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २९,८३,३०,७०० चालु खच� ३२,७२,३७,९१७.३७

�देश सरकारबाट अनुदान ४,३९,०४,००० पँूजीगत खच� १७,११,२८,८७८.१३

राज�व बाँडफाँट १६,३४,३८,५०२.६८ िव�ीय/अ�य �यव�था ५,९९,५६,१८७.६२

आ�त�रक आय ८६,९२,४८४.०८

अ�य आय १०,८८,०३,९५५.७५

कुल आय ६२,३१,६९,६४२.५१ कुल खच� ५५,८३,२२,९८३.१२

बाँक� मौ�दात ३०,६३,६७,५४४.८७
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१ िव�ीय िववरण
प�रचय – �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 भ�ुल ुगाउँपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई

�व�धन 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� गाउँपा�लकाको उ�े�य

रहेको छ । यस गाउँपा�लका अ�तग�त १० वडा, ९१ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १८ हजार ९१६ जनसं�या रहेको छ ।

भु�लु गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७७।७८ को आय �ययको ��थित देहायबमो�जम रहेको छः

आय रकम �यय रकम

गत आ व को
मौ�दात

भु�लु गा पा
चालु

७२१७७१३५.०९

1 धरौटी ८५४८३५.०० भु�लु गा पा
पँुजीगत

१४५५६४९१०.१३

2 िवभा�य कोष २९०१७६००.०० िश�ा चालु ७६१९३४५.००

3 िविवध खच�
खाता

१३८५७०३३.०० �वा��य चालु ६६०४०२३.९०

4 �कोप
�यव�थापन
खाता

१९२६७५६.०० �वा��य
पँुजीगत

१०५४१२०.००

5 स��तकोष २०४५५७१४५.५६ कृिष चालु १९७१०४८.००

ज�मा २५०२१३३६९.५६ कृिष पँुजीगत २७४२५००.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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1 संघ
समानीकरण
अनुदान

८४१०००००.०० �याियक
सिमित

१७०७५६.००

2 संघ शसत� २०८६३०७००.०० मिहला
बालबा�लका
तथा जे�
नाग�रक

२८७७५.००

3 नेपाल
सरकार
समपुरक
अनुदान

५६०००००.०० संघ शसत�
चालु

१६९६३७१०९.३८

4 बागमती
�देश
समानीकरण
अनुदान

९९१८०००.०० संघ शसत�
पँूजीगत

२८४५३५०.००

5 बागमती
�देश शसत�
अनुदान

१३९८६०००.०० �देश शसत�
चालु

३०१४७६२.००

6 बागमती
�देश िवशेष
अनुदान

५००००००.०० �देश शसत�
पँुजीगत

६५५३१९५.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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7 बागमती
�देश
समपुरक
अनुदान

१५००००००.०० संघ समपुरक ४५६३७२५.००

8 राज�व
बाँडफाँड
�देश

११११७७९०५.३४ �थानीय
िवकास
साझेदारी
काय��म

४४८९६७६.००

9 संघ राज�व
बाँडफाँड

५२२६०५९७.३४ �देश पूवा�धार
िवकास
काय��म

३३१५४०२.००

10 आ�त�रक
�ोत

८६९२४८४.०८ सामा�जक
सुर�ा

६६२१४४९४.००

11 �थानीय
िवकास
साझदारी
काय��म

४४८९६७६.०० एक�कृत
�वा��य
पूवा�धार
िवकास
काय��म

७६९००००.००

12 �देश पूवा�धार
िवकास

३३१५४०२.०० ग�रवसँग
िव�वे�वर

५४५३२०.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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काय��म काय��म

13 सामा�जक
सुर�ा

६८१८९०००.०० धरौटी खच� १३५४८५६३.००

14 एक�कृत
�वा��य
पूवा�धार
िवकास
काय��म

७६९००००.०० सामा�जक
सुर�ा िफता�

१९७४५०६.००

15 धरौटी �ा� १५८८२०७३.६७ संघ िफता� २१५८०२१५.६२

16 ग�रवसँग
िव�वे�वर
काय��म

५४५३२०.०० �देश िफता� १४४१८०५२.००

ज�मा ८६४६९०५२७.९९ धरौटी
मौ�दात

३१८८३४५.००

िविवध खच�
खाता
मौ�दात

१३८५७०३३.००

�कोप
�यव�थापन

१९२६७५६.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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कोष खाता
मौ�दात

स��त कोष
मौ�दात

२८७३९५४१०.८७

ज�मा ८६४६९०५२७.९९

�व�ीय �ववरण–�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदेिख आगामी वष�को असार
मसा�तस�मको अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गर� आय र �यवयको �हसाव रा�पुद�छ । सोह� ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनसुार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले
आ�नो आ�थ�क काय� �णल�को �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा देिखएका �यहोरा देहाय बमोिजम छन्

· �थानीय तहले संिचत कोषमा गत �वगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम र संिचत कोषवाट भएको खच� �प�ट देिखने गर� खाता राखेको छैन ।
· �थानीय तहले ब�क समायोजन �हसाब खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दात �. ११२१८७८३२। ले

फरक देिखएको छ ।
· क�तपय स�बि�धत आ�थ�क कारोबारह�को गो�वरा भौचर बजेट िशष�कगत बैक नगद� �कताबमा नजनाएकाले �े�ता अनसुार बैक मौ�दात ऋणा�मक रहेको तथा

�थानीय तहका सबै खाताह�को एकम�ुट �हसाव गदा� मौ�दात ऋणा�मक नरहेको ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को �नयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले �नधा�रण गरे बमोिजमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी

�यव�था अवल�बन गनु�पन� तथा �नयम ७६(२) मा महालेखा पर��कबाट �वीकृत भए बमोिजमको ढाँचामा लेखा रा�पुन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले
२०७६।२।१९ मा महालेखापर��कबाट �वीकृत भएको NEPSAS basedढाँचामा ��तवेदन तथा लेखा�न गरेको भए ताप�न सबै कारोबारह� समे�टएको पाइएन
।

· �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� (स�ु) को �योग गरेको भएताप�न सबै कारोबारह� समे�टएको पाइएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२ सेवा �वाह िववरण 

सेवा �वाह :- पा�लकाले यस आ�थ�क वष�मा िन�नानुसार सेवा �वाह गरेको िववरण �ा� भएको छ।अत: सेवा �वाहलाई गाँउपा�लकाले थप �भावकारी वनाउनु
पद�छ ।

� स िववरण सेवा �ाि�का लािग िनवेदन सं�या �सफा�रस सं�या कैिफयत

१ नाग�रकता �सफा�रस ९१७ ९१६

२ घरवाटो �सफा�रस २३६ २३६

३ नाता �मािणत ३२४ ३२४

४ ज�म दता� ८७८ ८७८

५ मृ�य ुदता� २३१ २३१

६ अ�य १३३३ १३३१

ज�मा ३९१९ ३९१६

३ कानून िनमा�ण एवं काया��वयन (�थानीय तह)

३.१ �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 । जस अनुसार �थानीय तह स�ालनको लािग संघीय मािमला तथा समा�य
�शासन म��ालयबाट ३० नमूना कानूनह� बनाई उपल�ध गराएकोमा यस नगरपा�लकाले लेखापरी�ण अव�धस�म १८ वटा ऐन, ३ िनयमावली, ४८ काय�िव�ध,

२ िनद�िशका गरी ज�मा ७१ वटा कानुन िनमा�ण गरी काया��वयनमा �याएको छ । उ� कानुन �भावकारी �पले काया��वयनमा �याउनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३.२ �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 िनवेदन दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । तर लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतवष�
फ� यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाँक� नभएको यो बष� दता� भएको ८ गरी ज�मा ८ म�ये ६ वटा फ�यौट भई २ वटा बाँक� दे�ख�छ । �याय
स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ� फ�यौट वा कारवाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

४ संगठन तथा कम�चारी �यव�थापन

४.१ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमो�जम �थानीय तहको काय�बोझ, राज�व �मता, खच�को आकार र �थानीय आव�यकता समेतलाई
�यानमा राखी कम�चारी समायोजन भएपिछ मा� संगठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा �थानीय तहमा संगठन संरचना कायम ह�ने �यव�था छ । तर
पा�लकाले हालस�म नयाँ संगठन तथा �यव�थापन सव��ण गरी दरब�दी �वीकृत गरेको छैन । पा�लकाले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार �मुख �शासक�य
अ�धकृत सिहत �वा��य, पशु सेवा, कृिष सेवाको गरी ज�मा ५० जनाको दरब�दी �वीकृत रहेकोमा लेखापरी�ण अव�ध स�म �मुख �शासक�य अ�धकृत
सिहत संघबाट समायोजन भई आएका ६ जना, सािवक �थानीय िनकायमा काय�रत १ जना, र लोकसेवा बाट �सफा�रश २७ जना गरी ३५ जना पदपूित� भएको
दे�ख�छ र अ�धकृत�तर छैठ�, सहायक�तर पाँचौ र सहायक�तर चौथो पदमा गरी ज�मा १५ जना �र� रहेको दे�ख�छ । �यसैले पा�लकाले नयाँ संगठन �ारा
�र� पदह�को समयमै पदपूत� गरी सेवा �वाहलाई चु�तद�ु�त र �भावकारी वनाउने तफ�  िवशेष �यानिदनुपद�छ ।

४.२ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख(२) अनुसार उप�यका िभ�का काया�लयमा काय�रत िनजामती कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन िनजामती
िकतावखानावाट पा�रत गराएर मा� तलब खच� ले�नुपन� उ�ेख छ । �य�तै संिघय मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको च.नं १८० िमित२०७६।५।१८
को प�वाट �थािनय तहका कम�चारी र संघवाट �थािनय तहमाखिटएका कम�चारीह�को �ज�ा��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयवाट तलवी �ितवेदन
गन� प�रप� गरेको भएतापिन यस गाँउपा�लकामा काय�रत �शासिनक तफ� का �थाई कम�चारीह�को तलवी �ितवेदन पा�रत नगरी तलब र �ेड बापत �
९९८९४६०।- तलव खच� लेखेको छ। तलवी �ितवेदन पा�रत नभएको ह� ंदा कम�चारीह�लाई के कित दर र स �यामा �ेड बापत खच� लेखेको हो एिकन गन�
सिकएन । �यसैले िनयमानुसार तलबी �ितबेदन पारीत गराएर मा� तलब र �ड बापत खच� ले�नु पद�छ ।
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४.३ क) �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 २८ जना कम�चारीह� करारमा राखी � ८१,००,३४९।- खच� लेखेको छ ।
ख) �यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) बमो�जम पा�लकाले नगर �हरी, सवारी चालक, सयश, काया�लय सहयोगी, पल�बर, इले��ट� �सयन,

चौिकदार, माली, बग�चे लगायतका पदमा मा� करारबाट सेवा �लन सिकने �यव�था गरेको छ । �थानीय तहले मा�थ उ�े�खत पद वाहेकको सब-इ��जिनयर,

कानूनी सहजकता� र सूचना �. अ. पदमा गरी ज�मा ३ जना करार िनयिु� गरी बष� भरीमा � १२,०१,०७०।- भु�ानी गरेको छ ।

५ आ�त�रक िनय��ण �णाली

५.१
�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा उप दफा ३ अनुसार पा�लका �मुख
आफैले वा �ज�मेवार अ�धकारी तोक� अनुगमन गनु�पन� �यव�था िमलाउनु पन�मा सो गरेको पाइएन । उपदफा ५ अनुसार पा�लकाले साव�जिनक सेवा
�वाहलाई पारदश�, उ�रदायी र जवाफदही बनाउन साव�जिनक परी�ण, सामा�जक परी�ण, साव�जिनक सुनुवाई ज�ता काय��म गनु�पन�मा सो गरेको
पाइएन, पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार
गरेको पाईएन,

अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार नगरेको ,
पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता आ ��सक �पमा राखेको,
पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��वयन र सेवा �वाह समेतको वािष�क काय��म अनुसारको �गित �ितवेदन तयार नगरेको
अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जमको म�यकालीन
खच�को संरचना तयार नगरेको
पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरेको
वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी समान अिभलेख पा�लकाको मूल �ज�सी खातामा अ�याव�धक नगरेको
�ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा नगरेको
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साव�जिनक ख�रद िनयमाव�ल 2064 को िनयम 7 र 8 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 एिककृत िदघ�का�लन 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 पा�लकाको नाममा रहेको पे�क� तथा बे�जु अिभलेख समायोजन भएको
पा�लकामा कायम गरी िनयमानुसार पे�क� फछ�यौट तथा बे�जु स�परी�ण काय� गनु�पन�मा यस पा�लकामा समािहत भएका सािबकका िवषयगत
काया�लयको बे�जू लगत तथा स�परी�णको अिभलेख पा�लकाले एिकन गरी अ�याव�धक नगरेको

५.२ सूचना �िवधी प�ितमा यजुर ए�सेस �यव�थापन स�ब��धत स�टवेयर �यानुअल अनुसार र म. ले. प. फाराम ९०१ र ९०२ बमो�जम काया��वयन नगरेको
स�टवेयर �यानुअलमा तोिकए अनुसार से�य�ुरटी �ोटोकल र सुर�ण िवधी लागु गरे नगरेको र �यसको अिभलेख म. ले. प. फाराम ९०३ मा नराखेको
स�टवेयर फेलरका वा अ�य असामा�य अव�थामा भरपद� वकै��पक �यव�था नभएको

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

५.४ म. ले. प. फाराम ९०७ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
म. ले. प. फाराम ९०८ बमो�जम �मण गरेका सबै कम�चारीका लािग �मण अिभलेख नराखेको
म. ले. प. फाराम ९०९ बमो�जम �मण �ितवेदन नराखेको
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६ पदा�धकारी सुिवधा र ि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�
गन� �यव�था छ । पा�लकाले यो बष� िविवध खच� तफ�  १२७५३३०।- खच� गरेको छ । य�तो खच�मा िमत�ययीतता कायम गनु�पद�छ ।

७ बजेट तथा काय��म

७.१ �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� र 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
उप �मुखले िमित २०७७।३।१० मा िनित तथा काय��म बजेट � ६१ करोड ६३ लाख ९६ हजार सभामा पेश गरी िमित २०७७।३।२९ मा पा�रत भएको छ ।
यसै गरी �थानीय तहका �मुखले २०७८।५।२ मा �मुख �शासिकय अ�धकृतलाई बजेट खच� गन� अ��तयारी �दान गरेको दे�ख�छ ।

७.२ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा �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�मा �यव�था छ । यस �थानीय तहले यो बष� पँूजीगत तफ�
� ८०७८७०।- र चालु तफ�  � १७६८००।- गरी ज�मा � ९८४६७०।- अव�डा राखेको छ । बजेट अव�डा राखी काय�पा�लकाको िनय�णबाट खच� गन�
काय�लाई िनय��ण गनु�पद�छ ।

७.३ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सद�यीय बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमित गठन गरी आगामी वष�को नीित तथा काय��म,

बजेट तथा काय��म, काय��मको �ाथिमक�करण, िवषय �े�गत काय��म, योजना तथा काय��ममा दोहोरोपना ह�न निदई आपसी तादा�यता तथा प�रपूरकता
कायम गनु�पन� �यव�था अनुसार सो गरेको पाइएन ।
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७.४ �े�गत बजेट र खच�को ��थित िन�न अनुसार छ

�े�गत बजेट र खच� स�ब�धी िववरण (� हजारमा)

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

आ�थ�क िवकास 50302 34731 8.18

सामा�जक �े� 234325 170055 40

पूवा�धार िवकास �े� 185910 111191 26.19

वातावरण तथा िवप��यव�थापन 7000 6730 1.58

सं�थागत िवकास र सेवा�वाह ० ० ०

िव�ीय �यव�थापन र सुशासन 16561 9841 2.31

काय�स�ालन तथा �शासिनक खच� 153072 91997 21.66

ज�मा 616396 424546

७.५ काया�लयले चौमा�सक र बािष�क �गती िववरण बनाई पेश गनु�पन�मा काया�लयले स�ालन गरेका �थानीय �तर, �देश �तर, �ज�ा �तर तथा के���य �तरका
योजनाको िनयम बमो�जमको ढाँचामा चौमा�सक �गती िववरण तयार नगरेकाले िववरण िव�लेषण गन� सिकएन । �यसैले पा�लकाले चौमा�सक तथा बािष�क �गित
िववरण समयमै तयार गनु�पद�छ ।

८ कोिभड �यव�थापन
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८.१ कोिभड तथा ननकोिभड अ�पताल स�ालनको ��थित परी�ण

पा�लका अ�तग�त भु�लू आधारभुत अ�पतालमा ५ वेडको कोिभड अ�पताल संचालन गरेको दे�ख�छ ।
अ�पतालमा १ जना मेिडकल अ�धकृत र अ�य १० जना �वा��यकम� काय�रत रहेको दे�ख�छ ।

अ�पतालमा ए�बुले�स ३ वटा, अ��सजन �स�ल�डर १७ वटा, क�से�ट� ेटर ४ वटा �योगमा �याइएको दे�ख�छ ।
कोिभड उपचारमा संल�लाई जनशि�लाई �वा��य वीमा गरेको छैन ।
कोरोना रोकथाम तथा िनय��णमा संल� १० जना �वा��यकम� लाई जेठ र असारमा हा�जरी भएको िदनको आधारमा तलब �केलको शत�ितशत
कोरोना जो�खम भ�ा � ९७७३३८।- भु�ानी �लएको दे�ख�छ ।

८.२ संघ, �देश सरकार र �थानीय तहको िनण�यको आधारमा �चार �सारका को छपाई तथा हाते माइकबाट �चार�सार ग�रएको र पा�लकाबाट समय समयमै
�वा��य चौक�ह�को अनुगमन गरेको पाइ�छ ।

८.३ पा�लका अ�तग�त िप�सआर परी�णको लािग कुनै पिन सरकारी �योगशाला संचालनमा रहेको दे�खदनै तर पा�लकाले ७१७ �यि�ह�को �वाब संकलन गरी
�देश �योगशाला धु�लखेलमा पठाई सबैको िनशु�क परी�ण गरी �रपोट� �ा� भएको दे�ख�छ ।

८.४ पा�लका अ�तग�त आइसोलेशन ५ र �वारे��टन ५ वेडको संचालनमा रहेको छ । �वारे��टन तथा आइसोलेशन स�ब�धी मापद�डको पालना भएको दे�ख�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८.५ कोिभड-१९ रोकथाम िनय��ण र �यव�थापनमा २०७७।७८ �ा� रकम र खच� स�ब�धी िबबरण िन�न अनुसार रहेको दे�ख�छ ।

आ�दानी �ोत रकम खच� शीष�क रकम �

�थानीय तहको बजेट ६००००००.०० �चार�सार तथा जनचेतना ३३४७२०.००

संघीय कोिभड कोष १००००००.०० औष�ध तथा �वा��य उपकरण ख�रद ३३०६४८२.००

गत वष�को बाँक� ७८८५२५६.०० आइसोलेसन के�� अ�थायी अ�पताल िनमा�ण २८८७६७२.००

संघ शसत� २०५००००.०० �वा��य साम�ी ख�रद २०४७५१५.००

जो�खम भ�ा २२४७२९६.५०

�शासिनक खच�/ पा�र�िमक खच� २२९६९३.८६

�वारे�टाइनमा खा�ा� लगायतका अ�य खच� ३३६२६२.००

कोरोना िबमा ०.००

ढुवानी तथा मम�त १२९००.००

िव�ुत/इ�टरनेट ४५५५०.००

मौ�दात बाँक� ५४८७१६४.६४

ज�मा १६९३५२५६.०० ज�मा १६९३५२५६.००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९ ख�रद �यव�थापन

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९.१ चौमा�सक पँूजीगत खच� - आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित
िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले
उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुण�तरमा असर पन�
दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�स नं बजेट िशष�क �थम दो�ो ते�ो असार ज�मा

1 गाउँपा�लका पँुजीगत 18348914.56 33169410.00 94046585.57 50837759.23 145564910.13

2 गाउँपा�लका कृिष पँुजीगत 0.00 2742500.00 0.00 2742500.00 2742500.00

3 गाउँपा�लका �वा��य पँुजीगत 0.00 1044120.00 10000.00 10000.00 1054120.00

4 संघ शसत� पँुजीगत 0.00 2422781.00 4986294.00 4946294.00 7409075.00

5 �देश शसत� पँुजीगत 0.00 0.00 6553195.00 6553195.00 6553195.00

6 एक�कृत �वा��य पूवा�धार 0.00 0.00 7690000.00 7690000.00 7690000.00

7 �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी 0.00 0.00 4489676.00 4159676.00 4489676.00

8 �देश पूवा�वार िवकास साझेदारी 0.00 0.00 3315402.00 2985402.00 3315402.00

9 ज�मा 18348914.56 39378811.00 121091152.57 79924826.23 178818878.13

�ितशत 10.26 22.02 67.72 44.70 100.00

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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९.२ पा�लकाले िनमा�ण �यवसायीबाट भएको कामको गुण�तर प�र�ण गराएतापिन उपभो�ा सिमितबाट ह�ने गरेको कामका गुण�तर परी�ण ह�ने गरेको पाइएन ।
तसथ� उपभो�ा सिमितबाट ह�ने गरेका िनमा�ण काय�को समेत गुण�तर परी�ण गन� तफ�  पा�लकाले �यान पुया�उनु पद�छ ।

१० पे�क� बाँक� 
आ�थ�क बष�को अ��यस�ममा देहायका �य�� फम� सं�था नाममा बाँक� रहेको पे�क� आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ बमो�जम
यथाशी� असुल फ�य�ट गनु� पन� �

पे�क� �लएको िमित पे�क� �लने �य��, फम� वा क�पनीको नाम चालु आ. व.

�याद ननाघेको �याद नाघेको

रकम

२ ५ ९ ११

कम�चारी

२०७८/०२/११ सुदश�न �साद भ�राई १४,२६,०००

२०७८/०३/३० माधव राउल ० ३५,०००

२०७८/०३/२१ �काश मा�यिमक िव�ालय ० ६,५०,०००

२०७८/०३/२१ �ी जनता मा�यिमक िव�ालय ० ५,९७,०००

२०७८/०३/२१ �ी जनता मा�यिमक िव�ालय ० ५३,०००

२०७८/०३/२१ �ी साव�जिनक आधारभुत िव�ालय ० ६,५०,०००

३,९१३,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७७/०४/०१ एक�कृत खानेपानी िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ० ०

२०७७/०४/०१ घ�ेखोला खानेपानी इ�टेक िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ० ०

२०७७/०४/०१ जोरछाँगा ठुलो ढु�े कुलो मम�त उपभाे�ा सिमित ० ०

२०७७/०४/०१ ल�िगक उ�रदािय पूवा�धार �सिड बाटो भ��याङ देवी�थान िनमा�ण उपभाे�ा सिमित ० ०

२०७७/०४/०१ सा�ाङटोल खानेपानी मम�त उपभाे�ा सिमित ० ०

२०७७/०९/२१ यङुदर खाेला बेसारे �स�ाई �ा�ी िनमा�ण उपभो�ा सिमित १,८०,०००

२०७७/१०/२६ पो�दोङ बा�देवी खानेपानी िनमा�ण उपभो�ा समिमत १,६५,०००

२०७७/११/०६ उल�नी खानेपानी �ा�ी िनमा�ण उपभो�ा सिमित ९९,०००

२०७८/०३/२८ �मोद कुमार प�त ० ५८,०००

ज�मा ३९१३०००

११ िव�ीय िववरण

११.१ आ�थ�क काय�िव�ध कानून बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक काय�ल�य तथा
कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी काय��म काया��वयन गनु�पन�मा गरेको पाइएन । तसथ� पा�लकाले तोिकएबमो�जमको �गती िववरण तयार गन� तफ�
�यान पुया�उनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.२ �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
पाइएन । तसथ� पा�लकाले ऐनमा तोिकएबमो�जमको अवकाश कोष �थापना गन� तफ�  �यान पुया�उनु पद�छ ।

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.३ बैक िहसाब िमलान नगरेको – �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 गनु� पद�छ ।

खाताको नाम �े�तानुसार ब�क �टेटमे�ट अनुसार ब�क घटी।बढी

संिचत कोष खाता २६५७६१२१५.६४ १७२८००६२६.५ ९२९६०५८९.१४

चालु खच� खाता २२६२३३८३.६२ २६१०४७६९.७२ -३४८१३८६.१

पँुजीगत खच� खाता १६९१८७३९ १२५७९४५३१.०२ -१०८८७५७९२.

धरौटी खाता ३१८८३४५ ४००३४९ २७८७९९६

आ�त�रक राज�व खाता ० १८४५६७४.५३ -१८४५६७४.

िवभा�य कोष खाता ० ८८०३४१३८. -८८०३४१३८.

बाँडफाँडबाट �ा� राज�व खाता ० ०

�कोप �यव�थापन कोष खाता ८५५२८३३ ८५४२१९ ७६९८६१४.४६

िविवध खच� खाता ७४४००० १४१४२०४१ -१३३९८०४१

-११२१८७८३२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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११.४ �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 । तर �थानीय तहको िव�ीय िववरण अनुसार गत वष�को अ��यमा �. २५१०३३५०३।३७ मौ�दात कायम भएकोमा यो बष�को शु�मा �.

२५०२१३३६९।५६ �ज�मेवारी सारेको दे�खयो । जस अनुसार लेखापरी�ण �ितवेदनमा उ�ेख भएको भ�दा �. ८२०१३३।८१ घटी �ज�मेवारी सरेको
स�ब�धमा यिकन गनु�पन� दे�खएको �.........

८२०,१३३.८१

१२ अनुदान �ा�ी, िवतरण, उपयोग र िफता� 
अनुदान िफता� – संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समािनकरण 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) , �देश सशत�, �देश िवशेष
अनुदान, �देश समपुरक अनुदान २०७८ असार मसा�तमा िफता� गरेको पाइयो । संघीय सशत�, संघीय समपुरक तफ� को अनुदान वाँक� रहेको ज�मा �
३७१८४५१८।६२ म�ये िमित ०७८।५।१० मा � २१५८०२१५।६२ िफता� गरेको छ । पा�लकाले � १५६०४३०३।- लेखापरी�णको �ममा िमित २०७८।
११।१६ मा िफता� गरेको छ ।

क) �देश सरकार सशत� अनुदान

�.सं. अनुदानको िक�सम ज�माअनुदान खच� बाँिक (ि�जह�नुपन� ं कैिफयत

१ �देश शसत� १३९८६००० ९५६७९५७ ४४१८०४३ िमित ०७८।५।१० मा दा�खला भएको

२ िवशेष अनुदान ५०००००० ० ५००००००

३ समपुरक अनुदान १५०००००० ९९९९९९१ ५०००००९

ज�मा ३३९८६००० १९५६७९४८ १४४१८०५२

ख) संघीय अनुदान

�.सं. अनुदानको ज�माअनुदान खच� बाँिक (ि�जह�नुपन� ं कैिफयत

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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िक�सम

1 संघ शसत� २०८६३०७०० १७२४८२४५६.३८ ३६१४८२४३.६२ ३७१८४५१८.६२ म�ये िमित २०७८।५।१० मा �
२१५८०२१५.६२ दा�खला भएको र � १५६०४३०३ िमित
२०७८।११।१६ मा िफता� गरेको

2 संघ
समपुरक

५६००००० ४५६३७२५ १०३६२७५

ज�मा २१४२३०७०० १७७०४६१८१.३८ ३७१८४५१८.६२

१३ घटी राज�व 

घटी राज�वः पा�लकाले दह�र बह�रको अमानतबाट उठाएका देहायका र�सदह� जोडज�मा गदा� ज�मा � ५२५५५०। ह�नु पन�मा ते�रजमा ज�मा �
५१८६५०। उठेको दे�खएकोले घटी � ६९००। राज�व दा�खला दे�खएको रकम स�ब��धतबाट असुल उपर गनु� पन� �

र�सद नं दा�खला ह�नु पन� रकम दा�खला भएको रकम घटी दा�खला

२९९५१ दे�ख ३०००० स�म ९३०५० ९०००० ३०५०

६४०१ दे�ख ६४५० स�म १३७३०० १३६३०० १०००

१३४०१ दे�ख १३४५० स�म १४४४०० १४३४०० १०००

२६०५१ दे�ख २६१०० स�म १५०८०० १४८९५० १८५०

ज�मा ५२५५५० ५१८६५० ६९००

६,९००

१४ आ�त�रक आय
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१४.१ यस पा�लकाको कर तथा शु�क असुलीको ��थित देहायबो�जम रहेको �ा� िववरणबाट दे�ख�छः

�स.नं. आ�दानी शीष�क अनुमान असुली

१ स�प�ी, बहाल तथा प�ा वापतको आयमा ला�े कर ८०,००० २६,८८,३०५

२ एक�कृत स�पती कर ७,५०,००० ०

३ भुिमकर/मालपोत १,७०,००० ३७,७०,५८५.०३

४ घरज�गा र�ज�ेशन द�तुर २,००,००० ४,२७,०३८.३५

५ वहाल िवटौरी कर ८,८२,००० ०

१६ न�सापास द�तुर ७,६२,००० ०

१७ �सफा�रश द�तुर ५०,००० १,७८,२२४.०५

१८ �यि�गत घटना दता� द�तुर ५०,००० ८९,१००

१९ नाता �मािणत द�तुर २०,००० १६,७००

२० �शासिनक द�ड, ज�रवाना र जफत ५०,००० १३,००,०००

२१ �यवसाय कर १४,४७,००० ६१,०००

पा�लकाले अनुमान गरेको एिककृत स�प�ी कर बहाल िबटौरी कर र न�सापास द�तुर वापत कुनै रकम �ा� भएको दे�खंदनै । �यसैगरी �यवसाय कर समेत
अनुमान भ�दा अ�य�त घटी असुली भएको दे�ख�छ । तसथ� पा�लकाले आय बढाउन तफ�  िवशेष पहल गनु� पन� दे�खएको छ ।
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१४.२ राज�वको अिभलेख : आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व ऐन, २०७६ को प�र�छेद ५ को दफा २७ ले राज�वको अिभलेख अ�याव�धक गरी सोको
लेखापरी�ण गराउने �ज�मेवारी काया�लय �मुखको ह�ने �यव�था रहेको छ । गाँउपा�लकाले यस बष� राज�व आ�दानी तफ�  दिैनक राज�व आ�दानी खाता
(म.ले.प.फा.नं. १०२), �ा� सबै राज�व गो�वारा भौचर (म.ले.प.फा.नं. १०३), राज�व आ�दानीको िशष�कगत खाता (म.ले.प.फा.नं. १०४), राज�व आ�दानीको
गो�वारा खाता (म.ले.प.फा.नं. १०५), राज�व आ�दानीको दिैनक नगद �ा� गो�वारा खाता (म.ले.प.फा.नं. १०६), राज�व आ�दानीको दिैनक ब�क भौचर �ा�
गो�वारा खाता (म.ले.प.फा.नं. १०७), राखेको दे�खएन । िनयमावलीको �यव�था अनुसार मलेपफानं ह� नराखेकोले राज�वको लेखापरी�णबाट �ा� ह�नुपन�
सबै राज�व �ा� गरेको र �ा� सबै राज�व ब�क दा�खला गरेको एिकन गन� सिकएन । आ�दानी ज�तो संवेदनशील िबषयमा ग��भर भई अिनवाय� �पमा रा�नुपन�
खाताह�को �योग गरी आ�त�रक आयको लेखालाई �यव��थत बनाउनु पन� दे�ख�छ ।

१४.३ 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 ग�र सो समेत दा�खला गन� लगाउने र सो भ�दा विढ िढलो गरेको भए दश�ितशतका दरले ज�रवाना गरी
दा�खला गन� लगाई कसुरको मा�ा अनुसार �च�लत कानुन वमो�जम िवभािगय कारवाही समेत गन�, गराउन स�ने �यव�था छ । पा�लकाका केही वडाबाट उ�ने
गरेको िविभ� िक�समका �सफा�रस द�तुर एवं अ�य राज�वह� ३ मिहना भ�दा िढलागरी दा�खला ह�ने गरेको र अमानतबाट उ�ने गरेको दह�र बह�र वापतको
रकम समेत उही िदन वा सोको भो�लप�ट नभइ केही िदन िढला गरी दा�खला गन� गरेकोमा ज�रवाना एवं कारबाही गरेको दे�खएन । तसथ� पा�लकाले यस तफ�
�यान पुया�उनु पद�छ ।

१४.४ र�सद िनय��ण खाता : �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ अनुसार �थानीय तहले आ�त�रक आ�दानी ह�ने रकमह�को नगदी र�सद क�ी गरी �यसलाई
दिैनक आ�दानी िकताबमा �िब�ी गरी तोक�एको समयमा ब�क दा�खला गनु�पछ�  । काया�लयले राज�व असूलीमा �योग ह�ने र�सदह� म�ये गत िवगतका कित
र�सद बाँक� �थए, यस बष� के कित छपाई ग�रयो र यो बष� वडा काया�लयह�, दह�र बह�रको असुली लगायत गाँउपा�लका काया�लयले �योग गन� गरी कित खच�
भयो, के कित अगािम बष�को लािग �ज�मेवारी सारेको छ, सो खु�ने गरी र�सद िनय��ण खाता राखेको पाइएन । र�सद िनय��ण खाताको �य��थत अिभलेख
नह� ँदा आ�थ�क बष�भरी जारी गरीएका सबै नगदी र�सदबाट ह�नुपन� आ�दानी �ा� भयो भएन एिकन ह�न सकेन । काया�लयले �योग गन� र�सदको �यव��थत
अिभलेख रा�ख सबै र�सदबाट उठेको रकम दा�खला भएको सुिन��चत ह�नु पद�छ ।

१४.५ आ�त�रकः पा�लकाले �ार��भक वातावरणीय परी�णमा उ�ेख भए बमो�जम सुनकोशी नदीको ८ र इ��ावती नदीको ४ �थानह� नदीज�य पदाथ�ह� उ�खनन
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र संकलनको िनिम� पिहचान भइ प�रमाण तोिकएको र उ� �थानह�लाई िविभ� ९ वटा �याकेजमा वग�करण ग�र िमित २०७७।०८।३० मा सुचना �काशन
गरेकोमा दे�खएका �यहोरा िन�नानुसार रहेको छः

�थान �याकेज ठे�का लगाएको
प�रमाण घमी

�यनुतम कबोल रकम मु
अ कर बाहेक

िनमा�ण �यवसायी कबोल अंक मु अ
कर सिहत

स�झौता िमित

इ��ावती नदी

हरा�को बोट
मुनी

६ 16142 5126568.2 िप एस के िनमा�ण सेवा ६०००००० स�झौता गन�
नआएको

लामपाते ७ 4913 1560305 �ी ि�वेणी ट� े िड� ए�ड स�लायस� ७००७१३०. २०७७।११।
१८

देउपाले ७ 12426 3946403.42

का�लेका
गित�ला बगर

७ 1358.8 431533.24

सुनकोशी निद

पशुपित बगर ८ 43658 13865157.17 �स िड इ�ोभेटीभ िडजाइन ए�ड
क��ट��सन �ा �ल

२२६०५६५० २०७७।१०।
१५

आपघाट बगर
�े�

३ 21693 6889464.46 �ी शुभ ल�मी डया� िनमा�ण सेवा
�ा �ल

८०७९५०० २०७७।१०।
१८

आमथली बगर ४ 11388 3616602.98 िवर िव ए�ड स�स वालुवा तथा १९८८८५७०.६५ २०७७।१०।
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रोडा �ा �ल १६पाटी बगर ४ 13971 4437137.89

डडुवा बगर ९ 6934.8 2202397.61 �ी सेफवे क��ट��सन �ा �ल १९२१०००० २०७७।१०।
१५

डु�े बगर ५ 9367.4 2974973.48 �ज�बा क��ट��सन �ा �ल ९१५३००० २०७७।१०।
१५

बाधा बगर १ 9441.4 2998473.02 ईरो क��ट��सन �ा �ल ६७७७७७७ २०७७।१०।
१८

�सलामे बगर २ 6883.3 2186056.13 �स के क��ट��सन ३५३१२५० २०७७।१०।
१८

50235072.6 १०२२५२८७८

(क) �याकेज नं ६ हरा�को बोट मुनी �थानको लागी िप एस के िनमा�ण सेवाको � ६० लाखको कबोल अंक �वीकृत भएकोमा उ� क�पनी स�झौता गन� आएको
दे�खएन । एकमा� बोलप�दाता रहेकोमा दो�ो बढी कबोलकता�सँग स�झौता गन� नसिकएकोमा पुनः बोलप� समेत आ�ान भएको पाइएन ।उ� �े�मा
अमानतबाट समेत राज�व संकलन गरेको नदे�खएकोले पा�लकालाई �ा� ह�ने राज�व गुमेको छ । यसरी कबोल गरेर स�झौता गन� नआइ पा�लकालाई नो�सान
पुया�उने स�ब��ध फम� क�पनी वा �यि�लाइ कारबाही गरी स�पुण� रकम असुल उपर गन� �प� कानुन तजु�मा गरी लागु गनु� पद�छ ।

(ख) �याकेज नं ७ को लामपाते देउपाले र का�लेका गित�ला बगरको लागी �ी शुभार�भ नेपाल क��ट��सन �ा �लको मु अ कर सिहत � १९९९९९९९।९५ को
बोलप� �वीकृत भएकोमा कबोलकता� स�झौता गन� नआएपछी दो�ो बढी कबोलकता�सँग स�झौता नगरी पुनः बोलप� आ�ान गरी �ी ि�वेणी ट� े िड� ए�ड
स�लायस�को मु अ कर सिहत � ७००७१३०। कबोल अक �वीकृत गरी िमित २०७७।११।१८ मा स�झौता स�प� गरेको छ । दो�ो बढी कबोलकता�ले कबोल
गरेको रकम मु अ कर सिहत � ६८९३०००। रहेकोले पिहलो भ�दा � १३१०६९९९।९५ घटी आय �ा� ह�ने दे�खएकोले पुनः बोलप� आ�ान ग�रएको
काया�लयको भनाइ रहेको पाइयो । यसरी पुनः बोलप� आ�ान गदा� समेत पिहलो कबोलकता� भ�दा � १२९९२८६९।९५ घटी रकममा स�झौता गरेको दे�खयो
। दो�ो बढी कबोलकता�सँग स�झौता नगरी पुनःबोलप� आ�ान ग�रएकोमा समेत पा�लककालाइ ता��वक �पमा आय बृ�ी गन� बढी योगदान पुगेको दे�खएन ।
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(ग) पा�लकाले ठे�का स�झौता ह�न अिघ अमानतबाट � ५९३२७४००। र ठे�का स�झौता वापत � ९६२५३४४६। गरी ज�मा � १५५५८०८४६। आय �ा�
गरेको छ ।ठे�का स�झौता र अमानतबाट �ा� आयको दा�खला भौचरह� �ा� नगरी ब�क �टेटमे�टबाट आ�दानी बाँ�ने गरेबाट उ� आ�दानी यथाथ�परक रहेको
स�ब�धमा आ�व�त ह�न सिकएन ।

१५ ठे�का �यव�थापन 

ठे�का स�ब��ध कागजात �यव�थापनः पा�लकाले यस बष� िविभ� िक�समका सडक िनमा�ण तथा भवन िनमा�ण स�ब��ध काय�ह� बोलप�को मा�यमबाट गराएको
छ ।काया�लय �योजनाथ� िनमा�ण काय�को लागत अनुमान �वीकृतीको िट�पणी उठाई ऐन बमो�जम तोिकएको अ�धकारीबाट �वीकृत गराउनु पन�मा िट�पणी
उठाउने गरेको पाइएन । �यसैगरी बोलप� मु�यांकन प�चात समेत िट�पणी उठाई सदर गनु� पन�मा सो गरेको पाइएन ।तसथ� पा�लकाले यस तफ�  �यान पुया�उनु
पन� दे�ख�छ ।

१६ िविवध कोष

१६.१ गाउँपा�लका चालु:

क) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ बमो�जम �रत पुगे नपुगेको चेक जाँच गरी भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ ।
गो.भौ.नं. २०६-२०७७।१२।१२ को िमित बाट वडा नं ७ लाई भु�ानी िददाँ � ७१३७६।- भु�ानी ह�नुपन�मा ७५४२६।- भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको
रकम असुल गनु�पन� � ४०५०।-

ख) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१)(५) अनुसार ढुवानी सेवा बापतको तथा ढुवानी साधन भाडामा िदए बापतकोअ�य भाडा भु�ानीमा १० �ितशत कर
क�ी नगरेको

गो.भौ.नं./िमित कारोबारको �यहोरा भु�ानी पाउने कर क�ी
ह�नुपन� रकम

कर
रकम

कैिफयत

३५८-२०७८/०३/१५ चौवास �हरी चौक� भवन संर�णको लािग चौवास �हरी चौक� भवन संर�ण ६७००० ४४५० २२५०

७१,१२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भु�ानी िदईएको । उ.स. दा�खला
भएको

३६७-२०७८/०३/१७ वडा नं. ७ को वडा स�ालन खच� भु�ानी
ग�रएको ।

रमेश राज उ�ेती ९००० ९००

३८५-२०७७/०३/२२ वडा नं. ८ को काया�लय स�ालन खच� शोध
भना� भु�ानी ग�रएको ।

माधव राउल १२५०० १२५०

४४१-२०७८/३/२९ िबपत �यव�थापनको िबल भु�ानी ग�रएको । इ��ावती तिटय �े� िवपद
�यव�थापन उपभो�ा सिमित

९०००० ९०००

४५३-२०७८/३/३० संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदईएको । लोक बहादरु कँुवर १५००० १५००

ज�मा १७१००

ग) भौ.नं. ४७०-2078/03/30 बाट काया�लय �योजनको लािग भाडामा �लईएको घरको घरभाडा भु�ानी गदा� मा�सक रकम �. ८००० दो�ो प�लाई भु�ानी
गन� ग�र स�झौता गरेकोमा एक वष�को एकमु� रकम �. ९६०००।– भु�ानी ह�नुपन�मा सर�वती तामाङलाई रकम �. १,१४,०००।- भु�ानी गरेकोले स�झौता
ग�रएको रकम भ�दा रकम � १८,०००।- बढी भु�ानी ग�रएकोले सो रकम असूल गनु�पन� ।

घ) दिैनक �मण भ�ा भु�ानी गदा� तप�सल बमोजमको कम�चारी तथा पदा�धकारीह�लाई दोहोरो/बढी भु�ानी का साथै काया�लयले सवारी साधन उपल�ध
गराएको र काया�लयबाट ई�धन खच� �लने कम�चारीह�को नाममा भु�ानी भएको रकम असूल गनु�पन� � १८७००।-

गो भौ नं �मण गन� पदा�धकारी
कम�चारीको नाम थर

�मण अव�ध भु�ानी
रकम

भु�ानी
ह�नुपन�
रकम

बढी
भु�ानी
रकम

कैिफयत

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३९२-२०७८/०३/२३ राम �साद बडाल २०७८/२/१९-२०७८/२/२५ ८७०० ७५०० १२००

२३९-२०७८/०१/०३ च�� बहादरु लामा २०७७/१२/१८-२०७७१२/२२ ५६१० ५६१० ०

२७३-२०७८/०१/२२ च�� बहादरु लामा २०७७/१२/१७-२०७७१२/२२ ७२०० ० ७२००

३०४-२०७८/०२/२७ �पक िगरी २०७७/९/२१-२०७७/९/२३ ३५०० ० ३५००

१६७-२०७७/११/१२ �पक िगरी २०७७/९/२१-२०७७/९/२३ ३५०० ०

३८६-२०७८/०३/२२ सूय� �साद ि�पाठी २०७८/०३/१६-२०७८/०३/२० ६८०० ० ६८०० काया�लयमा हाँ�जर भएको
समयमा �मण भ�ा भु�ानी
भएको।

ज�मा १८७००

ङ) कानूनी सहजकता� �ी च�� बहादरु लामाको िबिभ� िमितमा �वीकृत १८ बटा �वीकृत �मण आदेश अनुसार रकम �. ६२७०० भु�ानी ह�नुपन�मा रकम �.

७५९७० भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� � १३२७०।-

१६.२ संघीय शसत� चालु :

क) नेपाल सरकार (म.प.) को िमित २०७६/०४/१६ को िनण�यअनुसार २०७६ साउन १ दे�ख लागु ह�ने गरी अनुसूची ५ अनुसार �वा��य सेवा तफ� सहायक
पाँचौ तहको िनयिमत ६ �ेड र अनुसूची १ अनुसार िनजामित तफ� को �ेणीिविहन पाँचौ तहको िनयिमत ४ �ेड भु�ानी गन� सिकने �यव�था रहेकोमा तप�सल
बमो�जमका कम�चारीह�को बढी भु�ानी भएको �ेड रकम क�ा गरी असूल गनु�पन� � ५८४७।६

कम�चारीको नाम/पद बढी �ेड सं�या �ेड दर ज�मा क.स.कोष थप रकम बढी भु�ानी रकम कैिफयत

गोिव�द उ�ेित ६ ८८६ ५३१६ ५३१.६ ५८४७.६ फा�गुन र चै�को तलव भु�ानी भएको ।

१२१,०८७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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ख) आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९.१ बमो�जम अ�ीम आयकर क�ी ग�र भु�ानी ह�नुपन�मा तप�सलको भु�ानीमा कर क�ी नग�र भु�ानी भएकोले कर रकम
असुल गनु�पन� � ९०३७।५

गो.भौ.नं./िमित भु�ानी पाउने भु�ानी रकम करयो�य रकम करको दर कर रकम

५०-०७७/१२/१८ सुिवहानी ए�ो नस�री पाँचखाल ३ का�े २०६२५० २०६२५० ०.०१५ ३०९३.७५

सामना नस�री फाम� पाँचखाल ७ का�े २०६२५० २०६२५० ०.०१५ ३०९३.७५

सोम बहादरु लामा (धु�लखेल ४ का�े) 190000 190000 ०.०१५ २८५०

ज�मा ९०३७.५

ग) भौ.नं. १४५-२०७८/०३/२४ बाट का.स. �ी गोिव�द उ�ेतीको दनैक �मण भ�ा भु�ानी गदा� �मण खच� िनयमावलीको अनुसूची २ (िनयम ७ को उपिनयम
१ सँग स�व��धत) अनुसार च�थो तहको दिैनक �. १००० का दरले भु�ानी ह�नुपन�मा रकम �. १२०० का दरले भु�ानी भएकोले तप�सल बमो�जमको �मण
अव�धमा बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� ४०५०।-

�मण अव�ध भु�ानी रकम भु�ानी ह�नुपन� रकम बढी भु�ानी रकम कैिफयत

२०७७/०८/०६-२०७७/०८/०८ ३१०० २६५० ४५०

२०७७/०९/०५-२०७७/०९/०७ ३१०० २६५० ४५०

२०७७/१०/०३-२०७७/१०/०६ ३१०० २६५० ४५०

२०७७/११/०३-२०७७/११/०५ ३१०० २६५० ४५०

२०७७/११/२१-२०७७/११/२३ ३१०० २६५० ४५०

२०७७/१२/०४-२०७७/१२/०६ ३१०० २६५० ४५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७८/०१/०६-२०७८/०१/०८ ३१०० २६५० ४५०

२०७८/०२/०७-२०७८/०२/०९ ३१०० २६५० ४५०

२०७८/०२/३१-२०७८/०३/०२ ३१०० २६५० ४५०

ज�मा ४०५०

घ) भौ.नं. १५२-२०७८/०५/२८ बाट हे.अ. �पक िगरीलाई मो.सा. मम�त तथा ई�धन खच�को िबल भु�ानी गदा� S.D.R. बजाज सिभ�स से�टर पाँचखाल ३
का�ेको िबल नं. ५३९-२०७८/०१/२५ बाट रकम �. २८०० भु�ानी गदा� मोिवल खच� रकम �. १०५०, िबल नं. ५४०-२०७८/०२/२० बाट रकम �.

९६२० भु�ानी गदा� मोिवल खच� रकम �. १०५० र िबल नं. ५४१-२०७८/०३/०८ बाट रकम �. ६६५० भु�ानी गदा� मोिवल खच� रकम �. १०५० भु�ानी
भएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �. २१००।-

ङ) भु�लु गाउँपा�लकाबाट पौष मसा�तस�म तलव भ�ा भु�ानी �लई रमाना ह�ने िमित २०७७/१०/२ रा�ख स�वा भई बुढािनलक�ठ नगरपा�लका, काठमाडौ
जानु भएक� अ.हे.ब. �ी �पा कुमारी कण�लाई यस काया�लयबाट तलब भ�ा भु�ानी भएकोले असूल गनु�पन� � १०००५२।८२

गो.भौ.नं./िमित कम�चारीको
नाम

भु�ानी भएको रकम (मा�सक तलब, महंगी भ�ा, थप क.स. कोष र थप बीमा
सिहत)

कैिफयत

३७-०७७/११/५ �पा कुमारी
कण�

३३३५०.९४ माघ मिहनामा भु�ानी भएको।

४१-०७७/१२/३ �पा कुमारी
कण�

३३३५०.९४ फागुन मिहनामा भु�ानी
भएको।

५८-२०७८/०१/०३ �पा कुमारी
कण�

३३३५०.९४ चै� मिहनामा भु�ानी भएको।

ज�मा १०००५२.८२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६.३ गाँउपा�लका चालु
क) गो भौ नं. २११-२०७७/१२/१६ बाट फलांटे �वा��य चौक�लाई � १,५४,४०० भु�ानी ग�रएकोमा अिघ�ो आ.व. को भु�ानी िदन बाँक� अिभलेख
नराखी जय गणेश अटो पाट�सको िवल नं. ०४६-२०७७/०३/१३ बाट रकम �. १९,७७५ िवल नं. ०५३-२०७७/०४/२२ बाट रकम � १९,६०० र िवल नं.

०८०-२०७७/०५/११ बाट रकम � १८,५०० सिहत मम�त खच�को ज�मा रकम �. ५७,८७५ िवल पेश ग�र भु�ानी ग�रएको । िमित २०७६/१२/१५ दे�ख
२०७७/०६/०५ स�मको लग �सट पेश गदा� ७९७६५-८३६४४ स�म क�रव ३८७९ िकलो/माईल िमटर मा� ए�वुले�स चलेको अिभलेख देखाई क�रव ११८८
�ल. िडजेलको रकम �. १,०५,००० भु�ानी ग�रएको । िविभ� �थानह�मा फरक फरक दररेटह� िनधा�रण गरी ज�मा रकम �. १,५४,४०० आ�दानी ग�रएको
भिन फलाटे �वा��य चौक� �ारा िनण�य ग�रएकोले उ� रकम गाउँपा�लकामा ज�मा गरेको �माण पेश गनु�पन� � १५४४००।-

ख) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ४७ अनुसार पे�क� फ�य�ट गनु�पन�मा भौ.नं. ४९६-२०७८/०३/३१ बाट नेपाल
िव�ुत �ा�धकारण पाँचखाल िवतरण के��को (एक�कृत खानेपानी �ल��टङ िन�ुत महसुल) रकम �. ३,७०,६७७।– पे�क� फ�य�ट गदा� खच� �मािणत गन�
आब�यक िबल भपा�ई र कागजात सिहतको �ितवेदन बेगर नै पे�क� फ�य�ट भएकोले खच� �मािणत गन� आब�यक �माण पेश गनु�पन� � ३,७०,६७७।-

ग) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ ५६ र ५७ बमो�जम िबल भपा�ईको आधारमा लेखा रा�नु पन� �यव�था
रहेकोमा तप�सल बमो�जमको कारोवारको िबल भपा�ई वेगर भु�ानी िदएको रकमको िवल भपा�ई पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� � ८३७२९।-

गो.भौ.नं./िमित कारोबारको �यहोरा भु�ानी
पाउने

भु�ानी
रकम

कैिफयत

५०-०७७/७/२ वडा नं. १ को वडा काया�लयको
�सफा�रसमा ढु�ा तथा रोडा बोकेको
गािडको भाडा भु�ानी ग�रएको

सुमनराज
खरेल

५४०० सािपङ का��के ख�डमा �ावेल ढु�ा ढुवानी गरे वापत भु�ानी
पाउँ भिन िनवेदन िदएको आधारमा भु�ानी भएकोले वडा
काया�लयको �सफा�रस लगायतका पेश गनु�पन� ।

१०२-०७७/८/२८ सवारी चालक �ी िवकास कँुवरलाई
चालक भ�ा भु�ानी ग�रएको ।

िवकास
कँुवर

७१४२६ �ित घ�टा १५० का दरले ५६०.२ घ�टाको भ�ा कर क�ी
गरी भु�ानी ग�रएकोले कुन कुन िदन काम गरेको हो सो
समयको Time Sheet पेश गनु�पन� ।

६४६,२१९.६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१२८-०७७/१०/५ घरभाडा तथा िवजुलीको िवल भु�ानी
ग�रएको ।

�ान
बहादरु
तामाङ

४५०३ िमटर �रिडङको िवल पेश गरी भु�ानी �लएकोले िव�ुत
�ा�धकारणलाई बुझाएको �र�सभ िवल पेश गनु�पन� ।

१२८-०७७/१०/५ घरभाडा तथा िवजुलीको िवल भु�ानी
ग�रएको ।

�ान
बहादरु
तामाङ

२४०० घर धनीसँग ग�रएको स�झौतामा वेगर ६ मिहनाको पानीको
महसूल �ित मिहना �.४००।– का दरले भु�ानी ग�रएको ।

ज�मा ८३७२९

घ) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ ५६ र ५७ बमो�जम िबल भपा�ईको आधारमा लेखा रा�नु पन� �यव�था
रहेकोमा तप�सल बमो�जमको कारोवारको िबल भपा�ई वेगर भु�ानी िदएको रकमको िवल भपा�ई पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� � ३७४१३.६

गो.भौ.नं./िमित कारोबारको �यहोरा भु�ानी पाउने भु�ानी
रकम

कैिफयत

४३७-२०७८/०३/२९ वडा नं. ९ को खानेपानी
महसुल भु�ानी िदईएको
।

िपपल डाँडा
खानेपानी उपभो�ा
सिमित

३७४१३.६ उ.स. अ�य� िनर बहादरु तामा�ले शोधभना� भु�ानी पाउँ
भनी िनवेदन िदएको आधारमा भु�ानी भएकोमा िबल पेश
नग�रएको ।

१६.४ गाउँपा�लका चालु
क) दिैनक �मण भ�ा :- �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम ७ को उपिनयम ६(क) अनुसार पदा�धकारी वा कम�चारीलाई सात िदनभ�दा बढी अव�धको
लािग काजमा खटाउनुपन� भएमा �मण आदेश गन� पदा�धकारीले कारण खोली पदा�धकारी वा कम�चारीलाई काजमा खटाउन स�ने �यव�था भएकोमा
पदा�धकारी/कम�चारीलाई ७ िदनभ�दा बढी अब�ध खटाएको आदेश नभएकोले बढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� � १२००।-

गो.भौ.नं. र िमित �मण गन� कम�चारी �मण अव�ध भु�ानी भएको रकम भु�ानी ह�नुपन� रकम बढी भु�ानी रकम

१८,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१६७-२०७७/११/१२ �पक िगरी २०७७/९/३-२०७७/९/१० ८७०० ७५०० १२००

ख) आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ बमो�जम �रत पुगे नपुगेको चेक जाँच गरी भु�ानी गनु� पन� �यव�था छ ।
गोभौनं १७६-०७७।११।१८ बाट वडा नं ८ काया�लयको माधव रावलको पे�क� फ�य�ट गरी भु�ानी िददाँ � १२२९८०।- भु�ानी ह�नुपन�मा � १२७८८०।-
भु�ानी भएकाले बढी भु�ानी भएको असुल गनु�पन� � ४९००।-
ग) दोहोरो भु�ानी :- �मण खच� िनयमावली २०६४ को िनयम ७ को उपिनयम ११ अनुसार सरकारी कामको �सल�सलामा �मणमा रही दिैनक �मण भ�ा
उपभोग गन� पदा�धकारी वा कम�चारीले दिैनक भ�ा उपयोग गरेको अव�धभर िफ�ड भ�ा बैठक भ�ा ता�लम भ�ा �थानीय भ�ा वा कुनै िक�समको भ�ा
नपाउने �यव�था भएकोमा कृिष र पशु सेवा तफ� का करार कम�चारी भना� गदा� गाउँपा�लकाबाट िव� माग ग�रएकोमा परी�ा स�ालनको लािग आउनुभएका
तपसील बमो�जमका कम�चारीह�लाई �मण भ�ा भु�ानी भएको समयमा बैठक लगायतको भ�ा भु�ानी ग�रएकोले बैठक भ�ा बापतको रकम असूल गनु�पन� �
११९००।-

गो भौ नं िमित �मण गन�को नाम थर भु�ानी भएको �मण भ�ा कर क�ी गरी भु�ानी भएको बैठक भ�ा असुल गनु�पन� रकम

७६-०७७/७/१९ �ी उमेश सापकोटा ५९५० ५९५०

९६-०७७/८/१६ �ी उमेश सापकोटा १०००० 0 ०

७६-०७७/७/१९ मिण �सादसामकोटा १०००० ५९५० ५९५०

ज�मा ११९००

१७ पँुजीगत िविवध

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७.१ १६ २०७८-३-२४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदायी िनयमावली २०७७ को िनयम ३9 (5) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल भरपाइ �माण र
कागजात संल� गनु� पन� र सोही िनयमको उपिनयम १० मा सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक वील भरपाई वा
कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था रहेको छ ।�देश सरकारबाट ह�ता�त�रत
काय��म अ�तग�त पा�लकाबाट �यनुतम सेवा मापद�ड सुधारका लागी िविभ� १० वटा �वा��य सं�थालाई � ४५०००।- का दरले � ४५००००।- अनुदान
उपल�ध गराएकोमा वील, भरपाई, �गती िववरण पेश ह�नपन� �

४५०,०००

१७.२ १० २०७८-३-२४ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदायी िनयमावली २०७७ को िनयम ३9 (5) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पु�ी गन� िबल भरपाइ �माण र
कागजात संल� गनु� पन� र सोही िनयमको उपिनयम १० मा सरकारी रकम खच� ले�नु अिघ �य�तो रकम खच� गन� वा भु�ानी िदन आव�यक वील भरपाई वा
कागजात संल� भए वा नभएको तथा संल� कागजात अनुसार भु�ानी िदन �रत पुगे वा नपुगेको जाँच गनु� पन� �यव�था रहेको छ ।�देश सरकारबाट ह�ता�त�रत
काय��म अ�तग�त पा�लकाबाट माटो प�र�ण �योगशाला संचालनाथ� �ी एि�क�चर टे�नोलोजी से�टर, ल�लतपुरबाट � ४९७०८२।- मू�यका �योगशाला
साम�ीह� ख�रद गरेर �टोर दा�खला गरेकोमा उ� �योगशाला हालस�म संचालन भएको नपाइएकोले �योगशाला यथािश� संचालनमा �याउनु पन� �

४९७,०८२

१७.३ ९ २०७७-६-३ गाउँपा�लका पँूजीगत खच� अ�तग�त पा�लकाले �याटलग, िव�ध �योग गरी MAW Earth Movers Pvt.Ltd. बाट � ४३०००००।- (मु.अ. कर सिहत) मा
जे�सबी �याक लोडर ख�रद गन� िमित २०७७।५।२ मा स�झौता बमो�जम १५ िदन िभ� उ� मालसामान �ा� गनु�पन�मा िमित ०७७।६।२६ मा �टोर दा�खला
भएको दे�ख�छ । जस अनुसार स�झौतामा तोिकएको िमित भ�दा ४० िदन िढला ग�र दा�खला गरेको दे�ख�छ । यसरी ४० िदन िढला गरी सामान आपूत� गदा�
ख�रद िनयमालवलीमा तोिकए बमो�जम दिैनक ०.05% को दरले पूव�िनधा��रत �ितपूित� समेत असुल गरेको पाइएन । तसथ� � ३८०५३०९।७३ को ०.05% ले
ह�न आउने �ितिदन १९०२।६५ को दरले ४० िदनको � ७६१०६ रकम स�ब��धत आपूत�कता�बाट असूल उपर गनु� पन� दे�ख�छ । �यसैगरी आपूित�कता�ले पेश
गरेको ��तावमा � ४३ लाख �पैया मु.अ. कर सिहतको रहेकोमा उ� मालसामान मु.अ. कर को अनुसूची १ मा मु�य अिभवृि� कर छुट ह�ने मालसामान
भएकोले मू�य अिभवृि� कर बाहेक � ३८०५३०८९।७३ भु�ानी िदनु पन�मा � ४३०००००।- भु�ानी िदएको दे�खएकोले बढी भु�ानी भएको � ४९४६९०।
२७ र पूव� िनधा��रत �ितपूत� वापतको � ७६१०६।- गरी ज�मा � ५७०७९६।- स�ब��धत आपूित�कता�बाट असूल उपर गन� �

५७०,७९६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१७.४ १३४ २०७७-१२-२ कोिभड अ�पताल िनमा�ण उपभो�ा सिमितलाई भु�ानी भएकोमा द� कामदारलाई रकम �. ३,३८,५८०।- र अद� कामदारलाई रकम �. ३,८४,९६५।– को
डोर हाँ�जर पेश ग�रएकोमा डोर हाँ�जर �सफा�रस गन� �ािव�धक र �वीकृत गन�को ह�ता�र बेगर भु�ानी भएको साथै डोर हाँ�जरमा रकम �. ८७००।– बढी
भु�ानी भएको छ ।साव�जिनक प�र�ण फाराममा आ�दानीतफ�  गाउँपा�लकाबाट रकम �. २९,४५,४२५.४९।- र खच�तफ�  िनमा�ण सामा�ी ख�रदमा रकम �.

२३,१०,३८१.०८।- र �याला द� र अद� समेत ग�र रकम �. ७,२९,८१५।- देखाई ज�मा रकम �. ३०,४०,१९६.०८।– खच� भएको देखाएकोमा
साव�जिनक प�र�ण फाराममा उपभो�ाह�को उप��थित गराएको पाइएन । िनमा�ण �थलमा सूचना पाटी समेत रा�खएको छैन ।डोर हाँ�जरमा बढी भु�ानी
भएको रकम असुल गनु�पन� �

८,७००

१७.५ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ ५६ र ५७ बमो�जम िबल भपा�ईको आधारमा लेखा रा�नु पन� �यव�था रहेको छ
।पा�लकाले बडा नं. १ को वडा भवन काया�लय िनमा�णको अ��तम िबल वापत � १३३२१६। �ी रायन क��ट��सनलाई भु�ानी िदएकोमा � ३५०००। को PS

अ�तरगतको Lab Test को Report वेगर िदएको दे�खएकोले िवल भपा�ई लगायतका �माण कागजात पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

३५,०००

१८ गाउँपा�लका पँुजीगत

१८.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ ५६ र ५७ बमो�जम िबल भपा�ईको आधारमा लेखा रा�नु पन� �यव�था रहेकोमा
तप�सलका योजनाह�को भु�ानी ह� ँदा अ��तम मु�यांकन भ�दा बिढ भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी रकम असुल गनु�पन� �

गो.भौ.नं./िमित कारोवारको �यहोरा भु�ानी पाउने Estimated
Amount
(2%Contin
gencies बाहेक)

Final
Valuation

ब.ख. बढी
भु�ानी
रकम

(2%Contin
gencies
बाहेक)

३०९-२०७८/०३/२१ वडा नं. ४ को छोद�न माने
िनमा�णको अ��तम िबल भु�ानी
ग�रएको ।

छोदेन माने िनमा�ण
उपभो�ा सिमित

४८९०२९ ४१५१३९ ४२५१३९ १००००

१५३,८३१

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३१०-२०७८/०३/२१ वडा नं. ९ को बुढाथोक� डाँडा
पाँच क�या मोटरबाटोको अ��तम
िबल भु�ानी भएको ।

बुढाथोक� डाँडा पाँच
क�या बाटो नयाँ ट�याक
िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

४९०२५१.७६ ४५२४९५.७७ ४६२४९५ १००००

३१२-२०७८/०३/२१ वडा नं. ८ को �या�पे खोला
मोटरबाटो िनमा�णको िबल
भु�ानी ग�रएको ।

�या�पे खोला जाने
सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

१९८१५७.८३ १९२३०४.३२ १९६००० ३६९६

३१९-२०७८/०३/२२ वडा नं. १० को कालापानी
लाकुरे सडक �तरो�त िन.उ.स.

लाई भु�ानी ग�रएको ।

कालापानी लाँकुरेबोट
सडक �तरो�ित
उपभो�ा सिमित

४८९३८०.०१ ४५०६०५.१२ ४९०००० ३९३९५

३२५-२०७८/०३/२२ वडा नं. १० को कालापानी
लाकुरे मोटरबाटो उ.स.लाई
पे.फ. गरी बाँक� रकम भु�ानी
िदईएको ।

कालापानी लाकुरे
मोटरबाटो ढु�ा सो�लङ
उपभो�ा सिमित

२९४०५२ २६२३७८.९६ २९४००० ३१६७३

३४०-२०७८/०३/२७ वडा नं. ९ को खनाल गाउँ द�लत
ब�ती खानेपानी योजनाको
भु�ानी िदईएको ।

खनाल गाउँ द�लत
ब�ती खानेपानी
उपभो�ा सिमित

९९००३१ ८५१९९५ ८५४५५५ २५६०

३४९-2078/०३/२८ वडा नं. ९ को त�ो िप�ोला गुठी
घर िन.उ.स. लाई भु�ानी
िदईएको ।

त�ो िप�ोला गुठी घर
िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

३९९७२८.३६ ३७३२३७.५८ ३९२००० १८७६२

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६४-२०७८/०३/३० वडा नं. ६ को आँपघाट माछा
पोखरीको भु�ानी िदईएको ।

आँपघाट सामुदाियक
माछा पोखरी िनमा�ण
उ.स.

४९१३०३.२३ ४८२९४०.२१ ४९०००० ७०६०

३६७-२०७८/०३/३० वडा नं. ५ को भैहोरा- सवल
डाँडो मोटरबाटो िन.उ.स. लाई
भु�ानी िदईएको ।

भैहोरा- सवल डाँडो
मोटरबाटो िन.उ.स.

२९३९६१.७३ २७८७१२ २९४००० १५२८८

३७३-२०७८/०३/३० वडा नं. ५ को मानेडाँडा िचहान
स�ल िनमा�ण उपभो�ा सिमित

मानेडाँडा िचहान स�ल
िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

४८७८८१.०२ ४७८६०३.१ ४९०००० ११३९७

३७६-२०७८/०३/३० वडा नं. ४ को का�े �स�पाल
कृिष� सडकको िबल भु�ानी
ग�रएको ।

का�े �स�पाल कृिष
सडक िनमा�ण उपभो�ा
सिमित

१९५८९२.५३ १३०८०५ १३४८०५ ४०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१८.२ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ ५६ र ५७ बमो�जम िबल भपा�ईको आधारमा लेखा रा�नु पन� �यव�था रहेको छ
। काया�लयले रायन क��ट��सन �ा �ल लाई तप�सल बमो�जमको ठे�काको िबल भु�ानी गदा� स�झौता रकम भ�दा बढी भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी रकम
असुल गनु�पन� �

�.स. ठे�का न�वर कामको िववरण भे�रएसन पिछको स�झौता
रकम

भु�ानी भएको
रकम

बढी भु�ानी
रकम

१ BRM/WB/NCB/06/076/77 वडा नं १० को वडा भवन
िनमा�ण

७०६५०५९.३७ ७१९३१८३.५५ १२८१२४

२ BRM/WB/NCB/05/076/77 वडा नं ९ को बडा भवन िनमा�ण ७२०३१९२.३९ ७३२१०६६.६ ११७८७४.२

ज�मा २४५९९८.२

२४५,९९८

१८.३ २०४ २०७८-१-१६ �ी चामु�डा देवी �ाथिमक िव�ालयको से�टी �ा�ी िनमा�णका लािग १००८३०.४० को लागत अनुमान तयार गरेकोमा लागत अनुमानमा काम भैसकेको
उ�ेख भएकोमा सो �थानमा पुन: काम भएको दे�खने नापी िकताब तयार गरी excavation in soft clay soil including disposal up to 10 m & lifting 15

m by manually मा length 3.50m, Breath 2.50 m, Hight 1.83 m को आधारमा १६.०१ घनिमटरको �ितघनिमटर ५२२.७२ का दरले भु�ानी गरेको
रकम �. ८३७०.०५ र भाडा वापत रकम �. १३००० बुझाएको भपा�ई ग�रएकोमा १०% बहाल कर रकम �. १३००क�ा नभएकोले सो रकम सिहत
९६७०.०५ असुल गनु�पन�

९,६७०

१८.४ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(1)(५) अनुसार ढुवानी सेवा बापतको तथा ढुवानी साधन भाडामा िदए बापतको अ�य भाडा भु�ानीमा १० �ितशत कर क�ी
गनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले देहायका कारोबारह�मा कर क�ी गरेको नदे�खएकोले असुल उपर गनु� पन� �

गो भौ नं र िमित कारोबारको �यहोरा भु�ानी पाउने कर यो�य
रकम

कर रकम कैिफयत

७२,२८०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१३४-२०७७/१२/०२ कोिभड अ�पताल िनमा�ण
उ.स. लाई भु�ानी
िदईएको ।

अ�थायी
अ�पताल िनमा�ण
उ.स.

२,३१,००० २३१००-२३१०=

२०,७९०
उपभो�ा सिमितका अ�य� �ी सुरेश
लामाले १०% बहाल कर क�ी गरी रकम
बुझाएको भपा�ई गराएकोमा १% मा�
क�ा ग�रएकोले छुट ९% कर रकम क�ा
गनु�पन� ।

१८८-२०७८/०१/१२ वडा नं. १ को भारती
टोल खानेपानी �ा�ी
िनमा�ण उ स लाई भु�ानी
िदईएको

भारती टोल
खानेपानी �ा�ी
िनमा�ण उषभो�ा
सिमित

३६००० ३६०० ढुवानी गरेवापत रकम बुझाउने उ स
अ�य� सरोज भारती र रकम बुझेको
भपा�ई गन� गणेश बहादरु माझी ।

२२५-२०७८/०२/२३ बडा नं. १ को कालीदेवी
�ा.िव. भवन मम�तको
अ��तम िबल भु�ानी
ग�रएको ।

�ी काली देवी
�ा.िव.

४३५०० ४३५० �.अ. कृ�ण बहमदरु बुढाथोक�ले ड� ाईभर
�ी राजकुमार तामाङलाई बालुवा ढुवानी
गरेवापत रकम �. २०००० र िग�ी
ढुवानी गरेवापत २०००० र अिभनास
बुढाथोक�लाई ज�ता र �समे�ट ढुवानी
गरेवापत रकम � ३५०० बुझाएको भपा�ई
गरेको ।

२६९-२०७८/०३/०४ वडा न्. ४ को
माछापोखरी मम�तको
िबल भु�ानी ग�रएको

माछापोखरी मम�त
उपभँ�ा सिमित

२४००० २४०० राज कुमार तामाङलाई ढुवानी भाडा
बुझाएकोमा कर क�ी नगरी भु�ानी
भएको ।

३४६-२०७८/०३/२८ वडा नं. १ �वा��य चौक�
�यािवन जाली तथा

�वा��य चौक�
�यािवन जाली

२८००० २८०० योजनाको उपभो�ा सिमितका अ�य�ा
राम�योित पहरी सँग सवारी चालक उ�व

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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खानेपानी �यव�थापनको
अ��तम िबल भु�ानी
ग�रएको

तथा खानेपानी
�यव�थापन
उपभो�ा सिमित

बहादरु ख�ीले रकम बु�झ�लएको भपा�ई
ग�रएको ।

65-2077/10/19 डाडुखोला फो�से �संचाई
उ.स. लाई भु�ानी
िदईएको ।

डाडुखोला फो�से
�सचाई उ.स.

२८,००० २,८०० उपभो�ा सिमितका सिचव �ी धन
बहादरु लामाले वालुवा ढुवानी गरेवापत
सवारी चालक �ी सूय� तामाङ लामालाई
रकम �. २८,०००।- को भपा�ई गराएको
मा वहाल कर क�ा नगरी भु�ानी
ग�रएको ।

103-2077/11/17 डाँडा द�लतटोल पिहरो
िनय��णको अ��तम िवल
भु�ानी ग�रएको ।

डाँडा द�लत टोल
पिहरो िनय��ण
उ.स.

16,000 १,६०० ढु�ा ढुवानी गरेवापत उ�व उ�ेतीले ८
िटपको 2,000।- का दरले 16,000।-
रकम बु�झ�लएको भपा�ई ग�रएकोमा
बहाल कर क�ा नगरी भु�ािन ग�रएको ।

१९ आ�त�रक लेखापरी�ण
आ�त�रक लेखापरी�णबाट औं�याइएका देहायका बे�जु यथाशी� असुल फ�य�ट ह�नु पद�छः

१९.१ आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ िनयम ३९ बमो�जम �रत पुगे नपुगेको चेक जाँच गरी भु�ानी िदनुपन� �यव�था रहेको छ ।
गो.भौ.नं. ८ िमित ०७८।३।२४ बाट िड.िप.एस. क��ट��सन ए�ड स�लायस� �ा.�ल. को भु�ानीमा स�झौता रकम � १७७४६१९।११ रहेकोमा िवल �
१७७६६८८।०० भु�ानी भएकोले बढी भु�ानी असुल ह�नुपन� � २०६८।८९

२,०६८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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१९.२ साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२५ मा साव�जिनक िनकायले स�प� भएको िनमा�ण काय�को जाँचबुझ गरी काय�स�प� �ितवेदन तयार गनु� पन�
�यव�था रहेको छ । पा�लकाले देहायका िनमा�ण काय� गराइ ज�मा � काय�स�प� �ितवेदन वेगर भु�ानी िदएकोले काय�स�प� �ितवेदन पेश ह�नु पन� �

काय��म योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी अ��तम भु�ानी रकम

�थानीय पुवा�धार िवकास काय��म खेलकुद मैदान िनमा�ण काय� िप. एस. के. िनमा�ण सेवा ७५२९८८।

�देश पुवा�धार िवकास काय��म पा�ले गुफा सडक �तोर�ती काय� िड. पी. एस. क��ट��सन १३३५४१६।३६

ज�मा २०८८४०४।३६

२,०८८,४०४

२० िश�ा

२०.१

संिघय सरकारवाट ह�ता�त�रत काय��म

बढी भु�ानी :- हे.अ. पुजा सुनारको तलव भ�ा पा�लकाले बढी भु�ानी िदईएकोमा उ� रकम असुल गनु�पन� � ९३१

गो.भौ.नं./िमित कम�चारीको
नाम/थर र
पद

मा�सक
ज�मा
तलब

भु�ानी
भएको
ज�मा
रकम

बढी भु�ानी
रकम (क.स.

कोष समेत)

कैिफयत

१२५,४२७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३२-२०७७/0९/२८ हे.अ. पुजा
सुनार

२८२०० ३४७८० ९३१

1. मं�सरको ६ िदन र पौष मिहनाको ज�मा तलव �. ३३८४०।– को
कर कटी गरी ३३५०१।-ह�नुपन�मा रकम �. ३४७८०।– को कर
कटी गरी ३४४३२।– भु�ानी भएको ।

नेपाल सरकार (म.प.) को िमित २०७६/०४/१६ को िनण�यअनुसार २०७६ साउन १ दे�ख लागु ह�ने गरी अनुसूची ५ अनुसार �वा��य सेवा तफ� सहायक पाँचौ
तहको िनयिमत ६ �ेड र अनुसूची १ अनुसार िनजामित तफ� को �ेणीिविहन पाँचौ तहको िनयिमत ४ �ेड भु�ानी गन� सिकने �यव�था रहेकोमा तप�सल
बमो�जमका कम�चारीह�को बढी भु�ानी भएको �ेड रकम क�ा गरी असूल गनु�पन� � २०,४६६

कम�चारीको नाम/पद बढी �ेड
सं�या

�ेड
दर

ज�मा क.स.कोष थप
रकम

बढी भु�ानी
रकम

कैिफयत

का.स. गोिव�द �साद
उ�ेती

२१ ८८६ १८६०६ १८६० २०४६६ �ावन दे�ख माघस�मको तलब भ�ा भु�ानी
भएको ।

िश�कको तलव भ�ा :-आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव��य उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को िनयम ३९ बमो�जम �रत पुगे वा नपुगेको चेक जाँच गरी िनकासा
तथा खच� गनु�पन� उ�ेख छ ।तप�सल बमो�जमका िव�ालयह�मा तलव भ�ा िनकासा गदा� बढी िनकासा भएको रकम असूल गनु�पन� � १०४०३०

िव�ालयको नाम िववरण भु�ानी
ह�नुपन�
रकम

भु�ानी
भएको
रकम

बढी भु�ानी
भएको रकम

ददुगाउँ �ा.िव.

भु�लु-४ चौवास
पौष माघ र फागुनको तलव िनकासा गदा� २०७७/०९/२८ मा रा�जनामा िदएका िश�क
िद�लप राज पराजुलीको बढी िनकासा भएको

३९२५६ १२१९७४ ८२७१८

शौवण� आ.िव.

भु�लु-१० खु�वारी
चै�को तलव र पोशाक भ�ा िनकाशा गदा� अ�थाई करार िश�क सिमर �लोनको नाममा
�ेड र बीमा रकम समेत िनकासा ग�रएको

३८६६१ ४१६७१ ३०१०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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चै�को तलव र पोशाक भ�ा िनकाशा गदा� िश�क �सज�ना शाहको नाममा बढी िनकाशा
भएको

२०४०१ ३०३०३ ९९०२

�ी �काश मा िव २०७७/७८ को पुस दे�ख असार (७)मिहना स�मको तलव िनकासामा एक �ेड
(१२००) को दरले िश�क नय�� तामाङलाई बढी िनकासा भएको

४४०२२१ ४४८६२१. ८४००

१०४०३०

२०.२ ि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 ४५ सामुदाियक िव�ालयह�मा २१३ िश�क दरव�दी रहेकोमा शत �ितशत दरव�दी पदपुित� भएको
दे�खएता पिन पदपुित� म�ये १०३ जना िश�क करारवाट अथा�त कुल दरव�दीको ४८.३५ �ितशत करारवाट पदपुित� भएको छ। पा�लकाले करारवाट पदपुुित�
भएको दरव�दीमा �थायी पदपुित� ग�र गुण�तरीय िश�ाको सुिन��चतता गनु�पद�छ ।

�स.नं. िव�ालयको नाम िश�कदरब�दी पदपूित� प�पूित� म�येकरार िव�ाथ� सं�या

१ �ी गणेश �ािव भु�लु १ २ २ १ २५

२ �ी देिव �ािव भु�लु १ १ १ १ १८

३ �ी जन जागृित �ािव भु�लु १ ३ ३ २ ३०

४ �ी कालीदेिव �ािव भु�लु १ ३ ३ २ १४

५ �ी सेितदेिव आिव भु�लु १ ८ ८ ५ ३५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६ �ी सेितदेिव मा िव भु�लु १ १६ १६ ६ २४६

७ �ी सेितदेिव �ािव भु�लु १ १ १ १ ६

८ �ी अ�णोदय मािव भु�लु २ ९ ९ ७ २१३

९ �ी बाल उ�ित �ािव भु�लु २ २ २ १ २९

१० �ी कालीदेिव �ािव भु�लु २ ४ ४ १ ७४

११ �ी सेितदेिव आिव भु�लु २ ५ ५ ४ ८९

१२ �ी आ�बोट �ािव भु�लु ३ ० ० ० ६

१३ �ी वनदेिव मािव भु�लु ३ १० १० ५ १२५

१४ �ी भुसीदेिव�थान �ािव भु�लु ३ १ १ ० १८

१५ �ी िहलेदेिव�थान �ािव भु�लु ३ ० ० ० १५

१६ �ी �सँहगणेश �ािव भु�लु ३ ० ० ० ८

१७ �ी ददु ुगाउँ �ािव भु�लु ४ २ २ २ ७

१८ �ी महादेव �ािव भु�लु ४ ३ ३ २ ४२

१९ �ी नव जागृित �ािव भु�लु ४ २ २ २ २७

२० �ी सेितदेिव मािव भु�लु ४ या�पा १४ १४ १२ १७५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१ �ी सेितदेिव मािव भु�लु ४ का�े १० १० ५ १३०

२२ �ी वा�गदेिव मािव भु�लु ५ ११ ११ ८ ८६

२३ �ी गणेश �ािव भु�लु ५ २ २ १ १८

२४ स�क�या �ािव भु�लु ५ १ १ ० ११

२५ �ी साव�जिनक आिव भु�लु ५ ६ ६ १ ५८

२६ �ी जनचेतना �ािव भु�लु ६ २ २ १ १३

२७ �ी जनता मािव भु�लु ६ १५ १५ ६ २३८

२८ �ी सर�वती �ािव भु�लु ६ २ २ २ २२

२९ �ी सुनकोशी जनिवकास �ािव भु�लु ६ १ १ ० ८

३० �ी आधारभुत �ािव भु�लु ७ २ २ ० १४

३१ �ी पाताले�वर �ािव भु�लु ७ ३ ३ ० ३३

३२ �ी शारदा मािव भु�लु ७ १५ १५ ४ १२८

३३ �ी दलुाले�वर मािव भु�लु ८ १३ १३ ३ ३१२

३४ �ी िपपल �ािव भु�लु ८ १ १ ० ११

३५ �ी �काश मािव भु�लु ८ २० २० ५ ३१७

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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३६ �ी सव� िवजया �ािव भु�लु ८ १ १ ० १५

३७ �ी �सँहदेिव भु�लु ८ २ २ २ ३५

३८ �ी बालचेतना �ािव भु�लु ९ ३ ३ १ ५१

३९ �ी चामु�डा �ािव भु�लु ९ २ २ ० १३

४० �ी गणेश �ािव भु�लु ९ २ २ १ १३

४१ �ी जनजागरण �ािव भु�लु ९ २ २ २ ४२

४२ �ी सर�वती �ािव भु�लु भु�लु १० २ २ २ २०

४३ �ी सौवण� आिव भु�लु १० ८ ८ ४ १०५

४४ �ी गो�मादेिव �ािव भु�लु १ १ १ १ २०

४५ �ी कौिशक� गु�कुलम िव�ालय ० ० ० ११

ज�मा २१३ २१३ १०३ २९२६

आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली २०७७ को ३९(७ र ८)मा सरकारी िनकायबाट �ा� अनुदान रकमबाट कुनै ता�लम सेिमनार गो�ी
काय�शाला ज�ता काय��म संचालन गदा� लागत अनुमान �वीकृत गरी सोही बमो�जम काय��म संचालन गरी सोको यथाथ� िवतरण दे�खने गरी �ितवेदन तयार
गरी काया�लय �मूखबाट �वीकृत गराउनुपन� र अ��यमा अनुगमन गरी �ितवेदन पेश गनु�पन� �यव�था रहेको छ । िन�नानुसार योजनामा सो �कृया अवल�वन
गरेको पाइएन । अत: िनयमानुसार पा�लकाले अनुमगन गरी �ितवेदन पेश गनु�पद�छ ।

गो भौ न िव�ालयको नाम काय��म रकम

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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८४/०७८/०३/०२ िविभ� िव�ालयलाई िनशु�क पा�पु�तक १४४५३१९

९०/०७८/०३/०८ िविभ� िव�ालयलाई बुक कन�र तथा िनशु�क छा�ावृ�� अनुदान १०,३८,०९७

९२/१२३/०७८/०३ िविभ� िव�ालयलाई िदवा खाजा २००७३७९

१०४/७८/०३/२१ िविभ� िव�ालयलाई िव�ालय स�ालन अनुदान, सामा�जक प�र�ण २०१५०००

१०६/०७८/०३/२१ वनदेवी मा िव, �काश मा िव, अ�णोदय मा िव रा�� पित शैि�क सुधार काय��म ३१०००००

१२५/०७८/०३/२३ कालीदेवी �ा िव, महादेव �ा िव wash सिहतको शौचालय िनमा�ण १४०००००

ज�मा ९९६७६९८

२०.३ गांउपा�लका चालु (िश�ा)

िनजी �ोत िश�कको तलव भ�ा :- गाउँपा�लका �ोतबाट तलव भ�ा खाने ग�र िनयिु� ग�रएका �ोत िश�कह�को तलब िनकासा गदा� तप�सल बमो�जमको
िव�ालयका िश�कह�को बढी िनकाशा भएको रकम असूल गनु�पन� :- ९,०८०

िव�ालयको नाम िववरण भु�ानी
ह�नुपन�
रकम

भु�ानी
भएको
रकम

बढी भु�ानी
भएको रकम

साव�जिनक आ.िव.

भु�लु-५ स�े
२०७७/०७/११ मा िनय�ु ग�रएका िन.मा.िव. िश�क �ी ल�लता भ�डारीको मं�सर
पौष र माघ र फागुनको तलव िनकासा गदा� बढी भु�ानी ग�रएको ।

७३३३३ ७७२४१ ३९०८

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२०७७/०७/११ मा िनय�ु ग�रएका िन.मा.िव. िश�क �ी देवी थापाको मं�सर पौष र
माघ र फागुनको तलव िनकासा गदा� बढी भु�ानी ग�रएको ।

७३३३३ ७५१७२ १८३९

�ी अ�णोदय मा.िव.

भु�लु-२ �स�थ�ल
२०७७/०८/१४ मा िनय�ु ग�रएका मा.िव. िश�क �ी अिदप अ�धकारीको मं�सर पौष
र माघ र फागुनको तलव िनकासा गदा� बढी भु�ानी ग�रएको ।

८९१६६ ९२५०० ३३३३

ज�मा ९०८०

पदा�धकारी/कम�चारीको पा�र�िमक : आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १(दफा ८७ सँग स�व��धत) तथा �ाकृितक �यि�का लािग लागू ह�ने करको दर
(आ�थ�क बष� २०७७/०७८ को लािग) अनुसार नेपालमा �ोत भएको �ाकृितक �यि�को रोजगारी आयमा बािष�क पा�र�िमक आय गणना गदा� पा�रवा�रक
द�प��को हकमा रकम �. ४ लाख पचास हजार स�म १ �ितशत, सो भ�दा बढी १ लाखस�म १० �ितशत र थप २ लाखमा २० �ितशत तथा सो भ�दा मा�थ
३० �ितशत र एकल �यि�को हकम रकम �. ४ लाख स�म १ �ितशत, सो भ�दा बढी १ लाखस�म १० �ितशत र थप २ लाखमा २० �ितशत तथा सो
भ�दा मा�थ ३० �ितशत पा�र�िमक कर ला�े �यव�था गरेको छ । गाउँपा�लकाका िन�न पदा�धकारी/कम�चारीको आ�थ�क बष� २०७७/०७८ मा भु�ानी भएको
पा�र�िमक रकम को एकमु� १ �ितशत मा� सामा�जक सुर�ा कर मा� क�ी गरेको ह�नाले िन�नानुसार पा�र�िमक कर क�ा गनु�पन� :

कम�चारीको नाम बािष�क आय एकल वा द�प�� छुट रकम कर ला�े रकम कर छुट रकम कर कर छुट पिछको रकम

�ी सूय� �साद ि�पाठी (ले.अ.सातौ) ४९०६५८ ४५०००० ४०६५८ ४०६५

२१ �शासिनक खच�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१.१ ६-०७७।१२।०६ पा�लकाको वािष�क �वीकृत काय��म अनुसार �वा��य कम�चारी र मिहला �वा��य �वयम सेिवकाह�का लािग झोला, छाता तथा टच� िमित
०७७।९।२७ मा सबल स�लायस� ए�ड ट� े िड� हाउस बाट �याट सिहत � ४९९१७७।- मा ख�रद गरी �टोर दा�खला गरेको दे�ख�छ । तर स�ब�धीत
�यि�ह�लाई बुझाएको भरपाई पेश नभएकाले भरपाई पेश गनु�पन� अ�याथा असुल गन� ४९९१७७।-

४९९,१७७

२१.२ २५-०७८।३।३० गाँउपा�लका अ�तग�त संचा�लत ब�थ�ङ से�टरमा काय�रत �वा��य कम�ह�लाई नाइट भ�ा दिैनक � १५० को दरले ९ जनाको ज�मा �
१६२०००।- भु�ानी गदा� िनयमानुसार सामा�जक सुर�ा कर क� नभएकाले स�ब��धत बाट असुल गरी दा�खला गनु�पन� � १६२०।-

१,६२०

२१.३ िशष�क फरक पारी खच� :
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खच� गन� अ��तयारी र काय�िव�ध उ�ेख छ । साथै सोही िनयमको उपिनयम ७ बमो�जम काय�पा�लकाले
सभाबाट �समा र िशष�क बािहर खच� गन� पाउने उ�ेख छ । तर पा�लकाले सभाबाट �वीकृत बािष�क काय��म िवपरीत िन�न िमित र भौचर नं बाट सभाको
�वीकृत बेगर बािष�क काय��म तथा उदे�य िवपरीत िशिष�क फरक पारी खच� गरेको अिनयिमत भएको � २,३५,४००।-

गो.भौ.नं./िमित भएको िशष�क ह�नुपन� रकम

२०४-०७७।१२।१२ िविवध बैठक भ�ा ६४४००

२१७-०७७।१२।२० िविवध बैठक भ�ा १३५०००

४०२-०७८।३।२५ िविवध बैठक भ�ा ३६०००

ज�मा २३५४००

२३५,४००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२१.४ �धानम��ी रोजगार काय��म :

�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एव सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा
सुधार �याउने उ�े�यले �थानीय तह िभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ। यस काय��म अ�तग�त पा�लकाले िविभ� वडाह�मा �सँिढ िनमा�ण
गन� सडक नाला सफा गन� खानेपानी कुलो सफा गन� काय� लगायतका काय��म स�ालन गरी यस वष� २४५ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई � ९७८५०००।-
खच� गरेको छ।लि�त वग�लाई औषत ७७ िदन स�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 भएतापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना भएको दे�खंदनै ।

२१.५ क) गाँउपा�लकाको आ.ब. ०७७।७८ मा �वीकृत काय��म अनुसार �वा��य सं�था �यव�थापन अनुदान िशष�कमा १० वटा �वा��य चौक�लाई � ५००००।-
को दरले र ४ सामुदाियक �वा��य एकाईलाई � २५०००।- � ६०००००।- अनुदान िदएको छ । तर �वा��य चौक� तथा �वा��य एकाईह�ले सो अनुदान
रकम के क�ता काय�को लािग खच� गरेको हो पा�लकाबाट अनुगमन गरी िवल भरापई पेश गनु�पन� � ६०००००।-

ख) पा�लकाबाट आ.ब. ०७७।७८ मा पा�रत िनित तथा काय��म अनुसार पा�लका अ�तरगतका सबै �वा��य सं�थामा नेपाल सरकारले िनशु�क �दान गरेको
बाहेकका ७० �कारका औषधी तथा १५ �कारका �वा��य सामा�ी ख�रद गरी सुपथ मु�यमा उपल�ध गराउने ल�यका साथ फाम��स संचालन गन�को लािग
१० वटा �वा��य चौिकह�लाई १५०००० का दरले गो.भौ.नं. 4 िमित ०७७।१०।१३ बाट अनुदान उपल�ध गएको छ । तर �वा��य चौक�ले औषधी ख�रद
गरी फाम�सी संचालन गरे वा नगरेको स�ब�धमा पा�लका �ारा हालस�म अनुगमन भएको देखीदनै । �यसैले पा�लकाले फाम�सी संचालन भए वा नभएको एिकन
गरी यिद औषधी ख�रद भएको भए िवलभरपाई पेश गनु�पन� र हालस�म फाम�सी संचालन ह�न नसकेको भए पा�लकामा अनुदान रकम िफता� गरेको �माण पेश
ह�नुपन� � १५०००००

�.स. �वा��य चौक�को नाम अनुदान

1 सापीङ �वा��य चौक� 150000

2 �स�थली �वा��य चौक� 150000

3 बेखस�ले �वा��य चौक� 150000

२,१००,०००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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4 चौबास �वा��य चौक� 150000

5 स�े भु�लु �वा��य चौक� 150000

6 कोलाती �वा��य चौक� 150000

7 फलाटे �वा��य चौक� 150000

8 भु�लुटार �वा��य चौक� 150000

9 �या�दी �वा��य चौक� 150000

10 दोलालघाट �वा��य चौक� 150000

ज�मा 1500000

२२ अनुगमन तथा स�परी�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा
बे�जू फ��ट गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको
बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको छ । 

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू
(A)

यो वष� संपर��ण ग�रएको
बे�जू(B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू
(C=A-B)

१५१७२० २६८२६ १२४८९४

यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।
�स.नं. आ.व. वे�जु दफा

नं.

वे�जुको संि��
�यहोरा

फ�य�टको आधार स�परी�ण

असुली �माण िनयिमत पे�क�

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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1 ०७३।
७४

११ भु�लु गाउँ
िवकास सिमित
भवन िनमा�ण
उपभो�ा
सिमित, पे�क�
बाँक�

पे�क� १२५००००

२ १२ �खर बहादरु �े�,

भाडा कर क�ी
दा�खला

असुली ५२५०

३ गोकण� िवक,

पा�र�िमक कर
क�ी दा�खला

असुली ९००

४ १४ कृ�ण बहादरु
तामाङ, पे�क�
बाँक�

पे�क� ३२०००

५ गोकुल �साद
पराजुली, पे�क�
बाँक�

पे�क� ४६२००

६ रेशम बहादरु
तामाङ, पे�क�

पे�क� १४००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बाँक�

७ २२ अ�णोदय मािव,

राज�व दा�खला
असुली ५०००

८ २३ अ�णोदय मािव,

िवतरण भरपाई
पेश

�माण १५४२७३

९ ३३ रामशरण ख�ी,
पे�क� बाँक�

असुली ४०००

१० पुण� बहादरु
तामाङ, पे�क�
बाँक�

पे�क� ६५५०

११ �ान बहादरु
तामाङ, पे�क�
बाँक� (दफा ८४
मा दोहोरो
भएको)

पे�क� २५००००

१२ ४२ महादेब �ािव,

पे�क� बाँक�
पे�क� २५०००

१३ तोरण �साद पे�क� २००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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गौतम, पे�क�
बाँक�

१४ िव�दा खरेल,

पे�क� बाँक�
पे�क� १०००००

१५ िव�दा खरेल,

पे�क� बाँक�
पे�क� १०००००

१६ ४९ अ�ल कुमार
लामा, पे�क�
बाँक� (दफा ५४
मा दोहोरो
भएको)

पे�क� २८००००

१७ ५४ अ�ल कुमार
लामा, पे�क�
बाँक�

पे�क� २८००००

१८ ५७ पुजन पहरी,
पे�क� बाँक�

पे�क� ७८०००

१९ ५८ नवदगुा�
स�लायस�, कर
क�ी

असुली ८५५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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२० सुदश�न उ�ेती,
कर क�ी

असुली १९५०

२१ मुरारी भुजेल,

कर क�ी
असुली ३९०

२२ ६१ �ुवराज खरेल,

पे�क� बाँक�
पे�क� ४२५१३६

२३ �ेम बहादरु
भुजेल, पे�क�
बाँक�

पे�क� ५००००

२४ �ेम बहादरु
भुजेल, पे�क�
बाँक�

पे�क� १५०००

२५ ७१ आईताराम
तामाङ, पे�क�
बाँक�

पे�क� २००००

२६ सुदश�न बोलखे,
पे�क� बाँक�

पे�क� ५००००

२७ नारायण राज
उ�ेती, पे�क�

पे�क� ६००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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बाँक�

२८ ७८ मनोज कुमार
शाहा, कर क�ी

असुली ५००

२९ गोतम िमठाई
भ�डार, कर
क�ी

असुली १०६८

३० देवकुमार
तामाङ, कर
क�ी

असुली १०००

३१ ८१ १० न�बर वडा
काया�लय,

�ज�सी दा�खला

�माण २१७६१०

३२ ८४ �ान बहादरु
तामाङ, पे�क�
बाँक�

पे�क� २५००००

३३ ८५ राम�यारी शाहा,
पे�क� बाँक�

पे�क� ५५००

३४ ०७५।
७६

१३.२.३ ितनकोिश उ�ोग
�ा.�ल., िफता�

�माण २०८४२८५०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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भौचर पेश

३५ १७ ई��जिनय�रङ
�ा.�ल.,

िड.िप.आर. को
दा�खला �माण
पेश

�माण ३३९०००

३६ �माट�
ई��जिनय�रङ
क�स�टे�ट,

िड.िप.आर. को
दा�खला �माण
पेश

�माण ४९७२००

३७ २९ सुदश�न बोलखे र
�ाने�� दाहाल,

बढी भु�ानी

असुली १८९००

३८ २६.३/२६.५ भरत �साद
कुईकेल, बढी
भु�ानी

असुली ३९२००

३९ ४८ सुदश�न भ�राई,

पे�क� बाँक�
पे�क� ५६००००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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४० सुिनता खरेल,

िमना ढकाल र
सुरेश साक�,
पे�क� बाँक�

पे�क� १५००००

४१ ०७६।
७७

२४ ३९ जना
जन�ितिन�धह�,

कर क�ी

असुली ११५९२०

४२ ४० मोितलाल
तामाङ, बढी
भु�ानी

असुली ३८२५

४३ बालकृ�ण पहरी,
बढी भु�ानी

असुली ३८२५

४४ क�पना पहरी,
बढी भु�ानी

असुली ३८२५

४५ सािव�ी अछामी,
बढी भु�ानी

असुली ३८२५

४६ ४२ सुदश�न उ�ेती,
बढी भु�ानी

असुली ३८२५

४७ उिम�ला िवक असुली ३८२५

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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वराईली, बढी
भु�ानी

४८ ५९ दल बहादरु
तामाङ, िवल
भरपाई पेश

�माण ५००००

४९ ६३.६ म�डन िनमा�ण
सेवा, िवल
भरपाई र राज�व
दा�खला

�माण ७२०००

५० ६५ महे�� तामाङ,

कर क�ी
असुली ९००

५१ एिककृत
खानेपानी मुल
संर�ण सिमित,

कर क�ी

असुली ३८७५

५२ भु�लु वेशी स�ल
िनमा�ण उ.स.,

कर क�ी

असुली ४४१०

५३ ७४ गणेश �ा.िव.,

बढी भु�ानी
असुली ६७२२०

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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५४ ७६ भरपाई पेश �माण ५००००

५५ ७५ �माश मा.िव.,

बढी भु�ानी
असुली २४७९८

५६ ७८ सुदश�न बोलखे,
दोहोरो भु�ानी

असुली १६२००

५७ ८९ अ.न.िम. सुिनता
खरेल, िवल
भरपाई पेश

�माण ३४०००

५८ ९२ शुदश�न बोलखे र
�ाने�� दाहाल,

बढी भु�ानी

असुली १०४००

५९ ९८ राजकुमार लामा,
बढी भु�ानी

असुली ६३७५

६० उिम�ला िवक
वराईली, बढी
भु�ानी

असुली ६३७५

६१ १०३.१ �पक कुमार
खरेल, कर क�ी

असुली १०००

६२ मधु थापा, कर
क�ी

असुली ६२००

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम
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६३ १०३.२ गंगा बहादरु
िव�वकमा�, बढी
भु�ानी

असुली १००००

ज�मा २६८२५९५५.००

अ�ाव�धक वे�ज ु- यस पा�लकाको २०७६।७७ स�मको फ� यौट गन� बाँक� बे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार रहेको छ

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)

१५१७२० २६८२६ १७५८२ १४२४७६

�म भौचर
न�बर

भौचर िमित िबषय बे�जु रकम


