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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील 
रहन े। 

(We strive to be a credible institution in promoting accountability, 

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोर्को दक्षिापूणि उपर्ोग सम्बतधमा आश्वस्ि पानि स्वितर एवं 
गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that 

the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: २०८ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

बारपाक सतुलकोट गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
गोरखा । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को 
लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनुे व्र्वस्था छ। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० (२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गनि सक्न ेव्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोन्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को 
आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा 
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक 
सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ। त्र्सैगरी स्रोि साधनको 
प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी 
सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ाका 
ष्टवर्र्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ। प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी ष्टवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्ष्टर्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्ने अपके्षा गररएको छ।फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा प्रबर्द्िन 
हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा 
स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा 
नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, 
वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, 
ष्टविरणमखुी खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवनृ्त्त देन्खएका छन।्त्र्सैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना 
िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा 
नजटेुको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा 
रहेका  छन।्  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र 
प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण कमजोर रहेको छ।साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कार्िष्टवतध िजुिमा 
हनु बाकँी रहेको पाइएको छ।लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क 
कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको 
तथर्ो।लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको 
तथर्ो।लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा 
प्रवाहमा सधुार हनुे अपके्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु 
र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धतर्वाद ज्ञापन गदिछु।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखर्ााः २०७८/७९   च.नं.: ११६ तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                            
श्री अध्र्क्षज्रू्,  

बारपाक सतुलकोट गाउँपातलका, 
गोरखा । 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले वारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर् व्र्र् ष्टववरण िथा 
लेखा ष्टटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७७ आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्- व्र्र् ष्टववरणले स्थानीर् िहसँग 
सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रु ५ करोड १ लाख १ हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु ४७ लाख २४ हजार, प्रमाण कागजाि 
पेश गनुिपने रु २ करोड रु ३८ लाख ९५ हजार तनर्तमि गनुिपने रु १ करोड ५० लाख १ हजार र पेस्की बाँकी रु ६४ लाख ८१ 
हजार रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका सम्बतधमा तमति २०७७।१२।१५ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा 
सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना ३७ र्सैसाथ संलग्न छ। 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्ष्टकन हनेु 
कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 

लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसंग 
हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण 
प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम सही र 
र्थाथि हनेु गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा 
बने्न गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ ।गाउँ कार्िकाररणी, र प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििासम्म 
प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा 
लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् 
गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था 
देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु ष्टवशेर् वा जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ । 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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आर्थिक कारोवारको स्थथर्ि  

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र 
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स गाउँपातलको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि र्स पातलकाको उद्देश्र् रहेको 
छ। र्स पातलका अतिगिि ८ वडा, ४४ सभा सदस्र्, िथा २५३८९ जनसंखर्ा रहेको छ । 

 

आय व्ययको एकककृत वििरण २०७६।७७ 

सि नं 

आयतर्फ  
सि नं 

व्ययतर्फ  
वििरण रकम जम्मा रकम वििरण रकम जम्मा रकम 

1 गि वर्िको न्जम्मेवारी   58481890.18 1 चाल ुखचि २५३८९६२६९.०३ 253896269 
  ख) बैंक ५८४८१८९०.१८   2 पूजँीगि खचि १५१३२२०४८ 151322048.3 
2 राजस्व (आतिररक आर्)   56606396.12 3 विषयगत तर्फ ः   111377531 
  क) आतिररक राजस्व २६३२२३२.     सामाजिक सुरक्षा 99296600   
  ख) राजस्व बाँडफाँड ४६१८२९९३     स्थानीय पुर्ााधार साझदेारी 7555755   
  ग) अतर् आर् ७७९११७१     राजरिय पररचय पत्र 1076360   
3 ष्टवत्तीर् हस्िातिरण   335578000   राजरिय पररचय पत्र 205610   
  क)ष्टवत्तीर् समानीकरण अनदुान १३७३०००००     मुख्य मन्त्त्री प्रदेश 500000   
  ख) सशिि अनदुान १९८२७८०००     समाजिक वर्कास मन्त्त्रालय 1843206   
4 प्रदेश सरकारबाट प्राि अनुु दुान   22887000   शशक्षा ननदेशानलाय 900000   
  क)ष्टवत्तीर् समानीकरण अनदुान १२८८७०००   4 ष्टवत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी   0 
  ख) सशिि अनदुान       क) ऋण भकु्तानी     
  ग) समपूरक अनदुान १०००००००     ख) ब्र्ाज भकु्तानी     
5 अतिर स्थानीर् िहबाट प्राि       ग) अतर् भकु्तानी     
6 ष्टवत्तीर् व्र्वस्था प्राति    5 लगानी    0 
7 ष्टवतभन्न कोर्िफि को आर्   11001195 6 ऋण लगानी      
  ष्टवभाज्र् कोर् खािा २२५०००     शेर्र लगानी     
  प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अतर् कोर् १०७७६१९५.     अतर् लगानी      
8 विषयगत  तर्फ ः   111377531   धरौटी ष्टफिाि १९५१७३ 195173 
  सामाजिक सुरक्षा 99296600     कोर् खचि  ८१२४३६५. 8124365 
  स्थानीय पुर्ााधार साझदेारी 7555755     मौज्दाि   83621388.93 
  राजरिय पररचय पत्र 1076360     क) नगद मौज्दाि ०   
  राजरिय पररचय पत्र 205610   7 ख) संन्चि कोर् खािा ७८५१५९३८.९३   
  मुख्य मन्त्त्री प्रदेश 500000     ग) (राजश्व बाँडफाँड खािा ०.   
  समाजिक वर्कास मन्त्त्रालय 1843206     घ) धरौटी कोर् खािा २४५३६२०.००   
  शशक्षा ननदेशानलाय 900000     ङ) प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् २६५१८३०.   
9 जनसहभातगिा (नगद भए)   0   च) अन्त्य भए      
10 धरौटी आर् २८४७००३. 2847003         
12 अतर् ष्टवष्टवध आर् ९७५७७६० ९७५७७६०         

  जम्मा 608536775.30 608536775.30   जम्मा 608536775.30 608536775.30 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

1  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले 
प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी 
आर् र व्र्र्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीए अनसुार गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा 
देहार् बमोन्जम छन ्: 
 र्स स्थानीर् िहले NPSAS अनरुूपको कोर्को प्राति र भकु्तानीको एकीकृि ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन (म=ले=प=फा= 

नं= २७२) ले गि वर्िको न्जम्मेवारी, र्स वर्िको अन्तिम मौज्दाि लगार्िका देहार्का ष्टववरण फरक 
देखाएको हुँदा र्सले आतथिक ष्टववरणको र्थाथि न्चरण गनि नसकेको कारण र्थाथि एष्टककृि आतथिक 
ष्टववरण माग गरी सोही ष्टववरणलाइ आधार मानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ। 

 

 कार्ािलर्ले ष्टवष्टवध आम्दानी भतन आर्को महल िफि  रु ९७ लाख ५८ हजार एकमिु रकम राखेको िर 
र्सको आम्दानी रकम कुन श्रोिको हो एष्टकन छैन। ष्टहसाव तमलान प्रर्ोजनको लातग मार उक्त रकम 
ष्टवष्टवध भतन आम्दानी देखाउन ुउन्चि देन्खएन।  

ष्टववरण शे्रष्िा अनसुार  मलेपफा नं २७२ 
अनसुार फरक रकम  

गि वर्िको न्जम्मेवारी 58,481,890.00 ६१३२८८९३. -2,847,003.00 
राजस्व (राजस्व वाडँफाँट 
समेि) 56,606,396.00 48815225 7,791,171.00 

धरौटी आर् २८४७००३ ४१४८७२ 2,432,131.00 
मौज्दाि 83621388 ८६८७४९५४. -3,253,566.00 
ष्टवर्र् गि कार्िक्रम 111377531 ० 111377531 
धरौटी ष्टफिाि १९५१७३ ६१००४५ -414,872.00 
कोर् खचि 8124365 ८३२२५७५ -१९८२१० 

 

2  बैक ष्टहसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि 
भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान 
ष्टवबरण (म=ले=प=फा= नं= २७३) िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको कुनै पतन खािाको बैंक ष्टहसाब 
तमलान ष्टववरण िर्ार गरेको छैन।  बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार गरी र्ष्टकन गनुिपदिछ। 

 

खािाको नाम 
२०७७ असार मसातिसम्मको बाँकी 

रकम 
वास्िष्टवक मौज्दाि 

चाल ुखचि खािा ५०७५०४८३.५४ ०. 
पुजँीगि खचि खािा ६१९६२६४.६६ ०. 
संन्चि कोर् खािा ६२९८०८५४.५ ७८५१५९३८.९३ 
धरौटी खािा २६५१८३०. २४५३६२०. 
ष्टवभाज्र् कोर् खािा २२५००० ०. 
प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् २१४१८७ २६५१८३०.. 
बाटफाँटबाट प्राि राजश्व ११७६५१४८.७६ ०. 
आतिररक राज्श्व खािा ०. ०. 

  १३४७८३७६८.४६ 83621388.93 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

3  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक 
तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु 
िपन्शल वमोन्जम रहेका छन ।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ांक 
संकलन, अतभलेखाकंन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोन्जम 
ढाँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

 पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वर्ि संचातलि 
कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाितर्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुारको प्रगति 
िर्ार गरेको पाईएन।  

 कार्ािलर्को शे्रष्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान 
ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 राजस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली माफि ि गने 
गरेको देन्खएन । स्थानीर् राजस्व व्र्वस्थापन प्रणाली प्रर्ोगमा आएिापतन पणुिरुपमा कार्ाितवर्नमा 
आउन सकेको छैन । 

 अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन खचि संरचना 
िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेरतभरका ष्टवर्र्मा स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, रणनीतिगि ष्टवर्र्, 
क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

 स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक 
खडा गरेको देन्खएन । 

 ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण गने 
र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोष्टक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देन्खएन । 

 पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा 
कार्ािलर् िथा ष्टवतभन्न संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईर्ो । 

 वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

 पातलका मािहिका ष्टवतभत न शाखा िथा वडा कार्ािलर्हरुवाट सामाग्री खररद गरी सो वापि ष्टवल 
रकम  भकु्तानी गररएकोमा उक्त शाखा िथा वडा कार्िलर्मा दान्खला गररएको न्जतसी सामाग्रीको 
अतभलेख कार्ािलर्को मूल खािामा प्रष्टवष् टी नहुँदा लगि अयावावतधक नभएको 

 न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

 मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददएको िथा इ टीतडएस नगरेको पाइर्ो। 
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 कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुेको वा नपगुेको जाँच गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा तसलतसलेवार 
नम्वर रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाष्टर्िक खररद 
र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोन्जम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा पतर ददन 
अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अतर् महशलुको 
स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा ष्टढला गरी िोकेको देन्खर्ो। 

 ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतजेतसी खािा राखेको पाईएन। 

 स्थानीर् िहले तनमािण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण कार्िमा 
प्रर्ोग हनुे सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमोन्जम स्थानीर् िहले भ–ू जोन्खम 
संवेदनशीलिाका आधारमा जग्गाको उपर्ोग सम्बतधी मापदण्ड िोक्नपुने र त्र्स्िो मापदण्डको 
अधीनमा रही िोकेको क्षेरमा मार भवन तनमािण गनि स्वीकृति ददन सक्न ेव्र्वस्था भएकोमा र्स 
स्थानीर् िहले जग्गाको उपर्ोग सम्बतधी मापदण्ड बनाई लागू गरेको देन्खएन । 

 साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोजना 
िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

 संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न तनमािण कार्ि गनि 
गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि हनु ेगरी दिाि गरेको 
पाइएन ।  

 पातलकाले आयोजना/कायिक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा 
जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिको लागि अनमुान 
िर्ार गरेको देन्खएन । 

 सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्िसम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविजतनक सनुवुाई 
र साविजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

 पातलकाले वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण 
भैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कार्िर्ोजना िर्ार 
गरेको पाईएन ।  

 सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि 
सेवाहरुको कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्तर िर् गरेको पाईएन । 

 वजेट िथा वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार नगरेकोले पातलकाको वजेट, शशिि िथा ष्टवर्र्गि 
अनदुानको कार्िक्रम कार्ाितवर्नमा आए नआएको र कार्िक्रम अनसुारको प्रगति भए नभएको 
संवतधमा एष्टकन गनि सष्टकएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा ५ क वमोन्जम कमिचारीहरुको कार्ि ष्टववरण वनाई लाग ु
गरेको पाईएन । 
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 साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७  उपतनर्म (११) मा तनमािण कार्ि सम्पन्न 
गररसकेपतछ भौतिक संरचनाहरुको ष्टववरण खलुाई अतभलेख राख्नपुने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले 
ष्टवगि वर्िदेन्ख भएको कार्िको लगि नराखेको कारण एकै र्ोजनालाइ एक भतदा वढी वर्िमा वजेट 
ष्टवतनर्ोजन हनु सक्ने देन्खएको,  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनसुार कामलाइ व्र्वन्स्थि गनि लेखा सतमति, 

सशुासन सतमति लगार्िका सतमति िथा ष्टवशेर् सतमति गठन गनि सक्ने उल्लेख भएकोमा गठन 
नभएको कारण संस्थागि सशुासनको न्स्थतिको वारेमा मलु्र्ांकन गनि सक्न ेन्स्थति नभएको,  

 सूचना अतधकारीको काम, कििव्र् र न्जम्मेवारी सम्वतधी तनदेन्शका, २०७३ को दफा २५ मा 
सूचनाको माग, सो अनरुुप सूचना प्रबाहको अवस्था वा सूचना ददन इतकार गरेको अतभलेख राख्नपुने 
जसमा सूचना माग गनेको ष्टववरण िथा सूचनाको संन्क्षि तबबरण आददको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख 
भएकोमा सूचना माग र प्रबाहको अतभलेख व्र्बस्थापन नगरेको, 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद २ दफा ७.१ मा भत्ता प्राप् ि 
गरररहेका लाभग्राहीहरुले आगामी आथीक वर्िमा पतन भत्ता तलन चाहेमा दफा ६ को उपदफा १ मा 
उल्लेन्खि समर्ावतधतभर वडा कार्ािलर्मा दरखास्ि ददनपुने व्र्वस्था भएकोमा सो को पालना 
नभएको,  

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ३ को दफा १२.५ मा एक 
आतथिक वर्िको कुनै पतन ष्टकस्िा रकम नबझेुमा वा बैंक माफि ि ष्टविरण भएकामा लगािार एक 
वर्िसम्म खािा तनन्ष्क्रर् भएमा लगि कट्टा गने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ािलर्ले लगि कट्टाको ष्टववरण 
नराखेको साथै बैंक बाट तनन्ष्क्रर् खािाको ष्टववरण माग गरी लगिको अयावावतधक नगरेको, जसवाट 
तनन्ष्क्रर् भएका लाभग्राष्टहलाई समेि भत्ता जाने जोन्खम देन्खएको,  

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ८ दफा २८ मा सामान्जक 
सरुक्षा कार्िक्रमको तनर्तमि अनगुमन,मलु्र्ाङ्कन िथा सपुरीवेक्षण गनि स्थानीर् स्िरको अनगुमन िथा 
सपुरीवेक्षण सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा उक्त सतमति गठन नगरेको, 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ (क) मा आगामी आतथिक 
वर्िमा भत्ता प्राप् ि गनेहरुको ष्टववरण सम्बन्तधि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आधारमा स्थानीर् 
सभामा पेश गनुिपछि भत ने व्र्वस्था रहेको रहेकोमा कार्ािलर्ले लाभग्राहीहरुको ष्टववरण सभामा पेश 
नगरेको,  

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ (घ) मा सामान्जक सरुक्षा 
भत्ता प्राप् ि गने लाभग्राष्टहहरुको नाम नामेतस स्थानीर् िहको वेवसाइटमा राख नपुने व्र्वस्था रहेकोमा 
कार्ािलर्ले उक्त कार्िष्टवतधको पालना नगरेको, 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ दफा ३४ मा पातलकाले 
नर्ाँ नाम दिाि, चौमातसक भत्ता ष्टविरण सम्बन्तध ष्टववरण साविजतनक गनुिपने व्र्वस्था भएिा पतन 
कार्ािलर्ले उक्त ष्टववरणहरु साविजतनक गरेको देन्खने गरी प्रमाण नराखेको, 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ दफा ३५ मा वडा सतमतिले 
प्रत्रे्क चौमातसकमा कम्िीमा एकपटक सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सम्बतधमा साविजतनक सनुवुाई 
गनुिपने र प्राप् ि गनुासा िथा सझुावहरु सम्वोधन गनुिपने उल्लेख भएकोमा सो को पालना नभएको,  
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 आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोन्जम नगद प्राि हनुे रकम दैतनक 
रुपमा दान्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् प्रमखुले कारण 
उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था रहेकोमा स्थानीर् िह अतिरगिका 
वडाहरुले कतिपर्ले पतर ददन,  मातसक रुपमा र कतिपर्ले २ देन्ख ३ मष्टहना पतछ मार दान्खला 
गने गरेको, 

 ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिले गरेको कामको वाष्टर्िक प्रतिवेदन न्जल्ला ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश ष्टवपद् 
व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बन्तधि 
सतमतिमा पेस गरेको नदेन्खएको, 

 वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा स्थानीर् िहले तनर्मावलीको अनसूुची वमोन्जम 
सडकहरु तनमािण, १०० तम सम्मको पलु, तलफ्ट तसँचाइ, सडक स्िरोन्निी लगार्िका कार्िमा 
वािावरणीर् अध्र्र्न गनुिपने र नगरेमा दफा ३५ वमोन्जम रु= ५ लाख सम्म जररवाना हनुे व्र्वस्था 
भएकोमा स्थानीर् िह आफैले पालना नगरेको िथा पालना गराएको सम्वतधी अतभलेख नराखेको,  

 स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा स्थानीर् िहले साविजतनक सम्पन्त्तको 
संरक्षण गनुिपने उल्लेख भएकोमा सो को अतभलेख नराखेको, 

 वडावाट खररद भएका कार्ािलर् सामान लगार्िका अतर् सामानहरु न्जतसी दान्खला नभएको िथा 
दान्खला गनि कार्ािलर्ले पहल नगरेको, जसले गदाि आतिररक तनर्तरण प्रभावकारी नभएको देन्खएको 

 ममिि न्शर्िकवाट २२२१३ वाट रु ४ लाख ९३ हजार खचि भएकोमा ममिि आदेश नभएको, केवल 
ष्टवल मार रहेको िथा ममिि अतभलेख खािा नरहेको साथै न्जतसी दान्खला नभएको, 

 ष्टवष्टवध न्शर्िकवाट लगार्ि अतर् कार्िक्रमवाट समेि खाजामा ठुलो रकम खचि गरेकोमा ष्टवलमार 
उल्लेख रहेको र प्रर्ोजन नखलुाएको साथै अतधकांशमा प्र्ान ष्टवल मार रहेको 

 जनप्रतितनतधलाइ अध्र्र्न भ्रमणमा लगेको भतन भौ नं १२ वाट रु १३८३८६। खचि गरेकोमा 
उपन्स्थति नराखी खाजा िथा इतधनमा रकम खचि गरेको, 

 सवारी साधन िथा मेन्शनरी औजार भाडावाट वाष्टर्िक रु ७ लाख खचि गरेकोमा पटके रुपमा भकु्तानी 
भएका अतधकांश भकु्तानीमा संझौिा नभएको, भाडामा सवारी साधन तलएकोमा प्रर्ोजन नखलुाएको 
िथा आवश्र्किाको ष्टवश्लरे्ण नगरेको 

 नर्ा तनर्कु्ती भएकालाइ चैरमा चाडपवि भकु्तानी माग गरेकोमा ष्टढला गरी भौ नं २८६ वाट १० 
जनालाइ असारमा रु २८३४३०। भकु्तानी गरेको साथै भकु्तानी गदाि उक्त कमिचारीको चैर 
मष्टहनालाइ चाडपवि पाउने मष्टहना भतन अतभलेख नराखेको 

 खाजामा ठुलो रकम खचि भएकोमा अतधकांश रकम मार्ादेवी खाजालाइ भकु्तानी भएको जनु प्र्ानमा 
मार दिाि भएको 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 (2) ख वमोन्जम िलष्टव प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरीमा रु. २ करोड ४३ 
लाख ९८ हजार खचि लेखेको पाईर्ो ।जसले गदाि भकु्तानी हनुपुने भतदा वढी ग्रडे भकु्तानी हनु े
अवस्था रहेको,   
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 कार्ािलर्ले खररद गरेका अतधकांश सामान दान्खला नभएकोमा प्रारन्म्भक प्रतिवेदनको मस्र्ौदा 
उपलव्ध गराएपतछ मार दान्खला भएको,  

 स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन िथा अतर् कानून वमोन्जक स्थानीर् िहले घर िथा जग्गा वहाल 
कर मार संकलन गने उल्लेख भएकोमा र्स कार्िलर्ले सवारी साधनमा िथा ढुवानीमा कट्टी गरेको 
कर रकम समेि स्थानीर् संन्चिकोर्मा आम्दानी वाँधेको,  

 वडा नं १ र २ ले भौ नं २३९ वाट कुल रु २४७६७४। का कुल १२ थाना मोवाइल खररद 
गरेकोमा व्र्न्क्तगि प्रर्ोजनमा आउने सामान खररद गनुि उन्चि नदेन्खएको,  
 

िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह 
सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

4  

अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था समेिको आधारमा 
बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधािरणका आधारमा 
अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बर्ि खेलकुद मैदान,    
समपरुक हल िथा सडक, सेवा िथा परामशि आददमा एकमिु बजेट राखी कार्िपातलकाको तनणिर्ाअनसुार खचि 
भएको देन्खतछ। बजेट अबण्डमा राखी कार्िपातलकाको तनणिर्बाट खचि गने प्रष्टक्रर्ामा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

कार्िक्रम/आर्ोजना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम स्रोि ष्टवतनर्ोजन खचि 
खेलकुद मैदान खररद राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार ९००० ६४०८ 
खानेपानी र्ोजना राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार ३००० ० 
गाउपातलका अध्र्क्ष गररवी तनबारण कार्िक्रम (कार्िष्टवतध र 
तनणिर् बमोन्जम) 

राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार ७००० ६८०८ 

समपरुक सडक तनमािण आतिररक श्रोि १७०० ० 
समपरुक हल आतिररक श्रोि ३००० ० 
सेवा र परामशि खचि आतिररक श्रोि ४५०० ७५३ 
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शरुुमा अवण्डा राखी पतछ रकमातिर गरी खचिाः स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा 
कार्िपातलकाले स्वीकृि वाष्टर्िक वजेटको कुनै शीर्िकवाट पूँजीगि शीर्िकमा पच्चीस प्रतिशिमा नवढाइ 
रकमातिर गनि सक्ने उल्लेख छ।कार्ािलर्ले देहार्का कार्िक्रममा अवण्डाको रुपमा शरुु वजेटमा एकमिु 
रकम राखी कार्िपातलकाको पटके तनणिर्का आधारमा रकमातिर गरी पतछ सभाले अनमुोदन गरेको छ। 
रकमातिर गदाि काननुको पररतधतभर रही  सम्वतधीि न्शर्िकको २५ प्रतिशि कटे नकटेको एष्टकन गरेको 
छैन। वजेट शरुुमा अवण्डाको रुपमा एकमिु रकम राख्न ेिर पतछ पटके रुपमा कार्िक्रम थप गने पररपाटीमा 
तनर्तरण गनुिपदिछ।  

कार्िक्रम/आर्ोजना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम खचि उपन्शर्िक रकम 
भैपरी आउने चाल ुखचि २८९११ २३०६००० 
भैपरी पजुीगि/साझेदारी कार्िक्रमहरु ३१५११ १२०००००० 
जम्मा   १४३०६०००  

 

6  चालमुा रकमातिराः स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा कार्िपातलकाले स्वीकृि वाष्टर्िक 
वजेटको कुनै शीर्िकवाट पूँजीगि शीर्िकमा पच्चीस प्रतिशिमा नवढाइ रकमातिर गनि सक्ने उल्लेख छ।जस 
अनसुार चालमुा रकमातिरवाट थप गनि तमल्ने व्र्वस्था गरेको देन्खदैन। कार्ािलर्ले देहार्अनसुार रकमातिर 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

गरी सरुमा पोिीङ गरेको देन्खतछ। प्राि ष्टववरण अनसुार चाल ुखचिवाट देहार्अनसुार रु ५५ लाख ६ हजार 
रकमातिरवाट घटाएकोमा चाल ुन्शर्िकमा पनुाः रु ९९ लाख ९३ हजार थप गरेको देन्खएको छ। चालमुा 
रु ५५ लाख ६ हजार घटाइ रु ९९ लाख ९३ थप गदाि कुल रु ४४ लाख ८७ हजार थप भएको देन्खतछ। 
ऐन अनसुार चालमुा रकमातिर गनि पाइने उल्लेख नभएकोमा चालमुा रकमातिर गरर अतिररक्त रकम थप 
गनुि उन्चि देन्खएन। चालमुा हनुे रकमातिरमा तनर्तरण गनुिपने रु  

कार्िक्रम/आर्ोजना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम खचि उपन्शर्िक स्रोि समूह रकम 
गाउपातलका अध्र्क्ष गररवी तनबारण कार्िक्रम  22522 राजस्व बाडफाड ३०००००० 
र्वुा लन्क्षि कार्िक्रम 22512 संघीर् सरकार २००००० 
भैपरी आउने चाल ुखचि 28911 राजस्व बाडफाड २३०६००० 
 चाल ुन्शर्िकवाट घट ५५०६००० 
पातरङु स्वास्थर् चौकी 22522 अतिररक श्रोि ८०,००० 
करार सेवा शलु्क 22413 अतिररक श्रोि ४०००००० 
इतसडी ददवा खाजा  21122 अतिररक श्रोि २५०००० 
तनजी न्शक्षक स्रोि िलव 21111 अतिररक श्रोि ३००००० 
ददवा खाजा व्र्वस्थापन सामाग्री खररद 22311 अतिररक श्रोि ४५०००० 
अतिररक्त ष्टक्रर्ाकलाप 22529 राजस्व बाडफाड २००००० 
ष्टफल्ड भत्ता 21133 राजस्व बाडफाड २५०००० 
सेवा र परामशि खचि 22411 अतिररक श्रोि २५००००० 
कक्षा १ ददवा खाजा 22711 अतिररक श्रोि ३९३००० 
ष्टवदाथी संखर्ाको आधारमा अनदुान 21111 अतिररक श्रोि १२७०००० 
तनतमिि साविजतनक सम्पन्त्तको ममिि सम्भार खचि 22231 राजस्व बाडफाड ३००००० 
 चाल ुन्शर्िकमा थप भएको रकम  ९,९९३,०००  

 

 

 

४४८७००० 
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सेवा प्रवाहाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाँउपातलका िथा वडा कार्ािलर्को 
काम कििव्र् र अतधकारको व्र्वस्था छ । पातलकाबाट प्राि ष्टववरण अनसुार र्स वर्ि जतम दिाि ११२४, 

मतृ्र् ुदिाि २५२ वटा, वसाइ सराइ ४५, अतर् ५३१४ वटा दिाि िथा तसफारीस गरी सेवा प्रवाह गरेको 
देन्खर्ो । पातलकाले सम्वतध ष्टवच्छेद, बसाई सराई, पञ्जीकरण दिाि िथा तसफाररश, पाररवाररक लगिको 
अतभलेख आददको सम्बतधमा अतभलेख राखेको छैन भने स्थानीर् िथर्ांक सम्वतधी नीति, कानून िथा मापदण्ड 
समेि वनाएको छैन। ऐन बमोन्जम कानून वनाई सोको अतभलेख व्र्वन्स्थि गनुि पदिछ। 
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अनगुमन िथा भ्रमण खचिाः भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातधकारी वा 
कमिचारीले भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अनसूुची ६ को ढाँचामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई ष्टवश्वसनीर् 
वनाउन आवस्र्किा अनसुार आतिरीक तनर्तरण प्रणालीको थप व्र्वस्था गनुिपने उल्लेख छ । त्र्स्िै तनर्म 
१९ मा न्जल्लातभरको ठाउँको दरुीको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्स वर्ि ष्टवर्र्गि न्शर्िक 
िथा कन्तटतजेतसी वाहेक चालू खचि न्शर्िकवाट रु. २० लाख ५५ हजार खचि लेखेको छ िर भ्रमणको 
उरे्द्श्र्, अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अतभलेख, दरुीको ष्टववरण, सवारी साधनको ष्टटकट आदद राखेको 
छैन । जसले गदाि अनगुमन िथा भ्रमणको सष्टह सदपुर्ोग भएको छ भन्न ेआधार रहेन । र्समा सधुार 
गनुिपने देन्खतछ । 

 

9  र्ोजना र कार्ाितवर्न – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् िहले र्ोजना 
बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्र्वस्था 
छ । साथै र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघिकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूची समेि िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्ोजना छनौट गदाि ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुप 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
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दीघिकालीन प्रकृतिका ठुला र्ोजना छनौट नगरी सानासाना र टुके्र र्ोजनामा ठुलो मारामा बजेट छुट्याएको 
अवस्था छ । साना िथा टुके्र र्ोजनामा वजेट ष्टवतनर्ोजन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नहुँने हुँदा र्स्िा कार्िमा 
तनर्तरण गरी ठुला र्ोजना छनौटलाई प्राथतमकिामा रान्खनपुदिछ ।र्स वर्ि भएका कामका र्ोजनाहरु 
देहार्अनसुार छन:्  

क्र सं ष्टववरण  र्ोजना संखर्ा  रकम  
१ रु १ लाख भतदा कमका र्ोजना    
२ रु एक लाख एक देन्ख पाँच लाख सम्मका र्ोजना 221 22920000 
३ रु ५ लाख एक देन्ख १० लाख सम्मका र्ोजना 21 21100000 
४ दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मका र्ोजना 16 28700000 
५ ५० लाख भतदा मातथका र्ोजनाहरु 3 22000000  

10  तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
ष्टववाद दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउन ेव्र्वस्था छ। िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार 
गिबर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी रहेको २७ र र्ो बर्ि २८ मदु्दा दिाि भएकोमा 
१२ वटा मार फछ्र्र्ौट भई ४३ बाँकी देन्खतछ। तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर 
फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ। 

 

11  

चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम स्वीकृि भएको 
कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा 
कर्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध 
गराएको ष्टववरण अनसुार चौमातसक पनु्जगि खचिको न्स्थति देहार् बमोन्जम छ । वर्ाितिमा हिारमा काम 
गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आतथिक वर्िको अतत्र्मा 
खचि गने पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

बजेटउपशी
र्िक 

बजेट र खचि प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक 
बजेट खचि बजेट खचि बजेट खचि बजेट खचि 

गापा 
पजुीगि 

५१५६१४ ४०५२१
८ 

१६६५४४ ५२३४४ १५६३६३ ८५७९२ १९२७०५ २६७०२७ 

  ७८.५९  १२.९१  २१.१७  ६५.८९ 
 

 

12  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक 
बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र खचिको न्स्थति 
देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ । 

क्षरे/उप क्षरे ष्टवतनर्ोजन खचि वजेटको िलुनामा 
खचि प्रतिशि 

कुल खचि मध्रे् खचि 
प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास ४,६८,७०,००० ३,०८,०८,५६७ ६५.७३ ७.६ 
सामान्जक ष्टवकास २५,४५,२१,००० २१,३३,४४,१०६.५३ ८३.८२ ५२.६५ 
पूवािधार ष्टवकास १४,८२,५०,००० ११,३६,०८,४१४.३४ ७६.६३ २८ 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

सशुासन िथा 
अतिरसम्बन्तधि के्षर ४३,९३,००० २१,२९,१९७ ४८.४७ ०.५ 

कार्ािलर् सञ्चालन िथा 
प्रशासतनक ६,१५,८०,००० ४,५३,२८,०३२.५० ७३.६१ ११.१८ 

  ५१,५६,१४,००० ४०,५२,१८,३१७.३७ ७८.५८ १०० 

उन्ल्लन्खि ष्टववरण अनसुार पवुािधार ष्टवकासमा कुल खचिको २८ % रहेको छ भने सामान्जक ष्टवकासमा 
५२।६५ % खचि भएको देन्खएको छ । पूजँीगि खचिमा वषृ्टर्द् गरी लन्क्षि उरे्द्श्र् हातसल गनुिपदिछ । 

13  कार्िक्रमगि प्रगतिाः िोष्टकएको लक्ष्र् परुा गरी शि लन्क्षि प्रगति हातसल गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले देहार्का 
कार्िक्रममा शतुर् प्रगति गरेको छ । परुा गनि सक्ने र्ोजनाहरु छनोट गरी कार्ाितवर्नमा लैजानपुदिछ । 
पूजीगि कार्िक्रम िफि  शतुर् प्रगति भएका केही उदाहरण देहार्अनसुार छन:्            रु हजारमा 

कायफक्रम/आयोजना/कक्रयाकलापको नाम विननयोजन खर्फ खर्फ (%) 
केउरेनी शलफटिङ १ ,५० ० ० 

खानेपानीयोझना ३०,०० ० ० 

गाउपाशलका कायाालय भर्न १ ,००,०० ० ० 

गाउपाशलका स्तररय खेल मैदान १४,०० ० ० 

झोलुुंगे खानेपानी ममात ४,०० ० ० 

झोलुुंगे रोन्त्चोक ४ २०,०० ० ० 

पोखरी सुंरक्षण तथा ननमााण ५,०० ० ० 

फलामे पोल खररद २५,०० ० ० 

बारपाक शभउ िार्र २ ६०,०० ० ० 

भुलभुले रानागाम खानेपानी ममात ५,०० ० ० 

लामगरा शभरकिेरी सडक ३ २,०० ० ० 

र्डा न ६ कायाालय भर्न ३०,०० ० ० 

वर्वर्ध ६,०० ० ० 

सूचना प्रणाली तथा सफ्िर्ेयर सुंचालन खचा ५,०० ० ० 

सेफ्िी टयााँकी ननमााण सामाग्री सहयोग(गररब, दशलत, 

एकल मटहला-बारपाक गाउाँ ) 
२०,०० ० ० 

समपुरक सडक ननमााण १७,०० ० ० 

समपुरक हल ३०,०० ० ० 

स्र्ारा सामुदानयक भर्न ३ ७,०० ० ० 

सामुदानयक र्न ताशलम अशभमुखखकरण एर्ुं िैवर्क 
वर्वर्धता सुंरक्षण 

४,०० ० ० 

शसलामखोला योिना २,०० ० ० 

स्र्ारा स्र्ास््य चौकी िग्गा खररद ५,५० ० ० 

देर्ी स्थान सामुदानयक भर्न ४,०० ० ० 

मसार सामुदानयक भर्न ननमााण ५,०० ० ० 

कृवि उपि सङ्कलन केन्त्र ननमााण तथा ममात ४,०० ० ० 

बाख्रा पालन अनुदान ४,०० ० ० 

बोअसाको उन्त्नत बाख्रा खररद (५० प्रनतशत अनुदान) ५,०० ० ० 

अनुगमन मुल्याङकन तथा योिना सुदडुीकरण १८,६० ० ० 

     

 

14  वैदेन्शक भ्रमणाः गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवर् सतमतिका सदस्र्को सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ को 
अनसूुचीमा पदातधकारीले ष्टवदेश भ्रमणमा जाँदा आर्ोजक संस्थाले होटल वासको प्रवतध गरेकोमा पाउने भत्ताको 
२५ प्रतिशि रकम मार उपलव्ध गराउने उल्लेख छ। पातलकाले अध्र्क्ष भारिको गोवामा गाउँपातलका 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

राष्टिर् महासंघ नेपालको समतवर्मा भ्रमणमा गएको देन्खतछ। उक्त भ्रमणको प्रार्ोजकले खाना िथा आवासको 
प्रवतध गरेको जानकारी गराएको छ। िर पातलका देहार्अनसुार भ्रमण भत्ताको २५ प्रतिशि भकु्तानी नददइ 
सवै रकम भकु्तानी ददएको छ।अिाः देहार्अनसुार वढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने रु  
पदातधकारीको नाम र ष्टववरण भकु्तानी ददएको रकम  भकु्तानी ददनपुने रकम  वढी भकु्तानी  
अध्र्क्ष श्री ष्टवष्ण ुप्रसाद भट्ट    
दैतनक भत्ता  ३३००० 8250 २४७५०  

 
 
 

२४७५० 

15  न्शर्िक फरक पारी खचिाः एष्टककृि आतथिक संकेि वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ मा खचि न्शर्िक उल्लेख गरेको 
र सोहीअनसुार खचि गनुिपने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले देहार्अनसुार खचि न्शर्िक फरक पारी खचि गरेको 
कारण देहार्अनसुार फरक परेको छ । न्शर्िक फरक पारी खचि गनुि ष्टवत्तीर् अनसुासनको उल्लंघन गनुि हो। 
अिाः उक्त रकम अतनर्तमि देन्खएको रु …… 

क्र स  खचिको व्र्होरा  खचि गनुिपने 
न्शर्िकको नाम  

खचि गरेको न्शर्िकको 
नाम  

खचि रकम 

1  पाररश्रतमक न्शर्िकवाट करार सेवाका ४ प्राष्टवतधक 
(इन्तजनर्रीङ) लाइ असोज सम्मको िलव भकु्तानी  

करार सेवा पारीश्रतमक कमिचारी 
४४९५६० 

2  करार सेवाका कमिचारीलाइ असार मष्टहनाको िलव भकु्तानी करार सेवा  पारीश्रतमक पदातधकारी ६९९४६१ 
 जम्मा   ११४९०२१  

 
 
 
 

११४९०२१ 

16  कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोन्जम स्थानीर् सेवा 
गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्बन्तध आधारभिू तसर्द्ाति र मापदण्ड संघीर् काननु 
बमोन्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोन्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा 
सतुबधा सम्बन्तध अतर् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोन्जम हनुे व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले 
कानून नबनाई र्ो बर्ि तनम्नानसुार प्रोत्साहन भत्ता खचि गरेको कारण आतथिक व्र्र्भार बढ्न गएको छ। 
कानूनमा भएको व्र्वस्थाको पालना गनुिपदिछ। 

 कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता अतिगिि प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि समेि ६ जनालाइ २ वटा सभाको  लातग 
आधा आधा मष्टहनाको िथा असारको लातग थप एक मष्टहनाको समेि कुल २६८४४५। भत्ता ददएको। 

कोरोना व्र्वस्थापनमा खष्टटएवापि भतन प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि समेि ९ जनालाइ एक मष्टहनाको िलव 
रु २४८३६०। भकु्तानी भएको छ। 

 

17  अध्र्क्ष र उपाध्र्क्षलाइ र्ािार्ाि सषु्टवधााः गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवर् सतमतिका सदस्र्ले पाउने 
सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ मा सवारी साधन उपलव्ध नगराउने पदातधकारीलाइ मार र्ािार्ाि सषु्टवधा 
उपलव्ध गराउने उल्लेख गरेकोमा कार्ािलर्ले अध्र्क्ष र उपाध्र्क्षलाइ समेि र्ािार्ाि सषु्टवधा उपलव्ध 
गराएको छ।कार्ािलर्ले देहार्अनसुार ८ मष्टहनाको र्ािार्ाि सषु्टवधा उपलव्ध गराएको देन्खएको छ। जस 
अनसुार अध्र्क्ष िथा उपाध्र्क्षलाइ र्ािार्ाि सषु्टवध वापि वाष्टर्िक रु ९६०००। को दरले रु रु १९२०००। 
भकु्तानी भएको छ। कार्ािलर्मा गाडी रहेको िथा आवश्र्किा अनसुार तनर्तमि रुपमा १ गाडी भाडामा 
समेि तलएको अवस्थामा र्ािार्ाि सषु्टवधा भतन रकम भकु्तानी ददन ुउन्चि देन्खएन। र्सरी दोहोरो पनेगरी 
भकु्तानी ददएको देन्खएको रु  

 
 
 
 
 
 
 

१९२००० 
18  आर्करमा ननफाइलरवाट खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ (४) मा रु एक लाख 

भतदा वढी रकमको खररद गदाि मौजदुा सून्चमा रहेका कम्िीमा ३ वटा सेवा प्रदार्कवाट तलन्खि रुपमा 
दरभाउपर वा प्रस्िाव माग गरी खररद गनुिपने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले ष्टवयाविु पोल ढुवानी गनिको लातग 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

पनेरु सप्लार्सि (स्थार्ी लेखा नं ६०१९२८६१९) लाइ भौ नं २० िथा ७९ वाट रु २२००००। भकु्तानी 
भएकोमा उक्त करदािा आ व २०७२।७३ देन्ख आर्कर नवझुाइ ननफाइलर रहेको देन्खतछ।मौजदुा 
सूचीमा राख्न कर चकु्ता प्रमाणपर चाष्टहनेमा मौजदुा सूचीनै नवनाइ िथा सनु्चकृि नगरी कर चकु्ता समेि 
नमागी ननफाइलर रहेको फमिलाइ भकु्तानी ददन ुउन्चि देन्खएन। र्सरी आर्कर नै नवझुाएका सँग खररद 
कारोवार गनुि अतनर्तमि देन्खएको रु  

 

 

 

 

 

२२०००० 

19  खचिका प्रमाण नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका प्रमाण सष्टहिको 
लेखा राख्नपुनेमा सामान खररद भएकोमा ष्टविरणको भपािइ िथा कामको सम्वतधमा कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन समेि 
पेश नभएकोले उक्त खचिको प्रमाण पेश गनुिपने रु  
भौ नं ष्टववरण  रकम  
२२३ रुवी साइकल सेतटरवाट २० थान मेन्शन खररद गरेकोमा ष्टविरणको भपािइ नभएको ३००५८० 

८९ जेष्ठ नागरीकलाइ सभेुच्छा इतडिीवाट कोररर्न तसरक खररद गरर ष्टविरण भएकोमा ष्टविरणको 
प्रमाण नभएको 

३८१९३८ 

१४७ ष्टप्रन्तसर्ा न्स्टल एण्ड आल्मतुनर्म फेष्टिकेटवाट सामान खररद गरेकोमा कार्िसम्पन्न नभएको  २००००० 

१४६ गोरखा कातलका कतस्रक्सन नेपाल प्रातलवाट तग्रलको कार्ि गरेकोमा कार्िसम्पन्न नभएको  २६०००० 

२५६ स्माटि टेक सोलसुनवाट रु १५००००। को रोड सफ्टवर्र खररद गरेकोमा दान्खला नभएको १७७००० 

३११ वडा नं ४ को सनुेम गरुुङले पाइप ष्टकचन सामान िथा पदाि आदद खररद गरेकोमा दान्खला 
प्रतिवदेन नभएको साथै जेतसवीले काम गरेको भतन वज्रपाणी तनमािण सेवालाइ रु ७९१२३। 
भकु्तानी भएकोमा प्राष्टवतधक मलु्र्ाकंन नभएको 

२८०००० 

जम्मा १५९९५१८  

 

 

१५९९५१८ 

20  तनव्र्ािजी व्र्ाज अनदुानाः कार्ािलर्ले भौ नं ९४ वाट ९ जनालाइ रु १ लाखको दरले रु ९ लाख ऋण 
ददएकोमा संझौिा िथा अतर् कागजाि पेश गरेको छैन।जसले गदाि रकम कष्टहले ष्टफिाि गनुिपने हो िथा 
समर्मा ष्टफिाि नगरेको अवस्थामा लाग्ने जररवाना के हो एष्टकन भएको छैन।उक्त ऋणको सम्वतधमा कार्िष्टवतध 
समेि पेश गरेको छैन। अिाः खचिका प्रमाण पेश गनुिपने साथै समर् पगुेको भए उक्त उक्त रकम असलु 
गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

९००००० 

21  कार्ािलर्को काम उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गराएकोाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा 
तमिव्र्र्ी, गणुस्िरीर्, रोजगारी शृ्रजना गने िथा ददगोपना हनुे भएमा त्र्स्िा आर्ोजना उपभोक्ता सतमतिमाफि ि 
गराउन सष्टकने उल्लेख छ । साथै साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता 
सतमतिमाफि ि गराएको कामको स्वातमत्व लाभग्राही समदुार्लाई नै हस्िातिरण गनुिपने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले 
वडा नं ५ को कार्ािलर् ममिि संभारको काम वडा कार्ािलर् ममिि सम्भार नामक उपभोक्ता सतमति गठन 
गरी भौ नं २२० वाट रु २८८०००। भकु्तानी गरेको छ। उपभोक्ता सतमतिले गने कार्ि लाभ प्राि गने र 
ददगोपना आउने र्ोजनाको कार्ि गनि ददनपुनेमा हस्िातिरण नहनुे र अतनवार्ि रुपमा कार्ािलर्ले नै गनुिपने 
कार्िहरु उपभोक्ता सतमति माफि ि गराएको पाइर्ो । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको प्रतिकुल हनुे गरी 
लाभग्राही समदुार् माफि ि कार्ि गराउन ुअतनर्तमि देन्खएको रु   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२८८००० 

22  कर कट्टी कम गरेकोाः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा सेवाशलु्कको भकु्तानीमा १५ प्रतिशिले 
भकु्तानीमा कर कट्टी गनुिपने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले हलकुा सवारी चालक िातलमको लातग तर् ुअक्सफोडि 
मोटर ड्राइतभङ रेतनङ सेतटरलाइ भौ नं ७६ वाट रु ४९५०००। भकु्तानी ददएकोमा सो को १५ प्रतिशि 
कर कट्टा गनुिपनेमा रु ७४२५। मार कर कट्टा गरेको िथा भौ नं २८९ वाट १८ जनालाइ पनुाः ड्राइतभङ 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

तसकाइ रु ३०६०००। भकु्तानी गरेकोमा रु ४५९०। मार कर कट्टी गरेकोले वाँकी रकम असलु गनुिपने 
रु  

१०८१३५ 

23  खचिको प्रर्ोजन नखलुाएकोाः पवुािधार साझेदारी अतिगिि भौ नं ७ वाट गंगा वहादरु घलेलाइ रु ३६००००। 
भकु्तानी जसमा ष्टप तड इतटर प्राइजेजवाट तसतसष्टटतभको लातग मोतनटर लगार्िमा रु ९४०००। खचि साथै 
अतर् खचि गरेकोमा सोझै पाटीलाइ भकु्तानी नगरी व्र्न्क्तलाइ ददएको देन्खतछ। साथै राष्टिर् पररचर्पर 
कार्िक्रम अतिगिि गंगा वहादरु घलेलाइ रु ८५०००। भकु्तानी ददएकोमा मोवाइलमा ररचाजि गरेको भतन 
ष्टवल रहेको देन्खतछ। कसको मोवाइलमा कुन प्रर्ोजनको लातग रकम राखेको हो खलु्दैन। र्स सम्वतधमा 
छलफल गदाि कार्ािलर्ले कार्ािलर् प्रर्ोजनको लातग सतचारमा मोवाइल प्रर्ोग हनुे हदुा सो को ररचाजि काडि 
पदातधकारी िथा कमिचारीलाइ मोवाइल वैंष्टकङवाट पठाइएको जनाएको छ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

24  काननुी आधार वेगर भकु्तानीाः भकु्तानी दददा काननुी आधार तभर रही भकु्तानी ददनपुदिछ। कार्ािलर्ले मालपोि 
असलुी लगि उिार गनिको लातग कुल ष्टकत्ता संखर्ा जम्मा १६२२१ को रु ३। को दरले रु ४८६६३। 
खचि भएको भतन भौ नं ६७ वाट गंगा वहादरु घलेलाइ भकु्तानी भएकोमा उक्त भकु्तानीको काननुी आधार 
छैन। भकु्तानी ददन पाउन ेभए सो को आधार पेश गनुिपदिछ। र्स सम्वतधमा छलफल गदाि कार्ािलर्को 
जग्गा एष्टकन गनिको लातग काम गराएवापि खाजामा खचि हनुे गरी िथा ज्र्ालाको रुपमा उक्त रकम उपलव्ध 
गराएको जानकारी गराएको छ।  

 

25  ष्टविरण नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका प्रमाण सष्टहिको लेखा 
राख्नपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले जेष्ठ नागरीकलाइ तसरक ष्टविरणको लातग रु २८००। को दरले ३० थान 
फाइवर तसरक खररद गरेकोमा गंगा वहादरु घलेलाइ भकु्तानी गरेको छ। साविजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ मा रु २० हजार भतदा वढीको खररद गदाि मलु्र् अतभवदृद्द करमा दिाि भएकोसँग वाट खररद गनुिपनेमा 
दिाि नभएकोसँग खररद गरेको देन्खतछ भने उक्त सामान खररद गरी ल्र्ाउन मार गाडीभाडामा रु १६०००। 
भकु्तानी गरेको छ। साथै तसरक खररद गरेकोमा जेष्ठ नागरीकलाइ ष्टविरण नभएकोले भपािइ पेश गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८४००० 

26  सक्कल ष्टवल नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका प्रमाण सष्टहिको लेखा 
राख्नपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले सष्टवन आटिसलाइ भौ नं १९० वाट रु ५५४२६। भकु्तानी गरेकोमा सक्कल 
ष्टवल नभएकोले सो को प्रमाण पेश गनुिपने रु  

 

 

 

५५४२६ 

27  औन्चत्र् नखलुाइ भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका प्रमाण सष्टहिको 
लेखा राख्नपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले भौ नं ३०७ वाट पसु्िक िथा सामग्री खररदमा रु ४६०००। 
इतधनमा रु १६५०००। सरसफाइमा रु ११५०००। िथा कमिचारी िातलम न्शर्िकवाट नागररक वडापर 
सम्वतधी सचुना प्रकाशन वापि रु ११७०००। एकमिु रुपमा कार्ािलर्ले चतर कुमार वरामलाइ भकु्तानी 
गरेको छ। जसमा देन्खएका व्र्होराहरु देहार्अनसुार छन:् 

 

27.1  ष्टवतभन्न कामको लातग रु ४४३०००। खचि गरेकोमा ष्टवल मार संलग्न छ। दान्खला प्रतिवेदन छैन भन े
प्रर्ोजन समेि खलु्दैन।इतधनवापि १३५३ तल तडजेलको रु १६५०००। खचि भएकोमा सवारी लग वकु 
छैन भने भकु्तानीको आधार खलु्दैन। फरक फरक काम भएकोमा एकमिु रुपमा एक व्र्न्क्तलाइ रकम 
भकु्तानी गनुि समेि तनर्मसंगि देन्खएन।  
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

27.2  कमिचारी िातलम न्शर्िकवाट नागररक वडापर सेवा सम्वतधी सचुना प्रकाशन गरेवापि मअुकरमा दिाि 
नभएकालाइ सचुना प्रकाशन वापि रु ११७०००। भकु्तानी गरेकोमा आर्कर ऐन अनसुार कट्टा गनुिपने १५ 
प्रतिशि कर नकाटी १।५ प्रन्शशि मार कट्टा गरेकोले नपगु रकम असलु गनुिपने रु  

 

 

१५७९५ 

28  आधार वेगर खचिाः सरकारी रकम खचि गदाि प्रर्ोजन खलुाइ औन्चत्र्िा तसद्द हनुे गरी कानूनी आधार खलुाइ 
खचि गनुिपदिछ। साथै खचिमा तमिव्र्र्ीिा कार्म गने सम्वतधी नीतिगि मागिदशिन २०७५ अनसुार खचि गदाि 
कम खचिमा वढी उत्पादकत्व हातसल हनुे ष्टकतसमले खचि गनुिपदिछ।िर र्स कार्ािलर्ले उक्त आधार वेगर 
खचि गरेको देन्खतछ। आधार वेगर खचि गरेका केही उदाहरणहरु देहार्अनसुार छन ्: 

 भौ नं ३०५ वाट इतफोटेक कलेज अफ हाडिवर्र इन्तजनर्रीङ प्रातललाइ इलेक्रोतनक्स सामान ममिि 
गरेको भतन रु १९५०००। भकु्तानी गरेकोमा के कति सामान ममिि गनुिपने हो उक्त सामानको 
लागि अनमुान िर्ार गरेको छैन।जसले साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीमा रु १ लाख भतदा 
वढीको खररदमा लागि अनमुान िर्ार गनुिपने काननुको पालना भएको देन्खदैन। उक्त सामान मध्रे् 
हाडि तडष्क समेि ममिि गरेकोमा आवश्र्किा पष्टहचान गरेको देन्खएन। 

 भौ नं ३०४ वाट र्ाम वहादरु सनुारलाइ रु १८००००। भकु्तानी गरेकोमा मनास्ल ुइतटरप्राइजेजका 
सामातर् ष्टवल मार प्रर्ोग गरेको देन्खतछ। कर ष्टवजक माग नगरी सामान खररद गनुि उन्चि देन्खएन 
भने लगवकु समेि नराखेकोले र्समा सधुार गनुिपदिछ। 

 भौ नं २७६ वाट ष्टवन्शि व्र्न्क्तलाइ खाजा खाना खवुाएको भतन गंगा वहादरु घलेलाइ रु 
१५३८२५। भकु्तानी भएकोमा सोझै होटललाइ भकु्तानी नददएको, होटलले वझेुको प्रमाण संलग्न 
गरेको छैन।   

 

29  स्वास्थर् चालू  
सोझै खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा रु ५ लाख भतदा वढीका सामान 
खररद गदाि न्शलवतदी दरभाउपरको माध्र्मवाट खररद गनुिपने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले भौ नं १३ तमति 
२०७६।१२।२७ वाट रु ११९८५८९। का और्धीहरु खररद गरी न्चराग फामेशीलाइ भकु्तानी गरेकोमा 
सोझै खररद गरेको., और्धीमा र्ही न्जल्लाको गण्डकी गाउँपातलकाले न्शलवतदी दरभाउपरको माध्र्मवाट 
प्रतिस्पधाित्मक िवरले खररद गदाि लागि अनमुानको झण्डै ७० प्रतिशि घटीमा और्धी आएकोमा सोझै खररद 
गरेको कारण खचिमा वदृद्द हनु पगुेको छ। र्सरी प्रतिस्पधाि वेगर और्धी खररद गनुि अतनर्तमि देन्खएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११९८५८९ 

30  वढी दरमा खररदाः कार्ािलर्ले भौ नं ४२ वाट श्री प्रमे प्रकाश आर सी लाइ ष्टवतभन्न ष्टवरुवा खररद िथा 
ढुवानीको लातग रु १९९४२५। भकु्तानी गरेको छ। जसमा श्री जानकी फलफुल नसिरी िथा वागवानी 
फमिवाट रु ८१७८१२। को कागिी, तलन्च, आपँ र केराको ष्टवरुवा खररद गरेको छ भने रु ६२०९४। 
ढुवानीमा खचि गरेको छ। जसमा देहार्अनसुार खररद गरेकोमा नेपाल सरकारले तमति २०७६।६।६ मा 
राजपरमा सचुना प्रकाशन गरी कार्म गरेको मलु्र् भतदा वढी हनुे गरी देहार्अनसुार भकु्तानी गरेको छ। 
िोकेभतदा वढी हनुेगरी भकु्तानी गरेको रकम असलु गनुिपने रु  

ष्टववरण 
ष्टवरुवाको 
संखर्ा 

खररदको 
दर खररद मलु्र् खररद 

गनुिपने दर  
भकु्तानी ददनपुने 
रकम 

वढी 
भकु्तानी  

कागिी पोतलव्र्ाग २००० ४० 80000 ३२.५ ६५००० १५००० 
एभोकाडो ७०५ 170 119850 100 ७०५०० ४९३५० 

     जम्मा ६४३५० 
   ५० प्रतिशि कृर्कको र्ोगदान रकम 32175 

 
 
 
 
 

32175 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

   कार्ािलर्वाट वढी भकु्तानी भएको रकम 32175  
31  वढी भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ मा प्राष्टवतधक नापजाँचका आधारमा 

मार रकम भकु्तानी ददनपुने उल्लेख भएकोमा झो प ुिफि  वाहनुवेशी झो प ुमा रु १ लाख भकु्तानी भएको 
मध्रे् रु  ९८३९० भकु्तानी हनुपुने देन्खएकोले रु १६१०। वढी भकु्तानी भएकोले असलु गनुिपने रु  

 

 

१६१० 

32  झोलुंग ेपलु िफि    
लागिको बाडफाडँाः झोलङु्गे पलु क्षेरगि कार्िक्रम तनदेन्शका, २०६६ को पररच्छेद ९ को बदुाँ नं. ९.७ मा 
झोलङु्गे पलु क्षेरगि कार्िक्रम अतिगिि संचातलि कर्िक्रमको लातग सरोकारवालाहरुको कूल लागिमा (ल्ा 
र वलु्डग तग्रप्स समेि) छोटोिररको नर्ाँ तनमािणमा नेपाल सरकार क्षेरगि कार्िक्रमको ९२ प्रतिशि, सम्वन्तधि 
पातलकाको ६ प्रतिशि र समदुार्को र्ोगदान बढीमा २ प्रतिशि गरी १०० प्रतिशि लागि व्र्होनुि पने 
उल्लेख छ । पातलकाले र्स आ.व. मा देहार्का छोटोिररको  झोलङु्गे पलु तनमािण गरेकोमा संझौिामा 
पातलकाको समपरुक कोर्बाट ६ प्रतिशि रकम व्र्होने भतनएिा पतन तनम्न पलु तनमािणमा संझौिा बमोन्जमको 
६ प्रतिशि रकम समपरुक कोर्वाट खचि नगरी संन्घर् कार्िक्रमवाट नै खचि भएको पाइर्ो । र्सरी खचि 
भएको रकम अतनर्तमि भएको रु...... 
क्र.स. योजनाको नाम यस वर्षको भुक्तानी  हालसम्मको कुल 

काम 
गा.पा.को ६ प्रतिशिले हुने रकम  

१ आपँजरा झो प ुतनमािण ७२४००० पेश्की ४३४४० 
२ वाह्रमलेु स्िलु खोला झो प ुतनमािण ९५८६३६ १६३३६३६ ९८०१८ 
३ डुँडे ढोडेनीवेशी झो प ुतनमािण ८७६३१९ ९१६३१९ ५४९७९ 
4 चनुडाडाँ काफलडाडाँ झो प ुतनमािण ९६६००० ९९१५१९ ५९४९१ 
5 परुानो घटे्टखोला झो प ुतनमािण ७००००० ७४०१७७ ४४४११ 

6 
झो प ुको लातग इतटरटेक प्रातलवाट 
न्स्टल पाटिस खररद 

२२८८९७० ३२०१७९९ १९२१०८ 

  ६५१३९२५ ७४८३४५० ४९२४४७  

 
 
 
 
 
 
 
 

४९२४४७ 

33  पवुािधार साझेदारी िफि ाः  
कर कट्टी नगरेकोाः आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८८ िथा ८९ मा भकु्तानीमा कर कट्टी गनुिपने उल्लेख 
छ। कार्ािलर्ले भौ नं १वाट होमापे थोपो र्छ्योतलङ वौद्द िामाङ समाजलाइ कुल काम रु १११५२३०। 
मध्रे् रु ९४६४७५। भकु्तानी गरेकोमा रु २६५०००। को ढुवानीको २।५ प्रतिशि रकमले हनुे कर रु 
६६२५।, रु ३१७८५७। को सामान खररद गरेकोमा सो मा लाग्ने कर रु ४२१९। िथा सामान्जक 
सरुक्षा कर रु ५३२४। कट्टा नगरी भकु्तानी भएकोले कर रकम असलु गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

१६१६८ 

34  मातनसको प्रर्ोग गरी भकु्तानीाः पवुािधार साझेदारी अतिगिि कार्ािलर्ले होमापे थोपो र्छ्योतलङ वौद्द िामाङ 
समाजलाइ कुल काम रु १११५२३०। मध्रे् रु ९४६४७५। भकु्तानी गरेको छ।जसमा लागि अनमुान 
िर्ार गदाि माटो खन्ने कामको लातग मेन्शन प्रर्ोग गने गरी प्रति घनतमटर रु ८३।८४ दर कार्म गरेकोमा 
पतछ कार्िसम्पन्न हदुा उक्त प्रतिवेदनमा मातनसले खनेको उल्लेख गरी प्रति घन तमटर  रु ३९६। को दरले 
भकु्तानी गदाि कुल ४२१।६१ घन तमटर माटो काट्ने कार्िमा प्रति घ मी फरक रु ३१२।१६ को दरले 
रु १३१६१०। वढी व्र्र्भार परेको छ। लागि अनमुान िर्ार गदाि मेन्शन पगु्ने हदुा मेन्शनको दर प्रर्ोग 
गरेकोमा कार्िसम्पन्न हदुा मेन्शनको प्रर्ोग नगरी मातनसको प्रर्ोग गनुि उन्चि देन्खएन। त्र्सैले र्स काममा 
उपभोक्ताको अंश १५।१३ प्रतिशि कट्टा गरी वाँकी रकम असलु गनुिपने रु  
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35  फमिवकि मा वढी भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा तनमािण कार्िको स्वकृि 
नम्सि वमोन्जम लागि अनमुान िर्ार गनुिपने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले तमलन सामदुाष्टर्क वहउुद्देन्श्र्र् भवनको 
लातग भौ नं २ वाट रु ९६००००। भकु्तानी गरेको छ। जसमा फमिवकि को लातग ०।०७५ को पररमाणको 
दरले काठ लाग्ने अनमुान गरेकोमा ०।०६५७५ को पररमाणको दरले काठ लाग्ने हदुा प्रति वगि तमटर रु 
६१।१ को दरले फरक परेकोमा कुल फमिवकि को कार्ि २४२।१८ वगि तमटर भएकोमा कुल रु १४७९७। 
फरक परेकोले वढी भकु्तानी भएको देन्खर्ो। उक्त रकम असलु गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४७९७ 

36  कार्िष्टवतध ष्टवपरीि खचिाः स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६ 
को बुँदा नं.८(२) मा सामग्री खररद गरी ष्टविरण गनि, गैर सरकारी संस्था वा सहकारी संस्था माफि ि आर्ोजना 
कार्ाितवर्न गनि र भौतिक पूवािधार ष्टवकास बाहेक अतर् प्रकृतिका आर्ोजना छनौट गनि नपाईने व्र्वस्था 
रहेको छ । स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार सामदुाष्टर्क पसु्िकालर् िथा साविजतनक शौचालर् तनमािणको लातग 
वजेट ष्टवतनर्ोजन गरेकोमा भौ नं ३ वाट रु ९६००००। भकु्तानी भएको छ। तनर्मावलीमा भौतिक पूवािधार 
ष्टवकास बाहेक अतर् प्रकृतिका काम गनि नहनुे उल्लेख भएकोमा  उक्त कामतभर रु १२८०००। को 
फतनिचर खररद गरेको छ साथै पदाि, स्टेशनरी, ष्टवजलुी, डिष्टवन िथा पसु्िक आदद समेि खररदमा कुल रु 
३५८७४२। खचि गरेकोले उक्त खररदको कार्ि तनमर्ावलीमा भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि रहेको देन्खर्ो। 
तनर्ममा भएको व्र्वस्था ष्टवपरीि कार्िक्रम छनोट गरी खचि गरेको अतनर्तमि देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३५८७४२ 

37  वष्टढ भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका प्रमाण सष्टहिको लेखा राख्नपुने 
उल्लेख छ। तनमािण व्र्वसार्ीसँग गरेको संझौिामा प्रोतभजनल सम अतिगििको भकु्तानी दददा ष्टवल ष्टवजकका 
आधारमा भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था हनुेमा कार्ािलर्ले पवुािधार ष्टवकास साझेदारी अतिगिि भौ नं ६ वाट प्रगति 
तनमािण सेवालाइ कुलगाउँ पोखरी वारपाक सडकको लातग प्रोतभजनल सम अतिगिि वीमामा रु ६००००। 
राखी भकु्तानी ददएकोमा रु २११२३। का मार ष्टवजक पेश भएको देन्खएकोले ष्टवल ष्टवजक वेगरको  रकम 
वढी भकु्तानी गरेकोले उक्त रकम असलु गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

४६६७७ 

38  वढी भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राहीले 
गनुिपने र्ोगदान समेि राखी संझौिा गरी कार्ि गनुिपने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले देहार्को कामको लातग 
देहार्अनसुार संझौिा गरेकोमा कार्िसम्पन्न हदुा आनपुातिक कट्टी नगरी परैु भकु्तानी ददएको देन्खर्ो । 
संझौिाको अनपुािमा वढी भकु्तानी ददएको रकम असलु गनुिपने रु ... 
उपभोक्ता 
सशमनतको नाम 

सुंझौता 
अनसुारको 
कुल काम 

कायााल
यको 
योगदान 
हुने 
रकम  

कायाालयको 
योगदानको 
प्रनतशत 

कायासम्पन्त्न 
भएको कुल 
रकम 

सुंझौता 
अनसुार 
हुनपुने 
भुक्तानी 

भुक्तानी 
भएको रकम  

र्ढी भुक्तानी 
भएको रकम 

परु्ााधार वर्कास साझेदारी अन्त्तगात       

कुलगाउाँ पोखरी 
स्नान मान्त्रे 
सडक नन उ स २०४१९०२ 

१९२५००
० 94.27 1340360 1263622 1340360 76738 

चापानी शलजफ्िङ 
खा पा योिना ११६२०३९ ९६०००० 82.61 ६१११४५ 504888 ६१११४५ 106257 

सामातजक तवकास मन्त्रालय अन्त्िगषि      
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

गाउाँपाशलका 
स्तरीय खेलकुद 
मैदान उ स २१२४०२० 

१९२०००
० 90.39 १७६८०९८ 1598266 १७६३२०६ 164940 

      जम्मा  347935  
39  इट्टा खररदाः सामान्जक ष्टवकास मतरालर् को बजेट अतिगिि गंगा वहादरु घलेले रु ८००००। लतग तर् ु

िदशि हाडिवर्रवाट ७५०० थान इट्टा खररद गरेकोमा उक्त इट्टाको प्रर्ोजन के हो खलुाएको छैन। उक्त 
इट्टा प्रर्ोगमा आएको भतन कार्ािलर्ले अतभलेख राखेको छैन। कार्ािलर्ले कार्ािलर् प्रर्ोजनमा उक्त इट्टा 
प्रर्ोग भएको जनाएको छ। िर कामको पषु्ट्याइ राखेको छैन। र्समा सधुार गनुिपदिछ। 

 

40  न्शक्षा चालाुः  
समानीकरण अनदुानबाट न्शक्षकको िलब भत्ता – अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ 
ले स्थानीर् िहलाई सशिि अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ ।पातलकाले स्वीकृि दरबतदीतभर नपरेका 
एवं ष्टवयावालर्ले गि ष्टवगिदेन्ख नै आतिररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका न्शक्षकलाई ष्टवत्तीर् समानीकरण 
अनदुानबाट देहार्का ष्टवयावालर्लाइ न्शक्षक दरवतदी पर्ािि नभएको भतन िलवको लातग रकम तनकासा गरेको 
पाईर्ो । आवश्र्क भए दरवतदी स्वीकृि गने िफि  पहल गनुिपनेमा दरवतदीतभर नपरेका न्शक्षकहरुको लातग 
िलव भत्ता ददने गरी अनदुान ददएको देन्खर्ो।  र्स्िो प्रवनृ्त्तमा तनर्तरण गररन ुपदिछ। अि काननु ष्टवपररिको 
र्स्िो भकु्तानी ददने कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ। 

भौ नं ष्टववरण  रकम 
९ कुल १८ ष्टवयावालर्का २६ तनजी श्रोिका न्शक्षकको िलव भत्ता भकु्तानी  २३२०००० 
१८ कक्षा ११ र १२ का ष्टवयावालर्लाइ अनदुान  ८००००० 
२० ६ ष्टवयावालर्का तनजी श्रोिका न्शक्षकको िलव अनदुान  ३००००० 
२१ तनजी श्रोिका न्शक्षकलाइ िलव भकु्तानी  १५१०००० 
२२ शैन्क्षक सदुृष्टढकरण अनदुान अतिगिि शैलपरुी माष्टवलाइ ३ जना तनजी 

न्शक्षकको िलवको लातग अनदुान  
३२४००० 

 जम्मा  ५२५४०००  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41  सष्टक्रर् न्शक्षक तसकाइ िातलमाः िातलम कार्िक्रम सतचालन गदाि अथि मतरालर्को कार्ि सतचालन तनदेन्शका 
, २०७५ अनसुार खचि गनुिपदिछ। कार्ािलर्ले भौ नं १० वाट सष्टक्रर् न्शक्षक तसकाइको िातलममा २ ठाउमा 
५/५ ददन िातलम भइ तभम कुमार शे्रष्ठको पेश्की फर्छ्यौट भएकोमा रु ६ लाख खचि गरेकोमा देहार्अनसुार 
खचि गरेको छ। उक्त खचि गदाि कार्िसतचालन तनदेन्शका भतदा देहार्अनसुार वढी खचि गरेको देन्खतछ। र्स 
सम्वतधमा कार्ािलर्ले एष्टकन गरी वढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने रु  
ष्टववरण खचि भएको 

रकम 

हनुपुने रकम  वढी खचि 

सहभातगिा भत्ता वापि ८२ जनालाइ ५ ददनको रु ५००। को दरले २०५०००। 
भकु्तानी गरेकोमा तनदेन्शका अनसुार सहभातगिा भत्ता वापि भकु्तानी ददन नतमल्न ेसाथै 
सहभातगलाइ आिे जािे वापि २ ददन भतदा जतिसकैु वढी भएिापतन रु ५००। मार 
ददने उल्लेख भएकोले वढी भकु्तानी  

२०५००० ४१००० १६४००० 

तनदेन्शका अनसुार िातलमको नस्सिमा स्थलगि प्राष्टवतधक परामशिदािालाइ दैतनक रु 
३००। को दरले भत्ता ददन तमल्न ेव्र्वस्था रहेकोमा कार्ािलर्ले सहन्जकरण खचि ११३००० ३०००० ८३००० 

 
 
 
 
 

२४७००० 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

भनेर (प्रन्शक्षक भत्ता वाहेक) लनिसि फे्रतड शैन्क्षक सामग्री उयावोगलाइ रु ११३०००। 
भकु्तानी (तनज फमिवाट रु ६५११६ को सामग्री समेि खररद) 
जम्मा  ३१८००० ७१००० २४७०००  

42  गाउँपातलका पजुीगिाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमतिले गरेका 
कामको ष्टवल भपािइ पेश गनुिपने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर लाग्ने गरी लागि अनमुान 
िर्ार गरी भकु्तानी ददएका देहार्का काममा ष्टवजक पेश गदाि कम मलु्र्का कर ष्टवजक पेश भएकोले ष्टवजक 
भतदा वढी मलु्र् अतभवदृद्द कर भकु्तानी भएको देन्खर्ो। वढी मलु्र् अतभवदृद्द कर भकु्तानी भएको देहार्को 
रकम असलु गनुिपने रु  
भौ नं  कामको ष्टववरण  काम अनसुार भकु्तानी भएको 

मअुकर  
ष्टवल अनसुार पेश 
भएको मअुकर 

वढी भकु्तानी  

३२४ तसिा गफुा स्वारा हुँदै खाचोक भतज्र्ाङ जोडने 
सडक स्िरोन्निी 

८७३७४ ७४२०९ १३१६५ 

३३० उल्टे डाडा गाउँ पाल्ख ुसडक स्िरोन्निी  १२३१४२ ११०३६१ १२७८१ 

३३६ ग्र्ाजी रािमाटे वालकौरी खाचोक स्िरोन्निी १६९४५५ १६२५८१ ६८७४ 

 जम्मााः  ३७९९७१ ३४७१५१ ३२८२०  

 
 
 
 
 

३२८२० 

43  कमिचारीलाइ भकु्तानीाः आतथिक वर्ि २०७६।७७ को वजेट वक्तव्र्को वदुा नं २३८ मा सरकारी तनकार्वाट 
नागरीकलाइ प्रदान गररने आतथिक सषु्टवधा लगार्ि सवै प्रकारको भकु्तानी वैंक खािा माफि ि हनुे व्र्वस्था 
गररएकोमा कार्ािलर्ले सामान्जक सरुक्षा भत्ता वैंक वाट भकु्तानी नगरेको िथा अतर् भकु्तानी पतन पेश्की ददइ 
कमिचारी माफि ि गरेको छ। र्समा सधुार गनुिपदिछ। पटक पटक एउटै व्र्न्क्तलाइ पेश्की िथा सोधभनाि 
भकु्तानी भएको रकम देहार्अनसुार रहेको छाः   

तस.नं. गो. भौ. न. तमति ष्टववरण भकु्तानी रकम 
१ १७ ०६/२९/२०७६ राहि रकम भकु्तातन ८५,००० 
२ २९ ०७/१४/२०७६ इतधन ममिि िथा कार्ािलर् समान को भ ु ३७,४६४ 
३ ३४ ०७/१५/२०७६ दैतनक भ्रमण भत्ता भ ु ५९,००० 
४ ३९ ०७/१५/२०७६ वडा सन्चवहरुलाइ अतभमनु्खकरणा १५,७०० 
५ ४० ०७/१५/२०७६ ष्टवष्टवध भ ुसमबतधमा ८८,४४० 
६ ४१ ०७/१५/२०७६ संचार खचि िथा इतधन ममिि खचि भ ु ३०,००० 
७ ४९ ०८/०२/२०७६ अनगुमन मलु्र्ाङकन खचि भ ु ३७,१०० 

८ ५८ ०८/०३/२०७६ 
जातल ढुवानी नवीकरण ष्टवमा अपाङग पररचर् पर ष्टविरण दशै मेला तरपाल 
खररदक ुो भ ु

१,२५,५०० 

९ ६४ ०८/१०/२०७६ कार्ािलर् समान को भ ुगररएको लेखा १७,७६५ 
१० ६६ ०८/१०/२०७६ इतटरनेट रकम भ ु ५९,९९० 
११ ६७ ०८/१०/२०७६ सौरपानी को मालपोट ष्टकत्ता उिार खचि भ ु ४८,१७७ 
१२ ७४ ०८/१०/२०७६ ष्टवष्टवध भकु्तानी १,६७,००० 
१३ ७७ ०८/१२/२०७६ ष्टवमा बापिको रकम भ ु ११,७४६ 
१४ ८८ ०९/१६/२०७६ न्ुवष्टवध खचि भ ु ७०,६२५ 
१५ ९६ ०९/१६/२०७६ कार्ािलर् समानको भ ु १५,९५० 
१६ ११५ १०/०२/२०७६ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रम अतिगरि तसरक ष्टविरण गररएको खचि ९७,१४० 
१७ १२४ १०/१४/२०७६ सभा भत्ता ष्टविरण खचि भ ु १,३९,८०० 
१८ १४० १०/२५/२०७६ ष्टहउदे गाउ सभा टेतट िथा कुसी भाड ँिथा स्टेशनरी खचि भ ु ४४,५४३ 
१९ १४४ १०/२६/२०७६ कार्ािलर् ष्टवतभन्न भकु्तानीहरु ददइएको लेखा १,८२,३३२ 
२० १६४ ११/२३/२०७६ उदार राहि खचि िथा मसल्नद खचि भकु्तानी गररकएको लेखा ५८,२२५ 
२१ १८१ १२/२७/२०७६ ष्टवष्टवध खचि भकु्तानी गररएको लेखा १,६६,६९३ 
२२ १९७ ०१/२३/२०७७ संचार िथा मसलतद खचि भकुिानी गररएको लेखा ९१,१५० 
२३ २२७ ०२/२२/२०७७ इतधन िथा कार्ािलर् समान ६७,७१६ 
२४ २३४ ०२/२२/२०७७ अष्टफसको मोटरसाइकल नतबकरण िथा तबमा भकु्तातन ददएको लेखा २२,६३२ 
२५ १८२ ०३/०१/२०७७ छािा रेनकोट िथा अतर् ममिि खचि भकु्तानी गररएको लेखा ७३,४८१ 
२६ २५६ ०३/११/२०७७ सेवा परामशिबाट सवे खचि भकु्तानी गररएको लेखा १,७४,६५१ 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२७ २५७ ०३/११/२०७७ गाउ सभा भत्ता िथा खाना खाजा खचि भकु्तानी गररएको लेखा १,९२,६८४ 

२८ २६७ ०३/१३/२०७७ 
इमेल इतटरनेटको पैसा भकु्तानी हनु नसकी चाल ुखािामा जम्मा भएकोले पनु 
चेक जारी गररएको लेखा 

४६,८०३ 

२९ २७६ ०३/२३/२०७७ ष्टवन्शि व्र्न्क्तहरुको खाना िथा खाजा खचि १,५१,५१८ 
३० २९० ०३/२४/२०७७ कतटेतजेतसीबाट ष्टवष्टवध सामाग्री भकु्तानी गररएको लेखा १,१५,८१७ 
३१ ३२४ ०३/३१/२०७७ कार्ािलर् समान भ ु ५३,००० 
३२ ३२५ ०३/३१/२०७७ िातलम िथा ष्टविरण ४६,००० 
३३ ३२६ ०३/३१/२०७७ िातलम िथा तर्ार्ीक सतमति खचि भकु्तातन १,१२,००० 
   गंगा बहादरु घलेलाइ भकु्तानी जम्मा २७,०५,६४२ 
१ ७ १०/२८/२०७६ पशसेुवा शाखा खररद िथाष्टविरण ७,०५,१९० 
२ ३५ १०/२८/२०७६ ओर्धी खररद भ ु १,४२,८२५ 
३ ३९ ०३/२९/२०७७ भ्र्ान्क्सन भकु्तानी ७८,३०७ 
४ ४० ०३/२९/२०७७ बंगरु पाठा पाठी अनदुान भकु्तानी २,३९,६०७ 
५ ४१ ०३/२९/२०७७ बोर्सि बोका अनदुान भकु्तानी २,४२,१०० 
६ ३१० ०३/३०/२०७७ ष्टवश्वनाथ गौिमको िलब भत्ता भकु्तातन गररएको लेखा ३,४२,४५४ 
७ ४६ ०३/३१/२०७७ डालेघास १,३६,२०० 
८ ४७ ०३/३१/२०७७ रागा खररद भकु्तातन गररएको लेखा १,६१,६०० 
   ष्टवश्वनाथ गौिमलाइ भकु्तानी जम्मा २०,४८,२८३ 
१ ३२ ०७/१४/२०७६ वडा व्र्वस्थापान खचि भकु्तानी गररएको लेखा १,७९,७१८ 
२ ३४ ०७/१५/२०७६ दैतनक भ्रमण भत्ता भ ु ४६,५०० 
३ २१ १०/२५/२०७६ कट्टी भएका रकमहरु बैक दान्खला गररएको । १,५४,००० 
४ १५७ ११/२२/२०७६ वडा कार्ािलर् व्र्वस्थापन खचि १ २ को भकु्तानी ददइएको लेखा १,५७,२०२ 
५ २४२ ०२/२८/२०७७ प्रेम ढकाल स्मतृि कप फुटवल मा खचि भएको भकु्तानी ३९,५०० 
६ २५३ ०३/११/२०७७ वडँु ा कार्ािलर् व्र्वसथापन र भ्रमण खचि भकु्तानी गररएको लेखा १,०३,९०० 
७ ३०२ ०३/३०/२०७७ वडा भैपरी खचि िथा खेलकुद खचि १,९४,३५० 
   जीि कुमारी घलेलाइ भकु्तानी जम्मा ८,७५,१७० 
१ ९ ०७/१४/२०७६ आर्धी ढुवानी िथा ररप्र्ाष्टकङ गदािको खचि भ ु २०,१०० 
२ १० ०७/१४/२०७६ बाष्टर्िक सतमक्षाा बापिको रकम भ ुगररएको ४७,२५० 
३ ३३ ०७/१४/२०७६ इतधन िथा दैतनक भ्रमण भत्ता भ ुगररएको लेखा २१,०५२ 
४ १६ ०८/१५/२०७६ कार्िक्रम खचि भ ु १५,१०३ 
५ १७ ०८/१५/२०७६ क्षर्रोग सतमक्षा २२,२७७ 
६ १९ ०९/१६/२०७६ नसने रोग सम्बतधी गोष्ठी ५९,१६० 
७ २१ ०९/१६/२०७६ गाउपातलका स्िररर् बैठक खचि भ ु ५८,७७५ 
८ ५ ०९/२५/२०७६ न्शष्टवर सहर्ोग खरच भकु ८८,०३३ 
९ ३१ १०/०२/२०७६ ररप्र्ाष्टकङ खचि भ ु ९,४८५ 
१० ११७ १०/०२/२०७६ ष्टवतभन्न भ ु ६,४८९ 
११ ७ १०/२०/२०७६ नसने रोग सम्बतधी न्शक्षा बापि मोदराजलाइ भकु्तानी ददइएको लेखा ७०,४०० 
१२ ८ १०/२०/२०७६ मोदराज भट्टलाइ भ ु ६२,२६६ 
१३ ३२ १०/२५/२०७६ सेनेटरी प्र्ाड िथा स्वास्थर् आजार खररद भकु्तानी गररएको लेखा ६६,५५० 
१४ १३४ १०/२५/२०७६ अनगुमन िथा इतधन खचि भकु्तानी गररएको लेखा १७,७३० 
१५ ४५ १२/०२/२०७६ दादरुा रुबेला खोप अतभर्ान भ ु २०,८४६ 
१६ ११ १२/०५/२०७६ क्षर्रोग माइस्क्रोकोष्टपक स्कृतनङ क्र्ाम्प को रकम भकु्तातन गरेकप लेखा ६९,७८४ 

१७ ४६ १२/२०/२०७६ 
चौमातसक िथा अतभमनु्खकरण कार्िक्रम स  चालन गरे बापि भकु्तातन गरेको 
लेखा 

२५,४३५ 

१८ १७२ १२/२०/२०७६ तबतबध खचि भकु्तातन १७,८८६ 
१९ ४७ १२/२३/२०७६ आौर्धी ररप्र्ाष्टकङ िथा तबिरण खचि भकु्तातन ददएको लेखा । १२,८४५ 
२० ५४ १२/२८/२०७६ दादरुा रुबेला खोप िथा सरसामान धवुातनको भकु्तातन ३२,०२० 
२१ ५७ ०१/१२/२०७७ स्थार्ी बतध्र्ाकरण कार्िक्रम न्शष्टवर कार्िक्रमको रकम भकु्तातन ३७,९७० 
२२ १०२ ०३/०८/२०७७ स्वास्थर्को मातसक बैठक भत्ता भकु्तातन गरेको लेखा ६१,७३० 
२३ १२९ ०३/२४/२०७७ रोटा खोप अतभमनु्खकरण कार्िक्रम भकु्तातन गररएको लेखा २७,९९९ 
२४ २९९ ०३/२९/२०७७ इतधन िथा अतर् खचि भकु्तातन गररएको लेखा १०,३३६ 
२५ १६० ०३/३१/२०७७ मष्टहला स्वास्थर् स्वरं् सेतबकाको भकु्तातन गररएको लेखा १,२६,००० 
   मोद राज भट्टलाइ भकु्तानी जम्मा १०,०७,५२१ 
१ १३ ०६/२८/२०७६ इतधन िथा ममिि ष्टवल भकु्तातन गररएको लेखा ९७,१९८ 
२ २७ ०७/०५/२०७६ इतधन िथा कार्ािलर् समान भ ु १७,६३६ 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

३ ४१ ०७/१५/२०७६ संचार खचि िथा इतधन ममिि खचि भ ु १८,३९६ 
४ ४४ ०७/२६/२०७६ इतधन िथा ममिि भकु्तानी गररएको लेखा २१,८४२ 
५ ७३ ०८/१०/२०७६ इतधन ममिि र भ्रमण खचि भ ु ९६,२३२ 
६ ९९ ०९/२४/२०७६ समरृ्द् सतुलकोट सल्लाहाकार सतमतिको बैठक खचि भ ु ४२,१५१ 

७ १०० ०९/२४/२०७६ 
इतधन िथा ममिि खचि हसचा श्री र्ाम बहादरु सनुारलाइ भकु्तानी ददइएको 
लेखा 

८३,१३५ 

८ १२१ १०/०२/२०७६ नवीकरण पेश्की ददर्एको लेखा ३०,००० 
९ १३५ १०/२५/२०७६ वडा कार्ािलर् व्र्वस्थापन खचि भकु्तानी गररएको लेखा ३९,४९२ 
१० १४९ ११/१३/२०७६ गाडी ममिि भ ु ६४,९२९ 
११ १६९ १२/०२/२०७६ इतधन िथा ममिि भ ु ४१,६८८ 
१२ १५१ ०२/२८/२०७७ इतधन िथा ममिि भकु्तानी गररएको लेखा ५४,००० 
१३ २५७ ०३/१६/२०७७ इतधन िथा ममिि भ ु ३९,४०० 
१४ ३०४ ०३/३०/२०७७ इतधन खचि भकु्तानी १,७७,३०० 
   र्ाम बहादरु सनुारलाइ भकु्तानी जम्मा ८,२३,३९९ 
१ १३ ०१/१२/२०७७ तबयावालर् सधुार र्ोजनाको रकम भकु्तातन ३,१९,१८७ 
२ १४ ०१/१२/२०७७ वन्क्तत्वकला कार्िक्रमको रकम भकु्तातन १७,५९१ 
३ २४९ ०३/०२/२०७७ तबतबध खचि भकु्तानी २८,५०० 
४ २८२ ०३/२४/२०७७ खेलकुद मैदान जग्गा खररदको भकु्तातन गररएको लेखा ४३,७५० 
५ २८ ०३/३०/२०७७ ८ कक्षाको पररक्षा संचालन गनिको लातग भकु्तातन ददएको लेखा २,३०,५०६ 
६ १५४ ०३/३०/२०७७ प्रति ष्टवयावातथि लागिका आधारमा को भकु्तातन गररएको लेखा १,०१,८०० 
   भीम कुमार शे्रष्ठलाइ भकु्तानी जम्मा ७,४१,३३४ 

44  सोझै खररदाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनु ेगरी खररद गनुिपने 
व्र्वस्था छ। त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोभैm गनि सष्टकने िर 
सोभैm खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा बढीको खररद गनि नहनुे एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक 
पटकभतदा बढी सोझै खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । पातलकाले र्ो वर्ि देहार्अनसुार वस्ि ुवा सेवा खररद 
गदाि पटक पटक एउटै फमिवाट सोझै सीमा भतदा वढीको खररद गरेको देन्खर्ो। तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
ष्टवपररि पटक पटक सोझै खररद गनुि अतनर्तमि देन्खएको रु  
  

तस.नं. गो. भौ. न. तमति ष्टववरण भकु्तानी रकम 
१ ११ ०९/२४/२०७६ स्टेपलाइजर खररद बापिको रकम भ ु ९८,३४३ 
२ २३ ०९/२४/२०७६ सोलार जडान बापिको रकम भकु्तानी गररएको लेखा ४,९२,८२२ 

पति रेड एण्ड सप्लार्सिको भकु्तानी जम्मा ५,९१,१६५ 
१ ७ ०९/१६/२०७६ मेन्शनरी आजार बापिको १,६८,३६५ 
२ ८ ०९/१६/२०७६ मेन्शनरी खररद बापिको भ ु ४,७०,११२ 

ग्लोबल कम्प्र्टुर एण्ड इलेक्रोतनक्स सेतटरलाइ भकु्तानी जम्मा ६,३८,४७७ 
१ १० ०६/१६/२०७६ मोबाइल खररद गररएकोले भकु्तानी गररएको ३१,१२८ 

२ २ ०८/१०/२०७६ मेतडक मोवाइल अतिगि स्वर् सेष्टवकालाइ मोबाइल 
ष्टविरण बापि भ ु १,९२,६६७ 

३ ९२ ०९/१६/२०७६ मोबाइल खररद भ ु ३३,५४९ 
४ २३८ ०२/२५/२०७७ वडा कार्ािलर् व्र्व्सथापन खचि भकु्तानी १,१६,७६४ 
५ २३९ ०२/२५/२०७७ वडा व्र्वस्थापन खचि भकु्तानी १,२७,६३२ 

कातलका मोवाइल सेतटरलाइ जम्मा ५,०१,७४० 
१ ७६ ०८/१२/२०७६ सीप मलुक िातलमको लातग अक्स्फोडलाइ भ ुददएको लेखा ४,८७,५७५ 
२ २८९ ०३/२८/२०७७ ड्राइभर िातलमको भकु्तानी ३,०१,४१० 

तरू् अक्सफोडि मोटर ड्राईतभङ्ग रेतनङ्ग सेतटरलाइ भकु्तानी जम्मा ७,८८,९८५ 
१ २२ १०/२५/२०७६ मेन्शनरी आजार खररद भकु्तानी गररएको लेखा १,७६,१७० 

 
 
 
 
 
 
 

३८६२०९१ 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=7585327474853962
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=68644102638469871
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=27680525309106105
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=67895321712120776
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=21788079930786774
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=20416943918175474
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=8635514652684514
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=60359212571519821
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=4461420219549434
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=71202444325012732
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=11694715020657503
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=8906252559001123
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२ १३७ १०/२५/२०७६ मेन्शनरी पाटिसहरु खररद गररएको लेखा १,१०,९९९ 
३ १९९ ०१/२३/२०७७ ममिि खचि भकु्तानी गररएको लेखा ५३,८३२ 
४ २३८ ०२/२५/२०७७ वडा कार्ािलर् व्र्व्सथापन खचि भकु्तानी ८०,५०९ 
५ २३९ ०२/२५/२०७७ वडा व्र्वस्थापन खचि भकु्तानी १,१८,४०६ 

६ १८० ०३/०१/२०७७ कतटीबाट प्राष्टवतधकलाइ ल्र्ापटप खररद गरर भ ुददइएको 
लेखा ८०,०१७ 

७ २२४ ०३/११/२०७७ कतटीतजेतसीबाट मेन्शनरी समान खररद भकु्तानी गररएको 
लेखा २,८३,१९० 

८ २७९ ०३/२३/२०७७ वडा कार्ािलर् भैपरी खचि बाट भकु्तानी गररएको लेखा १,१८,४०७ 
९ २८० ०३/२४/२०७७ ममिि खचि भकु्तानी गररएको लेखा १,२७,७८२ 
१० ३०५ ०३/३०/२०७७ ममिि खचि भकु्तानी गररएको लेखा १,९२,४१२ 

ईतफोटेक कलेज अफ हाडिवरे्र ईन्तजनीर्रीङ्ग प्रा.तल.लाइ भकु्तानी जम्मा १३,४१,७२४ 
   जम्मा  ३,८६२,०९१ 

45  खचि न्शर्िक फरक पारी कार्िक्रम वनाएकोाः वजेट वनाउदा एष्टककृि आतथिक संकेि वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, 
२०७४ अनसुार व्र्ाखर्ा गररएको शीर्िकको आधारमा सम्वतधीि शीर्िकतभर पने गरी वजेट वनाउनपुनेमा 
चाल ुखचिको पाररश्रतमकमा मार देहार्अनसुार न्शर्िक फरक पारी वजेट वनाएको छ भने अतर् न्शर्िकहरुमा 
समेि कार्िक्रमहरुको शीर्िक फरक देन्खतछ। वजेट िर्ार गदाि र्समा ध्र्ान परु्र र्ाइ आगामी ददनमा सधुार 
गनुिपदिछ।   

कार्िक्रमको  नाम खचि शीर्िक ष्टवतनर्ोजन खचि 
पाररश्रतमक कमिचारी २११११ १,३५,०० ८०,७८ 
इतसडी कोटा थप  २११११ ४,६८ ३,८१ 
इतसडी स क अनदुान  २११११ १५,२१ १५,२१ 
तनजी न्शक्षक स्रोि िलव २११११ ३,०० ३,०० 
ष्टवदाथी संखर्ाको आधारमा अनदुान २११११ २६,०० २५,२० 
ष्टवदाथी संखर्ाको आधारमा अनदुान २११११ १२,७० ५,८८ 
 जम्मा १९६५९ १३३८८  

 

46  मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर कट्टी नगरेकोाः मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ (ग) बमोन्जम सरकारी 
तनकार् वा नेपाल सरकारको पूणि वा आन्शंक स्वातमत्व भएको संघसंस्थाले ठेक्का वा करार अतिगिि आपूतिि 
हनुे वस्ि ुवा सेवा वा वस्ि ुिथा सेवा आपूतिि वापिको रकम सम्बन्तधि ठेकेदार वा आपूतििकिािलाई भकु्तानी 
गदाि तनजलाई भकु्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको नामबाट सम्बन्तधि राजस्व 
न्शर्िकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर वापिको रकम मार भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले र्स 
आ.व.मा देहार्को भकु्तानीमा ५० प्रतिशि राजस्व न्शर्िकमा दान्खला नगरी फमिलाई नै भकु्तानी ददएको 
देन्खएकोले उक्त रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु 

गो भौ नं/ तमति फमाको नाम सामानको ष्टववरण कुल भकु्तानी  म.ुअ.कर  ५० प्र. म.ुअ.कर 

 
3।०७६।८।१० 

सरेुन हटि र्ािार्ाि सेवा प्रा तल  मो सा खररद ५०७८०० ५८४१९ २९२१० 

६।०७६।९।१६ सरेुन हटि र्ािार्ाि सेवा प्रा तल  मो सा खररद २५५९०० २९४४० १४९२० 
८।०७६।६।१६ ग्लोबल कम्प्र्टुर एण्ड 

इलेक्रोतनक्स 
मेन्शनरी सामान खररद ४७६४३७ ५४८११ २७४०६ 

९।०७६।९।१७ पष्टवरा फतनिचसि फतनिचसि सामान खररद ४१७९८७ ४८०८७ २४०४४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

४७५११३ 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=60282664211899587
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=52030029649311668
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=60359212571519821
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=4461420219549434
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=57018689181985415
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=21436195752990026
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=53816180663963396
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=48679272736246914
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/journal/view/?jid=51152436576660795
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१३१।०७७।२।
२२ 

गोरखा क्लब िथा रेतलङ्ग उयावोग ग्र्ाष्टवन जाली खररद ८८४४४८ १०१७५१ ५०८७५ 

१३९।०७७।२।
२५ 

पोखरेल हाडिवेर्र एण्ड स्र्ानेटरी 
सप्लार्सि 

एच.तड.ष्टप.ई पाइप 
खररद 

४८५७८७ ४८५७९ २४२९० 

२६९।०७७।३।
२३ 

कुसमु तगफ्ट हाउस एण्ड 
फतनिचसि सोरुम 

फतनिचर सामान ३०८५४६४ ३५४९६ १७७४८ 

३५०।०७७।३।
३० 

बारपाक सतुलकोट कतसरक्सन  शौचालर् तनमािण ४६११०२ ५३०४७ २६५२४ 

३२० इ क्र्ाच इन्तजनर्रीङ 
कतसल्टेतसी प्रातल 

 ४९०५४६ ६३७७० ३१८८५ 

१६ शशिि इतटरटेक प्रातल परामशि सेवा २२८८९७० २९७५६६ १४८७८३ 
४ शशिि ष्टहमाली के्षर ष्टवकास केतर  परामशि सेवा २६३७२३ ३४२८४ १७१४२ 
३३३ पजुीगि वज्रपाणी तनमािण सेवा ननमााण काया ४७८००० ६२१४० ३१०७० 
३३४ पजुीगि िाजी भमेु तनमािण सेवा  ननमााण काया ४८०२४८ ६२४३२ ३१२१६ 
     ४७५११३  

47  कडा चट्टानको स्थीतिाः साविजतनक खररद तनर्मावली ०६४ को तनर्म १२३ मा भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक नाप 
जाँच गरी नापी ष्टकिावमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी ददन ुपनुि उल्लेख 
छ।। पातलकाको कार्ािलर्ले ४ र्ोजनाको सडक तनमािण कार्िमा एक्साभेटरको बे्रकर र्द्ारा २३४८।९८ 
घ.मी कडा चट्टान तनकातलएको नाष्टप गरर प्रति घ.मी दर १०२३।५८ ले रु २४०४३६९।खचि लेखेको 
छ। एक्साभेटरको बे्रकर र्द्ारा उक्त पररमाणको कडा चट्टान तनकातलएको उल्लेख गरेको खचि लेखेिा पतन 
बे्रकर लगाई तनकातलएको उक्त कडा चट्टान तनमािण कार्िका सतमतिहरुले सडक तनमािण कार्िको संरचना 
तनमािण कार्िमा प्रर्ोग गरेको छैन भने उक्त पररमाणको कडा ढुङ्गा तनकातलएको स्थान आसपास संकलन 
गरेको वा पातलकाले रोर्ल्टी प्राि गरेको समेि देन्खदैन तनकातलएको कडा ढुङ्गाको स्थानीर् दर अनसुार प्रति 
घ.मी रु १६०० ले रु ३७५८३६८। आम्दानी हनु आउनेमा उक्त कडा चट्टान संकलन गदाि प्रति घ.मी 
रु ७७० पने जाने देन्खतछ। संकलन खचि घटाउँदा समेि तनकातलएको उक्त २३४८।९८ घ.मी कडा ढुङ्गा 
कुल मलु्र् रु १९४९६५३। हनु आउँछ। कडा ढुङ्गा तनकातलकएको खचि लेख्न ेिर ढुङ्गाको प्रर्ोग संकलन 
को स्थीति वा रोर्ल्टी आम्दानी नदेखाउन तमल्ने देन्खदैन । अि बे्रकर प्रर्ोग गरी तनकातलकोले उक्त कडा 
ढुङ्गाको स्थीति  पातलकाले एष्टकन गररन ुपदिछ ।  
गो भौ नं/ तमति र्ोजनाको नाम कडा चट्टानको 

पररमाण (घ.मी) 
खचि लेखेको दर खचि रकम 

३९।०७६।११।२२ बरी डाँडा देन्ख रतचोक सडक तनमािण कार्ि १३५१।३४  १०२३।५८ १३८३२०६। 
११९।०७७।२।१६ दगाि माध्र्तमक ष्टवयावालर्को खेल मैदान 

तनमािण 
३१८।४२ १०२३।५८ ३२५९२ 

१४७।०७७।२।२३ पोखरी सडक तनमािण कार्ि ३०६।२५ १०२३।५८ ३१३४७१ 
२४२।०७७।३।१४ डाँडा गाउ लमाल बोट सडक स्िोरन्निी 

कार्ि 
३७२।९७ १०२३।५८ ३८१७६५ 

जम्मा  २३४८।९८  २४०४३६९।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48  ष्टवतभन्न तनमािण कार्िमा बढी भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्ावली २०६४ को तनर्म १२३ मा खररद सम्झौिा 
अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ्ग ष्टवल वा अतर् कुनै ष्टवल ष्टवजकको भकु्तानी गदाि करारको शिि बमोन्जम 
प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी ष्टकिाबमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी ददन ु
पने उल्लेख छ। र्स पातलकाबाट खररद सम्झौिा भै तनमािण कार्ि भएको र तनमािण सम्पन्न भएको र्ोजनाका 
उपभोक्ता सतमति र फमि हरुलाई रतनङ्ग ष्टवल िथा अन्तिम ष्टवलको भकु्तानी गदाि केही आइटमहरुको दररेट 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

फरक पारी भकु्तानी ददएको र केही आइटमहरुको वास्िष्टवक कार्ि सम्पादन भएको भतदा बढी हनुे गरी 
भकु्तानी ददएको पाइर्ो । सम्झौिाको शिि,दर ष्टवश्लरे्ण को आधार प्राष्टवतधक मलु्रं्कन िथा नापी ष्टकिावमा 
उल्लेन्खि भतदा बढी हनुे गरी भकु्तानी ददएको व्र्होरा र्स प्रकार छनाः 

48.1  झ्र्ाल ढोकमा प्रर्ोग हनुे लोकल काठको फे्रम िथा छानामा प्रर्ोग गररने लोकल काठको ष्टवम िथा पातलिन 
को दर ष्टवश्लरे्ण पररक्षण गदाि प्रति क्र्षु्टवक तमटर रु ९४४२८।७० हनुे पातलकाको दर ष्टवश्लरे्ण पनु्स्िकामा 
उल्लेख छ। पातलकाले उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािण कार्ि गराएका भवन हरुको खचि रकमको शे्रस्िा 
पररक्षण गदाि िपतसलका नमािण कार्िको झ्र्ाल ढोकाको फे्रम छानाको ष्टवममा प्रर्ोगको लागि अनमुानको 
कार्िष्टववरण खण्डमा लोकल काठ उल्लेख भएकोमा पातलकाले दर ष्टवश्लरे्ण अनसुार लोकल काठको फे्रम 
िथा ष्टवमको दर ष्टवश्लरे्णबाट िर् भएको दर भतदा फरक रान्ख खचि लेखदा रु ५१७३८।बढी भकु्तानी भएको 
छ। िर ष्टवश्लरे्णबाट िर् दर भतदा फरक दर रान्ख खचि लेखदा बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनु ुपने 
रु 

गो भौ नं,तमति र्ोजनाको नाम लोकल काठको 
पररमाण (घ.मी 

ददइएको दर स्वीकृि दर फरक दर बढी भकु्तानी 

५०७६।९।१५ पोटिर हाउस तनमािण ४।०६ ९७४५६।७६ ९३८६९।९७ ३५८३।७९ १४५६२ 

१९।०७६।१०।२० बरी डाँडा सामदुार्ीक भवन तनमािण ०.८८ ११८४८३।८
४ 

९४४२८।६० २४०५५।१४ २११६९ 

२६।०७६।१०।२८ भैरव नाथ संरक्षण भण्डारी गाउँ  ०.५४ १३०००० ९४४२८।७० ३५५७१।३ १६००७ 

जम्मा ५१७३८।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५१७३८ 

48.2  २९।०७६।११।४ धमिविी सडक तनमािण कार्िको रु २१४३८३। मलु्र्ांकन भएको मध्रे् पातलकाले 
उपभोक्ता तसमतिलाई रु २००००। भकु्तानी ददएको छ। उक्त सडकको चेनेज उल्लेख गरी २५० मीटर 
लम्बाइमा २४१८।७५ घ.मी सडक खनेको नापी ष्टकिाब बाट देन्खतछ भने चेनेज उल्लेख नगरी ६०५ 
मीटर दईु िष्टफि  १२१० मीटर कच्ची नाली खनेको ३०२.५० घ.मी को खचि लेखेको छ। सडक खनेको 
लम्बाई भतदा चेनेज उल्लेख नगरी ७१० मीटर लम्बाईमा कच्ची नाली खनेको देखाई खचि लेखदा िपतसल 
बमोन्जक १७७।५० घ.मी को प्रति घ.मी रु ६८।७७ ले रु १२२०७। बढी खचि लेखेको देन्खतछ। 
बास्िष्टवक कार्ि सम्पादन भतदा बढी कार्ि देखाई खचि लेखेको उक्त रकम असलु हनु ुपने रु  
कामको ष्टववरण बढी नापी तलएको पररमाण (घ.मी दर बढी भकु्तानी रकम 
सडकको दईु िष्टफि  कच्ची 
नाली खन्ने कार्ि 

७१०*०.५*०.५ १७७।५० ६८।७७ १२२०७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२२०७ 

48.3  ४१।०७६।११।११ बालवुा मोटर बाटो तनमािण कार्िको रु १०८९६१। मलु्रं्कन भएको मध्रे् पातलकाले 
सतमतिलाई रु १०००००।भकु्तानी  ददएको छ। उक्त सडक तनमािण कार्िमा खचि लेखेको मध्रे् नापी ष्टकिाब 
अनसुार कार्ि नै नभएको  ४ घ.मी सखुखा ढुङ्गाको पखािल लगाउने कार्िको रतनङ्ग ष्टवल बाट प्रति घ.मी रु 
२७७० ले रु ११०८०। खचि लेखेको छ। नभएको कार्िको भएको भनी भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु 
हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

११०८० 

48.4  १३५।०७७।२।२५ ओरे डाडा मोटर बाटो तनमािण कार्िको रु २६५९७७।मलु्र्ांकन भएको मध्रे् 
पातलकाले उपभोक्ता सतमति लाई रु २४००००। भकु्तानी ददएको छ । र्स सडक तनमािण कार्िको 
Eart hwork cal cul at i on sheet  पररक्षण गदाि नरम माटो ११७०.७२ घ.मी, कडा माटो ७०५।८४ 
घ.मी,नरम चट्टान १३६।७२ घ.मी मध्र्म चट्टान १४८।४४ घ.मी र कडा चट्टान ४६।८१ घ.मी को 
कार्ि भएकोमा कडा चट्टान काट्ने कार्िको ६४।०६ घ.मी को नापी गरी प्रति घ.मी रु १०२३।५८ ले 

 

 

 

 

 

 

 

 

१७६५७ 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

भकु्तानी गरेकोले नभएको १७।२५ घ.मी  कडा चट्टान काट्ने कार्िको रु १७६७५। बढी भकु्तानी भएको 
पाइर्ो। अि वास्िष्टवक कार्ि भएको भतदा बढी भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु हनु ुपने रु 
कामको ष्टववरण नापी िथा ष्टवल 

अनसुारको पररमाण 
क्र्ाल्कुलेशन तसट 
अनसुारको पररमाण 

बढी पररमाण  दर  बढी भकु्तानी रकम 

कडा चट्टान तनकाल्ने 
कार्ि 

६४।०६ घ.मी ४६।८१ घ.मी १७।२५ १०२३।५८ १७६५७ 

 
48.5  ४९।०७६।११।२८ जलमनु्ख अचिले सौरपानी सडक तनमािण कार्िको रु १०६१३९६। मलु्र्ांकन भएको 

मध्रे् पातलकाले उपभोक्ता सतमति लाई रु १००००००। भकु्तानी ददएको छ। र्स तनमािण कार्िको नापी 
ष्टकिाव र रतनङ्ग ष्टवल पररक्षण गदाि सडक र नाला खन्ने कार्िमा एक्साभेटर को बे्रकर प्रर्ोग गरी ४११.९९ 
घ.मी कडा ढुङ्गा तनकालेको प्रति घ.मी रु १०२३।५८ ले खचि लेखेको छ भने सोही सडकको सोही चेनेजमा 
सडकमा सोतलङ्ग कार्ि गरेको १०८।६५ घ.मी को प्रति घ.मी २७२२।५० को दरले खचि लेखेको नापी 
ष्टकिावबाट देन्खतछ। बे्रकर र्द्ारा तनकातलएको कडा चट्टान नै सडकको सोतलङ्ग कार्िमा प्रर्ोग गररने हदुा 
१०८।६५ घ.मी सोतलङ्ग कार्िको दर ष्टवश्लरे्ण गदाि ढुङ्गाको मलु्र् घटाई प्रति घ.मी सोतलङ्ग कार्ि रु 
११२२।५० पनि गई १०८।६५ घ.मी सोतलङ्ग कार्िको रु १२१९६० मार खचि हनु ेमा बाष्टहर बाट नर्ा ँ
ढुङ्गा ष्टकनेको दर ष्टवश्लरे्ण गरी प्रति घ.मी २७२२।५० को दरले खचि लेखदा प्रति घ.मी १६०० ले रु 
१७३८४०। थप व्र्र्भार पनि गएको छ। बे्रकर र्द्ारा तनकातलएको ढुङ्गा सोतलङ्ग कार्ि मा प्रर्ोग नदेखाई 
नर्ाँ ढुङ्गाको दर ष्टवश्लरे्ण गरी खररद कार्ि मा प्रर्ोग नदेखाई नर्ाँ ढुङ्गा को दर ष्टवश्लरे्ण गरी  खचि लेखेको 
कारण बढी भकुक्तानी भएको रु १७३८४०। रकम असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१७३८४० 

48.6  ६१।०७६।१२।१ बारपाक ६ टोलको बाटो िथा नाला तनमािण कार्िको रु ३९५३५४। मलु्र्ांकन गरी 
पातलकाले उपभोक्ता सतमति लाई रु ३५००००। भकु्तानी ददएको छ। उक्त कामको मलु्र्ांकन भएको रतनङ्ग 
ष्टवल र सम्बर्द् नामी ष्टकिाब पररक्षण गदाि खररद सम्झौिा गररएकोमा सडक िथा नाला तनमािण कार्िको ष्टवल 
अफ क्वान्तटटीमा नभएको छपनी ढुङ्गा को कार्ि ३९ घ.मी, सखुखा ढुङ्गाको पखािल लगाउने कार्ि १५।०२ 
घ.मी र इट्टाको गाह्रो (१:४) लगाउने कार्ि २।०६ घ.मी को रु ११०६०२। नापी गरी भकु्तानी ददएको 
पाइर्ो। खररद सम्झौिा गदािको बखि उल्लेख नभएको र सम्झौिाको शिि वपररिको कार्िको नापी िथा 
मलु्र्ांकन गरर भकु्तानी गनि तमल्ने नदेन्खएकोले भकु्तानी हनु पने थप प्रमाण पेश हनु ्पने अतर्था असलु हनुपुने 
देन्खएको रु   
लागि अनमुान र खररद सम्झौिा वगेरको कामको ष्टववरण पररमाण तलइएको दर खचि रकम 
छपनी ढुङ्गा ष्टवच्छाउन े ३९ ब .मी ३४४ १३४१६ 
सखुखा ढुङ्गा पखािल लगाउन ेकार्ि १५।०२ घ.मी ४३७० ६५६३७ 
इट्टाको गाह्रो (१:४) लगाउन ेकार्ि २।०६ घ.मी १५३१५ ३१५४९ 
जम्मा   ११०६०२  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११०६०२ 

48.7  ७०।०७६।१२।०५ बल्फे तसंचाई र्ोजनाको कामको रु ४३१७१७।३७ को मलु्रं्कन गरी पातलकाले 
उपभोक्ता सतमति लाई रु ४०००००। भकु्तानी ददएको छ। उक्त कामको मलु्र्ांकन भएको रतनङ्ग ष्टवल 
सम्बर्द् नापी ष्टकिाब र लागि अनमुान पररक्षण गदाि तसंचाई कार्िको लातग एच.तड.ष्टप.ई पाइप ष्टवच्छाउने 
३५० तमटर लम्बाई ४५ से मी चौडाई र ६० से मी उचाईको नहरमा माटो खन्ने कार्िको लातग ९४।५० 
घ.मी प्रति घ.मी १२६१।०३ ले रु ११९१६७। खचि लेखेको पाइर्ो । पातलकाले िर्ार गरेको दर 
ष्टवश्लरे्णको ष्टकिावमा मातछे र्द्ारा माटो खन्ने कार्िको लातग प्रति घ.मी दर रु ४७५।०६ उल्लेख भएकोमा 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

रु १२६१।०३ का दरले खचि लेखदा स्वीकृि दर भतदा प्रति घ.मी रु ७८५।९७ बढी पनि गई ९४।५० 
घ.मी को रु ७४२७४। बढी खचि लेखेको ले असलु हनु ुपने देन्खतछ रु 

७४२७४ 

48.8  ७२।०७६।१२।०६ बस पाकि  देन्ख टोल्सी घर सम्मको मोटर बाटो तनणि कार्िको रु ४२१२५०। 
कामको मलु्रं्कन गरी पातलकाले उपभोक्त सतमतिलाई रु ४०००००। भकु्तानी ददउको छ। उक्त सडकको 
कामको नापी ष्टकिाब पररक्षण गदाि ९० मीट लम्बाई ढुङ्गा सोतलङ्ग गने कार्ि भएकोमा ९५ तमटर लमई् मा 
ष्टप तस तस (१:२:४) कार्ि को नापी गरेको देन्खर्ो । सोतलङ्ग को लम्बाई भतदा ष्टप.तस.तस को लम्बाई ५ 
तमटर बढी देखाएको कारण िपतसल बमोन्जम ०।७५ घ.मी ष्टप.तस.तस कार्िको प्रति घ.मी रु १२८६४।५६ 
ले रु ९६४८। बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनु ुपने रु  
कामको ष्टववरण बढी देखाएको कामको नाप र पररमाण तलइएको दर बढी रकम 
सोतलङ्ग माथी १:२:४ को ष्टप. तस. 
तस कार्ि 

५*१.५०*०.१०=०.७५ घ.मी १२८६४।५६ ९६४८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९६४८ 

48.9  ७६।०७७।१।०४ हडुी खोला खाचोक ठोटनेरी सडक स्िरोन्नति कार्िको रु १९५७९०६। को  मलु्र्ांकन 
भै पातलकाले सतमति लाई रु १५६००००। भकु्तानी ददएको छ। सडक स्िरोन्निी अतिगिि सडक खन्ने 
कार्िको Eart h work cal cul at i on sheet  पररक्षण गदाि कडा चट्टान काट्ने कार्ि ४९ घ.मी र नरम माटो 
काट्ने कार्ि ४५३।१३ घ.मी मार भएकोमा रतनङ्ग ष्टवलबाट कडा चट्टान काट्ने कार्ि २४४ घ.मी र नरम 
माटो काट्ने कार्ि ५०७ घ.मी को खचि लेखदा कार्ि नभएको कडा चट्टान काट्ने कार्ि १९५ घ.मी र नरम 
माटो काट्ने कार्ि ५३।८७ घ.मी को भकु्तानी गदाि िपतसलका दरमा रु २०३३०३ बढी भकु्तानी भएको 
छ। नभएको कार्को भएको भनी बढी खचि लेखेको उक्त रकम असलु हनु ुपने रु  
ष्टववरण  रतनङ्ग ष्टवलबाट खचि 

लेन्खएको पररमाण 
नापी ष्टकिाब 
अनसुारको पररमाण 

फरक पररमाण दर  बढी रकम 

कडा ढुङ्गा तनकाल्न ेकार्ि २४४ घ .मी ४९ घ .मी १९५ घ .मी १०२३।५
८ 

१९९५९८ 

नरम माटो काटन ेकार्ि  ५०७ घ .मी ४५३।१३ घ .मी ५३।८७ घ .मी ६८।७७ ३७०५ 
जम्मा     २०३३०३।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०३३०३ 

48.10  ७६।०७७।१।०४ र्स हडुी खोला खाचोक ठोचनेरी सडक स्िरोतिी कार्िको लातग एक्साभेटरको बे्रकर 
र्द्ारा ४९ घ.मी कडा ढुङ्गा तनकाल्ने कार्िको प्रति घ.मी १०२३।५८ का दरले खचि भएको छ भन ेसोही 
सडकमा १:४ को ढुङ्गा को पखािल लगाउने कार्ि को लातग ४८ घ.मी को प्रति घ.मी रु १११७६।५२ ले 
खचि लेखेको छ। कडा ढुङ्गा तनकातलएको स्थानमा मेन्शनरी पखािल लगाउँदा तनकातलकएको ढुङ्गा नै प्रर्ोग 
गररने हुँदा मेन्शनरी बालको दर ष्टवश्लरे्ण गदाि ढुङ्गाको मलु्र् घटाई प्रति घ.मी रु ९५५७।५२ को दर राखी 
मेन्शनरी  वाल को दर वशल्लेर्ण गरी कार्ि गराउन ुपनेमा नर्ा ँ ढुङ्गाको दर राखी मेन्शनरी वालको दर 
ष्टवश्लरे्ण गदाि प्रति घ.मी रु १६०० ले ४८ घ.मी मेन्शनरी वालमा रु ७६८००। बढी खचि लेखेको छ। 
दर ष्टवश्लरे्ण गदािको बखि ध्र्ान नपरु्ाएको कारण बढी खचि भउको उक्त रकम असलु हनु ुपने रु  

कामको ष्टववरण पररमाण ददइएको दर ददनपुने दर फरक दर बढी रकम 
१:४ को ढुङ्गाको पखािल लगाउने कार्ि ४८ घ. मी १११५७।५२ ९५५७।५२ १६०० ७६८००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७६८०० 

48.11  ९३।०७७।१।३१ भञ्जर्ाङ्ग सडक तनमािण कार्िको पातलकाले रु ११२६४११। मलु्र्ांकन गरी सतमतिलाई 
रु १०५६०००। भकु्तानी ददएको छ । सडक तनमािण कार्िको नापी ष्टकिाव पररक्षण गदाि आर तस तस 
ग्राभेल सडक तनमािण कार्ि िफि  ९०।४९ घ.मी कडा माटो काटने कार्ि र ११७।८५ घ.मी नरम माटो 
काट्ने कार्ि िथा कच्चा सडक तनमािण कार्ि िफि  ९४।५० घ.मी कडा माटो काट्ने कार्ि र २२०।५० 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

घ.मी  नरम माटो काटने कार्िको ष्टवस्ििृ नगरी रतनङ्ग ष्टवलबाट िपतसल बमोन्जम रु ३८७७८। भकु्तानी 
भएको देन्खर्ो। वनृ्स्िि नाष्टप नगरर भकु्तानी भएको उक्त आइटम काम भएको एष्टकन नहनुे हुँदा कार्ि भएको 
देन्खने नापी ष्टकिाव पेश हनु ुपने अतथा असलु हनु ुपने 
कामको ष्टववरण पररमाण दर भकु्तानी रकम 
कडा माटो काट्ने कार्ि १८४।९९ ८३।८४ १५५१०। 
नरम माटो काट्ने कार्ि ३३८।३५ ६८।७७ २३२६८। 
जम्मा ३८७७८।  

 

 

 

 

३८७७८ 

48.12  ७७।०७७।१।१२ उल्टे डाँडा गाउँ पाल्ख ुसडक स्िरोन्निी कार्िको पातलका ले रु ३४९८०२। मलु्र्ांकन 
गरी सतमति लाई रु ३१८३०००। भकु्तानी गरेको छ। उक्त सडक स्िरोन्निी कार्िमा अतर् आइटमहरुका 
अतिररक्त ७९० घ.मी कडा ढुङ्गा एक्साभेटरको बे्रकर र्द्ारा तनकालेको प्रति घ.मी रु १०२३।५८ ले 
८०८६२८ खचि लेखेको छ भने नर्ाँ ढुङ्गाको दर ष्टवश्लरे्ण गरी १७।४२ घ.मी सोतलङ्ग कार्िमा प्रति घ.मी 
रु २७२२।५० ले ११२।३२७ घ.मी मेन्शनरर वाल तनमािणका कार्िको प्रति घ.मी दर रु १२८६४।५६ 
ले संरचना तनमािण कार्िमा खचि लेखेको छ। बे्रकर र्द्ारा तनकातलएको कडा ढुङ्गा ७९० घ.मी मध्रे् बाट नै 
सोतलङ्ग र मेन्शनरी कार्िको तनमािण गररने हुँदा ढुङ्गाको मलु्र् घटाई सोतलङ्ग कार्िमा प्रति घ.मी रु ११२२।५ 
र मेन्शनरी पखािल िफि  प्रति घ.मी रु ११२६५। दर कार्म गरी तनमािण कार्ि गराउन ुपनेमा नर्ाँ ढुङ्गाको 
दर ष्टवश्लरे्ण गरी सोतलङ्ग र पखािलको कार्ि गराउँदा िपतसल बमोन्जम रु २०७५९५ बढी खचि भएको 
देन्खतछ। दर ष्टवश्लरे्णमा पर्ािि ध्र्ान नपरु्ािई खररद  खररद कार्ि गदाि बढी खचि भएको रकम असलु पने 
रु  
ष्टववरण पररमाण तलइएको दर तलनपुने दर फरक दर बढी भकु्तानी रकम 
ढुङ्गाको सोतलङ्ग कार्ि १७।४२ घ.मी २७२२।५० ११२२।५० १६०० २७८७२ 
ढुङ्गाको पखािल लगाउन ेकार्ि ११२।३३ घ.मी १२८६४।५६ ११२६५ १६०० १७९७२३ 
जम्मा २०७५९५  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७५९५ 

48.13  ७९।०७७।१।१२ धारापानी आहाडाँडा बाहनुबेसी सडक स्िरोन्निी कार्िको रु १३८६५३० मलु्र्ांकन 
भएको मध्रे् पातलकाले उपभोक्ता सतमति लाई रु १३०००००। भकु्तानी ददएको छ। उक्त सडक स्िरोतिी 
कार्िको नापी ष्टकिाव र रतनङ्ग ष्टवल पररक्षण गदाि  हर्मु पाइप कल्भटि को १ कार्ि नभएको अवस्थामा रतनङ्ग 
ष्टवल बाट रु २४९०१८। भकु्तानी भएको छ। प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन र नापी मा कार्ि नभएकोमा रतनङ्ग 
ष्टवलबाट भकु्तानी हनु नहनुे हुँदा उक्त नभएको आइटमको भकु्तानी भएको रकम असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

२४९०१५ 

48.14  १५५।०७७।२।२८  नर्ाँ गमु्बा माथी बाट कोट सम्म पाइप खररद िथा तनमािण कार्िको रु ५०३३८१ 
मलुर्ांकन गरी पातलकाले रु ३८४०००। सतमति लाई भकु्तानी ददएको छ। मलु्र्ांकन भएको उक्त कार्िको 
से्रस्िा पररक्षण गदाि ष्टवल अफ क्वातटीटीको आइटम नं १० को १२।५ एम.एम को ७।२३ ब.मी प्लास्टर 
गने कार् दर ष्टवश्लरे्ण को दर प्रति ब.मी ३८५ का दरले खचि लेख्न ुपनेमा प्रति ब.मी २३५०।४० का 
दरले खचि लेखदा बास्िष्टवक लेख्न ुपने भतदा रु १४२१०। बढी खचि भएको छ। दर ष्टवश्लरे्ण बाट िर् 
भएको दर भतदा बढी दर रान्ख बढी खचि लेखेको उक्त रकम असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४२१० 

48.15  १५९।०७७।२९ मीहररर्ा पाल्ख ुसडक स्िरोन्निी कार्िको रु ७४३५७५। मलु्र्ांकन गरी पातलकाले 
उपभोक्ता सतमति लाई रु ६७२०००। भकु्तानी ददएको छ। र्स सडक तनमािण कार्िमा २३११।३९ घ.मी 
नरम माटो, १९३३।७३ घ.मी कडा माटो, ५१९।८३ घ.मी नरम चट्टान, २६६।८६ घ.मी मध्र्म चट्टान, 
१३२।७६ घ.मी कडा चट्टान मेन्शन बाट खनेको उल्लेख गरेको छ भने सडकको सोतलङ्गमा ४८।८३ 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

घ.मी ढुङ्गा ष्टवच्छाउने खचि लेखेको छ। सडकमा एकसाभेटरको बे्रकर र्द्ारा १३२।७६ घ.मी कडा ढुङ्गा 
बे्रकर र्द्ारा तनकालेको प्रति घ.मी १०२३।५८ ले रु १३५८९० खचि लेखेकोले तनकालएको उक्त कडा 
ढुङ्गा नै सोतलङ्ग कार्िमा प्रर्ोग हनुाले ढुङ्गाको  आइटम घटाई सोतलङ्ग कार्िमा प्रति घ.मी ११२२।५० ले 
दर ष्टवश्लरे्ण गरी कार्ि गराउन ुपनेमा नर्ाँ ढुङ्गा को प्रति घ.मी २७२२।५० ले दर ष्टवश्लरे्ण गरी खचि लेखदा 
िपतसल बमोन्जम रु ७८१२८। बढी खचि भएको देन्खतछ। तनकातलएको ढुङ्गा प्रर्ोग नगरी नर्ाँ ढुङ्गा को 
दर रान्ख खचि लेखदा बढी खचि भएको रकम असलु हनु पने रु  
ष्टववरण पररमाण तलएको दर  तलनपुने दर फरक दर बढी रकम 
सडकमा ढुङ्गा सोतलङ्ग कार्ि ४८।८३ २७२२।५० ११२२।५० १६०० ७८१२८  

 

 

 

 

 

 

 

 

७८१२८ 

48.16  २६८।०७७।३।१६ फुतसनान वेलाम खानेपानी व्र्वस्थापन कार्िको पातलकाले रु ३३९६०३। मलु्र्ांकन 
गरी उपभोक्ता सतमति लाई रु २८०१६०।भकु्तानी भएको छ। उक्त खानेपानी र्ोजनाको रतनङ्ग ष्टवल बाट 
२० एम एम को १० के .जी प्रशेर को ४०० मीटर एच.तड.ष्टप.ई पाइपको रु २६६६८ र १४४ घ.मी 
पाइप लाइनको माटो खन्ने कार्िको प्रति घ.मी रु ४७५।८६ ले रु ६८५२४। खचि लेखेको छ। खचि 
लेखेको उक्त कार्िको नापी िथा मलु्र्ांकन पररक्षण गदाि ४०० मीटर एच.तड.ष्टप.ई पाइप जडान भएिा पतन 
पाइप लाइनको लातग माटो खन्ने कार्ि नापी ष्टकिाब बाट भएको देन्खएन। अि नभएको १४४ घ.मी माटो 
खन्ने कार्ि भएको भतन रतनङ्ग ष्टवल बाट भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६८५२४ 

48.17  २७२।०७७।३।२३ भदौरे खानेपानी आर्ोजनाको रु ३००१७२। कामको मलु्र्ांकन भै पातलकाले सतमति 
लाई रु २४००००। भकु्तानी ददएको छ। उक्त खचि को नापी ष्टकिावमा पाइप लाइनको २०० मीटर माटो 
खन्ने (२००*०.३०*०.६०) कार्िको ४२ घ.मी को कार्ि भै प्रति घ.मी रु ४७५ ले रु १९९८६। रतनङ्ग 
ष्टवलबाट खचि लेखेकोमा पनु नापी कार्ि नभएको पाइप लाइनको ४२ घ.मी को रु १९९८६। रतनङ्ग ष्टवल 
बाट खचि लेखेकोले एउटै कार्िको दोहोरो खचि लेखेको देन्खर्ो। दोहोरो खचि लेखेको पाइप लाइनको ४२ 
घ मी माटो खन्ने कार्िको रु १९९८६। असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

१९९८६ 

49  ष्टवल वेगरको प्रोतभजनल समको भकु्तानीाः चनौटे पाल्ख ुसडक तनमािण कार्िको तनमािण सेवा ष्टवलसन कतसरक्सन 
सँग भएको खररद सम्झौिामा प्रोतभजनल सम वापिको रकम खचि गदाि कार्ािलर्को स्वीकृति तलन ुपने र 
त्र्स्िो कार्िमा भएको र्थाथि खचि को ष्टवल ष्टवजक पेश गरी सोध भनाि हनु ुपने उल्लेख छ। पातलकाले र्स 
तनमािण कार्िको तनमािण सेवा लाई प्रथम ष्टवलको रु ४६४०७५५। भकु्तानी गदाि प्रोतभजनल सम अतिगिि 
व्र्वस्था गरीएको ष्टवमाको रु ६००००। भकु्तानी ददएकोमा नमािण सेवाले ष्टवमा पोतलसी वापि तिरेको 
ष्टप्रतमर्म रकम रु ७७७०। को ष्टवल ष्टवजक बमोन्जम मार खचि लेख्न ुपनेमा ष्टवल भतदा बढी खचि लेखेको 
रु ५२२३०। असलु हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५२२३० 

 सामान्जक सरुक्षा िफि ाः  

50  लाभग्राहीको अतभलेखाः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम कार्िष्टवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दिाि र 
नवीकरण,लगि कट्टा गरी िोष्टकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी सामान्जक सरुक्षा 
भत्ता ष्टविरण गनुिपने, प्रत्र्ोक बर्ि लगि अयावावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्ष्टकन गनुि पने, भत्ता ष्टविरण 
गदाि बैक माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने, सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनि तनर्तमि 
रुपमा अनगुमन गनुिपने, एम आइ एस प्रणालीमा प्रष्टविी गरर अयावावतधक गने न्जम्मेवारी सामान्जक सरुक्षाको 
अन्खिर्ारी पाउने सम्बन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ। पातलकाले कार्िष्टवतधमा भएको 
व्र्वस्थाको पालना गनुि पदिछ। 

 



28 

 

 

कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

51  बैङक माफि ि भकु्तानी गनुिपनेाः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध २०७५ को पररच्छेद ७ मा 
सामान्जक सरुक्षा भत्ता बैक माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुि पने र मतरालर्को स्वीकृति तबना हािहािै नगद ष्टविरण 
गने नपाइने उल्लेख छ। सामान्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गने लाभग्राहीको अतनवार्ि रुपमा बैक खािा खोल्ने 
व्र्वस्था तमलाई सो वापिको रकम बैक खािामा जम्मा गरर भकु्तानी ददन नददिि गररएकोमा र्स कार्िलर्बाट 
वडा सन्चवको नाममा पेश्की भकु्तानी गरर नगद ष्टविरण गने गरेकोले उक्त कार्िष्टवतधको पणुि पालना गनुि 
पदिछ।  

 

52  एम आइ एस को पणुि प्रर्ोग नभएकोाः कार्ािलर्ले सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गरेको कतिपर् भरपाइमा 
जतम तमति नागररकिा नं लगार्ि व्र्न्क्तगि ष्टववरण नखलुाएको रु ८०००। पाउने भतन भरपाई ष्टप्रतट 
गरेपतछ हािले सच्चाई रु १२०००।उपचार खचि समेि भकु्तानी भनी ष्टहसाव पेश भएको छ। हािले नाम, 
जतमतमति र भरपाई सच्चाई िथा केही अन्घल्लो चौमातसकमा भकु्तानी भएको भनी हािले नाम जतमतमति थप 
गरर भकु्तानी भएको पाइर्ो। र्सरी सामान्जक सरुक्षा पाउने व्र्न्क्तको पष्टहचान र भत्ता पाउने रकम एष्टकन 
गनि नसष्टकएकोले हाल उपलब्ध सचुना प्रष्टवतध एम आइ एस को पणुि उपर्ोग गरी लगि अयावावतधक गरेर 
उक्त ष्टववरणको आधारमा आएको भरपाईबाट मार भकु्तानी ददन ुपने देन्खतछ।  

 

53  वढी भकु्तानीाः िपन्शल अनसुारका वडा सन्चब ले प्रथम र दोस्रो चौमातसक सामान्जक सरुक्षा भत्ता बापिको 
पेश्की फर्छ्यौट गदाि ष्टविरण गरेको जोडजम्म भतदा भरपाई कम पेश भएकोले सम्बन्तधि वडा सन्चबबाट 
असलु उपर गनुि पने रु  

सन्चव वडा नं पेश्की तलएको रकम संलग्न भरपाई रकम  नपगु असलु गनुि पने रकम 
तभमसेन तधिाल ७ ३३०८८००। ३२९८८०० १०४००। 

ररिा ढकाल ६ ५४३५२०० ५४२१२०० १४०००। 

      जम्मा २४४००  

 

 

२४४०० 

54  रकम ष्टढला दान्खला गनेाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९(६) बमोन्जम नगद प्राि हनुे 
रकम दैतनक रुपमा दान्खला गनपुने र दैतनक रुपमा बैक दान्खला गने नसष्टकने भएकोमा कार्ािलर् प्रमखुले 
कारण उल्लेख गरी साि ददन तभर बैक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था छ। र्स स्थानीर् िह अतिगििका 
वडाहरुले कतिपर् ४,५ मष्टहना पतछ र कतिपर् वडाहरुले कष्टहले दान्खला गरेको र कति आम्दातन भएको हो 
भन्ने केष्टह प्रमाण नभेष्टटएको  र आतथिक बर्िको अन्तिममा संन्घर् संन्चि कोर्मा एकमषु्ठ आम्दानी बाधेको 
देन्खर्ो। र्सरी वडागि रुपमा प्राि हनुे वास्िष्टवक आम्दानी एष्टकन हनु नसष्टकएकोले सममै दान्खला गरर 
आतथिक पारदन्शििा कार्म गने िफि  सम्बन्तधि पक्षको ध्र्ान जान ुपदिछ। 

 

55  नमनुा ष्टवयावालर् सधुार गरुुर्ोजना अनरुुप भौतिक तनमािण अनदुानाः स्थातनर् िहले नमनुा ष्टवयावालर्को भौतिक 
पवुिधार तनमािण कार्िमा खचि गने प्रर्ोजनको लातग अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था ष्टवयावालर् क्षेर ष्टवकास 
कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप न.११.१.२.१ मा उल्लेख छ ।उक्त अनदुान 
रकम ष्टवयावालर्लाई उपलब्ध गराउँदा सम्पादन हनुे कार्िक्रमको लागि अनमुान िथा ष्टवयावालर्को ड्रइङ 
तडजाइतनङ सष्टहिको गरुुर्ोजना तनमािण सष्टहि अनदुान माग गनि लगाइ उपलब्ध गराउन,े ष्टवयावालर्ले भौतिक 
तनमािण कार्ि गदाि साविन्जनक खररद ऐन िथा साविजतनक खररद तनर्मावली र ष्टवयावालर् खररद ददग्दशिन तभर 
रष्टह तनमािण कार्ि सञ्चालन गने िथा उक्त बजेट ष्टवयावालर्लाई उपलब्ध गराउदा ष्टवयावालर् र स्थानीर् िह वीच 
सम्झौिा गरी कार्ि प्रगतिका आधारमा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था रहेको छ। र्स गाउँपातलकाले गो भौ नं 
१६१।०७७।३।३१ मा नमनुा ष्टवयावालर्को लातग सरु्िज्र्ोति मा.ष्टव लाई १५००००००। तनकासा उपलब्ध 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

गराएकोमा अनदुान तनकासा कार्ि प्रगतिको आधारमा नददएको र सो ष्टवयावालर् भवन तनमािण कार्िको प्राष्टवतधक 
मलु्र्ांकन र कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएको ले खचि पिुी गने उक्त कागजाि पेश हनुपुने रु   

१५०००००० 

56  नमनुा ष्टवयावालर् ष्टवकासका लातग कार्िसम्पादन अनदुानाः न्शक्षा िथा मानव स्रोि ष्टवकास केतर र्ोजना िथा 
अनगुमन शाखा को तमति २०७७।३।१०, च नं ३८३ को परमा नमनुा ष्टवयावालर् ष्टवकासका लातग छनौट 
भएक ष्टवयावालर् लाई कार्िसम्पादन अनदुान तनकासा  दददा ष्टवयावालर्को शौन्क्षक ष्टवकास िथा व्र्वस्थापकीर् 
पक्षको सदुृढीकरण क्षमिा अतभवषृ्टर्द् ष्टवयावालर्को शौन्क्षक िथा व्र्वस्थापष्टकर् कार्ि नपगु हनुे न्शक्षक िथा 
कमिचारी व्र्वस्थापन शौन्क्षक सामातग्र िथा ष्टवयावालर्को स्वीकृि गरुुर्ोजनामा उल्लेन्खि प्राथतमकिा प्राि 
कार्िक्रम लातग ष्टवयावालर्ससँग कार्ि र्ोजना माग गरर बजेट तनकासा गनुि पने उल्लेख गरेको छ। र्स 
पातलकाले गो भौ नं १६१।०७७।३।३१ मा सरु्िज्र्ोति मा.ष्टव लाई रु ३७६००००। तनकासा उपलब्ध 
गराएकोमा अनदुान तनकासा कार्ि प्रगतिको आधारमा नददएको र उक्त कार्िको प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन र कार्ि 
सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएकोले  कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३७६०००० 

57  प्रतिष्टवयावाथी लागि अनदुानाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुे 
वा नपगुेको जाँच गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने उल्लेख छ। कार्िक्रम कार्ाितवर्न पसु्िीका, ०७६|०७७ 
मा प्रति ष्टवयावाथी लागिका आधारमा न्शक्षण तसकाइ सामग्री एवं कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान 
(ष्टक्रर्ाकलाप नं २.७.१३.८) वापि देहार्का ष्टवयावालर्हरुलाई न्शक्षण तसकाई अनदुानको रकम भकु्तानी दददा 
इतमसमा भएको ष्टवयावाथी संखर्ा भतदा बढी संखर्ा देखाई भकु्तानी भएको रकम असलु हनुपुने रु  
ष्टक्रर्ाकलापको नाम ष्टवयावाथी 

संखर्ा 
अनदुानको 
दर 

भकु्तानी हनुपुने 
रकम 

भकु्तानी भएको 
रकम 

बढी 
भकु्तानी 

प्रति ष्टवयावाथी लागिका आधारमा वाल ष्टवकास कक्षाका लातग 
अनदुान  

५३१ 500 २६५५०० २९७५०० ३२००० 

न्शकाइका लातग तनरतिर ष्टवयावाथी मूल्र्ाकंनाः आवश्र्क 
सामग्री सधुारात्मक न्शक्षण अनदुान र कक्षा १ मा नर्ाँ भनाि 
ष्टवयावाथीको पोटिफोतलर्ो व्र्वस्थापन समेि 

४१४ १०० ४१४०० ४७७०० ६३०० 

न्शक्षण तसकाइ सामग्री िथा book corner व्र्वस्थापनको 
लातग प्रति ष्टवयावाथी लागि अनदुान कक्षा १ देन्ख ५ 

२३०२ १५० ३४५३०० ३७७१०० ३१८०० 

जम्मा ७०१००।  

 

 

 

 

 

 

 

७०१०० 

58  ष्टवयावालर्को शौन्क्षक गणुस्िर सदृढीकरण एवम ्कार्िसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुानाः  ष्टवयावार्लमा 
शौन्क्षक गणुास्िर सदुृढीकरण एवंम कार्िसम्पादानमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान प्राि गनि छनौट भएको 
ष्टवयावालर्लाई प्रति ष्टवयावालर् ६ लाख ५० हजारका दरले अनदुान ददने।उक्त अनदुानबाट ष्टवयावालर्ले 
पाठ्यपसु्िक,सतदभि सामाग्री िथा लाइिेरी, ष्टवज्ञान प्रर्ोगशाला न्शक्षण तसकाईका लातग ICT ल्र्ाब को लातग 
खचि गने सष्टकने। ष्टवयावालर्ले उक्त सामातग्र खररद गदाि नमनुा माध्र्ातमक ष्टवयावालर् व्र्वस्थापन 
तनदेन्शका,२०७४ को सम्बन्तधि खण्ड र अनसुचुीमा भएको आधार र स्पेतसष्टफकेसनको पररतधतभर रहेर 
साविजतनक खररद ऐन तनर्मावली िथा ष्टवयावालर् खररद ददग्दशिन अनसुारका प्रष्टक्रर्ाहरु परुा गरी सामाग्री 
खररद गने ।अनदुान प्राि ष्टवयावालर्ले तनधािररि मापदण्ड र प्रष्टक्रर्ा अनरुुप कार्ाितवर्न गरे नगरेको 
तनर्तमिरुपमा अनगुमन गने व्र्वस्था ष्टवयावार्लर् क्षेर सधुार कार्िक्रम कार्ितवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ को 
ष्टक्रर्ाकलाप नं २.७.१३.१३ मा उल्लेख छ।र्स पातलकाले देहार् बमोन्जमका ष्टवयावालर्लाई उक्त अनदुान 
रकम तनकासा गरेकोमा खररद प्रष्टक्रर्ाको पालना गरेको नदेन्खएको िथा तनधािररि मापदण्ड र प्रष्टक्रर्ा अनरुप 
कार्ाितवर्न भएनभएको अनगुमन गने पने देन्खतछ। 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

तस .नं.  ष्टवयावालर्को नाम कार्िक्रमको नाम रकम 

१ श्री दगाि मा ष्टव ष्टवज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००० 
2 श्री शौलपतुर मा ष्टव ष्टवज्ञान प्रर्ोगशाला ६५०००० 
3 श्री ष्टहमालर् मा ष्टव सौरपानी पसु्िाकलर् ६५०००० 
4 श्री जलकतर्देष्टव मा ष्टव ICT Lab ६५०००० 
जम्मा २६०००००।  

59  साना तसंचाई कार्िक्रमाः गो भो नं ९१।२०७७।०२।३२, बजेनी साना तसंचाई िथा कुिो ममििको लातग रु 
६००००। भकु्तानी भएको िथा भौ नं ९८।२०७७।०३।०२, सेति खोला कुलो ममिि मा रु ६५०००। 
भकु्तानी ददएकोमा खचिका ष्टवल भएिापतन कामको मलु्र्ांकन भएको छैन भन ेकार्िसम्पन्न भएको भतन फोटो 
संलग्न छैन।वास्िष्टवक रुपमा काम भएको उल्लेख हनुे गरी फोटो संलग्न गनुिपने देन्खतछ।   

 

 

60  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रमाः स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामूदाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर् िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् 
िहतभरका वडाहरुमा नगर सरसफाई,नाली खन्ने, गोरेटो बाटो सफा गने, मठ मन्तदर तनमािण िथा बाटो तनमािण  
काम लगार्िका तनमािणका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्ि ५८६ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु. १९ 
लाख ४२ हजार खचि गरेको छ । लन्क्षि वगिलाई ३२ ददन सम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, 
प्रशासतनक र कार्िक्रम खचि समेि खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी 
सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी सजृिना भएको देन्खंदैन । 

 

60.1  भौ नं ११९।२०७७।३।१५ प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम अतिगिि  मनकामना मन्तदर चली डाँडा पर्िटन 
प्रवर्द्िन गोरेटो बाटो तनमािणको लातग लागि अनमुान रु ६०३६५६ भएको मा भकु्तानी रु ६०००००। 
भएको छ। उक्त खचि पिुी गने प्रमाण पेश गनुि पने रु ६००००० 

61  कोतभड १९ िफि ाः आ व २०६७।७७ को अर्ाढ मसाति सम्मको आम्दानी िथा खचिको ष्टववरण तनम्न 
अनसुार रहेको भतन पेश गरेको छाः  
 २०७७ असार मसाति सम्म प्राि 

रकम  
खचि न्शर्िक २०७७ असार 

मसाति सम्मको 
खचि 

संन्घर् सन्ञ्चि कोर्बाट ० राहाि ष्टविरण ३६६३३५९ 
प्रदेश सन्ञ्चि कोर्बाट ५००००० क्र्ारेन्तटन होन्ल्डङ्ग सेतटर  १११२८६२ 
स्थानीर् िहको आफ्नै 
बजेटबाट ष्टवतनर्ोजन भएको  

१५०००००० आईशोलेसन केतर तनमािण व्र्ावस्थापन  ६००००० 

संन्घर् कोतभड कोर्बाट  ० जनशन्क्त पररचालन/ स्वरे्ष्टवका प्रोत्साहन   २१५६५६० 
प्रदेश कोतभड कोर्बाट  ०  और्तध एवं स्वास्थर्  उपकरण िथा सामाग्री 

खररद 
१४३१८१८ 

अतर् स्रोिबाट प्राि २२६१९५ अतर् न्शर्िकमा भएको खचि  १३४०६९६ 
  बाँकी ५४२०९०० 
िम्मा १५७२६१९५  १५७२६१९५ 

 

61.1  कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन नवनाएकोाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा तनमािण कार्िको 
लागि अनमुान िर्ार गनुिपने िथा तनर्म १२३ वमोन्जम प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन गरी तनर्म ११७ वमोन्जम 
कामको प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले कोरोनाको लातग अल्पकातलन रोजगार ददन वडावाट 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

ष्टवतभन्न काममा लगाएकोमा कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार नगरेकोले वास्िष्टवक काम भए नभएको एष्टकन गनि 
सष्टकएन।भएको तनमािण भएको कामको कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गनुिपने रु   
भौ नं र तमति भकु्तानी रकम भकु्तानी पाउनकेो नाम कैष्टफर्ि 

२५ ३००००० सरीिा अर्ािल वडा नं ८ को रोजगारीको लातग दैतनक ६०० 
को दरले काममा लगाइ भकु्तानी 

२६ ४०६४०० अप्सरा पौडेल वडा नं ६ को रोजगारीको लातग 

२७ ३००००० नवदगुाि पोखरेल वडा नं ५ को रोजगारीको लातग 

२८ ३००००० कष्टविा पाण्डे वडा नं ७ को रोजगारीको लातग 

३२ ५४०८०० देवी नेपाली वडा नं ४ को रोजगारीको लातग 

३३ ३००००० िेज नारार्ण पाठक वडा नं ३ को रोजगारीको लातग 

३८ ३१९२०० न्जि कुमारी घले वडा नं १ को रोजगारीको लातग 

३८ ३००००० अन्जि पौडेल वडा नं २ को रोजगारीको लातग 

जम्मा  २७६६४०० 
   

 

 

 

 

२७६६४०० 

61.2  खचिका प्रमाण नराखेकोाः न्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्लाइ रु ५ लाख भकु्तानी ददएकोमा खचिको प्रमाण नभएको 
िथा प्रगति समेि माग नगरेको अवस्था छ। उक्त खचिको सष्टह सदपुर्ोग भए नभएको सम्वतधमा खचिको 
प्रगति िथा शारांश माग गरी शे्रष्िा अयावावतधक गनुिपदिछ।  

 

62  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
िहले र्ो वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधिफि  मार १६ लाख ९३ हजार खचि गरेको छ भने खचिका प्रमाण हेदाि ष्टवल 
मार आएको देन्खतछ िथा प्रर्ोजन खलु्दैन ।र्स्िो प्रवनृ्त्तमा तनर्तरण गरी खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि 
पदिछ । 

 

63  आतिररक लेखापरीक्षणाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४,को दफा ७७(२) मा स्थानीर् िहले काननु 
वमोन्जम आफ्नो आर् र व्र्र्को लेखापरीक्षण गनुिपने उल्लेख छ। र्स स्थानीर् िहको अतिरसरकारी 
अन्खिर्ारीको लेखापरीक्षण कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर्वाट भएको छ भने वाँकीको हकमा आतिरीक 
लेखापरीक्षण शाखावाट भएको देन्खतछ। आतिररक लेखापरीक्षणवाट देन्खएका व्र्होराहरु देहार् वमोन्जम  
लगति बेरुज ुकार्म भएको रु 

भौ नं व्र्होरा रकम 
कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर्वाट भएको अतिर सरकारी अन्खिर्ारीको लेखापरीक्षण िफि ाः  
 तनमािण भएको र्ोजनाको ममिि सम्भारको लातग सम्बतधीि र्ोजनाको ष्टवल भकु्तानी गदाि १ प्रतिशि 

रकम ष्टवल बाट नै कट्टा गरी ममिि सम्भार कोर्मा जम्मा गनुि पनेमा र्ोजनाको ष्टवलबाट कट्टा नगरी 
तबतनर्ोजन बजेट  बाट एकमिु रु १००००।खचि लेन्ख कोर्मा जम्मा गरेको रकम तनर्तमि मान्न 
नसष्टकन ेभएकोले असलु गनुि पने 

 
 
 
१०००० 

 आर्ोजनाको कन्तटजेतसीबाट ईतधन ममिि र कार्ािलर् समान बापि एकमषु्ठ रु ३६०००० खचि 
गरेकोमा ममिि आदेश खररद आदेश र दान्खला संलग्न नभएकोले तनर्तमि मान्न नसष्टकन ेसाथै १।५ 
प्रतिशि अतग्रम आर्कर समेि कट्टा नगरेकोले रु ४२०० असलु गरी राजस्व दान्खला गनुि पने 

 
 
४२०० 

 आर्ोजनाको कन्तटजेतसी बाट रु ८००००। को खररद आदेश र दान्खला बगेर ईट्टा खररद गरेको 
पाईर्ो। ईट्टा के प्रर्ोजनको लातग खररद भएको हो सो खलुाई तनर्तमि गने िथा उक्त खररदमा 
१।५ प्रतिशि अतग्रम कर दान्खला छुट भएकोले सम्बन्तधि व्र्न्क्तबाट असलु गरर राजस्व खािामा 
दान्खला गनुि पने  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

३५६८२३३ 
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कार्ािलर्को नामाः बारपाक सतुलकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

११९४ 
पातलकाको आतिररक लेखापरीक्षण शाखावाट भएको आतिररक लेखापरीक्षण वाट देन्खएका व्र्होराहरुाः  
११,४६  अतग्रम कर कट्टी असलु गरी सङन्घर् सन्तचि कोर्मा बैङक दान्खला गनुि पने ३३४५ 
38 सोरपानी क्वारेतटाइनको लागी खाट ढुवानी र न्जप भाडाको वहाल कर नकाटेकोले असलु गनुिपने 

देखीतछ 3150 
11 तनम प्रसाद पनेरुले गाडीभाडा बापि ्तबतभन्न समर्मा कार्ािलर् प्रर्ोजनको लातग कुनै पतन सम्झौिा 

नगरेको अथवा बझेुको भरपाई नहनुाले तनर्तमि गनुिपने अतर्था असलु गरर पातलका सन्तचि कोर्मा 
जम्मा गनुिपने १७००० 

 आर्कर  भौ नं १५, २५ र १७असलुगरी संन्घर् राजश्व कोर्मा दान्खला गने  
७६ गररबी तनवारण कार्िक्रम अतिगिि हलकुा सवारीसाधन िातलमको लातग तरू् अक्सफोडि मोटर ड्राइतभङ 

रेतनङ सेतटरको तबलभरपाई बेगर केवल तनणिर्को भरमा ददएकोले तनर्तमि गनुिपने अतर्था असलु 
गरर पातलका सन्तचि कोर्मा दान्खला गनुिपने ४९५००० 

७८ खेलकुद सामाग्री २८ वटा बल कोकसलाई हस्िातिरण भएको हो भतन कुनै प्रमाण नभेष्टटएकोले 
तनर्तमि गनुिपने देन्खर्ो ४२२६२ 

७६ वडा नं. ७ को मसलतद खचिमा तबलभरपाई भतदा बढी भकू्तानी भएको रकम असलु गरर पातलका 
सन्तचि कोर्मा दान्खला गने ३९६६ 

७८ ममिि बापि ्को अतग्रम कर कष्टट्ट असलु गरर संन्घर् सन्तचि कोर्मा बैङक दान्खला गने ६०० 
८५ माइकोट मष्टहला समूहरारा आर्ोन्जि तिज प्रतिर्ोतगिामा पातलका अदक्ष्र् रारा स्वीकृि रकम भतदा 

बष्टढ भकू्तातन रकम असलु गरी पातलका सन्तचि कोर्मा दान्खला गने ३००० 
१२८ तबलभरपाई बेगर ममिि गरेको भनी भकू्तातन भएकोले असलु  गरर पातलका सन्तचि कोर्मा दान्खला 

गने १२२५ 
१३५ ममिि सम्बतधी प्र्ान तबल नभएकोले अतनर्तमि देन्खर्ो 

अतग्रम करकट्टी नकाटेको असलु गरर बैङक दान्खला गनेपने २७०० 
१४७ आल्मतुनर्म सेटको  तनमािण सम्बतधी कागजािमा लागि अनमुान िथा कार्िसम्पन्न प्रतिबेदन बेगर 

भकू्तानी ददएकोले असलु गरर पातलका सन्तचि कोर्मा  दान्खला गने २०००० 
१५१ खेलकुद सामाग्री भतलबल र जाली कोकसलाई तबिरण भएको जनाउन ेहस्िातिरण फारम र पातलका 

तनणिर् बेगर भकू्तातन ददइएकोले तनर्तमि गनुिपने अतर्था असलु गरर पातलका सन्तचि कोर्मा दान्खला 
गनुिपने।।कागजाि पेश गनुिपने ५००० 

१६९ गाडी ममिि को ष्टट.डी.ए.स नकाटेकोले असलु गरर सङघीि सन्तचि कोर्मा बैङक दान्खला गने ६०० 
१८५ प्रमे स्मिृी कपको लातग खेलकुद सामान खररदबमोन्जम को TDS नकाटेकोले असलु गरर सङघीर् 

राजश्व कोर्मा बैङक दान्खला गने १८०० 
२१५ ७ददनको बैठक भत्ता भकू्तानी भएकोमा ६ वटा मार माइनटु भेष्टटएकोले गौिम भण्डारी,कल्पना रेग्मी, 

मोदराज भट्ट, कृष्ण भट्ट र गंगा बहादरु घले प्रत्र्क बाट १२७५ असलु गरर पातलका सन्तचि कोर्मा 
दान्खला गने ६३७५ 

२३१ Mount ai n Hel i copt er PVT.LTD बाट न्जप दघिटना घाइिेको हेतलकप्टर चाटिर गदािको वहाल कर 
नकाटेकोले असलु गरर सङघीर् राजश्व कोर्मा बैङक दान्खला गने रु  ३३००० 

२४३ वडा नं. ८ कार्ािलर् ममिि को सामान्जक सरुक्षा कर, अतग्रम कर र वहाल करको समग्रमा 
कमकाष्टटएको कर असलु गरर सङघीर् सन्तचि कोर्मा बैङक दान्खला गने रु  ६३३ 

२४४ प्राष्टवतधकको लागि अनमुान र मूल्र्ाङकन वगेर अमानि बाट समूहले खचि गरेकोले तनर्तमि गनुिपने 
देन्खर्ो अतर्था असलु गनुिपने देन्खतछ रु  १०१८३० 

२४८ मष्टहला सशन्क्तकरण कार्िक्रमको िातलममा २जना सहजकिाि र २जना सहर्ोगी बापि परामशि भत्ता 
भकू्तातन ददऐकोमा सहर्ोगीलाई ददन ेव्र्वस्था अतनर्तमि देन्खर्ो र सहजकिािको नागररकािा,िातलम 
प्राि पर,अनमुाति पर पेश हनु नआएकोले तनर्तमि गनुिपने अतर्था असलु गरर पातलका सन्तचि 
कोर्मा  दान्खला गने रु  २४००० 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२७८ जलकतर्ा माष्टव अतिररक्त कृर्ाकलप अतिगिि ग्राउण्ड बनाएको देन्खनआएकोमा को-कसले कति 
ददन काम गरेको भतन डोरहान्जरर लगार्ि प्रमाण कागजाि नभएकोले अतनर्तमि देन्खएको रु  ३८५०० 

२७८ गोरखा एजेतसी र राना फतनिचर बाट प्राि तबल ori gi nal  नभएकोले रुज ुगनि नसष्टकएक 
खचि जनाउन ेप्रमाण कागजाि नपगेुको रकम असलु गरर पातलका सन्तचि कोर्मा दान्खला गने रु  १४२३०० 

२८२ शैलपरुी माष्टवलाई अतिररक्त ष्टक्रर्ाकलपको भकू्तानी गदाि तमिी नखलेुको तबल पेश भएकोले असलु 
गरर पातलका सन्तचि कोर्मा दान्खला गने रु  ६१९२५ 

२९६ वडा नं. ५को इतधन र ष्टवष्टवध कार्िक्रम खचि अतिगिि TDS कट्टी गरर बैङक दान्खला गने रु  ४५० 
३११ भैपरी खचि वडा कार्ािलर्को ष्टवष्टवध तनमािण खररद िथा प्रकोप व्र्बस्थापनमा प्रमाण कागजाि भतदा 

बष्टढको भकू्तानी भएको रकम असलु गरी पातलका सन्तचि कोर्मा दान्खला गने रु  २३२६ 
३१९ प्राष्टवतधक दररेटकोलागी बैठक बस्दाको म्र्ाइनटु पेश हनुनआएकोले अतनर्तमि देन्खर्ो रु  ६३००० 
३३ राटमाटे टार खानेपानी आर्ोजनामा मंगल बहादरु गरुुङंले २ष्टटप ढङ्गा र आइि बहादरु गरुुङले २ 

ष्टटप वालवुाको ढुवानीमा १०% वहाल कर काट्न ुपनेमा १.५% अतग्रम कर मार काटेकोले बाँकी 
८.५% असलु गरी सङघीर् राजश्व कोर्मा बैङक दन्खला गने रु  १३६०० 

३५ रतचोक सतु्केरी गराउने घर तनमािणमा रामतसंह घले बाट २ ष्टटप वालवुाको वहाल कर नकाष्टटएकोले 
असलु गरी राजश्व बैङक दान्खला गरेको प्रमाण पेश गनुिपने रु  २४०० 

६६ टुतनखोला लघ ुअतिगिि मजदरुको डोरहान्जरी बाट नपगु सामान्जक सरुक्षा करकट्टी असलु गरी बैङक 
दान्खला पेश गनुिपने रु  ६०२ 

७२ बसपाकि  देखी होन्ल्सघर सम्मको गोरेटो बाटो तनमािण बारपाक को अतग्रम कर कट्टी कम काष्टटएकोले 
कम भएको रकमको बैङक दान्खला पेश गनुिपने रु  ४५० 

७५ मेनेरोड देखी लेभसीघर हुँदै सोिाि बस्िी गोरेटो बाटोमा अतग्रम कर कट्टी कम हनुगएको रकम असलु 
गरी राजश्व बैङक दान्खला पेश गनुिपने। ३६८० 

७९ धारापानी आहालडाँडा ँबाहबुेशी-०७ अतिगिि वदेप्रसाद भट्टले ७० ष्टटप ग्राभेल र १४ ष्टटप ढुङगा 
ढुवानीको १०% वहाल कर काट्नपुनेमा १.५% मार काटेकोले बाँकी ८.५%असलु गरी राजश्व 
बैङक दान्खला पेश गनुिपने। ८३३० 

८५ क्र्ामनुे चोक देन्ख वालवुाको मोटरबाटो स्िरन्नतिमा धन बहादरु गरुुङले ९ष्टटप वालवुा ढुवानी र धन 
बहादरु बराम बाट पनु ३० ष्टटप ग्राभेलको ढुवानी कर १.५%मार काटेकोले बाँष्टक ८.५% हनु 
आउने रकम असलु गरर राजश्वमा बैङक दान्खला गने। ६३७५ 

९० गोतन सक्री र्वुा क्लव भवन ममििको वालवुा र तगटी ढुवानी कर असलु गनुिपने। 2100 
९८ न्खम्ब ुगाँउदेखी मन ेघर मोटर बाटो अतिगिि सोतलङ ढङगाको ढुवानी कर १०% काट्नपुनेमा जम्मा 

१.५% काटेकोले बाकँी ८.५% बमोन्जमको रकम असलु गनुिपने। ७७३५ 
१०८ अतसमरेु तसचाइ कुलोको भकू्तानी गदाि ४ष्टटप वालवुा/ढुङगाको ढुवानी कर १.५% मार काटेकोले 

बाँकी ८.५% हनु आउन ेरकम असलु गरी राजश्वमा आम्दानी जनाउने। ३२३० 
११४ बाह्रतबसे फाटँ तसंचाई र्ोजना अतिगिि ६ष्टटप वालवुाको ढुवानी करमा जम्मा १.५% करकट्टी 

गरेको र बाँष्टक ८.५% कट्टी गरी सङ्घीर् राजश्व कोर्मा बैङक दान्खला गने। 
ढुवानी गदािको रर्ाक्टरको ड्राइभरको अनमुाति पर, तबलबकु बनाई तनर्तमि गने १२७५ 

११९ दगुाि माष्टव खेलमैदान तनमािण अतिगिि सोरपानी साझा कतसरक्शन प्रा.ली.को करचकु्ता प्रमाणपर र 
आवश्र्क कागजाि पेश गरी तनर्तमि गनुिपने। 
इस्काभेटरको मतसन तबल र प्रातलको तनमािण तबलमा १घतटाको फरक पनािले त्र्सलाई तनर्तमि 
गनुिपने। 

 
 
 

८५२४ 
१३८ प्राष्टवतधक मूल्र्ाङकनमा वाझोगरा खानेपानी ट्याँकी तनमािणको HDPE पाइप १५० तमटर प्रर्ोग भएको 

जनाएपतन उपभोक्ताको तबलमा २०० तमटर प्रर्ोग भएकोले बष्टढ भएको रकम तनर्तमि गनुिपने। ३१०० 
१४६ सामदुाष्टर्क भवन ममिि, वास-ु०४ अतिगििको ढुवानी वापिको कर नकाटेकोले असलु गरी राजश्व 

कोर्मा बैङक दान्खला गने। ७०० 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

१५१ पातलका गाडी इतधन िथा ममिि भकू्तानी गदाि प्रमाण कागजाि नपगेुको रकम असलु गरी पातलका 
सन्तचि  कोर्मा दान्खला गने। 
TDS नकाटेकोले असलु गरर राजश्व बैङक दान्खला पेश गनुिपने। 

६८५६ 
 

६५५ 
१५९ मोहररर्ा पाल्ख ुसडक स्िरोन्निीको रर्ाक्टर बाट ढुवानी भएकोमा ढुवानी कर नकाटेकोले असलु 

गरर राजश्व बैङक दान्खला गने। १८०० 
१८६ भतज्र्ाङ गापा सडक-६ को इतधन िथा ममिि खचि भकू्तानीमा TDS  नकाटेकोले असलु गरी बैङक 

दान्खला पेश गरेको देखाउने। ४८३ 
१९२ बाह्रमूले मन्तदर संरक्षण अतिगिि भकू्तानी ददंदा खररद गररएका ढुङगा, जाली को ररफेरेतस तबल बनाई 

तनर्तमि गनुिपने। २१५००० 
२१० सामदुाष्टर्क भवन-५ तनमािणको सामान ढुवानीको वहाल करको बैङक दन्खला पेश गनुिपने। २००० 
२१३ बाहकोट गरुुदमु सडक अतिगिि नपुरु कतसरक्सन प्रातलको सम्झौिा पर, मेन्शन अपरेशन रेकडि, 

कर चकु्ता प्रमाणपर र अनमुति पर पेश गरर तनर्तमि गनुिपने। १०१४४२ 
213 बढुीगण्डकी कतसरक्शन प्रातलको सम्झौिापर, मेन्शन अपरेशन रेकडि, करचकु्ता प्रमाणपर र अनमुाति 

पर पेश गरी तनर्तमि गनुिपने। १३५३९८ 
२१८ पाल्खू आहालडाँडाँ सडक स्िरोन्निीको ढुवानी कर जम्मा ३०० मार काटेकोले बाकँी रकमको राजश्व 

बैङक दान्खला पेश गनुिपने 7200 
२४० कुवा खानेपानी अतिगिि २ष्टटप रर्ाक्टर ढुङगाको ढुवानी कर असलु गरर राजश्व बैङक दान्खला 

पेश गनुिपने 
 ८०० 

२४३ नेपाल आदशिबाट जलकतर्ादेवी माष्टव आपँ वगैचा बाटो स्िरन्नोति अतिगिि humepi peढुवानी कर 
नकाटेकोले असलु गरी संन्घर् राजश्व कोर्मा बैङक दान्खला पेश गनुिपने। १००० 

२६६ मातरे िनु्म्सका सडक उपभोक्ता सतमतिलाई भकू्तानी गदाि ढुवानी कर नकाटेकोले ढुवानीकर 
बमोन्जमको रकम असलु गरी राजश्व बैङक दान्खला पेश गनुिपने। 
मूनस्टार कतसरक्शन प्रातलको करचकु्ता प्रमाणपर नभएकोले अतनर्तमि देन्खर्ो र सडक तनमािण 
पूविको र पश्चािको फोटो पेश गनुिपने देन्खर्ो १९८०० 

२७३ टरी खानेपानी महुान संरक्षण अतिगिि २ ष्टटप वालवुा ढुवातनको वहाल कर नकाटेकोले असलु गरी 
सङन्घर् राजश्व कोर्मा बैङक दान्खला पेश गनुिपने। १४०० 

२८४ पोखरी गाँउ सौरपानी सडक अतिगिि ८ ष्टटप ढुङगा ढुवानी बापिको ढुवानी कर नकाटेकोले असलु 
गरी सङघीर् राजश्व कोर्मा बैङक दान्खला पेश गनुिपने। 
सौरपानी साझा कतसरक्शन प्रातलको करचक्ता प्रमाणपरको डोकुमेतट पेश गरी तनर्तमि गनुिपने १७६० 

२८९ पोखरी खानेपानी ट्याङकी -७ तनमािण कार्िको लागी प्राष्टवतधक मूल्र्ाङकन अनरुुप कामसम्पन्न अनसुार 
१८०२३१ भकू्तानी हनुपुनेमा १८२५०० भकू्तानी भएकोले बढी भएको रकम असलु गरी  पातलका 
सन्तचि कोर्मा  दान्खला गनुिपने। २२६९ 

३०८ हडुी ीँखोला सौरपानी-४ को ३७ रर्ाक्टर ढुङगा र ७ रर्ाक्टर वालवुाको ढुवानीको वहाल कर 
नकाटेकोले असलु गरी संघीर् राजश्व कोर्मा बैङक दान्खला गनुिपने। 
वज्रपाररणी सेवाको करचकु्ता प्रमाणपर पेश गनुिपने। ५००० 

   
३११ ढोडेनी मरनघट्ट पाटी तनमािणको  तसमेतट,TMT खररदको क्रममा कम्पटुर तबलमा प्र्ान/भ्र्ाट नम्वर 

उल्लेख नभएकोले अतनर्तमि देन्खर्ो। २०८०७ 
३४५ झाक्रीचोक धतिि भतज्र्ाङ देउराली अतिगिि नकाटेको बहाल कर काटी सङघीर् राजश्व कोर्मा बैङक 

दाखीला गरेको पेश गनुिपने २१६०० 
३३५ बरीडाँडा रतचोक सडकमा डोरहान्जरी बाट देन्खन आएको रकमको सामान्जक सरुक्षा कर कट्टी 

काट्नपुने। २७५ 
३३८ कट्टी भएको रकम बैंक दान्खला गदाि कम हनु गएको रकमको बैङक दान्खला पेश गनुिपने। ३५६१ 
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३४४ छदन गाँउ र भगवति आष्टव खानेपानी तनमािणमा प्राष्टवतधक मूल्र्ाङकन बाट ५९२२६ घटाउँदा बष्टढ 
भकू्तातन हनु गएको रकम असलु गरी पातलका सन्तचि कोर्मा दान्खला गनुिपने देन्खतछ। ४२२६ 

३४४ १०एम.एम रड, तसमेतट र अतर् खररद को प्र्ान/भ्र्ाट तबल नभएकोले अतनर्तमि देन्खर्ो। २५११६ 
353 सव इन्तजतनर्र प्रष्टवण ष्टवकको हान्जर भएको ददनको ष्टटएतडए रु २५००।, इन्तजतनर्र अतभनव 

गौिमको भ्रमण ष्टवल भतदा वढी भकु्तानी रु ४०००।, अतमन ददपक पाण्डेको हान्जर हदुाको तमतिको 
ष्टटएतडए रु १५९००। असलु गनुिपने रु  २२४०० 

५ बैठक भत्ताको भरपाई बझेुको रकम भतदा बढी भकू्तानी भएको रकम असलु गरर पातलका सन्तचि 
कोर्मा दान्खला गने 
 १००० 

१८ तबर्द्ाथी, न्शक्षक र ष्टवर्द्ालर् सम्मान बापिको आकन्स्मक लाभकट्टी असलु गरर सङन्घर् पातलका 
सन्तचि कोर्मा बैङक दान्खला गने २५००० 

१९ वारपाक रतनङ न्शल्ड अतिगिि कट्टी नगरेको करहरु असलु गरी सङन्घर् राजश्व कोर्मा बैङक 
दान्खला गनुिपने आर्कर पाररश्रतमक कर र आकन्स्मक लाभ कट्टी बापि रु ४९३५७ 

२३ ददवा खाजा सामाग्रीको अतग्रम कर असलु गनुिपने ४४१ 
२५ मण्डल स्कूल ददवा खाजाको अतग्रम कर असलु गनिपने २४७ 
५ वराहा आधारभिू ष्टवधालर्को संरक्षणको ढुवानी कर असलु गरर बैङक दान्खला पेश गने।  ८५० 
८ सिकतर्ा प्रा.ष्टव.को पष्टहरो तनर्तरणको ढुवातन कर नकाटेको असलु गरी सङघीर् राजश्व कोर्मा 

बैङक दान्खला गने। १००० 
३ आर्वेुद कमािचारीहरुको सामान्जक सरुक्षा करकट्टी कम भएको असलु गरर सङघीर् राजश्व कोर्मा 

बैङक दान्खला गरेको प्रमाण पेश गनुिपने ४४७ 
६ स्वास्थर् थाई कमिचारीको सामान्जक सरुक्षा कर कट्टी कम भएको सङन्घर् राजश्व कोर्मा बैङक 

दान्खला गरेको प्रमाण पेश गनुिपने।। १३५७ 
८३ डाँडापारी कुलो ममिि सानो तसचाई अतिगिि नकाटेको ष्टवतभन्न कर कट्टी गनुिपने ८९६ 
८४ साना तसचाइको पैशरा बाहिघरे बाट तनवदेन,कृष्टर् शाखाको Ti ppani  वगेर केवल वडा न्शफाररसको 

भरमा भकू्तानी ददइएकोले अतनर्तमि देन्खर्ो।।। ९९०० 
१४४ ष्टहमालर् सेकेतडरी स्कूलले पषु्पाञ्जली पसु्िक िथा स्टेशनरीमाफि ि ष्टवधालर् सतचालन िथा 

व्र्ावस्थापन अनदुानको लागी खररद गदाि कन्म्िमा ३वटा फमिबाट मूल्र्सूची मागगरी कम कवोल 
गने बाट खररद नगरी सोझै खररद गरेको र पषु्पातजलीको करचकु्ता प्रमाणपर, भ्र्ाट दिाि र 
इजाजि पर पतन पेशनभएकोले अतनर्तमि देन्खर्ो ४३४३१४ 

१४४ भ्र्ाट छली गने उयेावश्र्ले तबल टुक्राटुक्रा पारेकोले १५% हनुअउने रकम असलु ८७५४२ 
१४३ ष्टवज्ञान प्रर्ोगशाला माफि ि दगुाि मा.ष्टव. को लागी सामान खररद गदाि C2H5COOH देखी zi nc/copper 

pl at e खररद गदाि जम्मा २वटा फमिको मूल्र्सूची िलुना गरी खररद गरेकोले अतनर्तमि देन्खर्ो ४४०९९५ 
१३९ कतर्ादेवी मा.वी. शौचालर् तनमािणमा वहाल कर काट्नपुने रकम रू.... १३०० 
१३६ दगुािमावी शौचालर्को तनमािण अतिगिि १४२ केन्ज रडको खररद तबलमा तमति नखलेुकोले असलु 

गनुिपने देन्खर्ो। १०१७८ 
१३५ तसदाथिमावी को प्राष्टवतधक मूल्र्ाङकनमा घटी मूल्र्ाङकन नघटाई बढी भकू्तानी हनु गएको रकम 

असलु गरी पातलका सन्तचि कोर्मा दान्खला गनुिपने रकम रू..... २७००१ 
१४५ जलकतर्ादेवी को फतनिचर लगार्ि अतर्को ढुवानी गरेबापिको ढुवानी कर कट्टी नगरेकोले असलु 

गरी राजश्व बैङक दान्खला पेश गनुिपने रकम रु...। 
जलकतर्ादेष्टवले सूचना सम्बतधी खररद सामान र फतनिचरको माग फारम, खररद आदेश र दान्खला 
ररपोटिको प्रष्टक्रर्ा परुा नगरेकोले र न्जतसी खािामा आम्दानी नजनाएकोले अतनर्तमि देन्खर्ो १४०० 

१४५ जलकतर्ादेष्टवले सूचना सम्बतधी खररद सामान र फतनिचरको माग फारम, खररद आदेश र दान्खला 
ररपोटिको प्रष्टक्रर्ा परुा नगरेकोले र न्जतसी खािामा आम्दानी नजनाएकोले अतनर्तमि देन्खर्ो ५६३५७८ 

११ खोप केतर तनमािणमा श्रतमकहरुको दस्िखि वगेर भकूिानी गराएको देन्खएकोले अतनर्तमि देन्खर्ो १५९१०० 
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64 द पेश्की वाकँीाः कार्ािलर्ले देहार्अनसुार पेश्की फर्छ्यौट नगरेकोले आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा 
भएको व्र्वस्था अनसुार पेश्की फर्छ्यौट गनुिपनेमा गरेको छैन। उक्त रकम मअुव्जा ददनको लातग पेश्की 
ददएकोमा मआुव्जा तनधािरण नहुँदै पेश्की ददन ुउन्चि देन्खएन। उक्त पेश्की फर्छ्यौटको प्रमाण पेश गनुिपने  
रु ...  

तमति पेश्की तलनेको नाम रकम 
१२/०२/२०७६ तगरर बहादरु गरुुङ ४,४०,००० 
१२/०२/२०७६ ज्ञान ुथापा ६०,००० 
१२/०२/२०७६ तबर बहादरु गरुुङ ४,२५,००० 
१२/०२/२०७६ मदन थापा २५,००० 
१२/०२/२०७६ सति बहादर गरुुङ १,३५,००० 
०१/२२/२०७७ एक नारार्ण जोशी ३,७५,००० 
०१/२२/२०७७ एक नारार्ण शे्रष्ठ २,३५,००० 
०१/२२/२०७७ कृष्ण बहादरु गरुुङ २,२०,००० 
०१/२२/२०७७ न्चज कुमार शे्रष्ठ ५०,००० 
०१/२२/२०७७ जंग बहादरु शे्रष्ठ १,५०,००० 
०१/२२/२०७७ नक्कल बहादरु गरुुङ १,२५,००० 
०१/२२/२०७७ तबर बहादरु बराम ४५,००० 
०१/२२/२०७७ राम गोपाल शे्रष्ठ १,६०,००० 
०१/२२/२०७७ श्र्ाम बहदरु गरुुङ ४०,००० 
०१/२२/२०७७ सरु्ि कुमार शे्रष्ठ ३,००,००० 
०१/२२/२०७७ हरर कुमार जोशी ६,५०,००० 
०१/२६/२०७७ सरु्ि कुमार शे्रष्ठ १,१५,००० 
०२/१४/२०७७ कान्जमान साष्टकि  ४३,००० 
०२/१४/२०७७ रमेश कोइराला १,२३,००० 
०२/१४/२०७७ राम साष्टकि  १,१९,००० 
०२/१४/२०७७ ररतिक नेपातल ९२,००० 
०२/१४/२०७७ ष्टवशाल शे्रष्ठ २,६५,००० 
०२/१४/२०७७ शंशरी साष्टकि  ३०,७५० 
०२/१४/२०७७ तसिा साष्टकि  १,४३,००० 
०२/१४/२०७७ हकि मान साको १,२४,००० 
०४/०५/२०७७ मेनकुा पनेरु ४,१४,००० 
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                                                                                                                  अनुिुचर् १  
  पासलकाको िंचर्तकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 

क्र. 
सुं. 
 स्थातनर् िह न्जल्ला 

 आय 
 

 

िम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत र्िाको 
जिम्मेर्ारी 

सुंघ तथा 
प्रदेश अनुदान 

रािस्र् 
र्ाडफाड 

आन्त्तरीक 
आय 

अन्त्य 
आय 

चालु खचा पूाँिीगत 
खचा 

अन्त्य खचा िम्मा खचा 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११  (1+६-

१०) 

१ 
बारपाक सतुलकोट 
गाउँपातलका 

गोरखा 
58482 358465 46183 2632 142776 550056 253896 151322 119698 524916 83622 

 

    बेरुज ूबगीकरण (ष्टवतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार)                    अनुिुचर् २ 
                                      २०७६।७७           -रु हजारमा_ 

तस 
नं 

स्थातनर् 
िह 

न्जल्ला 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अशलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 
सैदाति
न्ुक  

लगति 
सैदान्ति
क  

लगति सैर्द्ान्तिक लगिी 
अननयशमत 
भएको 

प्रमाण 
कागिात 

पेश नभएको 

रािस्र् लगत 
जिम्मेर्ारी 
नसारेको 

सोधभनाुं 
नशलएको 

िम्मा कमुंचारी अन्त्य िम्मा 

१ 

बारपाक 
सतुलकोट 
गाउँपातलका 

गोरखा 
33 51 55355 0 1 5254 33 50 50101 4724 15001 23895     38896   6481 6481 

                                                 अनसुचुी ३ 

अयावावतधक वेरुज ुस्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनर् िह न्जल्ला 
गि बर्ि 

सम्मको बाँकी 
र्ो बर्िको फर्छ्यौट बाकी र्ो बर्ि सम्पबाट कार्म 

बेरुज ु

र्ो बर्िको बेरुज ु कुल बाकी बेरुज ु

१ बारपाक सतुलकोट गाउँपातलका गोरखा 
39770 10034 29736   50101 79837 

 

 


