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१
६९/५/५३० (िनबा�चन �े/ िवकास 

काय�0म)

िनवा�चन �े/ िवकास काय�0म को लािग स2पक�  काया�लय खो4न िन2न 5यि6ह�को घर 

भाडा िलई भ6ुानी गरेकोमा आिथ�क ऐन २०५४ अनसुार ?लोपमा बाल कर क@ी गनु� पन! मा 

क@ी गरेको नदेखेकोले बाल कर � ७७१०। असुल गDर स2बिEधत िशष�कमा दािखला हHन ुपन!

७७१०.

२
६९/५/५३० (िनबा�चन �े/ िवकास 

काय�0म)

िनबा�चन �े/ िवकास काय�0म को लािग िविनयोिजत मनािनय(िसिIधनाथ Jवालीको 

कोटा)रकम बाट ने.क.पा.माले पाटL काया�लयको लािग िन2न अनसुार खDरद गरेका 

फिन�चर,प/ पि/का र अ� माल समानको िबल राखी � १०५३०। खच� गरेको देिखएको छ, 

पाटL ह�लाई य?तो सुिबधा िदन सPने काननुी 5यव?था समेत नभएको हHदा असुल उपर हHनपुन! 

� १०५३०।

१०५३०.

आ ब को अEत मा पे$क% बाक% रहकेो अिबल2ब पे$क% पे फ हHन ुपन!

रेसुङ्गा संर�ण सिमित - � २००००

नेपाल सरुकार

संघीय मािमला तथा ?थानीय िवकास मE/ालय

िज4ला िवकास सिमितको काया�लय, ग4ुमी

यस काया�लयमा रहकेो रेकड� अनसुार आ.व.०७१/०७२ स2मको बे�ज ुिववरण

रेसुङ्गा संर�ण सिमित - � २००००

शेस नारायण मरािसनी � १८०००

जीव लाल Eयौपाने - � १००००

धाता नEद शमा� - � ६०००

लोक बहादरु Jवाली - � २४०००

सुय� बहादरु दला�मी - � ६०००

अशोक कुमार थापा - � २००००

कुमार िब0म थापा - � ९०००

गणेश Vसाद WेX - � १००००

राज कुमार कुँवर - � ४०००

बोम बहादरु सुपाई - � १००००

थान बहादरु भZडारी- � १००००

िब[ण ुमन WेX- � ५०००

४ ६९/५/३००(लु.अ.\.ख.प.)

िन2न अनसुार खानेपानी तथा सरसफाई योजना संचालन गन� सहयोगी सं?था र उपभो6ा 

सिमितलाई गएको पे$क% बाक% �.१०९९७४३५। फछय]ट नगरेको मा हाल �                     

    असुराका�ख टािटम उ स

३५८५२.

ज�मा १८२४०. १८७८५२.

१५२०००३
६९/५/५३० (िनबा�चन �े/ िवकास 

काय�0म)
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१ ६९/५/५३० (िनबा�चन �े/ िवकास 

काय�0म)
आ ब को अEतमा पे$क% पे फ हHन बाक% ६३०००.

२ ६९/५/६३० (\ािमण कृिष सडक) नयागाउँ िपपलधारा सडकको सव! गदा� _लोDरतेक काठमाडौ ँबाट हजा�ना अशलु हHनपुन! २८७९.२५

३ ६९/५/६३० (\ािमण कृिष सडक)

�aबेनी अbेवा सडक को िब?ततृ सब!�न ्गन� आिथ�क तथा Vािबिधक V?ताबअनसुार 

छनोट भएका िब.इन.कdस4ताEeय संग आिथ�क ऐन २०५५ अनसुार ५ Vितशत आय कर 

किf गनु� पन!मा २ Vितशत मा/ किf भएकोले अशलु उपर गनु� पन!

२७७०.७५

४ gाhट Vा�(वतृिच/ िनमा�ण )

पय�टन तथा नागDरक उiान मE/ालय नेपाल jमण वष� १९७७ को सिचबालय ले 

ग4ुमी दश�न वfृिच/ िनमा�ण गन� gाhट बाट � १५००००। पठाएको र सो रकम 

माननीय संसद िसिkनाथ Jवालीलाई उ6 काय�को लािग पे$क% उपलlध 

गराएकोमा पे$क% फ$यु�त नभएको � १५०००० ।

१५००००

५
६९/५/६१०(?थानीय िवकास 

िनमा�ण आयोजना )

काय�आदेश नभएको २० मी.मी  को एच िड पी पाइप १० िमटर को Vित �  

१११६.५०  ले � १११६५ भु6ानी िदएकोले लागत ईसितमत तथा काया�देश  मा 

नपरेको काय� गरेको रकम स2बिEधत ठेकेदार बाट अशलु हHन पन!

१११६५.

नपरेको काय� गरेको रकम स2बिEधत ठेकेदार बाट अशलु हHन पन!

िन2न 5यि6 को नाम मा रहकेो पे$क% रकम आिथ�क वष� को अEmय मा पिन 

फ$यतु नभएको

१.सव.अ.चEa िबर थापा � १९२००  

२.अ.िस.सभु चEa मZडल � ५०००

७ ६९/५/६२० (झो.प.ुकाय�0म )

जनुिकरी इEटरVाईजेस ,बटुवल बाट खDरद भएको � ३८५५४५।३३ ि?टल समान तोकेको 

?पेिसफ%केशन अनसुारको हHनभुिन Vािबिधक कम�चारीले Vमािणत गDरसकेपिछ मा/ दािखला 

गDरपरने मा यसरी Vमािणत भएको समेत नपाईकेले  अशलु उपर हHन ुपन!

४०७.९

ज�मा ६०५७.९ १११६५. २३७२००.

६
६९/५/६१०(?थानीय िवकास 

िनमा�ण आयोजना )
२४२००
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१ ६९/५/६३० (\ािमण कृिष सडक)
उपभो6ा सिमितको दोWो �िनंग िबल मा भ6ुानी भएको औजार खDरद बापत � ६११६५ 

काf गन! पन! मा तेpो िबल बाट ४४५९६५ मा/ काf गरेकोले नपगु रकम आगामी रिनंग 

िबल भ6ुानी गदा� किf गनु� पन!

१५२००.

२ ६९/५/६३० (\ािमण कृिष सडक)
िविभEन समान खDरद उपभो6ा सिमित बाट भएकोमा �aबेनी हाड�वेर आय कर दता� नं. 

२९/१/२७७२ लाई भ6ुानी िदएकोमा आिथ�क ऐन २०५६ को अनसुूची ६ को दफा 

२६.१.२१०० अनसुार २ Vितशत अि\म आय कर काf नगरेको

२९२६.७५

३
६९/५/६१०(?थानीय िवकास 

िनमा�ण आयोजना )

िन?ती खोला नया पोखरा घोरेटो बाटो िनमा�ण उपभो6ा सिमितको Vथम रिनंग िबल बापत � 

१४२६७५।५२ मा जनसहभािगता कतै भ6ुानी िदएकोमा बो4दर माटो खEने काय�को िज4ला 

डर रेट V.घ.िम. � ६१।८० मा/ भएकोमा V.घ.िम. � ८२। ले ३०९६९ घ.िम.को म4ुयाE_कन 

गDर ६२५५।७४ भने ६१।६४ Vितशत ले हHने रकम िदएको � ३८५६.४०

३८५६.४

४
६९/५/६१०(?थानीय िवकास 

िनमा�ण आयोजना )

भेदवुा पि4लकोट हHगा मोटर बाटो उपभो6ा सिमितको Vथम तथा अिEतम िबल बापत � 

१८९८५५।९३ मा जनसहभािगता कतै १५००००। भ6ुानी िदएको मा नरम च@ान काट्ने 

िज4ला दर २७८।१० खच� भएकोमा ३०९ ले म4ुयाE_कन गरेकोले V.घ.िम. � ३०।९० ले 

३१३।५ घ.िम.को � ९६८७।१५ को ७२।१५ Vितशत ले हHने रकम बादी खच� लेखेको �.

६९८९.३

३१३।५ घ.िम.को � ९६८७।१५ को ७२।१५ Vितशत ले हHने रकम बादी खच� लेखेको �.

Dरडी _वादी मोटर बाटो उ.स.को दोpो तथा अिEतम िबल स2म खदु काय� स2पEन � 

२०२३२५।७१ मा जन सहभािगता कतै � १५००००। भ6ुािन िदएको मा िन2न अनसुार छ

क.बो4दर माटो खEने िज4ला डर रेट घ.िम.को � ६१।८० मा/ भएकोमा � ८२। ले 

म4ुयाE_कन गDर V.घ.िम. � २०।२० ले ११०९।९९ घ.िम को � २२४२१।८० को ६३।७९ 

Vित?थ ले हHने रकम बादी खच� देखेको �

४९४२.४

ख.नरम च@ान काट्ने िज4ला दर V.घ.िम � २७८।१० मा/ भएकोमा � ३०९। को म4ुयाE_कन 

गDर V.घ.िम � ३०।९० ले २५०।७४ घ.िम.को � ७७४७।८७ को ६३।७९ Vितशतले हHने 

रकम वदी खच� भएको �

४९४२.४

६
६९/५/६१०(?थानीय िवकास 

िनमा�ण आयोजना )

िसमलताDर अखा�वंग मोटर बाट उ.स.को Vथम तथा अिEतम िबल बापत � १२७४६६.४२ 

मIये � १००००० खच� लखेको मIये नरम च@ान काट्ने िज4ला डर रेट V.घ.िम � २७८।१० 

मा/ भएकोमा V.घ.िम ३१९।२० ले म4ुयाE_कन गDर V.घ.िम � ४१।१०ले २२१।२५ घ.िम 

को � ९०९७।४९ को काया�लय बाट 5यहोन! ७३।५३ Vितशत ले हHने रकम बादी खच� लखेको 

�

६६८९.४

५
६९/५/६१०(?थानीय िवकास 

िनमा�ण आयोजना )



७
६९/५/५३० (िनबा�चन �े/ िवकास 

काय�0म) आ.ब. को अEत स2ममा फछय]ट नभई बाक% रहकेो पे$क% रकम यत िस\ फछय]ट गनु� पन!
४४०००.

८
६९/५/३०० (\ािमण खानेपानी तथा 

सरसफाई दोWो )
ढुंगा खोला पाले खापा को अि\म आय कर क@ा नगरेको ४५७८.५

९
६९/५/३०० (\ािमण खानेपानी तथा 

सरसफाई दोWो )
सामान ढुवानी को कर क@ी नगरेको ६०९.

ढुंगाखोला पाले खानेपानी तथा सरसफाई योजना उपभो6ा सिमितबाट � १८९३५०। पे$क% 

फ$यतु गDर दोWो िक?ता � ९४६७५।  पे$क% िदएकोमा िन2न अनसुार देिखएको छ

क. रेसुंगा सुsलायर ग4ुमी बाट िविभEन िमित को िबल थान ४ को � २२८९२५।४२ बराबर 

को िनमा�ण साम\ी खDरद गरेको िबल भरपाई पेश गरेकोमा २ Vितशत अि\म आय कर किf 

नगरेको � ४५७८।५०

११
६९/५/३०० (\ािमण खानेपानी तथा 

सरसफाई दोWो )

यस काय�0म अEतग�त संचालत िविभEन खा.पा.तथा सरसफाई काय�0मले पे$क% फ$यु�त 

भ6ुानीको लािग उपभोगता सिमितह� पाईप ्,िफितंग तथा िनमा�ण साम\ी खDरद गDर भसुाल 

/िदंग कdसेण� लाई भ6ुानी को िबल पेश गरेकोमा म4ूय अिभवkृी कर काया�लयमा दता� 

भएका फम� वा 5यि6 बाट बोल प/ को आव$यक पDरमाण मा समान बोल प/ को मIयम 

बाट खDरद गनु� पन! मा उ6 काया�लयमा दता� भएको Vमाण नभएका फोरम बाट सोझै खDरद 

गरेको छ भEने आिथ�क ऐन २०५६ को अनसुूची ६ को दफा २६.१.२१ अनसुार २ Vितशत 

६५५४०.८८

१०
६९/५/३०० (\ािमण खानेपानी तथा 

सरसफाई दोWो )
४५७९

गरेको छ भEने आिथ�क ऐन २०५६ को अनसुूची ६ को दफा २६.१.२१ अनसुार २ Vितशत 

ले हHने अि\म आय कर काf गनु� पन! मा नगरेको �

िन2न गािबस ह�ले तेWो िकt समय मै भ@ िवतरण गDर बाक% रहकेो िन2न अनसुार को रकम 

क.०६ बे�ज ुखाता मा दािखला गनु� पन! �

१. ठुलो लु2पेक  � २४०० 

२.नया गाउँ  � ११०० 

३.भनभने   � ११०० 

४.अमरपरु  � १८००

५. परा4मी � ७००

ज�मा १२०८५४. ७१००. ४४०००.

१२ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा) ७१००.
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१ ६९/३/१४० (राजu तफ�   )

एस आ.ब.मा पंजीकरण को राज?व आ2दानी � १४१६७६। भै राज?व खाता मा दािखला 

गरेको मIये िनEम अनसुार बvक भौचर र िमित बाट िन2न अनसुार गािबस को दोWो Vित 

सPकल भौचर पेश गनु� पन!

४९८२.

िन2न गािबस ह�लाई जेX नागDरक असाय िबधवुा तथा अपाङ्ग भ@ िवतरण गन� िदएको 

िनकासा मIय िन2न रकम को २०५८ वैशाक मैना को जेX नागDरक भfा िवतरण को फत 

बारी भरपाई आ.ब.को अEत स2म पिन पेश नभएकोले � १०९७५०। उ6 मैना को िववरण 

भरपाई भए पेश गन! अEयता अशलु उपर गनु� पन! �

१.घिमर � ६६००

२.जैसीथोक � ७३५०

३.बिलथमु � ८९५०

४.वा_ला  � ६१००

िन2न  गा.िब.स. ह�को िनकासा अनसुार जेX नागDरक,असहाय िबधवुा तथा अपाङ्ग भfा 

परुै िवतरण गरेकोमा फाटबारी भरपाई पDर�ण गदा� िनकासा भEदा कम भरपाई भएको वा जोड 

ज2मामा फरक परेको देिखएकोले िन2न गा.िब.स. ह�बाट बाक% रकम क.१.६ बे�ज ुखातामा 

दािखला गDर असुल गनु�पन! �

१.दिलwग � १७००

२ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा) २९०००

१.दिलwग � १७००

२.दोहली � २९५०

३.जैिशिथक � १०२५

४.िपपलधारा � ७५०

५.गौदकोट � ३००

६.दिुबचौर � २०५०

७.जयखानी � ३००

८.अbेवा � ४००

९.भास! � १९००

१०.हसंरा � ३५५०

११.भतुुwग � २५०

१२.अमरअब�थोक  � ६००

१३.िसिमचौर � ३००

१४.अज! � २००

िन2न सहयोगी सं?था लाई िन2न खा.पा. योजना ग�को परामस� सेवा उपलlध गरे बापत रकम 

भ6ुानी िददा उ6 योजना को लागत अनमुान मा समाबेश नगनु� को साथै सोहयोगी सं?था 

लाई परामस� बापत को रकम कर नला_ने Vमाण पेश गन! अEयथा उ6 सं?था बाट परामस� 

बापत को रकम बाट हHन आउने १० Vितशत अि\म कर असुल गनु� पन!

१. रेकर ख.पा. योजना सामदुाियक \ािमण िवकास केEa � १६६७२५।

 २.  पि4तपानी ल2तरी ख.पा.सामदुाियक िवकास केEa ११२७७५।

ज�मा ३२९३२. ४५२७५.

४
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )
२७९५०

३ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा १६२७५



आ.व.२०५८/५९ 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

१
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )

िज4ला खानेपानी तथा सहयोग काय�0म अEतग�त खानेपानी योजना को ई?टीमेट िडजाइन 

तथा म4ुयांकन गDर Vािबिधक सेवा उपलlध गराउने िब.एन. कEसxPसन लाई भ6ुानी िददा ५ 

Vितशत ले हHने � २४५२०।९५ मा अि\म कर किf गनु� पन! मा � २३३३६ मा/ किf गरेको 

ले नपगु � ८८४।९५ स2बिEधत बाट असुल गDर दािखला गनु� पन!

८८४.९५

२
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )

दैिनक लुि2बनी पि/कामा सूचना Vकािशत गरे बापत पि/का बाट � ३२४०। खच� लेिख 

भ6ुानी िदएकोमा खाचा� को Vकृित अनसुार यस िकिसम को खच� सेवा अEय बाट गनु� पन! मा 

फरक पDर खच� लखेको �

३२५०

आ.ब.को अEतमा फ$यु�त नभई बाक% रहकेो िन2न अनसुार को पे$क% रकम ?थानीय िनकाय 

आ.V.िनयमावली २०५६ बमोिजम असुल  फछय]ट हHन ुपन! देिखएको �

१.तुसारे खा.पा.उपभो6ा सिमित � ९८०००
ज�मा ४१३४.९५ ९८०००. १०२१३४.९५

३
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )
९८०००



आ.व.२०५९/६०

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

िन2न खा.पा.स.ते.ह�लाई जे?ठ आशार मिहना को तलप भfा खच� लेyदा मािसक तलब 

?केल ४१००। का दरले भ6ुानी गनु� पन! मा ४९००। का दर ले भ6ुानी भएको हHदा बादी 

भ6ुानी भएको � ४८००। अशलु हHन ुपन!

खा.पा. स.ते लेख बहादरु WेX � १६००

खा.पा. स.ते मिनकलाल  WेX � १६००

खा.पा. स.ते हमनाथ  WेX � १६००

२
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )
ओ.सी.ने/ िवuकम� लाई तािलम संचालनको लािग २०६०/२/४ मा िदएको पे$क% फछय]ट  

नभएकोले आिथ�क Vसाशन स2बिEध िनयमावली २०५६ अनसुार फछय]ट  हHन ुपन!

४००००

३
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )
उ6 तािलम मसलEद तफ�  � १९१९। ?वीकृत भएकोमा � ३६२२। खच� भएकोले बदी खच� 

भएको अशलु हHनपुन! �
१६३०

४
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )

?वीकृत २०५९/१२/१३ को शौचालय िनमा�ण V?ताब अनसुार उ6 तािलम संचालन को 

लािग मसलEद को � २९९२ ?वीकृित भएको मा २०५९÷१२÷२७ देिख २०६०÷१÷१२ 

स2म संचािलत उ6 तािलम मा मसलEद खच� �४५३९। खच� लेखेकोले ?वीकृत भEदा बादी 

खच� लखेको � १५४७। स2बिEधत 5यि6 बाट असुल हHन पन!

१५४७

१
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )
४८००

खच� लखेको � १५४७। स2बिEधत 5यि6 बाट असुल हHन पन!

५
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )

राज गौडा अरेल डाडा खानेपानी योजनाका स2योजाग िब[ण ुVसाद भZडारीलाई तािलम 

संचालन बापत फाट बारी अनसुार २००५०। भ6ुानी िदन ुपन! मा � २०५००। भ6ुानी 

भएकोले बादी भ6ुानी असुल उपर हHन ुपन!

४५०

६
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )
दोहली खानेपानी योजना को िनमा�ण साम\ी भZडारी हाड�वेर बाट खDरद भएकोमा � 

३६००५४।७१ को १।५ Vितशत डर ले भ6ुानी मा अि\म किf गDर भ6ुानी िदन ुपन! मा � 

५००१। मा/ कर किf भएकोले नपगु कर किf गDर खा मा दािखला गनु� पन!

४००

आिथ�क Vसाशन स2बिEध िनयमावली २०५६ अनसुार फ$यु�त बाक% रहकेो पे$क% फ$यु�त हHन ु

पन!

नेपाल रेड0ोस सोसाईित � २२१३२

दौघा बसा�त पिन उ.स. � ७००००० मIये बाक% � ७०८५

७
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )
२९२१७



८ ७२/४/४०२  (गDरब संग िबuे?वर )

सुपDर बे�क िमन बहादरु खड्कालाई तािलम संचालन को लािग िदएको पे$क% � ३८०००। 

फाटबारी फ$यु�त गDर � ११९९२। भ6ुानी भएकोमा २०६०÷३÷९ को जिुनय िनवासी िब[ण ु

देवी भZडारीले िचया नासता को � १६६०। बिुझिलयेकोमा भरपाई ६६ ओटा िब?कुट को � 

६६० थप गDर िबल पेश गरेको बादी भ6ुानी भएको असुल फ|यौट हHन ुपन!

६६०.

९ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा)
धकु}टरज?थल गािबस क सिचव Wी हीम बहादरु कुँवरले पेश गरेको िबल भरपाई पे$क% 

फ?यतु हHदा उपरो6 गािबस वाड� नं.७ का Vेम नारायण WेX र कुमारी िगDर ले रकम बझुेको 

सिह चाप ्नगरेको देिखदा � १२००। भरपाई बेगर फ|यौट गरेकोले असुल हHनपुन!

१२००

िन2न गािबसको सिचब ह� बाट रकम बझुेको फाटबारी पेश नगरी बादी पे$क% फ|यौट 

गरेकको देिखदा िनज बाट असुल उपर  हHन पन!

१.िदलाराम भ@राई  �१००

२.हDर Vशाद पEथी � ६००

३.भेष राज पौडल �.६००

४.ओम Vकाश खनाल � १७००

िन2न गािबस का सिचब ह� बाट आिथ�क वष� को अEत स2मपिन पे$क% फ$यु�त नगरेको �

१.ठुलोलु2पेक गािबस नारायण Vशाद अया�ल � ४००

२.िसिमचौर गािबस भपुेEa थापा � २००

१० ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा) ३८००

२.िसिमचौर गािबस भपुेEa थापा � २००

३.बलेटPसार गािबस िटका बहादरु के.सी. � १०९०

४.भतुुwग गािबस सािलकराम जैसी � २००

५.शािEतपरु गािबस िद4ली राज आचाय� � २३५

६.वा_ला  गािबस हDर Vसाद पEथी � ६००

७.िपपलधारा गािबस िद4ली राज पो~ेल � ५६००

८.अ_लुंग गािबस िड4ल राज भ@राई � ३७००

९.घिमर ल�मी Vसाद पEथी � ८००

१०.मभुwग ल�मी Vसाद पEथी � ६७००

११.अbेवा गािबस बेद िनिध पाZडे � ७६००

१२.Dरमवुा गािबस चेत बहादरु पचाई � ९००

१३.िद�ुंग गािबस भेष राज पौडेल � ६००

१२ ६९/५/६२० (झो.प.ुकाय�0म )
म4ूय अिभि�िध कर जानकारीस्(यो वष� िन2न अनसुार क फम� ह�लाई िविभEन झो प ुिनमा�ण 

तथा Fabrication Supply गरे बापत को रकम � ११७७०००। भ6ुानी िददा िन2न 

अनसुार म4ूय अिभि�िध कर भ6ुानी िदएकोमा सो को जानकारी अEतDरक राज?व काया�लय 

लाई पठाएको देिखएन                  १.एगरो एEगीनीDरंग Vा.िल.बटुवल � ६२३६३।६५

६२३६३.६५

ज�मा १०४८१६ ६६० ६९२१७

११ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा) २८६२५



आ.व.२०६०/०६१

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

१ ६९/५/६२० (बहृत् झो.प.ुमम�त काय�0म )
छ4दी खोला झो.प.ुको सामान खDरद गरेवापत इEटरटेक Vा.ली. बठुवललाई २ का दरले बढी 

भ6ुानी भएको म.ुअ. कर समेत असुल हHनपन! ।
२७३७.३५

२ ६९/५/६७६(\ािमण सडक मम�त संभार)
सेउघा िसमाघाट र इ$मा मैदान मो.वा. िनमा�ण गदा� सामान खDरद गदा� अि\म आयकर क@ी 

नगरेको असुल गनु�पन! ।
१७८८

३ ६९/५/६७६(\ािमण सडक मम�त संभार)
�aवेणी, हिम�चौर, परु ्� ितघाट मो.वा. िनमा�ण गदा� सामान खDरद गरेको अि\म आयकर कD@ 

नगरेको असुल गनु�पन! ।
१४०६

४
६९/५/६१०(?थानीय िवकास 

िनमा�ण आयोजना एबम कृिष सडक)

बलेटPसार �aवेणी मो.वा. िनमा�ण गदा� सामान खDरद गदा� अि\म आयकर कD@ 

नगरेको असलु गनु�पन! ।
७७१.५

५

६९/५/६१०(?थानीय िवकास 

िनमा�ण आयोजना एबम कृिष सडक 

)

िविभEन उ.स. बाट सामान खDरद गदा� अि\म आयकर कD@ नगरेको जयराम 

हाड�वयर र भुसाल xेिडङ्ग क�सन बाट असलु हHन ुपर्�ने
२१६६.१२

६

६९/५/६१०(?थानीय िवकास 

िनमा�ण आयोजना एबम कृिष सडक 

)

िविभEन कम�चारीह�लाई िनयमले नपाउने भEदा फक� दाको िदनको दैिनक jमण 

भfा भु6ानी िदएकोमा िनजह�बाट असलु गनु�पन!
२६२५िनमा�ण आयोजना एबम कृिष सडक 

)
भfा भु6ानी िदएकोमा िनजह�बाट असलु गनु�पन!

७
७२/४/४०२(गDरवसंग िवuेuर 

काय�0म)

का. सहायक िमन बहादरु खड्काले _यािवयन तार जाली बनुाई तािलममा भfा 

िवतरण गदा� आयकर कD@ भएको रकम दािखला गनु�पन! ।
७२६०

८
७२/४/४०२(गDरवसंग िवuेuर 

काय�0म)

का.सहायक िमन बहादरु खड्काको गोXी संचालन गदा� बढी भु6ानी भएको रकम 

दािखला गनु�पन! ।
२३८०

९
७२/४/४०२(गDरवसंग िवuेuर 

काय�0म)
बैठक भfा िवतरण गरेको भपा�इ नभएको रकम ११०५

१०
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )

मनवाक खा.पा. योजनाको िनमा�ण गदा� िवल भरपाईको आधारमा जय राम हाड�वयर सेEटरको 

अि\म आयकर कD@ गDर असुल गनु�पन! ।
२२५८

११
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )
भfा रकम १.२ मा वािष�क िविनयोजन भEदा बढी खच� भएकोमा �पाEतर गनु�पन! ८८०

१२
६९/५/३०० (लु.अ.गर.ख.पा.तथा 

सरसफाई आयोजना  )

िविभEन का�चारीह�लाई दै.j.भfा वापत िनयमानसुार पाउन ुपन! भEदा बढी भ6ुानी िदएको 

असुल गनु�पन! ।
३७५१.५

१३ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा)
िन2न गा.िव.स.को पे$क% फ|यौट गरेकोमा फाँटवारी घिट भएको रकम असुल गDर क.१.६ मा 

दािखला गनु�पन!
५६७०

१४ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा)
गा.िव.स. सिचवले पे$क%  फ|यौट गदा� सा.सु. भfा िवतरण भरपाई अनसुार दाWो Vित भौचर 

संल_न गनु�पन! ।
३०८४

१५
६९/५/३५२(ग4ुमी अघा�खाँची \ामीण 

िवकास पDरयोजना)
स.ले.पा. िपता2वर अया�ललाई दै.j.भfा बढी भ6ुानी भएको असुल हHनपुन! । १५२

१६
६९/५/३५२(ग4ुमी अघा�खाँची \ामीण 

िवकास पDरयोजना)

िवल भरपाई िज4ला िवमास सिमितलाई सोधभना� खच� लेिखएको �. २५२५३।९० को िवल 

भरपाई पेश गनु�पन! ।
२५२५३.९

ज�मा २८३३७.९ ३४९५०.८७



आ.व.२०६१/०६२

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

१
६९/४/८१५ (?थानीय िनमा�ण एंव कृिष 

सडक)

गौडाकोट,जभुङु्ग, मजवुा सयकको स2झौता भEदा बढी भ6ुानी भएको उ.स. माफ� त असुल 

गनु�पन!
१३५००

२
६९/४/८१५ (?थानीय िनमा�ण एंव कृिष 

सडक)

�aवेणी अbेवा सडकको िनमा�ण काय� गदा� समान खDरद र ढुवानी गरेकोमा अि\म कर क@ी 

गनु�पन!मा नगरेको हHदँा असुल उपर गनु�पन! ।
३६९१.४

३
६९/४/८१४(बहृत एबम ?थानीय ?थर 

का झो पु

व4लेघाट झो.प को ल�ा ढुवानी भनी Vेम कुमार वैkवारलाई �.१७००० भ6ुानी िदएकोले 

दोहोरो भ6ुानी भएकोले असुल गनु�पन! ।
१७०००

४ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा)
सा.सु. तफ� को पे$क% फ?यौट गरेकोमा संल_न भरपाई भEदा बढी फ|यौट गरेकोले स2बEभीत 

गा.िव.स. सिचवबाट असुल गनु�पन! ।
१२१००

५ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा)
िद�ङु्ग गा.िव.स. सिचव भेष राज पौडेलले ७ जनालाई दामासयीले रकम िवतरण गरेको हHदँा 

िनयम संगत नदेि◌खएकोले
१७५०

६ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा) आ.व.को अनतमा िEमन िलिखत गा.िव.स. सिचवको नाममा रहकेो पे$क% फ?यौट नभएको ३४००

ज�मा ४८०४१ ३४००



आ.व.२०६२/०६३

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

१ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा)
गा.िव.स.ह�मा जेX वभृfा अपाङ्ग भfा िवतरण गदा� भरपाई गदा� बढी खच� लेिखएमा 

असुल हHनपुन!
१७१२५

२ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा) गा.िव.◌ुस. ह�मा वkृ भfा िवतरण गदा� अिभलेखमा देिखए भEदा बढी िवतरण गरेको ८५२५

३ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा) गा.िव.स. ह�मा भfा िवतरण गदा� भfा िवतरण गरेको भरपाई नभएको २८००

४ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा)

गा.िव.स.ह�मा वkृ भfा िवतरZत गदा� पे$क% िदइएकेमा हाल स2म पे$क% फ|यौट नभएको    

                  पे$क% िवतरण ◌ः                चुरा बहादरु काकL ५२५०     रािजव अया�ल     

१८७५०    शेर बहादरु कुंवर २१०००     ओम Vकास खनाल २००००   िहम ब कुंवर 

१५०००         हDर V. पEथी १७५०

३१३५०

५
६९/४/८०५(\ािमण खानेपानी तथा 

स.स.)
जलजले खा.पा.योजना ३११५७.२९

६
६९/४/८०५(\ािमण खानेपानी तथा 

स.स.)

शौचालय िनमा�ण वापत उ.स.को खातामा भनभने सरसफाईको खातामा रकम पठाएकोमा 

बढी भ6ुानी िफता� हHनपुन!
५४००

ज�मा ४८०७५ ४८२८२



आ.व.२०६३/०६४

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

१
६९/४/८०५(\ािमण खानेपानी तथा 

स.स.)

भसुाल xेिडङ्ग क�सनलाई २०६३ फा4गणु १ण ्िभ/ काय� स2पEन गन� पन!मा फा4गणु २३ 

गते ?टोर दािखला गरेको ४ िदनको हजा�न अशलु हHनपुर ्� ने
२३५४

२
६९/४/८०५(\ािमण खानेपानी तथा 

स.स.)

वामी खा.पा. थप कामको लािग भनी ठेकदार पनथ िनमा�ण सेवालाई १८६२५ उपलlध 

गराएकोमा काय� नभएकोले िनजबाट असुल हHनपुन!
१८६२५

३ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा)
हिद�नेटा गा.िव.स. तेWो िfा भfा िवतरण गदा� भरपाई वेगर Dरषीराम पEथीको पे$क% पे.फ. 

गरेको असुल हHनपुन! ।
४०००

ज�मा २४९७९



आ.व.२०६४/०६५

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

१ ६९/४/८१४( कृिष सडक)
Dरडी �aवेणी वामी टPसार मो.वा. िनमा�ण काय� गदा� डोजर Vयोग गरेकोले डोजर वाल कर 

कD@ गनु�पन!मा नगरेको हHदँा असुल गDर राजu दािखला गनु�पन!
६९६४९.९९

२ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा) आ.व.को अEतमा िविभEन गा.िव.स. सिचवह�को नाममा रहकेो सा.सु. पे$क% पे.फ. हHनपुन! । ४७८०

३ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा) वामी गा.िव.स. सिचव खडानEद िघिमरे कौिशला बोहोराको भरपाई पेश नभएको ८००

४ ६९/३/१४५ (सामािजक सुर�ा)
ध.ुरज?थल गा.िव.स. सिचव िहम बहाद ुकुवरको लालमिण भZडारीले बझुेको भरपाई पेश 

नभएको ।
८००

५
६९/४/८०५(\ािमण खानेपानी तथा 

स.स.)
लPक% कEसxPसन बाट िविभEन साईजको एच.िड.पी पाईप िफता� नभएको देिखएको ३२२७.०५

ज�मा ४८२७.०५ ६९६४९.९९ ४७८०.



आ.व.२०६५/६६

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

१
४९/४/२८०(पय�टन तथा नागDरक 

उडडयन)
िविच/ गफुा संर�णे लािग जनWमदानको अंश कD@ नगDर बढी रकम भ6ुानी िदएको ४१२९१.१

२ ६९/४/८१५(झोलुङ्गे पलु) साराखोला घाट अ_लुपलू स2झौता अनसुार रकम क2पनीमा बढी भ6ुानी भएको । ९३९४

३ ६९/४/८३७(\ािमण पहHच सुधार )
शंकर काली बासुरी जे.िभ लाई िवमा गराएको Vमाण िवना औजारको िवमा गराएको Vमाण 

पेश हHन ुपन! ।
४००००

ज�मा ९०६८५.१



आ.व.२०६६/६७

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

१
६९/४/८०५(\ािमण खानेपानी तथा 

स.स.)

गा.िव.स.मा शौचालय िनमा�णको लािग गा.िव.स.को खातामा रकम जममा गDर खच� लेखेको 

Wे?ता पेश गन!
२३७५००

२ ६२/४/२१०(पनूःिनमा�ण तफ� ) देवी?थान उ मा िब १९००००

३
६९/५/५३० (िनबा�चन �े/ िवकास 

काय�0म)
िज4ला दररेट भEदा ?वीकृत दररेट भEदा बढी अनमुान तयार गDर बढी भ6ुानी िदइएको । ११०२४८

४
६९/५/५३० (िनबा�चन �े/ िवकास 

काय�0म)

सभासद चEa बहादरु थापा                  जैिसथोक उEनत गाईपालज गरेवापत Vोmसाहन 

?व�प भिन Vित 5यि6 ५००० ले २० जना लाई आिथ�क सहयोग िदइएको निम4ने देिखEछ
४९२५०

५
४८/४/२४९(केEaीय?तर सडक 

आयोजना)
?वीकृत िज4ला दररेट भEदा बढी दररेटले लागत अनमुान तयार गDर बढी भ6ुानी िखएको ११९५१

६
४८/४/२४९(केEaीय?तर सडक 

आयोजना)
पे$क% िदइएको असुल फ|यौट हHनपुन! १९००००

७
६९/४/८५३(?थानीय शासन तथा 

सामदुाियक िवकेEaीकरण )

आदीवासी जनजाित महासंगले मैनविf तािलम सहभागीको नामवली हािजर वेगर होटलको 

िवल राखी भ6ुानी गरेको ।
४७५००

८
६९/४/८५३(?थानीय शासन तथा 

?वीकृत डर रेट भEदा बढी लागत तैयार गDर भ6ुानी देको ४६७८७६८
६९/४/८५३(?थानीय शासन तथा 

सामदुाियक िवकेEaीकरण )
?वीकृत डर रेट भEदा बढी लागत तैयार गDर भ6ुानी देको ४६७८७६

९
६९/४/८५३(?थानीय शासन तथा 

सामदुाियक िवकेEaीकरण )

उ स माफ� त काम गराउदा सु�को लागत अनमुान भEदा कम काम स2पEन भै रकम भ6ुानी 

िदएको
२१०७२७

१०
६९/४/८१४(?थानीय यातायात  एंव कृिष 

सडक)
?वीकृत दररेट भEदा बढीले लागत तयार गDर वढस् भ6ुानी १०२२५२

असुल गन! राज?व दािखला गन�पन! ।

बोहाघाट झो.प.ु ३२२२४      मोहरेघाट झो.प.ु ३८०६४     आँपका�ख झो.प.ु ३३९९६     

एकिसङ्गघाट झो.प.ु २९०२८   धिुसघाट झो.प.ु १६८७६
ज�मा १२३७३०४ २२५३ ३८००००

११ ६९/४/८१५(झोलुङ्गे पलु) २२५३



आ.व.२०६७/६८

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

१
६९/४/८५३(?थानीय शासन तथा 

सामदुाियक िज4ला सहजकता� चEaमिण सापकोटा jमण गदा� होटेल बास खच� को िबल पेश गनु� पन!
४०००

ज�मा ४०००



आ.व.२०६८/६९

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

१
३६५८०८४(?थानीय यातायात पबुा�धार  

�े/गत् काय�0म )

म4ूय अिभि�िध कर समायोजन भएको Vमाण पेश गनु� पन!        मोहन फिन�चर उIयोग          

  Wी कृ[ण ओफसेट                ?वग}�ारी
७४०६५

२
३६५८०८४(?थानीय 

यातायातपबुा�धार�े/गत् काय�0म )
देउराली िसिमचौर रंगबस को अि\म कर किf गनु� पन! ४१००

३
३६५८०८४(?थानीय यातायात 

पबुा�धार�े/गत् काय�0म )
कम रकम मम�त स2भारमा दािखला गरेको ८०००

४
३६५८१४३(\ािमण पहHज सुधार 

काय�0म  )

त2घास िसमलटारी मो बा मा काम गदा� महादेव िख2ती जे िब ले िVिमयम ितरेको िबजक पेश 

गनु� पन!
१५०००

५ ३६५८०४३(\ािमण खानेपानी सरसफाई ) गािवस सिचब गोपाल बहादरु सेन ले jमण जादा काय�0म ?वीकृित नभएको ठाउँ मा गएको १७७९६३

६ ३६५८०४३(\ािमण खानेपानी सरसफाई )
काय�0म अिधकृत िबनोद मरािसनीले राजनीित दल ह�लाई jमण लैजादा jमण Vितबेदन 

िबना भ6ुानी िदएकोले िनयम संगत नदेिखएको
१३००००

७ ६९/४/३८०(उपेि�त उmपपीिडत दिलत)
मोबाइल तािलम गदा� स2झौता अनसुार चार मिहना मा स2पEन गनु� पन! मा सं?था ले केिह 

नाखोलाएको हHदा एिकन हHन ुपन!
८००००

ज�मा ४८५०२८ ४१००



आ.व.२०६९/७०

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

१ ३६८१०९३(िबधतु रोय4टी  ) िबधतु आयोजना लाई सहयोग र रकम उपलlध गराएको मा िफता� दािखला गराउन ुपन! ४२००००

२
३६५८३१३(?थानीय ?थर सडक पलु 

काय�0म   )

Pp6} lgdf0f{ sfo{nfO{ 6'qmf 6'qmf kfl/ ljleGg 7]sbf/ ;+u ;Demf}tf ul/    
af]nkq 5Ng]  pb]Zo Pp6} lgdf{0f sfo{ nfO{ 6'qmf 6'qmf kfl/ sf{o u/]sf]n] 
k|rlnt lgodsf] k|ltkmn b]lvof] .

१४७०४६७

ज�मा १८९०४६७

िस.नं. आ.व. बे�जकुो संि�� िववरण िनयिमत गनु�पन! असुल गनु�पन! पे$क% कैिफयत

आ.ब.को अEत मा पेशक% बाक% फ$य]त हHन ुपन!

चोरकाटे झो प ुउ स - � ५२२०००

पिुत�घट झो प ुउ स - � ४३४२५४

सेितबेनी झो प ुउ स - � ३८८९२

२ ३६८१०९३(िबkुत िवकास िबभाग   ) बिदघाट खोला लघ ुजल िबधतु उ स ले रकम िफता� गनु� पन! ७५००००

आ.व. २०७० /०७१

१ ३६५८०९३(बहृत झो प ु   ) ९९५१४६

२ ३६८१०९३(िबkुत िवकास िबभाग   ) बिदघाट खोला लघ ुजल िबधतु उ स ले रकम िफता� गनु� पन! ७५००००

३ ३६८१०९३(िबkुत िवकास िबभाग   ) ४१०१ खाता मा ज2मा गरेको रकम क १ ६  बे�ज ुखाता मा दािखला गनु� पन! २६७६०२

िन2न गािवस बाट असूल उपर हHन ुपन!

_वादी- � २००

हिम�चौर - १२००

बडागाउँ - २०००

अbेवा  -२००

५ ३६५०१५३(सामािजक सुर�ा    ) हज�ना स2बEधमा िपपलधारा गािवस सिचव देवेEa Vसाद कुँवर बाट अशलु उपर हHन ुपन! ५००५६

ज�मा १०१७६०२ ५३६५६ ९९५१४६

४ ३६५०१५३(सामािजक सुर�ा    ) ३६००


