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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) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्ष कको 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. २०९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

कातलञ्चोक गााँउपातलका, 
गााँउकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
दोलखा । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७५।७६ 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 गाउाँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने 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 
तनकार्साँग 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 पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र 
पारदन्शििा प्रबर्द्िन हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बााँडफााँटको 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 प्रवृन्त्त 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 बााँकी 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 पदातधकारीहरुसाँग छलफल समेि गररएको तथर्ो 
। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा 
प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा 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 
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977-1-4262798 

Post Box: 13328 
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पर संखर्ााः२०७८।०७९           

च.नाः १९४ 

श्री प्रमूखज्रू्,                              तमतिाः २०७८।५।०४ 

कातलञ्चोक गााँउपातलका, 
दोलखा।                         

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्ाः  हामीले कातलञ्चोक गााँउपातलकाको २०७६।०७७ को तबन्त्तर् ष्टववरण र त्र्ससाँग सम्बन्तधि आर्–ब्र्र् तबबरण िथा 
लेखा ष्टटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आर्ाढ ३१ मा समाि भएको २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससाँग सम्बन्तधि अतर् ष्टववरणले स्थानीर् िहसाँग सम्बन्तधि प्रचतलि 
कानूनबमोन्जम सारभिूरूपमा सही िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणबाट रु. १ करोड ३० लाख १७ हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु. २६ लाख  ५१ हजार, तनर्तमि 

गनुिपने रु. १४ लाख ८८ हजार,  प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु. ८५ लाख ३ हजार र पेश्की रु. ३ लाख ७५ हजार रहेको छ 
। 

२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा २०७८।१।०३ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर  प्राि प्रतिष्टक्रर्ा 
सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अतिीम प्रतिवेदन पाना  (४३) र्सैसाथ 
संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्कीन 
हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसाँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानूनबमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसाँग 
हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसंष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण 
प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ीअतधकारीको न्जम्मेवारीाः आतथिक कार्ितबतध िथा तबन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु बमोन्जम सही र र्थाथि हनु ेगरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् 
गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभिू रुपमा गलि आाँकडा रष्टहि स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लाग ुगने न्जम्मेवारी 
पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । कार्िकाररणी, पातलका प्रमखु र प्रमखु प्रशासष्टकर् अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका 
लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्। 

ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारीाः ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभिू 
रुपमा गलि आाँकडा रष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् 
हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसाँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानूनबमोन्जम गने 
लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िी पत्ता लगाउने सक्न ेतनन्श्चििा भन ेहदैुन । ष्टवत्तीर् 
ष्टववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे ष्टवर्ेश वा 
जालसाजीजतर् वा अतर् गन्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आाँकडा मातनएको छ ।  
 

 

                       (इतर प्रसाद आचार्ि) 
                             नार्ब महालेखापरीक्षक
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कालिञ्चोक गााँउपालिका 

िेखापरीक्षण प्रलिवेदन 

२०७६।०७७ 

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 गााँउपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवद्र्धन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि गााँउपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ 
। र्स गााँउपातलका अतिगिि ९ वडा, ४८ सभा सदस्र्, १३२ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल िथा २२ हजार ९५४ जनसंखर्ा रहेको 
छ । 

स्थानीर् संन्चि कोर् ःाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोन्जम गाउाँपातलकाले प्राि गरेको आर्, 

अनदुान िथा सहार्िा र स्थानीर् सरकार संचालनमा भएका आर्व्र्र् ष्टहसावको आतथिक वर्ि २०७६।०७७ को ष्टवतिर् 
प्रतिवेदन म.ले.प.फा.न. २७२  तनम्न वमोन्जम रहेको छ । 

 

  प्रािी भकु्तानी ष्टहसाव 

ष्टववरण  ष्टटप्पणी 
र्स वर्िको रु. 

बजेट आफैले गरेको प्रािी/भकु्तानी बस्िगुि /सोझै 
भकु्तानी 

जम्मा 

प्रािी (क+ख) ८  ५९७०१८००० ५१६७०६६५७=४४ 
 ५१६७०६६५७=४४ 

क.प्रािी (संन्चिकोर्मा आम्दानी बााँतधने)  ५०१५५३००० ४२४३२६९७१=४४  ४२४३२६९७१=४४ 

1100 कर   ९६९४५००० ४८३७१३७१=४४  ४८३७१३७१=४४ 

1300 अनदुान 
 ३७७४०८००० ३६६०७२००० 

 ३६६०७२००० 

संधीर् सरकार  ३४९९२१००० ३३८५८५००० 
 ३३८५८५००० 

प्रदेश सरकार  २७४८७००० २७४८७००० 
 २७४८७००० 

14000 अतर् राजस्व 
 २७२००००० ९८८३६०० 

 ९८८३६०० 

ख. अतर् प्रािी  ९५४६५००० ९२३७९६८६ 
 ९२३७९६८६ 

ष्टविरण गनि बााँकी राजस्व 
 ० १३२४५०८ 

 १३२४५०८ 

कोर्हरु 
 ४१००००० ५१००००० 

 ५१००००० 

धरौटी  ०० ५७८२८१ 
 ५७८२८१ 

संधीर्  प्रदेश सरकार वा अतर् 
कार्िक्रम  

 ९१३६५००० ८५३७६८९७ 
 ८५३७६८९७ 

भकु्तानी (ग+घ)  ६५०७१८००० ४६७५८६३९६=८९  ४६७५८६३९६=८९ 

ग. भकु्तानी (संचित कोषबाट )  ५५५२५३००० ३८०७९७४३०=०४  ३८०७९७४३०=०४ 

21000 पाररश्रतमक/सषु्टवधा  १९०६३६००० १७५३६०६६०=०६  १७५३६०६६०=०६ 

22000 मालसामान िथा सेवाको 
उपर्ोग 

 १३३२१८००० ८७६३५०९७=४३  ८७६३५०९७=४३ 

25000 सहार्िा  १००००० १००००० 
 १००००० 

26000 अनदुान 
 १३३९७००० १२९०४७४३=५५  १२९०४७४३=५५ 

27000 सामान्जक सरुक्षा  ४७०५००० ४००४२४७ 
 ४००४२४७ 

28000 अतर् खचि  २२००००० १४१५४५० 
 १४१५४५० 

31000 गैर ष्टवन्त्तर् 
सम्पिी/पूाँन्जगि खचि 

 २१०९९७००० ९९३७७२३२ 
 ९९३७७२३२ 

घ. अतर् भकु्तानी  ९५४६५००० ८६७८८९६६=८५  ८६७८८९६६=८५ 

कोर्हरु 
 ४१००००० १०००००० 

 १०००००० 

धरौटी  ०० ४६२५०० 
 ४६२५०० 
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संधीर् प्रदेश सरकार वा अतर् 
कार्िक्रम 

 ९१३६५००० ८५३७६८९७ 
 ८५३७६८९७ 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि 
बााँकी 

  (५०४३०=१५)  (५०४३०=१५) 

ङ. र्ो वर्िको बचि (तर्नु) 
 (५३७०००००) ४९१२०२६०=५५  ४९१२०२६०=५५ 

च. गि वर्िको न्जम्मेवारी रकम 
(अ.ल्र्ा) 

  ५६९०३५०३=५८  ५६९०३५०३=५८ 

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ+च) 
 (५३७०००००) १०६०२३७६४=१३  १०६०२३७६४=१३ 

      

बैक िथा नगद बााँकी  २४ 
 १०९१९०८५३=६३  १०९१९०८५३=६३ 

गााँउपातलकाले पेश गरेको ष्टवन्त्तर् ष्टववरणमा समावेश नभएको खचि न्शर्िकहरु तनम्नानसुार रहेका छन । 

तस=न खचि न्शर्िक बजेट तनकासा खचि 
1.  प्रदेश पूवािधार ष्टवकास कार्िक्रम ६९१२००० ०० 

2.  राष्टिर् पररचर्पर िथा पंन्जकरण ष्टवभाग चाल ु १३०२००० ९४३६२० 
3.  राष्टिर् पररचर्पर िथा पंन्जकरण ष्टवभाग पून्जगि २०६००० २०५८८५ 
4.  पर्िटन पूवािधार ष्टवकास आर्ोजना २५००००० ०० 
5.  रािपति मष्टहला उत्थान कार्िक्रम १०००० ०० 
6.  सामान्जक सरुक्षा िथा संरक्षण ७८९९४००० ७७७९३८०० 
7.  स्थातनर् पूवािधार साझेदारी कार्िक्रम १०८६३००० ६५१४१९१ 
8.  र्तुनसेफ २२००० २२००० 

 जम्मा १००८०९००० ८५४५७४९७ 
 

 

 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा 
बेरुजू 
रकम 

 ष्टफिाि दान्खला ःाः आतथिक वर्ि २०७६।७७ मा तनकासा मध्रे् बााँकी रहेका संन्घर् सशिि अनदुान िफि  
रु.१९७२५७७९।४० र प्रदेश ससिि अनदुानको रु.५४७८२८१  समेि जम्मा रु.२५२०४०६०।४० र 
सामान्जक सरुक्षा िफि को तमति २०७७।३।३१ मा रु.३७२४०० र ०७४।४।२८ मा रु१६४६२०० 
समेि कुल २७२२२६४० तमति २०७७।३।३१ मा नेपाल बैक तलतमटेड चरीकोट शाखामा दान्खला भएको 
छ । 

 

 लेखापरीक्षणको क्रममा बहाल कर र अग्रीम आर् कर कट्टी नगरेको रु१०४३९९।२१ असतुल भई राजस्व 
दान्खला भएको छ ।  

 

 • ष्टवत्तीर् ष्टववरण ष्टवश्लरे्ण  
1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाले 

प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी 
आर् र व्र्वर्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनसुार गाउाँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा 
देहार् बमोन्जम छन ्

• स्थानीर् िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बााँकी र्स वर्ि प्राि रकम र संन्चि कोर्वाट भएको खचि 
स्पि देन्खने गरी खािा राखेको छैन । 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा 
बेरुजू 
रकम 

• स्थातनर्िहले तबभाज्र्कोर्को ष्टहसाब ब्र्बन्स्थि राखेको पाईएन । र्स िहले प्रदेशलाई पठाउननेु राजस्व 
नपठाई रु.३४६०८१७।२० मौज्दाि राखेको वा खचि गरेको पाईर्ो ।  

• प्राि ष्टविीर् ष्टववरणको अनसुचुी २४ मा बैक कारोवारमा बर्ाितिको बाकी रु.१०९११०८५३।६३ र 
अनसुचुी २४ अनसुारको नगद िथा बैक बाकी रु. ८५६३३५८०।१९ भई बैक रु.२३५५७२७३।४४ 
ले बढी देन्खएको ष्टविीर् ष्टववरणले देखाउदछ । अनसुचुी २४ मा देखाएको बैक िथा नगद बाकी रु. 
८५६३३५८०।१८  मध्रे् रु.२३५५७२७३।४८ बैक कारोवारमा तभन्निा भन्न ेउल्लेख छ ।र्स 
सम्वतधमा पिुर्ाई प्राि नभएकोले ष्टहसाव एष्टकन हःुुन ुप्रदिछ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोन्जमको 
आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) 
मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढााँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले 
२०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based ढााँचामा प्रतिवेदन िथा 
लेखाङ्कन गरेिापतन प्रतिवेदन र लेखाङ्कनष्टवच समरुपिा देन्खदैन । 

• स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गनि महालेखा 
तनर्तरक कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली (सरु) को प्रर्ोग गरेको 
भएिापतन सवै कारोवार सरुमा समावेश नभएकोले आम्दानी िथा खचि तभड्दैन । 

• गााँउपातलकाले पेश गरेको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा भकु्तानी रु.४६७५८६३९६।८९ देखाएको पातलकाबाट 
खचि भएको सवै बजेट न्शर्िकको आतथिक ष्टववरण एवं फााँटवारीको जम्मा बाट जम्मा खचि 
रु.४६७८५४७४५ देन्खतछ । फरक रकम रु.२६८३४९ सम्बतधमा एष्टकन हनुपु्रदिछ । 

• संन्घर् शसिि अनदुान िफि  रु२०९३०४९९९ तनकासा प्राि भएकोमा ष्टवन्त्तर् ष्टववरणको अनसुचुी १२ मा 
रु.२०७९८५००० मार देखाएको छ । ष्टवन्त्तर् ष्टववरणले घटी देखाएको रु.१३२०००० सम्वतधमा 
एष्टकन हनुपुदिछ । 

• पातलकाले प्रकोप ब्र्वस्थापन (कोरोना कोर्) मा प्रदेश सरकारवाट रु १० लाख प्राि भएकोमा ष्टवन्त्तर् 
प्रतिवेदनको अनसुनु्च २१ मा रु.२० लाख देखाएकोले फरक रु.१० लाख सम्वतधमा एष्टकन हनुपुदिछ । 

• पातलकाबाट लेखा पररक्षणको लागी पेश भएको सन्ञ्चिकोर्को बैंक नगदी ष्टकिाबअनसुार आम्दानी रु. 
५१९२१८८५६ देखाएकोमा पातलकाmले पेश गरेको ष्टवन्त्तर् ष्टववरण म.ले.प. फा.नंःं २७२ मा 
रु.४२४३२६९७१ देन्खतछ । ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन र बैंक नगदी ष्टकिाबतबच रु.९४८९१८८५ फरक 
देन्खएको छ । 

• पातलकाको सन्ञ्चिकोर्को बैंक नगदी ष्टकिाब अनसुार रु.५०८६१७१०६ खचि देन्खएकोमा ष्टवन्त्तर् 
प्रतिवेदनमा रु. ३८०७९७४३० देन्खतछ । बैंक नगदी ष्टकिाब र ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन तबच 
रु.१२७८१९६७६ ले फरक देन्खएको छ । र्ससम्बतधमा एष्टकन गनुिपदिछ । 

लेखापरीक्षणका क्रममा ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन र लेखाङ्कनमा फरक रहेको कारण स्थानीर् िहले पेश गरेको 
आर्–व्र्र् ष्टववरण र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था छैन ।त्र्सैले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा 
खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िष्टवक न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

2.  न्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बााँकी, र्स वर्ि प्राि र खचि भएको 
रकम स्पि देन्खने गरी ष्टहसाब राख्न े र न्जम्मेवारी एष्टकन गनुिपदिछ । िर स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनअनसुार गि वर्िको अतत्र्मा रु.६१६१४८२२ मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो बर्िको शरुुमा 
रु.५६९०३५०३।५८ न्जम्मेवारी सारेको देन्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको 
भतदा रु.४७११३१८ घटी न्जम्मेवारी सरेको सम्बतधमा र्ष्टकन गनुिपने देन्खएको रु......... 
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3.  बैक ष्टहसाब – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम स्थानीर् िहले आफ्नो 
कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढााँचामा 
राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान ष्टवबरण िर्ार 
गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको देहार्बमोन्जमको खािाको बैंक ष्टहसाब रु.६५९७९३७७।९३ फरक 
परेको देन्खतछ । 

 

 
तस.नं. खािाको नाम 

शे्रस्िा अनसुार 
बााँकी 

बैंक स्टेटमेण्ट 
अनसुार बााँकी 

फरक 

१ आतिरीक राजस्व खािा २६६७०८९।५० २४९९४०१ 

 

 

 

 

 

 

२ चाल ुखचि खािा ष्टवजोर ६१९००० ४७६२७३८४।४३ 
३ चाल ुखचि खािा ष्टवजोर १०६१८०२।६७ ०० 
४ चाल ुखचि खािा ष्टवजोर (१८६२८२७।९८) ०० 
५ पून्जगि खचि खािा (२३५५६६४) ७७७५६४७०।२० 
६ पनु्जगि खचि खािा ६५६५३४३२ ०० 
७ धरौटी खािा ३७०४४३३ ४१७६६८६ 
८ धरौटी खािा ११५७८१ ०० 
९ संन्चिकोर् खािा १०६०१७५० १५७२३०९०।४९ 
१० कमिचारी कल्र्ाण कोर् ३१००००० ३१००००० 
११ ष्टवभाज्र् कोर् १३२४५०८ ०० 
१२ प्रकोप ब्र्वस्थापन १००४२७६ ५५२६२६ 
१३ आकन्स्मक कोर् ०० १७७३०० 

 जम्मा ८५६३३५८०।१९ १५१६१२९५८।१२ ६५९७९३७७।९३  

 

4.  लेखा से्रस्िााः  स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ मा पातलकाले आर् व्र्र्को 
अतभलेख अधावतधक रुपमा राख्नपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले लेखापररक्षणलाई पेश गरेको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन 
म.ले.प फा.न २७२, बैंक नगदी ष्टकिाब न्शर्िकगि आतथिक ष्टववरणहरु तभडान गदाि आम्दानी, खचि पेश्कीको 
अतभलेख अधावतधक रुपमा राखेको पाइएन । संन्चिकोर्को ष्टहसाव गोश्वार भौचर उठाई स्पस्ट आम्दानी 
देन्खनेगरी कारोवारको अतभलेख राख्नपुनेमा बैक ट्रातसफरका आधारमा मार कारोवार गरेको पाइर्ो । 
संन्चिकोर् खािाको अतभलेख अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

 

5.  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, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोन्जम ढााँचामा 

वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथिक वर्िमा खचि हनु नसकी बााँकी 
रहेको रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीर् िहको संन्चि कोर्मा ट्रतसफर गनुिपनिमा आतथिक वर्ि समाि 
भए पश्चाि ्तमति २०७७।५।२८ मा ट्रातसफर गरेको देन्खर्ो । 
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• 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 । 

• 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 । 

• स्थातनर् ि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 । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व परामशि 
सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधािरण सतमति र बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सतमति रहने व्र्वस्था 
गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन ।  

• 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 । 

• न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  
• मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानाकारी 

सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार ददएको िथा इ टीतडएस 
नगरेको पाइर्ो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददाँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जााँच 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 ि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 िोकेको पाईएन। 

• 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 । 
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• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद तनर्मावली वनाई 
लाग ुगनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनर्मावली वनाएको पाईएन ।  

• 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 पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि गनि सम्झौिा 
गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि हनु ेगरी दिाि गरेको पाइएन 
।  

• पातलकाले आर्ोजना।कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िपिmबाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने,मा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिका 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। 

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

• पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  ४ र प्रशासतनकिफि  ३३ 
समेि ३७ कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: ३ र १६ समेि १९ पदपूिी भएकोले कार्िलर् 
सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

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

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 वमोन्जम कमिचारीहरुको कार्ि ष्टववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोन्जम िलष्टव प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव भत्ता 
भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरीमा पातलकाले न्शक्षा स्वास्थर् समेिका 
रु.१९४७७५४९।७७ खचि लेखेको पाईर्ो । 

• संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स पातलकामा 
समाष्टहि भएका साष्टवकका गााँउ ष्टवकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• भ्रमणमा खष्टटने कमिचारीहरुवाट भ्रमण प्रतिवेदन तलने नगरेको । 

• र्ािार्ाि खचि भतु्तानी गदाि स्पि मापदण्ड र दररेट तनधािरण नगरेको । 

• एकीकृि न्जतसी ष्टकिाब िर्ार नगरेको । 

• संचातलि सवै कार्िरमहरुको तनर्तमि अनगुमन सोको तनर्मीि प्रतिवेदन गने गरेको छैन  
• रु २० हजार भतदा मातथको कारोवार अतनवार्ि रुपमा म.ुअ.करमा दिािवालासाँग खररद गनुिपनेमा पान 

ष्टवलमा कारोवार गरेको । 

• र्ोजनागि रुपमा अलग अलग नापी ष्टकिाब नराखेका एवंम तनमािण कार्िको हालसम्मको परीमाण र खचि 
देन्खने एष्टककृि नापी ष्टकिाव प्रर्ोगमा नल्र्ाएको । 

• स्थातनर् सरकार संचालन एन २०७४ को दफा ९७ वमोन्जम पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको साविजतनक 
सम्पतिको रेखदेख,ममिि सम्भार र संरक्षण गरे नगरेको अतभलेख राखेको पाइएन । 

• कर कट्टी रकम पटक पटक एवं एकमषु्ठ दान्खला गरेको । 
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• र्ोजना कार्ाितवर्नको कार्ििातलका नबनाएको । 

• न्स्वकृि नर्ााँ मलेप फारम नं अनसुारको अद्यावतधक अतभलेख नराखेको । 

• कतिपर् कारोवारको ७ पटक सम्म ररभसि भौचर उठाएको । 

• सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गदाि कतिपर् परीवारका सदस्र्लाई हस्िे गरी बझुाएको । 

• कतिपर् उ.स. िथा वडा कार्ािलर्को खचि भपािई माफि ि भकु्तानी गरेको । 

• इतधनको प्रर्ोगमा लगबकु आन्शंक मार राखेको ।  
• ममिि अतभलेख अद्यावतधक नगरी रु१०१२५८५ खचि लेखको । 

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

6.  सेवा प्रवाह लेखापररक्षणलाई प्राि ष्टववरण अनसुार अ ब ०७६।७७ मा पातलकाबाट तनम्नानसुारको सेवा 
प्रवाह गरेको देन्खतछ  । 

 

 तस न ष्टववरण ष्टववरण सेवा प्रातिका लातग तनवेदन र तसफाररस सखर्ा 
१ नागररकिा तसफाररस ३६६ 

२ जतम मतृ्र् ुदिाि १७९ 

३ नक्सा पास ५८ 

४ नािा प्रमाणीि ३०४  

 

 • र्ोजना िजुिमा, बजेट िथा कार्िक्रम   
7.  बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् िहले 

आगामी आतथिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश 
गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही 
ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उपाध्र्क्ष श्री 
कातलका पाठकले २०७६।३।१० गिे रु.५८ करोड ६५ लाख ३२ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश 
गरेकोमा २०७६।३।३१ मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।३।३१  मा 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गरेको देन्खतछ ।  

 

8.  र्ोजना िजुिमा र कार्ाितवर्नाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोन्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना वनाउाँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने 
व्र्वस्था छ । साथै र्ोजना वनाउाँदा मध्र्म िथा ददघिकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरूको सूची समेि िर्ार 
गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स वर्ि  आतथिक, समान्जक, एवं पूवािधार ष्टवकास 
लगार्िका क्षेरमा रु४३ करोड ८२ लाख ७२ हजार बजेट ब्र्वस्था गरेकोमा रु२९ करोड ९५ लाख १३ 
हजार खचि गरेको देन्खएको छ । सञ्चातलि कुल ४८२  र्ोजनाहरू मध्रे् १ लाख भतदा कममा १२८  
र्ोजना १–५ लाख सम्मका २८५ र्ोजना, ५–१० लाख सम्मका ३५  र्ोजना र १० लाख भतदा माथी 
३१ र्ोजना सञ्चालन भएकोमा ६  वटा र्ोजना क्रमागि रष्टह उपभोत्ता सतमतिवाट ४७९  र ठेक्कावाट ३ 
र्ोजना संचालन गरेको पाइर्ो । पातलकाले साना िथा टुके्र र्ोजना धेरै सञ्चालन गरेको, मध्र्म िथा 
ददघिकातलन र्ोजना छनौट िथा प्राथतमष्टककरण नगरेको र अतधकांश कच्ची वाटोमा रकम खचि गरेको देन्खतछ 
। िसर्रथि पातलकाले मध्र्म िथा ददघिकातलन र्ोजना छनौट िथा प्राथतमष्टककरण गरी सहभातगिामूलक, 

उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि गने गरी र्ोजना सञ्चालन हनु ुपदिछ । 
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9.  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 रु.१ करोड 
२५ लाख अबण्डा राखेको छ । उक्त  अबण्डा रकम कार्िपातलकाको २०७७।३।९को तनणिर्बाट खचि 
गरेको छ । बजेट अबण्डमा राखी कार्िपातलकाको तनणिर्बाट खचि गने प्रष्टक्रर्ामा तनर्तरण गनुिपदिछ ।                                                                                                                                    

 

 क्र स अवण्डा न्शर्िक रकम अवण्डा वाट खचि भएको कार्िक्रम (रु हजारमा) 
१ समपरुक कोर् ४००० प्रकोप र पष्टहरो तनर्तरणमा रु४००० हजार 
२ ममिि संभार कोर् ३००० सडक ममिि िफि  सवै खचि भएको 
३ वािावरण ब्र्वस्थापन ५०० खचि नभएको 
४ नागरीक संमषृ्टर्द् कोर् ५००० खचि नभएको 
 जम्मा १२५००   

 

10.  कार्िक्रम पररवििन  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खचि गने अन्खिर्ारी र कार्िष्टवतध 
सम्बतधमा उल्लेख छ  । साथै सोही तनर्मको उप तनर्म ७ वमोन्जम कार्िपातलकाले सभावाट स्वीकृि तसमा 
र न्शर्िक वाष्टहर गई खचि गनि नपाउन े उल्लेख छ । सो ष्टवपररि वडा कार्ािलर्हरूको तसफारीसमा 
गाउाँकार्िपातलकाले तनम्नानसुार कार्िक्रम संसोधन गरी रकम खचि गरेको पाईर्ो ।                                                           
(रु हजारमा) 

 

 
 
तसन मैजदुा कार्िक्रम रकम पररवन्त्ति कार्िक्रम रकम तमति 
१ समपरुक कोर् ४००० प्रकोप ब्र्वस्थापन ३००० ०७७।३।९ 
२ वडा न ७ ष्टवतभन्न ४ २०७५ पष्टहरो तनर्तरण १००० ०७७।३।९ 
३ 

वडा नं १ ट्याक्टर खररद ५०० ष्टवतभन्न ७ २०७५ ०७७।३।९ 
४ 

वडा नं २ ववविन्न ४ ३७५ माछा र बाख्रा पालन ५०० ०७७।३।९ 
५ 

वडा नं ३ वाख्रा पालन ३०० ष्टवतभन्न ५ कार्िक्रम ३७५ ०७७।३।९ 
६ 

सव ैवडा ३० काययक्रम ५५४५ मकै वाली ३०० ०७७।३।९ 

 

11.  प्रगति ष्टववरण नभएको ःाःस्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा र्ोजना छनौट िथा सञ्चालन 
सम्वतधी व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स बर्ि उपभोक्ता सतमतिवाट सञ्चालीि ४७९ र्ोजनाहरु समेि कुल 
४८२ र्ोजना सञ्चालन गरेको देन्खर्ो । पातलकाले सञ्चातलि र्ोजनाहरुको प्रगति ष्टववरण पेश हनु आएन । 
सञ्चालीि र्ोजनाहरुको कार्िसम्पन्न अवस्था, ष्टवतिर् एवं भौतिक प्रगति स्थीति समेिको ष्टक्रर्ाकलापगि र 
रकमगि पररमाण खुल्ने गरी एकीकृि रुपमा प्रगति प्रतिवेदन िर्ार नगरेकोले सो को ष्टवश्लरे्ण गनि सष्टकएन 
। अि ःाः स्वीकृि कार्िक्रम बमोजीम कार्ि सञ्चालन र सञ्चालीि कार्िको प्रगति ष्टववरण िर्ार हनुपुदिछ । 

 

12.  सञ्चालन नभएका कार्िरमहरुाः गााँउपातलकावाट संचालननभएका कार्िक्रमहरु तनम्नानसुार देन्खएको छ । 
पातलकाले प्राि कार्िक्रमहरु संचालन गरी वजेट उपर्ोग क्षमिा बढाउनपुदिछ ।        (रु हजारमा) 

 

 तस. न.  बजेट/उपन्शर्िक बजेट कार्िक्रम खचि 
१ प्रदेश पूवािधार ष्टवकास ६९१२ ०० 

२ पर्िटन पूवािधार ष्टवकास २५०० ०० 

३ रािपति मष्टहला उत्थान कार्िक्रम १० ०० 

४ र्तुनसेफ २२ ०० 

५ उ.स वाट सञ्चालन हनु नसकेका ष्टवतभन्न ६८ र्ोजना ७४१३२ ०० 
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 जम्मा ८३५७६   
13.  चौमातसक पूाँजीगि 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 
गराउाँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचि गने 
पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

 

 
तस.नं. 

पूाँजीगि खचि 
शीर्िक 

कुल खचि 
चौमातसक खचि (रु.हजारमा) 

आर्ाढ मष्टहनाको 
मार खचि प्रथम 

चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेसोचौमातसक 

१ पून्जगि ९९३७७ ९३६ १९००३ ७९४३८ ४९९४६ 

 खचि प्रतिशि १०० ०.९४ १९.१२ ७९.९४ ५०.२६  

 

14.  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 । 

 

 मखुर् क्षरे वाष्टर्िक वजेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास ४०६१०००० २०१७०८८८ ५.३० 

सामान्जक क्षेर  २४४०३०००० २१३१२७१४८ ५५.९७ 

पूवािधार ष्टवकास क्षेर १५३६३२००० ६५४१४९७३ १७.१८ 

सशुासन िथा अतिरसम्वन्तधि क्षेर १५८९३००० १११४७४९२ २.९३ 

कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक 
खचि 

१०१०८८००० ७०१३६९२७ १८.४२ 

जम्मा ५५५२५३००० ३८०७९७४३० १००  

 

 उन्ल्लन्खि ष्टववरण ष्टवश्लरे्णबाट तनम्नानसुार देन्खएको छ:  
14.1.  खचि तबश्लरे्णाः पातलकाले र्सबर्ि कुल आन्तिरक आर्बाट रु२२६१३५२७  राजस्व बााँडफााँड र अनदुानबाट 

रु ३६७५०२६५३ -समेि रु५१६७०६६५७ आम्दानी भएकोमा चाल ुिफि  रु२८१४२०००० र पूाँन्जगि 
िफि  रु ९९३७७००० र तबन्त्तर् ब्र्बस्था िफि  रु ०  समेि रु ४६७५८६३९६ खचि भएको छ । खचि 
मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्सा ८-८४  प्रतिशि रहेको छ । र्सबर्ि पदातधकारी सतबधामा रु७७८७१०० 
खचि भएको छ जनु आतिररक आर्को ३४.४४  प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान 
र राजस्व बााँडफााँडको रकमबाट ७५.५८ प्रतिशि चाल ु र २७.०४ प्रतिशिमार पूाँन्जगि तनमािणमा खचि 
भएको देन्खतछ । र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा तर्नु खचि गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा 
बष्टढ खचि भएको देन्खतछ । प्रशासतनक खचि तनर्तरण गदै प्राि अनदुान र राजस्व बााँडफााँडको रकम 
अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ । 

 

14.2.  लेखापररक्षण लाई प्राि ष्टववरण अनसुार र्स वर्ि कुल आतिरीक आम्दानी  रु२२६१३५२७ रहेकोमा 
पातलकाको कुल प्रशासतनक खचि रु७०१३६९२७  रहेको छ । आतिरीक आर्को िलुनामा प्रशासतनक 
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खचिको ष्टहस्सा ३.१० गणुा बढी  रहेको छ । पालीकाले आतिरीक आम्दानीका थप स्रोिहरु बढाउन पहल 
गनुिपदिछ । 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
15.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 

क्षेर र कार्िबोझको ष्टवश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको 
लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबतदी सजृना गनि नसष्टकने 
व्र्वस्था छ । िर पातलकाले ष्टवतभन्न १२ पदमा ३७ जना कमिचारीहरु करारमा राखी रु.९७१४३८० खचि 
लेखेको छ ।  
    त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोन्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सर्श, 

कार्ािलर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसर्न, चौष्टकदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट सेवा तलन 
सष्टकन ेव्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेन्खि पद वाहेकको सव इन्तजतनर्र १, क=अ १, 

स=कअ १, अतमन १, ना=प्रा=स १, अ=स=ई= १, ना=प्र=स्वा= १, सामेिको ७ पदमा ९ जना करार तनर्नु्क्त गरी 
बर्िभरीमा रु.३१५४७१० भकु्तानी गरेको देन्खतछ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  कल्र्ाण कोर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोन्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् सेवाका 
आफ्नो दरबतदीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा 
गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले र्स वर्ि ष्टवत्तीर् 
समानीकरणबाट कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रु.३१००००० ट्रातसफर गरेको छ । िर उक्त कोर्को संचालन 
सम्बतधी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देन्खएन । र्सरी कानूनको व्र्वस्था नगरी पातलका 
अनदुानबाट सोभैm कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा रकम ट्रातसफर गनि तमल्ने देन्खदैन । 

 

 • कानून तनमािण एवं कार्ाितवर्न  

17.  कानून र सञ्चालन न्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िष्टवतध र मापदण्ड 
बनाई कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन सक्न ेव्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला 
िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म 
१५ वटा ऐन, ३ वटा तनर्मावली, १७ कार्िष्टवतध लगार्ि ४४ वटा काननु तनमािण गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएकोछ 
। साथै पातलकाले १३ वटा कानूनहरु तनमािण गरी सभा।कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गरेिापतन उक्त कानूनहरु 
राजपरमा प्रकाशन गरेको छैन ्। िसथि उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपदिछ 
। 

 

18.  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 
ष्टवामद दिाए भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण 
अनसुार गिबर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी ५ र र्ो बर्ि थप भएको २२ गरी 
कुल २७ ष्टववाद दिाि भएकोमा १४ वटा मार फछ्र्र्ौट भई १३ बााँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई 
ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

19.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथिक 
कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाि भएको 
एक मष्टहना तभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख छ । र्स स्थानीर् िहले २०७६।७७ को 
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आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण संन्घर् हस्िातिरीि कार्िक्रमको कोलेतनका दोलखावाट र अतर् 
कार्िक्रमको आलेप शाखा गठन गरी १ आलेप सहार्क बाट गराएको देन्खर्ो । 

 • पदातधकारी सषु्टवधा  
20.  पदातधकारी सषु्टवधा – बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने 

सषु्टवधाका सम्वतधमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ (पष्टहलो संशोधन समेि)को  दफा ३ (क) (१) मा 
स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले अनूसूची १ मा उल्लेख भएको संचारमा रु.७६८००० खाजामा 
रु.१११००००, पसु्िक, परपतरका, इतटरनेटमा रु.६००००० खानेपानी िथा तबजलुीमा रु.३९००००,  

सरसफाई िथा ममििमा रु.२४००००., तडजेल पेट्रोलमा रु.९३००००, अतितथ सत्कारमा रु. १३०२००० 
र समतवर्भत्ता रु११४०००० र ०७६ असोजसम्मको पारीश्रमीकमा रु१३०७१०० गरी रु.७७८७१००  
भकु्तानी खचि लेखेको पइर्ो । 

 

21.  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 ष्टवष्टवधिफि  मार रु.२० लाख बजेट ष्टवतनर्ोजन गरेकोमा ष्टवतभन्न प्रतिवेदनवाट रु११३४५२१८ 
देखाएको छ । सरुमा बजेट न्शर्िक एष्टकन गरी पोिीङ गरनपुदिछ । 

 

22.  गाडी भाडा र ममिि खचिाः गााँउपातलकाले र्स बक्षि गाडी भाडा वापि ८९९५०० र ममिि खचिमा रु२१७०४५८ 
खचि गरेको छ । र्स्िो खचिमा तमिब्र्र्ीिा कार्म गनुिपदिछ । 

 

23.  सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक सहार्िा, चतदा, 
परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । र्स स्थानीर् िहले उपचार र 
दैष्टव तबपत्ती प्रर्ोजनको लातग र्ो वर्ि ष्टवतभन्न व्र्न्क्त एवं संघ संस्थालाई रु.३००४२४७ सामान्जक सहार्िा 
र रु१००००० अतर् सहार्िा समेि रु३१०४२४७ ष्टविरण गरेको पाइर्ो । र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा 
कार्म गनुि पदिछ । 

 

 • अनदुान प्राति र ष्टविरण   
24.  अनदुानको अनगुमन – साविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको 

एकीन गनि अनदुान उपलब्ध गराउन ेतनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुिपदिछ । िर पातलकाले देहार्अनसुार 
खचि लेखेका छन । िर पातलकाबाट तबिरण भएको अनदुानको सष्टह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बतधमा 
अनगुमन िथा सोबाट प्राि उपलव्धी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान सम्बतधमा स्थानीर् अनदुान नीति 
िर् गरेका छैनन ्। िसथि अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट ष्टविरण हनुे 
अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा सधुार आएको र्ष्टकन गरी रकमको पूणि सदपुर्ोग 
गराउनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

 कार्यक्रमको नाम अनुदानग्राहीको संख्र्ा अनुदान रकम 

व्यावसायीक चौरी पालन काययक्रम 1    500,000.00  

भेडा पालन काययक्रम 4    200,000.00  

जसी गाई भैसी पालन काययक्रम 10    330,000.00  

बाख्रा पालन काययक्रम 5    250,000.00  

व्यावसायीक खसी पालन काययक्रम 7    175,000.00  

उन्नत जातको बोका पालन काययक्रम 2    100,000.00  

लेअसय कुखुरा पालन काययक्रम ३ जना  3    200,000.00  

पशुपंक्षी औषधी खररद काययक्रम -     10,000.00  

दधुालु गाइ ववतरण काययक्रम ५० प्रततशत अनुदानमा 10    350,000.00  

 



 

 

 

 

 

12 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा 
बेरुजू 
रकम 

घााँस खेती बबस्तार काययक्रम -     50,000.00  

मुराय भैसी पालन काययक्रम 8    280,000.00  

व्यावसायीक बाख्रा पालन काययक्रम प्रतत पाठा २५०० का 
दरले ८ ककसानलाइ १० पाठा  

8    200,000.00  

लेअसय कुखुरा पालन काययक्रम २ ककसान  2    150,000.00  

खसस पालन काययक्रम प्रतत पाठा २५०० का दरले ८ 
ककसानलाई १० पाठा 

8    200,000.00  

व्यावसायीक मुराय भैसी, जसी गाई पालन ५० प्रततशत 
अनुदान  

2    175,000.00  

माझी उत्थान  काययक्रम बंगुर पालन -    193,969.00  

पशुपालन काययक्रम ५० प्रततशत अनुदानमा मुराय भैसी पालन  10    600,000.00  

बाख्रा पालन काययक्रम 7     99,004.00  

खसस बोका पालन काययक्रम 8    200,000.00  

जसी गाई पालन काययक्रम 8    400,000.00  

मुराय भैसी पालन काययक्रम 4    280,000.00  

लेअसय कुखरा पालन काययक्रम 4    150,000.00  

कृवष औजार ववतरण काययक्रम हाते ट्याक्टर 130  2,050,000.00  

कृवष टनेल खररद तथा ववतरण  325  1,460,000.00  

मौरी पालन काययक्रम  70    800,000.00  

बन्चरे नरेभुइ केरा खतेी काययक्रम  35    500,000.00  

सुन्तला जुनार कागती व्यवसायीक खतेी काययक्रम 10    225,000.00  

मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती काययक्रम  60     40,000.00  

चचया खेती बबस्तार काययक्रम  30    200,000.00  

सामूहहक ककवी खेती काययक्रम 37    275,000.00  

अलैची खतेी बबस्तार काययक्रम -    100,000.00  

नसयरी व्यवस्थापन काययक्रम 1    100,000.00  

अदवुा खेती काययक्रम  10    100,000.00  

व्यवसातयक ककसान तासलम  -    150,000.00  

च्याउ खेती काययक्रम  1     50,000.00  

उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार काययक्रम  10     50,000.00  

ककवी खेतीका लाचग ववरुवा खररद तथा ववतरण काययक्रम  12    100,000.00  

कृवष उपसंकलन केन्र  1    300,000.00  

पदझट फलफूल काययक्रम -    200,000.00  

अकवरे खुसायनी कागती, जुनार, अदवुा, बेसार , हटमंुर नसयरी 
काययक्रम  

-    200,000.00  

च्याउ खेती तासलम तथा बबउ ववतरण काययक्रम -     50,000.00  

हटमंुर खतेी काययक्रम -    200,000.00  

तरकारी संकलन केन्र व्यवस्थापन  -     50,000.00  

चचया खेतीमा गोडमेल तथा मलजल काययक्रम  -    100,000.00  

अमेररकन फौजी ककरा तनयन्रण      950,000.00  

\Pjf]sf8f] lj?jf vl/b tyf ljt/0f sfo{qmd        50,000.00  

kmnkm'n v]lt sfo{qmd       300,000.00  
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cn}lr au}rf Aoa:yfkg tyf /f]u lgoGq0f       100,000.00  

;'Gtnf sfult ,Pef]sf8f] lsjL v]lt lj:tf/ sfo{qmd  -    100,000.00  

जम्मा      13,892,973.00   
25.  पूाँजीगि बजेटमा चाल ुप्रकृतिका खचि – पूाँजी सजृना नहनुे खालका ष्टविरणमूखी िथा उपर्ोतगिा नददन ेखचिलाई 

तनरुत्साष्टहि गदै स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूाँजीको तनमािण हनुे एवम ्उपर्ोतगिा तसजिना हनु े
गरी र्ोजना छनौट िथा कार्ाितवर्न गनुिपने कार्िक्रम छनौट गरी पूाँजीगि शीर्िकमा समावेश गरी तसतमि 
स्रोिको उच्चिम प्रर्ोग गनुिपदिछ।र्स स्थानीर् िहले देहार् अनसुारका पूाँजी तनमािणमा सहर्ोग नरहने, 
उत्पादनमा वृष्टर्द् नगने ष्टकतसमका खचिलाई ष्टवतभन्न संघ संस्था, समूह, क्लव लगार्िलाई कार्िक्रम र प्रस्िावको 
आधारमा पूाँजीगि शीर्िकबाट रु.१८०५११८ भकु्तानी ददएको देन्खतछ । 

तस.नं. भकु्तानी पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोजन रकम 

१ अतनिा काष्टकि  र लक्ष्मी न्शवाकोटी िलब ९२००० 

२ प्रन्शक्षक िथा प्रन्शक्षातथि भत्ता २८६०० 

३ ४७ ष्टवलालर् पाठ्यपसु्िक वापि १५०५१०० 

४ १९ ष्टवद्यालर् उत्तर पनु्स्िका परीक्षण ९७८५० 

५ कातलनाग माष्टव स्िरमापन परीक्षा नपगु ४५००० 

६ िेन्त्तसकोटी प्रा ष्टव गमु ु पाठ्यपसुस्िक २१५६८ 
७ लन्क्ष्म न्शवाकोटी िलब १५००० 
 जम्मा  १८०५११८ 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  अनतु्पादक खचि – साबिजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचि गनुिपनेमा र्स 
पातलकाले देहार् बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा रु.८७५००० खचि गरेको देन्खतछ । 

तस.नं. भकु्तानी पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोजन रकम 

१ तनको एकिा र्वुा क्लव खेलकुद १००००० 

३ तभमेश्वर र्वुा क्लव नाटक प्रदिशन ५०००० 

४ सवुणि कृष्टर्ि सहकारी संस्था सहहर्ोग १५०००० 

५ वडा स्िरीर् मष्टहला क्षमिा िथा तसप ष्टवकास 
सतमति 

तिजतगि िथा भेटघाट कार्िक्रम २००००० 

६ न्स्क िथा स्नोवोतडङ्ग प्रतिष्ठान काठमाण्डौ कुरी च्र्ान्म्प्र्र्न तसप खेलकुद २५०००० 
७ मािभृतुम नेपा ड्राईतभङ टे्रतनङ सेतटर दोलखा १० जनालाई ड्राइतभङ िातलम १२५००० 
 जम्मा  ८७५००० 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

 • कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
27.  असलुी गनि बााँकी आतिररक आर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ ष्टवत्तीर् अतधकार 

क्षेर अन्र्िगि ष्टवतभन्न कर िथा शलु्क लगाउन ेर आर् ठेक्का बापि बक्र्ौिा रकम समेि असलुी गने व्र्वस्था 
छ । र्स स्थानीर् िहले ष्टवगि वर्ि बतदोबस्ि गरेको आतिररक आर् ठेक्कामा कातलञ्चोक रो८वर्र प्रातल बाट 
रु४११००० असलु गनि बाकी रहेको छ ।िर उठ्न बााँकी रहेको रकमको आर्गि लगि समेि िर्ार 
गरेको छैन । जसबाट उठ्नपुने राजस्वको समष्टिगि लगि िर्ार गरी वास्िष्टवक प्रािीको अतभलेख िर्ार 
गनुिपने र सोही अनसुार आर्को लेखाङ्कन गरी उन्ल्लन्खि रकम सम्झौिाअनसुारको व्र्ाज िथा हजिना समेि 
र्ष्टकन गरी असलु गनुिपदिछ । 
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28.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल ष्टवरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था 
रहेको छ । िी आर् शीर्िकमा आर् अनमुान र असलुी न्स्थति तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ । 

 

 आर् शीर्िक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पन्त्त कर र घरजग्गा कर १०००००० ०० ०० 

घरजग्गा वहाल कर १००००० ०० ०० 

व्र्वसार् कर ३००००० ०० ०० 

अतर् कर २२००००० ४६५८६६ २१.१८  

 

 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वन्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार कर 
एवं शलु्क तलएको पाइर्ो । आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ु
पदिछ । 

 

29.  कर दान्खला बााँकीाः आर्करऐन २०५८ को दफा ८७, ८८ र ८९ बमोन्जम कट्टी गरेको रकम 
रु५०४३०।१५ को राजस्वा दान्खला गरेको पाइएन । उक्त रकमको राजस्व दान्खला गरेको प्रमाण पेश 
हनुपुने रु.. 

 

 

 

५०४३०।१
५ 

30.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्िक्षेर तभर 
रहेका ष्टवतभन्न व्र्वसार् गने व्र्न्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वर्ि गाउाँपातलकाले 
व्र्वसार् दिाि ० िथा ७ नवीकरण शलु्क वापि रु.२२००० कर संकलन गरेकोमा पातलकाको क्षेरतभर 
रहेका व्र्वसार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक गरेको पाइएन । िसथि पातलकाले आपm्नो क्षेर तभर सञ्चालनमा 
रहेका सम्पूणि व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

31.  आतिरीक आम्दानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ अनसुार आम्दानी खचि पषु्टि हनु े
गरर प्रमाण राख्नपुने ब्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले र्ोवर्ि आतिररक आम्दानी रु. २२६१३५२७ गरेको 
तबवरण प्राि भएको छ । गााँउपातलका कार्ािलर् र ९ वटा वडा कार्ािलर्हरुले गााँउपातलकाबाट प्राि रतसद 
प्र्ाड थान, आम्दानीमा प्रर्ोग भएका रतसदहरु र बाकी रहेका रतसदहरुको अतभलेख अद्यावतधक गरेको छैन 
। िोष्टकएका म.ले.प.फारम नं. १०५, १०६,१०७,१०८ लगार्ि अतभलेखहरु अद्यावतधक राखेको नदेन्खदा 
गााँउपातलका र वडा कार्ािलर्हरुबाट भएको आम्दानी र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

32.  ढुङ्गा तगटी वालवुा कर संकलनाः   
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 लेखापरीक्षणलाई प्राि ष्टववरण अनसुार गााँउपातलकाले आ व ०७६।०७७ को ढुङ्गातगटी वालवुाको कर 
संकलनको लातग ठेक्का ब्र्वस्थापन नहदुासम्मको लागी र ठेक्का ब्र्वस्थापन नभएको गमुखुोला क्षेरको लातग 
अमानिबाट कर संकलन गरेको पाइर्ो । र्स सम्वतधमा देन्खएका ब्र्होराहरु तनम्नानसुार रहेको छन । 

 

तस. 

नं 
क्षरे नगद रतसद 

बनु्झतलनेको 
नाम 

बनु्झतलएको 
रतसद 
संख र्ा 

ष्टफिाि 
गरेको 
रतसद 
संख र्ा 

आम्दानी 
रकम 

बैंक दान्खला दान्खला 
तमिी 

दान्खला 
गनि बाकी 

कैष्टफर्ि 

१ तसंगटी/ 
चपलेटी 

खडग 
बहादरु 
थामी 

४६ ४६ १६२१३४० ३३८६३१० लगभग 
हरेक 
१५ 
ददनमा 
दान्खला 
गने 
गरेको 

१३८१६८ तमिी २०७७।४।२० 
मा जम्मा गरेको रु 
७०००० समेि २ गमुखुोला ७८१२०० 

३ कोशीखेि ३११४०० 
४ नागदह/मलेपु ८१०५३८ 
 जम्मा ४६ ४६ ३५२४४७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32.1.  कर संकलन गनि अनमुनति प्राि भएको ष्टवतभन्न ४ क्षेरको लातग करार कमिचारी खड्क बहादरु थामीले 

पातलकावाट ४६ रतसद प्र्ाड थान बनु्झतलएको एवं ष्टफिाि गरेकोमा उक्त रतसदहरुवाट रु३५२४४७८ आम्दानी 
भएको देन्खर्ो । उक्त आम्दानी मध्रे् तमति ०७७।४।२० बैक दान्खला रु७० हजार समेि जम्मा 
रु३३८६३१० बैक दान्खला भएको र बााँकी रु१३८१६८ लेखापरीक्षण अवतध २०७७।१२।१३ सम्मपनी 
दान्खला भएको पाइएन । दान्खला बााँकी कर सम्वतधीिवाट असलु गरी सो मा लाग्ने ब्र्ाज िथा हजिना 
समेि तनर्मानसुार ष्टहसाव गरी दान्खला हनुपुने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१३८१६८ 

32.2.  गााँउपातलकाले उल्लेन्खि कर स्कलन रकम रु३५२४४७८ मा मअुकर समेि उठाएकोमा १३ प्रतिशि ले 
हनुे रु४५८१८२।१४ राजस्व दान्खला गरेको पाइएन । मअुकरको राजस्व दान्खला गरेको प्रमाण पेश 
हनुपुने रु.. 

 

 

 

 

४५८१८२ 

32.3.  उल्लेन्खि आम्दानी रकम करीव मष्टहनाको २ पटकका दरले बैक दान्खला भएको ष्टववरण प्राि भएको भएको 
छ । तनर्ममा िोष्टकए अनसुार समर्मानै आम्दानी रकम बैक दान्खला हनुपुदिछ । 

 

33.  आर् ठेक्कााः स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा भएको ब्र्वस्था बमोन्जम गााँउपातलकाले 
पातलका अतिगिि  पने खोला िथा नददनालावाट IEE प्रतिवेदनमा उल्लेन्खि परीमाण तभर रही वालवुा गट्टी 
रोडा ग्राभेल र लोहोर ढुङ्गा समेिमा संकलन िथा तनकासीकर संकलन गनि तमति २०७६।८।१० मा सचुना 
प्रकाशीि गरेको पाइर्ो । र्स सम्वतधमा देन्खएका ब्र्ोहोरा तनम्नानसुार रहेका छन । 

 

 तस= 
न 

क्षरे तर्नुिम 
कबोल अंक 
मअुकर 
बाहेक 

कबोल दािा कबोल अक 
मअुकर 
बाहेक 

सम्झौिा 
तमति 

प्राि रकम प्राि तमति बाकी 
रकम 

कैष्टफर्ि 

१ तसंगटी 
। 
न्चप्लेटी 

३९९५००० राजेश एण्ड 
ब्रदसि तनमािण 
िथा सप्लार्सि 
तभनपा ३ 

३९९६००० २०७६। 

९।२७ 

१०३००० ०७६।९ 

।२५ 

 ठेक्काको सचुनाको 
अवतधमा कार्ािलर्ले 
असलु गरेको रु 
७२७५६० कट्टा गरेको 

३६८४९२० ०७७।५ 

।१५ 

२ कोशी 
खेि 

३३६५००० चण्डी एग्रीगेट 
प्रातल कातलञ्चोक 
७ 

३३६५००० ०७६। 

१०।८ 

३५२०५७० २०७७। 

४।१३ 

 ठेक्काको सचुनाको 
अवतधमा कार्ािलर्ले 
असलु गरेको रु 
२८१८८० कट्टा गरेको 

३ २७१०००० २७७१००० २०७६। ७८५०० २०७६। 
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नगदह 
मलेप ु

राजेश एण्ड 
ब्रदसि तनमािण 
िथा सप्लार्सि 
तभनपा ३ 

१०।२ १०।२ ठेक्काको सचुनाको 
अवतधमा कार्ािलर्ले 
असलु गरेको रु 
६८३७२५ कट्टा गरेको 

२३०३३०५ ०७७।५ 

।२५ 
६५७०० २०७७ 

 

33.1.  उल्लेन्खि ठेक्का ब्र्वस्थापन कबलुीर्ि करारमा भरी सम्झौिा गरेकोमा पातलकावाट सचुना प्रकाशन गरेको 
तमति ०७६।८।१० देन्ख सम्झौिा नगदािको अवतधमा नगदी रतसदबाट कर संकलन गरेको रकम तसं नं १ 
र ३ को रु१४११२८५ सम्झौिा गदाि नै घटाइ र तसन २ को रु२८१८८० सम्झौिापछी अतिीम भकु्तानीमा 
घटाई असलुी गरेको पाइर्ो । सचुना प्रकशनको तमति देन्ख सम्झौिा गदािको तमतिसम्मको रकम घटाउदा 
पातलकालाई रु१६९३१६५ कम कर संकलन भएको, सम्झौिाभतदा कम प्राि हनु गई थप आतथिक ब्र्र्भार 
पनि गएको देन्खतछ । 

 

33.2.  पातलकाले तमति २०७७।३।२९ को परानसुार उल्लेन्खि कबोलदाको कृर्ी ष्टवकास बैक चरीकोटमा कार्ि 
सम्पादन जमानि रोक्का गरी तमति २०७७।४।१३ र ०७७।५।२५ मा पातलकाले खािामा रु९५७४४९५ 
दान्खला भएको देन्खतछ । 

 

33.3.  कवोलदािासाँगको सम्झौिाको बदुा नं १० मा संकलन िथा उत्सखननको परीमाणको ष्टववरण प्रत्रे्क मष्टहनामा 
पातलकामा अतनवार्िरुपमा पेश गनुिपने उल्लेख छ । कबोलदािाले उत्खनन िथा संकलन परीमाणको ष्टववरण 
पेश गरेको पाइएन । 

 

33.4.  ढुङ्गा तगटी वालवुाको उत्खनन सम्वतधी मापदण्डमा बर्ािदको समर्मा उत्खनन गनि नपाइने ब्र्वस्था छ । 
पातलकाले उल्लेन्खि कबोलदािासाँग आ.व ०७६।७७ को परैु अवतधको लातग सम्झौिा गरेको पाइर्ो । 
उत्खनन िथा संकलन सम्वतधी मापदण्ड र काननुको परीपालना गनुिपदिछ । 

 

33.5.  सम्झौिाको बदुा नं १३ मा संकलन िथा उत्खनन कार्ि सरु्ोदर् देन्ख सरु्ािस्िसम्मको अवतध िोष्टकएको र 
बदुा नं १२ मा उत्खनन लगार्िको प्रकृर्ामा पातलकाबाट अनगुमन एवं तनदेशन सम्वनधी ब्र्वस्था उल्लेख 
छ । पातलकावाट र्स सम्वतधमा अनगुमन एवं तनदेशन भए गरेको देन्खएन । 

 

33.6.  सम्झौिाको बदुा नं ४ मा तनर्मानसुार मअुकर थप गरी उठाउनपुने उल्लेख छ । पातलकाले उल्लेन्खि ३ 
कवोलदािावाट रु१०१३२००० कबोल गरेको देन्खर्ो । उक्त कबोल अंक मध्रे् सचुना प्रकाशन तमति 
०७६।८।१० देन्ख ठेक्का सम्झौिा सम्मको अवतधको नगदी रतसदवाट प्राि रकम रु१६९३१६५ घटाउदा 
रु८४३८८३५ प्राि भएको देन्खतछ । उक्त प्राि रकमको मअुकर १३ प्रतिशि हनुे रु१०९७०४८।५५ 
राजस्व दान्खला हनुपुने रु.. 

 

 

 

 

 

१०९७०४८ 

 

34.  
तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को सातबक दफा 64 को उपदफा १, 
१(च), ३ र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार रहने, 
करको दर सम्बन्तधि प्रदेशले तनधािरण गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोर्मा जम्मा गने 
व्र्वस्था गरी बााँडफााँड हनुे गरेको तथर्ो । िर उक्त दफा संघीर् आतथिक ऐन, 2075 द्वारा खारेज गरी 
दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राि रकम आफ्नो संन्चि कोर्मा 
जम्मा गने ब्र्बस्था गरेको छ । र्सै सम्बतधमा बागमति प्रदेश सरकारको प्रदेश आतथिक ऐन २०७६ को 
दफा ९ मा संघीर् काननुसंग बान्झने गरी ढंुगा, तगटी, बालवुा दहत्तर बहत्तरको शलु्क असलुी र बााँडफााँड 
सम्बतधी  ब्र्बस्था गरेको छ । बागमिी प्रदेश आतथिक ऐन २०७६ को दफा ९(५) अनसुार तगट्टी ढंुगा 
बालवुा वापि संकतलि करको चातलस प्रतिशि प्रदेश सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । र्सैगरी 
संघीर् मतरीपररर्द्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बतधी मापदण्ड, 2077 जारी 
गरी तगट्टी ढंुगा बालवुा तबष्टक्रबापिको राजस्व स्थातनर्ले सङ्ककलन गरी प्रदेश र स्थातनर् िह बीच क्रमशाः 

 



 

 

 

 

 

17 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा 
बेरुजू 
रकम 

४० र ६० प्रतिशि हनुेगरी बााँडफााँड गने ब्र्बस्था गरेको छ जनु स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 
६२(क) तबपररि देन्खतछ । र्सगााँउपातलकाले तगट्टी ढंुगा बालवुा तबष्टक्रबाट र्सबर्ि रु११९६३३१३ राजस्व 
प्राि गरेकोमा रु १३२४५०८ प्रदेशसंन्चिकोर् र रु १०६३८८०५ स्थातनर् संन्चिकोर्मा जम्मा गरेको पाईर्ो 
। तगट्टी ढंुगा बालवुा तबष्टक्रबाट प्राि हनुे राजस्व उत्पिीको आधार एबं सो राजस्व सङ्कलन गदाि पने बािाबरणीर् 
असर समग्र प्रदेशसंग सम्बन्तधि भएकाले राजस्व बााँडफााँड सम्बतधी काननु िजूिमा गदाि सो तबर्र्लाई मध्र्नजर 
राखेर संघीर् काननुसंग नबान्झने गरी स्पि कानूनी व्र्वस्था गने र सो को आधारमा राजस्व संकलन िथा 
बााँडफााँड गनुिपदिछ । 

35.  मेशीनरी औजार वाट आम्दानीाः गााँउपातलकाबाट १ ष्टटपर, १ ब्र्कहोलोडर र १ एक्साभेटर ष्टवतभन्न उपभोकिा 
सतमतिहरुलाई भाडामा लगाई रु३२३९३५६।९० आम्दानी गरेको देन्खतछ । उक्त आम्दानी मध्रे् ष्टटपरको 
आम्दानी एवं दान्खला रु४८००० भएकोमा ब्र्ाकहो लोडर र एक्साभेटरको आम्दानी रु३१९१३५६।९० 
मध्रे् रु१४७४७०८ दान्खला भई बााँकी रु१७१६६४८।९० देन्खएको छ । बााँकी मध्रे् रु१३१९३२५ 
०७७ श्रावणमा दान्खला भएको बैक स्टेटमेतटबाट देन्खतछ । बााँकी रकम रु३९७३२३।९० रतसद बनु्झतलने 
खड्क बहादरु थामीवाट असलु गरी पातलकाको संन्चिकोर् खािामा दान्खला हनुपुदिछ रु.. 
पातलकाले र्ातरीक उपकरण संचालन गरेको आम्दानी रु३२३९३५६।९० मा भाडा कर रकम ष्टहसाव गरी 
कर ब्र्वस्थापन गनुिपदिछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३९७३२
३ 

36.  वडागि आम्दानीाः लेखापरीक्षणलाई प्राि वडागि आम्दानी नगदी रतसद बनु्झतलएको, ष्टफिाि गरेको र सो को 
बैक दान्खला अवस्था तनम्नानसुार देन्खर्ो । 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा 
बेरुजू 
रकम 

 

 

 
क. आतिरीक आर्मा प्रर्ोग हनुे रतसदहरुको ष्टफिाि आर्को  अतभलेख देन्खने रतसद तनर्तरण खािा 
ब्र्वन्स्थि गरेको पाइएन । 

ख. गि आ.व.मा छपाई भएका नगदद रतसदहरु समेि प्रर्ोगमा आएको पाइएको िर त्र्सको अ.ल्र्ा. र 
बाकी समेि देन्खने अतभलेख अद्यावतधक गरेको पाइएन । 

ग. वडामा पठाइएको रतसदहरु र हाल रतसदको अवस्थाको सम्वतधमा अतभलेख अद्यावतधक नभएको, 
घ. 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 छ ।बैक भौचरका आधारमा मासीक रुपमा आम्दानी बाधेको र सो 
अम्दानी के कष्टहले अम्दानी भर्ो वडागि रुपमा अतभलेख राखेको पाईएन । अतभलेख ब्र्वन्स्थिगरी समर्मै 
दान्खला गने िफि  सम्बन्तधि पक्षको ध्र्ान जान ुपदिछ । 

ङ) उल्लेन्खि रतसद बझुीतलनेहरुबाट वडा नं १ ले ४ घटी, वडा नं २ ले ३ बढी, वडा नं ३ ले  ७ घटी 
वडा नं ४ ले ९ घटी, वडा नं ५ ले १ घटी, वडा नं ६ ले १ घटी, वडा नं ७ ले ७ घटी, वडा नं ८ ले ४ 
घटी र वडा नं ९ ले १ बढी रतसद देन्ख बनु्झतलएको भतदा ष्टफिाि आएको देन्खर्ो । रतसद बनु्झतलएको भतदा 
३३ ठेतल कम ष्टफिाि भएको र उक्त रतसदवाट भएको आम्दानी एवं वैक दान्खला समेि पातलकावाट एष्टकन 
हनुपुदिछ । आम्दानी र बैक दान्खला कम भएको भए तनर्मानसुार लाग्ने ब्र्ाज िथा हजिना समेि ष्टहसाव 
गरी असलु गनुिपदिछ । 

च) वडा नं ६ का खेल बहाद ुथामीको नगदी रतसदमा देखाएको आम्दानी भतदा रु१९५०८ र वडा नं ९ 
का उर्द्व शाहीको रु ५७८६ बढी बैक दान्खला भएको सम्वतधमा एष्टकन हनुपुदिछ । 

छ) उल्लेन्खि आम्दानी रकममध्रे् वडा नं २ को रु १०७७७ तमति ०७७।४।१९ मा, वडा नं ३ को 
बाकी रु १९६०९।५ मध्रे् रु१७६१५ तमति ०७७।४।२० मा र वडा नं १४ को बााँकी मध्रे् रु२०९० 
तमति ०७७।४।१२ मा बैक दान्खला भएको छ ।सो बाहेक तनम्नानसुार बैक दान्खला गनि बााँकी रकम 
लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन दान्खला भएको नपाइएकोले तनर्मानसुार लाग्ने ब्र्ाज िथा हजिना समेि ष्टहसाव 
गरी दान्खला प्रमाण पेश हनुपुने रु.. 
तस.न वडा नं ष्टववरण रकम 

१ ३ भरि केसी १९९४।५० 

२ ४ रमादेष्टव ऒली ११०० 

३ ५ सष्टवन थामी ३०४८ 

४ ७ ददपक खरेल ५५५१ 

५ ८ डम्वर बर्लकोट ४१५८ 

 जम्मा  १५८५१।५० 

ज) लेखापरीक्षणलाई प्राि ष्टववरण अनसुारको ष्टफिाि आएको रतसद ठेलीको भौिीक गणना गदाि वडा नं १ को 
८ ठेतल प्र्ाड ष्टफिाि देखाएकोमा ४ ठेतल प्र्ाड मार पेश भएको र वडा नं ८ को ११ ष्टफिाि देखाएकोमा 
१६ ठेतल प्र्ाड देन्खएको छ । र्स सम्वतधमा पातलकावाट एष्टकन हनुपुदिछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५८५१ 

 

 

 

 • उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
37.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म (९) 

मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनुे तनमािण कार्िमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, 
ग्रडेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्न ेव्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतिबतधात्मक वाक्र्ांशमा 
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बेरुजू 
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लागि अनमुान िर्ार गदािको समर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग गनुिपने जष्टटल प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको 
रहेछ भने सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररशमा साविजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेन्शन प्रर्ोग गनि 
सष्टकन े उल्लेख छ । पातलका अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण िथा स्िरोन्नतिसाँग सम्बन्तधि 
र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन 
तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्जम सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई गााँउकार्िपातलकाबाट सहमति तलएको 
पाइएन । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन : 

 गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको 
ष्टववरण 

भकु्तानी रकम प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरण 

हेभी 
उपकरणमा 
भएको खचि 

२५।०७६।९।१६ ठुलो खेलकुद मैदान वडा ३ माटो खन्ने १५०००० एक्साभेटर १७४१३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
९५।०७६।११।१६ वोन्जितन वगरखोर सडक माटो काट्न े ४८०००० एक्साभेटर ५०४४५९ 

१६८।।०७७।२।१३ न्चहानडाडा गोखेटोल 
ष्टवचगााँउ मानेडाडा सडक 

सडक तनमािण ३०७२०० एक्साभेटर ३४७२२६ 

२००।०७७।२।२१ थमु्का पाडेखोला दोल्िी खोला 
सडक 

माटो खन्ने ४८०००० एक्साभेटर ५३९२०४ 

२०७।०७७।२।२७ सवै ग्रामीण ममिि वडा ३ माटो खन्ने ४००००० एक्साभेटर ४५५७०८ 

 जम्मा    २०२०७३०  
37.1.  मातथ उल्लेख गररएका लगार्ि अतधकांश र्ोजनाहरुको गााँउपालीकाले उपभोत्ता सतमतिसाँग सम्भैाःिा गरी 

प्राष्टवतधक कर्िसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा भकु्तानी ददएको छ । अतधकांश उ.स. हरुले एक्साभेटर लगार्िका 
हेतभइक्र्पुमेतटहरु प्रर्ोग गरेको तनमािण ब्र्ावसाष्टर्का कर तबजकहरु पेश गरी भकु्तानी तलएको छ । उपभोत्ता 
सतमतिले भकु्तानी तलएको रकमको िलुनामा बढी मलु्र्का कर तबजकहरु पेश गरी तनमािण ब्र्वसार्ीले 
गााँउपातलकाबाट भकु्तानी तलएको रकमभतदा बढी रकम  उपभोत्ता सतमतिसाँग भकु्तानी तलएको पाइएकोले उत्त 
तनमािणा कार्िहरु बास्िवीकरुपमा भएका छन भनी आस्वस्थ हनुे आधार एष्टकन भएन । 

 

38.  जष्टटलसंरचना तनमािण – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता सतमतिहरुलाई 
मेन्शन, औजार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको न्जम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । 
पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सष्टहिका भवन, पलु, कल्भटि, ओभरहेड टंकी, तनमािण, ग्रामीण ष्टवद्यिुीकरण 
लगार्िका जष्टटल प्राष्टवतधक पक्ष समावेश हनुे पूवािधार संरचना तनमािण कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफि ि ्
गराउन ेगरेको देन्खर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ावसाष्टर्क र अनभुवी तनमािण व्र्वसार्ी फमिबाट बोलपर प्रतिस्पधाि 
मापिmि ्गराउन उपर्कु्त हनुे देन्खतछ । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन ्: 
तस.न. उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको ष्टववरण भकु्तानी रकम 

1.  झरेनी आरतसतस पलु तनमािण पलु तनमािण ४००००० 

2.  न्चस्पानकेतर भवन तनमािण तसंगटी भवन तनमािण १५००००० 
3.  दोलखा उद्योग बाणीज्र् संघ तसंगटी  भवन तनमािण १९०८००० 
4.  ष्टहलेपानी सामदुाष्टर्क स्वास्थर् भवन तनमािण भवन तनमािण ३००००० 
5.  थामी संग्राहलर् तनमािण भवन तनमािण १९७०७९२ 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 
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39.  सव कतयाक्टरवाट काम गराएकोाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उप तनर्म 
(१०) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समूदार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुि पने र तनमािण व्र्वसार्ी 
वा सव कतट्रर्ाक्टरवाट काम गराउन नहनुे उल्लेख छ । कार्ािलर् र उपभोक्ता वीच सम्झौिा भई वाटोको 
ट्रर्ाक खोल्ने, पष्टहरो हटाउने लगार्िका वाटो, मोटर वाटो सम्बतधी काम उपभोक्ताले गने भतनएपतन से्रस्िा 
परीक्षण गदाि अष्टककांश काम तनमािण व्र्वसार्ीवाटै गराउने गरेको देन्खर्ो उपभोक्ताले पेश गरेको ष्टवलमा 
केही तनाःशलु्क श्रम वापि भनी मस्टररोलमा काम गरेको देखाएपतन अतधकांश र्ोजनाहरुको तनमािण कार्ि 
तनमािण व्र्वसार्ीवाटै गराएको उल्लेख गरी उपभोत्ताको र्ोगदान बाहेकको बाकी रकम तनमािण ब्र्ावसार्ीको 
कर ष्टवजक पेश गरी भकु्तानी  गरेको पाइर्ो । कानूनको पररपालना नगरी काम गराएकोलाई तनर्मसम्मि 
मान्न सष्टकएन । केही उदाहरण तनम्नछना्ः 

 

 भै.न.तमति 
उपभोत्ताको 
सतमतिको नाम 

कामको 
ष्टववरण 

ल.ई तनमािण व्र्वसार्ी 
कतट्रर्ाक्टरको 
ष्टवल 

उ.स लाई भकु्तानी 

३१।०७६।९।१७ सोरुङ खोला 
स्र्ावाराम तनको भमेु 
सडक 

नरम माटो 
खन्ने 

८३७०२८ तनकोभमेु कतट्रक्सन 
प्रातल 

९७७९१८ ७७२३४३ 

१२८।०७७।१।२४ कटुवा चौर दोजे 
गजुपाि सडक 

नरम माटो 
खन्ने 

४४७८४५ जर् मााँ कातलका 
कतट्रक्सन एण्ड 
सप्लार्सि प्रातल 

४४९६२७ ३८४००० 

१८०।०७७।२।१५ चनौटे भोवटीतन 
सडक 

माटो खन्ने २२८७६७ पैनी तनमािण सेवा  २१८३१६ १८९५१३ 

२०१।०७७।२।२१ पााँडेखोला चदखाि 
सडक 

माटो खन्ने ३४२९५४ जर्हनमुान ष्टवल्डसि 
तभनपा ३ 

३४४३७६ ३०७१७७ 

२२३।०७७।३।७ पोखरे गमुवेशी 
कोइराले रािे सडक 

माटो खन्ने १०५६२६९ तनकोभमेु कतट्रक्सन 
प्रातल 

११२५३८९ ९२१६०० 

 

 

40.  खररद ष्टवलाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्कन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि गने अतर् कागजाि 
सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र साविजतनक तनकार्ले 
सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ। तनम्न र्ोजनाहरुको उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािणकार्ि 
गराएकोमा कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा प्रर्ोग भएका ष्टपतसतस, आरतसतस, मेन्शनरी वाल लगार्िका आईटमको 
कामको पररमाण अनसुार प्रर्ोग भएको तसमेतटको पररमाण  भतदा उपभोक्ता सतमतिले खररद गरेको तसमेतटको 
ष्टवल कम पेश भएको पाइर्ो । कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पररमाण भतदा खररद ष्टवल कम भएको 
तनम्नानसुार रकम सम्वन्तधि उपभोक्तासतमति साँग असलु गनुिपने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५८७४३० 
 भौ=तमति उ=स ल=ई कार्िसम्पन्न दर बवश्लेर्ण 

अनसुार 
क=स मा 
उल्लेख 
परीमाण 

कार्ि उ.स को 
ष्टवल पेश  

कम न्जल्ला 
दररेट 
अनसुार 
हनेु रकम 

२३।०७६।९।१६ पोखरेमन्तदर 
तनमािण वडा ३ 

३४०२७३ ३६२३८७ ७५ बोरा १M२M४ ष्टपतसतस ५३ बोरा 
 

२२ बोरा २४४८६ 

१M१=५M३ ष्टपतसतस 
१M६ स्टोन मेशीनरी 
१M६ इट्टाको गारो 

५५।०७६।१०।८ जनजािी भवन 
ममिि संभार 

११३३६१ ११५८९१ २०+=७९ 
बोरा 

१M६ ढुङ्गाको गारो ८ बोरा १२=७९ 
बोरा 

१४२३५ 

७९।०७६।११।२ धतमरेखोला चडेरी 
सव ष्टवश्राम गृह 

३९०५३८ ३९३५२९ ५८ बोरा १M६ढुङ्गाको गारो २५ बोरा ३३ बोरा ३६७२९ 

१M२M४ ष्टपतसतस 

८१।०७६।११।७ तससागोलाई 
प्रतिक्षालर् तनमािण 

१६७५०८ १६८०८५ २९बोरा १M६ढुङ्गाको गारो १० बोरा १९बोरा २११४७ 

१M२M४ ष्टपतसतस 
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८६।०७६।११।७ िोरीखेि 
न्शवमतदीर तनमािण 

३९३०३२ ३९८४७८ ६५ बोरा १M६ ढुङ्गाको गारो २० वोरा ४५बोरा ५००८५ 

१M६इट्टाको गारो 
१M२M४ ष्टपतसतस 

१०६।०७६।१२।३ धतमरेखोला 
रािोमाटे तसंचाई 

२८४६९२ २८८६४३ ८४ बोरा १M२M४ ष्टपतसतस ५० बोरा ३४ बोरा ३७८४२ 

१M४स्टोन मेन्शनरी 
१M४ मा २० एम 
एम पलास्टर 

१३०।०७७।१।२७ चण्डीथान 
पैर्सु्वारा सडक 
पक्की नाला 

७७५०९८ ७८९०५८ ४८ बोरा १M६ स्टोन मेशीनरी 
१M३M६ ष्टपतसतस 

१५ बोरा ३३ बोरा ३६७२९ 

१८५।०७७।२।१६ थामी संग्रालर् 
मेशीनरी वाल 

११२६०६८ ११२६८११ २३० बोरा १M६ स्टोन मेशीनरी १९०बोरा ४०बोरा ४४५२० 

२०६।०७७।२।२६ भरेुरी आरतसतस 
पलु 

४६३५६३ ४७११७३ ९५ बोरा १M४ स्टोन मेशीनरी ५० बोरा  ४५ बोरा ५००८५ 

१M२M४ ष्टपतसतस 

२०९।०७७।२।२७ पवुालेको रुख 
बातलष्टवज्ञान सडक 

४४६७११ ४४६७११ ८० बोरा १M६ स्टोन मेशीनरी ६० बोरा  २० बोरा २२२६० 

१M२M४ ष्टपतसतस 

२१४।०७७।२।३१ मष्टहला ष्टवकास 
भवन तनमािण 

७००६२७ ७०१३७५ ९७ बोरा १M२M४ ष्टपतसतस ७० बोरा २७ बोरा २२२६० 

१M६ स्टोन मेशीनरी 
२१५।०७७।३।३ नगथान मन्तदर 

तनमािण 

५६०४४८ ५६२२२८ ८४ बोरा १M२M४ ष्टपतसतस ५० बोरा ३४ बोरा ३७८४२ 

१M६ स्टोन मेशीनरी 
१M६ ष्टिक मेशीनरी 
१M१=५M३ आरतसतस 

३१३।०७७।३।३० घटेखोला लेखकि  
गोल्माथान गैरी 
सडक 

१५८५०२२ १५४१४७१ २८० बोरा १M२M४ ष्टपतसतस ११० बोरा १७० 
बोरा 

१८९२१० 

१M६ स्टोन मेशीनरी 

 जम्मा       ५८७४३०  
41.  कार्िसम्पन्नमा भतदा कम खरीद भएकोाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता 

सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्कन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि गने 
अतर् कागजाि सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र साविजतनक 
तनकार्ले सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ। तनम्न र्ोजनाहरुको उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािणकार्ि 
गराएकोमा कार्ि सम्पन्नमा उल्लेख भएको रड खररदको पररमाणभतदा घटी ष्टवल पेश भएको छ । कार्िसम्पन्न 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पररमाण भतदा खररद ष्टवल कम भएको तनम्नानसुार रकम सम्वन्तधि उपभोक्तासतमति 
साँग असलु गनुिपने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३२९२०५ 

 भौ=तमति उ=स ल=ई कार्िसम्पन्न क=स मा 
उल्लेख 
परीमाण 

कार्ि पेश भएको 
परीमाण 

कम न्जल्ला 
दररेट 
अनसुार 
हनेु रकम 

१३५।०७७।१।२८ जौ बारी आरतसतस 
पलु तनमािण 

४४५८५९ ४००००० ८२४=२२ 
केन्ज 

रड ३३२ 
केन्ज 

४९२=२२ 
केन्ज 

६५२१४ 

२०६।०७७।२।२६ भरेुरी आरतसतस 
पलु 

४६३५६३ ४७११७३ ९६३=१५ 
केन्ज 

रड ६५० 
केन्ज 

३१३=१५ 
केजी 

४०८९१ 

२१५।०७७।३।३ नगथान मन्तदर 
तनमािण 

५६०४४८ ५६२२२८ १००९=७८ 
केन्ज 

रड १५० 
केन्ज 

८५९=७८ 
केन्ज 

१०८६३३ 

२५३।०७७।३।१८ उतलितन छहरा 
आरतसतस पलु 

२२६३२९ २२८७८२ ५८८=७५  
केन्ज 

रड ४४१ 
केन्ज 

१४७=७५ 
केन्ज 

१७४३० 

२९३।०७७।३।२९ याम्पेथली झो प ु ५५७२८७ ५५९९८५ ८४२=२२ 
केन्ज 

रड ६४२ 
केन्ज 

१३२=४९ 
केन्ज 

२४१४२ 

संन्घर् सरकारबाट हस्िातिरीि कार्िक्रम        
३७७।०७७।३।२९ लाष्टपलाङ माष्टव 

प्रष्टवतधक ष्टवद्यालर् 
३२१६२९७ ३२१८३३७ ३६४९=१७ 

केन्ज 
रड ३०७६ 

केन्ज 
५७३=१७ 
केन्ज 

७२८९५ 
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जम्मा        ३२९२०५  
42.  कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(११) मा उपभोक्ता सतमति वा 

लाभग्राही  समदुार्ल ृलागि अनमुान अनसुारको तनमािण कार्ि सम्पन्न गरर सकेपतछ सम्वतधीि साविजतनक 
तनकार्ले खटाएको प्राष्टवतधकवाट जााँचपास गराई खचिको ष्टववरण सष्टहि साविजतनक सष्टहि साविजतनक तनकार्मा 
पेश गनुिपने र सोही अनसुार कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरी भकु्तानी ददई र्ोजना फरफारक गनुिपने व्र्वस्था 
छ । गााँउपातलकाले उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािण गराइएका तनम्न र्ोजनाहरुको रु१०२७२६१ को 
कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएकोले कार्ि भए नभएको ष्टवर्र्मा आस्वस्ि हनु नसष्टकएको अिाः कार्िसम्पन्न 
प्रतिवेदन पेश हनुपुने रु 

क्र.स उपभोक्ता सतमति कार्ि  भकु्तानी रकम 

1.  तमलजुतुल गवुाप ुखानेपानी सरसफाई आर्ोजना महुान िथा लाईन ष्टविरण ३३१३३८ 

2.  ष्टटम्वरेुधारा खानेपानी सरसफाई आर्ोजना महुान िथा लाईन ष्टविरण ३२१९२३ 
3.  सामदुाष्टर्क स्वास्थर् ईकाइ भवन वडा १ भवन तनमािण ३७४००० 

 जम्मा  १०२७२६१  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०२७२६१ 

43.  वील भरपाईाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्ककन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि गने अतर् कागजाि 
सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र साविजतनक तनकार्ले 
सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ । उपभोक्ता सतमति माफि ि भएका तनम्न र्ोजनामा उपभोक्ता 
सतमतिले तनमािण व्र्वसार्ीका एक्साभेटर । डोजर प्रर्ोग गरी सडक ममिि िथा खन्न ेकार्ि गराई कार्ि सम्पन्न 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पररमाण र दरमा उ.स.ले भकु्तानी तलएकोमा कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख 
भएको रकम भतदा कमका तनमािण व्र्वसार्ीको कर ष्टवजक पेश गरेको पाइर्ो । कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन 
अनसुार परैु रकमको वील भपािइ पेश हनुपुनेमा घटी वील पेश गरेको तनम्नानसुारको रकम सम्वतधीि उपभोक्ता 
सतमतिसाँग असलु गनुिपने रु.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१७८६७६ 

 भौ न तमति र्ोजना कामको ष्टववरण पररमाण 
घतम 

कार्िसम्पन्नमा 
मलु्र्ाङ्कन रकम 

तबल पेश  घटी वील 

७८।०७६।१०।२ तससागोलाइ 
कालीमाटी कान्त्तके 
धतमरे सडक 

पष्टहरो पतछाउने िथा 
सडक सफा गने 

६१४=२५  ५२०५७ ०० ५२०५७ 

९८।०७६।११।२३ दोजे गजुपाि सडक सडक सफा गने र 
ढुङ्गा फुटाउन े

४२७१=५९ ४४०१९४ ३८३५६७ ५६६२७ 

२२५।०७७।३।८ तसगटी फापर स्वारा 
लकुापातन सडक 

सडक चौडा गने ४०५७=५१ ५३२७७४ ४९३८१० ३८९६४ 

२७७।०७७।३।२४ स्र्ाउतल खेल मैदान 
तनमािण 

माटो खने्न लगार्ि - ५४११२१ ५१००९३ ३१०२८ 

 जम्मा     १७८६७६  
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रकम 

44.  वील भरपाईाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्ककन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि गने अतर् कागजाि 
सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र साविजतनक तनकार्ले 
सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ । उपभोक्ता सतमति माफि ि सम्पन्न भएका तनम्नानसुारको कार्िमा 
गाउपातलकाको डोजर प्रर्ोग गरर भएको मलु्र्ाङ्कनलाई आधार मातदा मलु्र्ाङ्कन रकम भतदा गाउपातलकको 
डोजरको आम्दानी र िेल खचिको ष्टवल जोड्दा हनुे रकम कम हनु आउछ । मलु्र्ाङ्कन भतदा कम तबल पेश 
भएको तनम्नानसुार रकम सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमति माफि ि असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५५९६७४ 

 भौ न तमति र्ोजना लागि 
अनमुान 

उ.सको 
र्ोगदान  

का.सं मा 
भएको 
डोजर 
प्रर्ोगको 
मलु्र्ाङ्कन 

डोजरको 
आम्दानी र 
िेल खचिको 
ष्टवल 

घटी ष्टवल उ.सको 
अंश कटाई 
हनु आउने 
रकम 

१३८।०७७।१।३१ र्ावल खोला वडा 
कार्ािलर् ष्टपङडााँडा 
िारेतभर बाघखोर 
सडक 

८९०९८७ ९०९८७ ८७४६१९ ७००१७० १७४४४९ १५६६३७ 

१८९।०७७।२।१९ वडा भरीका ग्रतमण 
सडक ममिि 

११४८४७० १४८४७० ४०९५०९ ३४२५३९ ६६९७० ५८३१७ 

१९०।०७७।२।१९ तभमसेन डााँडा बंश 
थतल सडक 

५५८५९७ ५८५९७ ५६०४५२ ४४११६५ ११९२८७ १०६७७३ 

२५७।०७७।३।२१ डााँडा गााँउ बालोप 
गौरी कातलञ्चोक 
सडक 

४४५५११ ४५५११ ४४६४८९ ४१८०५२ २८४३७ २५५३३ 

३४५।०७७।३।३१ झोरुङखोला बाघखोर 
सडक 

१७९२३७६ १९२३७६ १८०००१० १५६२०६४ २३७९४६ २१२४१४ 

 जम्मा      ५५९६७४  
45.  वील भरपाईाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 

समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्कन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि गने अतर् कागजाि 
सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र साविजतनक तनकार्ले 
सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ। लागि अनमुान रु२२८०३७ रहेको बोन्झतन सेतिदेष्टव मन्तदर 
तनमािण कार्िको लातग उपभोक्ता सतमति र गााँउपातलका ष्टवच सम्झौिा भई रु२२८८५६ को कार्ि सम्पन्न 
प्रतिवेदन पेश गरर रु २ लाख भकु्तानी भएको छ । (२×१×१ ) को जातल  १२ वटा र (१.५×१×१ ) को १० 
थान जातल खररद गने लागि इष्टिमेट भएकोमा कार्ि सम्पन्नमा उक्त जातल खररद नगरी ४०.४५ घमी जातल 
भरेको प्रति घमी को रु२३६६।५० ले रु ९५८४३।२५ मलु्र्ाङ्कन गरी भकु्तानी भएको छ । भन े
मलु्र्ाङ्कनमा गााँउपातलका वाट उपलब्ध ग्र्ाष्टवन बक्समा ढुङ्गा भने भतन उल्लेख गररएको छ । उक्त जातल 
गााँउपातलकावाट खररद गरर उपभोक्ता सतमतिले बझेुको भरपाई प्रमाण पेश हनु आएन । जातल भरेको 
कार्िभएको सम्वतधमा एष्टकन हनु नसष्टकएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९५८४३ 

46.  जातल खररदाः  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्कन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि गने अतर् कागजाि 
सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र साविजतनक तनकार्ले 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

24 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा 
बेरुजू 
रकम 

सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ।लागि अनमुान रु८५९७६२ रहेको पोखरी गेडुले सडकको 
तनमािण कार्िको लातग सम्झौिा भई रु ८६२९९८ को कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरर रु७६८००० भकु्तानी 
भएकोमा कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन  (२×१×१ ) को जासल ३१ थान र(१.५×१×१ ) को जातल ३३ थान खररद 
गरेको मलु्र्ाङ्कन गररएको िर उपभोक्ता सतमतिले (१.५×१×१ )  को जातल ३० थान मार खररद गरेको ३ 
थान जातल खररदको मलु्र्ाङ्कन अनसुार रु६७६४ उपभोक्ता सतमतिलाई बढी भकु्तानी भएको छ । त्र्सै गरी 
कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा ११८.४० घ.मी जातल भने कार्िको मलु्र्ाङ्कन भएको उपभोक्ताले खररद गरेको जातल 
अनसुार बास्िष्टवक जातल भने कार्ि १०७ घमी मार हनुे हदुा ११.४ घमी ग्र्ाष्टवन भनि प्रति घमी को रु 
२३६६.५० ले हनुे रु २६९७८ र जातल खररदको ६७६४ समेि रु३३७४२ उपभोक्ता सतमिसाँग असलु 
गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३७४२ 

47.  नपगु ष्टवलाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्कन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि गने अतर् कागजाि 
सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र साविजतनक तनकार्ले 
सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ। लागि अनमुान रु१६७४५८ रहेको भदौरे जामनुे र्ार ुप्रतिक्षालर् 
तनमािण कार्िको लातग उपभोक्ता सतमतिसाँग सम्झौिा भए अनसुार रु १६७४२२ को कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश 
गरर रु १४९९८४ भकु्तानी भएको छ कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा ८ घमी माटो भरेको मलु्र्ाङ्कन रु २३५७८ 
उल्लेख गरेको छ िर जातल खररदको ष्टवल पेश भएको छैन । मलु्र्ाङकन गररएको रकम बराबरको जातल 
खररदको ष्टवल पेश नभएकोले सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमतिसाँग असलु गनुिपने रु.  
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48.  लागि अनमुानाः साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दतनर्म ५(१) मा १ लाख रुपैर्ा सम्मको तनमिण कार्ि 
गराउदा लागि अनमुान िर्ार गनुिपने उल्लेख छ । गााँउपातलकाले रुम्टीचौिारा डााँडा िोरीखेि स्कुल 
गोरेटोवाटो तनमािण कार्ि गरे वापि उपभोक्ता सतमतिलाई रु२ लाख भकु्तानी गरेकोमा लागि अनमुन िर्ार 
गरेको पाइएन ।उक्त तनमािण कार्िको लागि अनमुान, कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन एवं खचिको ष्टवल भपािई पेश 
हनुपुने रु.. 
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49.  न्जतसी दान्खलााः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ४७(१) मा कार्ािलर्प्रमखुले आफ्नो 
कार्ािलर्मा रहेको र खररद गरी वा नगरी वा कुनै प्रकारले हस्िातिरण भई वा वस्िगुि सहार्िा वा अतर् 
कुनै प्रकारवाट प्राि हनु आएका न्जतसी मालसामानको ष्टववरण र मलु्र्समेि खलुाई न्जतसी ष्टकिावमा साि 
ददनतभर आम्दानी बााँधी से्रस्िा खडा गरी अद्यावतधक गरी राख्नपुदिछ भन्ने ब्र्वस्था छ लाष्टपलाङ माष्टव 
कातलञ्चोक ५ लाई ल्र्ापटप, कम्प्र्टुर लगार्ि अतर् समाग्री खररद गरेको ष्टवल भपािई पेश गरर रु 
२०००००  भकु्तानी भएको छ । खररद सामान ष्टवद्यालर्को न्जतसीखािामा आम्दानी बाधेको प्रमाण पेश 
भएको छैन । न्जतसी खािामा आम्दानी बाधेको प्रमाण पेश हनुपुने रु.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२००००० 

50.  पाइप खररद र प्रर्ोगाः  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(६) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्ले हरेक ष्टकस्िाको कामको प्राष्टवतधक मलु्र्ाङ्कन, ष्टवल, भरपाई र खचि प्रमान्णि गने अतर् 
कागजाि सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई साविजतनक तनकार्मा पेश गनुिपने र साविजतनक 
तनकार्ले सोही आधारमा भकु्तानी ददनपुने ब्र्वस्था छ। लागि अनमुान रु२९२२९८७ रहेको ठुलोधारा 
खानेपानी िथा सरसफाई र्ोजनाको लातग तमति २०७६।१०।२९ मा गााँउपातलका, उपभोक्ता सतमति र 
सेवक नेपाल ष्टवच भएको तरपक्षीर् संम्झौिा अनसुार तनमािण कार्िको रु२९७७९८७ को कार्ि सम्पन्न 
प्रतिवेदन िर्ार गरी उपभोक्ता सतमतिलाई गाउपातलकावाट रु१९००००० भकु्तानी भएको छ । कार्ि 
सम्पन्न प्रतिवेदनमा hdpe  पाइप खररद र जडानको कार्िको तडजाइन अनसुार भतन एकमषु्ठ ५७०६८७ को 
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कार्ि भएको देखाइएको छ । उपभोक्ता सतमिले पाइप खररदकोको कार्ि अतिगिि गिेुश्वर टे्रडसि एण्ड 
सप्लार्सि तभनपा ३ साँग २०mm १० केजज को hdpe पाइप ३३५० रतम खररद गरेको देन्खतछ । उक्त 
पाइपको मलु्र् न्जल्ला दररेट अनसुार प्रति रतम रु४० ले हनुे ३३५० तम को रु १३४००० प्रदिछ । िर 
कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदनमा रु ५७०६८७ मलु्र्ाङ्कन गरी भकु्तानी गररएबाट रु४३६६८७ को पाइप प्रर्ोग 
सम्वतधमा एष्टकन गररनपुने रु… 

 

 

 

 

 

 

४३६६८७ 

51.  याक्टर खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ३१(१) मा साविजतनक तनकार्ले १० 
लाख भतदा बढी लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि, मालसमान वा जनुसकैु सेवा खररद गनुिपदाि खलुा 
वोलपरको माध्र्मर्द्ारा गनुिपने उल्लेख छ ।कृष्टर्ि औजार ष्टविरण कार्िक्रम अतिगिि ९ वडाको ष्टवतभन्न 
१३० कृर्कलाई ५० प्रतिशि अनदुानमा हािे याक्टर खररद गरी ष्टविरण गरेको वडाहरुले पेश गरेको 
प्रमाण कागजाि आधारमा रु२०५०००० भकु्तानी गररएको छ । र्सरी खररद िथ ष्टविरण गदाि प्रत्रे्क 
वडाले सप्लार्सिको कोटेसन माग गरी खररद गरेको देन्खतछ । धेरै संखर्ामा सामान खररद गदाि टुके्र खररद 
नगरी गााँउपातलकाले वडाको माग तनवेदनको आधारमा वोलपर आब्हान गरी घटाघटो माध्र्मवाट खररद 
प्रष्टक्रर्ा गररएको भए याक्टर खररद एवं ष्टविरण प्रष्टक्रर्ा प्रतिस्पतधि उवं तमिब्र्ष्टर् हनुे तथर्ो । र्स िफि  
गाउपातलकाले ध्र्ान पगेुको देन्खदैन । साथै अनगुमन प्रणातल ब्वन्स्थि भएको पाइदैन ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.1.  बढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनमर्ावतल २०६४ को तनर्म ३६(३)मा रकम खचि गदाि खचिको वल 
भरपाइ सष्टहि लेखा राख्न ुपने ब्र्वस्था छ ।वडा २ मा हािे याकक्टर खररदको ष्टवल महालक्ष्मी टे्रडसि 
एण्ड सप्लार्सि चररकोट दोलखाको १६ वटा याक्टर खररद रु९६०००० को वील एवं ष्टविरण गरेको 
प्रमाण पेश गरी रु ५ लाख खचि लेन्खएको छ । ५० प्रतिशि अनदुान ददने कार्िक्रम भएकोले 
गाउपातलकावाट रु४८०००० मार खचि भकु्तानी गनुिपनेमा रु ५ लाख भकु्तानी गरीएको ले रु २०००० 
सम्वन्तधि साँग असलु गनुिपने रु == 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०००० 

51.2.  आतथिक कार्िष्टवतध तनमर्ावतल २०६४ को तनर्म ३६(३)मा रकम खचि गदाि खचिको वल भरपाइ सष्टहि 
लेखा राख्न ु पने ब्र्वस्था छ ।वडा नं ३ मा हािे याक्टर खररद बापि के =एण्ड के टे्रडसि चररकोट 
दोलखाको १७ वटा याक्टर खररद बापि रु७८२००० को वील एवं ष्टविरण गरेको प्रमाण पेश गरी रु 
४ लाख खचि लेन्खएको छ । ५० प्रतिशि अनदुान ददने कार्िक्रम भएकोले गाउपातलकावाट रु३९१००० 
मार खचि भकु्तानी गनुिपनेमा रु ४ लाख भकु्तानी गरीएको ले रु ९००० सम्वन्तधि साँग असलु गनुिपने रु == 

 

 

 

 

 

 

 

 

९००० 

52.  तलफ्टीङ्ग खानेपानीाः साविजतनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ९७(१०) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुिपने र कुनै तनमािण ब्र्वसाष्टर् वा सव कतट्रर्ाक्टरवाट 
गराउन सष्टकने छैन भन्ने ब्र्वस्था छ ।लागि अनमुान रु१५६७५२७ रहेको १ घर १ धारा कार्िक्रम 
अतिगिि पाडेखोला तलन्फ्टङ उपभोक्ता सतमतिसाँग तमति २०७६।८।१० मा सम्झौिा भई रु१५७१००३ 
को कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरर रु १४००००० भकु्तानी भएको छ । उक्त र्ोजना कार्ाितवर्न गने 
सतदभिमा उपभोक्ता सतमतिले  कोटेशन माग गरर सन स्टार मन्ल्टप्रपोज कम्पतन प्रातल तभनपा ६ साँग तलफ्टीङ 
खानेपातनको सामान खररद र जडान खचि समेिको रु१३७१२२२।२५ को ष्टवल िथा पाइप खररद र खन्ने 
पने कार्िको रु१९९७८० को ष्टवल एवं डोर हान्जरी पेश गरेको छ । साविजतनक खररद तनर्मावतलको 
प्रावधान अनसुार श्रम मलुक कार्ि मार समावेश भएको र्ोजनाको कार्ि उपभोक्ता सतमतिलाई ददनपुनेमा 
तलफ्टीङ खानेपानी जस्िो जटील प्राष्टवतधक पक्ष समावेश भएको कार्ि समेि उपभोक्ता ददएको र उपभोक्ताले 
सव कतट्रर्ाक्टर  माफि ि कार्ि गराएको कारण तनर्मावतलको प्रवधानको पालना भएको पाइएन । 
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53.  डीपीआर खचि – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर लगार्िको 
अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बर्ि स्वीकृि बाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुार 
देहार्बमोन्जमको कार्ि परामशिदािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राि गरको छ ।             (रु हजारमा) 

 

 
 

कार्ि ष्टववरण परामशिदािा स्वीकृि रकम खचि रकम अध्र्र्नबाट तनधािरण भएको 
आर्ोजनाको लागि 

सनुखानी साङवा 
सडक स्िरोन्निी 

Engineerko ghr pvt.ltd 
Kathmandu २३७६७ ५१९ 

६६६३०९ 

भरावति कुण्ड Sismo engineering pvt 
ltd lalitpur ७८१ ३३९ 

५४४७२ 

बषु्टर्द्मान स्मतृि पाकि  rymes engineering 
consultant pvt ltd 
kathmandu ३४८ ३३९ 

६४८४२ 

वडा कार्ािलर् भवन new planet 

engineering services 
pvt ltd kathmandu ३१२ ७९  

१७३५० 

कातलञ्चोक के्षर 
ष्टवकास गरुुर्ोजना 

SSMS-GGES-CAB JV 

kathmandu ३६७ १६९ 

- 

जम्मा:  ४१८५ १४४७ ८०२९७३ 

 

53.1.  उल्लेन्खि तडपीआर हरु मध्रे् भरावति खण्ड र कातलञ्चोक क्षेर ष्टवकास गरुुर्ोजना बाहेक अतर् र्ोजना 
कार्ाितवर्नमा गएको पाइर्ो । कार्ाितवर्नमा नगएका र्ोजनाहरु कार्ाितवर्नमा लैजान ु प्रदिछ । 
डी.पी.आर.िर्ार गदाि गाऊाँ पातलकाको प्राष्टवतधक जनशन्क्त प्रर्ोग नगनािको कारण स्पि  गदै आगामी ददनमा 
आगामी ददनमा गाऊाँ पातलकाको प्राष्टवतधक जनशन्क्तबाट र्स्िो कार्ि गराउन ुपदिछ । 

 

54.  कार्िसम्पन जमानिाः साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५९(७) मा साविजतनक तनकार्साँग खररद 
गनिलाई  संम्झौिा बमोन्जम काम शरुु नगरेमा काम शरुु नगरी ष्टवचैमा छाडेमा वा संम्झौिा बमोन्जमको 
कामको प्रगति नगरेमा साविजतनक तनकार्ले त्र्स्िो संम्झौिा जनुसकैु बखि अतत्र् गनि सक्ने र दफा ५९(८)मा 
त्र्सरी संम्झौिा अतत्र् गरेमा तनमािण ब्र्वसाष्टर्ले राखेको कार्िसम्पादन जमानि जफि गने र बााँकी रहेको 
तनमािण कार्ि गनि आवश्र्क पने रकम समेि सोही तनमािण ब्र्वसार्ी साँग असलु गने ब्र्वस्था छ । लागि 
अनमुन ४७३२००० रहेको तससा गोलाई सरु्ोदर् तसमश्वारा सडक स्िरोन्निी कार्िको वोलपर आब्हान गरी 
सवैभतदा घटीवाला अतमसा कातलनाग जेतभको कबोल अक २६२२७८४।८६ न्स्वकृि गरी तमति 
२०७७७।१।२२ मा संम्झौिा भएकोमा तनमािण कार्िको सम्पन्न गनुिपने अवतध २०७७।३।२२ सम्म 
कार्म गरीएको छ । तनमािण ब्र्वसाष्टर्ले रु २११५९३८ को कार्ि गरी सोही अनसुार नै भकु्तानी तलई 
तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको देखाइएको छ । सम्झौिा रकम भतदा १९=३२ प्रतिशि घटी कार्ि भएकोमा पतन 
सोही बरार कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरी तनमािण कार्ि सम्पन्न गरीएको छ । संम्झौिा अनसुार को परैु 
कार्ि गराई कार्िसम्पन्न गनुिपने िफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55.  कार्ि सम्पादन जमानिको म्र्ाद थपाः  साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२० मा ऐनको 

दफा ५६ मा उल्लेख भएको ब्र्वस्था अनसुार काब ु बाहीरको पररन्स्थति, साविजतनक तनकार्ले उपलब्ध 
गराउनपुने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अतर् मानतसव कारणवाट खररद संम्झौिाको अवतध नवढाई 
नहनुे भएमा तनमािण व्र्वसाष्टर्को माग तनवेदन उपर साविजतनक तनकार्ले जााँजबझु गरी मानतसव देन्खएमा 
म्र्ाद थप गनि सक्ने ब्र्वस्था छ । साविजतनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ११० (४) मा खररद 
संझौिामा अतर्था ब्र्वस्था भएकोमा बाहेक खररद संम्झौिा गदाि पेश गरेको कार्ि सम्पादन जमानिको अवतध 
तनमािण कार्िको रटुी सच्र्ाउने दाष्टर्त्व को अवतधभतदा कन्म्िमा एक मष्टहना बढी अवतधको हनुपुने उल्लेख 
छ । लागि अनमुान रु१९२०००० रहेको वडा नं ९ कार्ािलर् भवन िथा िथा थप कार्िको लातग वोलपर 
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आब्हान गरी सवैभतदा घटीवाला देव एण्ड कतट्रक्सन तभनपा १२ साँग तमति ०७६।१२।५ मा संम्झौिा 
भएकोमा उक्त तनमािण कार्िसम्पन्न गनुिपने अवतध तमति ०७७।८।५ कार्म गरीएको छ । तनजले संम्झौिा 
गदाि रु९५०५० को कार्िसम्पादन जमानि पेश गरेको र उक्त जमानिको अवतध २०७८।४।२५ सम्म 
रहेको छ । तनर्मावतलको ब्पवस्था अनसुार तनमािण ब्र्वसाष्टर्लाई जमानिको अष्टवध थप गनिलिगाई सम्पन्न 
गनुिपने अवतध पतछको १३ मष्टहना अथािि ०७८।९।५ सम्मको कार्म गररन ुपदिछ । 

 खररद  
56.  और्धी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 

रुपैर्ााँसम्मको और्तधजतर् मालसामान उत्पादकले राष्टिर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सष्टकने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रष्टक्रर्ावेगर 
रु.३०७६८५६ का और्तध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बतधी देन्खएको व्र्होराहरु तनम्नानसुार छनाः 
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56.1.  खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् राष्टिर् परपतरकामा 
प्रकाशन समेि भएको नदेन्खएको, 

 

56.2.  आपूतिि हनुे और्तध सम्बन्तधि ष्टवर्र् ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध तबक्रीको लातग  
होइन भतन खलुाएको प्रमाण समावेश नभएको, 

 

56.3.  आपूतिि भएका और्धी एंवम सन्जिकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्र्ाद सम्बतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

56.4.  और्तधको न्जतसी ष्टकिावमा आम्दानी बााँध्दा खररद गरेको र न्जल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खलु्न ेगरी 
व्र्वन्स्थि रुपमा आम्दानी बााँध्न ेनगरेको, 

 

56.5.  और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  
 िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनु ेगरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गणुस्िर अनसुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको 
और्तधको ष्टववरण खुल्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा बांकी रहेको और्तधहरु न्जम्मेवारी 
सारी न्जतसी अतभलेख व्र्वन्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

57.  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी खररद गनुिपने 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोभैm गनि सष्टकने, रु.५ 
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लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट र सोभतदा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद 
गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा बढीको खररद गनि नहनु ेएवं 
एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा बढी सोभैm खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । पातलकाहरुले र्ो वर्ि पूाँजीगि 
िथा चाल ुष्टकतसमका वस्ि ुवा सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक ष्टवतध नअपनाई तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको 
अतनर्तमि देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

१४८८५४९ 

 भौ न तमति भकु्तानी पाउने खरीद  रकम 

२७८।०७७।३।२६ फाइन तमतडर्ा प्रातल नर्ाबानेश्वर घर बाटो नगरीकिा सीफाररस 
लगार्िको फारम 

४९५८४४ 

२७७।०७७।३।२५ एम एस ष्टप्रतटीङ सोलसुन कोटेश्वर जतम दिाि भ्रमण ष्टवल लगार्ि ४९७२०० 

३०९।०७७।३।३० एम एम टे्रड्रसि एण्ड सप्लार्सि 
कोटेश्वर 

जम्म दिाि ष्टववाह लिाि माइतर्टु 
रन्जस्टर 

४९५५०५ 

जम्मा   १४८८५४९  

 

58.  सवारीसाधन खररद –अथि मतरालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुिमा कार्ाितवर्न आतथिक व्र्वस्थापन िथा 
सम्पिी हस्िातिरण सम्बतधी तनदेन्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध 
गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गनि नपाईने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार पातलकाले ३ थान दईु पांगेर् सवारर साधन 
खररदमा रु८९४५९९ खचि गरेका छन ्। 

 

59.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभूि 
गराउन एवम ्सामूदाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् 
िहतभरका ९ वडाहरुमा बाटो सोतलङ्ग तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्ि ४६३ जनालाई 
रोजगारी उपलव्ध गराई रु.७७२७३६६ खचि गरेको छ । लन्क्षि वगिलाई ६ ददनदेन्ख ६१ ददनसम्म 
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 । 

 

 सामान्जक सरुक्षािफि   
60.  सामान्जक सरुक्षािफि – सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दिाि र 

नवीकरण, लगि कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता 
ष्टविरण गनुिपने, प्रत्रे्क बर्ि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्ष्टकन गनुिपने, भत्ता ष्टविरण गदाि बैंक 
माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने, सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा 
अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि सूचना प्रणालीमा प्रष्टविी गरर अधावतद्यक गने न्जम्मे वारी सामान्जक सरुक्षाको 
अन्खिर्ारी पाउन ेसम्वन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनु ेव्र्वस्था  गरेको छ । िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि 
अद्यावतधक नगरी रु७७७९३८०० भत्ता ष्टविरण गरेको पाइर्ो । नमनुा छनौटको आधारमा वडा नं १ र ५ 
को परीक्षण गदाि देन्खएका ब्र्होराहरु तनम्नानसुार रहेका छन । 

 

60.1.   नतबकरणाः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्ितबतध २०७५ को दफा ७ (१) बमोन्जम नाम नतबकरण 
नगरर तबगि बर्िहरुमा भत्ता पाई राखेकाहरुको नामावली लाई न ैनतबकरण मानी भत्ता तबिरण गने गरको 
देन्खतछ अिाः कार्ािलर्ले लाभग्राहीहरुको नामावली कार्ितबतधमा उल्लेन्खि भएको ब्र्वस्था अनसुार नतबकरण 
गराउन ुपने देन्खतछ । 

 



 

 

 

 

 

29 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा 
बेरुजू 
रकम 

60.2.  बैंक माफि ि भत्ता ष्टविरण ःाः– सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवतध, २०७२ को दफा २२ बमोन्जम 
सामान्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गने सम्बन्तधि लाभग्राहीहरूको नाममा बैंक खािा माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने 
व्र्वस्था छ । गाउाँपातलकाले बैंक खािा माफि ि भकु्तानी नगरी नगदै भकु्तानी गरेकोले तनदेन्शकाले 
िोकेबमोन्जम गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता बैंकमाफि ि ष्टविरण÷खचि गनुिपदिछ । 

 

६१=३ गााँउपातलकाबाट तनम्नानसुारको भकु्तानीमा लगि अद्यावतधक नगरी दोहोरो भकु्तानी रु १५२०० असलु गनुिपने 
रु 
 

वडा नं ष्टकस्िा क्र.स. नाम थर ना.प्र.नं. भकु्तानी रकम असलु गनुिपने 
रकम 

५ प्रथम ८३ र १९२ नरमार्ा खडका – २४००० १२००० 

५ प्रथम २३६ र २३७ अतभमतर् ुनपेाली – ३२०० १६०० 

५ प्रथम २३८ र २३९ रेतसन लातमछान ेतबक – ३२०० १६०० 
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१५२०० 

६१=४ बढी भकु्तानीाः पातलकाले सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम अतिगिि भत्ता ष्टविरण गदाि वडा नं १ मा दोस्रो 
चौमातसकमा रु २१०९८०० पेन्श्क ददएकोमा पेन्श्क फछिर्ौट गदाि रु २०७०२०० को भरपाई पेश भएको 
र बाकी रकम रु ३३६०० बैंक दान्खला पेश गरेको पाइर्ो । पेन्श्क फछिर्ौट गदाि  रु २०७०२०० को 
तबलभरपाइ पेश भएपश्चाि रु ३९६०० बैंक दान्खला गनुिपनेमा रु ३३६०० को मार बैंक दान्खला पेश 
गरेकोमा बाकी नपगु रकम रु ६००० सम्बन्तधिबाट असलु गरी संघीर् संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

६००० 

 ष्टवपद् व्र्वस्थापन  
61.  सतमति- ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क स्थानीर् िहले 

अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन 
गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकामा २५ सदन्स्र्र् सतमति गठन भएको पाइर्ो । ऐनमा िोष्टकएबमोन्जम काम, 
कििव्र् र अतधकारमा सष्टक्रर् बनाउनपुदिछ । 

 

62.  कार्ि र्ोजना - ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा ष्टवपद् जोन्खम 
तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) बमोन्जम पातलकाले कार्िक्रमसहीिको 
कार्िर्ोजना िर्ारी गरी लाग ुगनुिपनेमा सो गरेको पाइएन ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुि/गराउन ुपदिछ 
। 

 

63.  कोर् – ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा ष्टवपद् व्र्वस्थापनको 
लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर् रहने र कोर्मा रहने रकम िथा कोर्को सञ् चालन 
सम्बतधी व्र्वस्था सम्बन्तधि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोष्टकएबमोन्जम हनुे व्र्वस्था छ । पातलकाले 
गि वर्िको मौज्दाि समेि रु. ७६६१०६९ आम्दानी भई रु.७१०८४४३ खचि गरी बााँकी रु. ५५२६२६ 
देन्खतछ । पातलकाले तनर्ममा िोष्टकएबमोन्जम तनर्म बनाएको छैन । ऐन िथा तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको 
पालना हनुपुदिछ । 

 

64.  प्रतिवेदन  – ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ बमोन्जम  पातलकाले 
कामको ष्टववरण सष्टहिको वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बन्तधि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको 
व्र्वस्थाको पालना हनुपुदिछ । 

 

 कोतभड १९ सम्बतधमा  



 

 

 

 

 

30 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा 
बेरुजू 
रकम 

65.  कोभीड १९ तबशेर् लेखापरीक्षणसाँग सम्वन्तधि गााँउपातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार २०७७ असार 
मसातिसम्म रु७६६१०६९ र ०७७ असोज मसातिसम्ममा रु११२२३३५० प्राि भएकोमा ०७७ असार 
मसातिसम्म रु७१०८४४३ र असोज मसातिसम्म रु८०१८१८४ खचि भएको देन्खतछ । र्स सम्वतधमा 
देन्खएका ब्र्होरा तनम्नानसुार रहेका छन । 

बजेट/आम्दानीको 
स्रोि 

२०७७ असार 
मसाति सम्म 
प्राप् ि रकम 

२०७७ आन्श् वन 
मसातिसम्म 
प्राप् ि रकम 

खचि शीर्िक २०७७ असार 
मसातिसम् म 
खचि रकम 

२०७७ आन्श् वन मसाति 
सम्म खचि रकम (कुल) 

संघीर् संन्चि 
कोर् 

० ० राहि ष्टविरण ० ० 

स्थानीर् िहको 
आफ्न ै बजटेबाट 
ष्टवतनर्ोजन भएको 

६०३७७१९ ७१००००० क्वारेतटाइन होन्ल्डङ्ग 
सेतटर तनमािण 
व्र्वस्थापन 

४५९१२७३ ५१८०६१६ 

संघीर् कोतभड 
कोर्बाट 

५४८३५० ३०४८३५० जनशन्क्त पररचालन १९३७७९१ १९४९७९१ 

प्रदेश कोतभड 
कोर्बाट 

१०००००० १०००००० और्तध एवं स्वास्थर् 
उपकरण िथा 
सामाग्री खररद 

३५४७५२ ४४४७५२ 

अतर् स्रोिबाट 
प्राप् ि 

७५००० ७५००० स्वास्थर् पूवािधार 
तनमािण अतर् 
शीर्िकमा भएको खचि 

० ० 

   (गाडी भाडा) २२८९७५ ४४३०२५ 
   बाकी ५५२६२६ ३२०५१६६ 
जम्मा ७६६१०६९ ११२२३३५० जम्मा ७६६१०६९ ११२२३३५० 

 

1. महामारी फैलनसक्ने पूवििर्ारी सम्वतधी जनचेिना िथा प्रचार प्रसार सम्वतधी कार्िमा रु१२७६०० खचि 
गरेको पाइर्ो । 

2. पातलकाले ६१ जना स्वास्थर्कमी र अतर् कमिचारी २५ जना समेि ८६ जनालाई रु१९३७७९१ शरुु 
िलब स्केलको २५ प्रतिशि का दरले कार्िपातलकाको तनणिर्ानसुार जोन्खमभत्ता भकु्तानी गरेको देन्खर्ो । 

3. पातलकाले ३ आपतुििसाँग रु३५४७५२ का स्वास्थर् सामाग्री सौझै खरीद र ष्टपष्टपइ लगिर्िका २०२७ 
परीमाणका रु३ लाख मलु्र् वरावरका स्वास्थर् समाग्रीहरु ष्टवतभन्न ४ संघ संस्थावाट प्राि गरी प्रर्ोग 
भइसकेको अवस्था देन्खर्ो । पातलकाले ष्टपष्टपई परीमाण २ रु११००१ का दरले र सन्जिकल माक्स 
२५०० थान रु१५ का दरले इतफे्ररेड थमोतमटर थान १० रु१० हजारका दरले खरीद गरेको ष्टववरण 
देन्खएको छ । 

4. पातलका अतिगिि ३ सदन्स्र्र् केस इतभेष्टिगेसन ष्टटम गठन गरी ५२ जना खोज पड्िाल गरीएका र खोज 
पड्िालवाट २ संक्रतमि पष्टहचान भएकोमा ५२ जनाको नै नमनुा संकलन गरेको अतभलेख देन्खएको छ 
। 

5. पातलका अतिगिि कोतभड डेतडकेट अस्पिालमा ५ जना दरवतदी रहेकोमा ९ जना पदपतुिि करार बाट रहेको 
देन्खतछ । दरबतदी मध्रे् ४ जना अतर् स्वास्थर् सम्वतधी जानकारी रहेको पाइर्ो । उक्त डेतडकेटेड 
अस्पिालमा ७५०३ समाग्री आवश्र्क देन्खएकोमा ७४९८ उपलब्ध भएको र ३००० नपगु भएको पाइर्ो 
। 

6. पातलका अतिगिि ष्टवतभन्न २४ स्थानमा ५९२ वेड संखर्ाको क्वारेतटाइन िथा होल्डीङ सेतटरको स्थापना 
गरेकोमा असार मसातिसम्म ३९६ जना क्वारेतटाईनमा र ७ जना आईसोलेसनमा बसेको पाइर्ो । उक्त 
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क्वारेतटाईन संचालन िथा ब्र्वस्थापनमा चामल, िेल, ननु लगार्िका सामाग्री सोझै खरीदमा रु४२१२३९४ 
खचि लेखेको पाइर्ो । 

7. पातलकाले प्राि चामल, दाल लगार्िका ८७२५ केन्ज परीमाणको राहि सामाग्री ३५० जनालाई ष्टविरण 
गरेको पाइर्ो । 

8. पातलकाले भारि लगार्ि मलुकुवाट स्थातनर् िहको क्वारेतटाइनमा परु्ािउन गाडी भाडा वापि रु३२१७७५ 
खचि गरेको देन्खतछ । 

9. गााँउपातलकावाट न्जल्ला समतवर्मा स्थापना भएको प्रा-स्वा-के चरीकोटलाई रु २ लाख भकु्तानी गरेकोमा 
सोको ष्टवल भपािई प्रा-स्वा-के मा नै रहेको र उक्त कोर् संचालन तनदेशीका बमोन्जम ब्र्वस्थापन भएको 
देन्खर्ो । प्रा-स्वा-के चरीकोट लाइ भकु्तानी गरेको रकम असार मसाति सम्ममा खचि भएको देन्खदैन । 

10. पातलकाले प्रकोप िथा कोतभड ब्र्वस्थापन खचि कोरोना कोर्वाट रु१० लाख र अतर् खचि न्शर्िकवाट 
बााँकी खचि सवै खचि लेखेको छ । कोर्मा बजेट ब्र्व्थापन गरी सम्वतधीि खचि सम्वतधीि न्शर्िकवाट 
मार लेख्नपुदिछ । 

66.  स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम- स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िष्टवतध) 
तनर्मावली, २०७६ बमोन्जम कार्ाितवर्न हनुे स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स 
स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार ४ पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु.१५७९८६३४ बजेट प्राि भएकोमा 
रु.५९१९९३८ खचि भएकोमा पातलकावाट प्रगति ष्टववरण पेश हनु नअएकोले सोको भौतिक प्रगति अवस्था 
एष्टकन गनि सष्टकएन । 

आर्ोजनाको 
प्रकार 

आर्ोजनाको 
संखर्ा 

बजेट रकम खचि रकम ष्टवत्तीर् प्रगति 
प्रतिशि 

भौतिक प्रगति प्रतिशि 

स्थातनर् पूवािधार 
ष्टवकास 

४ ८८८६६३४ ५९१९९३८ ६६.६१ नखलेुको 

प्रदेश पूवािधार 
ष्टवकास 

० ६९१२००० ०० ०० ०० 

 

 

 उल्लेन्खि ४  आर्ोजना मध्रे् १ र्ोजना ठेक्काबाट र  ३ र्ोजनाहरु उपभोक्ता सतमतिवाट गरार्को देन्खतछ । 
उपभोिmःा सतमति मापरm्ि संचातलि र्ोजनामा हेतभ इक्र्पुमेतट प्रर्ोग गरेको, प्राष्टवतधक पक्ष समेिको भएका 
जटील संरचना तनमािण गरेको, सम्पन्न र्ोजनाहरुको ममिि संम्भारको व्र्वस्था नगरेको जस्िा कार्िहरु भएको 
देन्खतछ । जनु साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ ष्टवपरीि देन्खतछ । 

 

 स्वास्थर् िफि   
67.  और्तधको लोगो– गाउाँपातलकाले खररद गरेका और्तधहरूमा “नेपाल सरकारको तनाःशलु्क स्वास्थर् कार्िक्रमका 

लागी” भन्न ेलोगो लगाउन ुपने व्र्वस्था छ । गाउाँपातलकाले खररद गरेका र हस्िातिरण भई आएका तनाःशलु्क 
ष्टविरण गने और्तधहरू मध्रे् नमूना छनौट गरी पररक्षण गदाि देहार् बमोन्जमका और्तधहरूमा तनम्नानसुार 
रहेको पाइर्ो । 

 

 क्र.स और्तधको नाम  म्र्ाद समाि हनुे तमति तनशलु्क ष्टविरणको लोगो 

१ 
Fluconazole (500mg) Apr 2023 भएको 

२ 
Nletriz (150mg) Feb 2022 Supply only 

३ 
paracetamol (500 mg) April 2023 Free distribution only 
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४ 
Parucetamol (150mg) March 2022 नभएको 

५ 
Buengard crellum (25mg) May 2022 Free distribution 

६ 
Ors April 2022 भएको  

68.  बढी ग्रडे भकु्तानीाः पातलकाले स्वास्थर् िफि का कमिचारीहरुलाइ िलब भत्ता उपलब्ध गराउदा िलबी प्रतिवेदन 
पाररि गराएर उपलब्ध गराउनपुदिछ।पातलकाले तनम्नानसुारका कमिचारीहरुलाइ प्राष्टवतधक ग्रडे रकम भकु्तानी 
गदाि बढी ग्रडे रकम भकु्तानी गरेकोले रकम असलु गनुिपने रु 

 

 

३६०८ 
 तस=नं = गो =भौ =नं/तमिी नाम  पाउनपुने 

रकम 

भकु्तानी 
भएको 
रकम 

बढी 
ग्रडे 
रकम 
भकु्तानी 

थप 
क =सं=कोर्  

कुल बढी 
भकु्तानी 

कैष्टफर्ि 

१ ५३/२०७६/१२/४ सनु्शल कु= शे्रष्ठ ४८०० ५४४० ६४० ६४ ७०४ माघ र 
फागनु 
गरी ४ 
ग्रडे 

२ मैना कु= खड्का ३७६० ४२४० ४८० ४८  ५२८ 
३ कातलका ओली ३७६० ४२४० ४८० ४८  ५२८ 

४ हररराज न्शवाकोटी ३७६० ४२४० ४८० ४८  ५२८ 
५ टेक ब= राउि ३६०० ४८०० १२०० १२० १३२०  

कुल जम्मा ३६०८  

 

69.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन,२०५८ को दफा ८८ बमोन्जम भत्ता भकु्तानीमा १५ प्रतिशिका दरले कर कट्टा 
गनुिपने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले देहार्का पाररश्रतमक भकु्तानीमा पाररश्रतमक कर कट्टी गरेको नदेन्खएकोले 
कर कट्टी गनुिपने रु  

 

 

६४५० 

 क्र.स. गो.भौ.नं /तमिी ष्टववरण रकम पाररश्रतमक 
कर(१५%) 

कैष्टफर्ि 

१ १४/२०७६/६/१३ क्षर्रोग कोहटि कार्िक्रममा 
न्जिेतर कुमार कणिलाइ 
पाररश्रतमक बापि भकु्तानी 

११२०० १६८० कर कट्टी बैंक दान्खला पेश 
गनुिपने । 

२ १३३/२०७७।३।२९ पररवार र्ोजन िथा प्रजनन 
स्वास्थर् कार्िक्रममा पाररश्रतमक 
बापि भकु्तानी 

१८७०० २८०५  

  जम्मा  ६४५०   

 

70.  बढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवधी तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ को ८ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददंदा 
ररि पगेु नपगेुको जााँच गनुिपने व्र्वस्था छ ।कार्ािलर्ले गो.भौ.नं/तमिी २३/२०७६.९।११ मा मेतडकल 
अतधकृि डा. एतलसा ढकाल लाइ कातििक मष्टहनाको  िलब भत्ता बापि  भकु्ती हनुनेुमा रु ४३७०३० मा रु 
६३०८० भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी रु १९३५० असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

१९३५० 
71.  तबलभरपाइ बेगर भकु्तानीाः आतथिक कार्ािष्टवधी तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ -३_  अनसुार खचिका तबल 

भरपाइ सष्टहि त्र्सलाइ पिुर्ाइ गने कागजाि सष्टहिको लेखा राख्न ुपने , भकु्तानी गदाि रीि पगेु नपगेुको जााँच 
गनुिपने व्र्वस्था छ पातलकाले तनम्नानसुारका कार्िक्रमहरुमा भकु्तानी गरेकोमा तबल भरपाइ पेश गरे भतदा 
बष्टढ भकु्तानी गरेको पाइर्ो । र्सरी तबलभरपाइ बेगर बढी भकु्तानी गरेको रकम रु२३६००   सम्बन्तधिबाट 
र्ष्टकन गरी असलु गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

२३६०० 
 गो=भौ=नं/तमिी   ष्टववरण भकु्तानी भएको 

रकम 

तबल भरपाइ पेश बढी भकु्तानी  



 

 

 

 

 

33 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा 
बेरुजू 
रकम 

८४/२०७७।३।११ माि ृिथा नवन्शश ुकार्िक्रम १२६००० १२२८०० ३२०० 
१४९/२०७७३।३० िलब भत्ता िथा अतर् 

प्रशासतनक खचि शीर्िकबाट 
घरभाडा बापि खचि लेखेको 

८०४०० ६०००० २०४०० 

 जम्मा   २३६००  
72.  नम्सिमा एकरुपिा नभएकोाः कार्िक्रम संचालन गदाि स्पि नम्सि मापदण्ड तनधािरण गनुिपदिछ ।पातलकाले 

स्वास्थर् अतिगििको कार्िक्रम संचालन गदाि र्ािार्ाि खचिमा कुनैमा रु ३००।०० प्रतिददन, केही कार्िक्रममा 
रु ७००।०० प्रतिददन र केही कार्िक्रममा रु १०००।०० प्रतिददनका दरले भकु्तानी गरेको दन्खतछ । 
कार्िक्रम संचालन िथा र्ािार्ाि खचि भकु्तानीको नम्सि स्पि रुपमा तनधािरण गनुिपदिछ । 

 

73.  छुट प्राष्टवतधक ग्रडे भकु्तानीm आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददाँदा रीि पगेु 
वा नपगेुको जााँच गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने उल्लेख छ । िर गाउाँपातलकाले पष्टहले न ैतनकासा ददएकोमा 
पनुाः छुट ग्रडे भतन दोहोरो तनकासा ददएको रु ९३६६५  रकम  तनकासा खचि लेखेको छ । िसथि बढी 
तनकासा  ददएको रकम असूल गरी संन्घर् राजस्व खािामा दान्खला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

९३६६५ 

 नाम थर भकु्तानी हनुपुने भकु्तानी भएको  बढी भकु्तानी 

२०७३/४/१ 
देन्ख 
२०७६/३/३
० सम्म 

२०७६/४/१ 
देन्ख 
२०७६/९/३
० सम्म 

जम्मा २०७३/४/

१ देन्ख 
२०७६/३/३
० सम्म 

२०७६/४/१ 
देन्ख 
२०७६/९/३
० सम्म 

जम्मा फरक रकम क=सं=को
र् थप 

कुल बढी 
भकु्तानी 

सनु्शल शे्रष्ठ 
 

५४३६६ 

१२३२० ६६६८
६ 

७३२२४ १४४०० ८७६२
४ 

२०९३८ २०९३।
८ 
२३०३१।

८ 
मैना कु= खड्का ४२३५४ ९८०० ५२१५

४ 

५६३७६ ११२८० ६७६५
६ 

१५५०२ १५५०।
२ 

१७०५२।
२ 

हररराज न्शवाकोटी ४२३५४ ९८०० ५२१५
४ 

५६३७६ ११२८० ६७६५
६ 

१५५०२ १५५०।
२ 
१७०५२।

२ 
कातलका ओली ४२३५४ ९८०० ५२१५

४ 
५६३७६ ११२८० ६७६५

६ 
१५५०२ १५५०।

२ 
१७०५२।

२ 
टेक ब= राउि ४६३५८ १२३२० ५८६७

८ 
६१९९८४ १४४०० ७६३८

४ 
१७७०६ १७७०।

६ 
१९४७६।

६ 
कुल बढी भकु्तानी ९३६६५  

 

 न्शक्षा िफि   
74.  तबद्यालर्हरुको लेखापरीक्षणाः गाउाँपातलका मािहिका ष्टवद्यालर्ले िोष्टकएको समर्मा लेखापरीक्षण गनुि गराउन ु

पदिछ । गाउाँपातलकाले ५१ ष्टवद्यालर्हरुका लातग रु१५७६४७५१३  ष्टवतनर्ोजन गरर तनकासा खचि गरेको 
छ।गाउाँपातलकाले आ.व. २०७६।०७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण अवतधसम्म लेखापरीक्षण गराएका 
ष्टवद्यालर्को ष्टववरण प्राि गरेको देन्खएन । तबद्यालर्हरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राि गरी गाउाँपातलकाले 
ददएको तनकाशा र अनदुान समेि समावेश गरी ष्टवद्यालर्ले ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरे नगरेको एष्टकन गनुिपदिछ 
। 

 

७५= न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अतिगिि रहेका सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुमा दरबतदी अनसुार 
न्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िह अतिगिि ष्टवतभन्न िहका 
५१ सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था एवं ष्टवद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार 
रहेको देन्खतछ । दरबतदी बमोन्जम न्शक्षक पदपूतिि गनुिपदिछ । 

 

 वस.नं. ववद्यालयको नाम विक्षक दरबन्दी पदपूवतय पदपुवतय मध्य 

करार  

ववद्यार्थी संख्या 

१ वदव्यश्वरी आधारितू वव 

क्याम्पोल 

4 सबै 2 248 

२ सूयोदय प्रावव बेगुम्पा 3 सबै 2 145 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा 
बेरुजू 
रकम 

३ सेतीदेबी प्रावव तारेविर 3 सबै 0 31 
४ बालोदय मावव डुवसखकय  7 सबै 5 297 
५ वनकोिमेू मावव बुवसयङ्र्थली 14 सबै 9 363 
६ वनकोसप्तमाई प्रावव टुबााँपा 1 सबै 1 34 
७ महादवेश्वरी आधारितू वव 

कुसावती 

4 सबै 2 72 

८ लावलगुरााँस प्रावव बंिर्थली 1 सबै 1 5 
९ वनकोमहाङ्काल प्रावव खागल्पा 1 सबै 1 15 

१० प्रगवतिील वमवलजलुी आवव 

वखवपङ्ग 

4 सबै 2 79 

११ वबन्धवावसनी आधारितू वव 

दिकत 

3 सबै 3 25 

१२ जल्पाश्वरी मावव ताराचौर 12 सबै 11 173 
१३ कमला प्रावव वसस्नेरी 3 सबै 0 16 
१४ बास्सापवडडत प्रावव फलाटे ECD सबै 0 ०  
१५ कावलनाग मावव वसंगटी 16 सबै 7 515 
१६ मनकामना प्रावव आरुखोररया 2 सबै 1 18 
१७ िगवती मावव घ्याङ्ग 10 सबै 5 243 
१८ कावलदेबी प्रावव कोइराल े 1 सबै 1 4 
१९ पोखरे प्रावव पोखरे 3 सबै 3 30 
२० महादवेेश्वर प्रावव र्थापागाउाँ 1 सबै 1 72 
२१ वबसमुरे प्रावव ववसमुरे 2 सबै 0 15 
२२ तेविसकोटी प्रावव गुमु बाघखोर 3 सबै 3 46 
२३ वहलेपानी संस्कृत मावव वहलेपानी 13 सबै 2 220 
२४ जनकल्याण प्रावव वञ्चरे 3 सबै 1 89 
२५ लावपलाङ मावव विमसेनस्र्थान 14 सबै 11 483 
२६ िगवती आधारितू वव पोखरे 5 सबै 4  ० 
२७ गोल्मादेबी प्रावव लेखकय  ECD सबै 0 ०  
२८ देउराली प्रावव देउपुरेर्थली 4 सबै 3 74 

२९ जनज्योवत मावव लेप्टुङ्ग 6 सबै 3 254 

३० बलम्बु आधारितू वव रामादेउ 4 सबै 4 145 

३१ गुजपाय आधारितू वव गुजपाय 5 सबै 4 108 
३२ िद्रावती प्रावव वववलखेपा 2 सबै 2 15 
३३ कावलका िगवती प्रावव पाटागाउाँ 3 सबै 2 26 
३४ जनता आधारितू वव तोरीखेत 6 सबै 1 58 
३५ सरस्वती प्रावव झमसी 1 सबै 1 18 
३६ वसत्का मावव वसत्का 10 सबै 6 204 
३७ महादवेस्र्थान प्रावव ठूलाखेत 1 सबै 1 9 
३८ मजुवा प्रावव वसमस्वााँरा 3 सबै 0 23 
३९ सूयोदय प्रावव िदोरे 1 सबै 0 3 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा 
बेरुजू 
रकम 

४० सरस्वती ववद्यामवन्दर प्रावव 

सांखल्पु 

ECD सबै 0 11 

४१ ताम्राकौविका आधारितू वव 

मलेपू 

8 सबै 2 94 

४२ कावलनाग मावव िलु्केपातल 16 सबै 3 309 
४३ देबीस्र्थान आधारितू वव िटे्टली 8 सबै 0 76 
४४ श्रङ्ृगेश्वर प्रावव ECD सबै 0 5 
४५ चवडडदेवी प्रावव 2 सबै 0 12 
४६ देबी प्रावव नाम्र्थाजोर ECD सबै 0 ० 
४७ गुरााँसे प्रावव फेदी 4 सबै 2 55 
४८ कावलका मावव कटुवाचौर 14 सबै 4 336 
४९ सरस्वती प्रावव ओख्रेनी ECD सबै 0 6 
५० जागरणिीमेश्वर प्रावव 

विमसेनस्र्थान 
3 सबै 1 67 

५१ वनकोिगवती प्रा वव ECD सबै 0 16 

  जम्मा 234   117 5162 
 

७५= ष्टवद्यालर्को संखर्ााः लेखापरीक्षणको लातग गाउाँपातलकाले उपलब्ध गराएको ष्टववरण अनसुार गाउाँपातलका 
अतिगरगिका ५१  ष्टवद्यालर् मध्रे् देहार्का ष्टवद्यालर्मा ष्टवद्याथी संखर्ा तरू्न रहेको देन्खर्ो । र्सरी ष्टवद्याथी 
संखर्ा २० जना भतदा कम रहेका ष्टवद्यालर्मा न्शक्षक, कमिचारी िलब र प्रशासतनक खचि बापि आ.व. 
२०७६।०७७ मा देहार् बमोन्जम रकम पररक्षा संचालनको अधारमा तनकासा भएको छ ।तरू्न ष्टवद्याथी 
संखर्ा रहेको ष्टवद्यालर्लाई गाउाँपातलकाले सषु्टवस्थाका आधारमा ष्टवद्यालर् संखर्ा गाभ्ने व्र्वस्था गनुिपदिछ । 

 

 
ष्टवद्यालर्को नाम 

संचातलि 

कक्षा ष्टवद्याथी न्शक्षक 

बाल 

सहर्ोगी कमिचारी  तनकास रकम 

तनकोसिमाई प्राष्टव 
टुबााँपा 

0-3 34 1 1 1 651769 

लातलगरुााँस प्राष्टव 
बंशथली 

1-3 5 1 0 1 429726.333 

तनकोमहाङ्काल प्राष्टव 
खागल्पा 

1-3 15 1 0 1 514394 

मनकामना प्राष्टव 
आरुखोररर्ा 

1-3 18 2 0 1 872848.8 

सरस्विी प्राष्टव झमसी 0-3 18 1 1 1 605419 

जम्मा 3074157.133 
 

 

 र्स पातलकामा ५१ ष्टवद्यालर्हरु संचालनमा रहेकोमा २३४  न्शक्षक दरबतदीमा ११७ पदपतुिि भएको र पदपतुििमध्रे् 
११७  न्शक्षक करारमा रहेको देन्खर्ो । ति ष्टवद्यालर्हरुमा EMIS अभलेख अनसुार कुल ष्टवद्याथी सखर्ा  ५१६२ रहेको 
देन्खर्ो । 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा 
बेरुजू 
रकम 

75.  अतभलेख ःाः गाउाँपातलकाले न्शक्षकहरुको िलव भत्ता तनकासा गनुि पूवि दरवतदी अनसुार कार्िरि न्शक्षकहरु 
र्ष्टकन गरी िलव भत्ता तनकासा गनुिपनेमा दरवतदी ष्टववरण, कार्िरि न्शक्षक ष्टववरण, सो अनरुुपको माग फाराम 
िथा तनकासा लेजर खडा गरी व्र्वन्स्थि रुपमा राख्नपुदिछ । 

 

76.  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 ष्टवद्यालर्ले गि ष्टवगिदेन्ख न ैआतिररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका न्शक्षकलाई ष्टवत्तीर् समानीकरण 
अनदुानबाट २४ ष्टवद्यालर्हरुलाई रु.२४००००० िलब भत्ता भकु्तानी गरेको पाईर्ो । 

 

 क्र-स ष्टवद्यालर्को नाम 
 

1.  ददब्र्श्र्वरी आष्टव १००००० 

2.  बालोदर् माष्टव  १००००० 

3.  सेतिदेष्टव प्राष्टव १००००० 
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20.  तसत्का माष्टव १००००० 

21.  जागरण तभमेश्वर आष्टव १००००० 

22.  लाष्टपलाङ माष्टव प्राष्टवतधक न्शक्षालर् १००००० 

23.  बलम्व ुआष्टव १००००० 

24.  भरावति प्राष्टव १००००० 
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77.  बढी तनकासााः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददाँदा रीि पगेु वा नपगेुको जााँच 
गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने उल्लेख छ ।न्शक्षा, ष्टवज्ञान िथा प्रष्टवधी मतरालर्बाट स्वीकृि कार्िक्रम 
कार्ाितवर्न पनु्स्िका आ.व. २०७६।७७ अनसुार ष्टक्रर्ाकलाप १.१.४.१ प्रारन्म्भक बाल ष्टवकास 
सहजकिािहरुको पाररश्रतमक िथा ष्टवद्यालर् कमिचारी व्र्वस्थापन अनदुान अतिगिि कक्षा १ देन्ख ८ सम्म 
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बेरुजू 
रकम 

चलेका आधारभिू ष्टवद्यालर्मा १ जना ष्टवद्यालर् सहर्ोगीका लातग मातसक रु ७५०० का तनम्नानसुारका 
ष्टवद्यालर्हरुमा  रु ७५०० का दरले १३ मष्टहनाको पाररश्रतमक तनकासा हनुपुनेमा रु १९००० का दरले 
१३ मष्टहनाको पाररश्रतमक तनकासा गरेको देन्खर्ो । र्सरी  बढी तनकासा रकम रु २३०००० सम्बन्तधि 
ष्टवद्यालर्बाट असलु गरी संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने  रु. 
 

 

 

 

१४९५०० 

 ष्टवद्यालर्को नाम मष्टहना तनकासा हनुपुने तनकासा भएको बढी भकु्तानी 
ददव्र्श् वरी आ.ष्टव. श्रावण  देन्ख असार (१३) ९७५०० २४७००० १४९५०० 

िामाकौन्शका आ.ष्टव. पौर्–असार(७) ५२५०० १३३००० ८०५०० 
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78.  बढी तनकासााः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददाँदा रीि पगेु वा नपगेुको जााँच 
गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने उल्लेख छ ।न्शक्षा, ष्टवज्ञान िथा प्रष्टवधी मतरालर्बाट स्वीकृि कार्िक्रम 
कार्ाितवर्न पनु्स्िका आ.व. २०७६।७७ अनसुार ष्टक्रर्ाकलाप १.१.४.१ प्रारन्म्भक बाल ष्टवकास 
सहजकिािहरुको पाररश्रतमक प्रति मष्टहना रु ६००० का दरले चाडपवि खचि सष्टहि १३ मष्टहनाको हनु आउन े
रकम सम्बन्तधि ष्टवद्यालर्को खािामा अनदुानमा ददने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले िामाकौन्शका आ.ष्टव. 
लाइ प्रारन्म्भक बाल ष्टवकास सहजकिािको पाररश्रतमक बापि  मातसक रु ६००० का दरले १३ मष्टहनाको  
रु ७८००० र पोशाक खचि रु १०००० समेि कुल रु ८८००० तनकासा गनुिपनेमा  पोशाक खचि समेि 
गरी रु १०२००० तनकासा गरेको देन्खर्ो ।र्सरी बढी तनकासा रकम रु १४००० सम्बन्तधि ष्टवद्यालर्बाट 
असलु गरी संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४००० 

79.  भकु्तानीमा कर कट्टीाः आर्कर ऐन,२०५८ को दफा  ८८ अनसुार सेवा शलु्कको रकम भकु्तानी गदािकै बखि 
१.५ प्रतिशि अतग्रम कर कटाएर मार भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले गो.भौ.नं/ समती 
१२३/२०७७।३।२९ ष्टवद्यालर्मा शैन्क्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवं कार्िसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन 
कार्िक्रम अतिगिि ष्टवद्यालर्लाइ रकम तनकासा गरेकोमा ष्टवद्यालर्ले पेस गरेकोमा तबलभरपाइमा अतग्रम  कर 
नकटाइ तनम्नानसुारको रकम भकु्तानी गरेकोले कर बापिको रकम रु ५८०७१असलु गरर दान्खला गनुिपने 
रु 

 

 

 

 

 

५८०७१ 
 क्र.स. ष्टववरण करर्ोग्र् 

रकम 
अतग्रम कर 

१ श्री कातलनाग मा.ष्टव. ले ष्टवज्ञान प्रर्ोगशाला तनमािण 
शीर्िकमा खररद गदाि ष्टवतभत न सप्लार्सिलाइ भकु्तानी 

४७७११५ ७१५७ 

२ श्री लापीलाङ मा.ष्टव. ले पसु्िकालर् स्थापना िथा 
व्र्वस्थापन शीर्िकमा खररद गदाि ष्टवतभत न 
सप्लार्सिलाइ भकु्तानी 

६४७८९५ ९७१९ 

३ जनज्र्ोिी मा.ष्टव. ले न्शक्षण तसकाइमा ICT को प्रर्ोग 
शीर्िकमा खररद गदाि ष्टवतभत न सप्लार्सिलाइ भकु्तानी 

५७५५०० ८६३२।५ 

४ कातलका मा.ष्टव. ले पसु्िकालर् व्र्वस्थापन शीर्िकमा 
खररद गदाि ष्टवतभत न सप्लार्सिलाइ भकु्तानी 

५३६६४६ ८०५० 

५ कातलनाग मा.ष्टव. ले पसु्िकालर् व्र्वस्थापन शीर्िकमा 
खररद गदाि ष्टवतभत न सप्लार्सिलाइ भकु्तानी 

६२९८१२ ९४४७ 
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६ तनकोभमु े मा.ष्टव. ले ष्टवज्ञान प्रर्ोगशाला तनमािण 
शीर्िकमा खररद गदाि ष्टवतभत न सप्लार्सिलाइ भकु्तानी 

५७३००८ ८५९६ 

७ तसत्का मा.ष्टव. ले पसु्िकालर् व्र्वस्थापन शीर्िकमा 
खररद गदाि ष्टवतभत न सप्लार्सिलाइ भकु्तानी 

431245 6469 

 जम्मा  ५८०७१  
80.  बहाल कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा बातसतदा स्रोि भएको भाडा भकु्तानी गरेकोमा १० प्रतिशि 

कर कट्टी गनुिपने व्र्वस्था छ ।पातलकाले गो.भौ.नं/समती १२३/२०७७।३।२९ ष्टवद्यालर्मा शैन्क्षक गणुस्िर 
सदुृढीकरण एवं कार्िसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन कार्िक्रम अतिगिि ष्टवद्यालर्लाइ रकम तनकासा गरेकोमा 
ष्टवद्यालर्ले पेस गरेकोमा तबलभरपाइमा बहाल कर नकटाइ तनम्नानसुारको रकम भकु्तानी गरेकोले कर 
बापिको रकम ६२००  असलु गरर दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

६२०० 
 क्र स ष्टववरण रकम वहाल कर 

१ श्री कातलनाग मा.ष्टव. ले ष्टवज्ञान प्रर्ोगशाला तनमािण शीर्िकमा 
खररद गदाि ढुवानी बापि  भकु्तानी 

७००० ७०० 

२ श्री लापीलाङ मा.ष्टव. ले पसु्िकालर् स्थापना िथा व्र्वस्थापन 
शीर्िकमा खररद गदाि ढुवानी बापि भकु्तानी 

३०००० ३००० 

३ तसत्का मा.ष्टव. ले पसु्िकालर् व्र्वस्थापन शीर्िकमा खररद गदाि 
ष्टवतभत न सप्लार्सिलाइ भकु्तानी 

२५००० २५०० 

 जम्मा  ६२००  

 

81.  छुट समेिको भकु्तातन आतथिक कार्ािष्टवधी तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ -३_  अनसुार खचिका तबल 
भरपाइ सष्टहि त्र्सलाइ पिुर्ाइ गने कागजाि सष्टहिको लेखा राख्न ुपने , भकु्तानी गदाि रीि पगेु नपगेुको जााँच 
गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले गो.भौ.नं/समती १२३/२०७७।३।२९ ष्टवद्यालर्मा शैन्क्षक गणुस्िर 
सदुृढीकरण एवं कार्िसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन कार्िक्रम अतिगिि कातलनाग मा.ष्टव. लाइ पसु्िकालर् 
तनमािणमा रु ६५०००० अनदुान ददएकोमा ष्टवद्यालर्ले पसु्िकालर् खररद गदाि ३ कोटेशन तलइ अतजान बकु्स 
एडं स्टेशनरीसंग रु ४५०००० रकम बराबरको पसु्िकहरु खररद गरेको देन्खर्ो ।  अतजान बकु्स एडं 
स्टेशनरी ले  कोटेशनमा १५ % छुट ददने भनेकोमा ष्टवद्यालर्ले तनजलाइ भकु्तानी गदाि ४५०००० नै भकु्तानी 
गरेकोमा बढी भकु्तानी रकम रु ६७५०० असलु गरर संन्घर् संन्चि कोर्मा दान्खला गने रु 

 

 

 

 

 

 

 

६७५०० 

82.  बढी तनकासााः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददाँदा रीि पगेु वा नपगेुको 
जााँच गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने उल्लेख छ ।गााँपाितलकाले तनम्नानसुारको ष्टवद्यालर्हरुलाई EMIS Report 
का आधारमा ष्टवद्यातथि संखर्ाका आधारमा तनकासा हनुपुनेमा बढी तनकासा भएको रु८८००० असलु गरी 
संन्घर् संन्चिकोर् खािामा दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

८८००० 

 तस.

नं 
ष्टवद्यालर् तनकासा हनुपुने (EMIS  Report  अनसुार) तनकासा 

भएको 
बढी तनकासा 

ECD 

(५००का 
दरले) 

१–५ 

(१५०का 
दरले) 

६–१० 

(२००का 
दरले) 

११–१२ 

(२००का 
दरले) 

जम्मा 

१ जाल्पेश्वरी 
उ.मा.ष्टव. 

९ जना ४० जना १२१ जना – ३४७०० ४५८०० १११०० 

२ प्रगतिन्शल 
तमतलजलुी 
मा.ष्टव. 

१० जना ४४ जना ४० जना – १९६०० २०४०० ८०० 
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३ जनकल्र्ाण प्रा. 
ष्टव 

 २५ जना ८२ जना – – २४८०० २८३५० ३५५० 

४ बालोदर् मा.ष्टव. ३० जना १२५ जना १३० जना – ५९७५० ६७५५० ७८०० 
५ कमला प्रा.ष्टव. ७ जना १७ जना – – ६०५० ११६५० ५६०० 
६ ष्टहलेपानी 

सस्कृि मा.ष्टव. 

– ५२ जना ११३ जना – ३०४०० ३७६५० ७२५० 

७ लापीलाङ 
मा.ष्टव. 

५२ जना ११७ जना २५९ जना – ९५३५० ११०७०
० 

१५३५० 

८ जनज्र्ोति 
मा.ष्टव. 

१५ जना ९२ जना १३६ – ४८५०० ४९८०० १३०० 

९ गजुिपा आ.ष्टव. १३ जना ६० जना ५४ जना – २६३०० २७४०० ११०० 
१० कातलका 

भगविी आ.ष्टव. 

– ३५ जना – – ५२५० ७१५० १९०० 

११ तनकोभमुे 
मा.ष्टव. 

३१ जना १४८ जना २७१ जना ६१ जना १०७१५
० 

१०८८०
० 

१६५० 

१२ कातलनाग 
मा.ष्टव. 
,सनुखानी 

३८ जना ९४ जना १९४ जना ३२ ७९९०० ८८९५० ९०५० 

१३ कातलका मा.ष्टव २०० जना ८८ जना २२३ जना – ६७८०० ७८७०० १०९०० 
१४ कातलनाग 

मा.ष्टव., तसगंटी 
३६ जना १७१ जना २९१ जना ८१ जना १२२१०

० 
१२३०५

० 
९०५० 

१५ भगविी मा.ष्टव. १४ जना ७६ जना १३६ जना – ४५६०० ४७२०० १६०० 
 कुल जम्मा       ८८००० 

 

83.  ददवा खाजाm गााँउपातलकाले कुल ददवा खाजा वापि रु८७६५२५० चौमासीक तनकासा गएकोमा ददवाखाजा 
खचि न्शर्िकमा रु१०७१८८४५ खचि लेखेको देन्खतछ । ददवा खाजा खचि न्शर्िक बढी खचि लेन्ख 
रु१९५३५९५ न्शक्षकहरुको िलब भत्तामा तनकासा गरेको पाइर्ो । 

 

84.  र्ातरीक उपकरण संचालनाः पातलकाले खरीद गरेको मेन्शनरी उपकरण उरे्द्श्र् बमोन्जम संचालन गनुिपदिछ 
। पातलकावाट १ ष्टटपर १ ब्र्ाकहोलोडर र १ स्काभेटर खरीद गरी गि ष्टवगि वर्िदेन्ख नै सचालनमा रष्टह 
रहेको देन्खर्ो । उक्त र्ातरीक उपकरण संचालन गनि र्ान्तरक उपकरण संचालन कार्िष्टवतध २०७५ िर्ार 
गरी कार्ाितवर्नमा रहेको देन्खतछ । उक्त र्ान्तरक उपकरण संचालनबाट पातलकाको रु३२३९३५६।९० 
आम्दानी गरेकोमा र्ातरीक उपकरण खचि ब्र्वस्थापनको रकम खलु्न आएन । 

अिाः पातलकाले र्ान्तरक उपकरण संचालन गदाि कार्िष्टवतध बमोन्जम संचालन गने, संचालन कोर्को अलग 
आर् ब्र्र् िर्ार गरी लेखापरीक्षण गराउने, ममिि इतधन, इतसरेुतस र चालक खचि जस्िा ब्र्वस्थापन खचि 
िथा मेतसन प्रतिस्थापन समेि हनुेगरी र्ान्तरक उपकरण संचालन गने ब्र्वस्था तमलाउन ुपदिछ । 

 

85.  पेश्कीाः पातलकाले पेश गरेको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन मलेप फा नं. २७२ को अनसुनु्च २३ र सो को अतभलेख 
अनसुार नगरपातलकाको कुल हालसम्मको पेश्की बााँकी रु. ६७४७१६१ देन्खएको छ । उक्त बााँकी पेश्की 
मध्रे् गि ष्टवगि बर्िको रु.४७६४४०० र चाल ुआ.ब. को रु.२१४७१६१    देन्खतछ ।मलेप फाराम नं 
२७२ को अनसुनु्च २३ भतदा पातलकाको र्थाथि पेश्की बााँकी रु१६८४०० ले बढी देखाएको छ । तमति 
२०७७।१०।९ बाट लाग ुभएको अतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व तनर्मावली २०७७ को तनर्म 
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५२ वमोन्जम म्र्ाद ननाघेको चाल ुआ.ब. देहार् बमोन्जमको फर्छ्यौट हनु बााँकी मोतबलाइजेसन पेश्की 
रु.१७७२१६१ देन्खतछ । 

तस न प्रकार पेन्श्क तलनेको नाम रकम 

1.  मोष्टवलाईजेनस देव एण्ड सतस कतट्रक्सन ३३०००० 

2.  मोष्टवलाईजेनस तसतदढुुङ्गा खोला ट्रस झोप ुतनमािण उस १४४२१६१ 
 जम्मा  १७७२१६१  

85.1.  उल्लेन्खि चाल ुआवको पेश्की रकम मध्रे् म्र्ाद नाघेको तनम्नानसुार रु३७५००० तनर्मानसुार असलु 
फर्छ्यौट हमुनपुने रु.. 
तस-न पेश्की तलनेको नाम रकम 

१ कला खड्का १५०००० 

२ ष्टवनोद आचार्ि ५००० 

३ दगुाि न्शवाकोटी १०००० 

४ ददपक खरेल १०५००० 

५ न्शवलाल शे्रष्ठ १०५००० 

 जम्मा ३७५०००  

 

 

३७५००० 

 आन्तररक लेखापररक्षणबाट औल्र्ाएका बेरुजू कार्म  
86.  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ र ७८ अनुसार पासलकाले देहाय वमोजजम आन्तररक 

लेखापरीक्षणमा समावेश भएका वेरुजुहरु  अजन्तम लेखापररक्षण सम्म असुल फछ्र्योट गरेको देखखएन । 
उक्त वेरुजु लेखापरीक्षणको क्रममा एककन गरी तनम्नानुसार कायम गररएको छ । 

 

 ➢ उपभोक्ता सतमतिको भकु्तानीमा गरेको कामको फोटो स्पस्ट देन्खने गरी कामको ष्टववरण सष्टहि 
संलग्न गनुिपने 

➢ वडा कार्ािलर्ले तसफारीस गदाि कामको गणुस्िर ष्टववरण समार्वतध समेिको लई बमोन्जम कार्ि 
भए नभएको तसफारीस गनुिपने 

➢ उपभोक्ता सतमतिवाट संचातलि कार्िक्रमको साविजतनक परीक्षण िथा सनुवुाई नगरेको । 

➢ लेखासे्रस्िामा न्स्वकृि मलेपफा नं ४०७ र ४०८ मा अद्यावतधक गरी नराखेको । 

➢ न्जतसी सामानहरु मलेप फारम नं ४०७ र ४०८ मा अद्यावतधक गरी नराखेको । 

➢ अनगुमन प्रतिवेदनहरुलाई आगामी आर्ोजना िथा कार्िक्रम संचालन मागि दशिनको रुपमा नतलएको 
। 

➢ तनर्मानसुार मार र्ोजना िजुिमा िथा संचालन गनुिपने । 

➢ राजस्व परामशि सतमति आफ्नो काम कारवाहीमा थप सकृर् हनुपुने । 

➢ आतथिक कारोवारको िोष्टकएको समर्मा अद्यावतधक गनुिपने । 

➢ वडा कार्ािलर् माफि िको मालसामन खररदमा सम्वन्तधि तबके्रिालाई भकु्तानी ददनपुने 

➢ मेन्शनरी औजारको प्राष्टवतधक परीक्षण र गणुस्िर परीक्षण गनुिपने 

➢ र्ोजना िजुिमा गदाि स्थातनर् साधन स्रोि र तसपको अतधकिम प्रर्ोग हनुे र्ोजना छनौट हनुे र्ोजना 
छनौट गरी कार्ाितवर्न गनुिपने । 

➢ चौमातसक न्शर्िकगि ष्टववरण िोष्टकएको समर्मा सम्वन्तधि तनकार्मा पठाउनपुने । 

➢ कन्तटजेतसी रकम लागि अनमुान िर्ार गरी खचि गनुिपने । 
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➢ संन्चि कोर्को ट्रातसफर गदाि गोश्वारा भौचर उठाई प्रमाणीि गनुिपने । 

➢ रकमातिर तनर्मानसुार मार गनुिपने। 

➢ कट्टी रकमहरु समर्मानै दान्खला हनुपुने । 

➢ खरीद कार्िमा मोजदुा सनु्च िर्ार गरी खरीद काननुको पालना गनुिपने । 

➢ आर् ठेक्काको राजस्व दान्खला सम्वन्तधि खािामा दान्खला नगरेको । 

➢ राजस्व कारोवार गदाि बैष्टकङ प्रणातलमा हनुपुने । 

➢ गोश्वारा धरौटी खािा र ब्र्न्क्तगि धरौटी खािा अद्यावतधक गनुिपने । 

➢ धरौटी रकमको बैक भौचर प्राि गरी आम्दानी बाध्नपुने । 
86.1.  सामान्जक सरुक्षा िफि को आतिरीक लेखापरीक्षण र्द्ारा औल्र्ाइएको तनम्नानसुारको रु३२००० असलु हनुपुने 

रु 
३२००० 

 वडा नं नाम ष्टववरण बढी भकु्तानी 

१ धनसोभा थामी दोस्रो ष्टकस्िा भकु्तानीमा धनशोभा थामीको तमिी 
२०७६।१०।२५ मा मतृ्र् ु भतन कैष्टफर्ि जनाएकोले  
रु ९००० भकु्तानी हनुपुनेमा रु १२००० भकु्तानी भएको 
देन्खर्ो । माघ मष्टहनामा मतु्र् ुभएको व्र्न्क्तको फागनु 
मष्टहनाको समेि भत्ता भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी रकम 
रु ३००० भकु्तानी तलने मिृकको सम्बन्तधि व्र्न्क्तबाट 
असलु गनुिपने अतर्था उक्त रकम भकु्तानी गने सम्बन्तधि 
वडासन्चवबाट असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

३००० 

५ धनमार्ा थामी प्रथम ष्टकस्िा भकु्तानीमा धनमार्ा थामीको तमिी 
२०७६।०६।१५ मा मतु्र् ु भएको भतन कैष्टफर्ि 
जनाएकोले रु ९००० भकु्तानी हनुपुनेमा कातििक 
मष्टहनाको समेि गरी रु १२००० भकु्तानी भएको देन्खर्ो 
। उक्त बढी भकु्तानी रकम रु ३००० भकु्तानी तलने 
मिृकको सम्बन्तधि व्र्न्क्तबाट असलु गनुिपने अतर्था 
उक्त रकम भकु्तानी गने सम्बन्तधि वडासन्चव श्र्ामकृष्ण 
थापाबाट असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

३००० 

५ सदुदप थापा प्रथम ष्टकस्िा भकु्तानीमा सदुदप थापाको तमिी 
२०७६।६।१२ मा मतृ्र् ुभतन कैष्टफर्ि जनाएकोले रु 
९००० भकु्तानी हनुपुनेमा कातििक मष्टहनाको समेि गरी 
रु १२००० भकु्तानी भएको देन्खर्ो । उक्त बढी भकु्तानी 
रकम रु ३००० भकु्तानी तलन े मिृकको सम्बन्तधि 
व्र्न्क्तबाट असलु गनुिपने अतर्था उक्त रकम भकु्तानी गने 
सम्बन्तधि वडासन्चव श्र्ामकृष्ण थापाबाट असलु गनुिपने 
रु 

 

 

 

 

 

३००० 

६ तभमकुमारी बस्नेि प्रथम ष्टकस्िा भकु्तानीमा तभमकुमारी बस्नेिको मतृ्र् ु
२०७६ भदौमा भएको भतन कैष्टफर्ि जनाएकोले रु 
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६००० भकु्तानी हनुपुनेमा असोज समेि गरी रु ९००० 
भकु्तानी भएको देन्खर्ो । उक्त बढी भकु्तानी रकम रु 
३००० भकु्तानी तलन े मिृकको सम्बन्तधि व्र्न्क्तबाट 
असलु गनुिपने अतर्था उक्त रकम भकु्तानी गने सम्बन्तधि 
वडासन्चव भगविी अतधकारीबाट असलु गनुिपने रु 

 

 

३००० 

४ छष्टवलाल न्घतमरे वडा नं ४ बाट प्रथम ष्टकस्िा बापिको रकम भकु्तानी हदुा 
२००४१२३२६६२७२ का छष्टवलाल न्घतमरेलाइ रु 
१२००० भकु्तानी भएको र वडा नं ५ बाट प्रथम 
ष्टकस्िाबापिको रकम भकु्तानीमा २००४०१३००४०८३ 
को छष्टवलाल न्घतमरेलाई रु १२००० भकु्तानी भएको 
देन्खतछ । वडा नं ५ को िेस्रो ष्टकस्िाको भत्ता ष्टविरणमा 
२००४०१३००४०८३ को छष्टवलाल न्घतमरेलाइ भत्ता 
ष्टविरण नगरी वडा नं ४ बाट नै रकम बझुेको भतन 
कैष्टफर्ि जनाको र वडा नं ४ मा 
२००४१२३२६६२७२ का छष्टवलाल न्घतमरे बाहेक 
अतर् छष्टवलाल न्घतमरे नदेन्खएकोले दवैु वडामा नाम दिाि 
भएको छष्टवलाल न्घतमरे फरक फरक व्र्न्क्त हनु भत न 
सष्टकने देन्खएन । िसथि प्रथम ष्टकस्िाबापि वडा नं ५ 
बाट  २००४०१३००४०८३ को छष्टवलाल न्घतमरेलाइ 
भकु्तानी भएको रकम रु १२००० असलु गरी संन्घर् 
बेरुज ुखािामा दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२००० 

८ ज्ञानकुमारी तसवाकोटी प्रथम ष्टकस्िा भकु्तानीमा ज्ञानकुमारी तसवाकोटीको रु 
८००० लक्ष्मी बैंकमा दान्खला भतन उल्लेख गरेको िर 
उक्त रकम कसको कुन खािामा दान्खला गरेको भतन 
भौचर संल्ग्न गरेको देन्खएन ।उक्त भौचर पेश हनुपुने 
अतर्था सम्बन्तधि वडा सन्चव शतुसल कुमार शे्रष्ठबाट 
असलु गनुिपने रु 
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87.  अनगुमन िथा सम्परीक्षण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । र्ो वर्िको लेखापरीक्षणको क्रममा रु ६६६५६०० सम्परीक्षण 
भएको छ जस्को ष्टवस्ििृ ष्टववरण २०७८।१।३ को प्रारन्म्भक प्रतिवेदनमा समावेश छ ।                         
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२०७६।०७७ 
प्रदेशाः बागमिी                 अनसुनु्च १ 

-रु हजारमा_ 
क्र. स.ं 
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