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महालेखापरीक्षकको कार्ावलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शविा र तनष्ठा प्रवर्द्वन गने ष्टवश्वसनीर् संस्था हनु 
प्रर्त्नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

सरोकारवालालाई साववजतनक कोर्को दक्षिापूणव उपर्ोग सम्बतममा आश्वस्ि पानव 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) 

पारदन्शविा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ावलर् 

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.: 208 तमतिाः २०७८।०5।04 

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

वतुलङटार गाउँपातलका, 
गाउँकार्वपातलकाको कार्ावलर्, 
नवलपरासी (व.स.ुपवुव)। 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवमानको मारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथवक वर्व २०७6।७7 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 अनरुोम छ ।  

 

 

 

 

 

  

 

 

(इतर प्रसाद आचार्व) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



 
 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवमानको मारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ावलर्को 
लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्वदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आमारमा महालेखापरीक्षकबाट 
हनुे व्र्वस्था छ।लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनव सक्न े व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोन्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथवक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवमान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागवदशवन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्वक लेखापरीक्षण 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तमि ऐन, तनर्मको आमारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुवमा एवं कार्वक्रम कार्ावतवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
साववजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुव रहेको    छ।त्र्सैगरी स्रोि 
सामनको प्राति र उपर्ोग सम्बतममा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा समुारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गरी सशुासन प्रबर्द्वनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ।  

आतथवक वर्व 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 
कार्ावतवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि सामनको उपर्ोग गरी ष्टवकास तनमावण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्ष्टर्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनव सहर्ोग पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ।फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्वसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शविा प्रबर्द्वन 
हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेण र्थाथवपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा 
स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ावि आमार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा असलुीमा प्रभावकाररिा 
नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचव पश्चाि बजेट िथा कार्वक्रम संशोमन गरी अनमुोदन गने गरेको, 
वर्ावतिमा बढी खचव गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तमक प्रशासतनक खचव गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाव नगरेको, 
ष्टविरणमखुी खचवको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवनृ्त्त देन्खएका छन।्त्र्सैगरी ष्टवकास तनमावणिफव  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा 
टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कार्वहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, 
ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्वक्रम िजुवमा नगरेको, दीघवकालीन ष्टवकासको खाका िजुवमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका  छन।्  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफव  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमवचारी तनर्नु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशव नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि समुार हनु नसकेको, स्रोि, सामन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्वक्रम, 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, कार्वक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतमी स्पि कार्वष्टवतम िजुवमा हनु बाँकी रहेको 
पाइएको छ।लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु समुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको 
समेि देन्खएन। 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्वस्थलमा नै उपन्स्थि भइव लेखापरीक्षण गररएको 
तथर्ो।लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सष्टहिका पदातमकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको 
तथर्ो।लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ावतवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवावमार र सेवा 
प्रवाहमा समुार हनु ेअपके्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ावउन ेस्थानीर् िहका सबै पदातमकारी िथा कमवचारीहरु 
र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ावलर्का कमवचारीहरु सबैलाइव मतर्वाद ज्ञापन गदवछु।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाव, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ावलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 
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4262415, 4262417 
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Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 
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श्री अध्र्क्षज्रू्,  

वतुलङटार गाउँपातलका 
गाउँकार्वपातलकाको कार्ावलर्, 
नवलपरासी (व.स.ुपवुव)। 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले वतुलङटार गाउँपातलकाको आतथवक वर्व २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तमि आर् व्र्र् ष्टववरण िथा लेखा 
ष्टटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

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

२. लेखापरीक्षणबाट रु 2 करोड 57 लाख 17 हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुवपने रु.38 लाख 36 हजार, प्रमाण कागजाि पेश 
गनुवपने रु.33 लाख 71 हजार तनर्तमि गनुवपने रु.1 करोड 76 लाख 27 हजार र पेस्की बाँकी रु.8 लाख 82 हजार रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका सम्बतममा तमति 2077।11।28 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका 
प्रमाण कागजािका आमारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना 23(िेइस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचवको से्रस्िा नगदमा आमाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्ष्टकन हनेु कुनै 
जानकारी खुलाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्व नेपालको संष्टवमान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ावलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, 

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

 
      
       

 

 

 

 

  

 

(इतर प्रसाद आचार्व) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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लेखापरीपरीक्षण प्रतिवेदन 

क्र.स ष्टववरण आर्िफव  व्र्र्िफव  
  

0 रकम ष्टववरण रकम 

1 गि वर्वको न्जम्मेवारी 0 43251959.32 चाल ुखचव 156464430.4 

      

 क.नगद 0 0 पूजीगि खचव 76881003 

 ख.बैक 43251959.32 0 प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् खचव 8282367 

2 राजश्व (आतिररक आर्) 10362560 12092078 ष्टवन्त्तर् व्र्वस्था भकु्तातन 0 

 क.आतिररक राजश्व 1729518 0 क.ऋण/ब्र्ाज भकु्तानी 0 

 ख.राजश्व बाडफांड 45616600.06 45616600.06 ख.ब्र्ाज भकु्तानी 0 

 ग.अतर् आर् 3350557 3350557 लगानी 0 

3 ष्टवन्त्तर् हस्िातिरण 0 217851000 
 

0 

 क.ष्टवन्त्तर् समातनकरण अनदुान 80100000 0 ऋण लगानी 0 

 ख.सशिव अनदुान 137751000 0 अतर् लगानी 0 

 ग.समपरुक अनदुान 0 0 ष्टफिाव खचव 20348318 

 घ.ष्टवशेर् अनदुान 0 0 मरौटी ष्टफिाव 280000 

4 प्रदेश सरकारबाट प्राि अनदुान 0 17137000 
 

0 

 क.ष्टवन्त्तर् समातनकरण अनदुान 12137000 0 ससिव अनदुान ष्टफिाव 5000000 

 ख.सशिव /समपरुक/ष्टवशेर् 
अनदुान 

5000000 0 LGCDP को रकम 0 

 ग.राजश्व बांडफांड 2512000 2512000 अथव बजेट 0 

 अथव बजेट 0 0 
 

0 

5 अतिर स्थातनर् िहबाट प्राि 0 0 कोर् खचव 0 

६ ष्टवन्त्तर् व्र्वस्था प्राति 0 0 मौज्दाि 0 

 क.ऋण/सावां/ब्र्ाज प्राति 0 0 वैक मौज्दाि(मरौटी िथा कोर् 
खािा सष्टहि) 

84894943 

 ख.अतर् प्राति 0 0 प्रकोप व्र्वस्थापन मौज्दाि 1302190 

7 जनसहभातगिा नगद ष्टवर्र्गि 
तनकार्बाट 

0 0  0 

8 प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् 9584557 9584557  0 

9 सामान्जक सरुक्षा 0 0  0 

11 मरौटी आर् 2057500 2057500  0 

 जम्मा 353453251.38 353453251.38 जम्मा 353453251.4 

पातलकाको आतथवक वर्व २०७६।७७ को स्थानीर् सन्ञ्चि कोर्को आर् व्र्र् ष्टहसावको संन्क्षि अवस्था तनम्न वमोन्जम रहेको छ । 

प्रािी र भकु्तानी ष्टहसाव  
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दफा नं ef}=g+=, ldlt / Joxf]/f बेरुजू रकम 
 पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवमाष्टर्की, कार्वकारीणी 

र तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनव स्थानीर् सरकार संचालन गने उद्देश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको 
हो।स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्वमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रववमन गनुव र स्थानीर् 
सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शविा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुव 
गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ।र्स गाउँपातलकामा ६ वटा वडा र १४७.६८वगव ष्टकलोतमटर क्षेरफलमा फैतलएको 
छ। 

 

 असलुीाः लेखापरीक्षणको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन जारी भएपश्चाि प्रतिष्टक्रर्ावाट रु.9 हजार असलुी भई सम्वन्तमि राजश्व 
न्शर्वकमा दान्खला भएको छ। 

 

1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरणको ष्टवश्लरे्णाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलकाले प्रत्रे्क वर्वको 
श्रावण  १ गिेदेन्ख आगामी वर्वको आर्ाढ मसातिसम्मको अवतमलाई आतथवक वर्व कार्म गरी आर् र व्र्र्को 
ष्टहसाव राख्नपुदवछ।सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनसुार गाउँपातलकाले आफ्नो आतथवक कार्व प्रणालीको 
व्र्वस्थापन गनुवपदवछ।र्स सम्बतममा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्जम छन ्

 स्थानीर् िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी र्स वर्व प्राि रकम र संन्चि कोर्वाट भएको खचव स्पि देन्खन े
गरी खािा राखेको छैन। 

 पातलकाले पातलकामा प्राि भएका सम्पणुव आम्दानीलाई सन्ञ्चि कोर्मा आम्दानी नवाँमी सोझै वैंक जम्मा गराउन े
गरेकोले पातलकाले पेश गरेको ष्टवन्त्तर् ष्टववरणले र्थाथव अवस्था न्चरण गदैन। 

  पातलकाको शे्रस्िा र वैंक मौज्दाि ष्टवच तनम्नानसुारको फरक देन्खएकोले फरक पनुवको कारण पत्ता लगाई वैंक 
ष्टहसाव तमलान गनुवपने देन्खतछ। 

 वैक स्टेटमेतट अनसुारको मौज्दाि (पातलकाले पेश 
गरेको एष्टककृि आतथवक ष्टववरण अनसुारको वैक 
मौज्दाि) 

सरुको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन अनसुार वैक 
मौज्दाि 

फरक रकम 

८६१९७१३३ ५९१९११००।२७ २७००६०३२।७३ 

 

 स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गनव महालेखा तनर्तरक 
कार्ावलर्ले उपलब्म गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली (सरु) को प्रर्ोग गरेको भएिा पतन सोले 
देखाएको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन र्थाथव रहेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनमावरण गरे बमोन्जमको आर् र 
व्र्र्को वगीकरण िथा खचव शीर्वक सम्बतमी व्र्वस्था अवलम्बन गनुवपने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा 
परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले एष्टककृि आतथवक 
संकेि वतगवकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ अनसुार वजेट िर्ार िथा कार्ावतवर्न दवैु गरेको छैन जसले चाल ुप्रकृतिका 
काम पूँजीगिमा िथा पूजँीगि कार्वलाइ चाल ुखचव न्शर्वकमा राखी खचव गरेको पाइर्ो।  

पातलकाले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतमक गरी आर् र व्र्र्को वास्िष्टवक न्स्थति 
देन्खने गरी लेखांकन गनुवपदवछ। 

 

 

2.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक तनर्तरण 
प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगनुवपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वतममा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्जम 
रहेका छन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आमारभिु िथर्ांक संकलन, 
अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुवपनेमा सो गरेको पाईएन । 
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 पातलकाले २०७६।७७ को अवतममा भएको आफ्नो आतथवक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोन्जम ढाँचामा 
वाष्टर्वक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथवक वर्वमा खचव हनु नसकी बाँकी रहेको 
रकम आतथवक वर्वको अतिमा स्थानीर् िहको संन्चि कोर्मा ट्रातसफर गनुवपनेमा आतथवक वर्व समाि भए पश्चाि ्
पतन पातलकाले सन्ञ्चि कोर्मा रकम ट्रातसफर गरेको पाइएन। 

 पातलकाले कार्वक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन।साथै पातलकाबाट र्स वर्व संचातलि कार्वक्रम 
िथा र्ोजनाको कार्ावतर्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्वक कार्वक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन। 

 कार्ावलर्को शे्रस्िा र वैंक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतममा वैंक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण िर्ार 
नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतममा र्ष्टकन गनव सष्टकएन । 

 राजस्व संकलन सम्बतममा सचुना प्रतबतमको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैंष्टकङ्ग प्रणाली माफव ि गने गरेको 
देन्खएन। 

 अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन खचव संरचना िर्ार गनुवपनेमा 
पातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खचवको संरचना िर्ार गरेको पाईएन । 

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पातलकाले आफ्नो अतमकारक्षेरतभरका ष्टवर्र्मा 
स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग आवतमक, वाष्टर्वक, रणनीतिगि ष्टवर्र् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघवकालीन 
ष्टवकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ावतवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन। 

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

 ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-२०३०) लाई कार्ावतवर्न गने सतदभवमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोष्टक मलु्र्ाङ्कन गने कार्व भएको देन्खएन। 

 पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अध्र्ावतमक नगरी वडा कार्ावलर् िथा 
ष्टवतभन्न व्र्न्क्त िथा संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईर्ो। 

 वडा कार्ावलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा अध्र्ावतमक 
गरेको पाईएन। 

 न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममवि िथा तललाम गनुव पनेमा गरेको 
पाईएन। 

 मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानकारी 
सम्वन्तमि आतिररक राजस्व कार्ावलर्लाई नददई आतथवक वर्वको अतिमा मार ददएको िथा इ–टीतडएस गरेको 
पाइएन। 

 कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुेको वा नपगुेको जाँच गरी रतसद ष्टवल भपावइहरुमा तसलतसलेवार नम्वर रान्ख 
कार्ावलर् प्रमखुले िोकेको कमवचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि 
गनुवपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन। 

 साववजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाष्टर्वक खररद र्ोजना िर्ार 
गनुवपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

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

 स्थानीर् िहले तनमावण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफव ि कार्व गराएकोमा तनमावण कार्वमा प्रर्ोग हनुे 
सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन। 

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

 साववजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्व कार्वसम्पन्न भएका आर्ोजना िथा 
कार्वक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुवपनेमा गरेको पाईएन। 

 संस्था दिाव ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमावण कार्व गनव सम्झौिा गठन 
गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि हनु ेगरी दिाव गरेको पाइएन। 

 पातलकाले आर्ोजना कार्वक्रम छनौट गदाव उपभोक्ता सतमतिको िफव बाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा 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 
कार्वसम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साववजतनक सनुवुाई र साववजतनक 
परीक्षणलाई अतनवार्व गनुव गराउन ुपनेमा अतमकांशिाः र्ोजनामा सोको पालना भएको पाईएन। 

 वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघवकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई 
मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कार्वर्ोजना िर्ार गरेको पाईएन । 

 पातलकाको ष्टवकास तनमावण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतमकिफव  र प्रशासतनकिफव  समेि ४४ 
कमवचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: ३० पदपूिी भएको १४ दरवतदी ररक्त रहेकोले कार्ावलर् 
सञ्चालनमा कमवचारीको अभाव रहेको पाईर्ो। 

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि सेवाहरुको 
कार्ावतवर्न न्स्थिी अनगुमन गनव अनगुमन संर्तर िर् गरेको पाईएन। 

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

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, 
उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमकीकरण गनुवपने व्र्वस्था अनसुार र्ोजना िजुवमा िथा 
कार्वतवर्न गरेको पाइएन। 

 फोहोरमैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्र्वस्थापन गरी गाउँ िथा नगर सफा राख्न े
न्जम्मेवारी स्थानीर् िहको हनुे उल्लेख भएकोमा पातलकाले फोहोरमैला व्र्वस्थापन गनव ददघवकातलन र्ोजना 
वनाई कार्ावतवर्न गरेको पाइएन। 

 सामान्जक सरुक्षा तनर्मावली २०७६ को तनर्म २३(१) मा स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरतभर ष्टविरण गररएको 
सामान्जक सरुक्षा भत्ताको चौमातसक िथा बाष्टर्वक प्रतिवेदन अनसूुची ६ बमोन्जमको ढाँचामा िर्ार गरी ष्टवभाग 
िथा प्रदेशको सामान्जक सरुक्षा सम्बतमी ष्टवर्र् हेने तनकार्मा पठाउन ुपनेमा पातलकाले समर्मा प्रतिवेदन गने 
कार्व गरेको पाइएन। 

 सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सञ्चालन कार्वष्टवमी २०७५ अनसुार सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण वैंष्टकङ्ग 
प्रणालीअनसुार गनुवपनेमा पातलकाले हालसम्म पतन वैंष्टकङ्ग प्रणातलवाट सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गरेको 
छैन। 

 सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम संञ्चालन कार्वष्टवतम, २०७५ दफा ३३ (क) मा आगामी आतथवक वर्वमा भत्ता प्राि 
गनेहरुको ष्टववरण सम्बन्तमि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आमारमा स्थातनर् िहको सभामा पेश गनुवपनेमा 
नगरेको साथै पातलकावाट पठाएको रकम लाभग्राहीको खािामा बैंकले १५ ददनतभर जम्मा गरी प्रत्रे्क खािामा 
जम्मा भएको रकम देन्खने ष्टववरण सष्टहिको (Reverse Feed) ष्टववरण पेश गनुवपने ब्र्वस्था रहेकोमा 
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गाउँपातलकामा उक्त शिवअनसुार वैकवाट चौमातसक रुपमा जम्मा भएको ष्टववरण प्राि भएको देन्खएन। 

 गाउँपातलका र अतिगविका वडाको स्वातमत्वमा रहेको भवन, जग्गा, सवारी सामन, फतनवचर िथा ष्टवद्यतुिर् सामान 
लगार्िका सम्पत्तीको मलु्र्ाङकन समेि देन्खने गरी अतभलेख अद्याबतमक गनुवपनेमा सो गरेको पाइएन। 

िसथव पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई ऐन िथा तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था बमोन्जम प्रभावकारी र 
ष्टवश्वसनीर् बनाई सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफव  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ। 

3.  बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् िहले आगामी 
आतथवक वर्वको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्वपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश 
भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुवपने व्र्वस्था छ।सोही ऐनको दफा ७३ मा 
सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतमकृिलाई बजेट खचव गने 
अन्खिर्ारी प्रदान गनुवपने व्र्वस्था छ।र्स स्थानीर् िहमा रु.३१ करोड ८१ लाख ५१ हजारको बजेट सभा समक्ष 
पेश गरेकोमा २०७६।३।१० मा पाररि भएको छ।बजेट पाररि पश्चाि गाउँपातलका अध्र्क्षले ७ ददनतभर प्रमखु 
प्रशासकीर् अतमकृिलाई बजेट खचव गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुवपने व्र्स्था भएिा पतन सोअनसुार गरको पाइएन।  

 

4.  चौमातसक पूजँीगि खचव - आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम स्वीकृि भएको 
कार्वक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुवपने र चौमातसक लक्ष्र् िथा कार्वक्रम 
बमोन्जम कार्वसम्पादन सम्पन्न गरी कर्वक्रम कार्ावतवर्न गनुवपने व्र्वस्था छ।कार्ावलर्ले उपलव्म गराएको ष्टववरण 
अनसुार चौमातसक पून्जगि खचवको न्स्थति देहार् बमोन्जम छ। र्सरी आतथवक वर्वको अतत्र्तिर मार अतमक खचव 
गरी र्ोजना सञ्चालन गदाव सञ्चातलि कार्वक्रम िथा तनतमवि संरचनाको गणुस्िर िथा ददगोपनामा समेि प्रभाव पनव 
सक्छ।त्र्सैले पातलकाले तनमावरीि समर्तभर कार्व सम्पादन गनुवपदवछ। 

 

 पूजँीगि खचव 
शीर्वक 

कुल खचव 
चौमातसक खचव 

आर्ाढ मष्टहनाको 
मार खचव प्रथम 

चौमातसक 
दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक 

समानीकरण 
पुजँीगि 

७२९४६३२६ ० ४३२५०६९ ६८६२१२५७ ६०७७४३६६ 

खचवको प्रतिशि १०० ० ५.९३ ९४.०७ ८३.३१ 

 
 

5.  अनगुमन िथा भ्रमण खचवाः भ्रमण खचव तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातमकारी वा कमवचारीले 
भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अनसूुची ६ को ढाँचामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई ष्टवश्वसनीर् वनाउन आवस्र्किा 
अनसुार आतिरीक तनर्तरण प्रणालीको थप व्र्वस्था गनुवपने उल्लेख छ।तनर्म १९ मा न्जल्लातभरको ठाउँको दरुीको 
ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ।कार्ावलर्ले र्स वर्व ष्टवर्र्गि न्शर्वक िथा कन्तटतजेतसी वाहेक चालू खचव न्शर्वकवाट रु. 
१६ लाख २१ हजार खचव लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्र्, अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अतभलेख, दरुीको 
ष्टववरण, सवारी सामनको ष्टटकट आदद राखेको छैन।जसले गदाव अनगुमन िथा भ्रमणको सष्टह सदपुर्ोग भएको छ भन्ने 
आमार रहेन।र्समा समुार गनुवपने देन्खतछ। 

 

6.  र्ोजना र कार्ावतवर्नाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउँदा 
सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुवपने व्र्वस्था छ । साथै 
र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघवकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूची समेि िर्ार गरी कार्ावतवर्नमा ल्र्ाउन ुपने 
व्र्वस्था छ।कार्ावलर्ले र्ोजना छनौट गदाव ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुप दीघवकालीन प्रकृतिका ठुला र्ोजना छनौट 
नगरी सानासाना र टुके्र र्ोजनामा ठुलो मारामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ।साना िथा टुके्र र्ोजनामा वजेट 
ष्टवतनर्ोजन गदाव ददघवकातलन उपलव्मी नहुँने हुँदा र्स्िा कार्वमा तनर्तरण गरी ठुला र्ोजना छनौटलाई प्राथतमकिामा 
रान्खनपुदवछ ।र्स वर्व उपभोक्ता सतमतिमाफव ि भएका कामका र्ोजनाहरु देहार्अनसुार छन:्  
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क्र. सं. वििरण योजना संख्या रकम 

१ रु १ लाख भतदा कमको र्ोजना 37 3440000 

२ रु एक लाख एक देन्ख पाँच लाख सम्मका र्ोजना 87 28013000 

३ रु ५ लाख देन्ख १० लाख सम्मका र्ोजना 35 29900000 

४ दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मा र्ोजना 21 48800000 

५ ५० लाख भतदा मातथका र्ोजनाहरु 2 23000000 

   जम्मा 182 133153000  
7.  सेवा प्रवाहाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाउँपातलका िथा वडा कार्ावलर्को काम, 

किवव्र् र अतमकारको व्र्वस्था छ।गाउँपातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार र्स वर्व जतम र मतृ्र् ुदिाव ७१८,नािा 
प्रमान्णि १९१, घरवाटो तसफाररस २०७, नागररकिा तसफाररस ३८९, अतर् १८८७ वटा दिाव गरेको 
पाइर्ो।अतर्मा १८८७ वटा देखाइएकोमा अतर् कुन ++–कुनमा हो भनी र्ष्टकन हनु सकेन।पातलकाले पन्िकरण दिाव 
िथा तसफाररस सम्वतममा अतभलेख राखेको छैन।पातलकाले ऐन वमोन्जम सोको अतभलेख व्र्वन्स्थि गनुवपदवछ। 

 

8.  क्षरेगि बजेट र खचव- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक बजेट 
ष्टवतनर्ोजन गरी खचव गनुवपने हतुछ।र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट खचवको न्स्थतिको न्शर्वकगि 
ष्टववरण पेश नभएकोले क्षेरगि वजेट खचवको न्शर्वकगि अवस्था एष्टकन गनव सष्टकएन।खचवको न्शर्वकगि ष्टववरण 
िर्ार गनेिफव  ध्र्ान ददनपुदवछ। 

 

 मखुर् क्षेर  वाष्टर्वक वजेट खचव रकम कुल खचव मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथवक ष्टवकास 31426000 18487792 7.83 

सामान्जक क्षेर  209743000 148437190 62.92 

पूवावमार ष्टवकास क्षेर 78955000 29416357 12.47 

सशुासन िथा अतिरसम्बन्तमि क्षेर 6062000 4715728 1.99 

कार्व सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचव 42537000 34836382 14.79 

जम्मा 368723000 235893449 100  

 

9.  खचव तबश्लरे्णाः पातलकाले र्सबर्व कुल आन्तिरक आर्बाट रु १ करोड १२ लाख ९६ हजार,  राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु २५ करोड १२ लाख ५९ हजार समेि रु  २६ करोड २५ लाख ५५ हजार आम्दानी भएकोमा चाल ु
िफव  रु १५ करोड ९० लाख १२ हजार र पूनँ्जगि िफव  रु ७ करोड ६८ लाख ८१ हजार समेि रु२३  करोड 
५८ लाख ९३ हजार खचव भएको छ।खचव मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्सा ४.७८ प्रतिशि रहेको छ।र्सबर्व 
पदातमकारी सतुबमामा रु ५४लाख खचव भएको छ जनु आतिररक आर्को ४७.८० प्रतिशि रहेको छ।पातलकालाई 
प्राि भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६७.४१ प्रतिशि चाल ुर ३२.५९ प्रतिशि मार पूनँ्जगि 
तनमावणमा खचव भएको देन्खतछ।र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमावण प्रर्ोजनमा तर्नु खचव गरेको प्रशासतनक 
प्रर्ोजनमा बढी खचव भएको देन्खतछ।पातलकाले आतिररक आर् वषृ्टर्द् गरी प्रशासतनक खचव तनर्तरण गदै प्राि अनदुान 
र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतमकरुपमा तबकास तनमावण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदवछ। 

 

10.  जग्गा उपर्ोग मापदण्डाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ वमोन्जम स्थातनर् िहले भ ुजोन्खम 
संवेदनन्शलिाका आमारमा जग्गाको उपर्ोग सम्वन्तम मापदण्ड िोक्नपुने र त्र्स्िो मापदण्डको अतमनमा रही िोकेको 
क्षेरमा मार भवन तनमावण गनव स्वीकृिी ददन सक्ने व्र्वस्था छ।र्स गाउँपातलकाले जग्गाको उपर्ोग सम्वतमी 
मापदण्ड वनाई लाग ु गरेको देन्खएन।स्थानीर् िहले आफ्नो सवै क्षेर वा कुनै क्षेर िोकी त्र्स्िो क्षेरमा वन्ने 
भवनहरुको लातग जग्गा िथा भवनको प्रकृिी, समान ढाँचाको नमनुा नक्सा िर्ार गनव र सेवाग्राहीको लातग आफ्ना 
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प्राष्टवतमक कमवचारीवाट नक्सा िर्ार गराई तनाःशलु्क उपालव्म गराउने व्र्वस्था रहकोमा कार्ावतवर्न भएको 
देन्खएन।जग्गाको उपर्ोग सम्वतमी मापदण्ड िोकी जग्गा िथा भवनको प्रकृिी वमोन्जम नक्सा िर्ार िथा 
स्वीकृतिको व्र्वस्था अपनाउन ुपदवछ । 

11.  आतिररक आर्िफव  M स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा पातलकाको ष्टवन्त्तर् अतमकार क्षेरको  
व्र्वस्था रहेको छ।िथा आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९,१०,१५ बमोन्जम दैतनक िथा बाष्टर्वक 
रुपमा प्राि भएको आर् स्पि देन्खने गरी शे्रस्िा राख्नपुने व्र्वस्था भएकोमा नमनुा छनौटका आमारमा लेखापरीक्षण 
गदाव रतसद तनर्तरण खािा राख्नपुनेमा नरहेको, वडा कार्वलर्हरुमा पठाएका र ष्टफिाव आएका रतसदको अद्यावतमक 
शे्रस्िा नरहेको, रतसदको तसलतसलेवार नम्वर अनसुार उठाएको आर् र बैंक दान्खलाको रकम नतभडेको हुँदा र्ो वर्व 
घरबाटो तसफाररस दस्िरु, सम्पन्त्तकर, मालपोि रन्जिेशन शलु्क िथा अतर् आर्वापि हनुपुने वास्िष्टवक आम्दानी 
एष्टकन गनव सष्टकएन।र्ो वर्व पातलकाले ढंुगा तगटी वालवुा र ष्टवष्टवम तसफाररस दस्िरुमा आतिररक आर्वापि रु=१ 
करोड १२ लाख ९६ हजार आम्दानी देन्खएको छ।पातलकाले आवश्र्क म +=ले=प=फा=न= हरु र शे्रस्िा अद्यावतमक गरी 
आतिररक आर्लाई पारदशी गने गराउन ेर आर्को उन्चि अतभलेखांकन िथा पररचालन गनेिफव  ध्र्ान ददनपुदवछ। 

 

12.  आतिररक आर्को ष्टवश्लरे्णाः पातलकाले उपलव्म गराएको एष्टककृि ष्टवन्त्तर् ष्टववरण अनसुार र्स आतथवक वर्वमा 
पातलकाले रु १ करोड १२ लाख ९६ हजार वास्िष्टवक आतिररक आर् प्राि गरेकोमा सरुको ष्टवन्त्तर् ष्टववरणको 
अनसुचुी ११ मा प्राि भएको आतिररक राजस्व रु४ करोड ९५ लाख २६ हजार देखाएको छ।सरुले देखाएको 
ष्टवन्त्तर् ष्टववरणमा पातलकाको आतथवक ऐनमा समावेश गररएका आतिररक आर् िफव का न्शर्वकहरुवाट के कति राजस्व 
प्राि भएको हो सो समेि एष्टकन नभएकोले पातलकाको एष्टककृि आर् व्र्र् ष्टववरण र सरुको अनसुचुी ११ मा  
फरक परेको रकम रु ३ करोड ८२ लाख ३० हजारको सम्वतममा स्पि गनुवपने देन्खतछ। 

 

13.  मू=अ= कर रकम असलु नभएकोाः मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १५ को (३) मा नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार, स्थानीर् िह वा नेपालन्स्थि संघ सस्था वा तनर्ोग वा मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर नलाग्ने वस्ि ु िथा सेवाको 
कारोवार गने साववजतनक सस्थानले मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर लाग्ने वस्ि ुिथा सेवा ष्टवष्टक्र गदाव कर असलु गनुवपने व्र्वस्था 
रहेको छ।पातलकाले र्स वर्व कातलगण्डकी नदद ष्टकनारका ष्टवतभन्न घाटहरुको ढंुगा तगटी वालवुाको ष्टवष्टक्र गने 
सम्वतममा तमिी २०७६ मंतसर ३ गिे र पौर् ३ गिे कार्वपातलकावाट तनणवर् गरी रु=१०३६७८७९।०० शलु्क 
तलने गरी ष्टवना प्रतिष्पमाव इ=के=के= इतरास्ट्रक्चर तलतमटेडलाई ढंुगा तगटी वालवुा प्रर्ोग गनव न्स्वकृिी ददएको 
छ।र्सरी  कार्वपातलकावाट भएको तनणवर्मा उक्त ष्टवष्टक्र पररमाणवारे स्पि उल्लेख नभएको िथा लेखापरीक्षणको 
क्रममा प्रारन्म्भक वािावरण प्रभाव मलु्र्ाकंन प्रतिवेदन माग गदाव उपलव्म नभएकोले के कति पररमाणमा ष्टवष्टक्र गनव 
तमल्ने र सोको अनगुमन पतन पातलकावाट नभएकोले कति पररमाणमा उत्खनन भएको हो सो सम्वतममा एष्टकन गनव 
सष्टकएन।पातलकामा प्राि भएको रकम  रु=१०३६७८७९।०० मा मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि समावेश नभएकोले 
प्राि रकमको १३ प्रतिशिले हनु आउने रु१३४७८२४।०० सम्वन्तमि तनमावण व्र्वसार्ीवाट असलु गरी राजस्व 
खािामा दान्खल गनुवपने रु= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1347824 

14.  कोतभड–१९ िफव ाः  

 आ=व २०७६।७७ को अर्ाढ मसातिसम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनर्तरणको लातग भएको आम्दानी िथा 
खचवको ष्टववरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

 

 आम्दfनी स्रोि रकम रु खचव न्शर्वक  रकम रु 

स्थानीर् िहको आफ्नै वजेटवाट  8028462 राहि ष्टविरण 2069299 
संघीर् कोतभड कोर्वाट 456095 क्वारेतटाइन तनमावण िथा व्र्वस्थापन 2269273 
प्रदेश कोतभड कोर्वाट 500000 और्मी एवं स्वास्थर् उपकरण िथा सामाग्री खररद 819623 
अतर् स्रोिवाट 250000 आइसोलेशन केतर तनमावण 194172 

 

 

 

 

 



 
 

8 

 

प्रदेश सन्ञ्चि कोर्वाट 350000 जनशन्क्त पररचालन  1930000 

 0 स्वास्थर् पवुावमार तनमावण 1000000 

 0 वाँकी 1302190 

जम्मा 9584557 जम्मा 9584557 
र्स सम्वतममा तनम्नानसुार देन्खएको छ। 

 पातलकाले राहाि ष्टविरण गनव खररद गरेका खाद्यान्न सामाग्री िथा और्मी एवम ्स्वास्थर् उपकरण  ष्टवना 
प्रतिष्पमाव तसमै खररद गरेको पाइर्ो। 

 क्वारेतटाइन िथा आइसोलेसन केतरमा खररद गरीएका सम्पणुव सामाग्री हालसम्म पतन पातलकाको 
कार्ावलर्मा आइनपगुेकोले कार्ावलर्मा ल्र्ाई उन्चि व्र्वस्थापन गनुवपने देन्खतछ। 

 साववजतनक खररद तनर्मावली अनसुार अमानिवाट कार्व गराउदाँ रु१ लाख सम्मको कार्व एकपटकमा 
गराउन सष्टकने भएिा पतन पातलकाले वाष्टहरवाट तभतरने मातनसहरुको व्र्स्थापन गनव अमानिवाट भकु्तानी 
ददने गरी जनशक्ती पररचालन गरी  रु१९३००००।०० खचव लेखेको छ।पातलकाले काननुी 
व्र्वस्थावमोन्जम कार्वसम्पादन गनेिफव  ध्र्ान ददनपुदवछ। 

 

 

14.1.  भरपाई वेगरको खचवाः 93।२०७७।०2।15 दैतनक ज्र्ालादारीमा काम गने श्रतमक र असहार्लाई ष्टविरण गररने 
राहि सम्वतमी मापदण्ड, २०७६ मा पररवार संखर्ाको आमारमा चामल िेल दाल िथा लगाएिका नून खाद्यान्न 
ष्टविरण गनुवपने व्र्वस्था गरेको छ।पातलकाले वडा हरुमा राहि ष्टविरण गनवको लातग प्रतिबोरा रु.1400 का दरले 
1300 बोरा चामल,सनफ्लावर िेल प्रति पाकेट रु.72 का दरले 1300 पाकेट ,मसरुोदाल प्रति केन्ज रु.118 
का दरले 1300 केन्ज र आर्ोननु प्रति केन्ज रु.20 का दरले 1300 पाकेट खररद गरी सोही बमोन्जम खचव 
गरेकोमा ष्टविरणको भरपाई परीक्षण गदाव जम्मा 1268 वोरा चामल,1268 पाकेट सनफ्लावर िेल,१२६८ केजी 
मसरुो दाल र 1268 पाकेट ननु मार ष्टविरण गरेको पाइर्ो ।बाँकी 32 वोरा चामल,32 पाकेट सनफ्लावर िेल 
र 32 प्र्ाकेट ननुको भरपाई नभएकोले रु47744 राहि ष्टविरकबाट असूल गरी संन्चि कोर्मा दान्खला गनुवपने 
रु== 
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15.  सामान्जक सरुक्षािफव ाः  

15.1. भत्ता ष्टविरणाः सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सञ्चालन कार्ावष्टवमी २०७५ को पररच्छेद ७ मा र्स कार्ावष्टवमीमा अतर्र 
जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएिा पतन मतरालर्को न्स्वकृिी वेगर हािहािै नगद ष्टविरण पाइने छैन भनी वैक माफव ि 
भत्ता ष्टविरण गने सम्वतममा ष्टवष्टवम व्र्वस्था गरेको छ।पातलकाले र्ो वर्व ६ वटा वडा कार्ावलर्मा भत्ता रकम नगदै 
ष्टविरण गरेको देन्खर्ो।र्सरी नगदै ष्टविरण गदाव तनदेन्शकाको उपरोक्त प्रावमान वमोन्जम मतरालर्को न्स्वकृिी 
तलएको छैन ।र्स सम्वतममा सम्वतमीि तनकार्ले ध्र्ान ददनपुदवछ। 

 

15.2.  एम.आई.एस.मा नभएकालाई भत्ता ष्टविरणाःसामान्जक सरुक्षा संचालन कार्वष्टवतम,२०७५ को दफा ८ मा आगामी आ.व 
भत्ता पाउने प्रर्ोजनको लातग एम.आई.एस प्रणालीबाट इतट्री गने अन्तिम तमति जेष्ठ नागररकको हकमा चाल ुआ.व 
को माघ १५ गिेसम्म,अतर् लाभग्रष्टहको हकमा तनवेदन प्राि भएकै चौमातसकमा नाम दिाव िथा नष्टवकरण गनुवपने 
व्र्वस्था रहेको र एम.आई.एस प्रणातलमा दिाव भएका लाभग्राहीहरुलाई मार सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुवपनेमा 
पातलकाले देहार्वमोन्जमका वडाहरुमा एम.आइ.एस प्रणालीमा इतट्री नभएका लाभग्राहीहरुलाइ भत्ता ष्टविरण गरेको 
पाइर्ो। एम.आइ.एस प्रणालीमा इतट्री नभएका व्र्न्क्तहरुलाइ भपावइको पछुारमा नाम थप गरी कार्वष्टवतम ष्टवपरीि भत्ता 
ष्टविरण गने ष्टविरकबाट असूल गरी संघीर् सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला गनुवपने रु= 

तस नं वडा 
नम्बर 

प्रकार लाभग्राष्टहको नाम थर जतम तमति भकु्तातन तलएको 
चौमातसक  

भकु्तातन भएको 
रकम  

1.  3 जेष्ठ नागररक अतर् मतिप्रसाद शे्रष्ठ 2005।1।21 पष्टहलो 12000 

2.  3 जेष्ठ नागररक अतर् खैसरा कान ुमगर 2005।11।28 पष्टहलो 12000 
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3.  3 जेष्ठ नागररक अतर्  प्रमे बहादरु ददस्वा 
मगर 

2005  पष्टहलो 12000 

4.  3 जेष्ठ नागररक अतर् जंग बहादरु गाहा 
मगर 

2005 पष्टहलो 12000 

5.  3 जेष्ठ नागररक अतर् हर्व बहादरु पलुामी 2005 पष्टहलो 12000 

6.  3 जेष्ठ नागररक दतलि ष्टटकाराम दन्जव 2015।1।17 पष्टहलो 8000 

7.  3 दतलि बालबातलका पोर्ण सतुमना ष्टवक 2075।8।25 पहीलो 1600 

8.  3 दतलि बालबातलका पोर्ण  इस्मति पररर्ार 2073।4।12 पष्टहलो 1600 

9.  3 दतलि बालबातलका पोर्ण अमिृा ष्टवश्वकमाव 2075।1।11 पष्टहलो 1600 

10.  3 दतलि बालबातलका पोर्ण सनु्स्मिा पररर्ार 2075।5।28 पष्टहलो 1600 

11.  3 दतलि बालबातलका पोर्ण अष्टववन पररर्ार 2074।9।22 पष्टहलो 1600 

12.  3 दतलि बालबातलका पोर्ण  ददवना दन्जव 2075।2।27 पष्टहलो 1600 

13.  3 दतलि बालबातलका पोर्ण तसमसन सनुार 2074।7।13 पष्टहलो 1600 

14.  3 दतलि बालबातलका पोर्ण सन्तदप ष्टवक 2075।3।12 पष्टहलो 1600 

15.  3 दतलि बालबातलका पोर्ण सागर काष्टकव  2075।11।22 पष्टहलो 1600 

16.  3 दतलि बालबातलका पोर्ण तनजवल ष्टवश्वकमाव 2075।10।18 पष्टहलो 1600 

17.  3 दतलि बालबातलका पोर्ण पसु्माराज साष्टकव  2074।9।5 पष्टहलो 1600 

18.  3 दतलि बालबातलका पोर्ण लन्क्ष्म साष्टकव  2074।9।20 पष्टहलो 1600 

19.  3 एकल मष्टहला शेर कुमारी घतिव 2038।10।27 पष्टहलो 8000 

20.  3 एकल मष्टहला पष्टवरादेष्टव तगरी 1984।2।5 पष्टहलो 12000 

21.  3 एकल मष्टहला अमिृा काष्टकव  2029।5।27 पष्टहलो 8000 

22.  3 एकल मष्टहला न्खमसरावंशी ठकुरी 2010।1।5 पष्टहलो 8000 

23.  3 एकल मष्टहला सतुमरा लङु्गेतल 2012।1।17 पष्टहलो 8000 

24.  2 एकल मष्टहला िारामार्ा तसंजातल - पष्टहलो 8000 

25.  2 एकल मष्टहला िारामा रानामगर - पष्टहलो 8000 

26.  2 एकल मष्टहला मार्ा मश्राङ्गी - पष्टहलो 8000 

27.  2 एकल मष्टहला तगिा नेपातल - पष्टहलो 8000 

28.  2 एकल मष्टहला हेमन्ति पलुातम - पष्टहलो 8000 

29.  2 जेष्ठ नागररक अतर् न्जि बहादरु मग्रािी - पष्टहलो 12000 

30.  2 जेष्ठ नागररक अतर् मान बहादरु रार् - पष्टहलो 12000 

   जम्मा   १९५२००  
15.3.  दोहोरो भत्ता ष्टविरणाः सामान्जक सरुक्षा ऐन 2075 को दफा 13 मा कुनै नागररकले र्स ऐनको दफा ३ बमोन्जम 

एकभतदा बढी प्रकारको सामान्जक सरुक्षा भत्ता पाउने रहेछ भने तनजले रोजेको कुनै एकमार सामान्जक सरुक्षा भत्ता 
पाउनेछ भन्ने व्र्वस्था रहेको छ। तनम्नतलन्खि व्र्न्क्तहरुले िेस्रो चौमातसकमा एकल मष्टहला र ज्रे्ष्ठ नागररक दवैु 
ष्टकतसमको भत्ता वझेुको देन्खतछ।र्सरी दोहोरो भत्ता बझु्ने व्र्न्क्तबाट दोहोरो भत्ता रकम असूल गरर संघीर् संन्ञ्चि 
कोर्मा दान्खदा गनुवपने रु.. 

16000 
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वडा न. नाम थर नागररकिा नम्बर ष्टकतसम जम्मा रकम 

4 होमकुमारी पलुामी मगर 7।5157 एकल मष्टहला 8000 

4 ष्टवभा साष्टकव  7।5798 एकल मष्टहला 8000 

जम्मा 16000 
 

15.4.  बाकंी रकम दान्खला नभएकोाः  सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सञ्चालन कार्वष्टवतम २०७५ को दफा १६ मा स्थानीर् 
िहले सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रमको रकम वडा कार्ावलर्माफव ि प्रथम चौमातसकको रकम असोज १ गिेबाट दोस्रो 
हिातभर दोस्रो चौमातसक माघ १ गिेबाट दोस्रो हिातभर र िेस्रो चौमातसक जेठ १ गिेबाट दोस्रो हिातभर ष्टविरण 
गनुवपने व्र्वस्था छ।सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरणको लागी वडा नं.3मा र्म बहादरु झेतड मगरले 
रु3132000।०० पेश्की तलएकोमा रु= ३१00200।०० मारको भत्ता ष्टविरण गरी ष्टविरण भरपाई पेश गरी 
पेश्की फछौट गरेको देन्खतछ।बांकी रु31800।०० ष्टफिाव गरी बैङक दान्खला गनुवपनेमा रु.30200 मार 
दान्खला गरेकाले बांष्टक रु1600।०० असलु गरी संघीर् संन्चि कोर्मा दान्खला गनुवपने रु-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600 

15.5.  भत्ता रकम ष्टविरण सम्बन्तम व्र्वस्थााः सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सञ् चालन कार्वष्टवतम २०७५ को पररच्छेद ४, दफा 
१६ मा स्थानीर् िहले सम्बन्तमि वडा कार्ावलर् माफव ि प्रथम चौमातसक असोजको १ गिेबाट दोश्रो हप् िा तभर, 
दोश्रो चौमातसक माघको १ गिेबाट दोश्रो हप् िातभर र िेश्रो चौमातसक जेठको १ गिेबाट दोश्रो हप् िातभर ष्टविरण 
गनुवपने  व्र्वस्था रहेकोमा कार्वष्टवतमको पालना भएको पाईएन।जसबाट पाउनपुने लाभग्राष्टहले समर्मै भत्ता नपाएकोले 
कार्वष्टवतमको पालना गनुवपने िफव  कार्ावलर्को ध्र्ान जानपुने देन्खतछ। 

 

15.6.  एउटै नागररकिा नम्बरवाट दोहोरो भकु्तानीाः सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम संचालन कार्वष्टवतम,२०७५ को दफा १९ मा 
ष्टवभागले स्थानीर् िहका सामान्जक सरुक्षा सम्बतमी सूचनालाई व्र्वन्स्थि गनव, स्थानीर् िह,ष्टवभाग र बैंक\ष्टवन्त्तर् 
संस्था बीच प्रणातलगि सम्बतम स्थापना गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता  ष्टविरणलाई प्रभावकारी र पारदशी बनाउन 
केन्तरकृि व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली कार्ावतवर्नमा ल्र्ाएको छ। उक्त प्रणालीमा लाभग्राहीको ष्टववरण प्रष्टवष्टि गरी 
अद्यावतमक गने न्जम्मेवारी सम्बन्तमि स्थानीर् िहको हतुछ।पातलकावाट िपन्शलको व्र्न्क्तहरूलाई दोहोरो नागररकिा 
नम्वर उल्लेख गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता भकु्तानी गररएको छ। नागररकिा नम्बर दोहोरो उल्लेख गरी भत्ता ष्टविरण 
गररएकोले वास्िष्टवक लाभग्राही पष्टहचान हनु सकेन। पातलकाले  दोहोरो नागररकिा नम्बर को सम्वतममा वास्िष्टवक 
लाभग्राही पष्टहचान गरर वास्िष्टवक लाभग्राष्टह बाहेकको लाइ भत्ता ष्टविरण भएको भए एष्टकन गरर असूल गनुवपदवछ। 

तस.न.  भकु्तानी पाउने  वडा 
नं 

भत्ताको प्रकार  ना.प्र.नं. प्रति 
चौमातसक  

जम्मा रकम 

१ ष्टवष्णमुार्ा मश्राङगी 2 एकल मष्टहला  233।1539 8000 8000 

२ मनसरा आलेमगर 2 ज्रे्ष्ठ नागररक  233।1539 12000 12000 
३ बखृमार्ा पलुामी मगर 2 ज्रे्ष्ठ नागररक  393।2049 12000 12000 
४ कणव बहादरु गरौजा मगर 2 ज्रे्ष्ठ नागररक  393।2049 12000 12000 
५ ष्टवतनसरा सनुारी मगर 2 आंन्शक अपाङ्ग 363003।231 8000 8000 
६ मनमार्ा मश्राङगी मगर 2 आंन्शक अपाङ्ग 363003।231 8000 8000 
7 सरुमा राना 4 ज्रे्ष्ठ नागररक  341 12000 12000 
8 चतनसरा घतिव 4 ज्रे्ष्ठ नागररक  341 12000 12000 
9 टोल बहादरु अस्लामी 4 पणुव अपाङ्ग 341 12000 12000 
10 लालमति सारु 4 ज्रे्ष्ठ नागररक  7।5352 12000 12000 
11 मोतिसरा गोदामी 4 ज्रे्ष्ठ नागररक  7।5352 12000 12000 
12 फोतमसरा राना 4 एकल मष्टहला 362012 8000 8000 
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13 नै मार्ा सोति 4 एकल मष्टहला 362012 8000 8000 
14 झपट साष्टकव  4 ज्रे्ष्ठ नागररक दतलि 7।5848 8000 8000 
15 तलला कामी 4 ज्र्ष्ठ नागररक दतलि 7।5848 8000 8000 
     जम्मा १५२००० 

 

15.7.  नागररकिा नम्बर उल्लेख नगरी भकु्तानीाः पातलकाले िपन्शलको व्र्न्क्तहरूलाई नागररकिा नम्वर उल्लेख नगरी 
सामान्जक सरुक्षा भत्ता भकु्तानी गररएको छ। नागररकिा नम्बर उल्लेख नगरी भत्ता ष्टविरण गररएकोले वास्िष्टवक 
लाभग्राही पष्टहचान हनु सकेन।केष्टह उदाहरण देहार्अनसुार रहेका छन।्  

तस.न.  भकु्तानी पाउने  वडा नं भत्ताको प्रकार  ना.प्र.नं. प्रति चौमातसक  जम्मा रकम 

१  पनृ्थव मार्ा तसनारी 2 एकल मष्टहला ० 8००० 8000 

२ ददलमार्ा झेडी मगर 2 एकल मष्टहला ० 8००० 8000  

 

 समानीकरण चालाुः  

16.  खाना िथा ष्टवष्टवम खचव – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आतिररक आर्को पररतमतभर रही औन्चत्र्िाको आमारमा ष्टवष्टवम खचव गनुवपने व्र्वस्था छ।गाउँपातलकाले र्ो वर्व 
खाना िथा ष्टवष्टवममा रु १३ लाख ४८ हजार खचव गरेको छ ।र्स्िो खचवमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुवपदवछ। 

 

17.  पदातमकारीलाई बढी िलब भकु्तनीाः २०३।२०७७।०३।३१ गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीर् िहका 
पदातमकारी िथा सदस्र्को सषु्टवमा सम्वतमी ऐन, २०७४ र २०७७ अनसुार स्थानीर् िहमा तनवावन्चि एवम ्मनोतनि 
पदातमकारीले मातसक रुपमा १२ मष्टहनाको सषु्टवमा िथा १ मष्टहनाको पाररश्रतमक िथा सषु्टवमा वरावरको रकम  
चाडपवव खचव पाउने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले भौ नं २।०७६।०६।०९ वाट श्रावण र भदौ मष्टहनाको, भौ नं 
८।०७६।०६।१० वाट चाडपवव खचव र भौ नं १२।०७६।०७।०१ वाट आन्श्वन मष्टहनाको पाररश्रतमक भकु्तानी 
गरेकोमा भौ नं २०३।०७७।०३।३१ वाट वाँकी भनी १० मष्टहनाको पाररश्रतमक िथा सषु्टवमा भकु्तानी गरेकोले 
वढी भकु्तानी भएको देहार्वमोन्जम १ मष्टहना वरावरको सषु्टवमाको रकम सम्वन्तमि पदातमकारीबाट असूल गरी 
स्थानीर् संन्चि कोर्मा दान्खला गनुवपने रु= 

तस =न= भकु्तानी पाउने पद नाम बढी भकु्तानी रकम 

1.  गा पा अध्र्क्ष 48000 

2.  गा पा उपाध्र्क्ष 39000 

3.  वडाध्र्क्ष (६ जनालाई रु १८००० का दरले) 108000 

4.  कार्वपातलका सदस्र् (६ जनालाई रु १५००० का दरले) 90000 

5.  वडा सदस्र् (१८ जनालाई रु १२००० का दरले) 216000 

 जम्मा  501000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501000 

18.  र्ािार्ाि सषु्टवमा वढी भकु्तानीाः गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवर् सतमिीका 
सदस्र्हरुले पाउने सषु्टवमा सम्वतमी ऐन २०७७ को दफा ४(२) अनसुार पातलकाले पदातमकारीलाई सवारी सामन 
उपलव्म गराएमा अनसुचुीमा उल्लेन्खि र्ािर्ाि सषु्टवमा उपलव्म नहनुे व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले २०७६ कातिवक 
७ गिेवाट लाग ुहनुे गरी ष्टवमला वस्िाकोटीसंग गाडी उपलव्म गराउने सम्झौिा गरी गाउँपातलका अध्र्क्षले प्रर्ोग 
गरेकोमा र अध्र्क्षको सषु्टवमा वापिको रकम भकु्तानीमा अनसुचुीमा उल्लेन्खि दर अनसुार  रु१२००० का दरले ९ 
मष्टहनाको र्ािर्ाि सषु्टवमा पतन ददएको देन्खतछ।र्सरी तनर्म ष्टवपरीि दोहोरो भकु्तानी भएको सषु्टवमा रकम 
सम्वन्तमिवाट असलु गनुवपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

108000 

19.  अनतु्पादक िथा ष्टविरणमखुी खचवाः स्थानीर् शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३(६)मा स्वीकृि वजेट खचव 
गदाव तमिव्र्र्ीिा र प्रभावकारीिा कार्म गनव आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउनपुने उल्लेख छ।पातलकाले साववजतनक 
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श्रोिको उपर्ोग गदाव अतमकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचव गनुवपनेमा समानीकरण चालिुफव को नमनुा छनौटको 
आमारमा केही भौचरहरुको परीक्षण गदाव देहार् बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा रु.४५ लाख ७१ हजार खचव 
गरेको देन्खतछ।पातलकाले र्स्िा ष्टकतसमका खचवमा तनर्तरण गनुवपदवछ। 

गो भौ न र तमति कार्वक्रम िथा भकु्तानी पाउने संस्थाको नाम रकम 

37/076/10/20 तिज तगि कार्वक्रमको खचव भकु्तानी मष्टहला सिाल वतुलङटार ३ लाई  129780 

49/076/11/04 खेलकुद कार्वक्रम वापि गणेश र्वुा क्लवलाई भकु्तानी 400000 

52/076/11/06 तिज तगि कार्वक्रम वापि गाउँ सेवा आमा समहु 46000 

56/076/11/07 भतलवल प्रतिर्ोतगिा वापि लेकवशेी र्वुा क्लवलाई भकु्तानी 100000 

61/076/11/22 वहृि थामवशेी मेला,थामवशेी स्पोटवस क्लव 300000 

101/077/02/21 दोस्रो अध्र्क्षकप खेलकुद प्रतिर्ोतगिा 1105000 

106/077/02/23 खेलकुद कार्वक्रम वापि देउचलुी र्वुा क्लवलाई भकु्तानी 190805 

114/077/02/29 वतुलङ भलार्टार ष्टवकास सतमिी  महोल्सव खचव 1100000 

119/077/03/02 डाँडाझरी महोल्सव डाडँाझेरी गैडाकोट ष्टवकास सतमिी 800000 

147/077/3/19 तडलातसङ सनु्स्लङ मगर तगि छार्ाकँन  100000 

151/077/03/21 अमानी तमतडर्ा प्रा तल वाष्टर्वकोत्सव खचव  200000 

162/077/03/23 नवजागरण दतलि समहु पञ्चवेाजा ष्टविरण  100000 

 जम्मा 4571585 

 

20.  आतथवक सहार्िााः  साववजतनक खचवमा तमिव्र्ष्टर्िा र प्रभावकारीिा कार्म गने सम्वतमी नीतिगि मागवदशवन, २०७५ 
मा सरकारको बाष्टर्वक कार्वक्रममा परेका बाहेक कुनै पतन सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थालाई आतथवक सहार्िा र 
अनदुान नददन,े िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिव, आतथवक सहार्िा िथा और्मी उपचार खचव वापिको 
रकम प्रदान गने, र्स्िो सहार्िा पाउने व्र्न्क्त िथा संस्थाको अतभलेख राखी एउटै व्र्न्क्त वा संस्थालाई दोहोरो 
सहार्िा उपलव्म गराउन नहनुे व्र्वस्था रहेको छ।साथै उपरोक्त व्र्वस्था प्रदेश सरकार िथा स्थानीर् िहका सवै 
कार्ावलर्हरु, सवै पदातमकारी एंव कमवचारीहरुले पालना गनुवपने उक्त मागवदशवनमा उल्लेख छ।पातलकाको ष्टवत्तीर् 
समानीकरण अतर् सस्था सहार्िा न्शर्वकबाट रु=३ लाख ८६ हजार आतथवक सहार्िा ष्टविरण गरेको देन्खर्ो।आतथवक 
सहार्िा ष्टविरण गनुवपवुव पातलकाले आतथवक सहार्िा मापदण्ड एंव कार्वष्टवतम िर्ार नगरेको, ठूलो रकम आतथवक 
सहार्िाको रुपमा व्र्न्क्त िथा संस्थालाई ष्टविरण गने गरेको, आतथवक सहार्िा पाउने व्र्न्क्त िथा संस्थाको लगि 
राख्न ेनगरेको जस्िा अवस्था देन्खर्ो।पातलकाले आतथवक सहार्िा एंव अनतु्पादक चाल ुप्रकृतिका खचवमा कटौिी नगरी 
पूनँ्जगि खचवको ष्टहस्सा बढाउन सक्ने अवस्था छैन।उत्पादनन्शल क्षेरमा लगानी नगरी आतथवक बषृ्टर्द् हातसल गनव 
नसष्टकने भएकोले र्स्िा प्रकृतिका खचवमा कटौिी गनुवका साथै िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिव, आतथवक 
सहार्िा र और्मी उपचार खचव लेख्नपुने देन्खतछ।पातललकाको समातनकरण चाल ु िफव को लेखापरीक्षण छनौटमा 
परेका केही भौचरको परीक्षण गदाव  चाल ुआ= व= मा ष्टवतभन्न व्र्न्क्त िथा संस्थालाई ष्टविरण गरेको आतथवक सहार्िा 
र्स प्रकार छन ्

गो भौ न र तमति आतथवक सहार्िा पाउन ेव्र्न्क्त िथा संस्थाको नाम सहार्िा रकम 

18/076/07/06 देउिी सामदुाष्टर्क लघ ुजलष्टवमिु उपभोक्ता सतमिी 25000 

124/077/03/04 पणुव वहादरु ष्टव क  15000 

177/077/03/05 ष्टवसरा ष्टव क  10000 

131/077/03/08 पदमा न्घतमरे  10000 

133/077/03/09 ष्टटकाराम ष्टवक  10000 

133/077/03/09 कृष्ण वहादर न्घतमरे के्षरी 20000 

133/077/03/09 टेक वहादरु पररर्ार 20000 

133/077/03/09 शेर वहादरु राना मगर  
20000 
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135/077/03/10 हमु वहादरु ष्टवक  
20000 

137/077/03/11 ष्टवतभन्न ११ घर पररवार 
125000 

139/077/03/16 ज्र्ानमार्ा साकी 
15000 

142/07703/16 खर्ाम ष्टव क 
15000 

145/077/03/17 ष्टवपद् व्र्वस्थापान वापि ४ जनालाई 
30000 

145/077/03/23 
ष्टवपद् व्र्वस्थापान वापि ४ जनालाई 

51000 

 जम्मा 386000  
 र्सरी ष्टवतभन्न व्र्न्क्त िथा संस्थालाई सहार्िा प्रदान गदाव तनन्श्चि मापदण्ड एंव कार्वष्टवतम बनाई सोका आमारमा मार 

प्रदान गनेिफव  पातलकाले ध्र्ान ददनपुदवछ। 
 

21.  अतर् कार्ावलर्को खचवाः स्थातनर् िहले खचव गदाव तमिव्र्र्ी िवरले खचव गनुवपदवछ।पातलकाले भौ नं 6/076/06/10 वाट 

प्रहरी चौकी वतुलङटार लाई मौलो पजुा गनव रु १००००।०० भौ नं 076/07/06 र 75/076/12/04 वाट दामोदर 
वस्िाकोटी स्मिृी प्रतिष्ठान नेपाल सस्था स्थापना र वैठक िथा सञ्चालन वापि रु६६१३८।०० गरी जम्मा 
रु७६१३८।०० खचव लेखेको छ।गाँउपातलकाको आफ्नो सम्वन्तमि कार्वलर् वाहेकका अतर् कार्ावलर्मा खचव गनव 
सोही कार्ावलर्वाट वजेट व्र्वस्था हनुे र सोही कार्ावलर्वाट तनर्मानसुार खचव गने भएकोले पातलकामा र्स्िो 
प्रकृिीको खचवले थप व्र्र्भार वढ्दै जाने देन्खतछ।र्स्िो प्रकृिीको खचवमा तनर्तरण गनुवपदवछ। 

 

22.  खचवको ष्टवल भरपाई नभएकोाः११९।०७७।०३।१५ आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६  (३) 
अनसुार  साववजतनक रकम खचव गदाव खचवको तबल भरपाई िथा ररि पगुे नपगुेको जाँच गरी लेखा राख्नपुने व्र्वस्था 
भएकोमा पातलकामा कार्वपातलकावाट तनणवर् गरी देहार्अनसुारको महोत्सव खचवको सोमभनाव गरेको भकु्तानीमा खचवको 
ष्टवल भरपाई नपगुेकोले नपगु ष्टवल रकम वरावरको रकमको ष्टवल पेश गनुवपने अतर्था असूल गनुवपने रु 

गो भौ नं तमिी  भकु्तानी पाउने व्र्क्ती सस्था प्रार्ोजन भकु्तानी  रकम  ष्टवल रकम  नपगु ष्टवल  

119/077/03/02 डाडाँझेरी गैडाकोट ष्टवकास समाज डाडाँझेरी महोत्सव 800000 787043 12957 
114/077/02/29 वतुलङ भलार्टार ष्टवकास सतमिी वतुलङटार महोत्सव 1100000 1022390 77610 

 
 जम्मा 1900000 1809433 90567 

 

 

 

 

    
90567 

23.  गाडीभाडा वढी भकु्तानीाः पातलकाले कार्ावलर् प्रर्ोजनको लागी दैतनक रु ४५००।०० का दरले भाडा र चालकको 
िलव वापि रु१५०००।०० भकु्तानी गने गरी ष्टवमला वस्िाकोटीसंग २०७६ कातिवक ७ गिे सम्झौिा गरी पौर् 
मसातिसम्मको भाडा भकु्तानी गदाव ८३ ददनको रु३७३५००।०० र चालक खचव रु४१५००।०० गरी जम्मा रु 
४१५०००।०० भकु्तानी गनुवपनेमा ४७६५००।०० भकु्तानी गरेकोले वढी भकु्तानी भएको रकम रु 
६१५००।०० मा वहाल कर रु ६१५०।०० कट्टी गरी वाँकी रकम असूल गनुवपने रु 

 

 

 

 

55350 

24.  फरक दर राखी भकु्तानीाः ११८।०७७।०३।०९ साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा तनमावण 
कार्वको लागि अनमुान िर्ार गदाव सम्वन्तमि कार्वको स्वीकृि नम्सव िथा न्जल्ला दररेटको आमारमा दर ष्टवश्लरे्ण 
गनुवपने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले खहरे ठुलो कुलो तनमावण कार्व वापि खहरे ठुलो कुलो तनमावण उपभोक्ता 
सतमिीलाई भकु्तानी गदाव cement masonary wall  1:4 को दर ष्टवश्लरे्ण गदाव रु ८७७०।०० राखी दर ष्टवश्लरे्ण 
गनुवपनेमा रु १००१६।०० राखी दर ष्टवश्लरे्ण गरेको पाइर्ो।र्सरी प्रतिघनतमटर रु१२४६।०० वढी दर ष्टवश्लरे्ण 
गरी कुल १४.३४ घ तम कामको वढी भकु्तानी भएको रकम सम्वतमीि उपभोक्ता सतमिीवाट असूल गनुवपने रु 

 

 

 

 

 

17868 

25.  सफ्टवेर्र खररदाः १६५।०७७।०३।२४ पातलकामा र्ोजना व्र्वस्थापन सफ्टवेर्र प्रणाली जडान गने भनी ररटवनन्जरो 
इतफोसेस प्रा तल लाई रु ४९३३५१।०० भकु्तानी भएकोमा लेखापरीक्षण अवतमसम्म उक्त सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा 
नआएको र सफ्टवेर्रको न्जतसी आम्दानी वाँमेको पतन पाइएन।पातलकामा र्स सम्वतममा सोमपछु गदाव सफ्टवेर्रको 
र्जुर नेम र पासवडव प्राि भएको िर प्रर्ोगमा नल्र्ाइएको जानाकारी प्राि भएकोले पातलकाले उक्त सफ्टवेर्र 

 

 

 

 



 
 

14 

 

र्थान्शघ्र प्रर्ोगमा ल्र्ाई सेवा प्रवाहलाई गणुस्िररर् वनाउनपुदवछ।साथै सफ्टवेर्रको न्जतसी आम्दानी वाँमी सो को 
प्रमाण पेश गनुवपने रु 

493351 

26.  फरक कामको दर राखी भकु्तानीाः १७८।२०७७।०३।२७ साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा 
तनमावण कार्वको लागि अनमुान िर्ार गदाव सम्वन्तमि कार्वको स्वीकृि नम्सव िथा न्जल्ला दररेटको आमारमा दर 
ष्टवश्लरे्ण गनुवपने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले चतुलवोझा गाउँघर न्क्लनीक ममवि कार्वमा माटोको गाह्रोको दर ष्टवश्लरे्ण 
रु ४५६०।०० राखी दर ष्टवश्लरे्ण गनुवपनेमा uncoursed rubble masonary work को दर रु८४७२।०० राखी दर 
ष्टवश्लरे्ण गरेको पाइर्ो।र्सरी माटोको गाह्रोको काम भएकोमा तसमेतटको गाह्रोको काम भनी प्रतिघनतमटर 
रु३९१२।०० का दरले ६.२६ घ तम कामको वढी भकु्तानी भएको रकम असूल गनुवपने रु 

 

 

 

 

 

24489 

27.  बील भरपाई वेगरको खचव २०८।२०७७।०३।३१ आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ३६ )३(  मा 
खचव गदाव साववजतनक तनकार्ले सो खचवलाई प्रमान्णि गने बील भरपाई िथा रीि पगुे नपगुेको जाँच गरी लेखा 
राख्नपुने ब्र्वस्था भएकोमा पातलकाले कार्ावपातलकाको तनणवर्अनसुार मकैको वालीमा ष्टकरा लागेको और्मी उपचार 
गने भनी तर् ुपोखरा कृष्टर् सामाग्री भण्डारवाट रु४५००००।०० को ३००० न्जकेर्र खररद गरेकोमा सोको प्रर्ोग 
एवम ् ष्टविरण भएको कागजाि पेश नभएको िथा उक्त और्मी स्टोरमा समेि नभएकोले खररद गरेको और्मीको 
ष्टविरणको भरपाई पेश गनुवपने रु 

 

 

 

 

 

450000 

 ष्टवत्तीर् समानीकरण पूजँीगिाः  

28.  अतग्रम करकट्टी नगरी भकु्तानीाः१७१।२०७७।०३।३१आर्कर ऐन, २०५८ अनसुार साववजतनक तनकार्ले ५० 
हजारभतदा वढी रकमको भकु्तानी दददाँ भकु्तानी रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशिको दरले अतग्रम कर कट्टी गरी 
भकु्तानी गनुवपने व्र्वस्था भएकोमा कार्ावलर्ले देवकाली गाई भैसीपालक कृर्क समहु लाई रु १० लाख अनदुान 
ददएकोमा अतग्रम आर्कर कट्टी नगरी भकु्तानी गरेकोले १=५ प्रतिशिले हनुे रकम सम्वन्तमि कृर्क समहुवाट असूल 
गनुवपने रु 

 

 

 

15000 

29.  कार्वसम्पन्नमा वढी पररमाणाः १७४।२०७७।०३।३१ स्वातमडाँडा वढुादी हदैु दमौलीखोला मोटरवाटो तनमावण 
उपभोक्ता सतमिीलाई रु ५४१२८२।०० भकु्तानी भएकोमा कार्वसम्पन्न प्रतिवेदनमा ४५cm र ६०cm को ह्यमु 
पाइप २/२ वटा गरी ४ वटा ह्यमु पाइप प्रर्ोग भएको देखाइएकोमा ह्यमु पाइप खररदको ष्टवलमा ६०cm को २ 
वटा ह्यमु पाइप मार खररद गरेको देन्खतछ। र्सरी खररद नभएको पाइपको कार्वसम्पन्न वनाई भकु्तानी भएको २ 
वटा ४५cm को ह्यमु पाइपको (५ तमटरको)  प्रतितमटर रु ५७५३ ले हनुे रकम सम्वन्तमि उपभोक्ता सतमिीवाट 
असूल गनुवपने रु 

 

 

 

 

 

28765 

30.  आनपुातिक कट्टी नगरेकोाः आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान 
भतदा कम काम सम्पन्न भई रतनङ ष्टवल र मलु्र्ाङकन प्रतिवेदन प्राि भएकोमा सोही अनरुुप कार्ावलर्वाट व्र्होररने 
रकमलाई पतन सोही अनपुािमा कम गरी भकु्तानी गररने उल्लेख छ । लेखापरीक्षणको क्रममा नमनुा छनौटको 
आमारमा परीक्षण गदाव र्स वर्व संचातलि तनम्न र्ोजनाको तनम्नानसुार सम्झौिा रकम भतदा घटीको कार्वसम्पन्न 
गरेकोमा कार्ावलर्ले भकु्तानी गदाव घटी कार्वको आनपुातिक कट्टी गरी भकु्तानी गरेको पाईएन । तनर्मावलीको 
व्र्वस्था िथा सम्झौिा ष्टवपरीि उपभोक्ता सतमतिलाई वढी भकु्तानी भएको रु.६६७३३४।०० सम्वन्तमि उपभोक्ता 
सतमतिवाट असूल गनुवपने रु..... 
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गो.भौ.न. र्ोजना / 

कार्वक्रमको नाम  

लागि अनमुान कार्ावलर्को 
अनदुान 

मलु्र्ाङकन  मलु्र्ाङकन 
वमोन्जम 

भकु्तानी हनुपुने 

भकु्तानी वढी भकु्तानी 

१६।०७७।३।२८ भल्टार खोप केतर 
तनमावण उपभोक्ता 

सतमति 

४८४०९९९ ४००००० ३७६०५७ ३०९६८२ ३८०८४५ 71163 
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४८।०७७।२।२ सजृना प्रा ष्टव को 
छानो ममवि 

२२४१८४ २००००० १९५५६८ १७४४६६ १९४००० 19534 

६५।०७७।३।२ सेिी नाग मा ष्टव 
भवन तनमावण 

१८०६७०४ १५००००० १६१७३२८ १३४२७०६ १४५५००० 112294 

९४।०७७।३।२२ हान्त्तगौंडा 
खानेपानी र्ोजना 

१४३०३५९ १०००००० १२५५८९३ ८७७९९५ ९७०००० 92005 

१०६।७७।३।२३ वन ष्टपपल 
लापाखोला 
मोिरवाटो 

३६०२५५ २००००० २४८८२३ १३८१२२ १९४००० 55878 

१२८।७७।३।२७ चलुी वोझा ढल 
तनकास 

७६३३३६ ६००००० ७३७९१० ५८००१४ ६००००० 19986 

१२९।०७७।३।२७ िाले सरु्वघाट 
मोटर वाटो 

६००२३७ ४००००० ४८१८६० ३२१११३ ३८५४८७ 64374 

१५८।०७७।३।२९ वडा कार्ावलर् 
भवन वडा नम्वर 
४ 

२३७१६०३ १८९७२८२ २३४४४०७ १८००७६३ २०३२८३३ 232100 

 hDdf       667334  
31.  स्वीकृि नमवस भतदा वढी दरम भकु्तनीाः तनम्नानसुारको भौचर नम्वर र तमतिवाट नरम माटो खन्ने र साइड कष्टटङ गने 

कार्वको लातग स्थानीर् सडक िथा पवुावमार ष्टवकास ष्टवभागको स्वीकृि नमवस अनसुार १ घ. मी. माटो खन्ने कार्वको 
लातग रु. २९८।५० लाग्ने देन्खएकोमा mercy soil  को प्रति घ.मी. १ जना ज्र्ामी लाग्ने गरी दर ष्टवष्लेर्ण गरी 
प्रति घ.मी.रु. ५९७।४० को दरले भकु्तानी गरेको देखीएकोले रु. २९८।९० का दरले वढी भकु्तानी भएको 
सम्वन्तमि उपभोक्ता सतमतिवाट अशूल गनुव पने रु. 
गो.भा.न र तमति र्ोजनाको नाम घ.मी वष्टढ भकु्तानी दर  रकम 
८७।०७७।३।१७ पेलेगा स्वास्थर् ईकाइ तनमावण १६.३२ २९८.९० 3796 

९१।०७७।३।२१ छन्त्तसा देष्टव मा.ष्टव को पखावल घेरावार तनमावण १०४.९८ २९८.९० 25281 
९१।०७७।३।२१ टुकुल्दी कोटडाँडा गोरेटो वाटो तनमावण ४४२.८६ २९८.९० 100164 
९३।०७७।३।२१ अखवले ल.ज.ष्टव. पररर्ोजना ११.२९ २९८.९० 2805 
 वोटव टारी मातथल्लो कुलो ममवि ११९.५६ २९८.९० 29704 
१०४।०७७।३।२३ काममेन ुप्रा.ष्टव खानेपानी र्ोजना ८८.२० २९८.९० 22796 
१२५।०७७।३।२६ तसगवुा ढल तनकास िथा वाटो समुार ५३.०४ २९८.९० 13462 
१४७।०७७।३।२९ सनुारथमु्की स्वास्थर् इकाइ भवन तनमावण २२.५ २९८.९० 6647 
    जम्मा 204655  
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32.  मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर कट्टा नगरेकोाःमूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ग वमोन्जम सरकारी तनकार् 
वा नेपाल सरकारको पूणव वा आन्शंक स्वातमत्व भएको संघसंस्थाले ठेक्का वा करार अतिरगि आपूतिव हनुे वस्ि ुवा 
सेवा वा वस्ि ुिथा सेवा आपूतिव वापिको रकम सम्बन्तमि ठेकेदार वा आपूतिवकिावलाई भकु्तानी गदाव तनजलाई भकु्तानी 
गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको नामबाट सम्बन्तमि राजस्व न्शर्वकमा जम्मा गरी बाँकी 
रहने कर वापिको रकम मार भकु्तानी गनुवपने व्र्वस्था छ । कार्ावलर्ले देहार्अनसुारको भकु्तानीमा मअुकर कट्टा 
नगरेकोले सम्वन्तमि आतिररक राजस्व कार्ावलर्मा मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर दान्खला भएको मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर 
समार्ोजन भएको प्रमाण पेश गनुव पने रु…                

गो.भौ.न र तमति फमवको नाम कूल भकु्तानी म.ुअ कर रकम 
५० प्रतिशिले 
हनुेम.ुअ.कर 

१७६।०७७।३।३१ रेज मोटसव प्रा. तल. ६८७५००० ७९०९२९ 395464 
१६०।०७७।३।३० w.r.c Engineers प्रा. तल. भरिपरु ४७४६०० ५४६०० 27300 
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  जम्मा  422764  
33.  परामशव खचवाः १६०।०७७।३।३० थानचोक खानेपानी र्ोजना र देभपरुी खानेपानी र्ोजनाको तडटेल प्रोजेक्ट ररपोटव 

िर्ारीको लातग ३ वटा परामशवदािावाट कोटेशन माग गरी सवै भतदा कम कवोल गने wrc engineers प्रा. तल. लाई 
तडष्टपआर  िर्ार गरे वापि मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि रु. ४७४६००।०० भकु्तानी गरेकोमा उक्त र्ोजनाहरुको 
तडटेल प्रोजेक्ट ररपोटव पेश नभएकोले ररपोटव पेश हनुपुने अतर्था उक्त रकम अशूल हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

474600 

34.  अतग्रम कर कट्टा नगरेकोाः १६०।०७७।३।३०- आतथवक ऐन २०५८ को दफा ८९ अनसुार रु.५० लाख भतदा 
वढीको भकु्तानीमा १.५ प्रतिशि अतग्रम कर कट्टा गनुव पने व्र्वस्था उल्लेख छ । कार्ावलर्ले परामशव सेवा  खररद 
वापि wrc ईन्तजतनर्सव प्रा. तल. लाई मलु्र्  मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि रु.४७४०००।००  भकु्तानी गरेकोमा अतग्रम 
कर कट्टा नगरेको रु. ६२९२।०० अशूल गरी राजस्व खािामा दान्खला गनुव पने रु.. 

 

 

 

 

6292 

35.  वाटो ममवि िथा सरसफाईाः साववजतनक खररद तनर्मावली ,२०६४ को तनर्म अनसुार लागि अनमुान स्वीकृि 
गराउन ुपने र  तनर्म १२३ (१) वमोन्जम खररद सम्झौिा अनसुार साववजतनक तनकार्ले रतनङ ष्टवल वा अतर् कुनै 
ष्टवजकको भकु्तानी गदाव खण्ड (ख) वमोन्जम प्राष्टवतमक नाप जाँच गरी नापी ष्टकिावमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक 
कार्वसम्पादनको आमारमा ष्टवल वा ष्टवजकको भकु्तानी गनव सक्ने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ावलर्ले र्स गाँउपातलकाको 
वडानम्वर १ देखी वडा नम्वर ६ का ष्टवतभन्न स्थानमा वाटो ष्टवस्िार िथा ममवि र वर्ाविमा वाटो सफा गरेको भतन 
ष्टवना प्रतिष्पमाव सम्झौिा वेगर, लागि अनमुान स्वीकृि नगरी ,प्राष्टवतमक नाँप जाँच नगरी र कार्वसम्पन्न प्रतिवेदन 
वेगर देहार्को गोश्वारा भौचर नम्वर र तमतिवाट कार्ावपातलकाको २०७६।१०।२३ को तनणवर्अनसुार तनम्नानसुारका 
फमवहरुलाई रु.१०६७७३६२।०० भकु्तानी गरेको देन्खएकोले अतनर्तमि देन्खएको रु…………… 

गो.भौ.न./ तमति फमवको नाम रकम 

४०।०७७।२।२० 
गौरीशंकर मल्टी ष्टवजनेस प्रा.तल 1684696 

राना मगर सप्लार्सव 2659750 

४१।०७७।२।२० गौरीशंकर मल्टी ष्टवजनेस प्रा.तल 2217983 

५१।०७७।२।२३ 
खण्डलकु कतसट्रक्सन एण्ड सप्लार्सव 455000 

सगनु तनमावण सेवा 690253 

७४।०७७।३।४ 
सगनु तनमावण सेवा 1007004 

सनुारी तनमावण सेवा 674503 

८४।०७७।३।२६ तनमावण कतसट्रक्सन  574272 
१४५।०७७।३।२९ राना मगर सप्लार्सव 713901 
 जम्मा 10677362 
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36.  सवारी सामन खररदाः साववजतनक तनकार्ले सवारी सामन खररद गनुव पने भएमा   साववजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म ३१(ख) वमोन्जम उत्पादक वा अतमकृि ष्टवके्रिार्द्ारा तनमावररि दरमा ( क्याटलग सष्टपङ ) 
ष्टवतमवाट समान स्िरको मालसामामन उत्पादन वा ष्टविरण गने उत्पादक वा त्र्सको आतमकाररक ष्टवके्रिालाई 
कम्िीमा ७ ददन देखी वढीमा १५ ददन सम्मको तलन्खि सचुना ददई प्रतिस्पमाव गराई खररद गनव सक्ने र ष्टवमिुीर् 
कारोवार तनदेन्शका २०७४ को वुदँा नम्वर ३५ अनसुार रु. ६० लाख भतदा मातथको मालसामान खररद गदाव 
अतनवार्व रुपमा ईष्टवतडङको माध्र्मर्द्ारा खररद गनुवपने उल्लेख छ।कर्ावलर्ले र्स वर्व ष्टवमतुिर् वोलपर (इ.न्ज.पी) 
को प्रष्टक्रर्ा परुा नगरी २०७७।०१।०९ मा राष्टिर् दैतनक पतरकामाफव ि वोलपर आह्वान गरी कार्ावलर्मै उपन्स्थि 
भई पेश गरेको एकमार वोलपरदािा माफव ि रु६८७५०००।०० मा गाडी खररद गरेको छ।उल्लेन्खि साववजतनक 
खररद ऐन तनर्म र  स्पेन्शष्टफकेसन ष्टवना सचुना ददई वोलपर आव्हान गरेको र खररदको लातग कार्वपातलकावाट 
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नीतिगि तनणवर् नभएको हुँदा सो लेखामान तनदेन्शका र साववजतनक खररद प्रकृर्ा ष्टवपररि  भकु्तानी ददन मनातसव 
नदेन्खएकोमा पतन गाँउसभावाट वजेट ष्टवतनर्ोजन भएको र कोरोना लगाएिका कारणले केही प्रकृर्ा परुा नभएिापतन 
सो रकम भकु्तानी ददने भतन तमति २०७७।३।३० मा कार्ावलर् प्रमखुवाट सदर भई रेज मोटसव प्रा. तल वाट खररद 
गरी गोश्वारा भौचर नम्वर १७६।०७७।३।३१ मा मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि रु.६८७५०००।०० खचव लेखेको 
तनर्म सम्मि नदेन्खएको रु… 

 

 

 

 

6875000 

37.  वढी भकु्तानीाः७७।०७७।३।५- सनुार थमु्की कुलो तसंचाई ममविका लातग २०७७।३।१ मा सम्पन्न गने गरी 
२०७६।११।७ मा सम्झौिा भई रु.५०००००।०० उपभोक्ता सतमतिलाई खचव लेखेकोमा न्जल्ला दर रेट भतदा 
वष्टढका दरले भकु्तानी भएको  अशूल गनुव पने रु. 

ष्टववरण  र.मी. मलु्र्ाङकन हनुपुने 
दर 

मलु्र्ाङकन भएको दर फरक दर उपभोक्ता सतमतिको अंश घटाएर 
वढी भकु्तानी 

HDP pipe 8 ,4kg  १२० १६६३।९२ १९१४।२५ २५०।३३ 24776 
HDP pipe 8 ,6 kg ५१ २३७०।८५ २७२७।०८ ३५६।७२ 14950 
जम्मा     39726 

 

 

 

 

39726 

38.  पेश्की जमानि पेश नभएकोाः साववजतनक खररद ऐन,२०६३ को दफा ५२ ( क )  मा साववजतनक तनकार्ले खररद 
सम्झौिा पश्चाि आपतुिवकिाव , तनमावण व्र्ावसार्ी वा सेवा प्रदार्कवाट अतग्रम वैंक जमानि तलई  खररद सम्झौिा 
रकमको बीस प्रतिशिमा नवढने गरी पेश्की ददन सक्न ेव्र्वस्था रहेको छ। कार्ावलर्ले सम्राट ष्टवल्डसव प्रा.तल. एण्ड 
सप्लार्सवलाई वृहि खानेपानी र्ोजना तनमावणको लातग गोश्वारा भौचर नम्वर १८४।०७७।३।३१ वाट 
रु.१६०००००।०० पेश्की ददएकोमा पेश्की जमानि पेश नभएकोले जमानि पेश गनुव पने रु….. 

 

 

 

 

 

1600000 

39.  मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर वढी भकु्तानीाः१२४।०७७।३।२६-  लाददखोला चापरहा लघ ु जलष्टवमिु आर्ोजना ममवि 
कार्ववापि लघ ुजलष्टवमिु उपभोक्ता सतमतिले मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि रु. ६४७४१२।०० को ष्टवल पेश गरेकोमा  

मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर  समेि रु.८८१२६०।०० मलु्र्ाङकन भई भकु्तानी भएकोमा रु.२६९०२।०० कर ष्टवजक 
वेगर वढी मलु्र् अतभवरृ्द् कर भकु्तानी भएकोले अशलु गरी राजस्व खािामा दान्खला गनुव पने रु. 

 

 

 

 

26902 

40.  सम्झौिा,प्राष्टवतमक मलु्र्ाङकन र कार्वस्वीकार प्रतिवेदन वेगर भकु्तानीाः आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म ३६(३)  मा सवीकृि ष्टवल भपावईको आमारमा भकु्तानी गनुवपने उल्लेख छ ।गोश्वारा भौचर नम्वर 
१११।०७७।३।२५- वडा नम्वर ३,४,५ र ६ मा अमरुो खानेपानी र्ोजना सम्पन्न गनव २०७७।३।१० 
को कार्वपातलकाको तनणवर् अनसुार जौवारी खानेपानी र्ोजना उपभोक्ता सतमतिलाई रु.२६२७१८।०० भकु्तानी 
ददएकोमा सम्झौिा,प्राष्टवतमक मलु्र्ाङकन र कार्वसम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएको रु… 

 

 

 

 

 

 

262718 

 न्शक्षा िफव ाः  

41.  बढी तनकासााः  गाउँपातलकाले न्शक्षकको िलव तनकासा गदाव नर्ाँ तनर्नु्क्त भएका न्शक्षकहरुको िलव ष्टवद्यालर्मा 
हान्जर भएको ददनवाट कार्वददनअनसुार तनकासा ददने िथा अवकास हनुे न्शक्षकहरुको िलव अवकास भएको ददनवाट 
तनकासा रोक्नपुनेमा कार्ावलर्ले सोअनरुुप नगरी परैु मष्टहनाको िलव तनकासा ददएको देन्खतछ ।कार्ावलर्को  भौ नं 
२।२०७६।०६।१० वाट प्रथम चौमातसक िलव तनकासी गदाव देहार्वमोन्जमका  ष्टवद्यालर्हरुका न्शक्षकको 
कार्वददनभतदा वष्टढ ददनको िलव  तनकासा देन्खएकोले वष्टढ तनकासा भएको रकम सम्वन्तमि ष्टवद्यालर्वाट असलु गरी 
संघीर् सन्ञ्चि कोर् दान्खला गनुवपने रु--- 33914 

 ष्टवमालर्ाःतरभवुन मा ष्टव   
न्शक्षक िलव स्केल िलव भकु्तानी 

मष्टहना 
भकु्तानी 
भएको  ददन  

 ष्टवमालर्मा 
कार्वददन 

वष्टढ ददन वष्टढ 
भकु्तानी  

कैष्टफर्ि 

ष्टवष्णलुाला 
48589 कातिवक 30 21 9 14576 

कातिवक २१ 
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रानाभाट मा मतृ्र् ु
शातलकराम 
वाग्ले 52740 कातिवक 30 

][                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

19 11 19338 

कातिवक १९ 
मा अवकास 

जम्मा 33914   
42.  पाठ्यपसु्िक अनदुानाः   ष्टवमालर् क्षेर ष्टवकास कार्वक्रम कार्वतवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप नं 

२.४.६.१ मा IEMIS मा प्रष्टवि िथर्ाङ्कलाई सम्वन्तमि ष्टवद्यालर्वाट कक्षागि ष्टवद्याथीहरुको र्थाथव िथर्ाङ्कसंग सत्र्पन 
गराई सत्र्ाष्टपि ष्टववरण सम्वन्तमि न्शक्षा अतमकृिवाट प्रमान्णि र एष्टकन गरी पाठ्यक्रम ष्टवकास केतरको स्वीकृि 
दररेट वमोन्जम कक्षा १ देखी १० सम्म अध्र्र्नरि ष्टवमाथी संखर्ाको ७५ प्रतिशि संखर्ालाई दोस्रो चौमातसकमा 
पाठ्यपसु्िक अनदुान रकम ष्टवमालर् खािामा तनकासा ददने र ष्टवमाथीले शैन्क्षक सरको सरुुवािमै परुा सेट नर्ाँ 
पाठ्यपसु्िक पाए नपाएको अनगुमन गरी नपगु हनुे रकम मार थप तनकासा ददने उल्लेख छ ।र्स पातलकामा भौ नं 
४।०७६।११।२८ र भौ नं २६।११।२८ वाट पाठ्यपसु्िक,  प्रतिष्टवद्याथी लागिका आमारमा न्शक्षण तसकाई 
सामाग्री, छारविृी िथा ष्टवद्यालर् सञ्चालन र व्र्वस्थापन अनदुान वापि जम्मा रु४५६११४५।०० तनकासा गरेकोमा 
हालसम्म पतन  न्शक्षा महाशाखा िथा ष्टवद्यालर्वाट  IEMIS िथर्ाकं अद्यावतमक गरेको पाइएन।पातलकाले तनर्मको 
पालना गदै IEMIS िथर्ाकं अद्यावतमक गरर कार्व सम्पादन गनुवपदवछ। 

 

43.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिव - स्थानीर् िह अतिगवि रहेका सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुमा दरबतदी अनसुार न्शक्षकको 
पदपूतिव भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदवछ।र्स स्थानीर् िह अतिगवि ष्टवतभन्न िहका ३४ सामदुाष्टर्क 
ष्टवद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिवको अवस्था एवं ष्टवद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ। 

 

 क्र.स ष्टवद्यालर्को नाम 

शिक्षक दरबन्दी पदपरु्त ि पदपरु्त ि 
मध्ये करार 

ष्टवद्यातथव संखर्ा 

1.  छन्त्तसादेष्टव माष्टव 10 10 3 254 

2.  जनजागतृि माष्टव 5 5 1 222 

3.  कातलका प्राष्टव 3 3 1 30 

4.  महेतर प्राष्टव 3 3 2 31 

5.  सजृना प्राष्टव 1 1 1 29 

6.  वालष्टवकास प्राष्टव 1 1 1 20 

7.  जनमैतर प्राष्टव 0 0 0 21 

8.  वडाचलुी प्राष्टव 1 1 1 6 

9.  देववडाचतुल माष्टव 7 7 4 128 

10.  न्जवनज्र्ोिी आष्टव 5 5 2 64 

11.  झेररखण्डे आष्टव 3 3 1 115 

12.  जनष्टप्रर् आष्टव 3 3 1 29 

13.  शष्टहद शकु्र प्राष्टव 2 2 2 22 

14.  कातलगण्डकी प्राष्टव 2 2 2 28 

15.  ददपेतर प्राष्टव 2 2 1 15 

16.  सरस्विी प्राष्टव 2 2 1 40 

17.  गोरखनाथ प्राष्टव 0 0 0 23 

18.  तरभवुन माष्टव 19 19 5 446 

19.  देवचलुी प्राष्टव 4 4 0 42 

20.  कातलगण्डकी प्राष्टव 3 3 1 78 

21.  बरु्द्ष्टवकास प्राष्टव 2 2 1 65 

22.  ज्ञानोदर् प्राष्टव 4 4 3 51 

23.  वालष्टवद्या मतदीर 3 3 2 94 
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24.  जनउथथान प्राष्टव 1 1 0 30 

25.  सेिीनाग माष्टव 11 11 5 318 

26.  गोरखकाली माष्टव 6 6 2 272 

27.  तिनकतर्ा आष्टव 3 3 1 127 

28.  देवचलुी आष्टव 3 3 2 72 

29.  रम्भादेवी प्राष्टव 3 3 1 79 

30.  सरु्वष्टकरण प्राष्टव 3 3 0 54 

31.  तसर्द्बाबा प्राष्टव 1 1 1 25 

32.  नागढुगा प्राष्टव 1 1 1 27 

33.  दगुावमािा प्राष्टव 1 1 1 18 

34.  उदर् माष्टव 8 8 5 267 

35.  गोरखनाथ आष्टव 5 5 3 121 

36.  सरस्विी प्राष्टव 4 4 2 54 

37.  न्शशआुश्रम प्राष्टव 2 2 2 26 

38.  न्शव माष्टव 8 8 6 313 

39.  रामशाह आष्टव 5 5 3 100 

40.  काममेन ुप्राष्टव 3 3 1 71 

41.  ष्टवष्ण ुउदर् प्राष्टव 2 2 1 34 

42.  न्शक्षाज्र्ोिी प्राष्टव 1 1 1 29 

43.  वालष्टहि प्राष्टव 1 1 1 16 

 जम्मा 157 157 75 3906 

र्स सम्वतममा देहार्अनसुार उल्लेख गररएको छ। 

 पातलकाले उपलव्म गराएको ष्टववरण अनसुार गोरखनाथ प्रा ष्टव मा २३ र जनमैरी प्रा ष्टव मा २१ जना 
ष्टवद्याथी अध्र्र्नरि रहेकोमा न्शक्षक दरवतदी िथा पदपिुी शतुर् देन्खतछ।पातलकाले ष्टवद्याथी संखर्ाका 
आमारमा दरवतदी िथा पदपिुी गनेिफव  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ। 

 पातलकाको कुल दरवतदीमा ४८ प्रतिशि दरवतदी करारवाट भएको देन्खतछ।पातलकाले दरवतदीमा स्थार्ी 
न्शक्षक तनर्नु्क्तको लागी ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ। 

 स्थानीर् पवुावमार ष्टवकास कार्वक्रम िफव ाः  

44.  उपभोक्ता सतमिीवाट खररदाः साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा तनमावणका कार्व मार उपभोक्ता 
सतमतिमाफव ि गराउनपुने उल्लेख भएकोमा कार्ावलर्ले ग्रातमण ष्टवमिुीकरण कार्वक्रम अतिवगि ष्टवमिु पोल खररद गनव 
समेि उपभोक्ता सतमति गठन गरी कार्व गरेको देन्खर्ो।तनमावणको कार्व वाहेक सामानहरु समेि उपभोक्ता 
सतमतिमाफव ि खररद गनुव उन्चि देन्खएन भने उक्त काम साववजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीको प्रतिकुल समेि 
देन्खर्ो।पातलकाको स्थानीर् ष्टवकास साझेदारी कार्वक्रम अतिगवि उपभोक्ता सतमिी गठन गरी १३० वटा ७ तमटर 
लामो  फलामे पोल रु ८४७५।०० को दरले रु११५७२५२।०० को पोल खररद गरेकोमा उक्त पोलको वाँकी 
काम भए नभएको वारे एष्टकन हनु सकेन।र्सरी तनमावणको िलुनामा खररदको अंश ठुलो भएको कार्वमा 
वोलपरमाफव ि कार्ावलर्ले खररद गरी गाड्ने िथा तनमावण सम्वतमी कार्व उपभोक्ता सतमिीवाट गराउन ुपदवछ। 

 

 स्वास्थर् िफव   

45.  अतमकार वेगरको कार्वसम्पादनाः तनतमत्त प्रमखु प्रशासकीर् अतमकृि अशोक कुमार शे्रष्ठले बहकु्षेरीर् पोर्ण कार्वक्रम 
संचालनका लागी कमवचारी आवश्र्क परेको भतन पोर्ण सहजकिाव पदमा मातसक रु.22170 िलव ददने िथा 
2076।7।8 देन्ख 2076 पसु मसातिसम्म म्र्ाद रहने  गरी 2076।7।8 को तमतिमा करारीर् सम्झौिा गरी 
कमवचारी तनर्नु्क्त गरी िलव भत्ता भकु्तानी गरेको छ।थप आतथवक दाष्टर्त्व पने ष्टवर्र्मा तनतमत्त प्रमखुवाट कमवचारी 

 

 

 

60598 
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तनर्कु्त गरी भकु्तानी गरीएको रकम अतनर्तमि देन्खएको रु 
46.  और्तमको लोगो परीक्षणाः गाउंपातलकाले खररद गरेका और्तमहरुमा नेपाल सरकारको तनशलु्क स्वास्थ कार्वक्रमका 

लातग भन्ने लोगो लगाउन ुपने ब्र्वस्था छ।पातलकाको भण्डार शाखामा रहेका और्तमहरुमा लोगो परीक्षण गदाव ३ 
वटामा INSTITUTIONAL SUPPLY     लेखेको पाइर्ो। जनु न्स्वकृि लोगोभतदा फरक देन्खतछ । 

तसˑन और्तमको नाम म्र्ाद नाघ ेननाघेको  तनसलु्क ष्टविरणको लोगो भए नभएको 
 

१ Primquine Jun2020 नभएको 
२ Vitimin B complex Sep2022 INSTITUTIONal SUPPLY ONLY 

३ Ibuprofen 400mg Apr2023 INSTITUTIONal SUPPLY ONLY 

४ Atenolol 50mg Jun2022 नभएको 

५ Povidone-Iodine500mg Sep2023 INSTITUTIONal SUPPLY ONLY 

 

 

47.  खचव तनर्तरणाः 62।2077।3।16 कार्ावलर् कामकाजका लातग आवश्र्क परेको भतन स्वास्थ शाखा प्रमखु 
अशोक कुमार शे्रष्ठले VIVO Y12 नामको मोबाईल सेट थान एक रु21000 मा खररद गरी सोको ष्टवलभौचर  पेश 
गरर पातलकाबाट सोको  भकु्तानी भएको  देन्खतछ ।र्स्िो प्रकृतिको कार्वले पातलका लाइ थप आतथवक भार पने 
देन्खएकोले र्स्िा प्रकृतिका खचव तनर्तरणमा पातलकाले ष्टवशेर् ध्र्ान ददनपुदवछ । 

 

48.  और्मी खररदाःसाववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख रुपैर्ाँसम्मको 
और्तमजतर् मालसामान उत्पादकले राष्टिर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै 
खररद गनव सष्टकने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रष्टक्रर्ा वेगर  ष्टवतभन्न सप्लार्सववाट रु २० लाख 
४९ हजारको और्तम सोझै खररद गरेको छ।र्स सम्बतमी देन्खएको व्र्होराहरु न्न्नानसुार छनाः 

 

 खररद गरेका उक्त और्तम कुन और्तम कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् राष्टिर् परपतरकामा प्रकाशन 
समेि भएको नदेन्खएको 

 

 आपूतिव हनुे और्तम डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटफइड हनुपुने और्तमको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाि तमति उल्लेख 
गरी सम्बन्तमि ष्टवर्र् ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तम तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमाण 
समावेश नभएको 

 

 आपूतिव भएका और्मी एंवम सन्जवकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेन्शष्टफकेशन अनसुार भए/नभएको नखलुाएको 
कारण और्तमको गणुस्िर र म्र्ाद सम्बतममा र्ष्टकन गनव सष्टकएन । 

 

 और्तमको न्जतसी ष्टकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्जल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खलु्ने गरी व्र्वन्स्थि 
रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

 और्तमको खचव घटाउदा मागफारामको आमारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  

 िसथव और्तमको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचवको ष्टववरण अद्यावतमक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको गणुस्िर 
अनसुारकै और्तम प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तमको ष्टववरण खलु्ने गरी 
अतभलेख राख्न ेिथा आतथवक वर्वको अतत्र्मा बांकी रहेको और्तमहरु न्जम्मेवारी न्जतसी अतभलेख व्र्वन्स्थि गनेिफव  
ध्र्ान ददनपुदवछ । 

 

49.  प्रमानमतरी रोजगार कार्वक्रमाःस्थानीर् िहमा सनु्चकृि वेरोजगार व्र्न्क्तलाई तर्नुिम रोजगारी प्रत्र्ाभिु गराउन एवम ्
सामदुाष्टर्क पवुावमारहरुको ष्टवकास माफव ि नागररकको जीवनर्ापनमा समुार ल्र्ाउन प्रमानमतरी रोजगार कार्वक्रम 
सञ्चालन भएको छ।गाँउपातलकामा र्स वर्व प्रमानमतरी रोजगार कार्वक्रम अतिगवि तसचाई कुलो तनमावण, ग्रातमण 
सडक तनमावण र तनमावण खानेपानी िथा पमेँरो कार्वमा रु १२ लाख ३७ हजार खचव भएको देन्खतछ।प्रमानमतरी 
रोजगार कार्वक्रम सञ्चलन तनदेन्शका २०७५ को दफा २ (ट) मा वेरोजगार व्र्न्क्तलाई स्थातनर् िहको रोजगार सेवा 
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केतरमा सनु्चकृि गरी पररचर् पर ष्टविरण गनुवपने व्र्वस्था गरेको छ।कार्वष्टवतमको दफा १३(१) मा रोजगार सेवा 
केतरमा सनु्चकृि वेरोजगार व्र्न्क्तहरु मध्रे्वाट तनदेन्शकाको दफा २१ को उपदफा (३) वमोन्जमको प्रथातमकिा 
क्रममा आमारमा काममा खटाउन ु पने व्र्वस्था रहेको छ।गाउँपातलकाले वेरोजगार व्र्न्क्तहरुको सनु्च िर्ार गरर 
पररचर्पर ष्टविरण गरेर प्रथातमकिाको आमारमा मार कामका लागी पाररश्रतमक कार्वक्रममा सहभागी गराउन ुपनेमा 
सो गरेको पाइएन।वडाको तसफाररसका आमारमा मार कामदारहरु छनौट गरी कार्वक्रम सञ्चालन गरेको देन्खँदा 
वास्िष्टवक वेरोजगार व्र्न्क्तहरुले नै रोजगारी  प्राि गरे भन्ने आमार रहेन।कार्वक्रममा सहभागी कामदारको ज्र्ाला 
वैष्टकङ प्रणालीवाट भकु्तानी गने अवस्था हदुा हदैु सो नगरी डोर हान्जरीमा नै भपावई गरी पातलकावाट एकमिु रुपमा 
एक जना व्र्न्क्तको नाममा रकम तनकासा भएकोले ष्टविररण गररएको रकम ष्टवश्वसतनर् छ भन्न सष्टकएन ।आर्ोजना 
सञ्चालन पवुव स्थातनर् िहले प्राष्टवतमक कमवचारी खटाई प्राष्टवतमक प्रतिवेदन िर्ार गनुवपने र सोको तनर्तमि प्राष्टवतमक 
सपुररवेक्षण र अनगुमन गनुवपनेमा कतिपर् आर्ोजनामा प्राष्टवतमक प्रतिवेदन संलग्न भएको छैन।काननुमा भएको 
व्र्वस्थाको पालना गदै सनु्चकृि वेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने अवस्थाको सजृना गरेर रोजगार व्र्वस्थापन सचुना 
प्रणालीलाई अद्यावतमक गदै कामका लागी पाररश्रतमक कार्वक्रमलाई ष्टवश्वसतनर् िथा प्रभावकारी वनाउनपुदवछ । 

50.  आतिरीक लेखापरीक्षणाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(३) मा आतिररक लेखापरीक्षणले 
औलं्र्ाएका व्र्वहोराहरु अन्तिम लेखापरीक्षण हनुभुतदा अगावै सम्परीक्षण गराउनपुने व्र्वस्था छ।आतिररक 
लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरु अन्तिम लेखापरीक्षण हुंदासम्म फछौट नभएका व्र्होराहरु तनम्नानसुार रहेका 
छन। 

गो भौ नं तमति वेरुजकुो संन्क्षि व्र्होरा रकम 

 असूल गनुवपने  

४२।०७६।१०।०१ प्रमखु प्रशासष्टकर् अतमकृि ष्टटका व गोदारले सरुवा भई आउदा दैतनक भ्रमण 
भत्ता वढी भकु्तानी तलएको 

8000 

१३५।०७७।०३।२८ भर्लटार तसञ्चाई उ स लाई कन्तटतजेतसी कट्टा नगरी भएको भकु्तानी  43500 

१७१।०७७।०३।३० देवकाली गाईभैसी पालक कृर्क समहुलाई अतग्रक कर कट्टा नगरी भकु्तानी 15000 

६० पश ुप्राष्टवतमक नर व न्चिौरेलाई पाररश्रतमक करकट्टी नगरी भकु्तानी 9300 

 अतनर्तमि ० 

०७६।११।२९ प्रमखु प्रशासष्टकर् अतमकृि ष्टटका व गोदारले आमार वेगर छुट भनी स्थानीर् 
भत्ता तलएको तनर्मसम्मि नभएको 

१३८६७ 

 जम्मा 89667 
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51.  मोष्टवलाइजेसन पेश्कीाः आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ मा आतथवक बर्वको अतत्र्सम्ममा पेश्की  
फर्छ्यौट गरी सक्न ुपने व्र्वस्था भएकोमा गाउँपातलकाको आतथवक बर्वको अतत्र्सम्ममा फर्छ्यौट नभई बाँकी रहेको 
तनम्नानसुार तनमावण व्र्वसार्ीहरुको नाममा रहेको पेश्की रकम तनर्मानसुार समर्मै फर्छ्यौट गनुवपने देन्खतछ। 

गो भा नं/तमति पेश्की तलनेको नाम वापि रकम 

56/2077/02/29 जलदेवी कतट्रक्सन वतुलङटार ३ घोडाखोर दरै गाँउ मोटरवाटो ग्राभेल 420000 

164/2077/03/30 देवचलुी तनमावण सेवा वडा नं ३ ४  ५ ६ खानपेानी र्ोजना 1200000 

172/2077/03/30 खण्डलकु कतट्रक्सन  गाउँपातलकाको भवन तनमावण 950000 

184/2077/03/31 सम्राट कतट्रक्सन वडा नं ३ ४  ५ ६ खानपेानी र्ोजना 1600000 

  जम्मा 4170000 

 

 

52.  पेश्की बाकँीाः  आतथवक कार्वष्टवतम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ मा आतथवक बर्वको अतत्र्सम्ममा पेश्की  
फर्छ्यौट गरी सक्न ु पने व्र्वस्था भएकोमा आतथवक बर्वको अतत्र्सम्ममा फर्छ्यौट नभई बाँकी रहेको तनम्नानसुार 
व्र्न्क्त, उपभोक्ता सतमति िथा तनमावण व्र्वसार्ीहरुको नाममा रहेको पेश्की रकम तनर्मानसुार असूल फर्छ्यौट गनुवपने 
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रु=== 

गो भा नं/तमति पेश्की तलनेको नाम वापि रकम 

18/2076/11/07 लादीखोला जलष्टवमिु आर्ोजना तनमावण 
सतमिी लादीखोला जलष्टवमिु आर्ोजना 200000 

6/2076/12/06 कुखरेुजोर खोला झोलङु्गेपलु तनमावण उ स कुखरेुजोर खोला झोलङु्गेपलु 367326 

50/2077/02/22 तसहदार पलु ममवि उपभोक्ता सतमिी तसहदार पलु ममवि 90000 

12/2077/03/09 

दोभान झोलङु्ग ेपलु तनमावण उपभोक्ता 
सतमिी 

दोभान झोलङु्ग ेपलु तनमावण 225000 

   882326 

 882326 
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अनुसुचि १  
  पालिकाको संचितकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 

क्र. 
सं. 
 

 
 

स्थानीय तह 
 

 
 

जजल्ला 
 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत िर्िको 
जजम्मेिारी 

संघ तथा 
प्रदेि अनुदान 

राजस्ि 
िाडफाड 

आन्तरीक 
आय 

अन्य आय चालु खचि प ूँजीगत 
खचि 

अन्य खचि जम्मा खचि 

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

१०) 

१ 
बतुलङटार 
गाउँपातलका 
 

नवलपरासी 
व स ुपवुव 43252 234988 48129 10363 16721 310201 156464 76881 33910 267255 86198 

 

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

तस 
नं 

न्जल्ला स्थातनर् 
िहको नाम 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अशलु 
गनुवपने 

तनर्तमि गनुवपने पेश्की 
सैदा
न्तिक  

लगति 
सैदान्ति
क  

लगति 
सैर्द्ान्ति

क 
लगिी 

अर्नयशमत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 

पेि नभएको 

राजस्ि लगत 
जजम्मेिारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नशलएको 

जम्मा कमचंारी अन्य जम्मा 

१ 

नवलप
रासी व 
स ुपवुव 

बतुलङटार 
गाउँपातल
का 
 

26 36 39092 0 14 13375 26 22 25717 3836 17627 3372 0 0 20999 0 882 882 

                                                 अनसुचुी ३ 

अद्यावतमक वेरुज ुस्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनर् िह न्जल्ला गि बर्व 
सम्मको बाँकी 

र्ो बर्वको फर्छ्यौट बाकी र्ो बर्व सम्पबाट कार्म 
बेरुज ु

र्ो बर्वको बेरुज ु कुल बाकी बेरुज ु

१ 
बतुलङटार गाउँपातलका 

 नवलपरासी व स ुपवुव 34189 0 34189 ० 25717 59906 
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