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Serving the Nation and the People 
 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवद्धान गने र्वश्विनीर् िंस्था हनु प्रर्त्नशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

िरोकारवालालाई िावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग िम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् िेवा प्रदान गने । 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the 

public funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्विार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 
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प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लरु्म्बनी प्रदेश, कर्ााली प्रदेश िथा िदुरुपर्िम प्रदेश ) 
 

 

पर िंखर्ााः2078/79           

च.नं. 184                                                                                  तमतिाः2078/5/4
  

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

 तिद्धकुमाख गाउँपातलका, िल्र्ान । 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्ि कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् िम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन ,२०७५ को दफा २०(३) र दफा 
२२ प्रर्ोजनकोलातग अनरुोध छ । 

 

 

                                                                (नारार्र् एम.ति.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 

 

बोधाथााः  
श्री िंघीर् मातमला िथा िामान्र् प्रशािन मन्रालर्, 

तिंहदरबार काठमाडौं; -प्रतिवेदन िंलग्न छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oagnep.gov.np 

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवद्धानमा र्वश्विनीर् लेखापरीक्षर् िंस्था" 

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/


महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका िबै िरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् िम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना िक्ने व्र्वस्था छ । िोही 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् िम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, िरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्िँग िम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा िम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शदु्धिा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
िावाजतनक िम्पर्त्तको िंरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं िेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्िैगरी 
स्रोि िाधनको प्राप्ती र उपर्ोग िम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव 
प्रस्ििु गरी िशुािन प्रबद्धानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् िम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा िमावेश गरेर रार् िर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका िझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको िीतमि स्रोि िाधनको उपर्ोग गरी र्वकाि तनमाार् र िेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातिल गना 
िहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ािम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा प्रबद्धान हनुे र्वश्वाि तलइएको छ 
।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् िङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा अिलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, 
बजेट अनशुािन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पिाि बजेट िथा कार्ाक्रम िंशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा 
बढी खचा गरेको, खररद कानून र्वपरीि िोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशाितनक खचा गरेको, बचि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरर्मूखी 
खचाको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। त्र्िैगरी र्वकाि तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, िाना िथा टुके्र 
आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु िमेि उपभोक्ता ितमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनिहभातगिा नजटेुको, दीगो 
र्वकािका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकािको खाका िजुामा नभएको जस्िा िमस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकिेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, िेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
िञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, िेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हिाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन 
प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । िाथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् 
िहमा लेखा ितमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट िम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाकँी 
रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु िधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपरे्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए 
गरेको िमेि देर्खएन । 

िमर् र जनशर्क्तको िीतमििाको बावजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु िर्हिका पदातधकारीहरुिँग छलफल िमेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र िेवा प्रवाहमा िधुार हनु े
अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा िहर्ोग परु्रर्ााउने स्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरु र लेखापरीक्षर् 
िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा िंलग्न र्ि कार्ाालर्का कमाचारीहरु िबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 
 

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे                                                                                   महालेखापरीक्षक 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेर्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लरु्म्बनी प्रदेश, कर्ााली प्रदेश िथा िदुरुपर्िम प्रदेश ) 
पर िंखर्ााः2078/79 
च.नं.185                                                                                तमतिाः 2078/5/4 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

तिद्धकुमाख गाउँपातलका, िल्र्ान । 

 
 

कैर्फर्ि िर्हिको रार्  
हामीले तिद्धकुमाख गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ििंग िम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा लेखा 
र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अिर बाहेक, पेश भएको 
२०७7 आषाढ मिान्िमा िमाप्त भएको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ििंग िम्बर्न्धि अन्र् तबबरर्ले स्थानीर् 
िहिंग िम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम िारभिू रुपमा िर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ । 

कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार  
1. लेखापरीक्षर्बाट रु ४ करोड ९४ लाख ३५ हजार बेरुजू देर्खएको छ । िोमध्रे् अिलु गनुापने रु 46 लाख ६६ हजार, प्रमार् 
कागजाि पेश गनुापने रु १ लाख 32 लाख 66 हजार तनर्तमि गनुापने रु. १ करोड 58 लाख 31 हजार  पेश्की बाँकी रु १ करोड 
56 लाख 72 हजार रहेको छ ।   
2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका िम्बन्धमा तमति २०७८।०१।०२ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिकृर्ा 
िर्हिको प्रमार् कागजाि पेश हनु नआएकोले बेरुज ु फर्छ्यौट नभइ कार्म व्र्होराको अन्िीम प्रतिवेदन पाना 44 (चवातलि) को   
र्िैिाथ िंलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक िम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन 
हनु ेकुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नपेालको िंर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्िंग िम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िह 
िंग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्िका लातग स्वीकृि आचार िंर्हिा अनिुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका 
लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोर्जम िही 
र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालिाजी  वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् िारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि 
स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ुगने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ापातलका, 
अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशािर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी  वा अन्र् गर्ल्ि िमेिका कारर् िारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होि ्भतन उर्चि आश्वस्ििा 
प्राप्त गरी रार् िर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले िामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्िंग िम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै 
प्रकारका जालिाजी जन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन िक्ने तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले िामान्र्िर्ा गने 
आतथाक तनर्ार्मा नै फरक पाना िक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालिाजी जन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई िारभिू 
रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

                                                                (नारार्र् एम.ति.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 

Phone: 4258174,  4266034,   A.G. Fax: 977-1-4268309,    Fax: 977-1-4262798,    Post Box:13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np,Info@oag.gov.np                      Website : www.oagnep.gov.np 

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवद्धानमा र्वश्विनीर् लेखापरीक्षर् िंस्था" 

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/
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श्री तिद्धकुमाख 

लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

2076/77 

 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकाि गदै स्थानीर् शािन पद्धतिलाई िदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र न्र्ार्र्क 
अभ्र्ािलाई िंस्थागि गना स्थानीर् िरकारको िंचालन गने उदे्दश्र्ले र्ि गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
िरकारले िंचालन गने कार्ामा िहकाररिा, िह–अर्स्ित्व र िमन्वर्लाई प्रवद्धान गनुा र स्थानीर् िरकारका काममा 
जनिहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा ितुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् िेवा प्रदान गनुा गाउँपातलकाको उदे्दश्र् रहेको छ 
। र्ि गाउँपातलका अन्िगाि ५ वडा, २७ िभा िदस्र्, ८९.३६ वगा र्कलोतमटर क्षरेफल िथा १३ हजार ५९३ जनिंखर्ा 
रहेको छ ।                          
स्थानीर् िंर्चि कोष : स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम र्ि पातलकाले र्वर्त्तर् 
हस्िान्िरर्बाट प्राप्त अनदुान िथा िहार्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् िरकारबाट िञ्चालन भएको आर्ोजनाहरु िमेिको 
आर्व्र्र् र्हिाबको आतथाक वषा २०७6।७7 को िमग्र िंर्चि कोषको िंर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको छाः 
ति.नं आर्िफा  ति.नं व्र्र्िफा  

र्ववरर् रकम रकम 
 र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी  41205090.37 १ चाल ुखचा 125505443.
11 

125505443.11 

 क) नगद 0  २ पूजँीगि खचा 95187343.11 95187343.11 
 ख) बैँक - ut cf=jsf] 

w/f}l6 ;lxt _ 

41205090.37  ३ अन्र् र्वषर्गि तनकार्बाट 
प्राप्त 

-  

२ राजस्व ( आन्िररक आर्)  40726673.61  िामार्जक िरुक्षा 23651000 23651000 
 क) आन्िररक राजस्व 4997329.85   प्रधानमन्री रोजगार 2438000 2438000 
 ख) राजस्व बाँडफाडँ 35729343.76   प्रदेश िथा स्थानीर् क्षमिा 

अतभबृद्दी कार्ाक्रम 

-  

 ग) अन्र् आर् - -  स्थानीर् पवुााधार र्वकाि 
कार्ाक्रम 

958628 958628 

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् िंघ  175670000  के्षरीर् शहरी र्वकाि 
र्ोजना 

-  

 क) र्वर्त्तर् िमानीकरर् 
अनदुान 

70400000    िडक बोडा नेपाल -  

 ख) िशिा अनदुान 101170000    पर्ाटन बोडा नेपाल -  
 ग) िमपूरक अनदुान 4100000    एन एन एि डब्ल ुए -  
 घ) र्वशेष अनदुान 0   (अन्र् भए उल्लेख गने) -  

४ प्रदेश िरकारबाट प्राप्त अनदुान  23782785 ४ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी   
 क) र्वर्त्तर् िमानीकरर् 

अनदुान 

10049000   क) ऋर् भकु्तानी -  

 ख) िशिा अनदुान 0   ख) ब्र्ाज भकु्तानी -  
 ग) िमपरुक अनदुान 6594785   ग) अन्र् भकु्तानी -  
 घ) र्वशेष अनदुान 7139000  ५ लगानी   

५ अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त    ऋर् लगानी -  

६ अन्र् र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त  27047628  शेर्र लगानी -  
 िामार्जक िरुक्षा 23651000   अन्र् लगानी -  
 प्रधानमन्री रोजगार 2438000  ६ धरौटी र्फिाा   
 प्रदेश िथा स्थानीर् क्षमिा 

अतभबृद्दी कार्ाक्रम 

- - ७ जनश्रमदान र्फिाा   

 स्थानीर् पवुााधार र्वकाि 
कार्ाक्रम 

958628  ८ कोष र्फिाा 2012230 2012230 

 के्षरीर् शहरी र्वकाि र्ोजना - - ९ मौज्दाि   
  िडक बोडा नेपाल - -  क) बैँक मौज्दाि -ut 

cf=j sf] ] w/f}l6 /sd _ 

575702.82 575702.82 
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  पर्ाटन बोडा नेपाल - -  ख) नगद मौज्दाि   
  एन एन एि डब्ल ुए - - १० शििा अनदुान र्फिाा 13220337 13220337 
 (अन्र् भए उल्लेख गने) - - ११ गि बषाको बढी अल्र्ा   

७ र्वतभन्न कोषिफा को आर् - - १२ जनश्रमदान मौज्दाि   

८ जनिहभातगिा (नगद) - - १३ धरौट मौज्दाि 2146135.17 2146135.17 

९ र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त           -        - १४ कोष खािाको मौज्दाि 44883492.8
9 

44883492.89 

१० धरौटी आर् 2146135.17 2146135.17     

११ लगानीको िावँा र्फिाा - -     

१२ अन्र् र्वर्वध आर् - -     

 जम्मा 310578312.15 310578312.1
5 

 जम्मा 310578312.1
5 

310578312.15 

 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको िाउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको अिार मिान्ििम्मको अवतधलाई 
आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्र्को र्हिाव राख्नपुदाछ । िोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीए अनिुार 
गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्ि िम्बन्धमा 
देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्

 स्थानीर् िहले िंर्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्ि वषा प्राप्त रकम र िंर्चि कोषवाट भएको खचा 
स्पष्ट देर्खने गरी खािा राखेको छैन । 

 स्थानीर् िहले बैंक िमार्ोजन र्हिाब खािा राखेको छैन । जिबाट स्थानीर् िहको अिार मिान्िको 
बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु 47771164.94 फरक देर्खएको छ । 

 लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारर् स्थानीर् 
िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथा मान्न िक्ने अवस्था छैन । 

 कतिपर् िम्बर्न्धि आतथाक कारोबारहरुको गोश्वारा भौचर बजेट र्शषाकगि बैक नगदी र्किाबमा 
नजनाएकाले शे्रस्िा अनिुार बैक मैज्दाि ऋर्ात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका िबै खािाहरुको 
एकमषु्ट र्हिाव गदाा मौज्दाि ऋर्ात्मक नरहेको । 

    त्र्िैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ ।  

2.  र्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको िर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाकँी, र्ि वषा प्राप्त र खचा भएको 
रकम स्पष्ट देर्खने गरी र्हिाब राख्न ेर र्जम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनअनिुार गि वषाको अन्त्र्मा रु 41639000मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो बषाको शरुुमा रु. 
41205090.37 र्जम्मेवारी िारेको देर्खर्ो । जि अनिुार लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको 
भन्दा रु.433909.63 घटी र्जम्मेवारी िरेको िम्बन्धमा र्र्कन गनुापने देर्खएको रु......... 433909.63 

3.  बैक र्हिाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तिफाररिमा महालेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । िो बमोर्जम मातिक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हिाब 
तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले िञ्चालन गरेको र्वतभन्न खािाको बैंक र्हिाब तमलान 
र्ववरर् िर्ार गरेको छैन ।अिार मिान्िको बैंक स्टेटमेन्ट अनिुार रू 94800793 बैंक मौज्दाि 
रहेको देर्खएकोमा   चेक िाट्न बार्कँ र्ववरर् अनिुार रू 77529412 रहेको रकम घटाउदा बार्कँ 
मौज्दाि रू 17271381  हनु ु पनेमा कार्ाालर्ले पेश गरेको एर्ककृि आतथाक र्ववरर्मा रू 
47029628.06 अथााि रु.29758247.06  फरक पना गएकोले बैंक र्हिाब तमलान र्ववरर् 
िर्ार गरी र्र्कन गनपुदाछ ।  
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

4.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्ि िम्वन्धमा देर्खएका अन्र् 
व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

 स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनिुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
िथर्ाकं िंकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले एक आतथाक वषा तभर भएको आतथाक कारोवारको अनिुचुी 14 वमोर्जमको ढाँचामा 
वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथाक वषामा खचा हनु 
निकी बाकँी रहेको रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर् िहको िंर्चि कोषमा ट्रान्िफर 
गनुापनेमा आतथाक वषा िमाप्त भए पिाि ्पतन चाल ुखचा खािा,  259385.67  पूर्जगि खचा 
खािा 6691549.89 , धरौटी खािा 773851.99 , र्वर्वधकोष खािा 558947.72, प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोष 2570489   िमेि गरी रु. 10854224.27 मौज्दाि राखेको पाईर्ो । 

 पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । िाथै पातलकाबाट र्ि वषा 
िंचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न र िेवा प्रवाह िमेिको वार्षाक कार्ाक्रम 
अनिुारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

 कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हिाव फरक परे वा नपरेको िम्वन्धमा वैक र्हिाव तमलान 
र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हिाव तमलान भए नभएको िम्वन्धमा र्र्कन गना िर्कएन । 

 अन्िर िरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा िंरचना 
िर्ार गनुापनेमा पातलकाले िो बमोर्जमको मध्र्कालीन खचाको िंरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् िह िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व परामशा 
ितमति, स्रोि अनमुान र बजेट िीमा तनधाारर् ितमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा ितमति गठन 
गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले उक्त ितमतिहरु गठन गरेको पाईएन ।  

 र्वषर्गि क्षेरमा िंचालन हनेु कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी 
केन्द्रीि भई र्विरर्मखुी रहेको पाईर्ो।   

 पातलकाले र्जन्िी िामानको एकीकृि र्ववरर् िथा िहार्क र्जन्िी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा 
कार्ाालर् िथा र्वतभन्न िंघ िंस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो  

 वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्िी िमान अतभलेख पातलकाको मूल र्जन्िी खािामा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईएन । 

 र्जन्िी तनररक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनिुार र्वतभन्न मालिामान ममाि िथा तललाम गनुा 
पनेमा गरेको पाईएन ।  

 मलु्र् अतभवरृ्द्ध कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क अनिुार ठेक्का िम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी िम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा 
मार ददइएको िथा इ टीतडएि नगरेको । 

 कार्ाालर्ले उदे्दश्र् प्रातप्तमा आइपने िम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ाि गरेको 
अतभलेख नराखेको । 

 कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गरी रतिद र्वल भपााइहरुमा तिलतिलेवार  
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नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप िमेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा िो अनिुार गरेको पाईएन । 

 िावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 7 र 8 खररद अनिुार गरुुर्ोजना र वार्षाक 
खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्िी खािा राखेको पाईएन। 

 स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनिुार िावाजतनक खररद तनर्मावली 
वनाई लाग ुगना िक्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

 िावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनिुार र्ि वषा कार्ािम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता ितमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

 िंस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनिुार पातलकाबाट िंचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमाार् 
गना गठन गरेका उपभोक्ता ितमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनिुार मान्र्िा प्राप्त हनेु गरी दिाा 
गरेको पाइएन ।  

 िञ्चातलि र्ोजनाको िूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका िाथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्ािम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी िरोकारवाला िर्हिको िावाजतनक 
िनुवुाई र िावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ु पनेमा अतधकांशिाः पालना भएको 
पाईएन। 

 वािावरर् िंरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  

 पातलकाको र्वकाि तनमाार् व्र्वस्थापन िथा िेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा 
प्रशाितनक कमाचारीको 38 जनाको दरबन्दी रहेकोमा 15 दरबन्दी ररक्त रहेको पाईर्ो । 

 िशुािन व्र्वस्थापन िथा िञ्चालन तनर्मावली २०६५ को दफा 14 अनिुार नागररक वडापरमा 
उल्लेर्खि िेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन िंर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

 तनजामिी िेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

 तनजामिी िेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलब खचा लेखेको पाईर्ो 
।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेिमेि र्र्कन हनु िकेन । 

 मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा िञ्चालन िम्बन्धमा थप 
स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्ि पातलका िथा पातलकामा िमार्हि भएका 
िार्वकका गाउँ र्वकाि ितमतिको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ुअतभलेख िमार्ोजन भएको 
पातलकामा कार्म गरी तनर्मानिुार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुज ुिम्परीक्षर् कार्ा गनुापनेमा र्ि 
पातलकामा िमार्हि भएका िातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा िम्परीक्षर्को 
अतभलेख गाउँपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले पातलकाले उक्त व्र्वस्थाको 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

       ििथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र 
र्वश्विनीर् बनाइ िेवा प्रवाह िदुृढ बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

5.  िम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनिुार 
र्वषर्गि कार्ाालर्को चल अचल िम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु िमार्हि भएका  
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पातलकामा स्विाः हस्िान्िरर् हनेु व्र्वस्था छ  । र्िरी हस्िान्िरर् हनेु िम्पूर्ा िम्पर्त्तको अतभलेख 
िथा र्जन्िी लगि खािा २०७५ अिार मिान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुापने 
व्र्वस्था गरेकोमा र्ि पातलकाले िम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्िी लगि िर्ार नगरेको, कम्प्र्टुर, 
ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन िेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान िामानहरु र्जम्मेवारी िारेको पाईएन 
। र्िरी र्जन्िी मालिामानको आम्दानी नजनाउँदा र्जन्िी मालिामानहरु हराउने र  र्हनातमना हनु िक्ने 
हुँदा खररद गररएका मालिामानहरुको प्रकृति अनिुार िम्बर्न्धि र्जन्िी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्िी 
खािा अद्याबतधक गनुापदाछ । 

  बजेट िथा कार्ाक्रम   
6.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् िहले 

आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई अिार १० गिे तभर 
पेश गने र र्िरी पेश भएको बजेट छलफल गरी अिार मिान्ितभर िभाबाट पाररि गनुापने व्र्वस्था छ 
। िोही ऐनको दफा ७३ मा िभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु 
प्रशािकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्ि स्थानीर् िहमा 
उपाध्र्क्ष श्री पषु्पा कुमारी बोहोराले तमति २०७६।३।१० गिे रु.२६ करोड ३७ लाख ७५ हजारको 
बजेट िभा िमक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६।3। 25 । मा पाररि भएको छ । र्िैगरी स्थानीर् 
िहका प्रमखुले .2076/4/1 मा प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान 
गरेको देर्खन्छ ।   

7.  बजेट िीमा तनधाारर् ितमति : स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनेु आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनेु रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् आर्को 
प्रक्षेपर् िथा िोको िन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट िीमा तनधाारर् गना ७ िदस्र्ीर् स्रोि अनमुान 
िथा बजेट िीमा तनधाारर् ितमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त ितमतिले आर्को प्रक्षेपर्, िाधनको 
िन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल िीमा, बजेटको क्षेरगि िीमा तनधाारर्, बजेट िथा कार्ाक्रमको 
प्राथतमकीकरर्, र्वषर्क्षरेगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु मर्हनातभर 
िम्पन्न गररिक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु वषाको िमेि प्रक्षेपर् िर्ार गनुाका 
िाथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट िीमा प्रमखु प्रशािर्कर् अतधकृिले चैर १५ गिेतभर 
पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा ितमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले 
ितमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्र्वस्था भएअनिुार बजेट िीमालगार्ि क्षेरगि र्वषर् िमेटी बजेट 
प्रक्षेपर् िम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा एवं िोको पालनामा िम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान 
जानपुदाछ ।   

8.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ िदस्र्ीर् 
बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा ितमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट िथा कार्ाक्रम, 

कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददई 
आपिी िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनिुार ितमति गठन गरेको भएिा पतन 
आगामी आतथाक वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म 
गरेको िमेि नदेर्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 
9.  चौमातिक पूजँीगि खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको 

कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातिक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातिक कार्ालक्ष्र् िथा 
कार्ाक्रम बमोर्जम कार्ािम्पादन िम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनिुार चौमातिक खचाको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषाान्िमा हिारमा काम 
गराउँदा कामको गरु्स्िरमा अिर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने  
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पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 
बजेट उपर्शषाक कुल खचा चौमातिक खचा रू हजार  

प्रथम 
चौमातिक 

दोस्रो चौमातिक िेश्रो चौमातिक आषाढ मर्हना 

खचा 224293 29774 57295 137233 90464 

जम्मा 224293 29774 57295 137233 90464 

प्रतिशि 
 13.27 25.54 61.18 40.33  

 
गाउँपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनिुार बार्षाक रु. 22 करोड ४2 लाख 93 हजार तनकािा भएकोमा 
प्रथम चौमातिकमा रु. 2 करोड 97 लाख 74 हजार  अथााि  13.27 प्रतिशि,  दोश्रो चौमातिकमा रु. 5 
करोड 72 लाख 95 हजार, अथााि. 25.54 प्रतिशि र िेश्रो चौमातिकमा रु. 13 करोड 72  लाख   33  
हजार ,, अथााि 61.18 प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । र्िरी नै आषाढ मर्हनामा मार रु   9 करोड  
4  लाख 64 हजार   अथााि   40.33  प्रतिशि खचा देर्खनलेु आषाढमा आएर खचाको चाप बढेको 
देर्खएकाले िन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन । स्वीकृि कार्ाक्रम अनिुार चौमातिक रुपमा िन्ितुलि 
खचा हनु ेगरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ ।  

10.  क्षरेगि बजेट र खचाको र्स्थतिाः स्थानीर् िहको एकीकृि, िमानपुातिक र ददगो र्वकािका क्षेरगि रुपमा 
िमानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्ि पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र 
खचाको र्स्थति देहार्अनिुार रहेको देर्खन्छ ।  

मखुर्क्षरे वार्षाकवजेट खचारकम कुलखचामध्रे्प्रतिश
ि 

आतथाकर्वकाि 11334 7149 98..2 

िामार्जकक्षेर 122140 100553 36804 

पूवााधारर्वकािक्षेर 98479 71693 9.822 

कार्ािञ्चालन िथा प्रशाितनक खचा 70088 38894 27829 

जम्मा    

 
 

उपरोक्त र्ववरर् अनिुार िभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे्  िामार्जक क्षेरमा िबैभन्दा बढी 40.63 
प्रतिशि र  आतथाक र्वकािमा िबै भन्दा घटीमा 2.89 प्रतिशि रहेको छ ।  

11.  खचा तबश्लषेर्ाः पातलकाले र्िबषा कुल आन्िररक आर्बाट रु 4997329.85 राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु 262199758.76 िमेि रु 267197088.61आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  रु 
125237643.11 र पूरँ्जगि िफा  रु 95187343.11 र अन्र् रु 27047628 िमेि रु  
247472614.22 खचा भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्िा 2.02 प्रतिशि रहेको छ 
। र्िबषा पदातधकारी ितुबधामा रु899500 खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को 17.99 प्रतिशि 
रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको िबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट 50.6 प्रतिशि चाल ु
र 38.46 प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमाार्मा खचा भएको देर्खन्छ । र्िबाट पातलकाहरुले तबकाि तनमाार् 
कार्ाक्रम िंचालनमा न्र्नु खचा गरी प्रशाितनक कार्ामा बर्ढ खचा गरेको देर्खन्छ । प्रशाितनक खचा 
तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकाि तनमाार्मा पररचालन 
गररनपुदाछ ।  

12.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातिक र बार्षाक स्िरको प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा कार्ाालर्ले 
िञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, र्जल्ला िथा केर्न्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको ढाँचामा 
चौमातिक प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढाचँामा बार्षाक 
प्रगति िर्ार नगने प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृिलाइा र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ ।  

 िंगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  
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13.  प्रशािकीर् िंगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोर्जम स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा िमेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी िमार्ोजन भएपतछ मार िंगठन िथा व्र्वस्थापन िवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् 
िहमा िंगठन िंरचना कार्म हनेु व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृि िर्हि 38 
दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध िम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि िर्हि 23 जना पदपूिी 
भएको देर्खन्छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनिुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा 
मातनएका पश ु र्चर्कत्िक िर्हि 15 पदहरु ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ािा 
नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम िञ्चालन, िेवा प्रवाह िथा पातलकाको िमग्र कार्ा िम्पादनमा अिर परेको र्स्थति 
छ । ििथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् तछटो पूतिा गरी िेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ ।  

14.  कमाचारी करार – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 
क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी िंगठन िथा व्र्वस्थापन िभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको 
र िेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी िजृना गना निर्कने 
व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न कमाचारीहरु करारमा रार्ख रू85,44,440.खचा लेखेको छ ।  

त्र्िैगरी िोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, िवारी चालक, 

िर्श, कार्ाालर् िहर्ोगी, प्लम्बर, इलेर्क्ट्रतिर्न, चौर्कदार, माली, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट 
िेवा तलन िर्कने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेकको र्वतभन्न पदमा करार 
तनर्रु्क्त गरी बषाभरीमा रु .2567000 भकु्तानी गरेको अतनर्तमि देर्खएको रु....... 2567000 

15.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् 
िेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातिक िलबबाट १० प्रतिशि 
रकम कट्टा गरी िो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । हाल िम्म 
गाउँपातलकाले कल्र्ार् कोष खडा गरेको देर्खएन । आवश्र्क काननुको व्र्वस्था गरी कल्र्ार्कोष 
िंचालन गररन ुपदाछ ।  

16.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्िाङ्कन : स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ाङ्क िंकलन, अतभलेख र िोको ब्र्वस्थापन 
गनुापने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा 
अन्र् श्रोि, पूवााधार अन्िगाि िडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्िाङ्कनिर्हिको 
पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क िम्बन्धी नीति, कानून र 
िोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्िाङ्कन गरेको  देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का 
र्क्रर्ाकलाप िञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने हुँदा िोको िंकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  
पहल हनु ुआवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले 
उर्चि िाथाकिा नपाउने हुँदा र्ि िफा  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

17.  वडा िर्चवको पदपूतिा : पातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्बाट िंचातलि िेवा प्रवाहमा महत्वपरु्ा भतूमका 
रहेका वडा िर्चवको दरबन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् बमोर्जम छ ।  
वडा िंखर्ा वडा िर्चवको दरबन्दी वडा िर्चवको पदपूतिा ररक्त वडा िर्चव 

5 5 4 1  
 

ररक्त पदहरुको पदपूतिा गनुापदाछ 
  

18.  िेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनिुार स्थानीर् िहले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा िोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनिुार तनर्म, 

तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन िक्ने ब्र्वस्था अनिुार ९ वटा ऐन, ३ वटा  
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तनर्मावली र १२ बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्ि वषा पातलकाबाट 
तनम्नअनिुार िेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्िा दिाा पाि 0 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा 595 

मतृ्र्दुिाा 96 
बिाईिराई दिाा 115 

र्ववाह दिाा 111 

िम्बन्धर्वच्छेद दिाा 3 

पूवााधार र्वकाि िडक तनमाार् 
 

कालोपरे िडक तनमाार् 0 

कालोपरे िडक ममाि र्ववरर् प्राप्त नभएको 
ग्राभेल िडक तनमाार् 

ग्राभेल िडक ममाि  
 

स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन,२०७४ अनिुार पातलकाबाट प्रदान गररने िेवाप्रवाहमध्रे् पर्िकरर् बाहेकका 
अन्र् िेवा िञ्चालनमा िन्िोष जनक देर्खएन ।  

19.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् 
िहले र्ोजना वनाउँदा िहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनेु प्रगतिका र्ोजना छनौट गरर 
प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  िभाबाट स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकाि र्ोजना २०७6/७7 को 
अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी िञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि 
प्रभावी हनेु र्कतिमले िंचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्ि वषा िंचालन गरेका र्ोजना देहार् अनिुार 
छन ्।   
रु १ लाख 

िम्म 

रु १ लाख 
देर्ख २ 
लाखिम्म 

रु २ 
लाखदेर्ख ५ 
लाखिम्मका 

रु ५लाख देर्ख 
१० 

लाखिम्मका 

रु १० 
लाखभन्दा 
बढीको 

जम्मा 

36 21 17 6 0 80  
 

उपरोक्त र्ववरर् अनिुार पातलकाले र्ि वषा जम्मा 80 वटा र्ोजना िंचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा 
मतुनका मार 36वटा अथााि 45 प्रतिशि  र्ोजनाहरु रहेका छन ् । त्र्िैले िाना रकमका धेरै 
र्ोजनाहरु िंचालन गदाा कार्ाालर्को जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ु पने, िंचातलि 
र्ोजनाबाट चाल ुप्रकृर्त्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी नहनेु िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा 
िमेि नकारात्मक अिर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ ।  

  कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  
20.  कानून र िञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनिुार स्थानीर् 

िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा िोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र 
मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन िक्ने व्र्वस्था छ । जिअनिुार स्थानीर् िह िञ्चालनको लातग 
िंघीर् मातमला िथा िामान्र् प्रशािन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्ि 
पातलकाले हालिम्म ६ वटा ऐन, ४ वटा तनर्मावली, १३ कार्ार्वतध लगार्ि २७ वटा काननु तनमाार् गरी 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ  । िाथै पातलकाले ३ वटा कानूनहरु तनमाार् गरी िभा िथा कार्ापातलकाबाट 
स्वीकृि गरेिापतन उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरेको छैन ्। ििथा उक्त कानूनहरु राजपरमा  
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प्रकाशन गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

21.  न्र्ार्ीक ितमति – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ िम्म न्र्ार्र्क 
ितमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् िम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । ितमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । 
िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनिुार गिबषा फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन 
बाकी १ र र्ो बषा थप भएको ९ गरी कुल १० र्ववाद दिाा भएकोमा ७ वटा मार फर्छ्यौट भई ३ 
बाँकी देर्खन्छ । न्र्ार् िम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी 
टुङ्गो लगाउनपुदाछ ।  

22.  आन्िररक लेखापरीक्षर् - स्थानीर् िह िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले 
आतथाक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातिक 
िमाप्त भएको एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने उल्लेख छ । िर गाउँपातलकाले र्ि 
वषाको अन्िर िरकारी अर्खिर्ारी भएका आतथाक कारोबार ब.उ.र्श.नं. 314010114, 14010123, 
340001053 , 365001043 , 365011114, 301000114 र 312000113 को 
मार कोष िथा लेखा तनर्न्रकको कार्ाालर् बाट आन्िरीक लेखा पररक्षर् गराएको छ । र्वर्त्तर् 
िमातनकरर् अनदुान, शििा अनदुान, राजस्व बाँडफाडँ र आन्िरीक आर्बाट भएका आतथाक कारोबारको 
आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको छैन । ििथा काननुमा िोर्कए बमोर्जम आतथाक कारोबारको आन्िररक 
लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

23.  आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा : प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो आन्िररक कारोवार, आन्िररक जाच एवं 
आतथाक कार्ा प्रर्ाली प्रभावकारी र व्र्वर्स्थि गराउन आर्न्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गनुापने 
व्र्बस्था भएपतन आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन भएको छैन । आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा 
गठनको अभावमा आतथाक कारोवार अव्र्वर्स्थि भई र्वत्तीर् जोर्खम वढ्ने िंभावना रहन्छ । ििथा र्ि 
गाउँपातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी आतथाक कारोवारको र्थाथािा एवं र्वत्तीर् जोर्खम 
न्रू्नीकरर् गने िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ ।  

  पदातधकारी िरु्वधा  
24.  स्थानीर् िहका पदातधकारी िरु्वधा : नेपालको िंर्वधानको धारा २२७ मा गाउँ िभा िथा नगरिभाका 

िदस्र्ले पाउने िरु्वधाका िम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनेु ब्र्वस्था अनिुार कर्ााली  प्रदेश िंिदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्हरुको िरु्वधा िम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त 
ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनिुार पातलकाबाट 2076 अिोज मर्हना िम्म देहार् बमोर्जम रु 899500 
िरु्वधा वापि भकु्तानी भएको छ ।  
ति.नं र्ववरर् प्रमखु/ 

अध्र्क्ष 

उपप्रमखु
/ 

उपाध्र्क्ष 

वडाअध्र्क्ष
..5 जना 

कार्ापातल
का िदस्र् 
6  जना 

िभाका 
िदस्र् 
15 

जना 

जम्मा 

१ मातिक िरु्वधा 61000 50000 190000 120000 150000 571000 

२ चाडपवा खचा 30500 25000 95000 60000 75000 285500 

 र्ािार्ाि खचा 0 0 20000 0 0 20000 

 िंचार 3000 2000 8000 0 0 13000 

 जम्मा 94500 77000 293000 180000 225000 889500  
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25.  दोहोरो िरु्वधााः कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्हरुको िरु्वधा िम्बन्धी ऐन, २०७५ 
को दफा 5(4) मा अन्र् र्ािार्ाि िरु्वधा नतलएको हकमा िोर्कएबमोर्जम र्ािार्ाि खचा उपलब्ध 
गराउने उल्लेख छ । गाउँपातलकाका वडाध्र्क्षहरुले मोटरिाईकल िरु्वधा तलएकोमा िमेि र्ािार्ि खचा 
वापि रू 20000 भकु्तानी गरेको देर्खएकोले उक्त रकम अिलु गनुा पने रू 20000 

26.  खाना िथा र्वर्वध खचा – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट 
अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । िर 
पातलकाले र्ि वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु.७२५४८५ खचा गरेको छ ।  

27.  आतथाक िहार्िा – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक िहार्िा, 
चन्दा, परुस्कार एवं िंस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउने व्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । िर पातलकाले र्ि 
वषा  रु २९८०००आतथाक िहार्िा र्विरर् गरेका छन ्। आतथाक िहार्िा खचा लेख्न ेकार्ामा तनर्न्रर् 
गनुापदाछ ।  

  अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  
28.  अनदुान र्फिाा – िंघीर् एवं प्रदेश िरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् 

िहमा प्राप्त हनेु िमपरुक वाहेकका अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा िम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा 
गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (िरुको अनिूुची १२ र २१) अनिुार २०७७ अिार 
मिान्िमा देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रहेकोमा र्फिाा गरेको पाइएन । खचा नभई बाँकी 
रहेको तनम्नानिुारको रकम िम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने रु 65654 

ति.नं.+= कार्ाक्रमको नाम र्फिाा गनुा पने रकम 

1.  प्रदेश शििा 65654 

 जम्मा 65654  
 

29.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : िावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले िावाजतनक तनकार्ले िोकेको 
िीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार 
गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक १० 
करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा बढीको 
खररद गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । िर पातलकाले आफ्नो खररद तनर्मावली 
नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई खररद कार्ा 
गरेको देर्खर्ो । अिाः पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोर्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि र 
प्रभावकारी हनेु गरी खररद कार्ा गनुापदाछ ।  

30.  िवारीिाधन खररद – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् िरकार र िालकु िंघीर् मन्रालर्को 
पररपर, तनदेशन िमेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार िवारी िाधन खररद गनुा पदाछ । 
अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा िम्पिी हस्िान्िरर् 
िम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनिुार नेपाल िरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट 
िथा स्रोि िाधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग िवारी िाधन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ 
। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनिुार पातलकाले  2 थान दईु पांग्र े िवारर िाधन खररदमा 
रु1295496 बजेटबाट खचा गरेको छ ।  

िवारी िाधन िंखर्ा रकम 

मोटरिाइकल 
 5 1295496 

जम्मा    
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  कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
31.  आर्को अनमुानाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा बजेट 

िीमा तनधाारर् ितमतिले पातलकामा प्राप्त हनेु आन्िररक आर्िमेिको ब्र्वस्थापन गना िक्ने ब्र्वस्था  छ 
। पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, िेवा शलु्क, दस्िरु 
वापि अनमुातनि रु.40 लाख प्राप्त हनेु प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा 
रु4997329.85 अथााि अनमुान भन्दा 24.87 प्रतिशि बढी आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका 
अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्द्ध गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान 
ददन आवश्र्क देर्खएको छ ।  

32.  आन्िररक आर्ाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा वजेट 
िीमा तनधाारर् ितमतिले पातलकामा प्राप्त हनेु आन्िररक आर् िमेिको व्र्वस्थापन गना िक्ने व्र्वस्था छ 
। पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचाका िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्स्थति देहार् बमोर्जम छ ।  

केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

247472614.2 4997329.85 2.02  
 

उपरोक्त र्ववरर् अनिुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्िा 2.02प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्िैले पातलकाको आन्िररक आर् िंकलनको दार्रालाई 
फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्द्ध गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।    

33.  कर िथा शलु्क अिलुी - स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृि िम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्विार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क 
उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र अिलुी र्स्थति तनम्नानिुार रहेको 
देर्खन्छ ।  
 
आर् शीषाक अनमुान अिलुी अिलुी प्रतिशि 

एकीकृि िम्पर्त्त कर 
र घरजग्गा कर 

50000 483862.53 96.67 

घरजग्गा वहाल कर 70000 1875 0.25 

व्र्विार् कर 50000 0 0 

वहाल र्वरौटी शलु्क 150000 0 0 

   
पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा मार कर 
एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि अिलुी र्थाथा मान्न िक्ने अवस्था देर्खएन ।ििथा आफ्नो 
क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्रामा ल्र्ाउन ुपदाछ ।  

34.  
तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको कराः स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन२०७४ को दफा ६२ को उपदफा १, १(च), ३ 
र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार रहने, करको दर 
िम्बर्न्धि प्रदेशले तनधाारर् गरी स्थानीर् िहहरुले िंकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा गने 
व्र्वस्था गरी प्रदेशले लाग ुगरेको काननु अनिुार बाँडफाँड हनेु गरेको मा उक्त दफा िंघीर् आतथाक ऐन, 

२०७६द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राप्त 
रकम आफ्नो िंर्चि कोषमा जम्मा गने गरी िो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार कार्म गरेको 
देर्खन्छ िर िो अनरुुप प्रदेशहरुले िजुामा गरेका कानूनहरु िंशोधन गनुा पनेमा नगरेको कारर् िो करको  
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बाँडफाँडमा अस्पष्टिा देर्खएको छ।र्स्िो अवस्थामा िंघीर् कानून अनूिार नै गनुा पदाछ।त्र्ि अतिररक्त 
दफा ६२(क) र्वपररि हनेु गरी िंघीर् मन्रीपररषद्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खनन ् तबक्री िथा व्र्वस्थापन 
िम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरी थप अस्पष्टिा िजृना गरेको अवस्था िमेि देर्खर्ो। स्पष्ट कानूनी 
व्र्वस्था गरी  तगर्ट्ट, ढंुङ्गा,वालवुा करको िंकलन िथा बाडँफाँड गनुापदाछ। 

35.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी िोको लेखापरीक्षर् गराउने र्जम्मेवारी 
कार्ाालर् प्रमखुको हनेु व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतिद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा कार्ाालर्मा 
पठाउने गरेकोमा िोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अतधल्लो आ.व.को बाँकी के कति 
छन एर्कन गना िर्कएन । कार्ाालर्बाट िवै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ातल जडान गरी राजस्व 
िंकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्िले गदाा व्र्र्क्तहरुले छुटै्ट रतिद छपाउने जोर्खम 
र्वद्यमान रहन्छ । र्िको िम्बन्धमा िहा ँकार्ाालर्बाटै छानर्वन  गनुापदाछ । अिाः कार्ाालर्ले आगामी 
ददनमा रतिद तनर्न्रर् िथा राजश्व अिूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन िम्बन्धमा र्वशेष 
ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने देर्खर्ो ।  

36.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको िरकारी नगद िोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने व्र्वस्था छ । िाथै 
िोही ऐन अनिुार िोर्कएको िमर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा िम्वर्न्धि िालकु कार्ाालर्ले १० 
ददन िम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन िम्म र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरी िो 
िमेि दार्खला गना लगाउने र १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला 
गना लगाई किूरको मारा अनिुार प्रचतलि कानून बमोर्जम तबभागीर् कारवाही िमेि गना गराउन िक्ने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि 5 वटा वडा वाट पातलकाले प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको 
व्र्वस्था अनिुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन । र्िरी र्ढला हनेु गरी राजश्व रकम बैक 
दार्खला भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना रकम अिलु गनुापने देर्खन्छ । कार्ाालर्ले 
िम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा 
कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

37.  पातलकाको डोजर भाडामा लीई िो प्रर्ोग गरेवापि तनम्नानिुारको रतिद काटी दार्खला गनुापनेमा दार्खला 
गरेको नपाइएकोले उक्त रकम दार्खला  गनुापने देर्खएको रु 250200 

रतिद नं तमति अम्दानी रकम 

५६०१ २०७७।३।१६ 
5400 

५६०२ २०७७।४।४ 
7200 

६५०३ २०७७।२।३१ 
108900 

५६०३ २०७७।२।३१ 
78300 

५६०४ २०७७।२।३२ 
50400 

 जम्मा 250200  
 

38.  रतिद नं ५६०३ बाट महेन्द आदशा मा र्व ले डोजर प्रर्ोग गरी ददएकोमा एउटै तमिीमा एउटै रतिद नं 
प्रर्ोग गरी रतिद काटेकोमा दोहोरो रतिद प्रर्ोग गना नपाइने मा २ वटा रतिदबाट नगदी रतिद प्रर्ोग 
गरी आम्दानी गरेको देर्खर्ो । रतिद तनर्न्रर् खािा नरार्खन ु एवं नगदी रतिदको आम्दानी खचा 
बाँकीको अतभलेख नरार्खनलेु वषाभर के कति नगदी रतिद प्रर्ोग गररर्ो के कति कस्ले वझेुको हो  
अतभलेख नरार्खएकोले वास्िर्वक आम्दानी र्र्कन गने अवस्था रहेन ।  

39.  व्र्विार् कर - स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्ाक्षेर तभर 
रहेका र्वतभन्न व्र्विार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्विार् कर उठाउनपुने व्र्वस्था रहेको छ । र्ि वषा 
पातलकाले व्र्विार् दिाा िथा नवीकरर् शलु्क वापि कुनै कर िंकलन गना िकेको छैन िथा पातलकाको  
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क्षेरतभर रहेका व्र्विार्ीहरुको अतभलेख अध्र्ावतधक िमेि गरेको छैन । ििथा पातलकाले आपm्नो क्षेर 
तभर िञ्चालनमा रहेका िम्पूर्ा व्र्विार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

  आर्कर एवं मू.अ.कर  
40.  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुापने 

व्र्वस्था छ । पातलकाले देहार्का भकु्तानीमा तनर्मानिुार लाग्ने रु.12811अतग्रम कर कट्टी गरेको छै्रन 
। ििथा उक्त कर अिलु हनुपुने रु. 12811 

गोभौनं./तमति र्ववरर् भकु्तानी 
रकम 

काट्न ुपने 
कर 

काटेको कर 
रकम 

नपगु कर 

191-
2077/3/3
1 

क्र्ानभाि 
ईर्न्जतनर्रीङ्ग 
कन्िलटेन्िी 

918750 13124 1313 12811 

 जम्मा 918750 13124 1313 12811  
 

 उपभोक्ता ितमति माफा ि कार्ा  
41.  प्रार्वतधक तबल र कार्ा िम्पन्नाः िावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 

िम्झौिा अनिुार िावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक 
नापजाचँ गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ािम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने 
ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता ितमतिहरुबाट िञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागि अनमुान र 
वास्िर्वक कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । लागि अनमुान 
बरावर नै मूल्र्ाङ्कन भएको देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने िम्बन्धमा आश्वस्ि हनु िक्ने 
अवस्था देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा िम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा िम्पन्न गनुापने तमति र कार्ा 
िम्पन्न भएको तमति लगार्िका इर्न्जतनर्ररङ नम्िा अनिुार तबलमा खलुाउनपुने िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको 
पाईएन । र्िले गदाा कुन काम कर्हले िम्पन्न गनुापने र िोर्कएको अवतधमा िम्पन्न भए/नभएको 
र्वषर्मा र्र्कन हनु निर्कएको हुँदा प्रार्वधकले इर्न्जतनर्ररङ नम्िा अनिुारको उपभोक्ता ितमतिको तबल 
बनाउँदा नापजाचँलाई वास्िर्वक कार्ािम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ ।  

42.  लागि िहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता ितमतिको िफा बाट नगद लागि 
िहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद िहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा िहभातगिा 
वापिको रकम िम्बर्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी िो को भौचर प्राप्त भएपतछ मार 
उपभोक्ता ितमतििँग र्ोजना िम्झौिा गनुापदाछ । िर पातलकाले लागि िहभातगिा िर्हिका लागि 
अनमुान िर्ार गरेको देर्खएन ्। अिाः नगद लागि िहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदाछ 
।  

43.  हेभी इर्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म 
(९) मा उपभोक्ता ितमति वा लाभग्राही िमदुार्बाट िञ्चातलि हनेु तनमाार् कार्ामा डोजर, एक्िाभेटर, लोडर, 
रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग गना नतमल्ने व्र्वस्था छ । िो तनर्मावलीको प्रतिबन्धात्मक 
वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदााको िमर्मा हेभी मेर्शन प्रर्ोग गनुापने जर्टल प्रकृतिको कार्ा भनी 
उल्लेख भएको रहेछ भने िम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तिफाररशमा िावाजतनक तनकार्बाट िहमति तलई त्र्स्िा 
मेर्शन प्रर्ोग गना िर्कने उल्लेख छ । पातलका अन्िगाि िञ्चातलि अतधकांश िडक तनमाार् िथा 
स्िरोन्नतििँग िम्बर्न्धि र्ोजनाका उपभोक्ता ितमतिहरुले डोजर, एक्िाभेटर लगार्िका हेभी मेर्शन प्रर्ोग 
गने गरेको पाइए िापतन तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोर्जम िम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तिफाररश गराई गाउँ 
कार्ापातलकाको कार्ाालर्बाट िहमति तलएको पाइएन । र्िका केही उदाहरर्हरु र्िप्रकार रहेका छन  



 

 
14 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

क्र
.ि. 

भौ.न.\तमति र्ोजनाको नाम 

कामको 
र्ववरर् 

भकु्तानी 
रकम 

प्रर्ोग 
गरेको 
हेभी 

उपकरर् 

हेभी 
उपकरर्मा 
भएको खचा 

1.  
८० 

२०७६।१२
।१० 

पेददखोला हदैु तबष्र् ुआ 
तब िडक 

िडक 
तनमाार् 717084 

व्र्ाक हो 
लोडर 

759000 

2.  
७९ 

२०७६।१२
।०९ 

िरस्विी स्वास्थर् आमा 
भबन देखी तलिाखोला 
िडक 

िडक 
तनमाार् 379395 

बे्रकर 
बकेट 

380204 

3.  
१८२ 

२०७७।०३
।३० 

उचाल्ने ग्रातमर् िडक 
तनमाार् र्ोजना 

र्फल्ड 
िम्र्ाउने 650479 

जे ति तब 
649340 

4.  
१६२ 

२०७७।०३
।२४ 

पारीवन मेलचौर िडक 
तनमाार् 

िडक 
ममाि 363998 

जे ति तब 
364861 

5.  
१५३ 

२०७७।०३
।२३ 

गोल्टाकुरी कुमाख िडक 
िडक 
ममाि 886178 

जे ति तब 
949986 

6.  
१४५ 

२०७७।०३
।२१ 

महेन्द्र आधारभलु 
तबध्र्ालर् वडाचौर िडक 
तनमाार् र्ोजना 

िडक 
ममाि 648614 

जे ति तब 
694143 

7.  
१४१ 

२०७७।०३
।२१ 

Ne. Ra. Ma. Bi. Field 
Construction Work 

िडक 
तनमाार् 750029 

जे ति तब 
756922 

8.  
१२९ 

२०७७।०३
।१६ 

तिमाटोल तिस्नेरी िडक 
तनमाार् िथा ममाि र्ोजना 

र्फल्ड 
िम्र्ाउने 310072 

जे ति तब 
332162 

9.  
१२१ 

२०७७।०३
।०८ 

हटारी बस्न बोहरा टोल 
िडक तनमाार् र्ोजना 

बाटो 
तनमाार् 
कार्ा 

471397 

स्काभेटर 
472905 

10.  
११९ 

२०७७।०३
।०७ 

तरवेर्ी मेलचौर िडक 
(क्रमागि) 

बाटो 
तनमाार् 
कार्ा 

272793 

जे ति तब 
281854 

11.  
८१ 

२०७६।१२
।१० 

जलामारे मेलचौर िडक 
तनमाार् (क्रमागि) 

बाटो 
तनमाार् 
कार्ा 

911351 बकेट 

950000 

  जम्मा 
 

 

 65913
77  

 
तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ ।  

44.  िव कन्याक्टरबाट काम गराएको : िावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म 
१० मा उपभोक्ता ितमति वा लाभ ग्राही िमदुार्ले पाएको काम आफैले िम्पन्न गनुापने र कुनै तनमाार्  
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व्र्विार्ी वा िव कन्ट्क्टरबाट काम गराउन िर्कने छैन भन्ने उल्लेख छ । देहार्का उपभोक्ता 
ितमतिले काम आफै गने गरी िम्झौिा गरेकोमा देहार्का तनमाार् व्र्ाविार्ीबाट काम गराएको देर्खर्ो । 
तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपररि काम गराउने उपभोक्ता ितमति, जाँचपाि गने प्रार्वतधक िथा 
तिफाररि किाा एवं अनगुमन किाालाई र्ि िम्बन्धमा र्जम्मेवार वनाउन ुपदाछ ।  

गो.भौ नं/तमति उपभोक्ताको नाम तनमाार् व्र्विार्ीको नाम भकु्तानी 
रकम 

९८ 
२०७७।०२।२१ 

मेलबोट उपल्लो पटारे िडक 
(क्रमागि) 

कोशेढंुगा कन्स्ट्रक्िन 236735 

१२२ 
२०७७।०३।०९ 

छापाडाडा गरेुतल िडक तनमाार् 

िरु्ावंशी कन्स्ट्रक्िन 564215 

१६१ 
२०७७।०३।२४ 

धानेटाकुरा हाम्पाल िडक तनमाार् 
कोशेढंुगा कन्स्ट्रक्िन 

205069 

 
 

 िशिा कार्ाक्रमिफा   
45.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका िामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी अनिुार 

र्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ ।प्राप्त र्ववरर् अनिुार र्ि स्थानीर् िह 
अन्िगाि र्वतभन्न िहका 26 िामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था हेदाा 9 
वटा र्वद्यालर्मा दरवन्दी अनिुार पदपूिी हनु निकेको, 4 वटा र्वद्यालर्मा दरबन्दी नै कार्म नगरेको र 
बाकीीँ 13 वटा र्वद्यालर्मा दरवन्दी अनिुार र्शक्षकको पदपिुी भएको देर्खन्छ । दरबन्दी बमोर्जम 
र्शक्षक पदपूतिा गनुापदाछ ।  

46.  कार्ाक्रम कार्ान्वर्न पसु्िीकाको पालना नभएको – नेपाल िरकार िथा पातलकाबाट र्वद्यालर्हरुलाई 
वार्षाक कार्ाक्रम अनिुार ददईने एकमषु्ट अनूदान िथा तनकािा िम्बन्धमा मानव स्रोि र्वकाि केन् द्र 
िानोदठमी बाट प्रकार्शि कार्ाक्रम कार्ाान्वन पसु्िीकामा उल्लेख भए अनिुार ददनपुने कानूनी व्र्वस्था छ 
। िर पातलकाले उक्त पसु्िीकामा उल्लेख भएभन्दा बढी हनेु गरी तनम्नानिुार रु165824बढी तनकािा 
ददएको देर्खर्ो । ििथा िोकीए भन्दा बढी तनकाािा भएको रकम अिूल गरी िम्बन्धीि राजस्व खािामा 
दार्खला हनुपुने देर्खएको रु. 165824 

र्शक्षक िलब िफा   
क्र.िं
. 

र्वद्यालर्को नाम भएको तनकािा हनुपुने तनकािा बढी तनकािा 

1 शान्िी आ.र्व. उपल्लो बाझँकाडा 
१ 

1618994 1566994 52000 

2 नेपाल रार्िर् मा.र्व. 2528160.1 2466160.1 62000 

 जम्मा   114000 

 
 

पाठ्य पसु्िक िफा   
 क्र .ंस.  विद्यालयको नाम विद्यार्थी 

संख्या 

हुनुपने 

वनकास 

भएको वनकासा बढी 

वनकासा 

1.  Baludhyan Pra V 
15 5319 6030 711 

2.  Himalaya Adhar V 
115 65168 70698 5530 
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3.  Jagriti Pra V 
61 24840 26940 2100 

4.  Janata Kalika Adhar V 
109 64396 67100 2704 

5.  Nirajan Ss 
517 301434 316248 14814 

6.  Saraswati Pra V 
65 24804 28888 4084 

7.  Shanti Adhar V 
Upallobajhakanda 

43 16070 17151 1081 

 जम्मा    31024  
छारवतृ्ती िफा   

 विद्यालयको नाम विद्यार्थी 

संख्या 

हुनु पर।ने 

वनकासा 

भएको 

वनकास 

बढी वनकासा 

1.  Baludhyan Pra V 
6 2400 2800 400 

2.  Himalaya Adhar V Majhakharka 
95 38000 40400 2400 

3.  Jagriti Pra V 
41 16400 17600 1200 

4.  Nirajan Ss 
166 66400 72000 5600 

5.  Pashupati Pra V 
15 6000 6800 800 

6.  Saraswati Bal Pra V 
23 9200 10400 1200 

7.  Shanti Adhar V Kagkhola 
18 7200 8000 800 

8.  Shanti Adhar V Upallobajhakanda 
31 12400 14400 2000 

9.  Shanti Sundar Ma VI 
119 47600 54000 6400 

  
   20800  

 
47.   तिकाई र्किाबाः 182-2077/3/31िावाजतनक खचा गदाा तमिव्र्र्ी िररकाले गररन ु पदाछ । 

गाउँपातलकाले पूवाप्राथतमक तिकाई र्किाब िथा अभ्र्ाि पसु्िक छपाई गदाा आवश्र्किा भन्दा बढी 
छपाई रू73574.74 थप व्र्र्भार पारेको देर्खन्छ । र्स्िा खचालाई तमिव्र्व्र्ी बनाईन ुपदाछ ।  
क्र.िं. र्ववरर् छपाई िंखर्ा र्विरीि 

िंखर्ा 
बार्कँ दर  रकम 

1 पूवा प्राथतमक 
तिकाई र्किाब 

500 393 

107 

181 

19367 

2 प्राथतमक तिकाई 
र्किाब 

500 364 

13   6 
178 

24208 

3 अभ्र्ाि परु्स्िका 1925 1251 
674 

44.51 
29999.74 

 जम्मा     73574.74 

 
 

48.  अधरुो कार्ााः िावाजतनक तनमाार् गदाा आवश्र्किामा आधारीि प्रतिफल ददने र्कतिमको हनुपुदाछ । 
गाउँपातलकाले उपभोक्ता ितमति माफा ि तनमाार् गने गरी िंचालन गरेका तनम्न र्ोजनाहरूमा िम्झौिा भन्दा 
झन्डै आधा पररमार्को मार काम हदुा िमेि कार्ा िम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरी भकु्तानी गरेको देर्खन्छ 
। अपरुो तनमाार् भएको कारर् िो िंरचनाहरू प्रर्ोगमा आउन निक्नाले तनमाार् गनुाको उदेश्र् पररपूतिा 
हनु निक्ने देर्खन्छ । िम्झौिा अनिुारको काम िमर्मै िम्पन्न गराउने िफा  गाउँपातलकाको ध्र्ानाकषार् 
हनुपुदाछ ।  
क्र.िं. र्ोजनाको नाम िम्झौिा रकम िम्पन्न रकम भकु्तानी रकम 

१ र्शद्ध मा.र्व. भवन तनमाार् 5958623.75 3477415.88 2772070 
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49.  औषधी खररद – िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबि लाख 
रुपैर्ाँिम्मको औषतधजन्र् मालिामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको िमाचार परमा िूचना प्रकाशन गरी 
िोकेको तबक्री मूल्र्मा िोझै खररद गना िर्कने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले रु. ४२२७६५९को औषधी 
खररद गरेको छ । र्ि िम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरु र्न्नानिुार छनाः  

49.1.  खररद गरेका उक्त औषधी कुन कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र िोको मूल्र् रार्िर् परपतरकामा 
प्रकाशन िमेि भएको नदेर्खएको,  

49.2.  आपूतिा हनेु औषतध डव्ल.ुएच.ओ. िर्टाफइड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद िमाप्त 
तमति उल्लेख गरी िम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषतध तबक्रीको 
लातग हो होइन खलुाएको प्रमार् िमावेश नभएको,  

49.3.  आपूतिा भएका औषधी एंवम िर्जाकल िमान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन अनिुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद िम्बन्धमा र्र्कन गना िर्कएन ।  

49.4.  औषतधको र्जन्िी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको खलु्ने 
गरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको,  

49.5.  औषतधको खचा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपनेमा एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  
 ििथा औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनेु गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गरु्स्िर अनिुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको 
औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बाकंी रहेको औषतधहरु 
र्जम्मेवारी र्जन्िी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

50.  फरक दरमा िेनेटरी प्र्ाड खररद  ९०।२०७७-३-१६ आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म 
३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा खचाको तबल भरपाई िर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्बाट 
खररद गररएका िामग्रीहरुको दरमा एकरुपिा कार्म हनुपुदाछ । िेनेटरी प्र्ाड प्रति प्र्ाकेट रु ३९.९० 
दर कार्म गरी खररद गरेकोमा िखेुि िर्जाकल एण्ड मेतडकल िप्लार्िा बाट प्रति प्र्ाकेट रु ४४.२४ 
दर कार्म गरी खररद गरेको देर्खएकोले र्िरी कार्ाालर्ले एउटै िामग्री खररद गदाा प्रति प्र्ाकेट रु 
४.३४ फरक पारेको छ । उल्लेर्खि पार्टाबाट खररद गरेको ८०० गोटाको फरक दर ४.३४ ले हनेु रु 
३४७२।– वढी भकु्तानी भएको देर्खएकोले उक्त रकम अिलु गनुापने देर्खएको रु ..... 3472 

51.  आमा िरुक्षा कार्ाक्रम: आमा िरुक्षा कार्ाक्रम तनदेर्शका २०७३ अनिुार िेवा ग्राही मर्हलालाई गभाविी 
िथा प्रििुी िेवा तलन आए वापि र्ािार्ाि खचा गभाविी जाँच वापिको उत्प्ररेर्ा भत्ता पहाडी क्षेरका 
लागी रु २०००।– र िामान्र् अवस्थामा भनाा भई तडस्चाजा भई जाने वेलामा रु ८००।– भकु्तानी ददने 
व्र्वस्था रहेकोमा कुनकुन स्वास्थ चौकीमा के कति प्रििुी िेवा उपलब्ध गराएको हो िवै को र्ववरर् 
उपलब्ध नगराएको एवं प्रििुी िेवा ददए वापि स्वास्थ िंस्थालाई ददइने िरु्वधा वापिको रकम के कति 
हो र्थाथा र्ववरर् पेश नभएकोले र्कीन गना िर्कने अवस्था देर्खएन । अतभलेख व्र्वर्स्थि गरी राख्न ु
पदाछ ।  

52.  मलु्र् अतभवरृ्द्ध कराः मलु्र् अतभवरृ्द्धकर ऐन २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ मा िो ऐनको अनिुचुी 
१ मा उल्लेर्खि वस्ि ु िथा िेवाको कारोबारमा मलु्र् अतभवरृ्द्ध कर नलाग्ने उल्लेख  छ । िो 
अनिुरु्चमा उल्लेख गरेको मा भन्दा बाहेकको वस्ि ुिथा िेवाको हकमा ऐनको दफा 7 बमोर्जम १३ 
प्रतिशि मलु्र् अतभवरृ्द्ध कर लाग्ने उल्लेख छ ।गाउँपातलकाले तड ए मेतडकेर्र िोलिुन प्रा.ली. स्वास्थर् 
उपकरर् खररद गदाा र्वजक नं. 35 तमति 2077/3/5 को म.ुअ कर  र्वजक बाट रु. 74000 
भकु्तानी गदाा म.ुअ. कर वापि रू 9620 तिनुा पनेमा िो उल्लेख गरेको नदेर्खदा म.ुअ. कर वापिको 9620 
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रकम अिलु गनुा पने रू 

53.  न्र्ानो झोला खररदाः आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा 
खचाको तबल भरपाई िर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । माि ृ िथा नवजाि र्शश ुकार्ाक्रम अन्िगाि 
पातलकाले ३ वटा स्वास्थर् िंस्थाहरुलाई ितु्केरी आमा िथा वच्चाहरुलाई र्विरर् गनाका  लातग १७७ 
गोटा न्र्ानो झोला खररद गरेकोमा २ वटा स्वास्थर् िंस्थालाई हस्िान्िरर् फाराम भरी पठाएको छ । 
िोको अतभलेख नराखी खचा भएको देर्खएकोले प्रतिन्र्ानो झोला रु ७९५।– र ७९६।– का दरले हनेु 
रु १५९१५३।– को र्विरर् गरेको भरपाई पेश गने अन्र्था उक्त रकम दार्खला गनुापने देर्खएको रु  159153 

 

भौ.नं./तमति र्वके्रिा िंखर्ा मूल्र् 

८९।२०७७।३।१
६ 

देउिी िर्जामेड प्रा तल ८८ 79200 

१५१।२०७७।३।
३० 

िखेुि िर्जाकल एण्ड मेतडकल िप्लार्िा ८९ 79953 

  जम्मा 159153  
 

54.  गि आ.ब. को भकु्तानी :आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को ४०(७) अनिुार चाल ुवषाको वजेटले 
नखाम्ने गरी वढी खचा हनेु गरी दार्र्त्व तिजाना गना हदैुन िर र्वशेष कारर् एकं पररर्स्थिी वि उपतनर्म 
८ मा उल्लेर्खि खचा र्शषाकहरुमा चाल ुवषाको वजेटले नखामेको खचा व्र्होना पने भएमा र्वल भरपाई 
वमोर्जमको रकम आगामी वषामा भकु्तानी ददनपुने कारर् खोली महालेखापरीक्षकले िोकेको ढाँचामा 
भकु्तानी ददन वाँकीको कच्चावाररमा चढाई वार्षाक आतथाक र्विरर् िर्ार गरी प्रदेश लेखा तनर्न्रक 
कार्ाालर् वा प्रदेश लेखा इकाई कार्ाालर्बाट प्रमार्र्ि गराई राख्नपनेमा िो नगरी िामार्जक पररचालक 
शोभा लातमछाने लाई रु ४८७५०।– भकु्तानी ददएको देर्खएको  रु....... 48750 

55.  वेररिको खचा: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) अनिुार कुनै रकमको भकु्तानी 
दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्का ज.स्वा.तन. िरेुन्द्र प्रिाद र्ादवले रु 
७२००।– ररचाजा काडा खररद गरी िोको र्वल पेश गरी भकु्तानी तलएको देर्खन्छ । र्िरी व्र्र्क्तगि 
प्रर्ोजनका लातग कमाचारीले खचा लेख्न पाउने तनर्ममा कुनै व्र्वस्था नभएकोले र्िरी भकु्तानी तलएको 
रकम िम्वन्धीिबाट अिलु उपर गनापने देर्खएको रु  7200 

56.  वन्दावन्दीको पाररश्रतमक: गररव घर पर्हचान िथा पररचर्पर र्विरर् कार्ार्वतध २०७५ को दफा २३(६) 
मा गर्कले िंकलन गरेको र्ववरर् पठाउन इन्टरनेट खचा वापि प्रतिव्र्र्त्त प्रति मर्हना रु २०००। र 
२३(८) मा भ्रमर् खचा वापि दैनीक रु ३००।– भकु्तानी गने उल्लेख छ । पातलकाले तनम्नानिुार 
कमाचारीहरुलाइ २०७६ चैर ११ देर्ख २०७७ ज्रे्ष्ठ ३१ गिे िम्म नेपाल िरकार वाट घोर्षि 
वन्दावन्दीको िमर्मा काम िम्पन्न नगरेिा पतन इन्टरनेट खचा वापि रु २१८६४।– भकु्तानी गरेको 
देर्खएकोको छ । काम गरेको भए िो को प्रमार् पेश गने अन्र्था िो अवतधमा भकु्तानी गरेको इन्टरनेट 
खचा अिलु गनुापने रु  21864 

कमाचारीको नाम ददन इन्टरनेट खचा 
िपुररवेक्षक उषा वढुाथोकी ८२ 

5466 

गर्क िाराकुमारी र्वक ८२ 
5466 

गर्क तडल्लीराज लामीछाने ८२ 
5466 

गर्क िरेुश शाह ८२ 
5466 

 जम्मा 21864  
 

57.  स्वीकृि वजेट िोर्कएको कार्ाक्रममा खचा गररन ु पदाछ । पातलकाले िंर्घर् िरकारबाट हस्िान्िररि 300000 
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कार्ाक्रम अन्िगाि भकारो िधुार कार्ाक्रममा ३० वटा गोठ तनमाार्।ममािका लातग प्रतिगोटा १० 
हजारका दरले ३ लाख वजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा श्री जनउत्थान कृषक िमूहलाई गोठ िधुार कार्ाका 
लातग एकमषु्ट रु ३ लाख उपलब्ध गराएको देर्खर्ो । उक्त िंस्थाले पेश गरेको तनमाार् िामग्री खररदको 
र्वलमा िमेि भ्र्ाट र्वल जारी गरेकोमा करर्वजक नं िमेि उल्लेख नगरेको र्वल पेश गरेको छ । 
र्िरी िोर्कए अनरुुप िवै िेवा ग्राहीहरुले उक्त अनदुान िहर्ोग प्राप्त नगरी िेवा बाट वन्चीि हनु ुपरेको 
अवस्था देर्खएको छ । र्िरी र्वतनर्ोर्जि वजेट िोर्कएको कार्ाक्रम र्वपररि खचा लेखेको रकम 
अतनर्तमि देर्खएको रु  

58.  वैठक भत्तााः १०९।२०७६-९-२५ कानून वमोर्जम गठन भएका ितमिीहरुमा कार्ाालर् िमर्भन्दा 
वार्हर वैठक गनुापदाा िोर्कए बमोर्जम वैठक भत्ता पाउने व्र्वस्था भएिापतन अथा मन्रालर् बजेट िथा 
कार्ाक्रम महाशाखाको कार्ा िंचालन तनदेर्शका को दफा ७.१.१ वैठक भत्ताको मापदण्ड ति नं १ मा 
एउटै तनकार् र अन्िगािका पदातधकारी कमाचारी वस्ने वैठकमा भत्ता प्रदान नगने उल्लेख छ । र्वतभन्न 
वैठक कार्ाका लातग वैठकहरुको वैठक भत्तामा कार्ाालर्ले तनम्नानिुारको कार्ाालर्कै कमाचारी मार 
वैठक विी भत्ता तलएको देर्खएकोले िो भत्ता पाउने आधार पेश गनुा पने अन्र्था उक्त तनदेर्शका र्वपरीि 
भत्ता भकु्तानी तलएको रकम अिलु गनुापने देर्खएको रु 67500 

59.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा िूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्िामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकाि माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा िधुार ल्र्ाउने उदे्दश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम िञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम 
िंचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम गाउँपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक 
गरेर, िचुीमा िमावेश भएकाहरुलाई प्राथतमकीकरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनिुार, कामका लातग रोजगार 
कार्ाक्रममा िंलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले बेरोजगारको िूर्चमा िमावेशलाई 
प्राथतमकीकरर् गरेको छैन । िाथै श्रतमकको िंखर्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उदे्दश्र् अनरुुप 
लक्ष्र् हातँिल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्ि कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका 
वडाहरुमा िडक, तिंचाई कुलो तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम िञ्चालन गरी र्ि वषा 200 जनालाई 
रोजगारी उपलव्ध गराई रु2438000 खचा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई औषि 17 ददन रोजगारी 
उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशाितनक र कार्ाक्रम खचा िमेि खचा लेखेका छन ्। कामदारको बैंक 
खािा माफा ि भकु्तानी गनुा पनेमा उपभोक्ता ितमतिको खािामा तनकािा ददएकोमा िम्बर्न्धि श्रतमकले पाए 
नपाएको र्र्कन गना िर्कदैन । उक्त खचावाट लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी िजृना भए िापतन 
कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी िजृाना भएको देर्खंदैन ।र्ि कार्ाक्रममा देर्खएका थप 
व्र्होरा तनम्नानिुार छन ्  

59.1.  नम्िा र्वपरीि भकु्तानीाः िावाजतनक खररद तनर्मावली २०64 को तनर्म १२३(क) मा भकु्तानी गदाा 
प्रार्वतधक नापजाँचको गरी वास्िर्वक कार्ा िम्पादनको आधारमा मार भकु्तानी गनुापने उल्लेख छ । 
कामको लातग पाररश्रतमकमा आधररि िामदुार्र्क आर्ोजना (िंचालन िथा व्र्वस्थापन कार्ार्वतध) 2076 
को दफा (७) ३ ग मा श्रम कर्म्िमा ७० प्रतिशि, तनमाार् िामग्री  बर्ढमा २५ प्रतिशि िरुक्षा िमग्री 
बर्ढमा २ प्रतिशि,  हािे औजार बर्ढमा २ प्रतिशि  र १ प्रतिशि कर्न्टन्जेन्िी हनेु गरी लागि अनमुान 
िर्ार पारी िोर्ह अनिुारको भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ ।गाउँपातलकाले तनम्नानिुारको र्ोजनाहरू िम्पन्न 
गदाा प्रार्वतधक नाप जाँच अनिुार 2596 जना श्रतमक लाग्नेमा 2734 जनाको डोर हार्जर भराई 138 
जनाको रु.600 का दरले 82800 बढी भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी गरेको रकम अिलु गनुा पने रू  82800 

क्र.िं. कामको नाम नम्िा अनिुार 
लाग्न ुपने श्रम  

भकु्तानी 
गरेको श्रम 

फर
क 

दर बढी 
भकु्तानी 

1.  वडा नं. ५ गैडे घरेली बनगाड 561 589 28 600 16800  
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िडक 

2.  कागखोला मेलचौर िडक 385 438 53 600 31800 

3.  मातथल्लो उचाल्ने हदैु ितगने जोड्ने 
िडक 

504 527 23 600 13800 

4.  भडारे देर्ख गोलटाकुरा जोड्ने 
िडक 

573 590 17 600 10200 

5.  काप्रचेौर धाराटाकुरा हदैु र्हमालर् 
आ.र्व. जोड्ने िडक 

573 590 17 600 10200 

 जम्मा 2596 2734 138 600 82800 

 
60.  मखुर्मन्री रोजगार कार्ाक्रमाः स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन2074 को दफा 77 मा स्थानीर् िहले 

आफ्नो आर् व्र्र्को अर्न्िम लेखापरीक्षर् महालेखा परीक्षकबाट गराउन ु पने उल्लेख छ । 
गाउँपातलकाले प्रदेश िरकार बाट मूखर्मर्न्र रोजगार कार्ाक्रमको लातग प्राप्त रू 6400000।00 को 
आर्व्र्र् िर्ार गरी लेखापरीक्षर्को लातग पेश गरेकोले उक्त आम्दानी र खचाको आतथाक र्ववरर् िर्हि 
लेखापरीक्षर् गराउन ुपने रू 6400000 

 िमानीकरर् पूरँ्जगििफा   
61.  नाप जाच ँभन्दा बढी भकु्तानीाः िावाजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म १२३(१) ख मा खररद िम्झौिा 

अनिुार िावाजतनक तनकार्ले रतनङ्ग तबल भकु्तानी गदाा करारका शिाबमोर्जम प्रार्वतधक नापजाँच गरी 
भकु्तानी गनुापने उल्लेख छ । गाउँपातलकाले तनम्नानिुारको भकु्तानी गदाा नापी र्किाबमा उल्लेख भएको 
भन्दा बढीको र्वल बनाई रू 618821.9 बढी भकु्तानी गरेको अिलु गनुा पने रू 618821.9 
क्र
.िं
. 

भौ.नं. 
तमति 

र्ोजना
को नाम 

तनमाार् 
व्र्व
िार्ी
को 
नाम 

आईटम
को नाम 

नापी 
अनिुा
र 

र्वल 
अनिुा
र 

फरक दर बढी भकु्तानी 

1.  27-

2076/9

/1 

वडा 
नं.३ 
वडा 
कार्ााल
र् भवन 
तनमाार् 

प्राकृति
क 
तनशान 
जे तभ 

PCC in 

1:1.5:3 

ratio 

M20 

Works 

in 

column 

beam 

slab 

etc 

164.05 133.23 30.82 12995 400505.9 
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2.  83-

2076/1

2/10 

वडा 
नं.४ 
वडा 
कार्ााल
र् भवन 
तनमाार् 

प्राकृति
क 
तनशान 
जे तभ 

PCC in 

1:1.5:3 

ratio 

M20 

Works 

in 

column 

beam 

slab 

etc 

101 87.2 13.8 15820 218316 

 जम्मा       618821.9 

 
62.  िहकारी लाई अनदुानाः आतथाक कार्ाार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४३ मा कुनै अतधकार प्राप्त 

अतधकारीले आफुलाई वा कुनै खाि व्र्र्क्त वा वगालाई फाईदा हनेु गरी िरकारी धन खचा गना वा 
िरकारी मालिामान ददने गरी तनकािा ददन नहनेु व्र्वस्था छ । िहकारी िंस्था आफ्ना िेर्र 
िदस्र्हरुको र्हिमा मार काम गने लगानी रकम दक्ष जनशक्ती उपकरर् र व्र्वस्थापर्कर् क्षमिा 
नभएको तनकार् लाई उक्त काननुी व्र्वस्था र्वपररि अनदुान ददन ु उपर्कु्त होईन । गाउँपातलकामा 
िहकारी िंस्था िथा अन्र् िंघ िंस्थाले आफ्नो ब्र्बस्थापन खचा आफै जटुाउन ु पनेमा गाउँपातलकाले 
तनम्नानिुारको िहकारी िंस्था िथा अन्र् िंस्थालाई रु. 73213 भकु्तानी गरेको छ । ऐनमा भएको 
ब्र्वस्था र्वपररि गरेको भकु्तानीलाई तनर्म िम्मि मान्न निकेको रु 73213 
क्र.
िं 

भौ.नं. िहकारीको नाम र्ववरर् भकु्तानी 

1.  99-2077/2/21 ग्रातमर् मर्हला िहकारी िंस्था 
तलतमटेड 

भवन तनमाार् 73213 

  जम्मा  
73213 

 
 

63.  टुक्रा पारी तनमाार् कार्ााः िावाजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म ८४(१) मा िावाजतनक तनकार्ले स्वीकृि 
कार्ाक्रम र खररद र्ोजना अनिुार वीिलाख रुपैर्ा िम्म लागि अनमुान भएको तनमाार् कार्ा तिलबन्दी 
दरबाउपर माफा ि प्रतिष्पधाा गराएर गनुा पने उल्लेख छ । गाउँपातलकाले तनम्नानिुार गाउँपातलका भवन 
जाने बाटो तनमाार् गना खररद र्ोजना बनाई तिलबन्दी दरभाउ पर वा वोलपरको माध्र्मबाट प्रतिष्पधाा 
गराई गराउन ु पनेमा टुक्रा परी गना लगाई रू2182426 भकु्तानी गरेको देर्खएकोले तनर्मावलीमा 
भएको व्र्वस्था र्वपरीि भकु्तानी गरेको रु.2182426 तनर्म िम्मि मान्न निर्कने रु. 2182426 
क्र.िं. र्ोजनाको नाम भौ.नं. तमति तनमाार् व्र्विारर्ी भकु्तानी 
1 गाउँपातलका भवन 

जोड्ने बाटो तनमाार् 

114-

2077/2/30 

र्व एच एम कन्स्ट्रक्िन 467942 

179-

2077/3/29 
भगविी कन्स्ट्रक्िन 472658 

2 िोलार िडक वर्त्त 
जडान 

शििा  

13-2077/3/30 

मेघराज कन्स्ट्रक्िन ईनर्जा 
एण्ड िप्लार्िा प्रा.तल. 

414038 

14-2077/3/30 र्जज्ञाि ु र्वति टे्रड एण्ड 415420 
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िप्लार्िा 

15-2077/3/30 स्वर्प्नल कन्स्ट्रक्िन 412368 

 जम्मा   
2182426 

 
64.  िोझै खररदाः िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५(१क) मा रु. ५ लाख िम्मको 

मालिामान िोझै खररद गना िर्कने िथा तनर्म ८५(१ख) एक आतथाक वषामा एकै पटक वा पटक पटक 
गरी िीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्र्र्क्त, फमा, कम्पनी वा िंस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी िोझै 
खररद गना नहनेु उल्लेख छ । गाउँपातलकाले एकैपटक रू ५ लाख भन्दा बढीको तनम्नानिुारको खररद 
गदाा तिलबन्दी दरभाउपर िथा बोलपर आव्हान गरी खररद कार्ा गनुापनेमा िो अनिुार नगरी तिधै खररद 
गरी एउटै र्वल जारी गरी जम्मा रु १२,९५,४९६  भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । तनर्मावलीमा भएको 
व्र्वस्था र्वपररि भएको खररदलाई तनर्म िम्मि मान्न निर्कने रु.. 1295496 
 
क्र.िं. भौ.नं. तमति र्ववरर् फमाको नाम भकु्तानी रू 

१ ४६-२०७६/९/२२ Bajaj Pulsar 

motercycle २ 
थान 

खैरावाङ्ग भगविी स्पेर्िा 522798 

२ १०६-
२०७७/२/२५ 

Bajaj Pulsar 

motercycle २ 
थान 

खैरावाङ्ग भगविी स्पेर्िा 514799 

३ १५४-
२९७७/३/२३ 

होन्डा र्तुनकना 
मोटरिाईकल १ 
थान 

खैरावाङ्ग भगविी स्पेर्िा 257899 

 जम्मा 1295496  
65.  स्थानीर् दररेट भन्दा बढी भकु्तानीाः  िावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म १०(४) मा 

िावाजतनक तनकार्ले लागि अनमुान िर्ार गदाा तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनेु तनमाार् िामग्री दरभाउ िथा 
ज्र्ाला तनधाारर् गदाा दररेट ितमतिले िोकेको दररेटको आधारमा तनधाारर् गनुा पने उल्लेख छ । 
गाउँपातलकाले तनम्नानिुारको र्ोजनामा उल्लेर्खि कामको लातग र्जल्ला दररेट ितमतिले िोकेको भन्दा 
बढी दरमा लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ताबाट कार्ा गराई बढी भकु्तानी गरेको देर्खएकोले बढी 
भकु्तानी गरेको रु.2368904.63 अिलु गनुा पने रू 

2368904.6

3 

क्रि 

भौ.न.\तम
ति 

र्ोजनाको 
नाम 

आइटमको नाम 
परी
मार् 

भ ु
क्ता
नी 
दर 

र्ज
ल्ला
 

दर 
रेट 

फर
क 

रकम 

उपभोक्ताको 
अंि कटाई 

अिलु 

१ 

८० 
२०७
६।१
२।१
० 

पेददखोला 
हदैु तबष्र् ु
आ तब 
िडक 

Roadway & 
Drain 
excavation in 
all type of soil 
& Rock 
material 
including 
transportation 
and disposal 
of excavated 

358

4.25 

253.

61 

18

0 

73.61 263837 224261.1 
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material at 
approved 
environmenta
lly safe tipping 
sites. 

२ 

७९ 
२०७
६।१
२।०
९ 

िरस्विी 
स्वास्थर् 
आमा भबन 
देखी 
तलिाखोला 
िडक 

Roadway & 
Drain 
excavation in 
all type of soil 
& Rock 
material 
including 
transportation 
and disposal 
of excavated 
material at 
approved 
environmenta
lly safe tipping 
sites. 

483

0.0

0 

100.

24 

70 

30.2

4 

146059 124150.3 

३ 

१८२ 
२०७
७।०
३।३
० 

उचाल्ने 
ग्रातमर् 
िडक 
तनमाार् 
र्ोजना 

Ordinary Soil 1172

.80 

84.

90 

60 

24.9 29202.7 

211896.2 

Hard Soil 107

9.22 

100.

08 

70 30.0

8 

32462.9 

Soft Rock 389.

93 

357.

60 

260 

97.6 

38057.

2 

Medium Rock 156.

40 

922.

20 

75

0 

172.2 26932.1 

Hard Rock 136.

17 

240

0.60 

15

00 

900.

6 

122635 

४ 

१६२ 
२०७
७।०
३।२
४ 

पारीवन 
मेलचौर 
िडक 
तनमाार् 

Ordinary Soil 217

4.8

2 

84.

90 

60 

24.9 54153 

97856.65 

Hard Soil 613.

18 

100.

08 

70 30.0

8 

18444.

5 

Soft Rock 82.7

1 

357.

60 

260 

97.6 8072.5 

Medium Rock 200.

09 

922.

20 

75

0 

172.2 

34455.

5 

५ 

१६१ 
२०७
७।०
३।२
४ 

धानेटाकुरा 
हाम्पाल 
िडक 
तनमाार् 

Ordinary Soil 128

5.58 

84.

90 

60 

24.9 32010.9 

63357.56 

Hard Soil 723.

60 

100.

08 

70 30.0

8 

21765.9 

Soft Rock 
212.

72 

357.

60 

260 

97.6 20761.5 

६ 

१५३ 
२०७
७।०
३।२
३ 

गोल्टाकुरी 
कुमाख 
िडक 

Ordinary Soil 3063

.36 

84.

90 

60 

24.9 76277.7 

287967.3 

Hard Soil 199

9.62 

100.

08 

70 30.0

8 

60148.

6 

Soft Rock 577.

42 

357.

60 

260 

97.6 56356.2 

Medium Rock 167.

03 

922.

20 

75

0 

172.2 28762.6 

Hard Rock 130.

18 

240

0.60 

15

00 

900.

6 

117240 

७ 
१४५ 
२०७

महेन्द्र 
आधारभलु 

Ordinary Soil 103.

44 

84.

90 

60 

24.9 2575.66 

209954.6 

Hard Soil 2623

.82 

100.

08 

70 30.0

8 

78924.

5 
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७।०
३।२
१ 

तबध्र्ालर् 
वडाचौर 
िडक 
तनमाार् 
र्ोजना 

Soft Rock 

169

5.75 

357.

60 

260 

97.6 165505 

८ 

१४१ 
२०७
७।०
३।२
१ 

Ne. Ra. Ma. 
Bi. Field 
Constructio
n Work 

Roadway & 
Drain 
excavation in 
all type of soil 
& Rock 
material 
including 
transportation 
and disposal 
of excavated 
material at 
approved 
environmenta
lly safe tipping 
sites. 

914

0.0

0 

104.

75 

70 

34.7

5 

317615 269972.8 

९ 

१२९ 
२०७
७।०
३।१
६ 

तिमाटोल 
तिस्नेरी 
िडक 
तनमाार् िथा 
ममाि 
र्ोजना 

Ordinary Soil 684

.43 

84.

90 

60 

24.9 17042.3 

110251.1 

Hard Soil 1611

.77 

100.

08 

60 40.0

8 

64599.

7 

Soft Rock 109.

16 

357.

60 

260 

97.6 10654 

Medium Rock 73.4

3 

922.

20 

75

0 

172.2 12644.6 

Hard Rock 27.5

0 

240

0.60 

15

00 

900.

6 

24766.5 

१० 

१२२ 
२०७
७।०
३।०
९ 

Gareli Rural 
Road 
Constructio
n Work 

Roadway & 
Drain 
excavation in 
all type of soil 
& Rock 
material 
including 
transportation 
and disposal 
of excavated 
material at 
approved 
environmenta
lly safe tipping 
sites. 

380

0.8

0 

186.

00 

132 

54 205243 174456.7 

११ 

१२१ 
२०७
७।०
३।०
८ 

हटारी बस्न 
बोहरा टोल 
िडक 
तनमाार् 
र्ोजना 

Ordinary Soil 199

0.53 

84.

90 

60 

24.9 

49564.

2 

153477.2 

Hard Soil 290

9.13 

100.

08 

70 30.0

8 

87506.6 

Soft Rock 130.

24 

357.

60 

260 

97.6 12711.4 

Medium Rock 28.

85 

922.

20 

75

0 

172.2 

4967.9

7 

Hard Rock 28.6

6 

240

0.60 

15

00 

900.

6 

25811.2 

१२ 
११९ 
२०७

तरवेर्ी 
मेलचौर 

Earthwork in 
excavation for 
roadway 

201

4.15 

171.

26 

120 

51.26 103245 87758.53 
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७।०
३।०
७ 

िडक 
(क्रमागि) 

cutting & 
filling slop of 
hill 
(mountain) 
construction 
work with 
Machine and 
labour for all 
types of soil. 

१३ 

९८ 
२०७
७।०
२।२
१ 

मेलबोट 
उपल्लो 
पटारे िडक 
(क्रमागि) 

Earthwork in 
excavation for 
roadway 
cutting & 
filling slop of 
hill 
(mountain) 
construction 
work with 
Machine and 
labour for all 
types of soil. 

281

6.90 

106.

23 

80 

26.23 73887.3 62804.19 

१४ 

८१ 
२०७
६।१
२।१
० 

जलामारे 
मेलचौर 
िडक 
तनमाार् 
(क्रमागि)  

Earthwork in 
excavation for 
roadway 
cutting & 
filling slop of 
hill 
(mountain) 
construction 
work with 
Machine and 
labour for all 
types of soil. 

460

6.70 

259.

25 

18

5 

74.2

5 

342047 290740.4 

   जम्मा   
 

  2368904.63 

66.  करकट्टीाः  आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा खचाको तबल 
भरपाई िर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले र्वतभन्न भकु्तानीमा तनम्नानिुारको करकट्टी 
गरेकोमा दार्खला गरेको प्रमार् नदेर्खएकोले दार्खला गरेको प्रमार् पेश गनुा पने रू... 503629.72 

क्र.िं. भौ.नं. तमति र्ववरर् रकम 

1.  १२-२०७६/६/१३ र्वतभन्न करकट्टी रकम 
176208.72 

2.  १४-२०७६/६/१३ र्वतभन्न करकट्टी रकम 
172898.97 

3.  ३३-२०७६/९/१३ रू ८२१४७७.६६ कट्टी दार्खला 
गरेको उल्लेख भएकोमा रू 
६६६९५५.६३ को मार दार्खला 
भौचर रहेको 

154522.03 

   503629.72 

 
 

67.  र्वल भरपाईाः आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा खचाको तबल 
भरपाई िर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ ।गाउँपातलकाले तनम्नानिुारको भकु्तानी गदाा खचालाई परु्ष्ट गने 
र्वलभरपाई िंलग्न नराखी रू 2117111.72 भकु्तानी गरेको देर्खएकोले िक्कल र्वल भरपाई पेश गनुा 
पने रू..... 2117111.72 
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क्र.िं. भौँ.नं. तमति र्ववरर् भकु्तानी रकम कैर्फर्ि 

 11-2076/6/13 रोिन तनमाार् िेवा 1531656.72 र्वल नभएको 
 61-2076/10/27 ईन्टेर्न्िभ तमतडर्ा एण्ड 

िप्लार्िा प्रा.ली 
416855 फोटोकर्प र्वल     

 शििा चाल ु 107-

2077/3/24 

 78600 बैंक  नगदद 
र्किाबमा खचा 
देर्खएको गोश्वरा 
भौचर िथा र्वल 
भरपाई नभएको 

 157-2077/3/30  90000 

 जम्मा  2117111.72  

 
 

68.  र्वल भन्दा बढी भकु्तानीाः िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (६) मा उपभोक्ता ितमति 
वा लाभग्राही िमदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन, तबल, भरपाईा र खचा प्रमार्र्ि गने 
अन्र् कागजाि त्र्स्िो ितमति वा िमदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई िम्बर्न्धि िावाजतनक तनकार्मा 
पेश गनुा पने उल्लेख छ ।  उपभोक्ता ितमतिले कार्ािम्पन्न प्रतिवेदनमा तनम्नानिुारका िामग्री प्रर्ोग 
गरेको उल्लेख गरेिापतन िो भन्दा कम िामग्री खररद गरी कार्ािम्पन्नमा उल्लेख भएबमोर्जमकै भकु्तानी 
गरेको देर्खदा बढी भकु्तानी गरेको रु  127881  अिलु गनुापने रु.... 127881 

क्र
.िं.  

भौ .नं .
तमति 

र्ोजना
को नाम 

र्ववरर् 

ई
का
ई 

प्रर्ोग  
खरर
द 

फरक दर 
बढी 
भकु्तानी 

उपभोक्ता
को अंश 
पतछको 
रकम 

1.  

166-

2077/3/2

6 

महेन्द्र 
आदशा 

मा .र्व .
भवन 

Reinforcement kg 2505 2365 140 111 15540 

12432 

Brick No 13132 

1100

0 

2132 12.43 26501 

21201 

2.  

173-

2077/3/2

6 

र्हमालर् 
आ .र्व 
भवन 

Brick No 5690 3300 2390 12.43 29708 

23766 

3.  

164-

2077/3/2

5 

देउराली 
मा .र्व .
र्फल्ड 
तनमािर् 

मेतिन Rs 
10340

3 

1530

0 

8810

3 

1 88103 

70482 

  जम्मा        

127881 

 
 

69.  कर र्वजकाः ४२-७६/९/२० मलु्र् अतभबदृद्द कर ऐन २०५२ को दफा १४ मा प्रत्रे्क दिाा भएको 
व्र्र्क्तले िोर्कए बमोर्जमको अवस्थामा बाहेक कुनै वस्ि ुवा िेवा आपूतिा गदाा प्रापकलाई र्वल बीजक 
ददन ु पने उल्लेख छ । गाउँपातलकाले निारी र्वस्िार िथा व्र्वस्थापन गना कोटेशन माफा ि आधतुनक 
एग्रोभेट एण्ड िप्लार्िा िग ँ रू ३,६०,३२७।००मा काम िम्पन्न गने गरी िम्झौिा गरी रू 
३,६०,३२७।० भकु्तानी गरेकोमा िो फमाले रू ३३०३२७।२५ को मार कर र्वजक पेश गरेको 29999.75 
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देर्खएकोले कर र्वजक भन्दा बढी भकु्तानी गरेको रु २९९९९।७५ अिलु गनुा पने रू 

70.  बेररिको कर र्वजक:  मूल्र् अतभवरृ्द्ध कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म १७ अनिुार मूल्र् अतभवरृ्द्ध 
करमा दिाा भएको प्रत्रे्क व्र्र्क्त वा फमाले कुनै वस्ि ुवा िेवा आपतुिा गदाा अनिुचुी ५(क) वमोर्जमको 
ढांचामा कर र्वजक जारी गरी पेश गनुापने व्र्वस्था छ ।  कार्ाालर्ले तनम्नानिुार फमालाई भकु्तानी 
गरकोमा िो फमाहरुले जारी गरेको र्वजकमा तनम्नानिुार कैर्फर्ि  देर्खएको मलु्र् अतभवरृ्द्ध कर रकम 
रु. 128093.28   िम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्बाट कर िमार्ोजन गरेको प्रमार् पेश 
गनुापने  रु 128093.28 

क्र.
िं. 

भौ.नं. तमति भकु्तानी 
पाउनेको 
नाम 

प्र्ान 
नं. 

र्वजक 
तमति 

र्वजक 
नं. 

र्वजक 
रकम 

िमार्ोज
न गनुा 
पने 

मअुकर 
कर 
रकम 

कैर्फर्
ि 

1.  162-

2077/3/24 
मेघराज 

कन्स्ट्र क्सन 

एण्ड ईनजी 

सप्लायसस 

606836

711 

2077/3/1

8 
26 322842.

5 

41969.52 र्वजक
मा 
केरमेट 

2.  145-

2077/3/21 

ज्ञानु वनमासण 

सेिा तर्था 

सपलायसस 

304193

026 

2077/3/1

4 
12 662490.

5 

86123.76 

  जम्मा     1280
93.28 

 

 

 
71.  नन फाईलर ; मूल्र् अतभवरृ्द्ध कर ऐन, २०५२ को दफा १९(१) मा करदािाले प्रत्रे्क कर अबतधको 

कर िो अबधी िमाप्त भएको तमतिले २५ ददन तभर बझुाउन ु पने उल्लेख छ, उल्लेख छ।कार्ाालर्ले 
तनम्नानिुार फमालाई भकु्तानी गरकोमा िो फमाहरु नन फाईलर रहेको देर्खदा  मलु्र् अतभवरृ्द्ध कर रकम 
रु.65586 िम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्बाट कर िमार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गनुापने  रु 65586 
क्र.
िं. 

भौ.नं. तमति भकु्तानी 
पाउनेको 
नाम 

प्र्ान 
नं. 

र्वजक 
तमति 

र्वजक 
नं. 

र्वजक 
रकम 

िमार्ोज
न गनुा 
पने 

मअुकर 
कर 
रकम 

ननफा
इलर 
रहेको 
तमति 

1.  122-

2077/3/9 

िरु्ावंशी 
कन्स्ट्रक्िन 

606909

068 

2076/12/

11 

11 477659 62123 2076/
M/2 

2.  12 26536 3463 

 जम्मा      65586  

 

 
72.  परामशा िेवा – िावाजतनक खररद तनर्मावली, तनर्म १२ मा िावाजतनक तनकार्मा कार्ारि जनशर्क्तबाट 

नभ्र्ाउने र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ा अनिुार परामशा िेवाको लागि अनमुान िर्ार गरी 
प्रतिस्पधााको माध्र्मले खररद गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले लागि अनमुान िर्ार पादाा प्रर्ोग 
गरेको नम्िा िमेि स्वीकृि गरेको देर्खएन ।  गाउँपातलकाले देहार्अनिुारका परामशा िेवाको खररद गदाा 
प्रतिस्पधाा नगराई िोभैm खररद गरी रु. 18 लाख 83 खचा लेखेका छ । गाउँपातलकाले स्थानीर् 
र्वकािमा टेवा पगु्ने िथा दीधाकालीन पजुी तनमाार् हनेु मागमा आधाररि आर्ोजनाको छनौट भएपतछ लाभ  



 

 
28 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

लागि र्र्कन गरी उपलब्ध जनशर्क्तबाट हनु निक्ने कार्ाको लातग प्रतिष्पधााको माध्र्मले परामशा िेवा 
खररद गनुापनेमा िो गरेको देर्खएन ।र्ि िम्बन्धमा देर्खएका थप व्र्होरा तनम्नानिुार छनM्  

72.1.  र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्ने खचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुनै आधार नतलई स्वीकृि बजेट 
बमोर्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक 
जनशर्क्त प्रर्ोग नगनााको कारर् स्पष्ट गदै आगामी ददनमा आगामी ददनमा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक 
जनशर्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ु पदाछ । िाथै र्िरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु 
कार्ाान्वर्नमा गएको िमेि नदेर्खएकोले खचाको िाथाकिा िमेि देर्खएन ।  

73.  कर्न्टन्जेन्िी खचाको अतभलेख : िावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनिुार लागि 
अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्िी खचा िमावेि गना िर्कने र  
नेपाल िरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनिुार खचा गदाा पूजँीगि प्रकृतिको २ 
प्रतिशि र अन्र् िानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना िर्कने ब्र्वस्था  गरेको छ । 
कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट 5 प्रतिशि का दरले तबलबाट 
र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्िी बापिको आम्दानी र 
खचा को स्पष्ट अतभलेख खडा गरेको देर्खएन ।  

74.  कार्ा िम्पन्न प्रतिवेदन - िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् कार्ा 
िम्पन्न भई रटुी िच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध िमाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु गराई कार्ा 
िम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्ि स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि कानूनी व्र्वस्था बमोर्जम रटुी 
िच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध िमाप्त भएपतछ कार्ा िम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन । कानूनी 
व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकृि ड्रइङ तडजाइन वा स्पेतिर्फकेशन बमोर्जम भए 
नभएको र्र्कन हनु िक्ने अवस्था देर्खएन ।  

75.  िावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
िावाजतनक िेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको िामार्जक परीक्षर् अन्िगाि 
िावाजतनक परीक्षर् र िावाजतनक िनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा भएको पाइएन । िावाजतनक 
परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवाफदेर्हिा र पारदार्शिाको प्रबध्दान गने कार्ामा बाधा पने 
देर्खन्छ ।   

76.  र्ोजना पररवािन : कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनिुार गाउँिभाबाट पाररि भएका र्ोजना मध्रे् 
के कति र्ोजनाहरू िंिोधन गरेको वा नगरेको िम्बन्धमा माग गरेको र्ववरर् पेश गरेको देर्खएन ।  

 िमानीकरर् चालिुफा   
77.  भ्रमर् खचा :  कर्ााली प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्ले पाउने िरु्वधा िम्बन्धी 

ऐन, २०७७ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा 
पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोर्जम छन ्.  

 अतधकांश भ्रमर्को उदे्दश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी ितुनर्िि 
हनेु र्वश्विनीर् आधार नदेर्खएको । 

 तनर्मानिुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् िम्बन्धी 
एर्ककृि र्ववरर् प्राप्त हनु निकेको । 

 भ्रमर् पिाि ्िोर्कए बमोर्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गने गरेको ।    
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 कतिपर् भ्रमर्हरु पातलका वा कार्ाालर्िँग अिम्बर्न्धि नगर/गाउँपातलका गएको जनाई िो 
वापिको खचा भकु्तानी गने गरेको ।  

 स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष िर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश स्वीकृि गरी 
भकु्तानी गने गरेको ।  

      अिाः स्पष्ट प्रर्ोजन र उदे्दश्र् बेगर अतधकाशं ७ ददनको िमर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गरेको अवस्थाबाट भ्रमर् खचा भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको िम्भावना देर्खर्ो । त्र्िैले िोर्कएको काननुी 
व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमर् खचामा हनु िक्ने अतनर्तमििा र दरुुपर्ोग तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदेश 
स्वीकृि गने पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ ।   

78.  भ्रमर् नगरर भ्रमर् खचा:  भ्रमर् खचा तनर्मावली २०६४ को तनर्म ६ मा िरकारी कामको तिलतिलामा 
भ्रमर् गदाा खचा भकु्तानी हनेु उल्लेख छ । गाउँपातलकाले तनम्नानिुारका कमाचारीहरुलाई कार्ाालर्मै 
हार्जरी भएका वखि िथा हार्जरी खािामा नजनाई दैतनक िथा भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरेको देर्खदा दैतनक 
िथा भ्रमर् भत्ता वापि रु २५९७५०।०० अिलु गनुापने रु  259750 

 

भौ.नं./तमति कमाचारीको नाम भ्रमर् अवतध/र्ववरर् भकु्तानी रकम 

२१४।२०
७६-१२-१० 

तभमलाल भण्डारी २०७६।११।१०-२०७६।११।१३ 7000 

र्वमला खरी 
२०७६।११।२९-२०७६।१२।३ 5100 

२०७६।११।५-२०७६।११।९ 5100 

२०७६।१०।२०-२०७६।१०।२४ 7000 

९४।२०७
७-३-१७ 

गंगालाल ओली 
२०७६।११।६-२०७६।११।८ 2700 

१६३।२०
७७-३-३१ 

िरेुश प्रिाद गपु्ता 
२०७६।८।१९-२०७६।८।२५ 14300 

९१।२०७
७-३-१६ 

िरेुन्द्र प्रिाद 
र्ादव 

२०७६।१२।१८-२०७६।१२।२३ 6800 

९७।२०७
७-३-२१ 

ददपक कुमार 
ओली 

२०७६।१०।१०-२०७६।१०।१५ 7900 

२०७६।११।२८-२०७६।११।३० 2700 

२०७७।२।१४-२०७६।२।२० 9100 

२०७६।११।२३-२०७६।११।२७ 5100 

१२०।२०
७६-१०-९ 

र्हमा कुमारी 
रेउले 

२०७६।८।२८-२०७६।८।३० 2850 

१५९।२०
७६-१०-९ 

र्चन्िामर्र् रेग्मी २०७६।९।१६-२०७६।९।१९ 5200 

गोपाल ओली २०७६।१०।१०-२०७६।१०।१५ 6300 

२४।२०७
६-६-१२ 

अन्ज ुखान २०७६।५।२२-२०७६।५।२७ 6600 

२६।२०७
६-६-१२ 

हररजंग चन्द २०७६।५।१-२०७६।५।६ 10000 

४०।२०७
६-८-१३ 

गोपाल ओली 
२०७६।७।३-२०७६।७।८ 6300 

२०७६।७।१८-२०७६।७।२३ 19500 

हररजंग चन्द 

२०७६।८।११-२०७६।८।१३ 21650 

२०७६।७।२-२०७६।७।७ 8400 
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२०७६।७।१३-२०७६।७।१९ 18800 

४२।२०७
६-८-१२ 

र्वमला खरी 
२०७६।६।२४-२०७६।६।२६ 3300 

२०७६।५।७-२०७६।५।९ 3300 

कमल चन्द 

२०७६।४।१२-२०७६।४।१५ 3900 

२०७६।५।९-२०७६।५।१५ 9100 

रर् ब वोहोरा 
२०७६।५।१०-२०७६।५।१३ 3850 

२०७६।४।१०-२०७६।४।१३ 3550 

२०७६।६।२८-२०७६।६।३० 2550 

िरेुन्द्र प्रिाद 
र्ादव 

२०७६।४।२०-२०७६।४।२२ 3600 

६२।२०७
६-८-२७ गोपाल ओली 

२०७६।७।२६-२०७६।७।३० 5100 

२०७६।८।१-२०७६।८।६ 6300 

२०७६।८।१०-२०७६।८।१६ 7500 

पर्िकरर् 
िफा  रर् ब वढुाथोकी 

२०७६।१०।२५-२०७६।१०।२९ 6200 

२०७६।१०।४-२०७६।१०।९ 7400 

२०७७।३।११-२०७७।३।१७ 7500 

२०७६।९।१९-२०७६।९।२५ 8200 

  जम्मा 259750  
79.  ४०।२०७६।८।१३ भ्रमर् खचा तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३(१) अनिुार भ्रमर् आदेश वा तनर्ार् 

र्वना भ्रमर् खचा गने गरी भ्रमर् गना वा काजमा जान नहनेु र तनर्म ३ अनिुार कुनै पदातधकारी वा 
कमाचारी िरुवा वढुवा वा कार्म मकुार्म भई एक र्जल्लाबाट अको र्जल्ला जादा दैतनक भत्ता िथा 
भ्रमर् खचा पाउने व्र्वस्था गरेको छ ।को.ले.तन.का.बाट कामकाज गना खटाइएका लेखापाल गोपाल 
ओलीले तमति २०७६।७।१८ देर्ख २०७६।७।२३ िम्म नेपालगि जादा भ्रमर् र्वल स्वीकृिी वेगर 
दैतनक िथा भ्रमर् भत्ता वापि रु १९५९९।– र व्र्ाग रेनकोट खररद वापि रु १४५००।– र गाडी 
भाडा वापि रु ८५००।– लगार्िका खचा दाबी गरी रु ५५५१५।– भकु्तानी तलएको र तमति 
२०७६।८।११ देर्ख २०७६।८।१३ िम्मको भ्रमर् र्वल पेश गरी उद्योग मन्रालर् िरुवा भै रमाना 
पर वेगर एवं भ्रमर् र्वल िमेि स्वीकृिी नभई हररजंग थापाले रु ५२२५०।– वझेुको देर्खन्छ र्िरी 
प्रमार् वेगर जम्मा खचा लेखेको रकम िम्बन्धीि बाट अिलु गनापने देर्खएको रु …… 107765 

80.  ३८९।२०७७।३।२७ भ्रमर् खचा तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३ अनिुार भ्रमर् आदेश वा तनर्ार् 
र्वना भ्रमर् खचा गने गरी भ्रमर् गना वा काजमा जान नहनेु व्र्वस्था छ । र्िै तनर्मावलीको तनर्म २१ 
अनिुार भ्रमर्मा खर्टने पदातधकारी र कमाचारीले भ्रमर् प्रारम्भ गरेपतछ िम्वन्धीि कार्ाालर्ले अनिूुची ६ 
वमोर्जमको ढाँचामा भ्रमर् अतभलेख राख्न ुपने व्र्वस्था रहेको छ । भ्रमर् अतभलेख वेगर पटक पटक 
िरकारी काम देखाई िहार्क लेखापाल गोपाल ओलीले भ्रमर् खचा लेखेकोमा र्िरी खचा लेख्न पाउने 
आधार पेश गने अन्र्था अिलु गनुापने रु  22500 

२०७७।२।२४-२०७७।२।२९ 7500 

२०७६।११।१४-२०७६।११।१८ 7500 
२०७७।३।६-२०७७।३।१२ 7500 

जम्मा 22500  
 

81.  वन्दावन्दीमा भ्रमर् खचा: ३००।२०७७-३-१४ नेपाल िरकारले चैर ११ देर्ख ज्रे्ष्ठ ३२ गिे िम्म 
लकडाउन वन्दावन्दी घोषर्ा गरी िरकारी िथा तनजी कार्ाालर्हरु पूर्ा रुपले वन्द गरेको तथर्ो । 27700 
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लकडाउनका कारर् िावाजतनक र्वदा घोषर्ा भएकाले चैर मर्हनामा तनम्नानिुारको दैतनक िथा भ्रमर् 
भत्ता वापि खचा लेखी भकु्तानी गरेको रकम िम्वन्धीिबाट अिलु उपर गरी दार्खला गनुापने देर्खएको रु  

भौ.नं./तमति भ्रमर् अवतध/र्ववरर् भकु्तानी तलने भकु्तानी 
रकम 

३००।२०७७-३-

१४ 

२०७६।१२।२४-

२०७६।१२।२९ 
प्र.प्र.अ. र्चन्िामर्ी 
रेग्मी 

8400 

२०७६।१२।१९-

२०७६।१२।२३ 

िम्राट आचार्ा 5100 

पञ्चीकरर् िफा  
१।२०७६-१२-१० 

२०७६।१२।१२-

२०७६।१२।१८ 
लक्ष्मी कुमारी 
अतधकारी 

7500 

२०७६।१२।२१-

२०७६।१२।२७ 
रर् बहादरु वढुाथोकी 6700 

  जम्मा 27700  
 

82.  व्र्र्त्तगि प्रर्ोजनको खचा: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को ३६(८) अनिुार कुनै रकमको 
भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकावाट र्वर्वध खचा वापि र्चनी 
र्चर्ापत्ती ननु स्र्ाउ जिु मररच खररद गरी तगिा र्कराना पिललाई भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । र्ि प्रकार 
कुन प्रर्ोजनका लातग केका लातग कस्लाई उक्त िामग्री खररद गररएको हो स्पष्ट हनु िकेन । अि 
र्िरी र्वना आधार खररद गरर भकु्तानी गरेको रकम अतनर्तमि देर्खएको रु  173015 

 

भौ.नं./तमति भकु्तानी रकम 

२०।२०७६-६-१२ 21025 

३७।२०७६-७-७ 5275 

४२।२०७६-८-१३ 15475 

११८।२०७६-१०-८ 23900 

२२७।२०७७-१-३० 27000 

२६९।२०७७-३-३ 21180 

३१०।२०७७-३- १६ 13220 

३६०।२०७७-३-२५ 10140 

४२१।२०७७-३-३० 35800 

जम्मा 173015  
 

83.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) अनिुार कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु 
वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । र्िै तनर्मावलीको १४ अनिुार आतथाक प्रशािन शाखा प्रमखुले प्रचतलि 
कानून वमोर्जम प्रर्क्रर्ा नपगेुको आतथाक कारोवारको भकु्तानी ददन वा भकु्तातनको तनम्िी तिफाररि गना 
तमल्दैन । कार्ाालर्ले र्वतभन्न कामका लातग भाडाको गाडी प्रर्ोग गरी खचा लेखेको छ । भाडा वापिको 
रकम भकु्तानी गदाा उक्त रकम खचा गना उर्चि हो होइन कार्ाालर्कै कामका लातग खचा लेर्खएको हो 
होइन र्वचार गरी भाडा खचा भकु्तानी गनुापनेमा िो नगरी कार्ाालर् प्रमखु वाहेक र्वतभन्न कमाचारीहरुले 
िमेि िम्झौिा गने गरेको भाडा वापि खचा लेखेको रकम स्वर्म आफै वझु्ने गरेको देर्खएकोले र 
आतधकारीक कमाचारी वाहेकले िमेि भाडा माग गरी िमेि खचा लेर्ख भकु्तानी भएको देर्खएको एवं गाडी 
धनीले िो वापिको रकम वझेुको नदेर्खएकोले वास्िर्वक गाडी प्रर्ोजन भएकै हो भन्ने अवस्था देर्खएन 
र्िरी भाडा प्रर्ोजनाथा खचा लेखेको रकमलाई तनर्म िम्मि मान्न निर्कने रू  266172 

भौ.नं./तमति िम्झौिा गना कमाचारी भाडा भकु्तानी कैर्फर्ि  
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वापिको रकम 

४१८।२०७७-३-२९ िरेुन्द्र प्रिाद र्ादव 
51500  

२७१।२०७७-३-३ िरेुन्द्र प्रिाद र्ादव 
43700  

३१२।२०७७-३-१६ िरेुन्द्र प्रिाद र्ादव 
11000  

३२१।२०७७-३-१८ मदन वढुाथोकी 5000  

३५२।२०७७-३-२४ रर्वन्द्र वहादरु थापा 12000  

२२४।२०७७-१-२८ रर्वन्द्र वहादरु थापा 42972  

िंघीर् िशिा चाल ुिफा  0  

३६।२०७६-९-२७ िरेुन्द्र प्रिाद र्ादव 
38000 आफैले बझेुको 

४६।२०७६-११-२० िरेुन्द्र प्रिाद र्ादव 10000  

८८।२०७७-३-१४ िरेुन्द्र प्रिाद र्ादव 52000  

 जम्मा 266172   
84.  ३१७।२०७७/३/१७ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(3) अनिुार खचा गदाा 

खचाको र्वल भरपाई िर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले कोटेशन वेगर र्वतभन्न टुके्र र्वल 
पेश गरी १०५ गोटा छािा र २० वटा रेनकोट खररद गरी  KTM Fancy Stores लाई भकु्तानी गरेकोमा 
उक्त िामग्रीहरु कस्लाई र्विरर् गरेको हो िो को भरपाई पेश नगरी खचा लेखेको देर्खएको रु  115250 

85.  र्वल भरपाई नपगुाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(3) अनिुार खचा गदाा खचाको 
र्वल भरपाई िर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । पातलकाले गाडी भाडा प्रर्ोग गरी भकु्तानी गरेमा पेश 
गरेको र्वलको जोडजम्मा अनिुार ३६०००।- खचा लेखेकोमा र्वलको जोड जम्मा अनिुार रु 
३००००।-  मार खचा लेखेको देर्खएकोले रु ६०००।– वढी खचा लेखेको रकम अिलु गरर दार्खला 
गनुापने देर्खएको रु  6000 

86.  १८७।२०७६/११/२९ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(8) अनिुार कुनै 
रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । तमति २०७६।१०।२० गिे देखी 
२०७६।१०।२५ गिे िम्म कृर्ष र्वकाि कार्ाक्रम िफा  भकारो िधुार िाना तिंचाई कृर्ष 
र्ान्रीकरर्को लातग पेश गररएका प्रस्िावनाहरुको स्थलगि प्रमार्र्करर् अनगुमन वापि अनगुमन खचा 
लेखी प्रतिददन रु १०००।– का दरले भकु्तातन ददएकोले अनगुमन खचा लेखदा भ्रमर् र्वल िंलग्न गरर 
मार खचा लेर्खन ुपनेमा चन्द्र बहादरु केिीले  वैठक भत्ता भकु्तानी लेखेकोले र्िरी र्वना आधार प्रमार् 
खचा लेर्ख भकु्तानी भएको देर्खएकोले िम्बन्धीि बाट अिलु गनुापने देर्खएको रु…………… 21250 

87.  १७५।२०७६/११/२१, तमति २०७६११ १६ गिे गाउँ िभाको छैठौ िथा र्हउदे अतधवेशनमा 
िहभागी हरुलाई भत्ता र्विरर् गना तभमलाल भण्डारीले रु ५००००। पेश्की तलई फछर्ौट गरेकोमा 
िहभागी पदातधकारी बाहेक कमाचारीलाई िमेि र्ािार्ाि खचा प्रति िहभागी रु १०००। का दरले 
र्ािार्ाि खचा भकु्तानी गरेको देर्खएकोले पाउने आधार पेश गने अन्र्था पेश्की तलने बाट अिलु गरी 
दार्खला गनुापने देर्खएको रु................ 50000 

88.  ४३६।२०७७/३/३० आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(8) अनिुार कुनै रकमको 
भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । कार्ाालर्का र्वतभन्न पदातधकारी िथा कमाचारीले 
र्ोजना अनगुमन खचा उल्लेख गरी वैठक भत्ता वापि भकु्तानी गरेको देर्खएकोले उक्त रकम िम्वन्धीि 
बाट अिलु गनुापने देर्खएको रु  113050 

89.  ४४२।२०७७/३/३१ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ (८) अनिुार कुनै 
रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । आर्ोजनाको अन्िीम फरफारक गरेवापि 
वैठकमा उपर्स्थिी भई वैठक भत्ता भकु्तानी गदाा माईन्र्टु िमेि िंलग्न नरार्ख भकु्तानी तलएको 
देर्खएकोले िो पाउने आधार पेश गने अन्र्था िम्बर्न्धि बाट अिलु गनुापने  देर्खएको रु 92820 
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90.  ४४६।२०७७/३/३१ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(8) अनिुार कुनै रकमको 
भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । गाउँपातलकाको र्वतभन्न िमर्मा भएका वैठकको 
वैठक भत्ता वापि भकु्तानी तलएकोमा प्रति वैठक रु १३००।–कार्म गरी रु २३४२६०।–  भकु्तानी 
तलएको देर्खएकोले िो पाउने आधार पेश गने अन्र्था िम्बन्धीिबाट अिलु गनुापने रु 234260 

91.  ४२३।२०७७/३/३० आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ (८) अनिुार कुनै 
रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । कमाचारीहरुको स्टाफ तमर्टङ वापि भत्ता 
भकु्तानी गरेकोमा िोको तनर्ार् एवं पाउने आधार पेश गने अन्र्था िम्वन्धीिबाट अिलु गनुापने रु  30600 

92.  ७७।२०७६/९/३ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) अनिुार कुनै रकमको 
भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । ममाि गरेवापि रु १५८००।– खचा लेखेकोमा 
र्वल नम्वर २५८ तमति २०७६।५।१५ मा एतलिा मोटर िाइकल वका शपको र्वल िंलग्न गरी रु 
१५८००।– खचा लेखेकोमा भकु्तानी गदाा र्प्रन्ि र्कराना एण्ड फलफुल पिललाई भकु्तानी गरेको 
देर्खएकोले र्िरी र्वना आधार खचा लेखेको देर्खएकोले खचा लेख्न आदेश ददने कमाचारीबाट अिलु गनुापने 
देर्खएको रु 

15800 

93.  ४५२।२०७७-३-३१, आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) अनिुार कुनै रकमको 
भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । तमति २०७७।२।२३ गिे राजस्व परामशा 
ितमतिको वैठक विी वैठक भत्ता भकु्तानी ददएकोमा पेश गरेको र्ववरर् अनिुार उपर्स्थि १८ जना मध्रे् 
४ जना पदातधकारीले मार वैठक भत्ता पाउनेमा उक्त ितमति बाहेकका १४ जना पदातधकारीहरुले वैठक 
भत्ता भकु्तानी तलएको देर्खएकोले १४ जनाको हनेु रु ८५०।–(करकट्टी पतछको) ११९००।– िम्बर्न्धि 
बाट अिलु गनुापनुा देर्खएको रु  11900 

94.  १२१।२०७७-१०-९ वडा नं १ देखी ५ िम्म तमति २०७६।९।९ देखी २०७६।९।१३ िम्म 
तनशलुक पश ुस्वास्थर् र्शर्वर िञ्चालन गना ददपक कुमार वलीले रु २ लाख पेश्की तलई फछार्ौट गरेको 
र उक्त कार्ाक्रममा जम्मा रु ४९४८४३।– खचा लेखेको देर्खएकोले खररद गररएका औषधीको मूल्र् रु 
३१४७१८।– र रु ६१२५०।– िमेि ३७५९६८।– खचा लेर्ख वाँकी र्वर्वध खचा र अनगुमन 
मूल्र्ाङ्कन खचा लेर्ख भकु्तानी गरेको छ । उक्त र्शवीर िञ्चालन गदाा इर्स्टमेट िर्ार गरी औषधी 
खपिको र्ववरर् र कति पशजुन्र् कार्ाका लातग उपचार गररर्ो उपचार गररएका पशकुो र्ववरर् लगार्ि 
िोको प्रगति र्ववरर् िमेि उल्लेख नगरी भएको खचाले र्शवीर िञ्चालन कार्ाका खचा भएको पर्ााप्त 
पषु्टर्ाई वेगर खचा लेखेको रकम अतनर्तमि देर्खएको रु  494843 

95.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनिुार खचा गदाा खचाको र्वल भरपाई िर्हि 
लेखा राख्न ु पने र्िै तनर्मावलीको तनर्म ३६(८) अनिुार कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा 
नपगेुको जाँच गनुा पदाछ ।कार्ाालर्ले गाडीभाडा िथा इन्धन खचा वापि रु ६०४५१।०० तनराजन 
शे्रष्ठलाई भकु्तानी गरेकोमा गातडभाडा वापि रु ५३०००।०० िथा इन्धन खचा वापि २०४५१।०० 
खचा लेखेकोमा िम्झौिा एवं इन्धन प्रर्ोजन के वापि भएको हो लगबकु िंलग्न नगरी टुके्र र्वलको 
आधारमा खचा लेखेको देर्खएकोले र्िरी र्वना िम्झौिा एवं प्रर्ोजन वेगर खचा लेखेको एवं  वझेुको 
भरपाई प्रमार् िमेि िंलग्न नरहेकोले उक्त रकम दार्खला गनुापने देर्खएको रु  73451 

भौ.नं./तमति र्ववरर् भकु्तानी रकम 

७०।२०७६।९।१ भाडा र इन्धन 30451 

१५६।२०७६।१०।२९ गाडीभाडा 13000 

७५।२०७६।९।३ भाडा र इन्धन 30000 

 जम्मा 73451  
 

96.  २७६।२०७७।३।४ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) अनिुार कुनै रकमको 
भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुापदाछ । नेपाल िरकारले वन्दावन्दी घोषर्ा गरी 74375 
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लकडाउनको िमर्मा तमति २०७६।१२।११ देर्ख २०७६।१२।१७ िम्म कोरोना िम्वन्धी व्र्ापक 
प्रचार प्रिार गरेवापि तनम्न पदातधकारी िथा कमाचारीलाई भ्रमर् खचा वापि तनम्नानिुारको रकम भकु्तानी 
गरेको देर्खएकोले वन्दावन्दीको िमर्मा र्िरी खचा लेखी भकु्तानी गरेको रकम अिलु गनुापने देर्खएको 
रु 

कमाचारी/पदातधकारीको नाम भ्रमर् खचा रकम 

र्चर बहादरु चलाउने 
10000 

पषु्पा कुमारी वोहोरा 10000 

र्चन्िामर्ी रेग्मी 10000 

िरेुन्द्र प्रिाद र्ादव 10000 

रुद्र वढुाथोकी 9375 

तभमलाल भण्डारी 10000 

रर्वन्द्र बहादरु थापा 7500 

कमल चन्द्र 7500 

जम्मा 74375  
 

97.  खचाको पषु्याई वेगर खचा: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को ३६(८) अनिुार कुनै रकमको 
भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ ।कार्ाालर्ले तनम्नानिुारको टुके्र र्वल प्रर्ोग 
गरी र्वर्वध खचा लेखेको छ । उक्त खचा लेखदा के वापि उक्त खचा लेखेको हो खचाको पषु्याई वेगर 
खचा लेखेको रकम अतनर्तमि देर्खएको रु 127995 

भौ.नं./तमति र्वके्रिा मूल्र् 

१४।२०७६-६-१० तिद्धकुमाख होटल एण्ड नास्िा पिल 38735 

३७।२०७६-७-७ तिद्धकुमाख होटल एण्ड नास्िा पिल 14810 

९०।२०७६-९-२० तिद्धकुमाख होटल एण्ड नास्िा पिल 34950 

३६१।२०७७-३-२५ तिद्धकुमाख होटल एण्ड नास्िा पिल 16000 

१७१।२०७७-३-३१ र्वतभन्न टुके्र र्वल (कपडा, डस्ना खररद) 23500 

 जम्मा 127995  
 

98.  ११७।२०७६-१०-६ कार्ाक्रम िञ्चालन गररदा आतधकारीक कमाचारीलाई पेश्की ददई िञ्चालन गररन ु
पदाछ । तमति २०७६ पौष २७ गिे िम्म िहकारी िंस्थाको क्षमिा र्वकाश िातलम िञ्चालन गनाका 
लातग कार्ाालर् िहर्ोगी र्हमा कुमारी चालउनेलाई रु १५००००।– पेश्की ददई फछार्ौट गरेकोमा 
तनम्न व्र्होरा देर्खएका छन;्  
 िातलम कार्ाक्रम िञ्चालनको कार्ा िातलका नरहेको 
 िहभागी २९ जना िदस्र् उल्लेख गरेकोमा िहकारी िंस्थामा आवद्ध पदातधकारी हनु होइनन ्प्रमार् 

नरहेको, 
 गाडी भाडा वापि पटक पटक गरी रु १२०००।– भकु्तानी गरेकोमा िहभागीहरुलाई र्ािार्ाि खचा 

िमेि ददइ िकेको अवस्थामा गातडभाडा भकु्तानी गररन ुऔर्चत्र् नरहेको, 
 १८ वटा कक्षा िंचालन गरी रु २७०००।– भकु्तानी गरेकोमा नम्ि र्वपरीि खचा लेखेको उपरोक्त 

व्र्होराका आधारमा कार्ाालर् िहर्ोगीले िातलम िञ्चालन गरी रु १५००००।– पेश्की फछार्ौट 
गरी खचा रु १६०७१०।– लेखेको रकमका आधार एवं पर्ााप्त पषु्याइ वेगर खचा लेखेको रकमको 
प्रमार् पेश गनुापने देर्ख]एको रु 160710 

99.  र्शषाक फरक पारी खचा: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३५ (२) मा खचा गने वा 
खचाको तनकाशा ददने अतधकारीले स्वीकृि वजेट तभर र िम्वन्धीि खचा र्शषाकमा रहेर गनुापदाछ र खचा 968410 
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गना वाँकी छ भने िोको र्वचार गरी खचा गने र खचा गने तनकाशा ददनपुने व्र्वस्था गरेको छ । 
कार्ाालर्ले तनम्नानिुारको खचा गरेकोमा जनु र्शषाकबाट खचा लेख्नपुने हो िो नगरी फरक र्शषाकबाट खचा 
लेखी भकु्तानी गरेको देर्खएकोले र्िरी तनर्म र्वपररि खचा लेखी भकु्तानी गरेको रकम तनर्म िम्मि 
नदेर्खएको रु  

भौ.नं./तमति लेख्नपुने र्शषाक लेखेको खचा र्शषाक भकु्तानी 
रकम 

कैर्फर्ि 

३७३।२०७७-३-२५ र्वर्वध वैठक भत्ता 175140 
 

२१२।२०७६-१२-९ कार्ाक्रम र्वर्वध 100000 
 

११५।२०७७-३-२५ र्वर्वध अनगुमन मूल्र्ाङ्कन 61990 िंर्घर् िशिा िफा  
९३।२०७७-३-१७ कार्ाक्रम िेवा र परामिा 62950 िंर्घर् िशिा िफा  
१४७।२०७७-३-३० पूर्जगि चाल ु 498330 िंर्घर् िशिा िफा  
१७५।२०७७-३-३१ कार्ाक्रम वैठक भत्ता र र्ािार्ाि 70000 िंर्घर् िशिा िफा  
  जम्मा 968410 

 

 
 

100.  घर भाडााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को ३६(८) अनिुार कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि 
पगेु वा नपगेुको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्का कमाचारीहरुले आवाि िरु्वधा पाउने व्र्वस्था 
नभएकोमा कार्ापातलकाले कमाचारी आवािका लागी तनम्नानिुारको भाडा रकम रु १३००००।-खचा 
लेखेको तनर्म िम्मि नदेर्खएको रु– 130000 

 

घरधनीको नाम प्रर्ोजन वार्षाक भाडा रकम 

लक्ष्मी कुमारी अतधकारी  प्रशािन अतधकृि वस्ने आवाि 30000 

िरु्शला कुवर कमाचारी आवाि 100000 

 जम्मा 130000  
 

101.  कुनै वस्ि ु वा िेवा प्रवाह गरी कार्ाालर् र िेवा प्रदार्क िंस्था र्वचको भकु्तानीमा िम्झौिा गररएको 
हनुपुदाछ । पातलकाले र्ि वषा इन्टरनेट जडान टेतलफोन एक्िचेन्ज तिस्टम खररद वापि तनम्नानिुारको 
िंस्थाहरुलाई भकु्तानी गरेकोमा िम्झौिा नै नगरी तिस्टम एवं नेट जडान खचा वापि रु ३५९२९८।०० 
भकु्तानी गरेको छ ।र्िरी िम्झौिा वेगर नै खचा लेखेको देर्खएकोले उक्त खचा वापिको  रकम 
अतनर्तमि देर्खएको रु  359298 

 

भौ.नं./तमति र्ववरर् भकु्तानी तलने िंस्था भकु्तानी 
रकम 

१४९।२०७६-१०-

२८ 

टेलफोन एक्िचेन्ज 
खररद 

न्रू् तिटी कम्प्र्टुर एण्ड 
िप्लार्िा 

96050 

१५३।२०७६-१०-

२८ 
नेटवर्का ङ्ग चाजा तनर्ोतलंक प्रा तल 34578 

३२२।२०७७-३-१८ नेटवर्का ङ्ग चाजा तनर्ोतलंक प्रा तल 228670 

  जम्मा 359298 
 

102.  अनमुति नतलई कारोवार १२६।२०७६-१०-१० व्र्ापाररक फमा िथा िंस्थाहरुले आफुले अनमुति तलएका 
वस्ि ुिथा िेवाको मार कारोवार गनुापदाछ । कार्ाालर्ले JCB व्र्ाकलोडर ममाि गरी मेतमका कन्स्ट्रक्िन 
प्रा तल लाई रु १४८९६२।– भकु्तानी गरेकोमा उक्त प्रा तल ले गाडी ममाि गना पाउने र्ि प्रकारको 
कारोवार गना पाउने इजाजि पर एवं उक्त कारोवार गने अनमुति प्राप्त िंस्था हो होइन र्र्कन गने आधार 
प्रमार् पेश नगरी र्वलको आधारमा भकु्तानी तलएकोले िोको प्रमार् पेश गनुापने देर्खएको रु  148962 
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103.  तमनीर्ट्रलर र्विरर् कृर्ष कार्ाक्रम अन्िगाि ५० प्रतिशि अनदुानमा आधारीि रु ३५००००।– वजेट 
र्वतनर्ोजन भएकोमा भण्डारी एग्रोभेट एण्ड िप्लार्िा बाट प्रति र्ट्रलर ७५०००।–  का दरले खररद गरी 
७ वटा िहकारी िंस्थाहरुलाई र्विरर् गरेकोमा कार्ाक्रममा प्रति िहकारी १ वटाका दरले उपलब्ध 
गराउन ुपनेमा तिद्धकुमाख गाउँपातलकालाई २ वटा उपलब्ध गराएको देर्खर्ो । िवै िमूह वा िहकारी 
िंस्था छनौट दिाा एवं िूर्चकृि प्रमार् पर िंलग्न नगरी तनर्ार् वेगर नै अनदुान उपलब्ध गराएको देर्खर्ो 
।  

104.  इन्धन खचा पातलकाले व्र्ाकलोडर प्रर्ोग गरी तडजल खचा वापि रु  ७३२२७९।०० पातलकाको गाडी 
प्रर्ोजन वापि पेट्रोल खचा वापि रु २२१५३३ गरर जम्मा रु ९५३८१२।०० खैरावाङ्गीमाई पेट्रोल 
पम्पलाई भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । र्िरी इन्धन प्रर्ोजन वापि लगतिट एवं िवारी लगबकु अतनवार्ा 
रुपमा राख्न ुपनेमा राखेको देर्खएन । र्िरी र्वना आधार इन्धन खचा लेर्खन ुमनातिव देर्खएन ।  

105.  र्वपि राहि िामग्री २६२।२०७७।२।३२ र्वपि व्र्वस्थापन कार्ाका लातग तभमलाल भण्डारीले रु 
१५००००।– पेश्की लीई फछार्ौट गरेकोमा खररद िामग्रीहरु िन्ना, िौतलर्ा, व्लाङ्केट आदी खररद गरी 
जम्मा रु १५७३६०।–  खचा लेखेको देर्खएकोले उक्त खचा कोरोना कोष बाट लेर्खन ु पनेमा र्वर्त्तर् 
िमातनकरर् वाट खचा लेखेको एवं िो खचा लेख्न पाउने आधार प्रमार् र्वना खचा लेखेको रकम अतनर्तमि 
देर्खएको रु  157360 

106.  र्वल भरपाई नभएको आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ (३) वमोर्जम खचा लेखदा 
खचाको र्वल भरपाई िर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । पातलकाले तनम्नानिुार खचा लेखेकोमा िो को 
भरपाई प्रमार् िंलग्न नगरेको हनुाले िोको प्रमार् पेश गनुापने देर्खएको रु  
 

2437211.66 

भौ.नं./तमति भकु्तानी तलने िंस्था भकु्तानी रकम 

१३।२०७७-६-१० नेको इन्स्र्ोरेन्ि तलतमटेड 123453.66 

१४७।२०७६-१०-२७ तमिन कृर्ष भेट फमाा 400024 

१५१।२०७६-१०-२८ टुके्र र्वल 13000 

१५३।२०७६-१०-२८ तनर्ोतलकं प्रा तल 34578 

२५०।२०७७-२-२५ इन्टेर्न्िभ तमडीर्ा एण्ड िप्लार्िा 40341 

४५१।२०७७-३-३१ वैठक भत्ता 18000 

३८६।२०७७-३-२७ र्ािार्ाि खचा 317000 

३८८।२०७७-२-२७ अनगुमन मूल्र्ाङ्कन िमेि कार्ाालर् िामान खचा 106350 

३८७।२०७७-३-२७ पाररश्रतमक 107970 

४३८।२०७७-३-२१ र्वर्वध पे फ (ितुनिा रोका) 20000 

४६०।२०७७-३-२१ परीक्षा िंचालन खचा 10000 

४६४।२०७७-३-२१ िेवा परामशा खचा 120000 

२५९।२०७७-३-२८ ज्ञान ुस्टेशनरी एण्ड िप्लार्िा 213160 

४७४।२०७७-३-३१ प्रार्वतधक र्फल्ड भत्ता 45750 

७२।२०७६-९-१ िपुरतभजन खचा 10000 

१८५।२०७७-११-२८ िामग्री खररद 49950 

जम्मा  0 

िंर्घर् शििा िफा   0 

िशिा १२५।२०७७-३-२६ िामग्री खररद 115201 

१२९।२०७७-३-२७ र्ािार्ाि खचा 43200 

१३०।२०७७-३-२७ र्फल्ड भत्ता 129600 
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१४५।२०७७-३-२९ जोर्खम भत्ता 11600 

१६१।२०७७-३-३१ जोर्खम भत्ता 80000 

१६५।२०७७-३-३१ जोर्खम भत्ता 84800 

१७३।२०७७-३-३१ जोर्खम भत्ता 56399 

१७४।२०७७-३-३१ र्वल भरपाई नभएको 84000 

१८२।२०७७-३-३१ र्वल भरपाई नभएको 202835 

जम्मा  2437211.66  
107.  ४६४।२०७७-३-२१ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) अनिुार कुनै रकमको 

भकु्तानी दददाँ ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । करार िेवामा काम गनाका लातग मातिक 
रु १००००।– का दरले वार्षाक रु १२००००।– िेवा परामशाबाट खचा लेख्न ेगरी प्रमेा रेउलालाई 
भकु्तानी गने गरी खचा लेखेकोमा तनजले वझेुको िमेि नदेर्खएको र र्िरी िम्झौिा गदाा आतधकारीक 
कमाचारीबाट िम्झौिा गररन ुपनेमा नगरेको एवंम खािामा िमेि जम्मा भएको नदेर्खएकोले तनर्म र्वपरीि 
िम्झौिा गरीनलेु र्िरी खचा गरेको रकम अतनर्तमि देर्खएको रु ……… 120000 

108.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८७ िथा आतथाक ऐन, २०७६ अनिुार पाररश्रतमक 
भकु्तानीमा कर कट्टी गनुापने व्र्वस्था छ । तनदेशनालर्ले र्ि वषा तनम्नानिुार कमाचारीहरुलाई उपलब्ध 
गराएको पाररश्रतमकमा िोर्कए भन्दा कम पाररश्रतमक कर कट्टी गरेको देर्खएकोले ऐनमा भएको व्र्वस्था 
वमोर्जम रु.17455।- पाररश्रतमक कर अिूल गरी दार्खला गनुापने देर्खएको, रु. .... 13576 

ति.नं. नाम पद वार्षाक आर् करर्ोग्र् आर् कट्टी गनुा पने 
कर रकम 

1=  िरेुन्द्र र्ादव 597882 117882 13576 

 जम्मा   13576  
 

109.  िावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९६ अनिुार िावाजतनक तनकार्मा रहेको कुनै 
मालिामान ममाि िंभार गनुापने भए िो को तलर्खि जानकारी िो तनकार्को प्रमखुलाई ददनपुने र िो को 
जानकारी प्राप्त भएपतछ तनजले र्िै तनर्मावलीको तनर्म १३ (५) अनिुार लागि अनमुान िर्ार गराई 
खचा लेख्नपुने व्र्वस्था गरेको छ । कार्ाालर्ले JCB व्र्ाकलोडर र अन्र् िवारी िाधन ममाि गदाा लागि 
अनिुार िर्ार नगरी कोटेशन िमेि नतलई ममाि खचा वापि भकु्तानी गरेको छ । र्िरी तनर्ममा 
उल्लेख भए र्वपरीि ममाि खचा लेखेको रकम अतनर्तमि देर्खएको रु  401982 

भौ.नं./तमति भकु्तानी तलने पार्टा/िंस्था भकु्तानी रकम 

१०७।२०७६-९-२४ के.िी. अटो वका शप 95720 

१२६।२०७६-१०-१० प्रतेिका कन्स्ट्रक्िन प्रा तल 148962 

३४३।२०७७-३-२३ माँ वैष्र्वी अटो पाटाि 157300 

 जम्मा 401982  
 

110.  चाडपवा खचा तनजामति िेवा ऐन २०४९ को दफा ३२(१) अनिुार तनजामिी कमाचारीले आफ्नो थमा 
िस्कृति परम्परा अनिुार नपाइने चाडपवाका लातग कमाचारीले खाइपाई आएको एक मर्हनाको िलव 
वरावरको रकम प्रत्रे्क वषा चाडपवा खचाको रुपमा पाउने छ । र्स्िो रकम कमाचारीले एक आतथाक 
वषामा पटक पटक आफ्नो धमा िंस्कृति परम्परा अनिुार नपाइने मखुर् चाडपवाको अविरमा भकु्तानी तलन 
िम्म र तनर्मावलीको १२८ (३) अनिुार तनजामिी कमाचारीले हार्जर भएको तमतिले ३ मर्हना तभर 
आफ्नो चाडपवा तलने मखुर् चाडपवा र िो चाडपवा पने िंभार्वि मर्हनाको िम्वन्धमा कार्ाालर्ले तलर्खि 
रुपमा जानकारी ददनपुने र िो कमाचारीले आफ्नो िेवा अवधीभर अको चाडपवा खचा माग गना नपाउने 
व्र्वस्था गरेको छ ।कार्ाालर्का तनम्नानिुारका कमाचारीहरुलाई चाडपवा खचा वापि चैर मर्हनामा रु 166020 
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१६६०२०।– भकु्तानी गरेको हुँदा ऐन िथा तनर्म र्वपरीि भकु्तानी तलएको देर्खएको र  अको आ ब 
को अिोज मर्हनामा नतलइ चैर मर्हनामा नै तलएको प्रमार् पेश गने अन्र्था अिोज मर्हनामा तलएको भए 
उक्त रकम अिलु गनापने देर्खएको रु…… 

कमाचारीको नाम भकु्तानी रकम 

िहार्क पाँचौ रर्वन्द्र वहादरु थापा 28200 

िहार्क पाँचौ मदन वढुाथोकी 28200 

िहार्क पाँचौ नवराज आचार्ा 28200 

िहार्क पाँचौ तििला कुमारी रोकार् 28200 

िहार्क चौथो देवी ओली 26610 

िहार्क चौथो महेन्द्र प्रिाद ढकाल 26610 

जम्मा 166020  
 

111.  अनदुान  स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन 2074 ले गाउँपातलकालाई र्वद्यालर्मा दरबन्दी तिजाना गने िथा 
र्शक्षक तनर्कु्ती गने अतधकार ददएको देर्खदैन । गाउँपातलकामा अवर्स्थि र्वतभन्न र्वद्यालर्हरुलाई र्शक्षा 
अनदुान वापि िम्बन्धीि र्वध्र्ालर्को खािामा रु ५५६८६३५।०० जम्मा गरी खचा लेखेको छ । 
िशिा अनदुानबाट िंघीर् िरकारले र्शक्षा क्षेरको खचा भार वहन गरररहेको अवस्थामा गाउँपातलकाले 
र्वत्तीर् िमातनकरर्वाट लेखेको र्स्िो खचालाई तनर्म िम्मि मान्न निर्कने रु 5568635 

भौ.नं./तमति र्ववरर् भकु्तानी 
रकम 

३३४।२०७७।३
।२१ 

वालर्वकाि र्शक्षीकाको िलब खािामा जम्मा २ वटा 
र्वध्र्ालर्को 

199635 

३३२/२०७७-३-

२२ 
आधारभिु िथा माध्र्तमक र्वध्र्ालर्हरुमा कार्ारि 
वालर्वकाश र्शक्षक र कमाचारी िलब २६ र्वध्र्ालर् 

954000 

२४०/२०७७-२-

२१ 
आधारभिू माध्र्ातमक र्वध्र्ालर्हरुको लातग र्वध्र्ालर् र्शक्षा 
अनदुान १४ र्वध्र्ालर् 

3715000 

२६५/२०७७-३-१ 

प्राथतमक वाल र्शक्षा केन्द्र िदुृर्ढकरर् अनदुान १० 
र्वध्र्ालर् 

200000 

२६६/२०७७-३-१ कक्षा १ देखी ३ िम्म अग्रजेी माध्र्म र्शक्षर् अनदुान 500000 

 जम्मा 5568635  
 

112.  िावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८५(१) अनिुार ५ लाख रुपैर्ा िम्म लागि अनमुान 
भएको मालिामान िोझै खररद गना िर्कने िथा तनर्म ८५(१) ख मा एक आतथाक वषामा एकै पटक वा 
पटक पटक गरी िो भन्दा वढी रकमको वा एउटै व्र्क्ती फमा कम्पनी वा िंस्थावाट एक पटक भन्दा 
वढी िोझै खररद गना नहनेु उल्लेख छ । तनर्म ८ अनशुार वार्षाक खररद र्ोजना वनाई िो अनिुार 
तिलवन्दी दरभाउपर िथा वोलपर आव्हान गरी खररद कार्ा गनुापनेमा िो अनिुार नगरी तिधै खररद र 
एउटै आपूिीकिाा िंग पटक पटक खररद गरेको पाइर्ो । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपरीि भएको 
खररद लाइ तनर्म िम्मि मान्न निर्कने रु  574287 

भौ.नं./तमति र्ववरर् खररद फमा खररद तमति भकु्तानी 
रकम 

१६७।२०७६-११-

१४ 

छपाई खचा 
न्रू् महालक्ष्मी अफिेट 
प्रिे 

२०७६।११।८ 499990 

१६८।२०७६-११- छपाई खचा न्रू् महालक्ष्मी अफिेट २०७६।११।१ 74297 
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१४ प्रिे १ 

   जम्मा 574287  
 िामार्जक िरुक्षािफा   

113.  िामार्जक िरुक्षािफा  बढी तनकािा – िामार्जक िरुक्षा कार्ाक्रम िञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले 
लाभग्राहीको नाम दिाा र नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ा रुपमा नवीकरर् 
गरी िामार्जक िरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुापने, प्रत्रे्क बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको िंखर्ा र्र्कन 
गनुापने, भत्ता र्विरर् गदाा बैंक माफा ि भत्ता र्विरर् गनुापने, िामार्जक िरुक्षा कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी 
रुपमा िञ्चलान गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने, केर्न्द्रकृि िूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक 
गने र्जम्मेवारी िामार्जक िरुक्षाको अर्खिर्ारी पाउने िम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनेु व्र्वस्था  गरेको 
छ । पेश्की को अतभलेख राख्न ुपनेमा नराखेको िथा भौचर िमेि नउठाउने गरेको देर्खन्छ । पातलकाले 
लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी एउटै चौमातिकमा एकै व्र्र्क्तको नाममा दोहोरो तनकािा हनेु गरी 
दोहोरो खचा लेखेको, मतृ्रू् भइिकेका लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खचा गरेका छन । र्ि 
िम्बन्धमा देर्खएका ब्र्होरा तनम्नानिुार छन ्  

113.1.  कार्ाालर्ले लेखा परीक्षर्का लातग पेश गरेको अतभलेख अनिुार तनम्न पररचर्पर एवं नाम उल्लेख भएका 
प्रथम चौमातिकमा मिृक घोर्षि भई िकेका लाई िमेि दोस्रो/िेस्रो चौमातिकमा िामार्जक िरुक्षा भत्ता 
र्विरर् गरेको देर्खएकोले र्ि िम्बन्धमा कार्ाालर्ले र्र्कन गरर पेश गनुा पने रु.  78000 

पररचर् पर नम्वर नाम भकु्तानी 
रकम 

कैर्फर्ि 

२००१०९०८०१२९७ 

िेि ुवोहोरा (ज्रे्ष्ठ 
अन्र्) 

6000 

िेस्रो चौमातिकमा वझेुको वडा 
नं ४(2076/7/17 मा मतृ्र् ुभएको 
उल्लेख 

२००६०७०५०२६७४ 

नर ब चलाउने 
(ज्रे्ष्ठ अन्र्) 

12000 

िेस्रो चौमातिकमा वझेुको 
(मिृक उल्लेख नगरी दोस्रोमा 
नवझेुको) वडा नं ४ 

२००२०५१५०८८३३ 

पतलराम वस्नेि 
(ज्रे्ष्ठ अन्र्) 

24000 

दोस्रो र िेस्रो मा वझेुको वडा 
नं ५ मतृ्र् ुउल्लेख तमति 
नखलेुको 

१९९७०८०७००७९८ 

भद्रकली रोका 
(ज्रे्ष्ठ अन्र्) 

24000 

पर्हलो र िेस्रोमा वझेुको दोस्रो 
नवझेुको मतृ्र् ुउल्लेख तमति 
नखलेुको 

२००६०३२९००९६६ 

रतिभान खड्का 
(ज्रे्ष्ठ अन्र्) 

12000 िेस्रोमा  वझेुको वडा नं ५ 

 जम्मा 78000 
 

 
 

114.  िामार्जक िरुक्षा कार्ााक्रम िञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १३ नाम दिाा र नवीकरर्बाट आगामी 
आतथाक वषाका लातग कार्म हनु आएको लाभग्राहीको र्ववरर् प्रत्रे्क स्थानीर् िहले फागनु मिान्ितभर 
र्वभागले िञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन िूचना प्रर्ाली (एम.आई.एिं) मा अतनवार्ा रुपमा प्रर्वर्ष्ट 
गनुापनेमा िो गरेको पाईएन । कार्ाार्वतधको पालना गररन ुपदाछ ।  

115.  अनातधकृि व्र्र्क्तले भत्ता वझेुको: िामार्जक िरुक्षा कार्ाक्रम िंचालन कार्ार्वतध, २०७२ को दफा १५ 
को खण्ड (ख) मा भत्ता र्विरर् गदाा िम्वर्न्धि व्र्र्क्तलाई मार भरपाई गरर र्विरर् गनुापने उल्लेख छ  
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। िाथै अिम्वर्न्धि व्र्र्क्तलाई भत्ता र्विरर् गरेको पाइएमा भत्ता र्विरर् गने र वझु्ने दवैुलाई काननुी 
कारवाही हनेु प्रावधान भएकोमा र्ि गाँउपातलकाले एकाघरका िदस्र् वाहेकका अन्र् व्र्र्क्तहरुलाई 
लाभग्राहीको हस्िाक्षरमा हस्िे गरर स्पष्ट रुपमा तनजहरु र्वचको नािा िमेि नखलुाई भत्ता वझेुको भरपाई 
गरेको पाइर्ो । आगामी वषाहरुमा गाँउपातलकाले  काननुको पररपालना गने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

116.  वैंक माफा ि भत्ता र्विरर्:  िामार्जक िरुक्षा कार्ाक्रम िंचालन कार्ार्वतध, २०७२ को दफा २२ मा 
गाउँपातलका क्षेरमा बालबातलका र अपांगिाको पररचर् पर प्राप्त लाभग्राहीको हकमा लाभग्राही र 
िंरक्षकको नाममा िंर्कु्त र अन्र्को हकमा िम्वर्न्धि लाभग्राहीको  व्र्र्क्तगि वचि खािा खोल्नपुने 
व्र्वस्था छ । र्ि गाँउपातलकाले वैंक खािाबाट िामार्जक िरुक्षा को रकम भतु्तानी गरेको देर्खएन । 
बैंर्कङ्ग प्रर्ाली माफा ि भत्ता र्विरर् गदाा जोर्खम कम हनेु हदुाँ गाँउपातलकाले बैंर्कङ्ग प्रर्ाली माफा ि भत्ता 
र्विरर् गने व्र्वस्थालाई कडाईका िाथ लागू गनुापदाछ ।  

117.  लाभग्राहीको नाम नवीकरर्ाः िामार्जक िरुक्षा कार्ाक्रम िंचालन कार्ार्वतध, २०७२ को दफा ७ को 
उपदफा (१) मा भत्ता प्राप्त गरररहेका िवै प्रकारका लाभग्राहीहरुले आगामी आ.व.मा पतन भत्ता तलनका 
लातग िोर्कएको ढाँचामा िो कार्ार्वतधको दफा ६ मा उल्लेर्खि िमर्ावतध तभर िम्वर्न्धि गाउँपातलका 
वा नगरपातलकामा दरखास्ि ददन ुपने व्र्वस्था छ । िो कार्ार्वतधको उपदफा (२) मा र्िरी नर्वकरर् 
नगने लाभग्राहीले पतछल्लो आ.व.मा भत्ता नपाउने िमेि उल्लेख गरेकोमा र्ि गाउँपातलकाले िोको 
पररपालना गरेको पाइएन । कार्ार्वतधको पालना गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ ।  

 र्वपद् व्र्वस्थापन  
118.  ितमति गठन- र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क 

स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना िदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद् 
व्र्वस्थापन ितमति गठन गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोर्कएबमोर्जमको ितमति गठन 
गरेकोरितमति गठन भएिापतन बैठक बस्ने बाहेक अन्र् कार्ा गरेको पाइएन । ऐनमा िोर्कएबमोर्जम 
ितमति गठन गरी िोर्कएको काम, किाव्र् र अतधकारमा िर्क्रर् बनाउनपुदाछ ।  

119.  कार्ा र्ोजना ( र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा र्वपद् 
जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन 
ितमतिको काम, किाव्र् र अतधकारमा पररषद कार्ाकारी र प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी ितमतिबाट 
स्वीकृि एकीकृि क्षरेगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनेु गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा 
गरी कार्ाान्वर्न गने, बजेट र्वतनर्ोजन गना लगाउने, िबै पक्षको िमन्वर् र िंलग्न गराउने, र्वपद् पूवा 
िर्ारी िथा प्रतिकार्ा ितमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोर्जम कार्ा 
गरे र नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् िूचना प्रर्ाली र्वकाि र िञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् 
घरपररवारको पर्हचान गने, कमाचारी क्षमिा अतभवरृ्द्धको व्र्वस्था र कार्ाक्रम िर्हिको कार्ार्ोजना िर्ारी 
गरी लागू गने र गराउन िम्बन्धी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्ाहरू 
गरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुा र गराउन ुपदाछ ।  

120.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष– र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा 
र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम 
िथा कोषको िञ् चालन िम्बन्धी व्र्वस्था िम्बर्न्धि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोर्कएबमोर्जम हनेु 
व्र्वस्था छ ।  पातलकाले गि वषाको मौज्दाि िमेि 4719475 आम्दानी भई रु 2664744 खचा 
गरी बाकँी रु  2054731 देर्खन्छ ।   

121.  वार्षाक प्रतिवेदन  –  र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् 
र्वपद् व्र्वस्थापन ितमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् िर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार  
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गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन ितमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी ितमति िमक्ष पेि गनुापने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् िर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी िम्बर्न्धि ितमतिमा पेि 
गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

122.  िरकारी िथ िावाजतनक जग्गा िंरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् ( स्थानीर् िरकार िञ् चाल ऐन, 

२०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको िरकारी िामदुार्र्क िथा 
िावाजतनक िम्पर्त्तको रेखदेख, ममाि िम्भार र िंरक्षर् गनुापने व्र्वस्था छ   ।पातलकाले आफ्नो 
क्षेरतभरको िावाजतनक िम्पर्त्तको ममाि िम्भार एवं िंरक्षर् गरेकोरअतभलेख राखेको पाइएन । पातलकाले 
आफ्नो क्षेरतभरको िम्पर्त्तको रेखदेख ममाि िम्भार एवं िंरक्षर् गनुा  गराउन ुर अतभलेख राख न ुपदाछ ।  

123.  खाद्य िरुक्षा कार्ाक्रम:  खाद्य िरुक्षा कार्ाक्रम अन्िरगि कर्ााली प्रदेश भतुम व्र्वस्था कृर्ष िथा िहकारी 
मन्रालर् बाट रू १७७००००  अनदुान प्राप्त गरी फलफुलको र्वरुवा रोप्ने, निारी बनाउने  कार्ाका 
लातग खचा गरेको िम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्नानिुार छन ्  

123.1.  गाउँपातलकाले लागि अनमुान िमेि िर्ार नगरी प्लार्स्टकको टनेल तनमाार् गना र्वतभन्न 5 वटा कृषक 
िमहु िँग तमति2077/3/22 गिे िम्झौिा गरी 2077/3/29 मा कार्ा िम्पन्न भएको भतन रू 
178289 भकु्तानी गरेकोमा प्रार्वतधक नापजाँच िथा कार्ािम्पन्न प्रतिवेदन िमेि नभएको िथा पेश 
गरेको फोटोमा िमेि टेन्ट बनेको नदेर्खएकोले िो काम िमर्मै िम्पन्न भएको भतन र्र्कन गना िर्कएन 
।  

123.2.  गाउँपातलकाले रू 292660 बराबरको र्टम्मरु, िनु्िला लगार्ि र्वतभन्न र्वरुवा हरू खररद गरी 
२०७७।३।२९ गिे र्विरर् गरेको देर्खन्छ । र्िरी र्विरीि र्वरुवाहरु के कति रोर्पए वा रोर्पएनन ्
िो को िथर्ाकं नभएको कारर् िो र्वरुवाहरू उदेश्र् अनरुुप प्रर्ोग भए नभएको र्र्कन गना िर्कएन ।  

124.  कोतभड १९ िफा   कोतभड १९ रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापनमा २०७७ अिार मिान्ि तभर 
गाउँपातलकाले र्वतभन्न स्रोि बाट रू 4719475 आम्दानी गरेकोमा  तनम्नानिुारको खचा गरेको छ।  

खचा शीषाक २०७७ अिार मिान्ििम्म खचा रकम 
राहाि र्विरर् 336000 

क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग िेन्टर तनमाार् व्र्वस्थापन 887159 

जनशर्क्त पररचालन 142020 

औषतध एवं स्वास्थर् उपकरर् िथा िामग्री खररद 978525 

अन्र् शीषाकमा भएको खचा 321040 

जम्मा 2664744  
 

र्ि िम्बन्धमा देर्खएका थप व्र्होरा तनम्नानिुार छन ्  

124.1.  गाडी भाडााः क्वारेर्न्टन स्थल  िथा स्वास्थर् िंस्था िम्म ओिारपिार वापि रू 83440 । ०० खचा 
भएकोमा कुन तमतिमा के कति व्र्र्क्तलाई ओिारपिार िरु्वधा ददएको हो िो को अतभलेख अध्र्ावतधक 
नगरेकोले िो खचाको र्थाथािामा र्वश्वस्ि हनु िर्कएन ।  

124.2.  मलु्र् अतभवदृ्दी करमा दिाा नभएको बाट खररदाः िावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १९(१) 
मा रु.20 हजार भन्दा बढी रकमको खररद गदाा स्थार्ी लेखा नं. र मलु्र् अतभवरृ्द्ध करमा दिाा भएको 
फमा िग ँमार गनुा पने उल्लेख छ । गाउँपातलकाले मलु्र् अतभवरृ्द्ध करमा  दिाा नभएको फमा तछटो 
खबर डटकम लाई िचुना छपाए गराए वापि रू 22000 भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । तनर्मावलीमा 
भएको व्र्वस्था र्वपरीि गरेको भकु्तानीलाई तनर्म िम्मि मान्न निर्कने रू  22000 
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124.3.  खाद्यान्न खपिाः आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा खचाको 
तबल भरपाई िर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ ।गाउँपातलकाले रू.258200 को िेल चामल दाल 
लगार्िका खाद्य िामग्री खररद गरेकोमा िो को प्रर्ोग कहाँ र कुन प्रर्ोजनमा भर्ो िो को स्पष्ट र्ववरर् 
पेश हनु िकेन ।  

124.4.  ईन्रारेड थमोतमटराः आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा 
खचाको तबल भरपाई िर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले  खररद बाट ८ र वस्िगुि 
िहार्िाबाट ५ गरी जम्मा 13 वटा ईन्रारेड थमोतमटर प्राप्त गरेकोमा 6 वटा र्विरर् भएकोमा 
र्जन्िीमा ७ वटा हनु ुबाँर्क पनेमा जम्मा ६ वटा मार मौज्दाि रहेको देर्खएकोले १ वटा थमोतमटरको 
रू.10170 अिलु गनुा पने रू 10170 

125.  पेश्की बारँ्काःाः– आतथाक वषाको अन्िमा बाँर्क रहको देहार् बमोर्जमको पेश्की आतथाक कार्ार्वतध 
तनर्मावली २०७५ को तनर्म ७४ िथा िावाजतनक खररद तनर्मवली,२०६४ को तनर्म ११३(५) 
बमोर्जम अिलु फर्छ्यौट गनुापने रु..... 15672800 

क्र.िं
. 

र्शषाक व्र्क्ती िंस्था प्रर्ोजन फर्छ्यौट गनुा पने 
अर्न्िम तमति 

रकम 

म्र्ाद नाघेको पेश्की    

1.  र्वर्त्तर् 
िमातनकार
र् चाल ु

मतनराम बढुाथोर्क िवारी िाधन ममाि 
2076/7/17 

11000 

2.  िामार्जक 
िरुक्षा 

कृष्र् बहादरु 
चलाउने 

िामार्जक िरुक्षा 2076/8/10 15000 

3.  चन्दा देवकोटा िामार्जक िरुक्षा 2076/8/10 61000 

4.  लक्ष्मी पनु िामार्जक िरुक्षा 2076/8/10 20000 

5.  कृष्र् बहादरु 
चलाउने 

िामार्जक िरुक्षा 2077/2/30 1463000 

6.  चन्दा देवकोटा िामार्जक िरुक्षा 2077/2/30 2075800 

7.  िररिा कुमारी रेउले िामार्जक िरुक्षा 2077/2/30 1283800 

8.  परु्ीमा चलाउने िामार्जक िरुक्षा 2077/2/30 1597400 

9.  देर्व वली िामार्जक िरुक्षा 2077/2/30 1492400 

10.  चन्दा देवकोटा िामार्जक िरुक्षा 2077/3/ 

31 
2012800 

11.  कृष्र् बहादरु 
चलाउने 

िामार्जक िरुक्षा 2077/3/31 1454600 

12.  महेन्द्र प्रिाद ढकाल िामार्जक िरुक्षा 2077/3/31 1404000 

13.  िररिा कुमारी रेउले िामार्जक िरुक्षा 2077/3/31 1323600 

14.  देर्व वली िामार्जक िरुक्षा 2077/3/31 1458400 

 जम्मा    
15672800 

म्र्ाद ननाघेको पेश्की   
 

1.  शििा 
परु्जगि 

र्कस्टल तनमाार् िेवा आधारभिु िेवा 
केन्द्र तनमाार्  

2077/5/1 500000 

2.  2077/5/1 500000 

3 प्राकृतिक तनिान आवार्शर् भवन 2076/10/7 
1980000 
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जे.तभ. तनमाार् 

2 र्व.ति. तनमाार् िेवा र्वद्यिु िंरचना 
तनमाार् 

2076/10/8 1080000 

4 रोर्ल कनस्ट्रक्िन गैर आवातिर् भवन 
तनमाार् 

2076/11/11 2500000 

5 तनराजन मा.र्व. प्रार्वतधक धार 
प्रर्ोशाल व्र्वस्थापन 

2077/3/31 2600000 

 जम्मा    
9160000  

126.  आन्िररक लेखापरीक्षर्ाः स्थातनर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२)मा  ले स्थातनर् िहले 
काननुबमोर्जम आफ्नो  आर् र व्र्र्को आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउनपुने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले िबै 
प्रकारको आर् र व्र्र्को आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई प्रतिबेदन लेर्खएका व्र्होरा अर्न्िम लेखापरीक्षर् 
अगावै फछर्ौट गराई अर्न्िम लेखापरीक्षर्को लातग शे्रस्िा पेश गनुा पनेमा कार्ाालर्ले ब.उ.र्श.नं. 
314010114, 14010123, 340001053, 365001043, 365011114, 
301000114 र 312000113 को मार कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट आन्िरीक 
लेखापररक्षर् गरेको देर्खन्छ ।  आन्िरीक लेखापरीक्षर्बाट उल्लेखतनर् बेरूज ुदेर्खएको छैन ।  
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अनिुचुी-१ 

तिद्धकुमाख गाउँपातलकाको िंर्चिकोष र्ववरर् 

2076/77 

कर्ााली प्रदेश                                                                                                                                                                                                                             (रु.हजारमा) 

 र्जल्ला 

स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 

मौज्दाि 
बाकँी गिवषाको 

र्जम्मेवारी 

िंघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाँट 
रकम 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् 

आर् 
जम्मा आर् चाल ुखचा पंूजीगि 

खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

िल्र्ान तिद्धकुमाख गाउँपातलका 532345 49435 9.29 41205 199453 35729 4997 29194 269373 125505 95187 42280 262972 47606 

 

 

अनिुचुी-२ 

 

तिद्धकुमाख गाउँपातलकाको बेरुज ुबतगाकरर्( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोबार) 
-?=xhf/df 

र्जल्ला स्थानीर् िह प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा िंखर्ा रकम दफा िंखर्ा रकम दफा िंखर्ा रकम अशलु 

गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 
िैद्धा
र्न्िक 

लग
िी 

िैद्धार्न्ि
क 

लग
िी 

िैद्धार्न्ि
क 

लगिी अतनर्तमि  
भएको 

प्रमार् 

कागजाि 
पेश नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवारी 
निारेको 

िोधभना ं
नतलए
को 

जम्मा कमाचारी अ
न्र् 

जम्मा 

िल्र्ान 
तिद्धकुमाख 
गाउँपातलका 74 74 79193 0 1 29758 74 73 49435 4666 15831 13266 0 0 29097 15672 0 15672 

 

अनिुचुी-३ 

तिद्धकुमाख गाउँपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुज ुर्स्थति 

-?=xhf/df_ 

 र्जल्ला 

स्थानीर् िह 

गि बषा 
िम्मको वाँकी 

वरेुज ु

िमार्ोजन 

िं प को 
लातग अनरुोध 
भइ आएको 

रकम 

िंपरीक्षर् 
भएको रकम 

िंपरीक्षर् गना 
नतमलेको रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गि वषािम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

र्ि वषा 
िम्मको वाकँी 

वरेुज ु

र्ि वषा 
िम्मको 

वाँकी वरेुज ु
मध्रे् पेश्की 

िल्र्ान तिद्धकुमाख गाउँपातलका 24631 0 0 0 0 0 24631 49435 74066 27272 

 

 


