
 

अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन  
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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

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

(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency and integrity for the benefit of 

the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

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

used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 

4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

च.नं    २०९ 

 

 

श्री प्रमखुज्रू्,  

बागमिी गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
लतलिपरु । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनाई 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नपेालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक 
लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 
लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजटे िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, 

खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ 
। त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका 
लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

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

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

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र 
आतिररक तनर्तरण कमजोर रहेको छ । साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा 
सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कार्िष्टवतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको 
पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको 
समेि देन्खएन । 

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

 

२०७8 भार ४  गिे (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
 महालेखापरीक्षक 



 

 

 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 

Phone: 4262381 

4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 
 
पर संखर्ााः२०७८।०७९        (बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्)   

च.नं २१८ तमतिाः २०७८।०५।०४                                                                       
श्री प्रमखु ज्रू्, 

बागमति गाँउपातलका 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर् 

लतलिपरु । 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् :-  हामीले बागमति गाँउपातलकाको २०७६।०७७ को तबन्त्तर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्–ब्र्र् तबबरण िथा लेखा 
ष्टटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आर्ाढ ३१ 
मा समाप्त भएको २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि अतर् ष्टववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि कानूनबमोन्जम सारभिूरूपमा 
सही िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिजतनक के्षर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी तबन्त्तर् ष्टववरण  िर्ार गरेको भएिापति समग्र 

आतथिक कारोबारलाई समेट्न सकेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रु. ५ करोड ८३ लाख ५७ हजार बरेुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु. १ करोड ५२ लाख ३२ हजार, तनर्तमि 
गनुिपने रु.१ करोड २५ लाख ५२ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु. ५८  लाख  30 हजार र पेश्की रु.२ करोड ४७ लाख ४३ हजार 
रहेको छ । 

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा २०७७।९।1४ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका प्रमाण 
कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अतिीम प्रतिवेदन पाना (३४) र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्कीन हनुे कुन ै
जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण 

मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसगँ सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानूनबमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्वितर 
छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचारसंष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ािप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी :- आतथिक कार्ितबतध िथा तबन्त्तर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु बमोन्जम सही र र्थाथि हनु ेगरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् 
ष्टववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लाग ुगने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ 
। गाउँकार्िकाररणी, पातलका प्रमखु र प्रमखु प्रशासष्टकर् अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्। 

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

 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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बाग्मिी गाउँपातलका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 
तनकार्को पररचर्: स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, 
कार्िकारीणी र तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स बागमिी गाउँपातलकाको 
स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रबर्द्िन गनुि र 
स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि 
पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स गाउँपातलका अतिगिि ७ वडा, ३५ सभा सदस्र्, १११.४९ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल 
िथा १३ हजार ४९ जनसंखर्ा रहेको छ । 
स्थानीर् सन्चि  कोर् – अतथिक वर्ि २०७६/०७७  स्थानीर् संन्चि कोर् आर् व्र्र् ष्टहसाबको संन्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोन्जम 
रहेको छ । 

 

प्राप्ती भकु्तानी ष्टहसाव 

ष्टववरण ष्टटप्पणी 
र्स वर्िको रु. 

बजेट 

आफैले गरेको 
प्राप्ती/भकु्तानी 

बस्िगुि /सोझै 
भकु्तानी 

जम्मा 

प्राप्ती (क+ख)  ५२,४१,२४,०८२.३७ ४२,४१,८०,५०७.५९ ० ४२,४१,८०,५०७.५९ 

क.प्राप्ती (संन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधने)  ४६,७२,९८,६५९ ३७,२८,६३,३८१.२२ ० ३७,२८,६३,३८१.२२ 

1100 कर  ११ 
१७,०६,६७,००0 ९,२५,१३,४७३.२२ ० ९,२५,१३,४७३.२२ 

1300 अनदुान  २९,६६,३१,६५९ २८,०३,४९,९०८ ० २८,०३,४९,९०८ 

संधीर् सरकार १२ 
२४,२८,७३,५०० २२,९२,४५,२५० ० २२,९२,४५,२५० 

प्रदेश सरकार १२ 
५,३७,५८,१५९ ५,११,०४,६५८ ० ५,११,०४,६५८ 

ख. अतर् प्राप्ती  ५,६८,२५,४२३.३७ ५,१३,१७,१२६.३७ ० ५,१३,१७,१२६.३७ 

ष्टविरण गनि बाँकी राजस्व  ० ० ० ० 

कोर्हरु  ३५,३७,९२३.३७ ४०,३२,३७८.३७ ० ४०,३२,३७८.३७ 

धरौटी  ० ० ० 
 

संघीर्  प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम   ५,३२,८७,५०० ४,७२,८४,७४८ ० ४,७२,८४,७४८ 

भकु्तानी (ग+घ)  ५२,४१,२४,०८२.३७ ३८,९७,०३,३९४.७० ० ३८,९७,०३,३९४.७० 

ग. भकु्तानी (संचित कोषबाट )  ४६,७२,९८,६५९ ३३,९०,५७,३५८.३१ ० ३३,९०,५७,३५८.३१ 

21000 पाररश्रतमक/सषु्टवधा १८ 
१६,५७,४२,५५१ १५,८६,३६,९५७.९५ ० १५,८६,३६,९५७.९५ 

22000 मालसामान िथा सेवाको उपर्ोग १८ 
९,०२,७९,९४९ ६,६७,३६,१५९.२७ ० ६,६७,३६,१५९.२७ 

2४000 ब्याज,सेवा शुल्क तथा बैक कमिशन १८ 
४५,००,००० ६१,२०,८४४ ० ६१,२०,८४४ 

25000 सहार्िा १८ 
१,७०,००,००० ५६,४५,५8७ ० ५६,४५,५8७ 

26000 अनदुान    ० 
 

27000 सामान्जक सरुक्षा १८ 
१९,५०,००० ४,००,००० ० ४,००,००० 

28000 अतर् खचि १८ 
४०,८०,००० ३८,४३,६२४ ० ३८,४३,६२४ 

31000 गैर ष्टवन्त्तर् सम्पिी/पँून्जगि खचि १८ 
183746159 ९,७६,७४,१८६.०९ ० ९,७६,७४,१८६.०९ 

घ. अतर् भकु्तानी  ५,६८,२५,४२३.३७ ५,०६,४६,०३६.३९ ० ५,०६,४६,०३६.३९ 

कोर्हरु  ३५,३७,९२३.३७ ३५,०६,९७९ ० ३५,०६,९७९ 

संधीर् प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम  ५,३२,८७,५०० ४,७२,८४,७४८ ० ४,७२,८४,७४८ 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाँकी   (१,४५,६९०.६१) ० (१,४५,६९०.६१) 
ङ. र्ो वर्िको बचि (तर्नु)   ३,४४,७७,११२.८९ ० ३,४४,७७,११२.८९ 

च. गि वर्िको न्जम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा)  
    

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ+ +च)  
 ३,४४,७७,११२.८९ 

 ३,४४,७७,११२.८९ 

बैक िथा नगद बाँकी  २४ 

 ३,४४,७७,११२.८९ 
 ३,४४,७७,११२.८९ 



2 

 

 

 

  

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 

उल्लेन्खि आतथिक कारोबारको स्वीकृि समिीगि िथा ईकाइगि लेखापरीक्षण र्ोजना, 
महालेखापरीक्षकको रणनैतिक र्ोजना (2076-2080) कार्ािलर्बाट पेश गररएको बाष्टर्िक 
कार्िक्रम एवं प्रगति ष्टववरण समेिका कागजाि र ष्टववरणहरु, व्र्वस्थापन प्रतितनतधत्व पर िथा 
आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई समिे आधारमानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ । 
       लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ र लेखापरीक्षणका अतिरािष्टिर् मानदण्ड िथा 
मागिदशिनमा समेि नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गनि सष्टकने आधार िथा कार्ािलर्ले 
तनक्र्र्ौल गरेको जोन्खममा आधाररि र्ोजना िथा कार्िक्रमका  आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी प्रतिवेदन जारी गररएको छ । सारभिू रुपमा उल्लेखनीर् नदेन्खएका व्र्होराहरुलाई 
प्रतिवेदनमा समावेश गररएको छैन ।  

 

 
लेखापरीक्षणको क्रममा असलुीाः लेखापरीक्षणको क्रममा रु.70,160। र प्रारन्म्भक प्रतिवेदन 
पश्चाि रु ७८५१५४।०० असलुी भई सम्बन्तधि राजस्व शीर्िकमा दान्खला भएको छ ।  

 

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

नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको 
अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा 
६९ मा िोकीर् अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणलीको 
व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्जम छन ्
• स्थानीर् िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी र्स वर्ि प्राप्त रकम र संन्चि कोर्वाट 

भएको खचि स्पि देन्खने गरी खािा राखेको छैन । 
• ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनको अनसूुची २४ बैक िथा नगद बाकीमा बैक कारोबारको तभन्निा भनी 

रु.(2,69,66,253) देखाइएकोमा सो बारे स्पस्ट गरेको छैन ।  
• संघ सशिि अनदुान (ब.उ.शी.नं.80334503511) िफि  पातलकाले कार्िक्रमवाइजको 

खचि ष्टववरण सष्टहि रु.15,98,56,402.60 खचि भएको भनी च. नं १२३ तमति 
२०७७।०५।१४ को परबाट कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर् लतलिपरुलाइ आ.ष्टव 
वझुाएको पर पठाएको छ ।सो सँग सम्लग्न आतथिक ष्टववरणले रु.15,49,83,728.80 
तनकासा िथा खचि भएको देखाएको छ भने बैक नगदी ष्टकिावको कुल बजेट खचि महलमा 
रु.15,84,71,366.60 खचि देखाएको छ । र्सरी ३ वटा ष्टववरणमा फरकफरक अंक 
देखाएकोले वास्िष्टवक खचि रकम र्ष्टकन भएन ।  

• लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी ष्टकिाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारण 
स्थानीर् िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् ष्टववरण र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनको अनसूुची २३ अनसुार कूल पेश्की बाँकी रु ३,११,८८,००८। 
रहेकोमा पातलकाले उपलब्ध गराएको म.ले.प.फा.न. २११ अनसुार रु १,३८,१३,००८। 
देन्खएको छ । सो मध्रे् दईुजनाको रु ११,००,०००। फर्छ्यौटका तबल भरपाई पेश गरी 
बैंक नगदी ष्टकिाबमा समेि फर्छ्यौट जनाई सकेपतछ पतन  म.ले.प.फा.न. २११ मा पेश्की 
बाँकी नै रहेको देन्खतछ । संघ सशिि चाल ुिफि बाट एक ष्टवद्यालर्लाई गएको पेश्की रु 
२६,००,०००।, संघ सशिि पजुीगि िफि बाट एक उपभोक्ता सतमतिलाई 
रु.६,००,०००।-, न्जल्ला समतवर् सतमतिबाट प्राप्त अनदुानिफि बाट भवन तनमािणमा गएको 
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रु ८५,३०,०००। र गाउँपातलका चालबुाट एक सतमतिलाई गएको रु ३,००,०००। 
पेश्की बैंक नगदी ष्टकिाबमा फर्छ्यौट नभई बाँकी नै देन्खएकोमा पेश्की बाँकी ष्टववरण  
(म.ले.प.फा.न. २११) मा उक्त पेश्की उल्लेख भएको छैन । प्राप्त ष्टववरण एंव 
लेखापरीक्षणबाट रु २,४७,४३,००८। पेश्की बाँकी रहेकोमा ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनअनसुार रु 
३,११,८८,००८। देन्खएको हदुा फरक परेको रु.६४,४५,०००। सम्बतधमा पातलकाले 
छानतबन गरी एष्टकन गनुिपदिछ । 
िसथि उपरोक्त व्र्होराको ष्टवश्लरे्ण गदाि पातलकाको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनले समग्र आतथिक 
कारोवारको र्थाथि न्चरण गरेको देन्खदैन । 

2.  न्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी, र्स वर्ि प्राप्त र 
खचि भएको रकम स्पि देन्खने गरी ष्टहसाब राख्न े र न्जम्मेवारी एष्टकन गनुिपदिछ । िर र्स 
पातलकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनसुार गि वर्िको अतत्र्मा रु.१५,४८,३३७.३० मौज्दाि 
कार्म भएकोमा ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन(म.ले.फा.नं. २७२) मा र्ो बर्िको शरुुमा शतुर् न्जम्मेवारी 
सारेको देन्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भतदा 
रु.१५,४८,३३७.३०  घटी न्जम्मेवारी सारेको सम्बतधमा र्ष्टकन गनुिपने देन्खएको रु......... 

 
 
 
 
 

१५,४८,३३७.३०   
3.  धरौटी - से्रस्िा िथा बैंक स्टेटमेतट अनसुार र्स वर्िको धरौटी आम्दानी रु.3,31,000/- 

देन्खएकोमा ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनमा शूतर् मौज्दाि देखाएकोले पातलकाले र्स सम्बतधमा स्पि गनुिपने 
रु. --- 

331000.00 
4.  ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनको अनसूुची ११ मा घर जग्गा रन्जिेशन वापि रु. 46,41,169.00 

देखाएकोमा बैक नगदी ष्टकिाव अनसुार रु.46,73,521.66 देन्खएको छ । गोटीखेल 
मालपोि कार्ािलर्बाट प्राप्त रु.32,351.80 उक्त न्शर्िकमा समावेश भएको देन्खएन । उक्त 
रकम कुन आर् शीर्िकमा जम्मा गरेको हो स्पि गनुिपने रु. --- 32531.80 

5.  बैक ष्टहसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) 
बमोन्जम स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा 
से्रस्िा र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान ष्टवबरण िर्ार गनुिपनेमा नगरेको कारण पातलकाको 
२०७७।०३।३१ मा से्रस्िाअनसुार रु.3,44,77,112.89 देन्खएकोमा सोही तमतिको बैंक 
स्टेटमेतटअनसुार रु.4,43,79,935.22 देन्खएकोले फरक पनि गएको रु.99,02,822.33 
को बैक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण िर्ार गरी र्ष्टकन गनुिपदिछ ।  

6.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम 
आतिररक तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पाईएन।आतथिक कार्िष्टवतध 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९२ मा कार्ािलर्को ष्टवतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी न्जतसी र अतर् 
कारोबारको से्रस्िा महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाट स्वीकृि ढाँचामा राख्नपुने र र्सरी राखेको लेखा 
से्रस्िा अद्यावतधक भए नभएको कार्ािलर् प्रमखुले चेकजाँच गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले स्वीकृि 
ढाँचामा लेखा राख्न े प्रर्ास गरेिा पतन गोश्वरा भौचर िथा ष्टटप्पणी आदेश र लेजर  लगार्ि खािाहरु 
प्रमान्णि नगरेको, आम्दानी िफि को म.ले.प.फा.नं.१०८ र २३ जस्िा खािा नराखेको, कार्िक्रम 
संचालनका सबै ष्टवल भरपाई  हान्जरी लगार्िका प्रमाण आंन्शकमार राख्न ेगरेको, प्रर्ोजन नखोली पेश्की 
ददने गरेको समर्मा पेश्की फछ्र्र्ौट गने नगरेको, नापी ष्टकिाव लगि तसटमा नराखेको, आतथिक 
कार्ािष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २५ अनसुार भौतिक एवं. ष्टवन्त्तर् न्स्थति देन्खन ेगरी वाष्टर्िक 
कार्िक्रको लक्ष्र् प्रगति ष्टववरण िर्ार नगरेको जस्िा व्र्होराहरु देन्खएको छ । जसबाट कार्ािलर्को 
आतिररक तनर्तरण प्रणाली सोही तनर्मावलीको तनर्म ९५ अनसुार भएको र कार्ािलर् प्रमखुबाट 
तनर्तमि चेकजाँच भएको छ भन्न सष्टकएन । र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्जम 
रहेका छन ।  
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• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ांक 
संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ क मा ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वर्िको 
अतिमा मार ददएको िथा इ टीतडएस नगरेको पाइर्ो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने 
छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ र ८ मा खररदको गरुुर्ोजना र 
वाष्टर्िक खररद र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोन्जम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा 
पतर ददन अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा 
अतर् महशलुको स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतजेतसी खािा राखेको 
पाईएन। ठेक्का सम्झौिा बमोन्जम िोष्टकएको समर्मा सम्पन्न नहनुे िथा आर्ोजना अधरुा 
रहने गरेको पाइर्ो । 
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• स्थानीर् िहले तनमािण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण 
कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ७४(२) अनसुार साविजतनक खररद 
तनर्मावली वनाई लाग ु गनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनर्मावली 
वनाएको पाईएन ।  

• साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि 
गनि सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राप्त 
हनुे गरी दिाि गरेको पाइएन ।  

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

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

• पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  ४५ र 
प्रशासतनकिफि  ५६ समेि १०१ कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा ७५ जनाको मार 
पदपूिी भएकोले कार्ािलर् सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

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

• तनजामिी सेवा ऐन, २०४९  वमोन्जम कमिचारीहरुको कार्ि ष्टववरण वनाई लाग ुगरेको 
पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ दफा ७ ख २ वमोन्जम िलष्टव प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी खचि लेखेको 
पाईर्ो । त्र्स्िै स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोन्जम स्थातनर् िह अतिगििका 
कमिचारीरुको वाष्टर्िक िलबी प्रतिवेदन पाररि नगरी खचि लेखेको पाइर्ो । साथै 
न्शक्षकहरुको िलब भत्ता खचि लेखदा ष्टवद्यालर् न्शक्षक ष्टकिाबखानाबाट िलबी प्रतिवेदन 
पाररि हनुपुनेमा सो बेगर िलब तनकासा गरेको पाइर्ो । िलबी प्रतिवेदन पाररि वेगर 
िलब भकु्तानी गदाि ग्रडे एष्टकन गने अवस्था रहेन ।   

• संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्को २०७३।१२।२५ को पररपर अनसुार 
र्स पातलकामा समाष्टहि भएका साष्टवकका गाँउ ष्टवकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की 
िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िष्टवतध र 
मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले हालसम्म ८ ऐन,  ३ तनर्मावली, १० कार्िष्टवतध 
१ तनदेन्शका समेि २२ काननु एवं कार्िष्टवतध तनमािण गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको छ । 

• साविजतनक सनुवुाइ माफि ि बजेटले जनिाको माग सनुवुाई भएको छैन, 

• अनगुमन प्रतिवेदन कार्ाितवर्न गरेको छैन, 

• गाँउपातलकाले तनधािररि ढाँचामा सबै कारोबारको भौतिक एवं ष्टवन्त्तर् प्रगति खलु्ने गरी 
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लक्ष्र् िथा प्रगतिको ष्टववरण िर्ार गरेको छैन । 

• साबिजतनक खररद तनर्माबली २०६४ को तनर्म ९७(९) मा उपभोक्ता सतमतिबाट सञ्चालन 
हनुे तनमािण कार्िमा एक्जाभेटर, डोजर, लोडर जस्िा मेतसनरी उपकरण प्रर्ोग गनि नसष्टकनेमा 
केही ग्रातमण सडक तनमािणमा मेतसनबाट काम गराएको पाइिर्ो ।  

• पातलकाले स्वीकृि ढाँचामा नापी ष्टकिाब नराखी लजु सीटमा राख्न ेगरेको पाइर्ो । 

• पातलकाले राजश्व असलुीलाइ व्र्वन्स्थि बनाउन सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा ल्र्ाइि स्वचातलि 
प्रणाली माफि ि व्र्वन्स्थि गरेको छैन । 

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

 र्ोजना िजुिमा, बजेट िथा कार्िक्रम  

7.  बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा 
स्थानीर् िहले आगामी आतथिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि 
गराई असार १० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार 
मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट 
स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि 
गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उप प्रमखुले 
२०७६।०३।०९ गिे रु ४६ करोड ७२ लाख ९८ हजार ६५९को बजेट सभा समक्ष पेश 
गरेकोमा २०७६।०३।०९ मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले 
२०७६।०३।०९ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गरेको 
देन्खतछ । 

 

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

 

 तस. 
नं. 

पूजँीगि खचि 
शीर्िक 

कुल खचि 
चौमातसक खचि (रु.हजारमा) 

आर्ाढ मष्टहनाको 
मार खचि प्रथम 

चौमातसक 
दोस्रो चौमातसक िेसोचौमातसक 

1.  संघ १३८५०३६  २९९६८८ १०८५३४८ १०४५३९३ 

2.  प्रदेश २५२६२३५०।८६  २७९२०२७ २२४७०३२३।८६ ११६६७८८४।६० 

3.  पातलका ६०८९७८२९।२३ ३१३२५१४ २८७६५३१।७५ ५४८८८७८३।४८ ३९७०२८३०।४८ 

 कूल खचि: 8,75,45,216.09 31,32,514 59,68,246.75 7,84,44,455.34 ५,२४,१६,१०८.08 

 खचि प्रतिशि  3.58 6.82 89.60 59.87 

 

9.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खचिको न्स्थति देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ । 
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 मखुर् क्षरे वाष्टर्िक वजेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास ५३५०००० १०२९७४०७ ७ 
सामान्जक के्षर  ३७७००००० ३१४२३४८९ २१.५८ 
पूवािधार ष्टवकास के्षर ९७८३११५९ ४४३६३५६४।२३ ३०.४७ 
वािावरण िथा ष्टवपद् व्र्वस्थापन १९००००० १९००००० ०.१३ 
पनुितनमािण  ४४७००००० १४४९८२८५ ९.९६ 
ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन ७५०१००० १२८५८७९ ०.८८ 
कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि ६५२०५००० ५६३२९७१६।३२ ३८.६९ 

जम्मा २१५४८७१५९ १४५६०००५५।५५ १००  

 

10.  खचि तबश्लरे्णाः पातलकाले र्सबर्ि कुल आतिररक आर्बाट रु.4५६५२८४१.२२ राजस्व बाँडफाँड 
र अनदुानबाट रु.3२७२१०५४० समेि रु.३७२८६३३८१.२२ आम्दानी भएकोमा चालिुफि  
रु.२४१३८३१७२.२२ र पूनँ्जगििफि  रु.97674186/09 समेि रु.३३९०५७३५८.३१ 
खचि भएको छ । खचिमध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्सा 1३.४६ प्रतिशि रहेको छ । र्सबर्ि 
पदातधकारी  सतुबधामा रु.51,40,500।-  खचि भएको छ जनु आतिररक आर्को 1१.२६ 
प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ७१ 
प्रतिशि चाल ु र 2९ प्रतिशिमार पूनँ्जगि तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ । र्सबाट 
पातलकाहरुले तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा तर्नु खचि गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बष्टढ खचि भएको 
देन्खतछ । प्रशासतनक खचि तनर्तरण गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा 
तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ । 

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
11.  कमिचारी करार - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले 

आफ्नो अतधकार क्षेर र कार्िबोझको ष्टवश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको 
आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी 
प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबतदी सृजना गनि नसष्टकने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले 
इन्तजनर्र, सव इन्तजतनर्र, कार्ािलर् सहार्क, कार्ािलर् सहर्ोगी लगार्िका ष्टवतभन्न पदमा ३५ 
जना कमिचारीहरु करारमा राखी रु.१०१६७२३५। खचि लेखेको छ । 

 

12.  तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म 
अतधकार क्षेर िथा तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा ष्टववाद दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने 
व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त ष्टववरण अनसुार गिबर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही 
ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी नभएको र र्ो बर्ि दिाि भएको ५ गरी कुल ५ ष्टववाद दिाि 
भएकोमा ३ वटा मार फछ्र्र्ौट भई २ बाँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले 
िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ ।    

 

13.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् 
िहले आतथिक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा 
प्रत्रे्क चौमातसक समाप्त भएको एक मष्टहना तभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख 
छ । र्स स्थानीर् िहले २०७६।७७ को आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण 
गराएको छैन । िसथि काननुमा िोष्टकए बमोन्जम आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण 
गराई आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 



8 

 

14.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम 
व्र्र्को बजेट अनमुान आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि 
गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि खाना िथा खाजा िफि  रु २३४७४२७ र  
ष्टवष्टवधिफि  मार रु.४६३८५१५/- गरी जम्मा रु.६९८५९४२/- खचि गरेको छ ।र्स्िो 
फजलु खचि तनर्तरण गरी खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

15.  आतथिक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक 
सहार्िा, चतदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । 
र्स स्थानीर् िहले ष्टवतभन्न प्रर्ोजन जस्िै - क्र्ातसर उपचार सहर्ोग बापि ष्टवतनमार्ा तथङलाइि 
रु.50,000/-, मानष्टवर् सहार्िा बापि नष्टवन तितमन्ल्सनालाइि रु.75,000/-, भकुम्प 
ष्टपडीिलाइि अनदुान ष्टविरणको लातग रकम ल्र्ाउने क्रममा बसमा चोरी भएको भनी हरी प्रसाद 
बजगाइिलाइि रु.50,000/- लगार्िका ष्टवतभन्न व्र्न्क्तहरुलाइि चाल ु िथा पूजँीगि बजेटबाट 
रु.12,81,500/- आतथिक सहार्िा ष्टविरण गरेको पाइर्ो । र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा 
कार्म गनुि पदिछ । 

 

16.  न्शर्िक फरक पारी खचि : आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३५ को उपतनर्म 
२ अनसुार खचि गने वा खचिको तनकासा ददने अतधकार प्राप्त अतधकारीले खचि गनि र खचिको 
तनकासा ददन ुअन्घ रकम न्स्वकृि बजेट तभर र सम्बन्तधि खचि शीर्िकमा पछि र खचि गनि बाँकी 
छ भने मार खचि गनि सष्टकने व्र्वस्था छ ।िर पातलकाले देहार्बमोन्जमको भौ न र तमति बाट 
भकु्तानी गदाि फरक न्शर्िकबाट खचि लेखेको  अतनर्तमि देन्खएको रु 

भौ न ।तमति खचि लेख्नपुने न्शर्िक 

खचि लेन्खएको 
न्शर्िक 

रकम कैष्टफर्ि 

६३१।२०७७।०
३।२९ 

अनगुमन िथा 
मलु्र्ाड्डकन 

ष्टवष्टवध िथा ममिि ३३७७१०/-  

६५०।०७७।०३
।३१ 

पश ु स्वास्थर् 
कार्िक्रम 

मसलतद छपाई ३८५९१७/- पश ुस्वास्थर् कार्िक्रममा 
गनुिपने खचि मसलतद 
छपाईमा गररएको 

६३७।२०७७।०
३।२४ 

इतधन गाडी भाडा थप र 
पानी ष्टवजलुी  

१२२९५०/- ११ लाख ३० हजार 
बजेट इतधनमा 
ष्टवतनर्ोजन भएपतन नपगु 
गाडीभाडाबाट 

३०८।२०७६।१
१।१३ 

रािपति रतनङ तसल्ड ष्टवष्टवध  १७५८४७/-  

२९२।२०७६।१
०।२७ 

ल्होसार कार्िक्रम 
खचि 

ष्टवष्टवध  १६३४३५/- स्वीकृि वजेट ७ लाख 
नपगु रकम ष्टवष्टवध बाट 
भकु्तानी 

६०५।२०७७।०
३।२५ 

गाडीभाडा ष्टवष्टवध २०६१५४/- ३० लाख बजेट 
तबतनर्ोजन पररतधतभर 
रहनपुने 

 जम्मा  13,92,013।  
आतथिक वर्िको अतत्र्मा मसलतद, इतधन, गाडी ममिि िथा भाडा जस्िा खचिको 

भकु्तानी ष्टवष्टवध न्शर्िकबाट गररएको छ । सवारी भाडामा रु ३० लाख बाष्टर्िक बजेट वतनर्ोजन 
भएको छ । सोही बजेटको पररतधतभर रही खचि गनुिपनेमा अतर् न्शर्िकबाट समेि खचि लेख्न ु
तनर्मसम्बि देन्खएन ।    

 

 

 

 

 

 

1392013.00 

 • अनदुान प्रातप्त, ष्टविरण र ष्टफिाि  
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17.  अनदुान ष्टफिाि – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्िष्टवतध बमोन्जम िी तनकार्बाट 
स्थानीर् िहमा प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वर्िभरी खचि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा 
सम्बन्तधि तनकार्मा ष्टफिाि गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त ष्टववरण (सरुको अनसूुची १२ र 
२१) अनसुार २०७७ असार मसातिमा प्रदेश सशिि िफि को खचि नभई बाँकी भएको रु 
७,७६,०६१।८४  तमति २०७७।०८।२१ मा मार ष्टफिाि गरेको छ । 

 

18.  अनतु्पादक खचि – साबिजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचि 
गनुिपनेमा र्स पातलकाले देहार् बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा रु १८,९६,६७०। खचि 
गरेको देन्खतछ । 

तस.नं. प्रर्ोजन रकम 

१ मष्टहला तिज कार्िक्रम ७,००,०००.00 

२ गाउँपातलकाको भवन न्शलातर्ास ३,३३,३३५.00 

३ ल्होसार कार्िक्रम खचि ८,६३,४३५.00 

  जम्मा १८,९६,७७०.00 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

 • कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
19.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र 

५९ मा एकीकृि सम्पन्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल 
ष्टवरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीर्िकमा आर् अनमुान र असलुी न्स्थति 
तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ । 

 

 आर् शीर्िक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

भतूमकर/मालपोि 4804000.00 281020.00 5.85 

व्र्वसार् कर 11567000.00 1398450.00 12.09 

रन्जिेशन दस्िरु  ५००००००.00 ४६७३५२१.९६ ९३.४७ 

ष्टवतभन्न श्रोिबाट प्राप्त  हनुे 
आतिररक आर् (ढुङ्गा तगट्टी 
बालवुा समेि) 

३५५२६०००.00 १३९५८०५०.00 ३९.२९ 

    

 
 

 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वन्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको 
अवस्थामा मार कर एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले उन्ल्लन्खि असलुी र्थाथि मान्न सक्न े
अवस्था देन्खएन ।िसथि आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको 
दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदिछ । 

 

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

गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले देहार्का भकु्तानीमा तनर्मानसुार लाग्ने रु.3305/31 अतग्रम 
कर कट्टी गरेको छै्रन । िसथि उक्त कर असलु हनुपुने रु. 
 

गोभौनं./तमति ष्टववरण भकु्तानी 
रकम 

करको दर कर रकम 

५।२०७७।
०३।१७ 

दर्ाल मन्ल्टप्रपोज 
प्रातललाइ राष्टिर् पररचर् 
पर िफि को न्शर्िक 

२३१३७२ १.५ प्रतिशि ३३०५।३१ 

 

 

 

 

3305.31 
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21.  मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर कट्टी – आतथिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी 
कार्ािलर्ले २०७६।२।१६ देन्खको ठेक्का वा करार अतिगििको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको 
५० प्रतिशि सम्बतधीि राजस्व शीर्िकमा र बाँकी ५० प्रतिशि सम्बतधीि फमिलाई भकु्तानी 
ददनपुने उल्लेख छ । िर पातलकाले देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० प्रतिशि रकम 
रु.9600/- कट्टी गरी राजस्व दान्खला नगरी फमिलाई न ैभकु्तानी ददएको देन्खतछ ।  

गोभौनं./तमति 

भकु्तानी पाउनकेो 
नाम 

प्र्ान नं. भकु्तानी रकम 

मअुकर कर 
रकम 

५० प्रतिशि 
रकम 

१२।२०७६।
०९।२९ 

तभमदेवी मेतडतसन 
सप्लार्सि 

६०८१९४९९८ ४८६७४८।८० ३५२० १७६० 

२१।२०७७।
०१।०९ 

क्र्ानडेला मेडी 
कतसनि 

६११२१६३०० ४९८०९६।५ ८०५६ ४०२८ 

२२।२०७७।
०१।०९ 

ररलार्वल 
डाइगनोन्स्टक 
तसस्टम प्रातल  

६०३५६८००४ ६७२३५ ७७३५ ३८६७।५ 

 

 जम्मा    9660 

िसथि उक्त रकमको कर समार्ोजन प्रमाण पेश हनुेपने अतर्था असलु हनुपुने रु. 9600.00 
22.  तबतनर्ोजन शे्रस्िा - गाँउपालीकाले समातनकरण चाल,ु पनु्जगि, शसिि चाल ु र पनु्जगि िथा  

तबर्र्गि मतरालर्बाट प्राप्त रकमको शे्रस्िा अलग अलग राख्नपुनेमा समातनकरण र शसििको 
चाल ु र पनु्जगिमार छुट्याई खचि लेखेको देन्खँदा तबर्र्गि मतरालर्बाट भएको खचि र्ष्टकन 
गनि सष्टकएन । िसथि न्शर्िक अनसुार खचिको लेखा िथा से्रस्िा राख्न ेगनुिपदिछ । 

 

23.  सम्पत्ती हस्िातिरण नभएको - आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ५०(२) 
बमोन्जम कुनै कार्ािलर् खारेज बा गाभ्ने तनणिर् भएमा र्सरी तनणिर् भएको ३५ औ ं ददनमा 
कार्ािलर् खारेज भएको मातनने छ । उक्त अवधी तभर सो कार्ािलर् कार्म रहेको ददनसम्मको 
न्जतसी मालसामानको मौज्दाि ममिि सम्भार तललाम तमतहा गनुिपने मालसामानको पररमाण र 
मूल्र् समेि खलुाई त्र्स्िो कार्ािलर् खारेज वा गातभएको तमतिले ३५ ददन तभर प्रतिवेदन िर्ार 
गरी त्र्स्िो मालसामानको न्जम्मा तलने ददने व्र्वस्था तमलाउन ु पने व्र्वस्था छ । 
मन्तरपरीर्दको को तनणिर्बाट गाउपातलकामा रहेका स्वास्थर् केतर, कृष्टर् सेवा केतर, पश ु सेवा 
केतर लगार्िका कार्ािलर्हरु खारेज भई गाउपातलका मािहि हस्िातिरण भएकोमा उल्लेन्खि 
तनकार्हरुको सातबक सम्पत्ती न्जतसीको प्रतिवेदन िर्ार गरी तलने ददन े व्र्वस्था तमलाएको 
नदेन्खदा तनर्मानसुार सेवा केतरहरुको सम्पत्तीको उन्चि व्र्वस्थापन तमलाउन ुपदिछ । 

 

24.  डीपीआर खचि – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बर्ि स्वीकृि 
बाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुार देहार्बमोन्जमको कार्ि परामशिदािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको छ  

 

 
कार्ि ष्टववरण परामशिदािा स्वीकृि रकम खचि रकम 

अध्र्र्नबाट तनधािरण 
भएको आर्ोजनाको 

लागि 
बस्िी ष्टवकास िथा 
भवन तनमािण मापदण्ड 

ग्लोवल इन्तजतनर्रड्ड 
कतसनि मोरड्ड ४,९५,५०५। ४,९५,५०५। 

- 

भालखुोला सडक पलु 
तनमािण 

न्चरार् ु कतसल्टेतसी 
बनेपा  ८,९८ ,६३२। ८,९८,६३२। 

४,८०,००,०००। 

सोलाभतज्र्ाड्ड चमेरे 
गफुा मटरबाटो ष्टवस्ििृ 
र्ोजना प्रतिवेदन 

रकल्र्ण्ड इन्तजतनर्ररड्ड 
कतसल्टेतसी काठमाडौ 

६,८२,५००। 

६,८२,५००। ५०,००,०००। 
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लकुुनी वेशी मातथल्लो 
आश्राड्ड मोटरबाटो    

डाइमतड कतसल्टेतसी  
नर्ाँबानेश्वर 

२,१३,००५। २,१३,००५। ५०,००,०००। 

कुटतमरे दमार खेलकुद 
मैदान 

डाइमतड कतसल्टेतसी  
नर्ाँबानेश्वर 

५,५०,०००। ५,५०,०००। १५००,०००। 

 जम्मा 28,39,642। 28,39,642। 5,95,00,000।  
 र्स्िो अध्र्र्न कार्ि गराउँदा लाग्ने खचिको लागि अनमुान िर्ार गदाि कुनै आधार 

नतलई स्वीकृि बजेट बमोन्जमकै रकम खचि गरेको उपर्कु्त देन्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाि 
गाऊँपातलकाको प्राष्टवतधक जनशन्क्त प्रर्ोग नगनािको कारण स्पि गदै आगामी ददनमा 
गाऊँपातलकाको प्राष्टवतधक जनशन्क्तबाट र्स्िो कार्ि गराउन ु पदिछ । साथै र्सरी अध्र्र्न 
प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु कार्ाितवर्नमा गएको समेि नदेन्खएकोले खचिको साथिकिा 
समेि देन्खएन । 

 

25.  भौ नं ६१९ तमति २०७७।०३।२८ बाट न्चरार् ु कतसल्टेतसी बनेपालाइि भालखुोला सडक 
पलुको तड पी आर िर्ार गरेको भनी रु ८९८६३२।५० भकु्तानी गरेको छ । उपाध्र्क्ष 
मष्टहला सशन्क्तकरण कार्िक्रमलाइि कार्िपातलकाको तनणिर्ले संसोधन गरी रु ८५००००। 
बजेट ष्टवतनर्ोजन गरेको पाइर्ो । भौचरसंग संलग्न शे्रस्िा परीक्षण गदाि सम्बन्तधि फमिले उक्त 
कार्ि गनिका लातग प्राष्टवतधक िथा आतथिक रुपमा सवल भएको प्रस्िाव सष्टहिको कागजाि पेश 
भएको पाइएन ।िथा परामशि मलु्र्ाङकनका लातग आवश्र्क थप २ कम्पतनको सक्षमिाको 
प्रस्िाव पेश नगरी न्चरार्लुाइि मलु्र्ाङकनमा सफल गराएको पाइर्ो । 

  

26.  बढी भकु्तानी - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ उपतनर्म ८ अनसुार कुन ै
रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुिपने व्र्वस्था छ । तबल भरपाई र 
वास्िष्टवक खचिभतदा बढी रकम भकु्तानी गनुि हदैुन । भौचर नं.६०४ तमति २०७७।०३।२५ 
बाट श्री भगविी आधारभूि ष्टवद्यालर् आश्राङ्गलाई वाल तनमािण कार्िका लातग गाउँपातलकाबाट 
रु.४०००००/- अनदुान उपलब्ध गराइएकोमा रु.३०५३४९।९७ को मार तबल भरपाई पेश 
भएको छ । कम तबल भएको भतन भकु्तानीको ष्टटप्पणीमै उल्लेख गरेिापतन पातलकाले परैु 
रकम भकु्तानी गरेको देन्खतछ । बढी भकु्तानी रकम असलु गनुिपने रु. -- 94650.00 

27.  अतर् कार्ािलर्को खचि रकम भकु्तानी - पातलकाले भौ न २८ तमति २०७६।०६।१२ मा 
महानगरीर् वृि लतलिपरुको परानसुार सो कार्ािलर्को गाडी ममिि वापिको रकम रु 
२१५४४५।८० बरु्द् अटो मोवाइल्सको नाममा चेक काटी भकु्तानी गरेको छ । र्सरी अतर् 
कार्ािलर्को भकु्तानी पातलकाबाट गने कार्िमा तनर्तरण गररन ुपदिछ । 

 

 संघ सशिि अनदुान (चालिुफि )  

28.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अतिगिि रहेका सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुमा दरबतदी 
अनसुार न्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िह 
अतिगिि ष्टवतभन्न िहका ५० सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था 
एवं ष्टवद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ । 

 

 
तस.नं. ष्टवद्यालर्को नाम न्शक्षक दरबतदी पदपूतिि 

पदपूतिि 
मध्रे् 
करार 

ष्टवद्याथी संखर्ा 

१ जनक मा ष्टव १४ १३ ९ १८१ 

२ नारार्णी मा ष्टव १३ ११ ६ ३२३ 

३ ष्टवद्यातधश्वरी मा ष्टव १४ १३ ६ २६१ 

४ कातलदेवी मा ष्टव प्र्टुार १८ १६ ५ २९१ 

५ चण्डेश्वरी मा ष्टव ८ ७ ४ १०० 
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६ कातलदेवी माष्टव माल्टा १६ १५ १२ २६५ 

७ जनजागिृी मा ष्टव १६ १६ १० १७५ 

८ शारदा न्शक्षा सदन मा ष्टव ११ ११ ७ १८५ 

९ महाँकाली देवी मा ष्टव १६ १३ ३ १३५ 

१० घसेुल मा ष्टव १४ १२ ८ २२० 

११ बालमनरेमा आष्टव ८ ८ ५ १८८ 

१२ खैरेनी आष्टव ७ ६ ३ ११३ 

१३ भटे्टडाँडा आष्टव ११ ११ ४ ८८ 

१४ ष्टवज्ञानप्रभा आष्टव १० ६ २ ७५ 

१५ झाँगलकोट आष्टव ३ ३ 
 १०४ 

१६ सािकतर्ा आष्टव ६ ५ १ ९९ 

१७ सोभानी आष्टव ३ ३ २ ५० 

१८ थमु्की आष्टव ३ ३ ३ २२ 

१९ मनकामना आष्टव २ २ १ २४ 

२० काउसे आष्टव ३ ३ ३ ३२ 

२१ बालभैरव आष्टव ३ ३ 
 ३५ 

२२ साहमुारा आष्टव १ १ 
 २३ 

२३ मोचेडँडा बाष्टवके 
   ० 

२४ भगविी आष्टव ३ २ १ ४१ 

२५ नवज्र्ोिी आष्टव २ २ २ ११ 

२६ बालकल्र्ाण आष्टव २ २ २ १८ 

२७ ओमशान्ति बाष्टवके 
   ० 

२८ बालमनोरमा बाष्टवके 
   ० 

२९ देउराली आष्टव ३ ३ १ ५९ 

३० फुकेडाँडा आष्टव ३ ३ २ ४९ 

३१ धनडाँडा आष्टव १ १ १ २० 

३२ बागमिी आष्टव २ १ 
 ५० 

३३ गढी भतज्र्ाङ आष्टव २ २ २ ३६ 

३४ शान्ति आष्टव २ २ २ १३ 

३५ ज्ञानोदर् आष्टव २ २ २ २३ 
३६ बालचतर आष्टव २ २ २ २६ 
३७ भमेुश्वरी आष्टव ३ ३  १७ 
३८ चण्डेश्वरी आष्टव माल्टा २ २ १ ३७ 
३९ कातलदेवी आष्टव माल्टा ३ ३ १ ४३ 
४० नागदेवी आष्टव २ २ २ ४० 
४१ ज्ञानज्र्ोिी आष्टव ४ ३ २ ७६ 
४२ तरखण्डी आष्टव २ २ १ २० 
४३ बाघ भैरव आष्टव २ २  १९ 
४४ भान ुआष्टव ३ ३ १ ३५ 
४५ र्ास्पा आष्टव १ १ १ १५ 
४६ तनलेश्वरी आष्टव    ० 
४७ महाकाल आष्टव ३ ३ १ ७२ 
४८ ओखरभञ्ज्र्ाङ आष्टव २ २ २ १९ 
४९ नागदह आष्टव २ २  १५ 
५० बालकुमारी आष्टव २ २  ४१ 
 जम्मा: २५५ २३३ १२१ ३७८४  

 र्स सम्बतधमा तनम्नानसुार देन्खएको छ । 

१. स्थानीर् िह मािहिमा रहेका ५० ष्टवद्यालर् मध्रे् तस.न. २३, २७, २८ र ४६ मा 
उल्लेन्खि ष्टवद्यालर्हरुमा न्शक्षक र ष्टवद्याथी रहेको देन्खएन । 
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२. न्शक्षक र ष्टवद्याथी देन्खएका ४६ ष्टवद्यालर्मा २५५ न्शक्षक दरबतदी रहेकोमा २३३ 
पदपिुी भएको र पदपिुी मध्रे् १२१ करारमा रहेको देन्खतछ । दरबतदी अनसुारको 
न्शक्षक पदपिुी हनुपुदिछ । 

३. ष्टवद्याथी संखर्ाको िलुनामा न्शक्षक बढी भएकोबाट कम भएको ष्टवद्यालर्मा न्शक्षकको 
दरबतदी तमलान एंव तर्नु ष्टवद्याथी भएका ष्टवद्यालर्हरु सम्भाव्र्िाका आधारमा मजि 
गनुिपदिछ । 

29.  समानीकरण अनदुानबाट न्शक्षकको िलब भत्ता – अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 
को दफा ९ ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबतदी तभरका न्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिि 
अनदुान उपलब्ध गराउन ेव्र्वस्था छ पातलकाले स्वीकृि दरबतदी तभर नपरेका एवं ष्टवद्यालर्ले 
गि ष्टवगिदेन्ख नै आतिररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका न्शक्षकलाई ष्टवत्तीर् समानीकरण 
अनदुानबाट रु.१२१११५२।६० िलब भत्ता भकु्तानी गरेको पाईर्ो । 

 

30.  बढी तनकासा – आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा रीि पगेु 
वा नपगेुको जाँच गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने उल्लेख छ । नमनुा छनोटको आधारमा 
देहार्बमोन्जमका ष्टवद्यालर्हरु छनोट गरी तनकासा तभडान गदाि दरबतदी अनसुारको माग फारम 
िथा भरपाई भतदा बढी िलब भत्ता तनकासा गरेको एवं IEMIS मा उल्लेन्खि भतदा बढी 
ष्टवद्याथीलाई छारवृन्त्त लगार्िका रकम बढी तनकासा गरेको पाइर्ो । र्सरी  गाउँपातलकाले 
दरबतदी िथा माग फारमभतदा बढी तनकासा ददएको रु.४,६०,१४९/-, ष्टवना आधार नपगु 
रकम भतन तनकासा गरेको रु ३,२०,०८५/- गरी तनम्नानसुार रु.७,८०,२३४/- रकम बढी 
तनकासा खचि लेखेको छ । त्र्सैगरी पाठ्य पसु्िकिफि  रु.८,७९६/-,छारवृत्तीिफि  
रु.८,४००/- लगार्ि रु.१७,१९६/- बढी तनकासा ददएको देन्खर्ो । अतर् ष्टवद्यालर्हरुको 
हकमा पतन बढी तनकासा गए नगएको सम्बतधमा पातलकाले एष्टकन गरी बढी तनकासा गएको 
भए असलु गनुिपने देन्खर्ो । िसथि बढी तनकासा ददएको देहार्बमोन्जमको रकम असूल गरी 
सम्बतधीि राजस्व खिामा दान्खला हनुपुने रु. -- ७९७४30.00 

30.1.  देहार् बमोन्जमको िलव भत्ता िथा चाडपवि खचि भकु्तानी गदाि बढी तनकासा गरेको रकम असलु 
हनुपुदिछ । 

 

 तस 
न 

ष्टवद्यालर्को नाम 

माग फारम िथा 
ष्टविरण भरपाइि 

अनसुार 
तनकासा रकम बढी तनकासा कैष्टफर्ि 

१ नारार्णी माष्टव तगम्दी  १३२००५३/- १३८६७४३/- ६६६९०/- प्रथम रैमातसक 
सम्मको िलब भत्ता 
िथा चाडपवि खचि 

२ कातलदेवी माष्टव प्र्टुार २३८०१७९/- २७१०४०५/- ३३०२३६/- प्रथम रैमातसक 
सम्मको िलब भत्ता 
िथा चाडपवि खचि  

३ माहाँकाल आष्टव ३०९५२०/- ३२६१०७/- १६५८७/- प्रथम रैमातसक 
सम्मको िलब भत्ता 
िथा चाडपवि खचि 

४ झाँगलकोट आष्टव ८२०२२७/- ८४३७२७/- २३५००/- २०७५ चैरदेन्ख 
२०७६ आन्श्वन 
सम्मको िलब भत्ता 
िथा चाडपवि खचि 

५ भटे्टडाँडा आष्टव १११४६११/- ११३२९६२/- १८३५१/- २०७७ वैशाख देन्ख 
असार सम्म 

६ बालमनोरमा आष्टव ८२८२५५/- ८३११८०/- २९२५/- २०७७ वैशाख देन्ख 
असार सम्म 
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७ कातलदेवी माष्टव माल्टा १५७९८६३/- १५८१७२३/- १८६०/- २०७७ वैशाख देन्ख 
असार सम्म 

 जम्मा   460149/-   
30.2.  दोस्रो रैमातसक तनकासा गदाि माग फाराममा उल्लेन्खि रकमका अतिररक्त ष्टवना आधार 

देहार्बमोन्जमका ष्टवद्यालर्हरुलाई भौचर नं ३८ तमिी २०७६।१०।२० बाट नपगु रकम 
भनी बढी तनकासा गरेको रकम असलु हनुपुदिछ । 

 

 तस नं ष्टवद्यालर्को नाम तनकासा रकम 

१ जन जागतृि माष्टव १०६८३.00 

२ शारदा न्शक्षा सदन माष्टव १२०००.00 

३ चण्डरेश्वरी माष्टव १९२४१७.00 

४ बालभैरव आष्टव २९८५१.00 

५ नागदेष्टव आष्टव ८०७९.00 

६ चण्डेश्वरी आष्टव १६४८४.00 

७ तनलेश्वरी आष्टव ८०७९.00 

८ झाँगलकोट आष्टव ४२४९२.00 

 जम्मा 320085.00  

 

30.3.  पाठ्यपसु्िक न्शर्िकमा देहार्बमोन्जमका ष्टवद्यालर्हरुमा IEMIS ररपोटि मा भतदा बढी ष्टवद्याथी देखाई 
बढी तनकासा भएको रकम असलु हनुपुदिछ । 

 

 तस नं ष्टवद्यालर्को नाम जानपुने रकम 
दोस्रो ष्टकस्िामा समेि 

गएको रकम 
बढी रकम 

१ जनक माष्टव  ९७८१८ ९९५३३ १७१५/- 
२ भगविी आष्टव ७५८८ १११२६ ३५३८/- 
३ बागमिी आष्टव ११४२८ १२३७१ ९४३/- 
४ ओखरभतज्र्ाङ आष्टव ३७८३ ५३३७ १५५४/- 
५ नागदह आष्टव ३०१५ ४०६१ १०४६/- 
 जम्मा   ८७९६/-  

 

30.4.  छारवृन्त्त बढी तनकासा भएको देहार्बमोन्जमको रकम असलु हनुपुछि ।  
  

तस नं ष्टवद्यालर्को नाम 

छारवृन्त्तको 
ष्टकतसम 

बढी संखर्ा बढी रकम कैष्टफर्ि 

१ कातलदेवी माष्टव प्र्टुार दतलि १– ८ 
कक्षासम्म 

२ ८०० 
 

कातलदेवी माष्टव प्र्टुार छारा १– ८ 
कक्षासम्म 

१४ ५६०० ७ जना दतलि छारा 
दोहोरो भएको समेि 

२ नारार्णी माष्टव छारा १– ८ 
कक्षासम्म 

५ २००० ४ जना दतलि छारा 
दोहोरो भएको समेि 

 जम्मा   ८४००   

 

31.  गि बर्िको भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली२०६४ को तनर्म ४०को उपतनर्म ७ मा 
ष्टवशेर् कारण एवं पररन्स्थतिबस उपतनर्म ८ मा उल्लेन्खि खचि न्शर्िकहरुमा चाल ु बर्िको 
बजेटले नखामेको खचि बेहोनुिपने भएमा तबल भरपाई बमोन्जमको रकम आगामी बर्िमा भकु्तानी 
ददनपुने कारण खोली महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले िोकेको ढाँचामा भकु्तानी ददन बाँकी 
कच्चाबारीमा चढाई श्रावण १५ गिे तभर कार्ािलर् प्रमखु र कोलेतनका बाट प्रमान्णि गराई ५०२१८७६.६९ 
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राख्ननपुने व्र्वस्था छ । कोलेतनकाले प्रमान्णि नगने बजेट उपन्शर्िकहरुको सम्बन्तधि आलेप 
शाखा र कार्ािलर् प्रमखुबाट प्रमान्णि गराउन ु पदिछ । पातलकाले भौचर नं २ 
तमति२०७६।०६।१० बाट ष्टवतभन्न ष्टवद्यालर्लाई तनकासा गरेको रु.३६०१७९८६।५२ मध्रे् 
भटे्टडाँडा स्रोि केतरका २७ ष्टवद्यालर्लाई रु २९१९४५९।६९ र प्र्टुार स्रोि केतरका २३ 
ष्टवद्यालर्लाई रु.२१०२४१७।- गरी जम्मा रु ५०२१८७६।६९ गि आ व २०७६ असार 
मष्टहनाको िलब भत्ता भकु्तानी गरेको छ । ष्टवद्यालर्लाई तनकासा दददा माग फाराम प्राप्त गरी 
ररिपवुिक भए नभएको जाँच गरी भकु्तानी ददनपुदिछ । पातलकाले ष्टवद्यालर्हरुबाट प्राप्त गनुिपने 
माग फारामहरु व्र्वन्स्थि गरी राखेको पाईएन । र्सरी गि आ व को भकु्तानी सम्बतधमा 
पातलकाले ररिपवुिक जाँच गरी एष्टकन गनुिपने देन्खएको रु. 

32.  तबल भरपाई पेश नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६को उपतनर्म 
३ अनसुार खचि गदाि खचिको तबल भरपाई सष्टहि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ ।भौचर नं २ तमति 
२०७६।०६।१० बाट खचि लेखेको रु ३,६०,१७,९८६।५२ मध्रे् रु ११०५०० कुन 
कुन ष्टवद्यालर्लाई के बापि कति कति तनकासा गरेको हो सो को तबल भरपाई पेश नभएको रु       १,१०,५००.00 

33.  प्रधानाध्र्ापक भत्तााः कार्िपातलकाको तनणिर्बाट भतन माष्टव िफि  प्रति मष्टहना रु ५०० तनमाष्टव 
िफि  रु २०० प्राष्टव िफि  रु १०० थप प्र अ भत्ता ददने तनणिर् गरे बमोन्जम भनी देहार्अनसुार 
रु ८६४००। प्रधानाध्र्क भत्ता भकु्तानी ददएको पाइर्ो । र्सरी थप प्र अ भत्ता ददन े तनणिर् 
लेखापरीक्षणमा पेश भएको छैन । कार्िपातलकाले र्स्िो तनणिर् गरेको भए उक्त खचि 
पातलकाको आतिररक स्रोिबाट बेहोनुिपनेमा संघ सशििबाट भकु्तानी भएको हुँदा उक्त रकम 
अतिररक स्रोिबाट व्र्वस्था गरी संघीर् संन्चि कोर्मा दान्खला हनुपुने रु 

 

ष्टववरण ष्टवद्यालर्को सखर्ा अवतध रकम 

प्र अ भत्ता माष्टव ८ १२ मष्टहना  ४८,०००। 

प्र अ भत्ता तनमाष्टव १ १२ मष्टहना २४००। 

प्र अ भत्ता प्राष्टव ३० १२ मष्टहना ३६०००। 

  जम्मा:  ८६४००।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८६४00.00 

34.  एक ष्टवद्याथी एक नसिाः प्रदेश सशिि अनदुानबाट िलब भत्ता पाउने गरी कातलदेवी माष्टव 
प्र्टुारमा एक ष्टवद्यालर् एक नसि कार्िक्रम अतिगिि तमति २०७६।०७।२६ बाट तनर्कु्त 
भएकी नसि तनरु न्जम्बालाई मातसक रु.३०,२००/- का दरले रु.२,६१,५००/- संघ सशिि 
अनदुानबाट भकु्तानी गरेको छ । प्रदेश सशिि अनदुानबाट भकु्तानी गनुिपने रकम संघ सशििबाट 
भकु्तानी गरेकोले उक्त रकम अतनर्तमि देन्खएको रु   २,६१,५००.00 

35.  स्र्ानेटरी प्र्ाड खरीदाः  साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि 
नहनुे गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ 
लाखसम्मको खररद कार्ि सोभैm गनि सष्टकने, रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी 
दरभाउपरबाट र सोभतदा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । स्र्ानेटरी 
प्र्ाड खरीदका लातग रु ९,११,०००। बजेट ष्टवतनर्ोजन भएकोमा पातलकाले बर्िको अतत्र्मा 
आएर २ पटक गरी सोझै खररद गरेको छ । छाराहरुको स्वास्थर् िथा सरसफाईसँग 
जोतडएको र्स्िो खरीद कार्िको आतथिक वर्िको सरुुमा खरीद प्रकृर्ा सरुु गरी समर्मै ष्टविरण 
व्र्वस्था तमलाउनपुनेमा २०७७ असार ५ र १५ गिे मार ष्टवद्यालर्लाई बझुाएको पाइर्ो । 
कोतभड १९ का कारण ष्टवद्यालर्हरु बतद भएको अवस्थामा आतथिक वर्िको अतत्र्मा ठूलो 
पररमाणमा प्र्ाड खरीद गरी ष्टवद्यालर्लाई बझुाउन ुउन्चि नदेन्खनकुा साथै तसलबतदी दरभाउपर 
आवह्वान गरी गनि सष्टकने काम सोझै खररद गनुि तनर्म सम्मि देन्खएन । र्स्िो खररद कार्ि 
गदाि प्रतिस्पधाि गराएर गनुि पदिछ । 
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भौ नं तमति ष्टववरण आपिुिक संखर्ा रकम 

१६४।२०७७।०२।१५ स्र्ानेटरी प्र्ाड एप्पल मेतडतसन सप्लार्सि 
कलस मेतडतसन सप्लार्सि 

१०५६० ४,४३,४२२ 

१९०।२०७७।०३।१५ स्र्ानेटरी प्र्ाड सौभाग्र् डाइट फुड 
इतडन्स्िज 

१०८२१ ४,५४,३८२ 

 जम्मा  २१३८१ ८,९७,८०४ 

कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर्बाट  एकै पटक परैु रकम तनकासा नददइ दइु 
ष्टकस्िामा तनकासा ददइएकोले तसलबतदी कोटेशनबाट गनि नसकेको पातलकाको भनाइ रहेको छ ।   

36.  आइतसटी ल्र्ाव िथा ष्टवज्ञान प्रर्ोगशाला स्थापनााः ष्टवद्यालर्मा शैन्क्षक गणुस्िर सदुृष्टढकरण एवं 
कार्िसम्पादनमा आधारीि प्रोत्साहन अनदुान अतिगिि पातलकाले आइ तस टी ल्र्ावका लातग 
घसेुल माष्टवलाई रु ३ लाख कातलदेवी माष्टव प्र्टुारलाई रु २ लाख जनक माष्टवलाई रु ३ 
लाख र ष्टवज्ञान प्रर्ोगशाला स्थापनाका लातग चण्डेश्वरी माष्टवलाई रु ३ लाख महाङ्काल देवी 
माष्टवलाई ३ लाख र भटे्टडाँडा आष्टवलाई रु ६६ हजार समेि रु १४ लाख ६६ हजार भौचर नं 
२४२ तमिी २०७७।०३।२४ बाट अनदुान तनकासा गरेको छ । सो सम्बतधमा देन्खएका 
व्र्होरा देहार्बमोन्जम छन। 

 

36.1.  कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ अनसुार अनदुान रकमको सष्टह सदपुर्ोग भए 
नभएको सम्बतधमा अनगुमन गने मखुर् न्जम्मेवार तनकार् गाउँपातलका पतन रहेको छ । र्सरी 
ष्टवद्यालर्हरुलाई अनदुान ददएको रकमको सष्टह सदपुर्ोग भए नभएको एवं लन्क्षि ष्टवद्याथीहरुले 
त्र्सबाट लाभ प्राप्त गरे नगरेको सम्बतधमा पातलकाबाट अनगुमन गरी प्रतिवेदन गरेको पाइएन 
। र्स सम्बतधमा पातलकाले अनदुान रकमको अनगुमन गनुिपने देन्खतछ । 

 

36.2.  चण्डेश्वरी माष्टवलाई ष्टवज्ञान प्रर्ोगशाला स्थापनाका लातग अनदुान ददइएको रु ३,००,०००। को 
कुनैपतन तबलभरपाई लगार्िका कागजाि पेश नभएको रु.          ३,००,०००.00 

36.3.  जनक माष्टवलाई अनदुान ददइएको रु. ३ लाख बाट ष्टवद्यालर्ले आइतसटी ल्र्ावसँग सम्बन्तधि 
सामान खररद गरेको तबल भकु्तानीमा १.५ प्रतिशि का दरले अतग्रम कर कट्टी गनुि पनेमा 
नगरेको हुँदा रु. ३,९५६। असूल गरी सम्बन्तधि राजस्व न्शर्िकमा दान्खला हनुपुने रु.  ३,९५६.00 

36.4.  महाँकालीदेवी माष्टवलाई पसु्िकालर् व्र्वस्थापनका लातग ददइएको अनदुान रु. ३ लाखको 
पसु्िकालर् स्थापना गरी कार्ि सम्पन्न भएको ष्टवद्यालर् व्र्वस्थापन सतमतिको तनणिर् पेश भएको 
छैन । त्र्सैगरी सामान खररदको तबल भकु्तानीमा १.५ प्रतिशिले अतग्रम कर कट्टा नगरेकोले 
असूल गरी सम्बन्तधि राजस्व शीर्िकमा दान्खला हनुपुने रु.    ४,०११.00 

37.  पेश्की फर्छ्यौटाः भौ नं १९४ तमति २०७७।०३।२१ बाट परीक्षा सतमतिका सदस्र् श्री 
थलप्रसाद तितमन्ल्सनाको नामको पेश्की रु.३,५०,०००। फर्छ्यौट गरी भौ नं १९५ तमति 
२०७७।०३।२१ बाट बाँकी रकम रु. १,४२,७७६। भकु्तानी गरेको भौचर परीक्षणबाट 
तनम्न व्र्होरा देन्खएको छ  : 

 

37.1.  आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३५ को उपतनर्म २ अनसुार खचि गने वा 
खचिको तनकासा ददने अतधकार प्राप्त अतधकारीले खचि गनि र खचिको तनकासा ददन ुअन्घ रकम 
न्स्वकृि बजेट तभर र सम्बन्तधि खचि शीर्िकमा पछि र खचि गनि बाँकी छ भने मार खचि गनि 
सष्टकने व्र्वस्था छ । बागमिी गाउँपातलका स्िरीर् परीक्षा सतमतिको तनणिर्अनसुार तमति 
२०७६।११।२६ देन्ख चैर ३ सम्मको पातलका स्िरीर् सम्पणुि ष्टवद्यालर्हरुको परीक्षा िथा 
आधारभिु िहको परीक्षाको कार्िमा भएको खचि मध्रे् रु.१,४२,७६७। शैन्क्षक पहुँच 
सतुनन्श्चििा अनौपचाररक िथा वैकन्ल्पक न्शक्षा कार्िक्रमबाट खचि लेखेको देन्खर्ो ।आ व 
२०७६।७७ को कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका अनसुार परीक्षा सञ्चालन सम्बन्तध खचि र्स 
कार्िक्रमबाट गनि तमल्ने नदेन्खएकोले अतनर्तमि देन्खएको  रु.   1,42,767.00 
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38.  अभ्र्ास पनु्स्िका तनमािणाः साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५ अनसुार १ लाख रुपैँर्ा 
भतदा मातथको खररद कार्ि गदाि लागि अनमुान िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्सैगरी 
साविजतनक खररद तनर्मावजली २०६४ को तनर्म ८४ अनसुार ५ लाख भतदा मातथ २० लाख 
रुपैँर्ासम्मको लागि अनमुान भएको खरीद कार्ि तसलबतदी दरभाउपरको माध्र्मबाट खररद 
गनुिपने व्र्वस्था छ । गाउँ न्शक्षा सतमति बागमतिको तमति २०७७ जेठ ३२ गिे बसेको 
बैठकको तनणिर्ले कोतभड १९ को कारण गाउँपातलका तभरका सबै ष्टवद्यालर्हरु संचालन हनु 
नसकेको सतदभिमा बालबातलकाहरुलाई कक्षा िथा ष्टवर्र्गि हनुे गरी इ.तस.डी देन्ख १० कक्षा 
सम्मको लातग पाठ्यक्रमका आधारमा तसजिनात्मक क्षमिा ष्टवकास हनुे खालको अभ्र्ास पनु्स्िका 
तनमािण गरी ष्टविरण गने तनणिर् भए अनसुार सो कामका लातग कार्िदल समेि गठन गरी 
पनु्स्िका िर्ार गरी हरेक ष्टवद्यालर्हरुमा ष्टविरण गनि प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्हरुमा पठाएको 
देन्खतछ । सो पनु्स्िका तनमािण गने खचि गाउँपातलकाको आफ्नै स्रोि नभएकोले ष्टवद्यालर्मा 
शैन्क्षक गणुस्िर सदुृष्टढकरण एवं कार्िसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान अतिगिि 
ष्टवद्यालर्लाई प्रदान गने एस .आइ.ष्टप र सामान्जक लेखापरीक्षणको रकमबाट खचि गनि सष्टकने 
भतन सोही बैठकले तनणिर् गरेपतन उक्त पनु्स्िका तनमािणमा भएको देहार्बमोन्जमको खचि प्रति 
ष्टवद्याथी लागिका आधारमा न्शक्षण तसकाई सामाग्री एवं कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन 
अनदुान िथा आधारभिु िहका न्स्वकृि दरबतदीका न्शक्षक, राहि अनदुान न्शक्षकका लातग 
िलब भत्ता अनदुान समेिको बजेटबाट भएको देन्खतछ । ऐन तनर्ममा भएको व्र्वस्थाअनसुार 
लागि अनमुान िर्ार गने एवं तसलबतदी दरभाउपरबाट खररद गने जस्िा प्रकृर्ा परुा नगरी एंव 
एक खचि शीर्िकको रकम अको खचि शीर्िकमा खचि लेख्न ेजस्िा कार्ि तनर्मसंमि देन्खदैन । 
त्र्सैगरी उक्त पनु्स्िकाहरु तनमािण गरी वडा कार्ािलर्माफि ि ष्टवद्यालर्हरुलाई ष्टविरण गरेको 
भतनएिापतन ष्टवद्यालर्हरुबाट हरेक ष्टवद्याथीहरुले िी पनु्स्िकाहरु पाए नपाएको एंव त्र्सबाट 
ष्टवद्याथीहरुले लक्ष्र् अनसुार ज्ञान हातसल गनि सके नसकेको सम्बतधमा लेखापरीक्षण अवतधसम्म 
पातलकाबाट अनगुमन गरी प्रतिवेदन गरेको समेि देन्खएन । उक्त पनु्स्िका तनमािण कार्िमा 
भएको रु १३,५२,३२६।खचिको न्स्थति देहार्बमोन्जम रहेको छ । 

१ लेखन कार्ि । पाण्डुतलष्टप िर्ार ७९,५००। 

२ सम्पादन खचि ४५,६००। 

३ बैठक खचि ४८,०००। 

४ कम्प्र्टुर खचि १४,७६०। 

५ छापाखानामा बसी गरेको कार्ि खचि ५२,०००। 

६ छपाई खचि ९१,६२०४ 

७ ष्टवष्टवध खचि १,२६,२६२। 

८ ढुवानी खचि ७०,०००। 

९ जम्मा खचि १३,५२,३२६।  

 

39.  खाजा भत्तााः तमति २०७६।३।९ गिेको गाउँसभा बैठकले गाउँकार्िपातलका अतिगिि ष्टवतभन्न 
स्वास्थर् संस्थाहरुमा कार्िरि कमिचारीहरुको कार्िसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाई गणुस्िर कार्म 
गनि प्रतिमष्टहना रु १२००। का दरले खाजा खचि उपलब्ध गराउने तनणिर् गरेको छ । सोही 
तनणिर्का आधारमा पातलकाले स्वास्थर् िफि का ५८ जना कमिचारीहरुलाई भौचर नं २०५ तमति 
२०७७।०३।२४ बाट मातसक रु.१२०० का दरले संघ सशिि अनदुानबाट 
रु.७,४६,४००/- खाजा भत्ता भकु्तानी गरेको छ । संघ सशििको कार्िक्रममा स्वास्थर् िफि का 
कमिचारीहरुलाई र्स्िो खाजा भत्ता ददन तमल्ने व्र्वस्था नभएको हदुा गाउँपातलकाको आतिररक 
स्रोिबाट व्र्वस्था गरी उक्त रकम संघीर् संन्चि कोर्मा दान्खला हनुपुने रु   ७,४६,४००.00 
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40.  बढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ उपतनर्म ८ अनसुार कुनै 
रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुिपने व्र्वस्था छ । तबल भरपाई र 
वास्िष्टवक खचि भतदा बढी रकम भकु्तानी गनुि हदैुन । पातलकाले भौचर नं २०५ तमति 
२०७७।०३।२४ बाट स्वास्थर् संर्ोजक श्री नवराज तिमन्ल्सनाले पेश गरेको तबल भरपाईका 
आधारमा रु ९,७२,२५० को खचि भकु्तानी गरेकोमा रु ९,४६,६००। को मार खचिको तबल 
पेश गरेकोले बढी भकु्तानी गरेको रु २५,६५०। असूल गरी संघीर् संन्चि कोर्मा दान्खला 
गनुिपने रु  २५,६५०.00 

41.  खचि नभएको रकमाः जनस्वास्थर् तनरीक्षक श्री नवराज तिमन्ल्सनाले ष्टवतभन्न कार्िक्रमका लातग 
तलएको पेश्की मध्रे् भौचर नं २१४ तमति २०७७।०३।२७ बाट पेश्की फर्छ्यौट गदाि खचि 
नभई बाँकी रहेको रकम बागमिी गाउँपातलकाको खािामा रु २,९८,९३५ दान्खला गरेको छ 
। संघ सशिि िफि को खचि हनु नसकी बाँकी रहेको रकम संघीर् संन्चि कोर्मा दान्खला हनुपुने 
रु २,९८,९३५.00 

42.  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनु ेगरी 
खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद 
कार्ि सोभैm गनि सष्टकने, रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट र 
सोभतदा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ ।नष्टवकरणीर् उजाि प्रष्टवतध 
कार्िक्रममा ष्टवतनर्ोजन भएको रकमबाट हाल पातलका कार्ािलर् रहेको भटे्टडाँडा हेल्थ पोिको 
नाममा देहार्बमोन्जम सोझै खरीद गरी हेल्थ पोिकै न्जतसी खािामा आम्दानी बाँधेको छ । 
तसलबतदी दरभाउपरबाट प्रतिस्पधाि गराई खरीद गनि सष्टकने काम टुक्रा गरी सोझै खरीद गनुि 
अतनर्तमि देन्खएको रु    

भौ नं तमति ष्टववरण आपिुिक भकु्तानी रकम 

१९। 
२०७६।१०।१४ 

५.१केतभए सेभर स्माटर 
सोलार प्र्ानल व्र्ािी 
लगार्ि 

एसटी इनन्जि ग्रपु प्रा तल  ४,२०,६९९। 

२०।२०७६।१०।१४ ५.२ केतभए सेभर 
स्माटर सोलार प्र्ानल 
व्र्ािी लगार्ि 

जलष्टवनार्क इतटरप्राइजेज ४,४२,२७०। 

 जम्मा  ८,६२,९६९  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

८,६२,९६९.00 

43.  और्धी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा 
तबस लाख रुपैर्ाँसम्मको और्तधजतर् मालसामान उत्पादकले राष्टिर् स्िरको समाचार परमा 
सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सष्टकने व्र्वस्था भए छ । िर 
स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रष्टक्रर्ावेगर रु .६,४२,१२४/- संघीर् सशििबाट, रु.१०,००,०००/- 
प्रदेश सशििबाट र रु.२,००,०००। वडा स्िरीर् स्थानीर् पातलकाबाट गरी जम्मा रु. 
१८,४२,१२४। का और्तध सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बतधी देन्खएको व्र्होराहरु 
तनम्नानसुार छनाः 

 

43.1.  खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् राष्टिर् 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेन्खएको, 

 

43.2.  आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटफइड हनुपुने और्तधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद 
समाप्त तमति उल्लेख गरी सम्बन्तधि ष्टवर्र् ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त 
और्तध तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमाण समावेश नभएको, 
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43.3.  आपूतिि भएका और्धी एंवम सन्जिकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्र्ाद सम्बतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

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

 

43.5.  और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  
 िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनुे गरी 

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

 

 गाउँपातलका चाल ु  
44.  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनु ेगरी 

खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद 
कार्ि सोभैm गनि सष्टकने, रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट र 
सोभतदा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ि गदाि 
एउटा आपूतििकिािसंग एक आतथिक वर्िमा एकै पटक वा पटक पटकगरी पाँच लाख भतदा 
बढीको खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । पातलकाहरुले र्ो वर्ि पूजँीगि िथा चाल ु ष्टकतसमका 
वस्ि ुवा सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक ष्टवतध नअपनाइि तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको  कार्ि 
अतनर्तमि देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४८,७१,३९८.00 

 भौ न तमति आपूििक ष्टववरण रकम 

५७।२०७६।०६।१२ माली केदनर िेड्रसि कार्ािलर् मसलतद ४,९१,७०२। 

५८।२०७६।०६।१२ कैलाश प्रशे कार्ािलर् मसलतद ९५,८८०। 

५९।२०७६।०६।१२ एस एस िेड इतटरप्राइज कार्ािलर् मसलतद २,९५,११४। 

६०।२०७६।०६।१२ एस एस िेड इतटरप्राइज कार्ािलर् मसलतद ४,०५,८८०। 

३३२।२०७६।११।२५ एस एस िेड इतटरप्राइज कार्ािलर् मसलतद ४,६३,२६०। 

३३४।२०७६।११।२५ कैलास प्रशे िथा मसलतद छपाइ कार्ािलर् मसलतद ४,८९,००७। 

३३७।२०७६।११।२५ कैलास प्रशे िथा मसलतद छपाइ कार्ािलर् मसलतद १,९३,९०८। 

३४२।२०७६।११।२५ कैलास प्रशे िथा मसलतद छपाइ कार्ािलर् मसलतद १,८७,५२३। 

४१७।२०७७।०१।२७ तसन्रजी आइष्टट  कार्ािलर् मसलतद १,०९,८००। 

४१८।२०७७।०१।२७ पणुि ष्टप्रन्तटङ प्रशे मसलतद िथा छपाइ ४,९९,१०९। 

४२१।२०७७।०१।२७ रोजी िेड एण्ड सप्लार्सि मसलतद िथा छपाइ ४,९८,५९१। 

४२३।२०७७।०४।२३ सफर िेड तलंक कार्ािलर् मसलतद १,१७,५२०। 

६५३।२०७७।०३।३१ एस एस इतटरप्राइजेज मसलतद ७,५५,८४६। 

६५५।२०७७।०३।३१ माली केदार िेडसि मसलतद २,६८,३१८। 

 जम्मा   ४८,७१,३९८। 

 
 

 ब.उ.शी.नं.– गाउँपातलका पूनँ्जगि (जनिासँग अध्र्क्ष कार्िक्रम)  
45.  कार्िष्टवतध बेगर खचिाः गाउँपातलकाले आफ्नो आतिररक आर्बाट कार्िक्रम स्वीकृि भई बजेट 

ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गदाि बजेट खचिको लातग छुटै्ट आतथिक कार्िष्टवतध बनाई खचि गनुि पदिछ । 
र्स बर्ि गाउँपातलकाले जनिासँग अध्र्क्ष कार्िक्रम स्वीकृि गरीेे आफ्नो आतिररक स्रोि िथा 
आम्दानीबाट रु.१ करोडको बजेट छुट्याई आतथिक कार्िष्टवतध बेगर ष्टवतभन्न खचि शीर्िकमा खचि 
गरेको छ । र्सरी कार्िष्टवतध बेगर बजेट खचि लेखदा गाउँपातलकाको तबकास तनमािण कार्िमा 
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तमिव्र्र्ी िथा प्रभावकारी रुपले सरकारी बजेट खचि नहनु सक्छ । िसथि कार्ािलर्ले आफ्नो 
आतिररक स्रोि िथा आम्दानी गाउँपातलकाको तबकास तनमािणमा उन्चि ढंगले तमिव्र्र्ी हनु े
गरी कार्िक्रम संचालनको लातग आतथिक कार्िष्टवतध िर्ार गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जान ु
पदिछ । 

46.  तबल भरपाईाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४को तनर्म३६(३) बमोन्जम सरकारी बजेट 
खचि गदाि खचिको ष्टवल भरपाई सष्टहि खचि लेख्न ु पने व्र्वस्था छ । तनम्न तमतिका गोश्वरा 
भौचरहरुबाट ष्टवतभन्न खचिको रकम भकु्तानी गदाि खचिलाई पिुर्ाई गने ष्टवल भरपाई िथा 
आवश्र्क कागजाि बेगर खचि लेखेको पाईएकोले खचिलाई समथिन िथा पिुर्ाई गने प्रमाण 
पेश गने अतर्था असलु गनुि पने देन्खएको रु. १,६६,६६१.00 

 गो.भौ.नं.÷तमति व्र्होरा भकु्तानी   पाउन े नपगु कागजाि रकम 

१९.२०७६।७।८ बटोको पैष्टहरो 
हटाउन कार्ि 

मंगल बहादरु थापा ष्टवल िथा भरपाई 
नभएको 

 

१६६६१।– 

 

२८.२०७६।८।२९ रेष्टििष्टफ सेट थान  
३० 

         – न्जतसी दान्खला र 
सामान बझुकेो भरपाई 
नभएको   

१५००००।– 

 

                                 

जम्मााः 
१६६६६१।– 

 
 

47.  कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनाः गो.भौ.नं.२६÷तमति २०७६।८।२६ M– साविजतनक खरीद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म १२५ बमोन्जम खरीद संझौिा बमोन्जम तनमािण कार्ि सम्पन्न भएको कामको 
कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गनुि पने व्र्वस्था रहेको छ । िर कार्ािलर्ले न्चउरीडाँडा घोरेडाँडा 
िीन घरे माझडाँडा न्चलाभञ्जाङ मोटर बाटो तनमािण कार्ि उपभोक्ता सतमति माफि ि सम्पन्न गराए 
वापि संझौिा बमोन्जमको रु.४,४७,९०१।– भकु्तानी गदाि तनर्मानसुारको कार्ि सम्पन्न 
प्रतिवेदन बेगर खचि लेखेको पाईएकोले कार्ि सम्पन्न भएको प्रमाण पेश गनुि पने रु.  ४,४७,९०१.00 

48.  प्रमाण पेशाः गो.भौ.नं.५४÷तमति २०७६।११।१२–२०७६।८।२६– साविजतनक खरीद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५ बमोन्जम खरीद संझौिा बमोन्जम तनमािण कार्ि सम्पन्न 
भएको कामको कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गनुि पने व्र्वस्था रहेको छ । िर वडा नं.३ 
नर्ाँगाउँ खोल्सा देन्ख साि कतर्ा आधारभूि तबधालर् जाने गोरेटो बाटो ममिि उपभोक्ता माफि ि 
ममिि कार्ि सम्पन्न गराए वापिको कार्िको लागि अनमुान, कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन िथा 
प्राष्टवतधका मूल्र्ाकंन बेगर रु.३५,०००।– खचि लेखेको पाईएकोले खचिलाई समथिन िथा 
पिुर्ाई गने प्रमाण पेश गनुि पने देन्खतछ । 35,000.00 

49.  भरपाई पेशाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४को तनर्म३६(३) बमोन्जम सरकारी बजेट 
खचि लेखदा खचिको ष्टवल भरपाई सष्टहि खचि लेख्न ुपने व्र्वस्था छ । तनम्न तमतिका गोश्वरा 
भौचरबाट देहार्का तबधाथीहरुलाई छारवृन्त्त वापिको रकम भकु्तानी गदाि भरपाई बेगर खचि 
लेखेको देन्खएकोले भरपाई पेश गनुि पने रु 1,50,000.00 

 गो.भौ.नं.÷तमति तबधाथी रकम 

८६÷२०७७।१।१४ तनजल ज्ञामी मगर ५०,०००.०० 

८७÷२०७७।१।१४ तसजिना सापकोटा ५०,०००.०० 

८८÷२०७७।१।१४ भवानी बजगाई ५०,०००.०० 

 जम्मा: १,५०,०००.००  

 

50.  बढी खचिाः गो.भौ.नं.१६४÷२०७७।३।१ – आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४को 
तनर्म३६(३) बमोन्जम सरकारी बजेट खचि गदाि खचिको ष्टवल भरपाई सष्टहि लेखा राख्न ु पने 
व्र्वस्था छ । िर वडा नं.५ को लातग खानेपानी पाईप खरीद गरे वापिको खचि 

 
 
 

९,६१७.६० 
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रु.२,००,०००।नेपाल पोतलपाईप प्रा.तल.बालाज ु काठमाण्डौलाई भकु्तानी दददा 
रु.१,९०,३८२।– रकमको मार कर ष्टवजक संलग्न राखी रु.९,६१७।६० बढी खचि लेखेको 
पाईएकोले उक्त बढी खचि रकम असलु गनुि पने रु. 

51.  तबल भरपाई पेशाः गो.भौ.नं.१९३÷तमति २०७७।३।१८ेाः– आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 
२०६४को तनर्म३६(३) बमोन्जम सरकारी बजेट खचि गदाि खचिको ष्टवल भरपाई सष्टहि लेखा 
राख्नपुने व्र्वस्था छ । िर कार्ािलर्ले रन्स्मिा न्घतसङ लामालाई के कार्िको लातग आतथिक 
सहार्िा उपलव्ध गराएको हो ] सोको प्रर्ोजन नखलुाई रु.१९,०००।– भकु्तानी गरी खचि 
लेखेको छ भन े अन्खिर्ार प्राप्त अतधकारीबाट खचिको स्वीकृि समेि गरेको  देन्खदैन र साथै 
खचिका ष्टवलभरपाई समेि पेश गरेको नदेन्खएकोले ष्टवलभरपाई सष्टहि खचिको समथि भएको 
प्रमाण पेश गनुिपने रु.. १९,०००.00 

52.  कार्िक्रम न्स्वकृिाः वडा कार्ािलर्हरुले कृष्टर्, पश,ु न्शक्षा िथा स्वास्थर् सम्बतधी कुनै पतन 
कार्िक्रम संचालन गदाि कार्िक्रम िर्ार गरी कार्ािलर्मा रहेका सम्बन्तधि तनदेशनालर् िथा 
शाखाहरुसँगको समतवर् िथा परामशिबाट संचालन गनुि पनेमा कार्ािलर्का ष्टवज्ञहरुसँग समतवर् 
िथा परामशि न ै नगरी कार्िक्रम बेगर ष्टवतभन्न कार्िक्रम संचालन गने गरेको देन्खतछ । 
उदाहरणको लातग गो.भौ.नं.२०३÷तमति २०७७।३।१८ बाट वडा नं. १ का ३५० जना 
कृर्कहरुलाई ७१९.२० के.जी.िरकारीको ष्टवउष्टवजन न्जल्ला दररेट बेगर रु.३,५३,२५०।– 

को खरीद गरी ष्टविरण गरेकोेे छ । र्सरी कार्िक्रम बेगर वडा कार्ािलर्हरुले गाउँपातलकाको 
सम्वन्तधि सेक्टरका ष्टवज्ञहरुको परामशि िथा तनदेशन बेगर कार्िक्रमहरु संचालन गदाि 
गणुस्िरीर् िथा तमिव्र्र्ी नहनु सक्छ । िसथि वडा कार्ािलर्हरुले वडामा कार्िक्रम संचालन 
गदाि कार्िक्रम स्वीकृि गराई कार्ािलर्का सम्बन्तधि ष्टवज्ञहरुको तनदेशन, सल्लाह िथा सझुावको 
आधारमा संचालन गनुि पने देन्खतछ ।   

 

53.  सहकारी संस्थालाई अनदुानाः गो.भौ.नं.२४६÷तमति २०७७।३।२५ेाः– साविजतनक खरीद 
तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ बमोन्जम उपभोक्ता सतमतिले व्र्होने अंश समेिको उल्लेख 
गरी लागि अनमुान बनाई उपभोक्ताबाट कार्ि सम्पन्न गराउन ुपने व्र्वस्था रहेको छ । िर 
ईकुडोलमा न्चतलङ्भभ्र्ाट स्थापनाको लातग पाष्टहक दगु्ध उत्पादक सहकारी संस्था तल.को 
लगानीको अंश नराखी लागि अनमुान िर्ार गरी कार्ािलर्को अनदुान रकम 
रु.४,८६,६६८।– को न्चतलङ्भभ्र्ाट स्थापना गरेको देन्खतछ भने उक्त सहकारी संस्थाले खचि 
व्र्होरेको देन्खएन । िसथि कार्ािलर्ले नाफामूलक व्र्ावसाष्टर्क संस्थालाई सरकारी अनदुान 
ददन ुउपर्कु्त देन्खदैन । आतथिका अवस्था कमजोर भएका ष्टकसानलाई अनदुान ददने िफि  ध्र्ान 
ददन ुपने देन्खतछ। र्दद कार्िक्रममा ददने व्र्वस्था छ भने र्स ष्टकतसमका सहकारी िथा संस्थाले 
व्र्होने अंश समेिको लागि अनमुान िर्ार गरी खचि गने िफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान ददन जरुरी 
देन्खतछ । 

 

54.  तबल भरपाईाः गो.भौ.नं.२५२÷तमति २०७७।३।२७ ेाः– आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 
२०६४को तनर्म३६(३) बमोन्जम सरकारी बजेट खचि लेखदा खचिको ष्टवल भरपाई सष्टहि खचि 
लेख्न ुपने व्र्वस्था छ । र्सरी खचि अन्घ खचि रकमको अन्खिर्ार प्राप्त अतधकारीबाट स्वीकृि 
गराई तनर्मानसुारको गोश्वारा भौचर उठाई खचिलाई पिुर्ाई गने ष्टवलभरपाई संलग्न गरी गनुि 
पनेमा कार्ािलर्बाट कुन कामको लातग  रु.१,५०,०००।– खचि गरेको हो सोको अन्खिर्ार 
प्राप्त अतधकारीले खचि स्वीकृि गरेको प्रमाण िथा तनर्मानसुार उठाएको गोश्वरा भौउचर र 
खचिको ष्टवलभरपाई समेि संलग्न नरहेकोले खचिलाई समथिन गने ]{ प्रमाण िथा ष्टवलभरपाई पेश 
गनुि पने रु. 

१,५०,०००.00 
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55.  बढी भकु्तानीाः गो.भौ.नं.२६९÷तमति २०७७।३।२४ – स्र्ाउली डाँडा हदैु टुतगनु कररडोर 
तनमािणको लातग लागि अनमुान रु.५,४४,०२९।४४ को िर्ार गरी कार्ािलर्ले अनदुान 
रु.५०००००।– ददने गरी करीडोर तनमािण उपभोक्ता सतमतिसँग संझौिा भई कार्ि सम्पन्न 
गदाि प्राष्टवतधक मूल्र्ाङ्घन अनसुार रु.५,६४,१२८।४३ को कार्ि सम्पन्न भएको छ । र्सरी 
कार्ि सम्पन्न भई कार्ािलर्ले अनदुान  रु.५,००,०००।–रकम भकु्तानी गदाि अनदुान रकमको 
३ प्रतिशिले हनुे कतटेतजेतसी रु.१५०००।– मार कटाउन ुपनेमा रु.१,५०,०००।– कटाई 
रु.१,३५,०००।–बढी कटाएको पाईएकोले उक्त बढी कतटेतजेतसी रकम ष्टफिाि दान्खला गनुि 
पने रु. १,३५,०००.00 

56.  बढी खचिाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४को तनर्म३६(३) बमोन्जम सरकारी बजेट खचि 
लेखदा खचिको ष्टवल भरपाई सष्टहि खचि लेख्न ुपने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाको गीि तनमािण 
गरेको भनी सजिक नवराज सञ्जेललाई तनम्न तमतिका गोश्वरा भौचर नम्बहरुबाट 
रु.१,००,०००।– का दरले रु.२,००,०००।– खचि लेखेको छ । र्सरी भकु्तानी गदाि 
रु.१,००,०००।– खचिको मार ष्टवलभरपाई संलग्न रहेको पाईर्ो भने बाँकी 
रु.१,००,०००।– ष्टवलभरपाई संलग्न रहेको नपाईएकोले पेश गनुि पने देन्खतछ । त्र्सै गरी 
आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोन्जम १५ प्रतिशिका दरले रु.३०,०००।– कर 
कटाउन ुपनेमा रु.४,११०।– मार कटाएको पाईएकोले नपगु कर रु.२५,८९०।– असलु 
गनुि पने देन्खएको रु. २५,८९०.00 

 गो.भौ.नं.÷तमति खचि कर कटाएको कर असलु गने कर कैष्टफर्ि 

२७२÷२०७७।३।१ १०००००।– १५०००।– ४११०।– १०,८९०।– 
 

२७३÷२०७७।३।२४ १०००००।– १५०००।– 
   – १५,०००।– ष्टवलभरपाई 

नभएको  
        जम्मा २०००००।– 

 

३००००।– ४११०।– २५,८९०।– 
 

 

57.  अनदुान बढी भकु्तानीाः गो.भौ.नं.२७७÷तमति२०७७।३।२४ेाः– सािकतर्ा बलुाकीचौर 
मोटरबाटो ममिि कार्ि उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउनको लातग कार्ािलर्ले 
रु.५,००,०००।– अनदुान ददने गरी रु.५,३९,२५९।०७ को संझौिा भएकोमा कार्ि सम्पन्न 
रु.५,१२,५९४।३३ भए बमोन्जम कार्ािलर्ले आनपुातिक ष्टहसाबले ] रु.४,६१,०१८।२१ मार 
भकु्तानी ददन ु पनेमा गो.भौ.नं.२७७÷तमति २०७७।३।२४ बाट रु.३७६०१८।– र 
गो.भौ.नं.२७८÷२०७७।३।२४ बाट रु.१,००,०००।– समेि रु.४,६७,०१८।– भकु्तानी 
गरी रु.१५,०००।– बढी भकु्तानी गरेको देन्खएकोले उक्त बढी भकु्तानी रकम असलु गनुि पने 
र त्र्सै गरी सोही ममिि कार्िको लागि अनमुान िर्ार गदािको दरष्टवश्लरे्ण बमोन्जम तनमािण 
सामाग्रीमा जम्मा रु.१०,०६४।८४ मार मूल्र्अतभवृष्टर्द् कर उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी ददन ु
पनेमा संलग्न प्राष्टवतधक मूल्र्ाङकन बमोन्जम रु.१२,८०६।३० ददई रु.२७४१।४६ बढी  
खचि लेखेको पाईएकोले सो समेिको बढी भकु्तानी रु.१७,७४१।४६ असलु गरी सम्बन्तधि 
राजश्व न्शर्िकमा दान्खला गनुि पने रु= 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

१७,७४१.४६ 

 ब.उ.न्श.नं. प्रदेश समपरुक अनदुान  
58.  कतटीतजेतसी खचिाः ठेक्का नं.NCB/BAGL/002/2075/76 भटे्टडाँडा ईकुडोल हदैु आश्राङ्घ जाने 

मोटरबाटोको स्िरोन्नति कार्िको लागि अनमुान रु.१,९३,७६,०००।– को िर्ार गरी 
बोलपरको माध्र्मबाट ठेक्का लगाउदा सबै भतदा कम कवोल गने तनमािण व्र्वसार्ी श्री माईला 
ब्रो÷जाला जे.भी.सँग रु.१,०८,४७,८७०।४९ रकमको काम तमति २०७६ कातििक मसाति 
तभर सम्पन्न गने गरी तमति २०७६।३।१ संझौिा गरे बमोन्जम पटक पटक गरी 
मोष्टवलाईजेशन पेश्की रु.६०,००,०००।– उपलव्ध गराई कार्ि संचालनको लातग कार्ािदेश ७३,९५०.00 
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ददएकोमा समर्मा ष्टवष्टवध कारणबाट कार्ि सम्पन्न हनु नसकेको भनी कार्ािलर्बाट २०७७ 
आर्ाढ मसाति सम्मको म्र्ाद थप गरेको र थपेको म्र्ाद अवतधमा तभर तनमािण व्र्वसार्ीले 
कार्ि सम्पन्न गरेको छ । संलग्न कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन िथा प्राष्टवतधक मूल्र्ाङ्घन बमोन्जम 
रु.१,०८,११,६०९।२७ कार्ि सम्पन्न भएकोमा हाल सम्म तनमािण व्र्वसार्ीलाई 
रु.२४,६४,९५३।– भकु्तानी भई सकेको छ भने मोष्टवलाईजेशन पेश्की वापिको 
रु.६०,००,०००।– पष्टहलो रतनङ्घ ष्टवलको रकम भकु्तानी गदाि कटाएको छैन । त्र्सै गरी 
कतटेतजेतसी वापिको रकम ठेक्का संझौिा गदाि कटाएकोमा पनुाः र्स गोश्वारा भौचर नम्बरबाट 
रु.७३,९५०।– थप कटाएको पाईएकोले उक्त थप कट्टी रकम प्रदेश संन्चि कोर्मा दान्खला 
गनुि पने रु. 

 ब.उ.शी.नं.स्थानीय पूर्ााधार बबकास साझेदारी कायाक्रम(३६५००१०४)  
59.  समानपुातिक कट्टी – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ बमोन्जम कुल 

लागि अनमुानमा उपभोक्ताको अंश छुट्याउन ु पने र सम्झौिा गदाि जनु अनपुािमा सम्झौिा 
भएको छ सोही अनसुार उपभोक्ताको अंश कट्टा गरी वांकी रकम भकु्तानी  ददन ु पदिछ । 
कार्ािलर्ले तनम्न र्ोजनाका उपभोक्तासंग सम्झौिा गदाि छुट्याइएको अंश अनपुािमा बढी 
भकु्तानी गरेको छ । र्सरी उपभोक्ताको अंश कम कट्टा गरेको रकम असूल हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

५४१२ 
 गो.भौ.नं.÷मितत उपभोक्ता समितत 

लागत 
अनुिान 

अनुदान काययसम्पन्न भुक्तानी बढी भुक्तानी 

२÷२०७७।३।२४ कुटमिरे दिार खेल िैदान तनिायण 
उपभोक्ता समितत 

१०८००६७।७४ १००००००।– १०४८९९७।२५ ९७६६४५।– ५,४१२।– 

 

 
 ब.उ.शी.नं. प्रदेश पूर्ााधार बबकास कायाक्रम(३३७०००१४)  
60.  अनुदान बढी भुक्तानीीः गो.भौ.नं.५÷मितत २०७७।३।२४ ः –घुसेल सािुदातयक भवन तनिायण 

काययको लागग रु.१५०५४६३।२४ लागत अनुिान तयार गरी कायायलयको अनुदान 
रु.१३,९५,०००।–रहने गरी उपभोक्ता समितत, घुसेलसँग संझौता गरेकोिा तनिायण कायय सम्पन्न 
भई प्राववगिक िूल्याङ्घ बिोजजि रु.१४,२७,४३९।३९ िात्र काि सम्पन्न भएको देखखएकोले 
संझौता भन्दा घटी कायय सम्पन्न भएिा सोही अनुपातिा अनुदान घटाएर रु.१३,२४,८७० 
भुक्तानी ददनु पनेिा रु.१३,२८,०५९।– भुक्तानी गरी  रु=३,१८९।–बढी खर्य लेखेकोले उक्त बढी 
खर्य रकि असुल गनुय पन ेरु.  ३,१८९.00 

61.  मु अ कर असुलीः भौ .न. ९ , २०७७।०३।२५ िाझखण्ड खेल िैदान तनिायण उपभोक्ता 
समिततले तनिायण गरेको काययिा ि ुअ कर लाग्ने काि नगरेको अवस्थािा पतन रु २५७७४ 
।– िु अ कर भुक्तानी भएको देखखएकोले असुल हुनुपने रु  २५,७७४.00 

62.  सोधभनााीः गो.भौ.नं.१३ मितत २०७७।३।२४– कायायलयल ेयस शीर्यकबाट खर्यको संलग्न 
ववलभरपाई तथा स्वीकृत तोक आदेश र प्राववगिक िूल्याङकन बिोजजिको 
रु.७,००,०००।– प्रदेश शसयत शीर्यकको खर्य रकि भुक्तानी ददएकोले उक्त रकि यस 
शीर्यकिा सोिभनाय गरी दहसाव मिलान गनुय पने देखखएको रु. ७,००,०००.00 

 

 
ब.उ.शी.नं.न्जल्ला समतवर् सतमतिबाट प्राप्त अनदुान 

 
63.  पातलका भवन तनमािण - गाउँपातलकाको भवन तनमािणको लातग कार्ािलर्बाट 

रु.१३,५८,५९,०१२।– लागि अनमुान िर्ार गरी ठेक्का बतदोबस्ि गनि ई–तबतडङ्घको 
माध्र्मबाट बोलपर आव्हान गदाि १० थान बोलपर कागजाि तबष्टक्र भएकोमा ८ थान मार 
पेश हनु आएको बोलपरको प्राष्टवतधक प्रस्िाव मूल्र्ाङ्घकन आधारमा आतथिक प्रास्िाव मूल्र्ाङकन 
गदाि सबै भतदा घटी रु.८,८७,३७,७६७।११ कवोल गने तनमािण व्र्वसार्ी श्री  
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 राजस्विफि ाः  
65.  

 
रतसद तनर्तरण खािााः गाउँपातलकाले राजश्व असलुीमा प्रर्ोग हनुे नगदी रतसदको दरुुपर्ोग हनु 
नददनको लागी रतसद तनर्तरण खािा प्रमान्णि गरी राख्नपुदिछ । र्स्िो तनर्तरण खािामा गि 
बर्ि प्रर्ोग हनु नसकी ष्टफिाि आएका रतसद र्स वर्ि छाष्टपएका रतसद हरुको तसररर्ल नम्वर 
सष्टहि आम्दानी बाध्नपुने र िी रतसदहरु क–कस्लाइि कति संखर्ामा ददइएको हो तस न खुल्ने 
गरी तनर्तरण खािाबाट घटाइ छुटै्ट रन्जिरमा जनाइ बझुाउन ुपदिछ । पातलकाले प्रर्ोग भएका 
रतसदहरुमध्रे् के कति गि आ व बाट न्जम्मेवारी सरी आएका तथए र्स वर्ि कति छपाइि गररए 
र कति रतसद क–कस्लाइि प्रर्ोगमा ददइर्ो र कति मौज्दािमा रहेका छन भन्ने खलु्ने गरी 
अतभलेख राखेको पाइएन । त्र्सैगरी नगदी रतसदबाट उठेको रकम दैतनक आम्दानी ष्टकिावमा 
प्रष्टविी गरी िोष्टकएको समर्मा बैक दान्खला गनुिपनेमा सो अतभलेख समेि राख्न े गरेको छैन 
।र्सबाट पातलकाले प्रर्ोगमा ल्र्ाएका सवै नगदी रतसदको आम्दानी िोष्टकएको समर्मै बैक 
दान्खला भएको छ भन्ने र्ष्टकन गनि सक्ने अवस्था भएन ।  

 

66.  ढुङगा, तगट्टी ,रोडा,बालवुा ठेक्कााः बागमिी गाउपातलका क्षेरतभरका IEE भएका खोला नदीबाट 
उत्खनन संकलन तबक्री ष्टविरण िथा तनकासी हनुे  ढुङगा, तगट्टी ,रोडा, बालवुा भरान माटो 
आदीको उत्खनन िथा ष्टवक्री ष्टविरणका लागी गाउपातलकाले तमति २०७६।०३।१८ मा ठेक्का 
नं ३।७५।७६ बाट बोलपर आह्वान गरेकोमा एसएल तितमल्सना जे भी खमुलटारको ई 
तबतडङ माफि ि एक मार बोलपर पेश भइ तमति २०७६।०६।१७ गिे ३०६६६६७ घनष्टफट 
पररमाणको उत्खनन िथा ष्टवक्री ष्टविरण गनि मलु्र् अतभवृर्द्ी कर बाहेक रु 
२,७७,००,०००।को सम्झौिा भएको तथर्ो । उक्त ठेक्काको सम्बतधमा देन्खएका व्र्होराहरु 
देहार् बमोन्जम  छनाः 

 

66.1.  बोलपर आव्हानको सचुनाको बदुा नं ९ मा ठेक्का कबलु अंकको रकम ठेकेदारले ३ ष्टकस्िामा 
बझुाउनपुनेछ । पष्टहलो ष्टकस्िा संम्झौिा गदािको बखि कुल कबलु अंकको ६० प्रतिशि, दोस्रो 
ष्टकस्िा २० प्रतिशि मंसीर मसाति र िेस्रो ष्टकस्िा २० प्रतिशि फागनु मसातिमा बझुाइसक्नपुनेछ 
भन्ने उल्लेख छ । जसअनसुार ठेकेदारले सम्झौिा गदािको बखि रु २,७७,००,०००। को ६० 

 

कष्टवतर÷ष्टप.एम.जे.भी.सँग तमति २०७८।२।१३ कार्ि सम्पन्न गने गरी तमति २०७६।८।१३ 
संझौिा भएको छ । उक्त भवन तनमािण कार्िको ठेक्का बतदोवस्िीको कागजािको परीक्षण गदाि 
भवन तनमािण हनुे स्थानको माटो परीक्षण गरेको छैन । त्र्सैगरी साविजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म ११२ अनसुार तनमािण सामाग्री,मेशीन औजार उपकरण र िेस्रो पक्ष समेिको 
तबमा गराउन ुपनेमा गराएको देन्खएन साथै तनमािण व्र्वसार्ीले र्ोजना संचालनको कार्ि िातलका 
समेि पेश गरेको देन्खएन । त्र्सै गरी र्ोजना संचालनको लातग र्स आतथिक बर्िमा 
मोष्टवलाईजेशन पेश्की रु.७५,००,०००।– उपलव्ध गराएको छ भन ेतनमािण व्र्वसार्ीको कुनै 
पतन रतनङ्घ ष्टवलको भकु्तानी गरेको छैन । 

64.  स्थलगि तनरीक्षण ेाः–लेखापरीक्षणको क्रममा उक्त तनमािणातधन कार्ािलर् भवनको स्थलगि 
तनरीक्षण गदाि संझौिा बमोन्जम आगामी २०७८ जेष्ठ १३ गिे तभर कार्ि सम्पन्न गरी सक्न ु
पने उल्लेख भएिापतन हाल सम्म भवनको फाउण्डेशनको काम मार भएको देन्खतछ । र्दद 
संझौिा अवतध तभर कार्ि सम्पन्न नभएमा मूल्र् समार्ोजन गनुि पने जस्िा कारणले थप व्र्र्भार 
बढी र्ोजनाको लागि बढ्न सक्ने अवस्था रहतछ । त्र्सैगरी कार्ािलर् िफि बाट समर्मा कार्ि 
सम्पन्न गराउनको लातग तनमािण व्र्वसार्ीलाई िाकेिा गनुि पनेमा गरेको देन्खएन भने तनमािण 
स्थलमा र्ोजनाको लागि सष्टहिको जानकारीमूलक नोष्टटस बोडि सविसाधारणले देख्न ेठाउँमा राख्न ु
पनेमा राखेको छैन । िसथि कार्ािलर्ले संझौिा अवतध तभर तनमािण कार्ि सम्पन्न गराई थप 

व्र्र्भार हनु नददन ध्र्ान ददन ुपने देन्खतछ ।  
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प्रतिशिले हनुे रु १,६६,२०,०००। र बदुा नं १० अनसुार सो को १३ प्रतिशिले हनुे म ुअ कर 
रु २१,६०,६००। आतिररक राजस्व कार्ािलर्मा बझुाउनपुनेमा रु ७७,००,०००। को चेक पेश 
गरेकै आधारमा ठेक्का सम्झौिा भएको पाइर्ो । उक्त चेक पातलकाले न्ल्कर्ररङको लातग 
पठाएकोमा ठेकेदारको खािामा रकम नभई चेक ष्टफिाि आएको भन्ने गाउँपातलकको च नं ४१८ 
तमति २०७६।०८।०८ को रकम जम्मा गने बारेको परबाट देन्खतछ । बैंष्टङ्कङ कसरु िथा 
सजार् ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा ग अनसुार आफ्नो खािामा मौज्दाि रकम नभएको 
जानी जानी चेक काटी ददने कार्ि बैंष्टङ्कङ कसरु भएको र बैंष्टकङ कसरु गने फमिलाई बैंष्टकङ 
कसरुको कारबाही प्रकृर्ा अगाडी बढाउनपुनेमा सो नगरी  ठेकेदारले सम्झौिाअनसुारको 
बझुाउनपुने रकम नबझुाएको िथा म ुअ कर बापिको रकम पतन आतिररक राजस्व कार्ािलर्मा 
दान्खला नगरेको अवस्थामा काम सचुारु गनि ददएको उन्चि देन्खएन। 

66.2.  गाउँपातलकाले तमति २०७६।०८।०८ र ९।१५ मा रकम बझुाउन पनु: िाकेका पर 
पठाएकोमा तमति २०७६।०९।२७ मा रु २१,००,०००। िथा तमति २०७६।०९।२९ मा 
रु.२०,५०,०००। समेि रु ४१,५०,००० । मार दान्खला गरेको र सम्झौिा अनसुारको 
रकम दान्खला गनि आनाकानी गरेको स्पि देन्खतछ । ठेकेदारले तमति २०७६।०६।०१ 
देन्ख २०७७।०६।१३ सम्म अवतध भएको सेतचरुी कमतसिर्ल बैंकबाट जारी रु 
२,००,००,०००। को बैङ्क जमानि पेश गरेको अवस्थामा पतन सम्झौिाको बदुा नं ७ मा 
उल्लेन्खि दोस्रो पक्षले िोष्टकएको समर्तभर प्रथम पक्षलाई बझुाउनपुने रकम नबझुाएमा दोस्रो 
पक्षले पेश गरेको बैंक ग्र्ारेतटी न्खची रकम प्रथम पक्षको खािामा जम्मा गनेछ भन्ने सििको 
कारबाही अगाडी बढाउने िफि  गाउँपातलकाले कुनै अग्रसरिा देखाएको छैन । 

 

66.3.  गाउँ कार्िपातलकाको तमति २०७७।०१।२९ को तनणिर्अनसुार ठेकेदारले सम्झौिा 
बमोन्जमको रकम जम्मा गनि नसकेकोले ठेक्काको सम्बतधमा सम्बन्तधि जे.भी. सँग ३ ददन तभर 
तलन्खि रार् माग गने र सो अवतधमा रार् नददए वा न्चत्त बझु्दो रार् नभएमा ठेक्का सम्झौिा रर्द् 
गरी अमानिमा गाउँपातलकाले नै रकम संकलन गने तनणिर् भएको देन्खतछ । त्र्सैगरी 
गाउँकार्िपातलकाको तमति २०७७।०२।०४ को तनणिर् अनसुार ठेकदारले पेश गरेको रार् र 
ष्टवकतसि पररन्स्थतिलाई मध्र्नजर गदाि सम्झौिा रकम रु.२,७७,००,००० । भ्र्ाट बाहेक 
लाई कार्ािदेश ददइएको ददन २५५ ले भाग गरी हेदाि सम्बन्तधि जे भीले बझुाउनपुने प्रतिददनको 
रकम रु१०८६२७।४५ लाई जम्मा ठेक्का संचालन भएको १७२ ददनको रु 
१,८६,८३,९२१।४० बझुाउन ुपने देन्खतछ । IEE स्वीकृि गराई कार्ािदेश ददन नसष्टकएको 
भस्मे बगरको  ३०००००  (िीन लाख) घन ष्टफटको रु ९। का दरले हनुे रकम रु 
२७,००,०००। छुट ददने र कोतभड १९ का कारण चैर, बैशाख र जेठमा ठेक्का संचालन गनि 
नपाएकोले आजकै ददन ठेक्का रर्द् गरी गाउँपातलकाले जम्मा प्राप्त गनुिपने रु 
१,८६,८३,९१२।४० बाट सो जे भीले र्स अन्घ नै बझुाएको रु४१,५०,०००। र भस्म े
बगरको छुट रु.२७,००,०००। घटाई बाँकी रु१,१८,३३,९२१।४० एक मसु्ट तमति 
२०७७।०२।११ गिेतभर नगदै गाउँपातलकाको खािामा बझुाएमा १० प्रतिशि छुट समिे 
ददने अतर्था जे भी ले पेश गरेको बैंक ग्र्ारेतटीबाट हालसम्म बझुाउनपुने परैु रकम असलु गने 
प्रकृर्ा अगाडी बढाउने तनणिर् भएको देन्खतछ । र्सरी पटक पटकको िाकेिा पतछ पतन रकम 
नबझुाउने ठेकेदारलाई पनुाः १० प्रतिशि छुट ददने कार्िपातलकाको तनणिर् समेि उन्चि देन्खदैन 
।त्र्सैगरी २५५ ददनमध्रे् १७२ ददनमा ठेकेदारले कति पररमाणको ढुड्गा, तगट्टी, वालवुा आदद 
तनकासी िथा तबक्री गरेको र्ष्टकन नभइ ददनगतिीकै आधारमा ठेकेदारलाइ उतमनु्क्त ददने गरी 
तनणिर् गनुि पतन उन्चि देन्खदैन । 

 

66.4.  ठेकेदारले तमति २०७७।०२।१५ मा गाउँपातलकाको खािामा रु ८५,००,०००। दान्खला १२३५००००.00 
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गरी बैंङ्क जमानि फुकुवा गरीददन तनवेदन ददएपश्चाि तमति २०७७।०२।१८ मा बसेको 
गाउँकार्िपातलकाको बैठकले तमति २०७७।०२।०४ गिे आफैँले गरेको तनणिर् ष्टवपरीि हनुे 
गरी सो जे भीले एकमिु रु ८५,००,०००। नगद गाउँपातलकाको खािामा जम्मा गरी र्स 
असहज पररन्स्थतिका कारण अतर् रकम छुट पाउन तनवेदन ददएकोले उत्पन्न भएको असामातर् 
पररन्स्थतिलाई मनन गरी बाँकी रकम छुट ददई सो जे भीले र्स गाउँपातलकाको कार्िपातलकामा 
पेश गरेको बैंक ग्र्ारेतटी फुकुवा गरीर्ो भन्ने तनणिर्का आधारमा गाउँपातलकाको च नं १३५२ 
तमति २०७७।०२।१९ को परबाट बैंक ग्र्ारेतटी फुकुवा गरीददन सेतचरुी कमतसिर्ल 
बैंकलाई पराचार भएको देन्खतछ ।  तमति २०७६।६।१७ मा २५५ ददन ठेक्का अवतध 
कार्म हनुे गरी ३०६६६६७ घन ष्टफट पररमाणको ढुड्डगा ,तगट्टी वालवुा उत्खनन िथा ष्टवक्री 
ष्टविरण गनि म ु अ कर बाहेक रु २७७०००००।०० सम्झौिा भएकोमा भस्मे वगरको 
कार्िदेश ददन नसकेको ३ लाख घनष्टफटको हनुे रु २७०००००।००  घटाउदाँ बाँकी हनुे रु 
२५००००००।०० मध्रे् ठेकेदारले कार्ि गरेको भतनएको १७२ ददनमा कति पररमाणको 
ढुङगा ,तगट्टी वालवुा ष्टवक्री िथा तनकासी भएको हो सो को पररमाण र्ष्टकन नगरी ठेकेदारले म ु
अ कर बाहेक रु १२६५००००।०० मार बझुाएको अवस्थामा रु १२३५००००।०० 
राजश्व तमनाहा ददने गरी गरेको तनणिर्का कारण नेपाल सरकारलाइ प्राप्त हनुे १३ प्रतिशिले हनुे 
म ु अ कर रु १६०५५००।०० समेि गमु्न गएको हदुाँ तमनाहा गने तनणिर् उन्चि 
नदेन्खएकोले तमनाहा ददएको रकममा म ुअ कर समेि गणना गरी असलु हनुपुने रु   

66.5.  ठेकेदारले सम्झौिा िथा बोलपरको सचुनाको बदुा नं १० बमोन्जम १३ प्रतिशिले हनुे मूल्र् 
अतभवृष्टर्द् कर संकलन गरी आतिररक राजस्व कार्ािलर्मा बझुाई सो को प्रमाण गाउँपातलकामा 
उपलब्ध गराउनपुनेमा सो बमोन्जम गरेको नदेन्खएकोले ठेकेदारले बझुाएको 
रु१२६५००००।०० को १३ प्रतिशिले हनुे म ुअ कर रु १६४४५००।०० असलु गरी 
संन्घर् संन्चि कोर् दान्खला हनुपुने रु   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१६४४५००.00 

67.  अमानिबाट रकम संकलनाः गाउँ कार्िपातलकाको २०७७।०२।०४ मा बसेको बैठकको 
तनणिर्ले सोही ददनबाट ठेक्का रर्द् गरी अमानिमा  ढुङगा, तगट्टी,बालवुा भरान माटो आददको 
उत्खनन संकलन िथा ष्टवक्री तनकासी खानीिफि  प्रति क्र्षु्टफट रु ६ र गाँउपातलकाले आइ इ इ 
गरेको नददजतर् पदाथििफि  रु ९ का दरले रकम संकलन गनेले संकतलि रकमको १० प्रतिशि 
रकम पाउने गरी रकम संकलनका लातग प्रकृर्ा अगाडी बढाउने तनणिर् गरेको देन्खतछ । 
अमानिबाट रकम संकलन गरेका केही नगदी रतसदहरु लेखापरीक्षणमा पेश भएिापतन त्र्स्िो 
अमानिबाट रकम संकलनको न्जम्मा कसलाइ ददइएको हो भन्ने कुनै तलन्खि कागजाि 
लेखापरीक्षणमा पेश भएको छैन । त्र्सैगरी कति नगदी रतसदहरु त्र्स्िो संकलन कार्िमा 
ददइएको हो र िी सवै रतसदको आम्दानी प्राप्त भए नभएको सम्बतधी कुनै अतभलेख व्र्वन्स्थि 
नगरेबाट अमानिबाट रकम संकलन कार्ि अगाडी बढाउने प्रकृर्ा पारदशी र र्थािथपरक 
देन्खएन । र्सबाट उठनपुने सवै रकम आम्दानी भए नभएको र्ष्टकन गनि सक्ने अवस्था समेि 
रहेन ।प्राप्त नगदी रतसदमा धेरैजसो बालवुा तनकासी देन्खतछ र सो मा खानी क्षेरको दर 
(गाउँपातलकाले तनणिर् गरेको दर प्रति क्रू्ष्टफट रु.6) लगाइएको छ । र्स सम्बतधमा 
पातलकाले अनगुमन एवम छानष्टवन गरी र्थािथिा पत्ता लगाउन ुजरुरी छ । अमानिबाट रकम 
संकलन सम्बतधमा देन्खएका थप व्र्होरा देहार् बमोन्जम छन । 

 

 

67.1.  अमानिबाट संकलन भएको आम्दानी भनी तिनपाने बगवुा र प्र्टुार नाकामा प्रर्ोग भएका 
अनसुचुी क मा उल्लेख भएअनसुार २१ प्र्ाड नगदी रतसद मार लेखापरीक्षणमा पेश भएको 
छ। नगदी रतसद छपाई र ष्टविरणको न्स्थति लेखापरीक्षणमा पेश हनु नआएकोले अमानिमा 
प्रर्ोग भएका रतसद र असलु भएको रकमको र्थाथििा जानकारी हनु सक्न े अवस्था 
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नदेन्खएकोले र्स सम्बतधमा छानतबन गनुिपने देन्खतछ । 

67.2.  अमानिबाट संकतलि ढुङगा, तगट्टी ,बालवुा रोडा आदद रकममा १३ प्रतिशिले मलु्र् अतभवृष्टर्द् 
कर थप संङ्कलन गरी सम्बन्तधि राजस्व खािामा दान्खला गनुिपनेमा संकलन गरेको नदेन्खएकोले 
लेखापरीक्षणको क्रममा पेश भएका २१ प्र्ाड नगदी रतसदबाट असलु भएको रु १०,७०,३८९ 
मा १३ प्रतिशिले हनुे म ुअ कर रु १३९१५१। असलु गरी दान्खला हनुपुने देन्खएको रु १,३९,१५१.00 

67.3.  तिनपाने नाकाबाट संकलन गरेको रु ४७०४७५। मध्रे् तमति २०७७।०६।२२ मा रु 
१,००,०००। िथा तमति २०७७।०८।२६ रु १,५०,०००। समेि रु २,५०,०००। 
दान्खला गरेको भौचर पेश भएको छ । बाँकी रु २,२०,४७५ । को दान्खला भौचर 
लेखापरीक्षणमा पेश नभएको हुँदा दान्खला गरेको भए भौचर पेश हनुपुने अतर्था उक्त रकम 
असलु हनुपुने रु २,२०,४७५.00 

67.4.  प्र्टुार नाकाबाट संकलन भएको रु ५६,१६० । को दान्खला भौचर लेखापरीक्षणमा पेश 
नभएकोले दान्खला भएको भए भौचर पेश हनुपुने अतर्था असलु हनुपुने रु ५६,१६०.00 

67.5.  प्र्टुार नाकामा प्रर्ोग भएको रतसद नं ५७०१ देन्ख ५७५० सम्मको नगदी रतसदबाट ५१०० 
घनष्टफट रोडा तनकासी गरेको देन्खएकोमा रु ९ का दरले संकलन गनुिपनेमा रु ३ का दरले 
मार संकलन गरी रु ३०,६००। िथा ३४० घनष्टफट बालवुाको रु ६ का दरले संकलन 
(खानी क्षेर) गनुिपनेमा रु ३ का दरले संकलन गरी रु १०२० समेि जम्मा रु.३१,६२०/- 
घटी संङ्कलन गरेको देन्खएको हुँदा उक्त रकममा १३ प्रतिशिले हनुे मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर रु 
४१११ समेि असलु गरी सम्बन्तधि राजस्व खािामा दान्खला हनुपुने रु 

  
३५,7३१.00 

67.6.  बगवुा नाकामा प्रर्ोग भएको रतसद नं.५३०३ देन्ख ५३२२ सम्मको नगदी रतसदबाट २५५० 
घनष्टफट रोडा तनकासी गरेको देन्खएकोमा रु.९ का दरले संकलन गनुिपनेमा रु.३ का दरले 
मार संकलन गरी रु.१५,३०० घटी संकलन गरेको हुँदा उक्त रकममा १३ प्रतिशिले हनुे म ु
अ कर रु.१९८९। समेि रु.१७२८९। असलु गरी सम्बन्तधि राजस्व खािामा दान्खला 
हनुपुने रु 

 

 

 

१७,२८९.00 

67.7.  तिनपाने नाकामा प्रर्ोग भएको रतसद नं ४७११, रतसद नं४८३२ देन्ख ४८३९ सम्म िथा 
रतसद नं ४९७० देन्ख ४९९३ सम्म प्रर्ोग भएका रतसदबाट ढुङ्गा,ग्रावेल,तगट्टी र रोडा संकलन 
गदाि रु ९ का दरले संकलन गनुिपनेमा रु ३ का दरले संकलन गरी २४५० घन ष्टफटको रु 
१४७०० । घटी संकलन गरेको हुँदा उक्त रकममा १३ प्रतिशिले हनुे रु १९११। समेि 
१६६११। असलु गरी सम्बन्तधि राजस्व खािामा दान्खला हनुपुने रु १६६११.00 

68.  राजश्व दान्खला - आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०76 को दफा 28(1) 
बमोन्जम न्जम्मेवार व्र्न्क्तले आफ्नो न्जम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही ददन वा त्र्सको 
भोतलपल्ट र्थास्थानमा दान्खला गरी से्रस्िा खडा गरी राख्नपुने व्र्वस्था छ। साथै सोही  ऐनको 
दफा 28(2) मा अफ्नो न्जम्मामा आएको नगदी सोही ददन वा त्र्सको भोतलपल्ट र्थास्थानमा 
दान्खला नगरेको देन्खन आएमा सम्वन्तधि िालकु कार्ािलर्ले १० ददनसम्म ष्टढला गरेको भए 
दान्खला गनि बाँकी रकम र सो रकमको १० प्रतिशिले जररवाना गरी सो समेि दान्खला गनि 
लगाउने र सोभतदा बढी ष्टढला गरेको भए १० प्रतिशिका दरले जररवाना गरी दान्खला गनि 
लगाइि कसरुको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोन्जम तबभागीर् कारवाही समेि गनि गराउन 
सक्ने व्र्वस्था छ । कार्ािलर् अतिगिि ७ वटा वडा कार्ािलर्ले प्राप्त गरेको राजश्व रकम  
ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार िोष्टकएको अवतधतभर दान्खला गरेको छैन । र्सरी ष्टढला 
हनुेगरी राजश्व रकम बैक दान्खला भएको अवतधको गणना गरी गाउँपातलकाबाट छानष्टवन गरी 
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जररवाना रकम असलु गनुिपने देन्खतछ । वडा कार्ािलर्हरुले प्राप्त गरेको आतिररक राजश्व 
रकम र बैकमा दान्खला गरेको ष्टववरण तनम्नानसुार छनाः 

 
 

वडा नम्वर रतसद ष्टववरण दान्खला तमति दान्खला रकम 

१ 

ष्टवतभन्न नम्वरका ७ प्र्ाड 

२०७६।०८।१९ ५३००० 

२०७६।११।११ ३७००० 
२०७७।०३।२२ १६८८२ 

२ र ४ 
ष्टवतभन्न नम्वरका १३ प्र्ाड 

२०७६।०९।१३ ४९७१२ 

२०७६।०९।१३ ४३८५५ 
२०७७।०३।२९ ४९८२८ 

३ 
ष्टवतभन्न नम्वरका ६ प्र्ाड 

२०७६।०९।१८ ३०००० 

२०७६।११।२८ ३०००० 
२०७७।०३।३० १५७०० 

५ 
ष्टवतभन्न नम्वरका ६ प्र्ाड 

२०७६।१०।०९ 

२०७७।०१।२६ 

२०७७।०३।३० 

२०८७१ 

१२००० 

१४५०० 

६ र ७ 
ष्टवतभन्न नम्वरका ६ प्र्ाड 

२०७७।०३।२८ २०२२४ 

२०७७।०३।२८ ३०२६६ 
कृष्टर् शाखा ष्टवतभन्न नम्वरका २ प्र्ाड २०७६।१०।२८ २५४०० 

 

 

२०७६।१०।१४ २९००० 

२०७६।१०।२८ देन्ख 
२०७७।०३।२३ सम्म 

३८२०० 

 जम्मा  ५,४४,३१४ । 

 

69.  दान्खला भौचर पेश नगरेको - कृष्टर् शाखाबाट र.नं.1451 देन्ख र.नं.1500 सम्मको रसीद 
प्र्ाडबाट उठेको रु.58,900/- मध्रे् तमति 2076/10/14 बाट रु.29,000/- र 
2076/10/28 बाट रु.25,400/- गरी रु.54,400/- दान्खला भएको भौचर पेश भएको 
छ । बाँकी रु.4500/- को दान्खला भौचर पेश नभएको हुँदा दान्खला भएको भए भौचर पेश 
हनुपुने अतर्था असलु हनुपुने रु. --- 4,500.00 

70.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभूि गराउन एवम ् सामूदाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा 
सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । 
र्स कार्िक्रम अतिगिि पातलकामा एक जना रोजगार संर्ोजकलाई मातसक रु ३५,९९०। का 
दरले चाडपवि िथा पोशाक खचि समेि रु ४,७७,८७०। र मसलतद खचि रु ५०,०००। गरी 
वाष्टर्िक रु५,२७,८७०। खचि भएिापतन अतर् कुनै पतन कार्िक्रम सञ्चालन  भएको छैन। 
िोष्टकएको कार्िक्रम संचालन नै नगरी संर्ोजक मार तनर्नु्क्त गरी खचि गनुि उपलन्व्धमूलक 
देन्खएन । 
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71.  तबल भरपाई पेश नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्ामावली २०६४ को तनर्म ३६ को उपतनर्म 
३ अनसुार खचि गदाि खचिको ष्टवल भपािइ सष्टहि लेखा राख्नपुने िथा तनर्म ३६ को उपतनर्म ८ 
मा कुनै रकमको भकु्तानी दददाँ रीि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुिपने व्र्वस्था छ ।िर पातलकाले  
देहार्बमोन्जमका भौचर र तमतिमा खचि रकम भकु्तानी गरेकोमा तबल भरपाई पेश नभएको रु  

भौ नं । तमति कमिचारीको नाम खचि शीर्िक भकु्तानी रकम कैष्टफर्ि 

६१७।२०७७।३।२७ श्री रमेश घले ष्टवष्टवध िथा ममिि १,७९,८०० पातलका चालँ ुशीर्िकबाट 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,79,800.00 

 सामान्जक सरुक्षािफि   
72.  सामान्जक सरुक्षािफि  – सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको 

नाम दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण 
गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने, प्रत्रे्क बर्ि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको 
संखर्ा र्ष्टकन गनुिपने, भत्ता ष्टविरण गदाि बैंक माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने, सामान्जक सरुक्षा 
कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि सूचना 
प्रणालीमा प्रष्टविी गरर अधावतद्यक गने न्जम्मेवारी सामान्जक सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउन े
सम्वन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ । िर पातलकामा MIS प्रणाली अवलम्बन 
नगरीएको र प्रथम दोस्रो चौमातसकको भत्ता ष्टविरण गदाि सेवाग्राहीको भरपाई अनसुार ष्टविरण 
गररएको छ ।िेस्रो चौमातसकमा बैक माफि ि भत्ता ष्टविरण गरीएको भनेिापतन लेखापरीक्षणको 
क्रममा िेस्रो चौमातसकको भत्ता ष्टविरणको प्रमाण प्राप्त भएन । जसका कारण    सामान्जक 
सरुक्षाको ष्टववरण एष्टकन गनि सष्टकएन ।  
पातलका कार्ािलर्लर्ले पेश गरेको सामान्जक सरुक्षा ष्टविरण तनकासा र खचि 

चौमातसक तनकासा खचि ष्टफिाि 
प्रथम १,०९,३३,६०० १,०७,९९,२०० १,३४,४०० 

दोस्रो १,०३,००,००० १,०७,६२,६०० १,२४,६०० 

िेस्रो १,१५,५०,००० १,०३,९२,००० ५,७०,८०० 

दोस्रो चौमातसक माग भतदा कम तनकासा तलई नपगु रकम रु ५,८७,२०० पातलका 
कोर्बाट खचि लेखेको र सोही रकम बराबर िेस्रो चौमातसकबाट पातलका कार्ािलर्लाई सो भ 
गरेको देन्खतछ । र्सरी तनकासा खचिका आधारमा बैकले रु ८,२९,८०० ष्टफिाि गनिपने 
देन्खएपतन बैकबाट रु ८,१७,८०० मार ष्टफिाि भएको से्रस्िाबाट देन्खदा नपगु रकम असलु 
गनि'पने रु. --- 

 

१२,०००.00 
 ष्टवपद् व्र्वस्थापन  

73.  सतमति गठन- ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको 
स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा 
िोष्टकएबमोन्जमको सतमति गठन गरेको/सतमति गठन नगरी सर्ोजक मार िोकेको र कुनै पतन 
बैठक नबसेको ष्टवपद व्र्वस्थापन सम्बतधी कुनै पतन कार्ि गरेको पाइएन । ऐनमा 
िोष्टकएबमोन्जम सतमति गठन गरी िोष्टकएको काम, कििव्र् र अतधकारमा सष्टक्रर् बनाउन ुपदिछ 
। 

 

74.  कार्ि र्ोजना - ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा 
ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् 
ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा पररर्द्/कार्िकारी/प्रदेश ष्टवपद् 
व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनुे 
गरी स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुिमा गरी कार्ाितवर्न गने, बजेट ष्टवतनर्ोजन गनि 
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लगाउने, सबै पक्षको समतवर् र संलग्न गराउने, ष्टवपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि सतमति गठन 
गने, प्रभाष्टवि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोन्जम कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन 
गने, ष्टवपद् सूचना प्रणाली ष्टवकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, ष्टवपद् घरपररवारको 
पष्टहचान गने, कमिचारी क्षमिा अतभवृष्टर्द्को व्र्वस्था र कार्िक्रम सष्टहिको कार्िर्ोजना िर्ारी 
गरी लागू गने/गराउने सम्बतधी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोष्टकएका 
कार्िहरू गरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुि/गराउन ुपदिछ ।  

75.  ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर् – ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
२३(१४) मा ष्टवपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर् रहने र 
कोर्मा रहने रकम िथा कोर्को सञ् चालन सम्बतधी व्र्वस्था सम्बन्तधि स्थानीर् िहले बनाएको 
तनर्ममा िोष्टकएबमोन्जम हनुे व्र्वस्था छ । पातलकाले ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर् खडा नगरी  
गा.पा. चाल ु न्शर्िकको आकन्स्मक कोर्मा रु १७,००,०००। बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी रु 
८,००,०००। खचि गरेको छ।  

 

76.  वाष्टर्िक प्रतिवेदन – ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक वर्िमा गरेको कामको ष्टववरण सष्टहिको 
वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी न्जल्ला ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश ष्टवपद् व्र्वस्थापन 
कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको ष्टववरण सष्टहिको वाष्टर्िक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बन्तधि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना 
हनुपुदिछ । 

 

77. क कोरोना रोकथाम िथा तनर्तरणमा खचिाः र्स गाउँपातलकामा कोरोना रोकथाम िथा तनर्तरणमा 
देहार्बमोन्जम जम्मा रु ३५,०६,९७९।00 खचि भएको छ । 
तस.न. खचि न्शर्िक रकम 
१ राहि ष्टविरण २३,६५,५११। 
२ क्र्ारेन्तटन होन्ल्डङ सेतटर तनमािण व्र्वस्थापन २,५०,०००। 
३ जनशन्क्त पररचालन 4,२५,०००। 
४ सामाग्री खरीद ३,८८,४६८। 
५ अतर् खचि ७८,०००। 
 जम्मा  ३५,०६,९७९। 

सो सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्बमोन्जम छ । 

 

 

 

 

77.1.   आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६को उपतनर्म ३ अनसुार खचि गदाि 
खचिको तबल भरपाई सष्टहि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कोतभड १९ को समर्मा उपत्र्कमा 
आपिमा परेकालाई पातलका तभर घर फकािउन गाडी प्रर्ोग गरीएकोमा श्री देवेतर न्घतमरेलाई 
ढुवानी गरेवापि रु.२८०००। भकु्तानी भएको भरपाई  पेश नभएको रु 

२८,०००.00 

78.  पेश्की बाकँी - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७4 मा पेश्की ददने र फर्छ्यौट 
गने सम्बतधी व्र्वस्था छ ।आतथिक वर्िको अतत्र्सम्म पतन देहार्बमोन्जमका भौचर र तमतिमा 
तलएको पेश्की फर्छ्यौट नभएकोले तनर्मानसुार फर्छ्यौट हनुपुने रु. --- 

भौ.नै. र तमति पेश्की तलन ेकमिचारी ।उपभोक्ता सतमति पेश्की रकम कैष्टफर्ि 
 गाउँपातलका चालिुफि    
460-२०७७।१।२९ बरु्द् ष्टवहार तनमािण माझखण्ड  २,००,००० उ स पेश्की 
523-२०७७।३।१ खैरेनी धन डाँडा आश्राङ मोटरबाटो उ स २,००,००० उ स पेश्की 
597-२०७७।३।२४ श्री आश्राङ ष्टवपद व्र्वस्थापन सतमति ३,००,००० उ स पेश्की 
621-२०७७।३।२८ श्री ररन्चङ द नेशन एन्ज चचि उपभोक्ता 

सतमति 
५,००,००० उ स पेश्की  

 

 

 

 

 

24743008.00 
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639-२०७७।३।२४ वडा नं ४ वडा कार्ािलर् जाने बाटो 
उपभोक्ता सतमति 

२,००,००० उ स पेश्की 

644-२०७७।३।२४ श्री ष्टटच फर नेपाल  १३,८०,००० संस्थागि पेश्की 
 संघ सशिि चालिुफि    
243-2077/3/24 कातलदेवी माध्र्तमक ष्टवद्यालर् प्रू्टार 26,00,000 संस्थागि पेश्की 
 गाउँपातलका पूजँीगििफि    
१५-२०७६।७।८ एडभान्स तनिायण सेवा १०,००,०००।– तन.व्र्.पेश्की 
१६-२०७६।७।८ सारा तनिायण सेवा ४,००,०००।– तन.व्र्.पेश्की 
२०-२०७६।७।८ खेलकूद िैदान िियत उपभोक्ता समितत २,००,०००।– उ.स..पेश्की 
१०७-२०७७।१।२९ प्यूटार गुम्बा तनिायण उपभोक्ता समितत २,००,०००।– उ.स..पेश्की 
१०८-२०७७।१।२९ ईकुडोल गुम्बा तनिायण उपभोक्ता 

समितत 

३,००,०००।– उ.स..पेश्की 

२३५-२०७७।३।२४ आस्राङ ववपत व्यवस्थापन उपभोक्ता 
समितत 

४,००,०००।– उ.स..पेश्की 

२८७-२०७७।३।२४ ठे.कववन्र÷वप.एि.जे.भी. ६१,००,०००।– तन.व्र्.पेश्की 
२५३-२०७७।३।२७ दक्षिण लमलतपुर ग्रािीण बब.सहकारी सं. ५,००,०००।– संस्थागि पेश्की 
 प्रदेश समपरुक अनदुानिफि    

२९०-२०७७।३।३१ अग्नी इनकपोरेटेड प्रा.मल. ९,३३,००८।– संस्थागि पेश्की 

२९४-२०७७।३।३१ खैरेनी घनडाँडा आश्राङ्घ िोटरबाटो 
उ.स. 

२,००,०००।– 
 

उ.स..पेश्की 

 संघ शसता पुुँजिगततर्ा    

7-२०७७।३।२७ खमुी खोला तगम्दीमा िसपलु तनमािण 
उपभोक्ता सतमति 

6,००,०००।– उ.स..पेश्की 

 न्जल्ला समतवर् सतमतिबाट प्राप्त अनदुान   

२-२०७६।११।२५ 
ठे.कववन्र÷वप.एि.जे.भी. ७५,००,०००।– तन.व्र्.पेश्की 

५-२०७७।३।२५ 
स्टो.कक=श्री तुलसी भट्टराई १०,३०,०००।– कमिचारी पेश्की 

 जम्िा  24743008.00  

79.  सरकारी िथा साविजतनक जग्गा संरक्षण, उपर्ोग िथा हक हस्िातिरण - स्थानीर् सरकार 
सञ् चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको 
सरकारी सामदुाष्टर्क िथा साविजतनक सम्पन्त्तको रेखदेख, ममिि सम्भार र संरक्षण गनुिपने 
व्र्वस्था छ ।र्स सम्वतधमा तनम्नानसुार देन्खएको छ: 

 

79.1.  पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको साविजतनक सम्पन्त्तको ममिि सम्भार एवं संरक्षण गरेको/अतभलेख 
राखेको पाइएन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सम्पन्त्तको रेखदेख ममिि सम्भार एवं संरक्षण 
गनुि/गराउन/ुअतभलेख राख न ुपदिछ । 

 

79.2.  स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा 
उपलब्ध गराउने कार्िनीति, २०७१, वन क्षेरको जग्गा प्रर्ोगको सतदभिमा प्रचतलि वन काननु 
अनसुार राष्टिर् प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाको लातग नेपाल सरकारको तनणिर् र स्थानीर् िहले 
तनजी जग्गा प्रातप्त गनुिपरेमा जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ अनसुार स्थानीर् िहले सरकारी जग्गा 
संरक्षण, सरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा तलने, वन क्षेरको जग्गा प्रर्ोग गने िथा तनजी जग्गा 
प्रातप्त गने व्र्वस्था छ । उपर्ुिक्त काननुी व्र्वस्था बाहेक अतर् प्रकृर्ाबाट गररने सरकारी 
सम्पन्त्तको हक हस्िातिरण बेचष्टवखन, ष्टविरण र उपर्ोग जस्िा तनणिर् कार्ि प्रचतलि काननु 
ष्टवपररि हनुे र उल्लेन्खि प्रकृर्ा बेगरको तनणिर् कार्ाितवर्न नगने व्र्वस्था छ । र्स 
सम्बतधमा पातलकाले कुनै अतभलेख राखेको पाइएन । 
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80.  अनगुमन िथा सम्परीक्षण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू 
फर्छ्यौट गने व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
गराउने काम कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । पातलकाको गि आतथिक 
बर्ि सम्मको बेरुज ु बाकँी रु ८ करोड ३९ लाख ४९ हजार रहेको छ । लेखापरीक्षणको 
क्रममा र्स वर्ि पातलकाबाट सम्परीक्षणका लातग अनरुोध भई नआएकोले सम्परीक्षण गरीएको 
छैन।  
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