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महालेखापरीक्षकको कार्ावलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृवि (Vision)  
 

जनवहिकालातग जवाफदेवहिा, पारदन्शविा र तनष्ठा प्रवर्द्वन गने ववश्वसनीर् संस्था हनु 
प्रर्त्नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

सरोकारवालालाई साववजतनक कोर्को दक्षिापूणव उपर्ोग सम्बतधमा आश्वस्ि पानव स्वितर 
एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसावर्किा (Professionalism) 

पारदन्शविा (Transparency) 

जवाफदेवहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ावलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: २०८ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

ववहादी गाउँपातलका, 
गाउँ कार्वपातलकाको कार्ावलर्, 
पववि । 

 

ववर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संववधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथवक वर्व 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 आचार्व) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संववधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ावलर्को लेखापरीक्षण 
तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्वदक्षिा, प्रभावकाररिा 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 गनव सक्न े व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोन्जम स्थानीर् 
िहको 2076।77 को आतथवक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संववधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, ववत्तीर् 
लेखापरीक्षण मागवदशवन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वावर्वक लेखापरीक्षण र्ोजना र 
तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ववत्तीर् वववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको 
पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुवमा एवं कार्वक्रम कार्ावतवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साववजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेवहिा एवं 
सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुव रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको 
ववश्लरे्ण गरी ववत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्वनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथवक वर्व २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रर्ाका ववर्र्हरु तमलान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सवहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ावतवर्नबाट स्थानीर् िहमा 
रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी ववकास तनमावण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्वर्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनव सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको 
छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्वसम्पादनमा जवाफदेवहिा र पारदन्शविा प्रबर्द्वन हनु ेववश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षपेण र्थाथवपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ावि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन 
कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचव पश्चाि बजेट िथा कार्वक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वर्ावतिमा बढी खचव गरेको, खररद कानून 
ववपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचव गरेको, बचि अनदुान वफिाव नगरेको, वविरणमखुी खचवको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका 
छन ्। त्र्सैगरी ववकास तनमावणिफव  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जवटल प्रकृतिका कार्वहरु समेि 
उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोवकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो ववकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्वक्रम िजुवमा नगरेको, दीघवकालीन 
ववकासको खाका िजुवमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफव  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमवचारी तनर्नु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा 
आर्ोगको परामशव नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, 
कार्वक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक वहसाब वववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण 
कमजोर रहेको छ । साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्वक्षेर, 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कार्वववतध िजुवमा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका 
व्र्होराहरु सधुार गरी गि ववगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन । 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्वस्थलमा नै उपन्स्थि भइव लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सवहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ावतवर्नबाट स्थानीर् िहको ववत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवावधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ावउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमवचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स 
कार्ावलर्का कमवचारीहरु सबैलाइव धतर्वाद ज्ञापन गदवछु ।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाव, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको कार्ावलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखर्ााः २०७८/७९   च.नं.: १३५ तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                            
श्री अध्र्क्षज्रू्,  

ववहादी गाउँपातलका, 
पववि ।                                      ववर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

कैवफर्ि सवहिको रार् 

हामीले ववहादी गाउँपातलकाको आतथवक वर्व २०७६।७७ को ववत्तीर् वववरण र त्र्ससगँ सम्बन्तधि आर् व्र्र् वववरण िथा लेखा वटप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैवफर्ि सवहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ववर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथवक वर्व २०७६।७७ को ववत्तीर् वववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्- व्र्र् वववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि 
कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सवह िथा र्थाथव अवस्था न्चरण गदवछ ।  
कैवफर्ि सवहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साववजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी ववत्तीर् वववरण िर्ार गरेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड १७ लाख ९६ हजार बेरुज ु देन्खएको छ । सोमध्र्े असलु गनुवपने रु.8 लाख २0 हजार, प्रमाण कागजाि पेश 
गनुवपने रु.८३ लाख ८३ हजार, तनर्तमि गनुवपने रु.२३ लाख २३ हजार र पेस्की बाँकी रु.२ लाख 70 हजार रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका सम्बतधमा तमति २077।१२।०१ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिवक्रर्ा सवहिका 
प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २५ (पन्चचस)  र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचवको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पसे्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दावर्त्व र्वकन हनुे कुनै 
जानकारी खुलाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्व नेपालको संववधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ावलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, 

मागवदशवन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ववत्तीर् वववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसंग हामी स्वितर छौं । 
त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संवहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने 
आधारका लातग पर्ावि र उपर्कु्त छन ्भन्ने कुरामा कार्ावलर् ववश्वस्ि छ ।   
ववत्तीर् वववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथवक कार्वववतध िथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम सही र र्थाथव हनुे 
गरी ववत्तीर् वववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ववत्तीर् वववरण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रवहि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क 
आतिररक तनर्तरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्वकाररणी, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको 
ववत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ववत्तीर् वववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ववत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आकँडारवहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् 
सवहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुव लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ावलर्ले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागवदशवन िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने 
तनन्श्चििा भने हदैुन । ववत्तीर् वववरणका उपर्ोगकिावले सामातर्िर्ा गने आतथवक तनणवर्मा नै फरक पानव सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे 
ववशेर् वा जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ । 

(इतर प्रसाद आचार्व) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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पररचर्ाः स्थानीर् नेितृ्वको ववकास गदै स्थानीर् शासन पद्घतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ववधावर्की, कार्वकारीणी र तर्ार्ीक 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गनव र स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले 
संचालन गने हरेक कार्वमा सहकाररिा, सहअन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रववर्द्न गनुव र स्थानीर् सरकारका हरेक काममा जनसहभातगिा, 
उत्तरदावर्त्व, पारदन्शविा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई लाभको वविरणमा सलुभ र गणुस्िररर् सेवा प्रदान गनुव गाउँपातलकाको उद्देश्र् 
रहेको छ । र्ो ववहादी गाउँपातलका अतिगवि ६ वडा, ३४ सभा सदस्र् ४४.८ वगव वक.तम.क्षेरफल, १३४०३ जनसंखर्ा र गण्डकी 
प्रदेशमा अवन्स्थि छ । 

 आर् िफव   व्र्र् िफव  

तस.नं. वववरण रकम तस.नं. वववरण रकम 

1 गि बर्वको न्जम्मेवारी  1 चाल ुखचव 185571502.5 

 क) नगद 
 2 पुजँीगि खचव 50618101.09 

 ख) बैंक 18750838.6 3 ववत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी 0 

2 राजश्व आतिररक आर् 
  क) ऋण भकु्तानी 0 

 क) आतिररक राजश्व 5219509.15 4 लगानी  0 

 ख) राजश्व बाडँफाँड 32909473.36 5 धरौटी वफिाव 1716000 

 ग) अतर् आर्  6 कोर् खचव  

3 ववत्तीर् हस्िातरण  7 बेरुजू दान्खला 0 

 क) ववत्तीर् समानीकरण अनदुान 71800000 8 मौज्दाि 
 

 ख) शशिव अनदुान 140972250.88  क) नगद मौज्दाि 0 

4 प्रदेश सरकारबाट प्राि अनदुान   ख) बैंक मौज्दाि 0 

 क) ववत्तीर् समानीकरण अनदुान 12111000  धरौटी मौज्दाि बाकँी 1282287.67 

 ख) शशिव अनदुान 0  संन्चि कोर् बाँकी 59773468.39 

5 ववर्र्गि तनकार्बाट प्राि अनदुान 14200000    

6 धरौटी आर् 2998287.67    

7 लगानीको सावँा वफिाव 0    

8 अतर् ववववध आर् 0    

 जम्मा 298961359.7   298961359.7 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 असलुीाः लेखापरीक्षणको क्रममा रु.49371.07 र प्रारन्म्भक प्रतिवेदन जारी भए पश्चाि प्रतिवक्रर्ाबाट 
रु.४३६९६ असलु भई सम्वन्तधि राजस्व खािामा दान्खला भएको छ ।  

 

1.  ववत्तीर् वववरण–स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्वको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्वको असार मसातिसम्मको अवतधलाई 
आतथवक वर्व कार्म गरी आर् र व्र्वर्को वहसाव राख्नपुदवछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथवक कार्व प्रणलीको व्र्वस्थापन गनुवपदवछ । र्स 
सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्जम छन ्. 

• स्थानीर् िहले संन्चि कोर्मा गि ववगिको बाँकी र्स वर्व प्राि रकम, संन्चि कोर्वाट भएको खचव 
िथा खचव नभइ वाँकी रहेको रकम स्पि देन्खने गरी खािा राखेको छैन भने स्थानीर् सरकारको 
कोर्को प्राति र भकु्तानीको एकीकृि वावर्वक प्रतिवेदन (NPSAS अनरुूप) म=ले=प=फा= नं= २७२ ले 
समेि आर् व्र्र्को र्थाथव न्चरण गनव सकेको छैन । 

• स्थानीर् िहले खािा अनसुारको बैंक समार्ोजन वहसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् 
िहको असार मसातिको बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दािमा फरक देन्खएको छ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधावरण गरे 
बमोन्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचव शीर्वक सम्बतधी व्र्वस्था अवलम्बन गनुवपने िथा 
तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था 
गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based 
ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

• एवककृि आतथवक संकेि वतगवकरण िथा व्र्ाखर्ा २०७४ अनसुार चालू र पुजँीगि न्शर्वकमा रकम 
ववतनर्ोजन गरी खचव गनुवपनेमा कतिपर् कार्वक्रम चालवुाट गनुवपनेमा पुजँीगि न्शर्वक र पुजँीगि  
न्शर्वकवाट गनुवपनेमा चाल ु न्शर्वकवाट खचव भएकोले उक्त व्र्ाखर्ा अनसुार बजेट िर्ार िथा 
कार्ावतवर्न भएको छैन । अिाः खचव न्शर्वकले र्थाथव न्शर्वकगि खचव रकमको वववरण ददन सक्न े
अवस्था रहेन ।  

• स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एक रुपिा र शरु्द्िा कार्म गनव 
महालेखातनर्तरक कार्ावलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली (सरु) को 
प्रर्ोग गरेिापतन र्सवाट प्राि ववन्त्तर् प्रतिवेदन (म=ले=प=फा= नं= २७२) मा वैंक मौज्दाि 
रु.63075274.73 देन्खएको िर वास्िववक वैंक मौज्दाि रु.61055756.06 भएको भतन 
प्रमान्णि वववरण पेश भएकोले र्सवाट प्राि वववरणले र्थाथव ववन्त्तर् प्रतिवेदन ददने अवस्था छैन । 

त्र्सैले िोके बमोन्जमका ववत्तीर् वववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िववक 
न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुवपदवछ । 

 

2.  बैक वहसाब तमलान नगरेको– स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ावलर्को तसफाररसमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँचामा राख नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा से्रस्िा 
र बैक खािाको वहसाब तमलान ववबरण (म=ले=प=फा= नं= २७३) िर्ार गनुवपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन 
गरेको देहार् बमोन्जमको खािाको बैंक वहसाब तमलान वववरण िर्ार नगरेको कारण तनम्नानसुार फरक 
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पनव गएको देन्खतछ । आतथवक वर्वको अतत्र्मा ठुलो रकम खचव गरेको कारण असार पतछ रु.55 
हजार चेक रकम सावटएको कारण असार मवहनाको वैंक मौज्दािसँग फरक परेको देन्खतछ। अिाः 
मातसक बैंक वहसाब तमलान वववरण िर्ार गरी से्रस्िा अद्यावतधक गनुवपदवछ । 

 खािाको नाम चाल ुखचव खािा पुजँीगि खचव खािा जम्मा 
२०७७ असार मसाति सम्मको बाकँी 
रकम 185571502.51 

50618101.09 236189603.6 

२०७७ असार मसाति पतछ थप 
भएको रकम ० 

  
०. 

२०७७ असार पतछ सावटएका 
चेकको कुल रकम 55245.0 0 55245.0 

वफिाव रकम 

संघीर् संन्चि 
कोर्मा 3982723.62 5449583.58 9432307.2 

स्थानीर् संन्चि 
कोर्मा 4475832.33 15214465.15 19690297.48 

वास्िववक मौज्दाि ०. ०. ०.  

 

3.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक 
तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लागू गनुवपनेमा लागू गरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् 
व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्जम रहेका छन ।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 

िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुवपनेमा सो गरेको पाईएन ।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथवक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोन्जम 

ढाँचामा वावर्वक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

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

• कार्ावलर्को शे्रष्िा र वैक ववचको वहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक वहसाव तमलान 
वववरण िर्ार नगरेको कारण वहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा र्वकन गनव सवकएन । 

• राजस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैवकङ्ग प्रणाली माफव ि गने 
गरेको देन्खएन । स्थानीर् राजस्व व्र्वस्थापन प्रणाली प्रर्ोगमा आएिापतन पूणव रुपमा 
कार्ावतवर्नमा आउन सकेको छैन । 

• गाउँपातलकाले र्स वर्व रु.3740000.0 राजश्व अनमुान गरेकोमा रु.5219509.15 प्राि 
गरेको छ । राजश्व अनमुान गदाव प्रभावकारी िररकाले वववरणमा अधाररि भई अनमुान गरी सोही 
अनसुार राजश्व उठाउन पातलकाले पहल गनुव पने देन्खतछ ।  

• अतिर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन खचव संरचना 
िर्ार गनुव पनेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खचवको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
अतधकार क्षेरतभरका ववर्र्मा स्थानीर्स्िरको ववकासका लातग आवतधक, वावर्वक, रणनीतिगि ववर्र्, 
क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघवकालीन ववकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ावतवर्नमा ल्र्ाएको पाइएन 
। 

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

• ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ावतवर्न गने सतदभवमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण गने 
र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोवक मलु्र्ाङ्कन गने कार्व भएको देन्खएन । 

• पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि वववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अध्र्ावतधक नगरी केही 
सामान वडा कार्ावलर् िथा ववतभन्न संघ संस्थालाई वविरण गरेको पाइर्ो भने वडालाई आवश्र्क 
पने अतधकांश सामान वडाले नै खररद गने र न्जतसी पतन वडाले नै बाँध्ने गरेकोले गाउँपातलकाको 
मलु न्जतसी खािामा उक्त सामान चढाएको देन्खएन । 

• वडा कार्ावलर्मा रहेका न्जतसी सामान सवहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

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

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद ववल भरपाईहरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर रान्ख कार्ावलर् प्रमखुले िोकेको कमवचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप 
समिे लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुवपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोन्जम आतथवक वर्व शरुु हनुभुतदा पतर 
ददन अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमावण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अतर् 
महशलुको स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा वढला गरी िोकेको देन्खर्ो। 

• ठेक्काहरुको ववस्ििृ वववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतजेतसी खािा राखेको 
पाईएन। 

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

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

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमोन्जम स्थानीर् िहले भू-जोन्खम 
संवेदनशीलिाका आधारमा जग्गाको उपर्ोग सम्बतधीमा मापदण्ड िोक्न ुपने र त्र्स्िो मापदण्डको 
अधीनमा रही िोकेको क्षेरमा मार भवन तनमावण गनव स्वीकृति ददन सक्न ेव्र्वस्था भएकोमा र्स 
स्थानीर्िहले जग्गाको उपर्ोग सम्बतधी मापदण्ड बनाई लागू गरेको देन्खएन। 

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

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

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िववक लाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्वसम्पादन लगार्िका ववर्र्मा स्पि गरी सरोकारवाला सवहिको साववजतनक सनुवुाई 
र साववजतनक परीक्षणलाई अतनवार्व गनुव गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

• वािावरणको संरक्षणको एवककृि ददघवकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका 
स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पवहचान एबं कार्वर्ोजना िर्ार गरेको 
पाईएन ।  
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• सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनर्मावली,२०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि 
सेवाहरुको कार्ावतवर्न न्स्थिी अनगुमन गनव अनगुमन संर्तर िर् गरेको पाइएन । 

• र्स वर्व पातलकाले कन्तटतजेतसीवाट रु.1625455.45 खचव गरेकोमा र्ोजनागि कन्तटतजेतसीको 
खािा राखेको छैन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049दफा ५(क) वमोन्जम कमवचारीहरुको कार्व वववरण वनाई लागू गरेको 
पाईएन । 

• पातलकाको ववकास तनमावण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राववतधकिफव  26 र 
प्रशासतनकिफव  16 समेि 42 कमवचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: 12 र 11 समेि  
23 पदपूिी भएकोले कार्वलर् सञ्चालनमा कमवचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकार 
क्षेर तभरका ववर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्वववतध र मापदण्ड  
बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले हालसम्म 11 ऐन, 10 तनर्मावली, १8 कार्वववतध र 4 तनदेन्शका 4 
नम्सव तनमावण गरी कार्ावतर्नमा ल्र्ाएको छ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा रकमातिर गने अतधकार कार्वपातलकालाई भएकोमा 
वडाले आफ्नो वजेट तभरको कार्वक्रमको रकमातिर गरी आफै खचव गरी एकमिु रुपमा 
कार्वपातलकावाट अनमुोदन भएको छ । वडावाट हनुे रकमातिर िथा कार्वक्रम संसोधनलाई 
तनर्तरण गनुवपदवछ ।  

• साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ उपतनर्म (११) मा तनमावणकार्व सम्पन्न 
गररसकेपतछ भौतिक संरचनाहरुको वववरण खलुाई अतभलेख राख न ुपने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले 
ववगि वर्व देन्ख भएको कार्वको लगि नराखेको कारण एकै र्ोजनालाई एक भतदा वढी वर्वमा 
ववतनर्ोजन हनु सक्ने देन्खएको,  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनसुार कामलाई व्र्वन्स्थि गनव लेखा 
सतमति, सशुासन सतमति लगार्िका सतमति िथा ववशेर् सतमति गठन गनव सक्ने उल्लेख भएकोमा 
गठन नभएको कारण संस्थागि सशुासनको न्स्थतिको वारेमा मलु्र्ांकन गनव सक्ने न्स्थति नभएको,  

• सूचना अतधकारीको काम, किवव्र् र न्जम्मेवारी सम्वतधी तनदेन्शका, २०७३ को दफा २५ मा 
सूचनाको माग, सो अनरुुप सूचना प्रबाहको अवस्था वा सूचना ददन इतकार गरेको अतभलेख राख्नपुने 
जसमा सूचना माग गनेको वववरण िथा सूचनाको संन्क्षि तबबरण राख नपुने उल्लेख भएकोमा सूचना 
माग र प्रवाहको अतभलेख व्र्बस्थापन नगरेको, 

• सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सञ् चालन कार्वववतध, २०७५ को पररचछेद २ दफा ७.१ मा भत्ता 
प्राप् ि गरररहेका लाभग्राहीहरुले आगामी आथीक वर्वमा पतन भत्ता तलन चाहेमा दफा ६ को 
उपदफा १ मा उल्लेन्खि समर्ावतध तभर वडा कार्ावलर्मा दरखास्ि ददनपुने व्र्वस्था भएकोमा सो 
को पालना नभएको,  

• सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सञ् चालन कार्वववतध, २०७५ को पररचछेद ३ को दफा १२.५ मा 
एक आतथवक वर्वको कुनै पतन वकस्िा रकम नबझेुमा वा बैंक माफव ि वविरण भएकामा लगािार 
एक वर्वसम्म खािा तनन्ष्क्रर् भएमा लगि कट्टा गने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ावलर्ले लगि कट्टाको 
वववरण नराखेको साथै बैंकबाट तनन्ष्क्रर् खािाको वववरण माग गरी लगिको अद्यावतधक नगरेको, 
जसवाट तनन्ष्क्रर् भएका लाभग्रावहलाई समेि भत्ता जाने जोन्खम देन्खएको,  

• सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सञ् चालन कार्वववतध, २०७५ को पररचछेद ८ दफा २८ मा सामान्जक 
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सरुक्षा कार्वक्रमको तनर्तमि अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन िथा सपुरीवेक्षण गनव स्थानीर् स्िरको अनगुमन 
िथा सपुरीवेक्षण सतमति गठन गनुवपने व्र्वस्था भएकोमा उक्त सतमति गठन नगरेको, 

• सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सञ् चालन कार्वववतध, २०७५ को पररचछेद ९ (क) मा आगामी 
आतथवक वर्वमा भत्ता प्राप् ि गनेहरुको वववरण सम्बन्तधि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आधारमा 
स्थानीर् सभामा पेश गनुवपछव भत ने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ावलर्ले लाभग्राहीहरुको वववरण सभामा 
पेश नगरेको, 

•  सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सञ् चालन कार्वववतध, २०७५ को पररचछेद ९ घ मा सामान्जक सरुक्षा 
भत्ता प्राप् ि गने लाभग्रावहहरुको नाम नामेतस स्थानीर् िहको वेवसाइटमा राख नपुने व्र्वस्था 
रहेकोमा कार्ावलर्ले उक्त कार्वववतधको पालना नगरेको, 

• सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सञ् चालन कार्वववतध, २०७५ को पररचछेद ९, दफा ३४ मा 
पातलकाले नर्ाँ नाम दिाव, चौमातसक भत्ता वविरण सम्बन्तध वववरण साववजतनक गनुवपने व्र्वस्था 
भएिा पतन कार्ावलर्ले उक्त वववरणहरु साववजतनक गरेको देन्खने गरी प्रमाण नराखेको, 

• सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सञ् चालन कार्वववतध, २०७५ को पररचछेद ९, दफा ३५ मा वडा 
सतमतिले प्रत्रे्क चौमातसकमा कम्िीमा एकपटक सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सम्बतधमा साववजतनक 
सनुवुाई गनुवपने र प्राप् ि गनुासा िथा सझुावहरु सम्वोधन गनुवपने उल्लेख भएकोमा सो को पालना 
नभएको,  

• आतथवक कार्वतबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोन्जम नगद प्राि हनुे रकम दैतनक 
रुपमा दान्खला गनुवपने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनव नसवकने भएमा कार्ावलर् प्रमखुले कारण 
उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दान्खला गनुव पने व्र्वस्था रहेकोमा स्थानीर् िह अतिगविका 
वडाहरुले कतिपर्ले पतर ददन, मवहना ददन र कतिपर्ले २ देन्ख ३ मवहना पतछ मार दान्खला गने 
गरेको, 

• ववपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् ववपद् 
व्र्वस्थापन सतमतिले गरेको कामको वावर्वक प्रतिवेदन न्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश 
ववपद् व्र्वस्थापन कार्वकारी सतमति समक्ष पेस गनुवपने व्र्वस्था रहेकोमा प्रतिवेदन िर्ार गरी 
सम्बन्तधि सतमतिमा पेस गरेको नदेन्खएको, 

• वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा स्थानीर् िहले तनर्मावलीको अनसूुची वमोन्जम 
सडकहरु तनमावण, १०० तम. सम्मको पलु, तलफ्ट तसँचाइ, सडक स्िरोन्निी लगार्िका कार्वमा 
वािावरणीर् अध्र्र्न गनुवपने र नगरेमा दफा ३५ वमोन्जम रु. ५ लाख सम्म जररवाना हनुे 
व्र्वस्था भएकोमा स्थानीर् िह आफैले पालना नगरेको िथा गराएको अतभलेख नराखेको,  

• स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा स्थानीर् िहले साववजतनक सम्पन्त्तको 
संरक्षण गनुवपने उल्लेख भएकोमा सो को अतभलेख नराखेको,  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका ववर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रवह तनर्म तनदेन्शका, कार्वववतध र 
मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले हालसम्म 5 ऐन, 4 तनर्मावली, 10 कार्वववतध र  
3 नम्सव समिे 22 काननु एवं कार्वववतध तनमावण गरी कार्ावतर्नमा ल्र्ाएको छ । 

िसथव पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ववश्वसतनर् बनाई सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउने िफव  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  
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4.  र्ोजना र कार्ावतवर्न – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् िहले 
र्ोजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमवककरण गनुव 
पने व्र्वस्था छ। साथै र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघवकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूची समेि 
िर्ार गरी कार्ावतवर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ। कार्ावलर्ले र्ोजना छनौट गदाव ऐनमा भएको 
व्र्वस्था अनरुुप दीघवकालीन प्रकृतिका ठुला र्ोजना छनौट नगरी स-साना र टुके्र र्ोजनामा ठुलो 
मारामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ । साना िथा टुके्र र्ोजनामा वजेट ववतनर्ोजन गदाव ददघवकातलन 
उपलव्धी नहनुे हुँदा र्स्िा कार्वमा तनर्तरण गरी ठुला र्ोजना छनौटलाई प्राथतमकिामा रान्खन ुपदवछ । 
र्स वर्व उपभोक्ता सतमति माफव ि भएका कामका र्ोजनाहरु देहार्अनसुार छन:्  
क्र.सं. वववरण र्ोजना संखर्ा रकम 

१ रु १ लाख भतदा कमको र्ोजना 32 825973.0 

२ रु.1 लाख एक देन्ख पाँच लाख सम्मका र्ोजना 122 15336986.0 

३ रु ५ लाख देन्ख १० लाख सम्मका र्ोजना 12 6691358.89 

४ दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मका र्ोजना 4 2657413.01 

५ ५० लाख भतदा मातथका र्ोजनाहरु 2 0 

  
 जम्मा 168 25511730.9  

 

5.  बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् िहले 
आगामी आतथवक वर्वको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्वपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर 
पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुवपने व्र्वस्था 
छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचव गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुवपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
िहमा उपाध्र्क्ष श्री डम्मर कुमारी गरुुङले २०७६।3।10 गिे रु.34 करोड 33 लाख 57 
हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।3।12 मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् 
िहका प्रमखुले २०७६।3।12 मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचव गने अन्खिर्ारी प्रदान 
गरेको देन्खतछ ।  

 

6.  सेवाप्रवाहाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररचछेद ३ मा पातलका िथा वडा कार्ावलर्को 
काम किवव्र् र अतधकारको व्र्वस्था छ। पातलकाबाट प्राि वववरण अनसुार र्स वर्व जतम िथा मतृ्र् ु
दिाव 549 वटा, नािा प्रमान्णि 268 वटा, घर वाटो तसफाररस 115 वटा, नागररकिा तसफाररस 342 
वटा र अतर् 745 वटा दिाव िथा तसफाररस गरी सेवाप्रवाह गरेको देन्खर्ो। पातलकाले सम्बतध 
ववचछेद, बसाईसराइँ, पञ्जीकरण दिाव िथा तसफाररश, पाररवाररक लगिको अतभलेख आददको सम्बतधमा 
अतभलेख राखेको छैन भने स्थानीर् िथर्ांक सम्बन्तध नीति, कानून िथा मापदण्ड समेि वनाएको छैन । 
ऐन बमोन्जम कानून वनाई सो को अतभलेख व्र्वन्स्थि गनुवपदवछ। 

 

7.  नक्सा पासाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीर् िहले नक्सापास गनुवपने 
उल्लेख छ र नक्सापास नगराई भवन तनमावण गनव नहनुे उल्लेख छ । र्स पातलकाले हाल सम्म 
पातलकाले आफ्नो क्षेतरभरको घरहरुको घर नक्सालाई प्रभावकारी रुपमा कार्ावतवर्नमा ल्र्ाउन पहल 
समेि गरेको पाइएन साथै सरुु समेि गरेको पाइएन । अिाः ऐनको पालना िफव  पातलकाको ध्र्ान जान ु
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पने देन्खतछ । 
8.  तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर 

िथा तर्ार् सम्पादन प्रवक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका 
आधारमा वववाद दिाव भएको ३ मवहनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा 
प्राि वववरण अनसुार गिबर्व फछ्र्र्ौट वा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकँी 7 र र्ो बर्व थप 
भएको 5 गरी कुल 8 वववाद दिाव भएकोमा 5 वटा मार फछ्र्र्ौट भई 3 बाँकी देन्खतछ । तर्ार् 
सम्पादन प्रवक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदवछ । 

 

9.  अनगुमन िथा भ्रमण खचवाः भ्रमण खचव तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा भ्रमण खवटने पदातधकारी 
वा कमवचारीले भ्रमण गरे पतछ सोको अतभलेख अनसूुची ६ को ढाँचामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई 
ववश्वसनीर् वनाउन आवश्र्किा अनसुार आतिररक तनर्तरण प्रणालीको थप व्र्वस्था गनुव पने उल्लेख 
छ। तनर्म १९ मा न्जल्ला तभरको ठाउँको दरुीको वववरण राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ावलर्ले र्स वर्व 
ववर्र्गि न्शर्वक िथा कन्तटतजेतसी वाहेक चालू खचव न्शर्वक वाट रु.17 लाख 62 हजार खचव लेखेको 
छ िर भ्रमणको उरे्द्श्र्, अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अतभलेख, दरुीको वववरण, सवारी साधनको 
वटकट  आदद राखेको छैन । जसले गदाव अनगुमन िथा भ्रमणको सवह सदपुर्ोग भएको छ भन्ने आधार 
रहेन। र्समा सधुार गनुवपने देन्खतछ। 

 

10.  चौमातसक पूजँीगि खचव - आतथवक कार्वववतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ बमोन्जम स्वीकृि 
भएको कार्वक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति वववरण वनाई पेश गनुवपने र चौमातसक लक्ष्र् 
िथा कार्वक्रम बमोन्जम कार्वसम्पादन सम्पन्न गरी कार्वक्रम कार्ावतवर्न गनुवपने व्र्वस्था छ । 
कार्ावलर्ले उपलव्ध गराएको वववरण अनसुार चौमातसक पुनँ्जगि खचवको न्स्थति देहार् बमोन्जम छ । 
वर्ावतिमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनरुुप आर्ाढमा खचव गने पररपाटीमा तनर्तरण गनुवपदवछ । 

 

 
तस.नं 

पँूजीगि 
खचव 
शीर्वक 

कुल खचव 
चौमातसक खचव (रु.हजारमा) 

आर्ाढ मवहनाको मार 
खचव 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेसो चौमातसक 

1 वव.स 
पुँन्जगि 

46523620.96 2344362 11809077.5 32370181.46 19978799.49 

2 ससिव 
पुँन्जगि 

4094480.13 243796 713295.10 3137389.03 2704586.84 

 कूल 
खचव: 

50618101.09 2588158 12522372.6 35507570.49 22683386.33 

 खचव 
प्रतिशि 

 5.13 24.73 70.14 44.81 

 

 

11.  क्षरेगि बजेट र खचव- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ववकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट ववतनर्ोजन गरी खचव गनुवपने हतुछ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि 
बजेट र खचवको न्स्थति देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ । 

 

 मखुर् क्षरे वावर्वक वजेट खचव रकम कुल खचव मध्रे् प्रतिशि 

आतथवक ववकास 35355000 16624075.11 6.98 

सामान्जक के्षर  177676000 148030637.54 62.20 

पूवावधार ववकास के्षर 65973000 36078971.27 15.16 

वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन 2350000 1800000  0.75 
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संस्थागि ववकास र सेवा प्रवाह 12885000 0 0 

ववत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन 15235000 8746219.09 3.67 

कार्व सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचव 40000000 26709700.60 11.24 

जम्मा 349474000 237989603.61 100 

 
 उन्ल्लन्खि वववरण अनसुार पवुावधार ववकासमा रु.6 करोड 59 लाख वजेट ववतनर्ोजन भएकोमा 

वजेटको िलुनामा 54.68 प्रतिशि मार खचव भएको छ समग्र खचवको िलुनामा 15.16 प्रतििशि 
खचव भएको छ। पूँजीगि खचवमा वृवर्द् गरी लन्क्षि उरे्द्श्र् हातसल गनुवपदवछ । 

 

12.  कार्वक्रमगि प्रगतिाः िोवकएको लक्ष्र् परुा गरी शि-प्रतिशि लन्क्षि प्रगति हातसल गनुवपदवछ । 
कार्ावलर्ले देहार्का कार्वक्रममा शतुर् प्रगति गरेको छ । परुा गनव सक्ने र्ोजनाहरु छनोट गरी 
कार्ावतवर्नमा लैजानपुदवछ ।पवुव िर्ारी वेगर बजेट मार ववतनर्ोजन गरेको कारण र्स्िो भएको देन्खतछ 
। र्स सम्वतधमा छलफल गदाव कम प्रगति हनुमुा कोरोना महामारी लगार्िको कारण उल्लेख गरेको 
छ । कम प्रगति भएका केही उदाहरण देहार्अनसुार छन ्

 

 कार्वक्रम/आर्ोजना/वक्रर्ाकलापको नाम ववतनर्ोजन खचव खचव (%) 
तनशिव वव.स. अनदुान 71800000 40738794.16 56.74 
आतिररक स्रोि 19140000 11869557.17 62.01  

 

13.  खचव तबश्लरे्णाः पातलकाले र्सबर्व कुल आतिररक आर्बाट रु.5219509.15 राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु.271045049.19 समेि रु.276264558.34 आम्दानी भएकोमा चाल ु िफव  
रु.185571502.51 र पूनँ्जगि िफव  रु.50618101.09 र तबन्त्तर् ब्र्बस्था िफव  रु.0  समेि 
रु.236189603.60 खचव भएको छ । खचव मध्रे् आतिररक आर्को वहस्सा 2.21 प्रतिशि रहेको 
छ । र्सबर्व पदातधकारी सतुबधामा रु.1750800.0 खचव भएको छ जनु आतिररक आर्को 33.54 
प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट 80.87 
प्रतिशि चाल ुर 48.31 प्रतिशिमार पूनँ्जगि तनमावणमा खचव भएको देन्खतछ । र्सबाट पातलकाहरुले 
तबकास तनमावण प्रर्ोजनमा तरू्न खचव गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बवढ खचव भएको देन्खतछ । 
प्रशासतनक खचव तनर्तरण गदै प्राि अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधक रुपमा तबकास तनमावण 
प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदवछ । 

 

 संगठन िथा कमवचारी ब्र्वस्थापन  

14.  कमवचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्व बोझको ववश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमवचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुवपने र अस्थार्ी 
दरबतदी तसजवना गनव नसवकने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले ववतभन्न 7 पदमा 38 जना कमवचारीहरु 
करारमा राखी रु.2115000.0 खचव लेखेको छ ।  

 

15.  ववववध खचव – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ववववध खचव गनुवपने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् िहले र्ो वर्व  ववववधिफव  मार रु.2140230.0 खचव गरेको छ ।र्स्िो खचवमा तमिव्र्वर्िा 
कार्म गनुव पदवछ । 
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16.  आतथवक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथवक 
सहार्िा, चतदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान वविरण गनव पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । र्स 
स्थानीर् िहले पवहरो, आगलागी, स्वास्थर् उपचार आदद प्रर्ोजनको लातग र्ो वर्व ववतभन्न व्र्न्क्त एवं संघ 
संस्थालाई रु.445250.0 आतथवक सहार्िा वविरण गरेको पाइर्ो । र्स्िो खचवमा तमिव्र्वर्िा कार्म 
गनुव पदवछ । 

 

17.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले 
आतथवक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्वदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक 
समाि भएको एक मवहना तभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख छ । र्स स्थानीर् िहले 
२०७६।७७ को आतथवक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण गनवको लागी आ.ले.प सहार्क पाचँौको 
व्र्वस्था तनर्कु्त भएिा पतन तनजबाट आतिरीक लेखापरीक्षण नभई कोर् िथा लेखातनर्तरक 
कार्ावलर्बाट सम्पणुव से्रस्िाको लेखापरीक्षण भएको पाइर्ो । गाउँपातलकामा कमवचारी पदपिुी भएको 
अवस्थामा गाउँपातलकाको बजेटको पातलकाको आ.ले.प को कमवचारीबाट चौमासीक रुपमा अतिररक 
लेखापरीक्षण गरी आतथवक कारोबार र आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफव  ध्र्ान 
ददनपुदवछ । 

 

18.  अनदुानको अनगुमन – साववजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको 
र्कीन गनव अनदुान उपलब्ध गराउन े तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुवपदवछ । िर पातलकाले 
देहार्अनसुार स्वास्थर् कृवर्, पश,ु शैन्क्षक सेवा, सामान खररदमा रु.4824504.0 िथा ववतभन्न सहकारी 
संस्था िथा कृर्कलाई बाख्रा पालन, कुखरुा पालन, भकारो सधुार िथा माटो परीक्षण न्शववर संचालन 
िथा अनदुानमा रु.1460815.62 गरी रु.3363688.38 खचव लेखेका छन । िर पातलकाबाट 
तबिरण भएको अनदुानको सवह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बतधमा अनगुमन िथा सोबाट प्राि उपलव्धी 
मापन गरेको छैन । साथै अनदुान सम्बतधमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैनन ् । िसथव 
अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट वविरण हनु ेअनदुानमा दोहोरोपना नहनुे 
गरी अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा सधुार आएको र्वकन गरी रकमको पूणव सदपुर्ोग गराउनेिफव  ध्र्ान 
ददनपुदवछ । 

 

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 ववरौटी शलु्क 
उठाउन े व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीर्वकमा आर् अनमुान र असलुी न्स्थति तनम्नानसुार रहेको 
देन्खतछ । 

 

 आर् शीर्वक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पन्त्त कर र 
घरजग्गा कर 

1400000 400991.6 28.64 

घरजग्गा वहाल कर 100000 62260 62.26 

अतर् प्रशासतनक सेवा शलु्क 750000 470212 62.69 

वहाल ववरौटी शलु्क 50000 0 0 

व्र्वसार् कर 500000 39880 7.9  

 

20.  िलवी प्रतिवेदनाः तनजामिी सेवा ऐन,२०४९ को दफा ७ ख(२) सम्वन्तधि कार्ावलर्ले सम्वन्तधि 
कार्ावलर्ले को.ले.तन.का.बाट िलबी प्रतिवेदनपास नगराई िलब खचव लेख्न नहनुे व्र्वस्था छ। 
गाउँपातलकाले आ.व. २०७6/०७ को िलवी प्रतिवेदन पास नगरी  पातलका, स्वास्थर्, कृवर्, भेटेनरीको 
रु.121068743.03 बराबरको िलब भत्तामा खचव लेखेको छ । अिाः तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनसुार िलबी प्रतिवेदन पास गरेर मार खचव लेख्न ेिफव  कार्ावलर्को ध्र्ान जानपुने देन्खतछ । 

 



11 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

21.  कार्वववतध भतदा बढी आथीक सहार्िााः गाउँपातलकाले बनाएको ववपद राहि िथा आतथवक सहार्िा 
व्र्वस्थापन कार्वववतध 2075 मा माउँ भैसी मरेमा रु.3000, गाई गोरु मरेमा रु.2000, बाख्रा 
मोरेमा रु.1000 का दरले आथीक सहार्िा ददने व्र्वस्था छ । भौ.35-077/3/21 बाट भागीरठ्ठी 
काफ्लेलाई भैसी 1, गोरु 1, बाख्रा 2 पवहरोमा परी भरेको भनी मचुलु्का पेश भएकोमा रु.60000। 
आतथवक सहार्िा ददएको पाइर्ो । कार्वववतध अनसुार रु.7000.0 मार भकु्तानी ददनपुनेमा बढी 
भकु्तानी 53000.0 भकु्तानी दएको तनर्मसम्वि ्नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53000 
 शशिव चालाुः   

22.  शशिवको कार्वक्रम कार्वपातलकाको तनणवर्ले खचवाः गाउँपातलकामा रहेका उन्नि गाईलाई कृतरम गभावधान 
ए.आई गराएको 1 पटको रु.1000.0 का दरले खचव लेखी 8 जना कृर्कलाई रु.31000.0 खचव 
लेखेको तनर्म ववपरीि भएकाले गाउँपातलका चाल ुखािाबाट बेरुज ुखािामा दान्खला गनुव पने रु. 

 

 

 

 

31000 
23.  तबजलुीाः भौ.505-077/3/27 बाट गाउँपातलकाले घर भाडामा तलएको भनी तमति 2076/4/1-

077/3/31 सम्म रु.4914। साथै 2074/4/5-076/3/31 सम्मको रु.5642.0 गरी 
जम्मा रु.10556.0 खचव लेखेको पाइर्ो । चाल ुआ.ब भतदा 2 वर्व अगाडीको समेि भकु्तानी ददन 
बाँकीको वववरण वेगर ववजलुीको तबल रु.5642.0 भकु्तानी ददन बाँकीको प्रमाण वेगर खचव लेखेको 
तनर्म सम्वि नदेन्खएको रु.  

 

 

 

 

 

 

५६४२ 

 पुजँीगि िफव   

24.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म (९) 
मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनुे तनमावण कार्वमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, 
रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनव नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतिबतधात्मक 
वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदावको समर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग गनुवपने जवटल प्रकृतिको कार्व भनी 
उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्तधि प्राववतधकको तसफाररशमा साववजतनक तनकार्बाट सहमति तलई 
त्र्स्िा मेन्शन प्रर्ोग गनव सवकने उल्लेख छ । पातलका अतिगवि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमावण िथा 
स्िरोन्नतिसँग सम्बन्तधि र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग 
गने गरेको पाइए िापतन तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्जम सम्बन्तधि प्राववतधकको तसफाररश गराई गाउँ 
कार्वपातलकाको कार्ावलर्बाट सहमति तलएको पाइएन । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन 
: 

गोभौनं./तमति 

 

उपभोक्ता सतमतिको नाम भकु्तानी रकम प्रर्ोग गरेको हेभी 
उपकरण 

हेभी उपकरणमा भएको 
खचव 

84-076/12/5 सालघारी पेदी सडक तनमावण 
उ.स. वडा नं. ५ 

मोटरबाटो तनमावण स्काभेटर 
व्र्ाकुलोडर 

288000 

86-076/12/5 स्वामीरुख साठीमरेु 
झवररखोला व्र्ातसर 
मोटरबाटो तन.स वडा नं. 2 

मोटरबाटो तनमावण स्काभेटर 177600 

 जम्मा   465600.0 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्व गराउनपुदवछ । 

 

25.  जवटलसंरचना तनमावण – साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुलाई मेन्शन, औजार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्वको न्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्रक्चर सवहिका भवन, पलु, कल्भटव, ओभरहेड टंकी, 
तनमावण, ग्रामीण ववद्यिुीकरण लगार्िका जवटल प्राववतधक पक्ष समावेश हनुे पूवावधार संरचना तनमावण कार्व 
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समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफव ि ्गराउन ेगरेको देन्खर्ो । र्स्िा कार्व व्र्ावसावर्क र अनभुवी तनमावण 
व्र्वसार्ी फमवबाट बोलपर प्रतिस्पधाव माफव ि गराउन उपर्कु्त हनु ेदेन्खतछ । र्सका केही उदाहरणहरु 
र्सप्रकार रहेका छन ्: 

 गो.भौ.नं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको वववरण भकु्तानी रकम 

222-077/3/17 वडा कार्ावलर् भवन तनमावण 
उ.स.  

वडा नं. 3  वडा कार्ावलर् तनमावण 729600 

 जम्मा  729600  

 

26.  मूल्र् अतभववृर्द् कर– मूल्र् अतभवृवर्द् कर ऐन, २०५२ को अनसूुची १ मा उल्लेख भएका सेवा िथा बस्ि ु
िथा नेपाल सरकारले राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी कर छुट हनुे भनी उल्लेख भएको बस्ि ुिथा सेवा 
बाहेकका बस्िमुा मू.अ.कर छुट ददन नहनुे व्र्वस्था छ। भौ. नं. १५४-077/2/32 बाट दगुाव 
भिेुललाई सभाहल तनमावणको लातग आवश्र्क परेको चर्ानल गेट र ट्वाइलेट ढोका बनाउने काममा 
रु.56571.57 को लागि अनमुान र कार्वसम्पन्न गरी भकु्तानी ददएको रकममा रु 6252.52 भ्र्ाट 
उल्लेख भएको देन्खतछ । िर भकु्तानी लान े पक्षले प्र्ान ववल पेश गरेको हुँदा कार्ावलर्ले भकु्तानी 
गरेको भ्र्ाट रकम असलु गरी गाउँपातलका खािामा दान्खला गनुवपने रु.  

 

 

 

 

 

6252.52  

27.  अनतु्पादक िथा वविरणमखुी खचव– साबवजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाव अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे 
गरी खचव गनुवपनेमा र्स पातलकाले देहार् बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा खचव गरेको उदाहरण 
तनम्नानसुार छन ्। र्स्िो खचवमा तमिव्र्वर्िा कार्म गनुव पदवछ । 

 

 तस.नं. भकु्तानी पाउन ेसंस्था िथा 
व्र्क्तीको नाम 

प्रर्ोजन रकम 

1 धौलातगरी मवहला ववकास 
बहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी संस्था  

धौलातगरी मवहला ववकास बहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी 
संस्थाको भवन तनमावण  

450120 

2  ववतभन्न र्ोजना िजुवमा का लातग काठमाडौ जाँदाको 
खचव  

150841 

 

 

28.  कार्वववतध ववपरीिको खचवाः गाउँपातलकाले स-साना र्ोजना ममवि िथा कार्वक्रम सञ्चालन न्शर्वकको रकम 
खचव सम्बतधमा कार्वववतध बनाएको छ । कार्वववतध अनसुार उक्त न्शर्वकको रकम स-साना ममविका 
र्ोजना िथा कार्वक्रम संचालन गनव प्रदान गररने िर उक्त न्शर्वकबाट आतथवक सहार्िा र अनदुान प्रदान 
गनव नसवकने व्र्वस्था गरेको छ। िर पातलकाले कार्वववतध ववपररि तनम्न प्रकृतिका कार्वमा खचव गरेको 
देन्खतछाः 

 

 क्र.सं भकु्तानी पाउने संस्था 
िथा व्र्क्तीको नाम 

प्रर्ोजन रकम 

1 र्वुराज भसुाल पववि कलाकार समाज नेपालको अक्षर्कोर् स्थापना 10000 

2 बालज्र्ोति प्रा.वव  ददवा खाजा कार्वक्रम 20000 

3 न्शिल चौिारी र्वुा 
क्लव 

सास्कृतिक िथा खेलकुद कार्वक्रम 30000 
4 मवहला संजाल ववहादी तिज गीि प्रतिर्ोतगिा 39800 
5 ववतभन्न लोके िम ु ल्होसार, सगरमाथा मा.वव को खाजा खचव, न्शव 

पञ्चमी पजुा आराधना खचव ,रु.10000 को दरमा र 
शातलग्राम मा.वव. को ददवाखाजा खचव, रु.100000 गरी 

1300000  

 

29.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ वविरणमखुी 
खचवलाई तनर्तरण गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राि रकमलाई स्थानीर् पूवावधार ववकास िथा 
दीघवकालीन पुँजी तनमावण हनुे कार्वमा खचव गनुवपदवछ । जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्र्ले स्थावपि 
संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन तमल्दैन । र्दद उपलब्ध गराउने हो भने पतन साबवजतनक रुपमा 
तनशलु्क वा तर्नु शलु्कमा सेबा उपलब्ध गराउने सतुनन्श्चि हनुपुदवछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्व 
देहार्अनसुारका नाफामूलक संस्थाको कार्ावलर् व्र्वस्थापन खचवमा लातग रु.230000.0 अनदुान 
उपलब्ध गराएका छन ् । िर त्र्सबाट उपरोक्त बमोन्जम सेबा प्रबाह हनुे सतुनन्श्चि छैन । र्स्िो 
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खचवमा तमिव्र्वर्िा कार्म गनुवपदवछ । 
 क्र.सं अनदुान पाउने संस्थाको नाम प्रर्ोजन अनदुान रकम 

1 प्रगति बहउुदे्दश्र्ीर् सहारी संस्था तल. माछापालन र्ोजनामा अनदुान 230000 

 जम्मा  230000  

 

30.  पूजँीगि बजेटमा चाल ुप्रकृतिका खचव – पूजँी सजृना नहनु ेखालका वविरणमूखी िथा उपर्ोतगिा नददने 
खचवलाई तनरुत्सावहि गदै स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूजँीको तनमावण हनुे एवम ्उपर्ोतगिा 
तसजवना हनुे गरी र्ोजना छनौट िथा कार्ावतवर्न गनुवपने कार्वक्रम छनौट गरी पूजँीगि शीर्वकमा समावेश 
गरी तसतमि स्रोिको उचचिम प्रर्ोग गनुवपदवछ।र्स स्थानीर् िहले देहार् अनसुारका पूँजी तनमावणमा 
सहर्ोग नरहने, उत्पादनमा वृवर्द् नगने वकतसमका खचवलाई ववतभन्न संघ संस्था, समूह, क्लव लगार्िलाई 
कार्वक्रम र प्रस्िावको आधारमा पूजँीगि शीर्वकबाट रु.1130000.0 भकु्तानी ददएको पाईर्ो । 

 

 तस.नं. भकु्तानी पाउन ेव्र्क्ती िथा संस्थाको 
नाम 

प्रर्ोजन रकम 

१ खमुकाति भसुाल तसलाई कटाई मेतसन खररद गनव 30000 

२ वाचछा बहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी संस्था 
तलतमटेड 

उन्नि पशपुालन अनदुान रकम  500000 

३ ववतभन्न उन्नि गाई भैसी खररद गरर दधु उत्पादन गनव चाहाने 
कृर्कलाई अनदुान  

600000 

 जम्मा  1130000  

 

31.  व्र्ान्क्तगि म्र्नु्जक तभतडर्ो तनमावणमा खचवाः नेपाल सरकार समातनकरण अनदुानबाट मौतलक लोक 
संस्कृति संरक्षण सम्वर्द्वन गनवका लातग पातलकाले रु.२९०००० बजेट ववतनर्ोजन गरेको पाइतछ 
।र्सरी ववतनर्ोजन गरेको बजेट  रकम समग्र गाउँपातलकाको मौतलक लोक संस्कृति संरक्षण र संवर्द्वन  
व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पगु्नेगरी दीघवकातलन लाभ हातसल हनु सक्ने क्षेर पवहचान गरी खचव गनुवपने हतुछ 
। गाउँपातलकाले भौ नं 43-076/10/26 बाट वडा नं ४ को बैठकको तनणवर् गरी मौतलक लोक 
संस्कृति संरक्षण र संवर्द्वन गनव भतन गार्क र्वुराज भसुाललाई रु.२९०००० भकु्तानी ददएको पाईतछ 
। उक्त रकमबाट तनज व्र्न्क्तले आफ्नो रोइला तगि × हासम बोलम " रेकडव र तभतडर्ो तनमावण गरेको 
पाइतछ । तनज गार्कलाई बोलाई सोधपछु गदाव पतन गाउँमा तभतडर्ो तनमावण गरेको भनाई रहेको छ । 
उक्त तभतडर्ो हेदाव गाउँपातलकाको संस्कृतिमा दीघवकातलन फाईदा पगु्ने िथा पातलकाको समग्र वृत्तन्चर 
सवहिको तभतडर्ो भएको तगि पाईदैन। र्सरी गाउँपातलकाको दीघवकातलन र बहउुपर्ोतग क्षेरमा खचव 
गनुवपनेमा व्र्क्तीलाई म्र्नु्जक तभतडर्ोमा खचव गरेकोले अतनर्तमि देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

२९०००० 

32.  खचवको प्रमाण नभएकोाःआतथवक कार्वववतध तनर्मावली २०६४ तनर्म ३६को ववलभपाई सवहि लेखा 
राख्नपुने उल्लेख छ । भौ.नं. 80-076/12/28 बाट न्शला आधारभिु ववद्यालर्लाई ददवा खाजा  
वापि भनी पुँजीगिबाट रु.200000 भकु्तानी ददइएकोमा डोर हान्जरी र ववल रकमबाट रु.183935 
को मार ववल भरपाई पेश भएकाले ववल भरपाई भतदा बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुवपने रु.  

 

 

16065 

33.  पूजँीगि तनमावणको बजेट चाल ु प्रकृतिको काममा रकमातिर गरी खचवाः पुनँ्जगि प्रकृतिको काममा 
ववतनर्ोजन गररएको रकम तनमावण िथा रोजगारी तसजवना हनुे प ुँजीगि प्रकृतिको कार्वमा खचव गनुवपदवछ । 
भौ नं ६२-07६/११/१४ बाट वडा स्िररर् सभाहल तनमावणको लातग ववतनर्ोजन गररएको बजेटबाट 
चाल ु प्रकृतिको वडा स्िररर् खेलकुद व्र्वस्थापनमा रु.३०००० रकमातिर गरी खेलकुद पोशाक 
खररदका लातग खचव गररएकाले तनर्मसम्मि नदेन्खएको रु. 

 

 

३०००० 
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34.  मलु्र् अतभववृर्द् करमा दिाव नभएकोसँग खररदाः साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १९ मा 
रु.२० हजार भतदा वढीको खररद गदाव मलु्र् अतभवृवर्द् करमा दिाव भएकासँग मार खररद गनुवपने 
उल्लेख छ । कार्ावलर् िथा उपभोक्ता सतमतिले तसमेतट िथा रड खररद वापि रकम भकु्तानी भतन 
पटक पटकको तमतिमा ववतभन्न भौ. नं. बाट प्र्ान ववलका आधारमा तर्ौपाने ब्रदशव सप्लार्सव प्र्ान नं. 
608822323 लाई पटक पटक सीमा भतदा वढीको भकु्तानी भएको छ। तनर्ममा भएको 
व्र्वस्थाको पालना गनुवपदवछ । 

 

35.  स्वीकृि कार्वक्रम भतदा बढी खचव देखाई भकु्तानीाः लौके बाटोसफाई तनमावण उपभोक्ता सतमति वडा नं. 
४ को सम्झौिा र लागि अनमुान रु.30133.80 मा बजेट रकम रु.30000 भकु्तानी ददने गरी 
गरेको देन्खतछ । उक्त काममा कार्वसम्पन्न रकम पतन रु.30133.80 कै भएको देन्खतछ । िर 
वडाले तनणवर् गरी खेलकुद सामाग्री खररद रु.6630 र कृवर् कार्वक्रममा ववरुवा वविरण भनी 
रु.3370 थप भकु्तानी लगेको देन्खतछ । जसमा ववरुवा वविरणको भरपाई समेि राखेको पाईएन । 
भने  गाउँपातलकाबाट कार्वक्रम जाँचपास पतन रु.30000 को मार गरेको देन्खतछ । र्सरी स्वीकृि 
पुजँीगि कार्वक्रममा चाल ु प्रकृतिको ववतभन्न न्शर्वक थप गरी रु.40000 भकु्तानी लगेको र खचवको 
प्रमाण पतन नरहेकाले गाउँ कार्वपातलकाबाट स्वीकृि भतदा बढी भकु्तानी ददएको रकम असलु गरी 
गाउँपातलका खािामा दान्खला गनुवपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

10000 

36.  प्लाविक टनेल र पोखरी वविरण प्रमाण पेश नभएकोाः खररद गररएका सामाग्री जनु कामका लातग खररद 
गररएको हो सोही कामका लातग प्रर्ोग हनुपुदवछ । भौ.नं. 136-077/2/20 बाट पंगाली मेन्शनरी 
एण्ड टुल्स सेतटरबाट गाउँपातलकाले  प्लाविक टनेल 155 वपस खररद गरी रु.499875 मा र 
भौ.नं.१९१-077/3/7 बाट पंगाली मेन्शनरी एण्ड टुल्स सेतटरबाट 70 वटा प्लाविक पोखरी 
रु.320000 मा खरदद गरी भकु्तानी ददएको देन्खतछ िर उक्त प्लाविक टनेल र प्लाविक पोखरी कुन 
कामका लातग कुन कुन वडामा कस कसलाई वविरण गररर्ो भन्ने वविरण भरपाई पेश नभएकाले 
वविरण भरपाई पेश गनुवपने रु. 

 

 

 

 

819875 

37.  न्जतसी दान्खला प्रमाण पेश नभएकोाः आतथवक कार्वववतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 47 मा 
कार्ावलर् प्रमखुले आफ्नो कार्ावलर्मा रहेको र खरीद गरी वा नगरी वा कुनै प्रकारले हस्िातिरण भई 
वा बस्िगुि सहार्िा वा अतर् कुनै प्रकारबाट प्राि हनु अएको न्जतसी मालसामानको वववरण र मलु्र् 
समेि खलुाई न्जतसी वकिाबमा साि ददनतभर आम्दानी बाँधी से्रस्िा खडा गरी अद्यावतधक गरी राख्नपुने 
व्र्वस्था भएिा पतन पातलकामा खररद भएका तनम्नानसुारका सामानहरुको मालसमान खररद गररसकेपतछ 
खचव भएर जाने र खचव भएर नजाने मालसमान छुट्याई न्जतसी खािामा दान्खला गनुवपछव ।  

1. भौ. नं. 239-077/3/23 बाट राजेतर पौडेल माफव ि ववहादी गाउँपातलका वडा नं. 3 
रानीपानी, वडा नं. 4 वहाकी ठाटी र वडा नं. 6 शातलग्रामा लातग खररद गरेको 17 वटा 
बाँदर धपाउने र्तरको रु 51000 भकु्तानी गरेकोमा माग फारम र न्जतसी दान्खला फारम 
प्राि नभएकाले न्जतसी दान्खला फारम र माग फारमको प्रमाण पेश गनुवपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

51000 

38.  ववद्यालर्लाई बढी भकु्तानीाः साववजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 123ख मा प्राववतधक नाप 
जाँच गरी नापी वकिाबमा उल्लेखीि भएको बास्िववक कार्वसम्पादनको अधारमा भकु्तानी ददन ुपने उल्लेख 
छ । जनकल्र्ाण प्रा.वव रु.434629.43 लागि अनमुानमा उपभोक्ता सतमतिको 11.47% श्रमदान हनुे 
र गाउँपातलकाले रु.384777.43 भकु्तानी ददने गरी शौचालर् तनमावण कार्वको सम्झौिा भएकोमा भौ. 15 
र 458-077/3/23 बाट गरी रु.396000.0 ववद्यालर्लाई भकु्तानी भएकाले बढी भकु्तानी हनु गएको 
रु.11222.56 बेरुज ुखािामा दान्खला गनुव पने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11222.56 
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39.  ववमा रकम बढी भकु्तानीाः साववजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 112(घ) मा 10 लाख 
रुपैर्ाँ भतदा बढी मूल्र् तनमावण कार्व गने तनमावण व्र्वसार्ीले व्र्वसार्ीलाई तनमावणस्थल सनु्म्पएको 
तमतिदेखी हस्िातिरण प्रमाण पर जारी गररने तमतिसम्म (तड.एल.पी वपरेड सम्म) को ववमा अवधी 
सम्मको ववमा गराई सोही अनसुारकको ववमाको रकम तिनुवपने व्र्वस्था छ । रु.9657493.40 
कबोल अङ्क तमति 2077/3/11 सम्म सम्पन्न गने तमति 2076/1/31 मा A & A Builders 

Pvt.Ltd. सँग सम्झौिा भई भौ 2-076/6/13 बाटा रु.2844250.72 प्रथम रतनङ ववल भकु्तानी 
हुँदा ववमाको ववल रु.38256.14 समावेश भएकोमा रु.138529.42 भकु्तानी भएकोले बढी 
भकु्तानी रु.100273.28 सम्वन्तधि तनमावण व्र्वसार्ीसँग असलु गरी बेरुज ुदान्खला गनुव पने रु. 
भौ.13-077/3/16 बाट अन्तिम ववलको भकु्तानी रु.3728665.36 भकु्तानी दददा ल्र्ाव टेि 
म.ुअ.कर समेि रु.51950.0 को ववल पेश भएकोमा रतनङ ववलबाट म.ुअ.कर समेि 
रु.58757.74 भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी भएको रु.6807.74 बेरुज ुदान्खला गनुव पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100273 

 

 

 

 

6808 

40.  ३ प्रतिशि टुल्स एण्ड प्लातटाः नेपाल सरकार भौतिक पूवावधार िथा र्ािार्ाि मतरालर् सडक 
ववभागबाट वव.सं. २०७३ मा जारी भएको नम्सव अनसुार दक्ष िथा अदक्ष कामदारले गने तनमावण 
कार्वको हकमा दर ववश्लरे्ण गदाव  टुल्स एण्ड प्लातटको दर ज्र्ामीको रकमको ३ प्रतिशिले हनुे रकम 
टुल्स एण्ड प्लातटको दरमा कार्म गनुवपने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले ठेक्काबाट िथा उपभोक्ता 
सतमतिबाट हनुे तनमावण कार्वको दर ववश्लरे्णमा कामदारको ज्र्ालाको मार नभई तनमावण सामाग्रीको 
मूल्र्को समेि ३ प्रतिशि रकम समावेश गरी लागि अनमुान िर्ार गरेको पाइर्ो।र्सरी बढी दर राखी 
लागि अनमुान िर्ार गदाव आर्ोजनाको वास्िववक लागि भतदा बढी लागि पने देन्खतछ । र्सरी 
नम्सवभतदा बावहर गई लागि अनमुान िर्ार गने पदातधकारीलाई न्जम्मेवार बनाईन ुपदवछ।र्स सम्वतधमा 
उपभोक्ता सतमतिबाट भएका कार्वको नमनुा छनौटको आधारमा भौचर परीक्षण गदाव उपभोक्ता 
सतमिीहरुलाई भएको बढी भकु्तानी सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमति सँग असलु गरी सम्वतधीि न्शर्वकमा 
दान्खला गनुव पने रु.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

177571.63 

 क्र
 
सं 

भौ.तमति कार्वक्रम/ उ.स कामको वववरण बढी भकु्तानी  

1.  217-
077/3/6 

जनसेवा ववद्यालर् र वडा कार्ावलर् घेराबारा Brick Masonary, Pcc 1:1.5:3, Forma work, Tor 

steel bars, Distemper painting work 
8905.0 

2.  21-
077/3/28 

शौचालर् तनमावण Brick Masonary, Pcc 1:1.5:3, Forma work, Tor 

steel bars,  
4445.0 

3.  15-
077/3/23 

जनकल्र्ाण मा.वव शौचालर् तनमावण Brick Masonary, Pcc 1:2:4, Stone Masonary, 

Plaster 1:4  
4294.0 

4.  229-
077/3/18 

बराव चौर गोरेटो बाटो तनमावण Pcc 1:2:4, Stone Masonary, Plaster 1:4 19356.0 

5.  1-077/3/25 इतमचौर खेलकुद मैदान तनमावण Pcc 1:3:6, Stone Masonary, Plaster 1:6, 

Reinforcement 
4768.0 

6.  2-07/3/25 बराव चौर पािल बहउुद्देश्र्ीर् वपस पाकव  तनमावण Pcc 1:3:6, Stone Masonary, Plaster 1:6, 

Reinforcement 
30007.0 

7.   उराम गोिाङ खाल्टा न्शवपरुी सडक स्िरउन्निी Pcc 1:3:6, Stone Masonary, Plaster 1:6, 

Reinforcement 
3422.0 

8.  ५-076/6/13 लक्ष्मी भवन माध्र्ातमक ववद्यालर् वडा नं ४ Pcc 1:2:4, Reinforcement bar 8649.18 

9.  97-
076/12/6 

खहरेखोला प्रगतिन्शल आमा समूहको भवन तनमावण Pccwork 1:3:6 , Steel bars 4818.02 

10.  118-
077/2/5 

टारी आम्बोट कुलो ममवि र्ोजना उ.स. वडा नं. 2 Pccwork 1:3:6 6470.30 

11.  133-
077/2/19 

खहरेखोला तसंचाई र्ोजना ठूलो बाँध व्र्ासीर वडा नं. 
२ 

Pccwork 1:3:6 6574.81 
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12.  170-
077/3/2 

लोकमागवदेन्ख मसारसम्म पैदलमागव तनमावण उ.स. 
वडा नं. 1 

Pccwork 1:3:6 16286.05 

13.  171-
077/3/2 

देउराली रनाली कुलो तन.उ.स. वडा नं. १ Pccwork 1:3:6 9577.24 

14.  174-
077/3/2 

लोकमागव देन्ख साववक 4 नं सम्म जोड्ने पैदल मागव 
उ.स. वडा नं 1 

Pccwork 1:3:6 7877.19 

15.  187-077/3/4 मसारदेन्ख घमुाउने पैदलमागव तन.उ.स व८ नं १ Pccwork 1:3:6 8339.69 

16.  193-077/3/8 खोटे ढँुगा तसंचाई र्ोजना तनमावण उ.स. वडा नं. ५ Pccwork 1:3:6 7176.39 

17.  196-077/3/9 रनाली दैरेनी कुलो तनमावण उ.स. वडा नं 1 Pccwork 1:3:6 7425.51 

18.  200-
077/3/11 

खाल्टा राममन्तदर उपल्लो घमु्िी पैदलमागव तन.उ.स. Pccwork 1:3:6 5685.68 

19.  216-
077/3/16 

कातलका कोट छाप मन्तदर संचालन तनमावण उ.स. 
वडा नं. 6 

Pccwork 1:3:6 5954.69 

20.  233-
077/3/19 

स्र्ाङ्कीबाट इम गरुुङको घरसम्म पैदलमागव तन.उ.स. 
वडा नं. 1 

Pccwork 1:3:6 7539.88 

  जम्मा  177571.6
3 

41.  म.ुअ.कर भकु्तानीाः साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ बमोन्जम उपभोक्ता सतमतिले 
गरेको खचवको से्रस्िा, ववल भरपाई स्थानीर् तनकार्ले जाँचगरी प्रतिवेदन तलने व्र्वस्था छ । र्ो बर्व 
उपभोक्ता सतमतिलाई खररद मूल्र्मा मूल्र् अतभबवृर्द् कर सवहि रकम भकु्तानी ददनेगरी लागि अनमुान 
गरी सोवह बमोन्जम कार्व सम्पन्न भई भकु्तानी ददएकोमा ववलमा समावेश भएको भतदा वढी भकु्तानी 
भएको मलु्र् अतभबवृर्द् कर असूल गरी संन्चि कोर् दान्खला गनूवपने रु... 

 

 

 

 

 

 

29519.0 

 क्र 
सं 

कार्वक्रम कामको वववरण उ.स 
भकु्तानी 
रकम 

उ.स लाई 
म.ुअ.कर 
भकु्तानी 

उ.स लाई 
हनु ु पने 
म.ुअ.कर 
भकु्तानी 

बढी 
भकु्तानी 
म.ुअ.कर 

1 उराम गोिाङ खाल्टा 
न्शवपरुी सडक स्िरउन्निी 

तसमेतट खरीद 265616
7.0 

7351.0 6681.0 670 

2 इतमचौर खेलकुल मैदान तन. तसमेतट खरीद 200000
0 

10506.
0 

8042.0 2464 

3 जनकल्र्ाण मा.वव शौचालर् 
तनमावण 

तसमेतट र डतडी खरीद 396000.
0 

11506 9915 1591 

4 इतमचौर खेलकुद मैदान 
तनमावण 

तसमेतट 115996
8.0 

30397.
0 

17416.0 12981
.0 

5 शौचालर् तनमावण तसमेतट, डण्डी र इट्टा 535385.
98 

18076 13433 4643 

6 जनसेवा ववद्यालर् र वडा 
कार्ावलर् घेराबारा 

तसमेतट, 823184.
0 

14071 8518 5553.
0 

7 लामाखकव  पूणवगाउँ ग्रातमण 
सडक तनमावण उ स वडा नं 
४ 

मेसीनमा २८८००० ३६९२8.
६9 

33730.8
9 

३१97.
80 

8 वडाका प्रमखु सडक सफाई 
ममवि िथा स्िरोन्निी वडा नं 
६ 

मेसीनमा ४८०००० ५४९९५.
२५ 

53378.2 १६१7 

9 वविेनीमा कुलो बउर बाँध 
व्र्वस्थापन तनमावण उ स 
वडा नं ५ (तसमेतट खररदमा 
प्र्ान ववल प्रर्ोग) 

मेसीनमा ९६००० २२३३.२
8 

282.75 १9५0.
54 
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10 भसुाल थर तसवावने कुलो 
तनमावण उ स वडा नं ५ 
(तसमेतट खररदमा प्र्ान ववल 
प्रर्ोग) 

मेसीनमा १९२000 २५१8.५
३ 

258.54 २२५9.
99 

11 कातिवके घोरेटो बाटो तनमावण 
उ स वडा नं ६ 

मेसीनमा ९६००० 3264.5
5 

413.79 २8५0.
76 

 जम्मा     29519
.0  

42.  उपभोक्ता सतमतिलाई बढी भकु्तानीाः   

42.1.  पाइपको दरमा बढी दर रान्ख भकु्तानीाः साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा दररेट 
तनधावरण सतमतिले िोकेको दररेटको आधारमा नम्सव अनसुार लागि अनमुान िर्ार गनुवपने उल्लेख छ । 
भौ. नं. ७६-076/11/23 बाट वटमरेु तसंचाई कुलो तनमावण उपभोक्ता सतमति वडा नं. ६ को कुलो 
तनमावणको काम रु.१४४००० को कार्ावलर् अंश र रु.21838.38 (13.17%) को श्रमदान गरी 
रु.165838.38 को लागि अनमुान गरी सोही रकमको कार्वसम्पन्न रु.165838.38 भएकोमा 
कार्ावलर्ले रु.144000 भकु्तानी ददएको देन्खतछ । सो काममा तबल अनसुार 110 एम.एम. को 
एच.तड.वप.ई. पाइप खररद गरेको देन्खतछ । न्जल्ला दर रेट 2076/77 अनसुार ११० एम.एम. 
एच.तड.वप.ई. ४ के.जी. प्रेशरको भ्र्ाट सवहि  (260*1.703*1.13) रु.500.34 दर हनुपुनेमा 
लागि अनमुान र कार्वसम्पन्नमा रु.747.72 दर राखेकाले प्रति तमटर 247.38 बढी दर कार्म 
भएकाले 215 तमटरको रु.53186.40 बढी भएको देन्खतछ । जसमा श्रमदानको अंश कट्टी गदाव 
कार्वलर्बाट रु. 46182.0 बढी भकु्तानी भएको देन्खतछ । र्सरी बढी भकु्तानी रकम असलु गरी 
गाउँपातलका खािामा दान्खला गनुवपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

46182 

42.2.  माटो खन्न े काममा बढी भकु्तानीाः भौ नं ८-07६/६/२४ बाट वडा कार्ावलर् लामाखकव  सगरमाथा 
बाँधखोला ग्रातमण सडक स्िरोन्निी उपभोक्ता सतमति वडा नं.४ बाट सडक स्िरोन्निीको काममा 
रु.३०१०४८।३१ को लागि अनमुानमा उपभोक्ता सतमतिको रु. ३१२४८३१ र कार्ावलर्को अंश 
२६९८०० हनुे गरी बनाएकोमा कार्वसम्पन्न रु. ३०१०४८।३१ बराबरको भएको देन्खतछ । र्स 
कार्वमा लागि अनमुान र कार्वसम्पन्न आ.व. २०७५।७६ को प्रर्ोग गररएकोमा मेतसनले माटो खन्ने 
कार्वमा बढी दरमा लागि अनमुान र कार्वसम्पन्न बनाएकोले देहार्बमोन्जमको बढी भकु्तानी रकम असलु 
गरी गाउँपातलका खािामा दान्खला गनुवपने रु.  

 

 

 

 

३070१.08 

 कामको वववरण  न्जल्ला दर 
अनसुार हनुपुने 
दर 

काममा 
प्रर्ोग 
गररएको 
दर 

बढी दर  कार्व पररणाम कार्वलर् 
अंश 

बढी भकु्तानी 
रकम 

नरम माटो खने्न काम ८५.८८ १0१.70 १५.8२ 79३.88 89.६२ ११२५५.५४ 

तमश्रीि माटो काट्न ेकाम ९९.४४ ११३ १३.५६ १६00.१३ 89.६२ १9४४५.५४ 

जम्मा      30701.08  

 

42.3.  माटो खन्न ेकाममा बढी दर रान्ख भकु्तानीाः  साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा 
दररेट तनधावरण सतमतिले िोकेको दररेटको आधारमा नम्सव अनसुार लागि अनमुान िर्ार गनुवपने उल्लेख 
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छ । भौ. नं. 135-077/2/29 बाट वहाकी ठाँटी सामदुावर्क ववद्यतुिकरण उपभोक्ता सतमति वडा 
नं. 4 माफव ि गरेको काममा श्रमदान  रु.42973.70 र कार्ावलर् अंश रु.288000 गरी 
रु.330973.70 को लागि अनमुान गरी सोही रकम रु. 330973.70 को कार्वसम्पन्न प्रतिवेदन 
बनाई रु.288000 भकु्तानी ददएको देन्खतछ ।  र्स कार्वमा लागि अनमुान र कार्वसम्पन्न आ.व. 
२०७6।७7 को प्रर्ोग गररएकोमा ज्र्ामीबाट माटो खन्ने कार्वमा बढी दरमा लागि अनमुान र 
कार्वसम्पन्न बनाएकोले देहार् बमोन्जमको बढी भकु्तानी रकम असलु गरी गाउँपातलका खािामा दान्खला 
गनुवपने रु. 

 

 

 

 

47253.51 

 कामको वववरण  पातलका दर 
ववश्लरे्ण 
अनसुार 
हनुपुने दर 

काममा 
प्रर्ोग 
गररएको 
दर 

बढी दर  कार्व 
पररणाम 
(घन तम.) 

कार्वलर् 
अंश (%) 

बढी भकु्तानी 
रकम 

नरम माटो खने्न काम 439.81 618 178.19 147.99 87.02 22947.47 

कडा माटो खने्न काम 618 2317 1699 16.44 87.02 24306.04 

     जम्मा 47253.51 
 

 

43.  सम्झौिा र लागि अनमुान भतदा बढी भकु्तानीाः साववजतनक खररद तनर्मावली,2064 को तनर्म 10 
बमोन्जम साववजतनक तनकार्ले तनमावण कार्वको लागि अनमुान िर्ार गनुवपने व्र्वस्था रहेको छ । लागि 
अनमुान बमोन्जम सम्झौिा भइसकेपतछ काममा थप घट गनव अत्र्ावश्र्क भएको अवस्थामा तनर्म 118 
बमोन्जम भेररर्सन गनुवपने व्र्वस्था रहेको छ । अतर्था फरक प्रकृतिको काममा पटकै वपचछे लागि 
अनमुान र सम्झौिा गरी कार्वसम्पन्न बमोन्जमको रकम भकु्तानी ददनपुछव । देहार्को र्ोजनामा एउटै 
र्ोजनामा लागि अनमुान र सम्झौिा भतदा बढी भेररर्सन तबना कार्वसम्पन्न बनाई बढी भकु्तानी ददएकाले 
त्र्स्िो रकम असलु गनुवपछवाः 

 

43.1.  भौ.नं. 203-077/3/12 बाट बर्डाँडा तसँचाई टंकी तनमावण उपभोक्ता सतमति वडा नं. ४ माफव ि 
टंकी तनमावणको काममा शरुु लागि अनमुान रु.172964.94 को लागि अनमुानमा रु.150000 
बजेटमध्रे्  रु.28964.94 श्रमदान र कन्तटतजेतसी वाहेक रु.144000 कार्ावलर् अंश हनुे व्र्वस्था 
गरेकोमा सोही लागि अनमुान बमोन्जम हनुे गरी 2076/11/23 मा गाउँपातलका र उपभोक्ता 
सतमतिबीच  सम्झौिा भएको देन्खतछ । सो र्ोजनामा रु. 318102.60 को कार्वसम्पन्न प्रतिवेदन पेश 
भएको छ र उक्त र्ोजनमा कुनै भेररर्सन गरी लागि अनमुान र सम्झौिा गरेको पाइएन । भन े
पातलकाले पुँजीगि खचव न्शर्वकबाट कन्तटतजेतसी कट्टी गरी रु.144000 र अध्र्क्षको िोक आदेशबाट 
चालिुफव  स-साना र्ोजना ममवि संचालन िथा कार्वक्रम संचालनबाट कन्तटतजेतसी बाहेक रु.139200 
भकु्तानी ददइएको देन्खतछ । र्सरी एउटै लागि अनमुान र सम्झौिा बमोन्जम बढी भकु्तानी ददइएको 
रकम असलु गनुवपने रु.  

 

 

 

 

 

 

139200 
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43.2.  भौ.नं. 218-077/3/16 बाट गौरादेवी मन्तदर पररवार वडा नं. ४ माफव ि मन्तदर तनमावणको काममा 
शरुु लागि अनमुान रु.214446.41 को लागि अनमुानमा रु.200000 बजेटमध्रे्  
रु.22446.41 श्रमदान र कन्तटतजेतसी वाहेक रु.192000 कार्ावलर् अंश हनुे व्र्वस्था गरेकोमा 
सोही लागि अनमुान बमोन्जम हनुे गरी 2076/10/6 मा गाउँपातलका र उपभोक्ता सतमतिबीच  
सम्झौिा भएको देन्खतछ । सो र्ोजनामा रु.376253.59 को कार्वसम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको छ र 
उक्त र्ोजनमा कुनै भेररर्सन गरी लागि अनमुान र सम्झौिा गरेको पाइएन । भने पातलकाले पुँजीगि 
खचव न्शर्वकबाट कन्तटतजेतसी कट्टी गरी रु.192000 र अध्र्क्षको िोक आदेशबाट चालिुफव  स-साना 
र्ोजना ममवि संचालन िथा कार्वक्रम संचालनबाट कन्तटतजेतसी बाहेक रु.144000 भकु्तानी ददइएको 
देन्खतछ । र्सरी एउटै लागि अनमुान र सम्झौिा बमोन्जम बढी भकु्तानी ददइएको रकम असलु गनुवपने 
रु. 

 

 

 

 

 

 

144000 

 आतिरीक आर् िफव   
44.  कालीगण्डकी नददको वपपलबाट, बराव चौर, शातलग्राम न्जङ्गतलङ्ग घाट र सेिी खोलाको सेिी बेनी शातलग्राम 

वगर नाकााः पातलकाले र्ो वर्व ढंुगा तगटी वालवुाको तनकासी गनवका लातग पातलकाको ववतभन्न घाट खण्डको 
तमति २०७6।४।30 मा सूचना प्रकाशन गरेकोमा वकङ्ग कतस्रक्सनले रु.1356565.0 म.ुअ.कर सवहि 
कबोल गरी सम्झौिा गरेकोमा तनजले तमति 2076/11/21 सम्ममा रु.964000.0 बझुाएको तथर्ो। 
बाँकी रु.392565.0 तमति 2077/9/16 को कार्वपातलकाको तनणवर् नं.6 कोतभड 19 कारण सामान 
उतखनन गनव नपाएको भतन छुटको माग सप्लार्सव गरेकोमा रु.196500.0 छुट ददएको पाइएिापतन बाँकी 
रु.196500 को हजवना सम्वतधमा सम्वोधन नगरेकाले तमति 2077/9/17 मा बझुाएको  
रु.196500.0 को 10% को व्र्ाज रु.19650.0 सम्वन्तधिसँग असलु गरी पातलका खािामा दान्खला 
गनुव पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19650 

45.  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुवपने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले भौ. 185-077/3/4 बाट आमा सरुक्षा कार्वक्रम भत्ता भकु्तानीमा 
तनर्मानसुार लाग्न े रु.2760अतग्रम कर  मध्रे् रु.810 बेरुज ु दान्खला प्रमाण पेश भएकोले 
रु.1800। कर दान्खला गनुवपने रु. 

 
 

 
 

1800 

46.  कार्व सम्पन्न पेश नभएकोाः  साववजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 117(1)  मा सम्पन्न 
भएको तनमावण कार्व, प्राि भएको मालसामान वा सेवाको वववरण समावेश गरी कार्व स्वीकार प्रतिवेदन 
बनाउनपुने उल्लेख छ । नववकरणीर् उजाव प्रववतधहरु (लघ ु िथा साना जल ववद्यिु सौर्व उजाव, 
वार्ोग्र्ास, वार्ोमास, उजाव) अतिगवि गोबर ग्र्ास प्लातट 8 घ.मी. को 3 र ६ घ.मी. को 7 गरी 
10 वटा पातलका क्षेरमा बनाएकोमा ८ घ.मी लाई रु.25000.0 र ६ घ.मी. लाई रु.20000.0 
का दरले अनदुान उपलब्ध गराई भौ.125-077/3/2 बाट रु.215000.0 खचव लेखेकोमा कार्व 
सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरेको नपाइएकाले कार्व सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गनुव पने रु.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215000 

47.  टुक्रा पारी खरीदाः साववजतनक खररद ऐन 2063 के दफा ८(२) मा टुक्रा टुक्रा पारी खररद गनुव हदैुन 
भन्ने व्र्वस्था भएिापतन पातलकाले नववकरणीर् उजाव कार्वक्रम अतिगवि तनम्नानसुारका फमवबाट 
रु.694500.0 को टुक्रा टुक्रा पारी खचव गरेको तनर्म सम्वि नदेन्खएको रु.. 
क्र.स. भौ.तमति काम भकु्तानी 

1 172-077/3/20 सोलार व्र्री खरीद 215000.0 

2 176-077/3/21 सोलार प्र्ानल र सोलार स्ट्याण्ड खरीद 479500.0 

 

 
 

694500 
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  जम्मा 694500.0  
 शशिव पुजँीगिाः  

48.  वविरण भरपाई पेश नभएकोाः सहकारी तसंचाई ममवि िथा तनमावण अतिगवि भौ.10-077/3/25 बाट 
गहौ कातलका रेडसवबाट 6 साइजकाका एच.्डी.पी. पाइप 5803.6 तम रु.499889.96 मा खररद 
गरी राखेको िर लेखापरीक्षण अवतध सम्म कृर्कहरुलाई वविरण गरेको प्रमाण पेश हनु नअएकाले 
वविरण भरपाई पेश गनुवपने रु. 

 

 

 

 

 

 

499889.96 

 न्शक्षा  

49.  ववद्यालर्गि तनकासा खािााः कार्ावलर्ले प्रत्रे्क ववद्यालर्को स्थार्ी र अस्थार्ी दरबतदी र राहि कोटामा 
कार्वरि न्शक्षकहरुको नाम, तनर्नु्क्त तमति, िलव ग्रडे र ववद्यालर्लाई तनकासा जाने सवै रकमहरु देन्खने 
गरी ववद्यालर्गि तनकासा खािा अद्यावतधक गरेको देन्खएन ।  र्सरी  तनकासाका रुपमा जाने िलव, 

भत्ता र ववतभन्न अनदुान रकमहरुको ववद्यालर्गि न्स्थिी स्पि हनु सकेन । अिाः ववद्यालर्लाई जाने सवै 
रकमहरु देन्खन ेगरी सफ्टवेर्रमा प्रवववि गरी ववद्यालर्गि रकम तनकासाको एवककृि अतभलेख  िर्ार 
गररन ुपदवछ । 

 

50.  अनगुमनाः कार्वक्रम कार्ावतवर्न पनु्स्िका, २०७6 अनसुार ववद्यालर्हरुलाई भकु्तानी हनुे सशिव पुजँीगि 
अनदुान रकम िोवकए बमोन्जम उपर्ोग भए नभएको सतुनन्श्चि हनु त्र्स्िो अनदुान प्राि गने 
ववद्यालर्हरुको अनगुमन गनुवपने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ावलर्बाट सशिव पुजँीगि अनदुानबाट तनम्न 
ववद्यालर्हरुलाई अनदुान ददएकोमा सो अनदुान रकम रु.५०९२२०० उपर्ोगका सम्बतधमा अनगुमन 
गरी प्रतिवेदन ददएको देन्खएन । अनगुमन नगदाव रकम सदपुर्ोग हनु नसक्ने भएकोले िोवकएको 
काममा प्रर्ोग भए नभएको एवकन गरी प्रतिवेदन पेश गनुवपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

737200 

 वकट्स खररद 
ववद्यालर्को नाम तनकासा रकम 

जनववकास आ.वव बाचछा वकट्स खररद 50000 

रानीपानी आ.वव बरावचौर वकट्स खररद 50000 

जनिा आ.वव रानीपानी वकट्स खररद 50000 

न्शला आ.वव शातलग्राम वकट्स खररद 50000 

लक्ष्मी आ.वव उराम पोखरा वकट्स खररद 50000 

सम्पूणव ववद्यालर्लाई छारवृन्त्त वविरण 487200 

जम्मा 737200.0  

 

51.  बढी प्रश्न पर छपाइाः कक्षा ८ को पातलका स्िरीर् परीक्षा संचालन गदाव पातलकाले IEMIS मा भएका 
ववद्याथी संखर्ा 289 लाई 9 ववर्र्को 2601 प्रश्नपर छपाउन ुपनेमा 

 

 4000 रु.6 का दरले धौलातगरी छापाखानाबाट प्रश्न पर छपाए वापि रु.57800.0 खचव लेखेको 
पाइर्ो । आवश्र्क भतदा बढी 1399 प्रश्नपरको रु.6 का दरले छपाएबाट पातलकालाई बढी व्र्र् 
भार पनव गएको (म.ुअ.कर) समेि रु.8394 तनर्म सम्वि ्नदेन्खएको रु. 

 
 
 

8394 
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52.  भौ.191-077/3/26 बाट शैन्क्षक क्षति तर्तुनकरण िथा ववद्याथी तसकाई प्रवधवनका लातग कक्षा 1-
8 सम्मका ववद्याथीहरुका लातग रु.298014.3 मा वकतनएको 1300 प्रति पसु्िक वविरण गरेको 
भरपाई पेश नभएकाले भरपाई पेश गनुव पदवछ । 

 
 
 

२९८०१४.३ 

53.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिव - स्थानीर् िह अतिगवि रहेका सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा दरबतदी अनसुार 
न्शक्षकको पदपूतिव भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदवछ । र्स स्थानीर् िह अतिगवि ववतभन्न 
िहका 31 सामदुावर्क ववद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिवको अवस्था एवं ववद्याथीको संखर्ा 
तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ । 

 

 l;=g+= ljwfnosf] gfd lzIfs b/aGbL kbk"lt{ kbk"lt{ dWo] 

s/f/ 

ljwfyL{ ;+Vof 

! जन कल्र्ाण मा.वव. वाचछा 15 15 2 215 

2 जन ववकास तन.मा.वव.  7 7 4 80 

3 जनवप्रर्ा प्रा.वव. वाचछा  2 2 0 12 

4 जन कल्र्ाण प्रा.वव. वाचछा 4 4 0 90 

5 लक्ष्मी भवन मा.वव. वहाकी 8 8 3 125 

6 वहाकी मा.वव वहाकी 18 18 5 245 

7 सगरमाथा मा.वव. वहाकी 9 9 2 75 

8 अम्वरी तन.मा.वव. वरावचौर 12 12 5 260 

9 नेपाल िारा आ.वव 16 16 4 185 

10 शातलग्राम मा.वव 18 18 10 366 

11 अम्वारी आ.वव बरावचौर 8 8 3 125 

12 रातनपानी तन.मा.वव. रातनपानी  7 7 2 182 

13 जनिा आ.वव 8 8 4 103 

14 न्शला तन.मा.वव. शातलग्राम 8 8 3 119 

15 ववद्याज्र्ोिी प्रा.वव 3 3 2 33 

16 रम्भादेवी मािा प्रा.वव वहाकी 3 3 2 35 

17 जनसेवा प्रा.वव. वरावचौर 4 4 1 46 

18 मािभृूतम प्रा.वव. रानीपानी 4 4 1 63 

19 बालज्र्ोिी प्रा.वव शातलग्राम 2 2 
 30 

20 जनसेवा प्रा.वव वहाकी 2 2 1 31 

21 लक्ष्मी प्रा.वव बराव चौर 0 0 0 10 

22 सरस्विी प्रा.वव रानीपानी 1 1 0 10 

23 जनचेिना प्रा.वव. रातनपानी 1 1 1 10 

24 लोकितर प्रा.वव रानीपानी 1 1 1 20 

25 गणितर प्रा.वव. रातनपानी 2 2 
 45 

26 जनचेिना प्रा.वव शातलग्राम 2 2 1 20 

27 चतर मा.वव. उराम पोखरी 12 12 9 180 

28 चतर उ.मा.वव. उराम पोखरी  17 17 4 250 

29 लक्ष्मी आ.वव उरामपोखरा 8 8 4 66 

30 कातलका प्रा.वव. उराम पोखरी 4 4 2 35  

 

54.  टुक्रा पारी खररदाः साववजतनक खररद ऐन 2063 को दफा ८(२) मा टुक्रा टुक्रा पारी खररद गनुव हदैुन 
भन्ने व्र्वस्था भएिापतन पातलकाले न्शक्षा िफव  सेनेटरी प्र्ाड तनम्नानसुारका फमवबाट रु.949488.15 
को टुक्रा टुक्रा पारी खचव गरेको तनर्म सम्वि ्नदेन्खएको रु.. 

 

 
 

949488.15 
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 क्र.स. भौ.तमति सप्लार्सवको नाम भकु्तानी 

1 132-077/3/6 वहल्स मेतड सप्लार्सव 499177.5 

2 133-077/3/6 तसनजी सन्जवकल सप्लार्सव 450310.65 

  जम्मा 949488.15  

 

55.  लेखापरीक्षणाः कार्वक्रम कार्ावतवर्न पसु्िीका 2076/77 को वक्रर्ाकलाप नं. 5 मा लेखापरीक्षण 
गराउने व्र्वस्था गरेको छ । गाउँपातलकामा रहेका 9 वटा माध्र्मीक ववद्यालर्लाई रु.15000.0 
का दरले रु.135000.0 र आ.वव 21 वटा लाई रु.10000.0 का दरले  रु.210000  गरी 
रु.345000.0 तनकासा ददएकोमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नभएकाले लेखापरीक्षण प्रिीवेदन पेश 
गनुव पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

345000 

56.  प्रधानमतरी रोजगार कार्वक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ् सामूदावर्क पूवावधारहरुको ववकास माफव ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने 
उद्देश्र्ले स्थानीर्िह तभर प्रधानमतरी रोजगार कार्वक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्वक्रम अतिगवि 
स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा कुलो ममवि, बाढी पवहरो तनर्तरण, ग्र्ाववन जाली लगाउने, पदमागव  
तनमावण कार्व लगार्िका कार्वक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्व 202 जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई 
रु.2353928 खचव गरेको छ । लन्क्षि वगवलाई 2 ददनदेन्ख 15 ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई 
श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्वक्रम खचव समेि खचव लेखेका छन ्। उक्त खचवबाट लन्क्षि वगवमा 
अल्पकालीन रोजगारी तसजवना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघवकालीन रोजगारी सजृवना भएको 
देन्खदैन । 

 

57.  श्रमीकको पाररश्रमीक भकु्तानीाः कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सामदुावर्क आर्ोजना (सञ्चालन 
िथा व्र्वस्थापन) कार्वववतध, 2076 को बदुा नं 21 मा श्रतमकको ज्र्ाला सम्वन्तधि रोजगार 
उपभोक्ता सतमतिको तनवेदन र हान्जरी वववरण िथा प्राववतधक प्रतिवेदनको आधारमा सम्वन्तधि वडा 
अध्र्क्षको तसफाररस बमोन्जम श्रतमकको बैंक खािामा भकु्तानी गनुवपने व्र्वस्था भएिापतन र्स आ.व. 
2076/077 मा श्रतमकको पाररश्रतमक वापि रु.1441613.66 हान्जरीको भरमा नगदै वविरण 
गरेको पाइर्ो । अिाः कार्वववतधको व्र्वस्था ववपरीि गरेको खचव तनर्म सम्वि ्देन्खएन ।  

 

58.  औद्योतगक ग्रामाः स्थानीर् स्रोि, साधन, कचचा पदाथव, प्रववतध र तसप पररचालन गरी लघ,ु घरेल ुिथा 
साना उद्योगमा लगानी बवृर्द् गरी त्र्स्िा उद्योगको स्थापना ववकास र प्रवर्द्वन गने उद्देश्र्ले स्थानीर् 
िहबाटै औद्योतगक ग्रामको स्थापना सतचालन िथा व्र्वस्थापन गने गरी नेपाल सरकार, मन्तरपररर्दको 
तनणवर्बाट 45 वटा औद्योतगक ग्राम घोर्णा भए अनसुार उद्योग, बान्णज्र् िथा आपूतिव मतरालर् र 
ववहादी गाउँपातलकावीच 2076/8/28 मा सम्झौिा भई मतरालर्बाट चेक माफव ि पातलकालाई 
रु.9200000.0 प्राि भएकोमा पातलकाले ववववध खािामा आम्दानी बाँधेको छ । पातलकाले 
औधोतगक ग्राम पूवावधार ववकास कार्वको तमति 2076/11/5 मा सूचना प्रकाशन गरी तमति 
2077/3/28 मा रु.5413298.06 मा सम्पन्न गने गरी सम्झौिा भएको तथर्ो । भौ.269-
077/3/29 बाट प्रथम रतनङ ववल रु.258737.79 Earth work and Transportation र नेपाल 
ववद्यिु प्रातधकरण लाई रातसफमवर खरीद को लातग रु.919663.05 भकु्तानी ददइ जम्मा 
रु.3507020.84 खचव भई रु.6612642.29 बाँकी 2076/77 मा सो रकम खचव नभएकाले 
संघीर् सरकारको खािामा वफिाव गनुवपने र आगामी बर्व बजेट ब्र्बस्था गरी कार्व सम्पन्न गनुव पने रु. 
पातलकाले औधोतगक ग्रामको तड.पी.आर. वेगर तनमावण कार्व गरेको पाइर्ो साथै लेखापरीक्षण अवतधसम्म 
पतन फाइनल तड.पी.आर. ररपोटव प्राि नभएकाले र्सरी औद्योतगक ग्राम जस्िा ठूला र्ोजना तड.वप.आर. 
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वेगर काम गररदा र्ोजनाको उद्देश्र् परुा हनु नसक्ने हुँदा त्र्स िफव  ध्र्ान ददन ुपने देन्खतछ ।  5692979 

59.  सामान्जक सरुक्षािफव  बढी तनकासा – सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रम सञ्चालन कार्वववतध, २०७५ ले 
लाभग्राहीको नाम दिाव र नवीकरण, लगि कट्टा िोवकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्व रुपमा 
नवीकरण गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता वविरण गनुवपने, प्रत्रे्क बर्व लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको 
संखर्ा र्वकन गनुवपने, भत्ता वविरण गदाव बैंक माफव ि भत्ता वविरण गनुवपने, सामान्जक सरुक्षा कार्वक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनव तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुवपने, केन्तरकृि सूचना प्रणालीमा प्रवविी गरी 
अधावतद्यक गने न्जम्मेवारी सामान्जक सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउने सम्वन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे 
व्र्वस्था  गरेको छ । िर पातलकाले पूणव अपाङ्ग जेष्ठ नगरीक गोववतद कुमारी पराजलुीलाई प्रथम, 
दोस्रो र िेस्रो चौमासीकमा रु.16000 का दरले रु.48000 भकु्तानी गरेको पाइर्ो । पूणव अपाङ्गले 
चौमातसक रु.12000.0 र जेष्ठ नागररकले पतन चौमातसक रु.12000.0 का दरले पाउनेमा तनजले 
एउटा मार सवुवधा प्राि गनुवपनेमा प्रति चौमातसक रु.4000.0 थपगरी बैक खािामा सवुवधा हालेको 
पाइएकाले बवढ भकु्तानी हनु गएको रु.12000 तनजसँग असलु गरी बेरज ुखािामा दान्खला गनुवपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12000 

60.  और्धी खररद – साववजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस 
लाख रुपैर्ाँसम्मको और्तधजतर् मालसामान उत्पादकले राविर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनव सवकने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त 
प्रवक्रर्ा वेगर रु.1089550.0 का और्तध सोझै खररद गरेको छ ।  

 

 कोतभड–१९ िफव ाः  

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

 

 
 
आम्दानी स्रोि रकम रु खचव न्शर्वक  रकम रु 

प्रदेश सन्ञ्चि कोर्वाट  500000 

 

राहाि वविरण 2514799.5 
स्थातनर् िहको आफ्नै वजेटवाट  7829379 क्वारेतटाइन तनमावणा िथा 

व्र्वस्थापन 
1434600.5 

संघीर् सञ्चीि कोर्बाट 0 आइशोलेसन केतर तनमावण 
व्र्वस्थापन 

0.0 
अतर् स्रोिवाट 194479.99 जनशक्ती पररचालन  343100 
  और्धी एवं स्वास्थर् उपकरण िथा 

सामाग्री खररद 
638072.9 

  स्वास्थर् पूवावधार तनमावण, राहि 
वविरण, संङ्क्क्रतमि िथा संकास्पद 
व्र्न्क्त व्र्वस्थापन 

0 
  अतर् न्शर्वकमा भएको खचव 299797.8 
  वाँकी  3293488.29 
जम्मा 8523858.99 जम्मा 8523858.99 

 

62.  स्वर्म सेवकलाई बढी भकु्तानीाः कार्वपातलकाले कोरोना रोकथामका लागी नाका नाका र पलुको मखुमा 
बसेका स्वर्म ् सेवकहरुलाई दैतनक रु.850 का दरले भकु्तानी ददने तनणवर् गरेिापतन गाउँपातलकाको 
वडा नं 5 उरामको ववतभन्न ठाउँमा तनम्न व्र्क्तीहरुले िोकेको भतदा बढी दरमा भकु्तानी तलएको रकम 
सम्वतधीिसँग असलु गनुव पने रु. 

 
 
 
 

9750 

63.  क्र.सं व्र्क्तीको नाम भकु्तानी तलएको 
ददन 

हनुपुने भकु्तानी 
दर 

भएको भकु्तानी 
दर 

बढी भकु्तानी 

1 सन्चन के.सी 8 850 1000 1200 

2 सनु्चि थापा 8 850 1000 1200 

3 अमिृ थापा 8 850 1000 1200 

4 ददवश भसुाल 41 850 1000 6150 
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 जम्मा    9750.0 
 

64.  पेश्की बाकँीाः पातलकाले देहार् अनसुार पेश्की फर्छ्यौट नगरेकोले आतथवक कार्वववतध िथा ववन्त्तर् 
उत्तरदावर्त्व तनर्मावली, २०७७ मा भएको व्र्वस्था अनसुार तनमावण सेवाको मोववलाइजेशन पेश्की 
आ.व. को अतिमा फर्छ्यौट गनुवपदवछाः 

 

 क्र.सं पेश्कीको वववरण पेश्की रकम 

1 गाउँकार्व पातलका भवन तनमावण धतुलखेल तनमावण सेवा प्रा.तल मोववलाइजेशन 
पेश्की 

5400000.0 

 जम्मा 5400000  

 

65.  पेश्की बाकँीाः पातलकाले देहार् अनसुार पेश्की फर्छ्यौट नगरेकोले आतथवक कार्वववतध िथा ववन्त्तर् 
उत्तरदावर्त्व तनर्मावली, २०७७ मा भएको व्र्वस्था अनसुार देहार् बमोन्जमको संस्थागि पेश्की रकम 
आ.व. को अतिमा फर्छ्यौट गनुवपने रु. 

 

 

 

270000 

 क्र.सं पेश्कीको वववरण पेश्की रकम 

2 नेपाल िारा मा.वव पेश्की 150000.0 
3 भिेरेपाटा सचेिना केतर भवन तनमावण 120000.0 

 जम्मा 270000 
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                                                         ववहादी गाउँपातलकाको सन्ञ्चि कोर् वववरण          अनसूुची– १ 

                                                                                                                                                     २०७६।७७                                                                                      (रु.हजारमा) 

qm=;= k|b]z :yfgLo tx lhNnf 

n]vfk/LIf0f 

/sd (६+१०) a]?h" /sd 

cfo Jofo 

df}Hbft afFsL 
utjif{sf] 

lhDd]jf/L 

संघ तथा 
प्रदेश 
अनुदान 

राजस्व 
वााँडफााँट 
रकम 

आन्तररक 
आय 

cGo cfo hDdf cfo rfn' vr{ k"Flhut vr{ cGo vr{ hDDff vr{ 

1 2 ३ ४ ५ ६(2+3+4
+५) ७ ८ ९ १० 

(7+8+9) 
1१(1+६-

१०) 
१ गण्डकी ववहादी गाउाँपालिका पववत 556992 11796 18751 246748 31526 5220 16106 299600 185572 50618 21202 257392 60959 

 

अनसूुची– २ 

                                                                                                   बेरुजू बर्गीकरण (विनियोजि, राजस्ि, धरौटी र अन्य कारोबार)                                                                               (रु.हजारमा) 

qm=;= प्रदेश :yfgLo tx lhNnf 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिवक्रर्ावाट फर्छ्यौट 
afFsL a]?h" jfFsL a]?h" 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

cz'n 

ug'+kg]+ 

lgoldt ug'+kg]+ k]ZsL 

सैदान्तिक  लगति सैदान्तिक  लगति सैदान्तिक  लगति 
clgoldt 

ePsf] 

k|df0f 

sfuhft 

k]z 

gePsf] 

/fhZj 

nut 

lhDd]jf/L 

g;f/]sf] 

;f]wegf+ 

glnPsf] hDdf sd+rf/L cGo hDdf 

१ गण्डकी ववहादी गाउँपातलका पववि 32 42 18860 3 9 7064 29 33 11796 820 2323 8383 0 0 10706 0 270 270 

 

अनसूुची– ३ 

                                                                 अद्यावतधक वरेुजू न्स्थति                                                                                        (रु.हजारमा) 
क्र स  स्थानीय तह जजल्िा  गत वर्व सम्मको वााँकी यस वर्वको फर्छवयौट वााँकी यो वर्वको सं प. वाट कायम भएको वेरुजु यो वर्वको वेरुजु कुि वााँकी वेरुजु  

१  ववहादी गाउाँपालिका पववत 18206 3537 14669   11796 26465 
 

  

 

 


