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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

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

public funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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श्री अध्र्क्ष ज्र्,ु  

ढकारी गाउंपातलका, अछाम। 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न 
गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गरीएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन 
,२०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनकोलातग अनरुोध छ । 

   

 

 

बोधाथा :                                                         
श्री संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,                                
तसहदरवार, काठमाडौं । 

 

 

 

................................................ 

(नारार्र् एम. तस.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 

 



 
महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी 
स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव 
प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना 
सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलइएको छ 
।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, 
बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजटे राखेको, खचा पिाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा 
बढी खचा गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरर्मूखी 
खचाको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृर्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र 
आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो 
र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन 
प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् 
िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाकँी 
रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपरे्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए 
गरेको समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु े
अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरु र लेखापरीक्षर् 
िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 
 

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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(लरु्म्बनी प्रदेश, कर्ााली प्रदेश िथा सदुरुपर्िम प्रदेश ) 
 

पर संखर्ााः2078/79 

च.नं.  79                                                                  तमतिाः 2078/५/४ 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्,  

ढकारी गाउंपातलका, अछाम। 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार्    

हामीले ढकारी गाउंपातलकाको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा 
लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, 

पेश भएको २०७7 आषाढ मसान्िमा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि 
अन्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभूि रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
  

1. लेखापरीक्षर्बाट रु. 4 करोड 19 लाख 41 हजार बेरुज ुदेर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु. 1 करोड 3 
लाख ९ हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु. 2 करोड ९० लाख 6८ हजार, तनर्तमि गनुापने रु. 18 लाख 
59 हजार,  पेश्की बाँकी रु. 7 लाख 5 हजार रहेको छ ।   

2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७८।1।२७ मा जारी गरीएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन 
उपर प्रतिकृर्ा सर्हिको प्रमार् कागजाि पेश हनु आएकोले बेरुज ुफर्छ्यौट भइ कार्म व्र्होराको अन्िीम प्रतिवेदन 
पाना 29 (उर्न्िस) को   र्सैसाथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त 
िथा दार्र्त्व र्कीन हनुे कुन ैजानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गरीएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िह सङ्ग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त 
छन ्भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
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र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
 

आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
 

र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून 
बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन सक्न े
तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था 
देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

................................................ 

(नारार्र् एम. तस.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 

 



1 
 

ढकारी गाउंपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

२०७६/०७७ 

 
पररचर् : स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकाररर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स ढकारी गाउंपातलकाको स्थापना भएको 
हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागरीकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा ढकारी 
गाउंपातलकाको उदे्दश्र् रहेको छ । र्स पातलका अन्िगाि ८ वडा, ४३ सभा सदस्र्, २२७.८८ वगा र्कलोतमटर क्षेरफल 
िथा २१ हजार ५ सर् ६२ जनसंखर्ा रहेको छ ।  
                  
स्थानीर् संर्चि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम र्स गाउंपातलकाले र्वर्त्तर् 
हस्िान्िरर्बाट प्राप्त अनदुान िथा सहार्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको आर्ोजनाहरु. 
समेिको आर्व्र्र् र्हसाबको आतथाक वषा २०७६।७७ को समग्र संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको 
छ।  

 

आर् व्र्र् 

तस.नं. र्ववरर् रकम जम्मा तस.नं. र्ववरर् रकम जम्मा 
१ गिको अल्र्ा 7308131.83 7308131.83 १ चाल ुखचा   187714888.86 

1.1 संर्चि कोष खािा     1.1 संर्घर् राजस्व वाडफाड 54917034.59   

1.2 धरौटी खािा     1.2 राजश्व वाँडफाँड प्रदेश  97000.00   

1.3 क.सं. कोष खािा     1.3 आन्िररक क्ष्रोि 2719421.00   

1.4 प्रकोप व्र्वस्थापन खािा     1.4 संर्घर् सशाि अनदुान 102046778.77   

1.5 ममाि संभार कोष       1.5  समातनकरर् अनदुान 27834654.50   

1.6 र्वभाज्र् कोष        1.6 प्रदेश समानीकरर् चाल ु 100000.00   

२ संर्चिकोष खािाको जम्मा   352326589.77 2 पुरँ्जगि खचा   113405034.46 

२.१ संर्घर् राजस्व वाँडफाँड 54897837.94     2.1 आन्िररक क्ष्रोि  
  

२.२ प्रदेश राजस्व वाँडफाँड 1270301.83     2.2 राजस्व वाडफाड-संघ 5078859.11   

२.३ आन्िररक स्रोि (राजस्व) 2827450.00   2.3 राजस्व वाडफाड-संघ 5693812.93   

२.४ उपभोक्ता सतमति लागि 
साहभागी 

    2.4 आन्िररक क्ष्रोि     

२.५ संघीर् र्वत्तीर् समातनकरर् 84400000.00   3 संघीर् सरकार र्वत्तीर् 
हस्िान्िरर्  

    

२.६ संघीर् शशाि अनदुान 138316000.00   ३.१ समातनकरर् अनदुान 51725704.94   

२.७ संर्घर् समपरुक अनदुान 24400000.00   3.2 सशाि अनदुान 22772618.46   

२.८ संर्घर् र्वशेष अनदुान 15000000.00   3.3 र्वशेष अनदुान  5976147.79   

२.९ प्रदेश समातनकरर् अनदुान 6882000.00   3.4 समपरुक 

अनदुान  

4501191.20   

२.१ प्रदेश शशाि अनदुान 2806000.00   4 प्रदेश र्वत्तीर् 
हस्िान्िरर्  

    

२.९ प्रदेश समपरुक अनदुान 14027000.00   4.1 समातनकरर् अनदुान 5056028.69   

२.१० प्रदेश र्वशेष अनदुान 7500000.00   4.2 शसिा अनदुान  2503765.00   

३.०० कार्ासंचालन कोष     4.3 र्वशेष अनदुान  7500000.00   

३.१ आइटी अर्फसर िलब     4.4 समपरुक अनदुान  2596906.34   

3.2 सडक बोडा     5 कार्ासंचालन कोष 
खािाहरु. 

  13602361.45 

3.3नन प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 
र्वतभन्न संस्था िथा 
व्र्र्क्तबाट प्राप्त  

13627223.44 13627223.44  5.1 प्रकोप व्र्वस्थापन कोष  13602361.45   

४ प्रकोप कोषमा ट्रान्सफर      5.2 ममाि सभार कोष     

4.1 प्रकोप कोषमा ट्रान्सफर 
राजश्व बाडंफांड 

     5.3 कमाचारी कल्र्ार् कोष      

4.2 प्रकोप कोषमा ट्रान्सफर 
पूरँ्जगि खचा 

      5.4 र्वर्वध खचा खािा     
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4.3 प्रकोप कोषमा ट्रान्सफर 
चाल ुबाट  

      5.5 कमाचारी कल्र् कोष     

५ धरौटी खािाको आम्दानी 3874618.00 3874618.00   6.0 अन्िर सरकारी 
अर्खिर्ारी  

  92638842.00 

६ अन्िरसरकारी अर्खिर्ारी   92824242.00   6.1 वहकेु्षरीर् पोषर्-
365001063 

879942.00   

6.1 वहकेु्षरीर् पोषर्-
365001063 

879942.00     6.2 सामार्जक सरुक्षा 
संरक्षर्-314010123 

83221000.00   

6.2 सामार्जक सरुक्षा संरक्षर्-
314010123 

83221000.00     6.3 स्थानीर् पूवााधार 
र्वकास साझेदारी-
365001043 

7584000.00   

6.3 स्थानीर् पूवााधार र्वकास 
साझेदारी-365001043 

7584000.00   
 
 
 
 
 
 
  

  6.4 रार्िर् पररचर्पर िथा 
पंर्जकरर्-314010113 

913300.00   

6.4 रार्िर् पररचर्पर िथा 
पंर्जकरर्-314010113 

913300.00   6.5 रार्िर् पररचर्पर िथा 
पंर्जकरर्-314010114 

20600.00   

6.5 रार्िर् पररचर्पर िथा 
पंर्जकरर्-314010114 

206000.00   ७ कार्ासंचालन कोष ख 
६ 

20000   

6.6 कार्ासंचालन कोष ख ६ 20000   6.7 मखुर् मर्न्र  रोजगार 
कार्ाक्रम-30100011 

    

6.7 मखुर् मर्न्र  रोजगार 

कार्ाक्रम-30100011 

 ०     6.8 मखुर् मर्न्र  रोजगार 
कार्ाक्रम-30100011 

    

          6.9 प्रदेश पवुााधार र्वशेष 
कार्ाक्रम 

    

६.८ प्रदेश पवुााधार र्वशेष 
कार्ाक्रम 

     7.0 र्फिाा रकम     

७ र्वर्वध   5128911.00  8.0 धरौटी खािाको खचा 2355752.00 2355752.00 

7.1 चाल ु खचा खािाको खचा 
समार्ोजन गदााको बचि 

०     9.0 वैंक मौज्दाि     

7.2 प्रकोप व्र्वस्थापन कोषमा 
खचा लेर्ख आम्दानी रकम  

०     9.1 संचीि कोष खािा 63829109.28 63829109.28 

  र्वर्वध खचा खािाको 
आम्दानी (सर्ञ्चि खािामा 
आम्दानी हनु गएको) 

5128911.00    9.2 प्रकोप व्र्वस्थापनको 
खािा 

24861.99 24861.99 

         9.3 धरौटी खािा 1518866.00 1518866.00 

         9.4 कमाचारी कल्र्ार् कोष 
खािा 

    

         9.5 ममाि सभार कोष     

            र्वर्वध खचा खािा     

          10.0 र्वर्वध      

         10.1 प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोषमा खचा लेर्ख 
आम्दानी घटाएको 

    

                 

  जम्मा  475089716.04 475089716.04    जम्मा  475089716.04 475089716.04 

 

 

दफा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुज ुरकम 

 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् 
अनसुार गाउँपातलकाले  आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा 
देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्

• स्थानीर् िहले संर्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संर्चि कोषवाट भएको 
खचा स्पष्ट देर्खन ेगरी खािा राखेको छैन । 

• स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार 
मसान्िको बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु. ३०२०२४९०।५१ ले फरक देर्खएको छ । 

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

• कतिपर् सम्बर्न्धि आतथाक कारोबारहरुको गोश्वारा भौचर बजेट र्शषाकगि बैक नगदी र्किाबमा 
नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मैज्दाि ऋर्ात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरुको 
एकमषु्ट र्हसाव गदाा मौज्दाि ऋर्त्मक नरहेको । 

    त्र्सैले िोकेबमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववरर्हरु. िथा खािाहरु. अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
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दफा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुज ुरकम 

वास्िर्वक र्स्थति देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

2.  र्जम्मेवारी फरक परेको : स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाकँी, र्स वषा प्राप्त र खचा 
भएको रकम स्पष्ट देर्खने गरी र्हसाब राख्न े र र्जम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन अनसुार गि वषाको अन्त्र्मा रु. १३३०८०००।- मौज्दाि कार्म भएकोमा 
र्ो बषाको शरुु.मा रु. ७३०८१३१।८३ र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । र्स सम्वन्धमा छलफल गदाा 
गाउंपातलकाले गि वषाको मलेप प्रतिवेदनमा अन्र् खचा र्शषाकको रु. ६० लाख नजोडी रु. १ करोड 
३३ लाख ८ हजार मौज्दाि देखाएकोमा सो समेि जोडेर हेदाा रु. ७३ लाख ८ हजार मौज्दाि रहन े
देर्खन्छ . 

 

3.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको : स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा 
र बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको र्वतभन्न खािाको 
र्हसाव तमलान र्ववरर् िर्ार गरेको छैन । आषाढ मसान्िको बैंक स्टेटमेन्ट अनसुार रु. 
९८८४९२८५.६६ बैंक मौज्दाि रहेको देर्खएकोमा चेक साट्न बांकी  र्ववरर् अनसुार रु. 
४५०३०२२३.६० रकम घटाउंदा बांकी  मौज्दाि रु. ५३८१९०६२.६० हनु ुपनेमा कार्ाालर्ले 
पेश गरेको एर्ककृि आतथाक र्ववरर्मा रु. ६३८२९१०९.२८ देर्खएकोमा रु. १००१००४७.२२ 
फरक पना गएकोले बैंक र्हसाव र्ववरर् िर्ार गरी  र्र्कन गनुापने रु.  
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4.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् 
व्र्होराहरु. िपर्शल वमोर्जम रहेका छन:-  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षरेतभरको आधारभिु 
िथर्ाकं संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा गरेको पाईएन ।  

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

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथाक वषामा खचा हनु 
नसकी बाकँी रहेको रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा ट्रान्सफर 
गनुापनामा आतथाक वषा समाप्त भए पिाि ् पतन चाल ु खचा खिामा रु. ३३८२७३५।०३, 

पजुीगि खचा खािामा रु. १४१००८८।१५ समेि गरी रु. ४७९२८२३।५० मौज्दाि 
राखेको पाईर्ो । 

• पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा 
संचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम 
अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

• कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव 
तमलान र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना 
सर्कएन । 
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• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा 
संरचना िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो बमोर्जमको मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व 
परामशा सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधाारर् सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा 
सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले उक्त सतमतिहरु. गठन गरेको पाईएन ।  

• र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनु ेकार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी 
केन्द्रीि भई र्विर्मखुी रहेको पाईर्ो।   

• पातलकाले र्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क र्जन्सी खािा अद्यावतधक नगरी 
वडा कार्ाालर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो । 

• वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी समान अतभलेख पातलकाको मूल र्जन्सी खािामा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईएन । 

• र्जन्सी तनरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा 
पनेमा गरेको पाईएन ।  

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क. अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको 
अन्िमा मार ददइएको िथा इ-टीतडएस नगरेको । 

• कार्ाालर्ले उदे्दश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु. पर्हचान गरी तनराकरर्को प्रर्ास 
गरेको अतभलेख राखेको पाइएन। 

• कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगु े वा नपगुकेो जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरु.मा 
तसलतसलेवार नम्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउन ेछाप 
समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमार्र्ि गनुापनेमा से अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 खररद अनसुार गरुु.र्ोजना र 
वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन. 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथाक वषा शरुु. हनुभुन्दा 
पन्र ददन अगाव ै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमाार् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा 
अन्र् महशलुको स्थानीर् न्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरी ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजतनक खररद 
तनर्मावली वनाई लाग ुगना सक्न ेव्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

• सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु. उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना 
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तनमाार् गना गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुे 
गरी दिाा गरेको पाइएन ।  

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्ा सम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको 
सावाजतनक सनुवुाई र सावाजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अतधकाशंिाः पालना 
भएको पाईएन। 

• वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन । 

• पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा 
प्रशासतनक कमाचारीको ३५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १२ दरबन्दी ररक्त रहेको पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ को दफा १४ अनसुार नागरीक 
वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको 
पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 वमोर्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी  िलब खचा लेखेको 
पाईर्ो । िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

• मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा 
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि 
भएका सार्वकका गाउँ र्वकास सतमति िथा नगरपातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ु
अतभलेख समार्ोजन भएको पातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुज ु
सम्परीक्षर् कार्ा गनुापनेमा र्स पातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को 
बेरुज ुलगि िथा सम्परीक्षर्को अतभलेख नगरपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले 
पातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

       िसथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र 
र्वश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

5.  सम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार 
र्वषर्गि कार्ाालर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु. समार्हि भएका 
पातलकामा स्विाः हस्िान्िरर् हनुे व्र्वस्था छ  । र्सरी हस्िान्िरर् हनु ेसम्पूर्ा सम्पर्त्तको अतभलेख 
िथा र्जन्सी लगि खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार 
गनुापने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, 
कम्प्र्टुर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु. र्जम्मेवारी 
सारेको पाईएन । र्सरी र्जन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु. हराउने र  

र्हनातमना हनु सक्ने हुँदा खररद गरीएका मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा 
आम्दानी जनाई र्जन्सी खािा अद्याबतधक गनुापदाछ । 
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 • बजेट िथा कार्ाक्रम   

6.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी : स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् 
िहले आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० 
गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुापने 
व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् िहमा उप प्रमखु श्री लक्ष्मी साउदले तमति २०७६।३।१० गिे बजेट सभा समक्ष पेश 
गरेकोमा तमति २०७६।३।३१ मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले 
२०७६।४।१ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ 
।  

 

7.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् 
आर्को प्रक्षपेर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि 
अनमुान िथा बजेट सीमा तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, 

साधनको सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा 
कार्ाक्रमको प्रथतमकीकरर्, र्वषर्क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु. फाल्गनु 
मर्हनातभर सम्पन्न गरीसक्नपुने र बजेट प्रक्षपेर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रक्षेपर् 
िर्ार गनुाका साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर 
१५ गिेतभर पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमतिलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था 
रहेकोमा पातलकाले सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि 
क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा 
सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदाछ ।  

 

8.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ 
सदस्र्ीर् बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट 
िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षरेगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा 
दोहोरोपना हनु नददई आपसी िादात्म्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति 
गठन गरेको भएिा पतन आगामी आतथाक वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, 

कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म गरेको समेि नदेर्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको 
ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

9.  चौमातसक पूजँीगि खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि 
भएको कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक 
लक्ष्र् िथा कार्ाक्रम बमोर्जम कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले उपलब्ध 
गराएको र्ववरर् तनम्नानसुार छ : 

qm=;+= ah]6 pkzLif{s s'n vr{ 
rf}dfl;s vr{ 

k|yd rf}dfl;s bf];|f] rf}dfl;s t];|f] rf}dfl;s cfiff9 dlxgf 

१ ढकारी गा.पा. पुँर्जगि 74352502.71 832122.62 16929479 56590901.09 46087059.71 

२ संघीर् हस्िान्िररि पुँर्जगि 28748766.25 0 10168462.1
8 

18580304.07 18030304.07 

३ प्रदेश पुँजीगि 9506000 0 0 9506000 8706000 

  ११२६०७२६८।९६ ८३२१२२।६२ २७०७७९४१।
१८ 

७५१७१२०५।१६ ७२८२३३६३।७८ 

 प्रतिशि १०० ०।७४ २४।०५ ७५।२१ ६४।६७ 
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 पातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार पुजँीगि िफा   रु. ११२६०७२६८।९६ तनकासा भएकोमा 
प्रथम चौमातसकमा रु. ०.७४ प्रतिशि, दोश्रो चौमातसकमा २४.०५ प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा ७५.२१ 
प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । र्सरी नै आषाढ मर्हनामा मार ६४.६७ प्रतिशि खचा देर्खनलेु 
आषाढमा आएर खचाको चाप बढेको देर्खएकाले सन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन स्वीकृि 
कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा हनुे गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गरीनपुदाछ । 

10.  क्षरेगि बजेट र खचाको र्स्थतिाः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि 
रुपमा समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खचाको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ । 

मखुर् क्षरे वार्षाक वजेट खचा रकम 

कुल खचा मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथाक र्वकास 11198500 1103028.60 98.49 

सामार्जक के्षर  182749000 161393085.44 88.31 

पूवााधार र्वकास के्षर 127960975 79745308.69 62.32 

वािावरर् िथा र्वपद् व्र्वस्थापन - - - 
संस्थागि र्वकास र सेवा प्रवाह - - - 
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन 4646937 2919015 62.81 

कार्ा सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचा 65984603.20 49396778 74.86  

 

11.  तबतनर्ोजनभन्दा वढी खचा : स्थातनर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७३ बमोर्जम र्वतनर्ोर्जि 
बजेट तसमा नाघी खचा गना नहनु ेउल्लेख छ िर र्स पातलकाले देहार् अनसुारको र्शषाकमा र्वतनर्ोजन 
गरेभन्दा  रु. ९५ लाख ७५ हजार बढी खचा गरेको छ । तनधााररि बजेटको तसमा नाघी खचा गने 
प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

तस.नं. शीषाक र्वतनर्ोर्जि रकम खचा भएको रकम बढी खचा भएको रकम 

१ राजश्व बाडँफाँड 54897837.94 64473156.93 9575318.99  

 

12.  खचा तबश्लषेर्ाः पातलकाले र्सबषा कुल आर्न्िरक आर्बाट रु. २८२७४५०।-  राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु. ३४७७२८८३८।-  समेि रु. ३५०५५६२८८।- आम्दानी भएकोमा चाल ुिफा  रु. 
191877192।27 र पूरँ्जगि िफा  रु. 112907269।46 समेि गरी कुल रु. 
३०४७८४४६१।७३ खचा भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा ०.९३ प्रतिशि रहेको 
छ । र्सबषा पदातधकारी सतुबधामा रु. १५६००००।- खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को 
५५.१७ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट 
५४.७३ प्रतिशि चाल ु र ४५.२६ प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमाार्मा खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट 
पातलकाहरु.ले तबकास तनमाार् कार्ाक्रम संचालनमा न्र्नु खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बर्ढ खचा 
गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम 
अतधकरुपमा तबकास तनमाार्मा पररचालन गरीनपुदाछ । 

 

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

 

 • संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  



8 
 

दफा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुज ुरकम 

14.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन :  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोर्जम स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा 
स्थानीर् िहमा संगठन संरचना कार्म हनु े व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि 
सर्हि ३५ दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म २३ जना पदपूिी भएको देर्खन्छ । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा मातनएका 
प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि  , इन्जीतनर्र, जनस्वास्थर् अतधकृि सर्हि १२ पदहरु. ररक्त रहेका 
छन ्। दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ािा नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा 
पातलकाको समग्र कार्ा सम्पादनमा असर परेको र्स्थति छ । िसथा ररक्त पदहरु. र्थाशक्र् तछटो पूतिा 
गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

 

15.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट तलईन ेकमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी 
सजृना गना नसर्कन ेव्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न ७ पदमा ३० जना कमाचारीहरु. करारमा 
रार्ख रु.७५७३९३०।- खचा लेखेको छ ।  

त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, 

सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, पलम्बर, इलेर्क्ट्रतसर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार 
करारवाट सेवा तलन सर्कन े व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेकको 
र्वतभन्न ५ पदमा १७ जना करार तनर्रु्क्त गरी बषाभरीमा रु. ४९०९९३०। भकु्तानी गरेको 
अतनर्तमि ददखएको रु....... 

 

 

 

 

 

 

 

4909930 

16.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन 
गनुापने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा 
अन्र् श्रोि, पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको 
पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र 
सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक 
प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र 
अतभलेख राख्न ेकार्ामा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । िथर्ाङ्क वेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, 
बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले उर्चि साथाकिा नपाउन ेहुँदा पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान 
ददनपुदाछ । 

 

17.  सेवाप्रवाहको र्स्थति : र्स वषा पातलकाबाट तनम्नअनसुार स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास जन्मदिाा 
मतृ्र्दुिाा बसाईसराई दिाा र्ववाह दिाा सम्बन्धर्वच्छेद दिाा सडक पूवााधार तनमाार् जस्िा कार्ाहरुको 
सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्त भएन ।अि: र्स सम्वन्धमा एर्कन गना सर्कएन । र्सबाट 
कार्ाालर्को अतभलेख व्र्वस्थापन र कमाचारीहरुको र्जम्मेवारीमा कमजोरी देर्खर्ो । आफुले गरेका 
कार्ाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नराख्न ेकार्ाालर् प्रमखुलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

 

18.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् 
िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौट 
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गरी प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना 
२०७6÷७7 को अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट 
भएका र लागि प्रभावी हनु ेर्कतसमले संचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स वषा संचालन गरेका 
र्ोजना देहार् अनसुार छन ्।  
रु. १ लाख 

सम्म 

रु. १ लाख देर्ख 
२ लाखसम्म 

रु. २ लाखदेर्ख 
५ लाखसम्मका 

रु. ५लाख देर्ख 
१० लाखसम्मका 

रु. १० 
लाखभन्दा बढीको 

जम्मा 

46 75 40 15 25 201 

 

 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा  जम्मा २०१ वटा र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.१ लाख 
भन्दा मतुनका मार ४६  वटा र्ोजनाहरु. रहेका छन ् । त्र्सैले साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु. 
संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ुपने, संचातलि र्ोजनाबाट 
चाल ु प्रकृर्त्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि 
नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 • कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  

19.  कानून र सञ्चालन र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 
िहहरु.ले आफ्नो अतधकारक्षरे तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, 
कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्न े व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह 
सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु. बनाई 
उपलब्ध गराएकोमा र्स पातलकाले हालसम्म १६ वटा ऐन, ५ तनर्मावली, २० कार्ार्वतध, २ 
तनदेर्शका, ४ नम्सा, तनमाार् गरी कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ  ।  

 

20.  न्र्ार्ीक सतमति :  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था 
छ । िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गि बषा ४ र्ववाद फर्छ्यौट हनु बाकँी 
भएकोमा ३ वटा मार फर्छ्यौट भई १ बाकँी देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको 
म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ । 

 

 • पदातधकारी सरु्वधा  

21.  कानूनी सल्लाहकार : सदुरुपर्िम प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी 
ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन समेि) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप प्रमखुले स्वकीर् 
सर्चव/सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन ् । त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ को दफा ८३(८) मा िोकीएको भन्दा फरक पदमा कमाचारी पदपूिी गनानहनुे उल्लेख छ । 
िर गाउँपातलका प्रमखुको स्वकीर् सर्चवका रुपमा सहार्क चौथो स्िर िलब भत्ता भकु्तानी हनु ेगरी 
श्री गरे्श प्रसाद ढंुगानालाई तनर्कु्त गरी मातसक रु.२३५००।- का दरले रु.३०५५००।- भकु्तानी 
भएको छ । 

 

22.  पदातधकारी सरु्वधा :  सदुरुपर्िम प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी 
ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु तनवाार्चि 
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भई अनसूुची–१ बमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु. 
गरेको तमति देर्ख मातसक सरु्वधा पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सम्मातनि सवोच्च अदािलको आदेशले 
२०७६ कातिाक १ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त सरु्वधाहरु. खारेज गरीएको छ । जसअनसुार 
सदुरुपर्िम प्रदेश सरकारले प्रथम संशोधन गरी तमति २०७७/३/८ मा पाररि गरेको उक्त 
पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी ऐनको अनूसूर्च १(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको सूर्वधामार ददन 
तमल्न े देर्खन्छ । जसबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरु.ले मातसक पाररश्रतमक वापिको सरु्वधा 
पाउने देर्खदैन । िर पातलकाले पदातधकारीको मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा रु. १५६००००।- 
खचा लेखेको देर्खन्छ । 

23.  खाना िथा र्वर्वध खचा :  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को 
बजेट अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था 
छ । िर पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु. १५६७०००। खचा गरेको छ । 

 

24.  आतथाक सहार्िा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक 
सहार्िा, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउन े व्र्वस्था रहेको देर्खंदैन । िर 
पातलकाले र्स वषा  रु. १००००००।- आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेका छन ्। आतथाक सहार्िा 
खचा लेख्न ेकार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

 • अनदुान र्फिाा, र्विरर् र उपर्ोग  

25.  बार्षाक खररद र्ोजना र गरुु.र्ोजना : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक 
१० करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुु.र्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा 
बढीको खररद गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स पातलकाले र्वतभन्न शीषाक 
अन्िगाि वार्षाक रु. ११ करोड ३४ लाख ०५ हजार पूजँीगि खचा गरेको छ । िर पातलकाले 
आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना र 
गरुु.र्ोजना नबनाई खररद कार्ा गरेको देर्खर्ो । अिाः पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोर्जम खररद 
र्ोजना र गरुु.र्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

 

 • कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

26.  आर्को अनमुानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्न े
ब्र्वस्था  छ । पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा 
शलु्क, दस्िरु वापि अनमुातनि रु.२००००००।- प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा 
२०७६।७७ मा रु. २८२७४५०।- अथााि अनमुान भन्दा १४१ प्रतिशि बढी आर् प्राप्त गरेको छ 
। आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान अझ बरृ्र्द् 
गनेिफा  र्वशषे ध्र्ान ददन आवश्र्क देर्खएको छ । 

 

27.  आन्िररक आर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा 
वजेट सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनु ेआन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना सक्न े
व्र्वस्था छ । पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचाका िलुनामा 
आन्िररक आर्को र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । 

केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 
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२९३१३६२४३ २८२७४५० ०।९६ 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्सा ०।९६ प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको 
दार्रालाई फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।   

28.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउन े
र्जम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेलीहरु. छपाई गरेर वडा 
कार्ाालर्मा पठाउने गरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अतधल्लो आ.व.को 
बाँकी के कति छन एर्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सव ै वडाहरु.मा पतन स्वचातलि प्रर्ातल 
जडान गरी राजस्व संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा व्र्र्क्तहरु.ले छुटै्ट 
रतसद छपाउने जोर्खम र्वद्यमान रहन्छ । र्सको सम्बन्धमा िहा ँकार्ाालर्बाटै छानर्वन  गनुापदाछ । 
अिाः कार्ालर्ले आगामी ददनमा रतसद तनर्न्रर् िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि 
ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशषे ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने देर्खर्ो । 

 

29.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार 
व्र्र्क्तले आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने 
व्र्वस्था छ । साथै सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि 
िालकु कार्ाालर्ले १० ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए 
१५ प्रतिशि जररवाना गरी सो समेि दार्खला गना लगाउन ेर १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ 
प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गना लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम 
तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्ने व्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि ८ वटा वडा पातलका 
प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन 
। र्सरी र्ढला हनु े गरी राजश्व रकम बैक दार्खला भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, 
जररवाना रकम असलु गनुापने देर्खन्छ । कार्ाालर्ले सम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरु.ले प्राप्त गरेको 
आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा कार्ाालर्ले र्वशषे ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 सशिा कार्ाक्रमिफा  :  

30.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा: स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरु.मा दरबन्दी अनसुार 
र्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह अन्िगाि र्वतभन्न 
िहका ४४ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था एवं र्वद्याथीको संखर्ा 
तनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ ।  

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

१ गरुु.कुल मा.र्व ढकारी १ ढकारी ८ ७ ७ ८०१ 

२ र्वश्वज्र्ोति आ.र्व ढकारी १ ररमा ४ ५ ५ २३८ 

३ र्वद्यातनवास आ.र्व ढकारी१ ररमा ३ ३ ३ १७८ 

४ जाल्पादेर्व प्रा.र्व ढकारी १ ढकारी २ ० ० ४५ 

५ मदनआर्श्रि प्रा.र्व ढकारी १ ढकारी २ १ १ ७९ 

६ कृष्र् प्रा.र्व ढकारी १ बासल्ला  १ ० ० ५६ 

७ सरस्वति प्रा.र्व. ढकारी १ डुफा ० १ १ ८१ 

८ कातलकादेर्व मा.र्व .ढकारी २ र्हच्मा १४ १ १ ५१६ 

 



12 
 

दफा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुज ुरकम 

९ सरस्वति आ.र्व. ढकारी २ बडीरु.ख ३ २ २ २३७ 

१० जाल्पादेर्व प्रा र्व ढकारी २ ररठाचौका ३ १ १ ११९ 

११ परु्स्िका प्रा.र्व. ढकारी २ फाटाबगर २ ० ० ८५ 

१२ गौरीशंकर आ.र्व ढकारी ३ जतुििातल ३ ६ ६ २८२ 

१३ पञ्चज्र्ोति आ.र्व. ढकारी ३ र्चउटेखाल २ ३ ३ २४७ 

१४ मातलका प्रा.र्व. ढकारी ३ र्हच्मा  ० २ २ ६१ 

१५ र्शशसुधुार प्रा.र्व. ढकारी ३. बागबिेे १ १ १ ११० 

१६ सूर्ा प्रा.र्व ढकारी ३ ठूलासैन १ ० ० ४२ 

१७ जनसेवा प्रा.र्व.ढकारी ३. बेराज ु ० १ १ ३९ 

१८ ददपज्र्ोति प्रा.र्व. ढकारी ३ कोइारेली ० १ ० ५९ 

१९ मनकामना मा.र्व ढकारी ४ बलािा  ६ ३ ३ ४६१ 

२० कागेश्वरी प्रा.र्व ढकारी ४ तभरमोड २ ० ० ८५ 

२१ मातलका प्रा.र्व. ढकारी ४ दाउनामोरा ३ ० ० ६५ 

२२ ज्ञानमर्न्दर मा.र्व. ढकारी ५ करोड ६ २ २ ३३१ 

२३ गोकुल आ.र्व.ढ गा.पा ५ मैकाडाडा ३ ३ ३ २६० 

२४ कातलका प्रा.र्व ढकारी ५  तिखान २ ० ० ११२ 

२५ सरस्वति प्रा.र्व.ढकारी ५ चैनपरु ० २ २ ६७ 

२६ अष्टतसदि मा.र्व ढकारी ६  ढुङ्गाचाल्ना ९ ५ ५ ५६७ 

२७ कमाचन्द्र आ.र्व.ढकारी.६ अमगाउँ ३ २ २ १८६ 

२८ पञ्चज्र्ोति आ.र्व. ढकारी ६ गलबाल ३ २ २ १५८ 

२९ भगवति प्रा.र्व. ढकारी ६ ओडार १ ० ० ८१ 

३० मनकामना प्रा.र्व ढकारी ६ मोर्  १ १ १ १६१ 

३१ कातलकामर्न्दर प्रा.र्व.ढकारी ६ सेरा १ ० ० ६४ 

३२ पञ्चकन्र्ा प्रा.र्व ढकारी ६ मोर्काडा २ १ १ ९३ 

३३ शार्न्ि प्रा.र्व ढकारी ६ मैथमु ० १ १ ५३ 

३४ जनकल्र्ार् प्रा.र्व  ६ जोगीपानी ० १ १ ४७ 

३५ मातलका मा.र्व ढकारी ७ र्टम ु ४ २ २ २३८ 

३६ तरपरेुश्वरी प्रा.र्व ढकारी ७ थारम ३ १ १ २६१ 

३७ जनिा प्रा.र्व ढकारी ७ डुफा २ ० ० ३२ 

३८ सरस्विी प्रा.र्व ढकारी ७ िलथारा १ १ १ ९३ 

३९ पशपुतिनाथ जनकल्र्ार् प्रा.र्व.७ रु.ज २ २ २ ५५१ 

४० तरपरुासनु्दरी मा. र्व ढकारी८ माझी ३ ५ ५ २३१ 

४१ र्व.र्प.स्मतृि आ.र्व ढकारी८ पैर्ासैन ३ ४ ४ १३५ 

४२ र्शशसुधुार प्रा.र्व. ढकारी ८. पल्सािा ३ ० ० १६३ 

४३ सरस्वति प्रा.र्व ढकारी ८ माझी ३ १ १ ५८ 

४४ र्वश्वज्र्ोति प्रा.र्व ढकारी ८ घोडासैन २ १ १ ३९ 

जम्मा ११७ ७५ ७४ ७८६७ 

 

मातथ उर्ल्लर्खि प्राप्त र्शक्षक दरबन्दी िथा पदपतुिा र र्वद्याथी संखर्ाको र्वश्लषेर् गदाा  पशपुति 



13 
 

दफा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुज ुरकम 

जनकल्र्ार् प्रा. र्व. रु.जमा ५५१ जना र्वद्याथी भएकोमा २ जना र्शक्षक रहेका छन ् र र्शक्षक 
र्वद्याथी अनपुाि १:२७५ छ भने श्री र्वश्वज्र्ोति प्रा.र्व. ढकारीमा ३९ जना र्वद्याथीको लातग  २ 
र्शक्षक छन ्र अनपुाि १:१९ छ । त्र्स्िै ६ वटा र्वद्यालर्मा दरवन्दी सनु्र् छ ।पातलकाले र्वद्याथी 
अनसुार र्शक्षकको दरबन्दी तमलान िथा र्वद्याथी संखर्ा कम देर्खएको र्वद्यालर्हरु. मजा गने िफा  
ध्र्ान ददनपुछा । 

31.  बढी पेश्की भकु्तानीाः  2-2076/6/15 : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(५) मा 
उपभोक्ता सतमतिलाई सम्झौिा रकमको बर्ढमा एक तिहाई रकम मार पेर्श्क ददन तमल्ने उल्लेख छ 
। गाउपातलकाले तनम्नानसुारको देवल तमल्चाखाल ग्रातमर् सडक तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई 
सम्झौिा रकम रु. 592139.78 भएकोमा तनर्मानसुार रु. 19540।- पेश्की ददनपुनेमा रु. 
१०४५९४।- भकु्तानी ददएकोले तनर्मावलीले िोकेको भन्दा  बढी पेश्की ददएको रकम तनर्म सम्मि 
नदेर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

104594 

32.  धरौटी कट्टीाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३(४) सावाजतनक तनकार्ले रतनङ्ग 
र्वल भकु्तानी गदाा ररटेन्सन मतन वापि रतनङ्ग र्वलबाट पाचँ प्रतिशि रकम कट्टा गनुा पने उल्लेख छ 
। गाउँपातलकाले तनम्नानसुारको  भकु्तानी गदाा कट्टा गनुा पने ररटेन्सन मतन  वापि रु. 
४१२३४।४१ कट्टा नगरेकोले उक्त रकम सम्बर्न्धिबाट असलु गनुापने रु. 
क्र.सं. भौ न तमति पार्टाको नाम भकु्तानी रकम कर्ट्ट गनुा पने रकम 

 शसिा-22-2077/3/15 शोढषी तनमाार् सेवा 931896.65 41234.41  

 

 

 

41234.41 

33.  र्वल भरपाईाः   अतथाक कार्ातबतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा 
खचाको तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने र ररि पगुे वा नपगुकेो जांच गनुापने व्र्वस्था छ । 
गाउँपातलकाले तनम्नानसुार  रू. १९४४७०६.०५  भकु्तानी गदाा फोटोकपी तबलको आधारमा भकु्तानी 
गरेको देर्खएकोले सक्कल र्वल भरपाई पेश गनुा पने रू. 

क्र.सं. भौ.नं. तमति फमाको नाम भकु्तानी 
1 92-2076/12/3 अम्बे टे्रतडङ्ग कन्सना 1155778.2 

2 207-2077/3/26 टेर्क्नकल ईर्न्जतनर्ररङ्ग तडजाईन कन्सल्टेन्सी एण्ड कन्स्ट्रक्सन 
प्रा ली  

317467.85 

3 156-2077/3/25 न्र् ुतमश्रा स्टेशनरी एण्ड सप्लार्सा  471460 

 जम्मा  1944706.05  

 

 

 

1944706.05 

34.  घटी पाइप जडान गरेकोाः कार्ाालर्ले उपभोक्ता सतमतिसँग खानेपानी िथा तसंचाईको पाइप खरीद गरी 
पाइप खन्ने पनेु र जडान गने कार्ा समेिको सम्झौिा गरी भकु्तानी गदाा खरीद गरेका पाइप परैु जडान 
नभएको अवस्थामा सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७(४) बमोर्जम मौज्दाि रहेका 
पाइपको मूल्र् कटाई वा र्वच्छाइएका पाइपको मार खररद मूल्र् ददन ु पनेमा तनम्नानसुार खररद 
गरेको पररमार् भन्दा रु. ३१९४७.५० मूल्र्का घटी पाइप जडान गरेकोमा संझौिा अनसुारको परैु 
रकम भकू्तानी गरेको देर्खएकोले जडान हनु बाँकी पाईप उपभोक्ता सतमति बाट र्फिाा तलई र्जन्सी 
खािामा आम्दानी  बाधेको प्रमार् पेश गनुापने रु.......... 

ब उर्श नं. भौ.नं. तमति र्ोजनाको नाम 

खररद 

पररमार् 

नार्प  जडान 

पररमार् 

जडान हनु बार्क 

पाईपको मलु्र् 

गा.पा. परु्जगि 134-

2077/2/27 

मेलसेन खानेपानी तनमाार् 1320 1150 11390 

 
147-2077/3/3 लाटामाडु तसचाई आमपानी 750 700 3313.5 

प्रदेश शसिा 14-2077/3/31 िल्लो जनु बग्न े महुान 
बलानीबाडा खानेपानी 

3100 2700 17244 

 

 

 

 

 

31947.50 
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 जम्मा  
  31947.5  

35.  परामशा सेवा : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२ मा सावाजतनक तनकार्मा कार्ारि 
जनशर्क्तबाट नभ्र्ाउन े र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ा अनसुार परामशा सेवाको लागि अनमुान 
िर्ार गरी प्रतिस्पधााको माध्र्मले खररद गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले देहार्अनसुारका परामशा 
सेवाको खररदमा गदाा प्रतिस्पधाा नगराई सोझै खररद गरी रु. 1584000।-  खचा लेखेको छ । 
गाउँपातलकाले स्थानीर् र्वकासमा टेवा पगु्ने िथा दीधाकालीन पजुी तनमाार् हनुे मागमा आधाररि 
आर्ोजनाको छनौट भएपतछ लाभ लागि र्र्कन गरी उपलब्ध जनशर्क्तबाट हनु नसक्ने कार्ाको लातग 
प्रतिष्पधााको माध्र्मले परामशा सेवा खररद गनपुनेमा सो गरेको देर्खएन ।र्स सम्बन्धमा देर्खएका 
थप व्र्होरा तनम्नानसुार छनM्  

 

36.1  लागि अनमुान िर्ाराः सावाजतनक खररद तनर्मावली, तनर्म १२ मा सावाजतनक तनकार्मा कार्ारि 
जनशर्क्तबाट नभ्र्ाउन े र बढी दक्षिा आवश्र्क पने कार्ा अनसुार परामशा सेवाको लागि अनमुान 
िर्ार गरी प्रतिस्पधााको माध्र्मले खररद गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले तनम्नानसुारको परामशा 
सेवा खररद गदाा स्वीकृि नम्सा अनसुारको लागि अनमुान िर्ार नगरी परामशा सेवा खररद गरी रु. 
1584000।- भकु्तानी गरेको देर्खएकोले तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपररि लागि अनमुान 
िर्ार नगरी गरेको भकु्तानीलाई तनर्म सम्मि मान्न नसर्कन ेरु. 

भौ.नं. तमति कामको र्ववरर् फमा भकु्तानी 
37-2076/10/15 टुर्करा थाराम खानेपानी र्ोजना DPR ईम्पेरीर्ल ईर्न्जतनर्रीङ्ग कन्सल्टेन्ट एण्ड 

ररसचा प्रा.ली. 
340000 

256-2077/3/31 पन्चज्र्ोिी आधारभिु र्वद्यालर् भवन वृज ईर्न्जतनर्ररङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रा.ली. 340000 

238-2077/3/31 सावाजतनक भवन तनमाार् ए एण्ड र्व ईर्न्जतनर्रीङ्ग सर्वासेज 
904000 

 जम्मा  1584000 

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

 

 

 

 

1584000 

 

 

 

 

36.  र्वना र्वल भकु्तानीाः सावार्जनक तनकार्ले कुन ैर्वल िथा रतनङ्ग र्वलको भकु्तानी गदाा प्रोतभजनल सम 
आईटमको र्वल बमोर्जम भकु्तानी गनुा पदाछ । गाउपातलकाले तनम्नानसुारको र्ोजनामा PS Item 

वापि रु. ८००००।- भकु्तानी गदाा र्वल पेश नगरी भकु्तानी गरेको ले उक्त रकम असलु हनु ुपने 
रु. 
क्र.सं. भौ.नं. तमति र्ोजना फमा आईटम भकु्तानी 
 शसिा 34-2077/3/30 वतथाङ्ग सेन्टर तनमाार् जर् जनक तनमाार् सेवा ईन्सरेुन्स 

75000 

    होतडाङ बोडा ५००० 

जम्मा ८००००  

 

 

८०००० 

37.  तब ओ क्रू् पेश नभएकोाः सावार्जनक तनकार्ले कुन ै र्वल िथा रतनङ्ग र्वलको भकु्तानी गदाा सम्झौिा 
बमोर्जम भकु्तानी गनुा पदाछ । गाउपातलकाले तनम्नानसुारको र्ोजनामा रतनङ्ग र्वल वापि रु. भकु्तानी 
गदाा BOQ पेश नगरेकोले सम्झौिा बमोर्जम भकु्तानी भए नभएको र्र्कन गना नसर्कएकोले उक्त 
प्रमार् पेश गनुापने रु. 
भौ.नं. तमति र्ोजनाको नाम फमाको नाम भकु्तानी 
222-2077/3/31 कुन्टाखेि तसचाई कुलो तनमाार् तितमर्ल्सन्ना तनमाार् सेवा 3199023 

 

 

5247323 
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शसिा 4-2076/10/10 स्वास्थर् भवन तनमाार् एच र्व कन्स्ट्रक्सन 
2048300 

जम्मा   5247323 

 

38.  कार्ासम्पादन जमानि : सावाजतनक खररद तनर्मावली,  २०६४ को तनर्म ११०(४) मा कार्ा 
सम्पादन जमानिको म्र्ाद ममाि सम्भार अवतध भन्दा १ मर्हना बढी अवतधको हनु ुपने व्र्वस्था छ 
। कार्ाालर्ले देहार् बमोर्जमको तनमाार् कार्ा गना तनमाार् व्र्वसार्ीसँग सम्झौिा गदाा पेश गरेको 
कार्ासम्पादन जमानिको अवतध तनर्मावलीले िोकेको भन्दा कम अवतधको भएकोले तनर्मावलीमा 
भएको व्र्वस्था बमोर्जम ममाि सम्भार अवतध भन्दा १ मर्हना बढी अवतध भएको कार्ा सम्पादन 
जमानि पेश गनुापने रु. 
क्र
 .सं .  

भौ  .नं .तमति  र्ोजनाको नाम फमा कार्ा सम्पादन 
जमानिको र्ववरर् 

अवतध हनुपुने 
अवतध 

रकम 

1.  223-2077/3/31 गाउपातलका 
सावाजतनक भवन 
तनमाार् 

ढकारी 
तनमाार् सेवा 

RBB-PB4260028/77 2078/6/

30 

2079/4/

30 
433800 

2.  शसिा 3-
2077/9/29 

स्वास्थर् भवन 
तनमाार् 

धमाा एण्ड 
सन्स ्

RBB- PB4260027/76 2077/4/

11 

2078/10

/30 
195000 

3.  32-2077/3/30 स्वास्थर् संस्था भवन हररगंगा 
तनमाार् सेवा 

Agricultural 

Development Bank 

PB-

0226/19/4950/135 

2077/10

/30 

2078/10

/30 
176000 

  जम्मा     804800  

 

 

 

 

 

804800 

39.  जमानि पेश नभएकोाः सावाजतनक खररद ऐन, २०६४ को दफा ४ मा बोल परदािाले कार्ा सम्पादन 
जमानि दार्खला गरी खररद सम्झौिा गनुा पने उल्लेख छ । गाउपातलकाले तनम्न र्ोजनाको खररद 
सम्झौिा गदाा कार्ासम्पादन जमानि नतलएकोले तनम्नानसुारको कार्ा सम्पादन जमानि पेश गनुा पने 
रु. 

क्र  .सं .  भौ  .नं .तमति  र्ोजनाको नाम फमा अवतध रकम 

1.  202-2077/3/25 अमगाउ ग्रातमर् सडक तनमाार् ठकुल्ला तनमाार् 
सेवा 

2078/4/30 281490 

2.  218-2077/3/30 मौला कापडा हलेसी ग्रातमर् 
सडक तनमाार् 

जर् जनक 
तनमाार् सेवा 

2078/10/30 2856850 

3.  शसिा34-

2077/3/30 

वतथाङ्ग सेन्टर तनमाार् जर् जनक 
तनमाार् सेवा 

2078/10/30 381383.72 

  जम्मा   3519723.72  

 

 

3519723.72 

40.  बढी भकु्तानीाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (६) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन, तबल, भरपाईा र खर्रचा प्रमार्र्ि गने 
अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्बर्न्धि सावाजतनक 
तनकार्मा पेश गनुा पने उल्लेख छ ।  उपभोक्ता सतमतिले कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनमा तनम्नानसुारका 
सामग्री प्रर्ोग गरेको उल्लेख गरेिापतन सो भन्दा कम सामग्री खररद गरी कार्ासम्पन्नमा उल्लेख 
भएबमोर्जमकै भकु्तानी गरेको देर्खदा बढी भकु्तानी गरेको रु. १८०९४८  असलु गनुापने रु.... 

क्र .स  

भौ .नं .
तमति 

र्ोजनाको 
नाम 

र्ववरर् ईकाई प्रर्ोग  खररद फरक दर 
उपभोक्ताको 
अंश पतछको 
रकम 

1.  

216-

2077/3/29 

नारेगडा 
सामदुार्र्क 

भवन 
Reinforcement kg 3362 1852 1510 140.98 180948 

 

 

 

 

180948 
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जम्मा 180948 

 
41.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार 

लागि अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ४ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा समावेस गना 
सर्कन े र  नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा 
पूजँीगि प्रकृतिको २ प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा २ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कन े
ब्र्वस्था  गरेको छ । कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट ४ 
प्रतिशिका दरले राख्न े गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्सी बापि रु. 
१६३६६६१।- कट्टी गरेको छ । र्सरी कट्टी गरेको रकमको कार्ाक्रमगि कर्न्टन्जेन्सी खचाको 
अतभलेख खडा गरी राख्न ुपनेमा राख्न ेगरेको छैन । 

 

42.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् 
कार्ा सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउन े दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु 
गराई कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि कानूनी व्र्वस्था 
बमोर्जम रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन 
। कानूनी व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा र्स्वकृि ड्रइङ तडजाइन वा 
स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था ददखएन । 

 

43.  सावाजतनक परीक्षर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामार्जक परीक्षर् 
अन्िगाि सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा भएको पाइएन 
। सावाजतनक परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवफदेर्हिा र पारदार्शिाको प्रबर्द्ान गने 
कार्ामा कदठनाई पने देर्खन्छ ।  

 

44.  गरु्स्िर परीक्षर् : सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११५(१) अनसुार सावाजतनक 
तनकार्ले आपतुिा गरेका मालसामान सम्झौिामा उल्लेर्खि प्रार्वतधक स्पेर्शर्फकेसन र गरु्स्िर 
वमोर्जम भए नभएको तनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले तनमाार् 
व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्िर 
परीक्षर् गरेको पाइएन ।  

 

45.  पाररश्रतमक करकट्टी नगरेको : आर्कर ऐन ,२०५८ को दफा ८७ मा प्रत्रे्क वातसन्दा 
रोजगारदािाले रोजगारीबाट प्राप्त पाररश्रतमक भकु्तानीमा कर कट्टी गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
र्स आ॰ व॰ मा अतधकृि छैटौं श्री लक्ष्मर् शाहको पाररश्रतमक करकट्टी गदाा घटी करकट्टी भएकोले 
छुट हनु गएको पाररश्रतमक कर रु.॰ १८५६६।- सम्वर्न्धिबाट असलु हनुपुने रु. 

 

 

 

18566 
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र्ववरर् रकम दर जम्मा रकम कट्टी करर्ोग्र् आर् कर गर्ना कर रकम 
िलब+ग्रेड+संचर् 
कोष+ र्वमा 

३५९९०+७२०
०+४३१९+४००
= ४७९०९ 

१२ ५७४९०८ संचर्कोष 
(१२*८६३८)+ +र्वमा 
(८००) 
दरुगम भत्ता रु. 
५०००० 

र्वमा २५००० 

५७४९४६।०० ४५०००० 
सम्म १% 

४५००।०० 

महंगी भत्ता २००० १२ २४०००।०० ४५००००…५
५०००० 

सम्म १०% 

१००००।०० 

चाडपवा   ४३१९०।००   

दगुाम भत्ता ८८०० १२ ९६०००।०० ५५००००…७
५०००० 

सम्म २०% 

११४८५ 

जोर्खम भत्ता २ मर्हना 
 

५७५८४ 

   जम्मा कर २५९८५। 

जम्मा आर् ७९५६८२ १८८२५६ ६०७४२६ 

तिरेको कर ७४१९। 

जम्मा १८५६६। 

46.  स्र्ातनटरी प्र्ाड : १४३।०७७।३।२३ : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
३६(३) मा खचा गदाा खचाको र्वलभरपाइ सर्हि लेखा राख्न ुपने र ररि पगु ेवा नपगुकेो हेरी भकु्तानी 
गनुापने व्र्वस्था छ । र्वद्यालर् छाराहरुका लातग स्र्ातनटरी प्र्ाड ९९२०० पाकेट खररद रु. 
१००७७४३।- खचा लेखेकोमा र्वद्यालर्गि छाराको र्ववरर् र र्विरर् गरेको भरपाई पेश 
नभएकोले उक्त प्रमार् पेश गनुापने रु. 

 

 

 

 

1007743 

47.  र्वजक नम्वर : देवल फमाास्र्रु्टकल्सको ०७७।३।१९ को र्वलबाट स्र्ातनटरी प्र्ाड खररद गरी रु. 
१००७७४३ । भकु्तानी गरेकोमा कर र्वजक नम्वर उल्लेख नगरेको उक्त फमालाई भकु्तानी गरेको 
मूल्र् अतभबरृ्र्द् कर रु. ११५९३५।- को कर समार्ोजन प्रमार् पेश गनुापने रु. 

 

 

115935 

48.  प्रार्वतधक मूल्र्ाकंन : १८७।०७७।३।३० : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
३६(३) मा खचा गदाा खचाको र्वलभरपाइ सर्हि लेखा राख्न ुपने र ररि पगु ेवा नपगुकेो हेरी भकु्तानी 
गनुापने व्र्वस्था छ । वडा नं. १ को सडकमा सोलार बत्ती जडान कार्ा बापि ढकारी तनमाार् सेवा 
प्रा. तल. लाई रु. ९९३६५४।४० भकु्तानी गरेकोमा ठेक्का फाइल पेश नभएको र र्वलमा ८ वटा 
पोल खररद भएकोमा पेश भएको प्रमार्मा १ वटा पोलको मार फोटो पेश भएकोले ठेक्का फाइल र 
जडान गरेको नापी र्किाब प्रार्वतधक मूल्र्ांकन समेिको प्रमार् पेश गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

993654.40 

49.  औषधी खररद : वाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस 
लाख रु.पैर्ासँम्मको औषधीजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना 
प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था छ । नगर पातलकाले र्स वषा 
कोटेशनबाट औषधी िथा सर्जाकल सामाग्रीहरु. समेि गरी जम्मा रु. १९ लाख ६८ हजारको खरीद 
गरेकोमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन ्। 

 

49.1  आपूतिा हनु ेऔषधी डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफइड हनुपुने औषधीको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाप्त 
तमति उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषधी तबक्रीको 

 



18 
 

दफा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुज ुरकम 

लातग होइन खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको, 

49.2  आपूतिा भएका औषधी एंवम सर्जाकल समान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषधीको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

 

49.3  औषधीको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र हस्िान्िरर् भई आएको खलु्न े गरी 
व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

49.4  औषधीको खचा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  

49.5  अि: औषधीको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गरु्स्ि अनसुारकै औषधी प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गरीएको 
औषधीको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बाकंी रहेको औषधीहरु. 
र्जम्मेवारी र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

50.  र्वल भरपाई : २४।०७७।३।२७: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) मा 
खचा गदाा खचाको र्वलभरपाइ सर्हि लेखा राख्न ु पने र ररि पगु े वा नपगुकेो हेरी भकु्तानी गनुापने 
व्र्वस्था छ । अतभभावक अन्िरर्क्रर् कार्ाक्रम सन्चालन बापि रु. २०००००।- खचा लेखेकोमा 
कुन कुन र्वद्यालर्मा कुन कुन तमतिमा कार्ाक्रम सन्चालन भएको हो सोको र्ववरर् र सहभागीहरुको 
हार्जरी खाजा स्टेसनरी खररद र र्विरर्को र्वलभरपाई लगार्िका प्रमार् पेश नभएको रु. 

 

 

 

 

200000 

 सामार्जक सरुक्षा िफा  :  

51.  लाभग्राहीको नाम नर्वकरर्ाः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७५ को दफा ७ मा 
सामार्जक सरुक्षा प्राप्त गरीरहेका सवै प्रकारका लाभग्रार्हले अगामी आतथाक बषामा भत्ता तलनका लातग 
िोर्कएको ढाँचामा सो कार्ार्वतधको दफा ६ मा उल्लेर्खि समर्ाबधी तभर सम्बर्न्धि पातलकामा 
दरखास्ि ददनपुने ब्र्वस्था छ।सो कार्ार्वतधको उपदफा २ मा र्सरी नर्वकरर् नगने लाभग्रहीले 
पतछल्लो आ.व.मा भत्ता नपाउने उल्लेख गरेकोमा र्स पातलकाले सोको पररपालना गरेको पाइएन 

।उक्त कार्ा र्वातधको पालना गनेिफा  कार्ालर्ले ध्र्ान ददनपुदाछ।  

 

52.  प्रतिवेदन पेश गनुापनेाः सामार्जक सरुक्षा तनर्मावली, २०७६ को तनर्म २३(१) मा स्थातनर् िहले 
आफ्नो क्षेरतभर र्विरर् गरीएको सामार्जक सरुक्षा भत्ताको चौमातसक िथा बार्षाक प्रतिवेदन अनसूुची 

-६ बमोर्जम ढाँचामा िर्ार गरी र्वभाग िथा प्रदेशको सामार्जक सरुक्षा सम्बन्धी र्वषर् हेने तनकार्मा 
पठाउन ु पने व्र्वस्था छ ।उपतनर्म १ बमोर्जम चौमातसक प्रतिवेदन पठाउंदा पर्हलो चौमातसक 
प्रतिवेदन मंतसर ७ गिे तभर, दोस्रो चौमातसक प्रतिवेदन चैि ७ गिेतभर र िेस्रो चौमातसक प्रतिवेदन 
िथा वार्षाक प्रतिवेदन अको आतथाक बषाको साउन १५ गिेतभर र्वभागले िोकेबमोर्जम पठाउन ुपने 
व्र्वस्था भएकोमा पातलकामा सो तनर्मको पालना भएको पाइएन ।पातलकाले तनर्मको पालना गने 
िफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

 

53.  भत्ता रकम र्विरर् व्र्वस्थााः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ तनर्म १६ मा 
स्थातनर् िहले सम्बर्न्धि वडा  कार्ालर्माफा ि प्रथम चौमातसक असोजको १ गिेबाट दोश्रो हप्तातभर, 
दोस्रो चौमातसक माघको १ गिेबाट दोश्रो हप्तातभर र िेस्रो चौमातसक जेठको १ गिेबाट दोस्रो 
हप्तातभर र्विरर् गरी सक्नपुने व्र्वस्था भएकोमा कार्ार्वातधको पालना भएको पाइएन। पातलकाले 
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कार्ार्वतधको पालनाा गने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ।    

54.  पारदर्शािा कार्म गनुापनेाः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ तनर्म ३३ मा 
आगामी आतथाक वषामा भत्ता प्राप्त गनेहरुको र्ववरर् सम्बर्न्धि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका 
आधारमा स्थातनर् िहको सभामा पेश गनुापनेछ साथै स्थातनर् िहले सञ्चालन गरेको कार्ाक्रमको 
चौमातसक वा वार्षाक रुपमा सतमक्षा गदाा सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रममा भएको तनकासा िथा खचाको 
पतन सतमक्षा गनुापने व्र्वस्था भएकोमा सोको पालना भएको पाइएन ।पातलकाले कार्ार्वतधको 
पालनामा  गने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ।    

 

55.  र्ववरर् पठाउन ुपने : सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध २०७५ अनसूुची ८ को शिा ६ 
अनसुार गाउँपातलकाबाट प्राप्त रकम लाभग्राहीको खािामा बैंकले १५ ददनतभर जम्मा गरी प्रत्रे्क 
खािामा जम्मा भएको रकम देर्खन े र्ववरर् सर्हिको (Reverse Feed) र्ववरर् पेश गनुापने ब्र्वस्था 
रहेकोमा पातलकामा उक्त शिा अनसुार वैकवाट चौमातसक रुपमा जम्मा भएको र्ववरर् प्राप्त भएको 
देर्खएन। ।पातलकाले कार्ार्वतधको पालनामा  गने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ।     

 

 पर्न्जकरर्िफा  :  

56.  सक्कल र्वल : २।०७७।३।३० : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) मा 
खचा गदाा खचाको र्वलभरपाइ सर्हि लेखा राख्न ु पने र ररि पगु े वा नपगुकेो हेरी भकु्तानी गनुापने 
व्र्वस्था छ । मानजु फतनाचरको र्वल नं १३१।०७७।३।१६ बाट रु. ९६०००। को फतनाचर 
खररद गरेकोमा र्जन्सी खािामा आम्दानी नबाधेको र उक्त फमाको फोटोकपी तबल संलग्न भएकोले 
सोको र्जर्न्स दार्खला प्रमार् र खररदको सक्कल र्वल पेश गनुापने रु. 
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 गाउँपातलका  चालिुफा    

57.  र्जन्सी दार्खलााः आतथाक कार्ाार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४७ बमोर्जम आफ्नो कार्ाालर्मा 
रहेको र खररद गरी प्राप्त भएको कुन ै पतन प्रकारको र्जन्सी मालसामनको र्ववरर् र मलु्र् समेि 
खलुाई र्जन्सी र्किाबमा साि ददन तभर आम्दानी बाँधी शे्रष्िा खडा गरी अद्यावतधक गरी राख्नपुने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले तनम्न बमोर्जमका र्जन्सी मालसामान खररद गरी र्जन्सी खािामा आम्दानी 
बांधेको नदेर्खएकोले प्रमार् पेश हनुपुने रु.  

गो=भौ=नं= तमति र्ववरर् रकम 

११६-२०७६।९।२८ इन्टरनटे िार र राउटर १५००० 

१२२-२०७६।९।२८ राउटर ७८२०० 

१९१-२०७६।११।१३ कार्ाालर् सामातग्र ३५७५० 
४४६-२०७७।३।१५ टेवल कुसी लगार्िका कार्ाालर्का 

सामातग्र 
२०००० 

५४५-०७७।३।२८ कार्ाालर् सामातग्र २९४१० 
पूर्जगि 8-2076/9/2 र्प्रन्टर १ थान 28250 
14-2076/9/4 डेल कम्प्र्टुर ३ थान 265436 
128-2077/2/8 र्स्टल दराज २, टेबल ३ खाट, कुसी 103800 
126-2077/2/7 कुतसा दराज 36443 

जम्मा ६१२२८९  

 

 

 

612289 

58.  र्शक्षक अनदुानाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 2074 ले  दफा ११(ज) मा स्थानीर् िहलाई ददएको 
र्शक्षा सम्बन्धी अतधकारमा नगरपातलकालाई र्वद्यालर्मा दरबन्दी तसजाना गने िथा र्शक्षक तनर्कु्ती 
गने अतधकार ददएको देर्खदैन । शसिा अनदुानबाट संघीर् सरकारले र्शक्षा क्षेरको खचाको भार बहन 
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गरीरहेको अवस्थामा नगरपातलकाले र्वतभन्न र्वद्यालर्मा आफै दरबन्दी तसजाना गरी िथा र्शक्षक 
तनर्कु्ती गरी  र्वत्तीर् समातनकरर्बाट तनम्नानसुार रू. 8460940 ।- खचा लेखेको छ ।  
क्र.सं. भौ.नं. तमति र्ववरर् भकु्तानी 
1.  ३।०७६।६।१३ र्शक्षक अनदुान ६२६००० 

2.  ४।०७६।६।१३ र्शक्षक अनदुान १२४५००० 

3.  ५।०७६।६।१२ र्शक्षक अनदुान १५४०००० 

4.  ४२।०७६।७।८  १०३४८०० 

  जम्मा १३७५९०००  
59.  र्वल भरपाइाः आतथाक कार्ाार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६-३_ बमोजम सावाजतनक तनकार्ले 

खचा गदाा र्वल भरपाइ खचाको र्वल भरपाइसर्हि शे्रस्िा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर् तनम्न 
बमोर्जमका खचा लेखदा र्वल भरपाइ र प्रमार्  संग्लन नगरेकोले प्रमार् पेश गनुापने रु.  

गो=भौ=नं= तमति र्ववरर् रकम कैर्फर्ि 

५४-२०७६।८।२० परपतरका छपाई िथा सचुना प्रकाशन ६०,०००  

३९८-२०७७।३।१ परपतरका छपाई िथा सचुना प्रकाशन १००००  

४२३-२०७७।३।१४ परपतरका छपाई िथा सचुना प्रकाशन २००००  

४९४-०७७।३।२३ अनगुमन िथा मलु्र्ाकङन खचा ९३५०० 

छाउगोठ मकु्त अतभर्ानमा 
खर्टएकालाई खाना वापि प्रतिददन 
रु. ५०० को दरले भकु्तानी गरेको 
भतन र्ववरर् राखकेोमा अन्र् भरपाइ 

र प्रमार् संग्लन नगरेको 

  183500  
 

 

 

183500 

60.  िलबी प्रतिवेदनाः तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोर्जम स्थातनर् िह अन्िगािका तनजामति 
िथा स्वास्थर्, र्शक्षािफा का कमाचारीहरुको वार्षाक िलवी प्रतिवेदन पाररि गराइ  मार िलब खचा र 
ग्रडे भकु्तानी लेख्नपुनेमा कार्ाालर्ले िलबी प्रतिवेदन पाररि गराएको छैन । िसथा कार्ाालर्का 
कमाचारीको िलब र ग्रडे भकु्तानीका सम्बन्धमा तभडान गना सर्कएन ।  

 

61.  र्वलम्ब शलु्काः  गो=भौ= नं= १३४-२०७६।९।२८: कार्ाालर्ले र्वद्यिु महशलु खानेपानी शलु्क, र्वमा 
नर्वकरर् शलु्क िथा अन्र्  शलु्क भकु्तानी गदाा समर्मा नै भकु्तानी गरी छुट तलनपुनेमा 
।कार्ाालर्ले सवारी साधन र्वमा िथा नर्वकरर् गदाा र्वलम्ब शलु्क तिरेको तनर्मसम्मि नदेर्खएको 
रु.   

 

 

 

32000 

62.  दोहोरो भकु्तानीाः  गो=भौ= नं= १३४-२०७६।९।२८: कार्ाालर्ले सवारी साधन र्वमा िथा नर्वकरर्मा 
एउटै पोतलसी नम्बरको दइु वटा र्वल संग्लन गरी रु. ५८७३।-  दोहोरो भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । 
कार्ाालर् र्सरी दोहोरो भकु्तानी गरेको रकम सम्बर्न्धिबाट असलु हनुपुने रु.  

 

 

5873 

63.  नम्सा भन्दा बढी खचााः  अथा मन्रालर् वजेट िथा कार्ाक्रम महाशाखाको कार्ा संचालन तनदेर्शकाको 
दफा ७.१.१५ मा खचाको  मापदण्ड  सम्बन्धी व्र्वस्था गरेको छ। कार्ाालर्ले तनम्न बमोर्जमको 
कार्ाक्रम िातलम िथा गोष्ठीमा नम्स भन्दा बढी भएको भकु्तानी असलु हनुपुने रु. 

गो=भौ=नं= तमति कार्ाक्रमको 
नाम  

भकु्तानी भएको 
कमाचारीको 
नाम  

भकु्तानी हनुपुने भकु्तानी भएको  बढी भकु्तानी  कैर्फर्ि  

 

 

182500 
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२२५-
०७६।११।२
१ 

मर्हला 
सशर्क्तकरर् 
िथा निेतृ्व तसप 
र्वकास प्रर्शक्षर् 

कृष्र् प्रसाद 
देवकोटा 

१५०० ५००० ३५०० प्रतिवेदन लेखन 

४१६-
०७७।३।८ 

१७ ददन े
आधारभिु 
कम्प्र्टुर िथा 
सम्पतिकर 
सम्बर्न्ध 
अतभमरु्खकरर् 
िातलम 

र्वक्रम वोहोरा  २३८०० ३४००० १०२०० ३४ वटा सेसन 
वापि रु. ७०० 
को दरले 
भकु्तानी 
हनुपुनेमा रु. 
१००० को 
दरले भकु्तानी 
भएको  

४१६-
०७७।३।८ 

१७ ददन े
आधारभिु 
कम्प्र्टुर िथा 
सम्पतिकर 
सम्बर्न्ध 
अतभमरु्खकरर् 
िातलम 

मोहन वढुा  २३८०० ३४००० १०२०० ३४ वटा सेसन 
वापि रु. ७०० 
को दरले 
भकु्तानी 
हनुपुनेमा रु. 
१००० को 
दरले भकु्तानी 
भएको  

४१६-
०७७।३।८ 

१७ ददन े
आधारभिु 
कम्प्र्टुर िथा 
सम्पतिकर 
सम्बर्न्ध 
अतभमरु्खकरर् 
िातलम 

१२ जना 
सहभागी 

१०२००० १४२८०० ४०८०० १२ जना 
सहभागीलाई 
सहभागी भत्ता 
१७ ददन को 
रु. ५०० को 
भकु्तानी 
हनुपुनेमा रु. 
७०० को दरले 
भकु्तानी भएको  

५९८-
०७७।३।३१ 

१० ददन े
सामार्जक 
सरुक्षा िथा 
व्र्र्क्तगि घटना 
दिाा सम्बर्न्ध 
अतभमरु्खकरर् 
िथा क्षमिा 
अतभवृदद्द िातलम   

८ जना वडा 
सर्चव र २ 
जना र्फल्ड 
अतसस्टेन्ट ३ 
जना प्रशासन 
सहार्क गरी 
१३ जना  

६५००० १३०००० ६५००० १३ जना 
सहभागीहरुलाई 
रु. ५०० को 
दरले भकु्तानी 
हनुपुनेमा रु. 
१००० को 
दरले भकु्तानी 
गरेको   

५९८-
०७७।३।३१ 

१० ददन े
सामार्जक 
सरुक्षा िथा 
व्र्र्क्तगि घटना 
दिाा सम्बर्न्ध 
अतभमरु्खकरर् 
िथा क्षमिा 
अतभवृदद्द िातलम   

र्वकास बोहोरा  १४००० २०००० ६००० २० सेसन 
संचालन वापि 
रु. ७०० को 
दरले भकु्तानी 
हनुपुनेमा रु. 
१००० को 
दरले भकु्तानी 
भएको  

५९८-
०७७।३।३१ 

१० ददन े
सामार्जक 

गोकुल कुवर  १४००० २०००० ६००० २० सेसन 
संचालन वापि 



22 
 

दफा लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुज ुरकम 

 

सरुक्षा िथा 
व्र्र्क्तगि घटना 
दिाा सम्बर्न्ध 
अतभमरु्खकरर् 
िथा क्षमिा 
अतभवृदद्द िातलम   

रु. ७०० को 
दरले भकु्तानी 
हनुपुनेमा रु. 
१००० को 
दरले भकु्तानी 
भएको  

१६१-
०७६।१०।१
३ 

मेलतमलापकिाा  
छनौट िथा 
िातलम संचालन   

कर्विा पाँडे 
अतधवक्ता  

६८००० १०८८०० ४०८०० वाह्य 
परीक्षकको 
हकमा ३४ 
वटा सेसन र 
कार्ापर वापि 
रु. २००० को 
दरले भेक्तानी 
हनुपुनेमा रु. 
३४०० को 
दरले भकु्तानी 
भएको  

          

64.  बढी भकु्तानीाः  गो=भौ=नं= २२५-०७६।११।२१ : कार्ाालर्ले रेतडर्ो जाल्पा संग कोरोना सम्बन्धी 
सचुना प्रकाशन प्रसारर् र शभुकामना सचुना प्रसारर् वापि रु. १७००००।- को सम्झौिा गरेकोमा 
कार्ाालर्ले रु. १८००००।- भकु्तानी गरेको देर्खर्ो ।  र्सरी उक्त सम्झौिा रकम भन्दा रु. 
१००००।- बढी भकु्तानी भएको रकम असलु उपर गनुापने रु.   

 

 

 

10000 

65.  र्शषाक फरक परेको : कार्ाालर् तनम्नबमोर्जम खचा लेखदा वजेट र्शषाक फरक पारी खचा लेखेको 
पाइर्ो । र्सरी खचा लेखदा वजेट तसद्दान्ि र्वपररि देर्खएकोले तनर्तमि हनुपुने रु.  
गो=भौ=नं= तमति खचा लेख्न ुपने र्शषाक  खचा लेखेको र्शषाक रकम 

४३०-०७७।३।१४ सवारी साधन भाडा अन्र् भत्ता १८००० 

४६५-०७७।३।१९ इन्धन कार्ाालर् प्रर्ोजन सवारी साधन ममाि १२५०९१ 

५९१-०७७।३।३२ पुंर्जगि –ल्र्ापटप_ चाल ुसचुना प्रर्ली िथा सप्टवेर्र ८०७९५ 
जम्मा 223886  

 

223886 

66.  एफ=एम संचालन अनदुानाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को दफा ४३ बमोर्जम कुन ै
अतधकार प्राप्त अतधकारीले आफुलाई वा कुन ैखास व्र्र्क्त वा वगालाई फाइदा हनुे गरी सरकारी धन 
खचा गना वा सरकारी मालसामान ददन े गरी तनकास ददन नहनु े उल्लेख छ ।गाँउपातलकाले तनर्ज  
एफ=एम रेतडर्ो संचालनका लागी ढकारी संचार समहुलाई अनदुान स्वरु.प रु. २०,००,०००।- 
भकु्तानी गरेको देर्खएकोले र्सरी भकु्तानी ददएको रकम तनर्मावली र्वपररि देर्खएकोले तनर्तमि 
हनुपुने रु.  

 

 

 

 

2000000 

67.  फाटोकपी र्वलाः आतथाक कार्ाार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ -३_ बमोर्जम खचा लेखदा र्वल 
भरपाइ सर्हि शे्रष्िा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले तनम्न बमोर्जमको भकु्तानीमा फोटोकर्प र्वल 
संग्लन गरेकोले सक्कल र्वल भरपाइको प्रामर् पेश हनुपुने रु.  
गो=भौ=नं= तमति र्ववरर् भकु्तानी पार्टाको नाम रकम म=ुअ=कर सर्हि 
५४३-०७७।३।२८ एस एम एस र प्र्ानल नर्वकरर् जनक टेक्नोलोर्ज  प्रा=तल १९२१० 

५७०-०७७।३।३० सचुना प्रकाशन िथा छपाई एस एस तमतडर्ा  प्रा=तल ११८३३३ 

५७१-०७७।३।३० सचुना प्रकाशन िथा छपाई भेट टाइमस तमतडर्ा  प्रा=तल १६१३६४ 

 

 

351312 
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५८६-०७७।३।३१ र्वर्वध खचा होटल एर्रपोटा प्लाजा ३८६५० 
५८६-०७७।३।३१ मसलान्द िथा स्टेशनरी मतनषा र्स्क्रन र्प्रन्ट १३७५५ 

जम्मा ३५१३१२  
68.  कमाचारी वैठक भत्तााः गो=भौ=नं= ५६५-२०७७।०३।३०: कानून वमोर्जम गठन भएका सतमतिहरु.मा 

कार्ाालर् समर् भन्दा वार्हर वैठक बस्न ुपदाा िोर्कए वमोर्जम वैठक भत्ता पाउने व्र्वस्था भएिापतन 
अथा मन्रालर् वजेट िथा कार्ाक्रम महाशाखाको कार्ा संचालन तनदेर्शकाको दफा ७.१.१. वैठक 
भत्ताको मापदण्डको तस.नं. १ मा एउटै तनकार् र अन्िगािका पदातधकारी कमाचारी वस्ने वैठक भत्ता 
प्रदान नगने उल्लेख छ । वोलपर सम्बन्धी र्वतभन्न तमतिमा वैठक वसी कार्ाालर्कै कमाचारी मार 
उपर्स्थिी देखाई वैठक भत्ता भकु्तानी ददएको देर्खएकोले तनदेर्शका र्वपरीि वैठक भत्ता भकु्तानी 
ददएको रु. ११९१५०।- असलु गनुापने रु. 
कमाचारी नाम  वैठक सङखर्ा बैठक दर करकर्ट्ट बाहेको रकम  
टेक बहादरु वली १२ १००० १०२०० 

राजेन्द्र भाट १२ १००० १०२०० 

लोकेन्द्र वहादरु वोगटी १२ १००० १०२०० 

र्वक्रम बोहोरा  १० १००० ८५०० 

मदन बहादरु कुवर १० १००० ८५०० 

िपेन्द्र रावल १२ १००० १०२०० 

जगि बहादरु तसह १२ १००० १०२०० 

र्वमल साउद ५ १००० ४३५०० 
चन्दा चौधरी ६ १००० ५१०० 
लोकेन्द्र आचार्ा ३ १००० २५५० 
  जम्मा  ११९१५०  

 

 

 

 

 

 

119150 

 

69.  थप पाररश्रतमकाः कार्ाालर्ले तन=मा=र्व र्शक्षक श्री खडकराज अतधकारीलाई र्शक्षा प्रमखु शाखाको 
र्जम्मेवारी ददइ अतिररक्त थप पाररश्रतमक मातसक रु. १००००।- को दरले भकु्तातन भएको देर्खर्ो। 
कार्ाालर्ले र्सरी भकु्तानी गरेको पाररश्रतमक कुनै ऐन तनर्मावलीमा उल्लेख नभएको हदुा र्सरी 
भकु्तानी भएको एक वषाको थप पाररश्रतमक र चाडपवा खचा सर्हि कर कट्टी वाहेकको रकम असलु 
गनुापने रु.   
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70.  सवारी साधन ममािाः सवारी साधनको ममाि गदाा ममाि आदेश, ममाि इर्ष्टमेट बजेट  र ममािको समर् 
र ददगोपना हेरी ममाि गनुापने र सो को अतभलेख मलेप फाराम नं= १०२ मा व्र्वर्स्थि रु.पले ममाि 
अतभलेख राख्नपुने हनु्छ । ममाि अतभलेख खािा  नराखदा सवारीको र्किाबी मूल्र् र ममाि संभार खचा 
र्वच िलुना गना सर्कएन ।र्ो वषा कार्ाालर्ले पटक पटक गरी सवारी साधन ममािमा रु. 
२३,४५,३३०।-  खचा लेखेको छ । र्सरी खचा लेखदा ममाि अतभलेख र खचाको तमिव्र्र्ी 
कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

गो=भौ=नं= तमति सम्झौिा गनेको नाम र 
पद 

सम्झौिा  रकम कैर्फर्ि 

२१७-
२०७६।११।२० 

उपाध्र्ाक्ष लक्ष्मी साउद ७०००० जनप्रतितनतधले आफै सम्झौिा 
गरी सवारी साधन भाडामा 
तलएको  

५७-२०७६।८।३० उपाध्र्ाक्ष लक्ष्मी साउद ६०००० जनप्रतितनतधले आफै सम्झौिा 
गरी सवारी साधन भाडामा 
तलएको 

     

 

71.  बहाल कराः गो =भौ=नं= १६१-०७६।१०।१३: आर्कर ऐन, २०५८ बमोर्जम अतग्रम कर कट्टी गनुा 
पनेमा कार्ाालर्ले जेष्ठ नागरीकलाई कम्बल िथा सल र्विरर् कार्ाक्रममा कम्बल ढुवानी वापि रु. 
४१०००।- भकु्तानी गरेको देर्खएकोले र्सरी भकु्तानी गदाा १० प्रतिशि  वहाल कर कर्ट्ट नगरी 

 

 

 

4100 
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भकु्तानी भएको हदुा बहाल कर रु. ४१००।- सम्बर्न्धि पक्षबाट असलु गरी दार्खला हनुपुने रु.  

72.  घर भाडााः सदुरुपर्श्वम प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी (पर्हलो 
संसोधन) ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा ३ सँग सम्बर्न्धि अनसुचुी १मा घर भाडा सरु्वधा 
ददन े  व्र्वस्था नभएकोले कार्ाालर्ले उपाध्र्क्ष श्री लक्ष्मी साउदलाई मातसक रु. ४०००।- को 
दरले १२ मर्हनाको रु. ४८०००।- भकु्तानी गरेको देर्खएकोले उक्त रकम असलु गनुापने रु. 

 

 

 

48000 

73.  धरौटीिफा ाः मलु्र् अतभवृर्द्ी कर ऐन, २०५३ बमोर्जम धरौटी रकम र्फिाा गदाा सम्बर्न्धि आन्िररक 
राजश्व कार्ाालर्बाट म=ु अ कर समार्ोजन र कर चकु्ताको प्रमार् पर संग्लन गरी र्फिाा गनुापने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले तनम्न बमोर्जमको धरौटी रकम र्फिाा गदाा  म=ु अ.कर समार्ोजन र कर 
चकु्ताको प्रमार् संग्लन नगरेकोले प्रमार् पेश गनुापने रु.  

गो=भौ=नं= तमति भकु्तानी पाटीको नाम धरौटी रकम 

२-२०७६।१२।१६ एच= वी कन्स्ट्रक्शन ११४४८८ 
१८-२०७६।३।२५ ढकारी तनमाार् सेवा २५३०० 

  ८९१८८  
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74.  राजश्विफा ाः  कार्ाालर्ले परुाना ठेली अ=ल्र्ा नगरी प्रर्ोग गने गरेको र र्ो वषा कति ठेली छपाई भए 
भतन र्ववरर् नखलेुको कति ठेलीबाट कति आम्दानी भएको हो भन्न े एर्कन गना नसर्कएको र 
कार्ाालर्ले लेखापरीक्षर्मा पेश गरेको र्ववरर्को अधारमापातलकाले आ=व २०७६।७७ मा मालपोि, 
तसफाररश र पर्िकरर्वापि नगरपातलका र वडा कार्ाालर्ले प्राप्त गरेको रु. २७९६०३२  को 
र्ववरर् तनम्नानसुर छ । कार्ाालर्ले वडाले प्रर्ोग गरेको ठेली सङ्खखर्ाको एर्कन तभडान गना सर्कएन 
। कार्ाालर्ले पेश गरेको नगदी रतसद खािा र बैक दार्खलाको र्ववरर् तभडान गरी हेदाा तनम्नानसुार 
छ ।कार्ाालर्ले र्स आ.व. मा रु. २७९६०३२।- को आम्दानी गरेकोमा रु. २६३३३३२।- को 
मार वकै दार्खला भएको र वाँकी रु. १६२७००।- वैक दार्खला नभएकोले १० प्रतिशि जररवाना 
समेि रु. १७८९७०।- वकै दार्खला गनुापने रु. 

  

 

वडा नं= आम्दानी प्रर्ोग भएका ठेली वैक दार्खला हनु बाकँी 
रकम १ ४९५०० 

 भएको 
२ १७०५० 

 भएको 
३ ३२९०० 

 भएको 
४ ३०४५० 

 भएको 
५ २४३५० 

 भएको 
६ ३८१५० 

 भएको 
७ २६८०० 

 भएको 
८ २५५५० 

 भएको 
कृर्ष शाखा १०००० 

 भएको 
एम्वलेुन्स 
िफा  

१९०५०० 
 १४९७०० 

संस्था िथा 
वोलपर र्वर्क्र 

११०६००० 
 १३००० 

गाँउपातलका 
िफा  

१०६१६२२ 
 भएको 

श्रोि 
नखलेुको 

३३२८६० 
 भएको 

जम्मा २७९६०३२ 
 १६२७०० 
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75.  फोहोरमैला व्र्वस्थापनाः फोहोरमैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्र्वस्थापन 
गरी नगर सफा राख्न े र्जम्मेवारी स्थानीर् िहको हनुे उल्लेख छ।कार्ाालर्ले फोहोरमैला 
व्र्वस्थापनको लातग देहार्अनसुारका कार्ाहरु भए गरेको पाइएन : 
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• ल्र्ाण्डर्फल साइडको दीघाकातलन व्र्वस्थापन र पूवााधार तनमाार् भएको, 
• फोहोरमैला व्र्वस्थपन सम्वन्धमा उपर्कु्त प्रर्वतधको अध्र्र्न अनसुन्धान गरी प्रर्वतध र्वकासको 

कार्ा र प्रदशुकले शलु्क तिने अवधारर्ा लागू गरी दीगो व्र्वस्थापन गरेको, 
• फोहोरमैला व्र्वस्थापन गने कम्पोष्ट र्वनहरुको खररद र र्विरर् कार्ा गरेको, 

उपर्कु्त प्रर्वतधको र्वकास र र्वस्िार गना पर्ााप्त बजेट िथा जनशर्क्तको उपलब्धिा भएको, 

76.  वार्षाक प्रतिवेदन : र्वपद जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन,  २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी र्जल्ला र्वपद व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति 
समक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी 
सम्बर्न्धि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । कानूनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 

77.  सम्पतिको रेखदेख ममाि : पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सावाजतनक सम्पतिको रेखदेख ममाि सम्भार 
एवं सरक्षर् गरेको र अतभलेख राखेको पाइएन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सावाजतनक सम्पतिको 
रेखदेख ममाि सम्भार एवं सरक्षर् गनुापदाछ । 

 

78.  प्रकोप व्र्वस्थापन कोष ( कोतभड १९ तनर्न्रर्) िफा :  

78.1  आर् व्र्र् : आर् व्र्र्को समग्र र्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ : 
आर् व्र्र् 

तस नं 

 

तबवरर् रकम तस नं 

 

तबवरर् रकम 

1.  संघीर् सर्ञ्चि कोषबाट  1558525 १ राहाि र्विरर् 1597288 

2.  प्रदेश  सर्ञ्चि कोषबाट  2160000 २ क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर तनमाार् 
व्र्वस्थापन 

8263071.1 

3.  स्थानीर् िहको आफ्न ै
बजेटबाट र्वतनर्ोजन 
भएको 

9000000 ३ आईशोलेसन केन्द्र तनमाार् व्र्वस्थापन 0 

4.  कमाचारीहरु.बाट 815848.44 ४ जनशर्क्त पररचालन 463244 

5.  सार्वकको र्वपद् 
व्र्वस्थापन कोषबाट 

0 ५ औषधी एवं स्वास्थर् उपकरर् िथा 
सामग्री खररद 

1766091 
6.  अन्र् 

संघसंस्था/व्र्र्क्तहरु. बाट 

87000 ६ कमलबजार न.पा. लाई र्प.तसआर 
मेतसन खररदका लातग सहर्ोग 

1000000 
7.  स्थानीर् पवुााधार र्वकास 

साझेदारी कार्ाक्रमबाट 

0 ७ अन्र् शीषाकमा भएको खचा (अलपर 
परेका नागरीकहरुको र्ािार्ाि खचा 
भाडा संचार) 

506571.35 
8.  गि आ.ब.को अ.ल्र्ा. 0 ८ मौज्दाि  बाकी                              

ज 
24861.99 

 जम्मा 13621373.4
4 

 जम्मा 13621127.4
4 

 

 

78.2  क्वारेन्टाइन तनमाार् िथा व्र्वस्थापन खचा: पातलका अन्िगाि र्स आ.व. मा  वटा आइसोलेसन सेन्टर 
र  वटा क्वारेन्टाइन र सो तनमाार् िथा व्र्वस्थापनमा रु.  8263071.1 खचा भएको  छ । 

 

78.3  राहिको खररद र र्विरर् : पातलकाले प्रति घरधरुी ३० र्कलो चामल, २   र्कलो दाल,   २ र्कलो 
ननु, १ तलटर िेल र साबनु २ गोटा  र्विरर् गरी राहिमा रु. 1597288/- खचा गरेको छ 
।अन्र् श्रोिबाट प्राप्त राहि समेि गरी  पररवारलाई राहि र्विरर् गरेको छ । 

 

78.4  जोर्खम भत्ता : पातलकाले र्स वषा कोतभड १९ महामारीमा जनशर्क्त पररचालनमा रु. 463244/-  
खचा गरेको छ ।  कमाचारीहरुलाई जोर्खम भत्ता बापि रु. 766874।-  खचा गरेको छ  

 

78.5  औषधी खररद र उपचार : पातलकाले औषधी,  माक्स,  सेतनटाइजर,  र्पर्पइ,  तभर्टएम र आर तड टी 
आदद खररदमा  रु. 1766091।- खचा गरेको छ  

 

78.6  तमिव्र्र्ी खररद : खचा गदाा तमिव्र्र्ीिा कार्म गरी गनुापदाछ ।पातलकाले क्वारेन्टाइन 
व्र्वस्थापनको लातग सस्िो मूल्र्को खररद गना सर्कने र्प फम खररद गरी प्रर्ोग गना सर्कनेमा महंगो 
जटु कापेट प्रति तमटर रु. ८५०।- को दरले खररद गरी रु. ७७४६१३।- खचा गरेको पाइर्ो 
।र्सवाट राहि िथा औषधीजन्र् सामग्री जस्िो अत्र्ावश्र्क  खररद कार्ामा असर पने हनुाले 
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पातलकाले सामान खररद गदाा कम खर्चालो हनुे कुरालाई र्वचार गरी खररद गनुापदाछ । 
78.7  ६०।०७७।३।२४ : र्प तस आर खररद गनाको लातग नगरपातलकाले तनर्ार् गरी कमलबजार 

नगरपातलकालाई रु. १००००००।- सहर्ोग बापि खचा लेखेकोमा उक्त पातलकाले मेर्शन खररद 
गरेको सतुनर्िि हनुपुदाछ । 

 

78.8  ६२।०७७।३।२७ : अतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३)  बमोर्जम कुनै 
रकमको भकु्तानी गदाा ररि पगुे नपगुकेो खचा समथान गने कागजाि पेश भए नभएको र सो  खचालाई 
परु्ष्ट गने र्वलभपााइ भए नभएको जाच गरी भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । क्वारेन्टाइन सन्चालन 
बापि रु. ९०७३५१।खचा लेखेकोमा भान्छेहरुको पाररश्रतमक बापि रु. १४७३३३। खचा 
लेखेकोमा तनजहरुलाई के कति दरमा पाररश्रतमक ददएको हो सोको तनर्ार् िथा बझेुको भपााई पेश 
नभएको रु.  
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79.  पेश्की बाकंी : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ मा आतथाक बषाको अन्त्र्सम्ममा 
पेश्की फर्छ्यौट गरी सक्न ुपने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाको आतथाक बषाको अन्त्र्सम्ममा  फर्छ्यौट  
नभई बाकँी रहेको तनम्नानसुारको पेश्की रकम तनर्मानसुार असूल  फर्छ्यौट  गनुापने रु. 
 

क्रमश 

व्र्क्ती वा संस्थाको 
नाम 

प्रर्ोजन फर्छ्यौट तमति रकम 

१ कमल प्रसाद भण्डारी  वडा िथा गा+=पा छाउगोठ मकु्त घोषर् 
कार्ाक्रम  

२०७६।१२।१६ २५००० 

२ कमल प्रसाद भण्डारी र्वर्वध कार्ाक्रम २०७७।१।१४ १,००,००० 
३ हका राज तगरी  र्वमा िथा नर्वकरर् खचा २०७६।०७।१९ १,३०,००० 
४ कृष्र् प्रसाद देवकोटा कर्म्िमा एस इइ गरेका दतलि अपाङग िथा 

वेरोजगार मर्हलाहरुलाई ३ मर्हने कम्प्र्टुर 
िातलम 

२०७६।८।१३ १५०,००० 

५ कर्ा बहादरु वढुा  रािपति रतनङ र्शल्ड खेलकुद व्र्स्थापन  २०७६।११।९ २००००० 
६ कमल प्रसाद भण्डारी फतनाचर िथा कार्ाालर् व्र्वस्थापन २०७७।०३।१६ १००००० 
   जम्मा ७०५०००  

 

 

705000 

80.  आन्िररक लेखापरीक्षर्को बेरुज ु  

80.1  गो.भौ.नं. तमति ५४३-०७७।३।२८ र्वक्रम वोहोरालाई सोधभनाा दददा जानकी टेक्नोलोजी प्रा.तल को 
छाँर्ा प्रति र्वल संग्लन गरी २ थान र्वल बाट रु. १९२१० खचा लेखेकोमा सक्कल र्वल पेश गरी 
तनर्तमि गनुापने रु. 

 

 

19210 
80.2  गो.भौ.नं. तमति २-०७६।७।७ ना.प्र.स श्री नपृ प्रसाद भण्डारीलाई र्वतभन्न रकम भकु्तानी दददा 

उपचार सेवा मेतडकल स्टोर सर्जाकल र औषधी खररद खोप सेवा भ्र्गिेु रेर्वज र रोग तनवारर् 
प्रर्ोगशाला सामाग्री खररदमा महाकाली सेिी भेरी मेतडकल स्टोरवाट र्वतभन्न औषधी खररद वापि 
र्वजक नं. २४ तमति २०७६।६।५ मा रकम रु. १२६७१२।- को औषधी खररद गरेकोमा भ्र्ाट 
र्वल पेश गनुापनेमा पान र्वल पेश गरेको देर्खन्छ । साथै कार्ाालर्ले जनु फमावाट खररद गरेको हो 
सोही फमाको नाममा भकु्तानी ददनपुनेमा ना.प्र.स श्री नपृ प्रसाद भण्डारीको नाम भकु्तानी गरेको देर्खन्छ  
। र्सरी सम्बर्न्धि फमालाई भकु्तानी गरेको नदेर्खएकोले तनर्तमि हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

126713 

80.3  गो.भौ.नं. तमति १६१ ना.प्रा.स  श्री कृष्र् प्रसाद देवकोटलाई पे.फ. गदाा रकम र्वतभन्न रकमहरु.मा 
अतग्रम आर्कर रु. २३७४० र रु. ३५३३।- दार्खला गरी पेफ गनुापनेमा कर दार्खला नगरेकोले 
सम्बर्न्धि वाट असलु गरी दार्खला हनुपुने रु. 

27272 
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80.4  गो.भौ.नं. तमति २१०-०७६।११।२० भ्रमर् खचा तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७ को उपतनर्म 
१ बमोर्जम सरकारी कामको र्शलर्शलामा मलुकु तभर आफ्नो कार्ाालर् भन्दा वार्हर भ्रमर्मा वा 
काज खटीएका पदातधकारी वा कमाचारीले अनसुरु्च २ बमोर्जमको दरले दैतनक भ्रमर् भत्ता पाउन े
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले हलकुा सवारी चालक इन्द्र बहादरु थापालाई २०७६।१०।४ देर्ख 
२०७६।१०। १० सम्म र २०७६।९।६ देर्ख २०७६।९।१२ सम्म भ्रमर्मा खटीएकोले 
अनसुरु्च २ बमोर्जम १००० को दरले भकु्तानी हनुपुनेमा रु. ११००।- को दरले भकु्तानी भएको 
देर्खएकोले बढी भएको भकु्तानी रु. १२५० असलु हनुपुने रु. 

 

 

 

 

1250 

80.5  गो.भौ.नं. तमति ३-०७६।६।१३ र्वद्यालर् कमाचारी अनदुान तनकास दददा ददप ज्र्ोिी प्रा.वी र्हच्मा 
कक्षा २ सम्म सञ्चातलि र्वद्यालर्लाई मातसक रु. २००० को दरले तनकासा ददनपुनेमा मातसक रु. 
४००० का दरले तनकास गरीएकोले बढी तनकास भएको रकम रु. १०००० संघीर् संर्चि कोषमा 
दार्खला हनुपने रु. 

 

 

10000 

80.6  स्वास्थर् संर्ोजक श्री लक्ष्मर् शाहलाई आ.व 2076/77 मा र्वतभन्न गो.भौ.नं. र तमतिमा िलब 
भकु्तानी गदाा वार्षाक कर गर्ान गरेर हनु आउने पाररश्रतमक कर कट्टा गरी भकु्तानी गनुापनेमा सो 
नगरी िलब भकु्तानी भएकोले वार्षाक पाररश्रतमक कर रकम रु. ३२१७२।- असलु गरी दार्खला 
गनुापने रु.  

 

 

32172 

80.7  गो.भौ.नं. तमति ३५-०७६।१०।८ र्वतभन्न मालसामान खररद गरे वापि रु. ४९४७२५।- भकु्तानी 
गरीएकोमा उक्त मालसमान स्टोर दार्खला भएको नदेर्खएकोले दार्खला प्रमार् भएको पेश गरी 
तनर्तमि गनुापने रु. 

494725 
80.8  गो.भौ.नं. तमति ४३-०७६।११।१८ िरल नाइट्रोजन ढुवानी िथा भण्डारर् िथा र्विरर् व्र्वस्थापन 

कार्ाक्रमको लागी तलएको पेश्की रु. २४००००।०० पे. फ गरीएकोमा मलु्र् अतभवृद्दी कर लाग्न े
सर्जाकल समानको र्वजकमा एउटै पान नं. देर्खएकोले पषु्याई गने कागजाि पेश गरी तनर्तमि 
गनुापने रु.  

240000 
80.9  गो.भौ.नं. तमति ५८-०७६।१२।२७ माि ृिथा नवर्शश ुकार्ाक्रम अन्िगाि आमा सरुक्षा कार्ाक्रम 

वापि रु. ६०८६००।- खचा लेर्खएकोमा खचा परु्ष्ट हनुे प्रमार् पेश हनुपुने रु.  
608600 

80.10  गो.भौ.नं. तमति ८७-०७७।२।८ मा. र्व. छारवृर्त्त िफा  तनकास दददा रु. ३५६००।- वरावरको 
कक्षा ९ र १० को दतलि छारवृर्त्त व्र्वस्था नरहेको ( कार्ाान्वर्न पूर्स्िका र्क्रर्ाकलाप 
७२.१.१०उक्त तनकास असलु गरी संघीर् संर्चि कोषमा दार्खला हनुपुने रु.  

35600 
80.11  गो.भौ.नं. तमति १५९-०७७।३।२५ माटो परीक्षर् गरी माटो सधुारको लागी सामग्री प्रर्वतध र्विरर् 

र हस्िान्िरर् गरे वापि रु. २०००००।- भएकोमा माटो परीक्षर् नगरी अन्र् प्राङगाररक मलहरु. 
र्विरर् गरेको देर्खएकोले िोकीएको भन्दा फरक पारर गरीएको खचा अतनर्तमि देर्खएको रु. 

200000 
80.12  गो.भौ.नं. तमति १८७-०७७।३।३० नर्वकरर् उजाा प्रार्वतधक लघ ुिथा साना जलर्वद्यिु सौर्ा वार्ो 

ग्र्ास उजााको उत्पादनमलुक प्रर्ोग माफा ि उजाा उत्पादन र प्रर्ोग कार्ाक्रमको भकु्तानी स्वरु.प रु. 
९९३६५४।- ढकारी तनमाार् सेवालाई भकु्तानी ददएको र त्र्समा र्वल सम्झौिा कार्ादेश ददएको र 
बाँकी कागजािहरु. नरहेकोले खचा पषु्टर्ाइ हनुपुने कागजाि पेश गरी तनर्तमि गनुापने रु.  

993654 
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80.13  गो भौ नं तमति १९५-०७७।३।३० रािपति रतनङ र्शल्ड प्रतिर्ोतगिा कार्ाक्रम न ै संचालन नगरी 
सम्पूर्ा रकमहरु. भकु्तानी भएको रकम रु. १०००००।- तनर्तमि गनुापने रु.  

100000 
80.14  गो भौ नं १६८-०७७।३।२६ लागि अनमुान ठेक्का सम्झौिा कार्ादेश नापी र्किाब ठेक्का र्वल र 

मजदरुको भरपाइ पेश नगरी रकम रु. ३२१७५००  । भकु्तानी गरीएकोले खचा पषु्टर्ाइ हनुपुने 
कागजाि पेश गनुापने रु. ३२१७५०० 

3217500 
80.15  गो.भौ.नं. तमति ६६-०७६।९।२ न्र्ार्ीक सतमति व्र्वस्थापन खचा रकम भकु्तानी गदाा र्वतभन्न 

फतनाचर र्फक्चसा खररद वापि रु. ३६५९५०।- भकु्तानी गरेकोमा भानजु फतनाचरको कोटेशनमा 
२०७४।७५ को दरले कर चकु्ता पेश गरेको र अन्र् कोट्शन पेश गना न्रू् पोडशा तग्रल िथा काष्ठ 
फतनाचर उद्योग र पूर्ादेवी फतनाचर एण्ड सप्लार्साको कर चकु्ताको समेि नदेर्खएकोले आवश्र्क 
कागजाि पेश गरी तनर्तमि गनुापने रु.  

365950 
80.16  गो भौ नं तमति ९६-०७६।९।१३ कार्ाालर्ले ममाि गदाा लागि अनमुान िर्ार गरी ममाि आदेश 

ददइ ममाि गराउन ु पनेमा कार्ाालर्ले सवारी साधन ममाि वापि शार्हल अटो पाटास लाई रु. 
९८५१० भकु्तानी गरेकोमा ममाि अतभलेख खािामा नचढेको  र कुन वाइक ममाि गरेको हो भन्न े
नखलेुकोले खचा पषु्टर्ाइ कागजाि पेश गरी तनर्तमि हनुपुने रु.  

 

 

 

98510 
 पूरँ्जगििफा ाः  

80.17  गो भौ नं तमति १९८-०७७।३।२४ भानजु फतनाचर उद्योग वान्नीगढी जर्गढ गा.पा २ अछामालाई 
रेतडर्ो हाम्रो जाल्पा एफ.एम को लागी फतनाचर खररद वापि र्वल भकु्तानी दददा लागि अनमुान भ्र्ाट 
समेि रु. ४७७७१३.३४ रहेकोमा भानजु फतनाचर उद्योगले पतन उक्त कार्ाका लातग कवोल अंक रु. 
४७७७१३.३४ पेश  गरेकोमा गाँउपातलकाले भानजु फतनाचर उद्योगलाई कर र्वजक नं १०३ वाट 
रु. ४८४८९४.४३ भकु्तानी ददएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम रु. ७१८१।०९ असलु गरी 
दार्खला गनुापने रु.  

 

 

 

 

 

7181.09 
80.18  गो भौ नं तमति २७-०७७।३।२८ टुर्करा र्ारम खा.पा तनमाार् वापि उक्त तनमाार् उपभोक्ता 

सतमतिलाई रु. २७१६५४७।९३ भकु्तानी ददएकोमा ठेक्का सम्बन्धी कागजाि पेश नभएको िथा 
अतग्रम आर्कर वापि रु. ३३७९५।९३ कट्टा गरी वाँकी भकु्तानी ददनपुनेमा रु. ३३८०।- मार 
कट्टी गरी भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम रु. ३०४१५।९३ असलु हनुपुने रु 

30415.93 
80.19  गो भौ नं तमति ३२-०७७।३।२६ स्वास्थर् संस्था नभएका वडाहरुमा भवन तनमाार् िथा संचालन 

खचामा ठेक्का पाएको हररगंगा तनमाार् सेवाले भकु्तानी स्वरुप कर्न्टन्जेन्सी वाहेक रु. 
१८०५३५८।८७ भकु्तानी दददा ठेक्का र्वल िथा जारी र्वजक रु. १६६७७७३।४७ भन्दा वढी रु. 
१३७५८५।४४ भकु्तानी भएकोले सो रकम असलु गनुापने रु. 

137585.44 
80.20  गो.भौ.नं. तमति ३७-०७७।३।२७ सरस्विी आ.र्व. चैनपरु ५ अछामको तनमाार् वापि भकु्तानी गदाा 

लागि अनमुान ठेक्का र्वल र कार्ा स्वीकार प्रतिवेदन पेश नगरी रु. ८५०००।- भकु्तानी भएकोले 
तनर्तमि गनुापने रु.  

85000 
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अनसुचुी-१ 

ढकारी गाउंपातलकाको संर्चिकोष र्ववरर् 

2076/77 

     कर्ााली प्रदेश                                                                                                                                                                                                                             
(रु.हजारमा) 

र्जल्ला स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ुरकम प्रतिशि 

आर् व्र्ार् मौज्दाि 
बाँ
की 

गिवषाको 
र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्र
दे
श
 
अ
नु
दा
न 

राजस्व 

वाँ
ड
फाँ
ट
 
र
क
म 

आन्िररक 

आर् 
अन्र् आर् 

जम्मा 
आ
र् 

चाल ुखचा 
पंूजीगि 

ख
चा 

अन्र् खचा जम्मा खचा 

अछाम ढकारी गाउंपातलका 877498 41941 4.78 7308 293331 56168 2827 115455 467781 187715 113405 108597 409717 65372 
 

 

अनसुचुी-२ 

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

र्जल्ला स्थानीर् िह प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फछ्र्र्ौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु 

ग
नुा
प
ने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैर्द्ार्न्िक लगानी सैर्द्ार्न्िक लगानी सैर्द्ार्न्िक लगानी अतनर्तमि 

भएको 
प्रमार् 

कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवा

री 
नसारेको 

सोधभनां 
न
तल
ए
को 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

अछाम 
ढकारी 

गाउंपातलका 
56 60 46695 0 7 4754 56 53 41941 10309 1859 29068 0 0 30927 705 0 705 

 

अनसुचुी-३ 

ढकारी गाउंपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुज ुर्स्थति 

-?=xhf/df_ 

र्जल्ला स्थानीर् िह 

 
 
 

गि बषा सम्मको 
वाँकी बेरुज ु

समार्ोजन 

सं प को 
लातग अनरुोध 
भइ आएको 

रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको 
रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गि वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन 

सम्मको वाकँी 
बेरुज ु

५८ औ ँप्रतिवेदन सम्मको 
वाँकी बेरुज ुमध्रे् पेश्की 

अछाम ढकारी गाउंपातलका 14662 0 0 0 0 0 14662 41941 56603 2616 

 

 


