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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमािौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

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

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

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

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्िकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमािौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: 208 तमतिाः २०७८।०5।04 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

बतिगािँ गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
ग्वालीचौर,बाग्लङु्ग । 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको 
छ। उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग 
अनरुोध छ ।  

 

 

 

  

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



 

 

                      महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ि, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, 
महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 

लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजटे िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम 
कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ। त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण 
गरी ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ु लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको 
छ।  

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

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

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

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा न ै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण 
गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि 
गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक 
पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपके्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै 
पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धतर्वाद 
ज्ञापन गदिछु ।  
                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

(बागमिी र गण्िकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमािौं, नेपाल 

पर संखर्ााः २०७8।७9 

च.नं.: 169                                                               तमतिाः २०७8।5।4 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

बतिगाि ँगाउँपातलका, 
ग्वालीचौर,बाग्लङु्ग । 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले बतिगाँि गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् ष्टववरण िथा 
लेखा ष्टटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्िमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७7 आर्ाढ ३१ मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् 
ष्टववरणले स्थानीर् िह संग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून बमोन्जम सारभिू रुपमा सही िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा पणूि रुपमा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् 

ष्टववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रु.89 लाख 92 हजार बेरुज ूदेन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु.13 लाख 26 हजार, प्रमाण 
कागजाि पेश गनुिपने रु.12 लाख 10 हजार, तनर्तमि गनुिपने रु.27 लाख 18 हजार र पेश्की बाकँी रु.37 लाख 
38 हजार रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा तमति २०७7।10।12 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राि प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फस्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम 
प्रतिवेदन पाना 21  (एक्काइस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा 
दाष्टर्त्व र्कीन हनु ेजानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ि, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसङ्ग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण 
िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्वितर छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । 
लेखापररक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न 
कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखा उत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६, स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु 
बमोन्जम सही र र्थाथि हनु ेगरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गल्िीका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभिू 
रुपमा गलि आकँिा रष्टहि स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लाग ुगने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा 
रहेको छ । नगर कार्िकाररणी, नगर प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका 
लातग न्जम्मवेार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँिा रष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि 
आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि 
आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििा सम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले 
अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ि, मागिदशिन ि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 
। ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा 
हनुे ष्टवर्ेश वा जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िीलाई सारभिू रुपमा गलि आकँिा मातनएको छ । 

(ईतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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बतिगािँ गाउँपातलका, ग्वालीचौर,बाग्लङु्ग 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन  
2076/77 

 

पररचर् - स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र 
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स वतिगाि गाउँपातलकाको स्थापना भएको 
हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि वतिगाि 
गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स वतिगाि गाउँपपातलका अतिगिि १० विा, ५४ सभा सदस्र्, १७८.६७ वगि 
ष्टकलोतमटर क्षेरफल िथा ३८ हजार २२२ जनसंखर्ा रहेको छ । 

स्थानीर् संन्चिकोर्ाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोन्जम नगरपातलकाले प्राि गरेको 
आर्, अनदुान िथा सहार्िा  र स्थानीर् सरकार संचालनमा भएका व्र्र्हरु समावेश भएको आर्व्र्र् ष्टहसाव सष्टहिको 
आतथिक वर्ि २०७6।०७7 को संन्चि कोर्को संन्क्षि अवस्था तनम्न वमोन्जम रहेको छ । 

ष्टववरण ष्टटप्पणी बजेट 
आफैले गरेको 
प्राति/भकु्तानी 

वस्िगुि/ 
सोझै भकु्तानी जम्मा 

प्रािी (क+ख)   ५९,९३,५४,००० ५३७५३४०१०.७३   ५३७५३४०१०.७३ 

क. प्राति (संन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधने)   ४८,२६,८५,००० ४३२०२७१६८.७३ ० ४३२०२७१६८.७३ 

११००० कर ११ १०,३९,४७,००० ७,२५,८४,९२७.३३ ० ७,२५,८४,९२७.३३ 

१३००० अनदुान   ३७,५०,५३,००० ३५,३४,४१,७५० ० ३५,३४,४१,७५० 

संघीर् सरकार १२ ३५,१८,७६,००० ३३,८४,०९,००० ० ३३,८४,०९,००० 

प्रदेश सरकार १२ २,३१,७७,००० १८१२७००० ० १८१२७००० 

१४००० अतर् राजस्व   ३६,८५,००० २९,०६,२४१.४० ० २९,०६,२४१.४० 

ख. अतर् प्राति   ११,६६,६९,००० १०,५५,०६,८४२   १०,५५,०६,८४२ 

ष्टविरण गनि बाकी राजस्व   ० ० ० ० 

कोर्हरू   १,४२,००,००० १,५०,१३,७१९ ० १,५०,१३,७१९ 

धरौटी   ० २,५७,००० ० २,५७,००० 

संघीर्, प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम   १०,२४,६९,००० ९,०२,३६,१२३ ० ९,०२,३६,१२३ 

भकु्तानी (ग+घ)   ६४,६१,९७,०७२ ५१९१८७५१४.१४   ५१९१८७५१४.१४ 

ग. भकु्तानी (सन्ञ्चि कोर्बाट)   ५२,९५,२८,०७२ ४१६८८४२७३.२५   ४१६८८४२७३.२५ 

   २१००० पाररश्रतमक / सषु्टवधा १८ २,८५,००,००० १,९६,३२,५५४.१४ ० १,९६,३२,५५४.१४ 

   २२००० मालसामान िथा सेवाको उपर्ोग १८ ५,६३,०३,५३६ ४,१७,८४,५२२ ० ४,१७,८४,५२२ 

   २५००० सहार्िा (Subsidy) १८ ५,००,००० २,००,००० ० २,००,००० 

   २६००० अनदुान १८ २०,८३,७४,००० २०,०९,७९,४७३.११ ० 
२०,०९,७९,४७३.१

१ 

   २७००० सामान्जक सरुक्षा १८ ५७,५०,००० ४०,८८,७०७ ० ४०,८८,७०७ 

   २८००० अतर् खचि १८ ३०,५०,००० २६,६९,२२८ ० २६,६९,२२८ 

   ३१००० गैर ष्टवत्तीर् सम्पन्त्त/पुजँीगि 
खचि १८ २२,७०,५०,५३६ १४७५२९७८९ ० १४७५२९७८९ 

घ. अतर् भकू्तानी   ११,६६,६९,००० १०२३०३२४०.८९   १०२३०३२४०.८९ 

कोर्हरू   १,४२,००,००० १,०५,२०,१६९ ० १,०५,२०,१६९ 

धरौटी   ० ८७,००० ० ८७,००० 

संघीर्, प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम   १०,२४,६९,००० ९,०२,३६,१२३ ० ९,०२,३६,१२३ 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाकी     (४,७०,१६०)   (४,७०,१६०) 
सशिि अनदुान तनकासा ष्टफिाि     १९३०१०८.८९   १९३०१०८.८९ 

ङ. र्ो वर्िको बचि (तर्नु)   (४,६८,४३,०७२) १८३४६४९६.५९   १८३४६४९६.५९ 

च. गिवर्िको न्जम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा)     ४,४०,६०,७८७.१८   ४,४०,६०,७८७.१८ 

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ + च)   (४,६८,४३,०७२) ६२४०७२८३.७७   ६२४०७२८३.७७ 
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बैंक िथा नगद बाकी सरुअनसुार २४   ६२४०७२८३.७७   ६२४०७२८३.७७ 

बैक िथा नगद बाकँी शे्रस्िा अनसुार     ६७६०६५५० 

ष्टवतनर्ोजनिफि ाः 
बजेट उपशीर्िक वाष्टर्िक बजेट तनकासा खचि खचि मध्रे् पेस्की 
31401011 1302000.00 582546.00 582546.00 0.00 
31401011 206000.00 93157.00 93157.00 0.00 

36500104 8960000.00 8936864.00 8936864.00 0.00 

37100011 91301000.00 82205000.00 82205000.00 0.00 

33600102 700000.00 450000.00 450000.00 0.00 

राष्ट्रपति मष्टहला उत्थान ष्टवकास कार्िक्रम 10000.00 0.00 0.00 0.00 

मखुर्मतरी िथा मन्तरपररर्द्को कार्ािलर् 500000.00 500000.00 500000.00 0.00 

सामान्जक ष्टवकास मतरालर् 625000.00 575000.00 575000.00 0.00 

न्शक्षा ष्टवकास तनदेशनालर् 750000.00 750000.00 750000.00 0.00 

जम्मा रु. 104354000.00 94092567.00 94092567.00  
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लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरु 
दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरण - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका 
िथा नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार 
मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । 
सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
आतथिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् 
बमोन्जम छन:् 
• स्थानीर् िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी र्स वर्ि प्राि रकम र संन्चि 

कोर्वाट भएको खचि स्पि देन्खने गरी खािा राखेको छ । 

• स्थानीर् िहले बैङ्क समार्ोजन ष्टहसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको 
असार मसातिको बैङ्क मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु.२३,२१०।७७ ले फरक 
देन्खएको छ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले 
तनधािरण गरे बमोन्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी 
व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भए 
बमोन्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले 
२०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS Based ढाँचामा 
प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाइर्ो । 

• स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा 
कार्म गनि महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् 
व्र्वस्थापन प्रणाली (सरु) को प्रर्ोग गरेको छ ।   

2.  प्रदेश सरकारबाट पुँजीगि कार्िक्रमको लातग पठाएको रु.३०,९४,१५०।०० सन्ञ्चि 
कोर् खािामा जम्मा हनुपुनेमा कोतभि-१९ कोर् खािामा कोर् िथा लेखा तनर्तरक 
कार्ािलर्बाट जम्मा गररददएको कारण प्रदेश समानीकरणको आम्दानीमा कम देन्खएको 
रकम रु.३०,९४,२५०।०० सन्ञ्चि कोर् खािामा मेनअुल्ली थप गरी समावेश गररएको 
र उक्त रकम कृष्टर् ष्टवकास कार्िक्रमिफि को भएकोले संघीर्, प्रदेश सरकार वा अतर् 
कार्िक्रमिफि  खचि देखाइ आम्दातन िथा खचिको ष्टहसाब तमलान भएको छ । सबै आतथिक 
कारोवारहरू सरु अनसुा प्रष्टवि गरी आम्दानी िथा खचिलाई र्थाथिपरक बनाउनेिफि  
सम्बन्तधि तनकार् िथा कमिचारीले ध्र्ान परु्र र्ाउन ुपदिछ ।  

3.  आतिररक तनर्तरण प्रणाली  - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ 
बमोन्जम आतिररक तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। 
र्स सम्बतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरू िपतसल बमोन्जम रहेका छन ्।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको 

आधारभिू िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी 

२११ बमोन्जम ढाँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• राजस्व संकलन सम्बतधमा सूचना प्रष्टवतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली 
माफि ि गने गरेको देन्खएन । 

• स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् 
आर्ोजनाको बैङ्क खिा गरेको देन्खएन ।  



4 
 

दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

• ददगो ष्टवकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई 
आतिररकीकरण गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरू िोकी मूल्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको   
देन्खएन । 

• न्जतसी तनरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार मोटर र मोटरसाइकल बाहेक अतर् 
मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा गरेको पाईएन ।  

• मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्बन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई जानकारी ददएको 
पाइएन । 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद तबल 
भरपाईहरूमा तसलतसलेवार नम्बर राखी कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी 
भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको 
पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 बमोन्जम आतथिक वर्ि शरुु 
हनुभुतदा पतर ददन अगावै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, 
ज्र्ाला, भािा िथा अतर् महशलुको स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ु पनेमा िोकेको 
पाईएन। 

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

• स्थानीर् िहले तनमािण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा 
तनमािण कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद 
तनर्मावली बनाई लागू गनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनर्मावली 
बनाएको पाईएन ।  

• साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न 
भएका आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरू उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको 
पाईएन । 

• पातलकाले आर्ोजना/कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो गरेको देन्खएन । 

• वािावरणको संरक्षणको एकीकृि दीघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन 
।शहरीकरण भइरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल 
पष्टहचान एवं कार्िर्ोजना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  ८० र 
प्रशासतनकिफि  ५१ समेि १३१ कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: ६० 
र  ४५ समेि १०५ पदपूतिि भएकोले कार्िलर् सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको  
पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक विापरमा 
उल्लेन्खि सेवाहरूको कार्ाितवर्न न्स्थति अनगुमन गनि अनगुमन संर्तर िर् गरेको 
पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क बमोन्जम कमिचारीहरूको कार्ि ष्टववरण 
बनाई लाग ुगरेको पाईएन । 
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• न्शक्षा सेवा ऐन, २०६९ 7ख2 बमोन्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले ष्टवद्यालर् िफि का कमिचारीको िलवी प्रतिवेदन 
पाररि नगरी वर्िभरीमा रु.१२,७२,५३,२३३।०० खचि लेखेको पाईर्ो । 

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

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरूले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, 
कार्िष्टवतध र मापदण्ि  बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले हालसम्म १४ ऐन, ७ कार्िष्टवतध 
२ तनदेन्शका समेि २३ काननु एवं कार्िष्टवतध तनमािण गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको छ 
। 

• राजस्व आम्दानीको अतभलेख अद्यावतधक नगरेको प्राि राजस्व रकम तनर्ममा 
िोष्टकएको अवतधतभर दान्खला हनुे नगरेको । 

• स्थानीर् िहले सम्भाष्टवि जोन्खम पष्टहचान िथा जोन्खम रन्जिर खिा गरी ष्टवपद् 
व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुिपनेमा गरेको पाइएन । 

• पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको साविजतनक सम्पन्त्तको ममिि सम्भार एवं संरक्षण 
गनुिपनेमा सोको अतभलेख राखेको पाइएन । 

    िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोष्टकएबमोन्जम प्रभावकारी र 
ष्टवश्वशनीर् बनाई सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

 र्ोजना िजुिमा, बजेट िथा कार्िक्रम  
4.  बजेट पेस, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा 

स्थानीर् िहले आगामी आतथिक वर्िको राजस्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट 
स्वीकृि गराई असार १० गिेतभर पेस गने र र्सरी पेस भएको बजेट छलफल गरी 
असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा 
सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा 
उपप्रमखु श्री अमरबहादरु श्रीसले २०७६।०३।०८ गिे रु.५५ करोि ५७ लाख २८ 
हजारको बजेट सभा समक्ष पेस गरेकोमा २०७६।०३।१० मा पाररि भएको छ । 
ष्टहउँदे गाउँसभाबाट बजेटमा संशोधन भएको छ । बजेटमा समावेश भएको सामान्जक 
सरुक्षा भत्ता हटाई थप हनु आएका अन्खिर्ारीहरूको रकम समेि समावेश गरी अन्तिम 
बजेट रु.५२ करोि ९५ लाख २८ हजार कर्म भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका 
प्रमखुले २०७६।०४।०१ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी 
प्रदान गरेको देन्खतछ ।  

5.  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ 
बमोन्जम स्वीकृि भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण बनाई 
पेस गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा कार्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी 
कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको ष्टववरण 
अनसुार चौमातसक पुजँीगि खचिको न्स्थति देहार्बमोन्जम छ ।   

 पुजँीगि खचि शीर्िक कूल खचि 
चौमातसक खचि (रु.हजारमा) आर्ाढ 

मष्टहनाको प्रथम दोस्रो िेस्रो चौमातसक  
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चौमातसक चौमातसक मार खचि 
गाउँपातलका 175018 5228 44349 125441 43546 
प्रदेश सरकारबाट 
हस्िातिररि कार्िक्रम 

5000 - - 5000 5000 

स्थानीर् पूवािधार साझेदारी 
ष्टवकास कार्िक्रम 6905 - - 6905 6905 

राष्टष्ट्रर् पररचपर िथा 
पन्िकरण ष्टवभाग 93 - - 93 93 

कूल खचि 187016 5228 44349 137439 55544 
खचि प्रतिशि  2.80 23.71 73.49 29.70 

उपरोक्तानसुार पुजँीगििफि  कूल खचि मध्रे् िेश्रो चौमातसक ७३.४९ प्रतिशि र 
आर्ाढ मष्टहनामार २९.७० प्रतिशि खचि भएको छ । आतथिक वर्िको अतिमा बढी खचि 
गने गदाि तनमािण कार्िको गणुस्िरमा राम्रो नहनुे समेि भएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनरुुप िेश्रो चौमातसक िथा आर्ाढमा खचि गने पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

6.  क्षरेगि बजेट र खचि - स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका 
क्षेरगि रुपमा समानपुातिक बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्स पातलकाको 
२०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र खचिको न्स्थति देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ ।  

 
मखुर् क्षरे वाष्टर्िक वजेट खचि रकम 

कुल खचि 
मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास 38983536.00 12395924.00 2.97 
सामान्जक क्षेर  263353000.00 246554561.73 59.14 
पूवािधार ष्टवकास क्षेर 127397000.00 89645400.00 21.50 
ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन 5443000.00 3125040.00 0.75 
कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 94351536.00 65163348.14 15.63 

जम्मा 529528072.00 416884273.25 100.00   
7.  खचि ष्टवश्लरे्ण - पातलकाले र्स वर्ि कूल आतिररक आर्बाट रु. ५,३२,१५,६७३.१८  

राजस्व बाँिफाँि र अनदुानबाट रु.४२,२८,७२,२८१.७३ समेि 
रु.४७,६०,८७,९५४.९१ आम्दानी भएकोमा चालिुफि  रु.२६,९3,54,484.२५ र 
पुजँीगििफि  रु.14,75,29,789.00 समेि रु.41,68,84,273.25 खचि भएको छ 
। खचि मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्सा 12.76 प्रतिशि रहेको छ । र्स वर्ि 
पदातधकारी सषु्टवधामा रु.१,००,४२,५००.०० खचि भएको छ जनु आतिररक आर्को 
१८.८७ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान र राजस्व 
बाँिफाँिको रकमबाट 56.58 प्रतिशि चाल ुर 30.99 प्रतिशिमार पुँजीगि तनमािणमा 
खचि भएको देन्खतछ । र्सबाट पातलकाहरूले ष्टवकास तनमािण प्रर्ोजनमा तरू्न खचि गरेको 
प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बढी खचि भएको देन्खतछ । प्रशासतनक खचि तनर्तरण गदै प्राि 
अनदुान र राजस्व बाँिफाँिको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन 
गररनपुदिछ ।  

 संगठन िथा कमिचारी व्र्वस्थापन  
8.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले 

आफ्नो अतधकार क्षेर र कार्िबोझको ष्टवश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षणको 
आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी  
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प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबतदी सजृना गनि नसष्टकने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले 
सव-इन्ितनर्र १, विा कार्ािलर्हरू १० वटामा १० वटै कार्ािलर् सहर्ोगी, सूचना 
प्रष्टवतध अतधकृि १, सवारी चालक १, हेभी सवारी चालक २, हेभी सवारी हेल्पर २ र 
कार्ािलर् सहर्ोगी ३ जना समेि २० जना कमिचारीहरू करारमा राखी 
रु.३४,७२,९२०।०० खचि लेखेको  छ ।  

 पदातधकारी सषु्टवधा  
9.  एउटा मार सषु्टवधा पाउन े – गण्िकी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा 

सदस्र्ले पाउन े सषु्टवधाका सम्बतधमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७४ को दफा ८ 
अनसुार सरकारी कोर्बाट तनवृत्तभरण पाएको व्र्न्क्त पदातधकारीमा तनवािन्चि वा मनोनर्न 
भएमा तनवृत्तभरण वा र्स ऐन बमोन्जमको मातसक सषु्टवधा मध्रे् एउटा मार पाउन े
व्र्वस्था छ । िर गाउँपातलकाले तनवृतिभरण पाइरहेको विा नं. १ का विा अध्र्क्ष श्री 
बमबहादरु थापालाई  मातसक रु.१८,०००।०० का दरले २०७६ श्रावणदेन्ख २०७६ 
भार १२ गिेसम्म पाररश्रतमक भकु्तानी गरेको र तनजले सरकारी कोर्बाट मातसक 
रु.१२,८२७।०० पेतसन बझेुको देन्खँदा तनजलाई अतधकिम सषु्टवधा वापिको रकम 
तनर्तमि नै मानी पेतसन वापिको रकम रु.१२,८२७।०० ले १ मष्टहना १२ ददनको 
सामान्जक सरुक्षा कर कट्टी गरी बाँकी हनुे रु.17,614।०० असलु गरी दान्खला गनुिपने 
रु.  17614.00 

10.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम 
व्र्र्को बजेट अनमुान आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध 
खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधिफि  मार 
रु.१७९७९४०।०० खचि गरेको छ ।र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ ।  

11.  आतथिक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट 
आतथिक सहार्िा, चतदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको 
देन्खंदैन । र्स स्थानीर् िहले ष्टवपन्नलाई और्तध उपचार खचि स्वरुप सहर्ोग, दैवी 
प्रकोपमा राहि िथा उद्दार, खानेपानीको महुानमा क्षति परु्र र्ाएवापि पाइप ष्टविरण 
समेिका कार्िमा व्र्न्क्त, संस्था िथा समूहलाई उपलब्ध गराउँदा उद्दार, राहि िथा 
पनुस्थािपन खचि प्रर्ोजनको लातग र्ो वर्ि ष्टवतभन्न समूह, व्र्न्क्त एवं संघ संस्थालाई 
रु.१८,३८,०४५।०० आतथिक सहार्िा ष्टविरण गरेको पाइर्ो । र्स्िो खचिमा 
तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुिपदिछ ।  

11.1.  ष्टविरणमखुी - २६६।०७७।३।१७ स्वीकृि वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुार कार्िहरू गररन ु
पदिछ । कार्ािलर्ले विीगाि गाँउपातलका अतिगिि विीगाि दतलि सिालको ८० जना 
दतलिलाई रु.१,४८५।०० का दरले रु.१,१०,८००।०० नगदै ष्टविरण गररएको, 
सामान ढुवानीमा रु.१,५४,०००।०० र खाना खाजा र मञ्च व्र्वस्थापनमा 
रु.३५,२००।०० खचि गररएको छ । दतलिको लातग ष्टवतनर्ोन्जि बजेट दतलि उत्थान 
िथा दीघिकातलन प्रकृतिको कार्िमा मार खचि गररनपुनेमा ष्टविरणमखुी कार्िमा खचि भएको 
पाइर्ो । ष्टविरणमखुी कार्िमा हनुे खचिमा तनर्तरण गररनपुदिछ ।  

11.2.  सहर्ोग उपलब्ध गराएको - २६६।०७७।३।१७ आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 
२०६४ को  तनर्म ३६ अनसुार बजेटको सीमातभर रही तनधािररि कार्िमा मार खचि 
गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले िाराखोला गाँउपातलकाको नेपाल मा= ष्टव= लाई सहर्ोग रतसदको ३०००००.०० 
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आधारमा रु.३,००,०००।०० उपलब्ध गराएको पाइर्ो । आफ्नो क्षेर बाष्टहरका 
ष्टवद्यालर्लाई ठूलो रकम सहर्ोग गनुि तनर्मसम्मि नदेन्खएको रु.  

 अनदुान प्राति, ष्टविरण र ष्टफिाि  
12.  अनदुान ष्टफिाि – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्िष्टवतध बमोन्जम िी 

तनकार्बाट स्थानीर् िहमा प्राि हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वर्िभरी खचि नभई बाँकी 
रहेको अवस्थामा सम्बन्तधि तनकार्मा ष्टफिाि गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । सशिि 
अनदुानमा रु.२२,४९,०९,०००।०० तनकासा प्राि र रु.२२,२९,७८,८९१।११ खचि 
भएको छ । प्राि ष्टववरण (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार 
मसातिमा सशिि अनदुानमा खचि नभई बाँकी रहेको रु.१९,३०,१०८।८९ तमति 
२०७७।०४।०४ मा रकम ष्टफिाि गरेको बैङ्क भौचर पेस भएको छ ।   

13.  अनदुानको अनगुमन - साविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही 
सदपुर्ोग भए नभएको र्ष्टकन गनि अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा 
अनगुमन गनुिपदिछ।पातलकाले स्वास्थर्, कृष्टर्, पश,ु शैन्क्षक सेवा, सामान खररदमा 
रु.१४,५१,५४०।०० खचि लेखेको छ । िर पातलकाबाट ष्टविरण भएको अनदुानको 
सही सदपुर्ोग भए नभएको सम्बतधमा अनगुमन िथा सोबाट प्राि उपलव्धी मापन गरेको 
छैन । साथै अनदुान सम्बतधमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैनन ् । िसथि 
अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट ष्टविरण हनुे अनदुानमा 
दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीवनस्िरमा सधुार आएको र्ष्टकन गरी रकमको 
पूणि सदपुर्ोग गराउनेिफि  ध्र्ान   ददनपुदिछ ।  

14.  र्ािार्ाि खचि – पातलकाले समाचार सम्प्ररे्ण गरवापि तनम्न परकारहरूलाई र्ािार्ाि 
खचि भनी रु.२२,५00।०० भकु्तानी ददएकोमा कार्िक्रमको बजेटबाट खचि लेखेको रकम 
अतनर्तमि देन्खएको रु. 22500.00 

 तस.नं. परकारको नाम प्रर्ोजन अनदुान रकम 

1.  परकार ष्टवमल खिका समाचार सम्प्ररे्णको लातग र्ािार्ाि खचि 7500 
2.  परकार ददनेश शमाि समाचार सम्प्ररे्णको लातग र्ािार्ाि खचि 7500 
3.  परकार न्जवन पाण्िे समाचार सम्प्ररे्णको लातग र्ािार्ाि खचि 7500 
  जम्मा 22500   

15.  पुजँीगि बजेटमा चाल ु प्रकृतिका खचि – पुजँी सृजना नहनुे खालका ष्टविरणमूखी िथा 
उपर्ोतगिा नददने खचिलाई तनरुत्साष्टहि गदै स्थानीर् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र 
पूजँीको तनमािण हनुे एवम ् उपर्ोतगिा तसजिना हनुे गरी र्ोजना छनौट िथा कार्ाितवर्न 
गनुिपने कार्िक्रम छनौट गरी पुजँीगि शीर्िकमा समावेश गरी तसतमि स्रोिको उच्चिम 
प्रर्ोग गनुिपदिछ।र्स स्थानीर् िहले देहार् अनसुारका पुजँी तनमािणमा सहर्ोग नरहने, 
उत्पादनमा वृष्टर्द् नगने ष्टकतसमका खचिलाई पुँजीगि शीर्िकबाट रु.१,८०,८७०।०० 
भकु्तानी ददएको पाईर्ो । 

तस.नं. भकु्तानी पाउन ेसंस्थाको नाम प्रर्ोजन रकम खचि शीर्िक 
१ कमिचारीहरू वैठक भत्ता र 

खाजा खचि 
११९०७० राजश्व बािँफाट 

२ स्वर्मसेष्टवकाहरू ररचाजि कािि ६१८०० राजश्व बािँफाट 
 जम्मा  १८०८७०    

16.  अनतु्पादक खचि – साविजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी  
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खचि गनुिपनेमा र्स पातलकाले देहार् बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा 
रु.३,००,०००।०० खचि गरेको देन्खतछ । 

भौ. नं. र तमति 
भकु्तानी पाउने संस्थाको 

नाम 

प्रर्ोजन रकम 

३१६।०७७।३।२५ नेपाल मगर संघ ३८ औ स्थापना ददवस कार्िक्रम २००००० 

३१०।०७७।३।२४ धनधात्र्अञ्चल महार्ज्ञ धनधात्र्अञ्चल महार्ज्ञ प्रचार प्रसार कार्ि १००००० 
  जम्मा ३००००० 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुिपदिछ । 
17.  मौज्दाि फरक - गाउँपातलकाले उपलब्ध गराएको ष्टवत्तीर् ष्टववरण अनसुार सन्ञ्चि कोर् 

खािामा रु.६,२४,०७,२८३।७७ र बैङ्क स्टेटमेतट अनसुारको रकममा भकु्तानी हनु 
बाँकी चेकको रकम रु.५२,२२,४७७।०० घटाई र्थाथि बैङ्क मौज्दाि 
रु.६,२३,८४,०७३।०० देन्खएको छ । से्रस्िामा भतदा बैङ्क मौज्दािमा घटी देन्खएको 
रकम रु.२३,२१०।७७ गाउँपातलकाको सन्ञ्चि कोर् खािामा जम्मा हनुे गरी बैङ्क 
दान्खला पश्चाि ष्टहसाब तमलान गनुिपने रु. २३२१०.७७ 

18.  ठेक्का व्र्वस्था – गाउपातलकाबाट उपलब्ध गराइएको ष्टववरण अनसुार कार्ािलर्बाट र्स 
वर्ि ४ वटा ठेक्का लगाएकोमा प्रशासतनक भवन तनमािण र एक्साभेटर खररद बोलपरको 
माध्र्मबाट, व्र्ाक ह ु लोिर क्र्ाटलग ष्टवतधबाट र स्र्ानेटरी प्र्ाि न्शलबतदी 
दरभाउपरबाट खररद गरेको पाइर्ो । उक्त ठेक्का मध्रे् प्रशासतनक भवन तनमािणमा लागि 
अनमुान भतदा ३९.14 प्रतिशिले घटेको छ भने एक्साभेटर खररद ०.०74%, व्र्ाक ह ु
लोिर 0.019% र स्र्ानीटरी प्र्ाि 0.43% ले घटेको पाइर्ो । प्रशासतनक भवन बाहेक अतर् 
३ वटा ठेक्कामा आपूििकले लागि अनमुानको हाराहारीमा नै कबोल अङ्क समावेश गरेको देन्खतछ । 
पूणि प्रतिस्पधाि हनु ेगरी खररद प्रष्टक्रर्ा अपनाएपतन प्रतिस्पधाि तरू्न रहेको पाइर्ो । जसको उदाहरण 
तनम्न रहेको छाः  

 -?= xhf/df_ 

क्र. 
सं. 

कार्िक्रमको नाम ठेक्का नं. 
बोलपर 

तबक्री संखर्ा 
बोलपर 

दान्खला संखर्ा 
बोलपर 

ष्टफिाि संखर्ा 
लागि 
अनमुान 

स्वीकृि 
रकम 

लागन 
अनमुानका 

िलुनामा घटी 
1. प्रशासतनक भवन तनमािण 2.1/W/076-77/BRM 8 8 0 85205 51855 39.14 
2. एक्साभेटर खररद 2/076-77/BRM 3 3 0 13500 13490 0.07४ 
3. व्र्ाक ह ुलोिर 3/076-77/BRM 5 5 0 5200 5199 0.019 
4. स्र्ानेटरी प्र्ाि BRM/01/2076/77 3 3 0 1935 1927 0.43  

19.  प्रशासकीर् भवन तनमािण - गाउँपातलकाको प्रशासकीर् भवन तनमािणको लातग 
रु.६,४३,०५,३०७।७८ मू=अ= कर बाहेकको लगि इष्टिमेट िर्ार गरी ठेक्का नं= 
२।०७६-७७/BRM को तमति २०७६।८।१० मा ष्टवद्यिुीर् बोलपरको माध्र्मबाट 
सूचना माग गरेकोमा ८ वटा कम्पनीले बोलपर पेस गरेको पाइर्ो । सबैभतदा कम 
दररेट पेस गने Mountain Infra/Kabindra JV काठमािौंको कबोल अङ्क 
रु.५,१८,५४,८१९।०० को बोलपर तमति २०७६।१२।३ मा स्वीकृि भएको छ । 
सम्झौिा तमतिले १८ मष्टहनातभर अथािि ्२०७८।८।१५ सम्ममा सम्पन्न गने गरी तमति 
२०७७।२।१६ मा सम्झौिा भएको पाइर्ो । तनमािण व्र्वसार्ीले भवन तनमािणको काम 
गरेको भएिापतन कुनै तबलको भकु्तानी भएको पाइएन । गाउँपातलकाले सम्झौिाको शिि 
िथा कार्ि प्रगतिको आधारमा तनम्नानसुार रु.१,०३,७०,९६३।०० पेश्की उपलब्ध 
गराएको छ ।   
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

 भौ=नं= र तमति पेश्की ष्टववरण रकम रु. खचि व्र्होने 

२९४।२०७७।३।२२ प्रथम पटक 3100000 संघ समपरुक 
२।२०७७।३।२२ प्रथम पटक 2085481 प्रदेश सरकार 
३७४।२०७७।३।३१ दोश्रो पटक 2270963 गाउँपातलका 
३।२०७७।३।३१ दोश्रो पटक 2914519 प्रदेश सरकार 
 जम्मा 10370963  

िोष्टकएको समर् सीमातभर कार्िसम्पन्न गने गरी काम गराउनेिफि  गाउँपातलकाले 
ध्र्ान परु्र र्ाउन ुपदिछ ।   

 कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
20.  राजश्व बािँफाँि - स्थानीर् िहले आतथिक ऐन बमोन्जम असलु गरेको देहार् अनसुारको 

रकम राजस्व बाँफाँि गरी प्रदेश सरकारलाई पठाएको पाइर्ो ।  
 

आर् शीर्िक 

संकतलि 
रकम 

प्रदेशलाई पठाउन ु
पने प्रतिशि 

पठाएको 
रकम 

पठाउन 
बाँकी रकम 

दहत्तर बहत्तर शलु्क ४०११५० १६०४६० १६०४६० ०   
21.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, 

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

 आर् शीर्िक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पन्त्त कर/मालपोि कर 2250000 2020953 89.82 
घरजग्गा वहाल कर 200000 250102 125.05 
व्र्वसार् कर 625000 752735 120.44 
बहाल ष्टवरौटी शलु्क िथा अतर् 
प्रशासतनक मूल्र्ाङ्कन 

3425000 5890407 
171.98 

जम्मा 6500000 8914197 137.14 

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

 उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
22.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को 

तनर्म उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनु ेतनमािण 
कार्िमा िोजर, एक्साभेटर, लोिर, रोलर, ग्रिेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने 
व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतिबतधात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदािको 
समर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग गनुिपने जष्टटल प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने 
सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररसमा साविजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेन्शन 
प्रर्ोग गनि सष्टकने उल्लेख छ । पातलका अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सिक तनमािण िथा 
स्िरोन्नतिसँग सम्बन्तधि र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरूले िोजर, एक्साभेटर लगार्िका  
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

हेभी मेन्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइर्ो । तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्जम सम्बन्तधि 
प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट सहमति तलएको पाइएन 
। र्सका केही उदाहरणहरू र्सप्रकार रहेका छन ्: 

 गोभौनं./तमति 

उपभोक्ता सतमतिको 
नाम 

कामको 
ष्टववरण 

भकु्तानी रकम 

प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरण 

हेभी उपकरणमा 
भएको खचि 

२५०।०७७।३।८ बारीगाँउ जलजला 
खाराखोला मोवा उ स 

मोटर बाटो 
खन्ने कार्ि 

१५००००० िोजर १५००००० 

३६७।०७७।३।१७ खोलार अदवुावारी दाँग 
मोवा उ स 

मोटर बाटो 
खन्ने कार्ि 

५००००० िोजर ११७८७९ 

२६७।०७७।३।१७ ष्टकटेनी तससाखानी मोवा 
उ स 

मोटर बाटो 
खन्ने कार्ि 

२०००००० िोजर १८३००८७ 

तनर्मावलीको व्र्वस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 
23.  जष्टटल संरचना तनमािण – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार 

उपभोक्ता सतमतिहरूलाई मेन्शन, औजार उपकरणहरूको आवश्र्क नपने, श्रममूलक 
कार्िको न्जम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्रक्चर 
सष्टहिका भवन, पलु, कल्भटि, ओभरहेि टंकी, तनमािण, ग्रामीण ष्टवद्यिुीकरण लगार्िका जष्टटल 
प्राष्टवतधक पक्ष समावेश हनुे पूवािधार संरचना तनमािण कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरू 
माफि ि ्गराउन ेगरेको देन्खर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ावसाष्टर्क र अनभुवी तनमािण व्र्वसार्ी 
फमिबाट बोलपर प्रतिस्पधाि मापिmि ् गराउन उपर्कु्त हनु े देन्खतछ । र्सका केही 
उदाहरणहरू र्सप्रकार रहेका छन:् 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको ष्टववरण भकु्तानी रकम 

५४।०७६।१२।९ लम्धीघाट झोलङु्गेपलु उपभोक्ता 
सतमति 

झोलङु्गेपलु तनमािण 745815.00 

५५।०७६।१२।९ ध्र्ाङ खोलाघाट झोलङु्गेपलु 
उपभोक्ता सतमति 

झोलङु्गेपलु तनमािण 657658.00 

५६।०७६।१२।९ पात्लेघाट झोलङु्गेपलु उपभोक्ता 
सतमति 

झोलङु्गेपलु तनमािण 539878.00 

५८।०७६।१२।१० भलामीघाट झोलङु्गेपलु उपभोक्ता 
सतमति 

झोलङु्गेपलु तनमािण 750903.00 

६८।०७७।१।२८ दतलिङखोला झोलङु्गेपलु उपभोक्ता 
सतमति 

झोलङु्गेपलु तनमािण 300000.00 

  जम्मा 2994254.00 

तनर्मावलीको व्र्वस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ ।  
24.  सम्झौिा अनसुार कार्ि नभएको - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ 

को उपतनर्म १० अनसुार उपभोक्ता सतमिी वा लाभग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैं ले 
सम्पन्न गनुिपने र कुनै कारणवश समर्मा सो काम सम्पन्न गनि नसक्ने भएमा सो कुराको 
सूचना साविजतनक तनकार्लाई ददनपुने र साविजतनक तनकार्ले सो सम्बतधमा आवश्र्क 
जाँच गरी सतमति वा समदुार्सँग सम्झौिा िोिी बाँकी काम साविजतनक खररद ऐन र 
तनर्मावली बमोन्जम गनुिपने व्र्वस्था छ । उपभोक्ता सतमतिसँग तनमािण कार्िको सम्झौिा 
गदाि एक आतथिक वर्ि तभर सम्पन्न हनु े गरी गनुिपदिछ । िर पातलका र उपभोक्ता 
सतमिीष्टवच भएको सम्झौिा अनसुारको उपभोक्ता सतमतिले कार्ि गरेको देन्खएन साथै  
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भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

आ.व. २०७७।७८ मा समेि उक्त र्ोजनामा बजेट ष्टवतनर्ोजन भएको पाईएन । 
उपभोक्ता सतमिीले गरेको कार्िमा घटी कार्ि गरेको अवस्थामा पतन प्राष्टवतधकले काम 
सम्पन्न भएको प्रतिवेदन िर्ार गरी कार्ि भएको परीमाणको रकम भकु्तानी गने गरेको छ 
। सालबसातल रुपमा बजेट ष्टवतनर्ोजन हनु े र्स्िा र्ोजनाहरूको कार्ि समर्मा सम्पन्न 
नहदुाँ पातलकाको ष्टवकास तनमािणको कार्ि प्रभाष्टवि भएको छ ।िसथि समर्मै कार्ि 
सम्पन्न हनुे गरी उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गनुिपने देन्खतछ ।र्स्िा कार्िका केही 
उदाहरण तनम्नानसुार छन:्  

भौ= नं= र तमति र्ोजनाको नाम 

सम्झौिा 
भएको पररमाण 

कार्ि भएको 
पररमाण 

घटी कार्ि 
भएको रकम 

घटी 
प्रतिशि 

३४४।०७७।३।२
९ 

भलामी तनसाखानी 
मोटर बाटो  

२१३९४३२ ९५२१५४ ११८७२७८ ५५.५० 

३४७।०७७।३।२
९ 

घतििकुलो ष्टवस्िार 
िथा तनमािण  

४८४५७३ ३७१०१६ ११३५५७ २३.४३ 

३७६।०७६।३।३
१ 

खपेुढुङ्गा राले 
िालकोट जलजला 
मोटरबाटो 

९७८५३४५ ३५८११२९ ६२०४२१५ ६३.४० 

 
25.  िोजर र बे्रकरको प्रर्ोग - पातलका र तनमािण व्र्वसार्ीबीच भएको सम्झौिा अनसुार 

िोजर प्रर्ोग गरेवापि प्रति घण्टा रु.५५०।०० र बे्रकर प्रर्ोग गरे वापि प्रति घण्टा 
रु.६,५००।०० का दरले भकु्तानी ददने गरी सम्झौिा गने गरेको पाइर्ो । िर 
पातलकाले प्राष्टवतधकबाट नापजाँच गराइ सम्पन्न भएको कामको  पररमाण प्रति घ=मी= को 
आधारमा भकु्तानी गरेको छ । पातलकाले तनमािण व्र्वसार्ीसँग प्रति घण्टाको आधारमा 
सम्झौिा गने र भकु्तानी गदाि प्रति घ=मी= कामको आधारमा गने गरेको पाइर्ो र 
भकु्तानीबीच मापन गने िररकामा एकरुपिा देन्खएन । सम्झौिा जनु इकाईमा गररएको 
हो सोही अनसुार भकु्तानी हनुे गरी कार्ि गररन ुपदिछ ।  

26.  बहाल कर भकु्तानी - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ अनसुार 
ष्टवल ष्टवजक अनसुारको भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ । िपतसलको र्ोजनामा तनमािण 
व्र्वसार्ीलाई िोजरको प्रर्ोग गरेवापि मूल्र्ाङ्कन तबलको भकु्तानी गदाि १० प्रतिशि 
अतग्रम कर कट्टी गरी भकु्तातन ददनपुनेमा तबलमा १० प्रतिशि जोिेर पनुाः कट्टी गरेको 
पाइर्ो । अिाः बहालकर वापि तबलमा जोिेको रकम  असलु गरी सन्ञ्चि कोर् दान्खला 
गनुिपने रु. १२९३३१७.०० 

 
तस नं भौ नं र तमति र्ोजनाको नाम तनमािण व्र्वसार्ी भकु्तानी रकम 

िोजर प्रर्ोगको 
ष्टवल रकम 

तबलमा जोिेको 
१० प्रतिशि 
बहालकर 

१ २४०।०७७।३।३ आरुपाटा…दतलिङ्ग मा ष्टव… 
मालवुातभर…न्चसापानी 
तनगालापानी मो बा 

ति आर ष्टप 
कतस्रक्सन प्रा तल 

११९०३७८ १०८२१६२ १०८२१६ 

२ २४७।०७७।३।५ तसमाग देउराली…केशव 
पोखरी…दाग…खार बजार मोवा 

बतिगाँि 
कतस्रक्सन प्रा तल 

२५४९९४४ २३१८१६७ २३१८१६ 

३ २५२।०७७।३।११ कुकुरगाँिे लोहारखकि  भाल्दलुा 
मो वा  

ति आर ष्टप 
कतस्रक्सन प्रा तल 

३३६२०० ३०५६३६ ३०५६३ 

४ ३३९।०७७।३।२८ देउराली घोरघोरे खेलमैदान 
तनमािण 

बतिगाँि 
कतस्रक्सन प्रा तल 

१०३८९८४ ९४४५३१ ९४४५३ 

५ ३४४।०७७।३।२९ मलामी तससाखानी मो वा  आर एन ष्टप 
कतस्रक्सन प्रा तल 

७३७०७९ ६७००७२ ६७००७ 

६ ३६४।०७७।३।३१ तछसफाँट सरुकुदे मो वा उ स  १६०५१६७ ९०५६५० ९०५६५ 
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

७ ३७३।०७७।३।३१ जोगीवगर ररखेटारी लेवातसनी 
वार्ददप मो वा 

बतिगाँि 
कतस्रक्सन प्रा तल 

८५९३०५७ ४०२२९८० ४०२२९८ 

८ ३७६।०७७।३।३१ खपेढुङ्गा राले िालकोट 
जलजला मो वा 

उ स ३५८१३९९ २६८३९९० २६८३९९ 

जम्मा १२९३३१७  
27.  कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११७(१) 

अनसुार साविजतनक तनकार्ले सम्पन्न भएको तनमािण कार्ि स्वीकादाि सोको प्रतिवेदन 
ददनपुने र तनर्म १२५(२) अनसुार तनमािण कार्ि स्वीकृि ड्रईङ तिजाइन वा 
स्पेन्शष्टफकेशन अनसुार भए नभएको जाँच गरी साविजतनक तनकार्लाई प्रतिवेदन ददनपुने 
व्र्वस्था छ ।खररद सम्झौिा बमोन्जम सम्पन्न भएको कार्ि साविजतनक तनकार्ले स्वीकार 
गरेपतछ आपूतििकिाि तनमािण व्र्वसार्ी, सेवाप्रदार्क वा परामशिदािालाई करारका 
शििबमोन्जम अन्तिम भकु्तानी ददनपुनेमा िपतसलको कार्िमा कार्ि स्वीकार प्रतिवेदन वा 
कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन बेगर भकु्तानी भएकोले कार्ि स्वीकार िथा कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन 
पेस गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५३५०००.०० 
 भौ नं र तमति कामको ष्टववरण तनमािणकिाि भकु्तानी रकम 

२७६।०७७।३।१९ पात्ले झाक्रीथान खा पा 
िथा सरसफाइ र्ोजना 

पात्ले झाक्रीथान खा पा िथा 
सरसफाइ र्ोजना उ स 

३३५००० 

२७८।०७७।३।१९ बलधाम मैदान खा पा िथा 
सरसफाई र्ोजना 

बलधाम मैदान खा पा िथा 
सरसफाइ र्ोजना उ स  

२००००० 

जम्मा ५३५०००   
28.  ष्टविरण भरपाई नभएको - ३११।०७७।३।२४ गण्िकी प्रदेश कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ 

को दफा ४२ अनसुार प्रत्रे्क कारोबारको ष्टववरण स्पि देन्खने गरी प्रचतलि कानूनले 
िोके बमोन्जमको रीि परु्र र्ाई राख्नपुने व्र्वस्था छ । बतिगाि अल्पसंखर्क समहुलाई 
बोईलर चल्ला ३००, तगरीराज चल्ला १००, बंगरुका पाठी १२, बाख्राका पाठी ७ 
खररद गरेको तबलको आधारमा रु.२,००,०००।०० भकु्तानी गररएको छ । वतिगाि 
अल्पसंखर्क समूहले उक्त चल्ला र पाठी ष्टविरण गरेको भरपाई/प्रमाण प्रतिष्टक्रर्ामा पेश 
भएकोमा बंगरुका पाठी १२ मध्रे् 8 वटा पाठी मार वझुाएको भपािई पेश भएकोले बाङ्की 
4 वटाको रु.5700.00 का दरले जम्मा रु.22800 को प्रमाण पेश गनुिपने रु. 228००.०० 

29.  बढी मू= अ= कर - ३३६।०७७।३।३१ टारी ररखेटारी मोटरबाटो ममिि र्ोजनामा 
10×12 को Mesh wire dia 3mm selvedge wire मा २९ cum को रु.६५००।७८ (मू.अ. 
कर समेि) का दरले रु.१८८५२२।०० भकु्तानी गदाि मू.अ. कर रु.२१,६८८।०० 
समेि भकु्तानी भएको छ । उपभोक्ता सतमतिले पेस गरेको ३ वटा ष्टवजकको मूल्र् 
रु.८५,५६९।०० मा रु.११,११८।०० मू.अ. कर मार रहेको छ । ष्टवजक मूल्र् 
अनसुारको मू.अ. कर मार भकु्तानी ददनपुनेमा रु.१०,५७०।०० बढी मू.अ. कर भकु्तानी 
ददएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने रु.  

 

 

 

 

 

 

१०५७०.०० 
30.  तबल भरपाई पेस नभएको - ३४०।०७७।३।२९ रकम भकु्तानी गदाि तबल भरपाई 

संलग्न गररन ु पदिछ । मष्टहला स्वास्थर् स्वर्मसेष्टवकालाई बैठक भत्ता, मसलतद, 
फोहोरमैला व्र्वस्थापन वापिको रकम स्वास्थर् संस्थाको खािामा जम्मा भएको उल्लेख 
छ । संस्थाको खािामा जम्मा भएको रकम मध्रे् बैठक भत्तामा भएको खचिको आंन्शक 
भरपाई पेस गरेको िर िपतसलमा भएको अतर् खचि रकमको ष्टवल भरपाई समावेश 
नभएकोले तबल भरपाई पेस गनुिपने रु.  40000.00 

 तस=नं= संस्थाको नाम फोहोरमैला  
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

व्र्वस्थापन खचि 
१ ग्वालीचौर स्वास्थर् चौकी ५५०० 

२ दगाति ुिािा स्वास्थर् चौकी ६००० 

३ जलजला स्वास्थर् चौकी ६००० 

४ तभमतगठे स्वास्थर् चौकी ६००० 

५ दतलिङ्ग स्वास्थर् चौकी ५५०० 

६ रणतसंह ष्टकटेनी स्वास्थर् चौकी ५५०० 

७ तससाखानी स्वास्थर् चौकी ५५०० 

 जम्मा 40000  
31.  कर ष्टवजक – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१०) अनसुार 

उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैँ ले सम्पन्न गनुिपनेछ र कुनै 
तनमािण व्र्वसार्ी वा सव-कतरर्ाक्टरबाट गराउन सष्टकने छैन भन्ने व्र्वस्था भएको िर 
उपभोक्ता सतमतिले तनम्न कार्िहरू तनमािण व्र्वसर्ी माफि ि ् गराएको पाइर्ो । त्र्स्िै 
मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोन्जम मूल्र् अतभवृष्टर्द् करमा दिाि 
भएका फमिसँग िोष्टकएको ढाँचाको कर ष्टवजक तलई खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । िर 
तनमािण व्र्वसार्ीहरूलाई तनम्न कार्ि वापि भकु्तानी ददंदा ररिपूविकको मू.अ.कर ष्टवजक 
जारी  नगरी उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरेर तनमािण कार्ि वापि भकु्तानी ददएको 
पाइर्ो । उदाहरणको रुपमा िपतसलको तनमािण व्र्वसार्ीबाट गराएको कार्ि 
रु.१,५८,१६,१२६.00 को ष्टवजक जारी नगदाि मू.अ.कर रु.२०,५६,०९६.00 घटी 
प्राि हनु गएको छ । ररिपूविक ष्टवजक जारी नभएको अवस्थामा वास्िष्टवक खररद 
ष्टवक्रीको रकममा असर पनि जाने र मू=अ= कर वापि प्राि हनुे राजस्व घटी हनु जाने 
देन्खर्ो । उपभोक्ता सतमतिले तनमािण व्र्वसार्ी माफि ि गराएको कार्िमा अतनवार्ि रुपमा 
ष्टवजक जारी गनुिपने िफि  ध्र्ान  ददनपुदिछ ।  

 तस= 
नं= 

भौ. नं. र तमति र्ोजनाको नाम तनमािण व्र्वसार्ी लागि अनमुान 

गा. पा. बाट 
भकु्तानी 

१ २४७।०७७।३।५ तसमाग देउराली…केशव 
पोखरी…दाग…खार बजार 
मोटर बाटो 

बतिगाँि कतस्रक्सन प्रा 
तल 

२६६७१९२ २५००००० 

२ २९६।०७७।३।२२ गगटे खेल मैदान तनमािण ति आर ष्टप कतस्रक्सन 
प्रा तल 

५०४७५५ ५००००० 

३ ३३९।०७७।३।२८ तममाक देउराली  खेल 
मैदान तनमािण 

बतिगाँि कतस्रक्सन प्रा 
तल 

१०७०१५३ ९३२०७२ 

४ ३४४।०७७।३।२९ मलामी तससाखानी 
मोटरबाटो 

आर एन ष्टप कतस्रक्सन 
प्रा तल 

२१३९४३२ ८५४४६३ 

५ ३७३।०७७।३।३१ जोगीवगर ररखेटारी 
लेवातसनी वार्ददप 
मोटरबाटो 

बतिगाँि कतस्रक्सन प्रा 
तल 

९६६७४०७ ७४४८४६२ 

६ ३७६।०७७।३।३१ खपेढुङ्गा राले िालकोट 
जलजला मोटरबाटो 

 ९७८५३४५ ३५८११२९ 

  जम्मा १५८१६१२६  
32.  बढी भकु्तानी - गण्िकी प्रदेश कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार प्रत्र्ेक 

कारोबारको ष्टववरण स्पि देन्खने गरी प्रचतलि कानूनले िोके बमोन्जमको रीि परु्र र्ाई राख्नपुने 
व्र्वस्था छ । प्रसतुि ईकाइ खवािङको लातग समतुर मेतिको फमािबाट खररद गरेको वेवी वामि 
रु.१,३५,०३५.०० र लनु्म्बनी फतनिचर बजारबाट कम्प्रू्टर चेर्र १ थान रु.१३९९७.०० 
गरी जम्मा रु. १४९०३२.०० भकु्तानी खचि लेख्न तमल्नेमा  968.०० 
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुज ुरकम 

१५००००.०० भकु्तानी भएकोले रु.968.00 मार बढी भकु्तानी देन्खएको असलु गनुिपने रु. 
 सशिि चालिुफि ाः  

33.  सोझै खररद - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनु े
गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ 
लाखसम्मको खररद कार्ि सोझै गनि सष्टकन,े रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म 
तसलबतदी दरभाउपरबाट र सोभतदा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ 
। त्र्स्िै सोझै खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा बढीको खररद गनि नहनुे 
एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा बढी सोझै खररद गनि नहनु े उल्लेख छ । 
पातलकाहरूले र्ो वर्ि पुजँीगि शीर्िकबाट ष्टवतभन्न तमतिमा रु.८,०६,०००।०० को 
फतनिचर ष्टफक्चसि र रु.९,१९,०००।०० को मेन्शनरी औजार सोझै खररद गरी भकु्तानी 
भएको अतनर्तमि देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1725000.00 

34.  परामशि सेवा – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २९(१) अनसुार सम्बन्तधि 
साविजतनक तनकार्मा उपलब्ध जनशन्क्तबाट कुनै काम हनु नसक्ने भएमा बढी दक्षिा 
आवश्र्क पने कार्िमा कुनै व्र्न्क्त, फमि, संस्था वा कम्पनीबाट परामशि सेवा खररद गनि 
सक्ने व्र्वस्था छ । सो अनसुार वतिगाि गाउँपातलकाले प्रथम पञ्चवष्टर्िर् आवतद्यक 
र्ोजना (२०७७।७८ - २०८१।८२) र वतिगाि गाउँपातलकाको प्रथम मध्र्कातलन खचि 
संरचना (२०७७।७८ - २०७९।८०) को गाउँसभाबाट र्ोजना नै स्वीकृि गरी उक्त 
कार्िक्रममा रु.१९,०९,७००।०० खचि लेखेको छ ।   

35.  सवारी साधन र मेन्शनरी खररद – अथि मतरालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुिमा 
कार्ाितवर्न आतथिक व्र्वस्थापन िथा सम्पन्त्त हस्िातिरण सम्बतधी तनदेन्शका, २०७४ को 
तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि 
साधनबाट कार्ािलर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गनि नपाईने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार पातलकाले १ थान 
मोटरसाइकल रु.४,८४,९००।००,  एक्साभेटर १ थान रु.१,३४,९०,०००।००, जे= 
तस= तभ= १ थान  रु.५१,९९,०००।०० समेि रु.१,९१,७३,९००।०० मा खररद गरी 
खचि लेखेको छ ।  

35.1.  एक्साभेटर खररद - १४२।२०७७।०१।२८ एक्साभेटर खररद गनिका लातग 
रु.१,३५,००,०००।०० बजेट व्र्वस्था भएकोमा खररद गदाि रु.१,३४,९०,०००।०० 
खचि  भएको छ । ठेक्का नं= 03/NCB/W/2076-77 RRM बाट एक्साभेटर खररद गनिको 
लातग रु.१,३५,००,०००।०० लागि इष्टिमेट िर्ार गरी ष्टवद्यिुीर् बोलपरको 
माध्र्मबाट तमति २०७६।८।१० मा सूचना प्रकाशन गरेकोमा ३ वटा बोलपरहरू पेस 
हनु आएकोमा जमु्ली तनमािण सेवाले BOQ मा Update नगरेको, बिास टेक्टसि प्रा.तल. ले 
रु.१,३४,९०,०००।०० र एम िब्ल ु थमिमभुसि प्रा.तल. ले रु.१,१८,७०,०००।०० 
कबोल गरेकोमा तमति २०७६।९।१० को मूल्र्ाङ्कन सतमतिको तनणिर्ले बोलपरदािा 
फमिहरूको प्राष्टवतधक प्रस्िावको मूल्र्ाङ्कन गदाि स्वीकृि गरेको टेन्क्नकल स्पेन्शष्टफकेसन 
एम. िब्ल.ु थमिमभुसिले Essestial Accessories हरू Manadatory third drive/medium 

pressure pump for additional attachement, Air Suppression adjustable seat, 9 Air 

Conditioning Overload Warning for lifting, Travel alarm and beacon light अनसुारको 
प्रस्िाव बिास टेक्टसि प्रा.तल. ले पेस गरेको उक्त फमिले उपलब्ध गराउने क्र्ाटर ष्टपलर 
३२३ िी. एक्साभेटर मार सारभिू रुपमा प्रभावग्राही देन्खएकोले एक्साभेटर खररद गनि  
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तसफाररस गरेअनसुार उक्त बोलपरदािाले कबोल गरेको रकम रु.१,३४,९०,०००।०० 
मा एक्साभेटर खररद गनि तसफाररस गरे अनसुार कार्ािलर्बाट एक्साभेटर खररद भएको छ 
।एक्साभेटर प्रर्ोगमा आई आतिररक आम्दानी प्राि भएको छ ।   

35.2.  Backhole Loader खररद - ४४।२०७६।९।२४ कार्ािलर्ले एक थान व्र्ाकहो लोिर 
खररद गनि रु.५२,००,०००।०० को ल.ई. िर्ार गरी क्र्ाटलग ष्टवतधको माध्र्मबाट 
तमति २०७६।५।२१ मा सूचना प्रकाशन गरेकोमा दिाि भएका ५ वटा फमिहरू मध्रे् 
प्राष्टवतधक प्रस्िावको मूल्र्ाङ्कन गदाि बिास टेक्टसि प्रा.तल. मार छनौट भएकोले तनजले पेस 
गरेको आतथिक प्रस्िाव रु.५१,९९,०००।०० स्वीकृि गरी तमति २०७६।६।१७ मा 
७ ददनतभर उपलब्ध गराउने गरी कार्ािदेश ददएकोमा िोष्टकएको तमतितभर व्र्ाकहो लोिर 
उपलब्ध गराई कार्ािलर्बाट रु.५१,९९,०००।०० भकु्तानी भएको छ । व्र्ाहो लोिर 
प्रर्ोगमा आई आतिररक आम्दानी बहाल ष्टवरौटी शलु्क प्राि भएको छ ।   

36.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम 
रोजगारी प्रत्र्ाभूि गराउन एवम ् सामूदाष्टर्क पूवािधारहरूको ष्टवकास माफि ि नागररकको 
जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम 
सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् िहतभरका विाहरूमा मोटरबाटो 
ममिि, पदमागि तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्ि १९९ जनालाई 
रोजगारी उपलव्ध गराई रु.४७८३४६४।०० खचि गरेको छ । लन्क्षि वगिलाई २ 
ददनदेन्ख २४ ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्िक्रम 
खचि समेि खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिबाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना 
भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी सजृना भएको देन्खंदैन ।  

37.  सामान्जक सरुक्षािफि  - लेखापरीक्षण र्ोजना, २०७७ बमोन्जम सवैभतदा बढी तनकासा हनुे 
प्रथम र पाचौँ ठूलो विाको  शे्रस्िा परीक्षण गदाि सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरणको 
सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्  

37.1.  मूल अतभलेख नराखेको - सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवतध, २०७५ को दफा 
१० को उपदफा (१) मा प्रत्रे्क गाउँपातलका वा नगरपातलकाले भत्ता पाउने लाभग्राहीको 
फोटो सष्टहिको अनसुचुी ५ बमोन्जमको ढाँचामा मूल अतभलेख अद्यावतधक गरी राख्नपुने 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै लाभग्राहीको िोष्टकए बमोन्जमको ष्टववरण तनददिि गरी समर्ावतधतभर 

व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली (एम.आइ.एस.) मा प्रष्टवष्टि गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा र्स 
गाउँपातलकाले सवै लाभग्राहीको िोष्टकएको ढाँचामा अतभलेख राखेको पाइएन । 
गाउँपातलकाले कार्िष्टवतधको पालना गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

37.2.  लगि अद्यावतधक - सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवतध, २०७५ को दफा ६ 
बमोन्जम नाम दिाि िथा नवीकरणवाट आगामी आतथिक वर्िको लातग कार्म हनु आएको 
लाभग्राहीहरूको संखर्ात्मक ष्टववरण प्रत्रे्क गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले अनूसचुी ५ 
बमोन्जमको ढाँचामा लगि अद्यावतधक गरी सोही अनसुार भकु्तानी गनुिपने प्रावधान छ । 
र्स गाउँपातलका अतिगििका १० वटै विाहरूले भत्ता ष्टविरण कार्िको लातग िोष्टकएको 
ढाँचामा चौमातसकगि लगि अद्यावतधक नगरी खचि लेखेको पाइर्ो । र्सरी भत्ता ष्टविरण 
गदाि वास्िष्टवक लाभग्राहीहरूको संखर्ा र्ष्टकन गनि नसष्टकने साथै कार्िष्टवतधको पररपालना 
समेि गरेको पाइएन । गाँउपातलकाले कार्िष्टवतधको पररपालना गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

37.3.  बैङ्क माफि ि भत्ता - सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवन्घ, २०७५ को दफा २२  
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मा सबै लाभग्राहीहरूलाई बैंक माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने साथै उक्त कार्िष्टवतधको दफा 
२३ को (३) मा सामान्जक सरुक्षा ष्टवशेर् बचि खािा सम्बतधी व्र्वस्था गरेको भएिा 
पतन र्स गाउँपातलकाले सवै विामा पष्टहलो चौमातसकमा बैङ्क माफि ि भत्ता ष्टविरण 
गरेिापतन दोश्रो र िेश्रो चौमातसकमा बैङ्क माफि ि भकु्तानी गरेको पाइएन । कार्िष्टवतधले 
िोके अनसुार भत्ता ष्टविरण बैङ्क माफि ि ्नै गररन ुपदिछ । 

37.4. लाभग्राहीको नाम नवीकरण - सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवतध, २०७५ को 
दफा ७ को उपदफा (१) मा भत्ता प्राि गरररहेका सवै प्रकारका लाभग्राहीहरूले आगामी 
आ.व.मा पतन भत्ता तलनका लातग िोष्टकएको ढाँचामा सो कार्िष्टवतधको दफा ६ मा 
उल्लेन्खि समर्ावतधतभर सम्वन्तधि गाउँपातलका वा नगरपातलकामा दरखास्ि ददन ु पने 
व्र्वस्था छ । सो कार्िष्टवतधको उपदफा (२) मा र्सरी नष्टवकरण नगने लाभग्राहीले 
पतछल्लो आ.व.मा भत्ता नपाउने समेि उल्लेख गरेकोमा र्स गाउँपातलकाले सोको 
पररपालना गरेको पाइएन । कार्िष्टवतधको पालना गनेिफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुदिछ ।  

37.5.  दोश्रो ष्टकस्िाको सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनि विा नं= ४ का विा सन्चव श्री ओम 
रेश्मीलाई रु.३,२५६,४००।०० पेश्की उपलब्ध गराएकोमा तनजको पेश्की फछिर्ौट 
गदाि पेस गरेको भरपाई अनसुार रु.२८,५८,८००।०० मार ष्टविरण गरी बाँकी रहेको 
रकम रु.३,९७,६००।०० मध्रे् रु.३,८३,२००।०० मार बैङ्क दान्खला गरेको भौचर 
पेस भएकोले बाँकी रु +=१४,४००।०० सन्ञ्चि कोर् दान्खला गरेको बैङ्क भौचर पेस गनुिपने 
रु. १४४००.०० 

 ष्टवपद् व्र्वस्थापन  
38.  कार्ि र्ोजना - ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 

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

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

40.  कोतभि-१९ िफि  – गाउँपातलकाबाट उपलब्ध गराइएको ष्टववरण अनसुार आ=व= 

२०७६।७७ को आर्ाढ मसाति सम्म प्रदेश सन्ञ्चि कोर्बाट, स्थानीर् िहको आफ्नै 
कोर्बाट, संघीर् कोतभि कोर्बाट र अतर् श्रोिबाट समेि रु.१,५५,८८,७१९।००  
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आम्दानी भएकोमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तनर्तरण र व्र्वस्थापन कार्िमा 
रु.१,०५,२०,१६९।०० खचि भई रु.५०,६८,५५०।०० बाँकी रहेको छ । बजेट खचि 
तनम्न शीर्िकमा रहेको पाइर्ो । 

 तस=नं= खचि ष्टववरण खचि रकम 

1.  राहि ष्टविरण 2183181 

2.  आइसोलेसन केतर व्र्वस्थापन 200000 

3.  जोन्खम भत्ता 2326068 

4.  और्तध, स्वास्थर् उपकरण िथा सामग्री खररद 1487596 

5.  सवारी भािा, अतर् भािा, ममिि, ष्टवष्टवध 1025760 

6.  क्वारेतटाइनमा बसेकाहरूलाई खाना, खाजा र अतर् सामग्री वापि 3297564 

 जम्मा 10520169 

उक्त कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होरा तनम्न रहेका छन:्  
40.1.  न्जतसी मौज्दाि - गण्िकी प्रदेश कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा १ 

अनसुार  न्जम्मेवार व्र्न्क्तले आफ्नो न्जम्मामा आएको न्जतसी मालसामान साि ददनतभर 
र्थास्थानमा दान्खला गरी शे्रस्िा खिा गनुिपने व्र्वस्था छ । दान्खला सामानहरू 
अतधकार प्राि अतधकारीबाट स्वीकृि माग फारामको आधारमा खचि भएको सामानहरू 
मौज्दािबाट घटाउन सष्टकने छ । अतिरसरकारी अन्खिर्ारी माफि ि प्रदेश सरकारबाट 
कोरोना रोकथाम तनर्तरण उर्द्ार राहि ष्टविरणको लातग सशिि अनदुानमा तमति २०७७ 
आर्ाढमा प्राि भएको तनम्नानसुारको खाद्यान्न सामानहरू लेखापरीक्षण अवतध (२०७७ 
पौर्सम्म) पतन ष्टविरण गरेको देन्खदैन । कोतभि १९ का तबरामीहरूको राहिको लातग 
खररद गरेको सामान ष्टविरण नगरी स्टोरमा मौज्दाि रान्खनलेु राहि ष्टविरण कार्ि 
प्रभावकारी भएको देन्खएन । लामो समर् स्टोरमा  रहँदा सामानहरूमा ह्रास आउने हतुछ 
। उक्त सामानहरू ष्टविरण गनुिपने भए लगि कार्म गरी ष्टविरण गने अतर्था ष्टफिाि वा 
तबक्री गरी रकम दान्खला गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५७५०००.०० 
 तस= नं= न्ज खा पा नं= सामानको नाम खररद तमति पररमाण दर जम्मा 

१ ३७६ दाल ०७७।३।२८ १००० के जी १२० १२०००० 

२ ३७५ चामल ०७७।३।२८ ७२०० के जी ५० ३६०००० 

३ ३७७ िेल ०७७।३।२८ ५०० तल १७५ ८७५०० 

४ ३७८ ननु ०७७।३।२८ ३०० के जी २२ ६६०० 

५ ३७९ न्चनी ०७७।३।२८ ५० के जी ८२ ४१०० 

  जम्मा ५७५०००   
40.2.  जोन्खम भत्ता - ५६।०७७।३।१५ कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचारमा संलग्न 

जनशन्क्तको जोन्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश २०७७ को दफा ३ अनसुार कोरोना 
भाइरसको संक्रमणको उपचारमा प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा संलग्न रहेको जनशन्क्तले 
जोन्खम भत्ता पाउने व्र्वस्था छ । कार्िपातलकाको तनणिर् अनसुार क्वारेतटाइनमा 
खष्टटएको २१ जना जनप्रतितनतध िथा प्रशासतनक कमिचारीहरूलाई खाना, खाजाको खचि 
भनी रु.६,६१,०००।०० खचि लेखी भकु्तानी गररएको छ । उपचारमा प्रत्र्क्ष वा 
अप्रत्र्क्ष रुपमा संलग्न रहेको जनशन्क्तलाई मार जोन्खम भत्ता उपलव्ध गराउन सष्टकनेमा 
जनप्रतितनतधलाई पतन भकु्तानी गररएको रकम तनर्म ष्टवपररि देन्खएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६६१०००.०० 
40.3.  परकार कमल पौिेललाई समाचार संकलन गरेवापि जोन्खम भत्ता स्वरुप १००००.०० 
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रु.१००००।०० भकु्तानी गररएको छ । उपचारमा प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा संलग्न 
रहेको जनशन्क्तलाई मार जोन्खम भत्ता उपलव्ध गराउनपुनेमा परकारलाई समेि भकु्तानी 
गररएको रकम तनर्म सम्मि नदेन्खएको रु. 

40.4.  बैठक भत्ता - गण्िकी प्रदेश कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार प्रत्रे्क 
कारोबारको ष्टववरण स्पि देन्खने गरी प्रचतलि कानूनले िोके बमोन्जमको रीि परु्र र्ाई 

राख्नपुने व्र्वस्था छ । क्वारेतटाइन संचालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिको ष्टवतभन्न तमतिमा 
बसेको बैठकको बैठक भत्ता वापि २५ जनालाई भत्ता ष्टविरण गदाि करकट्टी पतछ 
रु.९६२६३।०० मार भकु्तानी हनुपुनेमा रु.९९६६३।०० भकु्तानी भएकोले बढी 
भकु्तानी भएको रु.३४००।०० भकु्तानी तलने चिुामन्ण कँिेलबाट असलु गरी दान्खला 
गनुिपने रु.  

 

 

 

 

 

३४००.०० 
 स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम  

41.  स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम - स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी 
कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६ बमोन्जम कार्ाितवर्न हनुे स्थानीर् 
पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार ५ 
पररर्ोजना सञ्चालन गनि रु.८९६००००।०० बजेट प्राि भएकोमा रु.६९०५४२०।०० 
खचि भएकोमा भौतिक प्रगति देन्खने गरी वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन ।  

आर्ोजनाको प्रकार 
आर्ोजनाको 

संखर्ा 
बजेट रकम खचि रकम 

ष्टवत्तीर् 
प्रगति 
प्रतिशि 

भौतिक 
प्रगति 
प्रतिशि 

अतर् साविजतनक तनकार् ५ ८९६०००० ६९५४२० ७७=०६ ९५=६१   
42.  पेश्की बाकँी - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११३ को उप तनर्म 

(५) बमोन्जम ददएको पेश्की खररद सम्झौिामा उल्लेख भए बमोन्जम प्रत्रे्क रतनङ्ग ष्टवल 
वा अतर् ष्टवल ष्टवजकबाट कट्टा गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले िपन्शल अनसुार 
तनमािण व्र्वसार्ीहरूलाई भकु्तानी ददएको मोष्टवलाईजेशन पेश्की फर्छ्यौट हनु बाँकी 
देन्खएकोले सम्झौिा अनसुार फछर्ौट हनुपुने रु. 3737521.०० 

 भौ=नं= र तमति पेश्कीको ष्टववरण म्र्ाद नाघेको 
पेश्की रकम 

म्र्ाद ननाघेको 
पेश्की रकम 

८।२०७६।०६।१३ रणतसंह ष्टकटेनी स्वास्थर् चौकी 20000  
८।२०७६।०६।१३ दतलिङ स्वास्थर् चौकी 50000  
५७।२०७६।१२।१० वतिगाि मष्टहलािथा बालबातलका 

सशन्क्तकरण केतर 

274743  

७०।२०७७।०१।१८ ग्वालीचौर स्वास्थर् चौकी 35550  
७०।२०७७।०१।१८ दगाितुिािँा स्वास्थर् चौकी 79650  
७०।२०७७।०१।१८ जलजला स्वास्थर् चौकी 30150  
७०।२०७७।०१।१८ तभमगोठे स्वास्थर् चौकी 53200  
७०।२०७७।०१।१८ रणतसंह ष्टकटेनी स्वास्थर् चौकी 9200  
५६।२०७६।१२।०९ पात्लेघाट झोलङु्गेपलु तनमािण उ=स= 539878  
५४।२०७६।१२।०९ लब्धीघाट झोलङु्गेपलु तनमािण उ=स= 745815  
५५।२०७६।१२।०९ घ्र्ाङ झोलङु्गेपलु तनमािण उ=स=  657658  
१५८।२०७७।०३।३० न्चम्चौर आधारभिू स्वास्थर् चौकी 

केतर 

 1231376 
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६८।२०७७।०१।१८ दतलिङखोला झोलङु्गेपलु तनमािण उ=स= 300000  

५८।२०७६।१२।१० भलातमघाट झोलङु्गेपलु तनमािण उ=स= 750903  

१५०।२०७७।०३।२८ दतलिङ आधारभिू प्राथतमक स्वास्थर् 
सेवा केतर व्र्वस्थापन सतमति 

 1231376 

१३६।२०७७।०३।०५ आधारभ ूस्वास्थर् सेवा केतर उ=स=  1231376 

५३।२०७६।१२।०४ हेमबहादरु पनु 33095  
५३।२०७६।१२।०४ भक्तबहादरु पनु 19623  
५३।२०७६।१२।०४ तनमिला कुमारी श्रीर् 23522  
५३।२०७६।१२।०४ शनु्शला रेश्मी 23522  
५३।२०७६।१२।०४ ष्टवष्टपतर के=सी= 21238  
५३।२०७६।१२।०४ ष्टवष्टपतर के=सी= 13157  
५३।२०७६।१२।०४ तिलबहादरु के=सी= 33095  
५३।२०७६।१२।०४ तनशा पनु 23522  
३।२०७७।३।३१ माउतटेन कष्टवतर जे=भी=  १०३७०९६३ 
 जम्मा 3737521 14065091  

42.1.  र्स वर्ि फर्छ्यौट भएको बेरुजकुो न्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ ।  
 तस. 

नं. 
आ.व. 

वेरुजू 
दफा नं. 

बेरुजकुो संन्क्षि व्र्होरा 
फर्छ्यौटको आधार 

सम्परीक्षण असलुी प्रमाण तनर्
तमि 

पेश्की 

1.  २०७५।७६ १९ बमबहादरु थापाको दोहोरो सषु्टवधा 
असलु भई दान्खला प्रमाण पेस 185323    185323 

2.  २०७५।७६ २६ तनरिन र्ादवको पाररश्रतमक कर 
असलु भई दान्खला प्रमाण पेस 4839    4839 

3.  २०७५।७६ २६ ष्टवपेतर के=सी= को पाररश्रतमक कर 
असलु भई दान्खला प्रमाण पेस 4839    4839 

4.  २०७५।७६ २६ िाराबहादरु घतििमगरको 
पाररश्रतमक कर असलु भई 
दान्खला प्रमाण पेस 5929    5929 

5.  २०७५।७६ २५ भक्तबहादरु श्रीर्को पाररश्रतमक 
कर असलु भई दान्खला प्रमाण 
पेस 4839    4839 

6.  २०७५।७६ ३०=३ गरुुर्ोजनाको तबल भरपाई पेस 0 3502279   3502279 
7.  २०७५।७६ २० तसर्द्बाबा माष्टव जग्गा व्र्वस्थापन  

उपभोक्ता सतमतिको जग्गा 
मदनकृष्ण थापाबाट पुँजीगि 
लाभकर असलु भई दान्खला 
प्रमाण पेस 100000 0   100000 

8.  २०७५।७६ 37.2 ष्टवद्यालर्को कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन 
पेश   11497721   11497721 

   जम्मा 305769 15000000   15305769  
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                                                       अनसूुची-1 

सन्ञ्चि कोर् ष्टववरण 

2076/77  

  

प्रदेशाः गण्िकी (रु.हजारमा) 

क्र स स्थानीर् िह न्जल्ला 

 आर् 

जम्मा आर् 

व्र्र् 

मौज्दाि गि वर्िको 
न्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश अनदुान 

राजस्व 
बाँिफाट 

आतिरीक 
आर् 

अतर् आर् चाल ुखचि पूजँीगि खचि अतर् खचि जम्मा खचि 

1 2 3 4 ५ ६ 
(2+3+4+५) 

७ ८ ९ १० 

(7+8+९) 
११ 

(1+६-१०) 

1. 
बतिगाि ँ

गाउपातलका बाग्लङु्ग 44061 437882 66336 72585 54823 631626 354416 156560 102304 613280 62407 

 अनसूुची-2 

 बेरुजू बगीकरण (ष्टवतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार) 
2076/77 

  (रु.हजारमा) 

तस.नं
. 

स्थानीर् 
िह 

न्जल्ला 

प्रारन्म्भक बरेुजू प्रतिष्टक्रर्ाबाट फछर्ौट बाँकी बरेुजू बाँकी बरेुजू 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

/sd 

असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ा
न्तिक 

लग
ति 

सैर्द्ा
न्तिक 

लग
ति 

सैर्द्ान्तिक 

लग
ति 

अतनर्तम
ि भएको 

प्रमाण 
कागजा
ि पेश 
नभएको 

राजश्व 
लगि 
न्जम्मेवा

री 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलए
को 

जम्मा कमिचा
री अतर् जम्मा 

1.  

बतिगाि ँ
गा पा बाग्लङु्ग 

39 21 23897 
 

4 14905 39 17 8992 1326 2718 1210 - - 3928 
 

3738 3738 

 
 

                       अनसूुची-3 

अद्यावतधक बेरुजू न्स्थति 

(रु.हजारमा) 

क्र.स. 
स्थानीर् िह 

न्जल्ला 
गि वर्िसम्मको 

बाँकी 
र्ो वर्ि फछर्ौट 

बाँकी 
र्ो वर्ि सम्परीक्षणबाट 

कार्म र्ो वर्िको बेरुजू कुल बाकँी बेरुजू 
1. बतिगाि ँगाउपातलका बाग्लङु्ग 46509 15306 31203 00 8992 40195 

 


