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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

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

(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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प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

पर संख्र्ा - २०७८/७९           

च.नं. - 172 
तमतििः २०७८/५/४ 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  
महोत्तरी गाँउपातलका 
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर् 

महोत्तरी, महोत्तरी । 

 

र्वषर्िः 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 गररएको छ । उक्त प्रतिवदेन 

लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ को प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

 

                         
   

(नेर कुमार खरी) 

                                                                            नार्व महालेखापरीक्षक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था"
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को 
लेखापरीक्षर् तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनुे 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 उद्देश्र्हरुमा 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 उद्देश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चाि 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 बाँडफाँटको 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 बजेट राखेको, खचा पश्चाि 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 बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका 
बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा 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 हनुे 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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(प्रदेश न.१ र प्रदेश न. २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
पर संख्र्ािः २०७८।७९          

च.नं.: १६० 

 तमतििः२०७८।५।४ 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  
महोत्तरी गाँउपातलका 
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर् 

महोत्तरी, महोत्तरी । 

 

र्वषर्िः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले महोत्तरी गाँउपातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् 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 २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७६।७७ को र्वत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् 
ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् 
गदाछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 

१. गाँउपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबाजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् तबबरर् िर्ार गरेको 
छैन । 

२. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७८।10।26 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त 
प्रतिर्क्रर्ा साथ प्रमार् कागजाि पेश हनु नआएकोले बेरुज ुफर्छ्यौट भएको छैन । अर्न्िम प्रतिवेदन पाना ४० र्सैसाथ 
संलग्न छ ।  

३. लेखापरीक्षर्बाट रु १२ करोड ९३ लाख ६२ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु ४६ लाख ९६ हजार, 
प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु ३ करोड ६६ लाख ३६ हजार, तनर्तमि गनुापने रु. ५ करोड ३ लाख ६९ हजार र पेश्की 
बाँकी रु ३ करोड ७६ लाख ६१ हजार रहेको छ ।   

४. 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 नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्
भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
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dxfn]vfk/LIfssf] sfof{no 

Office of the Auditor General 
aa/dxn, sf7df08f}F, g]kfn 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

(प्रदेश न.१ र प्रदेश न. २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
 

 

 

र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् 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 गल्िीका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभूि 
रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाँउ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाँउपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको 
अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गल्िी 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 आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन 
सक्ने तनर्श्चििा भन ेहदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने आतथाक तनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्ने अवस्था 
देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वषेश वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

 

 

                 

(नेर कुमार खरी) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 
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महोत्तरी गाउँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन  

२०७६।०७७ 

 

• पररचर् : स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स महोत्तरी गाउपातलकाको स्थापना भएको 
हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा महोत्तरी 
गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स गाउँपातलका अन्िगाि ६ वडा, ३२ सभा सदस्र्, २८.८ वगा र्कलोतमटर क्षेरफल 
िथा २७ हजार ४३० जनसंख्र्ा रहेको छ । 

 

• आतथाक कारोवारको र्स्थिी: स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोर्जम गाउपातलकाले प्राप्त 
गरेको आर्, अनदुान िथा सहार्िा समेि स्थानीर् सरकारले पेश गरेका प्राप्ती र भकु्तानी र्हसावको आतथाक वषा 
२०७६।०७७ को समग्र आतथाक कारोवारको संर्क्षप्त अवस्था तनम्न बमोर्जम रहेको छ । 

 

l;=g+

= 

cfotkm{ l;=g+

= 

Jootkm{ 

ljj/)f /sd ljj/)f /sd 

1 utjif{sf] lhDd]jf/L  1 rfn' vr{    

  s_ gub    s_ ;+#Lo ljQLo ;dflgs/)f 13044820.75 

  v_ a}+s -cg';"'lr 1 cg';f/_ 123213304.78   v_ k|b]z ljQLo ;dflgs/)f 0 

  u_ w/f}^L a}+s 195000   u_ /fhZj बाँडफाँड 33885188.83 

2 ;+#Lo ljQLo x:tfGt/)f   #_ cfGtl/s >f]t 30158664.66 

  s_ ljQLo ;dflgs/)f cg'bfg 97500000 2 k"+hLutvr{  

  v_ ;zt{ cg'bfg 117828000   s_ ;+#Lo ljlto ;fdflgs/)f 48879594.34 

3 k|b]z ;/sf/af^ k|fKt cg''bfg     v_ k|b]z ljlQo ;dflgs/)f 4536478.68 

  s_ ljQLo ;dflgs/)f cg'bfg 7155000   u_/fhZj बाँडफाँड 15317823 

  v_ ;zt{ cg'bfg 5000000  #_cfGtl/s >f]t 38570485 

 u_ ljif]z cg'bfg 2000000 3 ;zt{ cg'bfg vr{  

 #_ ;dk'/s cg'bfg  3000000  s_ ;+#Lo ;z{t cg'bfg 89277389.56 

4 ljifout lgsf;f /sd   v_ k|b]z ;z{t cg'bfg 4999464 

 s_ ;fdflhs ;'/Iff 69886000  u_ ljif]z cg'bfg 0 

 v_ :yfgLok"jf{wf/ 13687152.51  #_ ;dk'/s cg'bfg  2375235 

 u_ t/fO{ dw]z ;d[l$ sfo{qmd  4 ljifout lgsfosf] vr{  

 #_ /fli^o kl/rokq tyf k`hLs/)f ljefu  737149  s_ ;fdflhs ;'/Iff 69337200 

 ~_ jx'If]qLokf]if)f 574000   v_ :yfgLok"jf{wf/ 13687152.51 

 r_ a]^L arfp a]^L k(fp sfo{qmd 50000  u_ t/fO{dw]z ;d[l$ sfo{qmd  

 %_ dlxnf :j+od;]ljsfx?sf] kf]zfs eQf 270000  #_ /fli^o kl/rokq tyf k`hLs/)f ljefu 737149 

 h_ afn ;+/If)f sfo{qmd -o'lg;]km_ 350625  ~_ jx'If]qLo kf]if)f 574000 

 em_ k")f{ vf]k ;DaGwL sfo{qmd ;d]t -o'lg;]km_ 366700  r_ a]^L arfp a]^L k(fp sfo{qmd 50000 
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 `f_ cfO{=l^ cfFkmL;/ tna -LGCDP 360907.5   %_ dlxnf :j+od;]ljsfx?sf] kf]zfs eQf 270000 

 ^_ cGo ;|f]t gv'n]sf] 447000  h_ afn ;+/If)f sfo{qmd -o'lg;]km_ 350000 

 &_ slG^h]G;L आम्दानी 2303859  em_ k")f{ vf]k ;DaGwL sfo{qmd ;d]t -o'lg;]km_   366700 

5 cfGtl/s cfo   `f_ cfO{=l^ cfFkmL;/ tna -LGCDP 360907.5 

  s_ cfGtl/s /fh:j 7246573.2  ^_ cGo ;|f]t gv'n]sf] 0 

  v_ /fh:j बाँडफाँड 43711408.77  &_ slG^h]G;L vr{ 2177961 

  u_ /fh:j afF*kmF* k|b]z ;/sf/ 1099721 5 sf]=n]=lg=sf .k| n]=lg=sf lkmtf{  

6 w/f}^L k|fKtL 2428000.2  s_ ;+#Lo ;zt{ cg'bfg 0 

7 ljleGg sf]if cfDbfgL   v_ k|b]z ;zt{ cg'bfg 0 

 s_ k|sf]k Joj:yfkg sf]if vftf 21407828.42 6 w/f}^L lkmtf{ 75 

   7 ljleGg sf]if vr{  

     s_ k|sf]k Joj:yfkg sf]if vftf 21530045 

   8 af+sL df}Hbft  

     s_ स्रेस्त  cg';f/ af+sL -cg';'lr 2  127708970.4 

     v_ w/f}^L af+sL 2622925.2 

 hDdf 520818229.4  hDdf 520818229.4 

          अनुसूची—१ 

गत वर्षको मौज्दात अ.ल्या. 
सस.न. सिसषक नम्बर बैंकको नाम  मौज्दात रकम 

१ ;+lrt sf]if vftf Pg=Pd=aL=a}+s 123213304.78 
@ w/f}6L vftf Pg=Pd=aL=a}+s 195000 

       जम्मा 123408304.78 
 

 

अनुसूची—२ 

यस वर्षको मौज्दात बााँकी 
सस.न. सिसषक नम्बर स्रेस्ताा अनुसार बाकी रकम बैंक अनसुार बाकी रकम 

१ ;+lrt sf]if vftf 97683674.59 98841181.92 

२ k"FhLut vr{ vftf 66757618.98 30909571.58 

३ Rffn' vr{ vftf 39428523.72 492747.05 

४ w/f}6L vftf 2622925.2 324000 

५ k|sf]k Joj:yfkg sf]if vftf 469955 1765.42 
       जम्मा 206962697.5 130569265.97 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
1.  असलुी : लेखापरीक्षर्को क्रममा औलं्र्ाइए पश्चाि वडा सर्चवहरुले नगदी रतसदबाट उठाएको राजश्व रु 

१४८३२४ र नगदी रतसदको दार्खला गना बाँकी रु ८७२ समेि रु १,४९,१९६ असलु भई वैक दार्खला 
भएको छ । 

 

2.  सेवा प्रवाह Mपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर् अनसुार र्स वषा नागरीकिा तसफाररस संख्र्ा 368, घरबाटो 
तसफाररस संख्र्ा १, नािा प्रमार्ीि संख्र्ा 89, जन्म मतृ्र् ुदिाा संख्र्ा 1140 र अन्र् तसफाररस 1226 को 
भएको उल्लेख गरेको छ । जम्मा 6 वटा वडा रहेको र्स पातलकाको उपरोक्त सेवा प्रवाहमा वडा नं. ५ 
को र्ववरर् प्राप्त नभएको व्र्होरा उल्लेख गरेको छ 

 

3.  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 व्र्र्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनसुार गाउँपातलका िथा 
गाउँपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा 
देहार् बमोर्जम छन ्

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

• स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार मसान्िको 
बैंक मौज्दाि रु १३,05,69,265.97 र शे्रस्िाको मौज्दाि रु 20,69,62,697.5 देर्खएकोले रु 
७,६३,९३,४३१.५३ ले फरक देर्खएको छ । आर् व्र्र् र्वबरर्मा बैंक मौज्दािलाई कार्म गरेको 
कारर् स्पस्ट पाररन ुपदाछ । 

• 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 गोश्वरा भौचर बजेट र्शषाकगि बैक नगदी र्किाबमा 
नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मौज्दाि ऋर्ात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरुको एकमषु्ट 
र्हसाव गदाा मौज्दाि ऋर्ात्मक नरहेको । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाारर् गरे बमोर्जमको 
आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुापने िथा तनर्म ७६(२) मा 
महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले 
२०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन 
गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् कोषको सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रर्ालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गना महालेखा 
तनर्न्रक कार्ाालर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संर्चि कोष व्र्वस्थापन प्रर्ाली (सरु) को प्रर्ोग गरेको 
भएिापतन श्रावर्देर्ख आर्स्वन सम्मका शे्रस्िा सरुमा राखेको छैन । 

 

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

 

4.  धरौटी – गत वर्षको मौज्दात रु २६२०००।०० रहेकोमा यस वर्ष रु १९५०००।०० मात्र मौज्दात सारेकोले घटी 
जजम्वेवारी साननषको कारण सहहत अ.ल्या. गननष पने रु  

 

६५००० 

5.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम स्थानीर्  
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
ि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 देहार्बमोर्जमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् 
िर्ार नगरेको कारर् तनम्नानसुार फरक पना गएको छ । अि: बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार गरी र्र्कन 
गनुा पदाछ । 

तस.न. र्शसाक नम्बर से्रस्िा अनसुार बाकँी रकम बैंक अनसुार बाकँी रकम 

१ ;+lrt sf]if vftf 97683674.59 98841181.92 

२ k"FhLut vr{ vftf 66757618.98 30909571.58 

३ Rffn' vr{ vftf 39428523.72 492747.05 

४ w/f}6L vftf 2622925.2 324000 
% k|sf]k Joj:yfkg sf]if vftf 469955 1765.42 

     जम्मा 206962697.5 130569265.97  
6.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 

तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् व्र्होराहरु 
िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ांक 

संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन ।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथाक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोर्जम 

ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथाक वषामा खचा हनु नसकी बाँकी 
रहेको रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा ट्रान्सफर गनुापनेमा आतथाक वषा समाप्त 
भए पश्चाि ्पतन चाल ुखचा खािामा रु 4,92,747.05 र पजुीगि खचा खािामा रु 3,09,09,571.58 
गरी रु ३,१४,०२,३१८.६३ मौज्दाि रहेको 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 िर्ार 
गरेको पाईएन।  

• कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव तमलान र्ववरर् िर्ार 
नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । अि: शे्रस्िा भन्दा बैंक घटी 
हनुकुो कारर् छानर्वन गरी एर्कन गरीन ुपदाछ । 

• राजस्व संकलन सम्बन्धमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैर्कङ्ग प्रर्ाली माफा ि गने गरेको 
देर्खएन । 

• अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा संरचना िर्ार 
गनुापनेमा पातलकाले सो बमोर्जम मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेरतभरका र्वषर्मा स्थानीर्स्िरको र्वकासका लातग आवतधक, वार्षाक, रर्नीतिगि र्वषर् क्षेरगि 
मध्र्कालीन िथा दीघाकालीन र्वकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लषेर् गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक खडा 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
गरेको देर्खएन । 

• ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाान्वर्न गने सन्दभामा लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोर्क मलु्र्ाङ्कन गने कार्ा भएको देर्खएन । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशिः स्थानीर् राजश्व परामशा 
सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधाारर् सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति रहने व्र्वस्था 
गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन ।  

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

• वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी सामान सर्हिको अतभलेख देर्खने गरी पातलकाको मूल र्जन्सी खािा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

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

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानाकारी 
सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा समेि नददएको िथा इ टीतडएस 
नगरेको पाइर्ो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा तसलतसलेवार नम्वर 
रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी 
प्रमार्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद 
र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

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

• स्थानीर् िहले तनमाार् व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनुे 
सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पाइएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजतनक खररद तनर्मावली वनाई 
लाग ुगना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा सावाजतनक खररद तनर्मावली 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 तनमाार् कार्ा गना 
सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनुे गरी दिाा गरेको 
पाइएन ।  

• पातलकाले आयोजना/कायषक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िपाmबाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार 
गरेको देर्खएन । 

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

• वािावरर्को संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन । शहरीकरर् भैरहेका 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
स्थानलाई मध्र्नजर राख्दै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पर्हचान एबं कार्ार्ोजना िर्ार गरेको पाईएन ।  

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

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

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 (ख) (2) वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वषाभरीमा रु १,७१,३७,३४६.३४ खचा 
लेखेको पाईर्ो । 

• संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स पातलकामा 
समार्हि भएका सार्वकका गाँउ र्वकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर 
तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाउनपुनेमा र्स 
पातलकाले हालसम्म कुनै ऐन, तनर्मावली, कार्ार्वतध तनदेर्शका र नम्सा एवं कार्ार्वतध तनमाार् गरी 
कार्ाान्र्नमा नल्र्ाएको व्र्होरा र्ववरर्मा उल्लेख गरेको छ । 

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

7.  आन्िररक लेखापरीक्षर् : आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३४ मा स्थानीर् 
िहले लेखा िथा आतथाक कारोवारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका आधारमा 
आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउनपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उल्लेर्खि व्र्वस्था अनसुार र्स वषा आन्िररक 
लेखापरीक्षर् गराएको छैन । ऐनको प्रावधान कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । आन्िरीक लेखापरीक्षकवाटै 
लेखापालनको कार्ा गराउन ु परेकोले तनजवाटै लेखापरीक्षर् गराउन नसर्कएको व्र्होरा छलफलको क्रममा 
जानकारी प्राप्त भर्ो। अििः लेखापालनको लातग लेखा समहुको कमाचारीको व्र्वस्था गनुा पदाछ । 

 

8.  स्थानीर् संर्चि कोषिः स्थानीर् सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोर्जम महोत्तरी 
गाउपातलकाले प्राप्त गरेको आर्, अनदुान िथा साहार्िा र स्थानीर् सरकार सन्चालन नभएका व्र्र्हरुको 
आर्व्र्र् र्हसावको छुटै्ट संर्चिकोषको र्हसाब राख्नपुने व्र्वस्था रहेको छ । गाउपातलकाले संर्चिकोषको छुटै्ट 
र्हसाब राखेको भएिापतन सो मा वषाभरी भएको सम्पूर्ा कारोबारको रकमको र्हसाब राखी चाल ुर पंूजीगि 
खचा खािामा ट्रान्सफर गरी खचा खािाहरुबाट आतथाक वषाभरी कारोबार गरी वषाान्िमा बांकी रकम र्स 
कोषमा र्फिाा गनुापनेमा खचा खािाहरुबाट समेि तसधैं कारोबार गरेको िथा संर्चि कोषको र्हसाब 
अध्र्ाबतधक नगरेको कारर्ले एर्ककृि आर्व्र्र् तबवरर्ले देखाएको र्हसाब तभडान गरी र्र्कन गना सर्कएन 
। िसथा ऐनमा व्र्वस्था भए बमोर्जम सर्ञ्चि कोष िथा खचा खािाहरुको अतभलेख राखी सम्बर्न्धि खािामा 
जनाई र्हसाब दरुुस्ि राख्नपुदाछ । 

 

9.  बजेट पेश, पाररि र अर्ख्िर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा 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 अर्ख्िर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले २०७६।०३।१० 
गिे रु. ४१ करोड ४ लाख १३ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।०६।६ मा पाररि 
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भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।०६।०८ मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट 
खचा गने अर्ख्िर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ ।  

10.  चौमातसक पूजँीगि खचा - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको 
कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा 
कार्ाक्रम बमोर्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक परु्जगि खचाको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषाान्िमा हिारमा 
काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने 
पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

तस.नं. 
पूजँीगि खचा 

शीषाक 

कुल खचा 
चौमातसक खचा (रु. हजारमा) 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेसोचौमातसक 

१ समातनकरर् १०८९३३ ० १५५६१ ९३३७२ 

२ अन्िरसरकारी १३६८७ ० ० १३६८७ 

 जम्मा १२२६२० ० १५५६१ १०७०५९ 
 खचा प्रतिशि १०० ० १२.६९ ८७.३१  

 

11.  तबतनर्ोजन भन्दा वढी खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा कार्ापातलकाबाट 
स्वीकृि गराई असार १० तभर सभामा पेश गनुापने, आगामी आतथाक वषाको र्ोजना िथा कार्ाक्रम र आर् 
व्र्र्को अनमुातनि र्ववरर् खलुाउनपुने उल्लेख छ । िर र्स पातलकाले देहार् अनसुारको र्शषाकमा 
र्वतनर्ोजन गरेभन्दा रु १ लाख २२ हजार बढी खचा गरेको अतनर्तमि देर्खएको रु.  
तस.नं. शीषाक र्वतनर्ोर्जि रकम खचा रकम बढी खचा रकम 

१ प्रकोप व्र्वस्थापन कोष २१३८४१८८ २१५०६४०५ १२२२१६ 

 

तनधााररि बजेटको तसमा नाघी खचा गने प्रकृर्ामा तनर्न्रर् गनुा पदाछ। 

 

 

 

 

 

 

१२२२१६ 

12.  क्षरेगि बजेट र खचा- 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 । 

मखु्र् क्षरे वार्षाक बजेट (रु हजारमा) 
खचा रकम (रु 

हजारमा) 
कुल खचा मध्रे् 

प्रतिशि 

आतथाक र्वकास १६४२६ ९३३२ २.५३ 

सामार्जक क्षेर  २३२७४७ २११९९१ ५७.४५ 

पूवााधार र्वकास क्षेर १८३०६८ ११३२९८ ३०.७१ 

र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन ५२८ ५२७ ०.१४ 

कार्ा सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचा ७४७३० ३३८७५ ९.१७ 

जम्मा ५०७४९९ ३६९०२६ १००  

 

13.  िलवी प्रतिवेदनिः तनजामिी सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(ख)(२) अनसुार कार्ाालर्ले र्जल्ला र्स्थि कोष 
िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट कार्ाालर्का कमाचारीहरुको िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव भत्ता 
खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । र्स वषा कार्ाालर्ले कमाचारी िलव पोशाक र महगी भत्तामा रु. 
१,७१,३७,३४६.३४ खचा लेखेकोमा िलवी प्रतिवेदन पाररि नभएकोले िलव, ग्रडे, पोशाक र महगी भत्ता तभडान 
गना सर्कएन । ऐनको व्र्वस्था पालना गरी िलवी प्रतिवेदन पाररि गराई िलव भत्ता खचा गनुापदाछ । 
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14.  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 र सेवा करारबाट तलईने 
कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना नहनुे व्र्वस्था छ। पातलकाले गि आतथाक 
वषाका कमाचारीहरु करारमा रार्ख करार सेवा र अन्र् सेवा सलु्क रु. १४,२०,३०० खचा लेखेको छ । 
र्सबाट पातलकाले आवश्र्क भन्दा बढी कमाचारी करारमा राखेको छैन भन्न सर्कएन भने करारमा भएका 
कमाचारीको सम्झौिा र म्र्ाद थपको पर समेि पेश हनु सकेन। अििः सङ्गठन व्र्वस्थापन सवेक्षर्बाट 
दरवन्दी स्वीकृि गरी र्सरी कार्ारि कमाचारी राख्न ेकार्ा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

15.  फरक र्शषाक : ३२४।०७६।०३।३० करारमा कार्ारि २४ जना कार्ाालर् सहर्ोगीलाई नगरप्रहरी 
पोशाक वटु लगार्िको सामाग्री र्शषाकबाट रु ४,४९,१४७ को िर्ारी पोशाक, रेनकोट, जतु्ता, वटु, छािा, 
वेग लगार्िको सामाग्री खररद गरेको छ । तमति २०७७।०३।१९ मा दास वस्त्रालर्बाट खररद गररएको 
र्स सामाग्रीको सम्वर्न्धि र्शषाकमा बजेटनै र्वतनर्ोजन नभई फरक र्शषाकबाट खररद गररएको देर्खन्छ। 
र्सरी एक र्शषाकमा र्वतनर्ोर्जि बजेटबाट अको प्रर्ोजनमा खचा लेखकोले तनर्तमि हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

४४९१४७ 

16.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् सेवाका 
आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा 
गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले कोषको संचालन 
सम्बन्धी कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था गरेको देर्खएन ।  

 

17.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका उजरुीको ३ 
मर्हनातभर टुङ्गो लगाउन े व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिबषा फछ्र्र्ौट वा 
कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी नरहेको र र्ो बषा कुल २० र्ववाद दिाा भएकोमा १५ वटा 
फछ्र्र्ौट र ५ वटा मातथल्लो तनकार्मा पठाइएको देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको 
म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन ुपदाछ । 

 

18.  भ्रमर् अतभलेख एवं प्रतिबेदनिः भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ अनसुार आफू कार्ारि क्षेरतभर भ्रमर् गदाा 
दैतनक भ्रमर् भत्ता नपाउन ेिथा एकै ददन गएर फर्का न सक्ने ठाउमा खाजा खचा वापि दैतनक भ्रमर् भत्ताको 
२५ प्रतिशि रकम ददन सर्कने उल्लेख छ । तनर्म २१ मा भ्रमर्मा खर्टने पदातधकारी वा कमाचारीले 
भ्रमर् प्रारम्भ गरेपतछ सम्बर्न्धि कार्ाालर्ले अनसूुची–६ बमोर्जमको ढाँचामा भ्रमर् अतभलेख राख्नपुने उल्लेख 
छ । कार्ाालर्ले र्वतभन्न कमाचारीले र्वतभन्न स्थानमा भ्रमर् गरेको भ्रमर् आदेश र भ्रमर् र्वल अनसुार रु. 
९४७३६०।०० खचा लेखेकोमा भ्रमर् अतभलेख व्र्वर्स्थि राखेको छैन । एउटै गोश्बारा भौचरबाट 
अनगुमन िथा मलु्र्ाँकन, सरुवा िथा भ्रमर् भत्ता एकमषु्ट भ्रमर्/अनगुमन प्रतिबेदन बेगर िेररज िर्ार नगरी 
खचा लेखेको, एकै ददन गएर फका न सक्ने स्थान जनकपरु र महोत्तरीकै र्वतभन्न स्थानमा समेिको दैतनक भ्रमर् 
भत्ता भकु्तानी गरेको तनर्तमि देर्खएन । तनर्माबलीमा उल्लेख भएबमोर्जम भ्रमर् अतभलेख िथा भ्रमर् 
प्रतिबेदन राखेरमार भ्रमर् खचा लेख्न ेर एकैददन जान आउन सर्कने स्थानमा बास बस्ने गरी काज खटाउने 
कार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । कास ददपलाल कापरले जनकपरु र्चठी परु्ााउन जादा कातिाक २६ देर्ख मंतसर 
२ सम्म ६ ददनको रु ६४०० भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । र्सै गरी अतधकृि छैठौ पशसेुवा ददनेश ठाकुर 
०७।२८ देर्ख ०८।०१ सम्म जनकपरु भ्रमर्वापि समेि भकु्तानी भएको छ । खररदार रामभगि िमोनी 
जनकपरु काजमा जादा समेि ०७।१९ देर्ख ०७।२५ सम्म भ्रमर् खचा वापि रु ७८०० भकु्तानी भएको 
देर्खन्छ। र्स्िा खचामा तनर्न्रर् गनुा पदाछ। 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
19.  पदातधकारी सरु्वधा : स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा 

स्थानीर् िहका पदातधकारी सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आपूm तनवाार्चि भई अनसूुची–२ बमोर्जम पद िथा 
गोपनीर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमतिबाट मातसक सरु्वधा बापि पाउने 
व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त 
सरु्वधाहरु खारेज गरेको छ । जसअनसुार प्रदेश २ सरकारले २०७७ असाढ ३१ मा राजपरमा प्रकाशन 
गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी ऐनको अनूसूर्च मा उल्लेख भएको सूर्वधामार ददन तमल्न ेदेर्खन्छ । 
जसबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले मातसक पाररश्रतमक वापिको सूर्वधा पाउने देर्खदैन । िर 
पातलकाले पदातधकारीको मातसक पाररश्रतमक सरु्वधा वापि ३२ सभा सदस्र्लाई तमति २०७६ श्रावर्देर्ख 
२०७६ आर्स्वनसम्म ३ मर्हनाको रु ११,९७,०००।०० पदातधकारी पाररश्रतमक वापि खचा गरेको छ। 
तनर्मानसुार मार खचा गनुा पदाछ । 

 

20.  वडा कार्ाालर् संचालन खचािः गाउँपातलकाले वडा नं. १ देर्ख ६ सम्म प्रति वडा न्र्नुिम रु १०००० 
प्रतिमर्हना उपलब्ध गराइ वडा सञ्चालन िथा र्वर्वध कार्ाक्रम खचा वापि र्ो वषा रु. ७,२०,०००।०० खचा 
गरेको छ । वडा कार्ाालर्सँग सम्बर्न्धि तनर्तमि खचाहरु गाउँपातलकाबाट भकु्तानी भईरहेको अवस्थामा वडा 
कार्ाालर्बाट र्जन्सी सामान खररद, कार्ाालर् व्र्वस्थापन, संचार लगार्िका कार्ामा खचा गदाा र्जन्सी लगि 
अद्यावतधक नहनुे, वडा कार्ाालर्को खचामा एकरुपिा नदेर्खने िथा गाउँपातलका र वडा कार्ाालर्बाट एउटै 
काममा दोहोरो खचा हनु सक्न े देर्खएकाले दईु तनकार्बाट खचा गने पररपाटी तनर्न्रर् गरी खचामा एकद्वार 
पर्द्ति कार्म गना ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

21.  कार्ाालर् सम्बर्न्ध खचािः कार्ाालर्लाई वषाभरमा आवश्र्क पने सामानको एकमषु्ठ र्ववरर् बनाई सावाजतनक 
खररद ऐन िथा तनर्मावलीको प्रावधान वमोर्जम खररद र्ोजना बनाई प्रतिस्पधाात्मक िवरले खररद गनुापनेमा 
पटक पटक सोझै बजारबाट खररद गरी मसलन्द िथा कार्ाालर् सामानमा रु १७,९८,३७१।०० पसु्िक 
िथा सामाग्री खचामा रु १६,३४,२१४ र अन्र् कार्ाालर् संचालनमा रु २,८९,८६७ खचा लेखेको छ । 
सामानको आवश्र्किा िथा पररमार् शरुुमै तनर्श्चि गरी प्रतिस्पधाात्मक रुपले खररद कारवाही अवलम्बन 
गनेिफा  कार्ाालर्ले ध्र्ान ददन ु जरुरी छ । पटक पटक खररद गने पररपाटीमा तनर्न्रर् गरी काननुको 
पालना गरी खररदलाई तमिव्र्र्ी िथा प्रतिस्पधी बनाउनपुदाछ ।  

 

22.  प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् सेवा गठन, 

संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिा िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि र मापदण्ड संघीर् काननु बमोर्जम 
हनुे, दफा ८६ (२) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिा िथा सतुबधा 
सम्बर्न्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोर्जम हनु े व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले कानून 
नबनाई र्ो बषा १२ जना कमाचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता खचा गरेको कारर् आतथाक व्र्र्भार बढ्न गएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०१२०९२।६६ 

23.  ममाि आदेशिः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ५१ वमोर्जम सरकारी र्जन्सी मालसामान 
हानी नोक्सानी नहनुे गरर संरक्षर् गने र तिनीहरुको राम्रो सम्भार गरी वा चाल ुअवस्थामा राख्न ेउत्तरदार्र्त्व 
सम्वर्न्धि कार्ाालर् प्रमखुको हनुे उल्लेख छ । सोही वमोर्जम कार्ाालर्मा रहेको चल्िी र्जन्सी मालसामान 
ममाि गनुापने भएमा कार्ाालर् प्रमखुबाट ममाि आदेश स्वीकृि गराई ममाि गराई खचा लेख्न ेर सोको ममाि 
अतभलेख िर्ार गरी राख्नपुदाछ । गाउपातलकाले ममाि खचा भकु्तानी गदाा केही खचामा ममाि आदेश र ममाि 
अतभलेख म.ले.प.फा.नं. २ िर्ार नगरी रु. ६,००,१३६।९१ खचा लेखेको छ । तनर्मको पालना गने िफा  
कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुने देर्खन्छ ।  

 

24.  इन्धन खचाको मापदण्डिः सावाजतनक खचामा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्वन्धी नीतिगि  
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
मागादशान, २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, ममाि खचामा एकरुपिा ल्र्ाउन तनर्श्चि मापदण्ड बनाई 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ु पने साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मार प्रर्ोग गने, सरकारी सवारी 
साधन अनातधकृि व्र्र्क्तले प्रर्ोग नगने जस्िा व्र्वस्था गरेको छ । कार्ाालर्ले उल्लेर्खि व्र्वस्थाको 
पालना नगरी र्स वषा इन्धन (पदातधकारी) मा रु. १२,००,०००, इन्धन कार्ाालर् प्रर्ोजनमा रु. 
१५,६०,०००।०० खचा गरेको छ। इन्धन खचाको मापदण्ड िर्ार गरेको छैन भने सवारी साधन अनसुार 
वार्षाक इन्धन खचा र उपर्ोगको र्ववरर् खुल्ने गरी अतभलेख राखेको छैन । इन्धन खचालाई तमिव्र्र्ी 
बनाउन कोटा तनधाारर् गरी लगवकु राखेर मार खचा लेख्न िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुने देर्खन्छ ।  

25.  र्वर्वध खचािः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचाको पषु्याई हनुे प्रमार्, 

कागजाि संलग्न गरेर मार खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले र्ो वषा र्वर्वध खचा वापि रु. 
८,२८,३५५।०० र्वर्वध कार्ाक्रम खचा वापि रु ५,५३,८००।०० खचा गरेको छ । खचा गरेको रकमको 
र्वल पेश गरेिापतन खचा गनुापने आधार स्पष्ट गने गरेको देर्खएन । र्वर्वध खचाको उद्देश्र् र खचाको र्थाथािा 
प्रमार्र्ि नहनु ेगरी भकु्तानी ददने पररपाटीमा तनर्न्रर् हनु ुपदाछ । 

 

26.  काननुी सल्लाहकार : स्थातनर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधासम्वन्धी ऐनहरुमा 
पदातधकारीहरुको लातग सल्लाहकार िथा सहार्क कमाचारी राखी पाररश्रतमक ददने व्र्वस्था छैन । कार्ाालर्ले 
उल्लेर्खि व्र्वस्थाको पालना नगरी काननुी सल्लाहकारमा श्री घनश्र्ाम शमाालाई तमति २०७६ जेष्ठदेर्ख 
कातिाकसम्म कार्ा गराई समातनकरर् चालबुाट रु ११,०००० भकु्तानी गरेको छ ।र्सरी म.ले.प.फा.नं. १८ 
वेगरेको अर्घल्लो आ.व.को २ मर्हनाको रु ३६,६६६।०० भकु्तानी भएको देर्खन्छ भने नपगु करकट्टी रु 
१४८५० असलु गरी राजश्व दार्खला हनुपुदाछ। काननुमा उल्लेर्खि सरु्वधा बाहेक सल्लाहाकार कमाचारी 
तनर्रु्क्त गरी कन्टेन्जेन्सी खािाको भौ. नं. ११ बाट मंतसरदेर्ख असारसम्मको रु १,६०,००० समेि खचा 
गरेको कार्ा तनर्तमि नदेर्खएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२७०००० 

26.1.  उक्त भकु्तानी रु ११०००० मा नपगु कर रु १४८५० असलु गरी राजश्व दार्खला हनुपुने रु १४८५० 

27.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा 
प्राप्त हनुे समानीकरर् बाहेकका अनदुान वषाभरी खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा 
गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार मसान्िमा 
देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रहेकोमा र्फिाा गरेको पाइएन । खचा नभई बाँकी रहेको 
तनम्नानसुारको रकम सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापनेमा लेखापरीक्षर् अवतधमा संर्घर् सरकारको रकम पौष 
२ गिे रु २,९२,५०,६१०.४४ र्फिाा गरेको छ । प्रदेश सरकारको बाँकी रकम रु २६,२५,३०२ 
सम्वर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुा पने रु  

अनदुान प्रदान गने 
तनकार् 

अनदुानको प्रकार प्राप्त रकम खचा रकम बाकँी रकम 

संघीर् सरकार शसिा  ११७८२८०००।०० ८८५७७३८९।५६ २९२५०६१०।४४ 

प्रदेश सरकार शसिा  ५००००००।०० ४९९९४६४।०० ५३६ 

 र्वषेश २००००००।०० ० २००००००।०० 

 समपरुक ३०००००० २३७५२३५।०० ६२४७६५।०० 

 जम्मा १२७८२८००० ९५९५२०८८।५६ ३१८७५९११।४४  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२६२५३०२ 

28.  आन्िररक आर् MM र्स वषा बार्षाक बजेट र्वतनर्ोजन गदाा कुन र्शषाकमा कति आर् असलुी गने अनमुान 
र्ववरर् िर्ार गरेको छैन । वडा सर्चवहरुले तनम्नानसुार असलुी राजस्व र्ढला बैंक दार्खला गने गरेको छ 
। आन्िररक आर्मा वृर्ि गना करको दार्रा बढाई, पोखरी िथा बजार ठेक्का लगाउन ुपहल गनुा पदाछ । 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
वडा नं. / वडा सर्चवको 

नाम 

जम्मा असलुी बैंक दार्खला तमति दार्खला रकम 

1 (शम्भ ुर्ादब) 189787/-  (077/3/29 मा) 189787/- 
२ (भोगेन्द्र झा) 84760/-  (07610/26 र 077/3/31 मा) 85064/- (वढी दार्खला रु. 304/-) 
३ (शम्भ ुमण्डल) 181261/- (077/3/31-077/9/16-077/9/16 मा) 181261/- 
४ (रामददनेश भण्डारी) 86548/- 076/9/6-077/3/29-077/6/29 मा) 88914/- (बढी दार्खला रु. 2366/-) 
५ (अर्जि कापर) 79577/- र्वतभन्न तमतिमा ३ पटक 79577/- 
६ (रामनरेस पासवान) 64417/- पौष र असारमा २ पटक 64095/- (घढी दार्खला रु. 322/-) 
पातलका का.स. (ललन राउि) 435090/- र्वतभन्न 12 पटक 434540/-(घटी दार्खला रु. 550/-) 

जम्मा 1121440/- - - 

वडाबाट उठेको रु. 6,86,350/- मध्रे् रु. 1,48,324/- र्स वषा ले.प. अवधीमा बैंक दार्खला भएको 
छ । त्र्स्िै का.स. ललन राउि ले घटी दार्खला गरेको रु. 550/- र रामनरेश पासवानको रु. 322/- 
समेि ले.प. अवधीमा बैंक दार्खला भएको छ । र्सरी वडाबाट उठाईएको आन्िररक राजस्व रकम समर्मै 
बैंक दार्खला नगरी आ.ब.को अन्त्र्मा एकमषु्ट एकै पटक दार्खला गदाा पतन परैु रकम दार्खला नगने 
कमाचारीलाई र्जम्मेवार बनाई र्ढला दार्खला वापिको सदु समेि असलु गरीन ुपदाछ । 

29.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृि सम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल र्वरौटी शलु्क उठाउन े
व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा र्स वषा आर् अनमुान गरी असलुी गरेको देर्खदैन । असलुी गररन े
कर वार्षाक बजेट र्वतनर्ोजन गदाा अनमुान गररन ुपदाछ । र्स वषा अनमुान नगरी वडाहरुबाट उठाएको रु. 
६,८६,३५० समेि रु. ७२,४६,५७३ असलु देखाएकोमा रु ६१,२५,१३३।२० के वापिको हो र्ववरर् 
पेश गरी लेखापरीक्षर् गराएको छैन । अििः आम्दानीको र्ववरर् पेश गरी लेखापरीक्षर् गराउन ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६१२५१३३।२० 

30.  मनोरञ्जन करिः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोर्जम तभतडर्ो हल, सांस्कृतिक प्रदशान 
हल, तथर्टर मनोरञ्जन प्रदशान स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर तलनपुने व्र्वस्था छ । आतथाक 
वषा २०७६।७७ मा पातलकाले कूनैपतन मनोरञ्जन कर संकलन गरेको पाईएन । र्स पालीकाको क्षेरतभर 
उठ्न ुपने मनोरञ्जन कर एर्कन गरर असलु गनुापदाछ । 

 

31.  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुापने व्र्वस्था 
छ । पातलकाले देहार्का भकु्तानीमा तनर्मानसुार लाग्ने भन्दा रु ४,१२,५४४ अतग्रम कर घटी कट्टी गरेको 
छ । िसथा नपगु कर असलु हनुपुने रु.  
भौ.नं. तमति भकु्तानी पाउनेको नाम जम्मा भकु्तानी जम्मा कट्टी 

कट्टी हनुपुने 
कर 

नपगु कर 

2 076/8/8 अधरुो कृर्ष सडक तनमाार् उ.स. 194000 2910 18786.5 15876.5 

4 076/8/18 दगुाा मर्न्दर तनमाार् तनमाार् उ.स. 1843900 18919 97619 78700 

5 076/8/19 सडक ढलान उ.स. 339853 3750 12254.5 8504.5 

8 076/8/26 र्वतभन्न सडक ममाि उ.स. 290900 5818 28018.5 22200.5 

10 076/9/2 ब्रहम्स्थान धातमाक स्थलको सौन्दर्ाकरर् उ.स. 2327400 61934 109792.5 47858.5 

12 076/9/18 र्प.तस.तस. ढलान गने उ.स. 1363173 29939 75104 45165 

15 076/9/22 ग्राभेल गरी र्प.तस.तस. ढलान गने उ.स. 524980 20897 29977 9080 

16 076/9/25 र्चन्िाहरर् रार्लाई अमानिमा कार्ा भएको 97000 1455 9700 8245 

17 076/9/25 माटो पनेु कार्ा वापि  97000 1455 9700 8245 

19 076/9/25 माटो, ग्राभेल िथा ढलान उ.स. 1842120 22089 97953 75864 

21 076/9/27 र्प.तस.तस. सडक ढलान उ.स. 1884331 23923 80657 56734 

24 076/9/7 कर्िस्थानको कम्पाउण्डवाल िथा माटो पनुे कार्ा उ.स. 386029 2703 13853 11150 

25 076/9/28 तसिाकुण्ड पोखरीको सरसफाई र सौन्दर्ीकरर् कार्ा गन े
उ.स. 

486914 9739 34660 24921 

 

 

 

 

४१२५४४ 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
जम्मा 11680600 205531 618075 412544  

32.  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी – आतथाक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ाालर्ले 
२०७६।२।१६ देर्खको ठेक्का वा करार अन्िगािको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि सम्बन्धीि 
राजस्व शीषाकमा जम्मा गने र बाँकी ५० प्रतिशि सम्बन्धीि फमालाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । िर 
पातलकाले देहार्को भकु्तानीमा तनर्मानसुार ५० प्रतिशि रकम रु 9,74,684 कट्टी गरी राजस्व दार्खला 
नगरी फमालाई न ैभकु्तानी ददएको देर्खन्छ । कर कट्टा नगरेकोले कर समार्ोजन पर पेश हनुपुने अन्र्था 
असलु हनु ुपने रु 

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम प्र्ान नं. भकु्तानी 
रकम 

मअुकर 
रकम 

५० प्रतिशि 
रकम 

१७।०७७।०३।२८ तनस्छल तनमाार् ६०६४४०८४६ ४७७७१८ ५४९५८ २७४७९ 
१८।०७७।३।२९ र्जि एण्ड ररक तनमाार्  ६०९३३३२११ २७८१४८ ३२००० १६००० 
१४।०७७।०३।९ कुवर कन्सट्रक्सन ३०४९६७९६२ ४३८३२५ ५०४२६ २५२१३ 
3/8/9 ऊं सत्र् साई कन्स्टृक्सन (304212440) 386645 44481/- 22240.5 
6/8/22 पाल्पाली टे्रक्टर पाटास   281991 32441/- 16220.5 
7/8/26 ऊं शान्िी तनमाार् सेवा  601204324 421829 48529/- 24264.5 
32/1/29 जानकी अटो सेन्टर  300346783 429800 49446/- 24723 
33/1/29 मारुिी तन.उ.स.  304218718 192504 22146/- 11073 
34/1/29 ऊं तनमाार् सेवा  105997331 469725 54036/- 27018 
34/1/29 र्शवाजी कन्सट्रक्सन  607105364 482411 55498/- 27749 
35/1/29 राज इन्टरप्राईजेज  303841470 483827 55661/- 27830.5 
36/1/29 तड.एन. कन्ट्रक्सन  300009929 476067 54768/- 27384 
37/1/29 राम लाला तनमाार् सेवा  300101137 478291 55024/- 27512 
38/1/29 सररफ कन्सट्रक्सन  304535013 285912 32892/- 16446 
39/1/30 शेरर् तनमाार् सेवा  304967711 483164 55585/- 27792.5 
40/1/30 अतनषा तनमाार् सेवा  600465566 483303 55601/- 27800.5 
41/1/30 र्शवेश कन्ट्रक्सन  608424996 482400 55497/- 27748.5 
42/1/30 महिो तनमाार् सेवा  607042975 482495 55508/- 27754 
43/1/30 जर्वाबा नतसाग कन्स्ट्रक्सन  604871844 482287 55484/- 27742 
45/1/31 मां शि कन्र्ा तनमाार् सेवा  302356856 451278 51916/- 25958 
52/2/23 आलम र्वल्डसा 303449054 490901 54749/- 27374.5 
63/3/2 पशपुति कन्ट्रक्सन  305363820 476674 54838/- 27419 
65/3/2 रुपेश तनमाार् सेवा  300009800 460695 53000/- 26500 
66/3/2 रव्बानी कन्स्ट्रक्सन  301526133 467285 53758/- 26879 
69/3/3 बालाजी तनमाार् सेवा एण्ड 

कन्स्ट्रक्सन  
312129434 479007 55107/- 27553.5 

71/3/3 भगविी कन्स्ट्रक्सन  300009903 481795 55427/- 27713.5 
74/3/8 गैरी एण्ड उज्जल कन्स्ट्रक्सन  606099637 467163 53744/- 26872 
75/3/8 पशपुति तनमाार् सेवा  301012892 474641 54604/- 27302 
79/3/16 चांद कन्ट्रक्सन प्रा.ली.  606790927 278935 32089/- 16044.5 
80/3/17 र्वश्वकमाा कन्स्ट्रक्सन  305169031 193265 22234/- 11117 
81/3/17 र्वन्देश्वरी कन्स्ट्रक्सन  607176773 480273 55252/- 27626 
82/3/17 र्प्रर्ा तनमाार् सेवा  301310178 482784 55841/- 27920.5 
110/3/28 ईर्शिा टे्रडसा  305363820 346593 39873/- 19936.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

974684 

 

 



a=p=lz=g+= M ljleGg sfof{no M महोत्तरी ग ाँउप लिक  , dxf]t/L  cfly{s jif{ M @)&^.&& 

 

13 

 

दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
113/3/29 एस.के. तबल्डसा  304210952 478211 55015/- 27507.5 
114/3/29 अर् ुकन्स्ट्रक्सन  300101809 474877 54631/- 27315.5 
117/3/29 ठाकुर तनमाार् सेवा  300194911 288234 33159/- 16579.5 
129/3/29 एन्ना तबल्डसा प्रा.तल.  300974607 483178 55586/- 27793 
133/3/29 गरे्श तनमाार् सेवा  601007060 236927 27257/- 13628.5 
140/3/30 सत्र्म टे्रड कन्सना  302445448 488442 56192/- 28096 
162/3/31 शभु लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन  607485158 479079 55115/- 27557.5 
 जम्मा    974684  

33.  नन्फाइलर – मूल्र् अतभवृर्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अतभवृर्र्द् करको 
र्ववरर् भकु्तानी पाएको अको मर्हनाको २५ गिेतभर सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा कर र्ववरर् 
सर्हि दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । िर पातलकाबाट देहार्का फमालाई मू.अ.कर रु. 4,66,375।०० 
समेि भकु्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षर् अवतधसम्म पतन िी फमाहरु कर र्ववरर् नबझुाई नन्फाईलर रहेको 
पाइर्ो । अि कर सामर्ोजन पर पेश गनुा पने रु  

गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनेको नाम प्र्ान नं. भकु्तानी रकम मअु कर रकम 
नन्फाइलर रहेको 

तमति 
५१। ०७६।०८।१२ प्रगिी जेनेरल स्टोसा ६०८६३७४३१ ५७४९४।४० ६११४।४० ०७७ जेष्ठ 

५४। ०७६।०८।१२ अव्दलु इन्टरप्राइजेज ६१०७७६१३३ ४२३५९१ ४८७३१।७१ दिाा नरहेको 
१०५। ०७६।०९।२३ र्थु तभजन तमतडर्ा ३०३७६२२३८ ४२३५९१ ४८७३१।७१ ०७६ असाढ 

३२८।९७६।०३।३१ सामदुार्र्क र्वकास पररर्ोजना ३०१५२७३९० १७००६५ १९५६५ 
 

२८१।०७६।०३।२१ ज्र्ोति जेनेरल अडार सप्लार्सा ६०८९०११३४ १३२७७५ १५२७५ ०७६ कातिाक 

२६०।०७६।०३।१५ राहलु सर्जाकल सप्लार्सा ३००८५६३५० ९९९९८।२२ ११५०४ ०७६ फाल्गरु् 
२६०।०७६।०३।१५ राहलु सर्जाकल सप्लार्सा ३००८५६३५० ७६९९० ८८५७।२५ ०७६ फाल्गरु् 
१४।०७७।०३।०९ कुवर कन्सट्रक्सन ३०४९६७९६२ ४३८३२५ ५०३२६ ०७७ जेष्ठ 
स्थातनर् पूवााधार िफा       
१०।०७७।३।१५ सार्वरी नमाार् सेवा   ८७६६२९ १००८५१ ०७६ पौस 
कोतभड िफा       
२३।०७७।३।३० एस एण्ड एस जनरल  १९०८०६९ ६१२२४ २०७६ फाल्गरु् 
समातनकरर् पूजीगि      
१६२।०७७।३।२१ शभुलक्ष्मी कन्सट्रक्सन ६०७४८५१५८ ४७९०७९ ५५११५ ०७६ आर्स्वन 
१४९।०७६।३।३० पररविान सप्लार्सा  १३२५८१३ १५२५१५ ०७६ पौस 
 जम्मा   466375   

 

 

 

 

 

 

 

466375 

 

 

 

 

34.  जर्टल संरचना तनमाार् – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुलाई मेर्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको र्जम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था 
रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सर्हिका भवन, कल्भटा, ग्रामीर् र्वद्यिुीकरर् लगार्िका 
जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश हनुे पूवााधार संरचना तनमाार् कार्ा समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफा ि ्गराउने 
गरेको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ा व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमाार् व्र्वसार्ी फमाबाट बोलपर प्रतिस्पधाा मापाmि ्
गराउन उपर्कु्त हनुे देर्खन्छ । र्सका केही उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन ्: 

गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको र्ववरर् भकु्तानी रकम 

९९।०३।२३ र्वधिु टावर लाइट जडान उस र्वधिु टावर तनमाार् १८९९९९८ 

१००।३।२४ मेर्र लाइट एल इ तड जडान उस लाइट जडान १०००००० 

१४९।०३।३० र्वधिु पोल िार उस नगरभर िार जडान २०००००० 

 जम्मा  ४८९९९९८ 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 
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 सशिा अनदुान  

35.  अतभलेख: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली को तनर्म ३५ (२) (क) मा कुनै पतन रकम को खचा गदाा रकम 
स्वीकृि बजेट तभर सम्बर्न्धि खचा र्शषाकमा पछा र खचा गना बाँकी छ भने खचा गना सर्कने उल्लेख छ । 
त्र्स्िै दफा ४५ (क) मा स्वीकृि रकम सम्बर्न्धि सेवा िथा कार्ाक्रम को तनतमत्त स्वीकृि तसमा तभर रही 
सोही प्रर्ोजनमा खचा गनपुने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले सशिा अनदुानको र्वषर्गि खचा को छुट्टाछुटै्ट से्रस्िा 
खडा गरी वैक नगदी र्किावमा प्रर्वष्ट गरी तनकासा खचा र बाँकी देर्खने गरी कार्ाक्रमगि खचा खािा िर्ार 
गरी कृर्ाकलाप अनसुार कृर्ाकलापको तसमातभर रहेर खचा गनपुनेमा सो गरेको छैन । सशिा िफा को सम्पूर्ा 
से्रस्िा एउटै वैक नगदी र्किावमा प्रर्वष्टी गरेको कार्ाक्रमगि खचा खािा नराखेको पाइर्ो जसले गदाा 
र्वषर्गि कार्ाक्रम तसमाको पररपालना भएको पाईएन । र्सले गदाा कुन–कुन र्वषर्गि क्षेरमा के कति 
खचा भएको कुन–कुन कृर्ाकलापमा कति खचा भर्ो एर्कन गना सर्कएन । 

 

36.  र्शक्षा िफा : स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(१) मा र्वषर्गि महाशाखा िथा शाखाको 
दरबन्दी संरचना कार्म गनपुने उल्लेख छ । पातलकाले बाल र्वकास समेि १३ सामदुार्र्क शैर्क्षक संस्था 
लाई िलव लगार्िका अनदुान तनकासा ददएकोमा कुन कुन शैर्क्षक संस्था र्वद्यालर्मा कुन कुन िहको के 
कति दरबन्दी रहनपुने हो सो स्वीकृि गरेको पाईएन । पातलकाले उपलब्ध र्शक्षक कमाचारीहरुलाई 
आन्िररक रुपमा आवश्र्किा अनसुार खटाएको पाईर्ो । िालकु तनकार् िथा पातलकाबाट र्वद्यालर्गि 
र्शक्षक दरबन्दी तमलान गरी अतभलेख व्र्वस्थापन गनुापदाछ ।  

 

37.  साइकल र्विरर्: २०।०७६।०३।३० कार्ालर्ले लागि अनमुान वेगर सोझै अहद इन्टरप्राइजेज 
जनकपरुबाट म.ुअ.कर सर्हि रु १२२०४ प्रति साइकलका दरले जम्मा ४० वटा साइकल रु 
४,८८,१६०।०० मा खररद गरेको छ । खररद गरेको साइकल र्विरर् भएको भरपाई वा हस्िान्िरर् 
फारम संलग्न भएको देर्खएन । लागि अनमुान वेगर खररद गररएको मा तनर्तमि गनुा पने र र्विरर्को 
भरपाई समेि पेश हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

४८८१६०।०० 

38.  समानीकरर् अनदुानबाट र्शक्षकको िलब भत्ता : अन्िरसरकारी र्वत्तीर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ 
ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबन्दीतभरका र्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिा अनदुान उपलब्ध गराउने 
व्र्वस्था छ । सार्वकको र्जल्ला र्शक्षा कार्ाालर्बाट अनमुति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पतन दरबन्दी 
िथा राहि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका र्वद्यालर्लाई र्शक्षक व्र्वस्थापन गनेगरी शैर्क्षक सर २०७६ का लातग 

सहर्ोग अनदुान ददन सर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले केही र्शक्षकलाई र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुानबाट 
िलव भत्ता भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । र्स्िो कार्ा तनर्म अनकूुल नदेर्खएको रु 

गोभौ न र तमति र्वधालर्को नम तनकाशा रकम 

२४०।०७७।०३।०३ चेिनारार्र् सरु्ानारार्र् प्रार्वमा व्र्वस्थापन र र्शक्षकको िलव २००००० 

३१९।०३।३० लक्ष्मी नारार्र् आधारभिु(0-8) तलव वापतको ननकाशा २००००० 

२४८।०७६।०३।०८ रार्िर् आधारभिु र्वधालर् हररर्हरदवुा २०००००  

 

 

 

 

 

 

 ६०००००।०० 

39.  नमनुा मा.र्व. अनदुानिः र्वद्यालर्ले िर्ार पारेको पञ्चवर्षार् र्वकास गरुुर्ोजनलाई व्र्वस्थापन सतमति बाट 
तनर्ार् गरी र्शक्षा र्वभाग बाट स्वीकृि भए अनसुार र्स आ.व.मा पञ्चवर्षार् र्वद्यालर् सधुार गरुुर्ोजनाको 
लातग श्री जनिा माध्र्ातमक र्वधालर् (0-12) मडै उग्रीपटी. महोत्तरीलाई वैक खािा रोक्का राख्न ेतनर्ार् गरी रु 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
१ करोड ५० लाख तनकासा गएको छ। रु १ करोड ५० लाख तनकाशा हदुा एकै ददन २०७७।०३।१८ 
मा भौचर नम्वर १४१ बाट रु १२४००००० िथा भौचर न १४२ बाट रु २६००००० को पेश्की 
तनकाशा भएको देर्खन्छ भने र्स सम्वन्धी दवैु भौचरमा भकु्तानी गररएको चेकको अधकट्टी समेि संलग्न 
भएको देर्खएन। र्सरी एकै ददनमा एकै र्वधालर्लाई एकै कामको पेश्की भकु्तानी गदाा समेि दईु अलग 
अलग चेकबाट र अधकट्टी समेि नराखी भकु्तानी ददनकुो कारर् समेि स्पष्ट हनु सकेन। अि र्वधालर्लको 
नाममा दवैु तनकाशा गरी रु १ करोड ५० लाखनै तनकाशा भएको हो भनी एर्कन गना सर्कएन। गूरुर्ोजना 
अन्िगाि भवन तनमाार् लगार्ि के के मा कति रकम खचा गररने हो र्ववरर् पेश भएन । र्शक्षा र्वभागको 
पररपर बाट नमनुा र्वद्यालर् र्वकासको लातग र्वद्यालर्लाई तनकासा भएको रु १ करोड ५० लाखबाट भए 
गरेको कार्ा प्रगिी िथा र्वल भरपाई प्रमार्र्ि भई आएन। सो कार्ाको स्थानीर् तनकार् बाट अनगुमन 
तनर्मन एवं प्रार्वतधक सहर्ोग गनुापने व्र्हारो उल्लेख छ । अििः उक्त कार्ाको तनर्तमि अनगुमन गरी तनर्म 
अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन र खचाका र्वल भरपाई पेश हनु ु पने र दबैु तनकाशा र्वधालर्मै गएको हो भन्ने 
एर्कन गना कार्ाालर्ले आवस्र्क छानर्वन हनु ुपने एवम वैक खािा रोक्का भएको बैकको पर समेि पेश भएन 
। अििः गरुु र्ोजना वमोर्जम भए गरेको कार्ाको प्रगति र्ववरर् र र्वल भरपाई िथा कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन 
समेि पेश हनुपुदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.  दार्खला प्रमार् ःिः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (३) मा र्वल भरपाई सर्हिको 
लेखा राख्नपुने उल्लेख छ । र्वद्यालर्ले चौमातसक तनकासा माग फाराम पेश गदाा अर्घल्लो चौमातसक मा 
िलव भत्ता र्वत्तरर् गदाा कट्टी भएको सामार्जक सरुक्ष कर, पाररश्रतमक कर, नागररक लगानी कोष, कमाचारी 
संचर् कोष कट्टी िथा सापर्ट कट्टीको प्रमार् पेश गनुापनेमा केही र्वद्यालर्ले सो प्रमार् पेश गरेको छैन । 
र्सबाट सम्बर्न्धि र्शक्षकको नाममा सम्बर्न्धि तनकार्मा रकम जम्मा भएको छ भन्न े र्वश्वस्ि हनुे आधार 
भएन ।  

 

41.  पाररश्रतमक करिः आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८७ मा रोजगारदािाले कमाचारीको पाररश्रतमक भकु्तानी गदाा 
करर्ोग्र् आर्मा लाग्न ेकर अतग्रम रुपमा कट्टागरी दाखीला गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले तबतभन्न 
र्वद्यालर्का र्शक्षकहरुको पाररश्रतमक भकु्तानी गदाा कर कट्टा एवं दार्खला गरेको देर्खएन । पतछल्लो 
चौमातसक तनकासा लैजादा कर दार्खलाको प्रमार् पेश हनु ु पदाछ । सव ै र्वद्यालर्बाट सो र्ववरर् पेश 
नभएकोले र्वद्यालर्बाट तलएको अन्र् सरु्वधा समेि गर्ना गरी कर कट्टीको प्रमार् पेश हनु ुपदाछ । 

 

42.  र्वद्यालर्गि तनकासा खािा ःिः कार्ाालर्ले प्रत्रे्क र्वद्यालर्को स्थार्ी, अस्थार्ी दरवन्दी र राहि कोटामा 
कार्ारि र्शक्षकहरुको नाम, तनर्रु्क्त तमति, िलव ग्रडे र र्वद्यालर्लाई तनकासा जाने सबै रकमहरु देर्खन ेगरी 
र्वद्यालर्गि तनकासा खािा राखेको देर्खएन । र्वद्यालर्हरुलाई प्रथम दोश्रो र िेश्रो गरी िलव भत्ता स्वरुप 
जाने तनकासाहरुको कम्प्रू्टर सफ्टवेर्रबाट अतभलेख राखेको भएिापतन र्वतभन्न कारर्ले चौमातसक छुट 
तनकासा िथा सबै अनदुान र अन्र् तनकासा हनु ेसबै अनदुानहरु सफ्टवेर्रबाट देखाउने गरेको देर्खएन । 
र्सरी छुट तनकासा िथा सबै अनदुानहरु सफ्टवेर्रमा नदेखाउने भएकोले थप तनकासाका रुपमा जाने िलव 
भत्ता र र्वतभन्न अनदुान रकमहरुको र्वद्यालर्गि रुपमा गएको तनकासा रकमको र्स्थिी स्पष्ट हनु सकेन । 
र्वद्यालर्लाई जान ेसबै रकमहरु देर्खने गरी सफ्टवेर्रमा प्रर्वष्ट गरी र्वद्यालर्गि रकम तनकासाको एर्ककृि 
अतभलेख राख्न ुपने देर्खन्छ । 
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43.  र्शक्षकको िलव तनकाशािः कार्ाालर्ले प्रत्रे्क र्वद्यालर्को स्थार्ी, अस्थार्ी दरवन्दी र राहि कोटामा कार्ारि 

र्शक्षकहरुको नाम, तनर्रु्क्त तमति, िलव ग्रडे र र्वद्यालर्लाई तनकासा जाने सबै रकमहरु देर्खन े गरी 
र्वद्यालर्गि तनकासा खािा राखेको देर्खएन । िलवी प्रतिबेदन समेि पाररि गरेको छैन । कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न परु्स्िका (आ. व. २०७६।७७) मा EMIS मा हरेक र्वधालर्ले र्शक्षक िथा कमाचारीको 
र्ववरर् अतनवार्ा प्रर्वष्टी गराउन ुपने व्र्वस्था छ । िर कार्ाालर्ले र्शक्षक कमाचारी िथा र्वधाथीको परुा 
र्ववरर् उपलव्ध नगराएकोले EMIS हरेक र्वधालर्ले अधावतधक गरे नगरेको एर्कन गना सर्कएन । EMIS 
मा र र्वधालर्ले उपलव्ध गराएको र्शक्षकको र्ववरर्को आधारमा EMIS मा उल्लेख नभएका र्शक्षकहरुको 
तनर्म्ि समेि िलव भत्ता तनकाशा भए नगएको एर्कन गना सर्कएन। र्स सम्वन्धमा कार्ाालर्ले एर्कन गदै 
आवस्र्क र्ववरर् िर्ार गरी तनकाशासंग तभडान गने र वढी भकु्तानी भएको भए तनकाशा र्फिाा गनुा पने 
देर्खन्छ । र्स वषा िलब वापि तनम्नानसुार रकम तनकासा गरेको छ । 

l;=g+= ljBfnosf] gfd lgsf;f /sd  

1 >L dfWolds -)–!)_ ljBfno k;f{/3'gfy 6851793.9 
2 >L /fdb/z ;jf}{bo -)–!@_ dfWolds ljBfno, dxf]Q/L 9326216.6 
3 >L dfWolds -)–!)_ ljBfno uf]g/k'/f 2273642.83 
4 >L ;'o{gf/fo0f /f=cfwf/e't ljBfno 8fDxL dx]zk'/ -)–% 1437520 
5 >L /fli6«o cfwf/e't ljBfno cg}7f -)–% 1685798.8 
6 >L r]tgf/fo0f ;"o{gf/fo0f k|f=lj xl/b'cf 170000 
7 >L /fli6«o cfwf/e't-)–% ljBfno xl/uf]l/udf 1564671.2 
8 >L nIdL gf/fo0f cfwf/e't -)–*_ ljBfno 3595434.4 
9 >L /fli6«o cfwf/e't ljBfno ;f]g'v/f 1751866.8 

10 >L hgtf dfWolds ljBfno d8} 9414486.38 
11 >L cfwf/e't ljBfno xl/ lx/b'cf 2968506 
12 db;f{ u'n;g] dlbgf 240000 
13 db/;f km}h'n O{:nfdL k|f=lj= 80000 

hDdf  41359937  

 

44.  छारवरृ्त्त अनदुान ःिः आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचाको तबल भरपाई 
सर्हिको लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै र्शक्षा मन्रालर्द्वारा स्वीकृि कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका 
२०७६।७७ अनसुार आवातसर् छारबरृ्त्त, दतलि छार छारा र र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि छारा छारवृर्त्त 
लगार्िका छारवृर्त्त रकम र्वद्यालर्गि र्वद्याथी लगिको आधारमा स्थानीर् िहले र्वद्यालर्हरुको खािामा 
तनकासा ददने र र्वद्यालर्हरुले नाम नामेसी अनसुार भरपाई बनाई र्विरर् गनुापने व्र्वस्था छ । 
गाउपातलकाले र्स वषा छारवृर्त्त र्विरर्को लातग १३ र्वद्यालर्हरुलाई कक्षा १ देर्ख ८ सम्मको छारा, 
दतलि समेिलाई तनम्मानसुार रु. १३,९२,८००।०० छारवृत्ती रकम तनकासा ददएको छ । प्रति र्वद्यातथा रु 
४००।०० का दरले र्विरर् गनुापर्रने छारवृर्र्द् र्वद्यालर्हरुले सम्बर्न्धि र्वद्याथीहरुलाई र्वधालर् अनसुार के 
कति संख्र्ामा र्विरर् गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा कार्ाालर्ले कुनै र्ववरर् िथा भरपाई कागजाि पेश 
गरेको छैन । अिं अनगुमन गरी वास्िर्वक र्वद्यातथालाई र्विरर् गरेको प्रतिवेदन सर्हिको भरपाई प्रमार् पेश 
हनु ुपने रु.  

l;=g+= ljBfnosf] gfd 5fqj[lt cg'bfg 

1 >L dfWolds -)–!)_ ljBfno k;f{/3'gfy 130000 
2 >L /fdb/z ;jf}{bo -)–!@_ dfWolds ljBfno, dxf]Q/L 241200 
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3 >L dfWolds -)–!)_ ljBfno uf]g/k'/f 131600 
4 >L ;'o{gf/fo0f /f=cfwf/e't ljBfno 8fDxL dx]zk'/ -)–% 62000 
5 >L /fli6«o cfwf/e't ljBfno cg}7f -)–% 45600 
6 >L r]tgf/fo0f ;"o{gf/fo0f k|f=lj xl/b'cf 32800 
7 >L /fli6«o cfwf/e't-)–% ljBfno xl/uf]l/udf 87600 
8 >L nIdL gf/fo0f cfwf/e't -)–*_ ljBfno 130400 
9 >L /fli6«o cfwf/e't ljBfno ;f]g'v/f 90000 

10 >L hgtf dfWolds ljBfno d8} 248800 
11 >L cfwf/e't ljBfno xl/ lx/b'cf 164400 
12 db;f{ u'n;g] dlbgf 14400 
13 db/;f km}h'n O{:nfdL k|f=lj= 14000 

hDdf  1392800  
45.  पाठ्यपसु्िकको तनकासा – आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचाको तबल 

भरपाई सर्हिको लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका, २०७६।७७ अनसुार 
स्थानीर् िहले र्वद्यालर् तनरीक्षक एवं स्रोि व्र्र्क्तले र्र्कन गरेको र्वद्यालर्का कक्षागि र्वद्याथीहरुको 
र्ववरर्को आधारमा दोस्रो चौमातसकमा पर्हलो र्कस्िा स्वरुप ७५ प्रतिशि पाठ्यपसु्िक रकम तनकासा 
र्वद्यालर्लाई ददने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै नर्ाँ शैर्क्षक सर प्रारम्भ भए पश्चाि र्वद्याथी भनाा र्ववरर्, 

पाठ्यपसु्िक खररद तबल एवं नाम नामेसी सर्हिको र्विरर् भरपाई सर्हि नपगु रकम र्वद्यालर्ले माग गरे 
पश्चाि २५ प्रतिशि रकम र्वद्यालर्लाई उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । िर पातलकाले र्स वषा पातलका 
अन्िगािका १३ र्वद्यालर्हरुलाई पाठ्यपसु्िक बापिको उक्त प्रतिशिका दरले रकम तनकासा ददएको देर्खदैन 
। पाठ्यपसु्िक वापि र्वद्यालर् खािामा तनकासा ददएकोमा र्वद्याथी भनाा र्ववरर्, एवं संशोतधि र्ववरर् र 
सोको अनगुमन प्रतिबेदन लगार्ि र्स सम्वन्धी कुनै र्ववरर् पेश गरेको पाइएन । अि कार्ाालर्बाट 
र्वद्यालर्लाई तनकासा गएको रकम र्वधाथी सख्र्ाको आधारमानै गएको हो भन्ने एर्कन गना सर्कने आधार 
भएन । र्स सम्वन्धमा र्विरर् भरपाई समेि संलग्न भएको देर्खएन । अि र्वधालर्मा तनकाशा भएको 
जम्मा रु. २३,४९,९९७ को पाठ्यपसु्िक र्विरर् गररएको प्रतिवेदन र र्विरर् गररएको भरपाई पेश गनुा पने 
रु.  

l;=g+= ljBfnosf] gfd kf7ok':ts cg'bfg /sd 

1 >L dfWolds -)–!)_ ljBfno k;f{/3'gfy 224790 
2 >L /fdb/z ;jf}{bo -)–!@_ dfWolds ljBfno, dxf]Q/L 489745 
3 >L dfWolds -)–!)_ ljBfno uf]g/k'/f 222918 
4 >L ;'o{gf/fo0f /f=cfwf/e't ljBfno 8fDxL dx]zk'/ -)–% 57977.3 
5 >L /fli6«o cfwf/e't ljBfno cg}7f -)–% 61063 
6 >L r]tgf/fo0f ;"o{gf/fo0f k|f=lj xl/b'cf 38560 
7 >L /fli6«o cfwf/e't-)–% ljBfno xl/uf]l/udf 48185 
8 >L nIdL gf/fo0f cfwf/e't -)–*_ ljBfno 184823 
9 >L /fli6«o cfwf/e't ljBfno ;f]g'v/f 108190 

10 >L hgtf dfWolds ljBfno d8} 541236 
11 >L cfwf/e't ljBfno xl/ lx/b'cf 351223 
12 db;f{ u'n;g] dlbgf 12204 
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13 db/;f km}h'n O{:nfdL k|f=lj= 9082.5 

hDdf  2349997  
46.  र्वधालर् संचालन िथा व्र्वस्थापन अनदुान : कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका (आ. व. २०७६।७७) मा 

EMIS मा प्रर्वष्ट िथर्ाङ्कलाई सम्बर्न्धि र्वद्यालर्बाट कक्षागि र्वद्याथीहरुको र्थाथा िथर्ाङ्कसँग सत्र्ापन 
(तभडान) गराइ र्शक्षा अतधकृिबाट प्रमार्र्ि गरी सोका आधारमा र्वद्यालर्हरुलाई र्शक्षर् तसकाइ सामाग्री 
िथा Book Corner व्र्वस्थापनका लातग कक्षा १-५ प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु. १५० का दरले, कक्षा ६-10 
प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु. २००। का दरले, प्रति र्वद्याथी इकाइ लागिका आधारमा प्रारर्म्भक बाल र्वकास 
कक्षाका लातग प्रति र्वद्याथी वार्षाक रु. 500। का दरले, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन प्रति र्वद्याथी वार्षाक 
रु. 200। का दरले र्वद्यालर्लाई अनदुान ददने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले EMIS मा प्रर्वष्ट िथर्ाङ्कलाई 
कक्षागि र्वद्याथीहरुको र्थाथा िथर्ाङ्कसँग सत्र्ापन गरेको पाइएन । जसले गदाा वास्िर्वक र्वद्याथी 
संख्र्ाभन्दा बढी तनकासा गएको छैन भन्न सक्न ेआधार भएन। कार्ाालर्ले कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िकामा 
उल्लेख भए बमोर्जम EMIS डाटालाई र्वद्याथी हार्जरी परु्स्िका, परीक्षामा सहभागी संख्र्ा र अनगुमनबाट 
र्वद्याथीहरुको र्थाथा िथर्ाङ्कसँग सत्र्ापन गराई र्शक्षा अतधकृिबाट प्रमार्र्ि गरेर मार अनदुान तनकासा 
ददनपुदाछ । र्सरी र्स्िो प्रकृर्ा वेगर र्वधालर्ले संचालन िथा व्र्वस्थापन अनदुान भनी तनम्नानसुार रु. 
३,८३,०००।०० तनकाशा भएको देर्खन्छ । र्सरी तनकाशा गररएको रकमको खचा र्ववरर् पेश गनुा पने 
रु.  

l;=g+= ljBfnosf] gfd Joj:yfkg cg'bfg /sd 
1 >L dfWolds -)–!)_ ljBfno k;f{/3'gfy 47000 
2 >L /fdb/z ;jf}{bo -)–!@_ dfWolds ljBfno, dxf]Q/L 47000 
3 >L dfWolds -)–!)_ ljBfno uf]g/k'/f 47000 
4 >L ;'o{gf/fo0f /f=cfwf/e't ljBfno 8fDxL dx]zk'/ -)–% 25000 
5 >L /fli6«o cfwf/e't ljBfno cg}7f -)–% 25000 
6 >L r]tgf/fo0f ;"o{gf/fo0f k|f=lj xl/b'cf 25000 
7 >L /fli6«o cfwf/e't-)–% ljBfno xl/uf]l/udf 25000 
8 >L nIdL gf/fo0f cfwf/e't -)–*_ ljBfno 25000 
9 >L /fli6«o cfwf/e't ljBfno ;f]g'v/f 25000 

10 >L hgtf dfWolds ljBfno d8} 47000 
11 >L cfwf/e't ljBfno xl/ lx/b'cf 25000 
12 db;f{ u'n;g] dlbgf 10000 
13 db/;f km}h'n O{:nfdL k|f=lj= 10000 

hDdf  383000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३८३००० 

47.  संर्घर् सशिा पूर्जगििः महोत्तरी गाउँपातलकाका र्वतभन्न वडामा वार्ो ग्र्ास जडान सम्वन्धी कार्ाको तनतमत्त 
लागि अनमुान र्वनै २०७७।०२।२५ मा गौशला महोत्तरीबाट प्रकाशन हनुे द पर्व्लक टुडेमा सचुना 
प्रकाशन गरेको छ। ३ आपूिाकबाट र्शलवन्दी दरभाउपर पेश भएकोमा आर्वस्कार इनजी कम्पनी छनोट 
भई सम्झौिा भएको ददखन्छ । िर र्शलवन्दी दरभाउपरको सचुनामा उल्लेख भए वमोर्जम आर्वस्कार 
इनजीबाट ग्र्ारेन्टी सर्टार्फकट जारी भएको देर्खदैन। वार्ो ग्र्ास जडान गरेको भनी ०७७।०३।२३ मा 
रु ११,३२,५०० को र्वल जारी गरेको देर्खएपतन जडान भएको िर्स्वर एवम अनगुमन प्रतिवेदनमा अनगुमन 
सतमतिका संर्ोजक गाउपातलका उपाध्र्क्षको हस्िाक्षर समेि रहेको देर्खदैन । वार्ोग्र्ाज जडान गरेको भनी 
वाड न १ का १५ जनाको जडान भएको हो भनी मंजरुीनामामा ल्र्ाप्चे हस्िाक्षर गरेको अवस्था छ । र्स 
कार्ाको तनर्म्ि संर्घर् सरकारको अर्ख्िर्ारी समेि उपलव्ध भएन । सम्झौिा वमोर्जम ४ वषाको ग्र्ारेन्टी 
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तलन ु पनेमा सो तलएको देर्खएन । अि लागि अनमुान, अनगुमन प्रतिवेदनमा उपाध्र्क्षको हस्िाक्षर एवम 
ग्र्ारेन्टी सर्टार्फकेट नभएकोले सो सम्लग्न गरी तनर्तमि हनु ुपने रु.  

 

११३२५०० 

 सामार्जक सरुक्षािफा   
48.  अतभलेख – सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दिाा र नवीकरर्, 

लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ा रुपमा नवीकरर् गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् 
गनुापने, प्रत्रे्क बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संख्र्ा र्र्कन गनुापने, भत्ता र्विरर् गदाा बैंक माफा ि 
भत्ता र्विरर् गनुापने, सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन 
गनुापने, केर्न्द्रकृि सूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक गने र्जम्मेवारी सामार्जक सरुक्षाको अर्ख्िर्ारी 
पाउन ेसम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ । िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि अधावतधक 
नगरी एउटै चौमातसकमा एकै व्र्र्क्तको नाममा दोहोरो तनकाशा हनुे गरी दोहोरो खचा लेखेको मतृ्र् ुभइसकेका 
लाभग्राहीको लगि कटा नगरी वढी खचा गरेका छन । िसथा पातलकाले लाभग्रहीको लगि अधावतधक गरी 
अतभलेख राख्न ुपदाछ।  

 

49.  पेश्कीिः र्स वषा के कति जेष्ठ नागररक, दतलि जेष्ठ नागररक, एकल मर्हला, र्वधवा िथा अपाँगलाई राहि 
र्विरर् गरेको हो । अतभलेख नराखी ६ वटा वडामा प्रथम चौमातसक र िेरो चौमातसकको बैंक माफा ि र 
दोस्रो चौमातसकको वडासर्चव माफा ि रकम र्ववरर् गरी रु. ६ करोड ९८ लाख ८६ हजार खचा लेखेको छ 
। पर्हलो चौमातसकको रु. 1,98,06,400/- र िेरो चौमातसकको रु. 1,92,62,400/- बैंक माफा ि 
सम्बर्न्धि सेवा ग्राहीलाई भकू्तानी गना एन.एम.तब. बैंकको नाममा तनकासा ददएकोमा के कति रकम सम्बर्न्धि 
सेवा ग्राहीको खािामा दार्खला गरेको र कति बचि रहेको र्ववरर् बैंक माफा ि प्राप्त नभएकोले खचा रकम 
एर्कन भएन । त्र्स्िै वालपोषर् वापिको रकम र्विरर्को लातग तनम्नानसुार सर्चवको नाममा गएको पेश्की 
रकम फर्छ्यौट भएको छैन। अििः तनर्मानसुार असलु फर्छ्योट हनु ुपने रु 

सस.
नं. 

पेश्की सिएको 
समतत 

गो. 
भौ. न. 

पेश्कीको वववरण पेश्की सिन ेब्यक्ती 
  

पेश्की रकम 
 

१ ०३/३०/२०७७ २९ सामाजजक सनरक्षा तथा संरक्षण कायषक्रम रामनरेश पासवान २०,३५,२००  

२ ०३/३०/२०७७ ३० सामाजजक सनरक्षा तथा संरक्षण कायषक्रम शम्भन मण्डल १८,८१,६००  

३ ०३/३०/२०७७ ३१ सामाजजक सनरक्षा तथा संरक्षण कायषक्रम अजजत कन मार कापर १३,५०,४००  

४ ०३/३०/२०७७ ३२ सामाजजक सनरक्षा तथा संरक्षण कायषक्रम रामहदनेश भण्डारी १३,२४,८००  

५ ०३/३१/२०७७ ३५ सामाजजक सनरक्षा तथा संरक्षण कायषक्रम शम्भन यादब २८,६५,६००  

६ ०३/३१/२०७७ ३७ सामाजजक सनरक्षा तथा संरक्षण कायषक्रम भोगेन्द्र राय १९,४२,०००  

जम्मा १,१३,९९,६००  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११३९९६०० 

50.  र्विरर्िः दोस्रो चौमातसकको रकम र्विरर् गना बैंक माफा ि तनकासा गदाा कोभेडको कारर् सेवाग्राही बैंक 
सम्म जान नसक्ने कारर् देखाई वडा सर्चवलाई पेश्की ददएर र्विरर् गरेको छ । त्र्स्िै बालबातलकाको 
नाममा रु. 1,13,99,600/- समेि र्विरर्को लातग वडा सर्चवलाई पेश्की ददएकोमा सो पेश्की रकम 
फछर्ौट भएको छैन । दोस्रो चौमातसकको पेश्की रु. 1,92,62,400/- फछर्ौट हदुाँ स्थातनर् संर्चि कोष 
खािामा र्फिाा गरेको रकम रु. 5,48,800/- तमति 2077/9/2 मा को.ले.तन.का. र्फिाा गरेको देर्खर्ो 
। र्स वषा ६ वटा वडामा तनम्नानसुार तनकासा गएको देर्खर्ो । 

वडा नं. प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेरो चौमातसक बाल पोषर् जम्मा रकम 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
1 3468000/- 3364000/- 3288000/- 2865600/- 12985600/- 
2 3528000/- 3372000/- 3312000/- 1942000/- 12154000/- 
3 4896000/- 4952000/- 4944000/- 1881600/- 16673600/- 
4 1786400/- 1778400/- 1718400/- 1324800/- 6608000/- 
5 2444800/- 2404800/- 2440800/- 1350400/- 8640800/- 
6 3783200/- 3546400/- 3559200/- 2035200/- 12824000/- 
जम्मा 19806400/- 19417600/- 19262400/- 11399600/- 69886000/- 

उपरोक्तानसुार तनकासा मध्रे् वडा नं. 3 को दोस्रो चौमातसकको पेश्की रु. 49,52,000/- फछर्ौट गरेको 
भौ.नं.33 मा संलग्न फांटवारी परीक्षर् गदाा देर्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार छ । 

50.1.  तनकासाको लातग वडाले च.नं. 626/1/7 को परबाट मांग गरेको रकम 

र्ववरर् संख्र्ा दर रकम 

जेष्ठ नागररक 268 12,000/- 32,16,000/- 
दतलि जेष्ठ नागररक 89 8,000/- 7,12,000/- 
एकल मर्हला + र्वधवा 121 8,000/- 9,68,000/- 
पूर्ा अपांग 2 12,000/- 24,000/- 
प्रथमको छुट जेष्ठ 2 12,000/- 24,000/- 
प्रथमको छुट र्वधवा 1 8,000/- 8000/- 

जम्मा 49,52,000/- 
फाटवारी अनसुार रु. 64,000/-गा.पा.को संर्चि कोष खािामा जम्मा गरेको भौचर र बांकीको भरपाई पेश 
भएको छ । सो भरपाई अनसुारको नामावली वडामा रहेको फोटो सर्हिको दिाा रर्जष्टर मांग गरी परीक्षर् 
गदाा तनम्न व्र्होरा देर्खर्ो । 

 

50.2.  आ.ब. 076/77 को रर्जष्टर पेश नगरी आ.ब. 075/076 को रर्जष्टरको आधारमा ले.प. हुंदा दोस्रो 
चौमातसकमा तनकासा भए अनसुार रर्जष्टरमा चढाएको नामावलीमा उल्लेख भएको मतृ्र् ुसंख्र्ा जेष्ठ नागररक 
२३ जना, दतलि ५ जना र एकल मर्हला २ जना समेि ३० जनाको मतृ्र् कर्हले भएको हो र तनजहरुलाई 
मतृ्र् ुपश्चाि र्विरर् नगरीएको रकम समेि एर्कन गरी बढी खचा भएको भए र्ववरर् सर्हि र्फिाा दार्खला 
हनु ुपने रु.  

 

 

 

 

 

 

३६०००० 

50.3.  आ.ब. 075/76 को जेष्ठ नागररकको वडामा रहेको फोटो सर्हिको रर्जष्टरमा 192 र 076/77 मा थप 
२६ जना समेि 218 जनालाई 12000 का दरले रु. 26,16,000/ दतलिको संख्र्ा 114 मध्रे् 37 
जना जेष्ठमा परीविान 5 जना मतृ्रू् 076/77 मा थप 17 जना मध्रे् जेष्ठमा २ जना जादा जम्मा दतलि -
92 मध्रे् मतृ्रू् 5 जना कर्हले मतृ्र् भएको हो तमति उल्लेख गरेको छैन 92 जनालाई रु. 8,000/- का  
दरले रु. 7,36,000/- एकल मर्हला २०७५।७६ को १४७ र ०७६।०७७ मा थप १९ गरी १६६ 
मध्रे् जेष्ठमा गएको ४२ जना =124X8000=992000/- (मतृ्रू् २२ जना) एकल र दतलिबाट जेष्ठमा 
कार्म भएका 44 जनाको 12000/- ले रु. 5,28,000/- िथा पूर्ा अपाँग २ जनाको रु. 
24,000/- समेि अतधकत्तम रु. 48,96,000/- र्विरर् गना सर्कने देर्खन्छ । िर दतलिबाट जेष्ठमा 
परीविान ७ जना र एकलबाट जेष्ठमा परीविान ४२ जना समेि ४९ जना कुन तमतिमा परीविान भएको हो 
तमति उल्लेख नभएको कारर् रु. 8,000/- ले खचा हनुे अवस्थामा रु. 12,000/- ले खचा भकु्तानी 
गरीएकोले रु. 1,96,000/- बढी खचा भएको छ । अि: पररवतिाि तमति उल्लेख गरी रकम एर्कन गरी 
र्फिाा दार्खला हनु ुपने रु.  
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50.4.  लेखापरीक्षर् र्ोजना अनसुार पर्हलो र पांचौमा परेको वडा नं. ३ र ५ को लेखा परीक्षर् गना शे्रस्िा मांग  
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
गरेकोमा वाड नं. ३ को उपरोक्तनसुारको व्र्होरा देर्खर्ो । भने वडा नं. ५ को शे्रस्िा पेश हनु आएन । 
अि सोही अनसुार कार्ाालर्ले खचा रकम एर्कन गरी दोस्रो चौमातसकमा भरपाईबाट र्विरर् गना तनकासा 
गएको परैु वडाको खचा र्ववरर् पेश हनु ुपने रु.  

 

 

१९४१७६०० 

 समातनकरर् पूर्जगि िफा   

51.  अमानिको काम ःिः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९८(१) मा सावाजतनक तनकार्ले 
अमानिबाट काम गना एक िह मातथको अतधकारीको स्वीकृति तलनपुने र तनर्म ९८(३) मा अमानिबाट 
तनमाार् कार्ा गनुापरेमा एक लाख रुपैर्ामा नबढाई खण्ड खण्ड गरी बािााबाट गराउन वा तनमाार् सामाग्री 
उपलव्ध गराई ज्र्ालामा गराउनपुने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले तनम्न कार्ाहरु अमानिको माध्र्मबाट काम 
गराई र्वतभन्न व्र्र्क्तहरुलाई रु ५,७५,४८६।०० भकु्तानी लेर्ख खचा गरेको देर्खर्ो । कतिपर् अमानिको 
कामहरुको प्रार्वतधक मूल्र्ाँकन नभएको र एउटा तनबेदनको आधारमा मार भकु्तानी गरेको िथा एउटै 
व्र्र्क्तलाई एक भन्दा वढी काम गराएको देर्खएकोले तनर्तमि मान्न नसर्कएको । र्स्िा खचामा तनर्न्रर् हनु ु
पने रु 

गो.भा. नं. / तमति भकु्तानी पाउनेको नाम गरेको काम भकु्तानी रकम 

16/9/25 र्चन्िाहरर् रार् डवरा पोखरी पर्श्चममा बाटो ममाि 97000/- 
17/9/25 र्चन्िाहरर् रार् ढाडी पोखरीमा माटो पनेु कार्ा 97000/- 
102/3/26 तबजर् कुमार पासवान बाटोमा काठको लच्चा तनमाार् 95022/- 
105/3/26 शम्भ ुर्ादव पसाामा र्वतभन्न सडक ममाि 95883/- 
106/3/26 शम्भ ुर्ादव सनखुडामा सडक ममाि 93981/- 
158/3/31 राम आधार भण्डारी कुलो र्जरे्धार वडा२ 96600/- 

जम्मा 575486/-  
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52.  टुक्रा कार्ािः १८।०७६।०९।२५ आरू्ष कन्स्ट्रक्सन जनकपरुको र्वजक 1।9।23 बाट गा.पा.को 
सभाहल र्वस्िार वापि रु. 3,29,754/- भकु्तानी गरेको छ । वार्षाक र्स्वकृि र्ोजनामा गि आ.ब.को 
कार्ा सम्पन्न भई भकु्तानी ददन बांकी वडा २ को र्ोजना नं. ३ मा रु. ८ लाख बजेट र्स्वकृि भएकोमा २ 
टुक्रा गरी २ आपूिाकबाट कार्ा गराएको छ । भौ.नं. 3।8।9 बाट ऊं सत्र् कन्स्ट्रक्सनको तबजक 
26।8।8 बाट रु. 3,86,645/- समेि कूल भकु्तानी रु. 7,16,399/- भएको देर्खर्ो । ऊं सत्र् संग 
076/3/9 मा सम्झौिा गरी 3/25 मा सक्न ेगरी रु. 3,88,492/87 को कार्ादेश ददएकोमा कार्ा 
सम्पन्न, नापी र्किाब िथा भकु्तानी पाऊं भन्ने तनवेदनमा समेि तमति उल्लेख नगरेको अवस्थामा तबजक जारी 
तमति 8/8 लाई कार्ा सकेको मान्दा र्ढला कार्ा सम्पन्न वापि म्र्ाद थप बेगर हजाना समेि असलु गरेको 
छैन । सोही र्ोजनाको केही कार्ाको ल.ई. रु. 3,46,571/- कार्म गरी आरू्ष कन्स्ट्रक्सन संग 
076/3/9 मा सम्झौिा गरी 3/25 मा सक्न ेआदेश ददएकोमा 3/20 मै कार्ा सकेको भनी प्रार्वतधकले 
िर्ार गरेको कार्ा सम्पन्न र नापी र्किाब अनसुार ६ मर्हना पतछ तबजक जारी गरी रु. 3,29,754/- 
भकु्तानी गरेको छ । एउटै कार्ा दईु आपूिाक संग टुक्रा गराई कार्ा गराएकोले अतनर्तमि भएको रु.  
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53.  टुक्रा तनमाार्िः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिस्पधाा तसतमि नहनुे गरी खररद गनुापने 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा रु. ५ लाखसम्मको खररद कार्ा सोभैm गना सर्कने, रु. 
५ लाखभन्दा मातथ रु. २० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट 
खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ा गदाा एक आतथाक वषामा सीमाभन्दा बढीको खररद गना 
नहनुे एवं एउटा आपूतिाकिाासंग एक पटकभन्दा बढी सोभैm खररद गना नहनुे उल्लेख छ । गाउपातलकाले र्ो 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
वषा पूजँीगि िथा चाल ु र्कतसमका वस्ि ुवा सेवा खररद गदाा र्वतभन्न समर्मा प्रतिस्पधाात्मक र्वतध नअपनाइ 
एकै प्रकृतिका वस्ि ु िथा सेवालाई र्वतभन्न समर्मा टुक्रा गरी प्रतिस्पधााबाट वंर्चि हनुे गरी तनमाार् कार्ा 
गराएको देर्खन्छ । तनम्नानसुार टुक्रा गरी तनमाार् गरेको अतनर्तमि देर्खएको रु.  

गो.भा. नं. / 
तमति 

आपूिाकको नाम र प्र्ान नं. गरेको काम भकु्तानी रकम 

3/8/9 ऊं सत्र् साई कन्स्टृक्सन (304212440) गा.पा. पररसरमा हल र्वस्िार 386645/- 
6/8/22 पाल्पाली टे्रक्टर पाटास ( हाईट्रोतलन टेलर आपूतिा 281991/- 
7/8/26 ऊं शान्िी तनमाार् सेवा (601204324) वडा ५ को शौचालर् तनमाार् 421829/- 
32/1/29 जानकी अटो सेन्टर (300346783) र्ामाहा मो.सा. खररद 429800/- 
33/1/29 मारुिी तन.उ.स. (304218718) बाटो ढलान वडा ३ 192504/- 
34/1/29 ऊं तनमाार् सेवा (105997331) कृर्ष सडक वाडा 4 मा 469725/- 
34/1/29 र्शवाजी कन्सट्रक्सन (607105364) वडा १ मा सडक ढलान 482411/- 
35/1/29 राज इन्टरप्राईजेज (303841470) वडा १ मा सडक ढलान 483827/- 
36/1/29 तड.एन. कन्ट्रक्सन (300009929) वडा १ मा सडक ढलान 476067/- 
37/1/29 राम लाला तनमाार् सेवा (300101137) वडा १ मा सडक ढलान 478291/- 
38/1/29 सररफ कन्सट्रक्सन (304535013) वडा २ मा सडक ढलान 285912/- 
39/1/30 शेरर् तनमाार् सेवा (304967711) वडा १ ब्रम्हस्थान कम्पाउण्डवाल) 483164/- 
40/1/30 अतनषा तनमाार् सेवा (600465566) वडा १ मा र्प.तस.तस. ढलान 483303/- 
41/1/30 र्शवेश कन्ट्रक्सन (608424996) वडा २ मा पक्की ढलान 482400/- 
42/1/30 महिो तनमाार् सेवा (607042975) वडा २ मा पक्की ढलान 482495/- 
43/1/30 जर्वाबा नतसाग कन्स्ट्रक्सन (604871844) वडा २ मा पक्की ढलान 482287/- 
45/1/31 मां शि कन्र्ा तनमाार् सेवा (302356856) गा.पा. कार्ाालर्मा फलामे तग्रल कार्ा 451278/- 
52/2/23 आलम र्वल्डसा (303449054) वडा २ मा रोड ढलान 490901/- 
63/3/2 पशपुति कन्ट्रक्सन (305363820) वडा ४ मा अधरुो सडक तनमाार् 476674/- 
65/3/2 रुपेश तनमाार् सेवा (300009800) वडा ३ मा शौचालर् तनमाार् 460695/- 
66/3/2 रव्बानी कन्स्ट्रक्सन (301526133) वडा २ मा सडक ढलान 467285/- 
69/3/3 बालाजी तनमाार् सेवा एण्ड कन्स्ट्रक्सन (312129434) वडा ४ मा अधरुो सढक तनमाार् 479007/- 
71/3/3 भगविी कन्स्ट्रक्सन (300009903) हनमुान मन्दीरको कम्पाउण्डबाल तन. 481795/- 
74/3/8 गैरी एण्ड उज्जल कन्स्ट्रक्सन (606099637) वडा २ मा र्प.तस.तस. ढलान 467163/- 
75/3/8 पशपुति तनमाार् सेवा (301012892) पश ुसेवा कम्पाउण्डवाल 474641/- 
79/3/16 चांद कन्ट्रक्सन प्रा.ली. (606790927) वडा १ सडक ममाि 278935/- 
80/3/17 र्वश्वकमाा कन्स्ट्रक्सन (305169031) वडा २ मा सडक र्प.तस.तस. 193265/- 
81/3/17 र्वन्देश्वरी कन्स्ट्रक्सन (607176773) वडा 6 मा माटो ग्राभेल 480273/- 
82/3/17 र्प्रर्ा तनमाार् सेवा (301310178) वडा १ मा बाटो ढलान 482784/- 
110/3/28 ईर्शिा टे्रडसा (305363820) टावर लाईट जडान 346593/- 
113/3/29 एस.के. तबल्डसा (304210952) वडा 5 मा ढलान कार्ा 478211/- 
114/3/29 अर् ुकन्स्ट्रक्सन (300101809) वडा 6 को धमाशालामा प्लाष्टर 474877/- 
117/3/29 ठाकुर तनमाार् सेवा (300194911) वडा 2 मा र्प.तस.तस. ढलान 288234/- 
129/3/29 एन्ना तबल्डसा प्रा.तल. (300974607) वडा 3 मा र्प.तस.तस. ढलान 483178/- 
133/3/29 गरे्श तनमाार् सेवा (601007060) वडा 1 मा अधरुो सडक ढलान 236927/- 
140/3/30 सत्र्म टे्रड कन्सना (302445448) फार्र एक्सटडा 35 थान 488442/- 
162/3/31 शभु लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन (607485158) अशोक रुखमा चौिरो तन. 479079/- 
 जम्मा  १५७६२८८८  
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54.  टुक्रा खरीदिः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिस्पधाा तसतमि नहनु ेगरी खररद गनुापने  
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा रु. ५ लाखसम्मको खररद कार्ा सोभैm गना सर्कने, रु. 
५ लाखभन्दा मातथ रु. २० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट 
खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ा गदाा एक आतथाक वषामा सीमाभन्दा बढीको खररद गना 
नहनुे एवं एउटा आपूतिाकिाासंग एक पटकभन्दा बढी सोभैm खररद गना नहनुे उल्लेख छ । गाउपातलकाले र्ो 
वषा पूजँीगि िथा चाल ु र्कतसमका वस्ि ुवा सेवा खररद गदाा र्वतभन्न समर्मा प्रतिस्पधाात्मक र्वतध नअपनाइ 
एकै प्रकृतिका वस्ि ु िथा सेवालाई र्वतभन्न समर्मा टुक्रा गरी प्रतिस्पधााबाट वंर्चि हनुे गरी खररद कार्ा 
गराएको देर्खन्छ । तनम्नानसुार टुक्रा गरी खररद गरेको अतनर्तमि देर्खएको रु.  
गो.भा. नं. / तमति आपूिाकको नाम  कामको तबबरर् भकु्तानी रकम 

20/9/27 रुबी तनमाार् सेवा वडा ४ अन्िरगि शौचालर् तनमाार् 4,69,987/- 

145/3/30 न्रू् आर.आर. टे्रडसा डोर भ्र्ाट समेि ९ आइटम कार्ाालर् सामान 4,21,139/- 

146/3/30 ओम अनरुाग स्टोसा ररभल्वीगं चेर्र ६थान समेि 4,94,092/- 

147/3/30 न्रू् आदशा इन्टरप्राईजेज ररभल्वीगं चेर्र ६थान समेि 4,61,887/- 

156/3/31 आस्था तडर्जटल एक्सटुतडर्ो ल्र्ापटप ३ थान समेि 4,70,645/- 

157/3/31 सोनम जेनरल अडार सप्लार्सा फोटोकपी मसीन समेि 4,82,340/- 

जम्मा २८०००९० 
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55.  सवारी साधन खररद –अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा 
सम्पिी हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध 
गराइएको बजेट िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गना नपाईने 
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले २ थान चार पांग्र े सवारर साधन 
खररदमा रु 1,28,70,000 खचा गरेको छ । र्स सम्वन्धमा देर्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार छ। 

 

55.1.  58/077/3/1 र्ार्न्रक व्र्वस्थापन तडतभजन कार्ाालर् र्वरगंजको मेकातनकल इर्न्जतनर्र सर्न्दप 
अग्रवालले िर्ार गरेको 4WD लाई रु. 72,60,250/- र 2WD लाई रु. 58,02,550/- को लागि 
अनमुान र्स्वकृि गरी जलेश्वर टुडेमा कातिाक ९ गिे बोलपर आव्हानको सूचना (र्ववरर् समेि नखलुाई) 
प्रकाशन गरेकोमा पना आएको १ मार बोलपर मूल्र्ांकन गरी पेश गरेको प्रतिवेदन अनसुार क्रमश रु. 
71,00,000/- (2.20% घटी) र रु. 57,70,000/- (0.51% घटी) मा सम्झौिा गरी सम्झौिा 
तमतिले तछटोमा ७ ददन र र्ढलोमा ३० ददन तभर आपूतिा गने गरी बोलपर स्वीकृि गने आशर्को सूचना 
8/14 मा जलेश्वर टुडेमा प्रकाशन गरेको छ । दबैु गाडी 2076 मंसीर मर्हनामा खरीद गरी अग्नी 
इन्कपोरेट प्रा.ली. लाई आसार मर्हनामा रु. 1,28,70,000/- भकु्तानी गरेको छ । सो गाडीको लागी 
डेकोरेसनको सामान खरीद गरेको भनी 59/3/1 बाट आर के टे्रतडंग एण्ड सप्लार्साको ७ थान तबलबाट 
71 आईटम सामान खरीद गरी (तबजक ७२ देर्ख 82 सम्म) तमति 12/14 र 17 गिेको तबल बाट रु. 
4,71,377/- र भौ.नं. 159/3/31 बाट कार महल टे्रडबाट 3/25 मा २१ आइटम सामान खरीद रु. 
2,14,700/- समेि रु. 6,86,077/- खचा गरेको छ । त्र्स्िै बोलपर फाराम िर्ार गरेको भनी भौ.नं. 
60/3/1 बाट ईम्पेररकल इर्न्जतनर्रीगं कल्सल्टेन्सी प्रा.ली. (604287236) को तबजक 55/9/21 
बाट रु. 1,24,300/- समेि भकु्तानी गरेको छ । 

 

55.2.  सावाजतनक खररद ऐनको दफा 69 िथा सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 146 (२) को  
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
कार्ाान्वर्नका लातग सावाजतनक खररद अनगुमन कार्ाालर्ले ऐनको दफा 65 (१) (घ३) को अतधकार प्रर्ोग 
गरर जारर गरेको र्वघतुिर् खररद प्रर्ाली सन्चालन तनदेर्शका, 2074 को दफा 35 उपदफा (३) मा 
सावाजतनक तनकार्ले दईु करोड रुपैर्ा भन्दा बढीको तनमाार् कार्ा िथा साठी लाख रुपैर्ा भन्दा बढीको 
मालसामान खररद गदाा अतनवार्ा रुपमा र्वघतुिर् खरीद प्रर्ालीको प्रर्ोगबाट मार गनुा पनेछ भनी उल्लेख 
भएकोमा ऐन, तनर्मावली िथा तनदेर्शका अनसुार र्वधतुिर् प्रर्ाली (E-Biding) को प्रर्ोग नगरी सबारी साधन 
खररद गरेको र कातिाक ९ गिे सवारी साधन खरीद सम्बन्धी बोलपर आव्हानको सूचना रार्िर् स्िरको 
पतरकामा प्रकाशन नगरी जलेश्वर टुडेमा सम्पूर्ा र्ववरर् नखलुाई सूचना प्रकाशन गरेको िथा १ वटा मार 
बोलपर दिाा भएकोले खरीद प्रकृर्ामा तनर्तमििा भएको नदेर्खएको रु 
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56.  र्विरर् भरपाई M 140/077/3/30 सत्र्म टे्रड कन्सनाबाट 35 थान फार्र एक्साईड खरीद गरी रु. 
4,88,482/- भकु्तानी गरेको छ । खरीद मध्रे् 19 थान र्वतभन्न र्वधालर्लाई र्विरर् गरी 16 थान 
ले.प. अवतध सम्म मौज्दाि रहेको छ । मौज्दाि रहने गरी आवश्र्किा नभएको सामान खरीद गनेलाई 
र्जम्मेबार बनाई र्विरर्को भरपाई पेश हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

२२३२८७ 

57.  मू.अ.करमा दिाा नभएकोिः 64/3/2 आवश्र्किा अनसुार गा.पा.मा र्वतभन्न सडकहरुको तनमाार् िथा ममाि 
कार्ा उ.स. लाई रु. २० लाखको र्ोजना नं. 65 बाट ल.ई. रु. 21,64,372/16 िर्ार गरी कार्ाालर्ले 
रु. 19,40,000/- व्र्होने गरी 12/7 मा सम्झौिा गरी 3/7 मा कार्ा सक्न ेगरी कार्ाादेश ददएको छ 
। 2/29 मा कार्ा सकी भकु्तानीको लातग तनवेदन ददएको र कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार रू. 
2140073/01 मा कार्ा सकेकोले 10.36% उ.स.को र्हस्सा कट्टा गरी रु. 1918147/- भकु्तानी 
गरेको छ । तनज उ.स. ले पेश गरेको तबलमा आपूिाक र्शव शर्क्त र्फक्स ईट्टा उघोग (604071927) 
ले २ नं. टुक्रा इट्टा आपूतिा गरेको भनी जारी गरेको तबजक प्र्ान सजा गदाा भ्र्ाट दिाा भएको नदेर्खएकोले 
मू.अ. कर वापि भकु्तानी रकम आवश्र्क कारवाही गरी असूल हनु ुपने रु  

तबजक नं. परीमार् र दर भकु्तानी रकम मू.अ.कर रकम 

42/1/16 150 र्ट्रप 2600 4,40,700/- 50,700/- 
37/12/29 210 र्ट्रप 2600 6,16,980/- 70,980/*- 
35/12/28 175 र्ट्रप 2600 5,14,150/- 59,150/- 

जम्मा  1571830/- 180830/-  

 

 

 

 

 

 

 

१८०८३० 

58.  र्वल बेगर भकु्तानीिः तनमाार् कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गदाा होडाग वोडा समेि समावेश गरेको छ। सो 
वापिको र्वल उपभोक्ता सतमतिले संलग्न गरका छैनन । र्वल वेगरको भकु्तानी रकम असलु हनुपुने रु 

गो.भा. नं. / तमति र्ोजनाको नाम कुल भकु्तानी तबल बेगर भकु्तानी रकम 

95/3/22 सडक ढलान उ.स.६ 1799352/- 2200/- 
104/3/26 सडक ढलान उ.स.१ 671137/- 2200/- 
107/3/26 माटो ग्राभेल र ढलान तन.उ.स.-5 493944/- 2200/- 
108/3/28 र्वतभन्न सडक र धमाशालामा माटो िथा 

ग्राभेल कार्ा उ.स.-3 

687165/- 2200/- 

112/3/29 डाम्ही कृर्ष सडक कार्ा उ.स.-3 391008/- 2200/- 
116/3/29 र्प.तस.तस. ढलान उ.स.-3 579281/- 2500/- 
118/3/29 महोत्तरी सडक ढलान उ.स.-2 997970/- 2200/- 
128/3/29 सडक ढलान कार्ा उ.स.-6 522226/- 2200/- 

 

 

 

२२३०० 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
135/3/29 हददा गाउंको माटो पनेु कार्ा उ.स.-5 778117/- 2200/- 
161/3/31 सडक र्प.तस.तस. ढलान उ.स.-6 994362/- 2200/- 

जम्मा 7914562/- 22300/-  
59.  हैण्डपाईप र्विरर्: 111/२०७७/3/28 जलेश्वरनाथ टे्रड कन्सनको तबजक 38/3/12 बाट 25 थान 

हैण्डपाईप हेड समेि ५ आइटम सामान खरीद गरी रु. 4,66,345/- भकु्तानी गरेको छ । वडा नं. १ का 
वडा अध्र्क्षले तबना तमतिको हस्िान्िरर् फारमबाट बरु्झतलएकोमा सम्बन्धीि सेवाग्राहीलाई र्विरर् गरेको 
भरपाई िथा धारा जडानको प्रमार् पेश नभएको रु.  

 

 

 

४६६३४५ 

60.  भरपाई: 115/3/29 हेण्ड पाईप जडान कार्ा उ.स.ले वडा नं. 1,2,3 र ४ मा समेि 33 जनालाई 
र्विरर् गरेको भरपाई संलग्न गरी महासेठ हाडावेर्र स्टोसाबाट 37 र्पस हेण्ट पम्प हेड समेि 5 आईटम 
सामान खरीद गरेको तबल रु. 5,71,002/- समेि रु. 7,34,623/- भकु्तानी गरेको छ । ४ र्पस 
र्विरर्को भरपाई पेश हनु ुपने रु.  

 

 

 

६१७२९ 

61.  हरू्म पाईप: 130/3/29 जर् बजरंग हरू्म पाईप उघोगको तबजकबाट 40 तस.एम. एन.र्प.3 हरू्मपाईक 
46 थान प्रतिथान रु. 9100/- का दरले म.ुअ.कर समेि रु. 4,73,018/- भकु्तानी गरी र्जन्सी दार्खला 
समेि नगरी खरीद गरी मौज्दाि राखेको छ । उक्त सामान जडान भएको / प्रर्ोग भएको नार्प िथा 
कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन पेश हनु पने रु.  

 

 

 

४७३०१८ 

62.  नपगु कर: 141/3/30 उधव कन्स्ट्रक्सन (टे्रडसा) 606437590 को र्वजक 23/3/18 बाट 20 
थान च्र्ापकटर, 20 थान ईन्डक्सन मोटर र 20 थान हेर्व स्टैण्ड समेि खरीद गरी म.ुअ. कर 
41,415/- समेि रु. 5,99,995/40 भकु्तानी गरेको छ खरीद गरीएका सामान जर्नारार् साह लाई 
ह.फा. गरी ददएकोमा सम्बन्धीि सेवा ग्राहीलाई बझुाएको भरपाई पेश भएन साथै 1.5% ले 9000/- कर 
कट्टी गनुा पनेमा रु. 4,500/- मार कट्टी गरेकोले नपगु कर असलु हनु ुपने रु.  

 

 

 

 

४५०० 

63.  हेण्ड पाईप: 144/3/30 पजुा कन्स्ट्रक्सनको तबजक 9/3/23 बाट हेण्ड पाईप जडान कार्ा वापि रु. 
47,1730/- भकु्तानी गरेको छ । नापी र्किाब अनसुार 11 थान हेण्ड पाईप हेड जडान देखाएकोमा वडा 
नं. 6 का सम्बन्धीि सेवा ग्राहीले जडान गरेको प्रमार्ीि गरर ददएको प्रमार् पेश हनु ुपने रु.  

 

 

 

 

४७१७३० 

64.  ममाि अतभलेख M आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ५१ वमोर्जम सरकारी र्जन्सी मालसामान 
हानी नोक्सानी नहनुे गरर संरक्षर् गने र तिनीहरुको राम्रो सम्भार गरी वा चाल ुअवस्थामा राख्न ेउत्तरदार्र्त्व 
सम्वर्न्धि कार्ाालर् प्रमखुको हनुे उल्लेख छ । सोही वमोर्जम कार्ाालर्मा रहेको चल्िी र्जन्सी मालसामान 
ममाि गनुापने भएमा कार्ाालर् प्रमखुबाट ममाि आदेश स्वीकृि गराई ममाि गराई खचा लेख्न ेर सोको ममाि 
अतभलेख िर्ार गरी राख्नपुदाछ । गाउपातलकाले ममाि खचा भकु्तानी गदाा केही खचामा ममाि आदेश र ममाि 
अतभलेख म.ले.प.फा.नं. २ िर्ार नगरेको र आपूिाकको तबल तबजक संलग्न गरेको अवस्थामा कमाचारीको 
नाममा भकु्तानी गरेकोले तनर्तमि हनु ुपने रु.  

गो.भा.नं. / तमति भकु्तानी पाउनेको नाम भकु्तानी रकम 

30/076/12/9 तनवेदक रामबाब ुखत्वे 157542/68 

72/077/3/5 चालक र्वरेन्द्र साह 57920/- 
76/077/3/9 तनवेदक शोभाकान्ि पाण्डेर् 18100/- 
88/077/3/21 तनवेदक संिोष कुमार र्ादब 17345/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१६९८१९५।५९ 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
98/077/3/22 ख. राम नरेश पासवान 12000/- 
137/077/3/29 बजरंग एण्ड हनमुान टे्रडसा 492828/- 
152/077/3/21 शम्भ ुर्ादब 11960/- 
153/077/3/31 रामप्रसाद मोटरसाईकल वका शप 193660/- 
154/077/3/31 जलेश्वरनाथ अटो मोबाईल्स 22050/- 
159/077/3/31 कार महन टे्रड 214700/- 
160/077/3/31 तनवेदक र्वरेन्द्र साह 120000/- 
163/077/3/31 उमेश कुमार सदा 38700/- 
35/076/8/8 माली रामपिृ भण्डारी 1280/- 
61/076/8/24 जलेश्वरनाथ आटँो मोबाईल्स, जलेश्वर-५ 92947/- 
80/076/9/27 प्रो. प्रमे साह 26870/- 
106/076/9/23 संिोष कुमार र्ादब 3200/- 
14/076/9/25 रामप्रसाद मोटरसाईकल वका शप, जलेश्वर-५ 96170/- 
142/076/9/27 स.ई. नथनुी मण्डल 9650/- 
156/076/12/5 चालक संिोष र्ादब 18321/91 

200/077/2/1 चालक संिोष र्ादब 21885/- 
201/077/2/1 चालक संिोष कुमार र्ादब 29291/- 
215/077/2/23 का.स. उमेश कुमार सदा 29125/- 
216/077/2/23 चालक संिोष कुमार र्ादब 2650/- 
219/077/2/25 वडा सर्चव शम्भ ुमण्डल 10000/- 

जम्मा १६९८१९५।५९  
65.  उपभोक्ता सतमतिको कार्ा ःिः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता सतमति वा 

लाभग्राही समदुार्ले सम्पन्न गरेको कामको प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन, तबल, भरपाई र खचा प्रमार्र्ि गने अन्र् 
कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को वैठकबाट अनमुोदन गराई पेश गनुापने िथा प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन, 

कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन लगार्िका कागजािमा र्ोजनाको नाम, शरुु तमति, सम्पन्न तमति, उपभोक्ता सतमतिको छाप 
लगार्िका प्रमार् स्पष्ट देर्खने गरी समावेश गनुापने उल्लेख छ । र्स वषा पातलकाले गाउँपातलका स्िररर् 
िथा वडागि र्ोजनाहरु उपभोक्ता सतमति माफा ि सम्पन्न गरेकोमा सम्पन्न र्ोजनाको प्रार्वतधक मलु्र्ाङ्कन िथा 
कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनमा र्ोजनाको नाम, शरुु तमति, सम्पन्न तमति लगार्िका र्ववरर् उल्लेख नगरेको िथा 
उपभोक्ता सतमतिको छाप लगाएको देर्खएन । उपभोक्ता सतमति माफा ि सम्पन्न हनुे र्ोजनासँग सम्बर्न्धि 
कागजािमा उल्लेर्खि र्ववरर् स्पष्ट गना ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

66.  बजेट स्वीकृि गराई खचा गनुा पने ःिः स्थातनर् िहमा बजेट िजुामा , कार्ाान्वर्न, आतथाक व्र्बस्थापन िथा 
सम्पर्त्त हस्िान्िरर् सम्बन्धी तनदेर्शका २०७४ को बदुा नंबर ३.१ को पर्हलो बुंदामा आफुले उठाएको 
राजश्व र नेपाल सरकारबाट हस्िान्िरर् भई संर्न्चि कोषमा दार्खला भएको अनदुान रकम स्थानीर् िहको 
गाउँ सभा िथा नगर सभाबाट स्बीकृि बार्षाक बजेट िथा र्ोजना अनसुार कानून बनाई खचा गनुा पनेछ भन्न े
व्र्होरा उल्लेख छ । कानूनबाट तनदेर्शि नभएका सरुु तबतनर्ोजनमा नपरेका, गाउँ सभाले अनमुोदन नगरेका 
तबतभन्न र्शषाकहरुमा गाउँ कार्ापातलकाबाट तनर्ार् गरेर र्वतभन्न कार्ामा खचा गरेको पाईर्ो । र्स्िै बजेटमा 
एक र्शषाकमा (र्ोजनामा) बजेट र्वतनर्ोजन गरी अन्र् कार्ाक्रममा खचा गने गरेको छ । र्स्िा कार्ामा 
तनर्न्रर् हनु ुपदाछ ।  
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
67.  र्ोजना संचालन ÷ सावाजतनक परीक्षर् (अनसुचुी ३) िथा खचा सावाजतनक सचुना (अनसूुची ४) मा उपभोक्ता 

सतमतिको अध्र्क्ष, सर्चव र कोषाध्र्क्षको हस्िाक्षर मार भएको र छाप लगाएको िर आवश्र्क र्ववरर् 
र्ोजनाको नाम, लागि अनमुान, सम्झौिा रकम, कार्ा सम्पन्न रकम, तमति िथा खचा र्ववरर् पेश्की भकु्तानी 
सम्बन्धी जानकारी केही भरेका छैनन । र्स्िो अवस्थामा भकु्तानी गररएको रकम बाँट वास्िर्वक रुपमा कार्ा 
सम्पन्न भएकै हो भन्न सर्कएन ।  

 

68.  गि वषाको र्ोजना : र्स आतथाक वषाकोलातग र्स्वकृि र्ोजनामा गि र्वगिको र्ोजनाहरु भकु्तानी ददन बाँकी 
िथा अधरुोर्ोजना सम्पन्न गना २९ र्ोजनाको नाम र रकम उल्लेख गरी १ करोड ५८ लाख बजेट 
र्वतनर्ोजन गरेको छ । िर कुन र्ोजनाको लागि कति तथर्ो र कतिको काम भई मलु्र्ांकन रकम कति 
तथर्ो भनी उल्लेख गरेको छैन । कुन तमतिमा शरुु भई कुन तमिीमा कार्ा सम्पन्न भएको र्ववरर् समेि 
नराखी र्ो वषा रकम भकु्तानी गरेको छ । गि वषा सम्पन्न भईसकेको र भकु्तानी नभएको एर्कन नगरी 
गाउसभाबाट बजेट र अ.ल्र्ा र्ोजनाको रुपमा र्स्वकृि गरेको आधारमा मार भकु्तानी गरेको छ। प्रार्वधकले 
उठान गरेको र्टप्पर्ीमा गाउँ प्रमखुले भकु्तानीको व्र्वस्था तमलाउने गरी सदर गरेको आधारमा तबतभन्न 
र्ोजनाको रकम भकु्तानी गरेको छ । साथै र्ोजनाको सम्वन्धमा गि वषाको भकू्तानी हनु बाँकीको र्ववरर् 
म.ले.प.फा.नं. १८ समेि िर्ार गरेको छैन ।  

 

69.  स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम- स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम (सञ्चालन कार्ार्वतध) 
तनर्मावली, २०७६ बमोर्जम कार्ाान्वर्न हनुे स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रमको लातग र्स 
स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुार ६ पररर्ोजना सञ्चालन गना रु २ करोड ४० लाख ९९ हजार बजेट प्राप्त 
भएकोमा रु १ करोड ४६ लाख ६ हजार खचा भई 60.60 प्रतिशि र्वतिर् प्रगति प्राप्त भएको देर्खन्छ । 

आर्ोजनाको नाम लागि अनमुान कार्ाक्रमबाट 
व्र्होररने रकम 

जनसहभातगिा जम्मा कार्ासम्पन्न 

ljB't 6fj/ nfO{6 h8fg sfo 4724996.4 4365000 2249974 4724996.4 4724996.4 
Dfxf]Q/L uf=kf= nufot o; lgjf{rg 

If]qdf kg]{ ljleGg :yfg÷j8f ;fd'bflos 

ejg÷db/;f ejg 

8982051.37 6271398.14 0 6271398.14 876629.25 

ljB't 6fj/ nfO{6 h8fg 4724996.4 4365000 2249974 4724996.4 4724996.4 
Onfldof dl:hb lgdf{0f sfo{ 1077858.21 970000 107858.1 1077858.21 1075530.31 
/tjf8f :s'n b]lv /fd hfgsL dlGb/ 

hfg] af6f] lgdf{0f sfo{ 

1300286.17 1164000 136286.7 1300286.17 1090764.73 
Dfxf]Q/L vTj] 6f]n b]lv jnjf b]jgdf 

;Dd clS; gbL lgoGq0f tyf lhgf]{wf/ 

sfo{ 

8991258.54 6558421.13 0 6558421.13 1707727.04 

जम्मा 30206947.09 24099319.27 694139.18 25063456.45 14606144.13 

र्स सम्बन्धमा तनम्नानसुार देर्खएका छन:् 

 

69.1.  स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी कार्ाक्रम (सञ्चालन कार्ार्वतध) तनर्मावली, २०७६ को बुँदा नं.६(घ) मा 
तनदेशक सतमतिले स्वीकृि गरेका आर्ोजना स्वीकृतिको लातग सम्बर्न्धि स्थानीर् िहमा लेखी पठाउन े
व्र्वस्था रहेको छ । उक्त व्र्वस्था अनसुार र्जससबाट ४ वटा र्ोजना छनोट भई आएकोमा बजेट वचि 
भई सोमा उल्लेख भई नआएको थप २ र्ोजना समेि ६ र्ोजना संचालन गरेको छ। 

 

69.2.  तबधिु टावर M1/२०७७/2/20 र्वधुि टावर लाईट जडान उ.स.लाई रु. 43,65,000/- भकु्तानी गरेको 
छ । महोत्तरी गा.पा. लगार्ि र्स तनवााचन क्षेरमा र्वधिु टावर लाईट जडान कार्ाकोलातग रु. 45 लाख 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
बजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा रु. 47,24,996/- को लागि अनमुान िर्ार गरी कार्ाालर्ले रु. 
43,65,000/- व्र्होने गरी उ.स. अध्र्क्ष मदन प्रसाद पाण्डेर् संग 2076/12/9 मा सम्झौिा गरी जेष्ठ 
9 गिे सम्म कार्ा सक्ने गरी कार्ादेश ददएको छ । सो कार्ा उपभोक्ता सतमति आफैले सम्पन्न गना नसकी 
वैशाख २४ गिे स्काई रेन्बो र्ट्रतडंग कम्पनीसंग 15 ददन तभर कार्ा सक्ने गरी सम्झौिा गरेको छ । सो 
सम्झौिा बमोर्जम महोत्तरी गा.पा.को ६ वटा वडामा, बलवा न.पा.को ८ वटा वडामा, एकडारा गा.पा.को १ 
वडामा र लोहारपट्टी न.पा.को ३ वटा वडामा गरी 18 थान र्वधिु टावर लाईट जडान गरी प्रार्वतधकले िर्ार 
गरेको कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार रु. 47,24,996/- मा कार्ा भएको नार्प र्किाब िथा स्काई रेन्बो 
टे्रतडंग कम्पनीको तबजक नं. 5/2/9 बाट रु. 43,95,479/- को तबजक जारी गरेको आधारमा उ.स.लाई 
रु. 43,65,000/- भकु्तानी गरेको छ । उपभोक्ताले गना नसक्ने कार्ा र्जम्मा तलई आपूिाक संग सम्झौिा 
गरी अन्र् कम्पनीबाट कार्ा गराएको िथा आफ्नो पातलका क्षेर बार्हर समेि कार्ा गराएकोले तनर्तमि भन्न 
नसर्कएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४३६५००० 

69.3.  धमाशाला तनमाार्िः तनवााचन क्षेरमा पने र्वतभन्न स्थान र वडामा सामदुार्र्क भवन र मदरसा भवन 
तनमाार्कोलातग प्राप्त बजेट रु. 94 लाख बाट ३ वटा धमाशाला तनमाार् गने भनी रु. 79,48,718/- को 
लागि अनमुान िर्ार गरेको छ । सो तनमाार्कोलातग बैशाख 16 गिे सूचना प्रकाशन गरी बोलपर आव्हान 
गरेकोमा घटी दर पेश गने सार्वरी तनमाार् सेवा संग रु. 55,49,909/86 (30.17% घटी) मा असार 5 
गिे सम्झौिा गरेको छ । असार 20 मा कार्ा सक्ने गरी कार्ाादेश ददएकोमा आपूिाकलाई असार 14 गिे 
रु. 5,50,000/- पेश्की ददईएकोमा असार 25 गिे प्रथम रतनंग तबलबाट कार्ा भएको रु. 8,76,629/- 
मा पेश्की कट्टा गरी भकु्तानी गरेको छ । सो कार्ा हाल सम्म अधरुो रहेको छ । सम्झौिाको अबदद असार 
२० गिे सम्म कार्ा नसकेको अवस्थामा सो समर्पतछ भकु्तानी गदाा तनधााररि क्षतिपूतिा असलु नगरेको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११०९९ 

69.4.  र्वधिु टावर M 4/२०७७/3/21 र्वधिु टावर लाईट उ.स.लाई रु. 43,65,000/-भकु्तानी गरेको छ । 
उ.स. अध्र्क्ष लक्ष्मी नार्क संग रु. 47,24,996/- को ल.ई. रहेको िथा कार्ाालर्ले रु. 
43,65,000/- भकु्तानी गने गरी असार 1 गिे सम्झौिा गरी असार 15 गिे कार्ा सक्ने गरी कार्ाादेश 
ददएको छ र आफै कार्ा गना नसकी स्काई रेन्बो र्ट्रतडंग कम्पनीसँग असार 9 गिे सम्झौिा गरी 15 ददन 
तभर कार्ा सक्न र महोत्तरी गा.पा. बाहेक बलवा, एकडारा, लोहारपट्टी, र्पपरा, औरही र भंगहा समेि अन्र् ६ 
वटा स्थातनर् तनकार्मा समेि कूल 18 वटा लाईट जडान गना उ.स. अध्र्क्ष ले आपूिाक स्काई रेन्वो टे्रतडंङ 
कम्पनी प्रा.ली. का प्रबन्ध तनदेशक समुन कुमार चौधरी संग सम्झौिा गरेको छ । उ.स.ले आपूिाक संग 
सम्झौिा गदाा रकम उल्लेख गरेको छैन । आपूिाकको तबजक नं. 21 तमति 2077/3/17 बाट र्ज.आई 
पोल १३ तमटरको 18 थान समेि ९ आईटम सामान जडान गरेको तबल रकम रु. 43,87,541/41 को 
तबल िथा प्रार्वतधकले िर्ार गरेको नापी र्किाब र रु. 47,24,996/- को कार्ा सम्पन्नको आधारमा 
उ.स.लाई रु. 43,65,000/- भकु्तानी गरेको छ । उ.स. आफैले सम्पन्न गना नसक्ने काम र्जम्मा तलई 
आपूिाक संग सम्झौिा गरी अन्र् कम्पनीबाट कार्ा गराएको िथा आफ्नो क्षेरातधकार भन्दा बार्हरको स्थातनर् 
तनकार्मा समेि पोल जडान गने कार्ा गरेकोले तनर्तमि नभएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४३६५००० 

70.  बाटो तनमाार् M 8/3/25 स्कुल देर्ख रामजानकी मर्न्दर जाने बाटो तन.उ.स.लाई रु. 9,76,452/59 

भकु्तानी गरेको छ । र्ज.स.स.को थप बजेट र र्ोजना च.नं. 241 तमति 2077/2/23 को परबाट लेर्ख 
आए अनसुार महोत्तरी गा.पा. र रिवारा स्कुल देर्ख रामजानकी मर्न्दर जाने बाटो तनमाार् कार्ाको लातग रु. 
12 लाख बजेट तबतनर्ोजन भएकोमा रु. 13,00,286/- को ल.ई. िर्ार गरी असार 1 मा उ.स. संग 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
सम्झौिा गरी असार 15 सम्म सक्न ेकार्ाादेश ददएको छ । असार 24 गिेको र्ोजना अनगुमन प्रतिवेदनमा 
उपाध्र्क्षले हस्िाक्षर नगरेको र उ.स. ले असार 25 गिे भकु्तानीकोलातग तनवेदन ददएकोले समर्मै कार्ा 
सम्पन्न भएको र वास्िवमा काम भएकै हो भन्न सर्कएन । सम्झौिा अनसुार उ.स.को र्हस्सा रु. 
1,36,286/- हनु ु पनेमा कार्ा सम्पन्न अनसुार कार्ा सम्पन्न रकम रु. 10,90,764/- भएको कारर् 
जनाई रु. 1,14,312/- मार कट्टा गरेको छ । अि समर्मै कार्ा सम्पन्न गने िथा अनगुमनलाई पूर्ािा 
ददई सम्झौिा अनसुार जनश्रमदान कट्टा गने कार्ामा सधुार हनु ुपदाछ । 

71.  नदी तनर्न्रर् M 14/3/25 साईराम कन्ट्रक्सनको तबजक नं. ४/3/24 बाट मू.अ.कर रु. 
1,99,107/- समेि रु. 17,30,700/- भकु्तानी गरेको छ । खत्वे टोल देर्ख बलवा देवनमा सम्म 
अर्क्स नदद तनर्न्रर् िथा र्जर्ोधार कार्ा वापि रु. 94 लाख बजेट प्राप्त भएकोमा रु. 79,56,865/95 
(मू.अ. कर बाहेक) को ल.ई. िर्ार गरी 2077/1/15 मा जनकपरु टुडे रार्िर् दैतनकमा ई. तबतडंगको 
सूचना प्रकाशन गरेको छ । २ वटा बोलपर दिाा भएकोमा घर्टदर हाल्ने साईराम संग ५ असार मा 
सम्झौिा गरी 20 असारमा कार्ा सम्पन्न गने गरी रु. 65,60,539/- (मू.अ.कर समेि) को कार्ा आदेश 
ददएको छ । समर्मै कार्ा सम्पन्न नगरी र्ोजना अधरुो राखी र्स वषा प्रथम रतनंग तबल वापि ठेक्का तबल 
अनसुार मू.अ.कर समेि सम्पन्न कार्ाको रु. 17,30,700/- भकु्तानी गदाा म्र्ाद थप गरेको छैन । असार 
20 मा सक्न ुपने कार्ा असार 24 मा प्रथम रतनंग तबल भकु्तानी गदाा पूवा तनधाारीि क्षतिपूतिा असलु नगरेको 
रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१३१२१ 

 प्रदेश सरकार शसिा अनदुान  

72.  र्फ्रज हनु ु पने: प्रदेश सरकारको शसाि अनदुान रु. 50 लाख अर्ख्िर्ारी पर बेगर महोत्तरी ब्रम्हस्थानको 
सौन्दर्ाकरर् र सो हािा तभर र्शव मर्न्दर तनमाार् कार्ाकोलातग रु. 53,89,585/75 को लागि अनमुान 
िर्ार गरी र्स्वकृि समेि नगराई कार्ाालर्को िफा बाट रु. 48,50,627/- र उपभोक्ताको र्हस्सा रु. 
5,38,958/- रहने गरी 077/2/30 मा उपभोक्ता सतमति संग सम्झौिा गरेको छ । असार १५ मा 
कार्ा सक्ने गरी कार्ाादेश ददएकोमा रु. 53,88,294/- मा असार 15 मा कार्ा सकेको भनी नापी र्किाब, 
कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ता तबल संलग्न गरी रु. 1,50,000/- कन्टेजेन्सी कट्टा गरी रु. 
48,49,464/- भकु्तानी गरेको छ । 3/24 मा गरीएको अनगुमन प्रतिवेदनमा उपाध्र्क्षको दस्िखि छैन 
। कट्टी गरेको कन्टेजेन्सी रकम खचा नभई भौ.नं. ४ बाट स्थातनर् संर्चि कोष खािामा जम्मा गरेको छ । 
उक्त रकम र्फ्रज खािामा जम्मा हनु ुपने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५०००० 

73.  भौ.नं. ३ बाट कट्टी रकम बैंक दार्खला भतनएको रु. 54,348/- को प्रमार् पेश नभएको रू.  

५४३४८ 

74.  भौ.नं. ४ बाट कट्टी रकम बैंक दार्खला भतनएको रु. 2,95,760/- मध्रे् रु. 1,50,000/- र्फ्रज खािामा 
जम्मा गरी बांकी रु. 1,45,760/- को कर दार्खला प्रमार् पेश हनु ुपने रु. 

 

१४५७६० 

75.  कन्टेन्जेन्सी खािािः बैंक नगदी र्किाब अनसुार रु. 22 लाख आम्दानी र रु. 21,77,161/- खचा 
देखाएको छ । सरुमा प्रर्वष्ट खािा म.ले.प.फा.नं. 207 अनसुार चाल ुबजेटमा रु. 3,59,922/- डेर्वड र 
रु. 5,09,922/- के्रतडट गरी रु. 1,50,000/- कृ्रर्ात्मक मौज्दाि देखाएको छ । त्र्स्िै पूर्जगि 
खािामा रु. 18,53,937/- डेर्वट िथा के्रतडट गरेको छ । सो खचा बाट देर्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार छ 
। 
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75.1.  करिः 11/077/3/30 कानूनी सल्लाहकार धनश्र्ाम शमाालाई 076 मंसीर देर्ख 077 आषाढ सम्मको 

परामशा सेवा वापि प्रति मर्हना रु. 20,000/- का दरले रु. 1,60,000/- भकु्तानी गरेको छ । उक्त 
रकम भकु्तानी गदाा 15 प्रतिशि करकट्टी गनुा पनेमा १% ले रु. 1,600/- मार कट्टी गरेकोले नपगु कर 
असलु हनु ुपने रु.  

 

 

 

२२४०० 

75.2.  नम्वर वेगरेको र्वजक M 16/3/30 पसाा चोक देर्ख महोत्तरी बजार सम्म 156 मीटर बाटोमा ग्राभेल 
गरेको 147 घन मीटरको रु. 2,870/- का दरले रु. 4,22,105/25 र होतडंग बोडाको रु. 2,200/- 
समेि रु. 4,24,305/25 को काम भएकोमा म.ुअ.कर रु. 55,159/68 समेि ददपक र्वलडसाको 
तबजक नं. बेगर 077/3/24 को तबजकबाट रु. 4,79,464/- भकु्तानी गरेको छ । तबजक नं. बेगरेको 
म.ुअ.कर भकु्तानी रकम आ.रा.का मा दार्खला गरी समार्ोजन पर पेश गने अन्र्था असलु हनु ुपने रु.  

 

 

 

 

५५१५९।६८ 

 समातनकरर् चाल ु  

76.  िातलम भत्ता १३३।२०७६।०९।२७ गाउँपातलकाले श्री तनरज कर्ा मखु्र् प्रर्शक्षक लगार्िको समहुबाट 
सरुसम्वन्धी ५ ददने िातलम िथा बजेट तनमाार् कार्ा सम्पन्न गरेको देर्खन्छ। िातलम संचालन अवतध 
नखलेुको र िातलमका िर्स्वर िथा उपर्स्थि समेि संलग्न छैन। गाउँपातलकाको कार्ाालर् पररसरतभरै 
संचालन भएको र्स िातलममा लेखा, कम्प्र्टुर, र्ोजना लगार्िको शाखाबाट ७ जना सहभागी भएकोमा 
सबैलाई प्रति ददन रु ५००० को दरले भत्ता र्विरर् गरेको देर्खन्छ। र्सरी कार्ाालर्को काममा कार्ाालर् 
समर्मा कार्ाालर् पररसरतभरै भएको िातलममा सहभागी भएवापि तनम्न ७ जनानै कार्ाालर्का कमाचारीले 
तलएको भत्ता कर कट्टी गरी बाँकी रकम असलु गनुा पने रु  

नाम दर ददन रकम करकटी खदु भकु्तानी 
सतुनल कुमार रार् 

  २१२५० ३१८७।५० १८०६२।५० 

तसिादेवी साह 
  ८५०० १२७५ ७२२५ 

प्रर्वर् कुमार झा ५००० ५ २५००० ३७५० २१२५० 

र्वश्वनाथ भगि ५००० ४ २०००० ३००० १७००० 

अरुर् र्कशोर साह ५००० ५ २५००० ३७५० २१२५० 

रंर्जि कुमार पाण्डेर् ५००० ३ १५००० २२५० १२७५० 

राकेश कुमार झा ५००० २ १०००० १५०० ८५०० 

श्रीकृष्र् मरु्खर्ा  ५ ८५०० १२७५ ७२२५ 

उमेश सदा  ५ २५०० ३७५ २१२५ 
जम्मा     ११५३८७।५०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११५३८७।५० 

77.  सभा भत्ता: ४०।२०७६।०८।९ गाउँपातलकाको िेस्रो गाउँ सभामा सहभागी भई र्वहानदेर्ख रािी सम्म 
खटेको भनी २०७६ आर्स्वन ६ गिे ४५ जना कमाचारीलाई २ ददनको प्रतिददन रु १५०० देर्ख रु ३००० 
सम्मका दरले रु १३५०००।०० मा कर कट्टी गरी रु ११४७५०।०० सहभागी भत्ता र्विरर् गरेको छ। 
र्सरी कार्ाालर्को काममा कार्ाालर् तभरै भएको काम गरेवापिको तलएको सम्वर्न्धि कमाचारीहरुबाट असलु 
हनुपुने रु 

 

 

 

११४७५०।०० 

 

78.  टेण्डर भत्ता: २३४।०७७।०२।२७ कार्ाालर्ले र्वतभन्न तमतिमा टेन्डर आव्हान गररएको हदुा उक्त डेन्डर 
र्वतभन्न तमतिमा खोतलदा िथा मूल्र्ाकंन गरेवापि भनी गाउपातलका अध्र्क्ष सर्हि १७ जना कमाचारीले 
प्रतिददन रु १५०० एवम रु १००० का दरले १ देर्ख ६ ददनसम्मको जम्मा रु ६९५०० मा १५ प्रतिशि 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
कर कट्टी गरी रु ५९०७५ भकु्तानी गरेको छ। र्ससम्वन्धी भत्ता वझेुको भरपाई भएपतन टेन्डर सम्वन्धी 
कुनै र्ववरर् खलुाइएको छैन। र्सरी कार्ाालर्को काममा कार्ाालर् समर्मा कार्ाालर् तभरै भएको कार्ा 
वापि अलग भत्ता तलएको असलु हनु ुपने रु  

 

५९०५४ 

79.  २५८।०७७।०३।१४ कार्ाालर्ले र्वतभन्न सचुना प्रकासन गरेवापि जनकपरु टुडे तमतडर्ा ग्रपुलाई रु 
६८०८२१ मा रु ९०३८ कर कट्टी गरी रु ६७१७८३ भकु्तानी गरेकोमा उपरोक्त मलु्र् ५ प्रतिशि 
छुटपछीको मार रहेको िर तमतडर्ा ग्रपुले कर्म्िमा पतन १० प्रतिशि छुट ददने व्र्वस्था परमा उल्लेख 
गरेको छ। र्सरी भएको व्र्वस्था भन्दा कम छुटमा कार्ा गरी अतधक खचा गरेकोले ५ प्रतिशिले छुट हनुे 
रकम असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

३५३५७ 
 

80.  गाउँ सभा भत्ता: स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा 
स्थानीर् िहका पदातधकारी सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आपूm तनवाार्चि भई अनसूुची–२ बमोर्जम पद िथा 
गोपनीर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमतिबाट मातसक सरु्वधा बापि पाउने 
व्र्वस्था गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे बाट लागू हनुे गरी उक्त 
सरु्वधाहरु खारेज गरेको छ । जसअनसुार प्रदेश २ सरकारले २०७७ असाढ ३२ मा राजपरमा प्रकाशन 
गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी ऐनको अनूसूर्च मा उल्लेख भएको सूर्वधामार ददन तमल्न ेदेर्खन्छ । 
जसबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले सभामा सहभागी भएवापि भत्ता तलन पाउने व्र्वस्था छैन । िर 
पातलकाले ३२ सभा सदस्र्लाई िेस्रो गाउँसभामा सहभागी भएवापि प्रतिददन रु १५०० ले २ ददनको रु 
३००० का दरले ३२ जनाको रु ९६००० खचा लेखेको छ । १५ प्रतिशि कर कट्टी गरी रु ८१६०० 
पदातधकारीलाई भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। र्सरी भकु्तानी तलन नपाउने रकम खचा लेखेको रु 
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81.  खचा प्रर्ोजन: ४१।०८।१० गाउसभा आर्स्वन ६ गिे भएपतन गाउसभामा र्वतभन्न समर्मा खचा गरेको भनी 
०७६।०४।०३ देर्ख श्रावर् १९ गिेसम्म आर एस फेतमली होटल एण्ड गेष्ट हाउसको र्वल राखी रु 
१२६००० भकु्तानी गरेको छ। खचा गरेको रकमको र्वल पेश गरेिापतन खचा गनुापने आधार स्पष्ट गने 
गरेको देर्खएन । र्वर्वध खचाको उद्देश्र् र खचाको र्थाथािा प्रमार्र्ि नहनुे गरी भकु्तानी ददन े पररपाटीमा 
तनर्न्रर् गरर खचा प्रर्ोजन खुलाउन ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

१२६००० 

82.  अन्र् प्रर्ोजन खचा : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(१) बमोर्जम र्वनीर्ोर्जि बजेट 
तनधााररि कार्ामा खचा गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्मा प्राप्त हनुे रकम िोर्कएको काममा मार खचा गना 
सर्कनेमा कार्ाालर्ले छुटै्ट अर्स्ित्व र बजेट व्र्वस्था भएको तनकार्लाई समेि तनम्न अनसुार रकम खचा 
गरेको र कैर्फर्िमा उल्लेख भएको प्रमार् समेि संलग्न भएको नदेर्खँदा खचा रकम तनर्तमि देर्खएन । 
र्सरी खचा गदाा गाउपातलकाको आफ्नो र्वकास तनमाार् सम्बन्धी बजेट व्र्वस्थापनमा चाप पने कार्ाालर्ले 
प्रदान गने सेवा प्रवाहमा असर पने हुँदा र्स्िो खचामा तनर्न्रर् गरी तनर्तमि हनुपुने रु.  

भौ.नं./तमति कार्ाालर्को नाम 

भकु्तानी पाउने 
संस्था/व्र्र्क्त 

र्ववरर् रकम कैर्फर्ि 

५२।०७६।०८।१
२ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर् र्जल्ला प्रहरी 
कार्ाालर् 

५७ थान 
मेटे्रक्स  

४९४६६९ सम्बर्न्धि कार्ाालर्मा र्जन्सी 
आम्दानी बाँधेको प्रमार् नभएको 
र हस्िान्िरर् फारम नभएको 

५८।०७६।०८।२
२ 

इलाका प्रहरी कार्ाालर् 
महोत्तरी 

इलाका प्रहरी 
कार्ाालर् महोत्तरी 

चामल दाल 
िरकारी खररद 
गरी वाडेको 

२५००० संर्घर् कार्ाालर्लाई भएको 
खचा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५८३८३८ 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
१४७।०७६।०९।
२७ 

र्जल्ला प्रहरी कार्ाालर्  प्रहरी अनरु्शक्षर् 
िातलम 

५१६२५  

३२९।०७७।०३।
३१ 

इलाका प्रहरी कार्ाालर् 
महोत्तरी 

 वाइफाइ 
जडान 
गरेवापि 

१२५४४ जडान गररएको एर्कन हनु 
नसकेको िथा संर्घर् 
कार्ाालर्को खचा 

 जम्मा   ५८३८३८  
 

83.  कर समार्ोजन: ३१७।०७७।०३।२९ भगि कन्सट्रक्सनले सहलेस थानको मर्न्दर तनमाार् गरेवापि तमति 
२०७७।०३।२६ मा रु ४,७८,२०७.४१ को र्वल पेश गरेकोमा कर र्वजकमा र्वजक नम्वरनै उल्लेख 
नभएको देर्खन्छ । ५० प्रतिशि मूअकर कट्टी गरी भकु्तानी गरेको समेि देर्खदैन। अनगुमन प्रतिवेदनमा 
उपाध्र्क्षको हस्िाक्षर देर्खदैन। अि नम्वर वेगरेको र्वजकबाट ५० प्रतिशि मू.अ. कर कट्टी नगरी भकु्तानी 
भएकोले म.ुअ. कर सम्वन्धीि आ. रा. कार्ाालर्मा दार्खला गरी कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गनुा पने 
अन्र्था असलु हनु ुपने र उपाध्र्क्षको अनगुमन प्रतिवेदन पेश हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

४७८२०७।४१ 

84.  ददशामकु्त क्षरे घोषर्ा: १३७।०७६।०९।२७ गाउपातलकाले २०७६ भाद्र ११ मा गाउलाई खलुा 
ददशामकु्त क्षेर घोषर्ा गदाा खचा गरेको भनी रु. ३,२१,००० कृष्र् मरु्खर्ालाई भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । 
िर र्स कार्ाक्रम सम्पन्न भएको कुनै तनर्ार् िर्स्वर िथा व्र्ानर संलग्न नभएकोले कार्ाक्रममा उक्त रकम 
खचा भएको एर्कन गना सर्कएन ।  

 

85.  गि वषाको भकु्तानीिः गाउँपातलकाले अर्घल्लो आतथाक वषाको खचा समेि र्स आ.व.मा भकु्तानी गरेको छ । 
अर्घल्लो आ.व.को दार्र्त्व भकु्तानी गना म.ले.प.फा.नं. १८ प्रमार्र्ि गरी राख्न ु पदाछ । िर कार्ाालर्ले 
र्वतभन्न भौचरमा म.ले.प.फा.नं. १८ प्रमार्र्ि वेगर अर्घल्लो आ.व.को खचाको भकु्तानी र्स आ.व. मा गरेको 
छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा देर्खएका केही र्स्िा खचाहरु तनम्नानसुार छन । र्सरी  म.ले.प.फा.नं. १८ 
र्वना भकु्तानी गररएको रकम तनर्तमि हनुपुने रु 

भौ न र तमति भकु्तानी पाउन े रकम खचा 

३७।०७६।०८।०८ र्शव आर्ल स्टोसा १३९५०० २०७६।०२।१५ देर्ख ३।३० सम्म ४५ ददनको गाडी भाडा 

५३।०७६।०८।१२ सतमर टे्रडसा जनकपरु ५३६८५० स्टेसनरी र र्प्रन्टर 

७१।०७६।०९।०१ सदाम नदाज ३२१२०० ०७५ श्रावर्देर्ख २०७६ कातिाकसम्म स्काभेटर चलाएवापि 

२७६।०३।१९ रार्जव कुमार अतधकारी १००००० तमतथला र्वहारी पररक्रमा 
 जम्मा 1097550  
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86.  चाडपवा खचा: १५०।०७६।१२।०२ लोकसेवा आर्ोगको तसफाररसमा गाउपातलकामा पसुमा हार्जर भएका 
इर्न्जतनर्र सतुनल कुमार साह, साहार्क पाचौ र्वशाल कुमार र्ादव, साहार्क पाचौ रश्मी रेखा र सहार्क 
पाचौ अतमि कुमार कापरलाई चैर २ मा चाडपवा खचा वापि रु १२०५९० भकु्तानी ददइएको छ । र्सैगरी 
उल्लेर्खि कमाचारीले पनु २०७७ को आर्स्वनमा समेि चाडपवा खचा तलएको देर्खन्छ ।  अििः चाडपवा खचा 
वापि दोहोरो भकु्तानी भएकोले चैरमा भकु्तानी भएको रकम असलु हनु ुपने रु.  

 

 

 

 

 

 

१२०५९० 

87.  पजुा सामाग्री: ३२५।०७७।०३।३० ०७७।०३।१६ मा रू्तनक जेनरल सप्लार्साबाट कपडा, चादर, 
लगुी, सारी लगार्िको पजुा सामाग्री खररद गरेको भनी रु ४४९७४० को खचा लेखेको देर्खन्छ। िर खररद 
गररएका सामाग्री कहा कहा केलै कसलाई र्विरर् गरेको भनी एर्कन गने कुनै भरपाई संलग्न भएको देर्खदैन 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
। अि र्विरर् वा हस्िान्िरर्को भरपाई पेश हनु ुपने रु  ४४९७४० 

88.  व्र्र्क्तगि मोवाइलमा ररचाजा खचा ःिः सावाजतनक सम्पर्त्त तनजी प्रर्ोजनमा खचा गना पाइदैन । िर प्रसासर्कर् 
अतधकृि लगार्िका कमाचारीलाई र्स प्रकारको तनजको नाममा रहेको तनजी मोवाइल नम्वरमा ररचाजा गरेको 
रकम असलु गनुा पने रु 

गो.भौ.न. भकु्तानी तमति कमाचारी रकम 

४९ २०७६।०८।१२ जर्नदुदन नदाफ २००० 

२८९ २०७७।०१।३१ जर्नदुदन नदाफ २५०० 

१६१ ०७६।१२।०९ राकेश कुमार झा ३००० 

 जम्मा  ७५००  

 

 

 

७५०० 

89.  कर कटीिः ३३८।०७७।०३।३१ उपभोक्ता सतमतिको पदातधकारीलाई २०७६।१२।०१ देर्ख 
०७६।१२।०३ सम्म िातलम सचालन गरेवापि समाज र्वकास संघ नेपाललाई रु ४९९००० मा १.५ 
प्रतिशिमार कर कट्टी गरी रु ४९१५१५ भकु्तानी गरेको छ । आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ 
मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुापने व्र्वस्था छ र मू.अ. कर र्वजक वेगरेको भकु्तानीमा सेवाको हकमा 
१५ प्रतिशि कर कट्टी गनुा पने व्र्वस्था छ । अि: नपगु कर रकम असलु गरी राजश्व दार्खला हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

६७३६५ 

90.  भरपाईिः २१३।०७७।०२।२३ तमति २०७६।०७।२४ मा एमआईएस अपरेटर र र्फल्ड सहार्क पदको 
लातग तसप परीक्षर् र अन्िवाािामा आउने र्वज्ञहरुलाई पाररश्रतमक भनी रू १८००० मा २७०० कर कट्टी 
गरी रु १५३०० भकु्तानी गरेको भनी सूचना अतधकृि राकेश कुमार झालाई भकु्तानी गरेको देर्खन्छ। र्सरी 
भकु्तानी गदाा र्वज्ञको पाररश्रतमक वझेुको भरपाई संलग्न नभएकोले भरपाई पेश गनुा पने अन्र्था असलु गनुा 
पने रु 

 

 

 

 

 

१५३०० 

91.  बढी भकु्तानी: २३६।२०७७।०२।३२ वाड न ४ मा रहेको अधरुो गेट मंच र मर्न्दरको बाँकी काम 
तनमाार् गना पूर्जगि प्रकृतिको काम भएपतन चालबुाट खचा भएको देर्खन्छ। लागि अनमुान रु 
५३९५४६।३५ उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान रु ५४४५६।३५ रहने गरी उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ा 
गराउदा नापी र्किावमा रेनफोसामेन्टको काममा १६४१.१८ केर्ज डण्डी प्रर्ोग गरेको देर्खएपतन संलग्न कर 
र्वजकमा १२४१.२० केर्जमार खररद गरेको देर्खन्छ। र्सरी ३९८ केजीको रु ११८.९१ प्रतिकेजीका 
दरले ४७४२१ को डण्डी कम प्रर्ोग भएको देर्खन्छ। र्सै गरी नापी र्किावको आधारमा इटा ८.८५ घन 
तमटरमा दर र्वष्लेषर्बाट ५३० प्रति घन तमटरको औषिमा ५३० ले जम्मा ४६९०.५० इटा प्रर्ोग 
हनुपुनेमा ३५०० इटाको मार र्वल पेश भएको छ। र्सरी ११९०.५० इटाको रु ३३५६७.३६ को कम 
कर र्वजक पेश भएको देर्खन्छ। अि उपभोक्ता सतमतिले खररद नै नगरेको डण्डी र इटाको समेि नापी 
र्किाव प्रमार्र्ि भएकोले र्स सम्वन्धमा कार्ालर्ले आवस्र्क छानर्वन गरी खररदनै नभएको सामान प्रर्ोग 
भएको भनी प्रमार्र्ि गने प्रार्वतधक कमाचारीलाई र्जम्मेवार वनाइन ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८०९८८।३६ 

 स्वास्थ िफा   

92.  औषधीको प्रर्ोगिः १९०।०७७।०३।३० जलेश्वर मेतडकल राहलु सर्जाकलबाट औषधी रु 
१०,३३,६००।०० को तमति २०७७।०३।०५ मा खररद गदाा ३ वटा दरभाउपर संलग्न गरी न्र्नुिम 
मूल्र्मा प्रदान गने जलेश्वर मेतडकल राहलु सर्जाकलबाट खररद गरेको छ ।  खररद गररएको औषधी र्वतभन्न 
स्वास्थर् चौकीमा हस्िान्िरर् गरेको भतनएपतन हस्िान्िरर् फाराम संलग्न रहेको देर्खदैन । र्सरी खररद 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
गररएको औषधीहरुको हस्िान्िरर् फाराम पेशगरी प्रर्ोग भएको प्रमार् पेश हनु ुपने रु १०३३६०० 

93.   र्विरर् भरपाई: १९२।०७७।०३।११ स्वास्थर्िफा  थप िलव तनकाशा र्शषाक अन्िगाि न्रू् अतभषेक 
टे्रड्रसाबाट रेनकोट छािा व्र्ाग लगार्िको रु २,२८,६६६ को सामाग्री खररद गरी खचा लेखेको छ। र्स्िा 
सामाग्री खररद गनाको प्रर्ोजन िथा खररद गररएको सामाग्री र्विरर्को भरपाई संलग्न देर्खदैन । अििः 
र्विरर्को भरपाई पेश गनुा पने रु 

 

 

 

 

२२८६६६ 

94.  औषधी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 
रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले उक्त प्रर्क्रर्ावेगर 5 पटक सोझै र 1 
पटक र्शलवन्दी दरभाउपर बाट गरर रु २८,५२,१७०।०० का औषतध खररद गरेको छ र औषधी खररदमा 
छुट ददने प्रचनल रहेपतन छुट समेि प्राप्त गरेको देर्खदैन । खररद औषधी दार्खला गरेको देर्खएपतन स्टोरमा 
नरहेको र स्वास्थर् चौकीमा समेि हस्िान्िरर् गरेको देर्खदैन । र्स सम्वन्धमा कार्ाालर्ले एर्कन गरी 
हस्िान्िरर् फारम उपलव्ध गराउन ुपने देर्खन्छ ।  

• खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् रार्िर् 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेर्खएको,  

• आपूतिा हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफइड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाप्त 
तमति उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न े नगरेको िथा उक्त औषतध 
तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको,  

• आपूतिा भएका औषधी एंवम सर्जाकल सामान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गना सर्कएन ।  

• औषतधको र्जन्सी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरर् भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

•  औषतधको खचा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको । 

िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनु े गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको 
गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राप्त भए नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको औषतधको र्ववरर् 
खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको औषतधहरु र्जम्मेवारी सारी र्जन्सी 
अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 कृर्ष पूजीगि  

95.  तसतडर्ो वाधिः २।०७६।०९।२८ र्वग्ही नदीमा तसतडर्ो वाध वाध्ने कार्ाको तनर्म्ि पातलकास्िररर् रु १० 
लाख बजेट स्वीकृि भएको देर्खन्छ। र्स कार्ा गनाको तनतमत्त र्वग्ही नदीमा तसतडर्ो वाध उपभोक्ता 
सतमतिसंग तमति २०७६।०९।१७ मा सम्झौिा गरी ०९।१७ मै कार्ाादेश ददइएको छ । ६००० 
घनतमटरको वाध वाध्न रु ११ लाख ७ हजार १६० लागि अनमुान रहेकोमा ५९८५ घनतमटर वाध वाध्ने 
कार्ा रु ११०४३९८।३५ मा कार्ासम्पन्न भएको भनी कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको छ । र्वल िथा 
नापी र्किावमा समेि रु ११,०४,३९८।३५ को प्रमार्र्ि भएको देर्खन्छ । नापी र्किावमा ०।२५  
५९८५रु७१५ गरी अदक्ष कामदारको ज्र्ाला रु १०,६९,८१८।७५ देखाइको छ । िर उपभोक्ता 
सतमतिले पेश गरेको र्वल भरपाईमा रु ३,४३,२०० को ज्र्ालाको भरपाई र जर् बजरंग ग्राभेल उधोगको 
एक्साभेटरको कर र्वजक रु ८,६९,६४८ को संलग्न छ। सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
९७ को उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनु े तनमाार् कार्ामा डोजर, 
एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग गना नतमल्न े व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको 
प्रतिबन्धात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदााको समर्मा हेभी मेर्शन प्रर्ोग गनुापने जर्टल प्रकृतिको 
कार्ा भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररशमा सावाजतनक तनकार्बाट सहमति तलई 
त्र्स्िा मेर्शन प्रर्ोग गना सर्कने उल्लेख छ । िर उपभोक्ता सतमतिले र्स कार्ामा एक्साभेटर प्रर्ोग गरेको र 
उपरोक्त व्र्वस्था को अवलम्वन गरेको देर्खदैन । अनगुमन प्रतिवेदनमा संर्ोजक गाउपातलका उपाध्र्क्षको 
समेि हस्िाक्षर देर्खदैन भने खचा सावाजतनर्ककरर् िथा सावाजतनक सनुवुाई समेि देर्खदैन । कार्ासम्पन्न 
भएको िर्स्वर समेि देर्खदैन । र्सरी सावाजतनक खररद ऐन अनसुार उपभोक्ता सतमतिबाट भएका कार्ामा 
अवलम्वन गररन ुपने अनसुरु्चमा उल्लेर्खि प्रकृर्ा अवलम्वन नगरेकोले तनर्तमि हनुपुने रु 
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96.  कृर्ष सडक ४।०७७।०३।२९ सनुखरा रामस्वरुप रार्को पोखरीदेर्ख अनौठा गाउसम्म नर्ा कृर्ष सडक 
तनमाार् गना रु १२ लाख बजेट र्वतनर्ोजन भएको देर्खन्छ । लागि अनमुान रु १२ लाख ९५ हजार ६०५ 
एवम उपभोक्ताको र्ोगदान रु. १ लाख ३१ हजार ६०५ रहने गरी कृर्ष सडक तनमाार् उपभोक्ता सतमतिसंग 
२०७७।०२।२१ मा सम्झौिा र ०७७।०२।३० मा कार्ाादेश ददएकोमा कार्ा सम्पन्न, नापी र्किाव एवम 
र्वलमा समेि लागि रु. १२ लाख ७१ हजार ४० को छ जसमा उपभोक्ताको र्ोगदान रु १२९०१०।५६ 
रहेको देर्खन्छ। कार्ा सम्पन्न र्वल िथा नापी र्किावमा लागि अनमुानमा उल्लेर्खि भन्दा बाहेक supplying 

laying and compostion of sand र्शषाकमा रु २,२९,७२९।१५ खचा भएको देर्खन्छ । साथै नापी 
र्किावमा उल्लेख भए अनसुार इटा, वालवुा, ह्यमु, पाइप, तसमेन्ट, ग्र्र्ावेल, होतडग वोडाको र्वल र्वजक 
हनुपुनेमा आवस्र्क्ता भन्दा वढी १०५०० इटाको र्वल र ६ र्टपर वालवुाको रु ११४००० िथा माटो 
परेुको ज्र्ाला र्वलमार समावेस गरेको िर तसमेन्ट ह्यमु पाइप होतडाग वोडाको कुनैपतन र्वल संलग्न नभएको 
देर्खन्छ । काम सम्पन्न भए पस्चाि अनगुमन प्रतिवेदनमा संर्ोजक गाउपातलका उपाध्र्क्षको समेि हस्िाक्षर 
देर्खदैन। खचा सावाजतनर्ककरर् िथा सावाजतनक सनुवुाई समेि भएको कागजाि उपलव्ध हनुसकेन । 
कार्ासम्पन्न भएको िर्स्वर समेि देर्खदैन । र्सरी सावाजतनक खररद ऐन अनसुार उपभोक्ता सतमतिबाट भएका 
कार्ामा अवलम्वन गररन ुपने अनसुरु्चमा उल्लेर्खि प्रकृर्ा अवलम्वन गरेको देर्खदैन । त्र्स्िै नापी र्किावमा 
उल्लेर्खि सामाग्रीको र्वल भरपाई नभएकोले र्वल भरपाई र नापी र्किावको िालमेल नतमलेको सम्वन्धमा 
एर्कन गनुा पने रु 
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97.  िलव भकु्तानी गररव पररवार पर्हचान िथा पररचर्पर र्विरर् तनदेर्शका, २०७५ को दफा ८ वमोर्जम 
िथर्ाकं संकलन गना गर्कहरु र सपुररवेक्षक जनशर्क्त पररचालन गना सक्न ेव्र्वस्था छ। तनदेर्शकाकै दफा 
२२ मा िथर्ाकं संकलन गदाा गर्कलाई प्रति ददन ३७५ पररवारको िथर्ाकं संकलन गने गरी खटाउन ुपने 
व्र्वस्था छ। गाउँपातलकाले र्स्िो िथर्ाकं संकलन गना २०७६ मंतसरदेर्ख ४ जना गर्क र १ जना 
सपुररवेक्षक करारमा तनर्रु्क्त गरेको देर्खन्छ। ४ जना गर्कले प्रति मर्हना ३७५ का दरले िथर्ाकं संकलन 
गदाा ५ मर्हनामा गाउँपातलका तभरको जम्मा घर धरुी संख्र्ा ७५०० को िथर्ाकं संकलन गनुा पने देर्खन्छ 
। िर गर्कहरुले जम्मा २००० मार िथर्ांक संकलन गरेको अवस्था छ । तनदेर्शका अनसुार जम्मा 
२००० िथर्ाक ४ जना गर्कले १ मर्हना १० ददनमा सम्पन्न गनुा पने देर्खन्छ भने र्स अवतधमा करार 
शलु्क रु १,७९,४७५ मार हनु आउछ । िर कार्ाालर्ले र्स कार्ाको तनर्म्ि िलव वापिमार रु 
६,७३,२००।०० भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । र्सरी र्स कार्ामा आवस्र्क्ता भन्दा वढी िलवमै रु 
४,९३,७२५ वढी खचा गरेको देर्खन्छ भने सोही वमोर्जम अन्र् सरु्वधा र भत्तामा खचा वढन गएको देर्खन्छ 
। सावाजतनक कोषबाट भएको र्स्िो खचामा तनर्न्रर् गरी वढी व्र्र्भार पाररएको रकम तनर्तमि हनुपुने रु 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
 कोतभड िफा   

98.  बजेट: प्रदेश संर्चि कोषबाट प्राप्त रु १० लाख, स्थातनर् िहको आफ्नै बजेटबाट रु २ करोड र कमाचारीबाट 
सहर्ोग रु ४ लाख ८४ हजार समेि रु २ करोड १४ लाख ८४ हजारमा र्स वषा राहि र्विरर्मा रु १ 
करोड ३१ लाख ५७ हजार, क्वारेन्टाइन होर्ल्डग सेन्टर तनमाार् र औषाधी एवम स्वास्थर् उपकरर् िथा 
सामाग्री खररदमा रु ३६ लाख ९६ हजार, जनशर्क्त पररचालनमा रु १ लाख ३३ हजार , गाउपातलकाका 
अन्र् जनिालाई औषधी खररदमा रु २० लाख १६ हजार , क्वारेन्टाइनमा वस्नेलाई खाना नास्िामा रु १७ 
लाख ७२ हजार, अन्र् र्शषाकमा रु २४ हजार र र्वतभन्न कार्ाको लातग पेश्की ददएको रु १५ लाख समेि रु 
२ करोड २२ लाख ९८ हजार खचा गरी आम्दानी भन्दा रु ८ लाख १४ हजार वढी खचा गरेको र्हसाव 
र्ववरर् पेश गरेको छ । उक्त खचा गदाा कार्ाालर्ले कोतभड कोष खािा लगार्ि समातनकरर् चाल ु र 
पूर्जगि र्शषाकबाट समेि खचा गने गरेकोले आम्दानी भन्दा वढी खचा भएको देर्खर्ो । 

 

99.  क्वारेन्टाइन संचालन प्राप्त र्ववरर् अनसुार १०० वेडको क्वारेन्टाइन होर्ल्डग सेन्टर तनमाार् व्र्वस्थापनमा रु 
३६ लाख ९६ हजार खचा भकु्तानी भएको छ । १ स्थानमा (रा स मा र्वधालर् महोत्तरीमा) १०० वेडमा 
दैतनक रुपमा वसेको अतधकिम संख्र्ा १६५ र असाढ मसान्िसम्ममा वसेको कुल संख्र्ा ३६५ जनाको लातग 
व्र्वस्थापन खचा रु ३६ लाख ९६ हजार भकु्तानी भएको छ । सो संचालनको सम्वन्धमा देर्खएको 
व्र्होराहरु तनम्न छन। 

 

 

 

 

 

 

99.1.  क्वारेन्टाईन संचालन खचाको लातग तनम्नानसुार पसलबाट टुक्रा गरी सामान खरीद गरेको छ । 

गो.भा.नं. र तमति र्ववरर् खचा रकम 

11/3/19 सोनम जेनरल अडार सप्लार्सा बाट र्वतभन्न तमतिका तबलबाट ब्रस मन्जन समेि 7,47,619/- 
12/3/19 सोनम जेनरल अडार सप्लार्सा बाट िन्ना झलु लगार्ि 5,85,164/- 
13/3/19 अब्दलु ईन्टरप्राईजेजबाट डस्ना, िन्ना, कम्वल लगार्ि 3,20,242/- 
14/3/19 सत्र्म जेनरल अडार सप्लार्साबाट जग, मग लगार्ि 39,258/- 
२७।३।३१ जलेश्वर टे्रड कन्सनाबाट मास्क लगार्ि १९९५००० 

जम्मा ३६८७२८३-  

 

99.2.  उपरोक्त मध्रे् जलेश्वर टे्रड कन्सनाको तबजक 42/3/15 बाट मास्क (जातल भएको) 34,000 थान 
प्रतिथान रु 35 का दरले, साबनु 8000 र्पस प्रति र्पस रु. 26.55 का दरले र सेतनटाइजर 1760 गोटा 
रु 217 का दरले खरीद गरी भ्र्ाट समेि रु. 20,16,211/- को सामान आम्दानी गरी रु. 
19,95,000/- भकु्तानी गरेको छ । उक्त सामान तनम्नानसुार वडा अध्र्क्ष माफा ि र्विरर् गरेको छ । 

वडा नं. मास्क सेतनटाइजर साबनु 

1 5050 300 1100 

2 6000 300 1156 

3 6500 300 1194 

4 3050 150 1152 

5 5900 200 1188 

6 5750 200 1188 

जम्मा 32250 1450 6978  

 

100.  जोर्खम भत्तािः कार्ाालर्बाट प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्स वषा ३३ स्थास्थर्कमी, ९ सरुक्षाकमी, १ प्रार्वतधक  
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
कमाचारी एवम १७ प्रशासतनक कमाचारी र ६ राजतनतिक पदातधकारीलाई आगामी वषा जोर्खम भत्ता वापिको 
रकम भकु्तानी गने भनी बजेट उल्लेख नगरी र्ववरर् पेश गरेको छ । स्वास्थर्कमी बाहेक अन्र्लाई जोर्खम 
भत्ता वापि रकम खचा लेख्न नपाइने व्र्वस्था रहेकोले अतनर्तमि खचा हनु जाने देर्खन्छ।  

101.  औषधी खररदिः पातलकाले पेश गरेको र्ववरर् अनसुार रु ५७ लाख १२ हजारको र्वतभन्न औषधी स्वास्थर् 
सामाग्री एवम उपकरर् खररद गरेको छ । औषधी खररद गदाा तनम्नानसुार आपिुाकबाट टुक्रा गरी खररद 
गरेको छ । 

गो.भा.नं. र तमति आपूिाक सामानको नाम रकम 

10/3/19  अहद इन्टरप्राईजेज लाईव व्वाई 50 काटुान समेि 3,37,576/- 
15/3/26 हरी ऊँ इन्टरप्राईजेज तमतभन्न तमतिमा मास्क लगार्ि 737,574/- 
16/3/30 आददत्र् इन्टरप्राईजेज र्प.र्प.ई. सेट समेि 4,39,005/- 
17/3/30 स्वस्िीका सप्लार्सा आई.आर. थमातमटर समेि 4,90,872/- 
25/3/31 राहलु सर्जाकल सप्लार्सा ग्लोम्स समेि 87,725/- 

जम्मा  २०९२७५२  

 

102.  राहि र्विरर् ६ वटा वडा रहेको र्स पातलकाले २६३८५ जनसंख्र्ालाई कभर गने गरी ५२७८ लाभग्राही 
परीवारलाई चामल लगार्ि ८ आइटम सामाग्री र्विरर् गना रु १ करोड ३२ लाख ९१ हजार खचा गरेको 
छ । सो खचा मध्रे् रु १० लाख २१ हजार नगद र्विरर् गरेको र १ लाख ३३ हजार र्विरर् कार्ामा 
संलग्न मजदरुलाई ज्र्ाला वझुाएको भरपाई संलग्न गरेको छ । र्वशेष परीर्स्थतिका कारर् वडा 
कार्ाालर्बाटै राहि सामाग्री खरीद गने व्र्वस्था तमलाई वडा सर्चवलाई वढीमा १२ लाखका दरले पेश्की 
ददने र राहि र्विरर् गदाा वडा न ६ बाट शरुु गरी क्रमश वडा ५, वडा ४, वडा ३,वडा २ र वडा १ मा 
र्विरर् गने भनी गाउपातलका अध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा तमति २०७७।०१।२३ मा वसेको वैठकबाट तनर्ार् 
गरे अनसुार चैर २८ गिे पेश्की ददएको छ । वडा कार्ाालर्ले राहि वाडन ुपने घरधरुी संख्र्ा एर्कन गरी 
पेश्की माग गदाा पेश गरेको संख्र्ा वमोर्जम र्विरर् गरेको छ । फरक वडाले फरक फरक परीमार्मा 
चामल, दाल, खानेिेल, आल,ु ननु, स्वार्वन, सावनु र मास्क खररद गरी तनम्नानसुार रकमबाट तनम्न 
घरधरुीलाई राहि र्विरर् गरेकोछ । प्रत्रे्क वडाले राहि र्विरर् गदाा प्रति पररवार खचा रकम फरक परेको 
छ ।  

वडा न 

राहि सामाग्री खररद 
रकम 

खररद र्वतध 

लाभग्राहीको 
पररवार संख्र्ा लाभग्राही जनसंख्र्ा प्रति पररवार खचा 

१ २०९१३६९।०० र्शलवन्दी दरभाउपर ८१९ ४०९५ २५५४ 

२ ३००१८७७।०० र्शलवन्दी दरभाउपर १२०५ ६०२५ २४९१ 

३ २७८४०८०।०० र्शलवन्दी दरभाउपर ११०७ ५५३५ २५१५ 

४ १३७११६१।०० र्शलवन्दी दरभाउपर ५४२ २७१० २५२९ 

५ १८६६१३५।०० र्शलवन्दी दरभाउपर ७४१ ३७०० २५१८ 

६ २१७६१२७।०० र्शलवन्दी दरभाउपर ८६४ ४३२० २५१८ 

 जम्मा  ५२७८ २६३८५ 
  

 

103.  र्स डोर ले लेखापरीक्षर् प्रर्ोजनको लातग च.नं. ६२ तमति २०७७।८।२१ को परबाट अनसूुची 18 
बमोर्जमका 26 वटा फारमको र्ववरर् माग गरेको मध्रे् तनम्नानसुार फारममा र्ववरर् उल्लेख भै नआएकोले 
सो सम्बन्धमा र्वश्लषेर् गना सर्कएन । 

फारम नं. १, बोलपर र्शलबन्दी दरभाउपर बेगर काम ट्क्रा पारी खरीद गरेको र्ववरर् । 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
फारम नं. २, अधरुो तनमाार् कार्ाको र्ववरर् (15 वटा र्ोजना अधरुो रहेको भनी नाम नामेसी उल्लेख गरे 
पनी तनमाार् व्र्वसार्ी, सम्झौिा तमति, सम्पन्न गनुापने तमति, र्ो वषा सम्मको खचा र भौतिक प्रगति सम्बन्धी 
र्ववरर् नभरेको) 

फारम नं. ५, बार्षाक लक्ष्र् िथा प्रगिी 
फारम नं. 7, घर नक्सा पास र तनमाार् कार्ा सम्बन्धी र्ववरर् 

फारम नं. १1, दरबन्दी र पदपूतिाको र्ववरर् (31 जना पूतिा भएको र्ववरर् मार भरेको) 

फारम नं. १2, कर, दस्िरु, सेवा शलु्क र भाडाको ठेक्का सम्बन्धी र्ववरर् 

फारम नं. १4, आतथाक सहार्िा, भैपरी आउने र प्रशासतनक खचाको र्ववरर् 

फारम नं. १6, र्शक्षक दरबन्दी र पदपूतिा र्ववरर् 

फारम नं. 26, राजस्व वांडफांड सम्बन्धी र्ववरर् 
104.  पेश्की बाकँी : आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८० मा सरकारी कामकाजको तनतमत्त एक 

आतथाक वषामा गएको पेश्की सोही आतथाक वषामा फछ्र्र्ौट हनु नसकेमा कार्ाालर् प्रमखुले त्र्सरी फछ्र्र्ौट 
हनु बाँकी रहेको पेश्कीको नामेसीसर्हि के वापि पेश्की गएको हो पेश्की खािामा जनाई पेश्की फर्छ्यौट गनुा 
पने व्र्वस्था तनर्मावलीमा छ । सो अनसुार हालसम्म फर्छ्यौट नगरेकोले तनम्नानसुार पेश्की तनर्मावली 
अनसुार फर्छ्यौट गनुापने देर्खएको रु.  

सस.नं. 
पेश्की सिएको 

समतत 

गो. भौ. 
न. 

पेश्कीको वववरण 
पेश्की सिने ब्यक्ती, फमष वा कम्पनीको 

नाम 

  

जम्मा 

१ कमषचारी 
१ ०२/२३/२०७७ १०० भकारो सनधार कायषक्रम हदनेश ठाकन र ३,००,००० 

जम्मा ३,००,००० 

२ संस्थागत 

१ ०३/१४/२०७७ ७७ गा.पा. भवन ननमाषण कायष साववत्री ननमाषण सेवा, जनकपनर-९, धननर्ा ५,५०,००० 

जम्मा ५,५०,००० 

३ अन्द्तगषत ननकाय 

१ ०९/२२/२०७६ ९ 
तोककएका ववद्याथीको हदवा खाजाका 
लागग ववद्यालयलाई अननदान 

प्रा। वी। सोनखारा ३,२२,००० 

२ ०९/२२/२०७६ १० 
तोककएका ववद्याथीको हदवा खाजाका 
लागग ववद्यालयलाई अननदान 

आधार ववद्यालय हहरहहरदनवा आधार 
ववद्यालय 

२,४०,००० 

३ ०९/२२/२०७६ ११ 
तोककएका ववद्याथीको हदवा खाजाका 
लागग ववद्यालयलाई अननदान 

प्राथममक ववद्यालय हररगौरीगामा १,६२,००० 

४ ०९/२२/२०७६ १२ 
तोककएका ववद्याथीको हदवा खाजाका 
लागग ववद्यालयलाई अननदान 

जनता माध्यममक ववद्यालय ३,७२,००० 

५ ०९/२३/२०७६ १६ 
तोककएका ववद्याथीको हदवा खाजाका 
लागग ववद्यालयलाई अननदान 

सूयष नारायण आधार ववद्यालय १,६०,००० 

६ ०९/२३/२०७६ १७ 
तोककएका ववद्याथीको हदवा खाजाका 
लागग ववद्यालयलाई अननदान 

प्राथममक ववद्यालय आर रानीरातवाडा १,५६,००० 

७ ०३/०३/२०७७ ९ 
राजरिय आधारभनत ववद्यालय हरीको 
कम्पाउण्डवाल 

श्री राजरिय आधारभूत (०-८) ववघालय, 

हरर-हहरदनआ 
४,००,००० 

८ ०३/०३/२०७७ १३ मा.वव. गोनरपनरा भवन प्लारटर श्री माध्यममक (०-१०) ववघालय, गोनरपनरा ८,००,००० 

९ ०३/०३/२०७७ १२० 
ववद्यालय भौनतक पनवाषधार ननमाषण 
अननदान 

श्री चेतनारायण सूयषनारायण प्रा.वव., 
हहरदनआ-९ 

७,००,००० 

१० ०३/०९/२०७७ १४ ववमभन्द्न मदसाषहरुलाई आवश्यकता मदसाष गनलसने महदना, महोत्तरी गा.पा.-४, २,००,००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

२६२६२००० 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खर्का ब्र्होराहरू बेरुज ुरकम 
अननसार ममषत तथा व्यवस्थापन 
कायषको लागग 

रतवाडा 

११ ०३/१४/२०७७ १५ 

ववमभन्द्न मदसाषहरुलाई आवश्यकता 
अननसार ममषत तथा व्यवस्थापन 
कायषको लागग 

मदरसा फैजनल इसलामी आधारभूत 
महोत्तरी गा.पा.-६ 

८,००,००० 

१२ ०३/१५/२०७७ २ 
ववमभन्द्न ववद्यालयहरुको ममषत तथा 
सम्भार 

श्री राजरिय आधारभूत ववघालय, सोननखरा ५,००,००० 

१३ ०३/१८/२०७७ ८५ 
मा.वव. गोनरपन ु्राको लागग फननषचर 
तथा माटो पनने कायष 

श्री माध्यममक (०-१०) ववघालय, गोनरपनरा ९,००,००० 

१४ ०३/१८/२०७७ १४१ 
ववद्यालय भौनतक पनवाषधार ननमाषण 
अननदान 

श्री जनता माध्यममक (०-१२) ववघालय, मडै 
उग्रपट्टी 

१,२४,००,००० 

१५ ०३/१८/२०७७ १४२ 
ववद्यालय भौनतक पनवाषधार ननमाषण 
अननदान 

श्री जनता माध्यममक (०-१२) ववघालय, मडै 
उग्रपट्टी 

२६,००,००० 

१६ ०३/२२/२०७७ १६५ 
ववद्यालय भौनतक पनवाषधार ननमाषण 
अननदान 

श्री राजरिय आधारभूत (०-५) ववघालय, 

हररगोरीगमा 
६,८८,००० 

१७ ०३/२२/२०७७ १६७ 
ववद्यालय भौनतक पनवाषधार ननमाषण 
अननदान 

श्री राजरिय आधारभूत (०-५) ववघालय, 

हररगोरीगमा 
१२,००० 

१८ ०३/२२/२०७७ १६९ 
ववद्यालय भौनतक पनवाषधार ननमाषण 
अननदान 

श्री माध्यममक (०-१०) ववघालय, 

पसाषरघननाथ 
४,००,००० 

१९ ०३/२२/२०७७ १७१ 
ववद्यालय भौनतक पनवाषधार ननमाषण 
अननदान 

श्री माध्यममक (०-१०) ववघालय, गोनरपनरा ७,००,००० 

२० ०३/२२/२०७७ १७३ 
ववद्यालय भौनतक पनवाषधार ननमाषण 
अननदान 

श्री चेतनारायण सूयषनारायण प्रा.वव., 
हहरदनआ-९ 

७,००,००० 

२१ ०३/२२/२०७७ १७५ 
ववद्यालय भौनतक पनवाषधार ननमाषण 
अननदान 

श्री राजरिय आधारभूत (०-८) ववघालय, 

हरर-हहरदनआ 
७,००,००० 

जम्मा २,३९,१२,००० 

कन ल जम्मा २,४७,६२,००० 

अन्िरसरकारी अर्ख्िर्ारी 
१ पदागधकारी 

१ ०२/०४/२०७७ ९ 
कोरोना ननयन्द्त्रण तथा 
व्यवस्थापन कोर् 

गंगा यादव १०,००,००० 

२ कमषचारी 

१ ०१/२८/२०७७ ८ 
कोरोना ननयन्द्त्रण तथा 
व्यवस्थापन कोर् 

इन्द्र प्रसाद यादब ५,००,००० 

 जम्मा १५००००० 

कन ल जम्मा २६२६२०००  
105.  अनगुमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 

व्र्वस्था रहेको छ । सोही  ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम किाव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ ।  पातलकाले गि र्वगि वषाको वेरुज ुफर्छ्यौट गरी सम्परीक्षर्को 
लातग अनरुोध नगरेकाले र्ो वषा सम्परीक्षर् भएको छैन ।         

 

106.  संर्चि कोष िथा वेरुजकुो र्स्थति: पातलकाको संर्चि कोषको र्ववरर्, वेरुज ु (र्वतनर्ोजन, राजश्व, धरौटी र 
अन्र् कारोवार) बतगाकरर् र अद्यावतधक वेरुजकुो र्स्थति क्रमश: अनसुचुी -१, अनसुचुी - 2 र अनसुचुी - 3 
मा समावेश गररएको छ । 
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स्थातनर्िह संर्चंिकोष र्ववरर् अनसूुर्च 1 
2076/77 रु हजारमा 

तस.न.  स्थातनर्िह र्जल्ला 

आर्  व्र्र् मौज्दाि 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ुरकम बेरुज ुप्रतिशि 

गि वषाको 
र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 
वाँडफाँड 
रकम 

आन्िररक 
आर् अन्र् आर् 

जम्मा आर् 
चाल ुखचा पँूर्जगि खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

 

1 2 3 4 5 6(2+3+4+5) ७ ८ ९ १०(7+8+९) 1१(1+6-१०) 

१ 
महोत्तरी 

गाऊपातलका 
महोत्तरी ७८७८९६ १२९३६२ १६.४२ १२३४०८ २३२४८३ ४४८११ ७२४६ ११२८७० ३९७४१० ७७०८९ १०७३०४ २०६०९३ ३९०४८६ १३०३३२ 

बेरुज ुवगीकरर् (र्वतनर्ोजन, राज्स्व, धरौटी र अन्र् कारोबार)  
                                                                           2076/77                                                                  अनसूुची-2 
                                                                                                                                                       (रु हजारमा) 

तस.न. 
स्थातनर्िहको 

नाम 
र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु
दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 

दफा संख्र्ा 

रकम 
असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेशः्की 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कागजाि 
पेश 
नभएको 

राजस्व 
लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नतलएको जम्मा कमाचारी अन्र्  जम्मा 

१ 
महोत्तरी 

गाऊपातलका 
महोत्तरी 
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क्र.स. स्थातनर्िहको नाम र्जल्ला 

गि बषा 
सम्मको 
वाँकी वेरुज ु

समार्ोजन 

गि वषासम्मको 
र्थाथा बाकी ं
वेरूज ु

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 वाँकी 
वेरुज ु

५८ औ ँ प्रतिवेदन 
सम्मको वाँकी 
वेरुज ुमध्रे् पेश्की 

१ 
महोत्तरी 
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