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महालेखापरीक्षकको कायािलय 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीय संस्था हनु 
प्रयत्नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्य (Mission)  

 

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

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्य मातयिा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्यावसाष्टयकिा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कायािलय 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखयााः २०७८/७९  

च.नं.: २०८ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री अध्यक्षज्यू,  

कातलगण्डकी गाउँपातलका, 
गाउँ कायिपातलकाको कायािलय, 
स्याङ्जा । 

 

ष्टवर्याः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

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

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचायि) 
नायव महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका सबै सरकारी कायािलयको 
लेखापरीक्षण तनयतमििा, तमिव्यष्टयिा, कायिदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्यवस्था छ । सोही 
व्यवस्थाबमोन्जम स्थानीय िहको 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन 
जारी गररएको छ। 

स्थानीय िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
ष्टवत्तीय लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीय िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक लेखापरीक्षण 
योजना र तनकायसँग सम्बन्तधि ऐन, तनयमको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्यहरुमा ष्टवत्तीय ष्टववरणको शरु्द्िा, 
प्रचतलि कानूनको पालना, बजटे िथा योजना िजुिमा एवं कायिक्रम कायाितवयन, खररद ब्यवस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपयोग, 
न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गनुि रहेको    छ । त्यसैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपयोग सम्बतधमा प्रचतलि 
कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीय ब्यवस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुयाउन ु
लेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रयाका ष्टवर्यहरु 
तमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कायाितवयनबाट स्थानीय िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपयोग गरी ष्टवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्यष्टयिा, दक्षिा र प्रभावकाररिा 
हातसल गनि सहयोग पगु्न े अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीय िहको कायिसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा प्रबर्द्िन हनु े ष्टवश्वास 
तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आय र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षेपण यथाथिपरक नरहेको, आतिररक आय ठेक्का ब्यवस्थापनमा स्पि 
कानूनी ब्यवस्था नभएको, आय सङ्कलन तयून रहेको, पयािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजटे 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजटे िथा कायिक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खचि 
गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्यतधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, ष्टविरणमखुी खचिको बाहलु्यिा 
रहेको जस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन ्। त्यसैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  योजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आयोजनाको छनौट गरेको, 
जष्टटल प्रकृतिका कायिहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्य अनरुुप योजना र 
कायिक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्या रहेका     छन ्।  

स्थानीय िहको आतिररक ब्यवस्थापनिफि  आवश्यक अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनयनु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आयोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि 
योजना, कायिक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण ियार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक 
तनयतरण कमजोर रहेको छ । साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीय िहमा लेखा सतमतिको गठन, 
कायिक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कायिष्टवतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । 
लेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन । 

समय र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु यथासम्भव स्थानीय िहको कायिस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको तथयो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथयो । लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायाितवयनबाट स्थानीय िहको ष्टवत्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीय िहको लेखापरीक्षणमा सहयोग परु्रयािउने स्थानीय िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन 
ियारीमा संलग्न यस कायािलयका कमिचारीहरु सबैलाइि धतयवाद ज्ञापन गदिछु ।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको कायािलय 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखयााः २०७८/७९   च.नं.: १३८ तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                            
श्री अध्यक्षज्यू,  

कातलगण्डकी गाउँपातलका, 
गाउँ कायिपातलकाको कायािलय, 
स्याङ्जा । 

ष्टवर्याः  लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

कैष्टफयि सष्टहिको राय 

हामीले कातलगण्डकी गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीय ष्टववरण र त्यससँग सम्बन्तधि आय व्यय ष्टववरण िथा 
लेखा ष्टटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैष्टफयि सष्टहिको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्यले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७७ आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीय ष्टववरण र त्यससँग सम्बन्तधि आय- व्यय ष्टववरणले स्थानीय िहसँग 
सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा यथाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफयि सष्टहिको रायव्यक्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणबाट रु.९८ लाख ७० हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्ये असलु गनुिपने रु.८ लाख ११ हजार, प्रमाण कागजाि पेश 

गनुिपने रु.६ लाख 7५ हजार, तनयतमि गनुिपने रु. ८३ लाख 8४ हजार र पेस्की बाँकी शतुय रहेको छ।   
२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्यहोराहरूका सम्बतधमा तमति २०७७।१०।१३ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रया 

सष्टहिका प्रमाणकागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २३ (िेइस) यसैसाथ 
संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पसे्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टयत्व यष्टकन 
हनु ेकुन ैजानकारी खुलाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कायि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 

लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीय ष्टववरण ियार गने स्थानीय िहसंग 
हामी स्वितर छौं । त्यसका लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण 
प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गने आधारका लातग पयािि र उपयकु्त छन ्भन्ने कुरामा कायािलय ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीय ष्टववरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कायिष्टवतध िथा ष्टवत्तीय उत्तरदाष्टयत्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम सही र 
यथाथि हनु ेगरी ष्टवत्तीय ष्टववरण ियार गने िथा जालसाजी वा अतय गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीय ष्टववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा 
बन्ने गरी आवश्यक आतिररक तनयतरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कायिकाररणी, अध्यक्ष र प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीय प्रतिवेदन प्रकृयाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीय ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतय गल्िी समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि 
गरी राय सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातय स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, 
मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजतय वा अतय गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ष्टवत्तीय ष्टववरणका उपयोगकिािले सामातयिया गने आतथिक तनणियमा नै 
फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे ष्टवशेर् वा जालसाजीजतय वा अतय गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ । 

(इतर प्रसाद आचायि) 
नायव महालेखापरीक्षक 
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पररचय–स्थानीय निेतृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीय शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीय िहमा ष्टवधाष्टयकी, कायिकारीणी 
र तयाष्टयक अभ्यासलाई संस्थागि गनि स्थानीय सरकारको संचालन गने उद्देश्यले यस कातलगण्डकी गाउँपातलकाको 
स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गने कायिमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवयलाई प्रवर्द्िन गनुि 
र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टयत्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीय सेवा 
प्रदान गनुि कातलगण्डकी गाउँपातलकाको उद्देश्य रहेको छ । यसपातलका अतिगिि 7 वडा, 39सभा सदस्य, 

73.51वगि ष्टकलोतमटर के्षरफल िथा 21728 जनसंखया रहेको छ । 

प्रािी भकु्तानी ष्टहसाव 

ष्टववरण ष्टटप्पणी 

यसवर्ि रु . 

बजेट 
आफैलेगरेको 
प्राति  /भकु्तानी  

वस्िगुि  /सोझै भकु्तानी जम्मा 

प्रािी )क +ख(    614254793.20 583657891.35  583657891.35 
क .  प्राति )संन्चिकोर्मा 
आम्दानी बातँधने(  

  488053538 449006115.52 0 449006115.52 

११००० कर ११ 70948882 47304735.20  47304735.20 
१३००० अनदुान   365661000 350668232 0 350668232 
संघीय सरकार १२ 336528000 328191334 0 328191334 
प्रदेश सरकार १२ 29133000 22476898 0 22476898 
१४००० अतय राजस्व   51443656 51033148.32 0 51033148.32 
ख  .अतय प्राति    126201255.20 134651775.83 0 134651775.83 
ष्टविरण गनि बाँकी राजस्व   0 738560 0 738560 
कोर्हरू   23008255.20 37063319.83 0 37063319.83 
धरौटी   0 0 0 0 
संघीय, प्रदेश सरकार वा अतय 
कायिक्रम 

  103193000 96849896 0 96849896 

भकु्तानी )ग +घ(    676855179.20 523978722.25  523978722.25 
ग  .भकु्तानी  )सन्ञ्चि कोर्बाट(    550653924 405714782.05  405714782.05 
   २१००० पाररश्रतमक / 
सषु्टवधा 

१८ 150483000 136404223.87 0 136404223.87 

   २२००० मालसामान िथा 
सेवाको उपयोग 

१८ 123135000 96949735.66 0 96949735.66 

   २५००० सहायिा )Subsidy) १८ 10385000 6441168 0 6441168 
   २६००० अनदुान १८ 19053000 13463572.50 0 13463572.50 
   २७००० सामान्जक सरुक्षा १८ 6423000 5267650.98 0 5267650.98 
   २८००० अतय खचि १८ 1227000 818500 0 818500 
   ३१००० गैर ष्टवत्तीय १८ 239947924 146369931.04 0 146369931.04 
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सम्पन्त्त /पुनँ्जगि खचि 
घ  .भकू्तानीअतय    126201255.20 118263940.20 0 118263940.20 
कोर्हरू   23008255.20 21414044.20 0 21414044.20 
धरौटी   0 0 0 0 
संघीय, प्रदेश सरकार वा अतय 
कायिक्रम 

  103193000 96849896 0 96849896 

कट्टी रकम भकु्तानी  /दान्खला 
गनि बाँकी 

  0 0 0 0 

सशिि अनदुान तनकासा ष्टफिाि   0 0 0 0 
ङ  .यो वर्िको बचि )तयनु(    )62600386(  59679169.10  59679169.10 
च  .गिवर्िको न्जम्मेवारी रकम  

)अ.ल्या(  
   51200386  51200386 

वर्ाितिको बाँकी रकम )ङ  +
च(  

  )62600386(  110879555.10  110879555.10 

बैंक िथा नगद बाँकी २४  110879555.10  110879555.10 

बैकिथा नगद बाँकी सरु अनसुार    
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भौ.नं.
/तमति 

ष्टववरण बेरुजू रकम 

 असलुीाः लेखापरीक्षणको क्रममा रु.117961 र प्रारन्म्भक प्रतिवेदन जारी भए पश्चाि प्रतिष्टक्रयाबाट 
रु.१५७९३५८ सम्वन्तधि खािा न्शर्िकमा राजस्व दान्खला भएको छ । 

 

1.  ष्टवत्तीय ष्टववरण–स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्येक वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको अवतधलाई 
आतथिक वर्ि कायम गरी आय र व्यवयको ष्टहसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकए 
अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कायि प्रणलीको व्यवस्थापन गनुिपदिछ । यस 
सम्बतधमा देन्खएका व्यहोरा देहाय बमोन्जम छन ्:÷ 

• स्थानीय िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी यस वर्ि प्राि रकम र संन्चि कोर्वाट भएको खचि 
स्पि देन्खने गरी खािा राखेको छैन । 

• स्थानीय िहले बैंक समायोजन ष्टहसाब खािा राखेको छैन ।  
• लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी ष्टकिाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारण स्थानीय 

िहले पेश गरेको आय–व्यय ष्टववरण यथाथि मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• कतिपय सम्बन्तधि आतथिक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट न्शर्िकगि बैक नगदी ष्टकिाबमा 
नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मौज्दाि ऋणात्मक रहेको िथा स्थानीय िहका सबै खािाहरुको 
एकमिु ष्टहसाव गदाि मौज्दाि ऋणात्मक नरहेको । 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे 
बमोन्जमको आय र व्ययको वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्यवस्था अवलम्बन गनुिपनेिथा 
तनयम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्यवस्था 
गरेकोमा यस पातलकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based 
ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

त्यसैले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीय ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आय र व्ययको वास्िष्टवक 
न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

 

2.  न्जम्मेवारी फरक परेको–स्थानीय िहको सन्ञ्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी, यस वर्ि प्राि र खचि भएको 
रकम स्पि देन्खने गरी ष्टहसाब राख्न ेर न्जम्मेवारी एष्टकन गनुिपदिछ । िर स्थानीय िहको लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनअनसुार गि वर्िको अतत्यमा रु.52940774.49 मौज्दाि कायम भएकोमा यो बर्िको शरुुमा 
रु.51200386.0 न्जम्मेवारी सारेको देन्खयो । जस अनसुार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको 
भतदा रु.1740388.49 घटी साररएको रकम  न्जम्मेवारी सरेको सम्बतधमा गिवर्ि पातलकाले ष्टफिाि 
गनुि पने सशिि रकम ष्टफिाि गरेकाले कम न्जम्मेवारी साररएको भनाई रहेको छ ।  

 

3.  आतिररक तनयतरण प्रणालीाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक 
तनयतरण प्रणाली ियार गरी लागू गनुिपनेमा लागू गरेको पाईएन। यस सम्वतधमा देन्खएका अतय 
व्यहोराहरु िपन्शल वमोन्जम रहेका छन ।  

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
िथयांक संकलन, अतभलेखांकन र व्यवस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  

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

• पातलकाले कायिक्रमगि िथा योजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट यस वर्ि संचातलि 
कायिक्रम िथा योजनाको कायाितयवयन र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक कायिक्रम अनसुारको प्रगति 
ियार गरेको पाईएन।  
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कायािलयको शे्रष्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण 
ियार नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा यष्टकन गनि सष्टकएन । 

• राजस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली माफि ि गने 
गरेको देन्खएन । 

• अतिर सरकारी ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्यकालीन खचि संरचना 
ियार गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्यकालीन खचिको संरचना ियार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेरतभरका ष्टवर्यमा स्थानीयस्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, रणनीतिगि ष्टवर्य 
क्षेरगि मध्यकालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकास योजना ियार गरी कायाितवयनमा ल्याएको पाईएन । 

• स्थातनय िहले आफ्नो क्षेरमा कायाितवयन हनुे आयोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्य आयोजनाको बैंक 
खडा गरेको देन्खएन । 

• ददगो तबकास योजना (२०१५-३०) लाई कायाितवयन गने सतदभिमा लक्ष्यलाई आतिररकीकरण गने 
र मध्यकातलन लक्ष्यहरु िोष्टक मलु्याङ्कन गने कायि भएको देन्खएन । 

• पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहायक न्जतसी खािा अध्यावतधक नगरी वडा 
कायािलय िथा ष्टवतभन्न संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईयो । 

• वडा कायािलयमा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा 
अध्यावतधक गरेको पाईएन । 

• न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

• मलु्य अतभवृष्टर्द् कर तनयमावली, २०53 को तनयम 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कायािलयलाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार ददएको 
िथा इ टीतडएस नगरेको पाइयो। 

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

• साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 7 र 8 मा खररदको गरुुयोजना र वाष्टर्िक खररद 
योजना ियार गनुिपनेमा ियार गरेको पाईएन। 

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

• स्थानीय िहले तनमािण व्यवसायी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कायि गराएकोमा तनमािण कायिमा 
प्रयोग हनुे सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद तनयमावली 
वनाई लाग ुगनि सक्ने व्यवस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनयमावली वनाएको पाईएन ।  

• साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 97 अनसुार यस वर्ि कायिसम्पन्न भएका आयोजना 
िथा कायिक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न योजना तनमािण कायि गनि 
सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्यवस्था अनसुार मातयिा प्राि हनु ेगरी दिाि 
गरेको पाइएन ।  

• पातलकाले आयोजना।कायिक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा 
जटु्ने आयोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिका लागि अनमुान 
ियार गरेको देन्खएन । 

• सञ्चातलि योजनाको सूचना पाटीमा आय–व्यय, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको 
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योगदान र कायिसम्पादन लगायिका ष्टवर्यमा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविजतनक सनुवुाई र 
साविजतनक परीक्षणलाई अतनवायि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांश पालना भएको पाईएन। 

• पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्यवस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  20 र प्रशासतनकिफि  
39 समेि  59 कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: 16 र  31 समेि  47 पदपूिी 
भएकोले कायिलय सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईयो । 

• सशुासन व्यवस्थापन िथा सञ्चालन तनयमावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि 
सेवाहरुको कायाितवयन न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संयतर िय गरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 वमोन्जम कमिचारीहरुको कायि ष्टववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोन्जम िलष्टव प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कायािलयले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरीमा रु.8102771.31 
खचि लेखेको पाईयो । 

• संघीय मातमला िथा सामातय प्रशासन मतरालयको 2073।12।25 को पररपर अनसुार यस 
पातलकामा समाष्टहि भएका साष्टवकका गाँउ ष्टवकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो 
लगि ियार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीय िहहरुले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्यमा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनयम तनदेन्शका, कायिष्टवतध र मापदण्ड  
बनाउनपुनेमा यस पातलकाले हालसम्म 6 ऐन, 2तनयमावली, 9कायिष्टवतध 1 तनदेन्शका र  2 नम्सि 
समेि 20 काननु एवं कायिष्टवतध तनमािण गरी कायाितयनमा ल्याएको छ । 

• साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ मा एक करोड सम्मको लागि अनमुान 
भएको तनमािण कायि वा सो सम्बन्तध सेवा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायबाट गराउन सक्न े
र यसका लातग सम्बन्तधि काम र सेवाको प्रकृति पररमाण लाग्ने रकम उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राष्टह समदुायले व्योहोने वा बेहोनुिपने रकम र अतय आवश्यक कुराहरु खलुाइ साविजतनक 
तनकायले साविजतनक सचुना प्रकाशन गरर प्रस्िाव माग गनि वा त्यस्िो सतमति वा समदुाय आंफैले 
प्रस्िाव वा तनवेदन पेश गनि सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अनसुार गरेको पाइएन । 

• स्थातनय सरकार संचालन ऐ,न, २०७४ को दफा ११ मा गाउँपातलका क्षेरमा स्थल जल वाय ुिथा 
ध्वतन प्रदरु्ण तनयतरण गरी वािावरण संरक्षण गने कायिमा सहयोग गने गराउने कििव्य िोकेको 
छ।गाउँपातलकाले यो बर्ि वािावरण संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन योजना िजुिमा गरेको छैन। 

• साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम ९७ उपतनयम ११ मा तनमािण कायि सम्पन्न गरेपतछ 
साविजतनक तनकायलाई प्राि भएको भौतिक संरचनाहरुको ष्टववरण खलुाई अतभलेख राख्नपुने व्यवस्था 
भएकोमा पातलकाले यस वर्ि संचालन गरेको योजना तनमािण कायिको लगि राखेिा पतन ष्टवगि 
वर्िदेखी भएको कायिको लगि अद्यावतधक गरेको देन्खएन । 

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ वमोन्जम स्थातनय िहले भ ु जोन्खम 
संवेदनन्शलिाका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्वन्तध मापदण्ड िोक्नपुने र त्यस्िो मापदण्डको 
अतधनमा रही िोकेको क्षेरमा मार भवन तनमािण गनि स्वीकृिी ददन सक्ने व्यवस्था छ।यस 
नगरपातलकाले जग्गाको उपयोग सम्वतधी मापदण्ड वनाई लाग ुगरेको देन्खएन। 

    िसथि पातलकाले आतिररक तनयतरण प्रणालीलाई िोष्टकए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वसनीय बनाइ 
सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्यान ददनपुने देन्खतछ ।  

4.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीय िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय िहले 
आतथिक कारोबारको तनयतमििा, तमिव्यष्टयिा, कायिदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्येक चौमातसक 
समाि भएको एक मष्टहना तभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख छ । यस स्थानीय िहमा 
आतिररक लेखापरीक्षक तनयकु्त नभएकाले २०७६।७७ को आतथिक कारोबारको आतिररक लेखापरीक्षण 
अन्तिम चौमासीकमा मार भएको पाइयो । काननुमा िोष्टकए बमोन्जम आतथिक कारोबारको आतिररक 
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लेखापरीक्षण गराई आतिररक तनयतरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफि  ध्यान ददनपुदिछ । 
 पदातधकारी सषु्टवधा  
5.  एउटामार सषु्टवधा पाउन े – बागमिी प्रदेश अतिगिि स्थानीय िहका पदातधकारी िथा सदस्यले पाउने 

सषु्टवधाका सम्वतधमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ (पष्टहलो संशोधन समेि) को दफा ८ अनसुार 
सरकारी कोर्बाट तनवृत्तभरण पाएको व्यन्क्त पदातधकारीमा तनवािन्चि वा मनोनयन भएमा तनवृत्तभरण वा 
यस ऐन बमोन्जमको मातसक सषु्टवधा मध्ये एउटा मार पाउने व्यवस्था छ । िर गाउँपातलकाले 
तनवृतिभरण पाईरहेको तनम्नानसुारका पदातधकारीहरुलाई रु.90000.0 खचि लेखेको छ । साथै 
पदातधकारीहरुबाट यस प्रकारको सषु्टवधा तलए नतलएको स्वघोर्णा समेि संलग्न गरेको पाईएन । 

 

 क्र.सं पदातधकारीको नाम पद भकु्तानी रकम अश्वीन सम्मको 
1 सोतभलाल चौिारे वडा अध्यक्ष 54000 

2 होमनाथ पाण्डे वडा सदस्य 18000.0 

4 ष्टवष्ण ुप्रसाद पाण्डे वडा सदस्य 18000.0 

 जम्मा  90000.0  

 

6.  सेवा प्रवाहाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाउँपातलका िथा वडा 
कायािलयको काम, कििव्य र अतधकारको व्यवस्था छ।नगरपातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार यस वर्ि 
जतम र मतृ्य ुदिाि 1287,नािा प्रमान्णि 372, घरवाटो तसफाररस 317, नागररकिा तसफाररस 518, 
बसाइ सराइ  118 अतय 4036 वटा दिाि गरेको पाइयो।अतयमा 4036 वटा देखाइएकोमा अतय 
कुन ++ – कुनमा हो भनी यष्टकन हनु सकेन।पातलकाले पन्िकरण दिाि िथा तसफाररस सम्वतधमा अतभलेख 
राखेको छैन।पातलकाले ऐन वमोन्जम सोको अतभलेख व्यवन्स्थि गनुिपदिछ। 

 

7.  नक्सा पास र मलु्याङकनाः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ को १ अनसुार 
कसैलेपतन गाउँपातलका वा नगरपातलकाबाट नक्सा पास नगराई भवन तनमािण गनि नहनुे व्यवस्था छ 
।िोकेबमोन्जम संरचना तनमािण गनुिपवुि गाउँपातलकाबाट त्यसको नक्सा पास गने व्यवस्थालाई प्रभावकारी 
कायाितवयन र मलु्याङकन प्रणालीलाई यथाथिपरक बनाउनपुदिछ ।घर जग्गा मलु्याङकन गने बैज्ञातनक 
प्रणालीको अवलम्वन गरी पक्का ढलान पक्का जस्िापािाको प्रति वगिष्टफट कति लागि पदिछ सो यष्टकन 
गररन ुपदिछ ।मालपोि कायािलयमा तलखि पाररिको लागी पठाइएको मलु्याङकन प्रतिवेदन यथाथिपरक 
नभै अनमुानको भरमा लेख्न ेगरेको पाइएकोले सोमा सधुार हनुपुदिछ । 

 

8.  धेरै सखयामा तनमािण कामाः गाउँपातलकाले यस वर्ाि गाउँपातलका पुनँ्जगि खचि न्शर्िक िफि  तनम्नानसुारका 
241 टुक्रामा तनमािण काम गराएको पाइयो ।गाउँसभा बाट योजना छनोट गरी रकम ष्टवतनयोजन गदाि 
लाभग्राहीहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्तवि हनुेगरी योजनाको लागी प्रयाि रुपमा बजेट ष्टवतनयोजन हनु ुपनेमा 
सो नगरी धेरै संखयामा ष्टविरण मनु्ख तनमािण काम नगराई प्रयाि प्रतिफल प्राि नहनुे गरी साना साना 
योजनामा बजेट छुट्याई काम गरेको पाइएकाले प्रभावकारी ह 'ने गरी बजेट ष्टवनीयोजन गनुि पने देन्खतछ 
।  

 

 क्र.सं. ष्टववरण योजना संखया रकम 

1 रु.1 लाख भतदा कमका योजना 69 6900000.0 

2 रु.1 लाख देन्ख रु.5 लाख सम्मका योजना 123 32320000 

3 रु.5 लाख देन्ख रु.10 लाख सम्मका योजना 17 15100000 

4 रु.10 लाख देन्ख रु.50 लाख सम्मका योजना 25 52900000 

5 रु.50 लाख देन्ख मातथका योजना 7 218719000.0 

 

 

9.  सवारी साधन खररद –अथि मतरालयको स्थानीय िहमा बजेट िजुिमा कायाितवयन आतथिक व्यवस्थापन  
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िथा सम्पिी हस्िातिरण सम्बतधी तनदेन्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकार बाट 
उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि साधन बाट कायािलयको तनयतमि प्रयोजनको लातग सवारी साधन 
खररद गनि नपाईने व्यवस्था छ।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार पातलकाले 3 थान दईु 
पांग्र ेर सवारर साधन अतिरीक राजश्व बाँड फाँड न्शर्ािकबाट रु.678494.0, िथा 3 थान चार पांग्र े
सवारी साधन खररद मा रु.8284878.0 समेि रु.8963372.0 खचि गरेका छन।् 

10.  राजस्वको अतभलेख -स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा स्थानीय िहले आफ्नो 
कारोवारको लेखा महालेखा तनयतरक कायािलयको तसफाररसमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भए 
बमोन्जमको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । कायािलयले यस वर्ि राजस्व आम्दानीिफि  म.ले.प.फा.नं. 
१०८, १०८क र २३ का खािाहरू राखेको छैन । वडाहरूबाट राजस्व प्राि गनि प्रयोग गररएका 
रतसदहरू एउटा वडाको मार नभई एकै रतसदमा २।३ वडाको आम्दानी प्राि भएको पाइयो । कुन 
वडाबाट कति राजस्व प्राि भएको हो भन्न सष्टकने अवस्था रहेन ।अिाः पातलकाले वडा अनसुार छुट्टाछुटै्ट 
रतसद आवश्यकिा अनसुार उपलब्ध गराउन ुपदिछ र प्राि आम्दानी रुज ुगरी ऐनको व्यवस्था अनसुार 
म.ले.प.फा.नं. १०८, १०८क र म.ले.प.फा.नं. २३ का नयाँ संशोतधि फारममा प्रष्टवि गरी राजस्व 
असलुी लेखा व्यवन्स्थि गनुिपदिछ । 

• पातलका आफैले संकलन गरेको राजस्व वाहेक वडा कायािलयवाट प्राि रकमको न्शर्िकगि 
ष्टववरण नराखेको कारण कुन न्शर्िकमा कति रकम प्राि भयो कुनै अतभलेख राखेको छैन ।  

यस कायािलयले उठाउन ेसबै प्रकारका राजश्वहरुको लगि अद्यावतधक गरर उठाउनपुनेमा उठाएको छैन 
। 

 

 योजना िजुिमा, बजेट िथा कायिक्रम   
11.  बजेट पेश, पाररि र अन्खियारी - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय िहले 

आगामी आतथिक वर्िको राजश्व र व्ययको अनमुान कायिपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर 
पेश गने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्यवस्था छ 
। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीय िहका प्रमखुले प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खियारी प्रदान गनुिपने व्यवस्था छ । यस स्थानीय िहमा 
उपाध्यक्ष श्री साष्टवरा कोइरालाले २०७६।3।10 गिे रु.41 करोड 8 लाख 97 हजारको बजेट 
सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।3।13 मा पाररि भएको छ । यसैगरी स्थानीय िहका प्रमखुले 
२०७६।3।14  मा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खियारी प्रदान गरेको देन्खतछ 
। 

 

12.  अबण्डा बजेट – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्जम स्थानीय आतथिक अवस्था समेिको 
आधारमा बजेट िथा कायिक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार ियार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा 
तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनमुान पेस गनुिपने व्यवस्था छ । यस स्थानीय 
िहले यो बर्ि रु.1 करोड 46 लाख अबण्डा राखेको छ । उक्त  अबण्डा रकम कायिपातलकाको फरक 
तमतिको तनणियबाट चालिुफि   पुँजीगि शीर्िकमा खचि गरेको छ । बजेट अबण्डमा राखी कायिपातलकाको 
तनणियबाट खचि गने प्रष्टक्रयामा तनयतरण गनुिपदिछ । 

 

13.  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २३ बमोन्जम स्वीकृि 
भएको कायिक्रममा तनयम २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक 
कायिलक्ष्य िथा कयिक्रम बमोन्जम कायिसम्पादन सम्पन्न गरी कयिक्रम कायाितवयन गनुिपने व्यवस्था छ । 
कायािलयले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनसुार चौमातसक पनु्जगि खचिको न्स्थति देहाय बमोन्जम छ । 
वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनयममा भएको व्यवस्था 
अनरुुप आर्ाढमा खचि गने पररपाटीमा तनयतरण गनुिपदिछ । 

 

 तस.नं. पूजँीगि खचि कुल खचि चौमातसक खचि (रु.हजारमा) आर्ाढ मष्टहनाको  
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शीर्िक प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो चौमातसक िेसोचौमातसक 
मार खचि 

1 गाउँपातलका 
पुनँ्जगि 

127251189 2261832 20506143 104483214 87428870 

2 ससिि 
पुनँ्जगि 

14732973 0 0 14732973 13032973 

3 प्रदेश 
सरकार बाट 
हस्िातिररि 
पुनँ्जगि 

4385769 0 0 4385769 4385769 

 कूल खचि: 146369931 2261832 20506143 123601956 104847612 

 खचि प्रतिशि  1.55 14.01 84.44 71.63  
14.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीय िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा 

समानपुातिक बजेट ष्टवतनयोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ । यस पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि 
बजेट र खचिको न्स्थति देहायअनसुार रहेको देन्खतछ । 

 

 मखुय क्षरे वाष्टर्िक वजेट खचि रकम कुल खचि मध्ये 
प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास 35779102 22564782 5.56 

सामान्जक के्षर  237856000 205737267 50.70 

पूवािधार ष्टवकास के्षर 158868822 81685104.04 20.13 

ष्टवत्तीय व्यवस्थापन र सशुासन 877000 634570 0.16 

कायि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 117273000 95093058.8 23.45 

जम्मा 550653924 405714781.84 100 

 

 

15.  खचि तबश्लरे्णाः पातलकाले यसबर्ि कुल आन्तिरक आयबाट रु.५८८६२४१ राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट  रु.४१८५९१७८९ समेि रु.४२४४७८०३० आम्दानी भएकोमा चालिुफि  
रु.२५९३४४८५१ र पूनँ्जगि िफि  रु.१४६३६९९३१ र तबन्त्तय ब्यबस्था िफि  रु.० समेि 
रु.४०५७१४७८२ खचि भएको छ । खचि मध्ये आतिररक आयको ष्टहस्सा ६८.९८ प्रतिशि रहेको छ 
। यसबर्ि पदातधकारी सतुबधामा रु.६५००००० खचि भएको छ जनु आतिररक आयको ११२ प्रतिशि 
रहेको छ । पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६१ प्रतिशि चाल ु
र ३४ प्रतिशिमार पूनँ्जगि तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ । यसबाट पातलकाहरुले तबकास तनमािण 
प्रयोजनमा तयनु खचि गरेको प्रशासतनक प्रयोजनमा बष्टढ खचि भएको देन्खतछ । प्रशासतनक खचि तनयतरण 
गदै प्राि अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रयोजनमा पररचालन 
गररनपुदिछ । 

 

 संगठन िथा कमिचारी ब्यवस्थापन  
16.  कमिचारी करार– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय िहले आफ्नो अतधकार 

क्षेर र कायि बोझको ष्टवश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको 
लातग िथा सेवा करारबाट तलईन ेकमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुि पने र अस्थायी दरबतदी सजृना गनि नसष्टकने 
व्यवस्था छ। िरपातलकाले कम्यटुर अपरेटर, सहायक कम्प्यटुर अपरेटर, सव इन्तजतनयर, अतमन, नगर 
प्रहरी, कायािलय सहयोगी, हलकुा सवारी चालकपदमा 31 जना कमिचारीहरु करारमा राखी 
रु.6455855.0 खचि लेखेको छ।  

 

17.  कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोन्जम स्थानीय  
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सेवा गठन, संचालन व्यवस्थापन, सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्बन्तध आधारभूि तसर्द्ाति र मापदण्ड संघीय 
काननु बमोन्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोन्जम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन िथा व्यवस्थापन सेवाको 
शिि िथा सतुबधा सम्बन्तध अतय व्यवस्था स्थानीय िहले बनाएको काननु बमोन्जम हनुे व्यवस्था छ । 
गाउँसभाको तनणिय बमोन्जम यो बर्ि रु.432000। प्रोत्साहन भत्ता खचि गरेको छ । 

18.  तयायीक सतमति – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर 
िथा तयाय सम्पादन प्रष्टक्रयाको व्यवस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्ये मेलतमलाप प्रकृतिका 
आधारमा ष्टववाद दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा 
प्राि ष्टववरण अनसुार गिबर्ि फछ्र्यौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी 2 र यो बर्ि थप 
भएको 4 गरी कुल 6 ष्टववाद दिाि भएकोमा 2 वटा मार फछ्र्यौट भई 4 बाँकी देन्खतछ । तयाय 
सम्पादन प्रष्टक्रयालाई ऐनले िोकेको म्यादतभर फछ्र्यौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

19.  वैदेन्शक भ्रमण—  गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवय सतमतिका सदस्यले पाउने सषु्टवधा सम्बतधमा 
व्यवस्था गनि बनेको ऐन संसोधन 2077 को दफा 9 को अनसुचुी क (12) मा उल्लेन्खि दरमा 
ष्टवदेश भ्रमणको दैतनक भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था भएिा पतन पदातधकारी वा कमिचारीले ष्टवदेश भ्रमण 
गनुिपदाि नेपाल सरकार मन्तरपररर्दले तनणिय गनुिपदिछ । यस पातलकाका देहाएका पदातधकारी िथा 
कमिचारीहरुको बैदेन्शक भ्रमणमा रु.595800.0 खचि भएको तनयम सम्वि नदेन्खएको रु. 
 

तस.नं. बैदेन्शक भ्रमणमा जानेको पद र नाम भ्रमण गरेको देश भकु्तानी रकम 

१ शोतभलाल चौिारे अध्यक्ष वडा नं १ बंगलादेश 
 

२ नर बहादरु राना वडा अध्यक्ष वडा नं २ बंगलादेश 
 

३ राम बहादरु आले वडा अध्यक्ष वडा नं ३ बंगलादेश 
 

४ चक्रपाणी पाण्डे वडा अध्यक्ष वडा नं ४ बंगलादेश 
 

५ लोकदार थापा वडा अध्यक्ष वडा नं ५ बंगलादेश 
 

६ तललाबल्भ अतधकारी अध्यक्ष वडा नं ६ बंगलादेश 
 

७ मनु्क्त प्रसाद भट्टराई अध्यक्ष वडा नं ७ बंगलादेश 
 

 जम्मा  ५९५८०० 

यसरी वैदेन्शक भ्रमाणमा खटाउँदा तनयम उन्ल्लन्खि व्यवस्थाअनसुार नेपाल सरकारको स्वीकृि तलईएको 
देन्खएन । 

 
 
 
 
595800 

20.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्ययको बजेट 
अनमुान आतिररक आयको पररतधतभर रही औन्चत्यिाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्यवस्था छ । 
यस स्थानीय िहले यो वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधिफि  मार रु.2840304.0 खचि गरेको छ ।यस्िो 
खचिमा तमिव्यष्टयिा कायम गनुि पदिछ । 

 

21.  आतथिक सहायिा – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय िहको रकमबाट आतथिक सहायिा, 
चतदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्यवस्था रहेको देन्खंदैन । यस स्थानीय िहले 
ष्टवरामी और्धी, प्रकोप व्यवस्थापन प्रयोजनको लातग रु.700000.0 आतथिक सहायिा ष्टविरण गरेको 
पाइयो । यस्िो खचिमा तमिव्यष्टयिा कायम गनुि पदिछ । 

 

22.  अनदुान ष्टफिाि – संघीय एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कायिष्टवतध बमोन्जम िी तनकायबाट स्थानीय 
िहमा प्राि हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वर्िभरी खचि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्तधि 
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तनकायमा ष्टफिाि गनुिपने व्यवस्था रहेको छ । प्राि ष्टववरण (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार 
२०७७ असार मसातिमा देहायबमोन्जमको अनदुान खचि नभई बाँकी रहेकोमा ष्टफिाि गरेको पाइएन । 
खचि नभई बाँकी रहेको ष्टवर्ेश अनदुानको रु.1265455.27 सम्बन्तधि तनकायमा ष्टफिाि गनुिपनेमा 
प्रदेश सरकार ष्टवर्ेश अनदुान िफि को जोतगडाँडा कट्टी दतलि बस्िी ष्टवकास योजनाको तलग 
रु.5000000.0 बजेट अएकोमा रु.4517343। खचि बाँकी कामको म्याद 2077/10/मसाति 
सम्म थप भएकोले बाँकी रु.482657.0 ष्टफिाि नगररएको कायािलयको भनाइ छ ।   

23.  अनतु्पादकखचि– साबिजतनक श्रोिको उपयोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचि गनुिपनेमा 
यस पातलकाले देहाय बमोन्जमका अनतु्पादक प्रयोजनमा रु.2783149.0खचिगरेको देन्खतछ। 

तस.नं. भकु्तानी पाउन ेसंस्थाको नाम प्रयोजन रकम 

1 कुलराज भट्टराई तिज ष्टवरे्श कायिक्रम वडा 
नं 5,6 

80000 

2 यशोधा तयौपान े तिज तगि प्रतियोतगिा वडा 
नं.4 

40000.0 

3 अलमदेवी मष्टहला समदुाय तिज तगि प्रतियोतगिा वडा 
नं.2 

40000 

4 केशवराज कोइराला अध्यक्ष कप खेलकुद ियारी 
वडा नं. 1 

100000.0 

5 भतगरथ अतधकारी अध्यक्ष कप खेलकुद 
संचालन 

2523149 

 जम्मा  2783149.0 

यस्िो खचिमा तमिव्यष्टयिा कायम गनुि पदिछ । 

 

24.  कर िथा शलु्क असलुी – स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृि सम्पन्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्यवसाय कर र वहाल ष्टवरौटी शलु्क 
उठाउने व्यवस्था रहेको छ । िी आय शीर्िकमा आय अनमुान र असलुी न्स्थति तनम्नानसुार रहेको 
देन्खतछ । 

 

 आय शीर्िक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पन्त्त कर र 
घरजग्गा कर 

3000000 1104524.51 36.82 

जलस्रोिको रोयल्टी 44443656 44443656 100 

 

 

 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्यवन्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्याएको अवस्थामा मार 
कर एवं शलु्क बझुी पररपाटी रहेकोले उन्ल्लन्खि असलुी यथाथि मान्न सक्ने अवस्था देन्खएन ।िसथि 
आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दायारामा ल्याउन ुपदिछ । 

 

 गाउँपातलका चालाुः  
25.  बढी भकु्तानीाः ५१-०७६/०७/०६ बाट मसलतद िथा कायािलय सामाग्री खररद गदाि अतधकारी 

कम्प्यटुर ष्टप्रतटसि एण्ड एडभटािइन्जङ कम्पनीलाई तबल रकम रु.४२६७८६ भकु्तानी गनुिपनेमा रु. 
४२७७८६  भकु्तानी गरेकोले बढी भकु्तानी रकम असलु गनुिपने रु. 

१००० 

26.  भकु्तानीमा कर–  आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा बहालकर कट्टा गनुिपने 
व्यवस्था छ । पातलकाले देहायका भकु्तानीमा तनयमानसुार लाग्ने कर कट्टी गरेको छै्रन । िसथि उक्त 
कर असलु हनुपुने रु. 
 

गोभौनं./तमति ष्टववरण भकु्तानी रकम करको दर कर रकम 

 
 

4150 
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21-076/6/10 साक्षरिा िथा न्शक्षा ददवस 
कायिक्रमा साउण्ड तसस्टम र 
टेतट भाडामा तलएको   

25000 10% 2500.0 

52-076/7/6 न्चयापान िथा शभुकामना 
आदानप्रदान कायिक्रममा  
साउण्ड तसस्टम र टेतट 
भाडामा तलएको   

16500 10% 1650.0 

 जम्मा   4150.0  
 ससिि चाल ु  
27.  दोहोरो खचि भकु्तानीाः भ्रमण खचि तनयमावली, 2064 को दफा 18 मा भ्रमणमा खष्टटने पदातधकारी वा 

कमिचारीले भ्रमण समाि भएपतछ तनयमानसुार पाउने दैतनक भत्ता िथा भ्रमण खचिको बील भरी भ्रमण 
प्रतिवेदन साथ अवश्यक वील भपािइ सन्म्बतधि कायािलयमा पेश गनुि पनेछ भन्ने व्यवस्था अनसुार 
तनम्नानसुारका कमिचारीहरुले भ्रमण तबल पेश गरे पतन एकै स्थानमा कायािलय प्रयोजनमा जाँदा दैतनक 
भ्रमण भत्ता तबलमा यािायाि खचि तलएपछी पतन पनु यािायािको लागी गाडी भाडामा तलएको भतन 
भकु्तानी तलएको पाइएकाले यािायाि वापि तलएको बढी भकु्तानी असलुगरी संघीय संचीि कोर्मा 
दान्खला गनुि पने देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
20250 

 भौ.तमिी कमिचारीको नाम गएको स्थान भ्रमण 
भत्ता 

भ्रमण ष्टवलमा 
यािायाि खचि 

गाडीभाडा कर 
पछी 

बढी 
भकु्तानी 

21-
076/8/
9 

राजेश पाण्डे 
(076/7/14-17 
सम्म) 

पोखरा 6300 1100 6750 6750 

 076/10/19-24 
 7400 1100 6750 6750 

41-
076/1
1/6 

076/8/23-8/26  5000 1100 6750 6750 

 जम्मा     20250  

 

  
28.  और्धी खररद – साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५ को उपतनयम १(क) मा तबस 

लाख रुपैयाँसम्मको और्तधजतय मालसामान उत्पादकले राष्टिय स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको तबक्री मूल्यमा सोझै खररद गनि सष्टकने व्यवस्था छ । िर स्थानीय िहहरुले उक्त प्रष्टक्रया 
वेगर रु.1650083.0 का और्तध सोझै खररद गरेको छ । यस सम्बतधी देन्खएको व्यहोराहरु 
तनम्नानसुार छन ्। 

 

 खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्टिय 
परपतरकामा प्रकाशन समेि भएको नदेन्खएको, 

 

 आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटफइड हनुपुने और्तधको उत्पादन तमति, ब्याच नं र म्याद समाि 
तमति उल्लेख गरी सम्बन्तधि ष्टवर्य ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध तबक्रीको 
लातग होइन खलुाएको प्रमाण समावेश नभएको, 

 

 आपूतिि भएका और्धी एंवम सन्जिकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्याद सम्बतधमा यष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

 और्तधको न्जतसी ष्टकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्जल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खलु्ने 
गरी व्यवन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्न ेनगरेको, 

 

 आतिरीक आय िफि   
29.  आतिरीक आयको ठेक्का लगाउँन ुपूवि गाउँपातलकाले IEE गराई न्जल्ला समतवय सतमिीबाट न्स्वकृति तलइ 

सो  IEE मा उल्लेखीि परीमाणका नदी जतय पदाथि तनकाल्न पाउने व्यवस्था भएिा पतन गाउँपातलकाले सो 
ररपोट लेखापरीक्षणको क्रममा उपब्ध गराउन नसकेकाले सही ष्टकतसमले नदद जतय पदाथिको उत्खनन भएको 
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छ भन्न सष्टकएन । गाउँपातलकाले सो आयको सचुना तनकाल्दा एकमिु रकम बझुाउनेलाई 10% छुट ददने 
व्यवस्था गरी सचुना तनकालेको पाइयो । तनमािण व्यवसायीहरुले सो सचुनको फाइदा तलई ठेक्का हाल्दा 
तमलेर हाल्ने र तयूनिम भतदा थोरै रकम फरक पारी ठेक्का सदर गराउने र त्यसमा पतन एकमषु्ठ रकम 
बझुाइ 10% छुट तलई तयनुिम कबोल भतदा कम रकममा ठेक्का सामार गरेको पाइयो । अिाः ठेक्काको 
सूचनामा 10% छुटको ष्टवर्ायलाई ध्यानददई सूचना प्रकाशन गनुिपने देन्खतछ ।  

30.  अगेली घाट नाकााः गाउँपातलकाले यो वर्ि ढंुगा तगटी वालवुाको तनकासी गनिका लातग अगेली घाट 
न्शशाखोला नाका खण्डको तमति २०७6।6।२1 मा सचुना प्रकाशन गरेकोमा न्जि कतस्रक्सनले 
रु.683650 म.ुअ.कर सष्टहि कबोलगरी सम्झौिा गरेकोमा तनजले तमति 2076/6/28 मा 
रु.381150.0 बझुाएको तथयो। बाँकी रु.302500.0 हाल सम्म गाउँपातलका खािामा नबझुाएकाले सो 
रकमको 10% ले हनु आउने व्याज समेि रु.332750.0 गाउँपातलका खािामा दान्खला गनुि पने रु. 

 
 
 
 
332750 

31.  गाउँपातलकाले यस वर्ि अतिरीक अयिफि  5 वटा नाकामा ठेक्का लगाई रु.2106501.0 म.ुअ.कर बाहेक 
अम्दानी गरेको छ भने ठेक्का नलागेका 9 वटा नाका ठेक्का नलागे पछी व्यक्तीहरुसँग सम्झौिा गरी 
रु.1587924.00 अतिररक आय संकलन गरेको छ । प्रतिस्पधािमा लतग बढावढमा आय ठेक्का लगाई 
बढी अम्दानी गने िफि  पातलकाले पहल गनुिपने देन्खतछ ।  

 

32.  म.ुअ.कर भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ बमोन्जम उपभोक्ता सतमतिले 
गरेको खचिको से्रस्िा, ष्टवलभपािई स्थानीय तनकायले जाँचगरी प्रतिवेदन तलने व्यवस्था छ । यो बर्ि 
उपभोक्ता सतमतिलाई खररद मूल्यमा मूल्य अतभबषृ्टर्द् कर सष्टहि रकम भकु्तानी ददनेगरी लागि अनमुान 
गरी सोष्टह बमोन्जम कायिसम्पन्न भई भकु्तानी ददएकोमा ष्टवलमा समावेश भएको भतदा वढी भकु्तानी भएको 
मलु्य अतभबषृ्टर्द् कर असूल गरी संन्चि कोर् दान्खला गनुिपने रु... 

 
 
 
 
60375 

 क्र सं कायिक्रम कामको ष्टववरण उ.स भकु्तानी रकम उ.स भ.ु 
म.ुक.कर 
समेि 
भकु्तानी 

ष्टवलमा समावेश 
म.ुअ.कर समेि 
गनुि पने भकु्तानी 

बढी 
भकु्तानी 
म.ुअ.कर 

1 सूयि ज्योति आ.ष्टव भौिीक पूवािधार 
(तसमेतटमा) 

679000 17808
8 

118200 6890 

2 डण्डीमा 69486 60800 1000 
5 ससिि पुनँ्जगि कृष्टर् बजार िथा 

संकलन केतर 
तनमािण (तसमेतटमा) 

2425000 

48477
0 

312000 19876
.0 

6 डण्डीमा 38273
2 

318607 7377 

7 इट्टा 52488
8 

428764 11058 

8 सजृना आ.वी कम्पाउण्ड वाल 
तनमािण (तसमेतटमा) 

291000 18387 20510 774.0 

9 इट्टा  30192 25588 
10 जेष्ठ नागरीक ददवा 

सेवा केतर 
तनमािण कायि 
(तसमेतटमा) 

899970 11227
7 

83490 3311 

  डण्डीमा  14526
0 

116208 3342 

  इट्टा  17913
8 

120492 6747 

  जम्मा    60375  

 

33.  स्थानीय िह खेल ग्राम तनमािण कायि स्थानीय िह खेलग्राम तनमािण उपभोक्ता सतमिीसँग तमिी 
2077/2/16 मा  तमिी 2077/3/15 मा सम्पन्न गने गरी 32 ददन अवतध रहने गरी सम्झौिा 
भएको छ । उपभोक्ता सतमिीले तब.एन. सप्लायसि तनम्न नम्बरका टेक्टरबाट 33 ददन सम्म माटो 
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ढुवानी गरी बढी भकु्तानी ददएको रकम म.ुअ.कर समेि रु.27120 सम्बतधीि तनमािण व्यवसायी सँग 
असलुगरी गाउँपातलका खािामा दान्खला गनुि पने रु.   

 
27120 

 ढुवानी गने साधनको नाम ढुवानी ददन सम्झौिा 
अवधीको ददन 

बढी ददन दर म.ुअ.कर समेि 
बढी भकु्तानी 

ल.ु2.ि-9977 टेक्टर 33 32 1 6000 6780 

ल.ु2.ि-9572 टेक्टर 33 32 1 6000 6780 

ल.ु2.ि-1520 टेक्टर 33 32 1 6000 6780 

ल.ु2.ि-5382 टेक्टर 33 32 1 6000 6780 

जम्मा     27120.0  

 

34.  चण्डी खेल मैदान गाउँपातलका 1 लागि अनमुान रु.2435801.9 मा उपभोक्ता सतमिीको योगदान 
486689.75 र गाउँपातलकाले रु.1899044। भकु्तानी गरी जम्मा रु.2385734.06 को कायि 
सम्पन्न गरेको छ । Earth work excavation for Ground excavation work को मेसीन प्रयोगको न्जल्ला 
दररेट रु.101.7 राखी कायि गराएको छ िर Back filling work 2090.88 मातनसर्द्ारा गराएको दर 
रु.200 का दरले रु.418176.0 खचि लेखेको छ । Back filling work को दर 1/4th of earth 

work excavation रु. 25.43 का दरले रु. 53171। भकु्तानी ददन ुपनेमा मातनसले गने दर रान्ख 
बढी भकु्तानी ददएको रु.365005. मा जनश्रमदानको अंश रु.73001.0 घटाई रु.292004.0 
उपभोक्ता सतमिीसँग असलु गरी गाउँपातलका खािामा जम्मा गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

292004 
 प्रदेश सरकारबाट हस्िातिरीि कायिक्रम  
35.  जोतगडाँडा दतलि बस्िी ष्टवकास कायिक्रममा स्वन्स्िक इतटरनेशनल रेड एण्ड कतस्रक्सन कम्पनी प्रा.ली 

ले रु.3462260.07 (म.ुअ.कर समेि) मा सम्पन्न गने गरी तमति 2076/10/6 मा सम्झौिा गरी 
भौ 2-077/3/31 बाट रु.2177172.44 को प्रथम रतनङ ष्टवल भकु्तानी लगेको देन्खतछ । यस 
कायिक्रममा 7 वट सोलार लाइट जडान, बाटो ढलान, शौचालय तनमािण इतडक्शन चलु्लो 40 ष्टविरण 
समावेश गरेको पाइयो । प्रथम रतनङ ष्टवलमा चलु्लो खरीद गरी भकु्तानी लगेको पाइए पतन ष्टविरण 
गरेको प्रमाण पाइएन । साथै दतलि तबकास कायिक्रममा इतडक्सन चलु्लो ष्टविरण जस्िा ष्टविरणमनु्ख 
काम भतदा भौतिक पूवािधार र ददघिकालीन टीकाउ खालका काममा ध्यान ददनपुने देन्खतछ ।  

 

36.  छाप दाप्चे सलुसलेु सडक तनमािण कायिका रु.61747683.45 (म.ुअ.कर सष्टहि) तमति 
2078/6/25 गिे सम्म सम्पन्न गने गरी तस.यम-तब एण्ड कतिक्सन संग सम्झौिा भएको छ । 
समपरुक बजेटबाट अएको योजनामा 50% खचि गाउँपातलकाबाट पतन खचि गनुि पने व्यवस्था छ ।भौ 
317-077/3/28 बाट  तस.यम-तब एण्ड कतिक्सनलाई  रु.12300000.0 पेश्की दददा संघबाट 
अएको समपरुक बजेटबाट रु.11400000.0 र गाउँपातलका बाट रु.900000.0 खचि लेखेको 
पाइयो । योजना संचालन गदाि 50% गाउँपातलकाले खचि गनुि पनेमा सो गरेको पाइएन । 

 

37.  डी.पी.आर िथा परामशि खचि – बजेट व्यवस्था भई कायाितवयन हनुे आयोजनाको मार गरुुयोजना 
डीपीआर लगायिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन ियार गनुि पदिछ । यस स्थानीय िहले यो बर्ि स्वीकृि 
बाष्टर्िक कायिक्रम अनसुार देहाय बमोन्जमको कायि परामशिदािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राि गरको छ । 

 

 कायि ष्टववरण परामशिदािा खचि रकम अध्ययनबाट तनधािरण 
भएको आयोजनाको 
लागि 

बास्टारी भपेन बगर खेल मैदान को 
तड.ष्टप.आर 

तभजन नेक्ट प्रा.तल 494714.0  

वेलकम गेट रानीमहल इन्तजतनयररङ 
कतसल्टेतट एण्ड ष्टवल्डसि प्रा.तल 

50000.0  

तसिागफुा हनमुान थानको तड.ष्टप.आर नेभी टेक्नोलोजी प्रा.तल 497200.0  
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गाउँपातलका प्रशासकीय भवनको 
गूरुयोजना 

स्केल आकीटेक्टस प्रा.तल. 887256.00  

जम्मा:  1929170  

 
38.  भतूम व्यवस्था सहकारी िथा गररबी तनवारण मतरालयको ससिि अनदुान   
38.1.  भतूम व्यवस्था सहकारी िथा गररबी तनवारण मतरालयबाट रु.10000000.0 प्राि भएको बजेट बाट 

गाउँपातलकाले ड्रागन फुड खेिीमा रु.4000000.0 र बाँकी रु.6000000.0 गाउँपातलकाले 
सहकारीमा आधाररि तसप ष्टवकास िातलम सञ्चालनका लातग 10 क्षेर छुट्याइएको पाइयो । तमति 
2077/2/20 मा प्रकासीि सचुना अनसुार 18 वटा सहकारीहरुले प्रपोजल पेश गरेकोमा 15 वटा 
सहकारीहरुले मलु्याङकनको आधार परुा गरेकोले उतनहरुले िातलम संचालन गरेका छन ्
।गाउँपातलकाले सहकारी बाट प्राि प्रपोजलमा उल्लेखीि बजेटलाईनै आधारमातन िातलम संचालन गरी 
भकु्तानी ददएको पाइयो । सहकारीहरुले पेश गरेको प्रपोजलको दर रेट लाई पनुाः मलु्याङकन गरी 
िातलम संचालन गदाि लाग्ने लागि तनधािरण गनुि पनेमा सो नगरेबाट िातलम संचालन गदाि लाग्ने 
बास्िष्टवक लागि भतदा बढी खचि भएको देन्खयो । िातलम संचालन गदाि देन्खएका व्यहोराहरु  

 

38.2.  कुमाल श्रतमक कृर्ी सहकारी संस्था चापाकोटले 21 जना सहभागीलाई हस्िकला िातलम संचालन गरी 
रु.464693.0 खचि लेखेको छ । सो िातलम संचालनका लागी सेरातमक्स व्हीलको मोटर 
रु.153567.0र माटो मछु्ने मेतसन रु.125000.0 गरी जम्मा रु.278567.0 को मेतसन खरीद 
गरेकोमा फोटोकपी ष्टवल पेस गरेको पाइएकाले सक्कल ष्टवल पेश गनुि पने रु. 

 
 
 
278567 

39.  टुक्रा पारी खरीदाः साविजतनक खररद ऐन 2063 को दफा ८(२) मा टुक्रा टुक्रा पारी खररद गनुि हदैुन 
भन्ने व्यवस्था भएिा पतन भतूम व्यवस्था सहकारी िथा गररबी तनवारण मतरालयबाट प्राि बजेटबाट 
गाउँपातलकाले जग्गा भाडामा तलई आफैलै ड्रागन फूड खेिी गरी रु.1920479.01 खचि लेखेकोमा 
तनम्नानसुारका तनमािणा कायि टुक्रा टुक्रा पारी खचि गरेको तनयम सम्वि नदेन्खएको रु. 

 
 
192047
9.01 

 क्र. 
स. 

भौ.तमिी कामको ष्टववरण सप्लायसिको नाम लागि अनमुान भकु्तानी 

1 174- 
077/3/31 

ड्रागन फूड खेिीका 
लागी खाल्टा खने्न र पनेु 
काम 

मकि री ष्टवल्डसि एण्ड 
कतटरक्सन प्रा.तल 

208448.4 195125.0 

2 

162- 
077/3/30 

ड्रायागन फु्रड बगैचा 
स्थापन  

   

3 ड्रायागन फु्रड ष्टपल्लर 
तनमािण कायि 

सरस्विी तनमाि सेवा 483273.4 474564.94 

4 ष्टपल्लर तनमािण तयू सतमर कतिक्सन 483189.4 479619.68 

5 शौचालय तनमािण लाल कतिक्सन 487054.9 483216.39 
6 अष्टफस घर तनमािण अफ्जल तनमािण सेवा 486223.2 483078.0 

  जम्मा  1939740.9 1920479.01  

 

40.  गाउँपातलकाले पूनँ्जगि संरचनामा रु.1920479.01 खचि गरेको छ भने ड्रगन फुड खरीदमा 
रु.750000.0 र रोप्नका लागी 11 जना संग जग्गा 10 वर्ि  भाडामा तलदा रु.196285.5 खचि 
गरेको पाइयो ।गाउँपातलकाले ड्रागन फुडका लागी जम्मा रु.2866764.51 खचि गरेको छ । 
गाउँपातलकामा आएको बजेट गाउँपातलका अफैले खचि गनुि भतदा कृर्कलाइ सकृय बनाई कृर्ी समूह, 
कृष्टर् सहकारी माफि ि खचि गरी उत्पादकत्व वढाउने िफि  ध्यान ददन ुपने देन्खतछ ।  

 

 ड्रागन फुडको स्थलगि तनरीक्षण गदाि बनेका ष्टपल्लर सवै सदपुयोगमा नभइ बाँकी रहेका, ष्टवरुवालाई 
येथेष्ठ गोडमेल र तसतचाइ नपगेुको पाइयो ।  
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 ससिि पूजँीगि संघ  
41.  खानेपानीको तडन्ष्वव्यसुन लाइनमा समेि कायािलयको योगदानाः साधारणियाखानेपानीको रातसतमसन 

लाईन कायािलयले र तडष्टिव्यसुन लाईन उपभोक्ता समहुको योगदान हनुपुने देन्खतछ । यस संवतधमा 
गण्डकी प्रदेश सरकारले ियार गरेको “उपभोक्ता सतमति गठन, पररचालन िथा व्यवस्थापन सम्वतधी 
कायिष्टवतध, २०७५”अनसुार खानेपानीको पाइपलाईन खन्ने कायि साधारणिया उपभोक्ताको रहने उल्लेख 
छ । कायािलयले ष्टकपट तछस्िी तलन्फ्टङ खानेपानी आयोजनाको कायि गनि न्जि कतस्रक्सनसँग 
रु.8669603.62 तमति 2077/3/25 सम्म सम्पन्न गने गरी सम्झौिा भएकोमा भौ 8-
077/3/31 बाट रु 7468573.43 भकु्तानी ददएको ददएकोमा (ष्टविरण तडष्टिव्यसुन) लाईनको खन्ने 
र पनेु कायिको लातग मार रु 260927.52 भकु्तानी भएको देन्खयो । ष्टविरण प्रणालीको काम 
उपभोक्ता समहुमाफि ि गराई खानेपानी योजनाहरुमा उपभोक्ताको अपनत्व वढाउनपुने देन्खतछ ।सम्झौिा 
भतदा रु.1201030.19 (13%) कम कायि बाँकी रहदा पतन गरेजिी कामको कायिसम्पन्न बनाएको 
पाइयो । 

 

 लघ ुिथा साना जलष्टवद्यिु, सौयि ऊजाि बायोग्यास, बायोमास,ऊजािको उत्पादनमलुक पररप्रयोग  
42.  टुक्रा पारी खरीदाः साविजतनक खररद ऐन 2063 को दफा ८(२) मा टुक्रा टुक्रा पारी खररद गनुि हदैुन 

भन्ने व्यवस्था भएिा पतन  लघ ुिथा साना जलष्टवद्यिु, सौयि ऊजाि बायोग्यास, बायोमास, ऊजािको उत्पादन 
मलुक पररप्रयोग कायिक्रम अतिगिि गाउँपातलकाका ष्टवतभन्न वडामा सोलार जडान गदाि काम टुक्रा पारी 
फरक फरक सप्लायसि बाट खरीद गरी खचि लेखेको तनयम सम्वि नदेन्खएको रु. 

 
 
1158767 

 क्र.स. कामको ष्टववरण सप्लायसिको नाम लागि 
अनमुान 

भकु्तानी 

1 वडा नं.5 नयाँ तमल र वडा 
कायािलय नन्जक 4 वटा बत्ती 
जडान 

तसस्टम्स एण्ड इनजी 
प्रा.तल 

466940 421226.0 

2 वडा नं. 5 र वडा नं. 6 का 
ष्टवतभन्न ठाउँमा  4 वटा बत्ती 
जडान 

Sunbridge solar 

Nepal Private 

Limited  

466940.0 421452.0 

3 वडा नं. 4 मा Street Light 

जडान 
Aqua Fresh Nepal 

and Solar Pvt. Ltd.  
350205.0 316089.0 

 जम्मा  1284085 1158767.0 
 

 

43.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रयोग — साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७ को तनयम उपतनयम  
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(९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायबाट सञ्चातलि हनुे तनमािण कायिमा डोजर, एक्साभेटर, 
लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रयोग गनि नतमल्ने व्यवस्था छ । सो तनयमावलीको 
प्रतिबतधात्मक वाक्यांशमा लागि अनमुान ियार गदािको समयमा हेभी मेन्शन प्रयोग गनुिपने जष्टटल 
प्रकृतिको कायि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररशमा साविजतनक 
तनकायबाट सहमति तलई त्यस्िा मेन्शन प्रयोग गनि सष्टकने उल्लेख छ । पातलका अतिगिि सञ्चातलि 
अतधकांश सडक तनमािण िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बन्तधि योजनाका उपभोक्ता सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर 
लगायिका हेभी मेन्शन प्रयोग गने गरेको पाइए िापतन तनयमावलीको व्यवस्था बमोन्जम सम्बन्तधि 
प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई गाउँ कायिपातलकाको कायािलयबाट सहमति तलएको पाइएन । यसका केही 
उदाहरणहरु यसप्रकार रहेका छन : 

 गोभौनं./तमति उपभोक्ता सतमतिको 
नाम 

कामको ष्टववरण भकु्तानी रकम प्रयोग गरेको 
हेभी उपकरण 

हेभी उपकरणमा 
भएको खचि 

36-
076/9/23 

इन्म्शल वारीचौर हुँदै 
वैघा मोटरबाटो 
सरसफाई उ.स. वडा 
नं. 3 

ग्रामीण सडक 
ममिि िथा 
सरसफाई 

902100 जे.सी.बी. 106418.0 

160-
077/3/2 

औलेपानी देन्ख 
कालीमाटी बगर 
जोड्ने वाटो तनमािण 
उ.स. वडा 1 

ग्रामीण सडक 
ममिि िथा 
सरसफाई 

322955 जे.सी.बी 292035.0 

204-
077/3/17 

खेलमैदान तनमािण 
उ.स. वडा नं. 3 

खेलमैदान 
तनमािण 

485000 जे.सी.बी 265437.0 

276-
077/3/24 

बेल्टारी ठूलोबगर 
मोटरबाटो उ.स. 

मोटरबाटो 
तनमािण 

1190048 जे.सी.बी 1190048.0 

284-
077/3/25 

तछस्िी भगृिुमेुश्वर 
सडक योजना उ.स. 
वडा नं. 1 

सडक तनमािण 500000 जे.सी.बी 500000.0 

339-
077/3/29 

बारीचौर छामटुङ 
ग्रातमण सडक उ.स. 
वडा नं. 3 

सडक तनमािण 175236 एक्साभेटर 175236.0 

 स्थातनय िह खेल 
ग्राम तनमािण उ.स 

खेल मैदान 
तनमािण 

4322539.9
1 

डोजर  2503464.0 

 जम्मा    2529174 

तनयमाबलीको ब्यबस्था अनरुुप कायि गराउनपुदिछ । 

 

44.  उपभोक्ता सतमतिलाई बढी भकु्तानीाः तलला तनमािण सेवालाई कोटेशन माफि ि आपँचौर औलेपानी 
न्चउरीबोट मोटरबाटो वडा नं. १ हष्टटयाफेदी तनमािण कायि गराएकोमा रु. 464984.31 को मार 
कायिसम्पन्न भएकोमा रु. 467617 बराबरको भकु्तानी ददइएकाले बढी भकु्तानी रु 2632.69 अशलु 
गरी स्थानीय संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु.. 

 
 
 
2632.69 

45.  लागि अनमुान फरक पारी वढी भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा 
दररेट तनधािरण सतमतिले िोकेको दररेटको आधारमा नम्स अनसुार लागि अनमुान ियार गनुिपने उल्लेख 
छ । कायािलयले न्जल्ला िथा पातलकाको दररेट फरक पारी भकु्तानी ददएको छ । लागि अनमुान 
ियार गदाि गाउँपातलकाको दररेट भतदा वढी राखी भकु्तानी गरेकोले वढी भकु्तानी भएको रकम असलु 
गनुिपने रु... 
भौ नं. र 
तमति  

योजनाको नाम ष्टववर
ण  

भकु्तानी 
भएको दर 
(भ्याट सष्टहि) 

भकु्तानी 
हनुपुने दर 
(भ्याट 

वढी दर फरक 
रकम 

कायािलय
को 
योगदान 

उ.स.को 
योगदान 
घटाई वढी 

 
 
 
 
 

47487.8
5 
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सष्टहि) प्रतिशि भकु्तानी  

268-
077/3/
24 

भाष्टटखोला 
टंकी घेराबार 
िथा 
करङडाडँा 
तसंचाई योजना 
वडा नं. 3 

90 

mm 

HDP

E 

pipe 

4kgf/c

m2(10

0m) 379.12 344.65 34.47 3447 90% 

3102.3
0 

331-
077/3/
29 

तसरान तसंचाई 
कुलो ममिि 
योजना वडा 
नं. 3 

160m

m 

HDP

E 

pipe6

kgf/c

m2(16

6m) 1664.07 
1512.78

75 

151.2
8 

25112.
48 90% 

22601.
23 

336-
077/3/
29 

सटुका कुलो 
तनमािण 
उपभोक्ता 
सतमति वडा 
नं. 3 

160m

m 

HDP

E 

pipe 

6kgf/c

m2 

(160

m) 1664.07 

1512.78
75 

151.2
8 

24204.
8 90% 

21784.
32 

        

47487.
85 

 

46.  कोटेशनको मूल्य भतदा बढी रकम भकु्तानीाः कुनै पतन सामाग्रीको कोटेशनका आधारमा खररद गदाि 
कोटेशनमा उल्लेन्खि कम मलु्यमा समानको ष्टवक्री गने व्यावसाष्टयबाट खररद गरी कोटेशनमा उल्लेन्खि 
रकम भकु्तानी ददनपुने हतुछ ।329-077/3/29 बाट गाउँपातलकाले भण्डारवारी न्झतमदी तलन्फ्टङ 
खानेपानी िथा सरसफाई योजना उ.स. वडा नं. 6 सँग सम्झौिा गरी रु.191400 भकु्तानी गरेको छ 
।उक्त कोटेशन माग गरी सामान खररद गरेको देन्खयो । उक्त कोटेशनमा यािायाि खचि रु.१२000 
राखेकोमा ष्टवल भरपाईमा रु.18000 रान्ख भरपाई अनसुारको भकु्तानी ददएकाले यािायाि खचिमा बढी 
भकु्तानी रु 6000 अशलु गरी स्थानीय संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु.. 

 
 
 
 
 
 
6000 

47.  नतफाइलर–  मूल्य अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राि मूल्य अतभवृष्टर्द् करको 
ष्टववरण भकु्तानी पाएको अको मष्टहनाको २५ गिेतभर सम्बन्तधि आतिररक राजस्व कायािलयमा कर 
ष्टववरण सष्टहि दान्खला गनुिपने व्यवस्था छ । िर पातलकाबाट देहायका फमिलाई मू.अ.कर 
रु.304698.31 समेि रु.2648531.0 भकु्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन िी फमिहरु 
कर ष्टववरण नबझुाई नतफाईलर रहेको पाइयो ।  कानूनी व्यवस्थाअनसुार ष्टववरण नबझुाएकोले कर 
समायोजन भएको प्रमाण पेश हनुपुने रु. 
योजनाको नाम 

 

भकु्तानी पाउनेको 
नाम 

प्यान नं. भकु्तानी रकम मअुकर कर रकम नतफाइलर 
रहेको तमति 

चण्डी खेल मैदान वी.एण्ड तनमािण 
सेवा 

606219
848 

2150500 247402.65 2076 मंतसर 

सरस्विी मा.वी 
तनमािण कायि 

शभु लक्ष्मी 
इतटरप्राइजेज 

 27430 3155.66 2076 पौर् 

रुरवेनी ठाटँी 
भञ्ज्याङ रानीघाट 
ग्रा.स 

यस कतरक्सन 
 470601 54140.0 2076 पौर् 

 जम्मा  2648531.0 304698.31   

 

 

 

 

 

 
 

304698.3
1 
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48.  गाउँपातलका भवन तनमािणाः गाउँपातलका भवन तनमािणकायि पूवि ियार गरीने DPR ियार कायि गरेकोमा 
स्केल आकीटेक्स प्रा.तल लाई भौ.361-076/3/31 बाट रु.887256.0 (म.ुअ.कर समेि) भकु्तानी 
भएको छ । कायािलय भवन तनमािण कायिको लागि अनमुान परामशि दािा स्केल आकीटेक्स प्रा.तल ले 
रु.96581041.0 को लागि अनमुान ियार गरेकोमा गाउँपातलकाको दक्ष श्रमीकको पारीश्रमीक 
रु.950। भएकोमा रु.1000.0 राखी लागि अनमुान ियार गरेको पाइयो । गाउँपातलकाले सोही 
लागि अनमुानलाई अधार मानी तमिी 2076/11/30 मा सचुना प्रकासन गरी कम कबोल रकम 
रु.77097261.48 मा श्याम सतुदर तनमािण सेवालाई तमति 078/6/30 सम्पन्न गने गरी सम्झौिा 
भएको छ । परामशि दािाले लागि अनमुान बनाउँदा सही रुपमा लागि अनमुान ियार गरेको पाइएन 
। साविजतनक खरीद ऐन, 2063 को दफा 5क (2) मा स्वीकृि भएको लागि अनमुान संशोधन गनुि 
पदाि त्यस्िी खररद कायि प्रभाष्टवि भएमा त्यस्िो संशोधन शरुुको लागि अङ्कमा पच्चीस प्रतिशि भतदा 
बढी फरक परेमा वा खररद कायि प्रभाष्टवि भएमा त्यस्िो तडजाइन वा लागि अनमुान ियार गने र 
स्वीकृि गने पदातधकारी र सो कायिमा संलग्न परामशिदािा प्रचतलि काननु बमोन्जम कारवाहीको 
भागीदार हनुेछ भन्ने व्यवस्था बमोन्जम लागि अनमुान यष्टकन गरी परामशि दािालाई न्जम्मेवार बनाउन ु
पने देन्खतछ ।  

 

49.  बोलपर वेगर खररद कायिाः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम 31 साविजतनक तनकायले 
बीसलाख रुपैयाँ भतदा बढी लागि अनमुान भएको तनमािण कायि, मालसामान वा जनुसकैु सेवा खररद गनुि 
पदाि खलुा बोलपरको माध्यमर्द्ारा खररद गनुि पने व्यवस्था छ । गाउँपातलकाले 32 वटा हािे रयाक्टर 
60% अनदुानमा कृर्ाकलाई उपलव्ध गराउने कायिक्रम अनसुार रु.75000.0 का दरले 32 वटा को 
रु.2400000.0 मध्य रु.960000.0 कृर्कले र रु.1440000.0 गाउँपातलकाले फामसि फे्रण्ड 
एग्रीसोलसुन प्रा.ली लाई भकु्तानी ददएको छ । यसरी तनयमको व्यवस्था ष्टवपरीि एउटै सप्लायसि बाट 
प्रतिस पधाि सीतमि हनुे गरी गरेको खररद कायि तनयतमि नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144000
0 

50.  सोझै खरीदाः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम 85 1(क) को व्यवस्था बमोन्जम 5 
लाख सम्म मारको सामान सोझै खरीद गनि सक्ने र त्यस भतदा वष्टढ रकमको सामान खरीद रु.20 
लाख सम्म तसलबतदी दरभाउ पर र रु.20 लाख भतदा मातथ बोलपर माध्यमबाट खरीद गनुिपने 
व्यवस्था छ । गाउँपातलकाले खरको छाना ष्टवस्थापन सरुक्षीि अवास कायिक्रम संचालन अतिगिि गाउँ 
कायिपातलकाको तनणिय बमोन्जम गाउँपातलका तभरका अति ष्टवपन्न 37 घरलाई रु.42000। का दरले 
1271 वटा जस्िा पािा पाण्डे इतटरप्राइजेजबाट सोझै खरीद गरी रु.1500000.0 भकु्तानी ददएको 
तनयम सम्वि नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 
150000
0 

51.  लागि अनमुान परक परी बढी भकु्तानीाः गाउँपातलकामा खोप केतर तनमािण कायिको लागि अनमुान ियार 
गदाि CGI Sheet र RCC को दर गाउँपातलकाको दररेट भतदा फरक राखी एनलाइसीस हनु पगुी 
बनेको लागि अनमुान रु.324649.69 र पनु सही दर कायम गरी ियार गरेको लागि अनमुान 
रु.320942।0 (म.ुअ.कर सहीि रु.362664.46) भएको छ । खोप तनमािण कायि शभेुच्छा 
स्टेशनरी एण्ड तनमािण सेवासँग सम्झौिा गरी म.ुअ.कर सष्टहि रु.366170.0 मा कायिसम्पन्न गरेको छ 
। दर फरक परेकाले लागि अनमुान भतदा तनमािण व्यवसायीलाइ बढी भकु्तानी हनु पगेुको रु.3505.0 
बेरुज ुखािामा दान्खला गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 

 न्शक्षा िथा खेलकुद िफि   

52.  ष्टवद्यालयगि तनकासा खािााः कायािलयले प्रत्येक ष्टवद्यालयको स्थायी र अस्थायी दरबतदी र राहि कोटामा 
कायिरि न्शक्षकहरुको नाम, तनयनु्क्त तमति, िलव ग्रडे र ष्टवद्यालयलाई तनकासा जाने सवै रकमहरु देन्खने 
गरी ष्टवद्यालयगि तनकासा खािा अद्यावतधक गरेको देन्खएन ।  यसरी  तनकासाका रुपमा जाने िलव, 
भत्ता र ष्टवतभन्न अनदुान रकमहरुको ष्टवद्यालयगि  न्स्थिी स्पि हनु सकेन । अिाः ष्टवद्यालयलाई जाने 
सवै रकमहरु देन्खने गरी सफ्टवेयरमा प्रष्टवष्टि गरी ष्टवद्यालयगि रकम तनकासाको एष्टककृि अतभलेख  
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ियार गररन ुपदिछ । 

53.  दरबतदी तमलानाः न्शक्षक दरवतदी न्शक्षा तनयमावलीले व्यवस्था गरे अनसुार ष्टवद्यालयगि न्शक्षकको 
दरवतदी तमलान गनुिपनेमा यस गाउँपातलका कायािलय सँग न्जल्ला न्शक्षा इकाइ कायािलयले उपलब्ध 
गराएको ष्टववरण अनसुार प्रा.ष्टव,तन.मा.ष्टव,मा.तब. मा राहाि समेि गरी जम्मा 260 जना दरवतदी मौज्दाि 
देन्खएिा पतन गाउँपातलकाले ष्टवद्यालयको अवस्था, ष्टवद्याथीको अवस्था ष्टवद्याथीको संखया यष्टकनगरी 
दरवतदी तमलान गरेको देन्खएन । अिाः यसरी दरवतदी तमलान वेगर गाउँपातलकाले गरेको न्शक्षकहरुको 
सरुवालाई ष्टवश्वसनीय छ भन्न सक्ने अवस्था र न्शक्षकको िलव तनकासा वास्िष्टवक खचि हो भनी यष्टकन 
गनि सष्टकएन । 

 

54.  तसलबतदी दरभाउ वेगर खरीदाः  साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम 84 बीस लाख 
रुपैयाँसम्म लागि अनमुान भएको मालसामान ऐनको दफा 40 बमोन्जम तसलबतदी दरभाउ पर आह्वान 
गरी खररद गने व्यवस्था छ । गाउँपातलकाले सामदुाष्टयक ष्टवद्यालयका छाराहरुलाई तनशलु्क स्यातनटरी 
प्याड व्यवस्थापन  कायिक्रममा सन्तजव स्टोसि बाट म.ुअ.कर सहीि रु.533750.0मा खरीद गरी 14 
वटा ष्टवद्यालयका 1319 छाराहरुलाइ ष्टविरण गरेको पाइयो । यरी तनयमावतलको व्यवस्था ष्टवपरीि 
गरेको खररद तनयम सम्वि देन्खएन । 

 

55.  उपभोक्ता सतमतिबाट एक करोड भतदा बढी तनमािण कायिाः साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को 
तनयम 97(1क) मा उपभोक्ता सतमिीबाट गराउने एक करोड सम्मको तनमािण कायिमा लागि अनमुान 
ियार गदाि एक करोड सम्म मलु्य अतभवृष्टर्द् कर, ओभरहेड कन्तटतजेतसी रकम र जनसहभातगिाको अंश 
समेि समावेश हनुे छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । भगविी नमनुा माध्यामीक ष्टवद्यालय तनमािण कायिका 
लातग रु.15000000.0 ष्टवतनयोजन भएकोमा ष्टवद्यालय व्यवस्थापन सतमिीको श्रमदानको अंश समेि 
समावेश गरी रु.16733274.87 को लागि अनमुानमा गाउँपातलकाको बजेट रु15000000.0 र 
उपभोक्ताको अंश रु.1733274.87 रहेको छ । ष्टवद्यालयले रु.16733274.88 को कायिसम्पन्न 
पेश गरी प्रथम ष्टकस्िा र दोस्रो ष्टकस्िामा जम्मा रु.15000000.0 भकु्तानी लगेको छ । 
तनयमावलीको व्यवस्था ष्टवपरीि ठूलो रकमको र जटील काम उपभोक्ता सतमिीबाट गराउँदा गणुस्िरीय 
भएको भन्न सष्टकने अवस्था रहेन । अिाः तनयमवालीको पालनािफि  पातलकाको ध्यान जानपुने देन्खतछ । 

 

56.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीय िह अतिगिि रहेका सामदुाष्टयक ष्टवद्यालयहरुमा दरबतदी 
अनसुार न्शक्षकको पदपूतिि भई तनयतमि पठनपाठनको व्यवस्था हनुपुदिछ । यस स्थानीय िह 
अतिगिि ष्टवतभन्न िहका 35 सामदुाष्टयक ष्टवद्यालयहरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था 
एवं ष्टवद्याथीको संखया तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ । 

 

 l;=g+= ljwfnosf] gfd lzIfs 

b/aGbL 

kbk"lt{ kbk"lt{ dWo] s/f/ ljwfyL{ ;+Vof 

१ देउराली माष्टव,  इन्म्सल -५  १३ १३ ८ १२९ 

२ के्षरपालअधारभिू ष्टवद्यालय -७  ४ ४ २ ४५ 

३ कोटाकोटअधारभिू ष्टवद्यालय -१  ९ ८ ३ ७४ 

४ प्यूघामा ष्टव -१  ११ १० ५ १५३ 

५ भगविीनमनुा मा ष्टव -७  १९ १९ ३ ३४० 

६ ध्रवुज्येतिमाध्यतमक ष्टवद्यालय -६  १५ १५ ५ ३०४ 

७ न्शवअधारभिू ष्टवद्यालय -१  २ २ १ २५ 

८ चतरेदयअधारभिू ष्टवद्यालय -४  ५ ५ २ ६६ 

९ तमतमिअधारभिू ष्टवद्यालय -७  ७ ७ २ २५३ 

१० जनिामाध्यातमक ष्टवद्यालय -४  १५ १५ ७ ३९१ 

११ दगुािअधारभिू ष्टवद्यालय -४  ५ ५ २ ८९ 

१२ जनहीिमा ष्टव -१  १५ १५ २ २९८ 

१३ सरस्वतिमा ष्टव -५  ११ १० ३ ८८ 

१४ ष्टकपटअधारभिू ष्टवद्यालय -१  ३ ३ ३ ७३ 
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१५ कोटाकोटअधारभिू ष्टवद्यालय -२  ७ ७ १ ११२ 

१६ सत्यदेवीमाध्यतमक ष्टवदयालय -५  १० १० ५ १०८ 

१७ नारायणीअधारभिू ष्टवद्यालय - ३  ४ ४ ४ ४५ 

१८ वेलरीखानअधारभिू ष्टवद्यालय ३ ४ ३ ४ ३१ 

१९ अदशि मा ष्टव - २  १२ १२ ४ २८२ 

२० घरुडाँडाअधारभिू ष्टवद्यालय १ ४ ४ ४ ५६ 

२१ सरस्वतिअधाभिू ष्टवद्यालय ३ ६ ५ ३ ४१ 

२२ अमरदीपअधारभिू ष्टवद्यालय ३ ५ ५ १ ७२ 

२३ जनिाअधारभिू ष्टवद्यालय - ४  ६ ६ ६ ८९ 

२४ अदशिअधारभिू ष्टवद्यालय २ ५ ५ ५ ६० 

२५ वालज्येतिअधारभिू ष्टवद्यालय -६  ३ ३ १ ७३ 

२६ वालष्टवद्याअधारभिु ष्टवद्यालय ५ ३ ३ २ १९ 

२७ वाँसवारी अधारभिूष्टवद्यालय -५  १ ० १ ६ 

२८ वीरेतरमाद्यातमकष्टवद्यालय - ५  २० २० ६ ६४६ 

२९ कालीगण्डकीअधारभिू ष्टवद्लय -७  २ २ २ २१ 

३० भवानीमाद्यतमक ष्टवद्यालय ३ १७ १६ ६ २८८ 

३१ वारीचैर अधारभिूष्टवद्यालय ३ ४ ३ १ १८ 

३२ सजृनाि अधारभिूष्टवद्यालय ४ ५ ५ १ ३५ 

३३ सूयिज्येतिअधारभिू ष्टवद्यालय ४ ४ ४ ४ २८ 

३४ कारीकोटअधारभिू ष्टवद्यालय १ २ २ ० ३० 

३५ वीरेतरअधारभिू ष्टवद्यालय १ २ २ १ २५ 

 जम्मा २६० २५२ ११० ४४१३  
 सामान्जक सरुक्षा िफि   

57.  पेतसनरलाई सामान्जक सरुक्षााः सामान्जक सरुक्षा ऐन, २०७५ को दफा 15 मा तनवृत्तभरण पाइरहेका 
िथा तनयतमि रुपमा पाररश्रतमक पाइरहेका व्यन्क्तले सामान्जक सरुक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्था रहेको िर 
कतिपय स्थानीय िहमा राज्यबाट अतय सषु्टवधा पाईरहेका व्यन्त्तले दोहोरो पने गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता 
गने गरेको देन्खदा यस्िो प्रवृन्त्तलाई रोक्नका लातग सबै स्थानीय िहले ित्काल छानष्टवन गरी दोहोरी 
सषु्टवधा तलएको भए त्यस्िो रकम यष्टकन गरी सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गने व्यहोराको अन्खियार 
दरुुपयोग अनसुतधान अयोग, अनसुतधान महाशाखा नं. 4 च.नं 6421  तमिी 077/6/8 पर अनसुार 
आ.ब 2076/077 को िेस्रो चौमातसकमा यस गाउँपातलका बाट पेतसनरले बझेुको पेतसन सरकारी 
बाँकी सरह असलु गनुि पने उल्लेख भएको पर अनसुार आ.ब 2076/77 को 261 जनालाई 
रु.5216800.0 सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गरेको ष्टववरणबाट देन्खएको छ । पेतसनरले बझेुको 
सामान्जक सरुक्षा भत्ताको रकम यष्टकन गरी संबतधीि बाट असलुगरी बेरुज ुखािामा दान्खला गनुि पदिछ 
। 

 

 कोतभड–१९ िफि ाः  

58.  आ.व. २०७६।७७ को अर्ाढ मसातिसम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनयतरणको लातग भएको 
आम्दानी िथा खचिको ष्टववरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

 

 आम्दानी स्रोि रकम रु खचि न्शर्िक  रकम रु 

प्रदेश सन्ञ्चि कोर्वाट  850000.0 राहाि ष्टविरण 1612234.0 
संन्घय कोतभड कोर्बाट 284975 क्वारेतटाइन तनमािणा िथा व्यवस्थापन 1752042.0 
स्थातनय िहको आफ्नै 
वजेटवाट  1500000.0 

आइशोलेसन केतर तनमािण व्यवस्थापन 
121219 

अतय स्रोिवाट  2247021.33 जनशक्ती पररचालन  84415 
 

 
और्धी एवं स्वास्थय उपकरण िथा सामाग्री 
खररद 701605 

  अतय  465290 
  वाँकी  145191.33 
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जम्मा 4881996.33 जम्मा 4881996.33  

59.  कोरोना भाइरस (COVID-19)सम्वतधी क्वारेण्टाइन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गनि बनेको मापदण्ड 
२०७६ मा क्वारेण्टाइनमा बस्ने व्यन्क्तहरको प्रतिददन प्रतिव्यन्क्त क्वारेण्टाइन रहेको न्जल्लामा कायिरि 
नेपाल प्रहरीको लातग तनधािररि राशन दर दैतनक रु.172.0 बमोन्जमको खाना खाजा खचि उपलब्ध 
गराइनेछ ।साथै क्वारेण्टाइनमा रहेका व्यन्क्तहरुलाई उपलब्ध गराइने खजा खाना सरुक्षा तनकायबाट 
व्यवस्थापन गररनेछ, भन्ने व्यवस्था भएिा पतन गाउँपातलकाले क्वारेन टाइनमा बस्ने व्यक्तीहरुलाई खाना 
खाजाको  जनही रु.270। का दरले रु.1182933.0 भकु्तानी गरेको छ । 

 

60.  प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम – स्थानीय िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्यन्क्तलाई तयूनिम रोजगारी प्रत्याभूि 
गराउन एवम ् सामूदाष्टयक पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनयापनमा सधुार ल्याउने 
उद्देश्यले स्थानीयिहतभर प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यस कायिक्रम अतिगिि 
स्थानीय िहतभरका वडाहरुमा गोरेटो बाटो तनमािण, खानेपानी योजना जस्िा तनमािण कायि लगायिका 
कायिक्रम सञ्चालन गरी यस वर्ि 26 जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.1989238.4 खचि गरेको 
छ । लन्क्षि वगिलाई 25 ददनदेन्ख 65 ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्याला, प्रशासतनक र 
कायिक्रम खचि समेि खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी तसजिना भए 
िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी तसजिना भएको देन्खंदैन । 

 

61.  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनु ेगरी खररद 
गनुिपने व्यवस्था छ । त्यस्िै साविजतनक खररद तनयमावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कायि सोझै गनि 
सष्टकने, रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट र सोभतदा मातथ बोलपरको 
माध्यमबाट खररद गने व्यवस्था छ । त्यस्िै सोझै खररद कायि गदाि एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा 
बढीको खररद गनि नहनुे एवं एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा बढी सोझै खररद गनि नहनुे उल्लेख 
छ । पातलकाहरुले यो वर्ि ष्टवतभन्न तमतिमा रु.5 लाख नबढ्ने गरी कायािलय सामानमा 
रु.1768000.0 गरी को समान खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक ष्टवतध नपनाइको सोझै खररद गरेको 
अतनयतमि देन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1768000 

62.  राजनैतिक दल सम्वर्द् भौतिक संरचनााः स्थानीय पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कायिक्रम (सञ्चालन 
कायिष्टवतध) तनयमावली, २०७६ को बुदँा नं.८(२) कायिक्रम अतिगिि राजनीतिक दल सम्बर्द् संगठनको 
पूवािधार ष्टवकास सम्बतधी आयोजना सञ्चालन गनि, जग्गा खररद वा मआुव्जा ष्टविरण गनि, सामग्री खररद 
गरी ष्टविरण गनि, गैर सरकारी संस्था वा सहकारी संस्था माफि ि आयोजना कायाितवयन गनि र भौतिक 
पूवािधार ष्टवकास बाहेक अतय प्रकृतिका आयोजना छनौट गनि नपाईने व्यवस्था रहेकोमा गाउँपातलकालाई 
रु.5000000.0 बजेट अएकोमा रुरवेनी ठाँटी भञ्ज्याङ् हष्टटया रानीघट ध्रवुज्योति भवन ममिि मा 
रु.4574897.0 खचि गरेको छ । 

 

63.  आतिरीक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कायाितवयनाः प्रदेश आतथिक कायिष्टवतध ऐन, २०७४ को दफा ३२  
मा आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएका व्यहोरा अन्तिम लेखापरीक्षण अगावै फछ्र्यौट 
गराउनपुने व्यवस्था भएकोमा आतिरीक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएको देहायको वेरुज ुहालसम्म 
फछ्र्यौट नभएकोले उक्त रकम देहायअनसुार फछ्र्यौट हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 

106077 

 क्र.सं. भौ.नं. ष्टववरण बेरुज ुरकम रु 

१ ४५-
०६७/१0/१४ 

टारी माझकुलो धारा ठूलो गरामनुीको काममा बहाल कर र सामान्जक 
सरुक्षा कर कट्टी नगरेकाले कट्टी गरी कोर्मा दान्खला गनुिपने रु. २३४२ 

२ ५२-
076/10/19 

पालीचौर बारीचौर नाला ममिि अतिगििको कामामा सामान्जक सरुक्षा 
कर कट्टी नगरेकाले कट्टी गरी दान्खला गनुिपने रु. २२२८ 

3 २१०-
076/३/१८ 

गैरा खेलमैदान तनमािण उपभोक्ता सतमति अतिगििको सामान्जक सरुक्षा 
कर र बहाल कर कट्टी नगरेकाले कट्टी गरी कोर्मा दान्खला गनुिपने १०४४ 
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रु. 
4 ३४४-

07७/३/३० 
बाँसटारी खानेपानी िथा सरसफाई योजना अतिगिि बहाल कर कट्टी 
गरी दान्खला गनुिपने रु. २२०० 

5 ३१९-
07७/३/२८ 

बोलपर छपाई अतिगिि सफल ष्टवज तलङ्कबाट भकु्तानीको अतग्रम कर 
कट्टी नगरेकाले कट्टी गरी कोर् दान्खला गनुिपने रु. ५७७ 

6 १९३ छछिरे वेल मठुले भवानी मा.ष्टव. को सामान्जक सरुक्षा कर कट्टी 
नगरेकाले कट्टी गरी कोर् दान्खला गनुिपने रु. १४८१ 

7 २९७-
07७/३/२६ 

ष्टकम्म ुतबरुवा ष्टविरण गदाि बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने 
रु. १००० 

8 ३२४-
07७/३/२८ 

कागिी तमसनको अग्रीम कर कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा कट्टी 
नगरेकाले कट्टी गरी दान्खला गनुिपने रु. २997 

9 ३६६-
07७/३/२8 

प्रतिष्ठा मन्ल्ट सतभिसको छपाई बापिको सक्कल ष्टवल पेश नभएकाले 
पेश गनुि गनुिपने रु ९२२०८ 

  जम्मा रकम 106077  
 पेश्की बाकँीाः पातलकाले देहाय अनसुार पेश्की फर्छ्यौट नगरेकोले आतथिक कायिष्टवतध िथा ष्टवन्त्तय 

उत्तरदाष्टयत्व तनयमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था अनसुार आ.व. को अतिमा फर्छ्यौट गनुिपदिछाः 

 

 भौ=नं= र तमति पेश्कीको ष्टववरण पेश्की रकम 

317-077/3/28 तस एम तब एण्ड तब जे.भी (छाप दव्छे वैघा सलुसलेु मोटरबाटो)  ८७१४७१६ 
369-077/3/31  श्याम सतुदर तनमािण सेवा प्रा.तल (गाउँपातलका प्रशासकीय भवन 

तनमािण) 
९२८३२६६ 

 जम्मा १७९९७९८२  
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                                                        तभमसेन थापा गाउँपातलकाको सन्ञ्चि कोर् ष्टववरण          अनसूुची– १ 

                                                                                                                                                     २०७६।७७                                                                                      (रु.हजारमा) 

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

n]vfk/LIf0f 

/sd (६+१०) 
a]?h" 

/sd 

cfo Jofo 

df}Hbft afFsL 
utjif{sf] 

lhDd]jf/L 

संघ तथा 
प्रदेश 
अनुदान 

राजस्व 
वााँडफााँट 
रकम 

आन्तररक 
आय 

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

1 2 ३ ४ ५ ६(2+3+4
+५) ७ ८ ९ १० 

(7+8+9) 
1१(1+६-

१०) 
१ गण्डकी कालीगण्डकी गाउाँपाललका स्याङ्जा 1111698 9870 51200 350669 91601 5886 135502 583658 259345 146370 122325 528040 106818 

अनसूुची– २ 

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

 

अनसूुची– ३ 

                                                                 अद्यावतधक वरेुजू न्स्थति                                                                                        (रु.हजारमा) 
क्र स  स्थानीय तह जजल्ला  गत वर्ष सम्मको वााँकी यस वर्षको फर्छषयौट वााँकी यो वर्षको सं प. वाट कायम भएको वेरुजु यो वर्षको वेरुजु कुल वााँकी वेरुजु  

१  कालीगण्डकी गाउाँपाललका स्याङ्जा 13092 10034 3058   9870 12928 
 

 

 

 

 

qm=;= प्रदेश :yfgLo tx lhNnf 

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

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 

cz'n 

ug'+kg]+ 

lgoldt ug'+kg]+ k]ZsL 

सैदान्तिक  लगति सैदान्तिक  लगति सैदान्तिक  लगति 
clgoldt 

ePsf] 

k|df0f 

sfuhft 

k]z 

gePsf] 

/fhZj 

nut 

lhDd]jf/L 

g;f/]sf] 

;f]wegf+ 

glnPsf] hDdf sd+rf/L cGo hDdf 

१ गण्डकी कालीगण्डकी गाउँपातलका स्याङ्जा 47 33 39395 0 12 29525 47 21 9870 811 8384 675 0 0 9059 0 0 0 


