
अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

माछापचु्छ्रे गाउँपातलका, कास्की 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आतथिक वर्ि २०७६/७७ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

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

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

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

the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: १५३ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

माछापचु्छ्रे गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
कास्की । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

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

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, ष्टवत्तीर् 
लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको 
आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा 
एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ।त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् 
ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा पर् र्ाउन ु लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ।  

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

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

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

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

 
 

 

               (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखर्ााः २०७८/७९   च.नं.: १५३ तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                            
श्री अध्र्क्षज्रू्,  

माछापचु्छ्रे गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
कास्की। 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले माछापचु्छ्रे गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर् व्र्र् ष्टववरण िथा लेखा ष्टटप्पणीहरूको 
लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ 
आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्- व्र्र् ष्टववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि 
कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणबाट रु.३ करोड ३१ लाख ४१ हजार बेरुजू देन्खएको छ।सोमध्र् ेअसलु गनुिपने रु.१ करोड १७ लाख ५३ हजार, प्रमाण कागजाि 

पेश गनुिपने रु. ४८ लाख २९ हजार र तनर्तमि गनुिपने रु.१ करोड ६५ लाख ५९ हजार रहेको छ।   
२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका सम्बतधमा तमति २०७८।२।१ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका प्रमाण 

कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २६ (छन्ब्बस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पसे्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्ष्टकन हनुे कुन ै
जानकारी खुलाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, 

मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसंग हामी स्वितर छौं । त्र्सका 
लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग 
पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भन्ने कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम सही र र्थाथि हनुे 
गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क 
आतिररक तनर्तरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्िकाररणी, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीर् 
प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् 
सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो। लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हतुछ, 
िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् 
प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने 
हदैुन। ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे ष्टवशेर् वा 
जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ । 

 
 

 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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पररचर्ाः स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र तर्ाष्टर्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकार संचालन गने उद्देश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो।स्थानीर् सरकारले संचालन 
गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रविधन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा 
सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ।गाउँपातलकामा ९ वटा वडा र ५४५.५२ 
वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफलमा फैतलएको छ। 

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

 

ष्टववरण ष्टटप्पणी र्स वर्ि रु. 
  बजेट आफैले गरेको प्राति 

/ भकु्तानी 
वस्िगुि/सोझै 
भकु्तानी 

जम्मा 

प्राति (क+ख)  
629861967.53 607841894.96  607841894.96 

क.प्राति (संन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधन)े  
483695466.53 460358213.35 0 460358213.35 

11000 कर 11 
107468000 89354688.38 0 89354688.38 

13000 अनदुान  371922466.53 360361029.17 0 360361029.17 

संघीर् सरकार 12 343192402 333429184 0 333429184 

प्रदेश सरकार 12 
21943000 21943000 0 21943000 

जनसहभातगिा  
793000 793000 0 793000 

14000 अतर् राजस्व  
4305000 10642495.80 0 10642495.80 

ख.अतर् प्राति  
146166501 147483681.61  147483681.61 

कोर्हरु  
8524501 8524501 0 8524501 

धरौटी  0 3167667.61 0 3167667.61 

संघीर्,प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम  137642000 135791513 0 135791513 

भकु्तानी (ग+घ)  
726465403.53 521921251  521921251 

ग.भकु्तानी (सन्ञ्चि कोर्बाट)  
580298902.53 382675603  382675603 

21000 पाररश्रतमक/ सषु्टवधा 18 
219175076 190951393 0 190951393 

22000 मालसामान िथा सेवाको उपर्ोग 18 
76670398 60068958 0 60068958 

25000 सहार्िा(Subsidy) 18 
13202000 12884569 0 12884569 

27000सामान्जक सरुक्षा 18 3918000 3050693 0 3050693 

28000 अतर् खचि 18 46846701 365160 0 365160 

31000 गैर ष्टवन्त्तर् सम्पत्ती/पूजँीगि खचि 18 
220486727.53 115354830 0 115354830 

घ.अतर् भकु्तानी  
146166501 139245648  139245648 

कोर्हरु  
8524501 3530656 0 3530656 

धरौटी  
0 1666396 0 1666396 

संघीर्,प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम  
137642000 135791513 0 135791513 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाकंी   (1742917) 0 (1742917) 

ङ.र्ो वर्िको बचि(तर्नु)  (96603436) 85920643.96 0 85920643.96 

च.गिवर्िको न्जम्मेवारी रकम(अ.ल्र्ा)  
 102207946.54 0 102207946.54 

वर्ाितिको बाकंी रकम(ङ+च)  
(96603436) 188128590.50 0 188128590.50 

बैंक िथा नगद बाकंी 24 
 188128590.50 0 188128590.50 
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दफा नं ef}=g+=, ldlt / Joxf]/f वेरुज ुरकम 

 
असलुीाः लेखापरीक्षणको प्रारन्म्भक प्रतिवेदनको प्रतिष्टक्रर्ा फछिर्ौटवाट पोशाक खचि, दोहोरो सषु्टवधा, पदातधकारी ष्टवमा 
ष्टप्रतमर्म लगार्िका न्शर्िकवाट रु. ९४५११५/- असूल भइि संन्चिकोर् दान्खला भएको छ ।  

 

1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरणको ष्टवश्लरे्णाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको 
श्रावण १ गिेदेन्ख आगामी वर्िको आर्ाढ मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्र्को ष्टहसाव 
राख्नपुदिछ।सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनसुार गाउँपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन 
गनुिपदिछ।र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्जम छन ्

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

• पातलकाले पेश गरेको प्रमान्णि एष्टककृि आतथिक ष्टववरण िथा सरुको २७२ ष्टवच तनम्नानसुारको फरक देन्खएकोले 
पातलकाले सोको एष्टकन गनुिपने देन्खर्ो। 

संन्चि िथा ष्टवतभन्न कोर्को र्थाथि बैंक मौज्दाि सरुको २७२ मा देखाएको 
बैंक मौज्दाि  

फरक देन्खएको रकम सरुमा बढी देन्खएको 

१८०६५८३१७।३१ १८८१२८५९०।५० ७४७०२७३।१९ ७४७०२७३।१९ 
   कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गनि महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्ले 
उपलब्ध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली (सरु) को प्रर्ोग गरेको भएिा पतन सो ले देखाएको 
ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन र्थाथि रहेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोन्जमको आर् र 
व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा 
परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले एष्टककृि आतथिक 
संकेि वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ अनसुार वजेट िर्ार िथा कार्ाितवर्न दवैु गरेको छैन जसले चाल ुप्रकृतिका 
काम पूँजीगिमा िथा पूजँीगि कार्िलाइ चाल ुखचि न्शर्िकमा राखी खचि गरेको पाइर्ो।  

• पातलकाले पातलकामा प्राि भएका सम्पणुि आम्दानीलाई आम्दानी वाँधी वैक दान्खला गनुिपनेमा सोझै वैक जम्मा 
गराउने र वैक स्टेटमेतटको आधारमा मार आम्दानी वाँध्ने गरेकोले पातलकाले पेश गरेको ष्टवन्त्तर् ष्टववरणले 
र्थाथि अवस्था न्चरण गदैन। 

पातलकाले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िष्टवक न्स्थति 
देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ। 

 

2.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक तनर्तरण 
प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन।र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्जम 
रहेका छन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको पन्िकरण लगार्िका 
आधारभिु िथर्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन । 

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

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथिक वर्िमा खचि हनु नसकी बाँकी रहेको 
रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीर् िहको संन्चि कोर्मा ट्रातसफर गनुिपनेमा आतथिक वर्ि समाि भए पश्चाि ्
पतन पातलकाले सन्ञ्चि कोर्मा रकम ट्रातसफर गरेको पाइएन। 
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• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन।साथै पातलकाबाट र्स वर्ि संचातलि कार्िक्रम 
िथा र्ोजनाको कार्ाितर्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन। 

• कार्ािलर्को शे्रस्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण िर्ार 
नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

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

• अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन खचि संरचना िर्ार गनुिपनेमा 
पातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पातलकाले आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका ष्टवर्र्मा 
स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, रणनीतिगि ष्टवर्र् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन 
ष्टवकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन। 

• स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक खडा गरेको 
देन्खएन। 

• ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-२०३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोष्टक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देन्खएन। 

• पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ािलर् िथा 
ष्टवतभन्न व्र्न्क्त िथा संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईर्ो। 

• वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईएन। 

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

• मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानकारी सम्वन्तधि 
आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार ददएको िथा इ–टीतडएस गरेको पाइएन। 

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

• साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाष्टर्िक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

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

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

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

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

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि गनि सम्झौिा गठन 
गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि हनु ेगरी दिाि गरेको पाइएन। 
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• पातलकाले आर्ोजना कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिका लागि अनमुान िर्ार गरेको 
देन्खएन। 

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र 
कार्िसम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक परीक्षणलाई 
अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः र्ोजनामा सोको पालना भएको पाईएन। 

• वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई 
मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कार्िर्ोजना िर्ार गरेको पाईएन । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि सेवाहरुको 
कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्तर िर् गरेको पाईए । 

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

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, 
उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमकीकरण गनुिपने व्र्वस्था अनसुार र्ोजना िजुिमा िथा 
कार्ितवर्न गरेको पाइएन । 

• फोहोरमैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्र्वस्थापन गरी गाउँ िथा नगर सफा राख्न े
न्जम्मेवारी स्थानीर् िहको हनुे उल्लेख भएकोमा पातलकाले फोहोरमैला व्र्वस्थापन गनि ददघिकातलन र्ोजना 
वनाई कार्ाितवर्न गरेको पाइएन । 

• सामान्जक सरुक्षा तनर्मावली २०७६, को तनर्म २३(१) मा स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरतभर ष्टविरण गररएको 
सामान्जक सरुक्षा भत्ताको चौमातसक िथा बाष्टर्िक प्रतिवेदन अनसूुची ६ बमोन्जमको ढाँचामा िर्ार गरी ष्टवभाग 
िथा प्रदेशको सामान्जक सरुक्षा सम्बतधी ष्टवर्र् हेने तनकार्मा पठाउन ुपनेमा पातलकाले समर्मा प्रतिवेदन गने 
कार्ि गरेको पाइएन। 

• सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ दफा ३३ (क) मा आगामी आतथिक वर्िमा भत्ता प्राि 
गनेहरुको ष्टववरण सम्बन्तधि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आधारमा स्थातनर् िहको सभामा पेश गनुिपनेमा 
नगरेको साथै पातलकावाट पठाएको रकम लाभग्राहीको खािामा बैंकले १५ ददनतभर जम्मा गरी प्रत्रे्क खािामा 
जम्मा भएको रकम देन्खने ष्टववरण सष्टहिको (Reverse Feed) ष्टववरण पेश गनुिपने ब्र्वस्था रहेकोमा 
गाउँपातलकामा उक्त शििअनसुार वैकवाट चौमातसक रुपमा जम्मा भएको ष्टववरण प्राि भएको देन्खएन। 

• तनन्स्क्रर् खािााःसामान्जक सरुक्षा कार्िक्रकम संचालन कार्िष्टवतध २०७५ अनससूुन्च ७ को बुंदा न ७ मा 
सामान्जक सरुक्षा ष्टवशेर् बचि खािा संचालन गने बैंक िथा ष्टवन्त्तर् संस्थाले र्स प्रकारका ष्टववरण खािाहरु 
मध्रे् तनन्स्क्रर् खािाको ष्टववरण प्रत्रे्क श्रावण र माघ अनसुचुी ८ को बुंदा नं १० मा बैंकले तनन्रक्रर्  खािाको 
ष्टववरण स्थानीर् िहलाई ददनपुने ब्र्वस्था छ।.लेखापरीक्षणको क्रममा ष्टववरण माग गरेपश्चाि तनन्स्क्रर् खािाको 
प्रमान्णि ष्टववरण प्राि नभएकोले  तनन्स्क्रर् खािा भए नभएको र्ष्टकन हनु सकेन। 

• गाउंपातलका र अतिगििका वडाको स्वातमत्वमा रहेको भवन, जग्गा, सवारी साधन, फतनिचर िथा ष्टवद्यतुिर् सामान 
लगार्िका सम्पत्तीको मलु्र्ाङकन समेि देन्खने गरी अतभलेख अद्याबतधक गनुिपनेमा सो गरेको पाइएन। 

िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई ऐन िथा तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था बमोन्जम प्रभावकारी र 
ष्टवश्वसनीर् बनाई सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ। 
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3.  नामनामेसी सष्टहिको ष्टववरणाः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवतध,२०७५ अनसुार सामान्जक सरुक्षा भत्ता 
प्राप् ि गरेका लाभग्राहीको नामनामेसी सष्टहिको ष्टववरण प्रत्रे्क चौमातसक रुपमा सम्बन्तधि बैंकवाट पातलकाले तलनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ।बैकंवाट प्राि चौमातसक ष्टववरणमा पातलकावाट प्राप् ि ष्टववरण अनसुार नै भत्ता रकम जम्मा गरेको 
ष्टववरण खलेुको िर भत्ता रकम सम्बन्तधि लाभग्राष्टहको खािामा जम्मा गरेको नामनामेसी सष्टहिको ष्टववरण नखलेुको 
हुंदा सम्बन्तधि लाभग्राष्टहको खािामा नै रकम जम्मा भर्ो वा भएन र्स सम्बतधमा आश् वस्ि हनु सष्टकएन।नामनामेसी 
सष्टहिको चौमातसक ष्टववरण तलई कार्िष्टवतधको पालना गने िफि  पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ। 

 

4.  बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् िहले आगामी 
आतथिक वर्िको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश गने र र्सरी 
पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ।सोही ऐनको दफा ७३ मा 
सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने 
अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ।स्थानीर् िहमा रु.५६करोड ६१ लाख ४६ हजारको बजेट तमति 
२०७६।०३।१२ गिे सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।१२ मा पाररि भएको छ।बजेट पाररि पश्चाि 
गाउँपातलका अध्र्क्षले ७ ददनतभर प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्स्थानसुार 
२०७६।०३।१९ मा प्रमखु प्रशासष्टकर् अतधकृिलाई अन्खिर्ारी प्रदान गरेको पाइर्ो। 

 

5.  चौमातसक पूजँीगि खचिाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम स्वीकृि भएको कार्िक्रममा 
तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक लक्ष्र् िथा कार्िक्रम बमोन्जम 
कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनसुार 
चौमातसक पून्जगि खचिको न्स्थति देहार् बमोन्जम छ।र्सरी आतथिक वर्िको अतत्र्तिर मार अतधक खचि गरी र्ोजना 
सञ्चालन गदाि सञ्चातलि कार्िक्रम िथा तनतमिि संरचनाको गणुस्िर िथा ददगोपनामा समेि प्रभाव पनि सक्छ।त्र्सैले 
पातलकाले तनधािरीि समर्तभर कार्ि सम्पादन गनुिपदिछ।                                                                            (रु. 
हजारमा) 

 

 पूजँीगि खचि शीर्िक कुल खचि 
चौमातसक खचि  

आर्ाढ मष्टहनाको मार खचि 
प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक 

पुजँीगि  
115355 2381 22115 90859 41664 

खचिको प्रतिशि 
100 2.07 19.17 78.76 36.12 

 
 

 चौमातसकगि खचिको न्स्थतिबाट पष्टहलो चौमातसकमा पूजँीगि खचिमा २ प्रतिशि िथा िेस्रो चौमातसकमा ७८.७६ प्रतिशि खचि 
हनुलेु वर्ाितिमा बढी खचि भएको देन्खर्ो।ष्टवकास तनमािणका सबै जसो कार्ि आतथिक वर्िको अतत्र्मा हनुलेु वर्ाितिमा हिारमा 
काम गनुिपने िथा प्राष्टवतधक मूल्र्ाकंन गरी भकु्तानी गनुिपने देन्खएकोले काममा गणुस्िर समेि हनु नसक्ने भएकोले चौमातसक 
रुपमा काम गने पररपाटी वनाउन ुपने देन्खतछ। 

 

6.  अनगुमन िथा भ्रमण खचिाः भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातधकारी वा कमिचारीले 
भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अनसूुची ६ को ढाँचामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई ष्टवश्वसनीर् वनाउन आवस्र्किा 
अनसुार आतिरीक तनर्तरण प्रणालीको थप व्र्वस्था गनुिपने उल्लेख छ।तनर्म १९ मा न्जल्लातभरको ठाउँको दरुीको 
ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ।कार्ािलर्ले र्स वर्ि ष्टवर्र्गि न्शर्िक िथा कन्तटतजेतसी वाहेक चालू खचि न्शर्िकवाट 
रु. १५ लाख ६८ हजार खचि लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्र्, अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अतभलेख, दरुीको 
ष्टववरण, सवारी साधनको ष्टटकट आदद राखेको छैन।जसले गदाि अनगुमन िथा भ्रमणको सष्टह सदपुर्ोग भएको छ 
भन्न ेआधार रहेन।र्समा सधुार गनुिपने देन्खतछ। 

 

7.  र्ोजना र कार्ाितवर्नःाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् िहले र्ोजना 
बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्र्वस्था छ।साथै 
र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघिकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूची समेि िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ु
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पने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले र्ोजना छनौट गदाि ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुप दीघिकालीन प्रकृतिका ठुला र्ोजना 
छनौट नगरी सानासाना र टुके्र र्ोजनामा ठुलो मारामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ।साना िथा टुके्र र्ोजनामा 
वजेट ष्टवतनर्ोजन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नहुँने हुँदा र्स्िा कार्िमा तनर्तरण गरी ठुला र्ोजना छनौटलाई 
प्राथतमकिामा रान्खनपुदिछ।र्स वर्ि संचालन भएका र्ोजनाहरु देहार्अनसुार छन:्  

  सि न  वििरण योजना िंख्या रकम (रु हजारमा) 
1.  रु एक लाख  भतदा कमको र्ोजना 9 850 

2.  रु एक लाख देखी  पाँच लाख सम्मका र्ोजना  106 33850 

3.  रु पाँच लाख देन्ख दश लाख सम्मका र्ोजना 20 16690 

4.  रु दश लाख देन्ख पचास लाख सम्मका र्ोजना 2 9000 

5.  रु पचास लाख भतदा मातथका र्ोजना 2 40000 

 
 जम्मा 139 100390 

 
 

8.  सेवा प्रवाहाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छ्छेद ३ मा गाउँपातलका िथा वडा कार्ािलर्को काम, 
कििव्र् र अतधकारको व्र्वस्था छ।गाउँपातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार र्स वर्ि नागररकिा तसफाररस ७५७, 
घरबाटो तसफाररस ५६४, नािा प्रमान्णि ५४७, जतम िथा मतृ्र् ुदिाि ९९८, वसाईसराई ४३ र अतर् ३५६४ दिाि 
गरेको पाइर्ो।पातलकाले अतर्मा ३५६४ संखर्ा दिाि भएको भतनएकोमा कुन कुन हो भनी एष्टकन गरी नपठाएकोले 
पंिीकरणबाट र्थाथि ष्टववरण प्राि नभएकोले पातलकाले पन्िकरण दिाि िथा तसफाररस सम्वतधमा व्र्वन्स्थि अतभलेख 
राखेको पाइएन।पातलकाले ऐन वमोन्जम सोको अतभलेख व्र्वन्स्थि गनुिपदिछ। 

 

9.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक बजेट 
ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ।र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट खचिको न्स्थतिको न्शर्िकगि 
ष्टववरण पेश नभएकोले क्षेरगि वजेट खचिको न्शर्िकगि अवस्था एष्टकन गनि सष्टकएन।खचिको न्शर्िकगि ष्टववरण 
िर्ार गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ।                                                               
                                                                                                                                                              

(रु हजारमा) 

 

 मखुर् क्षेर वाष्टर्िक वजेट  खचि रकम  कुल  मध्रे् खचि प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास 26920 25357 6.63 
सामान्जक क्षेर 

252187 223257 58.34 

पूवािधार ष्टवकास क्षेर 
162086 77625 20.28 

ष्टवन्त्तर् व्र्वस्थापन िगा सशुासन  
8723 4931 1.29 

कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 
130383 51507 13.46 

जम्मा 
580299 382677 100 

 
 

10.  खचि तबश्लरे्णाः पातलकाले र्सबर्ि कुल आन्तिरक आर्बाट रु.३ करोड ८५ लाख ३० हजार,  राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु.४२ करोड १८ लाख २८ हजार समेि रु .४६ करोड ३ लाख ६१ हजार आम्दानी भएकोमा चाल ु
िफि  रु.२६ करोड ७३ लाख २१ हजार र पूनँ्जगि िफि  रु.११ करोड ५३ लाख ५४ हजार समेि रु.३८ करोड 
२६ लाख ७५ हजार खचि भएको छ।खचि मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्सा १०.०६ प्रतिशि रहेको छ।र्सबर्ि 
पदातधकारी सतुबधामा रु.८७ लाख ४८ हजार खचि भएको छ जनु आतिररक आर्को २२.७० प्रतिशि रहेको 
छ।पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ५८.०६ प्रतिशि चाल ुर ४१.९३ प्रतिशि 
मार पूनँ्जगि तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ।र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा कम खचि गरेको 
प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बढी खचि भएको देन्खतछ।पातलकाले आतिररक आर् वृष्टर्द् गरी प्रशासतनक खचि तनर्तरण गदै 
प्राि अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ। 
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11.  अनदुान ष्टफिािाः संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्िष्टवतध बमोन्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा प्राि हनुे 
समपरुक वाहेकका अनदुान वर्िभरी खचि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्तधि तनकार्मा ष्टफिाि गनुिपने व्र्वस्था 
रहेको छ।पातलकाले पेश गरेको सरुको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनको अनसुचुी २१ िथा कार्ािलर्बाट पेश भएको ष्टववरणमा 
समेि सो रकम तभडान भएकोमा सरुको २१ मा भएको रु.३४९३१५९२.।०० समपरुक िथा ष्टवशेर्ा अनदुानको 
रकम भएको एंव ५ वटा र्ोजनाको तमति २०७७।०९।३० सम्म म्र्ाद थप भएकोले दाष्टर्त्व तसजिना भएको भनी 
ष्टफिाि नगरेको पातलकाको भनाई रहेको छ। 

 

12.  जग्गा उपर्ोग मापदण्डाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ वमोन्जम स्थातनर् िहले भ ुजोन्खम 
संवेदनन्शलिाका आधारमा जग्गाको उपर्ोग सम्वन्तध मापदण्ड िोक्नपुने र त्र्स्िो मापदण्डको अतधनमा रही िोकेको 
क्षेरमा मार भवन तनमािण गनि स्वीकृिी ददन सक्न े व्र्वस्था छ।र्स गाउँपातलकाले जग्गाको उपर्ोग सम्वतधी 
मापदण्ड वनाई लाग ु गरेको देन्खएन।स्थानीर् िहले आफ्नो सवै क्षेर वा कुनै क्षेर िोकी त्र्स्िो क्षेरमा वन्ने 
भवनहरुको लातग जग्गा िथा भवनको प्रकृिी, समान ढाँचाको नमनुा नक्सा िर्ार गनि र सेवाग्राहीको लातग आफ्ना 
प्राष्टवतधक कमिचारीवाट नक्सा िर्ार गराई तनाःशलु्क उपालव्ध गराउने व्र्वस्था रहकोमा कार्ाितवर्न भएको 
देन्खएन।जग्गाको उपर्ोग सम्वतधी मापदण्ड िोकी जग्गा िथा भवनको प्रकृिी वमोन्जम नक्सा िर्ार िथा स्वीकृतिको 
व्र्वस्था अपनाउन ुपदिछ। 

 

13.  आतिररक लेखापरीक्षण आंन्शक मार गराएकोाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(२) मा स्थानीर् 
िहले काननु वमोन्जम आफ्नो आर् र व्र्र्को आतिररक लेखापरीक्षण गनुिपने उल्लेख छ।कार्ािलर्ले आर् र 
व्र्र्को पणुि आतिरीक लेखापरीक्षण नगरी एकल खािा प्रणाली वाट प्राि आम्दानीको आन्शंक मार लेखापरीक्षण 
गरेको पाइर्ो।पणुि रुपमा आतिरीक लेखापरीक्षण नहुँदा आतिरीक तनर्तरण प्रणाली कमजोर हनुे िथा जसवाट आर् 
र व्र्र्को र्थाथििा न्चरण समेि नहनुे अवस्था रहतछ।अिाः आतिरीक लेखापरीक्षण अतनवार्ि गनुिपने व्र्वस्थाको 
पालना गनुिपदिछ। 

 

 आतिररक आर्िफि  M  

14.  आतिररक आर्ाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररच्छ्छेद ९ मा पातलकाको ष्टवन्त्तर् अतधकार क्षेरको 
व्र्वस्था रहेको छ।आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९,१०,१५ बमोन्जम दैतनक िथा बाष्टर्िक रुपमा 
प्राि भएको आर् स्पि देन्खने गरी शे्रस्िा राख्नपुने व्र्वस्था भएकोमा नमनुा छनौटका आधारमा लेखापरीक्षण गदाि 
रतसद तनर्तरण खािा राख्नपुनेमा नरहेको, वडा कार्िलर्हरुमा पठाएका र ष्टफिाि आएका रतसदको अद्यावतधक शे्रस्िा 
नरहेको, रतसदको तसलतसलेवार नम्वर अनसुार उठाएको आर् र बैंक दान्खलाको रकम नतभडेको हुँदा र्ो वर्ि घरबाटो 
तसफाररस दस्िरु, सम्पन्त्तकर, मालपोि रन्जिेशन शलु्क िथा अतर् आर्वापि हनुपुने वास्िष्टवक आम्दानी एष्टकन गनि 
सष्टकएन।र्ो वर्ि पातलकाले ढंुगा तगटी वालवुा र ष्टवष्टवध तसफाररस दस्िरुमा आतिररक आर्वापि रु=३ करोड ८५ 
लाख ३० हजार आम्दानी देन्खएको छ।पातलकाले आवश्र्क म +=ले=प=फा=न= हरु र शे्रस्िा अद्यावतधक गरी आतिररक 
आर्लाई पारदशी गने गराउने र आर्को उन्चि अतभलेखांकन िथा पररचालन गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ। 

 

14.1.  नगदी रतसदको अवस्था एष्टकन नभएकोाः पातलकाका ष्टवतभन्न वडामा संकतलि राजस्व नगदी रतसद माफि ि संकलन 
गररदै आएकोमा रतसद तनर्तरण खािा अद्यावतधक नभएको कारणले पातलकामा आ=व= २०७५।७६ मा प्रर्ोग गरी 
वाँकी रहेका िथा र्स वर्ि छपाई भई ष्टविरण गररएका नगदी रतसद िथा मालपोि रतसद के कति मारमा प्रर्ोगमा 
आए नआएका सम्वतधमा एष्टकन गनि सष्टकएन।पातलकाले ददएको जानाकारी अनसुार वडामा ष्टविरण गरेको सम्पणुि  
रतसदहरु लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन पातलकामा उपलव्ध नभएकोले िथा आ=व= २०७६।७७ मा ष्टविरण भएका 
नगदी नगदी रतसदमाफि ि आ=व= २०७७।७८ मा समेि राजस्व संकलन भएकोले राजस्व सम्वतधमा पातलकाले 
आम्दानी वाँधेको राजस्व र्थाथि हो भनी ष्टवस्वस्ि हनु सष्टकएन।पातलकाले रतसद तनर्तरण खािा अद्यावतधक गरी 
राजस्वको अतभलेखांकन पर्द्तिलाई व्र्वन्स्थि वनाउनपुदिछ। 
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14.2.  आतिररक आर्को ठेक्कााः पातलकाबाट र्स आतथिक वर्िमा आतिररक आर्िफि   ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको उत्खननको 
लातग भएको ठेक्का संझौिाको न्स्थति र्स प्रकार रहेको छाः 

 

 ठेक्काको ष्टववरण  ठेक्का न  तरू्निम मूल्र्ाकंन मूअकर समेि    संझौिा रकम मू अ कर समेि    प्राि भएको रकम 

प्रकृति तनमािण सेवा  04 
4217255 4857344 4614477 

हरर ओम तनमािण सेवा 05 
3435000 4415120 4194364 

तड एल एस कतस्ट्रक्सन प्रा तल  01 
2392460 2394195 2394200 

बराहथान तनमािण सेवा  02, 03 
- 20383004 11644752 

जम्मा   
 32049663 22847793 

 
 

14.3.  संझौिा बमोन्जम उठ्न बाकँी रकमाः सेिी नदीको दवातडको वगर-२ मरेघाट २ रािोपानी १ ठेक्का न २ िथा 
दवाडीको वगर ३ मरेघाट-३ रािोपानीघाट ठेक्का न ३ को  नदीजतर् पदाथि उत्खनन िथा तनकासी गनि माछापचु्छ्रे 
गाउँपातलका िथा बराहथान तनमािण सेवा पवििबीच भएको संझौिाको बदुाँ न २ बमोन्जम तनज फमिले २०७६ फागनु 
मसातितभर मालसामान तनकासी वापि दईु ठेक्काको मू=अ=कर समेि रु=२०३८३००४।०० पातलकामा राजश्व बझुाउने 
गरी कवोल गरेको छ साथै संझौिाको बदुाँ नं ३ मा २०७६ फागनु मसातितभर सम्पूणि रकम नबझुाएमा पातलकाको 
िफि बाट ठेक्का िोडी बाँकी रहेको रकम बैंक ग्र्ारेण्टीबाट असूल गरी थप १० प्रतिशि रकम क्षतिपूिी स्वरुप 
सरकारी बाँकी सरह असूल गने गरी संझौिा भएको छ।उक्त संझौिा रकम मध्रे् तनमािण व्र्ावसार्ीले ष्टवतभन्न तमतिमा 
रु=११६४४७५२।०० बझुाएको र बाँकी रकम रु=८७३८२५२।०० हालसम्म पतन नवझुाएकोले संझौिा अनसुार 
बाँकी रु=८७३८२५२।०० को १० प्रतिशिले हनुे रु=८७३८२५।०० समेि गरी जम्मा रु=९६१२०७७।०० 
र्थान्शघ्र असूल गरी स्थानीर् संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9612077 

14.4.  बढी छुटाः पातलकाले ष्टवतभन्न घाटको नदीजतर् पदाथि उत्खनन िथा तनकासी गनिको प्रकाशन गरेको प्रस्िाव आह्ववानको 
सूचनामा कबोल अंकको शि प्रतिशि रकम संझौिा गदािकै बखि बझुाएमा ५ प्रतिशिले हनुे रकम छुट ददने 
भतनएकफ िथा उक्त छुट रकम तरू्निम मूल्र्ांकन भएको रकम भतदा बढी कबोल गरेको रकममा मारै ददनपुनेमा 
तरू्निम मूल्र्ांकन समेिको रकममा छुट ददएकोले तनम्न तनमािण व्र्वसार्ीबाट बढी छुट भएको रु=३८२६१३।०० 
असूल गरी दान्खला गनुिपने रु=== 

 

 

 

 

382613 

 
ठेक्काको ष्टववरण  ठेक्का 

न  
तरू्निम मूल्र्ांकन 

मू अ कर समेि    
संझौिा रकम मू 
अ कर समेि    

छुट ददनपुने 
रकम  

छुट ददएको रकम  बढी छुट ददएको रकम 

प्रकृति तनमािण सेवा  04 4217255 4857344 32004 242867 210863 

हरर ओम तनमािण सेवा 05 3435000 4415120 49006 220756 171750 

जम्मा   7652255 9272464 81010 463623 382613 

 
 

14.5.  क्षतिपूतििाः लाहाचोक १ र २ िथा घाचोक १ र २ घाट ठेक्का न १ को  नदीजतर् पदाथि उत्खनन िथा तनकासी गनि 
माछापचु्छ्रे गाउँपातलका िथा डी= एल= एस= तनमािण सेवाबीच भएको संझौिाको बदुाँ न २ मा २०७६ फागनु 
मसातितभर सम्पूणि रकम बझुाउनपुने िथा बदुाँ न ३ मा म्र्ादतभर नबझुाएमा पातलकाको िफि बाट ठेक्का िोडी बाँकी 
रहेको रकम बैंक ग्र्ारेण्टीबाट असूल गरी थप १० प्रतिशि रकम क्षतिपूिी स्वरुप सरकारी बाँकी सरह असूल गने 
गरी संझौिा भएकोमा कूल संझौिा रकममध्रे् रु=१००००००।००  चाल ुआतथिक वर्ि २०७७।०६।१२ मा 
मार  बझुाएको पाइर्ो।संझौिामा भएको व्र्वस्था बमोन्जम रु=१००००००।०० को १० प्रतिशिले हनुे रु= 
१०००००।०० सम्वन्तधिबाट असूल गरी दान्खला गनुिपने रु=== 

 

 

 

 

 

 

100000 

 कोतभड–१९ िफि ाः  

15.  आ=व २०७६।७७ को अर्ाढ मसातिसम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनर्तरणको लातग भएको आम्दानी िथा 
खचिको ष्टववरण तनम्नानसुार रहेको छ।                                                                     
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                                                                                 रु 
हजारमा                                                         

 आम्दानीका स्रोि रकम खचि न्शर्िक  रकम 

स्थानीर् िहको आफ्न ैवजेटवाट  5646683 राहि ष्टविरण 500000 
संघीर् कोतभड कोर्वाट 0 क्वारेतटाइन तनमािण िथा व्र्वस्थापन 377818 
प्रदेश कोतभड कोर्वाट 500000 

और्धी एवं स्वास्थर् उपकरण िथा सामाग्री खररद 
2114033 

अतर् स्रोिवाट 377818 आइसोलेशन केतर तनमािण 0 

संसद ष्टवकास कोर्वाट 0 जनशन्क्त पररचालन  538805 

न्शक्षक कमिचारीवाट 0 अतर् खचि 0 

 0 वाँकी 2993845 

जम्मा 6524501 जम्मा 6524501 

र्स सम्वतधमा तनम्नानसुार देन्खएको छ। 

• पातलकाले राहाि ष्टविरण गनि खररद गरेका खाद्यान्न सामाग्री िथा और्धी एवम ्स्वास्थर् उपकरण  ष्टवना 
प्रतिरपधाि तसधै खररद गरेको पाइर्ो। 

• क्वारेतटाइन िथा आइसोलेसन केतरमा खररद गरीएका सम्पणुि सामाग्री हालसम्म पतन पातलकाको कार्ािलर्मा 
आइनपगेुकोले कार्ािलर्मा ल्र्ाई उन्चि व्र्वस्थापन गनुिपने देन्खतछ। 

 

15.1.  कोतभड–१९ मा प्रतिकार्ि (स्वंमसेवक) मा भएको खचिाः गाउँपातलकाले कोतभड १९ को समर्मा कोतभडको रोकथाम, 
तनर्तरण िथा व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क वडाका वडाध्र्क्षहरुको संर्ोजकत्वमा कोतभड १९ प्रतिकार्ि वडास्िरीर् 
सतमतिको गठन गरी वडाका नाकाहरुमा प्रति वडा ३ जनाका दरले उक्त समर्मा रोजगारी गमुेका, गररव, ष्टवपन्न 
ब्र्न्क्तहरु सन्म्मतलि स्वंमसेवक समूह गठन गरी ३ वटा वडाबाट तनम्नानसुार  उनीहरुलाई प्रतिददन रु=८००।०० 
का दरले भकु्तानी भएको जम्मा रु=३६००००।०० खचि भएकोमा र्सरी भएको खचिलाई तनर्म संमि मान्ने आधार 
नदेन्खएको रु== 

 

 

 

 

        

360000 

 तस न  वडा न  स्वंमसेवक संखर्ा  जम्मा ददन दर  जम्मा खचि 
1 4 3 46 800 110400 
2 2 3 58 800 139200 

3 3 3 46 800 110400 

                                                                      जम्मा 360000 

 
 

 समानीकरण चालाुः  

16.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ।गाउँपातलकाले र्ो वर्ि 
खाना िथा ष्टवष्टवधमा रु २७ लाख ४० हजार खचि गरेको छ।र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुिपदिछ। 

 

17.  आतथिक सहार्िााः सरकारको बाष्टर्िक कार्िक्रममा परेका बाहेक कुनै पतन सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थालाई आतथिक 

सहार्िा र अनदुान नददन,े िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिि, आतथिक सहार्िा िथा और्धी उपचार खचि 
वापि आतथिक प्रदान गने, र्स्िो सहार्िा पाउने व्र्न्क्त िथा संस्थाको अतभलेख राखी एउटै व्र्न्क्त वा संस्थालाई 
दोहोरो सहार्िा उपलव्ध गराउन नहनुे व्र्वस्था साविजतनक खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा र प्रभावकारीिा कार्म गने सम्वतधी 
नीतिगि मागिदशिन, २०७५ मा उल्लेख छ।साथै उपरोक्त व्र्वस्था प्रदेश सरकार िथा स्थानीर् िहका सवै 
कार्ािलर्हरु, सवै पदातधकारी एंव कमिचारीहरुले पालना गनुिपने उक्त मागिदशिनमा उल्लेख छ।पातलकाको ष्टवपद 
व्र्वस्थापन िफि को लेखापरीक्षण छनौटमा परेका केही भौचरको परीक्षण गदाि रु=८ लाख ४७ हजार आतथिक सहार्िा 
ष्टविरण गरेको देन्खर्ो।आतथिक सहार्िा ष्टविरण गनुिपवुि पातलकाले आतथिक सहार्िा मापदण्ड एंव कार्िष्टवतध िर्ार 
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नगरेको, ठूलो रकम आतथिक सहार्िाको रुपमा व्र्न्क्त िथा संस्थालाई ष्टविरण गने गरेको, आतथिक सहार्िा पाउने 
व्र्न्क्त िथा संस्थाको लगि राख्न ेनगरेको जस्िा अवस्था देन्खर्ो।पातलकाले आतथिक सहार्िा एंव अनतु्पादक चाल ु
प्रकृतिका खचिमा कटौिी नगरी पूनँ्जगि खचिको ष्टहस्सा बढाउन सक्ने अवस्था छैन।उत्पादनन्शल क्षेरमा लगानी 
नगरी आतथिक बषृ्टर्द् हातसल गनि नसष्टकने भएकोले र्स्िा प्रकृतिका खचिमा कटौिी गनुिका साथै िोष्टकएको मापदण्ड 
तभर रहेर मार क्षतिपूतिि, आतथिक सहार्िा र और्धी उपचार खचि लेख्नपुने देन्खतछ।पातललकाले चाल ुआ= व= मा 
ष्टवतभन्न व्र्न्क्त िथा संस्थालाई ष्टविरण गरेको आतथिक सहार्िा र्स प्रकार छन।् 

भौ.न र तमति आतथिक सहार्िा प्रदान गररएको व्र्न्क्त िथा सस्थाको नाम सहार्िा रकम 

07,2076.06.11 धनकुमारी ष्टव क लगाएि ९ जना 
46000 

08,2076.06.11 सकुमार्ा कामी लगाएि  
25000 

20,2076.06.24 गन्णि न्शक्षा पररर्द  
50000 

21,2076.09.01 ष्टवरण ुबहादरु दमै  
15000 

156,2077.11.05 अमिृा थापामगर  
25000 

176,2076.11.20 भजन समूह बाध्र्वादन समूह  200000 

189,.2076.11.29 बलभर भण्डारी  5000 
193,2076.12.04 मैना नपेाली  

5000 

197,2076.12.06 झपुेतर लम्साल  5000 

239,2077.02.14 औखारी आमा समूह 
33000 

284,2077.03.01 ष्टवतभन्न ष्टवद्यालर्लाई बालक्लव गठनको लातग  
28000 

30 ,2077.03.08 ७ वटालाई दशैको शभुकामना आदान प्रदानको लातग रु ३० हजारका 
दरले  

210000 

367,2077.0323 नौमिी बाजा संरक्षणको लातग  
200000 

 जम्मा 847000 

र्सरी ष्टवतभन्न व्र्न्क्त िथा संस्थालाई सहार्िा प्रदान गदाि तनन्श्चि मापदण्ड एंव कार्िष्टवतध बनाई सोका आधारमा मार 
प्रदान गनेिफि  पातलकाले ध्र्ान ददनपुदिछ। 

18.  स्वीकृि दरवतदी वेगरको करार सेवााः संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्ले २०७४।१२।१४ मा 
जारी स्थानीर् िहमा करारमा जनशन्क्त व्र्वस्थापन गने कार्िष्टवतध, २०७४ मा स्वीकृि दरवतदी भतदा अतर् रुपमा 
कमिचारीहरु राखी िलव भत्ता वा पाररश्रतमक भकु्तानी गनि नतमल्ने र त्र्स्िो कार्ि प्रचतलि कानून ष्टवपरीि भई भकु्तानी 
गने पदातधकारीबाट असूल उपर गनुिपने व्र्वस्था गरेको छ।पातलकाले स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
दफा ८३ र ८७ िथा मतरालर्बाट जारी भएको उपरोक्त कार्िष्टवतधमा उन्ल्लन्खि ष्टवपरीिको  देहार्का पदमा जम्मा 
८  जनालाई वाष्टर्िक जम्मा रु.२२१०२६०।०० भकु्तानी भएको रकम तनर्म संमि नभएको रु… 

 

 

 

2160470 
 तस न  पद  करार सेवाका व्र्न्क्तको नाम मातसक िलव दशै समेि जम्मा खचि 

1.  उजरुी प्रशासक लक्ष्मी आचार्ि  22000 286000 

2.  स क अ  रष्टवन आचार्ि 15000 195000 

3.  कार्ािलर् सहार्क  अजुिन भण्डारी  22170 288210 

4.  कार्ािलर् सहार्क  गंगा आचार्ि 22170 288210 

5.  कार्ािलर् सहार्क  सीिा लम्साल  22170 288210 

6.  कार्ािलर् सहार्क  चतर कुमारी गरुुङ 22170 288210 

7.  कार्ािलर् सहार्क  दगुाि प्रसाद दाहाल 18340 238420 

8.  कार्ािलर् सहार्क  ऋर्ी गौिम 22170 288210 

जम्मा  170020 2160470 
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19.  समानीकरण अनदुानबाट न्शक्षकको िलब भत्तााः अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले 
स्थानीर् िहलाई सशिि अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ।पातलकाले तनम्न १२ वटा ष्टवद्यार्लर्लाई पातलकाको 
समानीकरण अनदुानबाट सम्वन्तधि ष्टवद्यार्ल व्र्वस्थान सतमति िथा वडाको तसफाररसका आधारमा तनन्ज स्रोि 
न्शक्षकको लातग रु.४५३८०००।०० तनकासा ददएको पाइर्ो।ष्टवद्यालर्लाई शसिि अनदुानबाट माग बमोन्जमको 
रकम प्राि हनुे भएकोले समानीकरण अनदुानबाट तनकासा भएको रकम अतनर्तमि देन्खएको रु- 

 

 

 

 

4538000 

 तस न  ष्टवद्यालर्को नाम तनकासा रकम  
1.  इ तस तड न्शक्षक अनदुान 588000 

2.  मािभृार्ा न्शक्षा व्र्वस्थापन िथा अनदुान 300000 

3.  माछापचु्छ्रे मा ष्टव न्शक्षक अनदुान  800000 

4.  श्री कृपा तन मा ष्टव न्शक्षक अनदुान 300000 

5.  महेतर मा ष्टव लाई कम्प्र्टुर न्शक्षक अनदुान  300000 

6.  तनरपक्ष मा ष्टव न्शक्षक िथा छारवास व्र्वस्थापन अनदुान  800000 

7.  िारेबराह आ ष्टव न्शक्षक अनदुान  500000 

8.  बम बहादरु घलेल आ ष्टव न्शक्षक अनदुान  200000 

9.  बाराही आ ष्टव न्शक्षक अनदुान  200000 

10.  सष्टहद हरर प्रसाद आ ष्टव न्शक्षक अनदुान  100000 

11.  गौरीशंकर मा ष्टव न्शक्षक अनदुान  250000 

12.  बालतबकास केतर  संचालन न्शक्षक अनदुान  200000 

 जम्मा  4538000 

 
 

20.  क्षरेफल भतदा बढीमा डी=पी==आराः गाउँपातलकाले पातलकाको प्रशासकीर् भवनको कूल लागि अनमुान, माटो परीक्षण 
िथा ष्टवस्ििृ पररर्ोजना प्रतिवेदन िर्ारी गनिको लातग मोदी ईन्ितनर्ररङ कतसल्टेतसी एण्ड कतट्रक्सन प्रा=तल=संग मू=अ= 
कर समेि प्रति रोपनी रु=५५३८८।०० का दरले जम्मा ९ रोपनीको डी पी आर गने संझौिा गरी सोही बमोन्जम 
प्रतिवेदन प्राि भएकोमा पातलकाको स्वातमत्वमा रहेको ष्टवतभन्न ष्टकत्ता नं को जग्गाको कूल क्षेरफल जम्मा ३०८९ 
वगि ष्टक=तम वा ६ रोपनी मार भएको देन्खतछ।पातलकाको अनसुार बाँकी ३ रोपनी जग्गा पररवार तनर्ोजन संघको 
नाममा रहेकोले उक्त जग्गाको समेि डी पी आर भएको भनाई रहेको छ।अतर् तनकार्को नाममा रहेको जग्गाको 
समेि डी= पी=आर=गरी भकु्तानी भएकोले उक्त रकम असूल गरी दान्खला गनुिपने रु==  

 

 

 

 

 

 

  166164 

21.  
सभे कार्िमा ओभरहेड भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२ मा परामशि सेवाको लागि 
अनमुानमा ओभरहेड (न्शरोभार) थप गने व्र्वस्था नभएकोमा पातलकाले तनम्न २ दईु मोटर बाटोको १४ ष्टक=तम 
सडकको तड=ष्टप=आर कार्िको लातग लागि अनमुानमा तनर्मावलीको व्र्वस्था ष्टवपरीि १५ प्रतिशि ओभरहेड खचि 
थप गरी परामशिदािासंग संझौिा गरी भकु्तानी भएको पाइर्ो।िपतसलका परामशिदािाहरुलाई बढी भकु्तानी भएको 
रकम सम्वन्तधिबाट असूल गरी संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु=== 

 

 

 

 

  
130218 

 
 परामशिदािाको नाम र्ोजनाको नाम लागि अनमुान संझौिा रकम  बढी भकु्तानी  
1 आर=एन इतरास्ट्रक्चर एण्ड 

कतसल्ट प्रा=तल  
रािोपानीपलु तभडावारी 
धम्पसु सडक 499170 497935 65109 

2 श्री नमस्िे पोखरा ईन्ितनर्ररङ 
कतसल्टेतसी प्रा=तल  

जोगीचौर पािीखोला 
धम्पसु देउराली सडक  499170 496353 65109 

  जम्ःा  998340 994288 130218 
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22.  सभे कार्िमा १=५% अतग्रम कर थप गरी लागि अनमुानाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२ मा 
परामशि सेवाको लागि अनमुानमा १=५% अतग्रम कर थप गने व्र्वस्था नभएकोमा पातलकाले सतमवगर दोष्टवल्लाघाट 
वडा नं ४ र ६ लगार्िका ष्टवतभन्न घाटको प्राररन्म्भक वािावरणीर् मूल्र्ांकनको लातग प्रफेक्ट ईन्ितनर्ररङ कतसल्टेतसी 
पोखरासंग संझौिा गरी भकु्तानी भएकोमा र्ोजनाको लागि अनमुान रु=४९७४०७।०० मा १=५% समेि थप गरी 
रु= ४९६४७४।०० मा संझौिा भएकोले बढी भकु्तानी भएको रु=५५८४।०० सम्वन्तधिबाट असूल गरी दान्खला 
गनुिपने रु=== 

 

 

 

 

 

   5584 

23.  दोहोरो अनगुमन भत्तााः गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको गाँउसभा, न्जल्लासभा र न्जल्ला समतवर् सतमतिका 
सदस्र्ले पाउने सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ को अनसूुचीको (का) मा गाउँपातलकाका पदातधकारीहरुले पाउने 
मातसक अनगुमन सषु्टवधा वापि तनम्न पदातधकारीहरुले मंतसरदेन्ख आर्ाढ सम्मको एकमिु रुपमा िोष्टकएको दरमा 
सषु्टवधा तलएकोमा उन्ल्लन्खि तमतिमा ऐनमा व्र्वस्था भएको भतदा फरक समेि भकु्तानी तलएकोले दोहोरो तलएको 
जम्मा रु. ११३६२५।०० ले पातलकालाई थप व्र्र्भार परेको रु… 

 

 

 

 

  113625 

 तस न गो.भौ.न र तमति पद, नाम  र थर  दोहोरो भकु्तानी तलएको रकम 

1.  २७६।२०७७।०२।३० गा पा अध्र्क्ष  कणि बहादरु गरुुङ 18000 

2.  २७६।२०७७।०२।३० गा उपाध्र्क्ष कृरण कुमारी पौडेल दवाडी  16875 

3.  ४१..२०७७।०३।३० वडाध्र्क्ष तबरेतर गरुुङ  8750 

4.  ४१..२०७७।०३।३० तबक्रम गरुुङ 8750 

5.  ४१..२०७७।०३।३० वडाध्र्क्ष सूर्ि प्रसाद लम्साल  8750 

6.  ४१..२०७७।०३।३० वडाध्र्क्ष पणूि बहादरु शाही 8750 

7.  ४१..२०७७।०३।३० वडाध्र्क्ष जमु बहादरु गरुुङ 8750 

8.  ४१..२०७७।०३।३० वडाध्र्क्ष हररश्चतर ढंुगाना  8750 

9.  ४१..२०७७।०३।३० वडाध्र्क्ष सम बहादरु गरुुङ 8750 

10.  ४१..२०७७।०३।३० वडाध्र्क्ष कृरण प्रसाद दवाडी  8750 

11.  ४१..२०७७।०३।३० वडाध्र्क्ष दगुाि बहादरु क्षेरी  8750 

                       जम्मा  113625 

 
 

24.  लकडाउनको समर्को समेि कक्षा संचालनको भकु्तानीाः ३४०।२०७७।०३।१८ पातलका र ष्टपस पोखरा ल्र्ाङग्वेज 
एण्ड टे्रतनङ्ग इन्स्टच्छ्र्टु प्रा=तल संग तमति २०७६।१०।२२ मा संझौिा गरी दोस्रो पक्ष (ष्टपस पोखरा ल्र्ाङग्वेज एण्ड 
टे्रतनङ्ग इन्स्टच्छ्र्टु) ले लोकसेवाको तनधािररि पाठ्यक्रम अनसुार खररदार िथा नार्व सबु्वाको िर्ारी कक्षा तमति 
२०७६।१०।२२ देन्ख २०७६ साल चैर मसातिसम्म ७२ ददन कक्षा संचालन गरेवापि प्रति ष्टवद्याथी रु= 
१००००।०० का दरले भकु्तानी हनुे गरी संझौिा भएको छ।ष्टपस पोखरा ल्र्ाङग्वेज एण्ड टे्रतनङ्ग इन्स्टच्छ्र्टुले 
पातलकाबाट तसफाररस भई आएका २१ जनालाई िर्ारी कक्षा संचालन गरेको  हान्जरी रेकडिबाट स्पि हतुछ।कोरोना 
भाइरसको कारण मलुकुभर चैर ११ गिेबाट लकडाउन भएकोमा समेि संझौिा बमोन्जम चैर मसातिसम्मकै भकु्तानी 
भएकोले २१ ददनको २१ जना ष्टवद्याथीको प्रति ष्टवद्याथी प्रतिददन रु=१३९।०० का दरले हनुे रु=६१२५०।०० 
सम्वन्तधि इन्स्टच्छ्र्टुबाट असूल गरी दान्खला गनुिपने रु=== 

 

 

 

 

 

 

 

 

61250 

25.  संझौिा भतदा बढी भकु्तानीाः ३४०।२०७७।०३।१८ पातलका र ष्टपस पोखरा ल्र्ाङग्वेज एण्ड टे्रतनङ्ग इन्स्टच्छ्र्टु प्रा=तल 
संग तमति २०७६।१०।२२ मा संझौिा गरी दोस्रो पक्ष (ष्टपस पोखरा ल्र्ाङग्वेज एण्ड टे्रतनङ्ग इन्स्टच्छ्र्टु) ले 
लोकसेवाको तनधािररि पाठ्यक्रम अनसुार खररदार िथा नार्व सबु्वाको िर्ारी कक्षा तमति २०७६।१०।२२ देन्ख 
२०७६ साल चैर मसातिसम्म ७२ ददन कक्षा संचालन गरेवापि प्रति ष्टवद्याथी सम्पूणि कर रु=१००००।०० का 
दरले भकु्तानी हनुे संझौिाको बदुाँ नं २ मा उल्लेख छ उक्त संझौिाको बदुा नं ३ मा मष्टहला सहभागीको हकमा 
प्रति सहभागी कूल रकमको ७५% ले हनु आउने रकम पातलकाले भकु्तानी गने बाँकी २५% र त्र्सैगरी दतलि 
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मष्टहला र परुुर्को हकमा ८०% पातलका र बाँकी २०% रकम दोस्रो पक्ष स्वंर्मले सहभागीबाट उठाउन ु पने 
उल्लेख भएकोमा उक्त संझौिा ष्टवपरीि १००% रकम पातललबाटै भकु्तानी भएको छ।हान्जरीबाट सबै बगि स्पि 
नभएकोले एष्टकन गरी  कूल भकु्तानी रु=२३४६००।०० को कन्म्िमा २० प्रतिशिले हनुे रु=४६९२०।०० 
सम्वन्तधि इन्स्टच्छ्र्टुबाट असूल गरी दान्खला गनुिपने रु===  

 

 

 

46920 
 संसद ष्टवकास कोर्िफि ाः  

26.  बढी भकु्तानी: १०-२०७७।२।२३ साविजातनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ (१) खररद सम्झौिा 
अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अतर् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी 
ष्टकिाब (मेजरमेतट वकु) मा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्िसम्पादनको आधारमा ददनपुने व्र्वस्था छ।छहराकुना 
देन्ख मरुीसम्म तसंचाइि नहर तनमािण कार्िको आइटम नं ३ Plain Cement concrete works in foundation including 

material  collection ans 30 m lead 1:2:4 एम ष्टव अनसुार तसंचाइिको क्र्ानल बेस को Soling and Leveling को width 

१॰३ भएकोमा PCC को width 1.4 भएको देन्खएकोले ०॰१ बष्टढ widht देन्खदा १५० तमटर क्र्ानेलमा १॰५ घनतमटर 
बढी  PCC गरेको देन्खतछ।र्सरी बष्टढ भएको पररमाणको रु १३२४९ का दरले बढी भकु्तानी भएको रु १९८७४ 
असूल हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

19874 

27.  मू.अ.कर बढी भकु्तानी : ६-२०७७।२।२१ साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (४) मा उपभोक्ता 
सतमति वा लाभग्राही समदुार्लाइि तनमािण कार्िको भकु्तानी ददँदा उपतनर्म ३ को खण्ड (ख) बमोन्जमको लागि 
अनमुानमा रहेको मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर कट्टा गरेरमार भकु्तानी ददने व्र्वस्था रहेकोमा ढुटुङ्गे ल्वाङ् कोलेली मोटरबाटो 
खन्ने कामको लागि अनमुान िर्ार गदाि एक्साभेटरको मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर सष्टहि लागि अनमुान िर्ार गरी सोही 
अनरुुप रु. १७४६९७९। भकु्तानी गरेकोमा उपभोक्ताले रु.१४०४२५० को मार ष्टवल पेश गरकोले उपभोक्तालाइि 
बष्टढ भकु्तानी भएकोले म.ु अ.कर रकम रु ४४५४४।सम्बन्तधि उपभोक्ता सतमतिबाट असूल गनुिपने रु   44554 

28.  बढी भकु्तानी: १०-२०७७।२।२३  आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनमर् ३६(८) अनसुार कुनै 
रकमको भकु्तानी ददंदा ररि पगेु नपगेुको जाँच गरेरमार भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । वडा नं २ को कार्ािलर् 
रािोपानी अलावेट गा पा तनमािण सडक तनमािण कार्िको लातग न्ज तस कतस्ट्रक्शन एण्ड ष्टवल्डशि प्रा तल लाइि ष्टवमाको 
रकम रु ५००००। भकु्तानी ददँदा म ुअ कर दोहोरो भकु्तानी भएको देन्खएकोले बष्टढ भकु्तानी भएको मू अ कर 
रकम रु ६५०० असूल हनुपुने रु  

 

 

 

 

6500 

29.  बढी भकु्तानी: १०-२०७७।२।२३ साविजातनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ (१) खररद सम्झौिा 
अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अतर् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी 
ष्टकिाब (मेजरमेतट वकु) मा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्िसम्पादनको आधारमा ददनपुने व्र्वस्था छ । वडा नं २ 
को कार्ािलर् रािोपानी अलावेट गा पा तनमािण सडक तनमािण कार्िको लातग न्ज तस कतस्ट्रक्शन एण्ड ष्टवल्डशि प्रा तल 
लाइि ठेक्का सम्बतधी ष्टवल रु ४१६७००३।६१ र कन्तटतजेतसी  रु १६६६८० समेि जम्मा ४३३३६८३।६१ 
खचि लेख्नपुनेमा ४३३८८०८। खचि लेखेकोले बढी खचि लेखेका रकम रु ५१२५ असूल हनुपुने रु    

 

 

 

 

 

         
5215 

 ष्टवत्तीर् समानीकरण पूनँ्जगिाः  

30.  उपभोक्ता सतमति छनौटाः साविजतनक खररद तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ९७ मा एक करोड सम्मको लागि 
अनमुान भएको तनमािण कार्ि वा सव सम्बन्तध सेवा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाटगराउन सक्न ेर र्सका 
लातग सम्बन्तधि काम र सेवाको प्रकृति पररमाण लाग्ने रकम उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राष्टह समदुार्ले व्र्ोहोने वा 
बेहोनुिपने रकम र अतर् आवश्र्क कुराहरु खलुाइ साविजतनक तनकार्ले साविजतनक सचुना प्रकाशन गरर प्रस्िाव माग 
गनि वा त्र्स्िो सतमति वा समदुार् आंफैले प्रस्िाव वा तनवेदन पेश गनि सक्ने व्र्वस्था रहेको छ।िर कार्ािलर्ले 
र्स बर्ि उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ि गराउंदा सम्झौिाबाहेक सम्झौिा पवुिका उक्त प्रकृर्ा पालना गरेको  कुनै 
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कागजाि िथा आधार पेश हनु आएन ।र्सबाट ष्टवकास तनमािण कार्िमा उपभोक्ता सतमति छनौटको आधार पारदशी 
र प्रतिसपधाित्मक िवरले भएको देन्खएन ।र्सबाट तनमािण कार्िको समर् लागि र गणुस्िरमा असर पने हुंदा 
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समूह छनौट गदाि उक्त तनर्मावलीको व्र्वस्था पालना गरी पारदशी र प्रतिस्पधाित्मक 
िवरले गररनपुदिछ। 

31.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म (९) मा 
उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनुे तनमािण कार्िमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा 
हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतिबतधात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार 
गदािको समर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग गनुिपने जष्टटल प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्तधि 
प्राष्टवतधकको तसफाररशमा साविजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेन्शन प्रर्ोग गनि सष्टकने उल्लेख छ। 
गाउँपातलका अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण िथा स्िरोन्नतिसँग सम्बन्तधि र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरुले 
डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्जम सम्बन्तधि 
प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट सहमति तलएको पाइएन।र्सरी उपभोक्ता सतमतिमाफि ि 
उपकरण प्रर्ोग गरी काम गराउँदा प्रतिस्पधाि नहनुे, प्राष्टवतधक ज्ञानको अभावमा कामको गणुस्िर नहनुे, पूणि रुपमा 
मेन्शन प्रर्ोग गरी कार्ि गराउँदा रोजगारी तसजिना नहनुे अवस्था देन्खने हुँदा र्सरी गरेको कार्ि ऐन तनर्मको प्रतिकूल 
समेि देन्खतछ।गाउँपातलकाले अगातम ददनमा सधुार गनुिपने देन्खतछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  पुजँीगिवाट चाल ुखचिाः एष्टककृि आतथिक संकेि िथा वतगिकरण र व्र्ाखर्ा २०७४ मा पुजँीगि न्शर्िकमा ष्टवतनर्ोजन 
वजेट चाल ुखचि गनि नपाइने उल्लेख छ। र्स नगरपातलकाले र्स आ.व मा सभाबाटै न ैपाररि गरी चाल ुप्रकृतिको 
खचि पुजँीगि वजेटमा समावेश गरी खचि लेखेको मध्रे् लेखापरीक्षण छनौट गरी परीक्षण गदाि  रु १३०००००|- 
चाल ुखचि पुजँीगि वजेटमा समावेश गरी खचि गरेको पाइर्ो। पुजँीगिवाट गररएको चाल ु प्रकृतिका खचि मध्रे् 
अतधकांश खचि,खेलकुद कार्िक्रम प्रवर्द्िन खचि, आतथिक सहर्ोग खचि, ष्टवतभत न ददवस र सम्मान खचि, ष्टवतभत न जाति 
ष्टवशेर्को पवि खचि आदद समावेश भएका देन्खतछ।पुजँीगि खचिमा वजेट रान्ख चाल ुप्रकृतिका खचि गरी पुजँीगि 
खचिको वजेट देखाउने कार्ि तनर्मसम्मि देन्खदैन।चाल ुप्रकृतिका खचि चाल ुवजेट न्शर्िकमा समावेश गरी वजेट 
खचि लेन्खन ुपदिछ। पुँजीगि न्शर्िकबाट गरीएको चाल ुखचिको केष्टह उदाहरण र्स प्रकार छन।् 

गो.भौ.न र तमति चाल ुप्रकृतिका खचि ष्टववरण रकम 

148-2077/2/6 ष्टवद्यालर्का न्शक्षकको िलब भत्ता भकु्तानी 400000 

268-2077/3/16 ष्टवद्यालर्का न्शक्षकको िलब भत्ता भकु्तानी 100000 

298-2077/3/18 सतुिाला कागति एभोकाडो ष्टवरुवा ष्टविरण 500000 

324-2077/3/25 गाइिपालन िथा पश ुस्वास्थर् न्शष्टवर 200000 

322-2077/3/24 टोल ष्टवकास संस्था स्टेशनरी खररद 100000 

 जम्मा 1300000  

 

33.  नापी भतदा बढी भकु्तानीाः १५६-२०७७।२।६ साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म १२३ मा खररद 
सम्झौिा अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ्ग ष्टवल वा अतर् कुनै ष्टवल ष्टवजकको भकु्तानी गदाि करारका शिि वमोन्जम 
प्राष्टवतधक नाप जाँच गरी नापी ष्टकिावमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तानी ददनपुने 
उल्लेख छ । गाउँपातलकाको बहउुदेश्र्ीर् सभाहल तनमािण कार्िको एस वी कतस्क्ट्रक्शनलाइि अन्तिम तबल भकु्तानी 
गदाि आइटम नं १७ Providing and fixing of grill of MS strip size 20*4.5 mm including painting and all complete 

को MB अनसुार ३१॰५३ sqm भएकोमा ६०॰८५ sqm को भकु्तानी ददएकोले बष्टढ भकु्तानी भएको २९॰३२ sqm 
को २५०० का दरले बष्टढ भकु्तानी भएको रु ८२८२९। ( मू अ कर समेि ) असूल हनुपुने रु… 
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34.  बढी भकु्तानीाः २३-२०७६।८।९ गाँउपातलका र तनमािण व्र्वसार्ी तबच भएको सम्झौिा अनसुार प्रोतभजनल समको 
रकम भकु्तानी ददँदा पेश भएको तबल अनरुुप भकु्तानी गनुिपने उल्ले भएकोमा प्रथम रतनङ् तबल भकु्तानी ष्टवमा वापि 
रु ११४५६६। भकु्तानी भएकोमा तनमािण व्र्वसार्ीले रु २८६६२। को मार ष्टवल पेश गरी रु ८५९०४ बढी 
भकु्तानी गरेकोमा अन्तिम तबल भकु्तानीमा ष्टवमा वापि रु ८३३८९।मार घटाएर भकु्तानी गरेको बढी भकु्तानी भएको 
रु २५१५ को म ुअ कर समेि रु २८४२ असूल हनुपुने रु 

 

 

 

 

     2842 

35.  तबमा : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ को उपतनर्म १ अनसुार खररद सम्झौिामा अतर्था 
व्र्वस्था भएकोमा बाहेक १० लाख रुपैर्ा भतदा बष्टढ मूल्र्को तनमािण कार्ि गने तनमािण व्र्वसार्ीले तनर्मावलीमा 
िोके अनरुुप तबमा गराउन ुपने व्र्वस्था छ ।गाउँपातलकाको भवनको िला थप्ने कार्िको लातग तनमािण व्र्वसार्ी 
ध्रवु एण्ड एन्शतसर्ट्ससंग रु ३८००६८०।४२ मा सम्झौिा भएकोमा BOQ मा ष्टवमाको प्रावधान नै राखेको 
पाइएन।गाउँपातलकाले तनर्मावलीको पालना गनुिपदिछ । 

 

36.  टुक्रा खररदाः २४-२०७६।८।१० साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा रु ५ लाख भतदा 
वढीको खररद गदाि तसलवतदी दरभाउपरको माध्र्मबाट गनुि पने िथा तनर्मावलीको तनर्म ३१ मा रु २० लाख 
भतदा वढीको खररद गदाि वोलपरको माध्र्मवाट गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ।पातलकाले सडक ममििको कार्िको रु 
३४१३९६२।खचि गरेकोमा तनम्नानसुार तनमािण व्र्वसार्ीसंग ५ लाख भतदा कमको लागि अनमुान िर्ार गरी 
टुक्राएर काम गराएको देन्खर्ो।र्सरी तनर्म ष्टवपरीि टुक्रापारेर खररद गरेको कार्ि तनर्मसम्मि देन्खएन। पातलकाले 
तनर्ममावलीको पालना गनुिपदिछ। 

 

 तनमािण व्र्वसार्ीको नाम सम्झौिा तमति भकु्तानी रकम 

पौडेल बदिश 2076/5/23 493644 

बराहथान तनमािण सेवा 2076/7/14 459079 

राइन्जङ्ग कतस्ट्रक्शन 2076/7/18 488160 

गण्डकी एतग्रगेट प्रा ली 2076/6/1 494408 

आर एन इतरास्ट्रक्चर एण्ड कतसल्टेतट प्रा तल 2076/6/7 493523 

चन्ण्डकालीका  कतस्ट्रक्शन  प्रा ली 2076/6/5 499200 

पवििमाला कतस्ट्रक्शन 2076/6/10 492946 

  3420960  

 

37.  जनसहभातगिा नराखी सम्झौिा गरेको : साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (१) अनसुार रु १ 
करोड सम्म लागि अनमुान भएको आर्ोजना उपभोक्ता सतमतिबाट गराउन सष्टकने र उपतनर्म २ अनसुार उपतनर्म 
१ मा उन्ल्लन्खि लागि अनमुानमा मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर,ओभरहेड, कन्तटतजेतसी रकम र जनसहभातगिाको अंश समेि 
समावेश हनुे उल्लेख छ।गाउँ कार्िपातलकाको  तमति २०७५।५।४ को तनणिर्ानसुार उपभोक्ताको र्ोगदान २० 
प्रतिशि हनुे उल्लेख छ।र्स आ.व. मा गाउँपातलकाबाट सञ्चातलि अतधकांश र्ोजनाहरुमा कार्िपातलकाको तनणिर् 
ष्टवपररि २० प्रतिशि भतदा कम जनसहभातगिाको अंश राखेर सम्झौिा गरेको र ठूला ठुला र्ोजनामा पनु 
कार्िपातलकाबाट तनणिर् गराइि १० प्रतिशिमार उपभोक्ताको र्ोगदान राखी सम्झौिा गरेको पाइर्ो।र्सरी पातलकाले 
कार्िपातलकाको तनणिर्को पालना नगने र कुनै बस्िगुि आधार वेगर जनसहभातगिाको अंश कुनैमा कम र कुनैमा 
बष्टढ हनुेगरी तनणिर् गदाि पातलकालाइि थप व्र्र्भार परको देन्खतछ।पातलकाले कार्िपातलकाको तनणिर्को पूणि रुपमा 
पालना गनुि पदिछ।जनसहभातगिाको जनसहभातगिाको अंश कम राखेर सम्झौिा गरेका केष्टह उदाहरण तनम्नानसुार 
रहेका छन।् 
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र्ोजनाको नाम सम्झौिा अनसुार लागि अनमुान गा पा ले व्र्होने (कन्तटतजेतसी 

बाहेक 
उपभोक्ताको र्ोगदान 
प्रतिशि 

उदनेढुङ्गा ननुगाउँ भरु्नुे मध्र्मागि 1152268.47 960000 16.68 

तमरवारी वगवुा घाचोक जोड्न ेसडक  806205.50 672000 16.64 

तधप्राङ् बेशी तसंचाइि कुलो स्िरोन्नति 922491.85 768000 16.75 
वडा नं ९ को वडा कार्ािलर् तनमािण 9413061 8471755 10 
ढुटुङ्गे ल्वाङ् कोलेली मोटरबाटो 1809333.89 1507200 16.70 

एक पातलका एक खेल ग्राम 7975805.98 6857280 14.02 

 
 

38.  अनपुातिक कट्टी – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही 
समदुार्लाई तनमािण कार्िको तबल भकु्तानी ददँदा लागि अनमुानमा रहेको मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर, ओभरहेड कन्तटतजेतसी 
रकम र जनसहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ।जस अनसुार तनम्न तनमािण कार्ि गदाि 
उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउँदा उपभोक्ता सतमति र पातलकाले बेहाने अंश उल्लेख गरी सम्झौिा भएको 
देन्खतछ।तनमािण कार्ि सम्पन्न गदाि घटी मूल्र्ांकन भएको अवस्थामा अनपुातिक कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा सो 
गरेको नदेन्खएको देहार्अनसुारको रकम असूल हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

    42094 

 
गोभौ नं.र तमति उपभोक्ता सतमति र काम सम्झौिा  

अनसुार लागि 
अनमुान 

गा पा ले  
व्र्होने 

(कन्तटतजेतसी 
बाहेक 

भकु्तानी रकम 
रकम 

कार्ि सम्पन्न 
रकम 

घटी अनपुातिक कट्टी 
रकम 

65-

2076/10/29 

स्वास्थर् चौकी गरुासे 
आमा समूह भवन 600813.86 480000 480000 591186 7692 

161-

2077/2/27 

रुम्जा मोटरबाटो तनमािण  
720004.55 576000 576000 697392 18090 

342-

2077/3/29 

उदनेढुङ्गा ननुगाउँ भरु्नु े
मध्र्मागि 1152268.47 960000 851691 1016863 4502 

362-

2077/3/31 

तमरवारी वगवुा घाचोक 
जोड्ने सडक उ स  806205.50 672000 390252 454020 11810 

 42094 

 
 

39.  मू अ कर बढी भकु्तानी :   साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (४) मा उपभोक्ता सतमति वा 
लाभग्राही समदुार्लाइि तनमािण कार्िको भकु्तानी ददँदा उपतनर्म ३ को खण्ड ख बमोन्जमको लागि अनमुानमा रहेको 
मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर कट्टा गरेरमार भकु्तानी ददने व्र्वस्था रहेकोमा।तनम्न अर्ोजनामा बाटो खन्ने कामको लागि 
अनमुान िर्ार गदाि एक्साभेटरको मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर सष्टहि लागि अनमुान िर्ार गरी सोही अनरुुप भकु्तानी गरेकोमा 
उपभोक्ताले ष्टवल कम पेश गरी डोर हान्जर पेश गरकोले उपभोक्तालाइि बष्टढ भकु्तानी भएकोले  म ुअ कर रकम 
असूल गनुिपने रु 

गोश्वरा भौचर र 
तमति 

आर्ोजनाको नाम ष्टवजक जारी 
भएको  

मेन्शनको 
कार्िको 
मलु्र्ाङ्कन 

उपभोक्ताले 
पेश गरेको 
ष्टवल 

नपगु ष्टवल 
रकम 

म ुअ कर बष्टढ भकु्तातन 

161-2077/2/7 रुम्जा मोटरबाटो 
तनमािण  

 696392.45 546329.8 150063 17263 

287-

2077/3/17 

सामदुाष्टर्क स्वास्थर् 
इकाइि  

सारङ्कोट निर्ााण 

सेवा 

966875 812500 154375 17760 

281-

2077.3.17 

न्चसापानी हमु्दी 
लाम्पाटा गौडामखु 
सडक 

एस आर तनमािण 
सेवा 

207703 106017 101686 11698 

 

 

 

 

 

85260 
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326-

2077/3/25 

ढुटुङ्ग े ल्वाङ् 
कोलेली मोटरबाटो 

दोज िातचोक 
कतस्क्ट्रशन 
कम्पनी 

1364041 1204437 159604 18362 

337-

2077/3/28 

पाङ्दङु् पाटन 
मलुको गष्टहरो 
आचार्ि सडक 

पवििमाला 
कतस्ट्रकशन 

815378 640000 175387 20177 

      85260  
40.  सम्झौिा अनसुार कार्ि सम्पन्न नभएको - उपभोक्ता सतमतिसाग तनमािण कार्िको सम्झौिा गदाि एक आतथिक वर्ि 

तभरसमपन्न हनुे गरी गनुिपदिछ । पातलका र उपभोक्ता सतमति बीच तनम्नानसुार र्ोजनामा सम्झौिा अनसुार कार्ि 
सम्पन्न नभएकोमा पातललकाले प्रथम रतनङ् ष्टवल भनी जति काम भएको रकम परैु भकु्तानी गरेको छ ।उक्त तबलमा 
सम्झौिा अनसुारको जनसहभातगि अंश समेि कट्टा गरेको  देन्खएन ।सालबसातल रुपमा बजेट ष्टवतनर्ोजन हनु ेर्स्िा 
र्ोजनाहरुको कार्ि समर्मा सम्पन्न नहदुाँ पातलकाको ष्टवकास तनमािणको कार्ि प्रभाष्टवि भएको हनुकुा साथै पतलकालाइि 
थप व्र्र्भार समेि पनि सक्ने हनुाले समर्मै कार्ि सम्पन्न हनु ेगरी उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गनुिपने देन्खतछ 
साथै तनम्न र्ोजनाको अन्तिम तबल भकु्तानीमा सम्झौिा अनरुुपको जनसहभातगिा अंश समेि कट्टा भकु्तानी गनुिपने 
देन्खतछ। 

 

 आर्ोजनाको नाम  सम्झौिा रकम उपभोक्ताको र्ोगदान कार्ि सम्पन्न  रकम भकु्तानी रकम 
वडा कार्ािलर् भवन तनमािण 9413061.77 941306.18 4503427.61 4503427.61 
एक पातलका एक खेल ग्राम 7975805.98 1118525.98 5109670.83 5109670.83 

 
 

41.  सीमाभतदा बढीको कार्ि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएकोाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ तनर्म ९७ अनाुसर 
एक करोड रुपैर्ाँसम्म लागि अनमुान भएको तनमािण कार्ि वा सो सम्बतधी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गने बातसतदा 
र त्र्स्िो सेवा उपभोग गने समदुार् मार रहेको उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट गराउन वा प्राि गनि 
सष्टकन,े  एक करोड रुपैर्ाँसम्मको लागि अनमुानमा मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर, ओभरहेड, कन्तटजेन्तस रकम र 
जनसहभातगिाको अंश समेिको रकम समावेश हनु ेउल्लेख छ।पातलकाले वडा नं ९ को वडा कार्ािलर् भवन 
तनमािणको लातग  वडा कार्ािलर् भवन तनमािण उपभोक्ता सतमतिसंग पातलकाले मूल्र् अतभतबष्टर्द् कर, ओभरहेड 
कन्तटतजेतसी बाहेक रु ९४१३०६१।७७ संझौिा गरी संझौिा बमोन्जम भकु्तानी ददएको पाइर्ो।र्सरी तनर्मावली 
ष्टवपरीि लागि अनमुान गरी सम्झौिा गरेको तनर्मसंमि नभएको रु== 

 

 

 

 

 

 

 

9413062 

42.  बढी भकु्तानी :  ११२-२०७७।१।१५ साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा तनमािण कार्िको 
लागि अनमुान िर्ार गदाि नम्सि भए त्र्स्िो नम्सि वमोन्जम स्वीकृि न्जल्ला दररेटको आधारमा दर ष्टवश्लरे्ण गनुिपने 
व्र्वस्था छ ।ररभान मलुगाउँ ग्रातमण सडक ममिि िथा स्िरोन्निी कार्िको  लागि अनमुान िर्ार गदाि तसमेतटको 
न्जल्ला दररेट प्रति वोरा रु ७९० भएकोमा रु ८५० राखी लागि अनमुान िर्ार गरी एक मेष्टट्रक टनको म ुअ कर 
र रु २८४ ढुवानी समेि रु १८९२९ राखी लागि अनमुान िर्ार गरेको कारण प्रति वोरा रु ३९।५५ बष्टढ 
राखेको देन्खतछ उक्त तनमािण कार्ि उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउँदा ५॰४ घ तम PCC 1:3:6 , २१०॰८ घ तम PCC 

1:2:4  र ९॰६ घ तम Stone masonary work  को तनमािण कार्िको कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरेकोमा २२६ बोरा 
तसमेतट प्रर्ोग भएको हुँदा रु ८९३८ बष्टढ भकु्तानी भएको देन्खएकाले उक्त रकम असूल हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

      8938 

43.  मालसमान खररदमा ओभरहेडाः साबिजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० को उपतनर्म (७) सँग 
सम्बन्तधि अनसूुची १ ले तनमािण कार्िको लागि अनमुान तनकाल्ने िररका स्पि उल्लेख गरेको छ।उक्त अनसूुची 
१ मा तनमािण कार्ि वाहेक अतर् कुन ैप्रकारका खररद कार्ि (सामान खररद) मा १५ प्रतिशि ओभरहेड थप गनि 
पाउन ेव्र्बस्था भएको देन्खदैन।पातलकाले तनम्नानसुार खररदमा लागि अनमुान िर्ार गदाि ओभरहेड जोडेर थप 
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गरेको र सोष्टह अनरुुप कोटेशन माग गरी पाइप िथा ग्र्ाष्टवन जाली खररद गरेको देन्खएकोले बष्टढ भएको रकम 
असूल हनुपुने रु 

450809 

 
गो भौ नं र तमति व्र्वसार्ीको नाम खररद मालसमान ओभरहेड सष्टहिको 

लागि अनमुान 

ओभरहेड 
रकम 

पररमाण बष्टढ रकम 

363-2077/3/31 डाँफे टे्रतडङ् पोखरा 110 mm 4 Kg HDPE pipe 510 67 532 ld 35644 

125 mm 4 Kg HDPE pipe 
685 90 190 ld 17100 

368-2077/3/31 गौरी शंकर तनमािण 
सामग्री 

ग्र्ाष्टवन जाली 
3248 423 131 55413 

369-2077/3/31 बेलारे िारजाली ग्र्ाष्टवन जाली 
3248 423 131 55413 

34-2077/3/31 नौडाडा सप्लार्शि CGI Sheet including 

roofing work 26 gauge 
911 189 

465 

sqm 63584 
 

 

जनिा हाडिवेर्र CGI Sheet including 

roofing work 26 gauge 
911 189 

170.4  

sqm 32205 

Colour Ridge Plain sheet  
375 49 320 rm 15680 

एस एन सप्लार्शि CGI Sheet including 

roofing work 26 gauge 
911 189 

465 

sqm 87885 

सन्म्बर्द् टे्रतडङ् CGI Sheet including 

roofing work 26 gauge 
911 189 

465 

sqm 87885 

   
   450809 

 
 

44.  नापी ष्टकिाब भतदा बष्टढ भकु्तानी: २२७-२०७७।२।२८ साविजातनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ 
(१) खररद सम्झौिा अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अतर् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक 
नापजाँच गरी नापी ष्टकिाब (मेजरमेतट वकु) मा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्िसम्पादनको आधारमा ददनपुने व्र्वस्था 
छ ।पातलकाले न्घप्ली बालष्टवकास केतर भवन तनमािण कार्िको तनम्नानसुार भकु्तानी दददा नापी ष्टकिाबमा भतदा बढी 
पररमाणको भकु्तानी भएको देन्खएकोले बष्टढ भकु्तानी भएको रकम रु ७०३१४ असूल हनुपुने रु..   

 

 

 

 

    70314 

 
कामको ष्टववरण नापी अनसुारको 

पररमाण 

भकु्तानी भएको 
पररमाण 

बष्टढ पररमाण दर बष्टढ भकु्तानी 

Stone soling in foundation and flooring 
0.56 0.7 0.14 4182 585.48 

Stone Soling in foundation 
6.98 10.47 3.49 4182 14595 

PCC work 1:3:6 
5.37 6.21 0.84 11987 10069 

Stone masonary in 1:6 cement mortar 
4.38 6.78 2.4 11332 27197 

CLC celular light weight concrete block 

low density 450 540 90 198.53 17868 
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45.  सरुन्क्षि नागररक अवास कार्िक्रमाः  सरुन्क्षि नागररक अवास कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छ्छेद ५ को बुंदा नं ४ 
अनसुार छनौट भएका लाभग्राष्टहले सम्बन्तधि स्थातनर् िहले तसफाररस गरेको बैंकमा खािा खोल्न ुपने र र्सरी 
खोतलएको खािामा स्थातनर् िहले अनदुान सम्झौिा भइिसकेका लाभग्राष्टहलाइि जस्िापािा, काठ लगार्िको तनमािण 
सामग्री खररद गनि अनदुान वापिको रकम दइु ष्टकस्िामा उपलब्ध गराउन ' पने साथै बुंदा न ८ मा पष्टहलो ष्टकस्िाको 
रकमबाट सामग्री खररद गरी तनमािण सम्पन्न भएको भतन सम्बन्तधि स्थानीर् िहको प्राष्टवतधकबाट अनसूुन्च ३ 
बमोन्जमको प्राष्टवतधक प्रतिवेदन सष्टहिको तसफाररसको आधारमा सम्बन्तधि स्थानीर् िहबाट लाभग्राष्टहलाइि दोश्रो िथा 
अन्तिम ष्टकस्िा वापिको भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ ।पातलकाले र्स आ व मा सरुन्क्षि नागररक कार्िक्रममा रु 
१७४१३९९। खचि लेखेकोमा कार्िष्टवतधमा उल्लेख भए बमोन्जम लाभग्राष्टहको खािामा रकम उपलब्ध नगराइि 
गाउपातलकाले आर्ाढ ३१ मा मार जस्िापािा खररद गरेको पाइर्ो।र्सरी तनदेन्शका ष्टवपररि जस्िापािा पातलकाले 
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नै खररद गनुि उपर्कु्त देन्खएन।पातलकाले उक्त जस्िापािा सम्बन्तधि लाभग्राहीलाइि ष्टविरण गरर कार्िसम्पन्न गनि 
लगाइि  अनसूुन्च ३ बमोन्जमको प्राष्टवतधक प्रतिवेदन पेश हनुपुने रु 

1741399 

46.  पाइप खररद: साविजातनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२३ (१) खररद सम्झौिा अनसुार साविजतनक 
तनकार्ले रतनङ तबल वा अतर् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाि प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी ष्टकिाब (मेजरमेतट 
वकु) मा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्िसम्पादनको आधारमा ददनपुने व्र्वस्था छ।पातलकाले तनम्नानसुार पाइप र 
िार जाली आर्ाढ मसातिमा खररद गरी मौज्दाि राखेको देन्खएकोले उक्त पाइप िथा जाली जडान एवं प्रर्ोग भएको 
प्रमाण पेश गनुिपने रु 

 

 

 

 

1381710 

 गोश्वरा भौचर न ंर मिति वववरण पररिाण रकि 
363-2077/3/31 

HDPE 110 mm 4 kg/ m2    
582 ld 296238 

 
HDPE 125 mm 4kg/ m2   

190 ld 129200 

368-2077/3/31 2×1×1  को ग्र्ाष्टवन जाली 
131 वटा 

478136 

369-2077/3/31 2×1×1  को ग्र्ाष्टवन जाली 
131 वटा 

478136 

   1381710  

 

47.  न्जतसी दान्खलााः २६३-२०७७।३।१४ आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४७ (१) मा कार्ािलर् 
प्रमखुले खररद गरी प्राि हनु आएको न्जतसी मालसामन को तबबरण र मूल्र् समेि खलुाई न्जतसी ष्टकिाबमा ७ ददन 
तभर आम्दानी बाँध्न ु पने व्र्वस्था छ।शारदा मा ष्टव को लातग फतनिचर खररद वापि रु ३०८०००। भकु्तातन 
भएकोमा उक्त रकम बराबरका फतनिचर सम्बन्तधि स्कुलमा दान्खला भएको प्रमाण पेश हनुपुने रु 
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 न्शक्षा िफि ाः  

48.  वढी तनकासााः१३।२०७६।०९।०८- आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को उपतनर्म ८ मा 
कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु नपगेुको जाँच गनुि पने उल्लेख छ।ष्टवद्यालर्ले माग गरे बमोन्जमको रकम 
पातलकाले रुज ुर एष्टकन गरी तनकासा ददन ुपदिछ। ष्टवद्यालर्बाट प्राि माग फारम दरबतदी ष्टववरण र चौमातसक 
तनकासा भएको मध्रे् केहीको नमनुा परीक्षण गदाि महेतर मा.ष्टव.को माध्र्ातमक िहका न्शक्षकहरुको िलव भत्ता 
तनकासा ददंदा तमति २०७६।६।१०,गो.भौ.न.२ वाट श्रावण-कातििक सम्म र चाडपवि खचि समेि गरी  
रु.१३१२३०८।भकु्तानी गरी खचि लेखेकोमा पनाुःकातििक मष्टहनाको छुट िलव भनी रु.२६७६८८।०० भकु्तानी 
गरी खचि लेखेको पाइर्ो।उक्त बढी तनकासा भएको रकम ष्टवद्यालर्बाट ष्टफिाि प्राि गरी संघीर्  कोर्मा ष्टफिाि गनुि 
पदिछ रु 
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49.  सामदुाष्टर्क तसकाई केतराः न्शक्षा ष्टवकास िथा समतवर् इकाइबाट कार्ाितवर्न हनुे कार्िक्रमसंग सम्वन्तधि कार्ाितवर्न 
पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप नं २.७.११.१३ मा सामदुाष्टर्क तसकाई केतर संचालन अनदुान सम्बतधी 
व्र्वस्था रहेको छ।जसअतिगिि स्थातनर् िह अतिगिि संचातलि सामदुाष्टर्क तसकाई केतरलाई प्रति तसकाई केतर रु 
१ लाख र प्रस्िावनाका आधारमा थप अतधकिम रु १ लाख संचालन िथा व्र्वस्थापन अनदुान उपलब्ध गराउने 
व्र्वस्था रहेको छ।सोष्टह वमोन्जम पःातलका अतिगििका ४ वटा सामदुाष्टर्क तसकाई केतरलाई ष्टवतभत न तमतिमा 
संचालन िथा व्र्वस्थापन अनदुान खचि भनी रु.४ लाख तनकासा ददएको पाइएकोमा पनु तमति २०७७।१।१७, 
गो.भौ.न.४५ वाट ४ वटै सामदुाष्टर्क तसकाई केतरलाई प्रस्िावना पेश गरेको आधारमा रु ४ लाख  तनकासा ददई 
खचि लेखेको पाइर्ो।ति मध्रे् माछापचु्छ्रे सामदुाष्टर्क तसकाई केतर र ल्वाङ घलेल बहउुद्देश्र्ीर् सामदुाष्टर्क तसकाई 
केतरले दनुाटपरी गांस्ने कार्िक्रमको प्रस्िावना पेश गरी कुल २ लाख रकम तनकासा तलएको  पाइर्ो।पेश गररएको 
प्रस्िावना कतिको उपलन्ब्धमूलक छ, सो कार्िक्रममा रकम तनकासा ददन ुकतिको औन्चत्र्पणुि छ सो सम्बतधमा 
पातलकाले ध्र्ान परु्ािउनपुने देन्खतछ। 
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50.  EGRP अनदुानाः स्थानीर् िह अतिगिि सञ्चातलि सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरु कक्षा १ देन्ख ३ सम्म प्रति कक्षा रु 
३००० का दरले रु ९००० प्रारन्म्भक पढाइ तसप ष्टवकासका लागी अनदुान ददने व्र्वस्था ष्टवद्यालर् क्षेर ष्टवकास 
कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ मा उल्लेख छ।र्स कार्िक्रम अतिगिि कक्षागि रुपमा एक सेट 
तसकाई सामाग्री र प्रति ष्टवद्याथी एक सेट अभ्र्ास पनु्स्िका उपलब्ध गराउने व्र्वस्था रहेको छ।पातलकाले र्स वर्ि 
पातलका स्थीि ४३ ष्टवद्यालर् लाई प्रारन्म्भक पढाइ तसप ष्टवकास प्र्ाकेज कार्िक्रम कार्ाितवर्नका लातग रु ३८७००० 
अनदुान तनकासा ददएकोमा सबै ष्टवद्यालर्हरुले कक्षागि रुपमा एक सेट तसकाई सामाग्री र प्रति ष्टवद्याथी एक सेट 
अभ्र्ास पनु्स्िका उपलब्ध गराएको प्रमाण स्थानीर् तनकार्मा उपलब्ध गराएका छैनन। गि ष्टवगि देन्ख नै 
ष्टवद्यालर्हरुले EGRP अनदुान तनकासा तलने गरेको िर सो को  प्रमाण उपलब्ध  नगराएको कारण ष्टवद्यालर्ले गरेको 
खचि रकममा पारदन्शििा िथा जवाफदेष्टहिा मा असर परेको र र्ो बर्ि  समेि खचिलाई पिुर्ाई गने कागजाि,प्रमाण 
वेगर खचि लेखेको कारण उक्त अनदुान तनकासा ददन तमल्ने देन्खदैन।अि अनदुान रकम र आतिररक स्रोि बाट 
भएको खचिको पारदशििा र जवाफदेष्टहिा प्रवर्द्िनको लातग सबै ष्टवद्यालर्ले खचिको प्रमाण पेश गनुिपने रु 
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51.  पाठ्यपसु्िक व्र्वस्थापन अनदुानाः स्थानीर् िहले साविजतनक ष्टवद्यालर्मा कक्षा १ देन्ख १० सम्म अध्र्र्नरि 
ष्टवद्यातथिको EMIS  मा प्रष्टविी िथर्ाङ्कलाई प्रमान्णि गरी र्ष्टकन संखर्ाका आधारमा दोस्रो चौमातसक तभर ष्टवद्यालर्लाई 
अनदुान तनकासा ददने।र्सरी अनदुान ददंदा पष्टहलो पटकमा ष्टवद्याथी संखर्ाको ७५ प्रतिशि संखर्ालाई मार अनदुान 
ददई २०७७ वैशाखवाट सरुु हनुे शैन्क्षक सरको ष्टवद्याथी भनािको ष्टववरण,पाठ्यपसु्िक खररद र ष्टविरण गरेको 
ष्टववरणको आधारमा र्ष्टकन गरी नपगु हनुे रकम मार थप अनदुान ददने व्र्स्था न्शक्षा,ष्टवज्ञान िथा प्रष्टवतध मतरालर्वाट 
स्वीकृि भएको कार्िक्रम कार्ाितवर्न पसु्िीका २०७६।७७ मा उल्लेख छ। कार्िक्रम कार्ाितवर्न पसु्िीका 
२०७६|७७ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरुुमा ४३ ष्टवद्यालर्लाई ७५ प्रतिशिले रु १२९२६७७ तनकासा ददई 
थप नपगु हनुे रकम पाठ्य पसु्िक ष्टकनेको ष्टवल,ष्टवद्याथी भनािको ष्टववरण एष्टकन गरेर मार तनकासा ददए पगु्नेमा 
पातलकाले  ४३ ष्टवद्यालर्लाई सरुुमै शि प्रतिशि रु.१७२३५६९।तनकासा ददएको पाइर्ो।०७७ वैशाखवाट सरुु 
हनुे शैन्क्षक सरको ष्टवद्याथी भनािको ष्टववरण,पाठ्यपसु्िक खररद र ष्टविरण गरेको ष्टववरण र्ष्टकन नगरी तनकासा 
ददएको रु ४३०८९२।०० सम्वतधमा पातलकाले एष्टकन गनुिपने रु 
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52.  सामान्जक आतथिक लेखापरीक्षण अनदुानाः  स्थानीर् िह अतिगिि सञ्चातलि सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर् मध्रे् आधारभिु िह 
( कक्षा १ देन्ख ५ , कक्षा १ देन्ख ८)  सञ्चातलि ष्टवद्यालर्हरुको लातग प्रति ष्टवद्यालर् रु १० हजारका दरले र 
माध्र्ातमक िह (कक्षा १ देन्ख १० ,कक्षा १ देन्ख १२) सञ्चातलि प्रति ष्टवद्यालर्लाई रु १५ हजारका दरले 
सामान्जक िथा आतथिक लेखापरीक्षण लगार्िका ष्टक्रर्ाकलाप संचालन गनिको लातग एकमिु अनदुान ददने व्र्वस्था 
ष्टवद्यालर् क्षेर ष्टवकास कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप न.२.१५.११.७९८ उल्लेख 
छ। पातलकाले र्स वर्ि िपतसलका २९ ष्टवद्यालर्लाई सामन्जक िथा आतथिक लेखापरीक्षण गनिका कार्िका लातग रु 
३१५०००। अनदुान तनकासा ददएकोमा सबै ष्टवद्यालर्हरुले लेखापरीक्षण गराएको प्रमाण पातलकामा उपलब्ध 
गराएका छैनन।्प्रत्रे्क वर्ि सामान्जक िथा आतथिक लेखापरीक्षण कार्िको लातग तनकासा ददने तलने िर ष्टवद्यालर्हरुले 
परीक्षण गराई पारदन्शििा र जवाफदेष्टहिी मलु्र्ांकन नगने प्रचलनले ष्टवद्यालर्को आतथिक अनशुासन कार्म नहनुे 
अवस्था रहेको छ । अि पारदन्शििा र जवाफदेष्टहिा प्रवर्द्िन गनि सवै ३६ ष्टवद्यालर्हरुले लेखापरीक्षण गराएको 
प्रमाण पेश गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

315000 

 तस न  ष्टवद्यालर्को नाम सा.िथा आ.ले.प अनदुान 

१ जनष्टप्रर् प्रा.ष्टव 10000 

२ ज्ञानोदर् प्रा.ष्टव 10000 
३ आददकवी भानभुक्त प्रा.ष्टव 10000 
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४ देउराली प्रा.ष्टव. 10000 
५ उदर् मा.ष्टव 15000 
६ पथृवी नारार्ण मा.ष्टव. 15000 
७ वराह मा.ष्टव. 15000 
८ जनकल्र्ाण प्रा.ष्टव. 10000 
९ इतरेन्ण प्रा.ष्टव. 10000 
१० हेम्जाकोट प्रा.ष्टव. 10000 
११ कैलाश टेत्सओु प्रा.ष्टव. 10000 
१२ मेघराज आ.ष्टव. 10000 
१३ बालकल्र्ाण प्रा.ष्टव 10000 
१४ शकु्लागण्डकी मा.ष्टव. 15000 
१५ जनजागरण न.सा.आ.ष्टव. 10000 
१६ जनजागरण प्रा.ष्टव. 10000 
१७ न्शवशंकर प्रा.ष्टव. 10000 
१८ िारेवराह आ.ष्टव. 10000 

१९ बमबहादरु घलेल आ.ष्टव. 10000 
२० ष्टहमतगरी प्रा.ष्टव. 10000 
२१ बाराही आ.ष्टव. 10000 
२२ अत नपणुि प्रा.ष्टव. 10000 
२३ शष्टहद हरी प्रसाद आ.ष्टव. 10000 
२४ जनिा प्रा.ष्टव. 10000 
२५ ष्टहमालर् डांफे प्रा.ष्टव. 10000 
२६ सरस्विी प्रा.ष्टव. 10000 
२७ बाराही प्रा.ष्टव. 10000 
२८ कृरणमहादेव आ.ष्टव. 10000 
२९ माछापचु्छ्रे मा.ष्टव. 15000 
जम्मा 315000 

 

53.  ष्टवद्यालर् सधुार र्ोजना अनदुानाः स्थानीर् िह अतिगिि सञ्चातलि सामषु्टहक ष्टवद्यालर्हरु मध्रे् आधारभिु िह सञ्चातलि 
ष्टवद्यालर्का लागी प्रति ष्टवद्यालर् रु १५ हजार िथा माध्र्ातमक िह सञ्चातलि ष्टवद्यालर्का लातग प्रति ष्टवद्यालर् रु 
२० हजारका दरले ष्टवद्यालर् सधुार र्ोजना सञ्चालन कार्िका लातग एकमषु्ठ अनदुान तनकासा ददने र र्स प्रकारको 
अनदुान रकम ष्टवद्यालर् सधुार र्ोजना सहर्ोतग पनु्स्िका,२०७५ बमोन्जम ष्टवद्यालर् सधुार र्ोजना (SIP) तनमािण िथा 
अध्र्ावतधक गरेको ष्टवद्यालर् हरुलाई मार उपलब्ध गराउने व्वस्था ष्टवद्यालर् क्षेर ष्टवकास कार्िक्रम कार्ाितवर्न 
पनु्स्िका ०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप न २.१५.११.७९८ मा उल्लेख छ । र्स वर्ि पातलकाले िपतसलका २१ 
ष्टवद्यालर्लाई ष्टवद्यालर् सधुार र्ोजना कार्िका लातग रु २६५०००। अनदुान उपलब्ध गराएकोमा ष्टवद्यालर्हरुले 
ष्टवद्यालर् सधुार र्ोजना  तनमािण िथा अध्र्ावतधक गरेको ष्टववरण पातलकाले पेश गरेको छैन। ष्टवद्यालर्हरुले र्स 
ष्टक्रर्ाकलाप अतिगिि अनदुान प्राि गनुि पवि सधुार र्ोजना तनमािण िथा अध्र्ावतधक  ष्टववरण पेश गनुि पने र सो 
नगरेको ष्टवद्यालर्लाई अनदुान तनकासा ददन तमल्ने देन्खदैन।र्स प्रकारको अनदुान प्राि गरेको ष्टवद्यालर्बाट ष्टवद्यालर् 
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सधुार र्ोजना नमािण सहर्ोतग पनु्स्िका बमोन्जम ष्टवद्यालर् सधुार र्ोजना तनमािण िथा अध्र्ावतधक ष्टववरण पेश गनुि 
पने रु  

265000 

 तस न  ष्टवद्यालर्को नाम ष्टव.स.ुर्ो अनदुान रकम 

१ पथृवी नारार्ण मा.ष्टव. 20000 
२ बाराही आ.ष्टव 15000 
३ ष्टहमाली आ.ष्टव 15000 
४ िारे बराह आ.ष्टव 15000 
५ जनष्टप्रर् आ.ष्टव. 15000 
६ कैलाश टोप्स ुआ.ष्टव 15000 
७ न्शवशंकर प्रा.ष्टव 15000 
८ मेघराजन आ.ष्टव. 15000 
९ बराह मा.ष्टव 20000 
१० शारदा मा.ष्टव. 20000 
११ भमुेश् वर मा.ष्टव 20000 
१२ देउराली आ.ष्टव 15000 
१३ िारे वराह आ.ष्टव. 15000 
१४ इतरेन्ण आ.ष्टव 15000 
१५ शारदा मा.ष्टव 20000 
१६ िारे बराह आ.ष्टव. 15000 

जम्मा 265000 

 

 
 

54.  ष्टवद्याथी न्शक्षक अनपुािाः पातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार पातलकामा सञ्चालनमा रहेका ४३ ष्टवद्यालर्हरुको न्शक्षक 
पदपिुी िथा ष्टवद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको छ। 

 

 तस.न ष्टवद्यालर्को नाम न्शक्षक 
दरबतदी 

पदपूतिि करार ष्टवद्यातथिसं
खर्ा 

1.  जनष्टप्रर् प्रा.ष्टव 3 3 1 38 

2.  ज्ञानोदर् प्रा.ष्टव 3 3 0 28 

3.  आददकष्टव भानभुक्त प्रा.ष्टव  3 3 0 24 

4.  देउराली प्रा.ष्टव 3 3 0 18 

5.  उदर् मा.ष्टव 13 13 0 135 

6.  पथृवीनारार्ण मा.ष्टव 13 13 1 197 

7.  बराह मा.ष्टव 15 15 1 203 

8.  भमुेश् वर मा.ष्टव 12 12 1 106 

9.  जनकल्र्ाण प्रा.ष्टव 3 3 0 31 

10.  इतरेणी प्रा.ष्टव 3 3 0 17 

11.  भमुेश् वर मा.ष्टव 8 8 0 39 

12.  हेम्जाकोट प्रा.ष्टव 3 3 0 15 

13.  कैलाश टेत्सओु प्रा.ष्टव. 3 3 2 33 

 



23 

 

14.  मेघराज आ.ष्टव 7 7 0 101 

15.  बालकल्र्ाण प्रा.ष्टव 4 4 0 65 

16.  शकु्लागण्डकी मा.ष्टव 14 14 0 202 

17.  जनजागरण नसा आ.ष्टव 4 4 0 95 

18.  जनकल्र्ाण प्रा.ष्टव 3 3 0 16 

19.  सदुदन प्रा.ष्टव 3 3 0 35 

20.  महेतर मा.ष्टव 19 19 0 251 

21.  जनजागरण प्रा.ष्टव 4 4 0 41 

22.  देउराली आ.ष्टव 5 5 0 149 

23.  न्शवशंकर प्रा.ष्टव 2 2 0 12 

24.  िारेबराह आ.ष्टव 5 5 1 91 

25.  बम बहादरु घलेल आ.ष्टव 6 6 0 87 

26.  ष्टहमतगरी प्रा.ष्टव 2 2 1 11 

27.  बाराही आ.ष्टव 8 8 2 63 

28.  अत नपणुि प्रा.ष्टव 3 3 1 24 

29.  शष्टहद हरी प्रसाद आ.ष्टव 7 7 0 60 

30.  सरस्विी आ.ष्टव 7 7 0 128 

31.  जनिा प्रा.ष्टव 3 3 2 14 

32.  गौररशंकर मतनलाल मा.ष्टव 14 14 1 260 

33.  ष्टहमाली प्रा.ष्टव 3 3 1 16 

34.  ष्टहमालर् डांफे प्रा.ष्टव 3 3 0 33 

35.  अत नपणुि आ.ष्टव 7 7 1 60 

36.  शारदा मा.ष्टव 12 12 0 188 

37.  माछापचु्छ्रे प्रा.ष्टव 3 3 1 26 

38.  तनरपक्ष मा.ष्टव 11 11 0 220 

39.  ष्टहमालर् तिनन्शर प्रा.ष्टव. 3 3 0 26 

40.  सरस्विी प्रा.ष्टव 3 3 0 22 

41.  बाराही प्रा.ष्टव 3 3 0 51 

42.  कृरणमहादेव आ.ष्टव 4 4 0 49 

43.  माछापचु्छ्रे मा.ष्टव 18 18 1 619 

जम्मा 275 275 18 3899 

र्स सम्वतधमा तनम्नानसुार देन्खएको छ। 

• तस नं २३ को न्शवशंकर प्रा.ष्टव मा न्शक्षक दरबतदी िथा पदपूिी २ जना रहेको छ भने ष्टवद्याथी संखर्ा 
१२ रहेको छ।त्र्सैगरी तस.न.४१ को  बाराही प्रा.ष्टव.मा न्शक्षक दरबतदी िथा पदपूिी ३ जना रहेकोमा 
ष्टवद्याथी संखर्ा ५१ रहेको छ।ष्टवद्याथी संखर्ा,न्शक्षक दरबतदी िथा पदपिुी र भौगोतलक दरुीका आधारमा 
तर्नु ष्टवद्याथी संखर्ा भएका ष्टवद्यालर्हरुलाई एक आपसमा गाभ्ने िफि  पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ।  

 स्वास्थर्िफि ाः  
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55.  िलवमा दोहोरो खचिाः ५।२०७६।६।१०-आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को उपतनर्म ८ 
मा कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु नपगेुको जाँच गनुि पने उल्लेख छ ।पातलका  कार्िरि स्वास्थर्कमी  र्द्र् 
श्री सतुनिा नेपालीको रु.१८१७६।०० र अध्र्र्न ष्टवदामा रहन ुभएका श्री तसजिना आचार्िको रु.२९६९५।०० 
समेि गरी रु.४७८३५।०० तमति २०७७ कातििक १ वाट लाग ुहनुे गरी गएको रमना तलई गएको अवस्थामा 
पतन पातलकाले तनजको नाममा िलव भत्ता भकु्तानी गरी खचि लेखेको पाईर्ो।टतलफोन माफि ि सोधतन हुँदा सरुवा 
भएर गएको कार्ािलर्वाट पतन िलब भत्ता बझेुको पाइएको र उक्त दोहोरो परेको रकम मध्रे् केष्टह रकम वैकं 
दान्खला गरेको भौचर लेखापरीक्षणका क्रममा प्राि भएका र केष्टह रकम बांष्टक भएको हुंदा उक्त बाँकी रकम 
सम्बन्तधि व्र्न्क्तहरुवाट असलु गरी संन्घर् संन्चिकोर्मा दान्खला गनुिपने रु.. 

 

 

 

 

 

 

47835 

56.  अनगुमन भत्तााः ६।२०७७।३।२४-गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी भएको गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवर् 
सतमतिका सदस्र्ले पाउने सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ को अनसूुचीमा पदातधकारीलाइ मासीक रुपमा अनगुमन 
वापि भत्ता ददने व्र्वस्था अनसुार र्स पातलकाले आ व २०७६।७७ को अनमुगन भत्ता लगार्िको सम्पणुि सषु्टवधा 
आ.व २०७६।७७ मा भकु्तानी गरेको देन्खतछ।िर राष्टिर् पररचर्पर िथा पन्िकरण कार्िक्रम सम्बन्तध अनगुमन 
भनी पातलकान्स्थि वडाहरुमा अनगुमन गरेको भतन पनुाः भत्ता गएको देन्खदा एउटै नाममा दोहोरो भत्ता गएको 
देन्खतछ।अतर् काननुमा र्सरी भत्ता ददने व्र्वस्था नभएकोले उक्त भत्ता वापि भकु्तानी भएको रकमबाट पातलकालाई 
थप व्र्र्भार परेको रु=== 

 

 

 

 

 

37575 

57.  और्धी खररदाःसाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख रुपैर्ाँसम्मको 
और्तधजतर् मालसामान उत्पादकले राष्टिर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै 
खररद गनि सष्टकने व्र्वस्था भए छ।िर स्थानीर् िहले उक्त प्रष्टक्रर्ा वेगर  ष्टवतभन्न सप्लार्सिवाट रु ८लाखको और्तध 
सोझै खररद गरेको छ।र्स सम्बतधी देन्खएको व्र्होराहरु न्न्नानसुार छनाः 

 

 खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् राष्टिर् परपतरकामा प्रकाशन 
समेि भएको नदेन्खएको 

 

 आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटफइड हनुपुने और्तधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाि तमति उल्लेख 
गरी सम्बन्तधि ष्टवर्र् 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 म्र्ाद सम्बतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

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

 

 और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  

 िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको गणुस्िर 
अनसुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तधको ष्टववरण खलु्ने गरी 
अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा बांकी रहेको और्तधहरु न्जम्मेवारी न्जतसी अतभलेख व्र्वन्स्थि गनेिफि  
ध्र्ान ददनपुदिछ। 

 

58.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रमाःस्थानीर् िहमा सनु्चकृि वेरोजगार व्र्न्क्तलाई तर्नुिम रोजगारी प्रत्र्ाभिु गराउन एवम ्
सामदुाष्टर्क पवुािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउन प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम 
सञ्चालन भएको छ।गाँउपातलकामा र्स वर्ि प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम अतिगिि पैदल मागि तनमािण र सडक िथा 
वाटो ममिि कार्िमा रु=८लाख ७६ हजार खचि गरी १०४३श्र तमकलाई प्रत्र्क्ष रोजगार प्रदान गररएको 
देन्खतछ।प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चलन तनदेन्शका २०७५ को दफा २ (ट) मा वेरोजगार व्र्न्क्तलाई स्थातनर् 
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िहको रोजगार सेवा केतरमा सनु्चकृि गरी पररचर् पर ष्टविरण गनुिपने व्र्वस्था गरेको छ।कार्िष्टवतधको दफा 
१३(१) मा रोजगार सेवा केतरमा सनु्चकृि वेरोजगार व्र्न्क्तहरु मध्रे्वाट तनदेन्शकाको दफा २१ को उपदफा (३) 
वमोन्जमको प्रथातमकिा क्रममा आधारमा काममा खटाउन ु पने व्र्वस्था रहेको छ।गाउँपातलकाले वेरोजगार 
व्र्न्क्तहरुको सनु्च िर्ार गरर पररचर्पर ष्टविरण गरेर प्रथातमकिाको आधारमा मार कामका लागी पाररश्रतमक 
कार्िक्रममा सहभागी गराउन ुपनेमा सो गरेको पाइएन।वडाको तसफाररसका आधारमा मार कामदारहरु छनौट गरी 
कार्िक्रम सञ्चालन गरेको देन्खँदा वास्िष्टवक वेरोजगार व्र्न्क्तहरुले नै रोजगारी प्राि गरे भन्ने आधार रहेन।कार्िक्रममा 
सहभागी कामदारको ज्र्ाला वैष्टकङ प्रणालीवाट भकु्तानी गने अवस्था हदुा हदैु सो नगरी डोर हान्जरीमा नै भपािई गरी 
पातलकावाट एकमिु रुपमा एक जना व्र्न्क्तको नाममा रकम तनकासा भएकोले ष्टविररण गररएको रकम ष्टवश्वसतनर् 
छ भन्न सष्टकएन।आर्ोजना सञ्चालन पवुि स्थातनर् िहले प्राष्टवतधक कमिचारी खटाई प्राष्टवतधक प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने 
र सोको तनर्तमि प्राष्टवतधक सपुररवेक्षण र अनगुमन गनुिपनेमा कतिपर् आर्ोजनामा प्राष्टवतधक प्रतिवेदन संलग्न भएको 
छैन।काननुमा भएको व्र्वस्थाको पालना गदै सनु्चकृि वेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने अवस्थाको सजृना गरेर रोजगार 
व्र्वस्थापन सचुना प्रणालीलाई अद्यावतधक गदै कामका लागी पाररश्रतमक कार्िक्रमलाई ष्टवश्वसतनर् िथा प्रभावकारी 
वनाउनपुदिछ। 

59.  पेश्की बाकँीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ मा आतथिक बर्िको अतत्र्सम्ममा पेश्की  
फर्छ्यौट गरी सक्न ु पने व्र्वस्था भएकोमा आतथिक बर्िको अतत्र्सम्ममा फर्छ्यौट नभई अपाङ्गिा सम्वतधी 
सराकारवालाहरुवीच अतिरष्टक्रर्ा कार्िक्रमको लातग अपाङ्गिा स्वावलम्वन समूहको नाममा बाँकी रहेको पेश्की रु 
३३०००।००, तमति २०७८।०८।०४ मा गो भौ न ८४ बाट खचि नभई ष्टफिाि समार्ोजन भएको प्रमाण पेश 
भएको छ। 

 

 

        

 

60.  अनगुमन िथा सम्परीक्षण – 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 कििव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिको 
हनुे व्र्वस्था छ।र्ो वर्ि लेखापरीक्षणको क्रममा रु2046402।०० सम्परीक्षण भएको  र ित्पश्चाि आ व 
२०७५।७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको दफा नं ३7 मा उल्लेन्खि पदातधकारी वीमा ष्टप्रतमर्म वापिको 
वेरुज ु रु 500811।00 मध्रे् रु 327763।00 असूल भई फर्छ्यौट भएकोले असूल भएको समेि कुल जम्मा 
रु2374165।०० संम्परीक्षण गररएको छ।                                 
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अनुसुचच १  
  पामिकाको संचचिकोषको वववरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 

क्र. 
िं. 
 

 

 

स्थानीय तह 
 

 

 

जजल्ला 
 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत िर्षको 
जजम्मेिारी 

िंघ तथा 
प्रदेश अनुदान 

राजस्ि 
िाडफाड 

आन्तरीक 
आय 

अन्य आय चालु खचष प ूँजीगत 
खचष 

अन्य खचष जम्मा खचष 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११  (1+६-

१०) 

१ 
माछापचु्छ्रे 
गाउँपातलका 

कास्की 
103691 355372 61467 38530 152473 607842 267321 115354 148200 530875 180658 

 

    बेरुजू बगीकरण (ष्टवतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार)                    अनुसुचच २ 
                                      २०७६।७७           -रु हजारमा_ 

तस 
नं 

न्ज
ल्ला 

स्थातनर् 
िहको नाम 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 
रकम 

अशलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 
सैदा
न्तिक  

लगति 

सैदान्ति
क  

लगति सैर्द्ान्तिक लगिी 
अननयसमत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 

पेश नभएको 

राजस्ि लगत 
जजम्मेिारी 
निारेको 

िोधभनां 
नसलएको 

जम्मा कमचंारी अन्य जम्मा 

१ 

कास्की माछापचु्छ्रे 
गाउँपातलका 31 40 34086 0 6 945 31 34 33141 11753 16559 4829 0 0 21388 0 0 0 

                                                 अनसुचुी ३ 

अद्यावतधक वेरुज ुस्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनर् िह न्जल्ला गि बर्ि 
सम्मको बाँकी 

र्ो बर्िको फर्छ्यौट बाकी र्ो बर्ि सम्पबाट कार्म 
बेरुज ु

र्ो बर्िको बेरुज ु कुल बाकी बेरुज ु

१  माछापुच्छ्रे गाउूँपासलका कास्की 
28264 2374 25890 0 33141 59031 

 
 


