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Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

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

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

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

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र 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.: १४९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

बौदीकाली गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
नवलपरासी (बदिघाट ससु्िा पूवि)। 

 

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 हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको 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 नै 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 परु्र्ािउन े 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.: १४९ तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                             
श्री अध्र्क्षज्रू्,  

बौदीकाली गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
नवलपरासी (बदिघाट ससु्िा पूवि)। 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले बौदीकाली 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 १ करोड १० लाख २४ हजार बेरुजू देन्खएको छ। सोमध्र्े असलु गनुिपने रु.१४ लाख ६१ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु. 
३४ लाख २७ हजार तनर्तमि गनुिपने रु. ५१ लाख ७६ हजार र पेस्की बाँकी रु. ९ लाख ६० हजार रहेको छ।   

२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका सम्बतधमा तमति २०७७।१२।४ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका प्रमाण 
कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना १९ (उत नाईस) र्सैसाथ संलग्न छ। 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पसे्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्ष्टकन हनुे कुनै जानकारी 
खलुाएको 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 सारभिू 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 सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

 

 

 

 

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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 लेखापरीक्षणको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन 
 

स्थानीर् सन्ञ्चि कोर्ाः आतथिक वर्ि २०७६।७७ को स्थानीर् सन्ञ्चि कोर् प्रािी र भकु्तानीको अवस्था तनम्न वमोन्जम रहेकोछ। 

ष्टववरण ष्टटप्पणी                     र्स वर्ि रु. 
  बजेट आफैले गरेको प्राति 

/ भकु्तानी 
वस्िगुि/सोझै 
भकु्तानी 

जम्मा 

प्राति (क+ख)  389578025 324339998.53  324339998.53 

क.प्राति (संन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधन)े  313988000 251038083.53 0 251038083.53 

11000 कर 11 62738000 41418068.95 0 41418068.95 

13000 अनदुान  233200000 195642356.34 0 195642356.34 

संघीर् सरकार 12 211060000 183502356.34 0 183502356.34 

प्रदेश सरकार 12 22140000 12140000 0 12140000 

14000 अतर् राजस्व  18050000 13977658.24 0 13977658.24 

ख.अतर् प्राति  75590025 12248864 0 12248864 

ष्टविरण गनि बांष्टक राजस्व  0 4593922  4593922 

कोर्हरु  14495025 12248864 0 12248864 

धरौटी  0 520000 0 520000 

संघीर्,प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम  64095000 55939382.67 0 55939382.67 

भकु्तानी (ग+घ)  394288000 222462534.67 94600 286833982.60 

ग.भकु्तानी (सन्ञ्चि कोर्बाट)  324288000 222557134.67 94600 222557134.67 

21000 पाररश्रतमक/ सषु्टवधा 18 29451000 26591358 0 26591358 

22000 मालसामान िथा सेवाको उपर्ोग 18 184840000 132164896.67 94600 132259496.67 

25000 सहार्िा(Subsidy) 18 1000000 90000 0 90000 

26000 अनदुान 18 0 0 0 0 

27000सामान्जक सरुक्षा 18 4475000 4475000 0 4475000 

28000 अतर् खचि 18 2550000 2290389 0 2290389 

31000 गैर ष्टवन्त्तर् सम्पत्ती/पूजँीगि खचि 18 101972000 56850891 0 56850891 

घ.अतर् भकु्तानी  75590025 64276848  64276848 

कोर्हरु  11495025 8680155 0 8680155 

धरौटी  0 817000 0 817000 

संघीर्,प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम  64095000 55939129 0 55939129 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाकंी   (1159436  (1159436 

ङ.र्ो वर्िको बचि(तर्नु)  (10300000 37600615.86 -94600 37506015.86 

च.गिवर्िको न्जम्मेवारी रकम(अ.ल्र्ा)   16701368.63  16701368.63 

वर्ाितिको बाकंी रकम(ङ+च)  (10300000 54301984.49 -94600 54207384.49 

बैंक िथा नगद बाकंी 24  54984874.49  54984874.49 
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 ef}=g+=, ldlt / Joxf]/f बेरुजू रकम 
 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।गाउँपातलका अतिगिि ६ वटा वडा, ९१-९ वगि ष्टकलोतमटर 
क्षेरफल िथा १५७३४ जनसंखर्ा रहेको छ। 

 

1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरणाः 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 व्र्वर्को ष्टहसाव 
राख्नपुदिछ।सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनसुार गाउँपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणलीको 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। 

• साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ उपतनर्म ११ मा तनमािण कार्ि सम्पन्न गरेपतछ 
साविजतनक तनकार्लाई प्राि भएको भौतिक संरचनाहरुको ष्टववरण खलुाई अतभलेख राख्नपुने व्र्वस्था 
भएकोमा पातलकाले ष्टवगि बर्िहरुमा भएका तनमािण कार्िहरुको लगि अद्यावतधक गरेको पाइएन। 

• पातलकाले आ=व= २०७५।७६ को म=ले=प प्रतिवेदन अनसुार रु १८९५७६५४।६० सानुिपनेमा सोही 
बमोन्जम न्जम्मेवारी सारेकोमा म=ले=प=फा=न २७२ को ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा न्जम्मेवारी सानुिपने रकम 
रु=१६७०१३६८।६३ देन्खएकोले सरुको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनमा रु=२२५६२८५।९७ ले कम न्जम्मेवारी 
सानुिपने देखाएकोले सो सम्वतधमा पातलकाले र्थाथि ष्टववरण पेश गनुिपदिछ। 

• पातलकाबाट प्राि प्रमान्णि एष्टककृि आ ष्टव िथा बैक खािाको मौज्दािको आधारमा र्स आ व संन्चि कोर् 
लगाएिका खािाबाट न्जम्मेवारी सानुिपने रु ५४६५९९१७।४० छ भने सरुको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनमा र्ो 
वर्िको बचि भनी रु-५४२०७३८४।४९ भएकोले फरक रु- ४५२५३२।९१ को सम्वतधमा स्पि हनु 
सष्टकएन।   

• स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गनि महालेखा 
तनर्तरक कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् व्र्वस्थापन प्रणाली (सरु) ले देखाएको ष्टवत्तीर् 
प्रतिवेदनले आतथिक कारोबारको  र्थािथ न्चरण गरेको पाइएन । 

• उन्ल्लन्खि अवस्था एवं लेखापरीक्षणका क्रममा बैंक नगदी ष्टकिाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको 
कारण स्थानीर् िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् ष्टववरण र्थाथि मान्न सक्ने अवस्था छैन। 

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

 

 

2.  संन्चि कोर् खािामा बढी रकमाः गाउँपातलकाले पेश गरेको  एष्टककृि आतथिक ष्टववरणमा संन्चि कोर् खािाको 
बैंक मौज्दाि रु-४९६६३९०६।४० देखाइएकोमा उक्त खािामा जम्मा रु-४९६६८२९६।९२ भएकोले बढी 
भएको रु-४३९०।५२ को सम्वतधमा एष्टकन गरी आ- व ०७७।७८ मा न्जम्मेवारी सारी ष्टहसाव तमलान गरी  
सोको प्रमाण पेश गनुिपने रु.. 

 

 

  4391 

3.  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 ।  
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• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको 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।  

• 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 सष्टकए। 

• 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 नगरपातलकाले आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका 
ष्टवर्र्मा स्थानीर् स्िरको 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 । 

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व परामशि 
सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधािरण सतमति र बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सतमति रहने व्र्वस्था 
गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन।  

• 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 6(क) 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। 
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• 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 हनुे गरी दिाि गरेको पाइएन।  

• 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 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।  

• पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  र प्रशासतनकिफि  समेि  
५० कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा कारार समेि ४७ मार पदपूिी भई ३ ररक्त दरवतदी रहेको 
देन्खतछ।धेरै पदमा करार सेवाबाट पदपूतिि भएकोले स्थार्ी पदपूतििको लातग माग गरी सम्वन्तधि तनकार्मा 
लेखी पठाउन ुपने देन्खर्ो।  

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

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

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर 
तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िष्टवतध र मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्स 
पातलकाले हालसम्म आफ्नो अतधकार क्षेरतभरका ष्टवर्र्मा कुनै पतन काननु एवं कार्िष्टवतध तनमािण गरी 
कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको छैन। 

• 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  संचालन  कार्िष्टवतध, २०७५ अनसूुची -७ को बुंदा न. ७ मा  सामान्जक सरुक्षा 
ष्टवर्ेश बचि खािा संचालन गनि बैंक िथा ष्टवत्तीर् संस्थाले र्स प्रकारका बचि खािाहरु मध्र् ]  तनन्रक्रर् -
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Dormant_ खािाको ष्टववरण प्रत्रे्क श्रावण र माघ  मष्टहनातभर अनसूुची ८ को बुंदा न.= १० मा बैंकले 

तनन्रक्रर्  खािामा रहेको ष्टववरण उन्ल्लन्खि अवतधमा सम्बतधीि स्थानीर् िहलाई ददनपुने ब्र्वस्था भएकोमा  
गाउँपातलकाले कार्िष्टवतधमा उल्लेख भएको व्र्वस्थाको पालना गरेको पाइएन।कार्िष्टवतधको पालना गनेिफि  
ध्र्ान ददनपुदिछ। 

• 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 नगरपातलकामा उक्त शििअनसुार वैकवाट चौमातसक रुपमा जम्मा भएको ष्टववरण प्राि भएको 
देन्खएन। 

• सामान्जक सरुक्षा ऐन िथा तनर्मावलीमा सम्पूणि लाभग्राहीहरुलाई बैंक माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने व्र्वस्था 
भएकोमा र्स आ व मा पातलकाले बैक माफि ि भत्ता ष्टविरण गरेको पाइएन बैंष्टकङ प्रणालीबाट भत्ता ष्टविरण 

गने िफि  पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देन्खर्ो। 

• पातलका 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 िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वसनीर् बनाई सेवा प्रवाह 
सदुृढ बनाउने िफि  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।र्स स्थानीर् िहमा रु-२८ करोड ६७ लाख 
२८ हजारको बजेट २०७६।३।१० सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।३१ मा पाररि भएको छ।बजेट 
पाररि पश्चाि एक हिातभर गाउँपातलका अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खिर्ारी 
प्रदान गनुिपनेमा पाररि भएकै ददन 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 कार्िलक्ष्र् िथा 
कर्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले उपलव्ध 
गराएको ष्टववरण अनसुार चौमातसक पून्जगि खचिको न्स्थति देहार् बमोन्जम छ।पेश गरेको ष्टववरण अनसुार िेस्रो 
चौमातसकमा कूल पूजीीँगि खचिको ७८-१३ प्रतिशि खचि भएको देन्खर्ो िथा आर्ाढमा मार कुल पून्जगि 
खचिको ७२-७१ प्रतिशि खचि भएको पाइर्ो।र्सरी वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर 
पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा वढी खचि गने पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ। 
(रु.हजारमा) 

 

 पूजँीगि खचि शीर्िक कुल खचि 
                चौमातसक खचि आर्ाढ मष्टहनाको मार 

खचि प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक 

समानीकरण पुजँीगि 56850 4900 7528 44422 41333 

खचिको प्रतिशि 100 8.62 13.25 78.13 72.71 

 
 

6.  सेवा प्रवाहाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा पातलका िथा वडा कार्ािलर्को काम, 
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कििव्र् र अतधकारको व्र्वस्था छ।गाँउपातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार र्स वर्ि जतमदिाि ३०१, मतृ्र् ुदिाि 
१९० ,नािा प्रमान्णि २६८, घरवाटो तसफाररस ३५०, नागररकिा तसफाररस ३७५, वसाईसराई ९४ िथा अतर् 
४१० वटा दिाि गरेको पाइर्ो।अतर्मा ४१० वटा देखाइएकोमा अतर् कुन ++ –कुनमा हो भनी र्ष्टकन हनु 
सकेन।गाँउपातलकाले पन्िकरण दिाि िथा तसफाररस सम्वतधमा अतभलेख राखेको छैन।पातलकाले ऐन वमोन्जम 
सोको अतभलेख व्र्वन्स्थि गनुिपदिछ। 

7.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक 
बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ।र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र खचिको न्स्थतिको 
देहार् बमोन्जम रहेको छ ।                                             (रु- हजारमा) 

 

 मखुर् क्षेर वाष्टर्िक वजेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास 16727 10809 4.86 

सामान्जक क्षेर 163398 126051 56.64 

पूवािधार ष्टवकास क्षेर 81576 39351 17.68 

कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 52884 39116 17.58 

ष्टवन्त्तर् व्र्वस्थापन िथा सशुासन  9703 7230 3.24 

जम्मा 324288 222557 100 

 

 

 

8.  र्ोजना र कार्ाितवर्नाः 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 ु 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।र्सरी साना िथा टुके्र र्ोजनामा वजेट ष्टवतनर्ोजन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नहनुे हुँदा र्स्िा 
कार्िमा तनर्तरण गरी ठुला र्ोजना छनौटलाई प्राथतमकिामा रान्खनपुदिछ।र्स वर्ि उपभोक्ता सतमतिमाफि ि 
भएका कामका र्ोजनाहरु देहार्अनसुार छन। 

 

 तस न ष्टववरण  र्ोजना संखर्ा रकम 

१ रु १ लाख भतदा कमको र्ोजना 15 952500 

२ रु एक लाख एक देन्ख पाँच लाख सम्मका र्ोजना 103 19859000 

३ रु ५ लाख देन्ख १० लाख सम्मका र्ोजना 15 7723500 

४ दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मा र्ोजना 10 19000000 

५ ५० लाख भतदा मातथका र्ोजनाहरु 1 10000000 

   जम्मा 144 57535000 

 
 

9.  खचि तबश्लरे्णाः पातलकाले र्सबर्ि कुल आन्तिरक आर्बाट रु-७१ लाख ८१ हजार, राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु-२४ करोड १६ लाख समेि रु- २४ करोड ८७ लाख ८१ हजार आम्दानी भएकोमा चाल ुिफि  
रु-१६ करोड ३४ लाख ३२ हजार र पूनँ्जगि िफि  रु- ५ करोड ३२ लाख ८७ हजार समेि रु- २१ करोड 
६७ लाख १९ हजार खचि भएको छ।खचि मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्सा ४=३ प्रतिशि रहेको छ।र्सबर्ि 
पदातधकारी सतुबधामा रु =६७ लाख २४ हजार खचि भएको छ जनु आतिररक आर्को ९३-६४ प्रतिशि रहेको 
छ।पातलकाको आतिररक आर्को ९३-६४ प्रतिशि पदातधकारी सषु्टवधामा खचि भएकोले पातलकाले आतिररक 
आर्लाई वृदि गने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खर्ो।पातलकाको कुल खचिमध्रे् ७५-४० प्रतिशि चाल ु र २४-६० 
प्रतिशि मार पूनँ्जगि तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ।र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा तर्नु खचि 
गरेको िथा प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बढी खचि भएको देन्खतछ।प्रशासतनक खचि तनर्तरण गदै प्राि अनदुान र 
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राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ। 
10.  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 ष्टवतभन्न न्शर्िकको रकममध्रे् आर्ाढ मातिसम्ममा खचि नभई बाँकी रहेको रकम 
ष्टफिाि गनुिपनेमा ष्टफिाि गनुिपने भतदा बढी  रु १४९७०००।०० ष्टफिाि गरेको पाइर्ो। 

 

 

 

 

11.  आतिररक आर्िफि M स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा पातलकाको ष्टवन्त्तर् अतधकार 
क्षेरको वारेमा व्र्वस्था गरेको छ िथा आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९,१०,१५ बमोन्जम 
दैतनक िथा बाष्टर्िक रुपमा प्राि भएको आर् स्पि देन्खने गरी शे्रस्िा राख्नपुने, रतसद तनर्तरण खािा राख्नपुने, 
वडा कार्िलर्हरुमा पठाएका र ष्टफिाि आएका रतसदको अद्यावतधक शे्रस्िा नरहेको, रतसदको तसलतसलेवार नम्वर 
अनसुार उठाएको आर् र बैंक दान्खलाको रकम नतभडेको िथा कति नगदी रतसद वडामा गएका िथा र प्रर्ोग 
गरी बाँकी कति सो समेि एष्टकन नभए हुँदा र्ो वर्ि घरबाटो तसफाररस दस्िरु, सम्पन्त्तकर, मालपोि रन्जिेशन 
शलु्क िथा अतर् आर्वापि हनुपुने वास्िष्टवक आम्दानी एष्टकन गनि सष्टकएन।र्ो वर्ि आतिररक आर्वापि रु= 
७१ लाख ८१ 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। 

 

11.1.  आतिररक आर्को ष्टवश्लरे्णाः पातलकाले पेश गरेको एष्टककृि आर् व्र्र् ष्टववरणअनसुार पातलकाले र्स वर्ि रु= 
७१ लाख ८१ हजार आतिररक आम्दनी प्राि गरेको छ।पातलकको सरुको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन अनसुचुी ११ 
अनसुार पातलकाले र्स वर्ि कर िथा गैरकर राजश्व समेिबाट आम्दानी रु= ८ करोड ०७ लाख ८८ हजार 
आर् प्राि गने अनमुान गरेिा पतन उक्त प्रतिवेदनमा आर् रु=५ करोड ५३ लाख ९६ हजार देन्खएको छ भने 
पातलकाको एष्टककृि ष्टवन्त्तर् ष्टववरण र सरुको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनमा कर िथा गैर समेि रु=५ करोड ३१ लाख 
३९ भएकोले एष्टककृि िथा सरुमा रु= २२ लाख ५७ हजार फरक परेको सम्वतधमा एष्टकन गरी सोको ष्टववरण 
पेश गनुिपने देन्खर्ो।पातलकामा प्राि सम्पणुि आम्दानी न्शर्िकगि रुपमा सरुमा अद्यावतधक गने िथा 
अतभलेन्खकरण गनुिपने देन्खतछ। 

 

11.2.  ठेक्का बतदोवस्िाः पातलकाबाट आतथिक बर्ि २०७६।७७ मा भएको आतिररक आर्को ठेक्काको न्स्थतिलाई र्स 
प्रकार उल्लेख गररएको छ। 

 

 
तस 
न 

ठेक्का न  घाटको नाम तरू्निम 
मूल्र्ांकन रकम  

फमिको नाम कबोल 
रकम 

संकतलि 
रकम  

1.  076/77 01 जरेवर दोभान घाट 1144192 रुची कतरक्सन न्चिवन 1155000 1155000 

2.  076/77 02 खसान घाट 1610348 सम्राट ष्टवल्डसि बौदीकाली  1610500 805250 

3.  076/77 03 खैरेनी घाट  1652724 र्ोगेश्वर कतरक्सन काठमाण्डौं 1660000 1660000 

  जम्मा  4407264 
 

4425500 3620250 

 
 

11.3.  संझौिा बमोन्जमको उठ्न बाकँी रकमाः कालीगण्डकी नदीको खसान घाट खण्डको नदीजतर् पदाथि उत्खनन 
िथा तनकासी गनि बौदीकली गाउँपातलका िथा सम्राट ष्टवल्डसि एण्ड प्रा तल बीच आ=व ०७६।७७ मा भएको 
संझौिामा बमोन्जम तनज फमिले ११४०० बगि तमटर मालसामान तनकासी वापि मू=अ=कर बाहेक 
रु=१६१०५००।०० पातलकामा राजश्व बझुाउने गरी कवोल गरेको छ।उक्त रकम मध्रे् ५० प्रतिशिले हनुे 
रु=८०५२५०।०० संझौिा संगै बझुाएको र बाँकी रकम रु ८०५२५०।०० २०७६ फागनु मसातितभर 
बझुाउने संझौिामा उल्लेख छ।फमिले बाँकी रकम लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन नबझुाएको रु= 
८०५२५०।०० एंव संझौिा रकम रु=१६१०५००।०० मू=अ=कर िथा अतग्रम कर समि रु=   
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२३३५२२।०० िथा रु= ८०५२५०।०० को लेखापरीक्षण अवतध (२०७७ फागनु मसाति) सम्मको वाष्टर्िक 
१० प्रतिशि ब्र्ाजदर हनुे रु=८०५२५।०० समेि गरी जम्मा रु=१११९२९७।०० तनज फमिबाट असूल गरी 
स्थानीर् संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु== 

11.4.  राजस्व वाडँफाँडाः  गण्डकी प्रदेश कर िथा गैरकर राजस्व संकलन सम्बन्तध तनदेन्शका, २०७५ को दफा २३ 
को (२) मा स्थानीर् िहले संकलन गने ष्टवज्ञापन कर, मनोरिन कर िथा दहत्तर बहत्तर शलु्कको रकम 
ष्टवभाज्र् कोर् खािामा जम्मा गनुिपनेछ साथै दफा २३(४) मा स्थानीर् िहले ष्टवभाज्र् कोर् खािामा जम्मा 
भएको रकम मध्रे् ६० प्रतिशि स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर् र ४० प्रतिशि रकम प्रदेश सन्ञ्चि कोर् खािामा 
मातसक रुपमा जम्मा गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले ढुङ्गा तगट्टी बालवुा ष्टवक्री िथा तनकासी कर बापि 
संकलन गरेको रु-३२०३७६१।०० को ४० प्रतिशि रु-१२८१५०४।०० प्रदेश सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला 
गनुिपने देन्खतछ।िर उक्त दफा संन्घर् आतथिक ऐन,२०७५ द्वारा खारेज गरी दफा ६२ (क) थप गरेर स्थानीर् 
िहहरुले तगट्टी,ढंुगा,वालवुा ष्टवक्री गरी प्राप् ि रकम आफ्नो संन्चि कोर्मा जम्मा गने गरी सो करमा स्थानीर् 
िहहरुको एकल अतधकार कार्म गरेको िर सो अनरुुप प्रदेशहरुले िजुिमा गरेका काननुहरु संशोधन गनुिपनेमा 
नगरेको  कारण सो करको बाँडफाँडमा अस्पििा देन्खएको अवस्थामा उक्त दफा ६२ (क) ष्टवपररि हनुे गरी 
संघीर् मतरीपररर्दले ढंुगा,तगष्टट्ट,बालवुा उत्खत न, ष्टवष्टक्र िथा व्र्वस्थापन सम्बन्तध मापदण्ड, २०७७ जारी गरी 
थप अस्पििा सजृना गरेको अवस्था देन्खर्ो। स्पि कानूनी व्र्वस्था गरी सो करको सकलन िथा बाँडफाँड 
गनुिपदिछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5.  मू=अ= कर रकम सम्वन्तधि न्शर्िकमा दान्खला नभएकोाः मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १५ को (३) 
मा आतिररक आर्को ठेक्कामा कवोल अंकमा तनमािण व्र्वसार्ीसंग मू=अ= कर समेि असूल गनुिपने एंव ठेक्काबाट 
प्राि मू=अ=कर रकमलाई राजश्व न्शर्िक न=+ ३३३१४ मा दान्खला गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा गाउँपातलकाले 
आतिररक आर्को ठेक्काबाट प्राि रु=३६२०२५०।०० को १३ प्रतिशिले हनुे रु=४७०६३२।०० सम्वन्तधि 
राजश्व न्शर्िकमा दान्खला गरी  प्रमाण पेश गनुिपने रु== 

 

 

 

 

470632 

 कोतभड–१९ िफि ाः  

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

 

 आम्दनी स्रोि रकम  खचि न्शर्िक  रकम  
स्थानीर् िहको आफ्नै स्रोिवाट 9355000 राहि ष्टविरण 1210440 
संघीर् कोतभड कोर्वाट 405025 क्वारेतटाइन होन्ल्डङ सेतटर व्र्वस्थापन 2018537 
प्रदेश कोतभड कोर्वाट 900000 जनशन्क्त पररचालन 3359423 
अतर् स्रोिवाट 1588839 और्धी िथा स्वास्थर् सामाग्री खररद 756936 
  स्वास्थर् पूविधार तनमािण 65569 
  आइसोलेशन केतर तनमािण 725800 

  अतर्  543450 

  बाँकी  3568709 

 12248864 जम्मा 12248864 

 

 

 अतर् न्शर्िकमा रु= ५४३४५०।०० खचि भएकोमा उक्त रकम कुन कुन न्शर्िकमा भएको भनी खलुाएको 
पाइएन।सो सम्वतधमा पातलकाले एष्टकन गनुिपने देन्खर्ो। 

 

12.1.  कोतभड–१९ मा प्रतिकार्ि (स्वंमसेवक) मा भएको खचिाः गाउँपातलकाले कोतभड १९ को समर्मा कोतभडको  
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रोकथाम, तनर्तरण िथा व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क वडाका वडाध्र्क्षहरुको संर्ोजकत्वमा कोतभड १९ 
प्रतिकार्ि वडास्िरीर् सतमतिको गठन गरी प्रत्रे्क वडाका नाकाहरुमा प्रति वडा २० जनाका दरले उक्त समर्मा 
रोजगारी गमुेका, गररव, ष्टवपन्न ब्र्न्क्तहरु सन्म्मतलि स्वंमसेवक समूह गठन गरी ६ वटै वडाबाट तनम्न नसुार  
उनीहरुलाई ४५ ददनको प्रतिददन रु=५००।०० का दरले भकु्तानी भएको जम्मा रु=२७४५०००।००             
खचि भएकोमा र्सरी भएको खचिलाई तनर्म संमि मान्ने आधार नदेन्खएको रु=== 

 

 

 

 

2745000 

 तस न  वडा न  स्वंमसेवक संखर्ा  जम्मा ददन दर  जम्मा खचि 
1.  1.  22 45 500 495000 

2.  2.  20 45 500 450000 

3.  3.  20 45 500 450000 

4.  4.  20 45 500 450000 

5.  5.  20 45 500 450000 

6.  6.  20 45 500 450000 

 जम्मा  122 270  2745000 

 
 

 समानीकरण चालाुः  

13.  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।पातलकाले र्ो वर्ि 
खाना िथा ष्टवष्टवधमा रु-१८ लाख ६९ हजार खचि गरेको छ ।र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुिपदिछ। 

 

14.  अनतु्पादक िथा ष्टविरणमखुी खचिाः साबिजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचि 
गनुिपनेमा र्स पातलकाको समानीकरण चालिुफि को नमनुा छनौटको आधारमा केही भौचरहरुको परीक्षण गदाि 
देहार् बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा रु.२ लाख ३० हजार खचि गरेको देन्खतछ।र्सरी हनुे खचिमा 
तनर्तरण गनुिपदिछ। 

गो भौ न र तमति कार्िक्रम िथा भकु्तानी पाउन ेसंस्थाको नाम रकम 

66,2076.07.28 इलाका प्रहरी कार्ािलर् बौदीकाली  10000 

72,2076.08.24 लगनन्शल मष्टहला बचि िथा श्रण सहकारी संस्था िीज कार्िक्रम 200000 

319.2077.03.25 तसलडाँडा र्वुा क्लव 20000 

 जम्मा  230000 

 

 

15.  कमिचारी प्रोत्साहन भत्तााः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६(१) बमोन्जम स्थानीर् सेवा गठन 

संचालन व्र्वस्थापन सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्बन्तध आधारभिू तसर्द्ाति र मापदण्ड संघीर् काननु बमोन्जम 
हनु,े दफा ८६(२) बमोन्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा सतुबधा सम्बन्तध 
अतर् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोन्जम हनु ेव्र्वस्था छ।स्थानीर् िहले कानून नबनाई र्ो वर्ि 
पातलकाका ष्टवतभन्न ४ शे्रणीका कमिचारीहरुलाई क्रमशाः मातसक रु १००००।०० देन्ख ४०००।०० सम्म 
थप सषु्टवधा प्रदान गने पातलकाबाट तनणर्ि गरी वाष्टर्िक रु- १३ लाख ४३ हजार खचि भएको छ।स्पि कानून 
नवनाई  प्रोत्साहन भत्ता खचि गरेको कारण आतथिक व्र्र्भार बढ्न गएको रु--  

 

 

 

 

 

1342553 

16.  बढी साइजको भकु्तानीाः४३।२०७६।०७।०३ गाउँपातलकाले ष्टवतभन्न तमतिमा आतिररक आर् िथा अतर् 
ठेक्काको राष्टिर् नागररक दैतनक पतरकामा बोलपर आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेवापि Namaste creation and 

Advertising private limited Kathmandu लाई भकु्तानी ददएकोमा पतरकाको कोलमको वास्िष्टवक संखर्ामा 
१ थप गरी सोको क्षेरफल तनकाली प्रति सी. सी. रु.१४००।०० का दरले भकु्तानी ददएको पाइर्ो।र्सरी बढी 
भकु्तानी भएको रकम सम्वन्तधिबाट असूल गरी दान्खला गनुिपने रु..  

 

 

 

 

64546 
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 लम्वाई 
से. मी.  

हनुपुने 
कोलम 

भएको 
कोलम  

फरक 
कोलम  

फरक सी. 
सी.  

दर   बढी भकु्तानी  

35 3 4 1 35 1400 49000 

13 3 4 1 13 1400 18200 

     जम्मा  67200 

     छुट १५ % 10080 

     छुट पतछको रकम 57120 

     मू अ कर  7426 

     खूद भकु्तानी  बढी  64546 

 
 

17.  बाष्टर्िक नीति िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गरेवापिको भत्तााः गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीर् िहका 
पदातधकरी िथा सदस्र्को सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७४ िथा गाउँसभा, नगरसभा एंव न्जल्ला समतर्व सतमतिका 
पदातधकारीहरुको सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ मा समेि पातलकाको नीति िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गरेवापिको 
पाररश्रतमक निोष्टकएकोमा पातलकाले आतथिक वर्ि ०७७।७८ को नीति िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गरेवापि गा पा 
उपाध्र्क्षलाई रु-२६०००।०० भकु्तानी ददएको पाइर्ो।र्सरी ऐन ष्टवपरीि भएको खचिबाट पातलकालाई थप 
व्र्र्भार परेको रु-- 

 

 

 

 

 

26000 

 स्थानीर् पूबािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम िफि ाः   

18.  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 भएकोमा पातलकाले  
दोभान तलन्फ्टङ्ग खानेपानी र्ोजनाको लातग दोभान तलन्फ्टङ्ग खानेपानी र्ोजना लातग उपभोक्तासंग उक्त कार्िको 
लातग उपभोक्ता सतमति र पातलकाले बेहाने अंश उल्लेख गरी सम्झौिा भएको देन्खतछ।र्ोजनाको कूल 
मूल्र्ांकन रु- २४४९५७९।०० मा पातलकाले जम्मा रु- २१११२००।०० भकु्तानी ददनपुनेमा रु- 

२२११८००।०० भकु्तानी ददएकोले बढी भकु्तानी ददएको असूल हनुपुने रु-- 

 

 

 

 

 

100635 

 ष्टवत्तीर् समानीकरण पूजँीगिाः  

19.  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 सक्ने 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 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 । 

 

20.   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 
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उल्लेख छ।पातलका 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 गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट सहमति तलएको 
पाइएन।र्सरी उपभोक्ता सतमतिमाफि ि उपकरण प्रर्ोग गरी काम गराउँदा प्रतिस्पधाि नहनु,े प्राष्टवतधक ज्ञानको 
अभावमा कामको गणुस्िर नहनु,े पूणि रुपमा मेन्शन प्रर्ोग गरी कार्ि गराउँदा रोजगारी तसजिना नहनुे अवस्था 
देन्खने हुँदा र्सरी गरेको कार्ि ऐन तनर्मको प्रतिकूल समेि देन्खतछ। र्सिफि  नगरपातलकाले अगातम ददनमा 
सधुार गनुिपदिछ। 

 

21.  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 र उक्त 
कार्िहरुको म्र्ाद थप गरेको छ ।उक्त तबलमा सम्झौिा अनसुारको जनसहभातगि अंश समेि कट्टा गरेको  
देन्खएन ।सालबसातल रुपमा बजेट ष्टवतनर्ोजन हनुे र्स्िा र्ोजनाहरुको कार्ि समर्मा सम्पन्न नहदुाँ पातलकाको 
ष्टवकास तनमािणको कार्ि प्रभाष्टवि भएको हनुकुा साथै पतलकालाइि थप व्र्र्भार समेि पनि सक्ने हनुाले समर्मै 
कार्ि सम्पन्न हनुे 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 

गाउँपातलका चक्रपथ तनमािण 
2791453 

 
1131501 1131501 

कुवाकोट रुचाङ् बेलबास तलंङ्क रोड 2400000 400000 997733 997733 
रकुवा वडा कार्ािलर् भवन तनमािण 1068803.58 98803.85 501206.40 501206.40 
डाडाँघर मचेढी बैददखोला 2347819.16 407819.16 544267 544267 
नगरडाँडा पोखरीछाप शेरा सडक 2102175.22 102175.22 756309 756309 

 
 

22.  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. 

 

 

 

 

 

68020 

 
गोभौ नं.र तमति उपभोक्ता सतमति र काम सम्झौिा  

अनसुार लागि 
अनमुान 

गा पा ले  
व्र्होने 

(कन्तटतजेतसी 
बाहेक 

कार्ि सम्पन्न 
रकम 

उपभोक्ताले 
व्र्होने % 

घटी 
अनपुातिक 
कट्टी रकम 

30-

2076/10/7 

रुचाङ्ग चारडाडाँडा ररठे्ठ 
बारी भञ्ज्र्ाङ् मोटर बाटो 720000 582000 707882 19.17 9818 

136-

2077/3/25 

बन समूह तनमािण 
720000 582000 677862 19.17 13476 

141-

2076/11/8 

धौवादी ल्हापे माझडाँडा 
व्र्ाक कष्टटङ् उ स 585949.39 485000 548152.16 17.22 31232 

98-

2077/3/24 

केरमटार फेदी वेलखोल्सी 
ग्रावेल िथा नाली तनमािण 605015 485000 588132.65 19.83 13494 
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कुल जम्मा 68020 
 

23.  ररिपूबिकको कर तबजकाः  मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोन्जम मूल्र् अतभवृष्टर्द् करमा दिाि 
भएका फमिसँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले सम्राट ष्टवल्डशि 
एण्ड सप्लार्शिलाइि रु ३५७०८९।भकु्तानी गरेकोमा तनमािण व्र्वसार्ीले जारी गरेको कर ष्टवजक न- हािले 
लेखेको देन्खएकोले उक्त वील रकममा भकु्तानी भएको म ुअ कर रु ४१०८१।सम्वन्तधि आतिररक राश्वज 
कार्ािलर्बाट जारी भएको कर समार्ोजनको प्रमाण पेश हनुपुने अतर्था असूल गनुिपने रु- 

 

 

 

 

41081 

24.  पाइप खररद: आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४७ मा कार्ािलर् प्रमखुले आफ्नो कार्ािलमा 
रहेका र खररद गरेर ल्र्ाएका न्जतसी मालसमानको ष्टववरण र मूल्र् खलुाइि न्जतसी ष्टकिाबमा ७ ददन तभर 
आम्दानी बाँधी से्रस्िा खडा गरी अद्याबतधक गरी राख्न ुपने व्र्वस्था छ ।उपतनर्म ३ मा प्राष्टवतधक काममा 
ल्र्ाइने न्जतसी मालसमानको हकमा प्राष्टवतधक कमिचारीबाट जँचाइ के कस्िो अवस्थामा प्राि भएको हो प्रमान्णि 
गराइ लगि खडा गनुि पने व्र्वस्था छ।पातलकाले खररद गरेका तनम्नानसुार पाइपको न्जतसी दान्खला गरेको 
छैन।र्सरी पाइप ष्टवर्छ्याउने काम नगरी पाइप खररद मार गरेको उपर्कु्त देन्खएन।पातलकाले तनम्नानसुार 
पाइप जडान एवं ष्टवर्छ्याएको प्रमाण  पेश गनुि पने रु 

 

 

 

 

 

 

1559198 

 
गो भौ न र तमति ष्टवके्रिा पाइपको ष्टववरण रकम 

28-

2077/9/28 

सीिा लक्ष्मी सप्लार्शि HDPE 16 mm 10kg/ m2   5000 Rm 

964760 

HDPE 20 mm 10kg/ m2  6000 Rm 

HDPE 25 mm 10kg/ m2   2000 Rm 

HDPE 32 mm 10kg/ m2  500 Rm 

HDPE 32 mm 6kg/ m2   300 Rm 

HDPE 40 mm 10kg/ m2  500 Rm 

HDPE 40 mm 6kg/ m2  300 Rm 

HDPE 50 mm 10kg/ m2   500 Rm 

HDPE 50 mm 6kg/ m2   295 Rm 

37-

2076/11/18 

राधाकृरण ह्यमु पाइप 
इतडन्स्रज 

30 cm NP3 pipe 9 pcs 

594438 

45 cm NP3 pipe 9 pcs 

60cm NP3 pipe 10 pcs 

   1559198 

 
 

25.  मू अ कर 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 छ  साथै मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर ऐन, २०५२ को 
दफा १४ बमोन्जम मूल्र् अतभवृष्टर्द् करमा दिाि भएका फमिसँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद 
गनुिपने व्र्वस्था छ।पातलकाले एक्साभेटरले बाटो खन्ने कार्िको लागी उपभोक्ता सतमिलाइि पातलकाबाट न्स्वकृि 
दररेटमा म ुअ कर समावेश गरी लागि अनमुान िर्ार गरर सोही अनरुुप भकु्तानी गरेकोमा उपभोक्ताले पेश 
गरेको तनम्न ष्टवजक नं हािले लेखेको र ष्टवजनक नं नै उल्लेख नगरेको देन्खएकोले उक्त ष्टवजकमा भकु्तानी 
गरेको म ुअ कर रु २७८५९०। सम्बन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्मा कर तिरेको कर समार्ोजन पर 
पेश  हनु ुपने अतर्था उक्त रकम असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

332510 

 
र्ोजनाको नाम तनमािण व्र्वसार्ी ष्टवजक न र तमति म ु अ कर 

रकम 

कैष्टफर्ि 

कुवाकोट झ्र्ालबास बाटो ओम डेभलपसि प्रा ली 005, 2076/7/27 11505 ष्टवजक नं हािले लेखेको 

002,2076.7.15 57525 ष्टवजक नं हािले लेखेको 
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डाडाँघर मचेढी बैददखोला ओम डेभलपसि प्रा ली 2077.3.20 78000 ष्टवजनक नं उल्लेख 
नगरेको 

नगरडाडा ँ पोखरीछाप शेरा 
सडक 

ओम डेभलपसि प्रा ली 2077.3.29 131560 ष्टवजनक नं उल्लेख 
नगरेको 

कुवाकोट रुचाङ् बेलबास ओम डेभलपसि प्रा ली 010,2077.1.2 53920  

   332510  
 

26.  इिटा बढी 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 ।तनम्न 
र्ोजनामा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेका केष्टह ष्टवल पररक्षण गदाि कुनैमा तनमािण कार्िमा आवश्क भतदा बढी 
इटा खररद गरेको ष्टवल पेश गरेको देन्खतछ ।र्सरी कार्िलर्बाट भकु्तानी हुँदा मू अ कर सष्टहि भकु्तानी 
गरेकोमा वास्िष्टवक कार्ि सम्पादनको लातग आवश्र्क संखर्ा अनसुार ष्टवल पेश नगरेको देन्खएकोले बष्टढ खररद 
गरेको ८०५९ वटा इटाको प्रर्ोगको प्रमाण पेश गनुिपने रु  

 

 

 

 

 

 

88649 

 
योजनाको नाम इटाको 

गारो घ मम 
खररद इटा 
संख्या 

नापी अनुसार 
प्रयोग भएका 
इटा 

बमि संख्या दर  रकम 

बेल भञ्ज्र्ाङ् मा ष्टव 10.52 7250 5575 1675 11 18425 

तमथकरम वडा कार्ािलर् भवन 8.71 11000 4616 6384 11 70224 

    8059  88649/- 

 
 

27.  मेन्शनर्द्ारा कार्ि गरेको : 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 ।लेखापरीक्षणको क्रममा नमनुा छनौटको आधारमा केष्टह र्ोजना परीक्षण गदाि मधकुोट देखी हविल 
जोड्ने बाटो तनमािण उपभोक्ता सतमतिलाइि डे्रन खन्ने कामको लागी मातनसको दर राखी प्रति घनतमटर रु ६०० 
का दरले ५९५२० भकु्तानी गरेकोमा उपभोक्ताले उक्त कार्ि जे तस बी ले खनेको उल्लेख गरी रु १२००० 
को ष्टवल पेश गरेको र डोर हान्जर समेि पेश गरेको देन्खएकोले बष्टढ भकु्तानी भएको रु ४७५२०।सम्बन्तधि 
उपभोक्ता सतमतिबाट असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

47520 

 

 न्शक्षा िफि ाः  

28.  पाठ्य पसु्िक अनदुानाः स्थानीर् िहले साविजतनक ष्टवद्यालर्मा कक्षा १ देन्ख १० सम्म अध्र्र्नरि ष्टवद्यातथिको 
IEMIS 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। पातलकाले र्स 
कार्िक्रम कार्ाितवर्न पसु्िीकामा भएको व्र्वस्था प्रतिकुल हनुे गरी गो.भौ.न. ६२।२०७७।३।७ मा ३४ 
ष्टवद्यालर्लाई कूल ष्टवद्याथी संखर्ाको शिप्रतिशिले हनुे रु १४७३८९६। तनकासा ददएको छ। कार्िक्रम 
कार्ाितवर्न पसु्िीका २०७६|७७ ले गरेको व्र्वस्था अनसुार सरुुमा ३४ ष्टवद्यालर्लाई ७५ प्रतिशिले रु 
११०५४२२। तनकासा ददई थप नपगु हनुे रकम पाठ्य पसु्िक ष्टकनेको ष्टवल एष्टकन गरेर मार तनकासा ददए 
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पगु्नेमा सरुुमै ३४ ष्टवद्यालर्लाई १०० प्रतिशिले रु. १४७३८९६।तनकासा ददएकोले रु ३६८४७४। फरक 
पनि जाने देन्खतछ। र्स सम्वतधमा पातलकाले एष्टकन गनुिपदिछ। 

29.  गैरआवासीर् छारवतृिाः ६२।०७७।०३।७- स्थानीर् िह अतिगिि संचातलि सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुमा IEMIS 

मा प्रष्टवि िथर्ाकंलाई ष्टवद्यालर्वाट प्रमान्णि गराई कक्षा १-८ सम्मका छारा र कक्षा १-८ सम्मका दतलि 
छारले प्रति ष्टवद्याथी रु ४०० का दरले  र अंपागिा भएका ष्टवद्याथीहरुले अंपागिाको  वतगिकरण  अनसुार 
छारवृन्त्त पाउने व्र्वस्था ष्टवद्यालर् क्षेर ष्टवकास कार्ाितवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप नं 
७.२.१.१ मा उल्लेख छ।पातलकाले उपल्ब्ध गराएको ष्टववरण  अनसुार कक्षा १ देन्ख ८ सम्म १०६३ जना 
छारा,१७५ जना दतलि छार र अंपागिा भएका ष्टवद्याथी संखर्ा ७ जना रहेकोमा पातलकाले छारवृति वापिको 
रकम १२३८ जनाको रु ४०० का दरले रु ४९५२०० र अंपागिा भएका ष्टवद्याथीहरु ७ जनाको रु १००० 
का दरले कुल रु ५०२२०० तनकासा हनुपुनेमा  रु ५२५८०० तनकासा भएको हुँदा उक्त वढी तनकासा 
भएको रकम असलु गनुिपने रु  

 

 

  

 

 

 

  

23600 

30.  न्शक्षण तसकाई सामाग्री िथा बकु कनिर व्र्वस्थापनाः स्थानीर् िह अतिगिि संचातलि सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुमा 
प्रति ष्टवद्याथी लागिका आधारमा बालष्टवकासका लातग प्रति ष्टवद्याथी रु ५००, कक्षा १ मा नर्ाँ भनाि भएकालाई 
प्रति ष्टवद्याथी रु १००,कक्षा १-५ सम्म रु १५० र कक्षा ६-१० सम्म प्रति ष्टवद्याथी रु २०० का दरले  
न्शक्षण तसकाई सामाग्री िथा बकु कनिर अनदुान ददने व्र्वस्था ष्टवद्यालर् क्षेर ष्टवकास कार्ाितवर्न पनु्स्िका 
२०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप नं २.७.१३.८ मा उल्लेख छ।पातलकावाट उपलब्ध Flash 1 report अनसुार 
तसष्टर्द् प्रा.ष्टव मा वालष्टवकास िफि  ष्टवद्याथी संखर्ा नरहेकोमा वालष्टवकासका लातग रु १२५०० तनकासा भएको र 
डेढगाउँ मा.ष्टव को  कक्षा १-५ सम्म जम्मा ष्टवद्याथी संखर्ा ६८ जना रहेकोमा ६८ जनाको  रु १५० का 
दरले रु १०२०० र कक्षा ६-१० सम्म १८३ जनाको ष्टवद्याथीको रु २०० का दरले रु ३६६०० गरी कुल 
रु ४६८०० तनकासा ददनपुनेमा रु ७४००० तनकासा ददएको देन्खर्ो।दवैु ष्टवद्यालर्को गरी रु ३७४०० वढी 
तनकासा ददएको देन्खर्ो।अिाःउक्त वढी तनकासा ददएको रकम सम्वन्तधि ष्टवद्यालर्वाट असलु गनुिपने रु  37400 

31.  न्शर्िक फरक पारी खचिाः ६२।२०७७।३।७- एष्टककृि आतथिक संकेि वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ मा खचि 
न्शर्िक उल्लेख गरेको र सोहीअनसुार खचि गनुिपने उल्लेख भएकोमा कार्ािलर्ले देहार्अनसुार खचि न्शर्िक 
फरक पारी खचि गरेकोले न्शर्िक फरक पारी खचि गररएको रकम अतनर्तमि देन्खएको रु  1061951 

 
क्र स  खचिको व्र्होरा  खचि गनुिपने न्शर्िकको 

नाम  
खचि गरेको न्शर्िकको 
नाम  

खचि रकम 

1  िेस्रो चौमातसकमा आधारभिु िथा  मा.ष्टव.मा 
कार्िरि न्शक्षकहरुको िलव भत्ता अपगु भएको भनी 
बालष्टवकास िफि को न्शक्षक िथा कमिचारीको िलव 
भत्ता न्शर्िकवाट  िलव भत्ता भकु्तानी 

 बालष्टवकास र प्रा.ष्टव 
िफि को न्शक्षक िथा 
कमिचारीको िलव भत्ता 

आ.ष्टव िथा मा.ष्टव 
िहका न्शक्षकका 
िलव भकु्तानी 1061951 

 

 

32.  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।७७को ष्टक्रर्ाकलाप 
न.२.१५.११.७९८ उल्लेख छ।पातलकाले र्स वर्ि िपतसलका १२ ष्टवद्यालर्लाई सामन्जक िथा आतथिक 
लेखापरीक्षण गने कार्िका लातग रु १३५०००।अनदुान तनकासा ददएकोमा ष्टवद्यालर्हरुले लेखापरीक्षण गराएको 
प्रमाण पातलकामा उपलब्ध गराएका छैनन।्प्रत्रे्क वर्ि सामान्जक िथा आतथिक लेखापरीक्षण कार्िको लातग 
तनकासा ददने तलने िर ष्टवद्यालर्हरुले परीक्षण गराई पारदशििा र जवाफदेष्टहिी मलु्र्ांकन नगने प्रचलनले 
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ष्टवद्यालर्को आतथिक अनशुासन कार्म नहनुे अवस्था रहेको छ।अि पारदन्शििा र जवाफदेष्टहिा प्रवर्द्िन गनि सवै 
१२ ष्टवद्यालर्हरुले लेखापरीक्षण गराएको प्रमाण पेश गनुिपने रु 

135000 

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

१ दगुाि प्रा.ष्टव  10000 

2 नेपाल प्रा.ष्टव  10000 

3 बालकल्र्ाण प्रा.ष्टव  10000 

4 जनिा प्रा.ष्टव  10000 

5 तसर्द्ी प्रा.ष्टव  10000 

6 महेतर ज्र्ोिी प्रा.ष्टव  10000 

7 लक्ष्मी तन.मा.ष्टव 10000 

8 सविष्टप्रर् तन.मा.ष्टव 10000 

9 उदर् आ.ष्टव  10000 

10 नगरडांडा मा.ष्टव. 15000 

11 नगरडांडा मा.ष्टव. 15000 

12 डेढगाउ उ.मा.ष्टव. 15000 

 जम्मा 135000 

 

 

33.  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 १९ ष्टवद्यालर्लाई ष्टवद्यालर् सधुार र्ोजना कार्िका लातग रु ३०५०००।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 नमािण िथा अध्र्ावतधक 
ष्टववरण पेश गनुि पने र सो नगरेको ष्टवद्यालर्लाई अनदुान तनकासा ददन तमल्ने देन्खदैन।र्स प्रकारको अनदुान 
प्राि गरेको ष्टवद्यालर्बाट ष्टवद्यालर् सधुार र्ोजना तनमािण सहर्ोतग पनु्स्िका बमोन्जम ष्टवद्यालर् सधुार र्ोजना 
तनमािण िथा अध्र्ावतधक ष्टववरण पेश गनुि पदिछ। 305000 

 
क्र.स. ष्टवद्यालर्को नाम ष्टव स ुर्ो अनदुान रकम 

1 तसर्द् प्रा.ष्टव 15000 

2 दुगाा प्रा.मि 15000 

3 नेपाल प्रा.मि  15000 

4 बालकल्याण प्रा.मि 15000 

5 जनता प्रा.मि  15000 

6 कातलगण्डकी प्रा.ष्टव  15000 

7 उदर् प्रा.ष्टव  15000 

8 चण्डीदेउराली प्रा.ष्टव  15000 

9 लोकष्टप्रर् प्रा.ष्टव 15000 

10 बालकल्र्ाण तन.मा.ष्टव 15000 

11 तसष्टर्द्ष्टवद्याश्रम तन.मा.ष्टव 15000 

12 जनिा तन.मा.ष्टव  15000 

13 लक्ष्मी  तन.मा.ष्टव 15000 

14 सविष्टप्रर् तन.मा.ष्टव 15000 
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15 उत्तमवालष्टहि प्रा.ष्टव. 15000 

16 धमाित्मा मा.ष्टव 20000 

17 बेलभतज्र्ाङ्ग मा.ष्टव  20000 

18 नगरडांडा  मा.ष्टव.नरम 20000 

19 नगरडांडा मा.ष्टव  20000 

 जम्मा 305000 
 

34.  ष्टवद्याथी न्शक्षक अनपुािाः पातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार पातलकामा सञ्चालनमा रहेका ३४ ष्टवद्यालर्हरुको 
न्शक्षक पदपिुी िथा ष्टवद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको छ। 

 

 
तस.न ष्टवद्यालर्को नाम न्शक्षक दरबतदी पदपूतिि करार ष्टवद्यातथिसं खर्ा 

1.  ददपज्र्ोिी प्रा.ष्टव ० ० ० 8 

2.  जनज्र्ोिी प्रा.ष्टव २ 0 2 14 

3.  तसष्टर्द् प्रा.ष्टव  2 0 2 23 

4.  दगुाि प्रा.ष्टव 2 0 2 38 

5.  नेपाल प्रा.ष्टव 0 0 0 18 

6.  बालकल्र्ाण प्रा.ष्टव 3 1 2 37 

7.  पद्मकतर्ा प्रा.ष्टव 1 0 1 41 

8.  जनिा प्रा.ष्टव कोटथर  4 3 1 53 

9.  कातलगण्डकी प्रा.ष्टव 3 3 0 81 

10.  कृरणा गण्डकी प्रा.ष्टव 2 1 1 23 

11.  तसर्द् प्रा.ष्टव  3 1 2 58 

12.  उदर् प्रा.ष्टव  3 3 0 72 

13.  चन्ण्ड देउराली प्रा.ष्टव   3 3 0 39 

14.  बालष्टहि जनजागतृि प्रा.ष्टव   2 1 1 32 

15.  रुष्टपकतर्ा प्रा.ष्टव 2 0 2 23 

16.  महाभारि प्रा.ष्टव  2 2 0 27 

17.  महेतर ज्र्ोति प्रा.ष्टव 4 2 2 60 

18.  लोकष्टप्रर् प्रा.ष्टव  3 1 2 33 

19.  बालकल्र्ाण तन.मा.ष्टव 6 3 3 207 

20.  तसष्टर्द्ष्टवद्याश्रम  तन.मा.ष्टव 4 3 1 33 

21.  शारदा तन.मा.ष्टव 6 4 2 176 

22.  जनिा तन.मा.ष्टव 3 3 0 176 

23.  लक्ष्मी तन.मा.ष्टव 3 1 2 78 

24.  लोकष्टप्रर् तन.मा.ष्टव 5 3 2 46 

25.  सविष्टप्रर् तन.मा.ष्टव 4 2 2 95 

26.  उत्तम बालष्टहि तन.मा.ष्टव 3 2 1 172 

27.  उदर् तन.मा.ष्टव 5 3 2 75 

28.  धमाित्मा मा.ष्टव  12 6 6 84 

29.  वेल भञ्ज्र्ाङ्ग मा.ष्टव 14 7 7 315 

30.  नगरडांडा मा.ष्टव. 8 4 4 241 

31.  नगरडांडा मा.ष्टव १२ ६ ६ २८७ 

32.   डेडगाऊ मा.ष्टव 15 10 5 १६३ 

33.  डेडगाऊ मा.ष्टव. कृर्ी 8 ० 8 ३२४ 

जम्मा 149 78 71 3152 

तस नं १ ददपज्र्ोिी प्रा.ष्टव र तस.नं ७ नेपाल प्रा.ष्टव.मा ष्टवद्याथी संखर्ा क्रमश ८ र १८ रहेकोमा न्शक्षक 
दरवतदी िथा पदपिुी देन्खएन। ष्टवद्यालर्मा एकजना पतन न्शक्षक नहनुलेु र्सको वास्िष्टवकिा एष्टकन हनु 
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सकेन। 

35.  धरौटी िफि ाः आतिररक राजश् व ष्टवभागको २०६९|०६|१० को परमा अग्रीम भकु्तानी वा धरौटी ष्टफिाि गनुिपवुि 
भकु्तानी तलएको रकम र मलु्र् अतभवृर्द्ीकर सम्वन्तधि तनमािण व्र्वसाष्टर्ले कर ष्टववरणमा समावेश गरे नगरेको 
सम्वन्तधि आतिररक राजश् व कार्ािलर्वाट र्ष्टकन गरी भकु्तानी ददने पर जारी गरेपतछ मार भकु्तानी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ। धरौटी खािाको ष्टववरण हेदाि िल उल्लेख गररएका तनमािण व्र्वसाष्टर्ले म.ुअ.कर 
समार्ोजनको पर समावेश नगरी धरौटी रकम ष्टफिाि तलएको पाइर्ो।उक्त रकमको मू.अ.कर समार्ोजनको 
प्रमाण पेश गनुिपने रु 

 

 

 

 

491000 

 

 
गो.भौ.न,तमति तनमािण व्र्वसार्ी रकम 

2.2077.2.6 न्शव तनमािण व्र्वसार्ी 327500 

2.2077.2.6 सम्राट ष्टवल्डसि एण्ड सप्लार्सि प्रा.तल 50000 

3.2077.2.6 रोर्ल ब्रदशि कतस्रक्सन 73000 

9.2077.3.28 तसिा लक्ष्मी ऐतटरप्राईजेज 25000 

9.2077.3.28 सम्राट ष्टवल्डसि  15500 

जम्मा  491000 
 

 

36.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रमाः स्थानीर् िहमा सनु्चकृि वेरोजगार व्र्न्क्तलाई तर्नुिम रोजगारी प्रत्र्ाभिु गराउन 
एवम ्सामदुाष्टर्क पवुािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउन प्रधानमतरी रोजगार 
कार्िक्रम सञ्चालन भएको छ।गाउँपातलकामा र्स वर्ि प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम अतिगिि सडक ममिि 
स्िरोन्निी, तसचाई कुलो ममिि, खानेपानी संरचना, श्रतमक ज्र्ाला िथा ष्टवतभन्न तनमािण समाग्री लगार्िका 
ष्टक्रर्ाकलापहरुमा रु=१० लाख ७८ हजार खचि भएको देन्खतछ।प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चलन 
तनदेन्शका २०७५ को दफा २ (ट) मा वेरोजगार व्र्न्क्तलाई स्थातनर् ि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।गाँउपातलकाले 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। कार्ािक्रममा 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 सनु्चकाि वेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने 
अवस्थाको सजृना गरेर रोजगार व्र्वस्थापन सचुना प्रणालीलाई अद्यावतधक गदै कामका लागी पाररश्रतमक 
कार्िक्रमलाई ष्टवश्वसतनर् िथा प्रभावकारी वनाउनपुदिछ। 

 

37.  श्रतमकको ज्र्ालााः प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम संचालन तनदेन्शका, २०७५ मा तनवािह भत्ता बापिको रकम 
सम्बन्तधि व्र्न्क्तको बैकं खािामा जम्मा गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा श्रतमकहरुकको पाररश्रतमक वापिको रकम  
रु १०७८४६२।०० पातलकाले वडा अध्र्क्षहरुको खािामा राखी वडाअध्र्क्ष माफि ि भकु्तानी गरको देन्खतछ 
। पातलकाले र्स्िा रकमको भकु्तानी ददँदा तसधै  सम्बन्तधि व्र्न्क्तको बैकं खािामा जम्मा गनुिपदिछ । 

 

 

 

 

 स्वास्थर् िफि ाः  

38.  और्धी खररदाः  साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख  
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रुपैर्ाँसम्मको और्तधजतर् मालसामान उत्पादकले राष्टिर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सष्टकने व्र्वस्था भए छ।िर स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रष्टक्रर्ा वेगर ष्टवतभन्न 
तमतिमा ष्टवतभन्न सप्लार्सिवाट 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 खुल्ने 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 । 

 

39.  पेश्की बाकँीाः  आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ मा आतथिक बर्िको अतत्र्सम्ममा पेश्की  
फर्छ्यौट गरी सक्न ुपने व्र्वस्था भएकोमा नगरपातलकाको आतथिक बर्िको अतत्र्सम्ममा फर्छ्यौट नभई बाँकी 
रहेको तनम्नानसुार व्र्न्क्त, उपभोक्ता सतमति िथा तनमािण व्र्वसार्ीहरुको नाममा रहेको पेश्की रकम 
तनर्मानसुार असूल फर्छ्यौट गनुिपने रु== 

 

 

 

960349 

 गो भौ नं तमति पेश्कीको ष्टववरण पेश्की तलने व्र्न्क्त/फमि/कम्पनी रकम 

14,2076.09.23 ष्टवतभन्न पलुको तनमािण कार्ि भीरकोटोपी झो प ुतनमािण उपभोक्त  सतमति 624000 

17,2076.09.27 ष्टवतभन्न पलुको तनमािण कार्ि रकवाखोला रस पलु तनमािण उ तसतमति 336349 

  जम्मा  960349 

 
 

 पातलकाको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदन म= ले= फा= न= २७२ को अनसूुची २१ मा म्र्ाद ननाघेको पेश्की रु= 

५७२५२००।०० देन्खएकामा पातलकाबाट प्रमान्णि म ले प फा न २११ मा सो रकम नभएकोले उक्त 
पेश्की रकमबारे एष्टकन हनु नसष्टकएकोले सो सम्वतधमा पातलकाले स्पि पानुिपने देन्खर्ो।  
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अनुसुचि १  
  पालिकाको संचितकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 

क्र. 
सं. 
 

 

 

स्थानीय तह 
 

 

 

जिल्ला 
 

 आय 
 

 

िम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत वर्षको 
जिम्मेवारी 

संघ तथा 
प्रदेश अनुदान 

रािस्व 
वाडफाड 

आन्तरीक 
आय 

अन्य आय चालु खचष प ूँिीगत 
खचष 

अन्य खचष िम्मा खचष 

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

१०) 

१ 
बौददकाली 
गाउँपातलका 

नवलपरासी 
(बसपूु) 

29412 

 
195642 

 

40142 

 

7181 

 

81375 

 

324340 

 

163432 

 

53287 

 

87365 

 

304084 

 

49668 

 

 

    बेरुजू बगीकरण (ष्टवतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार)                    अनुसुचि 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 
अननयममत 
भएको 

प्रमाण 
कागिात 

पेश नभएको 

रािस्व लगत 
जिम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नमलएको 

िम्मा कमचंारी अन्य िम्मा 

१ 

नवलप
रासी 
(बसपूु
) 

बौददकाली 
गाउँपातलका 

24 22 11024 0 0 0 24 22 11024 1461 5176 3427 0 0 8603   960 960 

                                                 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 बौददकाली गाउँपातलका नवलपरासी (बसपूु) 13003 3511 9492  0 11024 20516 
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