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Serving the Nation and the People 
 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्नशीशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पाना स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the 

public funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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श्री अध्र्क्षज्रू्,  

कुमाख गाउँपातलका, सल्र्ान। 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षर् ऐन ,२०७५ को दफा २०(३) र दफा 
२२ प्रर्ोजनकोलातग अनरुोध छ । 

 

 

                                                                (नारार्र् एम.तस.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 

 

बोधाथााः  
श्री संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्, 

तसंहदरबार काठमाडौं; -प्रतिवेदन संलग्न छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
सावाजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि 
साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना 
सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलइएको छ 
।  

लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पिाि बजेट िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा 
गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरर्मूखी खचाको 
बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको 
छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् 
अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, 
सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली 
र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा 
सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाँकी रहेको 
पाइएको छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको 
समेि देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनुे अपके्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउन े स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा 
प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
 
 

                (टंकमर्र् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे                                                                                   महालेखापरीक्षक 
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र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन । 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

कुमाख गाउँपातलका, सल्र्ान। 
 

कैर्फर्ि सर्हिको रार्  
हामीले कुमाख गाउँपातलकाको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबत्तीर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा लेखा 
र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७7 आषाढ मसान्िमा समाप्त भएको आतथाक वषा २०७6।७7 को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससंग सम्बर्न्धि अन्र् तबबरर्ले स्थानीर् 
िहसंग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथा अवस्था र्चरर् गदाछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षर्बाट रु ६ करोड ४७ लाख २ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु १ करोड ६१ लाख २३ हजार, 
प्रमार् कागजाि पेश गनुापने रु २ करोड २४ लाख ६३ हजार तनर्तमि गनुापने रु. २ करोड ५८ लाख ४१ हजार  पेश्की बाँकी रु २ 
लाख ७५ हजार रहेको छ ।   
2. लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७8।०1।०2 मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिकृर्ा 
सर्हिको प्रमार् कागजाि पेश हनु नआएकोले बेरुज ु फर्छ्यौट नभइ कार्म व्र्होराको अन्िीम प्रतिवेदन पाना 46 (छर्ातलस) को   
र्सैसाथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्कीन 
हनु ेकुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ा नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्संग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िह 
संग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका 
लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोर्जम सही 
र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि 
स्वरुपमा बन्न े गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ापातलका, 
अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी  

र्वत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी  वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन उर्चि आश्वस्ििा 
प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षर्संग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै 
प्रकारका जालसाजी जन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउन सक्न े तनर्िििा भने हदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिााले सामान्र्िर्ा गने 
आतथाक तनर्ार्मा नै फरक पाना सक्ने अवस्था देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालसाजी जन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

                                                                (नारार्र् एम.तस.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 

 

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

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

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

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/
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श्री कुमाख गाउँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

2076/77 

 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकाररर्ी र न्र्ार्र्क 
अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले 
संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, 

पारदर्शािा सतुनर्िि गरी नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स गाउँपातलका अन्िगाि  7 
. वडा,  39  सभा सदस्र्,   177.27 वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा  24  हजार   972 जनसंखर्ा रहेको छ ।                          
स्थानीर् संर्चि कोष : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोर्जम र्स पातलकाले र्वर्त्तर् हस्िान्िरर्बाट 
प्राप्त अनदुान िथा सहर्िा, आन्िररक आम्दानी र स्थानीर् सरकारबाट सञ्चालन भएको आर्ोजनाहरु समेिको आर्व्र्र् र्हसाबको 
आतथाक वषा २०७6।७7 को समग्र संर्चि कोषको संर्क्षप्त अवस्था तनम्नबमोर्जम रहेको छाः 
तस.नं आर्िफा  तस.नं व्र्र्िफा  

र्ववरर् रकम रकम 
 र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको र्जम्मेवारी 0  १ चाल ुखचा 199167297.90  

 क) नगद 
0  २ पूजँीगि खचा 122865082.00  

 ख) बैँक  27014000  ३ अन्र् र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त 
0  

२ राजस्व ( आन्िररक आर्)    सामार्जक सरुक्षा 53489400  

 क) आन्िररक राजस्व 
3459361   प्रधानमन्री रोजगार 0  

 ख) राजस्व बाँडफाडँ 
64092402.51   प्रदेश िथा स्थानीर् क्षमिा 

अतभबृद्दी कार्ाक्रम 

0  

 ग) अन्र् आर् प्रदेश राजस्व 115424 
  स्थानीर् पवुााधार र्वकास 

कार्ाक्रम 

6018071  

३ र्वर्त्तर् हस्िान्िरर् संघ 
0   के्षरीर् शहरी र्वकास र्ोजना 0  

 क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 
97700000    सडक बोडा नेपाल 

0  

 ख) सशिा अनदुान 
164067000    पर्ाटन बोडा नेपाल 

0  

 ग) समपूरक अनदुान 
0    एन एन एस डब्ल ुए 

0  

 घ) र्वशेष अनदुान 
0   (अन्र् भए उल्लेख गने) 0  

४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 
0  ४ र्वर्त्तर् व्र्वस्था भकु्तानी 0  

 क) र्वर्त्तर् समानीकरर् अनदुान 
10123000   क) ऋर् भकु्तानी 0  

 ख) सशिा अनदुान 
6417500   ख) ब्र्ाज भकु्तानी 0  

 ग) समपरुक अनदुान 
8000000   ग) अन्र् भकु्तानी 0  

 घ) र्वशेष अनदुान 
2986650  ५ लगानी 0  

 ङ प्रदेश अन्र् 14320000 
   0  

५ अन्िर स्थानीर् िहबाट प्राप्त 0 
  ऋर् लगानी 0  

६ अन्र् र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त 
0   शेर्र लगानी 0  

 सामार्जक सरुक्षा 53489400   अन्र् लगानी 0  

 प्रधानमन्री रोजगार 0 
 ६ धरौटी र्फिाा 601777 

 

 प्रदेश िथा स्थानीर् क्षमिा 
अतभबृद्दी कार्ाक्रम 

0 
 ७ जनश्रमदान र्फिाा 0  

 स्थानीर् पवुााधार र्वकास 
कार्ाक्रम 

6071018  ८ कोष र्फिाा 0  

 के्षरीर् शहरी र्वकास र्ोजना 0 
 ९ मौज्दाि 

0  

  सडक बोडा नेपाल 0 
  क) बैँक मौज्दाि 

56940811.11  

  पर्ाटन बोडा नेपाल 0 
  ख) नगद मौज्दाि 

0  

  एन एन एस डब्ल ुए 0 
 १० शसिा अनदुान र्फिाा 19375093.5  

 (अन्र् भए उल्लेख गने) 0 
 ११ गि बषाको बढी अल्र्ा 0  

७ र्वतभन्न कोषिफा को आर् 
0  १२ जनश्रमदान मौज्दाि 

0  

८ जनसहभातगिा (नगद) 0 
 १३ धरौट मौज्दाि 

2413748  

९ र्वषर्गि तनकार्बाट प्राप्त 0 
 १४ कोष खािाको मौज्दाि 

0  
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१० धरौटी आर् 
3015525    0  

११ लगानीको सावँा र्फिाा 0 
   0  

१२ अन्र् र्वर्वध आर् 
0    0  

 जम्मा 460871280.51 
  जम्मा 460871280.51  

 

दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

1.  र्वत्तीर् र्ववरर् – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषाको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई 
आतथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्र्को र्हसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीए अनसुार 
गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथाक कार्ा प्रर्ालीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा 
देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्

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

 स्थानीर् िहले बैंक समार्ोजन र्हसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीर् िहको असार मसान्िको 
बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु 94460116.12 फरक देर्खएको छ । 

 लेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी र्किाब िथा पेश्की खािा अद्यावतधक नरहेको कारर् स्थानीर् 
िहले पेश गरेको आर्–व्र्र् र्ववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

 कतिपर् सम्बर्न्धि आतथाक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट र्शषाकगि बैक नगदी र्किाबमा 
नजनाएकाले शे्रस्िा अनसुार बैक मैज्दाि ऋर्ात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबै खािाहरुको 
एकमषु्ट र्हसाव गदाा मौज्दाि ऋर्ात्मक नरहेको । 

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

2.  र्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाकँी, र्स वषा प्राप्त र खचा भएको 
रकम स्पष्ट देर्खने गरी र्हसाब राख्न ेर र्जम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनअनसुार गि वषाको अन्त्र्मा रु 34352000 मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो बषाको शरुुमा रु. 
27014000 र्जम्मेवारी सारेको देर्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा 
रु.7338000 घटी र्जम्मेवारी सरेको सम्बन्धमा र्र्कन गनुापने देर्खएको रु......... 7338000 

3.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब 
तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको र्वतभन्न खािाको बैंक र्हसाब तमलान 
र्ववरर् िर्ार गरेको छैन ।असार मसान्िको बैंक स्टेटमेन्ट अनसुार रू 124386927.2 बैंक 
मौज्दाि रहेको देर्खएकोमा   चेक साट्न बार्कँ र्ववरर् अनसुार रू 53064400 रकम घटाउदा बार्कँ 
मौज्दाि रू 71322527.23   हनु ु पनेमा कार्ाालर्ले पेश गरेको एर्ककृि आतथाक र्ववरर्मा रू 
56940811.11 देर्खएकोमा  रु. 14381716.12  फरक पना गएकोले बैंक र्हसाब तमलान 
र्ववरर् िर्ार गरी र्र्कन गनुापदाछ ।   

4.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ु गनुापनेमा लाग ु गरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् 
व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु 
िथर्ाकं संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले एक आतथाक वषा तभर भएको आतथाक कारोवारको अनसुचुी 14 वमोर्जमको ढाँचामा  
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दफा भौ.नं, तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथाक वषामा खचा हनु 
नसकी बाकँी रहेको रकम आतथाक वषाको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा ट्रान्सफर 
गनुापनेमा आतथाक वषा समाप्त भए पिाि ्पतन चाल ुखचा खािा रु. 53038155.43 पूर्जगि 
खचा खािा रु.51811408 प्रकोप व्र्वस्थापन कोष रु.5958438 समेि गरी रु. 
110808001.43 मौज्दाि राखेको पाईर्ो । 

 पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषा 
संचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम 
अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

 कार्ाालर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक र्हसाव तमलान 
र्ववरर् िर्ार नगरेको कारर् र्हसाव तमलान भए नभएको सम्वन्धमा र्र्कन गना सर्कएन । 

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

 स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व परामशा 
सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधाारर् सतमति र बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन 
गनुापने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले उक्त सतमतिहरु गठन गरेको पाईएन ।  

 र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनेु कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बढी 
केन्द्रीि भई र्विरर्मरु्ख रहेको पाईर्ो।   

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

 वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्सी समान अतभलेख पातलकाको मूल र्जन्सी खािामा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईएन । 

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

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क अनसुार ठेक्का सम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वषाको अन्िमा 
मार ददइएको िथा इ टीतडएस नगरेको । 

 कार्ाालर्ले उदे्दश्र् प्रातप्तमा आइपने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकरर्को प्रर्ास गरेको 
अतभलेख नराखेको । 

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

 सावाजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 खररद अनसुार गरुुर्ोजना र वार्षाक 
खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरर ठेक्का खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजतनक खररद तनर्मावली 
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वनाई लाग ुगना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

 सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

 संस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमाार् 
गना गठन गरेका उपभोक्ता सतमति उक्त ऐनको व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राप्त हनेु गरी दिाा 
गरेको पाइएन ।  

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

 वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  

 पातलकाको र्वकास तनमाार् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग आवश्र्क प्रार्वतधक िथा 
प्रशासतनक कमाचारीको 49जनाको दरबन्दी रहेकोमा 33 दरबन्दी ररक्त रहेको पाईर्ो । 

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ को दफा 14 अनसुार नागररक वडापरमा 
उल्लेर्खि सेवाहरुको कार्ाान्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

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

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलब खचा लेखेको पाईर्ो 
।िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु सकेन । 

 मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा थप 
स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम र्स पातलका िथा पातलकामा समार्हि भएका 
सार्वकका गाउँ र्वकास सतमतिको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ुअतभलेख समार्ोजन भएको 
पातलकामा कार्म गरी तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्यौट िथा बेरुज ुसम्परीक्षर् कार्ा गनुापनेमा र्स 
पातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षर्को 
अतभलेख गाउँपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले पातलकाले उक्त व्र्वस्थाको 
कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

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

5.  सम्पर्त्त हस्िान्िरर् : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार 
र्वषर्गि कार्ाालर्को चल अचल सम्पर्त्त, दार्र्त्व िथा अतभलेख उक्त कार्ाालर्हरु समार्हि भएका 
पातलकामा स्विाः हस्िान्िरर् हनेु व्र्वस्था छ  । र्सरी हस्िान्िरर् हनेु सम्पूर्ा सम्पर्त्तको अतभलेख 
िथा र्जन्सी लगि खािा २०७५ असार मसान्ि तभर स्थानीर् िहले िर्ार गरी प्रतिबेदन िर्ार गनुापने 
व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले सम्पर्त्तको अतभलेख िथा र्जन्सी लगि िर्ार नगरेको, कम्प्र्टुर, 

ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोबाईल फोन सेट र अन्र् फतनाचर जस्िा मूल्र्वान समानहरु र्जम्मेवारी सारेको पाईएन 
। र्सरी र्जन्सी मालसामानको आम्दानी नजनाउँदा र्जन्सी मालसामानहरु हराउने र  र्हनातमना हनु सक्ने 
हुँदा खररद गररएका मालसामानहरुको प्रकृति अनसुार सम्बर्न्धि र्जन्सी खािामा आम्दानी जनाई र्जन्सी 
खािा अद्याबतधक गनुापदाछ ।  
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  बजेट िथा कार्ाक्रम   
6.  बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् िहले 

आगामी आतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर 
पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्ितभर सभाबाट पाररि गनुापने व्र्वस्था छ 
। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा 
उपाध्र्क्ष श्री तडल्लीराज जैसीले तमति २०७६।3।10 गिे रु.36 करोड 6 लाख 37 हजारको बजेट 
सभा समक्ष पेश गरेकोमा तमति २०७६। 3। 11 । मा पाररि भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् िहका 
प्रमखुले 2076/4/11 मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको 
देर्खन्छ । कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश गरी पाररि गने र अर्खिर्ारी ददनेिफा  
ध्र्ान ददनपुदाछ ।   

7.  अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोर्जम स्थानीर् आतथाक अवस्था समेिको 
आधारमा बजेट िथा कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा 
तनधाारर्का आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले 
र्ो बषा रु. 1 करोड 50 लाख अबण्डा राखेको छ । बजेट अबण्डमा राखी कार्ापातलकाको तनर्ार्बाट 
खचा गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  

8.  बजेट सीमा तनधाारर् सतमति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोर्जम 
पातलकामा प्राप्त हनेु आन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनेु रकम, अनदुान, ऋर् र अन्र् आर्को 
प्रक्षेपर् िथा सोको सन्ितुलि र्विरर्को खाका र बजेट सीमा तनधाारर् गना ७ सदस्र्ीर् स्रोि अनमुान 
िथा बजेट सीमा तनधाारर् सतमति गठनको व्र्वस्था छ । उक्त सतमतिले आर्को प्रक्षेपर्, साधनको 
सन्ितुलि र्विरर्को खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेरगि सीमा तनधाारर्, बजेट िथा कार्ाक्रमको 
प्रथतमकीकरर्, र्वषर्/क्षेरगि बजेट िजुामा मागादशान िर् गनुापने जस्िा कार्ाहरु फाल्गनु मर्हनातभर 
सम्पन्न गररसक्नपुने र बजेट प्रक्षेपर् गदाा बजेट वषापतछको थप दईु वषाको समेि प्रक्षपेर् िर्ार गनुाका 
साथै िर्ार भएको आगामी आतथाक वषाको बजेट सीमा प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृिले चैर १५ गिेतभर 
पातलकाका र्वषर्गि शाखा िथा वडा सतमिीलाई उपलब्ध गराउनपुने काननुी व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले 
सतमतिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्र्वस्था भएअनसुार बजेट सीमालगार्ि क्षेरगि र्वषर् समेटी बजेट 
प्रक्षेपर् सम्बन्धी तनर्म िथा कार्ार्वतध िजुामा एवं सोको पालनामा सम्बर्न्धि पदातधकारीको ध्र्ान 
जानपुदाछ ।   

9.  बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्र्ीर् 
बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, बजेट िथा कार्ाक्रम, 

कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददई 
आपसी िादाम्र्िा िथा पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन 
आगामी आतथाक वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्ाक्रमबीच पररपूरकिा कार्म 
गरेको समेि नदेर्खएकाले बजेट िजुामा गदाा ऐनमा भएको ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 
10.  चौमातसक पूजँीगि खचााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको 

कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा 
कार्ाक्रम बमोर्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक खचाको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषाान्िमा हिारमा काम 
गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने 
पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  
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बजेट उपर्शषाक कुल खचा चौमातसक खचा रू हजार  
प्रथम 

चौमातसक 

दोस्रो चौमातसक िेश्रो चौमातसक आषाढ मर्हना 

खचािफा  322026 55944 67380 198702 148462 

जम्मा 322026 55944 67380 198702 148462 

प्रतिशि  17.37 20.92 61.71 46.10  
 

गाउँपातलकाले उपलब्ध गराएको र्ववरर्अनसुार बार्षाक रु 32 करोड 20 लाख 26 हजार तनकासा 
भएकोमा प्रथम चौमातसकमा रु. 5 करोड 59 लाख 44 हजार   अथााि  17.37  प्रतिशि,  दोश्रो 
चौमातसकमा रु. 6 करोड 73 लाख 80 हजार, अथााि.  20.92  प्रतिशि र िेश्रो चौमातसकमा रु. 
19करोड   87लाख     2 हजार  अथााि  61.71   प्रतिशि खचा गरेको देर्खएको छ । र्सरी नै 
आषाढ मर्हनामा मार रु    14 करोड  84  लाख  62 हजार  अथााि  46.10  प्रतिशि खचा 
देर्खनलेु आषाढमा आएर खचाको चाप बढेको देर्खएकाले सन्ितुलि खचा ब्र्वस्थापन भएको देर्खएन । 
स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा सन्ितुलि खचा हनेु गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गररनपुदाछ ।  

11.  क्षरेगि बजेट र खचाको र्स्थतिाः स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो र्वकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षरेगि बजेट 
र खचाको र्स्थति देहार्अनसुार रहेको देर्खन्छ ।  

मखुर्क्षरे वार्षाकवजेट खचारकम कुलखचामध्रे्प्रतिशि 

आतथाक र्वकास २३७९१।५ २१३४४।७ 5.59 

सामार्जक क्षेर ११५९९३ ८८०११।१ 23.1 

पूवााधार र्वकास क्षेर १२२३७५ ८२७२२।१ 21.7 

वािावरर् िथा र्वपद्वव्र्वस्थापन ३२०० २७०० 0.71 

संस्थागि र्वकास र सेवा प्रवाह १७१६२ ११४६०।६९ 3 

र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन २१३३३ १०५८९।२ 2.78  
 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार सभाले र्वतनर्ोजन गरेको बजेट मध्रे्  सामार्जक क्षेर सबैभन्दा बढी 21.7 
प्रतिशि र वािावरर् िथा र्वपद्वव्र्वस्थापन मा सबै भन्दा घटीमा 0.71 प्रतिशि रहेको छ ।  

12.  खचा तबश्लषेर्ाः पातलकाले र्सबषा कुल आर्न्िरक आर्बाट रु 3459361  राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु 400368394.5 समेि रु 403827755.5  आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  रु 
199167297.9 र पूरँ्जगि िफा  रु 122865082  र अन्र् रु 59507471  समेि रु 
381539850.9 खचा भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा 0.91 प्रतिशि रहेको छ । 
र्सबषा पदातधकारी सतुबधामा रु1474130 खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को 42.61 प्रतिशि 
रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट 49.74 प्रतिशि 
चाल ु र 30.68 प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमाार्मा खचा भएको देर्खन्छ । र्सबाट पातलकाहरुले तबकास 
तनमाार् कार्ाक्रम संचालनमा न्र्नु खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बर्ढ खचा गरेको देर्खन्छ । प्रशासतनक 
खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमाार्मा पररचालन 
गररनपुदाछ ।  

13.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक स्िरको प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश गनुापनेमा कार्ाालर्ले 
सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, र्जल्ला िथा केर्न्द्रर् स्िरका र्ोजनाको तनर्म बमोर्जमको ढाँचामा 
चौमातसक प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खएन । बजेट खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढाचँामा बार्षाक 
प्रगति िर्ार नगने प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाइा र्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ ।  

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  
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14.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोर्जम स्थानीर् िहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमिा, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्किा समेिलाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपतछ मार संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् 
िहमा संगठन संरचना कार्म हनेु व्र्वस्था छ । पातलकामा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि सर्हि 49 
दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा लेखापरीक्षर् अवतध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अतधकृि सर्हि 16 जना पदपूिी 
भएको देर्खन्छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृर्ष्टकोर्ले महत्वपूर्ा 
मातनएका सब ईर्न्जतनर्र सर्हि 33 पदहरु ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी बमोर्जम जनशर्क्तको पूर्ािा 
नहुँदा र्वषर्गि कार्ाक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह िथा पातलकाको समग्र कार्ा सम्पादनमा असर परेको र्स्थति 
छ । िसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्य तछटो पूतिा गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ ।  

15.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार 
क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको 
र सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना नसर्कने 
व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न कमाचारीहरु करारमा रार्ख रू9598430खचा लेखेको छ ।  

त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, 

सर्श, कार्ाालर् सहर्ोगी, प्लम्बर, इलेर्क्ट्रतसर्न, चौर्कदार, माली, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट 
सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेकको र्वतभन्न पदमा करार 
तनर्रु्क्त गरी बषाभरीमा रु 7773430 भकु्तानी गरेको अतनर्तमि ददखएको रु....... 7773430 

16.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् 
सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि 
रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । हाल सम्म 
गाउँपातलकाले कल्र्ार् कोष खडा गरेको देर्खएन । आवश्र्क काननुको व्र्वस्था गरी कल्र्ार्कोष 
संचालन गररन ुपदाछ ।  

17.  स्थानीर् िथर्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन 
गनुापने िथा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगाि खानी, जंगल िथा 
अन्र् श्रोि, पूवााधार अन्िगाि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको 
पातलकाको प्रोफाइल िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । पातलकाले स्थानीर् िथर्ाङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र 
सोको मापदण्ड बनाएको िथा स्रोि नक्साङ्कन गरेको  देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का 
र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा िथर्ाङ्कले महत्वपूर्ा भतुमका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्ामा  
पहल हनु ुआवश्र्क छ । िथर्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ाान्वर्नले 
उर्चि साथाकिा नपाउने हुँदा र्स िफा  पातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

18.  वडा सर्चवको पदपूतिा : पातलका अन्िगािका वडा कार्ाालर्बाट संचातलि सेवा प्रवाहमा महत्वपरु्ा भतूमका 
रहेका वडा सर्चवको दरबन्दी र पदपूतिाको अवस्था देहार् बमोर्जम छ ।  
वडा संखर्ा वडा सर्चवको दरबन्दी वडा सर्चवको पदपूतिा ररक्त वडा सर्चव 

7 7 6 1  
 

ररक्त पदको पूतिा गररन ुपदाछ ।  
19.  सेवाप्रवाहको र्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहले 

आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही आवश्र्किा अनसुार तनर्म, 

तनदेर्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने ब्र्वस्था अनसुार ९ वटा ऐन, ३ वटा  
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तनर्मावली र १२ बटा कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स वषा पातलकाबाट 
तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्तभएको छ : 

र्ववरर् जम्मा 
  स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास ० 

पर्िकरर्िफा   

जन्मदिाा १०१९ 
मतृ्र्दुिाा १४५ 

बसाईसराई दिाा ३८२ 

र्ववाह दिाा २४३ 

सम्बन्धर्वच्छेद दिाा २ 

पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 
 

कालोपरे सडक तनमाार् 0 

कालोपरे सडक ममाि 0 

ग्राभेल सडक तनमाार् 0 

ग्राभेल सडक ममाि  
 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार पातलकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहमध्रे् पर्िकरर् बाहेकका 
अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक देर्खएन ।  

20.  र्ोजना छनौट र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् 
िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हनेु प्रगतिका र्ोजना छनौट गरर 
प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाट स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७6/७7 को 
अध्र्र्न गदाा पातलकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेट भएका र लागि 
प्रभावी हनेु र्कतसमले संचालन गरेको पाइएन । पातलकाले र्स वषा संचालन गरेका र्ोजना देहार् अनसुार 
छन ्।   
रु १ लाख 

सम्म 

रु १ लाख 
देर्ख २ 
लाखसम्म 

रु २ 
लाखदेर्ख ५ 
लाखसम्मका 

रु ५लाख देर्ख 
१० 

लाखसम्मका 

रु १० 
लाखभन्दा 
बढीको 

जम्मा 

12 21 37 25 32 127  
 

उपरोक्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले र्स वषा जम्मा 127वटा र्ोजना संचालन गरेकोमा रु.१ लाख भन्दा 
मतुनका मार 12वटा अथााि 9.45प्रतिशि  र्ोजनाहरु रहेका छन ् । त्र्सैले साना रकमका धेरै 
र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशर्क्त वषै भरर र्ोजना व्र्वस्थापनमा खर्टन ु पने, संचातलि 
र्ोजनाबाट चाल ुप्रकृर्त्तका कार्ामा बढी खचा भई लागि प्रभावी नहनेु िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा 
समेि नकारात्मक असर पने अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ ।  

  कानून तनमाार् एवं कार्ाान्वर्न  
21.  कानून र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् 

िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतध र 
मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग 
संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएकोमा र्स 
पातलकाले हालसम्म 4 वटा ऐन, 2 वटा तनर्मावली, 9 कार्ार्वतध लगार्ि 15वटा काननु तनमाार् गरी 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएको छ  । आवश्र्क पने काननु िजूामा गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाईन ुपदाछ ।  
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22.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म न्र्ार्र्क 
सतमतिको अतधकार क्षेर िथा न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा र्ववाद  दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । 
िर लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार गिबषा फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउन 
बाकी 3 र र्ो बषा थप भएको 6 गरी कुल 9 र्ववाद दिाा भएकोमा 6 वटा मार फर्छ्यौट भई 3 बाकँी 
देर्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो 
लगाउनपुदाछ ।  

23.  आन्िररक लेखापरीक्षर् - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले 
आतथाक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक 
समाप्त भएको एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने उल्लेख छ । िर गाउँपातलकाले र्स 
वषाको अन्िर सरकारी अर्खिर्ारी भएका आतथाक कारोबार ब.उ.र्श.नं. 314010114, 14010123, 
340001053 , 365001043 , 365011114, 301000114 र 31200011 को मार 
कोष िथा लेखा तनर्न्रकको कार्ाालर् बाट आन्िरीक लेखा पररक्षर् गराएको छ । र्वर्त्तर् समातनकरर् 
अनदुान, शसिा अनदुान, राजस्व बाडफाड र आन्िरीक आर्बाट भएका आतथाक कारोबारको आन्िररक 
लेखापरीक्षर् गराएको छैन । िसथा काननुमा िोर्कए बमोर्जम आतथाक कारोबारको आन्िररक 
लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

24.  आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा : स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले 
आतथाक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक 
समाप्त भएको एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने उल्लेख छ । गाउँपातलकाले आफ्नो 
आन्िररक कारोवार, आन्िररक जाच एवं आतथाक कार्ा प्रर्ाली प्रभावकारी र व्र्वर्स्थि गराउन आन्िररक 
लेखापरीक्षर् शाखा गठन गनुापने व्र्बस्था भएपतन आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन भएको छैन । 
आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठनको अभावमा आतथाक कारोवार अव्र्वर्स्थि भई र्वत्तीर् जोर्खम वढ्ने 
संभावना रहन्छ । िसथा र्स गाउँपातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी आतथाक 
कारोवारको र्थाथािा एवं र्वत्तीर् जोर्खम न्रू्नीकरर् गने िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ ।  

  पदातधकारी सरु्वधा  
25.  स्थानीर् िहका पदातधकारी सरु्वधा : नेपालको संर्वधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा िथा नगरसभाका 

सदस्र्ले पाउने सरु्वधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोर्जम हनेु ब्र्वस्था अनसुार कर्ााली  प्रदेश संसदले 
स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त 
ऐनमा भएको ब्र्वस्था अनसुार पातलकाबाट 2076 असोज मर्हना सम्म देहार् बमोर्जम रु1474130 
सरु्वधा वापि भकु्तानी भएको छ ।  
तस.
नं 

र्ववरर् प्रमखु/ 

अध्र्क्ष 

उपप्रमखु
/ 

उपाध्र्क्ष 

वडाअध्र्क्ष..
7 जना 

कार्ापातल
का 
सदस्र् 
5  जना 

सभाका 
सदस्र् 
24 

जना 

जम्मा 

१ मातसक सरु्वधा 91500 75000  399000 15000
0 

36000
0 

1075500 

२ चाडपवा खचा 30500 25000 133000 50000 12000 250500 

3 ईन्धन 19950 17100 35280 0 0 72330  
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4 संचार 4500 3000 16800 0 0 24300 

 मोतबल 3000 3000 3500 0 0 9500 

 र्ािार्ाि 0 0 42000 0 0 42000 

 जम्मा 149450 123100 629580 200000 372000 1474130  
26.  इन्धन सरु्वधााः कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्हरुको सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

को दफा ४ र सो सँग सम्बर्न्धि अनसुचुी १ ले इन्धन सरु्वधा प्रति मर्हना गाउँपातलका अध्र्क्षलाई ७० 
तलटर तडजल र ५ तलटर मोतबल, उपाध्र्क्षलाई ६० तलटर तडजल र ५ तलटर मोतबल र वडा अध्र्क्षलाई 
१५ तलटर पेट्रोल र १ तलटर मोतबल सरु्वधा उपलब्ध गराउने व्र्वस्था गरेको छ । कार्ाालर्ले सो 
सरु्वधाको सट्टा गाउँपातलकाका तनम्न पदातधकारीहरुलाई इन्धन र मोतबल सरु्वधा वापि नगदै भकु्तानी 
गरेको देर्खएकोले ऐनको व्र्वस्था र्वपरीि रू 81830 भकु्तानी गरेको छ । गाउँपातलकाले वडा नं २, 
४ र ७ का वडाध्र्क्ष हरुलाई मोटरसाईकलको समेि सरु्वधा ददएको अवस्थामा समेि र्ािार्ाि सरु्वधा  
वापि रू 18000 प्रदान गरेकोले सो सरु्वधा दोहोरो भकु्तानी गरेको देर्खएको छ । ऐनले गरेको 
व्र्वस्था र्वपररि ईन्धन, मोतबल िथा र्ािार्ाि वापि भकु्तानी गरेको रू 99830 असलु गनुापने रु 99830 

27.  भान्छे सरु्वधा – कर्ााली  प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, 2077  
मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् िहका प्रमखु िथा उप प्रमखुले भान्छे तनर्कु्त गरी राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको 
छैन ्। त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा िोकीएको भन्दा फरक 
पदमा कमाचारी पदपूिी गनानहनेु उल्लेख छ । िर गाउँ प्रमखुको भान्छेको  रुपमा कमल चन्द लाई 
तनर्क्ती गरी रू 195000 भकु्तानी गरेको रकम लाई तनर्म सम्मि मान्न नसर्कने रु.  195000 

28.  खाना िथा र्वर्वध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट 
अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । िर 
पातलकाले र्स वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु.947494खचा गरेको छ ।  

  अनदुान र्फिाा,  र्विरर् र उपर्ोग  
29.  अनदुान र्फिाा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ार्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् 

िहमा प्राप्त हनेु समपरुक वाहेकका अनदुान खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा 
गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार 
मसान्िमा देहार्बमोर्जमको अनदुान खचा नभई बाँकी रहेकोमा र्फिाा गरेको पाइएन । खचा नभई बाँकी 
रहेको तनम्नानसुारको रकम सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाा गनुापने रु 10986650 
अनदुान प्रदान गने 

तनकार् 

अनदुानको प्रकार प्राप्त रकम खचा रकम बाकँी रकम 

प्रदेश सरकार र्वषेश 8000000 0 8000000 

 समपरुक 2986650 0 2986650 

 जम्मा 10986650 0 10986650  
 

30.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले िोकेको 
सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोर्जमको खररद गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार 
गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक १० 
करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा बढीको 
खररद गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । िर पातलकाले आफ्नो खररद तनर्मावली 
नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोर्जम बार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई खररद कार्ा  
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गरेको देर्खर्ो । अिाः पातलकाले उक्त तनर्मावली बमोर्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई व्र्वर्स्थि र 
प्रभावकारी हनेु गरी खररद कार्ा गनुापदाछ । 

31.  सवारीसाधन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् मन्रालर्को 
पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन खररद गनुा पदाछ । 
अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा सम्पिी हस्िान्िरर् 
सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट 
िथा स्रोि साधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ 
। लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त र्ववरर् अनसुार पातलकाले  2 थान दईु पांग्र ेसवारर साधन खररदमा रु 

1513700  बजेटबाट खचा गरेको छ ।  
सवारी साधन संखर्ा रकम 

मोटरसाइकल 
5 1513700 

जम्मा 5 1513700  
 

  कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
32.  आर्को अनमुानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा बजेट 

सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनेु आन्िररक आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने ब्र्वस्था  छ 
। पातलकाले पेश गरेको आर्-व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु 
वापि अनमुातनि रु. 45 लाख  प्राप्त हनेु प्रक्षपेर् गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा रु 
3459361 अथााि अनमुान भन्दा 23 प्रतिशि घटी आर् प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्र् स्रोिको 
पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशेष ध्र्ान ददन आवश्र्क 
देर्खएको छ ।  

33.  आन्िररक आर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोर्जम स्रोि अनमुान िथा वजेट 
सीमा तनधाारर् सतमतिले पातलकामा प्राप्त हनेु आन्िररक आर् समेिको व्र्वस्थापन गना सक्ने व्र्वस्था छ 
। पातलकाले आतथाक वषा २०७६।७७ मा केन्द्रीर् अनदुानबाट गरेको खचाका िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्स्थति देहार् बमोर्जम छ ।  

 
केर्न्द्रर् अनदुानबाट खचा आन्िररक आर् आन्िररक आर् प्रतिशि 

381539850.9 3459361 0.9  
उपरोक्त र्ववरर् अनसुार स्थानीर् िहमा प्राप्त केन्द्रीर् अनदुानबाट भएको खचाको िलुनामा आन्िररक 
आर्को र्हस्सा 0.9 प्रतिशि मार रहेको छ । त्र्सैले पातलकाको आन्िररक आर् संकलनको दार्रालाई 
फरार्कलो पादै आन्िररक आर् बरृ्र्द् गनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।    

34.  
तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन२०७४ को दफा ६२ को उपदफा १, १(च), ३ 
र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार रहने, करको दर 
सम्बर्न्धि प्रदेशले तनधाारर् गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा गने 
व्र्वस्था गरी प्रदेशले लाग ुगरेको काननु अनसुार बाँडफाँड हनेु गरेको मा उक्त दफा संघीर् आतथाक ऐन, 

२०७६द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राप्त 
रकम आफ्नो संर्चि कोषमा जम्मा गने गरी सो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार कार्म गरेको 
देर्खन्छ िर सो अनरुुप प्रदेशहरुले िजुामा गरेका कानूनहहरु संशोधन गनुा पनेमा नगरेको कारर् सो 
करको बाँडफाँडमा अस्पष्टिा देर्खएको छ।र्स्िो अवस्थामा संघीर् कानून अनूसार नै गनुा पदाछ।त्र्स 
अतिररक्त दफा ६२(क) र्वपररि हनेु गरी संघीर् मन्रीपररषद्वले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री िथा  
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व्र्वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरी थप अस्पष्टिा सजृना गरेको अवस्था समेि देर्खर्ो। 
स्पष्ट कानूनी व्र्वस्था गरी  तगदट्ट, ढंुङ्गा,वालवुा करको संकलन िथा बाँडफाडँ गनुापदाछ। 

35.  राजश्व वाडँफाडँ- स्थानीर् िहले आतथाक ऐन बमोर्जम असलु गरेको देहार् अनसुारको रकम राजश्व 
वाँडफाँड गनुापनेमा र्वज्ञापन कर, दहत्तर बहत्तर शलु्क िथा अन्र् प्राकृतिक स्रोिको आर् िथा रोर्ल्टी 
बाट के कति आम्दानी भर्ो सो को स्पष्ट अतभलेख नराखेको कारर् र्र्कन हनु सर्कएन । र्र्कन गरी 
पठाउन बार्क रकम प्रदेश सरकारलाई पठाउन ुपदाछ ।  

36.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् गराउने र्जम्मेवारी 
कार्ाालर् प्रमखुको हनेु व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाबाट रतसद ठेतलहरु छपाई गरेर वडा कार्ाालर्मा 
पठाउने गरेकोमा सोको परुा अतभलेख पातलकामा आएको देर्खएन । अतधल्लो आ.व.को बाँकी के कति 
छन एर्कन गना सर्कएन । कार्ाालर्बाट सवै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ातल जडान गरी राजस्व 
संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा व्र्र्क्तहरुले छुटै्ट रतसद छपाउने जोर्खम 
र्वद्यमान रहन्छ । र्सको सम्बन्धमा िहा ँकार्ाालर्बाटै छानर्वन  गनुापदाछ । अिाः कार्ालर्ले आगामी 
ददनमा रतसद तनर्न्रर् िथा राजश्व असूलीलाई स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशेष 
ध्र्ान प¥ुर्ाउनपुने देर्खर्ो ।  

37.  राजश्व दार्खला : आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको सरकारी नगद सोही ददन दार्खला गरी से्रस्िा खडा गनुा पने व्र्वस्था छ । साथै 
सोही ऐन अनसुार िोर्कएको समर्मा राजश्व रकम दार्खला नगरेमा सम्वर्न्धि िालकु कार्ाालर्ले १० 
ददन सम्म र्ढला गरेको भए १० प्रतिशि, १५ ददन सम्म र्ढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरी सो 
समेि दार्खला गना लगाउने र १५ ददन भन्दा र्ढलो गरेको भए २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला 
गना लगाई कसूरको मारा अनसुार प्रचतलि कानून बमोर्जम तबभागीर् कारवाही समेि गना गराउन सक्ने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर् अन्िगाि 7 वटा वडाबाट पातलकाले प्राप्त गरेको राजश्व रकम ऐनमा भएको 
व्र्वस्था अनसुार िोर्कएको अवतध तभर दार्खला गरेको छैन । र्सरी र्ढला हनेु गरी राजश्व रकम बैक 
दार्खला भएको अवतधको कार्ाालर्ले छानर्वन गरी, जररवाना रकम असलु गनुापने देर्खन्छ । कार्ाालर्ले 
सम्पूर्ा वडा कार्ाालर्हरुले प्राप्त गरेको आन्िररक राजश्व रकम र बैकमा दार्खला गरेको र्ववरर्मा 
कार्ाालर्ले र्वशेष ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

38.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पातलकाले आफ्नो कार्ाक्षेर तभर 
रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । गाउँपातलकाले 
हाल सम्म व्र्वसार्र्क कर उठाउन सरुु गरेको छैन ।गाऊँपातलकाले आपm्नो क्षरे तभर सञ्चालनमा 
रहेका सम्पूर्ा व्र्वसार्ीको अद्यावतधक अतभलेख राखी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ुपदाछ ।  

 उपभोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  
39.  प्रार्वतधक तबल र कार्ा सम्पन्नाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३(१) मा खररद 

सम्झौिा अनसुार सावाजतनक तनकार्ले रतनङ तबल वा अन्र् कुनै तबल तबजकको भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक 
नापजाचँ गरी नापी र्किावमा उल्लेख भएको वास्िर्वक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी गनुापने 
ब्र्वस्था रहेको छ । उपभोक्ता सतमतिहरुबाट सञ्चातलि र्ोजनाको ठेक्का तबलहरुमा लागि अनमुान र 
वास्िर्वक कामको मूल्र्ाङ्कनमा बरावर पररमार् र रकम उल्लेख भएको देर्खन्छ । लागि अनमुान 
बरावर नै मूल्र्ाङ्कन भएको देर्खएकाले वास्िर्वक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्ि हनु सक्ने 
अवस्था देर्खएन । प्रार्वतधकले पेश गने कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्ा सम्पन्न गनुापने तमति र कार्ा 
सम्पन्न भएको तमति लगार्िका इर्न्जतनर्ररङ नम्सा अनसुार तबलमा खलुाउनपुने िथर्ाङ्क उल्लेख गरेको 
पाईएन । र्सले गदाा कुन काम कर्हले सम्पन्न गनुापने र िोर्कएको अवतधमा सम्पन्न भए/नभएको  
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र्वषर्मा र्र्कन हनु नसर्कएको हुँदा प्रार्वतधकले इर्न्जतनर्ररङ नम्सा अनसुारको उपभोक्ता सतमतिको तबल 
बनाउँदा नापजाचँलाई वास्िर्वक कार्ासम्पादनमा आधाररि बनाउनपुदाछ । 

40.  लागि सहभातगिा — पातलकाले आर्ोजना/कार्ाक्रम छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिको िफा बाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने, नगद सहभातगिा िोर्कएको अवस्थामा सहभातगिा 
वापिको रकम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको खािामा दार्खला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपतछ मार 
उपभोक्ता सतमतिसँग र्ोजना सम्झौिा गनुापदाछ । िर पातलकाले लागि सहभातगिा सर्हिका लागि 
अनमुान िर्ार गरेको देर्खएन ्। अिाः नगद लागि सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुदाछ 
।  

41.  हेभी इर्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म उपतनर्म 
(९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनेु तनमाार् कार्ामा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, 
रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग गना नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतिबन्धात्मक 
वाक्यांशमा लागि अनमुान िर्ार गदााको समर्मा हेभी मेर्शन प्रर्ोग गनुापने जर्टल प्रकृतिको कार्ा भनी 
उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररशमा सावाजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा 
मेर्शन प्रर्ोग गना सर्कने उल्लेख छ । पातलका अन्िगाि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमाार् िथा 
स्िरोन्नतिसँग सम्बर्न्धि र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी मेर्शन प्रर्ोग 
गने गरेको पाइए िापतन तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोर्जम सम्बर्न्धि प्रार्वतधकको तसफाररश गराई गाउँ 
कार्ापातलकाको कार्ाालर्बाट सहमति तलएको पाइएन । र्सका केही उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन  
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उपकरर् 

हेभी 
उपकरर्
मा भएको 

खचा 

1.  
४   

२०७७।३।
९ 

नेटा बोहोरा गाउँ 
बकुुनडाडा सडक 

सडक 
तनमाार् 

188100
0 

व्र्ाक हो 
लोडर 

21471
13 

2.  
३८ 

२०७६।११
।२१ 

बाहनु चौर देर्ख ठाटी 
सडक 

बाटो 
तनमाार् 
कार्ा 

379995 

स्काभेटर 
429394 

3.  
१३१ 

२०७७।३।
२५ 

गाउँपातलका देर्ख वडा 
कार्ाालर् सम्म सडक 

बाटो 
तनमाार् 
कार्ा 

593412 

स्काभेटर 
670660 

4.  
१२८ 

२०७७।३।
२४ 

Amraidadah to 
ghotghote Rural Road 
KRM ward no 6, 
Badagaun 

बाटो 
तनमाार् 
कार्ा 

475000 स्काभेटर 
536772.6 

5.  
१६८ 

२०७७।३।
३१ 

लािाकातम हदैु र्हलेखोला 
सडक 

बाटो 
तनमाार् 
कार्ा 

819757 

स्काभेटर 
926362.7 

 
 

42.  सव कन्याक्टरबाट काम गराएको : सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ९७ को उपतनर्म 
१० मा उपभोक्ता सतमति वा लाभ ग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैले सम्पन्न गनुापने र कुनै तनमाार् 
व्र्वसार्ी वा सव कन्ट्क्टरबाट काम गराउन सर्कने छैन भन्ने उल्लेख छ । देहार्का उपभोक्ता 
सतमतिले काम आफै गने गरी सम्झौिा गरेकोमा देहार्का तनमाार् व्र्ावसार्ीबाट काम गराएको देर्खर्ो ।  
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तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपररि काम गराउने उपभोक्ता सतमति, जाँचपास गने प्रार्वतधक िथा 
तसफाररस किाा एवं अनगुमन किाालाई र्स सम्बन्धमा र्जम्मेवार वनाउन ुपदाछ ।  

गो.भौ नं/तमति उपभोक्ताको नाम तनमाार् व्र्वसार्ीको नाम भकु्तानी 
रकम 

१३ 
२०७७।३।२

३ 

Maulahale to Pimakatiya Rural Road 
upgrade work ward no 6 badagaun 

कुर्पण्डे दह तनमाार् सेवा 997470 

 
 

 सशिा कार्ाक्रमिफा   
43.  र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्िगाि रहेका सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा दरबन्दी अनसुार 

र्शक्षकको पदपूतिा भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । प्राप्त र्ववरर् अनसुार र्स स्थानीर् िह 
अन्िगाि र्वतभन्न िहका 48 सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको र्शक्षक दरवन्दी र पदपूतिाको अवस्था हेदाा 15 
वटा र्वद्यालर्मा दरवन्दी अनसुार पदपूिी हनु नसकेको, 2 वटा र्वद्यालर्मा दरबन्दी नै कार्म नरहेको र 
बाकीीँ 31 वटा र्वद्यालर्मा दरवन्दी अनसुार र्शक्षकको पदपिुी भएको देर्खन्छ । दरबन्दी बमोर्जम 
र्शक्षक पदपूतिा गनुापदाछ ।  

44.  कार्ाक्रम कार्ान्वर्न पसु्िीकाको पालना नभएको – नेपाल सरकार िथा पातलकाबाट र्वद्यालर्हरुलाई 
वार्षाक कार्ाक्रम अनसुार ददईने एकमषु्ट अनूदान िथा तनकासा सम्बन्धमा मानव स्रोि र्वकास केन्र 
सानोदठमी बाट प्रकार्शि कार्ाक्रम कार्ाान्वन पसु्िीकामा उल्लेख भए अनसुार ददनपुने कानूनी व्र्वस्था छ 
। िर पातलकाले उक्त पसु्िीकामा उल्लेख भएभन्दा बढी हनेु गरी तनम्नानसुार रु 205600।00 बढी 
तनकासा ददएको देर्खर्ो । िसथा िोकीए भन्दा बढी तनकाासा भएको रकम असूल गरी सम्बन्धीि राजस्व 
खािामा दार्खला हनुपुने देर्खएको रु. 205600 

मर्हला छारवरृ्त्त िफा   

 क्र
.सं.  

र्वद्यालर्को नाम र्वद्याथी 
संखर्ा 

हनुपुने 
तनकास 

भएको तनकासा बढी 
तनकासा 

1.  Adarsha Basic 
School,Basnetjyula, Kumakh-4 
salyan 90 36000 38400 2400 

2.  Bal Kalyan Pra V 29 11600 14000 2400 

3.  Bal Kalyan Pra Vi 11 4400 44000 39600 

4.  Bhagawati Pra V 21 8400 9600 1200 

5.  Buddhajankalyan Secondary 
School, Melatakura, Kumakh-6 
salyan 130 52000 57600 5600 

6.  Chakra Pra V 27 10800 13200 2400 

7.  Dipjyoti Pra V 8 3200 6400 3200 

8.  Gyanjyoti Pra V 9 3600 4800 1200 

9.  Jana Kalyan Pra V 24 9600 96000 86400 

10.  Janajagrit Basic School, Thadara, 
Kumakh-4 salyan 46 18400 20400 2000 

11.  Janata Secondary School, 
Ragechaur, Kumakh-3, Salyan 136 54400 57600 3200 

12.  Kalika Basic School,Timile, 
Kumakh-3 salyan 18 7200 9200 2000 

13.  Kalika Pra V 18 7200 8000 800 
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14.  Mahendra Secondary School, 
Jimali, Kumakh- 7 salyan 118 47200 73200 26000 

15.  Prachalit Smiti Pra V 24 9600 30000 20400 

16.  Shanti Basic School, Thapachaur, 
Kumakh-1 salyan 68 27200 31600 4400 

17.  Shanti Pra V 15 6000 8000 2000 

18.  Upakar Pra V 6 2400 2800 400 

 जम्मा    205600  
45.  भौतिक पवुााधार अनदुानाः बजेट कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ को र्क्रर्ाकलाप नं 8.३ मा 

कक्षाकोठा तनमाार्का लातग प्रति र्वद्यालर् २ कोठाको लातग रू 16 लाख अनदुान उपलब्द गराउने िथा 
8.2 मा स्थानीर् िहले बजेट थप गरी ४ कोठा सम्म बनाउन सक्ने उल्लेख गरेकोमा गाउँपातलकाले 
तनम्नानसुारका र्वद्यालर्हरुलाई शसिा अनदुानबाटै भकु्तानी हनेुगरी ४ कोठाको भवन तनमाार् गना प्रति 
र्वद्यालर् रू ३२ लाख अनदुान ददने तनर्ार् गरी कार्ासम्पन्न अनसुार रू 48,00,000/0 बढी भकु्तानी 
गरेको देर्खएकोले तनदेर्शका र्वपररि गरेको भकु्तानी संघीर् सर्न्चि कोषमा दार्खला गनुा पने रू 4800000 
क्र.सं. र्वद्यालर्को नाम हनुपुने 

भकु्तानी 
गरेको 
भकु्तानी  

बढी भकु्तानी 

१ भेरी मा.र्व. टाट्के 1600000 3200000 1600000 

२ आदशा आ.र्व. वस्नेि ज्र्लुा कुमाख  1600000 3200000 1600000 

३ आ.र्व. नेटा कुमाख ५  1600000 3200000 1600000 

 जम्मा   4800000 

 
 

46.  औषधी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 
रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी 
िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सर्कने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले रु. 3629611।65 को 
औषतध खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरु र्न्नानसुार छनाः  

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

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

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

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

46.5.  औषतधको खचा घटाउँदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपनेमा एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  
 िसथा औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरर् अद्यावतधक हनेु गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको 
औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बाकंी रहेको औषतधहरु  
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र्जम्मेवारी सारी र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

47.  न्र्ानो झोला खररद: ३३।२०७६।१२।३  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) 
अनसुार खचा गदाा खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । माि ृनवजाि र्शश ुकार्ाक्रम 
अन्िगाि पातलकाले ४ वटा स्वास्थर् संस्थाहरुलाई सतु्केरी आमा िथा वच्चाहरुलाई र्विरर् गनाका लातग 
२२२ गोटा न्र्ानो झोला खररद गरेकोमा ४ वटै स्वास्थर् संस्थाहरुलाई १३० हस्िान्िरर् फाराम भरी 
पठाएको छ । सो मध्रे् वाँकी ९२ वटा को प्रति न्र्ानो झोला रु ७३४।६९ का दरले हनेु रु 
६७६१९।०८ र सोको मूल्र् अतभवरृ्द्ी रु ८७९०।४८ समेि जम्मा हनेु रु ७६४०९।०० को 
र्विरर् गरेको भरपाई पेश गने अन्र्था उक्त मूल्र् वारवरको रकम दार्खला गने रु  76409 
हस्िान्िरर् गरर पठाएको र्ववरर् तनम्न छन ्। 

स्वास्थ संस्थाको नाम हस्िान्िरर् फाराम पठाएको संखर्ा 
वडागाउँ 33 

कालागाउँ 43 

र्जमाली 28 

कमापरुी काँडा 26 

जम्मा 130  
 

48.  सम्झौिा वेगर भकु्तानी: ८६।२०७७।३।२३ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) 
अनसुार कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । कार्ाालर् र सेवाप्रदार्क 
संस्था वीचको भकु्तानीमा सम्झौिा गररएको हनु ु पदाछ । पातलकाले खरीगाउँ मूल्र्ाडाडाँ करेसावारी 
घेरावार तनमाार् उपभोक्ता सतमतिलाई कुमाख ६ सल्र्ानलाई रु ४२७५००।०० भकु्तानी गरेकोमा 
सम्झौिा वेगर नै भकु्तानी गरेको देर्खएकोले उक्त खचा वापि लेखेको रकम अतनर्तमि देर्खएको रु 427500 

49.  दादरुा खोप गोष्टीाः १२८।२०७७।३।३१ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) 
अनसुार कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । दादरुा खोप गोष्टी संचालनाथा 
खचा गररन ुपने वजेट १८ जना कमाचारी वैठक भत्ता वसी वैठक भत्ता खचा लेखेको देर्खएकोले र्सरी 
कार्ाक्रम र्वपरीि खचा लेखेको रकम सम्वन्धीिबाट असलु हनुपने देर्खएको रु  27000 

50.  िलब भत्ता बैंक दार्खलााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा 
खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ । स्वास्थर् शसिा सेवाका तनम्नानसुारको 
कमाचारीहरुको पाररश्रतमक भकु्तानी गदाा पाररश्रतमक वापि रु 558०००।०० खचा लेखेकोमा 
तनम्नानसुारका कमाचारीहरुको पाररश्रतमक वैङ्क खािामा जम्मा भएको प्रमार् पेश गनुापने देर्खएको रु… 558000 
 

नाम पद भौ.न. 6 2076/6/16 बाट 
भकु्तानी रू 

भौ.न. 15 2076/9/1 बाट 
भकु्तानी रू 

अ.न.मी. तमना र्व तस 68000 34000 

अ.न.मी. अपेक्षा र्व क 56000 28000 

अ.न.मी. पषु्पा थापा 56000 28000 

का.स. शाक्ती ब राना 48000 24000 

का.स. र्वरेन्द्र ब रावि 48000 24000 

का.स. वल ब शाही 48000 24000 

का.स. सरेुश कुमार चन्द 48000 24000 

जम्मा 372000 186000 

कुल जम्म 558000 

 
51.  र्शषाक र्वपरीि खचा;  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३५(२) मा खचा गने वा खचाको 775530 
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तनकाशा ददने अतधधारीले स्वीकृि वजेट तभर र सम्वन्धीि खचा र्शषाकमा रहेक गनुापदाछ र खचा बाँकी छ 
भने सोको र्वचार गरी खचा गने र खचा गना तनकाशा ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाालर्ले 
तनम्नानसुारको खचा गरेकोमा जनु र्शषाकबाट खचा लेख्नपुने हो नगरी फरक र्शषाकबाट खचा लेखी भकु्तानी 
गरेको देर्खएकोले र्सरी तनर्म र्वपरीि खचा लेखी भकु्तानी गरेको रकम तनर्म सम्मि नदेर्खएको रु… 

भौ.नं.। तमति लेख्नपुने खचा र्शषाक लेखेको खचा र्शषाक भकु्तानी रकम 

३२।२०७६।१२।३ करार सेवा िलब 48000 

४८।२०७७।१।२९ करार पोशाक 96400 

३१।२०७६।१२।३ महंगी भत्ता िलब 132000 

४२।२०७७।१।७ पोशाक भत्ता िलब 149130 

१२६।२०७७।३।३१ करार सेवा िलब 96000 

८७।२०७७।३।२६ महंगी भत्ता िलब 84000 

१०७।२०७७।३।२९ र्फल्ड भत्ता िलब 144000 

१५।२०७६।९।१ भत्ता कार्ाक्रम 26000 

  जम्मा 775530  
 

52.  ८८-२०७७।३।२७ आमा सरुक्षा कार्ाक्रम तनदेर्शका २०७३ अनसुार सेवा ग्राही मर्हला लाई गभाविी 
िथा प्रसिुी सेवा तलन आएवापि उत्प्ररेर्ा भत्ता िथा र्ािार्ाि खचा ददने व्र्वस्था रहेको छ । र्जमाली 
स्वास्थ चौकीमा २७ वटा र ममापरुीकाडामा २७ गरर ५४ वटा प्रसिुी गराएवापिको प्रति केश रु 
१०००।०० का दरले हनेु रु ५४०००।०० सम्वर्न्धि स्वास्थ्र् संस्थाको खािामा जम्मा हनुपने 
देर्खएको रु 54000 

53.  १०३-२०७७।३।२९ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा 
खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ । कमाचारीहरुले तनम्नानसुार पेश्की तलई 
फछार्ौट गरेकोमा र्वल भरपाई पेश हनु नआएकोले सोको प्रमार् पेश गनुापने देर्खएको रु……… 278800 
 

समुन वस्नेि 112000 

गलर्वर कुमाई 100000 

केशर जंग वोहोरा 66800 

जम्मा 278800 

 
54.  १९-२०७६।९।२  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा 

खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ  प्रसिुी सेवा गराए वापि ५६ वटा केशको 
१०००।०० का दरले हनेु ५६०००।०० सम्वन्धीि स्वास्थ संस्थाको खािामा जम्मा भएको प्रमार् पेश 
गनुापने रु 56000 

55.  प्रार्वतधक ग्रडेाः  तनजामिी सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (ख) २ वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गरेर 
मार िलब िथ ग्रडे वापि खचा लेख्न ुपदाछ । कार्ाालर्ले छुट ग्रडे भतन कमाचारीलाई छुटग्रडे वापि 
एकमषु्ट रु १०२९०८।– भकु्तानी गरेकोले सो दररेटबाट ग्रडे पाउने अथा मन्रालर्को स्वीकृति र 
सम्वन्धीि तनकार्बाट तनजले पाउने ग्रडे संखर्ा र रकम र्कीन गरी पास गरेको िलतब प्रतिवेदन अनसुार 
भकु्तानी गररन ुपदाछ ।  

भौ.नं./तमति नाम रकम 

२८।२०७६।११।२१ 

स.इ. चन्द ब शे्ररी 50754 

अहेव र्शवलाल काकी 52154 

 जम्मा 102908  
 

56.  बन्दाबन्दीको पाररश्वतमकाः गररब घर पर्हचान िथा पररचर् पर र्विरर् कार्ाार्वतध, २०७५ को २३(६) 32796 
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मा गर्कले संकलन गरेको र्ववरर् पठाउन ईन्टरनेट खचा वापि प्रतिव्र्र्क्त प्रतिमर्हना रू २००० र 
२३(८) मा भ्रमर् खचा वापि दैतनक रू ३०० भकु्तानी गने उल्लेख छ । पातलकाले तनम्नानसुारका 
कमाचारी लाई २०७६ चैर ११ देर्ख २०७७ जेष्ठ ३१ को अवतध सम्म नेपाल सरकार बाट घोर्षि 
बन्दाबन्दीको समर्मा काम सम्पन्न नगरेिा पतन ईन्टरनेट खचा वापि रू ३२७९६।००  भकु्तानी गरेको 
देर्खएकोले सो अवतधमा काम गरेको  प्रमार् पेश गनुा पने अन्र्था भकु्तानी गरेको ईन्टरनेट खचा असलु 
गनुापने रू........... 

कमाचारीको नाम ददन संचार खचा 
िार वहादरु र्ोगी ८२ 5466 

गरे्श डाँगी ८२ 5466 

सीिा रावि ८२ 5466 

हेमन्ि काकी ८२ 5466 

तमलनराज शमाा ८२ 5466 

गरे्श भण्डारी ८२ 5466 

 जम्मा 32796  
 

57.  १०७।२०७७।३।२९ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा 
खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ुपने र र्सै तनर्मावलीको तनर्म ३६(८) कुनै रकमको भकु्तानी 
दददा ररिपगेु वा नपगेुको जाँच गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । र्फल्डमा खररद वापि तनम्नानसुारको स्वास्थ 
कमीहरुले र्फल्ड भत्ता मर्हनाको १५ ददन भत्ता वढी कामकाज गरेको हार्जरी प्रमार् पेश गरेमा मातसक 
१८००।०० र्फल्ड भत्ता पाउने व्र्वस्था रहेकोमा हार्जरी तभडान गरर हेदाा र्फल्ड हार्जर नभएको 
अवस्थामा समेि उक्त भत्ता तलएको देर्खएकोले र्सरी तनर्म र्वपरीि भकु्तानी तलएको रकम सम्वन्धीि 
बाट असलु हनुपुने देर्खएको रु 34200 

 

कमाचारीको नाम हार्जरी उपर्स्थि नभएको मर्हना नपाउने र्फल्ड भत्ता रकम 

तस.अ.हेव तडल्लीराज आचार्ा ६ 10800 

अ.हे.व. ओर्पलाल वढुा २ 3600 

अ.हे.व. गलर्वर कुमाई १ 1800 

अ.हे.व. र्शवलाल काकी ३ 5400 

अ.हे.व. अनन्िा खड्का २ 3600 

अ.हे.व. चम्पाकुमारी के सी १ 1800 

अ.हे.व. तगिा के सी ३ 5400 

अ.हे.व. नरेश खड्का १ 1800 

 जम्मा 34200 

 
58.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम –  स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 

गराउन एवम ्सामूदार्र्क पूवााधारहरुको र्वकास माफा ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उदे्दश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम 
संचालन तनदेर्शका, २०७५ को दफा २(१) बमोर्जम गाउँपातलकाले बेरोजगारको िथर्ाङ्क अद्यावतधक 
गरेर, सचुीमा समावेश भएकाहरुलाई प्राथतमकीकरर् गरी प्राथतमकिा क्रम अनसुार, कामका लातग रोजगार 
कार्ाक्रममा संलग्न गराई रोजगारी ददनपुने व्र्वस्था रहेकोमा, कार्ाालर्ले बेरोजगारको सूर्चमा समावेशलाई 
प्रथतमकीकरर् गरेको छैन । साथै श्रतमकको संखर्ा पतन अत्र्ातधक रहेकोले कार्ाक्रमको उदे्दश्र् अनरुुप 
लक्ष्र् हातँसल गने गरी कार्ाान्वर्न भएको पाईएन । र्स कार्ाक्रम अन्िगाि स्थानीर् िहतभरका 
वडाहरुमा सडक, तसंचाई कुलो तनमाार् कार्ा लगार्िका कार्ाक्रम सञ्चालन गरी र्स वषा 296 जनालाई  
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रोजगारी उपलव्ध गराई रु.5138900 खचा गरेको छ । लर्क्षि वगालाई औषि 28  ददन रोजगारी 
उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्ाक्रम खचा समेि खचा लेखेका छन ्। उक्त खचावाट 
लर्क्षि वगामा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघाकालीन रोजगारी सजृाना 
भएको देर्खंदैन ।र्स कार्ाक्रममा देर्खएका थप व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्

58.1.  जातल खररद सावाजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म ८४(१) मा सावाजतनक तनकार्ले स्वीकृि कार्ाक्रम र 
खररद र्ोजना अनसुार वीसलाख रुपैर्ा सम्म लागि अनमुान भएको माल सामान खररद गदाा तसलबन्दी 
दरबाउपर माफा ि प्रतिष्पधाा गराएर गनुा पने उल्लेख छ । गाउँपातलकाले प्रधानमन्री रोजगार 
कार्ाक्रमका र्वतभन्न र्ोजनामा प्रर्ोग गना तसर्द्ाथा हाडा वारे्र  एण्ड सप्लार्सा प्रा.ली. बाट र्वतभन्न 
र्वजकहरू जारी गरी तनम्नानसुार रु.687314 को ग्र्ार्वन जाली खररद गरेको देर्खन्छ । खररद र्ोजना 
बनाई तसलबन्दी दरभाउ पर वा वोलपरको माध्र्मबाट प्रतिष्पधाा खररद गनुा पनेमा सोझै खररद गरी  
तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपररि गरेको भकु्तानी रु.687314 लाई तनर्म सम्मि मान्न नसर्कने रु. 687314 

58.2.  नम्सा र्वपरीि भकु्तानीाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०64 को तनर्म १२३(क) मा भकु्तानी गदाा 
प्रार्वतधक नापजाँचको गरी वास्िर्वक कार्ा सम्पादनको आधारमा मार भकु्तानी गनुापने उल्लेख छ । 
कामको लातग पाररश्रतमकमा आधाररि सामदुार्र्क आर्ोजना (संचालन िथा व्र्वस्थापन कार्ार्वतध) 
2076 को दफा (७) ३ ग मा श्रम कर्म्िमा ७० प्रतिशि, तनमाार् सामग्री बर्ढमा २५ प्रतिशि सरुक्षा 
समग्री बर्ढमा २ प्रतिशि,  हािे औजार बर्ढमा २ प्रतिशि  र १ प्रतिशि कर्न्टन्जेन्सी हनेु गरी लागि 
अनमुान िर्ार पारी सोर्ह अनसुारको भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । गाउँपातलकाले र्स कार्ाक्रम 
अन्िरगि तनम्न र्ोजनाहरु सम्पन्न गदाा प्रार्वतधकको नाप जाँच अनसुार 3054 जना श्रतमकलाई रू 
1832400 भकु्तानी गनुा पनेमा  लाग्नें श्रतमक   संखर्ा भन्दा धेरै 5261 जनालाई डोर हार्जर भराई 
रू 3156600 भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । नापजाँच भन्दा 2309 जना बढीको डोर हार्जर भरी रू 
1385400 बढी भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । नम्सा भन्दा बढी भकु्तानी गरेको रकम असलु गनुा पने रू 1385400 

क्र.सं
. 

कामको नाम नम्सा 
अनसुार 
लाग्न ु
पने श्रम  

भकु्तानी 
गरेको 
श्रम 

फरक दर बढी 
भकु्तानी 

1.  रोपा डाडा देर्ख आगर तसचाई 
कुलो तनमाार् 

266 304 38 600 22800 

2.  झाराकडा ँपर्हरो तनर्न्रर् 128 475 347 600 20820

0 

3.  बस्नेि ज्र्लुा र्टकाचौर 
खानेपानी र्ोजना 

256 360 105 600 63000 

4.  
 भमेुश्वर गफुा पैदल मागा 272 750 578 600 34680

0 

5.  च्र्ाउखोला देर्ख तसरुटाकुरा 
तसचाई कुलो 

208 370 163 600 97800 

6.  कोतिा तसचाई पोखरी सनुपानी 
गर्हरा र्पपल 

363 585 222 600 133200 

7.  गाभामरुा ररठाखोला तसचाई 239 466 227 600 136200  
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र्ोजना 
8.  बरेुलीखोला देर्ख पनेरीखोला 

सम्म तसचाईकुलो तनमाार् 
327 585 258 600 15480

0 

9.  ममापरर काडा रुमालगाउँ 
काडा सडक 

995 1366 371 600 222600 

 जम्मा 3054 5261 2309 600 138540

0 

 
58.3.  तनदेर्शका र्वपरीि खचााः कामको लातग पाररश्रतमकमा आधररि सामदुार्र्क आर्ोजना (संचालन िथा 

व्र्वस्थापन कार्ार्वतध) 2076 को दफा (७) ३ ग  मा श्रम कर्म्िमा ७० प्रतिशि, तनमाार् सामग्री 
बर्ढमा २५ प्रतिशि सरुक्षा समग्री बर्ढमा २ प्रतिशि,  हािे औजार बर्ढमा २ प्रतिशि  र १ प्रतिशि 
कर्न्टन्जेन्सी हनेु गरी लागि अनमुान िर्ार पारी सोर्ह अनसुारको भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । 
गाउँपातलकाले   र्चसापानी भण्डारखोला देर्ख थदरा सडक ममाि गना रू 1236031.28 लागि 
अनमुान िर्ार गरी रू 1001812.92 को कार्ा सम्पन्न गरेकोमा तनदेर्शका अनसुार श्रतमकलाई 
कर्म्िमा रू 701269.044 भकु्तानी गनुा पनेमा रु. 645000।०० मार भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । 
तनदेर्शकाले िोकेको भन्दा बढी भकु्तानी गरेको रू 56269.04 असलु गरी दार्खला गनुा पने रु. 56269.04 

 मखुर्मर्न्र रोजगार कार्ाक्रमाः   
59.  बढी भकु्तानीाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०64 को तनर्म १२३(क) मा भकु्तानी गदाा प्रार्वतधक 

नापजाचँको गरी वास्िर्वक कार्ा सम्पादनको आधारमा मार भकु्तानी गनुापने उल्लेख छ । कर्ााली प्रदेश 
मखुर्मन्री रोजगार कार्ाक्रम संचालन तनदेर्शका २०७६ को तनदेशन १२(३) आर्ोजना संचालन गना 
श्रतमकको ज्र्ालामा कुल आर्ोजना मलु्र्को न्र्नुिम ७० प्रतिशि खचा गनुा पने  उल्लेख छ । 
गाउँपातलकाले र्स कार्ाक्रम अन्िगाि टाडा बरेुली तसचाई कुलो तनमाार् कार्ा सम्पन्न गदाा स्वीकृि नम्सा 
अनसुार भएको प्रार्वतधकको नाप जाँच अनसुार 812 जना श्रतमकलाई रू 487200 भकु्तानी गनुा पनेमा  
लाग्नें श्रतमक   संखर्ा भन्दा धेरै 2132 जनालाई डोर हार्जर भराई रू 1279200 भकु्तानी गरेको 
देर्खन्छ । नापजाँच भन्दा 1320 जना बढीको डोर हार्जर भरी रू 792000  बढी भकु्तानी गरेको 
देर्खन्छ । नम्सा भन्दा बढी भकु्तानी गरेको रकम गनुा पने रू 792000 

60.  टुक्रा पारी तनमाार् कार्ााः सावाजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म ८४(१) मा सावाजतनक तनकार्ले स्वीकृि 
कार्ाक्रम र खररद र्ोजना अनसुार वीसलाख रुपैर्ा सम्म लागि अनमुान भएको तनमाार् कार्ा तसलबन्दी 
दरबाउपर माफा ि प्रतिष्पधाा गराएर गनुा पने उल्लेख छ । गाउँपातलकाले तनम्नानसुार खररद र्ोजना बनाई 
तसलबन्दी दरभाउ पर वा वोलपरको माध्र्मबाट प्रतिष्पधाा गराई काम गराउन ु पनेमा टुक्रा परी रू 
1268380 भकु्तानी गरेको देर्खएको ले तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपरीि भकु्तानी गरेको रु. 
1268380  तनर्म सम्मि मान्न नसर्कने रु. 1268380 

क्र.सं. र्ोजनाको नाम भौ.नं. तमति तनमाार् व्र्वसारर्ी भकु्तानी 

१ सोलार सम्बन्धी 
काम 

शसिा  

21-2077/3/31 

मेघराज कन्स्ट्रक्सन ईनर्जा 
एण्ड सप्लार्सा प्रा.तल. 

323180 

२ 
22-2077/3/31 र्जज्ञास ुर्व तस टे्रडसा 448000 

३ 
23-2077/3/31 जल तबनार्क कन्स्ट्रक्सन 497200 

  जम्मा  1268380 
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 समानीकरर् पूरँ्जगििफा   
61.  कार्ासम्पादन जमानि :– सावाजतनक खररद तनर्मावली,  २०६४ को तनर्म ११० मा कार्ा सम्पादन 

जमानिको म्र्ाद ममाि सम्भार अवतध भन्दा १ मर्हना बर्ढ अवतध हनु ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
देहार्बमोर्जमको तनमाार् कार्ा गना तनमाार् व्र्वसार्ीसँग सम्झौिा गदाा पेश गरेको कार्ासम्पादन 
जमानिको अवतध तनर्मावलीले िोकेको भन्दा कम अवधीको भएकोले तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था 
बमोर्जम ममाि सम्भार अवतध भन्दा १ मर्हना बर्ढ अवतध भएको कार्ासम्पादन जमानि पेश गनुापने रु 200000 

क्र.
सं. 

भौ. नं. 
तमति 

र्ोजनाको नाम फमा कार्ा सम्पादन 
जमानिको 
र्ववरर् 

अवतध हनुपुने 
अवतध 

रकम 

1.  30-

2076/1

1/26 

Supply and 

delevery 

construction of 11 

kv line and 

transformer 

Instullation  

साह 
कन्स्ट्र
क्सन 

Kumari Bank 

02500TBG2001

11 

8 feb 

2021 

14 

Jan 

2023 

200000 

  जम्मा     200000 

 

 
62.  र्वल भन्दा बढी भकु्तानीाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (६) मा उपभोक्ता सतमति 

वा लाभग्राही समदुार्ले हरेक र्कस्िाको कामको प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन, तबल, भरपाईा र खर्रचा प्रमार्र्ि गने 
अन्र् कागजाि त्र्स्िो सतमति वा समदुार्को बैठकबाट अनमुोदन गराई सम्बर्न्धि सावाजतनक तनकार्मा 
पेश गनुा पने उल्लेख छ ।  उपभोक्ता सतमतिले कार्ासम्पन्न प्रतिवेदनमा तनम्नानसुारका सामग्री प्रर्ोग 
गरेको उल्लेख गरेिापतन सो भन्दा कम सामग्री खररद गरी कार्ासम्पन्नमा उल्लेख भएबमोर्जमकै भकु्तानी 
गरेको देर्खदा बढी भकु्तानी गरेको रु 202133.21   असलु गनुापने रु.... 

202133.21 

क्र
.सं
. 

भौ. नं. 
तमति 

र्ोजना
को नाम 

र्ववरर् 

ई
का
ई 

प्रर्ोग  
खरर
द 

फर
क 

दर 
बढी 
भकु्तानी 

उपभोक्ता
को अंश 
पतछको 
रकम 

1.  

3-

2076/6/

14 

गाउँपा
तलका 
आवास 
भवन 

Reinforcement kg 3831 

261

5 

1216 74.58 

90689.2

8 

181678.4 

 

Labor MD 474 260 214 575 123050 

2.  

159-

2077/3/

30 

कालागा
उ 

वतथाङ्ग 
सेन्टर 
तनमाार् 

Brick No 
1018

6 

825

0 

1936 12.43 

24064.4

8 

20454.81 

 

3.    जम्मा       202133.21 

  

63.  र्वल भरपाईाः आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा खचाको तबल 
भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ ।गाउँपातलकाले तनम्नानसुारको भकु्तानी गदाा खचालाई परु्ष्ट गने 531160 
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र्वलभरपाई संलग्न नराखी रू 531160भकु्तानी गरेको देर्खएकोले सक्कल र्वल भरपाई पेश गनुा पने 
रू..... 

क्र.सं. भौँ.नं. तमति र्ववरर् भकु्तानी 
रकम 

कैर्फर्ि 

1 78-

2076/7/23 

फतनाचर खररद 33022 बैंक  नगदद र्किाबमा खचा 
देर्खएको गोश्वरा भौचर िथा 
र्वल भरपाई नभएको 

2 166-

2077/3/31 

ल्र्ाब सामग्री खररद वापि वतलर्ा 
टे्रड कन्सना प्रा.ली लाई भकु्तानी 

4981

38 

फोटोकर्प तबलको आधारमा 
भकु्तानी 

  जम्मा 53116

0 

 

  

64.  सोझै खररदाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५(१क) मा रु. ५ लाख सम्मको 
मालसामान सोझै खररद गना सर्कने िथा तनर्म ८५(१ख) एक आतथाक वषामा एकै पटक वा पटक पटक 
गरी सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्र्र्क्त, फमा, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै 
खररद गना नहनेु उल्लेख छ । गाउँपातलकाले एकैपटक रू ५ लाख भन्दा बढीको तनम्नानसुारको खररद 
गदाा तसलबन्दी दरभाउपर िथा बोलपर आव्हान गरी खररद कार्ा गनुापनेमा सो अनसुार नगरी तसधै खररद 
गरी एउटै र्वल जारी गरी जम्मा रु 1513700  भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । तनर्मावलीमा भएको 
व्र्वस्था र्वपररि भएको खररदलाई तनर्म सम्मि मान्न नसर्कने रु.. 

1513700  
क्र.सं. भौ.नं. तमति र्ववरर् फमाको नाम भकु्तानी रू 

1 18-2076/9/3 Bajaj Pulsar motercycle २ 
थान 

अतसम अटो पाटा 507800 

2 17-2076/9/3 होन्डा साईन मोटरसाईकल २ 
थान 

अर्म्बकेश्वर मोटरपाटा 430000 

3 50-2076/12/4 मोटर साईकल र्माहा एफ जेड 
एस 

 575900 

 जम्मा 1513700 

 

65.  बढी भकु्तानीाः  सावार्जक खररद तनर्मावलीको तनर्म १२३(१) ख मा खररद सम्झौिा अनसुार सावाजतनक 
तनकार्ले रतनङ्ग तबल भकु्तानी गदाा करारका शिाबमोर्जम प्रार्वतधक नापजाँच गरी भकु्तानी गनुापने उल्लेख 
छ । गाउँपातलकाले तनम्नानसुारको भकु्तानी गदाा सम्झौिामा िोर्कएको भन्दा बढी दर उल्लेख गरी रू 

130284.77 बढी भकु्तानी गरेको देर्खएकोले सम्झौिा भन्दा बढी भकु्तानी गरेको रकम असलु गनुा पने 
रू 130284.77 

क्र.
सं. 

भौ.नं. 
तमति 

र्ोजना
को नाम 

तनमाार् 
व्र्वसा
र्ीको 
नाम 

आईटम
को नाम 

पररमा
र् 

BOQ 

अनसुा
रको 
दर 

भकु्रानी 
भएको 
दर  

फरक बढी भकु्तानी 
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1.  29-

2076/1

1/16 

गाउँपातल
का 
स्वास्थर् 
भवन 
तनमाार् 

मागा 
दे र्व 
तनमाार् 
सेवा 

Dry 

stone 

solling 

includin

g sand 

and 

water 

65.01 800 1200 400 29384.52 

Stone 

masona

ry work 

89.95 12000 12193 193 13074.49 

2.  19-

2077/3

/31 

प्रदेश 
सशिा  

चौरपानी 
र्जमाली 
सडक 

जेतनशा 
कन्स्ट्र
क्सन 

ordinar

y siol 

4170.1

4 

75 84 9 37531.26 

soft 

soil 

659.32 250 300 50 32966 

medium 

soil 

61.99 350 400 50 3099.5 

3.  17-

2077/3

/31 

डाडाकटे
री 
तलफ्ट 
खानेपानी 

उपभो
क्ता 
सतमति 

HDPE 

pipe 

60 87.85 325 237.15 14229 

  जम्मा       130284.
77 

 
66.  स्थानीर् दररेट भन्दा बढी भकु्तानीाः  सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म १०(४) मा 

सावाजतनक तनकार्ले लागि अनमुान िर्ार गदाा तनमाार् कार्ामा प्रर्ोग हनेु तनमाार् सामग्री दरभाउ िथा 
ज्र्ाला तनधाारर् गदाा दररेट सतमतिले िोकेको दररेटको आधारमा तनधाारर् गनुा पने उल्लेख छ । 
गाउँपातलकाले तनम्नानसुारको र्ोजनामा उल्लेर्खि कामको लातग र्जल्ला दररेट सतमतिले िोकेको भन्दा 
बढी दरमा लागि अनमुान िर्ार गरी उपभोक्ताबाट कार्ा गराई बढी भकु्तानी गरेको देर्खएकोले बढी 
भकु्तानी गरेको रु. 7608096.5 असलु गनुा पने रू 7608096.5 

क्र
.स. 

भौ.
न.\

तम
ति 

र्ोजनाको 
नाम 

आइटमको नाम परीमार् 

भ ु
क्ता
नी 
दर 

र्ज
ल्ला 
दर 
रेट 

फर
क 

रकम 

उपभो
क्ताको 
अंस 
कटाई 
असलु 

1.  

४   
२०
७७
।३
।९ 

नेटा बोहोरा 
गाउँ 
बकुुनडाडा 
सडक 

Ordinary soil 13013.16 84 60 24 312316 

515995 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

9247.33 99 70 29 268173 

Soft Rock 119.99 354 260 94 11279 

Medium Rock 32.42 915 750 165 5349.3 

E/W for Drain 
Works 

414 84 60 24 9936 

2.  १३ Maulahale 
to 

Ordinary soil 7051.2 84 60 24 169229 

271172 

Boulder Mixed 4101.6 99 70 29 118946  
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२०
७७
।३
।२
३ 

Pimakatiya 
Rural Road 
upgrade 
work ward 
no 6 
badagaun 

Soil (HS) 

Soft Rock 328.2 354 260 94 30851 

3.  

३८ 
२०
७६
।१
१।
२१ 

बाहनु चौर 
देर्ख ठाटी 
सडक 

Ordinary soil 1735.49 84 60 24 41652 

96824.

9 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

1530.89 99 70 29 44396 

Soft Rock 202.71 354 260 94 19055 

Medium Rock 53.39 915 750 165 8809.4 

4.  

१३
१ 
२०
७७
।३
।२
५ 

गाउँपातलका 
देर्ख वडा 
कार्ाालर् 
सम्म सडक 

Ordinary soil 3422.94 84 60 24 82151 

152950 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

2634.27 99 70 29 76394 

Soft Rock 212.53 354 260 94 19978 

Medium Rock 8.6 915 750 165 1419 

5.  

१२
८ 
२०
७७
।३
।२
४ 

Amraidadah 
to 
ghotghote 
Rural Road 
KRM ward 
no 6, 
Badagaun 

Ordinary soil 3452.14 84 60 24 82851 

126532 

Hard Soil 1432.88 99 70 29 41554 

Ordinary Rock 213.38 354 260 94 20058 

Medium Rock 26.66 915 750 165 4398.9 

6.  

१६
८ 
२०
७७
।३
।३
१ 

लािाकातम 
हदैु 

र्हलेखोला 
सडक 

Ordinary soil 4079.38 84 60 24 97905 

204663 

Boulder Mixed 
Soil  

2420.22 99 70 29 70186 

Soft Rock 445.47 354 260 94 41874 

Medium Rock 186.75 915 750 165 30814 

7.  

१६
७ 
२०
७७
।३
।३
१ 

भरुुङ्ग खोला 
नेटा सडक 

Ordinary soil 1507.4 84 60 24 36178 

78811.1 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

1254.1 99 70 29 36369 

Soft Rock 214.6 354 260 94 20172 

Medium Rock 0 915 750 165 0 

8.  १५
१ 

काला पोखरा 
देर्ख कोट 

Ordinary soil 4602 84 60 24 110448 

203085 Boulder Mixed 
Soil (HS) 

2905 99 70 29 84245 
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२०
७७
।३
।२
९ 

सडक Soft Rock 351.7 354 260 94 33060 

Medium Rock 67.7 915 750 165 11171 

9.  

१४
३ 
२०
७७
७।
३।
२८ 

ईर्प्र खोला 
देर्ख 

खप्टेनेटा 
सडक 

Ordinary soil 1698.13 84 60 24 40755 

196838 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

1353.58 99 70 29 39254 

Soft Rock 994.31 354 260 94 93465 

Medium Rock 352.12 915 750 165 58100 

10.  

१५
८ 
२०
७७
।३
।३
० 

श्री सरस्विी 
मा. र्व. . 

Ordinary soil 1063.82 84 60 24 25532 

75731.2 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

1329.78 99 70 29 38564 

Soft Rock 265.96 354 260 94 25000 

11.  

१०
२ 
२०
७७
।३
।१
१ 

अलैर्चबारी 
देर्ख 

खोरेखोल 
सडक 

Ordinary soil 1337.1 84 60 24 32090 

58278.1 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

988.3 99 70 29 28661 

Soft Rock 83.1 354 260 94 7811.4 

12.  

१२
१ 
२०
७७
।३
।२
४ 

जतमरे देर्ख 
बाल्ने सडक 

Ordinary soil 4967.07 84 60 24 119210 

233466 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

3332.31 99 70 29 96637 

Soft Rock 362.25 354 260 94 34052 

Medium Rock 71.56 915 750 165 11807 

E/W for Drain 
Works 

540 84 60 24 12960 

13.  

१०
६ 
२०
७७
।३
।२
२ 

नवुागाउ 
देर्ख गैरागाउ 
सडक 

Ordinary soil 6552.79 84 60 24 157267 

259754 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

4676.91 99 70 29 135630 

Soft Rock 135.06 354 260 94 12696 

14.  ८२ कोटखोला Ordinary soil 495.3 84 60 24 11887 156200 
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२०
७७
।२
।२
२ 

ममा सडक Boulder Mixed 
Soil (HS) 

489.9 99 70 29 14207 

Soft Rock 270.9 354 260 94 25465 

Medium Rock 187.5 915 750 165 30938 

Hard Rock 116.4 

237

0 

150

0 

870 101268 

15.  

८४ 
२०
७७
।२
।२
५ 

Ujya-danda 
to chisapani 
road new 
cutting 
work. 

Ordinary soil 4019.4 84 60 24 96466 

89234.7 

Soft Rock 90.6 354 260 94 8516.4 

16.  

१३
८ 
२०
७७
।३
।२
६ 

कौछे 
लाखरुीडाडा 

Ordinary soil 2621.37 84 60 24 62913 

125484 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

2190.99 99 70 29 63539 

Soft Rock 155.46 354 260 94 14613 

Medium Rock 39.78 915 750 165 6563.7 

17.  

८६ 
२०
७७
।२
।३
० 

सेरेपाटा वडा 
कार्ाालर् 
सडक 

Ordinary soil 415.91 84 60 24 9981.8 

152754 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

636.82 99 70 29 18468 

Soft Rock 717.84 354 260 94 67477 

Medium Rock 507.78 915 750 165 83784 

18.  

९१  
२०
७७
।३
।७ 

वाहनुगाउ 
वाल्ले सडक 

Ordinary soil 2649.75 84 60 24 63594 

128172 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

2241 99 70 29 64989 

Soft Rock 236.25 354 260 94 22208 

19.  

९३  
२०
७७
।३
।८ 

वारुले देर्ख 

मेलखोली 
सडक 

Ordinary soil 2274.18 84 60 24 54580 

123909 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

2215.19 99 70 29 64241 

Soft Rock 269.28 354 260 94 25312 

E/W for Drain 
Works 

68.4 84 60 24 1641.6 

20.  

६३ 
२०
७६
।१
२।
१० 

तितमले 
वाल्र्ा सडक 

Ordinary soil 1422.79 84 60 24 34147 

239760 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

1375.61 99 70 29 39893 

Soft Rock 761.76 354 260 94 71605 

Medium Rock 826.82 915 750 165 136425 

21.  १४ मातलका रोड Ordinary soil 3701.6 84 60 24 88838 353883 
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० 
२०
७७
।३
।२
६ 

देर्ख स्र्ानी 
झारकाडा 
सडक 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

2524.4 99 70 29 73208 

Soft Rock 1524.2 354 260 94 143275 

Medium Rock 672.8 915 750 165 111012 

22.  

६४  
२०
७६
।१
२।
११ 

राम्री देर्ख 

ममापारीकाडा 
सडक 

Ordinary soil 
4744.7

4 

84 60 24 113874 

196700 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

3283.48 99 70 29 95221 

Soft Rock 237.42 354 260 94 22317 

23.  

९०  
२०
७७
।३
।७ 

टाटा देर्ख 
र्चउरा 
टाकुरा 
सडक 

Ordinary soil 2931.53 84 60 24 70357 

103562 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

1687.7 99 70 29 48943 

Soft Rock 27 354 260 94 2538 

24.  

६५  
२०
७७
।१
।३
१ 

ि\वाल्दारी 
देर्ख वल्र्ा 
हदैु वडा 
कार्ाालर् 
सडक 

Ordinary soil 5337.3 84 60 24 128095 

180105 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

2372.1 99 70 29 68791 

Soft Rock 159.6 354 260 94 15002 

25.  

४१ 
२०
७६
।१
१।
२१ 

कैना काडा 
शार्न्ि बजार 
जोड्ने सडक 

Ordinary soil 4183.5 84 60 24 100404 

205833 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

3895.2 99 70 29 112961 

Soft Rock 306.3 354 260 94 28792 

26.  

३९ 
२०
७६
।१
१।
२१ 

सेतिकम 
देर्ख राजे 

चौर सडक 

Ordinary soil 7380.35 84 60 24 177128 

491087 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

5939.5 99 70 29 172246 

Soft Rock 2153.5 354 260 94 202429 

Medium Rock 157.25 915 750 165 25946 

27.  

३८ 
२०
७६
।१
१।
२१ 

बाहनु चौर 
देर्ख ठाटी 
सडक 

Ordinary soil 1735.49 84 60 24 41652 

96824.

9 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

1530.89 99 70 29 44396 

Soft Rock 202.71 354 260 94 19055 

Medium Rock 53.39 915 750 165 8809.4 
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28.  

३४  
२०
७६
।१
१।
२० 

Maulahale 
to 
Pimakatiya 
Rural Road 
upgrade 
work ward 
no 6 
Badagaun 

Ordinary soil 6057.18 84 60 24 145372 

139550 

Soft Rock 193.72 354 260 94 18210 

Medium Rock 3.6 915 750 165 594 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

5118.37 99 70 29 148433 

Soft Rock 735.11 354 260 94 69100 

Medium Rock 120.2 915 750 165 19833 

E/W for Drain 
Works 

900 330 260 70 63000 

29.  

१२
८ 
२०
७७
।३
।२
४ 

Amraidadah 
to 
ghotghote 
Rural Road 
KRM ward 
no 6 
Badagaun 

Ordinary Soil 3452.14 84 60 24 82851 

126532 

Hard Soil 1432.88 99 70 29 41554 

Ordinary Rock 213.38 354 260 94 20058 

Medium Rock 26.66 915 750 165 4398.9 

30.  

७५  
२०
७७
।२
।१
९ 

Janakalyan 
Mabi 
School Field 
Nirman 
KRM-6, 
Badagaun 

Ordinary soil 1095.19 84 60 24 26285 

117566 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

776.25 99 70 29 22511 

Soft Rock 952.31 354 260 94 89517 

31.  

१२
७ 
२०
७७
।३
।२
४ 

वस नेउरा 
देर्ख वडा 
कार्ाालर् 
सडक 

Ordinary soil 4526.74 84 60 24 108642 

249363 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

4914.19 99 70 29 142512 

Soft Rock 449.1 354 260 94 42215 

32.  

५३  
२०
७६
।१
२।
५ 

डाडा कटेरी 
देखी 
रिवुाचाउका 
सम्म सडक 

Ordinary soil 9542.34 84 60 24 229016 

259610 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

2436.5 99 70 29 70659 

Soft Rock 61.16 354 260 94 5749 

33.  

४४  
२०
७६
।१
१।
२२ 

टाटा देर्ख 
कोट खोला 
सम्म सडक 

Ordinary soil 9254.71 84 60 24 222113 

465798 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

3900.94 99 70 29 113127 

Soft Rock 1420.65 354 260 94 133541 

Medium Rock 480.1 915 750 165 79217 

34.  
५५  
२०

टाट्के 
तमलनचौक 

Ordinary soil 3697.27 84 60 24 88734 

206233 Boulder Mixed 
Soil (HS) 

3900.87 99 70 29 113125 
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७६
।१
२।
६ 

सडक 

Soft Rock 433.69 354 260 94 40767 

35.  

२५  
२०
७६
।१
१।
१६ 

चक्र आ. र्व. 
फल्ड तनमाार् 

Ordinary soil 1835.4 84 60 24 44050 

74104.3 

Soft Rock 458.85 354 260 94 43132 

36.  

२३  
२०
७६
।१
१।
०५ 

बस्नेि ज्र्लुा 
देर्ख बस्नेि 
खाली हदैु 
बाल्र्ा सडक 

Ordinary soil 1019.2 84 60 24 24461 

68963.1 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

1339 99 70 29 38831 

Soft Rock 189.8 354 260 94 17841 

37.  

५६  
२०
७६
।१
२।
६ 

खोरेखोला 
ठाराखोला 
जलकेु सडक 
तनमाार् 

Ordinary Soil 6203.18 84 60 24 148876 

252088 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

3851.72 99 70 29 111700 

Soft  Rock 265.95 354 260 94 24999 

Medium Rock 66.66 915 750 165 10999 

38.  
7-

207

7/3

/25 

रागेचौर 
स्र्ाना औला 
नेटा सडक 

Ordinary Soil 4640 84 60 24 111360 

  
454929 

Boulder Mixed 
Soil (HS) 

4599 99 70 29 133371 

Soft  Rock 1918 354 260 94 180292 

Medium Rock 427.8 915 750 165 70587 

Drain Work 396 330 230 100 39600 

39.  

२६  
२०
७६
।१
१।
१६ 

चक्र आ. र्व. 
देर्ख 

ठुलाधारा हदैु 
गरेरेपानी 
सडक 

Ordinary Soil 3224.33 84 60 24 77384 

75751.2 

Soft  Rock 112.73 354 260 94 10597 

Medium Rock 6.9 915 750 165 1138.5 

   जम्मा           
760809

6.5  
67.  अमानि बाट कार्ााः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९८ मा सावाजतनक तनकार्ले 

अमानिबाट कार्ा गना एक िह मातथको अतधकारीको पूवा स्वीकृिी तलन ुपने िथा त्र्स्िो काम एकलाख 
रुपैंर्ामा नबढाई गराउन सर्कने उल्लेख छ । गाउँपातलकाले कोनी घाटचौर सडक तनमाार् गना  ददगो 
तनमाार् सेवालाई कार्ा गना लगाई रु.129992  भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । तनर्मावलीमा भएको 
व्र्वस्था र्वपररि अमानिबाट कार्ा गराई गरेको भकु्तानी लाई तनर्म सम्मि मान्न नसर्कने रु.... 129992 

68.  उपभोक्ताबाट खररद कार्ााः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ (१)  तनमाार् कार्ा वा 
सो सम्बन्धी सेवा मार उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट गराउन वा प्राप्त गना सर्कने उल्लेख छ 178407 
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।गाउँपातलकाले उपभोक्ता सतमतिबाट तसचाई पाईप खररद गरी लैर्ाटा तसचाई पाईप खररद उपभोक्ता 
सतमतिलाई रू178407 भकु्तानी गरेको देर्खएकोले तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था र्वपरीि गरेको 
भकु्तानीलाई तनर्म सम्मि मान्न नसर्कने रू 

69.  स्वास्थर् संस्था सरालन व्र्वस्थापन सतमति बाट कार्ााः सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 
९७(२) मा प्रस्िाव आह्वान गरी लाभग्राही वा उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ा गराउन सक्ने उल्लेख छ । 
गाउँपातलकाले वडाध्र्क्षको अध्र्क्षिामा गदठि स्वास्थर् संस्था संचालन िथा व्र्वस्थापन सतमति माफा ि 
तनम्नानसुारको  काम गराई रू6754595  भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । तनर्मावलीमा र्स्िा सतमतिहरु 
माफा ि काम गना सक्ने व्र्वस्था नरहेकोले उक्त व्र्वस्था र्वपरीि गरेको भकु्तानीलाई तनर्म सम्मि मान्न 
नसर्कने रू 6754595 

क्र.सं. भौ नं. तमति र्ोजना लागि अनमुान  सम्पन्न  भकु्तानी 
1.  180-

2077/3/31 

ममाि पररकाडा स्वास्थर् 
भवन 

1153467 1153467 421640 

2.  176-2077/3/31 र्जमाली वतथिंङ्ग सेन्टर 
भवन 

2147149 2183856 1900000 

3.  175-

2077/3/31 

वडा गाउँ वतथाङ्ग सेन्टर 
भवन 

2147149 2220662 1900000 

4.  162-

2077/3/30 

स्वास्थर् चौकी 
कालागाउँ भवन 

1373767 1373767 632955 

5.  159-

2077/3/30 

कालागाउँ वतथाङ्ग सेन्टर 
तनमाार् 

2230479 2230479 1900000 

  जम्मा   6754595   

70.  बेररिको कर र्वजक:  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म १७ अनसुार मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
करमा दिाा भएको प्रत्रे्क व्र्र्क्त वा फमाले कुनै वस्ि ुवा सेवा आपतुिा गदाा अनसुचुी ५(क) वमोर्जमको 
ढांचामा कर र्वजक जारी गरी पेश गनुापने व्र्वस्था छ ।  कार्ाालर्ले तनम्नानसुार फमालाई भकु्तानी 
गरकोमा सो फमाहरुले जारी गरेको र्वजकमा तनम्नानसुार कैर्फर्ि देर्खएको मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर रकम 
रु. 170934.87   सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्बाट कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गनुापने  
रु 170934.87 

क्र.
सं. 

भौ.नं. तमति भकु्तानी 
पाउनेको 
नाम 

प्र्ान 
नं. 

र्वजक 
तमति 

र्वजक 
नं. 

र्वजक 
रकम 

समार्ोज
न गनुा 
पने 

मअुकर 
कर 
रकम 

कैर्फर्
ि 

1.  17-2077/3/31 संवास 

सप्लायसस 

3010

0764

3 

593 2077/3/

20 
45999

9 

59799.

87 

र्वजक 
केरमेट 

2.  138-

2077/3/26 

कुभिने्ड दह 

कन्स्ट्र क्सन 

प्रा.ली 

6068

73772 

- 2077/3/

2 

46350

0 

60255 र्वजक 
नं. 
हािले 
सच्र्ाए
को  
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3 62-

2076/12/9 
जनक 

सप्लायसस 
जनक 

कन्स्ट्रक्सन 
सेवा 

60633

4479 

4 - 19600

0 

25400 र्वजक 
तमति 
हािले 
सच्र्ाए
को 

4 62-

2076/12/9 
- - 19600

0 

25480  

  जम्मा     170934

.87 

 

 

71.  नन फाईलराः  मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १९(१) मा करदािाले प्रत्रे्क कर अबतधको 
कर सो अबधी समाप्त भएको तमतिले २५ ददन तभर बझुाउन ु पने उल्लेख छ, उल्लेख छ।कार्ाालर्ले 
तनम्नानसुार फमालाई भकु्तानी गरकोमा सो फमाहरु नन फाईलर रहेको देर्खदा  मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर रकम 
रु. 1123508 सम्बर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्बाट कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गनुापने  रु 1123508 

क्र.
सं. 

भौ.नं. तमति भकु्तानी 
पाउनेको 
नाम 

प्र्ान 
नं. 

र्वजक तमति र्वज
क 
नं. 

र्वजक 
रकम 

समार्ोज
न गनुा 
पने 

मअुकर 
कर 
रकम 

ननफा
इलर 
रहेको 
तमति 

1.  शसिा13-
2077/3/23 

कुपिन्स्टडे 
दह 

ननमासण 
सेवा 

प्रा.िल. 

6067
8485
2 

2077/3/22 11 997470 129671.1 2077/
M/1 

2.  पूर्जगि 131-

2077/3/25 
2077/3/23 21 593505 77155.65 

3.  127-2077/3/24 2077/3/23 20 919160.3

7 

119490.

95 

4.  128-2077/3/24 2077/3/23 17 475020 61752.6 

5.  168-2077/3/31 2077/3/28 25 819790 106572.7

8 

6.  167-2077/3/31 2077/3/28 22 285000 37050 

7.  143-2077/3/28 2077/3/28 24 855770 111250.1 

8.  158-2077/3/30 2077/3/22 9 252212.3

9 

32787.62 

9.  140-2077/3/26   2077/3/26 27 154444

0 

200777.2 

10.  प्रदेश5-2077/3/9   2077/3/22 6 1900035 247000 

  जम्मा     1123508  

 

 
72.  हेतभ मेर्शन खररदाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् मन्रालर्को 

पररपर, तनदेशन समेिको आधारमा आफ्नो आन्िररक आम्दानीबाट मार सवारी साधन खररद गनुा पदाछ । 
अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक व्र्वस्थापन िथा सम्पिी हस्िान्िरर् 
सम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट 
िथा स्रोि साधनबाट सवारी साधन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ । गाँउपातलकाको कार्ाालर्ले संघबाट 
र्वकास तनमाार् कार्ाको लातग प्राप्त भएको र्वर्त्तर् समातनकरर् अनदुान बाट रू 48००000 मा MAW 

Earth Mover Pvt.ltd जे.तस.तभ. खररद गरेको देर्खर्ो । आन्िररक आम्दानी न्रू्न भएको अवस्थामा र्वकास 
तनमाार् कार्ाको लातग संघबाट प्राप्त भएको रकमबाट सवारी साधनमा खचा लेख्न ेकार्ा तनर्न्रर् गनुापदाछ 
।  
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73.  तसचाई पाईप खररदाः 171-2077/3/31 सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८५(१को 
क) मा 5 लाख रुपैर्ा सम्मको माल सामान सोझै खररद गना सर्कने िथा र्सरी खररद  ८५(४)  
बमोर्जम कर्म्िमा ३ वटा आपूिीकिाा सँग तलर्खद दरभाउ तलएर खररद गनुा पने उल्लेख छ  । 
कार्ाालर्ले तसचाई पाईप खररद गदाा ३ वटा फमा सग तलर्खि दरभाउ नतलई तसर्द्ाथा हाडावार्र एण्ड 
सप्लार्सा प्रा.ली लाई रू 142334.00 भकु्तानी गरेको देर्खन्छ । तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था 
र्वपरीि गरेको भकु्तानीलाई तनर्मसम्मि मान्न नसर्कने रू 142334 

74.  कर्न्टन्जेन्सी खचाको अतभलेख : सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १०(७) अनसुार लागि 
अनमुान िर्ार गदाा लागि अनमुानको ५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी कर्न्टन्जेन्सी खचा समावेस गना सर्कने र  
नेपाल सरकार अथा मन्रालर्को तमति २०७०।१।१५ को तनर्ार्अनसुार खचा गदाा पूजँीगि प्रकृतिको २ 
प्रतिशि र अन्र् सानातिना खचा ३ प्रतिशिभन्दा नबढ्ने गरी खचा गना सर्कने ब्र्वस्था  गरेको छ । 
कार्ाालर्बाट र्ोजना कार्ाान्वर्न गने क्रममा प्रत्रे्क कार्ाक्रम खचाबाट 5 प्रतिशि का दरले तबलबाट 
र्स्िो रकम कट्टी गने गरेको छ । कार्ाालर्ले आ.व २०७६/७७ मा कन्टीन्जेन्सी बापिको आम्दानी र 
खचा को स्पष्ट अतभलेख खडा गरेको देर्खएन ।  

75.  कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन - सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२५(२) मा कुनै तनमाार् कार्ा 
सम्पन्न भई रटुी सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ प्रार्वतधक कमाचारीबाट जाँचबझु गराई कार्ा 
सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गनुा व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले उर्ल्लर्खि कानूनी व्र्वस्था बमोर्जम रटुी 
सच्र्ाउने दार्र्त्वको अवतध समाप्त भएपतछ कार्ा सम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाइएन । कानूनी 
व्र्वस्थाको पालना नभएकोले त्र्स्िो तनमाार् कार्ा स्वीकृि ड्रइङ तडजाइन वा स्पेतसर्फकेशन बमोर्जम भए 
नभएको र्र्कन हनु सक्ने अवस्था देर्खएन ।  

76.  सावाजतनक परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम स्थानीर् िहले 
सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, ददगो र भरपदो वनाउन कार्ाक्रमको सामार्जक परीक्षर् अन्िगाि 
सावाजतनक परीक्षर् र सावाजतनक सनुवुाई गनुापने व्र्वस्था बमोर्जमको कार्ा भएको पाइएन । सावाजतनक 
परीक्षर्को अभावमा आतथाक कारोबारमा जवाफदेर्हिा र पारदार्शिाको प्रबध्दान गने कार्ामा बाधा पने 
देर्खन्छ । तनर्मानसुार सावाजतनक पररक्षर् गररनपुदाछ ।  

77.  र्ोजना पररवािन : कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरर् अनसुार गाउँसभाबाट पाररि भएका र्ोजना मध्रे् 
11 वटा र्ोजना पररवािन गरी .39 गोटा र्ोजना सञ्चालन गरेको देर्खर्ो । र्ोजना पररवािन गनुापनााको 
कारर् उल्लेख छैन । र्स्िो परम्परा तनर्न्रर् हनुपुदाछ ।  

 समानीकरर् चालिुफा   
78.  भ्रमर् खचा :  कर्ााली प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधा सम्बन्धी 

ऐन, २०७७ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोर्जम कार्ाालर्को काममा कमाचारी िथा 
पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देर्खएका व्र्होराहरु देहार् बमोर्जम छन ्.  

 अतधकांश भ्रमर्को उदे्दश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो भनी सतुनर्िि 
हनेु र्वश्वसनीर् आधार नदेर्खएको । 

 तनर्मानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् सम्बन्धी 
एर्ककृि र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेको । 

 भ्रमर् पिाि ्िोर्कए बमोर्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गने गरेको ।    
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 कतिपर् भ्रमर्हरु पातलका वा कार्ाालर्सँग असम्बर्न्धि नगर/गाउँपातलका गएको जनाई सो 
वापिको खचा भकु्तानी गने गरेको ।  

 स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश स्वीकृि गरी 
भकु्तानी गने गरेको ।  

      अिाः स्पष्ट प्रर्ोजन र उदे्दश्र् बेगर अतधकाशं ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् खचा भकु्तानी 
गरेको अवस्थाबाट भ्रमर् खचा भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना देर्खर्ो । त्र्सैले िोर्कएको काननुी 
व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमर् खचामा हनु सक्ने अतनर्तमििा र दरुुपर्ोग तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदेश 
स्वीकृि गने पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ ।   

79.  भ्रमर् नगरर भ्रमर् खचा: भ्रमर् खचा तनर्मावली २०७४ को तनर्म ६ मा सरकारी कामको तसलतसलामा 
भ्रमर् गदाा भ्रमर् खचा भकु्तानी हनेु उल्लेख छ । गाउँपातलकाले तनम्नानसुारका कमाचारीहरुलाई 
कार्ाालर्मै हार्जरी भएका वखि िथा हार्जरी खािामा नजानाई भ्रमर् अतभलेख वेगर दैतनक िथा भ्रमर् 
भत्ता भकु्तानी गरेको देर्खएकोले तनम्नानसुारको रकम दार्खला गनुापने देर्खएको रु 73250 

भौ.नं./तमति कमाचारीको नाम भ्रमर् अवतध/र्ववरर् भकु्तानी रकम 

१६८।२०७६-९-४ रेशम ओली 

२०७६।८।१६-

२०७६।८।२२ 
14700 

२०७६।७।२१-

२०७६।७।२७ 
14700 

२०७६।७।१३-

२०७६।७।१९ 
14700 

३७१।२०७७-३-१३ कल्पना शाही २०७७।२।२८-

२०७७।३।२ 
9300 

३२५।२०७७-३-८ खेमराज शमाा २०७७।१।५-२०७७।१।९ 5100 

४१०।२०७७-३-२८ वसन्ि शमाा 

२०७७।३।१०-

२०७७।३।१५ 
14750 २०७७।३।२-२०७७।३।८ 

२०७७।२।२४-

२०७७।२।२७ 
  जम्मा 73250  

 
80.  भ्रमर् खचा तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७ को ११ अनसुार सरकारी कामको तसलतसलामा भ्रमर्मा रही 

दैतनक भ्रमर्भत्ता उपभोग गने पदातधकारी वा कमाचारीले दैतनक भत्ता उपभोग गरेको अथााि र्फल्ड भत्ता, 
वैठक भत्ता, िातलम भत्ता, स्थातनर् भत्ता वा अन्र् कुनै र्कतसमको भत्ता नपाउने व्र्वस्था रहेको छ । 
कार्ाालर्मा कार्ारि इर्न्जतनर्र िथा सव इर्न्जतनर्रलाई दैतनक िथा भ्रमर्भत्ता वापि भकु्तानी ददइरहेको 
अवस्थामा तनम्नानसुारको प्रति मर्हना र्फल्ड भत्ता ददने गरेको देर्खर्ो । र्सरी तनर्म र्वपरीि र्फल्ड भत्ता 
भकु्तानी गरेको देर्खएकोले कार्ाालर्लाई थप आतथाक व्र्ार्भार परेको देर्खएको रु … 204750 

कमाचारीको नाम अर्वध र्फल्ड भत्ता खचा 
ई. र्वषम र्वष्ट मगर ८.५ मर्हना 55250 

सव ई. चन्द्र बहादरु क्षेरी १२ मर्हना 78000 

सव ई. हरर राना ११ मर्हना 71500 
 जम्मा 204750  
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81.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) अनसुार कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु 
वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । र्सै तनर्मावलीको १४ अनसुार आतथाक प्रशासन शाखा प्रमखुले प्रचतलि 
कानून वमोर्जम प्रर्क्रर्ा नपगेुको आतथाक कारोवारको भकु्तानी ददन वा भकु्तानीको तनम्िी तसफाररश गना 
तमल्दैन । कार्ाालर्ले र्वतभन्न कामका लातग भाडाको गाडी प्रर्ोग गरी खचा लेखेको छ । भाडावापिको 
रकम भकु्तानी गदाा उक्त रकम खचा गना उर्चि हो होइन कार्ाालर्कै कामका लातग खचा लेर्खएको हो 
होइन सो र्वचार गरी भाडा वापिको रकम भकु्तानी गनुापनेमा सो नगरी कार्ाालर्कै गाडी भएको 
अवस्थामा कार्ाालर् प्रमखु बाहेक अन्र् कमाचारीहरुले समेि सम्झौिा गरी भकु्तानी गने गरेको देर्खर्ो । 
आतधकारीक व्र्र्क्त बाहेकले समेि भाडा माग गरी खचा लेर्ख रु ६२६१५२।– खचा भएको देर्खएकोले 
वास्िर्वक गाडी प्रर्ोजन भएकै हो भन्ने अवस्था देर्खएन । र्सरी भाडा प्रर्ोजनाथा खचा लेखेको रकमलाई 
तनर्म सम्मि मान्न नसर्कने रू 626152 

 
भौ.नं./तमति भाडा भकु्तानी रकम 

४५।२०७६-६-३० 
16000 

४६।२०७६-६-३० 28000 

५७।२०७६-७-१ 53000 

५८।२०७६-७-१ 22000 

85।२०७६-७-२२ 35000 

८६।२०७६-७-२२ 20000 

८७।२०७६-७-२२ 18000 

९७।२०७६-८-२८ 20000 

१४१।२०७६-९-३ 84733 

१४२।२०७६-९-३ 30000 

२०८।२०७६-११-१९ 47550 

२३९।२०७६-१२-४ 67000 

२५०।२०७६-१२-७ 108000 

२५५।२०७६-१२-११ 68369 

३७८।२०७६-३-२४ 8500 

जम्मा 626152  

82.  अतग्रम कराः ४२६।२०७७-३-२१ आर्कर ऐन ५८ को दफा ८८ अनसुार भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टी 
गनुापने व्र्वस्था रहेको छ ।कार्ाालर्ले कार्ाालर् सामग्रहरु खररद गरी एम टेक सप्लार्सालाई रु 
२९०८००।– भकु्तानी गरेकोमा मूल्र् अतभर्वदि कर र्वजर जारी नगरी एवं र्वलमा तमति समेि उल्लेख 
नगरी टुके्र र्वल पेश गरी भकु्तानी भएकोमा तनर्मानसुार उक्त भकु्तानीमा १५ प्रतिशि का दरले अतग्रम 
कर रु ४३६२०।– कट्टी गनुापनेमा रु ४३६२।– मार कट्टी गरेको देर्खएकोले नपगु कर रकम रु 
३९५२८।– दार्खला गनुापने देर्खएको रु 39528 

82.1.  ४०८।२०७७-३-२८ वडा नं. अन्िगाि दतलि िथा जनजािीलाई र्फल्टर र्विरर् गने कार्ाक्रममा प्रशान्ि 
लातमछानेले शभुलक्ष्मी कस्मेर्टक एण्ड भाडा पसलबाट तमति २०७७।३।१२ मा खररद गरी र्विरर् 
गरेकोमा र्फल्टर खररदका र्वतभन्न ११ वटा टुके्र र्वल बाट रु १९९२००।– को र्वल पेश गरेकोमा 
एउटै तमतिको र्वलबाट खररद गरेको देर्खएकोले आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनसुार १५प्रतिशि 
का दरले हनेु रु २९८८०।– अग्रम कर कट्टी गनुापनेमा रु ३०००।– मार कट्टी गरेको देर्खएकोले 
नपगु कर रकम असलु गरी दार्खला गनुापने देर्खएको रु 26880 

83.  ३९२।२०७७-३-२६ वडा नं. १ अन्िगाि दतलि िथा जनजािीलाई र्फल्टर र्विरर् गने कार्ाक्रममा 
सदुन वहादरु शाहीले पेश्की तलई रु १४५०००।– को पेश्की फछार्ौट गरेकोमा तनम्न व्र्होरा देर्खएका  
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छन ्। 

 प्रतिगोटा ११५०।– का दरदे ११३ थान खररद गरी नेपाल स्टोर नेपालगिलाइ भकु्तानी 
गरेकोमा  भ्र्ाट र्वल जारी नगरेको । 

 TADA वापि रु ७५००।– भकु्तानी तलएकोमा र्वल स्वीकृि नगरी खचा लेखेको 
 र्फल्टर र्विरर् गना कसकसलाई ददने हो वडाको तसफाररश नरहेको 
 भ्र्ाट र्वल जारी नगरी पेश गरेको र्वलमा आर्कर ऐन २०७५ को दफा ८८ अनसुार अग्रीम 

कर कट्टी नगरेको 
 उपभोक्तानसुार रु १६००००। खचा लेखेकोमा उक्त कार्ाक्रममा खचा भएकै हो भन्ने आधार 

नरहेको 
84.  पशसु्वास्थर् र्शवीराः २२०।२०७६।११।२३ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) 

अनसुार कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ ।  तनशलु्क पशसु्वास्थर् र्शवीर 
सञ्चालनाथा रु ४२००००।०० खचा लेखी भकु्तानी गरेकोमा खररद गररएको औषधीको मूल्र् रु 
३२९०००।०० र पशसु्वास्थ र्शवीर अनगुमन गदाा कार्ाालर्कै ९ जना कमाचारी तमति 
२०७६।११।११ देर्ख २०७६।११।१७ सम्मको भ्रमर् र्वल भरी अनगुमन खचा वापि रु 
८६५५०।०० गाडीभाडा ३६२०।०० खचा लेखेको देर्खर्ो । उक्त र्शर्वर सञ्चालन गदाा औषधी 
खपिको र्ववरर् कति पशजुन्र् कार्ाको लातग औषधी प्रर्ोजनमा आर्ो उपचार गराइएका पशकुो र्ववरर् 
कार्ा प्रगति र्ववरर् समावेश नगरी औषधी खररद र अनगुमन मूल्र्ाङ्कनमा मार खचा गररनलेु र्शर्वर 
सञ्चालन भएकै हो भन्न ेअवस्था रहेन र्सरी िोर्कएको कार्ाक्रम अनसुार खचा भएको नदेर्खएकोले तनर्म 
सम्मि मान्न नसर्कने रु…… 

420000 

85.  २४८।२०७६।१२।६ पश ुर्वकाश शाखाको वार्षाक स्वीकृि कार्ाक्रम अनसुार सवै वडामा ८ हपे्त न्रू् 
हेम्पसार्र अिोलपा जािका कुखरुाका चल्ला र्विरर् गने कार्ाका लातग वजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा 
तसर्द्कुमाख पोल्ट्री फमा बाँके वाट ११३५ गोटा प्रति चल्ला रु २६५।०० का दरले ३००७७५।०० 
मा खररद गरर र्विरर् गरेकोमा ६६ जना कृषकले वझेुको देर्खन्छ ।उक्त चल्ला र्विरर् गरी वढीमा 
एक जना कृषकले १५८ वटा सम्म र कम्िीमा २ वटा सम्म प्राप्त गरेको देर्खन्छ । जसवाट वढी पाल्न 
सक्ने र कम पाल्न सक्ने हेरर कृषक पर्हचान हनु सकेन । सर्ह कृषक एवं पाल्न सक्ने कृषकको क्षमिा 
पर्हचान नगरी र्विरर् गरेको देर्खर्ो ।  

86.  र्फल्टर र्विरर्ाः २४१।२०७६।१२।५ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) 
बमोर्जम खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । वडा नं ४ अन्िगाि लर्क्षिवगा दतलि 
वर्स्िमा र्फल्टर र्विरर् कार्ाक्रम अन्िगाि प्रकाश शाहले रु ५००००।०० पेश्की फछार्ौट गरी रु 
१८००००।०० खचा लेखेकोमा प्रतिगोटा रु १३५०।०० का दरले १२५ वटा खररद गरर भकु्तानी 
गरेकोमा १०३ वटा मार र्विरर् गरेको पेश हनु आएकोले नपगु २२ वटा को १३५०।०० का दरले 
हनेु रु २९७००।०० दार्खला गनुापने देर्खएको रु 29700 

87.  र्वल भरपाईाः ३९।२०७७।६।२९ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम 
खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । तडलाराम कठार्िले रु ४००००।०० पेश्की 
तलएकोमा र्वल भरपाई पेश नगरी पेश्की तलएको रकमलाई नै खचा मातन वजेट खचा लेखेको देर्खएकोले 
र्सरी र्वना र्वलर्वजक खचा लेखेको देर्खएकोले सोको प्रमार् पेश गने अन्र्था उक्त रकम दार्खला 
गनुापने देर्खएको रु 

40000 

88.  कानून वमोर्जम गठन भएका सतमिीहरुमा कार्ाालर् समर्भन्दा वार्हर वैठक गनुापदाा िोर्कए बमोर्जम 
वैठक भत्ता पाउने व्र्वस्था भएिापतन अथा मन्रालर् बजेट िथा कार्ाक्रम महाशाखाको कार्ा संचालन 
तनदेर्शका को दफा ७.१.१ वैठक भत्ताको मापदण्ड तस नं १ मा एउटै तनकार् र अन्िगािका पदातधकारी 254915 
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कमाचारी वस्ने वैठकमा भत्ता प्रदान नगने उल्लेख छ । पातलकाले तनम्नानसुारको वैठक भत्ता भकु्तानी 
गरेकोमा तनम्नानसुारका पदातधकारी मार रही वैठक भत्ता तलएको देर्खएकोले उक्त तनदेर्शका र्वपरीि 
भत्ता भकु्तानी गरेकोले पाउनपुने आधार प्रमार् पेश गने अन्र्था उक्त रकम दार्खला गनुापने रु 

भौ.नं./तमति र्वषर् उपर्स्थि संखर्ा र्विररि भत्ता रकम 

२५७।२०७६।१२।३० 

व्र्ाकलोडर एम्वलेुन्स 
चालक छनोट गदाा बसेको 
वैठक भत्ता 

७ 27200 

Misoporeta र र्फल्ड 
ससहार्क छनोट ३ 11475 

४१५।२०७७।३।२८ 

गाउँ र्शक्षा सतमतिको 
वैठक 

१४ 85425 

४२५।२०७७।३।३१ 

प्रार्वतधक कमाचारी पदको 
परीक्षा सञ्चालन गना वैठक 
भत्ता 

१६ 130815 

  जम्मा 254915  
 

89.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा खचाको र्वल भरपाई सर्हि 
लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । भौ.नं. १६४ र तमति २०७६।९।४ वाट वैठक भत्ता र्विरर् गने रु 
१४१२९५।०० र भौ.नं. १६६।तमति २०७६।९।४ वाट रु १४३४५०।०० समेि जम्मा रु 
२८४७४५।०० TDS कटाई मानतसंह ओलीले वरु्झतलई खचा लेखेकोमा पेश गरेको भ्रमर् र्वल र वैठक 
भत्ता वापि रु 273270।०० मार सम्बन्धीि कमाचारीहरुको खािामा जम्मा गरेको देर्खएकोले नपगु 
रकम रु 11475।०० दार्खला गनुापने देर्खएको रु………… 11475 

90.  ४।२०७६।६।१२ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचाको र्वल 
भरपाई सर्हि लेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ । गाउँकार्ापातलकाका स्थार्ी कमाचारीहरुको श्रावर् भाद्र 
आसोज र दशै खचा वापि िलब भत्ता  रु.2127800  भकु्तानी गदाा  सामार्जक सरुक्षा वापिको १ 
प्रतिशि कर रकम जम्मा भएको नदेर्खएकोले दार्खला गनुा पने रू   21278 

91.  ४५४।२०७७।३।३१ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) अनसुार कुनै 
रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । तमति २०७७ अषाढ १४ र १५ गिे 
सािौ गाउँसभाको सभा सञ्चालन खचाका लातग भौ.नं. ३६०।२०७७।३।१४ मा नार्व सवु्वा खेमराज 
शमााले रु ४०००००।०० पेश्की तलई फछार्ौट गरेकोमा तनजले पेश गरेको फाँटवारीमा बजेट तनमाार् 
कार्ाका लातग खर्टए वापि रु ७४०००।०० र्ािार्ाि र आवास खचा वापि रु ५५५००।०० कार्ारि 
कमाचारी वडासर्चव सर्हिको रु ९००००।०० समेि जम्मा रु २१९५००।०० तनर्ममा पाउन 
व्र्वस्था समेि नभएकोमा र्सरी वैठक भत्ता वापि भकु्तनी भएको रकम दार्खला गनुापने देर्खएको रु  219500 

92.  २४४।२०७६।१२।४ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) अनसुार कुनै 
रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । छैटो गाँउ सभा तमति २०७६।११।२२ 
र २३ गिे सञ्चालन वापि रु ३०७४१०।०० खचा लेखेकोमा गाउँसभा सदस्र् बाहेक कार्ाालर्मा 
कार्ारि कमाचारीहरुले समेि वैठक भत्ता वापि भकु्तानी तलएकोमा सदस्र् वाहेक कमाचारीहरुले वैठक 
भत्ता भकु्तानी तलएको रु ६७१५०।०० असलु गनुापने देर्खएको रु 67150 

93.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८७ िथा आतथाक ऐन, २०७६ अनसुार पाररश्रतमक 
भकु्तानीमा कर कट्टी गनुापने व्र्वस्था छ । तनदेशनालर्ले र्स वषा तनम्नानसुार कमाचारीहरुलाई उपलब्ध 
गराएको पाररश्रतमकमा िोर्कए भन्दा कम पाररश्रतमक कर कट्टी गरेको देर्खएकोले ऐनमा भएको व्र्वस्था 
वमोर्जम रु.11224.4 ।०० पाररश्रतमक कर असूल गरी दार्खला गनुापने देर्खएको, रु. .... 11224.4 
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तस.नं. नाम पद वार्षाक आर् करर्ोग्र् आर् कट्टी गनुा पने 
कर रकम 

1=  मान तसंह ओली 699378 136122 11224.4 

 जम्मा   11224.4  
 

94.  घरभाडा:  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) अनसुार कुनै रकमको भकु्तानी दददा 
ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । कार्ाालर्का पदातधकारीहरुले र कमाचारीहरुले आवास सरु्वधा 
पाउने व्र्वस्था नभएकोमा कार्ापातलकाले कमाचारी आवासका लातग तनम्नानसुारको घरभाडा रकम रु 
52900।– खचा लेखेको तनर्म सम्मि नदेर्खएको रु 52900 

घरधनीको नाम प्रर्ोजन भाडा रकम 

कमला कुमारी थापा आवास 34700 

खेमराज शमाा आवास 10000 

कमला कुमारी थापा आवास 8200 

 जम्मा 52900  
 

95.  र्शक्षक अनदुानाः–स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 2074 ले गाउँपातलकालाई र्वद्यालर्मा दरबन्दी तसजाना 
गने िथा र्शक्षक तनर्कु्ती गने अतधकार ददएको देर्खदैन । गाउँपातलकामा अवर्स्थि र्वतभन्न  
र्वद्यालर्हरुलाई दरबन्दी बार्हर र्शक्षक तनर्रु्क्त गरी तनम्नानसुार रू 3778500खचा लेखेको छ । 
शसिा अनदुानबाट संघीर् सरकारले र्शक्षा क्षेरको खचाको भार बहन गरररहेको अवस्थामा गाउँपातलकाले 
र्वकास तनमाार् कार्ामा खचा गनुापने र्विीर् समातनकरर्बाट तनम्नानसुार लाई रू 3778500 /- खचा 
गरेको देर्खर्ो । र्वत्तीर्  समातनकरर्बाट लेखेको र्स्िो खचालाई तनर्म सम्मि मान्न नसर्कने रु......... 3778500 

क्र.सं. भौ.नं. तमति र्ववरर् भकु्तानी 

1.  7-2077/3/11 र्शक्षक िलब 
1897000 

2.  2-2076/6/14 र्शक्षक िलब 
1881500 

  जम्मा 3778500 

 
 

96.  १५२।२०७६-९-३ सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५ अनसुार सावाजतनक तनकार्ले कुनैपतन 
खररदको लातग िोकीए वमोर्जम लागि अनमुान िर्ार गनुापने सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को 
तनर्म ८५(४) अनसुार सावाजतनक तनकार्ले एक लाख रुपैर्ा भन्दा वढी रकमको सोझै खररद गरी 
मौजदुा सूचीमा रहेको कम्िीमा ३ वटा आपूतिाकिाा तनमाार् व्र्वसार्ी परामशादािा वा सेवा प्रदार्कबाट 
तलर्खि रुपमा दरभाउपर वा प्रस्िाव माग गरर खररद गनुापने व्र्वस्था रहेमा सो व्र्वस्था र्वपरीि 
मसलन्द िथा कार्ाालर् सामग्री खररद (छपाई कार्ा) वापि प्रतिभा अफसेट प्रसे बाट खररद गरर रु 
२०५६५९।– भकु्तानी गरेकोमा खररद आदेश दार्खला ररपोटा आददमा अवधी नखलुाई आम्दानी जनाएको 
छ । र्सरी उपरोक्तानसुार छपाई खचा वापि भकु्तानी गरेको रकम अतनर्तमि देर्खएको रु 205659 

97.  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) अनसुार कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु 
वा नपगेुको जाँच गनुा पदाछ । कार्ाालर्ले तनम्नानसुारको टुके्र र्वल प्रर्ोग गरी र्वर्वध खचा लेखेको छ 
। उक्त खचा लेखदा के वापि को खचा लेखेको हो खचाको पषु्याई वेगर खचा लेखेको रकम अतनर्तमि 
देर्खएको रु 237167 

भौ.नं./तमति पार्टा/संस्था रकम 

४४६।२०७७-३-३१ कुमाख गेष्ट हाउस 
61601  
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एकान्ि होटल एण्ड नास्िाघर 54766 

६७।२०७७-७-२२ एकान्ि होटल एण्ड नास्िाघर 39500 

११०।२०७६-९-२ एकान्ि होटल एण्ड नास्िाघर 45300 

१२२।२०७६-९-२ कुमार गेष्ट हाउस एण्ड रेषु्टटेन्ट 
11700 

१६३।२०७७-९-४ कुमार गेष्ट हाउस एण्ड रेषु्टटेन्ट 
24300 

 जम्मा 237167  
98.  ४३९।२०७७-३-३१ सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८५ (४) अनसुार सावाजतनक 

तनकार्ले एकलाखा रुपैर्ा भन्दा वढी रकमको सोझै खररद गदाा मौजदुा सूर्चमा रहेको कम्िीमा ३ वटा 
आपूतिाकिाा तनमाार् व्र्वसार्ी परामशादािा वा सेवा प्रदार्कबाट तलर्खि रुपमा दरभाउपर वा प्रस्िाव माग 
गरर खररद गनुापने व्र्वस्था रहेमा उल्लेर्खि व्र्वस्था र्वपरीि स्टेशनरी सामग्री खररद गरी सतुनल 
स्टेशनरीलाई रु १५०७३०।७० भकु्तानी गरेको अतनर्तमि देर्खएको रु  150730 

99.  ४३५।२०७७-३-३१ आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनसुार भकु्तानीमा १५ प्रतिशि अतग्रम कर 
कट्टी गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ालर्ले हेतभ सवारी चालकलाई रु ६१२५०।– भकु्तानी गरेकोमा 
सोको १५ प्रतिशि ले हनेु रु ९१८७।५० अतग्रम कर कट्टी गनुापनेमा रु ६१२।५ मार कट्टी गरेको 
देर्खएकोले नपगु कर रकम दार्खला गनुापने देर्खएको रु  8575 

100.  र्वल भरपाई नपगु: १५३।२०७६-९-३ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३)  
अनसुार खचा गदाा खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ ।पातलकाले र्वतभन्न मसलन्द, 
टोनर, माउस स्टेशनरी सामग्री खररद गरेवापि रु ११५८३८।०० खचा लेर्ख श्री सफ्ट तलंक 
टेक्नोलोजी घोराहीको र्वल अनसुार रु ८६७००।०० भकु्तानी गरेकोमा र्वल भन्दा वढी खचा रु 
२९१३८।– खचा लेखी भकु्तानी गरेको रकम दार्खला गनुापने रु  29138 

101.  र्वल भरपाई: ३८०।२०७७-३-२४ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार 
खचा गदाा खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । पशसेुवा अन्िगाि खोर सधुार तनमाार् 
वापि भकु्तानी खचा लेखेकोमा र्वल भरपाई वेगर खचा लेखेको देर्खएको रु  47500 

102.  १९४।२०७६-११-७ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा 
खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ ।वैठक भत्ता वापि रु २००००।– भकु्तानी 
गरेकोमा के वापि उक्त वैठक वसेको हो सो को माइन्रू्ट संलग्न नगरी वैठक भत्ता खचा लेर्खएकोले 
सोको प्रमार् पेश गनुापने देर्खएको रु  20000 

103.  ३९४।२०७६-३-२६ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा 
खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले गाडी ममाि गरे वापि केसी  अटो 
वका शप लाई रु ७८९३५।– भकु्तानी गरेकोमा उक्त संस्थाले वझेुको भरपाई पेश हनु नआएको रु  78935 

104.  ४५२।२०७७-३-३१ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा 
खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ ।कुमाख गाउँपातलकाको वडा नं. २ का लातग 
मर्हलालाई वनुाई सम्बन्धी तसपमलुक कार्ाक्रमका लातग रु १८००००।– वजेट र्वतनर्ोजन भएकोमा 
उक्त कार्ाक्रमका लातग र्खम प्रकाश रानाले रु १६००००।– पेश्की तलई फछार्ौट गरेकोमा उक्त 
कार्ाक्रमका लातग लागि इष्टमेट, खचाको र्वल भरपाईहरु, खचा गदााको गो.भौ. सदर गरेको भौचर िातलम 
सम्पन्न प्रमार्पर लगार्ि खचालाई पषु्याई गने कागजाि पेश  हनु नआएकोले सोको प्रमार् पेश गनुापने 
देर्खएको रु  160000 

105.  व्र्र्क्तगि प्रर्ोजनको खचा: आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(८) अनसुार कुनै 
रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाबाट र्वर्वध खचा वापि 
चामल, दाल, िेल, ननु रु ७४२५३।– खररद गरी टुके्र र्वलको आधारमा कमल चन्दलाई भकु्तानी 
गरेको देर्खन्छ । र्स प्रकार कुन प्रर्ोजनका लातग कस्लाई उक्त सामग्री खररद गररएको हो स्पष्ट हनु 74253 
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सकेन । र्सरी र्वना आधार खररद गरी भकु्तानी गरेको रकम अतनर्तमि देर्खएको रु 

 

भौ.नं./तमति भकु्तानी रकम 

२५३।२०७६-१२-४ 
35763 

३४७।२०७७-३-११ 
19295 

३६८।२०७७-३-२३ 
19195 

जम्मा 74253  

106.  १७६।२०७६-९-५ स्वीकृि वजेट िोर्कएको कार्ाक्रममा खचा गररन ु पदाछ । कार्ाालर्ले उपभोक्ता 
सतमिीमा पदातधकारीहरुलाई र्ोजना कार्ाान्वर्न सम्बन्धी िातलम सञ्चालन गरी रु १११५६५।– खचा 
लेखेकोमा वैठक भत्तामा ४८१५०।– र खाजा, इन्धन लगार्ि गरी रु ६३४१५।– खचा लेखेको छ । 
उक्त कार्ाक्रममा िोर्कएको अवतध पतछका र्वलहरु समावेश गरी खचा लेखेको देर्खएकोले वैठक भत्तामा 
समेि सवै सहभागी सदस्र्हरुले वझेुको नदेर्खन ुएवं िातलम कार्ाक्तम वाहेकका खचाका र्वलहरु समावेश 
गरी खचा लेखेको र उल्लेर्खि वजेटमा कार्ाक्रम समावेश भएको देर्खएन।  

107.  २१५।२०७६-११-२१ आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) अनसुार खचा गदाा 
खचाको र्वल भरपाई सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाका सवै (७ वटै) वडामा मर्हला 
शसर्क्तकरर् िथा नेितृ्व क्षमिा अतभवदृि २ ददने िातलम सञ्चालन गदाा रु २४५०००।– वजेट 
र्वतनर्ोजन भई रु २४५०००।– नै खचा भएकोमा तनम्न व्र्होरा देर्खएका छन ्। 

 उक्त िातलम कार्ाक्रमको लागि इष्टमेट िर्ार नगरेको 
 कार्ाक्रम संग असम्वन्धीि कमाचारीले प्रर्शक्षर् भत्ता तलएको 
 िातलम कार्ाक्रमको कार्ािातलका कस्ले कुन र्वषर्मा प्रर्शक्षर् ददने हो उल्लेख नगरेको 
 िातलम कार्ाक्रममा अनगुमन भत्ता वापिको खचा तलएको 
 िातलम सम्पन्न प्रमार् संलग्न नरहेको 
 सम्पन्न पिािको र्वतभन्न र्वल भरपाईहरु पेश गरेकोमा पर्िका सर्हिको जोडजम्मा नरहेकोले 

र्सरी उपरोक्तानसुार भएको खचालाई तनर्मसम्मि मान्न नसर्कने रु  245000 

108.  १६०।२०७६-९-४।४४४।२०७७-३-३१ तनम्न अनसुारको कार्ाक्रममा कल्पना शाहीले पेश्की तलई 
पछार्ौट गरेकोमा तनम्न व्र्होरा देर्खएको छ । 

पशपुन्छी र्वकाश कार्ाक्रम अन्िगाि भैसीलाई सतु्केरी भत्ता र्विरर् गना रु ९०००००।– वजेट 
र्वतनर्ोजन भएकोमा सम्वन्धीि वडको तसफाररसमा भैसी सतु्केरी भत्ता र्विरर् गरेको देर्खर्ो । र्ो वषा ७ 
वटै वडामा ४७३ वटा भैसीलाई रु ११८२५००।– भत्ता र्विरर् गरी खचा लेखेको छ  । 

 

र्स सम्वन्धमा देर्खएका व्र्होरा तनम्न छन ्:  

 वडा नं. ३ मा ६८ जना कृषकले रु २५००।– का दरले हनेु रु १७००००।– हस्िे गरी 
वझेुको देर्खएकोले सम्बन्धीि कृषकहरुले पाए पाएनन र्र्कन गने अवस्था रहेन । 

 कार्ाक्रम नं ४ अन्िगाि गाउँपातलकाले वडा नं २ मा अपाङ्गहरुलाई आर् आजानका लातग बाख्रा 
र्विरर्  ५००००।– वजेट र्वतनर्ोजन गरेकोमा ११ जनालाई २७००।– का दरले हनेु रु 
२९७००।– र ७ जनालाई २५०० का दरले हनेु रु १७५००।– समेि गरी ४७२००।– 
नगद र्विरर् गरी जम्मा रु ५००००।– खचा लेखेको देर्खएको छ । र्सरी नगद र्विरर् गदाा 
सवै अपाङ्गिाको पररचर् खलु्ने र्ववरर् नरहेकाले सम्बन्धीि लाभग्राहीले पाए पाएनन र्र्कन गने 
आधार भएन ।  

 सामार्जक सरुक्षािफा   
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109.  सामार्जक सरुक्षािफा  बढी तनकासा – सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ ले 
लाभग्राहीको नाम दिाा र नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ा रुपमा नवीकरर् 
गरी सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुापने, प्रत्र्ोक बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्र्कन 
गनुापने, भत्ता र्विरर् गदाा बैंक माफा ि भत्ता र्विरर् गनुापने, सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी 
रुपमा सञ्चलान गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने, केर्न्द्रकृि सूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी गरर अधावतद्यक 
गने र्जम्मेवारी सामार्जक सरुक्षाको अर्खिर्ारी पाउने सम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनेु व्र्वस्था  गरेको 
छ । िर पातलकाले लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी एउटै चौमातसकमा एकै व्र्र्क्तको नाममा दोहोरो 
तनकासा हनेु गरी दोहोरो खचा लेखेको, मतृ्रू् भइसकेका लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खचा गरेका 
छन । र्स सम्बन्धमा देर्खएका ब्र्होरा तनम्नानसुार छन ्  

109.1.  पेशगरेको भरपाइ अतभलेखमा तनम्नानसुारका नागररकको र्कस्िावापि रकम वझेुकोमा तनम्न व्र्होरा 
देखीएको ले फरक परेको सम्वन्धमा कार्ाालर्ले छानर्वन गरी असलु गनुा पदाछ ।  
प प न नागररकको नाम प्रथम 

र्कस्िा 
दोश्रो 
र्कस्िा 

िेश्रो र्कस्िा 

२००४०४०९०१२४
१ 

देर्व तगरी  १२००० १२००० 

२००४०५०६०४३५
४ 

सतस वढुा  १२००० 
 

२००४०५०७०४७६
६ 

सतस वढुा १२००० 
 १२००० 

२००५०१०२०४७१
४ 

र्हरा वढुा  १२००० 
 

२००५०१०५०६५६
३ 

र्हरा वढुा १२००० 
 १२००० 

१४९४०७०८०११९
९ 

र्वमी राना  १२००० १२००० 

१९९२०५१३००९७
७ 

र्वरमी राना १२००० 
 १२००० 

२०११०९१९००४३
६ 

गाइने कामी १२००० १२००० १२००० मिृक 
धोर्षि  

 
उल्लेर्खि व्र्होरा अनसुार प्रथम र्कस्िा नवझेुको अवस्थामा दोश्रो र्कस्िा वझु्ने पर्हलो दोश्रो र्कस्िा 
नवझेुकोमा िेश्रो र्कस्िा वझु्ने देर्खएकोले कार्ाालर्ले नै आवश्र्क छानर्वन गनुा पने देर्खएको छ   

110.  सामार्जक सरुक्षा कार्ााक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध, २०७५ को १३ नाम दिाा र नवीकरर्बाट आगामी 
आतथाक वषाका लातग कार्म हनु आएको लाभग्राहीको र्ववरर् प्रत्रे्क स्थानीर् िहले फागनु मसान्ितभर 
र्वभागले सञ्चालनमा ल्र्ाएको व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ाली (एम.आई.एसं) मा अतनवार्ा रुपमा प्रर्वर्ष्ट 
गनुापनेमा सो गरेको पाईएन । कार्ाार्वतधको पालना गररन ुपदाछ ।  

111.  वैंक माफा ि भत्ता र्विरर्:  सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७२ को दफा २२ मा 
गाउँपातलका क्षेरमा बालबातलका र अपांगिाको पररचर् पर प्राप्त लाभग्राहीको हकमा लाभग्राही र 
संरक्षकको नाममा संर्कु्त र अन्र्को हकमा सम्वर्न्धि लाभग्राहीको  व्र्र्क्तगि वचि खािा खोल्नपुने 
व्र्वस्था छ । र्स गाँउपातलकाले वैंक खािाबाट सामार्जक सरुक्षा को रकम भतु्तानी गरेको देर्खएन । 
बैंर्कङ्ग प्रर्ाली माफा ि भत्ता र्विरर् गदाा जोर्खम कम हनेु हदुाँ गाँउपातलकाले बैंर्कङ्ग प्रर्ाली माफा ि भत्ता  
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र्विरर् गने व्र्वस्थालाई कडाईका साथ लागू गनुापदाछ । 
112.  लाभग्राहीको नाम नवीकरर्ाः सामार्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचालन कार्ार्वतध, २०७२ को दफा ७ को 

उपदफा (१) मा भत्ता प्राप्त गरररहेका सवै प्रकारका लाभग्राहीहरुले आगामी आ.व.मा पतन भत्ता तलनका 
लातग िोर्कएको ढाँचामा सो कार्ार्वतधको दफा ६ मा उल्लेर्खि समर्ावतध तभर सम्वर्न्धि गाउँपातलका 
वा नगरपातलकामा दरखास्ि ददन ुपने व्र्वस्था छ । सो कार्ार्वतधको उपदफा (२) मा र्सरी नर्वकरर् 
नगने लाभग्राहीले पतछल्लो आ.व.मा भत्ता नपाउने समेि उल्लेख गरेकोमा र्स गाउँपातलकाले सोको 
पररपालना गरेको पाइएन । कार्ार्वतधको पालना गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ ।  

 र्वपद् व्र्वस्थापन  
113.  सतमति गठन- र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क 

स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद् 
व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोर्कएबमोर्जमको सतमति गठन 
गरेकोरसतमति गठन भएिापतन बैठक बस्ने बाहेक अन्र् कार्ा गरेको पाइएन । ऐनमा िोर्कएबमोर्जम 
सतमति गठन गरी िोर्कएको काम, किाव्र् र अतधकारमा सर्क्रर् बनाउनपुदाछ ।  

114.  कार्ा र्ोजना ( र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा र्वपद् 
जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिको काम, किाव्र् र अतधकारमा पररषद कार्ाकारी र प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट 
स्वीकृि एकीकृि क्षरेगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनेु गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा 
गरी कार्ाान्वर्न गने, बजेट र्वतनर्ोजन गना लगाउने, सबै पक्षको समन्वर् र संलग्न गराउने, र्वपद् पूवा 
िर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोर्जम कार्ा 
गरे र नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् सूचना प्रर्ाली र्वकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् 
घरपररवारको पर्हचान गने, कमाचारी क्षमिा अतभवरृ्र्द्को व्र्वस्था र कार्ाक्रम सर्हिको कार्ार्ोजना िर्ारी 
गरी लागू गने र गराउन सम्बन्धी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्ाहरू 
गरेरको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुा र गराउन ुपदाछ ।  

115.  र्वपद् व्र्वस्थापन कोष– र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा 
र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा र्वपद् व्र्वस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम 
िथा कोषको सञ् चालन सम्बन्धी व्र्वस्था सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोर्कएबमोर्जम हनेु 
व्र्वस्था छ ।  पातलकाले गि वषाको मौज्दाि समेि 1,88,60,000/00  आम्दानी भई रु 

7406409    खचा गरी बाँकी रु 11453591 देर्खन्छ ।   
116.  वार्षाक प्रतिवेदन  –  र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् 

र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार 
गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस गनुापने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरर् सर्हिको वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बर्न्धि सतमतिमा पेस 
गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ ।  

117.  सरकारी िथ सावाजतनक जग्गा संरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् ( स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन, 

२०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको सरकारी सामदुार्र्क िथा 
सावाजतनक सम्पर्त्तको रेखदेख, ममाि सम्भार र संरक्षर् गनुापने व्र्वस्था छ ।पातलकाले आफ्नो 
क्षेरतभरको सम्पर्त्तको रेखदेख ममाि सम्भार एवं संरक्षर् गनुा  गराउन ुर अतभलेख राख न ुपदाछ ।   

118.  खाद्य सरुक्षा कार्ाक्रम:  खाद्य सरुक्षा कार्ाक्रम अन्िरगि कर्ााली प्रदेश भतुम व्र्वस्था कृर्ष िथा सहकारी 
मन्रालर् बाट रू १७७००००  अनदुान प्राप्त गरी फलफुलको र्वरुवा रोप्ने, नसारी बनाउने  कार्ाका  
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लातग खचा गरेको देर्खन्छ । 2077 असार 23 गिे सम्झौिा गरी 2077 असार 29 गिे कार्ा 
सम्पन्न गरेको देर्खएकोले र्ति छोटो समर्मा सम्पन्न भएको काम गरु्स्िरी भएको कुरामा र्वस्वस्ि हनु 
सर्कएन । 

119.  कोतभड १९ िफा   कोतभड १९ रोकथाम तनर्न्रर् र व्र्वस्थापनमा २०७७ असार मसान्ि तभर 
गाउँपातलकाले र्वतभन्न स्रोि बाट रू 1,88,60,000/00 आम्दानी गरेकोमा  तनम्नानसुारको खचा गरेको 
छ।  

खचा शीषाक २०७७ असार मसान्िसम्म खचा 
रकम 

राहाि र्विरर् ७८१९७५। 

क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर तनमाार् व्र्वस्थापन २९३२९९९। 

जनशर्क्त पररचालन १५२३२००। 

औषतध एवं स्वास्थर् उपकरर् िथा सामग्री खररद १४८७३१६। 

गातड भाडा र इन्धन खचा  ६८०९१९। 

जम्मा ७४०६४०९।  
 

र्स सम्बन्धमा देर्खएका थप व्र्होरा तनम्नानसुार छन ्  

120.  गाडी भाडााः क्वारेर्न्टन स्थल  िथा स्वास्थर् संस्था सम्म ओसारपसार वापि रू 680919 । ०० खचा 
भएकोमा कुन तमतिमा के कति व्र्र्क्तलाई ओसारपसार सरु्वधा ददएको हो सो को अतभलेख अध्र्ावतधक 
नगरेकोले सो खचाको र्थाथािामा र्वश्वस्ि हनु सर्कएन ।  

121.  र्वल भरपाईाः   अतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३) बमोर्जम खचा लेखदा खचाको 
तबल भरपाई सर्हि लेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले र्वतभन्न सामग्री खररद गरी  रू 
455680 भकु्तानी गदाा फोटोकर्प तबलको आधारमा भकु्तानी गरेको देर्खएकोले सक्कल र्वल भरपाई पेश 
गनुा पने रू 455680 

क्र.सं. भौ.नं. तमति र्ववरर् भकु्तानी 
1 41-2077/2/26 र्वर्वध भकु्तानी 294930 

2 40-2077/2/26 र्वर्वध भकु्तानी 84050 

3 29-2077/2/29 र्वर्वध भकु्तानी 8700 

4 9-2077/1/31 र्वर्वध भकु्तानी 34000 

5 4-2077/1/10 र्वर्वध भकु्तानी 34000 

 जम्मा  455680  
 

122.  पेश्की बारँ्काःाः– आतथाक वषाको अन्िमा बाँर्क रहको देहार् बमोर्जमको पेश्की आतथाक कार्ार्वतध 
तनर्मावली २०७५ को तनर्म ७४ िथा सावाजतनक खररद तनर्मवली,२०६४ को तनर्म ११३(५) 
बमोर्जम असलु फर्छ्यौट गनुापने रु..... 275000 

क्र.सं
. 

र्शषाक व्र्क्ती 
संस्था 

प्रर्ोजन फर्छ्यौट गनुा पने 
अर्न्िम तमति 

रकम 

म्र्ाद नाघेको पेश्की    

1.  र्वर्त्तर् 
समातनकारर् 
चाल ु

मान तसंह 
ओली 

िथर्ाकं संकलन 2076/10/9 
275000 

 जम्मा    275000 
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म्र्ाद ननाघेको पेश्की    

1.  शसिा परु्जगि न्र् ु र्व के 
र्वल्ससा 
एण्ड 
सप्लार्सा 

स्वास्थर् संस्था भवन 
तनमाार् 

2077/7/30 
960900 

2.   थदरा 
झोलङेु्ग पलु 
तनमाार् 
उपभोक्ता 
सतमति 

झोलङेु्ग पलु तनमाार् 2077/5/3 40000 

3.  र्वर्त्तर् 
समातनकारर् 
परु्जगि 

मागा देर्व 
तनमाार् सेवा 
प्रा.ली 

गाउँपातलका भवन  1206628 

 जम्मा    2207528  
123.  आन्िररक लेखापरीक्षर्ाः स्थातनर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२)मा  ले स्थातनर् िहले 

काननुबमोर्जम आफ्नो  आर् र व्र्र्को आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउनपुने उल्लेख छ । कार्ाालर्ले सबै 
प्रकारको आर् र व्र्र्को आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई प्रतिबेदन लेर्खएका व्र्होरा अर्न्िम लेखापरीक्षर् 
अगावै फछर्ौट गराई अर्न्िम लेखापरीक्षर्को लातग शे्रस्िा पेश गनुा पनेमा कार्ाालर्ले ब.उ.र्श.नं. 
314010114, 14010123, 340001053 , 365001043 , 365011114, 
301000114 र 312000113 को मार कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट आन्िरीक 
लेखापरीक्षर् गरेको देर्खन्छ । आन्िरीक लेखापरीक्षर्बाट कार्म तनम्नानसुारको बेरूज ु अर्न्िम 
लेखापरीक्षर्को अवतध सम्म असलु फर्छ्यौट नगरीएको ले असलु पर्छ्यौट गनुा पदाछाः   

123.1.  नेपाल सरकार द्वारा लर्क्षि वगाका व्र्र्क्तहरुलाइ सामार्जक सरुक्षा भत्ता गाउँपातलका माफा ि र्विरर् गने 
व्र्वस्था गरे अनसुार र्वतभन्न तमतिमा सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गरेको भरपाइ अनसुार भत्तापाउने को 
व्र्र्क्तगि र्ववरर् अनसुार तमल्न गए वमोर्जम दोहोरो भत्ता वझेुको देर्खएकोले कागजाद 
प्रमार्वाटप्रमार्र्ि भएमा वाहेक उक्त दोहोरो भत्ता रकम असलु गनुा पने देर्खएको रु         244600 

पर्हलो र्कस्िा भकु्तानी 
वडान ४ तसन २७९ र २८० वालवातलका सरुक्षा भत्ता                     १६०० 

वडा न ४ सर्चव प्रकाश शाह भरपाइ भन्दा वर्ढ भकु्तातन              ३२००० 

वडा न ५ तसन १९३  पर्वरा पनु र्विरर् नगरी र्हसाव जोडेको           ८००० 

 वडा न ६ तसन ५र६ कातलभान वोहोरा जेष्ठ नागररक अन्र्            १२००० 

वडा न ६ तसन १५१ र १५२ भदद्र सार्का                              ८००० 

वडा न ६ तसन ४३६ र ४३७ वालवातलका सरुक्षा भत्ता दोहोरो            १६०० 

वडा न ७ तसन २० र २१ िरु्ल्स वोहोरा ज्रे्ष्ट नागररक                  १२००० 

वडा न ७ तसन २६० र २६२ वालसरुक्षा भत्ता मन्ज ुतमजार                                                  
१६०० 

 

दोश्रो र्कस्िा भकु्तानी 
वडा न ४ तसन १८ र १९ र्खमा जैतस सामार्जक सरुक्षा भत्ता                      १२००० 

वडा न ४ तसन १०६ र१०७ सतस वढुा सामार्जक सरुक्षा भत्ता                       १२००० 

वडा न ४ तसन ११५ र ११६ र्हरा वढुा सामार्जक सरुक्षा भत्ता                      १२०००                             
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वडा न ४ तसन २८६र २८४ जेतनसा सनुार वालवातलका  सरुक्षा भत्ता                 १६०० 

वडा न १ तसन २१० र २११ अर्वनास सनुार वालवातलका सरुक्षा भत्ता                १६०० 

वडा न १ तसन २१२ र २१३ अर्स्मरा सनुार वालवातलका सरुक्षा                 १६०० 

वडा न १ सर्चव सदुनवहादरु शार्ह भरपाइ भन्दा वर्ढ भकु्तातन                १३६०० 

वडा न ६ तसन १५८ र १५९ भदद्र सार्का   सामार्जक सरुक्षा भत्ता                    ८००० 

वडा न ६ तसन २४७ र २४८ राजमति थापा सामार्जक सरुक्षा भत्ता                 ८०००  
वडा न ६ तसन ३०९ र ३१० वालवातलका सरुक्षा भत्ता                     १६०० 

वडा न ६ तसन ३२० र ३२१ कुवेर नेपातल वालवातलका  सरुक्षा भत्ता               १६०० 

वडा न ५ सर्चव मानवहादरु तगरी भरपाइ भन्दा वर्ढ भकु्तातन                १५००० 

वडा न ३ जेष्ट नागररक तभते्तराना र तभमे राना                         १२००० 

वडा न ४ तसन १८ र १९ र्खमा जैतस सामार्जक सरुक्षा भत्ता                  १२००० 

 

िेश्रो र्कस्िा भकु्तातन 

वडा न ३ ३६५ र ३६८ सरृ्ष्ट पररर्ार वालवातलका सरुक्षा भत्ता               १६०० 

वडा न ३ तसन २९५ र २९५ जेतनसा र्वक वालवातलका सरुक्षा भत्ता             १६०० 

वडा न ५ तसन २९५ र २९५ जेतनसा र्वक वालवातलका सरुक्षा भत्ता             १६०० 

वडा न ५ तसन १४ र १५ केवले वतल जेष्टनागररक अन्र् भत्ता              १२०००                      
वडा न ६ तसन १५९र १६० भदे्र सार्का  सामार्जक सरुक्षा भत्ता                   ८०००                      
वडा न ६तसन १६४ र १६५ मन्धरी साकी सामार्जक सरुक्षाभत्ता                  ८०००                     
वडा न ६तसन २२०र २५१ राजमति थामा सामार्जक सरुक्षाभत्ता                   ८०००                     
वडा न ६ तसन ३१५ र ३१६ कल्पना नेपाली वालवातलका सरुक्षा भत्ता             १६०० 

वडा न ६ तसन ३६८ र ३७१ तनसान सनुार वालवातलका सरुक्षा भत्ता             १६००                     
वडा न ७ तसन २४९ र २५० अप्सन र एतलसा र्वक वालवातलका सरुक्षा भत्ता         १६००           
वडा न १ तसन ६५ र ६६ र्पमतल राना  वालवातलका सरुक्षा भत्ता                १६००   
वडा न १ तसन १६५ र १६६ तसला कामी सामार्जक सरुक्षा भत्ता                ८०००                      
जम्मा                                                           २४४६००  

 संपरीक्षर्ाः र्स वषा फर्छ्यौट भएको वेरुजकुो र्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ  

तस.नं
. 

आ.व
. 

वेरुज ु
दफा नं 

वेरुजकुो संर्क्षप्त व्र्होरा फर्छ्यौट को आधार सम्परीक्ष
र् 

१ 75/
76 

21 ५० प्रतिशि मअुकर कट्टा नगरेको 

जनक कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लार्सा 
रु.6903 र रु.18983 

जेतनसा तनमाार् सेवा एण्ड सप्लार्सा 
रु.55238 र रु.54186 

गोपाल तनमाार् सेवा रु. 
283779 गरी जम्मा 
रु.419089 को कर समार्ोजन 
पेश गनुा पने 

रु.419089 को 
आन्िरीक राजस्व 
कार्ाालर्मा कर समार्ोजन 
गरेको प्रमार् पेश भएको 

41908
9 
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2 75/
76 

22 गोपाल तनमाार् सेवाको बेररिको 
कर र्वजक पेश गरेकोले म.ुअ.कर 
रु.567558 को कर समार्ोजन 
गरेको प्रमार् पेश हनुपुने 

रु.567558 को 
आन्िरीक राजस्व 
कार्ाालर्मा कर समार्ोजन 
गरेको प्रमार् पेश गरेको 

56755
8 

3 27/
76 

25 र्वतभन्न अतग्रम कर दार्खला गनुा 
पने रु.92030 

 जम्मा रु.92030 बेरुज ु
दार्खला भएको भौचर पेश 
गरेको 

92030 

4  32 वडा सर्चव र्वरेन्द्र डागीको पेर्श्क 
वार्क असलु गनुा पने रु. 
58425 

रु. 58425 बेरुज ु
दार्खला गरेको बैंक भौचर 
पेश गरेको 

58425 

5  35 करार कमाचारी ई. हररबहादरु 
रानालाई महंतग भत्ता भकु्तानी 
गरेको असलु गनुा पने रु.35660 

रु. 35660 बेरुज ु
दार्खला गरेको बैंक भौचर 
पेश गरेको 

35660 

6  37 अध्र्क्ष ददलमार्ा मगरको बैदेर्शक 
भ्रमर् खचा असलु गनुा पने 
रु.84561 

रु. 84561 बेरुज ु
दार्खला गरेको बैंक भौचर 
पेश गरेको 

84561 

7  42 आर्कर वापि कदट्ट नगरेको रकम 
असलु गनुा पने रु.13500 

रु. 13500 बेरुज ु
दार्खला गरेको बैंक भौचर 
पेश गरेको 

13500 

8  53 पेश्की फर्छ्यौट गदाा नपगु रकम 
असलु गनुा पने रु.13000 

रु. 13000 बेरुज ु
दार्खला गरेको बैंक भौचर 
पेश गरेको 

13000 

9  58 र्वल भरपाई बेगर खचा लेखेको 
रकम असलु गनुा पने 

वडा नं. ६ तडलाराम कठार्ि 
रु.8000, तनखीराम नेपाली 
रु.8000 जम्मा रु. 16००० 

रु. 16000 बेरुज ु
दार्खला गरेको बैंक भौचर 
पेश गरेको 

16000 

10  63 भगविी कन्स्ट्रक्सन प्राली को 
पेर्श्क फर्छ्यौट गनुा पने रु. 
260000 

रु.260000 को र्वल 
भरपाई पेश गरी पेश्की 
फर्छ्यौट गरेको  

26000
0 

जम्मा  15598
23  

 

 

 

 



 

 46 

अनसुचुी-१ 

कुमाख गाउँपातलकाको संर्चिकोष र्ववरर् 

2076/77 

कर्ााली प्रदेश                                                                                                                                                                                                                             (रु.हजारमा) 

 र्जल्ला 

स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 

मौज्दाि 
बाँकी गिवषाको 

र्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाँट 
रकम 

आन्िररक 

आर् 

अन्र् 

आर् 
जम्मा आर् चाल ुखचा 

पंूजीगि 

खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

सल्र्ान कुमाख  गाउँपातलका 
835372 64702 7.75 27014 303614 64092 3459 62691 433856 199167 122865 79484 401516 59354 

 

 

अनसुचुी-२ 

 

कुमाख गाउँपातलकाको बेरुज ुबतगाकरर्( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी िथा अन्र् कारोबार) 
-?=xhf/df 

र्जल्ला स्थानीर् िह प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु 

गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 
सैर्द्ार्न्ि

क 

लग
िी 

सैर्द्ा
र्न्ि
क 

लग
िी 

सैर्द्ार्न्ि
क 

लगिी अतनर्तमि  
भएको 

प्रमार् 

कागजाि 
पेश नभएको 

राजश्व 

लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभना ं
नतलए
को 

जम्मा कमाचारी अ
न्र् 

जम्मा 

सल्र्ान कुमाख गाउँपातलका 
68 64 79084 0 1 14382 68 63 64702 16123 25841 22463 0 0 48304 275 0 275 

 

अनसुचुी-३ 

कुमाख गाउँपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुज ुर्स्थति 

-?=xhf/df_ 

 र्जल्ला 

स्थानीर् िह 

गि बषा 
सम्मको वाँकी 

वरेुज ु

समार्ोजन 

सं प को 
लातग अनरुोध 
भइ आएको 

रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गि वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

र्स वषा 
सम्मको वाकँी 

वरेुज ु

र्स वषा  
सम्मको 

वाँकी वरेुज ु
मध्रे् पेश्की 

सल्र्ान कुमाख गाउँपातलका 
19805 0 4892 1560 3332 0 18245 64702 82947 2942 

 

 


