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लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन 

कार्ाालर् र स्थान:- गोसाईकुञ्ड गााँउपातलका 
गााँउ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, 

सरमथली¸रसवुा . 
आतथाक वर्ा:- 207७/7८ 

पदातिकारी 
अवति वेरुजू पेश्की बााँकी 

देखी सभम 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अतिकृि श्री देवीलाल सापकोटा  207६/4/1 207७/3/3० १७४८१५२८।८१ 18,10,000/- 

लेखा प्रमखु श्री दिेुन्द्र चाम्भलङ 207६/4/1 207७/3/3०   
 

 पररचर्:– स्थानीर् नेितृ्वको ववकास गदै स्थानीर् शासन पद्धतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा वविावर्की, 
कार्ाकारीणी र न्द्र्ावर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स गोसाईकुण्ड गााँउ 
कार्ापातलकाको स्थापना िएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अम्स्ित्व र 
समन्द्वर्लाई प्रवद्र्िन गनुा र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहिातगिा, उत्तरदावर्त्व, पारदम्शािा सतुनम्िि गरी 
नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुा र्स पातलकाको उदे्दश्र् रहेको छ । र्स गाउाँपातलका अन्द्िगाि ६ वडा, 
२८ सिा सदस्र्, ९७८।७७ वगा वकलोतमटर क्षेत्रफल िथा ७ हजार १४३ जनसंख्र्ा रहेको छ । 

 

 संवैिातनक र कानूनी व्र्वस्था:- नेपालको संवविानको िारा २१४ बमोम्जम स्थानीर् िहको कार्ाकाररणी अतिकार 
संवविान र संघीर् कानूनको अतिनमा रही नगरपातलकामा तनवहि हनुे र िारा २२१ मा व्र्वस्थापकीर् अतिकार गाउाँ 
सिामा रहने व्र्वस्था छ । स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् िहको शासन व्र्वस्थाको सामान्द्र् 
तनदेशन, तनर्न्द्त्रण र सञ्चालन गने अतििारा पातलकाको हनुे उल्लेख छ ।सोही अतिकार बमोम्जम गााँउपातलकाले कार्ा 
गदै आएको छ । 

 

 आतथाक कारोवारको म्स्थिी:- स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोम्जम र्स गााँउपातलकाले 
प्राप्त गरेको आर्, अनदुान िथा सहार्िा समेि स्थानीर् सरकारले पेश गरेको आतथाक वर्ा 207७/7८ को एकीकृि 
आर्-व्र्र् वहसावको संम्क्षप्त अवस्था देहार् बमोम्जम रहेको  छ:- 
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आ.व. २०७७/०७८ को एकीकृत आर्थिक वववरण 

 

 आय तर्ि      व्यय तर्ि  

वि.नं

. वववरण रकम जम्मा रकम 

वि.नं

. वववरण रकम  जम्मा रकम  

१ गत वर्िको वजम्मेवारी   ९१५९८८५५.३९ १ चालु तर्ि    
१४२९५२५५४.०

० 

  (क) नगद       (क) िंघ िमानीकरण  १२२८६५०.००   

  (ख) बैंक * ८८७२६८५६.८४     (ख) प्रदेश िमानीकरण ०.००   

  (ग) धरौटी २५१२५१९.००     (ग) िंघ शिति ९१०८६१८४.००   

  (घ) प्रकोप व्यवस्थापन कोर् ३५९४७९.५५     (घ) प्रदेश शिति  ३००००७९.००   

  (ङ) ववववध खचि कोर्       (ङ) िंघ राजश्व  २२४७७८९२.००   

          (च) प्रदेश राजश्व ११८५७८०.००   

२ (क) आन्तररक राजश्व १०३९५९८२.९५ ८४०७३७००.३८   (ङ) आन्तररक राजश्व २३९७३९६९.००   

  (ख) िंघीय राजश्व बााँडर्ााँड ६१२००४६९.५३   २ प ाँजीगत तर्ि      

  (ग) प्रदेश राजश्व बााँडर्ााँड १२४७७२४७.९०     (क) िंघ िमानीकरण  ५८७८३६९०.०७ 

१५०५३८१५७.०

० 

  (घ) बााँडर्ााँडबाट प्राप्त वन रोयल्टी       (ख) प्रदेश िमानीकरण ७७२१३८५.००   

  (ङ) बााँडर्ााँडबाट प्राप्त ववद्युत रोयल्टी       (ग) िंघ शिति १८७२४१८.००   

३  िंघीय िरकारबाट प्राप्त हस्तान्तरण अनुदान   
२०८८०००८०.०

०   (घ) प्रदेश शिति  ७७८२४००.००   

  (क) ववत्तीय िमानीकरण अनुदान ७९९०००००.००     (ङ) िंघ राजश्व  १५८९०४६९.९३   

  (ख) शिति अनुदान 
१२८९०००८०.०

०     (च) प्रदेश राजश्व ३१२९३३३.००   

  (ग) िमप रक अनुदान       (ङ) आन्तररक राजश्व ५१८०७१२४.००   

  (घ) ववशेर् अनुदान       (च) प्रदेश िमप रक ०.००   

          (छ) प्रदेश ववशेर् अनुदान ३५५१३३७.००   

४ प्रदेश िरकारबाट प्राप्त हस्तान्तरण अनुदान   ३४६५४०००.०० ३ ववत्तीय व्यवस्थापन भुक्तानी     

  (क) ववत्तीय िमानीकरण अनुदान ९९६२०००.००     (क) ऋण भुक्तानी     
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  (ख) शिति अनुदान १४६९२०००.००     (ख) िााँवा भुक्तानी     

  (ग) िमप रक अनुदान ५००००००.००     (ग) व्याज भकु्तानी     

  (घ) ववशेर् अनुदान ५००००००.००     (घ) अन्य भुक्तानी     

५ अन्तरस्थानीय तहबाट प्राप्त      ४ लगानी     

६ ववत्तीय व्यवस्थापन प्रावप्त       (क) ऋण लगानी     

  (क) ऋण प्रावप्त       (ख) शेयर लगानी     

  (ख) िााँवा प्रावप्त       (ग) अन्य लगानी     

  (ग) ब्याज प्रावप्त     ५ अन्तर िरकारी स्थानीय तह     

  (घ) अन्य प्रावप्त     ६ ववर्यगत वनकायबाट प्राप्त   २२५४८०००.०० 

७ वववभन् न कोर् तर्ि को आय   ३७३३०१०.२५   (क) िामावजक िुरक्षा तथा िंरक्षण २२५४८०००.००   

  (क) प्रकोप व्यवस्थापन कोर् ३००००००.००   ७ अन्य वनकायबाट प्राप्त रकम   २१२८११८१.०० 

  (ख) ववववध खचि कोर् ७३३०१०.२५     (क) महामारी रोग वनयन्रण कायिक्रम (५४) ११३२७७१.००   

८ जनिहभावगता (नगद)       (क) महामारी रोग वनयन्रण कायिक्रम (५३) ९०९६०.००   

९ ववर्यगत वनकायबाट प्राप्त रकम   २२५४८०००.००   

(ख) स्थानीय प वािधार ववकाि िाझेदारी 

कायिक्रम ७९८६६००.००   

  (क) िामावजक िुरक्षा तथा िंरक्षण २२५४८०००.००     (ग) प्रदेश प वािधार ववकाि िाझेदारी कायिक्रम ११८३१७००.००   

          (घ) गररबिाँग ववशे्वश्वर कायिक्रम २३९१५०.००   

                

        ८ धरौटी फर्ताि ६८३८७६.०० ६८३८७६.०० 

                

१० धरौटी आय १९१३३५५.०० १९१३३५५.०० ९ कोर् खचि   १७८४९४८.०० 

११ अन्य वनकायबाट प्राप्त रकम   २५९२९६७९.००   (क) प्रकोप व्यवस्थापन कोर् १६४९९७१.००   

          (ख) ववववध खचि कोर् खाता १३४९७७.००   

  (क) महामारी रोग वनयन्रण कायिक्रम (५४) ११४००००.००   १० अनुदान तथा वनकािा फर्ताि      

  (ख) स्थानीय प वािधार ववकाि िाझेदारी कायिक्रम ८५०००००.००     (क) िंघ शिति  ३५९४१४७८.०० ५०४४४४८१.०० 

  (ग) प्रदेश प वािधार ववकाि िाझेदारी कायिक्रम १२५०००००.००     (ख) प्रदेश शिति ३९०९५२१.००   

  (घ) गररबिाँग ववशे्वश्वर कायिक्रम ५४६०००.००     (ग) प्रदेश िमप रक ५००००००.००   
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  (ङ) महामारी रोग वनयन्रण कायिक्रम (५३) २७४००००.००     (घ) िामावजक िुरक्षा तथा िंरक्षण ०.००   

  (च) प्रकोप व्यवस्थापन कोर्को लावग (प्रदेशबाट) ५०००००.००     (ङ) महामारी रोग वनयन्रण कायिक्रम (५४) ७२२९.००   

  

(च) प्रकोप व्यवस्थापन कोर्को चेक िारटएकोले पुन 

आम्दानी ३६७९.००     

(च) स्थानीय प वािधार ववकाि िाझेदारी 

कायिक्रम ५१३४००.००   

          (छ) प्रदेश प वािधार ववकाि िाझेदारी कायिक्रम ६६८३००.००   

          (ज) गररबिाँग ववशे्वश्वर कायिक्रम ३०६८५०.००   

          (झ) महामारी रोग वनयन्रण कायिक्रम (५३) २६४९०४०.००   

          (ञ) प्रदेश ववशेर् अनुदान १४४८६६३.००   

                

        ११ मौज्दात   ८३०१७४८३.०२ 

          (क) नगद  ०.००   

          (ख) बैंक मौज्दात (िव चत कोर्मा अल्या) ७६४६४२६४.२२   

१२ लगानीको िााँवा फर्ताि       (ग) धरौटी खातामा मौज्दात ३७४१९९८.००   

१३ अन्य ववववध कायि       (घ) प्रकोप व्यवस्थापन कोर् २२१३१८७.५५   

          (ङ) ववववध खचि खाता ५९८०३३.२५   

  जम्मा  

४७३२५०६८०.०

२ 

४७३२५०६८०.०

२     
४७३२५०६८०.०

२ 

४७३२५०६८०.०

२ 
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कार्ाालर्को नाम M गोसाईकुण्ड गााँउ कार्ापातलका रसवुा  आ.व. २०७७।७८ 
दफा िौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ववकास गदै स्थानीर् शासन पद्धतिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा 
वविावर्की, कार्ाकारीणी र न्द्र्ावर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने 
उद्देश्र्ले र्स गोसाईकुण्ड गााँउ कार्ापातलकाको स्थापना िएको हो । स्थानीर् सरकारले 
संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अम्स्ित्व र समन्द्वर्लाई प्रवद्र्िन गनुा र स्थानीर् 
सरकारका काममा जनसहिातगिा, उत्तरदावर्त्व, पारदम्शािा सतुनम्िि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् 
सेवा प्रदान गनुा र्स पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स गाउाँपातलका अन्द्िगाि ६ वडा, २८ 
सिा सदस्र्, ९७८।७७ वगा वकलोतमटर क्षेत्रफल िथा ७ हजार १४३ जनसंख्र्ा रहेको छ । 

 

 लेखापरीक्षणको क्रममा रु असलुी कृवर् शाखाबाट वविरीि कार्ाक्रमको कृर्क सहिागी 
अंश अनदुान रकम सम्ञ्चि कोर्मा रु २६५००।०० तमिी २०७८।०६।१० मा 
दाम्खला िई असलु  िएको छ । 
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-    

       
8,500,000.00  

!$))) cGo /fh:j   
       
4,210,000.00  

          
6,001,521.06  

                 
-    

        
6,001,521.06  

         
16,801,664.63  

                  
-    

       
16,801,664.63  

v_ cGo k|flKt   
        
4,515,876.10  

          
6,147,685.55  

                 
-    

        
6,147,685.55  

       
58,959,459.00  

                  
-    

     
58,959,459.00  

ljt/0f ug{ aFfsL /fh:j   
                      
-                            -    

                 
-                          -                            -    

                  
-                          -    

sf]ifx?   
        
5,415,876.10  

         
3,998,120.55  

                 
-    

       
3,998,120.55  

          
3,883,133.00  

                  
-    

        
3,883,133.00  

w/f}6L   
                      
-    

         
2,149,565.00  

                 
-    

       
2,149,565.00  

          
2,935,639.00  

                  
-    

        
2,935,639.00  

;+3Lo, k|b]z ;/sf/ jf cGo 

sfo{qmd   
                      
-                            -    

                 
-                          -    

       
52,140,687.00  

                  
-    

      
52,140,687.00  

e'QmfgL -u+3_   

   
415,542,842.9
4  

      
295,959,520.00  

                 
-    

   
295,959,520.0
0  

       
228,770,332.31  

                  
-    

     
228,770,332.3
1  

u_ e'QmfgL -;+lrt sf]ifaf6_   

     

411,026,966.8
4  

      
294,106,364.00  

                 
-    

    

294,106,364.0
0  

       
172,310,991.86  

                  
-    

     

172,310,991.8
6  

,@!))) kfl/>lds÷;'ljwf 

1
8 

      
88,347,177.00  

        
66,874,737.00  

                 
-    

      
66,874,737.00  

        
59,572,314.00  

                  
-    

      
59,572,314.00  

,@@))) dfn;fdfg tyf 

;]jfsf] pkef]u  

1
8 

      
81,750,541.14  

       
44,689,515.00  

                 
-    

     
44,689,515.00  

        
22,492,919.19  

                  
-    

      
22,492,919.19  

,@%))) ;xfotf 

1
8 

       
6,734,000.00  

         
6,072,250.00  

                 
-    

       
6,072,250.00  

         
8,275,555.00  

                  
-    

        
8,275,555.00  

,@^))) cg'bfg 

1
8 

     
20,823,000.00  

       
18,899,791.00  

                 
-    

     
18,899,791.00                          -    

                  
-                          -    

,@&))) ;fdflhs ;'/Iff 1                                                                             
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8 5,358,000.00  5,183,761.00  -    5,183,761.00  5,043,600.00  -    5,043,600.00  

,@*))) cGo vr{ 

1
8 

       
1,500,000.00  

          
1,232,500.00  

                 
-    

       
1,232,500.00  

            
706,250.00  

                  
-    

          
706,250.00  

#!))) u}/ ljQLo 

;DkQL÷k"FhLut vr{ 

1
8 

    
206,514,248.7
0  

       
151,153,810.00  

                 
-    

     
151,153,810.0
0  

         
76,220,353.67  

                  
-    

       
76,220,353.67  

3_ cGo e"QmfgL   
        
4,515,876.10  

          
1,853,156.00  

                 
-    

        
1,853,156.00  

       
228,770,332.31  

                  
-    

     
228,770,332.3
1  

sf]ifx?   
        
4,515,876.10  

         
1,784,933.00  

                 
-    

       
1,784,933.00  

          
3,523,653.45  

                  
-    

         
3,523,653.45  

w/f}6L   
                      
-    

            
683,876.00  

                 
-    

          
683,876.00  

           
795,000.00  

                  
-    

          
795,000.00  

;+3Lo, k|b]z ;/sf/ jf cGo 

sfo{qmd   
                      
-                            -    

                 
-                          -    

       
52,140,687.00  

                  
-    

      
52,140,687.00  

s§f /sd e'QmfgL ÷bflvnf 

afFsL    
                      
-    

            
(615,653.00) 

                 
-    

          
(615,653.00)                         -    

                  
-                          -    

ª_ of] aif{sf] art -Go"g_    

    
(88,726,856.8
4) 

         
(8,583,716.07) 

                 
-    

      
(8,583,716.07) 

        
73,979,765.02  

                  
-    

       
73,979,765.02  

r_ ut aif{sf] lhDd]jf/L /sd 

-c=Nof+_     
        
91,003,165.84  

                 
-    

      
91,003,165.84  

         
23,931,299.36  

                  
-    

       
23,931,299.36  

aiff{Gtsf] afsL /sd -ª+r_   

    
(88,726,856.8
4) 

       
82,419,449.77  

                 
-    

    
82,419,449.77  

        
97,911,064.38  

                  
-    

      
97,911,064.38  

a}+s tyf gub afFsL 

2
4   

       
82,419,449.77  

                 
-    

    
82,419,449.77  

        
92,693,274.38  

                  
-    

      
92,693,274.38   

1.  ववत्तीर् वववरण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल 
सरकारले तनिाारण गरे बमोम्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचा शीर्ाक सभबन्द्िी 
व्र्वस्था अवलभबन गनुापने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि िए 
बमोम्जमको ढााँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ मा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि िएको NEPSAS based ढााँचामा लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन गनुापदाछ 
। गााँउपातलकाले उपलव्ि गराएको ववत्तीर् वववरण सभबन्द्िमा तनभनानसुार देम्खएको छः  
 स्थानीर् िहले संम्चि कोर्मा गि ववगिको बााँकी र्स वर्ा प्राप्त रकम स्पट द देम्खने गरी 

खािा राखेको छैन। 

 मन्द्त्रालर्गि वजेट सचुना प्रणालीमा र  प्रदेश मन्द्त्रालर्गि वजेट सचुना प्रणालीमा पहुाँच 
नददएको कारण वउम्शन अनसुारको आतथाक वववरण िर्ार निएको 

 सतु्रको बउम्शन र मन्द्त्रालर्गि वजेट सचुना प्रणालीमा र  प्रदेश मन्द्त्रालर्गि वजेट सचुना 
प्रणाली को बउम्शन ववच एकरुपिा नदेम्खएकोकारण िहगि सरकार अनसुारको वजेट खचा 
तिडान गना नसवकएको । 

 

  त्र्सैले िोकेबमोम्जमका ववत्तीर् वववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतिक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िववक म्स्थति देम्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  आन्द्िररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोम्जम 
आन्द्िररक तनर्न्द्त्रण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सभवन्द्िमा 
देम्खएका अन्द्र् व्र्होराहरु िपम्शल वमोम्जम रहेका छन ।  
 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेत्रतित्रको 

आिारििु िथर्ांक संकलन, अतिलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन ।  
 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले 

आफ्नो अतिकारक्षेत्रतित्रका ववर्र्मा स्थानीर्स्िरको ववकासका लातग आवतिक, वावर्ाक, 

रणनीतिगि ववर्र् क्षेत्रगि मध्र्कालीन िथा दीघाकालीन ववकास र्ोजना िर्ार गरी 
कार्ाान्द्वर्नमा ल्र्ाउनपुनेमा मध्र्कालीन खचा सम्रचना निएको पाईएन । 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोम्जम आतथाक वर्ा शरुु हनुिुन्द्दा 
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पन्द्र ददन अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेत्रतित्रको तनमााण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, िाडा िथा 
अन्द्र् महशलुको स्थानीर् न्द्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो 
अतिकारक्षेत्र तित्रका ववर्र्मा ऐन िथा सोको अतिनमा रही तनर्म तनदेम्शका, कार्ाववति र 
मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले हालसभम १० ऐन, ४ तनर्मावली, २० कार्ाववति ४ 
तनदेम्शका १ आचरसंवहिा  १ ददग्दशान र मापदण्द २ समेि ४१ काननु एवं कार्ाववति 
तनमााण गरी कार्ाान्द्र्नमा ल्र्ाएको छ । 

 अन्द्िर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोम्जम मध्र्कालीन खचा 
संरचना िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो बमोम्जम मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

 गोसाईकुण्ड गााँउपातलका रसवुाको सावाजतनक खररद तनर्मावली, 20७६ को तनर्म 8 मा 
खररदको गरुुर्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 गोसाईकुण्ड गााँउपातलका रसवुाको सावाजतनक खररद तनर्मावली, 20७६ को तनर्म १०७ 
को उपतनर्म १३ अनसुार र्स वर्ा कार्ासभपन्न िएका आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु 
उपिोक्ता सतमतिलाई हस्िान्द्िरण गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

 मलु्र् अतिववृद्ध कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सभझौिा र कर 
िकु्तानीको जानाकारी सभवम्न्द्िि आन्द्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक वर्ाको 
अन्द्िमा मात्र ददएको िथा इ टीतडएस गरेको पाइएन। 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमोम्जम कमाचारीहरुको कार्ा वववरण वनाई 
शाखा प्रमखुलाई ददएको िर अन्द्र् कमाचारीमा लागू गरेको पाईएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोम्जम िलवव प्रतिवेदन पाररि गराएर मात्र 
िलव ित्ता िकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्ािरीमा 
रु.७८९९९७१।०० खचा लेखेको पाईर्ो । 

 पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वर्ा 
संचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्द्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वावर्ाक कार्ाक्रम 
अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

 राजस्व संकलन सभबन्द्िमा सचुना प्रतबतिको प्रर्ोग गरी  केही कारोबार बैवकङ्ग प्रणाली 
माफा ि गने गरेको देम्खएन । 

 स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्ाान्द्वर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सभिाब्र् 
आर्ोजनाको बैंक खडा गरेको देम्खएन । 

 ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाान्द्वर्न गने सन्द्दिामा लक्ष्र्लाई 
आन्द्िररकीकरण गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोवक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ा िएको देम्खएन । 
नीिीमा रहेको कार्ाक्रममा नरहेको 

 म्जन्द्सी तनरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख िए अनसुार ववतिन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा 
पनेमा गरेको पाईएन ।  

 कुनै रकमको िकु्तानी ददाँदा ररि पगुेको वा नपगुेको जााँच गरी रतसद ववल िपााइहरुमा 
तसलतसलेवार नभवर राम्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले िकु्तानी िएको जनाउने 
छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमाम्णि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 ठेक्काहरुको ववस्ििृ वववरण देम्खने गरी ठेक्का अतिलेख खािा र कम्न्द्टन्द्जेन्द्सी खािा राखेको 
पाईएन। 
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 स्थानीर् िहले तनमााण व्र्वसार्ी िथा उपिोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमााण 
कार्ामा प्रर्ोग हनुे सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

 वािावरणको संरक्षणको एवककृि ददघाकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण 
िैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राख्दै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पवहचान एबं कार्ार्ोजना 
िर्ार गरेको पाईएन ।  
    िसथा पातलकाले आन्द्िररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोम्जम प्रिावकारी र 
ववश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफा  ध्र्ान ददनपुने देम्खन्द्छ ।  

  र्ोजना िजुामा, बजेट िथा कार्ाक्रम   
3.  चौमातसक पूाँजीगि खचा - आतथाक कार्ाववति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोम्जम 

स्वीकृि िएको कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोम्जम चौमातसक प्रगति वववरण वनाई पेश गनुापने र 
चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा कर्ाक्रम बमोम्जम कार्ासभपादन सभपन्न गरी कर्ाक्रम कार्ाान्द्वर्न 
गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उपलव्ि गराएको वववरण अनसुार चौमातसक पमु्जगि खचाको 
म्स्थति देहार् बमोम्जम छ । वर्ाान्द्िमा हिारमा काम गराउाँदा कामको गणुस्िरमा असर पने 
देम्खएकोले तनर्ममा िएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्द्त्रण गनुापदाछ 
।श्रोिगि र चौमातसक प्रतिवेदन ववच तिडान हनु नसकेको देम्खन्द्छ ।  

 

 
तस.नं. 

पूाँजीगि खचा 
शीर्ाक 

कुल खचा 
चौमातसक खचा (रु.हजारमा) आर्ाढ 

मवहनाको मात्र 
खचा 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेसोचौमातसक 

१ 

८०३२८५०३००१ १३७९४७६५५ २९०४३२२५ ९९६३९७१ ९८९४०४५९ ७७१५१७८७ 

२ ८०३२८५०३५०१ १८७२४१८ ० ६२८७०० १२४३७१८ १२४३७१८ 

३ ८०३२८५०३५०२ ११३३३७३७ ० ० ११३३३७३७ ११३३३७३७ 

 जभमा  १५११५३८१० २९०४३२२५ १०५९२६७१ १११५१७९१४ ८९७२९२४२ 

 खचा प्रतिशि      

 

4.  क्षते्रगि बजेट र खचा - स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ववकासका क्षेत्रगि 
रुपमा समानपुातिक बजेट ववतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्द्छ । र्स पातलकाको २०७७।७८ 
को क्षेत्रगि बजेट र खचाको म्स्थति देहार्अनसुार रहेको देम्खन्द्छ । 

 

 मखु्र् क्षते्र वावर्ाक वजेट रु हजारमा खचा रकम रु हजारमा कुल खचा मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथाक ववकास २९१३९ ९८५० ३३।७९ 

सामाम्जक के्षत्र  १२३२०६ १५२४७७ ७८।९२ 

पूवाािार ववकास के्षत्र ११४९१७ ७६४३८ ६६।५२ 

वािावरण िथा ववपद् 
व्र्वस्थापन 

६२०० ५५९६ ९०।२६ 

संस्थागि ववकास र सेवा 
प्रवाह 

० ० ० 

 सशुासन िथा ० ० ० 
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अन्द्िरसभबम्न्द्िि 

कार्ा सञ्चालन िथा प्रशासतनक 
खचा 

६७५६३ ४९७४४ ७३।६३ 

जभमा ४११०२६ २९४१०६ 
 

 
 उम्ल्लम्खि वववरण ववश्लरे्णबाट तनभनानसुार देम्खएको छ:  

4.1.  ददगो ववकासलाई नै सभबोिन गरेर वजेट िथा कार्ाक्रम बनाएको पाईएन ।   
4.2.  बािवरण िथा ववपद व्र्वस्थापन र संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह क्षेत्रमा वजेट ववतनर्ोजन 

गरेको पाईएन ।  
 

4.3.  आतथाक व्र्वस्थापन सभबम्न्द्ि नीति, सहकारी िथा गररवी तनवारण सभबम्न्द्ि नीति लैतगक समानिा 
िथा सामम्जक समावेम्शकरण सभबम्न्द्ि नीति,र्वुा िथा खेलकुद नीति, वनबािवरण िथा ववपद 
व्र्स्थापन नीति, संस्थागि सशुासन, पर्ाटन ववकास, सामाम्जक ववकास सभबम्न्द्ि नीति, स्वास्थर् 
नीति, खानेपानी िथा सरसफाई नीति सचुना प्रवविी नीति,  तसंचाई नीति , िवन िथा शहरी 
ववकास नीति, संचार नीति, संस्कृति प्रबद्र्िन नीति  र पूवाािार सभबम्न्द्ि नीति अम्ख्िर्ार गने 
उल्लेख गरेपतन अतिकांश ववर्र्लाई समेटेर वजेट िथा कार्ाक्रम खचा गरेको पाईएन ।  

 

4.4.  उत्पादनमलुक एवं रोजगारी प्रदान गने क्षेत्रमा वजेट व्र्वस्थाअनसुार खचा गरेको पाईएन ।   
5.  खचा तबश्लरे्ण – पातलकाले र्सबर्ा कुल आम्न्द्िरक आर्बाट अल्र्ा  रु ८८७२६८५६।८४ रु  

आन्द्िररक आर् िफा  रु १०३९५९८२।९५ गरी  जभमा रु ९९१२२८३९।७९  राजस्व 
बााँडफााँडबाट  रु ७३६७७७१७।४३ र अनदुानबाट रु-२४३४५४०८०।समेि रु 

४१६२५४६३७।२२ आभदानी िएकोमा चाल ुिफा  रु १४२९५२५५४।०० र पूाँम्जगि िफा  
रु १५११५३८१० समेि रु २९४१०६३६४ खचा िएको छ । कुल आर्मा आन्द्िररक 
आर्को वहस्सा २।४९ प्रतिशि रहेको छ  । र्सबर्ा पदातिकारी सतबिामा रु 
७०१५७००।०० खचा िएको छ जनु आन्द्िररक आर्को ६७।४८ प्रतिशि रहेको छ । 
पातलकालाई प्राप्त िएको सबै अनदुान र राजस्व बााँडफााँडको रकमबाट ३४।३४ प्रतिशि चाल ु
र ३६।३१ प्रतिशिमात्र पूाँम्जगि तनमााणमा खचा िएको देम्खन्द्छ । र्सबाट पातलकाहरुले 
तबकास तनमााण प्रर्ोजनमा न्द्र्नु खचा गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बवढ खचा िएको देम्खन्द्छ । 
प्रशासतनक खचा तनर्न्द्त्रण गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बााँडफााँडको रकम अतिकरुपमा तबकास 
तनमााण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

6.  र्ोजना र कार्ाान्द्वर्न – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोम्जम स्थानीर् 
िहले र्ोजना बनाउाँदा सहिातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट गरी 
प्राथतमवककरण गनुापने व्र्वस्था छ । साथै र्ोजना बनाउाँदा मध्र्म िथा दीघाकालीन प्रकृतिका 
आर्ोजनाहरुको सूची समेि िर्ार गरी कार्ाान्द्वर्नमा ल्र्ाउन ु पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
र्ोजना छनौट गदाा ऐनमा िएको व्र्वस्था अनरुुप दीघाकालीन प्रकृतिका ठुला र्ोजना छनौट 
नगरी सानासाना र टुके्र र्ोजनामा ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ । साना िथा टुके्र 
र्ोजनामा वजेट ववतनर्ोजन गदाा ददघाकालीन उपलव्िी नहुाँने हुाँदा र्स्िा कार्ामा तनर्न्द्त्रण गरी 
ठुला र्ोजना छनौटलाई प्राथतमकिामा राम्खनपुदाछ ।र्स वर्ा उपिोक्ता सतमतिमाफा ि िएका 
कामका र्ोजनाहरु देहार्अनसुार छन:्  
क्र. सं. वििरण योजना संख्या रकम रु हजारमा 
१ रु १ लाख िन्द्दा कमको र्ोजना ३ १५० 

२ रु एक लाख एक देम्ख पााँच लाख सभमका र्ोजना १२१ ४१४०५ 

३ रु ५ लाख देम्ख १० लाख सभमका र्ोजना ५६ ४७७९७ 
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४ दश लाख एक देम्ख ५० लाख सभमका र्ोजना ३५ ८७०४२ 

५ ५० लाख िन्द्दा माथीका ३ ३०२७० 

   जभमा २१६ २०६६६४  
  संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  
7.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले 

आफ्नो अतिकार क्षेत्र र कार्ाबोझको ववश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सिेक्षणको 
आिारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्द्दी 
प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्द्दी सजृना गना नसवकने व्र्वस्था छ । र्स पातलकाको कुल 
स्वीकृि दरवन्द्दी ७४ जना मध्रे् २२ जना स्थार्ी पदपतुिा िई ५२ जना ररक्त रहेको देम्खन्द्छ 
। ररक्त दरबम्न्द्द मध्रे् दरवन्द्दी तित्रका कार्ाालर् िथा स्वास्थर् िफा  १९ जनाको रु. 
६४२५५३०। खचा लेखेको छ िने दरबन्द्दी बावहराको १ एक्सािेटर अपरेटर, २ हलकुा 
सवारी चालक र ९ कार्ाालर् सहर्ोगी  गरी जभमा १२ जनाको   रु. ३१०३७१०।  र १ 
तनजी सहर्ोगीको रु २५३८०० खचा लेखेको छ । 

    दरबन्द्दी बावहराको पदमा तनर्कु्त गदाा आन्द्िररक आर् िथा आवश्र्किालाई ध्र्ानमा राम्ख 
गनुापदाछ । 

 

 

8.  अतिररक्त ित्ताः कार्ा सञ्चालन तनदेम्शका, 2075 पररच्छेद सािको खचाको मापदण्ड सभवन्द्िी 
शीर्ाकको खाजा/खाना खचा र प्रोत्साहान  सभवन्द्िमा खाजा/ खाना खचाका सभवन्द्िमा 
सभवन्द्िीि मन्द्त्रालर्लवाट तनणार् िई आएपतछ प्रचलनमा रहेका स्वीकृि मापण्ड (नभसा) को 
आिारमा आवश्र्क र औम्चत्र् हेरी अथा मन्द्त्रालर्ले र्स्िो स्वीकृति ददन सक्ने ब्र्वस्था छ। 
जस्का लातग तनभन प्रवक्रर्ा परुा हनुे अवस्थामा मात्र खाजा/खाना उपलव्ि गराउने िन्ने व्र्वस्था 
छ । अतिररत्त समर्मा गररने काम र सो बाट प्राप्त हनुे नतिजा लेखा उत्तरदाही प्रमाम्णि 
गराइएको हनुपुने,तनर्तमि काम बाहेक ववशेर् कामको लातग दैतनक २ घन्द्टा िन्द्दा बढी 
अतिररत्त समर् काम गने कमाचारीलाई खाजा/खाना खचा बापि रु.300 ददने सवकने¸ 
सावाजतनक ववदाको ददन काम गरे बापि खाजा/खाना खचाको लातग रु ६०० ददन सवकने र 
र्स प्रर्ोजनका लातग ववद्यतुिर् हाम्जर अतनवार्ारुपमा लाग ुिएको हनुपुने उल्लेख छ । ववद्यिुीर् 
हाम्जरी ववना अतिरीक्त ित्ता वापि रु १७३४००।०० खचा िएको देम्खएकोले र्स्िो खचा 
लेख्दा कार्ासञ्चालन तनदाम्शकामा िएको ब्र्वस्थाको पणुा पररपालना गरी खचा गनुा पने देम्खन्द्छ 
। 

 

9.  आन्द्िररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् 
िहले आतथाक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्ादक्षिा र प्रिावकारीिाको आिारमा 
प्रत्रे्क चौमातसक समाप्त िएको एक मवहना तित्र आन्द्िररक लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख 
छ । र्स स्थानीर् िहले २०७७।७८ को सभपूणा आतथाक कारोबारको आन्द्िररक लेखापरीक्षण 
गराएको छैन । िसथा काननुमा िोवकए बमोम्जम आतथाक कारोबारको आन्द्िररक लेखापरीक्षण 
गराई आन्द्िररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीलाई प्रिावकारी बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

  पदातिकारी सवुविा  
 पदातिकारी सवुविा – स्थानीर् िहका पदातिकारी िथा सदस्र्को सवुविा सभवन्द्िी ऐन, २०७५ 

को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातिकारी सदस्र् र सिाको सदस्र्ले आपूm तनवााम्चि िई 
अनसूुची–२ बमोम्जम पद िथा गोपनीर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु 
गरेको तमतिबाट मातसक सवुविा बापि पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सभमानीि सवोच्च अदािलको 
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आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे बाट लागू हनु े गरी उक्त सवुविाहरु खारेज गरेको छ । 
जसअनसुार बागमिी प्रदेश सरकारले प्रथम संशोिन गरी २०७७ बैशाख ३ मा राजपत्रमा 
प्रकाशन गरेको उक्त पदातिकारी सवुविा सभबन्द्िी ऐनको अनूसूम्च १ मा उल्लेख िएको 
सूवविामात्र ददन तमल्ने देम्खन्द्छ । गााँउपातलकाले पदातिकारीको मातसक पाररश्रतमक सवुविामा 
रु.७०१५७००।०० खचा लेखेको देम्खन्द्छ । 

 बैठक ित्ता – बागमिी प्रदेश अन्द्िगाि गाउाँ िथा नगर सिाका सदस्र्हरुको सवुविा सभबन्द्िी 
ऐन, २०७५ (पवहलो संशोिन समेि) को दफा ३ अनसुार स्थानीर् िहका पदातिकारी र 
सदस्र्ले आफू तनवााम्चि िई पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई पदिार ग्रहण गरेको ददन देम्ख 
लागू हनुे गरी िोवकए बमोम्जम मातसक सवुविा उपलब्ि गराउन ेव्र्वस्था छ । बढी ददनको 
सिा, कार्ापातलका, वडा लगार्िको बैठक ित्ता वापि रु.३०५०००। िकु्तानी गरेको छ । 

 

10.  स्वकीर् सम्चव र सल्लाहकार – बागमिी प्रदेश अन्द्िगाि स्थानीर् िहका पदातिकारी िथा 
सदस्र्हरुको सवुविा सभबन्द्िी ऐन, २०७५(पवहलो संशोिन समेि) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् 
िहका प्रमखु िथा उप प्रमखुले स्वकीर् सम्चव।सल्लाहकार राख्न पाउने व्र्वस्था गरेको छैन ्। 
त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा िोकीएको िन्द्दा फरक 
पदमा कमाचारी पदपूिी गना नहनुे उल्लेख छ । िर गाउाँ।नगर प्रमखुको स्वकीर् सम्चवका 
रुपमा नास ु स्िर िलब ित्ता िकु्तानी हनुे गरी श्री कनेल घलेलाई तनर्कु्त गरी मातसक 
रु.२८२००।०० का दरले िकु्तानी गरेको रु. २५३८००। तनर्म सभमि देम्खएन । 

२५३८०० 

11.  घटी ब्र्होरेकोः संघीर् ससिा गररवी तनवारणका लातग लघउुद्यम ववकास कार्ाक्रम 
सञ्चालन तनदेम्शका २०७७ को दफा म नं ४१ (१)मा  प्रवविी हस्िान्द्िरण सभबम्न्द्ि 
प्रवक्रर्ाको अनरुुप कार्ा अगाडी बढाउनपुने ब्र्वस्था र   सोही दफाको उपदफा २ मा 
प्रवविी हस्िान्द्िरण गदाा उपलब्ि गराईन े प्रवविीको कुल लागिको कभिीमा २० 
प्रतिशि रकम स्वरं्ले ब्र्होनुा पने उल्लेख छ । र्स गााँउपातलकाले स्थानीर् 
नागररकलाई प्रवविी हस्िान्द्िरण कार्ाक्रम अन्द्िगाि ववतिन्न तसलाई मेम्शनरी औजार 
लगार्ि अन्द्र् प्रवविी सभबम्न्द्ि सामग्रीहरु रु.३८६९५४। को खररद गरेकोमा सोको 
२० प्रतिशिले हनु आउने रु.७७३९२.८० लािग्राहीले ब्र्होनुा पनेमा 
रु.२९९६४.०० मात्र व्र्होरेकोले घटी ब्र्होरेको रु. ४७४२८। असलु हनुपुदाछ । 

४७४२८। 

12.  वील िपााई पेश निएकोः १४।२०७८।१।१९प्रदेश सरकारबाट हस्िान्द्िररि 
कार्ाक्रम अन्द्िगाि  न्द्र्नुिम मापदण्ड सिुारको लातग ७ स्वास्थर् चौकीलाई  प्रति 
स्वास्थर् चौकी रु. ५००००। का दरले वजेट तनकासा उपलब्ि गराएकोमा सो को 
ववल िपाई पेश नगरेको रु. ३५००००।को ववल िपााइ पेश गनुा पदाछ अन्द्र्था 
असलु गनुापदाछ । 

३५००००।०० 

13.  भ्रमण खचाः ४९७।२०७८।३।१८ पर्ाटन प्रबद्र्िन  र फोहोर मैला ब्र्वस्थापन 
सभबम्न्द्ि  अवलोकन भ्रमणमा  बजेट रु ११००००० ववतनर्ोजन गरी  खचा 
८६०००० गरेकोछ। भ्रमण अवति २०७८।१।१० देम्ख २०७८।१।१९ गिे 
सभम गाडी िाडा रु.३२०००० र खाजा खाना होटल लज रु. ४८६०००। लगार्ि 
रु ८६०००० खचा गरी काठमाडौ, पोखरा र मसु्िाङ्ग भ्रमण गरेको देम्खन्द्छ । भ्रमण 
गदााको उपलब्िी एवं तसकाई िथा खचा ववच िलुना गरी तमिव्र्ी ढंगबाट खचा गनुा 
पदाछ ।भ्रमणबाट आजान गरेको तसकाईलाई पातलकाको काम कावााहीमा लाग ुगनुापदाछ   
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। 

 
14.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र 

५९ मा एकीकृि सभपम्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल 
ववरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीर्ाकमा आर् अनमुान र असलुी म्स्थति 
तनभनानसुार रहेको देम्खन्द्छ । 

 

   
 राजस्ि 

सकेंत 
आम्दानी शीर्षक अनमुान  

 आम्दानी 

२ ३ ४ ७ 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ५०,००० ० 

११३१४ भमुमकर/मालपोत १,००,००० १४,१७,४०७.०८ 

११३२१ घरिहाल कर ६,००,००० १४,७७,०५४.८१ 

१३४११ अन्य ससं्थागत आन्तररक अनदुान १५,००,००० १५,००,००० 

१४१५१ 

सरकारी सम्पत्तीको िहालबाट प्राप्त 
आय १५,००,००० २,६९,४०० 

१४१५९ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी २,००,००० ० 

१४२१३ अन्य बबक्रीबाट प्राप्त रकम ५०,००० ३४,४०० 

१४२२४ परीक्षा शलु्क २०,००० २०,१०० 

१४२२९ अन्य प्रशासननक सेिा शलु्क १,५०,००० ७९,००० 

१४२४२ नक्सापास दस्तरु ३,५०,००० २,८३,५६२.४३ 

१४२४३ मसफाररश दस्तरु १,५०,००० १,१२,४९१.३० 

१४२४४ व्यक्क्तगत घटना दताष दस्तरु १०,००० ९०० 

१४२४५ नाता प्रमाणणत दस्तरु १०,००० ५,८०० 

१४२४९ अन्य दस्तरु ८,७०,००० ५०,६०० 

१४२५३ व्यािसाय रक्जष्ट्रेशन दस्तरु २०,००० २,५१,०७७ 

१४५२९ अन्य राजस्ि ५,००,००० ४२,२८,०००.३३ 

१४६११ व्यिसाय कर  ३,८०,००० ६,६६,१९० 

  ६४६०००० १,०३,९५,९८२.९५  

 

 पातलका तित्र रहेका करदािाहरुको अतिलेख व्र्वम्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको 
अवस्थामा मात्र कर एवं शलु्क बझुी पररपाटी रहेकोले उम्ल्लम्खि असलुी र्थाथा मान्न सक्ने 
अवस्था देम्खएन ।िसथा आफ्नो क्षेत्रतित्र करदािाको अतिलेख अद्यावतिक गरी करको 
दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

 अन्द्र् राजश्व वापि संकलन िएको रु ४२,२८,०००.३३ राजश्व के वापि  कति प्राप्त िएको हो 
वववरणा प्राप्त निएकोले एवकन हनु सवकएन । र्स सभबन्द्िमा ववस्ििृ वववरण वनाई वहसाव 
स्पट द देम्खने गरी राख्न ुपदाछ । 

 

 राजश्व संकलन िएको िोली पल्ट सभममा रकम सम्ञ्चि कोर्मा दाम्खला गनुा पनेमा कार्ाालर्ले   
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राजश्व बैंक जभमा हप्तामा एक ददन गने गरेको देम्खन्द्छ । 
 सरकारी सभपत्तीको बहालबाट प्राप्त आर्को अनमुान १५०००००।०० लाख रहेकोमा रु  

२,६९,४००।०० मात्र आभदानी गरेको देम्खन्द्छ । एक्सािेटर लगबकु अद्यावतिक गरेको 
पाईएन । साथै नगदी रतसद पेश नगरेकोले आर् एवकन हनु सकेन । एक्सािेटरको 
आभदानी िन्द्दा कार्ासञ्चालन खचा बढी देम्खएकोले र्स िफा  कार्ाालर्ले ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 राजश्व प्रक्षेपण र्थाथा परक वनाउनपुदाछ । र्सको लातग राजश्व परामशा सतमिीले अध्र्र्न 
अनसुन्द्िान गरी गराई वक्रर्ाम्शलिा देखाउनपुदाछ ।  

 

 रतसद तनर्न्द्त्रण खािा अद्यावतिक गने िथा नगदी रतसद म्जभमेवारी िोक्ने र समर् मै कर 
दाम्खला गने ब्र्वस्था गनुापदाछ । 

 

   
  उपिोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  
15.  उपिोक्ता सतमति दिाा — सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपिोक्ता 

सतमतिबाट कार्ा गराउने व्र्वस्था छ । संस्था दिाा ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपतन 
संस्था वविानसवहि दिाा निएमा कानूनी मान्द्र्िा ददन तमल्ने देम्खदैन । पातलकाले र्ो बर्ा 
ववतिन्न १२७ उपिोक्ता सतमतिसाँग सभझौिा गरी कार्ा गराई रु.१७१३१२९५.०० िकु्तानी 
गरेकोमा र्सरी कार्ा गना गठन िएका उपिोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्थाअनसुार दिाा 
िएको पाइएन । त्र्स्िा सतमतिहरु स्थानीर् स्िरमा सञ्चातलि आर्ोजनाको तनमााण गना 
अस्थार्ी रुपमा गठन हनेु र कार्ा सभपन्न पिाि ्सतमति ववघटन हनेु हुाँदा तनमााण कार्ा 
सभपन्न िएका आर्ोजना सञ्चालन िथा ममाि सभिारमा िी सतमतिलाई म्जभमेवार बनाउन 
कदठनाइ हनेु र त्र्स्िा सतमतिहरुले आर्व्र्र्को लेखापरीक्षणसमेि नगराउने िएकोले 
स्थार्ी संर्न्द्त्रमाफा ि ्काम गने, गराउने गरी सिुार हनुपुदाछ ।  

 

16.  हेिी इम्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म 
उपतनर्म (९) मा उपिोक्ता सतमति वा लािग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनु े तनमााण कार्ामा 
डोजर, एक्सािेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेिी मेम्शनरी प्रर्ोग गना नतमल्न ेव्र्वस्था छ । सो 
तनर्मावलीको प्रतिबन्द्िात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदााको समर्मा हेिी मेम्शन 
प्रर्ोग गनुापने जवटल प्रकृतिको कार्ा िनी उल्लेख िएको रहेछ िने सभबम्न्द्िि प्राववतिकको 
तसफाररशमा सावाजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेम्शन प्रर्ोग गना सवकने उल्लेख छ 
। पातलका अन्द्िगाि सञ्चातलि अतिकांश सडक तनमााण िथा स्िरोन्नतिसाँग सभबम्न्द्िि र्ोजनाका 
उपिोक्ता सतमतिहरुले डोजर, एक्सािेटर लगार्िका हेिी मेम्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन 
तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोम्जम सभबम्न्द्िि प्राववतिकको तसफाररश गराई गाउाँ कार्ापातलकाको 
कार्ाालर्बाट सहमति तलएको पाइएन । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन : 
गोिौनं./तमति उपिोक्ता 

सतमतिको नाम 

कामको 
वववरण 

िकु्तानी 
रकम 

प्रर्ोग गरेको 
हेिी 

उपकरण 

हेिी 
उपकरणमा 
िएको खचा 

५३।२०७
७।६।१३ 

तलङ्मलङ् पेल्को 
कृवर् सडक 
स्तारोन्नती िडा 
नं ३ 

कृवर् सडक 
स्तारोन्नती 

१४४०००
० 

हनु्द्डाइ स्माटा 
वपएल 
कन्द्स्टक्सन 

४२५६५० 
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३६।२०७
७।५।३० 

 

नागंग कृवर् 
सडक तनमााण  

वडा नं 
६जभमा 

कृवर् 
सडक 
तनमााण   

९६०००० गाप ४१३१०० 

३०६।२०
७८।३।२
४ 

तिमली सडक 
ममाि िथा 

ग्र्ाववन तनमााण 
वडा नं ६ 

तिमली 
सडक 
ममाि 

११५२००
० 

हनु्द्डाइ स्माटा 
रसवुागढी 
कन्द्सटक्सन 

७७५१८० 

१३० ओवो सडक 
तनमााण िथा 
स्िरोन्निी ६ 

िनु्द्चे 

सडक 
तनमााण 
िथा 
स्िरोन्निी 

९६०००० गााँउपातलका 
डोजर 

२६९००० 

११४।२०
७७।१०।
६ 

म्चम्चतलङ 
डााँडादेम्ख शेपाा 
गााँउ सभम 
सडक तनमााण 
बडा नं ४ 

सडक 
तनमााण 

९५४२४० डोजर 
महजान 
कन्द्ट दक्सन 

५९१५५५ 

२२०।२०
७८।३।२ 

नाउर डााँडा 
हदैु चोगाङ 
सभम सडक 

सडक 
तनमााण 

२८८००० गााँउपातलका 
डोजर 

० 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 
17.  उपिोक्ता सतमतिलाई तसमािन्द्दा बढीको कार्ा – सावंजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 

९७(१) मा रु.१ करोडसभम लागि अनमुान िएको सोही आतथाक वर्ा तित्र सभपन्न गना सवकने 
तनमाणा कार्ा मात्र सभबम्न्द्िि उपिोक्ता सतमतिबाट गराउन सवकने िथा उक्त लागिमा मूल्र् 
अतिववृद्ध कर, ओिरहेड, कम्न्द्टन्द्जेन्द्सी र जनसहिातगिाको अंश समेिको रकम समावेश हनु े
व्र्वस्था छ । कार्ाक्रम कार्ाान्द्वर्न पमु्स्िका २०७७।७८ को ८.६ मा नमनुा ववद्यालर् 
सिुार गरुुर्ोजना अनरुुप िौतिक तनमााण अनदुानमा  ववद्यालर्ले िौतिक तनमााण कार्ाा गदाा  
सावाजातनक खररद ऐन िथा सावाजातनक खररद तनर्मावली र ववद्यालर् खररद ददग्दशान २०१७ 
तित्र रवह तनमााण कार्ा स्चालन गने उल्लेख छ ।  स्थातनर् िह र म्शक्षा ववकास िथा समन्द्वर् 
ईकाइले िौतिक तनमााण िथा शैम्क्षक ववकासको तनर्तमि अनगुमन गरी सो को प्रतिवेदन म्शक्षा 
िथा मानवश्रोि केन्द्रमा उपलब्ि गराउने ब्र्वस्था छ ।र्स पातलकाले कोतमन स्र्ावेबाङ्गफेल 
माध्र्तमक ववद्यालर् बडा नं ५ रसवुालाई ववद्यालर्को तनमााण कभपोनेन्द्टलाई टुक्रा गरी िीन 
फरक फरक लागि अनमुान िर्ार गरी जभमा  रु १५८४९२९७। लागि अनमुान िएको 
र्ोजनामा पातलकाले रु.१५०००००।०० बेहोर्र्ने गरी ववद्यालर्लाई  िकु्तान गरेको देम्खन्द्छ 
।उक्त कार्ा ववद्यालर्बाट सावाजातनक खररद ऐन िथा तनर्मावली एवं ददग्दशानको सीमा नाघी  
उपिोक्ता सतमतिबाट गराएको पाइर्ो । जसमा र्स वर्ा रु.१५०००००।०० खचा लेखेको छ 
।तनर्मको पालना गरी तनमााण कार्ा अम्घ बढाउनपुदाछ ।  
गोिौनं./तमति उपिोक्ता 

सतमतिको नाम 

कामको वववरण लागि 
अनमुान। 
कार्ासभपन्न 

िकु्तानी रकम 
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 स्कुल िवन 
तनमााण उपिोक्ता 
सतमिी 

बाउम्न्द्िवाल एण्ड 
गेट  

४६०१५८०।
१८ 

४३७५००० 

 स्कुल िवन 
तनमााण उपिोक्ता 
सतमिी 

क्र्ाम्न्द्टन ववम्ल्डङ्ग  
एण्ड वाटर ट्यांक 

४७४२६३२।
२० 

४४५०००० 

 स्कुल िवन 
तनमााण उपिोक्ता 
सतमिी 

होस्टेल ववम्ल्डङ्ग  ६५०४९८५।
३४ 

६१७५००० 

  जभमा १५८४९२९७ १५०००००० 

१६०।२०७
८।१।६ 

स्कुल िवन 
तनमााण उपिोक्ता 

सतमिी 

तनमााण 
 ७५००००० 

३१५ स्कुल िवन 
तनमााण उपिोक्ता 

सतमिी 

तनमााण  ७५००००० 

सावाजतनक खररद तनर्मावलीमा िएको व्र्वस्था ववपरीि हनुे गरी र्स्िा ठुला आर्ोजना 
तनमााणको कार्ा उपिोक्ता सतमतिबाट नगरी प्रतिस्पिाात्मक र तमिव्र्र्ी हनु े गरी बोलपत्रको 
माध्र्मबाट हनुपुदाछ । 

18.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था िई कार्ाान्द्वर्न हनुे आर्ोजनाको मात्र गरुुर्ोजना डीपीआर 
लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बर्ा स्वीकृि 
बावर्ाक कार्ाक्रम अनसुार देहार्बमोम्जमको कार्ा परामशादािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरको छ 
। 

 

 कार्ा वववरण परामशादािा स्वीकृि रकम 
रु हजारमा 

खचा 
रकम रु 
हजारमा 

अध्र्र्नबाट 
तनिाारण िएको 
आर्ोजनाको 

लागि रु हजारमा 
िनु्द्चे तमतन 
गोसाईकुञड तनमााण 

 रेखाङकन 
ववल्डसा प्रातल १९७५ १९७० 

५२३९७९ 

वडा नं ५ र ६ प्ले 
देम्ख छ्यादा ब्ले र 
नागङु कृवर् सडक 
ववस्ििृ पररर्ोजना 

तसग्मा 
ईम्न्द्जतनर्रीङ 
कन्द्सल्टेन्द्सी 
प्रातल १५०० १४८० 

९७२३४६ 

वडा नं ३ को 
कार्ाालर् िवनको 
ववस्ििृ पररर्ोजना 

लामटाङ 
ईम्न्द्जतनर्रीङ 
कन्द्सल्टेन्द्सी 
सोलसुन प्रातल  ५००४८८  

४०५१२ 

िनु्द्चे खानेपानी 
आर्ोजनाको ववस्ििृ 

तसतिल वका  
कन्द्सल्टेन्द्सी ७००० ६७८ 

२४९०६ 
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पररर्ोजना प्रातल 
वडा नं ५ र ६ को 
सामदुावर्क वप्रफ्र्ाक 
िवन र िन्द्चे वाल 
मम्न्द्दर खेल मैदानको 
ववस्ििृ प्रतिवेदन 

एलाईट 
ईम्न्द्जतनर्रीङ  
सोलसुन प्रातल 

९७५ ९७० 

१४२९० 

     
जभमा:     

 र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउाँदा लाग्ने खचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुनै आिार नतलई 
स्वीकृि बजेट बमोम्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देम्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाा 
गाऊाँ पातलकाको प्राववतिक जनशम्क्त प्रर्ोग नगनााको कारण स्पट द गदै आगामी ददनमा आगामी 
ददनमा गाऊाँ पातलकाको प्राववतिक जनशम्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ुपदाछ । साथै र्सरी अध्र्र्न 
प्रतिवेदन िर्ार िएका आर्ोजनाहरु कार्ाान्द्वर्नमा गएको समेि नदेम्खएकोले खचाको साथाकिा 
समेि देम्खएन । 

 

19.  सवारी सािन खररद – अथा मन्द्त्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्द्वर्न आतथाक 
व्र्वस्थापन िथा सभपिी हस्िान्द्िरण सभबन्द्िी तनदेम्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ 
अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ि गराइएको बजेट िथा स्रोि सािनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि 
प्रर्ोजनको लातग सवारी सािन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त 
वववरण अनसुार पातलकाले १ थान दईु पांगेर् सवारर सािन खररदमा रु.२८८९००।०० खचा 
गरेका छन ्। 

 

 म्शक्षािफा   
20.  म्शक्षक दरवन्द्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्द्िगाि रहेका सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा दरबन्द्दी 

अनसुार म्शक्षकको पदपूतिा िई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् िह 
अन्द्िगाि ववतिन्न िहका १५ सामदुावर्क ववद्यालर्हरुको म्शक्षक दरवन्द्दी र पदपूतिाको अवस्था 
एवं ववद्याथीको संख्र्ा तनभनानसुार रहेको देम्खन्द्छ । 

 

 आतथाक बर्ा २०७७/७८ को म्शक्षकको दरवन्द्दी र पदपिुीको वववरण 

तस 

नं. 
ववध्र्ालर्को 
नाम,ठेगाना 

म्शक्षक 
दरवन्द्दी 

स्थार्ी पदपिुी करार ववध्र्ाथी कैवफर्ि 

१ 

रसवुा मा. 
वव.िनु्द्चे 

१८ १३ ५ ४९१   

२ 

सरस्विी आ.वव 
ठाडे 

७ ४ २ ७३   

३ 

गाउाँ फका  
प्रा.वव.बोकेझु
ण्ड 

२ २  १ १८   

४ 

तिमली 
प्रा.वव.तिमली 

२ २  १ ८   

५ 

ज्ञान ज्र्ोिी 
प्रा.वव नागङु 

१ १  ० १३   
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६ 

तिमसेन आवव  
िाखुा 

८ ५ ३ ४१   

७ 

कोतमन 
श्र्ामेवाङफेल 
म.वव. 

१७ १३ ६ ४३७   

८ 

नेपाल राविर् 

आ.वव.ठुलोस्र्ा
फु्र 

४ ५ १ ९   

९ 

नेपाल राविर् 

प्रा.वव.मेन्द्दो 
२ २   ४५   

१
० 

नेपाल राविर् 
आ.वव.थमुन 

५ १ ४ १०७   

१
१ 

अरुणोदर् 
प्रा.वव.दाहालफे
दी 

१ २   १२   

१
२ 

नेपाल राविर् 
आ.वव.वटमरेु 

८ ६ २ ९०   

१
३ 

नेपाल राविर् 

प्रा.वव.खाम्भजङ 

२ ३   ११   

१
४ 

तलङतलङ 
प्रा.वव.तलङतलङ 

२ २   ६   

१
५ 

नेपाल राविर् 

प्रा.वव.लाङटाङ 

२ २   ११   

 
जभमा ८१ ६३ २५ १२०६  

 
 र्स सभबन्द्िमा तनभनानसुार देम्खएको छः  

20.1.  पन्द्र वटा सामदुावर्क ववद्यालर्मा १२०६ जना ववद्याथी अध्र्र्न अध्र्ापनको लातग ८१ जना 
म्शक्षक दरबन्द्दी रहेकोमा ६३ जना स्थार्ी र करार िथा राहि २५ समेि ८६ कार्ारि  
रह्को देम्खन्द्छ । जसमध्रे् ९ जना ववद्याथीका लातग ६ जना म्शक्षक कार्ारि रहेकोसमेि 
देम्खर्ो । म्शक्षा तनर्मावली २०५९ को अनसुचुी ३ अनसुार वहमाली म्जल्लाको हकमा 
४०:१ हनुपुनेमा सो अनसुार नरहेको देम्खदा म्शक्षक ववद्याथी अनपुाि तमलाई म्शक्षक 
दरवम्न्द्द तमलान गनुापदाछ । 

आतथाक बर्ा २०७७/७८ को म्शक्षकको दरवन्द्दी र पदपिुीको वववरण 
ववध्र्ालर्को 
नाम,ठेगाना 

म्शक्षक दरवन्द्दी पदपिुी करार ववध्र्ाथी 

तिमली 
प्रा.वव.तिमली 

२ २  १ ८ 

नेपाल राविर् 

आ.वव.ठुलोस्र्ाफु्र 

४ ५ १ ९ 
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तलङतलङ 
प्रा.वव.तलङतलङ 

२ २   ६ 

नेपाल राविर् 

प्रा.वव.खाम्भजङ 
२ ३   ११ 

नेपाल राविर् 

प्रा.वव.लाङटाङ 
२ २   ११ 

 

21.  और्िी खररद –र्स गााँउपातलकाले बोलपत्र खररद प्रवक्रर्ाबाट लागि अनमुान रु 
२७२२२३३।३५ रहेकोमा म्जएच मेतडहेल्थ कन्द्सना प्रा तल साँग सझौिा गरी  
रु.१४७७०९८।२० का और्ति खररद गरेको छ । र्स सभबन्द्िी देम्खएको व्र्होराहरु 
तनभनानसुार छनः 

 

21.1.  लागि अनमुान िन्द्दा कररव ४५।७३ प्रतिशि कममा खररद हनु सक्ने देम्खएकोले आगमी 
ददनमा दर ववश्लरे्णका दरमा पनुरावलोकन गरी लागि अनमुान सही र र्थाथाको नम्जक 
हनुपुदाछ । 

 

21.2.  खररद गरेका उक्त और्ति कुन और्ति कभपनीबाट उत्पादन िएको हो र सोको मूल्र् राविर् 
पत्रपतत्रकामा प्रकाशन समेि िएको नदेम्खएको । 

 

21.3.  आपूतिा हनुे और्ति डव्ल.ुएच.ओ. सवटफइड हनुपुने और्तिको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र भर्ाद 
समाप्त तमति उल्लेख गरी सभबम्न्द्िि ववर्र् ववज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त 
और्ति तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमाण समावेश निएको । 

 

21.4.  आपूतिा िएका और्िी एंवम सम्जाकल समान स्टोर दाम्खला हनुअुम्घ स्पेशीवफकेशन अनसुार 
िए/निएको नखलुाएको कारण और्तिको गणुस्िर र भर्ाद सभबन्द्िमा र्वकन गना सवकएन । 

 

21.5.  और्तिको खचा घटाउदा मागफारामको आिारमा घटाउन ुपने एकमटु द घटाउने गरेको ।  
 िसथा और्तिको खररद, आपूिी, दाम्खला िथा खचाको वववरण अद्यावतिक हनुे गरी 

अतिलेख राख्न,े िोकीएको गणुस्िर अनसुारकै और्ति प्राप्त िएको निएको एकीन गरी 
हस्िान्द्िरण िथा खररद गररएको और्तिको वववरण खलु्ने गरी अतिलेख राख्न े िथा आतथाक 
वर्ाको अन्द्त्र्मा बांकी रहेको और्तिहरु म्जभमेवारी म्जन्द्सी अतिलेख व्र्वम्स्थि गनेिफा  ध्र्ान 
ददनपुदाछ । 

 

 सामाम्जक सरुक्षािफा   
22.  बैंक बााँकी वफिाा सामाम्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ाववति, २०७५ ले लािग्राहीको नाम 

दिाा र नवीकरण, लगि कट्टा िोवकएको तमति तितै्र पररचर्पत्र अतनवार्ा रुपमा नवीकरण गरी 
सामाम्जक सरुक्षा ित्ता वविरण गनुापने, प्रत्र्ोक बर्ा लगि अध्र्ावतिक गरी लािग्राहीको संख्र्ा 
र्वकन गनुापने, ित्ता वविरण गदाा बैंक माफा ि ित्ता वविरण गनुापने, सामाम्जक सरुक्षा 
कार्ाक्रमलाई प्रिावकारी रुपमा सञ्चलान गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने, केम्न्द्रकृि सूचना 
प्रणालीमा प्रववट दी गरर अिावतद्यक गने म्जभमेवारी सामाम्जक सरुक्षाको अम्ख्िर्ारी पाउन े
सभवम्न्द्िि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । र्स पातलकाले बावर्ाक ित्ता और्ि 
७०६ जनालाई  रु २१६९१७७८।र  क्षेत्र िोकेको ४६७ वालबातलका लाई रु ७११५२४ 
गरी जभमा रु २२४०३३०२ वविरण गरेको देम्खन्द्छ।  

 

 नाम बावर्ाक कार्म संख्र्ा जभमा 
 परुुर् मवहला  
जेष्ठ नागररक १९७ २५० ४४७ 
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जेष्ठ नागररक दतलि १ २ ३ 

जेष्ठ नागररक एकल मवहला ० ७० ६७ 

वविवुा ० १२९ १२९ 

पणुा अपांग ९ ६ १५ 

अतिआशक्त अपांग १७ ९ २६ 

दतलि बालबातलका ७ ५ १२ 

क्षेत्र िोवकएको बालवातलका २४५ २९३ ४५८ 
जभमा  ४७६ ६८४ ११६० 

 चौमातसक िपााई प्रतिवेदन अनसुार लािग्राही संख्र्ा आतथाक वर्ाको शरुुमा  ६५१ जना  र 
लगि कट्टा गरीएको ३६ जना र नर्ााँ थप ५३९ बालपोर्ण समेि ११६० लािग्राही संख्र्ा 
कार्म रहेको छ िर सामम्जक सरुक्षा ित्ता प्राप्त गने लािग्राहीहरुको िपााई अनसुार ११७३ 
कार्म गरेको देम्खन्द्छ । लगि कट्टा अद्यावतिक गनुापदाछ । 

 

 कार्ाालर्को तनकासा खचा रु२२५४८०००।०० देखाएको र वैक वहसावमा रु 
२२५९५०५६।७२ देखाएकोले सो को वहसाव तमलान गनुापदाछ । 

 

 कार्ाालर्को सामाम्जक सरुक्षा ित्ता तनकासा खचा िथा वैक वववरण दईु वडाको तमलान िएको 
देम्खन्द्छ  िने अन्द्र् िल उल्लेम्खि ४ वडाको बैकलाई तनकासा रु १०२०४०३२ भएकोमा 
बकैले लाभग्राहीलाई खर्ष लखेेको रु  ७३८०३०९ देखाएकोले पातलका कार्ाालर्मा रु 
२८२३७२३ वहसाव तमलान   गनुापदाछ ।  

२८२३७२३ 

      

 चौमातसक  संख्र्ा  वजेट तनकासा खचा 
वडा नं २ प्रथम ८३ मा ४४ 

जना 
४८०८०० ४८०८०० 

 दोश्रो ८३ मा ५४ 
जना 

४८३८०० ४८३८०० 

 िेश्रो ८३ मा ८३ 
जना 

५३८४०० ० 

वडा नं  प्रथम ११९ मा ९२ 
जना 

९९८६०० ९८९६०० 

 दोश्रो ११९ मा ९३ 
जना 

१०६४०० १०६४०० 

 िेश्रो ११९ मा 
११९ जना 

१०५१२०० १०५१२०० 

वडा नं ४ प्रथम ५५ मा ४४ 
जना 

४३६००० ४१२००० 

 दोश्रो ५५मा ४५ 
जना 

४१४००० ० 

 िेश्रो ५५ मा ५५ 
जना 

४५२८०० ४५२८०० 

वडा नं ६ प्रथम ३२५ मा १६३६४०० १४८२८०० 
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१५२ जना 
 दोश्रो ३२५ मा 

१५२ जना 
१६७३२०० ० 

 िेश्रो ३२५ मा 
१६८ जना 

१९३२४३२.
२५ 

१९२०९०९ 

 

 
  

१०२०४०३२ ७३८०३०९ 

      
 स्थातनर् प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् ८०३२८५०३३००६०२  

23.  सतमति गठन- ववपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा 
प्रत्रे्क स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् रहेको 
स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा 
िोवकएबमोम्जमको सतमति गठन गरेको/सतमति गठन िएिापतन २ वटा मात्र बैठक बस्न 
सकेको देम्खन्द्छ ।  ऐनमा िोवकएबमोम्जम सतमति गठन गरी िोवकएको काम, किाव्र् र 
अतिकारमा सवक्रर् बनाउनपुदाछ । 

 

24.  कार्ा र्ोजना - ववपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा 
ववपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् 
ववपद् व्र्वस्थापन सतमतिको काम, किाव्र् र अतिकारमा पररर्द्/कार्ाकारी/प्रदेश ववपद् 
व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि क्षेत्रगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनुे 
गरी स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा गरी कार्ाान्द्वर्न गने, बजेट ववतनर्ोजन गना 
लगाउने, सबै पक्षको समन्द्वर् र संलग्न गराउने, ववपद् पूवा िर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन 
गने, प्रिाववि क्षेत्रमा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोम्जम कार्ा गरे/नगरेको अनगुमन 
गने, ववपद् सूचना प्रणाली ववकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतिक गने, ववपद् घरपररवारको 
पवहचान गने, कमाचारी क्षमिा अतिववृद्धको व्र्वस्था र कार्ाक्रम सवहिको कार्ार्ोजना िर्ारी 
गरी लागू गने/गराउन सभबन्द्िी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोवकएका 
कार्ाहरू मध्रे् ऐन बमोम्जम कार्ा गरे/नगरेको अनगुमन गने, ववपद् सूचना प्रणाली ववकास र 
सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतिक गने, ववपद् घरपररवारको पवहचान गने, कमाचारी क्षमिा 
अतिववृद्धको व्र्वस्था र कार्ाक्रम सवहिको कार्ार्ोजना िर्ारी गरी कार्ाान्द्वर्न गरेको पाइएन । 
ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुा/गराउन ुपदाछ ।   

 

25.  ववपद् व्र्वस्थापन कोर् – ववपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
२३(१४) मा ववपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा ववपद् व्र्वस्थापन कोर् रहने र 
कोर्मा रहने रकम िथा कोर्को सञ् चालन सभबन्द्िी व्र्वस्था सभबम्न्द्िि स्थानीर् िहले बनाएको 
तनर्ममा िोवकएबमोम्जम हनुे व्र्वस्था छ । पातलकाले कोतिड तनर्न्द्त्रणा िथा ब्र्वस्थापन कोर् 
र्सै माफा ि सञ्चालन गरेको देम्खन्द्छ । र्स वर्ा  रु.३८५९४७९।५५ आभदानी िई रु. 
१६४९९७१।०० खचा गरी बााँकी रु.२२०९५०८।५५ देम्खन्द्छ ।  

 

 आ=व २०७७।७८ को अर्ाढ मसान्द्िसभम कोतिड–१९ रोकथाम िथा तनर्न्द्त्रणको लातग 
िएको आभदानी िथा खचाको वववरण तनभनानसुार रहेको छः 

आभदfनी स्रोि रकम रु खचा म्शर्ाक रकम रु 

गि बर्ाको बााँकी ३५९४७९।५५ बढी पवहरो आगालागी राहि 
वविरण ७ जान 

४५०००० 
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स्थानीर् िहको आफ्नै 
वजेटवाट  

३०००००० आगलातगमा परी गभुमा पजुारी 
घाईिे उपचार 

५०००० 

आन्द्िरीक मातमला िथा काननु 
मन्द्त्रालर् 

५००००० पवहरो कारण बाटो अवरुद्ध 
खलुाउदाको खचा 

१९२००० 

  कोतिड १९ उपचार 
ब्र्वस्थापन खचा 

९६७९७१ 

  क्वारेन्द्टाइनमा बस्नकेो लातग 
खाना खाजा र 
सरसफाई कमाचारी 
१५२०००।  

 

  ५५ जनाको क्वारेम्न्द्टनमा 
बस्नेको खाजा 
खाना र ब्र्म्क्तगि 
सरसफाईको 
सामाग्री खचा 
रु२९६१७२ 

 

  स्वास्थर् उपकरण ४९९७९९  

  र्ािार्ाि खचा रु१००००  

  वााँकी २२०९५०८।५५ 

जभमा ३८५९४७९।५५  ३८५९४७९।५५ 

 र्स सभबन्द्िमा तनभनानसुार देम्खएको छः  
 गिसाल २०७७।३।८ देम्ख २१ गिे सभम ववदेशबाट आएको २ नेपाली नागरीकलाई 

कोतमनस्र्ामे वाङफेल मा वव क्वारेन्द्टाईनमा खाना खाजा पकाउने िथा सरसफाई कार्ाका लातग  
२ जना खवटएकोमा १ मवहनाको िलव िकु्तानी बााँकी र्स वर्ा िकु्तान िएको रकम तनर्म 
सभमि देम्खएन  

३८००० 

26.  वावर्ाक प्रतिवेदन – ववपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वर्ामा गरेको कामको वववरण सवहिको 
वावर्ाक प्रतिवेदन िर्ार गरी म्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन 
कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको वववरण सवहिको वावर्ाक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी सभबम्न्द्िि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा िएको व्र्वस्थाको 
पालना हनुपुदाछ । 

 

27.  ह्यमु पाईप खररदः र्ोजना िथा आर्ोजना सतुनम्िििा िएपतछ मात्र वजेट िथा 
कार्ाक्रमको ब्र्वस्था गरी खचा गररनपुदाछ ।  थोक्रा सप्लार्सा मोकोर कन्द्ट दक्शनबाट  
तनभन साईजका ह्यमु पाईप रु. १८९९५३०।०० खररद गरेकोमा हाल सभम कुनै 
र्ोजनामा जडान िएको देम्खएको छैन । उपर्ोग िथा जडान िथा उपर्ोग िएको 
प्रमाण पेश गनुा पदाछ । 

साइज लभबाई दर 
६०० एम एम ४५ तम १८९९५३०।०० 
७०० एम एम ५५ तम 
७०० एम एम ४५ तम  

१८९९५३०।०० 
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28.  पाईप खररदः क्र्ाम्न्द्जन गभुबा नाली तनमााणको लातग एचतडपी पाईप खरीद थोक्रा 
सप्लार्सा मानेकोर कन्द्टक्सनबाट भ्र्ाट सवहि रु.९५३५७९।०० खरीद गरी हाल 
सभम पतन नाली तनमााण कार्ामा जडान नदेम्खएको िथा अमिृ घले तनमााण सेवा आपिुी 
किााबाट खररदगरेको रु २५६७८१२। मलु्र् बरावरको पाईप जडान निएको 
देम्खएकोले र्सको उपर्ोग िथा आर्ोजनामा जडान िएको  प्रमाण पेश गनुापदाछ । 

 

३५२१३९०।७५ 

 

 particular length Rate price  
40-4kg/sqcm series iii(280mm) 215 3944.26 843875 

 vat 13% 109703.75 

क्र्ानम्जन गभुबा नाली तनमााणको लातग 
थोक्रा सप्लार्सा मानकेोर कन्द्टक्सनबाट 
खररद 

  953578.75 

particular length Rate price  
40-10kg/sqcm series vi    
32mm 7900 104 821600 
25mm 7800 63 491400 
20mm 23400 41 959400 
  sub total 2272400 
 vat 13% 295412 

अतमि घले तनमााण सेवा आपिुी 
किााबाट खररद   

 total 2567812 

 
29.  बढी िकु्तानीः रसवुा खेल मैदानमा ग्राउण्ड वफतनतसङ  घााँस रोपन र प्र्ारावपड तनमााण 

कार्ा गदाा तनभन सामाग्री खररद ववना नै िकु्तानी बढी िएको रकम रु २१०८५।०३ 
असलु गनुापदाछ । 

२१०८५।०३ 

 उपभोक्ता 
सममती
को नाम 

खररद गनुषपने गरेको नपुग कायषसम्प
न्न
को
 
द
र 

जम्मा 

मेसतार जाली 
केजी 

१३२।६६ ८७ ४५।६६ ७४६।२३ ३४०७२।८६ 

मेटल ओकष  १५३७।८० २१३२  (५९४।२) १०१।२७ (६०१७४।६३) 

मेटल फफक्क्संग  १५३७।८०  ५१२ १०२५।८ ४६ ४७१८६।८० 

 ३२०८।२६ २७३१   २१०८५।०३  

 

30.  पेश्की बााँकीः आतथाक कार्ावविी तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७४ ३ मा  िोवकएको 
भर्ाद तित्र र्सै तनर्मावलीको कार्ावविी अपनाई फछोट गनुा गराउन ुपेश्की तलने ददने दवैु 
थरीको किाब्र् हनेु उल्लेख छ ।हाल सभम पतन भर्ाद नाघेको पेश्की रकम फछोट गरेको 
नदेम्खएकोले तनर्मावलीको पालना गरी फछोट िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

६१००००।०० 

 गो ि नं तमति कार्ाक्रम तलने ब्र्क्ती िथा  रु  
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दफा िौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

संस्था 
कमाचारी पेश्की   ६००००० 
३५२।२०७८।१।५ म्जल्ला स्िरीर् पातलका प्रमखु रतनंग तसल 

प्रतिर्ोतगिा २  
अरुण थोक्रा २९५००० 

३५२।२०७८।१।५ म्जल्ला स्िरीर् पातलका प्रमखु रतनंग तसल 
प्रतिर्ोतगिा ितलवल र फुटबल २  

अरुण थोक्रा २८३००० 

३५२।२०७८।१।५ म्जल्ला स्िरीर् पातलका प्रमखु रतनंग तसल 
प्रतिर्ोतगिा ितलवल र फुटबल २ क्रमागि 
पातलका 

अरुण थोक्रा २२००० 

    
तनमााण ब्र्वसार्ी पेश्की   १२००००० 
६१।२०७७।६।२५ थमुन बडा कार्ाालर् िवन तनमााण १ 

क्रमागि 
दङुदी तनमााण सेवा  ६००००० 

१०६।२०७७।९।२२ थमुन बडा कार्ाालर् िवन तनमााण २  दङुदी तनमााण सेवा  ६००००० 
ब्र्म्क्तगि पेश्की   १०००० 
१०२।२०७७।७।१९ ववववि खचा दावा तसंगी िमाङ ५००० 
१०२।२०७७।७।१९ ववववि खचा सञ्च बहादरु िमाङ ५००० 

 
  जभमा १८१००००  
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आतथाक वर्ा २०७६/०७७ बक्यौता को लखेापरीक्षण वेरुजु 

 

आ.व. २०७६/०७७ को एकीकृत आर्थिक वववरण 

 

 आय तर्ि      व्यय तर्ि  

वि.नं. वववरण रकम जम्मा रकम वि.नं. वववरण रकम  जम्मा रकम  

१ गत वर्िको वजम्मेवारी   ३३४००८९०.३६ १ चालु तर्ि    ९९३०७९५१.१९ 

  (क) नगद       (क) िंघ िमानीकरण  २६१२४२१.००   

  (ख) बैंक * ३३०२९०१०.३६     (ख) प्रदेश िमानीकरण १७८१७२२.००   

  (ग) धरौटी ३७१८८०.००     (ग) िंघ शिति ६४०९९५३२.५०   

  (घ) कोर् तर्ि        (घ) प्रदशे शिति  ६३००००.००   

          (ङ) िंघ राजश्व  २१८४१२८१.६९   

          (च) प्रदेश राजश्व २१७८७३२.००   

२ (क) आन्तररक राजश्व ७४४०६३०.५१ ६४८४६४६३.८४   (ङ) आन्तररक राजश्व ६१६४२६२.००   

  (ख) िंघीय राजश्व बााँडर्ााँड ४४७३७६१७.७१   २ प ाँजीगत तर्ि      

  (ग) प्रदशे राजश्व बााँडर्ााँड १२६६८२१५.६२     (क) िंघ िमानीकरण  २६२२६५००.१७ ७८२१६७३९.६७ 

  (घ) बााँडर्ााँडबाट प्राप्त वन रोयल्टी       (ख) प्रदेश िमानीकरण ३४५३६८८.००   

  (ङ) बााँडर्ााँडबाट प्राप्त ववद्युत रोयल्टी       (ग) िंघ शिति ४०३८२३५.००   

३  िंघीय िरकारबाट प्राप्त हस्तान्तरण अनुदान   १६९६७९०००.००   (घ) प्रदशे शिति  ८५०८५८५.००   

  (क) ववत्तीय िमानीकरण अनुदान ७७५०००००.००     (ङ) िंघ राजश्व  १४७१८१५९.५०   

  (ख) शिति अनुदान ९२१७९०००.००     (च) प्रदेश राजश्व २६४११०५.००   

  (ग) िमप रक अनुदान ०.००     (ङ) आन्तररक राजश्व १३४४७२३६.००   

  (घ) ववशरे् अनुदान       (च) प्रदेश िमप रक ५१८३२३१.००   

४ प्रदेश िरकारबाट प्राप्त हस्तान्तरण अनुदान   ३३२२८४००.०० ३ ववत्तीय व्यवस्थापन भुक्तानी     

  (क) ववत्तीय िमानीकरण अनुदान ९५२१०००.००     (क) ऋण भुक्तानी     

  (ख) शिति अनुदान ११४०५०००.००     (ख) िााँवा भुक्तानी     

  (ग) िमप रक अनुदान ३८०२४००.००     (ग) व्याज भकु्तानी     

  (घ) ववशरे् अनुदान       (घ) अन्य भुक्तानी     

५ अन्तरस्थानीय तहबाट प्राप्त (हाईड्रोपावर बाट) ८५०००००.००   ४ लगानी     

६ ववत्तीय व्यवस्थापन प्रावप्त       (क) ऋण लगानी     
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  (क) ऋण प्रावप्त       (ख) शेयर लगानी     

  (ख) िााँवा प्रावप्त       (ग) अन्य लगानी     

  (ग) ब्याज प्रावप्त     ५ अन्तर िरकारी स्थानीय तह     

  (घ) अन्य प्रावप्त     ६ ववर्यगत वनकायबाट प्राप्त   २०१४५८००.०० 

७ वववभन् न कोर् तर्ि को आय   ३८८३१३३.००   (क) िामावजक िुरक्षा तथा िंरक्षण २०१४५८००.००   

  (क) कोरोना रोकथाम, वनयन्रण तथा उपचार  कोर् ३८८३१३३.००   ७ अन्य वनकायबाट प्राप्त रकम   ३१००४८८७.०० 

८ जनिहभावगता (नगद)       (क) गहृ मन्रालय (राविय पररचय पर) १०३१३३२.००   

९ ववर्यगत वनकायबाट प्राप्त रकम   २१७३४०००.००   (ख) स्थानीय प वािधार ववकाि िाझदेारी कायिक्रम १६२४२११९.००   

  (क) िामावजक िुरक्षा तथा िंरक्षण २१७३४०००.००     (ग) प्रदशे प वािधार ववकाि िाझेदारी कायिक्रम १३२७२३५८.००   

          (घ) गररव घर पररवार पवहचान कायिक्रम ४५९०७८.००   

        ८ धरौटी फर्ताि ७९५०००.०० ७९५०००.०० 

१० धरौटी आय २९३५६३९.०० २९३५६३९.०० ९ कोर् खचि   ३६२२१६३.४५ 

११ अन्य वनकायबाट प्राप्त रकम   ३३२९२०००.००   (क) कोरोना रोकथाम, वनयन्रण तथा उपचार कोर् ३६२२१६३.४५   

  (क) गहृ मन्रालय (राविय पररचयपर) १५०८०००.००   १० अनुदान तथा वनकािा फर्ताि      

  (ख) स्थानीय प वािधार ववकाि िाझदेारी कायिक्रम १६५०००००.००     (क) िंघ शिति  २४०४१२३२.५० ३८३०८१२९.५० 

  (ग) प्रदशे प वािधार ववकाि िाझेदारी कायिक्रम १४००००००.००     (ख) प्रदेश शिति २२६६४१५.००   

  (घ) गररव घर पररवार पवहचान कायिक्रम १२८४०००.००     (ग) प्रदशे िमप रक ८१२५१६९.००   

          (घ) िामावजक िुरक्षा तथा िंरक्षण १५८८२००.००   

          (ङ) राविय पररचयपर ४७६६६८.००   

          (च) स्थानीय प वािधार ववकाि िाझदेारी कायिक्रम २५७८८१.००   

          (छ) प्रदशे प वािधार ववकाि िाझेदारी कायिक्रम ७२७६४२.००   

          (ज) गररब घर पररवार पवहचान कायिक्रम ८२४९२२.००   

        ११ मौज्दात   ९१५९८८५५.३९ 

          (क) नगद      

          (ख) बैंक मौज्दात (िव चत कोर्मा अल्या) ८८७२६८५६.८४   

१२ लगानीको िााँवा फर्ताि       (ग) धरौटी खातामा मौज्दात २५१२५१९.००   

१३ अन्य ववववध कायि       (घ) कोरोना रोकथाम, वनयन्रण तथा उपचार कोर् ३५९४७९.५५   

  जम्मा  ३६२९९९५२६.२० ३६२९९९५२६     ३६२९९९५२६.२० ३६२९९९५२६.२० 
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कार्ाालर्को नाम M गोसाईकुञ्ड गााँउकार्ापातलका रसवुा स्र्ाफु्रवेसी  आ.व. २०७७।७८ 

दफा िौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
   
31.  ववत्तीर् वववरण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल 

सरकारले तनिाारण गरे बमोम्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचा शीर्ाक सभबन्द्िी 
व्र्वस्था अवलभबन गनुापने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि िए 
बमोम्जमको ढााँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ 
मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि िएको NEPSAS based ढााँचामा लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदन 
गनुापदाछ । गााँउपातलकाले उपलव्ि गराएको ववत्तीर् वववरण सभबन्द्िमा तनभनानसुार 
देम्खएको छः  
 स्थानीर् िहले संम्चि कोर्मा गि ववगिको बााँकी र्स वर्ा प्राप्त रकम स्पट द देम्खने 

गरी खािा राखेको छैन। 

 मन्द्त्रालर्गि वजेट सचुना प्रणालीमा र  प्रदेश मन्द्त्रालर्गि वजेट सचुना प्रणालीमा 
पहुाँच नददएको कारण वउम्शन अनसुारको आतथाक वववरण िर्ार निएको 

 सतु्रको बउम्शन र साँग मन्द्त्रालर्गि वजेट सचुना प्रणालीमा र  प्रदेश मन्द्त्रालर्गि 
वजेट सचुना प्रणाली को बउम्शन ववच एकरुपिा नदेम्खएकोकारण िहगि सरकार 
अनसुारको वजेट खचा तिडान गना नसवकएको । 

 

  त्र्सैले िोकेबमोम्जमका ववत्तीर् वववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतिक गरी आर् र 
व्र्र्को वास्िववक म्स्थति देम्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

 

32.  बैक वहसाब तमलान– स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) 
बमोम्जम स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्द्त्रक कार्ाालर्को 
तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि िएको ढााँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो 
बमोम्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको वहसाब तमलान ववबरण िर्ार गनुापनेमा 
स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको देहार्बमोम्जमको खािाको बैंक वहसाब तमलान वववरण 
िर्ार नगरेको कारण तनभनानसुार फरक पना गएकोले बैंक वहसाब तमलान वववरण िर्ार 
गरी र्वकन गनपुने रु. 

 

 
तस.
नं. 

खािाको नाम 
तनकासा खचा शे्रस्िा 

अनसुार 
बााँकी 

बैंक स्टेटमेण्ट 
अनसुार बााँकी 

फरक 

 चाल ुिफा   
१२६९४४०६७।५
० 

९९३०७९
५१।१९ 

२७६३६१
१६।३१ 

२८५५९३८
०।५६ 

९२३२६४।
२५ 

 पूजीगि िफा  
१०२०९२०६९।६
७ 

७८२१६७
३९।६७ 

२३८७५३
३० 

३५८७६२६
२।२५ 

१२०००९३
२।२५  

 माथी उम्ल्लम्खि फरक पनाका कारण चेक साट्न बााँकीको कारणबाट वर्ाान्द्िको अन्द्िमा फरक  परेको 
देम्खन्द्छ  र हाल आएर चेक सटी वहसाव तमलान िईसकेको िन्ने कार्ाालर्को िनाईछ  । बैक वहसाव 
तमलान वववरण बनाउनपुदाछ ।  
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33.  आन्द्िररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ 

वमोम्जम आन्द्िररक तनर्न्द्त्रण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन। 
र्स सभवन्द्िमा देम्खएका अन्द्र् व्र्होराहरु िपम्शल वमोम्जम रहेका छन ।  
 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेत्रतित्रको 

आिारििु िथर्ांक संकलन, अतिलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन 
।  

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो अतिकारक्षेत्रतित्रका ववर्र्मा स्थानीर्स्िरको ववकासका लातग 
आवतिक, वावर्ाक, रणनीतिगि ववर्र् क्षेत्रगि मध्र्कालीन िथा दीघाकालीन ववकास 
र्ोजना िर्ार गरी कार्ाान्द्वर्नमा ल्र्ाउनपुनेमा मध्र्कालीन खचा सम्रचना निएको 
पाईएन । 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोम्जम आतथाक वर्ा शरुु 
हनुिुन्द्दा पन्द्र ददन अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेत्रतित्रको तनमााण सामाग्री मूल्र्, 
ज्र्ाला, िाडा िथा अन्द्र् महशलुको स्थानीर् न्द्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको 
पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले 
आफ्नो अतिकारक्षेत्र तित्रका ववर्र्मा ऐन िथा सोको अतिनमा रही तनर्म तनदेम्शका, 
कार्ाववति र मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले हालसभम १० ऐन, ४ 
तनर्मावली, २० कार्ाववति ४ तनदेम्शका १ आचरसंवहिा  १ ददग्दशान र मापदण्द २ 
समेि ४१ काननु एवं कार्ाववति तनमााण गरी कार्ाान्द्र्नमा ल्र्ाएको छ । 

 अन्द्िर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोम्जम मध्र्कालीन 
खचा संरचना िर्ार गनुापनेमा पातलकाले सो बमोम्जम मध्र्कालीन खचाको संरचना 
िर्ार गरेको पाईएन ।  

 गोसाईकुण्ड गााँउपातलका रसवुाको सावाजतनक खररद तनर्मावली, 20७६ को तनर्म 
8 मा खररदको गरुुर्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 गोसाईकुण्ड गााँउपातलका रसवुाको सावाजतनक खररद तनर्मावली, 20७६ को तनर्म 
१०७ को उपतनर्म १३ अनसुार र्स वर्ा कार्ासभपन्न िएका आर्ोजना िथा 
कार्ाक्रमहरु उपिोक्ता सतमतिलाई हस्िान्द्िरण गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

 मलु्र् अतिववृद्ध कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सभझौिा र कर 
िकु्तानीको जानाकारी सभवम्न्द्िि आन्द्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई नददई आतथाक 
वर्ाको अन्द्िमा मात्र ददएको िथा इ टीतडएस गरेको पाइएन। 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमोम्जम कमाचारीहरुको कार्ा वववरण 
वनाई शाखा प्रमखुलाई ददएको िर अन्द्र् कमाचारीमा लागू गरेको पाईएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोम्जम िलवव प्रतिवेदन पाररि गराएर 
मात्र िलव ित्ता िकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी 
वर्ािरीमा रु.७८९९९७१।०० खचा लेखेको पाईर्ो । 

 पातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट 
र्स वर्ा संचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्द्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको 
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वावर्ाक कार्ाक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

 राजस्व संकलन सभबन्द्िमा सचुना प्रतबतिको प्रर्ोग गरी  केही कारोबार बैवकङ्ग 
प्रणाली माफा ि गने गरेको देम्खएन । 

 स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्ाान्द्वर्न हनेु आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सभिाब्र् 
आर्ोजनाको बैंक खडा गरेको देम्खएन । 

 ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाान्द्वर्न गने सन्द्दिामा लक्ष्र्लाई 
आन्द्िररकीकरण गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोवक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ा िएको 
देम्खएन । नीिीमा रहेको कार्ाक्रममा नरहेको 

 म्जन्द्सी तनरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख िए अनसुार ववतिन्न मालसामान ममाि िथा 
तललाम गनुा पनेमा गरेको पाईएन ।  

 कुनै रकमको िकु्तानी ददाँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जााँच गरी रतसद ववल 
िपााइहरुमा तसलतसलेवार नभवर राम्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले िकु्तानी 
िएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमाम्णि गनुापनेमा सो अनसुार 
गरेको पाईएन । 

 ठेक्काहरुको ववस्ििृ वववरण देम्खने गरी ठेक्का अतिलेख खािा र कम्न्द्टन्द्जेन्द्सी खािा 
राखेको पाईएन। 

 स्थानीर् िहले तनमााण व्र्वसार्ी िथा उपिोक्ता सतमति माफा ि कार्ा गराएकोमा 
तनमााण कार्ामा प्रर्ोग हनेु सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

 वािावरणको संरक्षणको एवककृि ददघाकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन 
।शहरीकरण िैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राख्दै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल 
पवहचान एबं कार्ार्ोजना िर्ार गरेको पाईएन ।  
    िसथा पातलकाले आन्द्िररक तनर्न्द्त्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोम्जम प्रिावकारी र 
ववश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देम्खन्द्छ ।  

34.  अतिररक्त ित्ताः कार्ा सञ्चालन तनदेम्शका, 2075 पररच्छेद सािको खचाको मापदण्ड 
सभवन्द्िी शीर्ाकको खाजा/खाना खचा र प्रोत्साहान  सभवन्द्िमा खाजा/ खाना खचाका 
सभवन्द्िमा सभवन्द्िीि मन्द्त्रालर्लवाट तनणार् िई आएपतछ प्रचलनमा रहेका स्वीकृि 
मापण्ड (नभसा) को आिारमा आवश्र्क र औम्चत्र् हेरी अथा मन्द्त्रालर्ले र्स्िो 
स्वीकृति ददन सक्ने ब्र्वस्था छ। जस्का लातग तनभन प्रवक्रर्ा परुा हनेु अवस्थामा 
मात्र खाजा/खाना उपलव्ि गराउने िन्न े व्र्वस्था छ । अतिररत्त समर्मा गररने 
काम र सो बाट प्राप्त हनेु नतिजा लेखा उत्तरदाही प्रमाम्णि गराइएको हनुपुने,तनर्तमि 
काम बाहेक ववशेर् कामको लातग दैतनक २ घन्द्टा िन्द्दा बढी अतिररत्त समर् काम 
गने कमाचारीलाई खाजा/खाना खचा बापि रु.300 ददने सवकने¸ सावाजतनक ववदाको 
ददन काम गरे बापि खाजा/खाना खचाको लातग रु ६०० ददन सवकने र र्स 
प्रर्ोजनका लातग ववद्यतुिर् हाम्जर अतनवार्ारुपमा लाग ुिएको हनुपुने उल्लेख छ । 
ववद्यिुीर् हाम्जरी ववना अतिरीक्त ित्ता वापि रु ४७७१२७।०० खचा िएको 
देम्खएकोले र्स्िो खचा लेख्दा कार्ासञ्चालन तनदाम्शकामा िएको ब्र्वस्थाको पणुा 
पररपालना गरी खचा गनुा पने देम्खन्द्छ । 

 

  र्ोजना िजुामा, बजेट िथा कार्ाक्रम  
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35.  चौमातसक पूाँजीगि खचा - आतथाक कार्ाववति तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ 

बमोम्जम स्वीकृि िएको कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोम्जम चौमातसक प्रगति वववरण 
वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ालक्ष्र् िथा कर्ाक्रम बमोम्जम कार्ासभपादन सभपन्न 
गरी कर्ाक्रम कार्ाान्द्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उपलव्ि गराएको वववरण 
अनसुार चौमातसक पमु्जगि खचाको म्स्थति देहार् बमोम्जम छ । वर्ाान्द्िमा हिारमा काम 
गराउाँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देम्खएकोले तनर्ममा िएको व्र्वस्था अनरुुप 
आर्ाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्द्त्रण गनुापदाछ ।श्रोिगि र चौमातसक प्रतिवेदन ववच 
तिडान हनु नसकेको देम्खन्द्छ ।  

 

 
तस.नं. पूाँजीगि खचा शीर्ाक कुल खचा 

चौमातसक खचा (रु.हजारमा) आर्ाढ 
मवहनाको 
मात्र खचा 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेसोचौमातस
क 

१ 

८०३२८५०३१०१ ६३६७३ २७३० ७९०९ ५३०३३ ४५५०१ 

२ ८०३२८५०३५२१ ८५०८ ० ० ८५०८ ८५०८ 

३ ८०३२८५०३५११ ४०३८ ० २११४ १९२४ १७९६ 

४ ८०३२८५०३३०३ 
कृवर् 

१२४६ ० ० १२४६ ० 

५ ८०३२८५०३३०१ 
म्शक्षा ७५० ० ० ७५० ० 

 
कूल खचा: ७८२१६ २७३० १००२३ ६५४६३ ५५८०६ 

 खचा प्रतिशि १०० ३।४९ १२।८१ ८३।७० ७१।३५ 

 

36.  क्षते्रगि बजेट र खचा - स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ववकासका 
क्षेत्रगि रुपमा समानपुातिक बजेट ववतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्द्छ । र्स पातलकाको 
२०७६।७७ को क्षते्रगि बजेट र खचाको म्स्थति देहार्अनसुार रहेको देम्खन्द्छ । 

 

 मखु्र् क्षते्र वावर्ाक वजेट खचा रकम कुल खचा 
मध्रे् प्रतिशि 

आतथाक ववकास ३६७५७००० १२८६५८० ३।५ 

सामाम्जक क्षेत्र  १३५००३५०४ ९५७६३७९६ ७।१ 

पूवाािार ववकास 
क्षेत्र 

९४६९९००० ३७१२९२५८ ३९।२ 

वािावरण िथा 
ववपद् व्र्वस्थापन 

० ० ० 

संस्थागि ववकास र 
सेवा प्रवाह 

० ० ० 
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 सशुासन िथा 
अन्द्िरसभबम्न्द्िि 

१८२२००० ७९९१५० ४३।८६ 

कार्ा सञ्चालन िथा 
प्रशासतनक खचा 

३९४४१४९६ ३१००५९०७ ७८।६१ 

जभमा ३०७०२३००० १७७५२४६९१ ५७।८२ 

 

 उम्ल्लम्खि वववरण ववश्लरे्णबाट तनभनानसुार देम्खएको छ:  
36.1.  ददगो ववकासलाई नै सभबोिन गरेर वजेट िथा कार्ाक्रम बनाएको पाईएन ।   

36.2.  बािवरण िथा ववपद व्र्वस्थापन र संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह क्षेत्रमा वजेट 
ववतनर्ोजन गरेको पाईएन ।  

 

36.3.  आतथाक व्र्वस्थापन सभबम्न्द्ि नीति, सहकारी िथा गररवी तनवारण सभबम्न्द्ि नीति लैतगक 
समानिा िथा सामम्जक समावेम्शकरण सभबम्न्द्ि नीति,र्वुा िथा खेलकुद नीति, 

वनबािवरण िथा ववपद व्र्स्थापन नीति, संस्थागि सशुासन, पर्ाटन ववकास, सामाम्जक 
ववकास सभबम्न्द्ि नीति, स्वास्थर् नीति, खानेपानी िथा सरसफाई नीति सचुना प्रवविी नीति,  

तसंचाई नीति , िवन िथा शहरी ववकास नीति, संचार नीति, संस्कृति प्रबद्र्िन नीति  र 
पूवाािार सभबम्न्द्ि नीति अम्ख्िर्ार गने उल्लेख गरेपतन अतिकांश ववर्र्लाई समेटेर वजेट 
िथा कार्ाक्रम खचा गरेको पाईएन ।  

 

36.4.  उत्पादनमलुक एवं रोजगारी प्रदान गने क्षेत्रमा वजेट व्र्वस्थाअनसुार खचा गरेको पाईएन 
।  

 

37.  खचा तबश्लरे्ण – पातलकाले र्सबर्ा कुल आम्न्द्िरक आर्बाट अल्र्ा 
३३०२९०१०।३६समेि रु ३९४६३६४०।८७ आन्द्िररक आर् िफा  रु 
७४४०६३०।५१ राजस्व बााँडफााँड रु ५७४०५८३३।३२र अनदुानबाट रु-

२०४९१३४००।समेि रु ३०१७८२८७४।१९आभदानी िएकोमा चाल ु िफा  रु 
९९३०७९५१।१९ र पूाँम्जगि िफा  रु७८२१६७३९।६७ समेि रु 
१७७५२४६९०।८६ खचा िएको छ । कुल आर्मा आन्द्िररक आर्को वहस्सा 
२।४६ प्रतिशि रहेको छ  । र्सबर्ा पदातिकारी सतबिामा रु ८२५००० खचा िएको 
छ जनु आन्द्िररक आर्को ११।०८ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त िएको सबै 
अनदुान र राजस्व बााँडफााँडको रकमबाट ३२।९० प्रतिशि चाल ु र २५।९१ 
प्रतिशिमात्र पूाँम्जगि तनमााणमा खचा िएको देम्खन्द्छ । र्सबाट पातलकाहरुले तबकास 
तनमााण प्रर्ोजनमा न्द्र्नु खचा गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बवढ खचा िएको देम्खन्द्छ । 
प्रशासतनक खचा तनर्न्द्त्रण गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बााँडफााँडको रकम अतिकरुपमा 
तबकास तनमााण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

38.  र्ोजना र कार्ाान्द्वर्न – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोम्जम 
स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउाँदा सहिातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना 
छनौट गरी प्राथतमवककरण गनुापने व्र्वस्था छ । साथै र्ोजना बनाउाँदा मध्र्म िथा 
दीघाकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूची समेि िर्ार गरी कार्ाान्द्वर्नमा ल्र्ाउन ुपने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले र्ोजना छनौट गदाा ऐनमा िएको व्र्वस्था अनरुुप दीघाकालीन 
प्रकृतिका ठुला र्ोजना छनौट नगरी सानासाना र टुके्र र्ोजनामा ठुलो मात्रामा बजेट 
छुट्याएको अवस्था छ । साना िथा टुके्र र्ोजनामा वजेट ववतनर्ोजन गदाा ददघाकालीन 
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उपलव्िी नहुाँने हुाँदा र्स्िा कार्ामा तनर्न्द्त्रण गरी ठुला र्ोजना छनौटलाई प्राथतमकिामा 
राम्खनपुदाछ ।र्स वर्ा उपिोक्ता सतमतिमाफा ि िएका कामका र्ोजनाहरु देहार्अनसुार 
छन:्  
क्र. 

सं
. 

वििरण योजना 
सं
ख्या 

रकम 

१ रु १ लाख िन्द्दा कमको र्ोजना ४ २२२००० 

२ 

रु एक लाख एक देम्ख पााँच लाख सभमका 
र्ोजना १६ ४३०५००० 

३ 

रु ५ लाख देम्ख १० लाख सभमका 
र्ोजना ३० १५८००००० 

४ 

दश लाख एक देम्ख ५० लाख सभमका 
र्ोजना ४१ ६३७६६००० 

५ ५० लाख िन्द्दा माथीका ४ ४१५१२००० 

   जभमा ९५ १२५६०५००० 
 

39.  कम्न्द्टजेन्द्सी रकम खचाः कम्न्द्टन्द्जेन्द्सी वापिको खचा रकम रु १३३३३२०। मध्रे् 
भ्रमण िथा अनगुमन खचा ितन रु ९६२२४३।०० खचा लेखेको छ । भ्रमण 
िथा अनगुमन प्रतिवदेन राख्न ुपने ब्र्वस्थाको कार्ाान्द्वर्न गररनपुदाछ ।  
 

 

 संगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  
40.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले 

आफ्नो अतिकार क्षेत्र र कार्ाबोझको ववश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सिेक्षणको 
आिारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमाचारीको 
दरबन्द्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्द्दी सजृना गना नसवकने व्र्वस्था छ । र्स 
पातलकाको कुल स्वीकृि दरवन्द्दी ७४ जना मध्रे् २२ जना स्थार्ी पदपतुिा िई ५२ 
जना ररक्त रहेको देम्खन्द्छ । ररक्त दरबम्न्द्द मध्रे् दरवन्द्दी तित्रका कार्ाालर् िथा 
स्वास्थर् िफा  १९ जनाको रु. ६४२५५३०। खचा लेखेको छ िने दरबन्द्दी बावहराको 
१ एक्सािेटर अपरेटर, २ हलकुा सवारी चालक र ९ कार्ाालर् सहर्ोगी  गरी जभमा 
१२ जनाको   रु. ३१०३७१०। खचा लेखेको छ । 

    दरबन्द्दी बावहराको पदमा तनर्कु्त गदाा आन्द्िररक आर् िथा आवश्र्किालाई ध्र्ानमा राम्ख 
गनुापदाछ । 

 

 

41.  आन्द्िररक लेखापरीक्षण - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा 
स्थानीर् िहले आतथाक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्वर्िा, कार्ादक्षिा र 
प्रिावकारीिाको आिारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाप्त िएको एक मवहना तित्र आन्द्िररक 
लेखापरीक्षण गराउन ुपने उल्लेख छ । र्स स्थानीर् िहले २०७७।७८ को सभपूणा 
आतथाक कारोबारको आन्द्िररक लेखापरीक्षण गराएको छैन । िसथा काननुमा िोवकए 
बमोम्जम आतथाक कारोबारको आन्द्िररक लेखापरीक्षण गराई आन्द्िररक तनर्न्द्त्रण 
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प्रणालीलाई प्रिावकारी बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 पदातिकारी सवुविा  
 पदातिकारी सवुविा – स्थानीर् िहका पदातिकारी िथा सदस्र्को सवुविा सभवन्द्िी ऐन, 

२०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातिकारी सदस्र् र सिाको सदस्र्ले आपूm 
तनवााम्चि िई अनसूुची–२ बमोम्जम पद िथा गोपनीर्िाको शपथ तलई आफ्नो पदको 
काम कारबाही शरुु गरेको तमतिबाट मातसक सवुविा बापि पाउने व्र्वस्था गरेकोमा 
सभमानीि सवोच्च अदािलको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे बाट लागू हनेु गरी 
उक्त सवुविाहरु खारेज गरेको छ । जसअनसुार बागमिी प्रदेश सरकारले प्रथम 
संशोिन गरी २०७७ बैशाख ३ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको उक्त पदातिकारी 
सवुविा सभबन्द्िी ऐनको अनूसूम्च १ मा उल्लेख िएको सूवविामात्र ददन तमल्ने देम्खन्द्छ 
। पातलकाले पदातिकारीको मातसक पाररश्रतमक सवुविामा वापि ३ मवहनाको  
रु.८२५०००।०० खचा लेखेको देम्खन्द्छ । 

 

 बैठक ित्ता – बागमिी प्रदेश अन्द्िगाि गाउाँ िथा नगर सिाका सदस्र्हरुको सवुविा 
सभबन्द्िी ऐन, २०७५ (पवहलो संशोिन समेि) को दफा ३ अनसुार स्थानीर् िहका 
पदातिकारी र सदस्र्ले आफू तनवााम्चि िई पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई पदिार 
ग्रहण गरेको ददन देम्ख लागू हनेु गरी िोवकए बमोम्जम मातसक सवुविा उपलब्ि 
गराउने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले पदातिकारी सवुविा सभबन्द्िी कानूनले िोक 
िन्द्दा बढी ददनको सिा, कार्ापातलका, वडा लगार्िको बैठक ित्ता िथा सिा सञ्चालन 
खचा वापि रु.३८८८५५ खचा गरेको छ । 

 

42.  खाना िथा ववववि खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोम्जम 
व्र्र्को बजेट अनमुान आन्द्िररक आर्को पररतितित्र रही औम्चत्र्िाको आिारमा 
ववववि खचा गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ा खाना िफा  रु 
८९९३६०।०० सवहि ववववििफा    रु २१६४७७७।०० खचा गरेको छ ।र्स्िो 
खचामा तमिव्र्वर्िा कार्म गनुा पदाछ । 

 

 अनदुान प्रातप्त, वविरण र वफिाा  
43.  कृवर् अनदुानको अनगुमन – सावाजतनक तनकार्बाट उपलब्ि गराईएको अनदुानको सही 

सदपुर्ोग िए निएको एकीन गना अनदुान उपलब्ि गराउने तनकार्ले समर् समर्मा 
अनगुमन गनुापदाछ । िर पातलकाले देहार्अनसुार कृवर् ववकास िफा  ववतिन्न सहकारी 
संस्थालाई  िथा ब्र्म्क्तलाई िरकारी र फलफुल वीउ िथा सामातग्र  अनदुानमा 
रु.२५५००००।०० गरी रु.१२४६३८६ खचा लेखेका छन । िर पातलकाबाट 
तबिरण िएको अनदुानको सवह सदपुर्ोग िए निएको सभबन्द्िमा अनगुमन िथा 
सोबाट प्राप्त उपलव्िी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान सभबन्द्िमा स्थानीर् अनदुान 
नीति िर् गरेका छैनन ् । िसथा अनगुमनलाई प्रिावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा 
स्थानीर् िहबाट वविरण हनेु अनदुानमा दोहोरोपना नहनेु गरी अनदुानग्राहीको 
जीबनस्िरमा सिुार आएको र्वकन गरी रकमको पूणा सदपुर्ोग गराउनेिफा  ध्र्ान 
ददनपुदाछ । 

 

44.  वविरण गना बााँकी कृवर्  सामानः बावर्ाक र्ोजना िथा कार्ाक्रममा अनदुान वविरण गने ब्र्वस्था छ 
। जनु आतथाक वर्ाको लातग अनदुान वविरण गनुा पने हो सोही वर्ा तित्र वविरण गनुा पदाछ । रु 

५६१६७३.५६ 
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४४९३३८।८५ मलु्र्का प्लावट दक िमा गोलिेडा वीउ करौिी तसकेचर प्लावट दक सामाग्रीहरु वविरण 
गना बााँकी देम्खन्द्छ ।र्सले अनदुान प्राप्त कृर्कको उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा असर पने देम्खन्द्छ 
। सर्म मै वविरण गरी लािम्न्द्वि हनुे अवस्था तसजाना गनुा पदाछ ।  

 

वववरण पररमाण दर मलु्र् २५ 
प्रतिशि 
र्ोगदान  

जभमा 

प्लावट दक डमा 
गोटा  

४९९ २२७ 

११३२७३.०० 

२८३
१८.२५ 

१४१५९१.२५ 

गोलिेडावीउ 
प्र्ाकेट 

३४६ ३५० 

१२११००.०० 

३०२
७५.०० 

१५१३७५.०० 

करौिी गोटा ४० ४८० 

१९२००.०० 

४८०
०.०० 

२४०००.०० 

तसकेचर  ४ ९८० ३९२०.०० ९८०.
०० 

४९००.०० 

प्लावट दक सामाग्री 
वपस 

१३ ४०८० 
५३०४०.०० 

१३२
६०.०० 

६६३००.०० 

प्र्ाम्ल्टक 
तसल्पोतलन 
स्क्वार्र वफट 

१२४४६ ७ 
८७११२.०० 

२१७
७८.०० 

१०८८९०.०० 

 जभमा 
३९७६४५.०० 

९९४
११.२५ 

४९७०५६.२५ 

 मलु्र् अतिबवृद्ध कर 
५१६९३.८५ 

१२९
२३.४६ 

६४६१७.३१ 

 कुल जभमा 
४४९३३८.८५ 

११२३
३४.७१ 

५६१६७३.५६ 
 
 अनदुानको सवह सदपुर्ोग नहनेु बीउ िथा सामातग्रको गणुस्िर घट्ने िथा कृर्कको 

आर्मा समेि सिुार नहनेु देम्खएकोले र्समा गरेको खचा उम्चि देम्खएन ।समर् मै 
अनदुान लािम्न्द्वि समहुलाई वविरण गररनपुदाछ ।  

 

 कर दस्िरु एवं आन्द्िररक आर्  
45.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, 

५८ र ५९ मा एकीकृि सभपम्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् 
कर र वहाल ववरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् लगार्ि अन्द्र् 
शीर्ाकमा आर् अनमुान र असलुी म्स्थति तनभनानसुार रहेको देम्खन्द्छ । 

 

 गोिाईकुण्ड गाउाँपावलका, स्याफु्रबेंिी, रिुवाको आ.व. २०७६/०७७ को आन्तररक श्रोतको 

वववरण 

वववरण 

अनमुावनत 

बजेट 

अिुली रकम 

रु. 

११३१३  एकीकृत िम्पवत्त कर  ३००००० ०.०० 

११३१४ भुवमकर/मालपोत १०००००० १६४७८६.२० 

११३२१ बहाल कर ३००००० १८९४६३८.६८ 

१४१५१ िरकारी िम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय ३०००००० १०३६८०.०० 

१४१५९ अन्य श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी ५००००० ०.०० 

 



9 

 

दफा िौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
१४२१३ अन्य ववक्रीबाट प्राप्त रकम ५०००० ३८००.०० 

१४२२९ अन्य प्रशािवनक िेवा शुल्क २००००० ३४६०००.०० 

१४२४२ नक्िा पाि दस्तरु ५००००० ३१४३२९.०० 

१४२४३ वशर्ाररि दस्तुर १०८६१९८ १०७०२०.०० 

१४२४४ व्यवक्तगत घटना दताि दस्तुर  ५०००० १६००.०० 

१४२४५  नाता प्रमावणत दस्तरु  ५००००० १६००.०० 

१४१४९ अन्य दस्तुर  २००००० १४९३०१.०१ 

१४५२९ अन्य राजश्व १००००० 

३८९२७५२.६

२ 

 १४६११ व्यविाय कर  ३००००० ४२४७१४.०० 

३२१२१  नगद ० ३६४०९.०० 

  ८०८६१९८ 

७४४०६३०.५

१ 
 

 पातलका तित्र रहेका करदािाहरुको अतिलेख व्र्वम्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको 
अवस्थामा मात्र कर एवं शलु्क बझुी पररपाटी रहेकोले उम्ल्लम्खि असलुी र्थाथा मान्न 
सक्ने अवस्था देम्खएन ।िसथा आफ्नो क्षते्रतित्र करदािाको अतिलेख अद्यावतिक गरी 
करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

 अन्द्र् राजश्व वापि संकलन िएको राजश्व रु ३८९२७५२.६२ के वापि  कति प्राप्त 
िएको हो वववरणा प्राप्त निएकोले एवकन हनु सवकएन । र्स सभबन्द्िमा ववस्ििृ 
वववरण वनाई वहसाव स्पट द देम्खने गरी राख्न ुपदाछ । 

 

 राजश्व संकलन िएको िोली पल्ट सभममा रकम सम्ञ्चि कोर्मा दाम्खला गनुा पनेमा 
कार्ाालर्ले  राजश्व बैंक जभमा हप्तामा एक ददन गने गरेको देम्खन्द्छ । 

 

 सरकारी सभपत्तीको बहालबाट प्राप्त आर्को अनमुान ३००००००।०० लाख रहेकोमा 
रु १०३६८०।०० मात्र आभदानी गरेको देम्खन्द्छ । एक्सािेटर लगबकु अद्यावतिक 
गरेको पाईएन । साथै नगदी रतसद पेश नगरेकोले आर् एवकन हनु सकेन । 
एक्सािेटरको आभदानी िन्द्दा कार्ासञ्चालन खचा बढी देम्खएकोले र्स िफा  कार्ाालर्ले 
ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 रतसद तनर्न्द्त्रण खािा अद्यावतिक गरेको देम्खएन । नगदी रतसद म्जभमेवारी स्पट द रुपमा 
िोवकएको हनुपुदाछ । 

 

 ववर्र् िथा क्षेत्रगि राजश्व प्रक्षेपण र्थाथा परक वनाउनपुदाछ । र्सको लातग राजश्व 
परामशा सतमिीले अध्र्र्न अनसुन्द्िान गरी गराई वक्रर्ाम्शलिा देखाउनपुदाछ ।  

 

 उपिोक्ता सतमति माफा ि कार्ा  
46.  उपिोक्ता सतमति दिाा — सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा 

उपिोक्ता सतमतिबाट कार्ा गराउने व्र्वस्था छ । संस्था दिाा ऐन २०३४ को दफा ३ 
मा कुनैपतन संस्था वविानसवहि दिाा निएमा कानूनी मान्द्र्िा ददन तमल्ने देम्खदैन । 
पातलकाले र्ो बर्ा ववतिन्न ५३ उपिोक्ता सतमतिसाँग सभझौिा गरी कार्ा गराई रु. 
५६२७३९१४।०० िकु्तानी गरेकोमा र्सरी कार्ा गना गठन िएका उपिोक्ता सतमति 
ऐनको उक्त व्र्वस्थाअनसुार दिाा िएको पाइएन । त्र्स्िा सतमतिहरु स्थानीर् स्िरमा 
सञ्चातलि आर्ोजनाको तनमााण गना अस्थार्ी रुपमा गठन हनेु र कार्ा सभपन्न पिाि ्
सतमति ववघटन हनेु हुाँदा तनमााण कार्ा सभपन्न िएका आर्ोजना सञ्चालन िथा ममाि 
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सभिारमा िी सतमतिलाई म्जभमेवार बनाउन कदठनाइ हनेु र त्र्स्िा सतमतिहरुले 
आर्व्र्को लेखापरीक्षणसमेि नगराउने िएकोले स्थार्ी संर्न्द्त्रमाफा ि ्काम गने, गराउने 
गरी सिुार हनुपुदाछ ।  

47.  हेिी इम्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को 
तनर्म उपतनर्म (९) मा उपिोक्ता सतमति वा लािग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनेु 
तनमााण कार्ामा डोजर, एक्सािेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेिी मेम्शनरी प्रर्ोग गना 
नतमल्ने व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतिबन्द्िात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान 
िर्ार गदााको समर्मा हेिी मेम्शन प्रर्ोग गनुापने जवटल प्रकृतिको कार्ा िनी उल्लेख 
िएको रहेछ िने सभबम्न्द्िि प्राववतिकको तसफाररशमा सावाजतनक तनकार्बाट सहमति 
तलई त्र्स्िा मेम्शन प्रर्ोग गना सवकने उल्लेख छ । पातलका अन्द्िगाि सञ्चातलि 
अतिकांश सडक तनमााण िथा स्िरोन्नतिसाँग सभबम्न्द्िि र्ोजनाका उपिोक्ता सतमतिहरुले 
डोजर, एक्सािेटर लगार्िका हेिी मेम्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापतन तनर्मावलीको 
व्र्वस्था बमोम्जम सभबम्न्द्िि प्राववतिकको तसफाररश गराई गाउाँ कार्ापातलकाको 
कार्ाालर्बाट सहमति तलएको केही केहीमा देम्खएन । तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप 
कार्ा गराउनपुदाछ । र्सका केही उदाहरणहरु र्सप्रकार रहेका छन : 

 

 

 गोिौनं./तमति उपिोक्ता सतमतिको 
नाम 

कामको वववरण िकु्तानी रकम प्रर्ोग गरेको हेिी 
उपकरण 

हेिी उपकरणमा 
िएको खचा 

कैवफर्ि 

१४०।२०७६ ओबो कृवर् सडक 
तनमााण उपिोक्ता 
सतमति 

s[lif ;8s lgdf{0f १०००००० डोजर र लोडर २५०२८० 
 

६२।२०७७।
२।२० 

थर्ाङसाप कृवर् 
सडक उपिोक्ता 
सतमिी 

थर्ाङसाप 
कृवर् सडक 

१८००००० महजान तनमााण 
सेवा उद्योग 
ववदरु डोजर 
एक्जािेटर 
वकेट िथा 
बे्रकर 

२४००१२० 
 

१६९।२०७७
।३।३० 

११९६४०० 
 १०२८३०० 

 

१५५।२०७७
।३।२८ 

खाम्भलङ कृवर् 
सडक उपिोक्ता 
सतमिी 

 ९५९४१ डोजर  ९५९४१ 
 

१६।२०७७ 
।३।३०प्रदेश 

वटमरेु खैदी कृवर् 
सडक बडा नं २  

कृवर् सडक 
तनमााण 

२४२०००० डोजर गपु्चे 
तनमााण सेवा 

२०८७००० सहमिी रहेको 

 नरगोदे देम्ख 
कोतमि हदैु स्र्ो 
सभम कृवर् सडक 

कृवर् सडक 
तनमााण 

२८६९२०० डोजर ७७६००५  

 जभमा      

 

48.  उपिोक्ता सतमतिले तनमााण ब्र्वसार्ीबाट गराएको कार्ा – गोसाईकुण्ड गााँउपातलका ६७२००००।५
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रसवुाको सावाजातनक खररद पवहलो संसोिन तनर्मावली ऽ २०७६ को तनर्म 
१०७(११) मा उपिोक्ता सतमिी वा लािग्राही समदुार्ले पाएको काम आफैले सभपन्न 
गनुापने  र कुनै तनमााण ब्र्ावसार्ीबाट गराउन सवकने छैन िन्ने ब्र्वस्था छ । िनु्द्चे 
खोदोल कृवर् सडक उपिोक्ता सतमिीले ७३६० तमटर िनु्द्चे खोदोल कृवर् सडक तनमााण 
कार्ामा महजान  तनमााण सेवा  ववदरु ९ नवुाकोटलाई लगाई कार्ा गरेको देम्खन्द्छ । 
र्सरी िकु्तान िएको रकम तनर्म सभमि देम्खएन । तनर्मको पालना गरी तनमााण कार्ा 
उपिोक्ता सतमिी देम्ख गराउनपुदाछ । 

 

० 

 गोिौनं./तमति उपिोक्ता 
सतमतिको 
नाम 

कामको वववरण लागि अनमुान कार्ाालर्बाट 
िकु्तानी रकम 

तनमााण ब्र्वसार्ीको 
वील रकम 

तनमााण 
ब्र्वसार्ी 

३।२०७६।६।६ िनु्द्चे 
खोदोल 
कृवर् 
सडक 
उपिोक्ता 
सतमिी 

कृवर् सडक 
तनमााण पवहलो 
रतनग वील 

७०००४२२।११ २७३०००० २०५५१२८ महजान 
तनमााण सेवा 
ऽ ववदरु ९ 
नवुाकोट २०।२०७६।१०

।०५ 
कृवर् सडक 
तनमााण दोश्रो 
रतनंग वील 

२१००००० २६६२१६०९ 

१२२।२०७७।३
।२३ 

कृवर् सडक 
तनमााण िेश्रो 
रतनंग वील 

२१७०००० २००२७१२।५० 

 जभमा   ७०००००० ६७२००००।५० 
 

 

49.  सभझौिा अनसुार कार्ा निएको - उपिोक्ता सतमतिसाँग तनमााण कार्ाको सभझोिा गदाा 
एक आतथाक वर्ा तित्र समपन्न हनेु गरी गनुापदाछ । िर पाम् लका र वटमरेु खैदी कृवर् 
सडक तनमााण कार्ा उपिोक्ता सतमति बीच वटमरेु खैदी कृवर् सडक तनमााण गना 
रु.५०२५४२२।६२ मा सभझौिा िएकोमा र्स वर्ा रु २५३०४२१।०० ( एक्जाभेटर 
सहयोग सहहतको कायय रु ४०३४१७८।००) को मात्रा कार्ा िएको पाईर्ो ।हाल सभम कार्ासभपन्न 
गरी प्रतिवदेन गरेको देम्खदैन ।  सालबसातल रुपमा बजेट ववतनर्ोजन हनेु र्स्िा 
र्ोजनाहरुको कार्ा समर्मा सभपन्न नहदुााँ पातलकाको ववकास तनमााणको कार्ा प्रिाववि 
िएको हनुकुा साथै २०७८।७९ मा समेि उक्त र्ोजनामा बजेट ववतनर्ोजन िएको 
पाईएन । िसथा समर्मै कार्ा सभपन्न हनेु गरी उपिोक्ता सतमतिसाँग सभझौिा गनुापने 
देम्खन्द्छ । 

 

 

 कायय सम्पन्न भएको 

परीमाण 

दर रु सझौताको दर अनुसार  एक्जाभेटर सहयोग पहिको 
दर रु 

एक्जाभेटर सहयोग 
पहिको 

मलु्य 

२३६०७।६५ ७५।२२ १७७५७६७।४३३ ४७।८७ ११३००९८।२१ 

६८३५।३४ १८८।७३ १,२९०,०३३।७१ ११४।९० ७८५३८०।५७ 

२२९७।८२ ४२१।४३ ९६८,३७०।२८ रु २६७।६२ ६१४९४२।५९ 
  ४०३४१७८  २५३०४२१ 

 

 

 खररद व्र्वस्थापन  
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50.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था िई कार्ाान्द्वर्न हनेु आर्ोजनाको मात्र गरुुर्ोजना 

डीपीआर लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो 
बर्ा स्वीकृि बावर्ाक कार्ाक्रम अनसुार देहार्बमोम्जमको कार्ा परामशादािाबाट गराई 
प्रतिवेदन प्राप्त गरको छ । 

 

 
 

कार्ा वववरण परामशादािा स्वीकृि 
रकम 

खचा रकम अध्र्र्नबाट 
तनिाारण िएको 
आर्ोजनाको 
लागि 

वडा नं  १ 
िवनको 
तडवपआर 

लाडटांग रसवुा 
ईम्न्द्जतनर्रीग प्रा 
तल ५००००० ४७००८० 

३१४११७१०
।९४ 

गाप का ववतिन्न 
स्थानमा सौर्ा 
बत्ती जडान 

इन्द्िेन्द्टीि पावर 
एण्ड कन्द्सल्टेन्द्सी 
प्रा तल ३००००० २९६२८६ 

१७९६२८६ 

जभमा:  ८००००० ७६६३६६  

 

 र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउाँदा लाग्ने खचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुनै आिार 
नतलई स्वीकृि बजेट बमोम्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देम्खएन । डी.पी.आर.िर्ार 
गदाा गाऊाँ पातलकाको प्राववतिक जनशम्क्त प्रर्ोग नगनााको कारण स्पट द गदै आगामी ददनमा 
आगामी ददनमा गाऊाँ पातलकाको प्राववतिक जनशम्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ुपदाछ । साथै 
र्सरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार िएका आर्ोजनाहरु कार्ाान्द्वर्नमा गएको समेि 
नदेम्खएकोले खचाको साथाकिा समेि देम्खएन । 

 

51.  सवारी सािन खररद – अथा मन्द्त्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्द्वर्न आतथाक 
व्र्वस्थापन िथा सभपिी हस्िान्द्िरण सभबन्द्िी तनदेम्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ 
अनसुार नेपाल सरकारबाट उपलब्ि गराइएको बजेट िथा स्रोि सािनबाट कार्ाालर्को 
तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी सािन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ । 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त वववरण अनसुार पातलकाले १ थान दईु पांगेर् सवारर सािन 
खररदमा रु.२८८९००।०० खचा गरेका छन ्। 

 

 म्शक्षािफा   
52.  म्शक्षक दरवन्द्दी र पदपूतिा - स्थानीर् िह अन्द्िगाि रहेका सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा दरबन्द्दी 

अनसुार म्शक्षकको पदपूतिा िई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् 
िह अन्द्िगाि ववतिन्न िहका १५ सामदुावर्क ववद्यालर्हरुको म्शक्षक दरवन्द्दी र 
पदपूतिाको अवस्था एवं ववद्याथीको संख्र्ा तनभनानसुार रहेको देम्खन्द्छ । 

 

 तस 
नं. 

ववध्र्ालर्को नाम,ठेगाना 
म्शक्षक 

दरवन्द्दी 
पदपिुी करार ववध्र्ाथी 

१ रसवुा मा. वव.िनु्द्चे १८ १३ ५ ४८० 

२ सरस्विी आ.वव ठाडे ६ ४ २ ५३ 

३ गाउाँ फका  प्रा.वव.बोकेझणु्ड ३ २  १ १६ 
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४ तिमली प्रा.वव.तिमली ३ २  १ ६ 

५ ज्ञान ज्र्ोिी प्रा.वव नागङु १ १   ७ 

६ तिमसेन प्रा.वव.ठुलो िाखुा ८ ५ ३ ४४ 

७ कोतमन श्र्ामेवाङफेल म.वव. १९ १३ ६ ४२६ 

८ 

नेपाल राविर् 
आ.वव.ठुलोस्र्ाफु्र 

६ ५ १ १२ 

९ नेपाल राविर् प्रा.वव.मेन्द्दो २ २  ० १७ 

१
० 

नेपाल राविर् आ.वव.थमुन ५ १ ४ ३३ 

१
१ 

अरुणोदर् प्रा.वव.दाहालफेदी २ २  ० ९ 

१
२ 

नेपाल राविर् आ.वव.वटमरेु ८ ६ २ ७३ 

१
३ 

नेपाल राविर् प्रा.वव.खाम्भजङ २ २   १० 

१
४ 

तलङतलङ प्रा.वव.तलङतलङ ३ ३   ११ 

१
५ 

नेपाल राविर् प्रा.वव.लाङटाङ २ २   ९ 

 
जभमा ८८ ६३ २५ १२०६  

 र्स सभबन्द्िमा तनभनानसुार देम्खएको छः  
52.1.  १० जना िन्द्दा कम ववद्याथी रहेको ववद्यालर् ४ वटा रहेको छन ्। एउटा ववद्यालर्मा 

६ जना ववद्याथीका लातग ३ जना म्शक्षक रहेको देम्खन्द्छ । म्शक्षा तनर्मावली २०५९ 
को अनसुचुी ३ अनसुार वहमाली म्जल्लाको हकमा ४०:१ हनुपुनेमा सो अनसुार नरहेको 
देम्खदा म्शक्षक ववद्याथी अनपुाि तमलाई म्शक्षक दरवम्न्द्द तमलान गनुापदाछ । 

तस नं. ववध्र्ालर्को नाम,ठेगाना 
म्शक्षक 

दरवन्द्दी 
पदपिुी करार ववध्र्ाथी 

३ गाउाँ फका  प्रा.वव.बोकेझणु्ड ३ २  १ १६ 

४ तिमली प्रा.वव.तिमली ३ २  १ ६ 

८ नेपाल राविर् आ.वव.ठुलोस्र्ाफु्र ६ ५ १ १२ 

११ 
अरुणोदर् प्रा.वव.दाहालफेदी २ २  ० ९ 

१३ 
नेपाल राविर् प्रा.वव.खाम्भजङ २ २   १० 

१४ 
तलङतलङ प्रा.वव.तलङतलङ ३ ३   ११ 

१५ 
नेपाल राविर् प्रा.वव.लाङटाङ २ २   ९ 

 
जभमा २१ १८ ३ ७३  

 

53.  और्िी खररद – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म 
१(क) मा तबस लाख रुपैर्ााँसभमको और्तिजन्द्र् मालसामान उत्पादकले राविर् स्िरको 
समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गना सवकने 
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व्र्वस्था छ ।र्स स्थानीर् िहले तसलवन्द्दी दरिाउ पत्रको माध्र्मद्वार 
रु.१६९२५००।०० का और्ति खररद गरेको छ । र्स सभबन्द्िी देम्खएको व्र्होराहरु 
तनभनानसुार छनः 

53.1.  खररद गरेका उक्त और्ति कुन और्ति कभपनीबाट उत्पादन िएको हो र सोको मूल्र् 
राविर् पत्रपतत्रकामा प्रकाशन समेि िएको नदेम्खएको । 

 

53.2.  और्तिको खचा घटाउदा मागफारामको आिारमा घटाउन ुपने एकमटु द घटाउने गरेको ।  
 िसथा और्तिको खररद, आपूिी, दाम्खला िथा खचाको वववरण अद्यावतिक हनेु गरी 

अतिलेख राख्न,े िोकीएको गणुस्िर अनसुारकै और्ति प्राप्त िएको निएको एकीन गरी 
हस्िान्द्िरण िथा खररद गररएको और्तिको वववरण खलु्ने गरी अतिलेख राख्न े िथा 
आतथाक वर्ाको अन्द्त्र्मा बांकी रहेको और्तिहरु म्जभमेवारी म्जन्द्सी अतिलेख व्र्वम्स्थि 
गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 सामाम्जक सरुक्षािफा   
54.  बैंक माफा ि ित्ता वविरण नगरेकोः सामाम्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ाववति, 

२०७५ ले लािग्राहीको नाम दिाा र नवीकरण, लगि कट्टा िोवकएको तमति तितै्र 
पररचर्पत्र अतनवार्ा रुपमा नवीकरण गरी सामाम्जक सरुक्षा ित्ता वविरण गनुापने, प्रत्र्ोक 
बर्ा लगि अध्र्ावतिक गरी लािग्राहीको संख्र्ा र्वकन गनुापने, ित्ता वविरण गदाा बैंक 
माफा ि ित्ता वविरण गनुापने, सामाम्जक सरुक्षा कार्ाक्रमलाई प्रिावकारी रुपमा सञ्चलान 
गना तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुापने, केम्न्द्रकृि सूचना प्रणालीमा प्रववट दी गरर अिावतद्यक 
गने म्जभमेवारी सामाम्जक सरुक्षाको अम्ख्िर्ारी पाउने सभवम्न्द्िि स्थानीर् तनकार्को हनेु 
व्र्वस्था  गरेको छ । र्स पातलकाले बावर्ाक ित्ता और्ि ६४० जनालाई  रु 
२०१४५८००। वविरण गरेको छ। अतिकांश ल्र्ाप्चे सहीछापका आिारमा वझेुको 
िपााई गराई वविरण गरेको देम्खएको हुाँदा जोम्खम न्द्र्नुीकरण िथा सेवाग्राहीलाई 
बैङ्कवकंग प्रणालीमा आबद्ध गरी सामम्जक सरुक्षा ित्ता वविरण गररनपुदाछ ।बडा 
सम्चवहरुले पेश्की तलई सामम्जक सरुक्षा ित्ता वविरण गरेकोमा रु ६३६२८००।०० 
पेश्की फछोट केही वढलो ०७८ साल िार तिर मात्र  गरेको देम्खर्ो ।हालसभम पतन 
आतथाक वर्ा २०७५।७६ को समेि पेश्की फछोट गरेको देम्खदैन । र्समा सिुार 
हनुपुदाछ । 

 

 
 

नाम बावर्ाक कार्म संख्र्ा जभमा 
 परुुर् मवहला  

जेष्ठ नागररक १७७ २४० ४१७ 
दतलि १ १ २ 

जेष्ठ नागररक एकल मवहला ० ६४ ६४ 

वविवुा ० ११८ १८८ 

पणुा अपांग १० ५ १५ 

अतिआशक्त अपांग १० ५ १५ 

दतलि बालबातलका ६ ३ ९ 

जभमा  २०४ ४३६ ६४० 
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 ववपद् व्र्वस्थापन  

55.  सतमति गठन- ववपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
१७(१) मा प्रत्रे्क स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना 
सदस्र् रहेको स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
ऐनमा िोवकएबमोम्जमको सतमति गठन गरेको/सतमति गठन िएिापतन २ वटा मात्र 
बैठक बस्न सकेको देम्खन्द्छ ।  ऐनमा िोवकएबमोम्जम सतमति गठन गरी िोवकएको 
काम, किाव्र् र अतिकारमा सवक्रर् बनाउनपुदाछ । 

 

56.  कार्ा र्ोजना - ववपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
१७(२) िथा ववपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म 
(८) मा स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सतमतिको काम, किाव्र् र अतिकारमा 
पररर्द्/कार्ाकारी/प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि 
क्षेत्रगि नीति िथा कार्ाक्रम अनरुुप हनेु गरी स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा 
गरी कार्ाान्द्वर्न गने, बजेट ववतनर्ोजन गना लगाउने, सबै पक्षको समन्द्वर् र संलग्न 
गराउने, ववपद् पूवा िर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन गने, प्रिाववि क्षते्रमा उद्दार र 
राहि व्र्वस्था गने, ऐन बमोम्जम कार्ा गरे/नगरेको अनगुमन गने, ववपद् सूचना प्रणाली 
ववकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतिक गने, ववपद् घरपररवारको पवहचान गने, कमाचारी 
क्षमिा अतिववृद्धको व्र्वस्था र कार्ाक्रम सवहिको कार्ार्ोजना िर्ारी गरी लागू 
गने/गराउन सभबन्द्िी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोवकएका 
कार्ाहरू मध्रे् ऐन बमोम्जम कार्ा गरे/नगरेको अनगुमन गने, ववपद् सूचना प्रणाली 
ववकास र सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतिक गने, ववपद् घरपररवारको पवहचान गने, कमाचारी 
क्षमिा अतिववृद्धको व्र्वस्था र कार्ाक्रम सवहिको कार्ार्ोजना िर्ारी गरी कार्ाान्द्वर्न 
गरेको पाइएन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुा/गराउन ुपदाछ ।  
  

 

57.  ववपद् व्र्वस्थापन कोर् – ववपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को 
दफा २३(१४) मा ववपद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा ववपद् व्र्वस्थापन 
कोर् रहने र कोर्मा रहने रकम िथा कोर्को सञ् चालन सभबन्द्िी व्र्वस्था सभबम्न्द्िि 
स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोवकएबमोम्जम हनेु व्र्वस्था छ । पातलकाले कोतिड 
तनर्न्द्त्रणा िथा ब्र्वस्थापन कोर् खडा नगरी र्सै माफा ि सञ्चालन गरेको देम्खन्द्छ । 
र्स वर्ा  रु.३८८३१३३।०० आभदानी िई रु. ३५९४७९।५५ खचा गरी बााँकी 
रु.३५९४७९।५५ देम्खन्द्छ ।  

 

 कोतिड–१९ िफा ः कोरोना संक्रमण रोकथाम तनर्न्द्त्रण र उपचार कोर् 
८०३२८५०३३००६०२ 

 

 आ=व २०७७।७८ को अर्ाढ मसान्द्िसभम कोतिड–१९ रोकथाम िथा तनर्न्द्त्रणको 
लातग िएको आभदानी िथा खचाको वववरण तनभनानसुार रहेको छः 

आभदfनी स्रोि रकम रु खचा म्शर्ाक रकम रु 

गि बर्ाको बााँकी  राहि वविरण  
स्थानीर् िहको आफ्नै वजेटवाट  २०००००० क्वारेन्द्टाइन तनमााण  597200 
संघीर् कोतिड कोर्वाट ० क्वारेन्द्टाइनमा प्रर्ोग हनु ेसामाग्री खररद ६२८२२७ 
प्रदेश कोतिड कोर्वाट १०००००० क्वारेम्न्द्टनमा बस्नकेो खाजा खचा ४५३६०० 
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स्थानीर् पवुाािार ववकास साजेदारी ६००००० और्िी  खररद ४८३४१४ 
२१६ हाईडोपावर  १००००० और्िी जन्द्र् सामाग्री ४५५४९८ 
पातलका कमाचारीबाट १८३१३३ स्वास्थर् उपकरण ६५९५४ 
अन्द्र् स्रोिबाट ० एमवलेुन्द्स सञ्चालन ब्र्वस्थापन २०००० 
  राहि वविरण  ६४७८८५।४५ 

  र्ािार्ाि खचा १०००० 
  अन्द्र् खचा १६१८७५ 
  वााँकी ३५९४७९।५५ 

जभमा ३८८३१३३  ३८८३१३३ 

 र्स सभबन्द्िमा तनभनानसुार देम्खएको छः  
57.1.  कोरोना कोर्बाट रु ३८८३१३३।०० आभदानी गरी   ददघारोगीको लातग और्िी खररद 

रु.४८३४१४। र राहि वविरण  खचा रु६४७८८५।४५ समेि रु. ३५२३६५३।४५ 
खचा गरेको देम्खन्द्छ ।१०५ वटा क्वारेन्द्टाईन तनमााण िथा ब्र्वस्थापनका लातग  रु 
२३९२३५४ िएको हुाँदा प्रति ब्र्म्क्त क्वारेम्न्द्टन िथा ब्र्वस्थापन खचा रु.२२७८४।३२  
गरेको देम्खन्द्छ ।  

 

57.2.  कोरोनाकोर्बाट ददघारोगीको लातग रु. रु४७३१८४।०० और्िी खररद गरी खचा गनुा 
उपर्कु्त देम्खएन ।  

४७३१८४।०० 

57.3.  फमाासेल प्रातलबाट रु४७३१८४।०० मात्र खरीद गरेकोमा ओर्िी खररदमा 
रु४८३४१४।०० देखाएकोमा बढी खचा रु १०२३० असलु गनुापदाछ 

१०२३०।०० 

57.4.  क्वारेम्न्द्टनमा वसेको िथा सहर्ोगी लगार्ि १३८ जनाको लातग २०० ब्लाकेट कभमल 
रु ४९७२०० मा खररद गरेको देम्खन्द्छ । ५२ वटा कभमल वढी खररद गरेकोमा  हाल 
सभम उपोग गरेको देम्खएन ।  

 

58.  वावर्ाक प्रतिवेदन – ववपद् जोम्खम न्द्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ 
मा स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथाक वर्ामा गरेको कामको वववरण 
सवहिको वावर्ाक प्रतिवेदन िर्ार गरी म्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश ववपद् 
व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमति समक्ष पेस गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको 
वववरण सवहिको वावर्ाक प्रतिवेदन िर्ार गरी सभबम्न्द्िि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । 
ऐनमा िएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदाछ । 

 

 गााँउपामलका पुाँजीगतः   

 स्िीकृत स्थानीय तह बजेट अनुसार श्रोतगत कायषक्रम तथा पररयोजना मा  १७९ 
पररयोजना छनौट  तथा स्िीकृत गरेपनन ६८ िटा मात्र कायष सम्पन्न भएको देणखन्छ । 
उपभोक्ता सममनत माफष त ५३ आयोजना कायाषन्ियन गरेको देणखन्छ ।  

 

59.  पूणष काम सम्पन्न नभई कायषसम्पन्न प्रनतिेदनः तामांग कल्र्र तथा रेडपण्डा पाकष  
ननमाषण कायषको लागग स्िीकृत िोलपत्र अनुसार तायङुभुमम ननमाषण  सेिा रसुिासाँग 
रु.११५७६७७०।०० मात्रको अगिनमा रहह ममनत २०७७ असार मसान्त मभत्र कायष 
सम्पन्न गने संझौता भएकोमा  कायषसम्पन्न प्रनतिेदन अनुसार रु.९१३५२९६ बरािरको 
विल भुक्तानी भएको देणखन्छ । विओक्यूमा उल्लेणखत आईटम मध्ये २१ आईटमको 
कायष नभएको र सोमध्ये केहह आईटम तल उल्लेख गरीएको छ । देणखएको व्यहोरा 
ननम्नानुसार छन ्

 

 Particular BOQ cost total amt Rs. Contactor Total 
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est.BOQ 
rate 

rate 

brick masonry work bondry wall 9.13 15676.9 143130.1 15000 136950 

stainless steel hoilow pipe  2865.55 194 555916.7 300 859665 

sal timber for circular truss work-
golghar construction 

1.24 127000 157480 150000 
186000 

woodwork in preparetion of circular 
truss and post picnic  sport const. 

4.1 127000 520700 150000 
615000 

brick masonry work 1:6cement 
mortar 

20.7 15676.9 324511.8 15000 
310500 

damp proffing work pfw 160 694.05 111048 750 120000 

10mm thick acid and alkali resistent 
tile pfw 

175 1013.6 177380 1050 
183750 

fountain instalation  pfw 1 350000 350000 20000 20000 

pitching well trimed flagstone pfw  138 1487.64 205294.3 1850 255300 

satatue with tamang dress 1 150575.8 150575.8 15000 15000 

    sub total 2696037   2702165 

    vat 350484.8 
after dis % 
35.35 1746950 

    Total 3046521 
total with 
vat 1974053.50 

 

59.1.  कायषस्िीकार संझौता अनुसारको सम्पुणष कायष नभई कायष सम्पन्न प्रनतिदेन हदनु उगर्त 
देणखएन । 

 

59.2.  यसरी कायष सम्मपन्न पुणष रुपमा नभई कायष सम्पन्न प्रनतिेदन हदईदा पनुः सोही कायष 
अन्यबाट गराउदा लागत िढ्ने देणखन्छ । उदाहरणको रुपमा माथी उल्लेणखत आईटमको 
लागत अनुमान रु. ३०४६५२१। रहेको र सोही कायष संझौता मुताविक सम्पन्न भएको 
अिस्थामा रु.२२७१०३।५० लागत पछष तर सम्पन्न नभएको अिस्थामा लागत अनमुान 
साँग तुलना गदाष रु.१०७२४६७।५० बढी भुक्तानी गनुषपदषछ । तसथष सम्पुणष कामको कायष 
सम्पन्न गरी मात्र कायषसम्पन्न प्रनतिेदन बनाई भुक्तानी गनुषपदषछ । 

 

 

59.3.  नापी फकताि लुजसीटमा मात्र भएको तर नापी फकताि न ैप्रमाणणत गरी राखेको 
देणखएन ।  

 

60.  ५ लाख िा सो भन्दा तल मुल्यका योजना तथा शुन्य प्रगती भएको आयोजनाः ६२ 
योजना बजेट ब्यिस्था भएकोमा ३४ योजनाको कायाषन्ियन गरेको देणखन्छ भने २८ 
आयोजना कायाषन्ियन गरेको देणखदैन।  

 

 कायषक्रम/आयोजना/फक्रयाकलापको नाम विननयोजन खर्ष 
सिारी सािन   ३,५०,००० ० 

कम्प्यटुर सफ्टिेयर ननमाषण तथा खररद खर्ष   ४,५०,००० ० 

झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत साझेदारी कायषक्रम   ३३२००० ० 

झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत साझेदारी कायषक्रम   ५०,००० ० 

नागथली सामुदानयक भिनमा रङ रोगन, नाली तथा िाल 
ननमाषण   २,३०,००० ० 

िुञ्रे्, स्याफु्र र हटमुरेमा व्यिक्स्थत बिशाला ननमाषण   १,५०,००० ० 

गाउाँपामलकाको भिन ममषत, पाफकष ङ तथा ग्याविन िाल 
ननमाषण   ३,४८,००० ० 
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मलङमलङ िदृ्गिम पदैल मागष ननमाषण तथा ममषत   ५,००,००० ० 

थुमन डक्म्पङ साइट ननमाषण   ५,००,००० ० 

नागथली सामुदानयक भिनमा रङ रोगन, नाली तथा िाल 
ननमाषण २   ४७०००० ० 

िडा नं. २ को िडा कायाषलयमा आिश्यक फननषर्र 
ननमाषण   ५,००,००० ० 

फोहोरमैला व्यिस्थापन   २,००,००० ० 

हटमुरे खेलकुद मैदान ननमाषण २   ५,००,००० ० 

हटमुरे स्िास््य र्ौकी गेट पखाषल ममषत कायष   ५०,००० ० 

िडा नं. २ को िडा भिनमा गेट तथा रेमलङ ननमाषण   ३७५००० ० 

मलङमलङ पेल्को आमा समूहको भिन ननमाषण फफननमसङ   ५,००,००० ० 

फननषर्र तथा फफक्र्सष   ४,००,००० ० 

भेन््याङ गाउाँमा मसढंी ढलान कायष   ५,००,००० ० 

दोङ्गा छुप्ला खाङ गुम्बाको र्ौर ननमाषण   ५,००,००० ० 

बदृ्गिम खेल मैदान ननमाषण   ५,००,००० ० 

र्ामलुङ देणख ब्राबल गाउाँमा विजुली बत्ती पोल तथा नांगो 
तार विस्तार ननमाषण   ५,००,००० ० 

र्ौंरी गाई गोठको लागग खानेपानी पाइप खररद गरी 
वितरण   २,००,००० ० 

सािषजननक स्थलहरुमा िकृ्षारोपण तथा बगैंर्ा ननमाषण   २,००,००० ० 

खम्बाटार बजारमा नाली तथा ढल ननमाषण   ५,००,००० ० 

स्याफु्रबेंशी भ्रा मा बदु्िको मुनत ष स्थापनाको लागग भिन 
ननमाषण   ५,००,००० ० 

घट्टे खोला झोलुङ्गे पुल र िाल ननमाषण १   २,१६,००० ० 

मभमली सडकमा स्तराेने्नती र ग्यावियन िाल ननमाषण 
२   ४००००० ० 

पासाङल्हामु राजमागषदेणख बोकेझुण्डाको गुम्बासम्म 
गोरेटोबाटो ढलान र मसढंी ननमाषण   ५,००,००० ० 

 

 ससिा प्रदेश  
61.  बढी िकु्तानीः बोकोझणु्ड नाङवो कुनामा ध्र्ाङगभुबा तनमााण िनु्द्चे वडा नं ६ को 

कार्ामा  ५७८ वोराको िकु्तानी गरेकोमा  ५०७ वोरा मात्र खररद गरेको देम्खएकाले 
बवढ रु ६९९७०।५० िकु्तातन िएको रकम जनश्रमदान कट्टी गरी  रु 
६३७८४।०० असलु गनुापदाछ ।  

६३७८४ 

 

 चाल ुिफा   
62.  तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा -ख_ वमोम्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर मात्र 

िलव ित्ता िकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी िलव खचा 
लेखेको पाईर्ो ।िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरेको कारणवाट िकु्तानी िएको िलव िथा 

 



19 

 

दफा िौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
ग्रडे रकमका सभवन्द्िमा एवकन हनु सवकएन । िलवी प्रतिवेदन पाररि गरेर मात्र िलव 
खचा िकु्तानी गने िफा  गााँउपातलकाको ध्र्ान जानपुने देम्खन्द्छ । 

 

63.  ववल िरपाईः आतथाक कार्ाववति तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ३६ मा खचा गदाा 
खचाको ववल िरपाई सवहिको लेखा राख्नपुने उल्लेख छ । अन्द्र् कार्ाालर् सञ्चालन 
खचा शीर्ाक अन्द्िगाि गौ िौ न ५५ तमति २०७६।८।३  िौचर परीक्षण गदाा ग्र्ाल्मो 
िामाङलाई ितु्तानी ददएको रु १००००।०० ववल िरपाई आवस्र्क प्रमाण नपगेुको 
आवस्र्क प्रमाण पेस गनुापने अन्द्र्था सो रकम असलु उपर हनुपुनेछ । 

 

१०००० 

 

64.   सरुवा भ्रमण खचाः गौ िौ न १५५ तमति २०७७।३।२८ िौचर र सभवम्न्द्िि 
कागजाि पररक्षण गदाा देहार्वमोम्जमका कमाचारी र्स कार्ाालर्वाट सरुवा िई 
अन्द्र् कार्ाालर्मा जादा सरुवा पाररवारीक खचा वमु्झतलएको र रमाना पत्रमा 
पाररवाररक भ्रमण खचा नतलएको व्र्होरा उल्लेख गरीएको छ । र्सो हदुा तनजले 
पदस्थापन िएको कार्ाालर्वाट पतन भ्रमण तलएको हनुसक्ने हदुा पदस्थापन िएको 
कार्ाालर्वाट पाररवाररक सरुवा भ्रमण खचा नतलएको प्रमाण पेस गनुा पने र र्दद 
पदस्थापन िएको कार्ालर्वाट पाररवाररक भ्रमण खचा तलएको िए सो रकम असलु 
हनुपुदाछ । 

कमाचारीको नाम थर रकम सरुवा िइ पदस्थापन िएको कार्ाालर् 

श्री पशपुति देव  ३१३००।०० म्जल्ला अस्पिादल कार्ाालर्, उदर्परु 
श्री एतलना राई ३२४००।०० मकाल ुगाउपातलका, सङ् खवुासिा 
श्री सभझना कुवर १४०००।०० िारकेस्वर नगरपातलका, काठमाण्डौ 
जभमा ७७७००।०० 

  

७७७०० 

 

 

65.  पेश्की बााँकीः आतथाक कार्ावविी तनर्मावली २०६४ को तनर्म ७४ ३ मा  िोवकएको 
भर्ाद तित्र र्सै तनर्मावलीको कार्ावविी अपनाई फछोट गनुा गराउन ुपेश्की तलने ददने 
दवैु थरीको किाब्र् हनेु उल्लेख छ । तनभन तलम्खि पेश्की रकम आ व २०७७।७८ 
को असोज मंम्शर परु्मा  फछोट गरेको नदेम्खन्द्छ । तनर्मावलीको पालना गरी 
समर्मै फछोट िफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 कमाचारी पेश्की   १११९०० फछोट गरेको 
तमति 

११५।२०७६।८।१८ अन्द्र् 
सभपम्त्तहरुको 
संचालन िथा 
संिार खचा  

अजुान प्रसाद डोटेल ९०००० २०७७।८।३० 

११७।२०७६।९।१८ इन्द्िन अन्द्र् 
प्रर्ोजन  

िेभपा म्जररंग िामाङ २००० २०७७।९।२ 

११७।२०७६।९।१८ ईन्द्िन पदातिकारी िेभपा म्जररंग िामाङ १६६०० 

११७।२०७६।९।१८ पानी िथा ववजलुी िेभपा म्जररंग िामाङ ३३०० 

तनमााण ब्र्वसार्ी पेश्की   ५१९०००  
८६।२०७७।३।१२ गााँउपातलकाको एस क्र् ुकन्द्टक्सन  ५१९००० २०७७।६।१२ 
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कार्ालर् िवन 

ब्र्म्क्तगि पेश्की   ४५५००  
१५।२०७६।६।१५ ववववि खचा दावा तसंगी िमाङ ५००० फछोट नगरेको  
१५।२०७६।६।१५ ववववि खचा सञ्च बहादरु िमाङ ५००० 

 

फछोट नगरेको 

१९९।२०७६।११।२ सवारी सािन 
ममाि खचा 

दावा तसंगी िमाङ २५००० २०७७।८।३० 

२६६।२०७७।१।२ सवारी सािन 
ममाि खचा 

दावा तसंगी िमाङ १०५०० 

      
66.  अनगुमन िथा सभपरीक्षण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा 

बेरुजू फछ्यौट गने व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू 
फछ्यौट गने गराउने काम किाव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतिकृिको हनेु व्र्वस्था छ । र्ो 
वर्ाको लेखापरीक्षणको क्रममा िई सभपरीक्षण िई गि बर्ासभमको बााँकी बेरुज ु
तनभनानसुार रहेको छ ।        फछौट गने िफा  कार्ाालर्ले ध्र्ान ददनपुदाछ ।                       
गि वर्ासभमको बााँकी 

बेरुजू (A) 

र्ो वर्ा संपरीक्षण गररएको 
बेरुजू  (B) 

गि बर्ासभमको बााँकी बेरुजू   
 (C=A-B) 

३१३०२ २००७९ ११२२३ 
 

 

 र्स वर्ा फछ्यौट िएको वेरुजकुो म्स्थति तनभनानसुार रहेको छ ।गााँउ सिाको तमति 
२०७८।३।१० का ददन तनणार् नं ३७ क ३७ख  ३७ ग ३७घ  को तनणार् र 
आवश्र्क प्रमाणका आिारमा सभपरीक्षण गररएको छ । 

 

क्र.ि. 

बेरुजु

को 

दर्ा 

बेरुजुको वववरण 

िंपरीक्षण गरी लगत कट्टा गनुि पनर रकम रु. 

जम्मा 
पेश्की वनयवमत गनुिपनर 

अिुल उपर 

गनुिपनर  

२०७५।७६ 

१ १८ अविम आयकर, पाररश्रवमक कर 

र िामावजक िुरक्षा कर कट्टी 

नगरी फदइएकोले अिुल गरी 

राजश्व खातामा दावखला गनुि 

पनर रकम रु ६६८९५         

िहभागी प्रवशक्षक भत्ता     ५३९९०   

२ २१.१ 

स्वास््य चौकीहरुको 

कमिचारीहरुलाई तलब 

शीर्िकबाट स्थानीय भत्ता, 

महङ्गी भत्ता, पोशाक भत्ता र 

करार िेवाका कमिचारीहरुको 

पाररश्रवमक भुक्तानी गरेको    ९९५२१२.००     
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३ २५.२ 

क्याविन हाइड्रोपावरमा दराज 

वनमािण कायि वापत उ.ि.लाई  

भुक्तानी गदाि काठ र प्लाईको 

ढुवानी वापत खचि लेखेको तर 

४० थान काठ र १० थान 

प्लाईको ढुवानी गरेको जनाईको 

काठ र प्लाई खररदको वबजक 

पेश गरेको छैन । उक्त पररमाण 

खररदको ववल ववजक पेश 

गनुिपनर    ५६०७१५.००     

४ ३० गाउाँपावलकाले ज्येष्ठ नागररक 

िम्मान कायिको लावग खररद 

गरेको २०० थान ब्लाङ्केट 

ववतरण गरेको भपािई पेश 

गनुिपनर ।    ४९७२००.००     

५ ३३ रेवडयो रिुवा १०२.१ मेगा 

हजिलाई िेवा शुल्क भुक्तानी गदाि 

१५% का दरले कर कट्टी 

गनुिपनरमा १.५% का दरले मारै 

कर कट्टी गरेकोले अपुग कर कट्टी 

रकम िम्बवन्धतिाँग अिुल 

गनुिपनर    १७५५०     

६ ३६ वववभन्न कमिचारी तथा िहकारी 

िंस्थाले र्र्छ्यौट गनुिपनर बााँकी 

पेश्की रु. ४७,०९,८४०/-         

एकीकृत वजल्ला स्वास््य ३८०००       

कायिक्रम तर्ि  (८०१५६६३)  ९००००       

प्रदशे शिति अनुदान तर्ि          

८०३२८५३ ५००००       

िामावजक िुरक्षा अनुदान तर्ि  ( 

३६५०१५३) ८९६०००       

  २४४०००       

  ५६६४००       

  १२७९२००       

राजश्व बााँडर्ााँड खचि खाता तर्ि          

  ५०००       

  ११००००       

आन्तररक खचि खाता तर्ि          

  ५४७३७५       

  २३२६६५       

  ५०००       

  ४४६२००       
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७ ४० 

पाररश्रवमक कर कट्टी नभएकोले 

अिुल उपर गनुिपनर         

राजश्व बााँडर्ााँड     ६६९९.३   

    २२२२.५   

    १०५२८.४   

८ ४२  ऐनको व्यवस्था ववपररत 

पदावधकारीहरुले पोशाक 

िुववधाको वलएको रकम अिुल 

उपर गनुिपनर      ९२५००   

९ ४३ भ्रमण आदशे स्वीकृत नभएका 

कायािलयका १७ जना 

कमिचारीहरुलाई यातायात खचि 

भनी प्रवत कमिचारी प्रवतफदन रु 

२००० का दरले भुक्तानी भएको 

रकम अिुल गनुिपनर      

६०००० 

  

१० ४४ वनदरवशका ववपररत कक्षा 

िञ्चालन तथा कायिपर वापत 

भुक्तानी भएको रकम अिुल 

उपर गनुिपनर रु १६००० 

        

    ८०००   

    ८०००   

११ ४६ पावलका भ्रमण वर्ि तथा 

वन्यजन्तु िप्ताह कायिक्रमको 

लावग मंगोवलयन हटि व्याण्डिाँग 

पाररश्रवमक शीर्िकमा 

वववनयोवजत रकम भन्दा बढी 

भुक्तानी गररएको    २०००००.००     

१२ ५९ कायिक्रम िाँग अिम्बवन्धत 

कमिचारीहरुलाई ववतरण गरेको 

भत्ता अिुल उपर हुनुपनर रु. 

२,३८०/- 

        

    ११९०   

    ५९५   

    ५९५   

१३ ६० गाउाँपावलकाका पदावधकारी 

तथा िदस्यहरुले प्राप्त गरेको 

बैठक भत्ता मध्ये कर कट्टी गरी 

वबतरण गरेको भत्ता अिुल उपर 

गनुिपनर  

 बेरुजु 

दोहोररएको १३७ 

७००र कर जम्मा 

भएको कर जम्मा 

भएको १४८६८०   

 

   

    ६१२००   

    २१९३००   

    ५१०००   

    १३७७००   

    १३३४२५   

    ९१८००   



23 

 

दफा िौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 
१५  ७०ङ वडा िवचव जंगे तमाङले आर्थिक 

वर्ि ७४/७५ को अवन्तमको 

िामावजक िुरक्षा रकम ७५/७६ 

मा पेर् गदाि MIS मा दताि 

नभएको नाममा रु ८००० खचि 

लेखेको अिुल उपर गनुिपनर      ८०००   

१६ ७१ िमवववन जानकी वमश्रले 

ि चालन गरेको बाल क्लब 

गठन अन्तगित १४ जनाको 

रु.४५०/- का दरले हुन आउने 

जम्मा रकम रु. ६,३००/- मा 

१५% कर कट्टी गनुि पनरमा कर 

कट्टी नगरेको      ९४५   

१७ ७३ चाडपवि खचिमा िमेत िञ्चयकोर् 

थप भुक्तानी रु. ४,३४१/- 

        

    २२८८   

    २०५३   

१८ ७५ िप्लायििबाट िोझै खररद गरेको 

वनयम अनुिार भएन । 
० ३१६४९९५.०० ०   

      ४५०९८४० ५४३५६७२.०० ९५२०३१.२० १०८९७५४३ 

  

२०७४।७५ 

  
  

 १ १८ गत आ.व.मा िाववकका गाउाँ  

ववकाि िवमवतमा आर्थिक 

वर्िको अन्तमा बााँकी रहकेो 

रकम स्थानीय तहको िव चत 

कोर् खातामा जम्मा गनि 

म.ले.प. प्रवतवेदनले औंल्याएको 

भएपवन आदशेको पालना 

नभएको  

० १४९३३४३ ०   

२ २९ दवैनक भ्रमण भत्ता उपभोग 

गरेको िमयमा वडा िवमवतको 

बैठकको िमेत भत्ता वलएकोले 

अिुल उपर गनुि पनर रकम रु. 

१३,०००/- 

        

    ४०००   

    १०००   

    २०००   

    २०००   

    २०००   

    १०००   

        

    १०००   

३ ३१ पेश्की र्छोट गरेको दवेखएन ३५०००       

४ ३३ ववद्युत महशुल िमयमा 

नबुझाएकोले जररवाना वापत 

थप व्ययभार भएको रकम  

  १९०३५.१     
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५ ३५ िंघीय िरकारको अनुदानबाट 

गैर िरकारी िंस्था िक्षम िमाज 

नेपाललाई वस्टलको भााँडा जस्ता 

अनुत्पादक खचिमा भुक्तानी 

गरेको   

  २०९८९४.५     

६ ३६ धुञ्चे खोदोल कृवर् िडक 

उपभोक्ता िवमवतलाई फदएको 

पेश्की र्र्छ्यौट नगरेको रकम 

अिुल गनुिपनर 

    १५००००   

७ ३९ कानुनी आधार वेगर वनणियका 

आधारमा वडा नं. ६ का 

पदावधकारीलाई योजना 

अनुगमन खाजा भत्ता वापत 

फदएको रकम  

  ७५०००     

८ ४१ ICT पुवािधार िवहतको शैवक्षक 

ि चना केन्र स्थापना तथा 

िञ्चालन भएको अनुगमन 

प्रवतवेदन तथा प्रमाण पेश गनुि 

पनर  

  २०००००     

९ ४३ वबल भपािई र कागजात भन्दा 

बढी र्र्छ्यौट गरी भुक्तानी 

गरेको रकम रु. १४,६५०/- 

        

    २६५०   

    १२०००   

१० ४४ वडा नं. ६ का कृर्कहरुलाई 

ववतरण गररएको विल पोवलन 

प्लाविक कायिक्रम अनुरुप प्रयोग 

गरेको दवेखने प्रमाण एवम् 

अनुगमन प्रवतवेदन पेश नगरेको 

। 

  १५००००     

११ ४५ स्वीकृत दरवन्दीमा कायिरत 

कमिचारीलाई काजमा अन्यर 

खटाई पुाँजीगत शीर्िकको 

रकमबाट बृविम स्वास््य 

चौकीमा करारमा कमिचारी 

राखी खचि गरेको । 

  २३४०००     

१२ ४६ आन्तररक श्रोतको भरपदो 

आधार खडा नगरी 

गाउाँपावलकाको वनणियको 

आधारमा गरेको अनुत्पादक खचि 

वनयन्रण हुनु पनर । 

  ४५७०००     

१३ ४७ गाउाँपावलकाले कागती, स्याउको 

ववरुवा र आलुको ववउ ववतरण 

गरेको तर ववरुवा िरे निरेको 

कायािलयको अनुगमन प्रवतवेदन 

वेगर गरेको खचि । 

  २४००००     

१४ ५३ स्पि आधार एवम् कायिवववध 

ववना प्रोत्िाहन भत्ता वापत 

भुक्तानी गरेको रकम अिुल उपर 

हुनुपनर । 

    १४४९८२.५०   
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१५ ५६ कान नी आधारमा खचिको पुिाई 

बेगर गररने खचिलाई वनयम 

िंगत मान् न निफकने हुाँदा त्यस्ता 

खचिहरुमा वनयन्रण हुनुपछि । 

  ७००००     

१६ ५८ वडा वभर योजना वनररक्षण 

गरेको भनी भुक्तानी भएको 

रकम रु. १,०७,०००/- 

        

  १४०००     

  १४०००     

  १४०००     

  १४०००     

  १४०००     

  १४०००     

  ११०००     

  ४०००     

  ४०००     

  ४०००     

१७ ५९ प्रमाण तथा पुिाई बेगरको खचि 

अिुल उपर गनुि पनर रु. 

५,२०,५००/- 

        

          ७०२५०   

          ६६०००   

          ५००००   

          ५००००   

          ५००००   

          ५००००   

          ३५०००   

      ० ० ३५०००   

१८   बढी वेरुजु अल्या गरेको   ४०००००     

      ३५०००. 

३६५५२७२.६० ७२८८८२.५० 

४४१९१५५.१० 

 

  

२०७३।७४ 

  
  

 

२ १४ 

कायािलय िामान, र्र्निचर 

मेवशनरी औजार जस्ता िामान 

पटक पटक िोझै खररद गरेकोले 

वनयम िंगत दवेखएन । 

  २८५२२०८     

३ १९ 
वडा िवचव वाङ्दी तमाङ 

िवारी िाधन पेश्की । 
२५००००       

४ २३ 

छुटै्ट अवस्तत्व र बजेट व्यवस्था 

भएका कृवर् िेवा केन्र स्याफु्र 

(वीउ ववजन खररद) लाई 

कायािलयले खचि लेखेको । 

  ५००००     
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५ २४ 

कायािलयले पुाँजीगत कायिको 

लावग वववनयोजन भएको 

बजेटबाट चालु प्रकृवतको खचि 

लेखेको वनयम िम्मत भएन 

  ८१९५००     

६ २६ 

कायािलयले गरेको खचिको वबल 

भपािई पेश नभएकोले वबल 

भपािई गनुिपनर वा अिुल उपर 

गनुिपनर । 

  २८००००     

७ ३० 

पुाँजीगत रकमबाट चालु 

प्रकृवतका खचि गरेको वनयम 

िंम्मत दवेखएन । 

  ५११२९७     

    जम्मा  २५००००.०० ४५१३००५.०० ०.०० ४७६३००५ 

       

  

कुल जम्मा  ४७९४८४०.०० १३६०३९४९.६० १६८०९१३.७० २००७९७०३.३० 
 

 अद्यावतिक वेरुज ु- र्स पातलकाको २०७६।७७ सभमको फछ् र्ौट गना बााँकी बेरुजकुो 
म्स्थति देहार्अनसुार रहेको छ 
गि वर्ासभमको 
बााँकी बेरुजू (A) 

र्ो वर्ा संपरीक्षण 
गररएको बेरुजू (B) 

र्ो वर्ा कार्म 
बेरुजू (C) 

संपरीक्षणबाट 
कार्म बेरुजू (D) 

अध्र्ावविक 
बााँकी 
बेरुजू   

(E=A-

B+C+D) 

३१३०२ २००७९ १७४८२ ० २८७०५ 
 

 

 

बेरुज ुवतगाकरण 

वरेुज ुप्रकार दफा  नं रु 

असलु वेरुज ु ११,२९,६१, ५७.३ 

 

१४२५२७।०० 

अतनर्तमि बेरुज ु १०,२५, ४८, ५७=२,  ७४८४९८४।५० 
प्रमाण १२,२२,२७,२८,६३,६४ ९२४४०१७।३१ 
पेश्की ३० ६१००००।०० 

सैदाम्न्द्िक माथी उल्लेम्खि दफा बाहेक अन्द्र् 
सैदाम्न्द्िक दफा रहेको 

 

 जभमा १७४८१५२८।८१ 
 


