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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनठा ा प्रवद्धनिन गनव र्ववसनीन र् ी्था ा ह न प्रर्नशीश ल 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

ीरोकारवालालाई ीाविजतनक कोषको दक्षिापूर्ि उपर्ोग ीम्बन्धमा आवसनथाि पानि थाविन्र एवम ्
ग र्थािरीर् लेखापरीक्षर् ीेवा प्रदान गनव । 

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

funds are efficiently used) 

 

तनठा ा (Integrity) 
थाविन्रिा (Independence) 
व्र्वीार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शििा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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पर ी्खर्ााः२०७८।७९                                                                                                                   

च. न्.   १०३       तमतिाः २०७८/५/४ 
 

                              तबषर्ाः लेखापरीक्षर् प्रतिबेदन । 

श्र  अध्र्क्षज्र्  
एकडारा गाउँपातलका 
गाउँ  कार्िपातलकाको कार्ािलर्, महोत्तरी । 

  

       नेपालको ी्तबधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्ी कार्िपातलकाको आत िक बषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् ीम्पन्न गरी 
लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिबेदन जारी गरीएको छ । उक्त प्रतिबेदन लेखापरीक्षर् ऐन, 
२०७५ को दफा २०(३)  र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग अन रोध छ । 

 

                                                                                                                                                       
                .......................... 

                                                                          (नेर क मार खर ) 
                                                                                                                                            नार्ब महालेखापरीक्षक 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनार्ि 
        नेपालको ी्र्वधानको धारा २४१ मा ी्घ, प्रदेश र था ान र् िहका ीबै ीरकारी कार्ािलर्को 

लेखापरीक्षर् तनर्तमििा, तमिव्र्र् िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट ह न े व्र्वथा ा छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् ीम्पन्न गरी अलग 
अलग प्रतिवेदन जारी गनिीक्न े व्र्वथा ा छ । ीोही व्र्वथा ाबमोर्जम था ान र् िहको 
2076।77 को आत िक कारोबारको लेखापरीक्षर् ीम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको 
छ। 

        था ान र् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको ी्र्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, ीरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, र्वत्त र् लेखापरीक्षर् मागिदशिन, था ान र् िह लेखापरीक्षर् तनदव र्शका, 
महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना र तनकार्ीँग ीम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको 
आधारमा ीम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रम ख उदे्दश्र्हरुमा र्वत्त र् र्ववरर्को श द्धनिा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट ि ा 
र्ोजना िज िमा एव् कार्िक्रम कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वथा ापन, ीाविजतनक ीम्पर्त्तको ी्रक्षर् र उपर्ोग, र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा 
एव् ीेवा प्रवाहको अवथा ा मूल्र्ाङ्कन गन ि रहेको    छ । त्र्ीैगरी स्रोि ीाधनको प्राति र उपर्ोग ीम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको 
पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्त र् ब्र्वथा ापनमा ी धारका लातग ी झाव प्रथाि ि गरी ी शाीन प्रबद्धनिनमा टेवा प ¥र्ाउन  
लेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

        आत िक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् ीम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा ीमावेश गरेर रार् ीर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका ी झावहरुको 
कार्ािन्वर्नबाट था ान र् िहमा रहेको ी तमि स्रोि ीाधनको उपर्ोग गरी र्वकाी तनमािर् र ीेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातील गनि ीहर्ोग प ग्न ेअपेक्षा गररएको छ । फलथावरुप था ान र् िहको कार्िीम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शििा 
प्रबद्धनिन ह न ेर्ववसनाी तलर्एको छ ।  

        लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजथाव बाँडफाँटको प्रक्षेपर् र् ा िपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वथा ापनमा 
थापष्ट कानून  ब्र्वथा ा नभएको, आर् ीङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजथाव छ ट ददएको, बक्र्ौिा अी लीमा प्रभावकाररिा 
नआएको, बजेट अन शाीन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट ि ा कार्िक्रम ी्शोधन गरी अन मोदन गनव 
गरेको, वषािन्िमा बढी खचि गरेको, खररद कानून र्वपरीि ीोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशाीतनक खचि गरेको, बचि अन दान 
र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूख  खचिको बाह ल्र्िा रहेको जथािा प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ् । त्र्ीैगरी र्वकाी तनमािर्िफि  र्ोजना 
प्रा तमकीकरर् नगरेको, ीाना ि ा ट के्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु ीमेि उपभोक्ता ीतमतिबाट गराएको, 
िोर्कएबमोर्जम जनीहभातगिा नज टेको, दीगो र्वकाीका लक्ष्र् अन रुप र्ोजना र कार्िक्रम िज िमा नगरेको, दीघिकालीन र्वकाीको 
खाका िज िमा नभएको जथािा ीमथार्ा रहेका छन ्।  

        था ान र् िहको आन्िररक ब्र्वथा ापनिफि  आवश्र्क अन भव  र दक्ष जनशर्क्तको कम  रहेको, कमिचारी तनर् र्क्त ि ा बढ वामा 
प्रदेश लोकीेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, ीेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि ी धार ह न नीकेको, स्रोि, ीाधन र ीम्पर्त्तको द रुथाि अतभलेख 
नरहेको, ीञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, ीेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हीाब र्ववरर् िर्ार गनव नगरेको, लेखाङ्कन ि ा 
ीमग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । ीा ै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपददो  र प्रभावकारी नभएको 
पार्एको छ। था ान र् िहमा लेखा ीतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट ीम्बन्ध  
थापष्ट कार्िर्वतध िज िमा ह न बाँकी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षर्बाट औल््र्ाएका व्र्होराहरु ी धार गरी गि र्वगिका बेरुज  
उपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको ीमेि देर्खएन । 

        ीमर् र जनशर्क्तको ी तमििाको बावज द र् ाीम्भव था ान र् िहको कार्िथा लमा नै उपर्था ि भर्ि लेखापरीक्षर् गररएको त र्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले था ान र् िहका प्रम ख ीर्हिका पदातधकारीहरुीँग छलफल ीमेि गरेको त र्ो । 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट था ान र् िहको र्वत्त र् व्र्वथा ापन, भौतिक पूवािधार र ीेवा 
प्रवाहमा ी धार ह ने अपेक्षा गरेको छ  । था ान र् िहको लेखापरीक्षर्मा ीहर्ोग प र्रर्ािउने था ान र् िहका ीबै पदातधकारी ि ा 
कमिचारीहरु र लेखापरीक्षर् ि ा प्रतिवेदन िर्ारीमा ी्लग्न र्ी कार्ािलर्का कमिचारीहरु ीबैलार्ि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछ  ।  

 
 

                      (ट्कमर्र् शमाि, द्गाल) 
        २०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक



1 
 

 

                                  

 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

(प्रदेश न् १ र प्रदेश न+ २ लेखापरीक्षर् महातनदवशनालर्) 
 

 

 

पर ी्खर्ााः २०७८।७९          

च.न्.: ६४                                                                                           तमतिाः२०७८।५।४ 

                                                  

 

 

 

श्र  अध्र्क्षज्रू्,  

    एकडारा गाउँ  कार्िपातलकाको कार्ािलर्,   

महोत्तरी । 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

        कैर्फर्ि ीर्हिको रार् 

हाम ले एकडारा गाउँपातलका आत िक वषि २०७६।७७ को र्वर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ीीङ्ग ीम्बर्न्धि आर् ब्र्र् 
तबबरर् ि ा लेखा र्टप्पर् हरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्ी प्रतिवेदनको कैर्फर्ि ीर्हिको रार् व्र्क्त गनव आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पानव 
अीर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ मीान्िमा ीमाि भएको आत िक वषि २०७६।७७ को र्वर्त्तर् र्ववरर् 
र त्र्ीीङ्ग ीम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर्ले था ान र् िहीङ्ग ीम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोर्जम 
ीारभिू रुपमा ीर्ह ि ा र् ा ि अवथा ा र्चरर् गदिछ ।  

कैर्फर्ि ीर्हिको रार्व्र्क्त गनव आधार 
१ पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट थाव कृि नेपाल ीाबिजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी र्वर्त्तर् तबबरर् 

िर्ार     गरेको छैन  

  २ लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका ीम्बन्धमा तमति २०७७।१०।१९ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक 
प्रतिवेदन   उपर प्रतिर्क्रर्ा ीर्हिका प्रमार् कागजािका अधारमा फछिर्ौट भएका दफाहरु हटार् कार्म 
व्र्होराको अर्न्िम प्रतिवेदन पाना ५८ र्ीैीा  ी्लग्न छ । 

  ३. लेखापरीक्षर्बाट रु १३ करोड २९लाख ३० हजार बेरुजू देर्खएको छ । ीोमध्रे् अी ल गन िपनव रु ४ 
करोड१२लाख. १हजार, प्रमार् कागजाि पेश गन िपनव रु ४करोड २ लाख. ३८ हजार तनर्तमि गन िपनव रु. ३ 
करोड ६२ लाख ७८ हजार पेश्की बाँकी रु १ करोड ५२ लाख १३ हजार रहेको छ ।   

४. आम्दान  ि ा खचिको से्रथािा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक 
ीम्पर्त्त ि ा दार्र्त्व र्की नह ने क नै जानकारी ख लाएको छैन ।   

   हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ि नेपालको ी्र्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन ि ा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन 
गरेका नेपाल ीरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन ि ा लेखापरीक्षर्ीङ्ग ीम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून 
बमोर्जम गररएको छ  
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। र्वर्त्तर् र्ववरर् िर्ार गनव था ान र् िहीङ्ग हाम  थाविन्र छौं ।  त्र्ीका लातग थाव कृि आचार ी्र्हिा अन ीार 
हाम ले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गनव 
आधारका लातग पर्ािि र उपर् क्त छन ्भन्न ेक रामा कार्ािलर् र्ववसनथाि छ ।   

          र्वर्त्तर् र्ववरर् उपर व्र्वथा ापन र लेखाउत्तरदार्  अतधकृिको  र्जम्मेवारी 
       आत िक कार्ितबतध ि ा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र था ातनर् ीरकार ीञ्चालन ऐन २०७४ ि ा अन्र् 

प्रचतलि कान न बमोर्जम ीही र र् ा ि ह ने गरी र्वर्त्तर् र्ववरर् िर्ार गनव ि ा जालीाज  वा अन्र् गर्ल्ि का 
कारर् र्वर्त्तर् र्ववरर् ीारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि थावरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली लाग  गनव र्जम्मेवारी पातलका व्र्वथा ापनमा रहेको छ ।गाउँ कार्िपातलका, अध्र्क्ष र प्रम ख प्रशाीर्कर् 
अतधकृि गाउँपातलकाको र्वर्त्तर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अन गमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   

           र्वर्त्तर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
    र्वर्त्तर् प्रतिवेदन ीमग्रमा जालीाज  वा अन्र् गर्ल्ि  ीमेिका कारर् ीारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि 

रहेको होी ् भतन उर्चि आवसनथाििा प्राि गरी रार् ीर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गन ि लेखापरीक्षर्को 
उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उर्चि आवसनथाििाले ीामान्र् थािरको आवसनथाििा ीम्मप्रदान गरेको ह न्छ, िर 
लेखापरीक्षर् ऐन ि ा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल ीरकारी लेखापरीक्षर्मान, 

मागिदशिन ि ा लेखापरीक्षर्ीङ्ग ीम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गनव लेखापरीक्षर् ीम्पादन भएकै 
अवथा ामा पतन ीबै प्रकारका जालीाज जन्र् वा अन्र् गर्ल्ि  पत्ता लगाउँन े ीक्न े तनर्श्चििा भने ह दैन । 
र्वर्त्तर् र्ववरर्का उपर्ोगकिािले ीामान्र्िर्ा गनव आत िक तनर्िर्मा नै फरक पानि ीक्ने अवथा ा देर्खएका 
एउटै वा ीमग्रिामा ह ने र्वषेश वा जालीाज जन्र् वा अन्र् गर्ल्ि लाई ीारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको 
छ ।  

 

                                                                                                                                                                

                                   
.......................... 

                                                                          (नेर क मार खर ) 
                                                                                                                                        नार्ब महालेखापरीक्षक 
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एकडारा गाउँपालिका महोत्तरी 
िेखापरीक्षण प्रर्तिवेदन 

ी्र्चि कोषको आर्-व्र्र् र्ववरर् 

२०७६।७७ 

ती न  
 

आर् िफि  ती 
न  
 

ब्र्र् िफि  

तबबरर् रकम तबबरर् रकम 

१ गि बषिको र्जम्मेवारी  156041848.00 1 चाल  खचि 57099112.20 
  नगद 0   s_ी्र्घर् ीशिि अन दान 0.00 

  बैक 153967221.00   ख_ प्रदेश र्वतिर् ीमातनकरर् 0.00 

  u_  धरौटी बैंक 2074627.00   ग_ राजथाव वाडफाड 38874436.50 
२ ी्घ र् र्वर्त्तर् हथािान्िरर् 213519000.00   घ_ आन्िररक श्रोि  18224675.70 

  र्वर्त्तर् ीमातनकरर् अन दान 100000000.0 २ प जँ गि खचि 100860480.61 
  शशिि अन दान 113519000.0   s_ी्र्घर् र्वतिर् ीमातनकरर् 34784685.00 

३ प्रदेश ीरकार प्राि अन दान 17165000   
ख_प्रदेश र्वतिर् ीमातनकरर् 
अन दान 2532723.00 

  र्वर्त्तर् ीमातनकरर् अन दान 7165000.00   ग_ राजथाव वाडफाड 2491317.00 

  शशिि अन दान 5000000.00   घ_आन्िररक श्रोि 61051755.61 

      ३ ीशिि अन दान खचि 97980339.20 
  तबशेष अन दान 2000000.00   क=_ी्र्घर् ीशिि अन दान 91178234.20 

  ीमप रक अन दान 3000000.00   ख=_प्रदेश ीशिि अन दान 3368054.00 

  अन्र् आर् 0   u=_प्रदेश र्वशेष अन दान 1934051.00 
४ र्वषर्गि तनकाीा रकम 81991644.00   घ=_प्रदेश ीमप रक अन दान 1500000.00 
  ीमार्जक ी रक्षा 76805000.00 4 र्वषर्गि तनकार्को खचि 81991644.00 

  

था ान र् पूवािधार र्वकाी 
कार्िक्रम 3708586.00   क_ ीमार्जका ी रक्षा 76805000.00 

  

िराई मधेश ीमधृ्दी 
कार्िक्रम 0   

ख_ था ान र् पूवािधार र्व ीा 
कार्िक्रम 3708586.00 

  

रार्िर् पररचर्पर ि ा 
पर्ञ्चकरर् 725998   

रार्िर् पररचर्पर ि ा 
पञर्चकरर् 725998.00 

   बह क्षेतरर् पोषर् 752060.00   घ_बह क्षेतरर् पोषर् 752060.00 
५ आन्िररक आर् 52616067.79 ५ र्वतभन्न कोषगि खचि रकम 27719395.50 
   s_ आन्िररक राजथाव 4198494.03   धरौटी र्फिाि 2633676.00 
  v_ राजथाव बाँडफाँड 48417573.76   र् तनीेफ वाी कार्िक्रम 401441.00 
  u_ अन्र् आर् 0   बेटी पढाउ बेटी बचाउ 50000.00 
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६ धरौटी प्राि  4359446   ीेिो ग राँी 0.00 

७ र्वर्वध कोषिफि को आर् 3155334.50   ी चना प्रर्वतध अतधकृि िलब 360907.50 
  र् तनीेफ  कार्िक्रम 1336600.00   मर्हला थाव्ीेर्वका पोशाक भत्ता 360000.00 

  

बेटी पढाउ बेटी बजाउ 
कार्िक्रम 50000.00   

ीडक वोडि 
960793.00 

  ी चना प्रर्वतध अतधकृि िलब 360907.50   प्रकोप व्र्वथा ापनकोष 22952578.00 

      6 मौज्दाि 187201693.78 

  

मर्हला थाव्ीेर्वकाहरुको 
पोशाक भत्ता 360000.0  

बाकँी मौज्दाि नगद बैक् 

53686203.96 

  ीेिो ग राी 50000.00   
s_ शे्रथािा अन ीार बा्की 
आन्िररक श्रोि 0.00 

  ीडक बोडि 997827.00   ख_ धरौटी बा्की 3800397.00 
८ प्रकोप व्र्वथा ापन कोष 24004325.00   र् तनीेफ वाी कार्िक्रम 74171324.00 
  प्रदेश ीरकार 1000000.00 

 
बेटी पढाउ बेटी बचाउ 0.00 

  ी्घ र् ीरकार 192325 
 

ीेिो ग राँी 50000.00 

  

था ान र् िह 
ीमातनकरर् 22812000   ी चना प्रर्वतध अतधकृि िलब 0.00 

        मर्हला थाव्ीेर्वका पोशाक भत्ता 0.00 

        ीडक वोडि 52256067.79 
        प्रकोप व्र्वथा ापनकोष 3237701.03 

  जम्मा 552852665.29   जम्मा 552852665.29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 लेखापररक्षर्बाट देर्खएका ब्र्होराहरु   

 पररचर्ाः था ान र् नेितृ्वको र्वकाी गदै था ान र् शाीन पद्घतिलाई ी दृढ गरी था ान र् िहमा र्वधार्र्की, 
कार्िकारीर्  र न्र्ार् क अभ्र्ाीलाई ी्था ागि गनि र था ान र् ीरकारको ीञ्चालन गनव उद्देश्र्ले र्ी 
गाउँपातलकाको था ापना भएको हो । था ान र् ीरकारले ीञ्चालन गनव हरेक कार्िमा ीहकाररिा, ीह–
अर्थाित्व र ीमन्वर्लाई प्रबिद्धनन गन ि र था ान र् ीरकारका हरेक काममा जनीहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, 

पारदशीिा ी तनर्श्चि गरी नागररकलाई लाभको र्विरर्मा ी लभ र ग र्थािररर् ीेवा  प्रदान गन ि नै 
गाउँपातलका था ापनाको प्रम ख उदेश्र् हो । २ न्. प्रदेशमा अवर्था ि  गाउँपातलका अन्र्िगि ६ वडा 
रहेका छन ्। २४ व.र्क.म .क्षेरफल ओगटेको र्ी गाउँपातलकाको जनी्खर्ा ३३००० रहेको छ । 

 

 महालेखापरीक्षकको बार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना, २०७७ अन ीार थाव कृि भएको र्कार्गि लेखापरीक्षर् 
र्ोजना बमोर्जम कार्ािलर्ले पेश गरेको आत िक तबवरर्, प्रगति प्रतिवेदन, तलर्खि प्रतितनतधत्व पर र 
अन्र् तबवरर् ि ा लेखापरीक्षर्का अन्िरािर्िर् मानदण्ड ि ा मागिदशिन ीमेिलाई आधार मान  
गाउँपातलकाको आत िक बषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् ीम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गररएको छ । 
ीारभिू रुपमा उल्लेखन र् नदेर्खएका व्र्होरालाई प्रतिवेदनमा ीमावेश गररएको छैन  

 

 अी ली  र्था ि ाः लेखापररक्षर्को क्रममा बेरुज  औल्र्ाएको टेन्डर तबर्क्र बापिको नगद रु ६८००० 
अी लउपर भई गाउँपातलकाको ी्र्चि कोषमा दार्खला भएको छ ।  

 

    र्वर्त्तर् र्ववरर् र्वश्लषेर् र ी्र्चि कोष र्हीाव ःाः   
१ था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल ीरकारले तनधािरर् गरे बमोर्जमको 

आर् र व्र्र्को वगीकरर् ि ा खचि श षिक ीम्बन्ध  व्र्वथा ा अवलम्बन गन िपनव ि ा तनर्म ७६(२) मा 
महालेखा परीक्षकबाट थाव कृि भए बमोर्जमको ढाँचामा लेखा राख्न पनव व्र्वथा ा गरेकोमा र्ी पातलकाले 
२०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट थाव कृि भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन ि ा 
लेखाङ्कन गरेको पाईएन । 

 

१=१ ी रको प्रर्ोगाः गाउँपातलकाहरुलाई Sub National Tresury Regulatory Application (SUTRA) प्रर्ोग गरी 
लेखा राख्न े तनदवशन भए अन ीार र्ी आत िक बषिमा लाग  गरेको भएिापतन र्वषर्गि मन्रालर्बाट प्राि 
बजेट ी रमा प्रर्वष्ट नगरेको, गि वषिको मौज्दाि रकम अ.ल्र्ा. नतभडेको, स्रोिगि अन मान बजेट ी रमा 
प्रर्वष्ट गरेकोमा अर्न्िम बजेट ीोही मानेको ह ँदा  मौज्दाि रकम घटी/बर्ढ देर्खएको र कार्ािलर्ले 
ी रबाट गोवसनारा भौचर मार उिार गरी अन्र् र्ववरर् प्रर्वष्ट नगरेको कारर्ले म.ले.प.फा.न्.२७५ र 
२७२ तभडान नभएको अवथा ा छ ।  डाटा प्रर्वष्ट गरी वार्षिक प्राि  ि ा भ  क्तान को र्हीाव तमलान 
गन िपदिछ । पातलकाले ीबै कारोबार ी रको ीफ्टवर्रमा  प्रतबष्ट  नगदाि मौज्दाि र्जम्मेवारी र आम्दान  
खचिमा  फरक फरक देर्खएको छ । 

 

१=२ बैक र्हीाब तमलान नगरेको– था ान र् िह ीरकार ी्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम 
था ान र् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तीफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट 
थाव कृि भएको ढाँचामा राख्न पनव उल्लेख छ । ीो बमोर्जम मातीक र बार्षिक रुपमा से्रथािा र बैक 
खािाको र्हीाब तमलान र्वबरर् िर्ार गन िपनवमा गरेको छैन ।चेक ीाट्न बाकीको तबबरर् िर्ार नगरर 
था ान र् िहले  खािा ीञ्चालन गदाि    मैज्दाि फरक पनि गएको छ ।कार्ािलर्ले चाल  र प र्जगि खचि 
खािामा रहेको मौज्दाि ीर्न्चि कोष खािामा ट्रान्ीफर गरी खचिखािा श न्र् बनाउन  पनवमा ीो ीमेि 
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 लेखापररक्षर्बाट देर्खएका ब्र्होराहरु   

गरेको देर्खएन । 
१=३ आत िक बषिको अन्त्र्मा से्रथािाको मौज्दाि रु१८७२०१६९४ र बैक मौज्दाि रु २३१०३४३७६ भर् 

बैक बर्ढ रु ४३८३२६८२ रहेको देर्खन्छ। र्ी ीम्बन्धमा बैंक र्हीाब तमलान र्ववरर् िर्ार गरी 
से्रथािामा र्हीाव तमलान  गन पनव देर्खन्छ । 

 

२ काम, कििव्र् र अतधकार – था ान र् िहको अतधकारको (ी्र्वधानको अन ीूच –८ मा) उल्लेख छ । 
था ान र् िहको अतधकारमा, ीहकारी ी्था ा, एफ.एम. ीञ्चालन, था ान र् कर, ीेवा श ल्क ि ा दथाि र, 

था ान र् ीेवाको व्र्वथा ापन, था ान र् थािरका र्वकाी आर्ोजना, आधारभिू र माध्र्तमक र्शक्षा, आधारभिू 
थावाथा्र् र ीरीफाई, था ान र् ीडक, ग्राम र् ीडक, कृर्ष ीडक र ती्चाई, जग्गा धन  दिाि प्रमार् प जाि 
र्विरर्, कृर्ष ि ा पश पालन, जेठा  नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्र्क्त र अशक्तहरुको व्र्वथा ापन लगार्ि 
२२ प्रकारका अतधकार उल्लेख  छ । 

ीो बाहेक था ान र् िहले ी्घ ि ा प्रदेशी्गको ीहकार्िमा प्रर्ोग गनव ीाझा अतधकार ी्र्वधानको 
अन ीूच –९ मा ीमेि उल्लेख छ । ी्घ वा प्रदेशले ी्र्वधान ि ा प्रचतलि कानूनबमोर्जम आफ्नो 
अतधकार क्षेरतभरको क नै र्वषर् पातलकालाई कानून बनाई तनक्षेपर् गनि ीक्न े व्र्वथा ा छ । र्ी 
पातलकालाई मार ी्घ वा प्रदेशबाट छ टै्ट कानूनको तनक्षेपर् भएको अवथा ा देर्खदैन । 

 

३ आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक 
तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग  गन िपनवमा लाग  गरेको पाईएन। र्ी ीम्वन्धमा देर्खएका अन्र् 
व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

 था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अन ीार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभ  ि ि्र्ा्क 
ी्कलन, अतभलेखा्कन र व्र्वथा ापन गन िपनव ीो गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आत िक कारोवारको अन ी च  २११ वमोर्जम 
ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

 था ातनर् ीरकार ीञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१बमोर्जम प्रत्रे्क बषि आषाढ १० तभर बजेट पेश 
गन िपनवमा र्ी पातलकाले २०७६।७।४ मा मार बजेट पेश गरेको छ । ऐनले िोकेको ीमर्तीमा 
तभर बजेट पेश गरी ीभाबाट पाी गन ि पदिछ ।  

 था ान र् ीरकार ी्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आत िक वषिमा खचि ह न नीकी 
बाँकी रहेको रकम आत िक वषिको अन्िमा था ान र् िहको ी्र्चि कोषमा ट्रन्ीफर गन िपनिमा आत िक 
वषि ीमाि भए पश्चाि ् पतन चाल  खचि खािामा रु २४८७८५४८प ज गि खचि खािामा रु. 
१०२३६०४८० गरी रु१२७२३९०२८ मौज्दाि रहेको पाईर्ो । 

 पातलकाले कार्िक्रमगि ि ा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । ीा ै पातलकाबाट र्ी वषि ी्चातलि 
कार्िक्रम ि ा र्ोजनाको कार्ािन्र्वर्न र ीेवा प्रवाह ीमेिको वार्षिक कार्िक्रम अन ीारको प्रगति 
िर्ार गरेको पाईएन।  

 कार्ािलर्को शे्रष्िा र वैक र्वचको र्हीाव फरक परेको  ीम्वन्धमा वैक र्हीाव तमलान र्ववरर् िर्ार 
नगरेको कारर् र्हीाव तमलान भएको छैन । 

 राजथाव ी्कलन ीम्बन्धमा ी चना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी ीबै कारोबार बैर्कङ्ग प्रर्ाली माफि ि गनव 
गरेको देर्खएन । 

 अन्िर ीरकारी र्वत्त व्र्वथा ापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचि ी्रचना िर्ार 
गन िपनवमा पातलकाले ीो बमोर्जम मध्र्कालीन खचिको ी्रचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 था ान र् ीरकार ी्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपातलकाले आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका 
र्वषर्मा था ान र्थािरको र्वकाीका लातग आवतधक, वार्षिक, रर्न तिगि र्वषर् क्षेरगि मध्र्कालीन 
ि ा दीघिकालीन र्वकाी र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 
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 था ातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ािन्वर्न ह ने आर्ोजनाको तबश्लषेर् गरी ीम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक 
खडा गरेको देर्खएन । 

 ददगो तबकाी र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ािन्वर्न गनव ीन्दभिमा लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् गनव र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोर्क म ल्र्ाङ्कन गनव कार्ि भएको देर्खएन । 

 था ान र् ीरकार ी्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः था ान र् राजवसन परामशि 
ीतमति, स्रोि अन मान र बजेट ी मा तनधािरर् ीतमति र बजेट ि ा कार्िक्रम िज िमा ीतमति रहने 
व्र्वथा ा गरेकोमा पातलकाले उक्त ीतमति गठन गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले र्जन्ी  ीामानको एकीकृि र्ववरर् ि ा ीहार्क र्जन्ी  खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा 
कार्ािलर् ि ा र्वतभन्न ी्घ ी्था ालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो । 

 वडा कार्ािलर्मा रहेका र्जन्ी  ीामान ीर्हिको अतभलेख देर्खने गरी पातलकाको मूल र्जन्ी  खािा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

 कार्ािलर्ले र्जन्ी  मौज्दािको तबबरर् िर्ार गरी  र्जन्ी  तनररक्षर् ि ा प्रतिबेदन िर्ार गन िपनवमा 
नगरेकोले पातलकाले तबगि बषि र र्ी बषि खररद गरेका र्जन्ी  मालीामानको अबथा ाको बारेमा 
तबथावथा  ह ने आधार भएन । 

 म ल्र् अतभवरृ्द्धन कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का ीम्झौिा र कर भ  क्तान को 
जानाकारी ीम्वर्न्धि आन्िररक राजथाव कार्ािलर्लाई ददएको पार्एन । 

 क नै रकमको भ  क्तान  ददँदा ररि प गेको वा नप गेको जाँच गरी रतीद र्वल भपािर्हरुमा तीलतीलेवार 
नम्वर रार्ख कार्ािलर् प्रम खले िोकेको कमिचारीले भ  क्तान  भएको जनाउने छाप ीमेि लगाई दथािखि 
गरी प्रमार्र्ि गन िपनवमा ीो अन ीार गरेको पाईएन । 

 ीाविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको ग रुर्ोजना र वार्षिक खररद 
र्ोजना िर्ार गन िपनवमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोर्जम आत िक वषि श रु ह न  भन्दा पन्र ददन 
अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािर् ीामाग्र  मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा ि ा अन्र् महश लको 
था ान र् न्र् निम दररेट िोक्न  पनवमा िोकेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको र्वथाििृ र्ववरर् देर्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कर्न्टन्जेन्ी  खािा राखेको पाईएन। 

 था ान र् िहले तनमािर् व्र्वीार्  ि ा उपभोक्ता ीतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािर् कार्िमा प्रर्ोग 
ह ने ीामानको ग र्थािर परीक्षर् गरेको पार्एन । 

 था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अन ीार ीाविजतनक खररद तनर्मावली वनाई 
लाग  गनि ीक्ने व्र्वथा ा भएकोमा ीाविजतनक खररद तनर्मावली वनाएको पाईएन ।  

 ीाविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अन ीार र्ी वषि कार्िीम्पन्न भएका आर्ोजना 
ि ा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता ीतमतिलाई हथािान्िरर् गन िपनवमा गरेको पाईएन । 

 ी्था ा दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट ी्चालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािर् कार्ि गनि 
ीम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता ीतमति ऐनको उक्त व्र्वथा ा अन ीार मान्र्िा प्राि ह न े गरी दिाि 
गरेको पार्एन ।  

 पातलकाले आर्ोजना।कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता ीतमतिको िपिmबाट नगद लागि ीहभातगिा ज ट्ने 
आर्ोजनालाई प्रा तमकिा ददन पनव,मा ीो नगरेको र नगद लागि ीहभातगिा ीर्हिका लागि अन मान 
िर्ार गरेको देर्खएन । 

 ीञ्चातलि र्ोजनाको ीूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वाथािर्वक लाभका ीा ै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्िीम्पादन लगार्िका र्वषर्मा थापष्ट गरी ीरोकारवाला ीर्हिको ीाविजतनक ी न वाई र 
ीाविजतनक परीक्षर्लाई अतनवार्ि गन ि गराउन  पनवमा क नैपतन र्ोजनाको  ीाबिजतनक पररक्षर् नभएको 
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र ीाबिजतनक पररक्षर्को नम ना फाराम भ  क्तान को कागजािमा ी्लग्न गरेिापतन ीतमिका ीदथार्ले 
मार दथािखिगरी भन िपनव तबबरर्अतधका्ी  नभरी खाली राखेको देर्खर्ो ।जीबाट बाथाितबकिा एर्कन 
गनि ीर्कएन । 

 वािावरर्को ी्रक्षर्को एर्ककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पार्एन ।शहरीकरर् भैरहेका 
था ानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बथा ापन था ल पर्हचान एब् कार्िर्ोजना िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

 पातलकाको र्वकाी तनमािर् व्र्वथा ापन ि ा ीेवा प्रवाहका लातग प्रार्वतधकिफि  ९ र प्रशाीतनकिफि  
२५ ीमेि  ३४ कमिचारीको दरबन्दी थाव कृि भएकोमा क्रमश:३ र 6  ीमेि  ९ पदपूिी भएकोले 
कार्िलर् ीञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

 ी शाीन व्र्वथा ापन ि ा ीञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अन ीार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि 
ीेवाहरुको कार्ािन्वर्न र्था ि  अन गमन गनि अन गमन ी्र्न्र िर् गरेको पाईएन । 

 तनजामि  ीेवा ऐन, 2049 वमोर्जम कमिचारीहरुको कार्ि र्ववरर् वनाई लाग  गरेको पाईएन । 

 तनजामि  ीेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव भत्ता 
भ  क्तान  गन िपनवमा कार्ािलर्ले िलव  प्रतिवेदन पाररि नगरी खचि लेखेको पाईर्ो । 

 ी्घ र् मातमला ि ा ीामान्र् प्रशाीन मन्रालर्को 2073।12।25 को पररपर अन ीार र्ी 
पातलकामा ीमार्हि भएका ीार्वकका गाँउ र्वकाी ीतमतिको नाममा रहेका पेश्की ि ा वेरुज को 
लगि िर्ार गरेको पाईएन ।  

 था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अन ीार था ान र् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर 
तभरका र्वषर्मा ऐन ि ा ीोको अतधनमा रही तनर्म तनदव र्शका, कार्िर्वतध र मापदण्ड  बनाउन पनवमा 
र्ी पातलकाले हालीम्म २ ऐन, १ तनर्मावली, ५ कार्िर्वतध ीमेि ८ कान न एव् कार्िर्वतध तनमािर् 
गरी कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएको छ । 

    िी ि पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्ववसनशन र् बनार् 
ीेवा प्रवाह ी दृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददन पनव देर्खन्छ ।  

४ ब मााः– ीाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ बमोर्जम रु १० लाख भन्दा बढी मूल्र्को 
तनमािर् कार्ि गनि तनमािर् व्र्वीार् ले तनमािर् था ल, तनमािर् ीामग्र  र कामदारको ब मा गराउन पनव व्र्वथा ा 
छ । गाँउपातलकाले ीडक तनमािर्, भवन तनमािर् , तबद्य ि करर् लगार्ि ीम्पूर्ि कार्िमा उपभोक्ता 
ीतमतिीँग ीम्झौिा गरी कार्ि गराउँदा ब मा गराउने प्रावधान राखेको छैन । जोर्खमर् क्त जर्टल 
प्रार्वतधक पक्ष ीामवेश भएको कार्ि र हेतभ मेर्शनरी प्रर्ोग गन िपनव कार्ि तनमािर् व्र्वीार् बाट प्रतिथापधािको 
माध्र्मबाट गराउन र जोर्खम बहन गनि ब मा गराउन  पदिछ ।केर्ह उदाहरर् देहार्अन ीार छन । 

 

 गो.भा.न् र्ववरर् म  अ कर बाहेक 
ल.ई. 

ीप्लार्ीि 

28-076।१२।४ ीाम दार्र्क भवन तनमािर् 1716613 थाकाई कन्ट्रक्ीन 

३०-०७६।१२।९ ीडकमा ग्राभेल 1003575 क्चन कन्ट्रक्ीन 

७८-०७७।३।४ ीडकमा ग्राभेल 1029769 रामलाला तनमािर् ीेवा 

 

 

५ भ्रमर् अतभलेख र आन्िरीक तनर्न्रर् ःाः भ्रमर् खचि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा  भ्रमर् खर्टन े
कमिचारीको अन ी र्च–६ बमोर्जमको ढाँचामा अतभलेख राख्न  पनव र खटाउन े  पदातधकारीले र्ववसनीतनर् 
आधार र प्रमार् था ार्पि ह ने गरी आवश्र्किा अन ीार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीको   प व्र्वथा ापन 
ीमेि गन ि पनव उल्लेख छ । पातलकाले र्ी वषि अन गमन मूल्र्ाँकन र्शषकि  बाट गा पा चाल  िफि  रु 
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११,९८,९५०।–र ीङर्घर् चाल  िफि  रु २१,०००।– ीमेि रु १४,०८,९५०।–खचि गरेकोमा 
तनर्मावली अन ीार उद्देश्र् र काम प्रर्ोजन नख लाएको ि ा भ्रमर् पश्चाि प्रतिवेदन पेश नगरेको 
अवथा ामा ीरकारी काम उल्लेख गरी काठमाडौ जनकप र जलेवसनर गएको भन  एकै व्र्र्क्तको पटक 
पटकको भ्रमर् खचि लेखेको देर्खएकोले काम वेगर भ्रमर् खचि भएकोले तमिव्र्र् िा र आन्िररक 
तनर्न्रर्मा ी धार गनव िफि  पातलकाको ध्र्ान जान  पदिछ। 

६ पूजँ गि बजेटमा चाल  प्रकृतिका खचि – पूजँ  ीजृना नह ने खालका र्विरर्मूख  ि ा उपर्ोतगिा नददने 
खचिलाई तनरुत्ीार्हि गदै था ान र् िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूजँ को तनमािर् ह न ेएवम ्उपर्ोतगिा 
तीजिना ह ने गरी र्ोजना छनौट ि ा कार्ािन्वर्न गन िपनव कार्िक्रम छनौट गरी पूजँ गि श षिकमा ीमावेश 
गरी तीतमि स्रोिको उच्चिम प्रर्ोग गन िपदिछ।र्ी था ान र् िहले देहार् अन ीारका पूँज  तनमािर्मा ीहर्ोग 
नरहन,े उत्पादनमा वरृ्द्धन नगनव र्कतीमका खचिलाई र्वतभन्न ी्घ ी्था ा, ीमूह, क्लव लगार्िलाई कार्िक्रम र 
प्रथािावको आधारमा पूजँ गि श षिकबाट रु.२९,००,००० भ  क्तान  ददएको पाईर्ो । 

ती.न्. भ  क्तान  पाउन ेी्था ाको नाम प्रर्ोजन रकम 

१ भागिव ऋर्ष बदृ्धनाश्रम जलेवसनर आत िक ीहर्ोग २००००० 

२ दतलि तबपन्न ि ा र्पछतडएको ीम दार् तबतभन्न भाँडा बििन तबिरर् ५००००० 

३ तबतभन्न धातमिक ीम दार् बाजागाजा तबिरर् ५००००० 

४ तबतभन्न धातमिक प जा ीतमति अन दान ५००००० 

५ पातलकाबाट खररद  न्र्ार्र्क ीतमति ि ा 
कमिचारीएव् पदातधकारीलार् 
ीम्मान  

२००००० 

६ तबभन्न कल्व ि ा ीथा ा खेल ीामाग्र  खाजा खाना १०००००० 

 जम्मा  २९,००,००० 

र्थािो खचिमा तमिव्र्र्र्िा कार्म गन ि पदिछ । 

 

७ ीेवा प्रवाहको र्था ति ःाः ीेवा प्रवाहलाई च  थाि द रुथाि एव् प्रभावकारी बनाउन पातलकाले पर्ािि ध्र्ान 
ददन पदिछ । र्ी वषि पातलकाले प्र्जकरर् िफि  जन्मदिाि १०६२, मतृ्रू्दिाि १७९, र्ववाह ४००, बीाई 
ीराई आएको ६ गएको १०,को तबबरर् पेश गरेको छ । अपाङ्ग पररचर्पर, जेठा  नागररक पररचर्पर 
लगार्िका ीेवा प्रवाहको ि्र्ा्क माग गरेकोमा प्राि भएन । पातलकाबाट पूवािधार र्वकाीिफि  ीाविजतनक 
तनमािर् र ीडकको ि्र्ाङ्क पेश भएको छैन । ीेवा प्रवाह ीम्बन्ध  ीबै ि्र्ाङ्क एकीकृि गरी भौतिक 
प्रगति र्ववरर् अद्यावतधक गन िपदिछ । 

 

८ ीवारी ीाधन ममिि गन ि पनवमा लागि अन मान, ममिि आदेशका आधारमा ममिि अतभलेख म.ले.प.फा. न्.२ 
मा अतभलेख राख  फेररएको ीामान थाटोर दार्खला गरेर मार खचि भ  क्तान  गन ि पदिछ । पातलकाले ममिि 
अतभलेख खािा राखेको छैन । 

 

  र्ोजना िज िमा, बजेट ि ा कार्िक्रम   
९ बजेट पेश, पाररि र अर्खिर्ारी - था ान र् ीरकार ी्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा था ान र् िहले 

आगाम  आत िक वषिको राजवसन र व्र्र्को अन मान कार्िपातलकाबाट थाव कृि गराई अीार १० गिे तभर 
पेश गनव र र्ीरी पेश भएको बजेट छलफल गरी अीार मीान्ितभर ीभाबाट पाररि गन िपनव व्र्वथा ा छ 
। ीोही ऐनको दफा ७३ मा ीभाबाट बजेट थाव कृि भएको ७ ददनतभर था ान र् िहका प्रम खले प्रम ख 
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प्रशाीकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गनव अर्खिर्ारी प्रदान गन िपनव व्र्वथा ा छ । र्ी था ान र् िहमा 
उपाध्र्क्ष  श्र  महजब  खाि  नले २०७६।७।४गिे रु४६ करोड ३४ लाख ६२ हजारको बजेट ीभा 
ीमक्ष पेश गरी ीोही ददन पाररि भएको छ । र्ीैगरी था ान र् िहका प्रम खले २०७६।७।१०  मा 
प्रम ख प्रशाीकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि गनव अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्खन्छ । कानूनले िोकेको 
ीमर्मा आर् र व्र्र्को अन मान पेश गरी पाररि गनव र अर्खिर्ारी ददनेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ ।  

१० र्ोजनााः र्ोजना वाँडफाँड गदाि ठ ला र्ोजनालाई प्रा तमकीकरर् गरेको देर्खएन ।  वडाथािररर्  र    
गाउँथािररर् र्ोजना ५ लाख  घर्टका ीमेि  रहेका छन ।  वडामा ीाना र्ोजना वनाई रकमको 
वतगिकरर् ि ा र्विरर् र ीोको कार्ि ीम्पादन गनि कदठनाई ह न जाने देर्खँदा ठ ला पूवािधारजन्र् र्ोजना 
छनौट गररनू आवश्र्क देर्खन्छ । 

 

११ था ान र् ि्र्ाङ्क, अतभलेख ि ा स्रोि नक्ीाङ्कन -था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोर्जम था ान र्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिू ि्र्ाङ्क ी्कलन, अतभलेख र ीोको ब्र्वथा ापन 
गन िपनव ि ा आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवथा ा, प्राकृतिक श्रोि अन्िगिि खान , ज्गल ि ा 
अन्र् श्रोि, पूवािधार अन्िगिि ीडक, प ल, खानेपान  लगार्िको अतभलेख ि ा श्रोि नक्ीाङ्कनीर्हिको 
प्रोफार्ल िर्ार गन िपनव ब्र्वथा ा छ । पातलकाले था ान र् ि्र्ाङ्क ीम्बन्ध  न ति, कानून र ीोको 
मापदण्ड बनाएको ि ा स्रोि नक्ीाङ्कन वा गाउँ प्रोफार्ल िर्ार गरेको  देर्खएन । था ान र् िहका हरेक 
प्रा तमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप ीञ्चालनमा ि्र्ाङ्कले महत्वपूर्ि भ  तमका खेल्ने ह ँदा ीोको ी्कलन र 
अतभलेख राख्न े कार्िमा  पहल ह न  आवश्र्क छ । ि्र्ाङ्कवेगर प्रा तमकिामा रार्खएका र्ोजना, बजेट, 

प्रर्क्रर्ा र कार्ािन्वर्नले उर्चि ीा िकिा नपाउने ह ँदा गाउँपातलकाले अतभलेख ब्र्वथा ापनमा ध्र्ान 
ददन पदिछ । 

 

१२ न्र्ार् क ीतमति – था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ ीम्म अतधकार क्षेर 
ि ा न्र्ार् ीम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वथा ा गरेको छ । ीतमतिमा परेको उज रीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका 
आधारमा तबबाद दिाि भएको ३ मर्हनातभर ट ङ्गो लगाउँने व्र्वथा ा छ । िर लेखापरीक्षर्को क्रममा 
गिबषि फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी ट ङ्गो लगाउँन बाकी र र्ो बषि  प भएको ि ा फछ्र्र्ौट भई 
बाँकी म द्दाको तबबरर् माग गरेकोमा पेश भएन ।  न्र्ार् ीम्पादन प्रर्क्रर्ाको अतभलेख रार्ख  ऐनले 
िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी ट ङ्गो लगाउँन पदिछ । 

 

१३ खाना ि ा र्वर्वध खचि – था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट 
अन मान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचि गन िपनव व्र्वथा ा छ । र्ी 
था ान र् िहले र्ो वषि खाना ि ा र्वर्वधमा ीङर्घर् चाल मा रु २,३१,६५५ र गा पा चाल मा रु 
३१,१९,०२२ गरी क ल तबतबधमा मार रु ३३,५०,६७७ खचि गरेको छ ।र्थािो खचिमा तमिव्र्र्र्िा 
कार्म गन ि पदिछ । 

 

१४ अन गमन ि ा ी पररवेक्षर्ाः था ान र् ीरकार ी्चालन ऐन,२०७४ बमोर्जम  र्ोजना कार्ािन्वर्न िातलका र 
अन गमन ि ा मूल्र्ा्कन र्ोजनाीमेि िर्ार गन िपनव र पातलकाबाट ी्चालन भएका र्ोजना ि ा 
कार्िक्रमको अन गमन ि ा ी पररवेक्षर् गरी ीोको प्रतिवेदन कार्िपातलकाको बैठकमा पेश गन िपनव व्र्वथा ा 
भएकोमा पातलकाले र्ोजनाबद्धन रुपमा ी्चातलि र्ोजना अन गमन ि ा ी पररवेक्षर् कार्ािन्वर्न गरेको 
देर्खएन । केर्ह र्ोजनामा अध्र्क्ष र उपाध्र्क्ष ि ा ीम्बर्न्धि वाडि अध्र्क्ष र ीदथार्ले  अन गमन गरेको 
भएपतन , अतधका्श र्ोजना कमिचारी ,प्रार्वतधकले मार अन गमन गरेको देर्खएको छ । प्रथाि ि अन मगन 
प्रतिवेदनमा आत िक अवथा ा र काम ीम्पन्न भएको व्र्होरा उल्लेख गनव गरेको छ । काम नभएका र 
ी धार गन िपनव व्र्होरा उल्लेख गनव गरेको देर्खएन । र्ीरी र्ोजना ि ा कार्िक्रमको अन गमन ि ा 
ी पररवेक्षर् कार्ि ऐनले तनददिष्ट गरेबमोर्जम र्जम्मेवार पदातधकारीबाट नगराउँदा र प्रार्वतधक पक्षको कतम 
कमजोरी नऔल््र्ाउँदा ीाधनस्रोिको अतधकत्तम उपर्ोग, ीेवा प्रवाह ि ा कामको ग र्थािर प्रभावकारी ह न 
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नीक्न ेिफि  र्जम्मेवार पदातधकारीको ध्र्ान जान पदिछ ।    

१५ चौमातीक पूजँ गि खचि - आत िक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम थाव कृि भएको 
कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातीक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गन िपनव र चौमातीक कार्िलक्ष्र् ि ा 
कार्िक्रम बमोर्जम कार्िीम्पादन गरी कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गन िपनव व्र्वथा ा छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध 
गराएको र्ववरर् अन ीार चौमातीक प र्जगि खचिको र्था ति देहार् बमोर्जम छ । वषािन्िमा हिारमा काम 
गराउँदा कामको ग र्थािरमा अीर पनव देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वथा ा अन रुप आषाढमा खचि गनव 
पररपाटीमा तनर्न्रर् गन िपदिछ । 

 

 
ती.न्. 

पूजँ गि खचि 
श षिक 

क ल खचि 
चौमातीक खचि (रु.हजारमा) आषाढ 

मर्हनाको 
मार खचि 

प्र म 
चौमातीक 

दोस्रो 
चौमातीक 

िेीोचौमातीक 

१ गा ̇˙पा प र्जगि १०२३६० 

२९६७ २७८२२ ७१५७१ 
४९५७८ 

२ ीङघ र् 
प रँ्जगि 

२५७० ० ० २५७० २५७० 

३ ीडक बोडि ९६१ ० ९६१ ० ० 

 कूल खचि: १०५८९१ २९६७ २८७८३ ७४१४१ ५२१४८ 

 खचि प्रतिशि १०० २ २७ ७१ ४९  

 

१६ क्षरेगि बजेट र खचि- था ान र् िहको एकीकृि, ीमान पातिक र ददगो र्वकाीका क्षेरगि रुपमा 
ीमान पातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचि गन िपनव ह न्छ । र्ी पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट 
र खचिको र्था ति देहार्अन ीार रहेको देर्खन्छ । 

 

 म खर् क्षरे वार्षिक वजेट खचि रकम क ल खचि मध्रे् 
प्रतिशि 

आत िक र्वकाी ६१९५००० ४०८७१९५ ६५।९७ 

ीामार्जक क्षेर  २५४५८३००० २२६०६१८९६ ८८।८० 

पूवािधार र्वकाी क्षेर २५४५३२७१५ ८५९३९२७६ ३३।७६ 

वािावरर् ि ा र्वपद् व्र्वथा ापन ० ० ० 

ी्था ागि र्वकाी र ीेवा प्रवाह ० ० ० 

र्वर्त्तर् व्र्वथा ापन र ी शाीन २४२७००० २२३७७०० ९२।२० 

कार्ि ीञ्चालन ि ा प्रशाीतनक खचि ७२३६२७०७ ४६२६५८९६ ६३।९४ 

जम्मा    

 

 

 उर्ल्लर्खि र्ववरर् र्वश्लषेर्बाट तनम्नान ीार देर्खएको छ:  
१७ खचि तबश्लषेर्ाः पातलकाले र्ीबषि क ल आर्न्िरक आर्बाट रु ४१९८४९४ राजथाव बाँडफाँड रु 

४८४१७५७३र अन दानबाट रु२३०६८४०००ीमेि रु २८३३०००६७ आम्दान  भएकोमा चाल  िफि  
रु ५७०९९११२ र पूरँ्जगि िफि  रु१००८६०४८० ीमेि रु१५७९५९५९२खचि भएको छ । खचि 
मध्रे् आन्िररक आर्को र्हथाीा २.६५प्रतिशि रहेको छ । र्ीबषि पदातधकारी ीतबधामा रु १२२१००० 
खचि भएको छ ज न आन्िररक आर्को २९.०८ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राि भएको ीबै 
अन दान र राजथाव बाँडफाँडको रकमबाट २० .१५प्रतिशि चाल  र ३५.६०-प्रतिशिमार पूरँ्ज तनमािर्मा 
खचि भएको देर्खन्छ । र्ीबाट पातलकाहरुले तबकाी तनमािर् प्रर्ोजनमा न्र् न खचि गरेको प्रशाीतनक 
प्रर्ोजनमा बर्ढ खचि भएको देर्खन्छ । प्रशाीतनक खचि तनर्न्रर् गदै प्राि अन दान र राजथाव बाँडफाँडको 
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रकम अतधकरुपमा तबकाी तनमािर् प्रर्ोजनमा पररचालन गररन पदिछ । 
 ी्गठन ि ा कमिचारी ब्र्वथा ापन  
१८ कमिचारी करार – था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा था ान र् िहले आफ्नो अतधकार 

क्षेर र कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी ी्गठन ि ा व्र्वथा ापन ीभवक्षर्को आधारमा था ार्  प्रकृतिको कामको 
लातग ि ा ीेवा करारबाट तलईन े कमिचारीको दरबन्दी प्रथािाव गन िपनव र अथा ार्  दरबन्दी ीजृना गनि 
नीर्कन े व्र्वथा ा छ । पातलकाले कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी ी्गठन ि ा व्र्वथा ापन ीभवक्षर् नगरी 
कार्ािलर् ीहर्ोग ,ओभरतीर्र,ीहार्क कम्प्र् टर अप्रटेर,ईर्न्जतनर्र,ीव ईर्न्जतनर्र,पदमा २ जना 
कमिचारीहरु करारमा राख  रु ७२१५०० खचि लेखेको छ ।  

    त्र्ीैगरी ीोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, ीवारी चालक, 

ीर्ी, कार्ािलर् ीहर्ोग , पलम्बर, र्लेक्टीतीर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा मार करारवाट 
ीेवा तलन ीर्कने व्र्वथा ा गरेको छ । था ान र् िहले मात  उल्लेर्खि पद र ीो वाहेकको अ. न. म , 
ल्र्ाव अतीथाटेन्ट,ीव र्र्न्जतनर्र  पदमा  ज्र्ालादारीमा  २ ीवरी चालक राख  बषिभरीमा रु ४ लाख 
१५ हजार भ  क्तान  गरेकोले कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी ी्गठन ि ा व्र्वथा ापन ीभवक्षर् गरी थाव कृि 
दरबन्दीको आधारमा िलव भत्ता खचि लेख्न  पदिछ । 

 

१९ कल्र्ार् कोष – था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम था ान र् िहले था ान र् 
ीेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातीक िलबबाट १० प्रतिशि 
रकम कट्टा गरी ीो रकम बराबरले ह न आउने रकम  प गरी जम्मा गन िपनव व्र्वथा ा छ । िर उक्त 
कोषको ी्चालन ीम्बन्ध  पातलकाबाट क नै ऐन कानूनको व्र्वथा ा भएको देर्खएन । कान नको ब्र्बथा ा 
अन ीार कल्र्ार् कोषको ब्र्बथा ा गरी उक्त कोषमा मातीक िलवबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी ीो 
रकम बराबरले ह न आउने रकम  प गरी जम्मा गन िपनव व्र्वथा ा कार्ािन्वर्न ह न   पदिछ । 

 

२० कमिचारी प्रोत्ीाहन भत्ता - था ान र् ीरकार ी्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम था ान र् 
ीेवा गठन, ी्चालन व्र्वथा ापन, ीेवाका शिि ि ा ी र्वधा ीम्बर्न्ध आधारभिू तीद्धनान्ि र मापदण्ड ी्घ र् 
कान न बमोर्जम ह ने, दफा ८६ (२) बमोर्जम था ान र् ीेवाको गठन, ी्चालन ि ा व्र्वथा ापन ीेवाको 
शिि ि ा ी तबधा ीम्बर्न्ध अन्र् व्र्वथा ा था ान र् िहले बनाएको कान न बमोर्जम ह न े व्र्वथा ा छ । 
था ान र् िहले कानून नबनाई र्ो बषि चौ ो गाउँ ीभाको तनर्िर्ले १७ जना कमिचारीलार् १मर्हनाको २५ 
प्रतिशिका दरले  प्रोत्ीाहन भत्ता  रु १०१६१८१ खचि गरेको कारर् आत िक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०१६१८१ 
२१ आन्िररक लेखापरीक्षर् - था ान र् िह ी्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा था ान र् िहले 

आत िक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातीक 
ीमाि भएको एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन  पनव उल्लेख छ । र्ी था ान र् िहले 
२०७६।७७ को आत िक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन  पनवमा हाल ीम्म आन्िररक 
लेखापररक्षर् शाखा ीमेि गठन गरेको देर्खएन।पातलकाले अन्िर ीरकारी अन दान िफि को मार कोष ि ा 
लेखा तनर्न्रक कार्ािलर्बाट आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।  र्वर्त्तर् 
ीमातनकरर् ,राजवसन वाँडफाँड लगार्ि ीबै कारोवारको चौमातीकरुपमा आन्िररक लेखापरीक्षर् नगरेको 
कारर् आन्िररक तनर्न्रर् कमजोरह ने र शे्रथािामा रहेको कम  कमजोरी ीमर्मै ी धार गनि नीर्कने भई 
अर्न्िम लेखापरीक्षर्लाई ीमेि ीमर् र लागि बढी लाग्न जाने ह न्छ । िी ि कान नमा िोर्कए बमोर्जम 
कमिचारी ब्र्बथा ापन गरी आत िक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउन ेिफि  ध्र्ान ददन पदिछ । 

 

  पदातधकारी ी र्वधा  
२२ एउटामार ी र्वधा पाउन े–प्रदेश न् २ अन्िगिि था ान र् िहका पदातधकारी ि ा ीदथार्ले पाउने ी र्वधाका 

ीम्वन्धमा व्र्वथा ा गनि बनेको ऐन, २०७५(पर्हलो ी्शोधन ीमेि) को दफा ८ अन ीार ीरकारी 
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कोषबाट तनवतृ्तभरर् पाएको व्र्र्क्त पदातधकारीमा तनवािर्चि वा मनोनर्न भएमा तनवतृ्तभरर् वा र्ी ऐन 
बमोर्जमको मातीक ी र्वधा मध्रे् एउटा मार पाउने व्र्वथा ा छ । पदातधकारीहरुबाट र्ी प्रकारको 
ी र्वधा तलए नतलएको थावघोषर्ा ी्लग्न गरेको पाईएन। र्ी बषि पदातधकारीलार् अीोज ीम्म ३ 
मर्हनाको रु १२२१००० पाररश्रतमक खचि भ  क्त्तान  गरेको छ ।  

  अन दान प्राति, र्विरर् र र्फिाि  
२३ अन दान र्फिाि – ी्घ र् एव् प्रदेश ीरकारको कानून एव् कार्िर्वतध बमोर्जम ि  तनकार्बाट था ान र् 

िहमा प्राि ह ने ीमातनकरर् वाहेकका अन दान वषिभरी खचि नभई बाँकी रहेको अवथा ामा ीम्बर्न्धि 
तनकार्मा र्फिाि गन िपनव व्र्वथा ा रहेको छ । प्राि र्ववरर् (ी रको अन ीूच  १२ र २१) अन ीार 
२०७७ अीार मीान्िमा देहार्बमोर्जमको अन दान खचि नभई बाँकी रहेकोमा र्फिाि गरेको पार्एन । 
खचि नभई बाँकी रहेको तनम्नान ीारको रकम ीम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाि गन िपनव रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

२५५३६००० 
 अन दान प्रदान गनव 

तनकार् 

अन दानको प्रकार प्राि रकम खचि रकम बाकँी रकम 

ी्घ र् ीरकार शीिि  ११३५१९००० ९११७८००० २२३४०००० 

 र्वषेश ० ० ० 

 ीमप रक ० ० ० 

 अन्र् ० ० ० 

प्रदेश ीरकार शीिि  ५०००००० ३३६८००० १६३१००० 

 र्वषेश २०००००० १९३४००० ६५००० 

 ीमप रक ३०००००० १५००००० १५००००० 

 अन्र् ० ० ० 

 जम्मा १२३५१९००० ९७९८०००० २५५३६०००  

 

२४ प्रदेश ीरकारबाट ीमप रक अन दान बापि प्राि रु ३० लाखमा पातलकाले रु १५००००० खचि 
लेखेकोमा ीमप रक र्ोजनामा खचि नभर् कोतभडमा ट्रान्ीफर गरी खचि देखाएकोले िोर्कएको र्ोजनामा 
खचि नभएको उक्त रकम प्रदेश ीर्न्चि कोषमा र्फिाि गन िपनव रु  

 

 

 

१५००००० 
२५ अन दानको अन गमन – ीाविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अन दानको ीही ीद पर्ोग भए नभएको 

एकीन गनि अन दान उपलब्ध गराउने तनकार्ले ीमर् ीमर्मा अन गमन गन िपदिछ ।  पातलकाले र्ी बषि  
कृर्ष, पश , अन दानमा गह को तबउ, घाी र िरकारीको तबउमा  रु ८७९९१४ खचि लेखेकोमा पातलकाबाट 
तबिरर् भएको अन दानको ीर्ह ीद पर्ोग भए नभएको ीम्बन्धमा अन गमन ि ा ीोबाट प्राि उपलव्ध  
मापन गरेको छैन । ीा ै अन दान ीम्बन्धमा था ान र् अन दान न ति िर् गरेको देर्खएन । िी ि 
अन गमनलाई प्रभावकारी वनाई ी्घ, प्रदेश ि ा था ान र् िहबाट र्विरर् ह न ेअन दानमा दोहोरोपना नह ने 
गरी अन दानग्राहीको ज बनथािरमा ी धार आएको र्र्कन गरी रकमको पूर्ि ीद पर्ोग गराउनेिफि  ध्र्ान 
ददन पदिछ । 

 

२६ ीमातनकरर्बाट अन दान =-=गो भौ १६८प रँ्जगि तमति २०७७।३।२८M  था ातनर् िहले अन दान ददँदा 
अन दान तनि  तनधािरर् गरी थापष्ट कार्िर्ोजनाको आधारमा आन्िररक आर्बाट खाम्ने भएमा मार अन दान 
ददन  पनवमा भागिव ऋर्ष बदृ्दाश्रम जलेवसनरलार् कार्िर्ोजना बेगर तनबेदन मागको आधारमा ीमातनकरर् 
अन दानबाट रु २ लाख अन दान ददएको देर्खर्ो । ीाविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अन दानको 
ीही ीद पर्ोग भए नभएको एकीन गनि अन दान उपलब्ध गराउन े तनकार्ले ीमर् ीमर्मा अन गमन 
गन िपनवमा पातलकाबाट ददएको उक्त्त अन दानको ीर्ह ीद पर्ोग भए नभएको ीम्बन्धमा अन गमन ि ा 
ीोबाट प्राि उपलव्ध  मापन गरेको छैन । िी ि अन गमनलाई प्रभावकारी वनाई ी्घ, प्रदेश ि ा था ान र् 
िहबाट र्विरर् ह ने अन दानमा दोहोरोपना नह न ेगरी अन दानग्राहीको ज बनथािरमा ी धार आएको र्र्कन र 
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रकमको पूर्ि ीद पर्ोग गराउनेगरी आन्िररक आर्बाट थाव कृि तनि  अन रुप मार ददन पनवमा ीोझै मागको 
आधारमा ददएको तनर्तमि नदेर्खएको  रु  

२००००० 

२७ कमिचारी र पदातधकारी ीोधभनािाः कार्ािलर्ले आवश्र्क ीामाग्र  ीाविजतनक खररद ऐन ि ा तनर्मावली 
अन ीार खररद गन ि पनवमा तनम्नान ीार कमिचारीले खररद गरी ीोधभनाि तलएको देर्खर्ो ।तनर्मान ीार खररद 
नगरी ीोधभनाि गदाि  ब्र्ार्क्त तबशेषलार् फार्दा ह न गर्  बाथािर्वक खचि भएको हो होर्न ीोको एर्कन 
र तनर्न्रर् नगदाि द रुपर्ोग ह न जान्छ ।  र्थािो कार्ि तनर्न्रर् ह न  पनव ि ा नम ना पररक्षर् गदाि 
देर्खएको र्थािो खचिलार्  तनर्तमि मान्न नीर्कएको रु  

गो.भा.न् पदातधकारी।कमिचारी खचि र्ववरर् भ  क्तान  कैर्फर्ि 

353-077।3।25 कौशलेन्द्र क . कर्ि ममिि 10420 ममििको र्वल 

363-077।3।26 अजर् राम ममिि 10445 ममििको र्वल 

388-077।3।27 ीेराज लद्द न अ्ीारी ममिि 18000 ममििको र्वल 

394-077।3।27 अजर् र्ादव ईन्धन 31148 खररद र्वल, 
लगब क 

395-077।3।27 अजर् र्ादव ीवारी ममिि 23033 खररद र्वल, 
लगब क 

397-077।3।27 राम गोपाल म र्खर्ा ईन्धन  31298 खररद र्वल, 
लगब क 

403-077।3।30 र्शवेन्द्र ठाक र  ईन्धन 31000 खररद र्वल, 
लगब क 

408-077।3।30 ी तमरा देव  दाी ईन्धन 30000 खररद र्वल, 
लगब क 

409-077।3।30 शे्रर्हर्ा देव  पाीवान ईन्धन 30000 खररद र्वल, 
लगब क 

410-077।3।30 र्जवछ प्रीाद र्ादव ईन्धन 19002 खररद र्वल, 
लगब क 

420-077।3।30 काश  म्डल  गाड पार्प 15000 खररद र्वल, 
लगब क 

424-077।3।30 ी मन्ि क मार रार् ममिि 22000 खररद र्वल, 
लगब क 

440-077।3।30 रेहान रेजा अ्ीारी  ममिि 8125 खररद र्वल, 
लगब क 

444-077।3।30 ी मन्ि क मार रार्0 ममिि 31000 खररद र्वल, 
लगब क 

461-077।3।31 श्र्ामदेव महाीेठ ममिि 24000 खररद र्वल, 
लगब क 

 जम्मा  ३३४४७१  
 

 

 

 

 

 

 

 

३३४४७१ 

२८ प्रार्वतधक मूल्र्ाकँनाः कार्ािलर्ले तनमािर् ि ा खररद गररएका तनमािर् ीामाग्र को कार्ि मूल्र्ाँकन ीर्हिको 
प्रमार् कागजाि ी्लग्न गन ि पनवमा खररद गरी दार्खला प्राि गरेको आधारमा तनम्नान ीार खचि लेखेको 
प्रार्वतधक मूल्र्ाँकन ि ा दार्खला प्रमार्  पेश ह न पनव रु. 
भौ.न आपूििक र्जन्ी  ीामान खचि  कैर्फर्ि 

६२प र्जगि 
 

राज र्न्टरप्रार्जेज र्थाटल कर्टङ होर्थाटङ एन्ड 
र्फर्क्ीङ २८९३ के र्ज 

 

 

 

१२२ ीेट डेथाक बेन्च 
तबद्यालर्मा जडान भएको 

 

 

 

८०६१२३० 
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९६०९३३ 

प्रमार् र  र्जन्ी   दार्खला  
१९ एम एम वाटरप फि  
प्लार्उड ११० थाक्वार 

तमटर 
२ प र्जगि 
 

जर् बजरङग 
हर् मपार्प उद्योग 

एन र्प ति हर् मपार्प 
९००एम एम एम  ३७ 
 ान७५०एम एम एम  
३०  ान ४५०एम एम 
एम ८  ान ३००एम एम 
एम ४  ान    

 

 

 

 

१९५१९८४ 

 
पार्प जडानको प्रमार् र 
म ल्र्ा्कन पेश नभएको  

५७प र्जगि 
 

राज र्न्टरप्रार्जेज  १०५  ान हेन्डपम्प 
जडानको एच  तड र्प र्  
पार्प हेन्ड पम्प र्फल्टर   

१९२३१५०  हेन्डपम्प जडानको भपािर् 
र म ल्र्ा्कन नभएको 

५९प र्जगि 
 

राज र्न्टरप्रार्जेज ५१५  ान शौचालर् 
तनमािर्को कभर ररङ र 

पार्प  

१८३१३२२ शौचालर् तनमािर्को भपािर् 
र म ल्र्ा्कन नभएको 

१६९ प र्जगि 
 

रामीख जेनरल अडिर 
ीप्लार्ीि 

च्र्ापकटर मेर्शन ३२ र्पी ४९६००० र्जन्ी  दार्खला र 
तबिरर् भपािर् नभएको 

१८२प र्जगि 
 

गर्पति टे्रतडङ एन्ड 
जेनरल ीप्लार्ीि  

तबपन्न ि ा दतलि मर्हला 
तीलार् कटार् मेर्शन र 
ीामाग्र  १४ कैर्च ६५ 

३९९२२९ र्जन्ी  दार्खला र 
तबिरर् भपािर् नभएको 

१८४प र्जगि 
 

र्शव र्न्टर प्रार्जेज तबपन्न ि ा दतलि मर्हला 
तीलार् कटार् मेर्शन  २५ 

ीेट 

४९८६१२ र्जन्ी  दार्खला र 
तबिरर् भपािर् नभएको 

जम्मा   ८०६१२३०  
 

  आर्कर एव् मू.अ.कर  
२९ मूल्र् अतभवरृ्द्धन कर कट्ट  – आत िक ऐन, २०७६ ले गरेको व्र्वथा ा अन ीार ीरकारी कार्ािलर्ले 

२०७६।२।१६ देर्खको ठेक्का वा करार अन्िगििको भ  क्तान मा मू.अ.कर रकमको ५० प्रतिशि 
ीम्बन्ध ि राजथाव श षिकमा र बाँकी ५० प्रतिशि ीम्बन्ध ि फमिलाई भ  क्तान  ददन पनव उल्लेख छ । िर 
पातलकाले देहार्को भ  क्तान मा तनर्मान ीार ५० प्रतिशि रकम रु.३८०१७७कट्ट  गरी राजथाव दार्खला 
नगरी फमिलाई नै भ  क्तान  ददएको देर्खन्छ ।  

गोभौन्./तमति ब र्श न  भ  क्तान  
पाउनकेो 

नाम 

प्र्ान न्. भ  क्तान  
रकम 

म अकर कर 
रकम 

५० प्रतिशि 
रकम 

५−०७७।१।१८ प्र∙व्र्व∙कोष डार्मण्ड 
अफीेट 
र्प्रन्टीि 

३०३४५०२१४ ४०८१२१ ११४४० ५७२० 

६−०७७।१।१८ प्र∙व्र्व∙को
ष 

ी धा टे्रडिी ३०१६२६१५२ ३०५१०० ३५१०० १७५५० 

८−०७७।१।१८ प्र∙व्र्व∙को
ष 

जगदम्वा 
र्र्म्पररर्म 

३०३०५८३३
५ 

४७४६०० ५४६०० २७३०० 

१०−०७७।१।१८ प्र∙व्र्व∙को
ष 

एी∙एण्ड एी 
जेनरल अडिर 
ीप्लार्ीि 

६११५२८२८
९ 

२८४०३६ ३२६७६ १६३३८ 
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१३−०७७।१।२१ प्र∙व्र्व∙को
ष 

ीाह टे्रडीि ६०३९०२०४
२ 

३५८२७४
१ 

१०१८८९ ५०९४२ 

१६−०७७।१।३१ प्र∙व्र्व∙को
ष 

ीाह टे्रडीि ६०३९०२०४
२ 

४३२७८२
५ 

१२३०७९ ६१५३४ 

१९−०७७।२।२४ प्र∙व्र्व∙को
ष 

आलम 
र्न्टर 

प्रार्जेज 

३०३८३९६३
५ 

२१२७३५
४ 

७४३८२ ३७१९१ 

२७−०७७।२।१५ प्र∙व्र्व∙को
ष 

आलम 
र्न्टर 

प्रार्जेज 

३०३८३९६३
५ 

१०६१२७
७ 

३७१९१ १८५९६ 

३२−०७७।२।२८ प्र∙व्र्व∙को
ष 

आलम 
र्न्टर 

प्रार्जेज 

३०३८३९६३
५ 

२०५५५४
८ 

७१७६३ ३५८८२ 

२१−०७७।२।५ प्र∙व्र्व∙को
ष 

एम आर 
आर टे्रडीि 

६०९००७६२
० 

४१०२२३ ४७१९४ २३५९७ 

२३−०७७।२।६ प्र∙व्र्व∙को
ष 

आददत्र् 
र्न्टर 

प्रार्जेज  

६०१४१९१२
२ 

५३११०० ५४९२५ २७४६३ 

५९−०७७।३।१२ प्र∙व्र्व∙को
ष 

र्शव 
र्न्टरप्रार्जेज 

६०२८२०७६
३ 

४९९४६० ५७४६० २८७३० 

१८६−०७७।३।३१ प रँ्जगि ी भाष 
कन्ट्रक्ीन 

३०४५३८८९
० 

२२७४१९ २६१६३ १३०८२ 

१९२−०७७।३।३१ प रँ्जगि तधरज 
कन्ट्रक्ीन 

६०७४७६३९
६ 

२८२४३९ ३२४९२ १६२४६ 

     ७६०३५४ ३८०१७
७ 

िी ि उक्त रकमको कर ीमार्ोजन प्रमार् पेश ह नेपनव अन्र् ा अी ल ह न  पनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३८०१७७ 
३० नन्फार्लर – मूल्र् अतभवरृ्द्धन कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भ  क्तान मा प्राि मूल्र् अतभवरृ्द्धन करको 

र्ववरर् भ  क्तान  पाएको अकदो  मर्हनाको २५ गिेतभर ीम्बर्न्धि आन्िररक राजथाव कार्ािलर्मा कर 
र्ववरर् ीर्हि दार्खला गन िपनव व्र्वथा ा छ । िर पातलकाबाट देहार्का फमिलाई मू.अ.कर रु ४५०२२७ 
ीमेि रु ३९१३५२० भ  क्तान  ददएकोमा लेखापरीक्षर् अवतधीम्म पतन ि  फमिहरु कर र्ववरर् नब झाई 
नन्फाईलर रहेको पार्र्ो ।  

गोभौन्./तमति भ  क्तान  
पाउनकेो नाम 

प्र्ान न्. तबजक न 
र तमति 

भ  क्तान  
रकम 

म अकर 
कर रकम 

नन्फार्लर 
रहेको तमति 

चाल        
380-077।२।७ ददव्र्ा टे्रडीि 

एण्ड जेनरल 
अडिर ीप्लार्ीि 

613244756 १२-
077।३।
१५ 

81568 9384 076 

 चैर 

400-077।३।२७ प्रगति जेनरल 
ीप्लार्ीि 

60863743
1 

१२०,12
9-
077।३
।१० 

100616 11576 077   जेष्ट 
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458-077।३।३१ एी एण्ड एी 
जेनरल अडिर 
ीप्लार्ीि 

61152828
9 

49-
077।२
।३१ 

89383 10283 076 
फाल्ग न 

458-077।३।३१ एी एण्ड एी 
जेनरल अडिर 
ीप्लार्ीि 

61152828
9 

59-
077।२
।३१ 

60003 6903 076 फाल्ग न 

458-077।३।३१ डार्मण्ड 
अफ्ीेट 
र्प्रन्टीि 

30345021
4 

74-
077।3
।27 

996666 11466 076 
फाल्ग न 

398-077।३।२७ तभथावा र्न्टर 
प्रार्जेज 

30526600
6 

146-
077।3
।11 

1196552 22612 076 
फाल्ग न 

5-076।7।28 जलेवसनराना  
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कानून  व्र्वथा ाअन ीार र्ववरर् नब झाएकोले कर ीमार्ोजन भएको प्रमार् पेश ह न  पनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४५०२२७ 

  उपभोक्ता ीतमति माफि ि कार्ि  
३१ ीामार्जक परीक्षर् – पातलकाले ीाविजतनक परीक्षर् अन्िगिि र्ोजना ी्चालन, कार्ािन्वर्न र कार्िप्रर्क्रर्ामा 

पारदर्शििा र जवाफदेर्हिाको वरृ्द्धन गनि ीाविजतनक परीक्षर् ीम्बन्ध  उपभोक्ता ीतमति पररचालन तनदव र्शका 
बनार्  र्ोजना ीम्पन्न भएका र पेश भएका कागजािमा पालना गरेको देर्खएन । र्ोजनाको ीाविजतनक 
परीक्षर् ि ा भौतिक र र्वर्त्तर् प्रतिबेदन ीम्बन्ध  ढाँचामा क नै तबबरर् नभरी केबल फरम्र्ाट रार्ख 
ीतमतिका पदातधकारीले दथािखि गरी राख  कार्ािन्वर्नमा नल्र्ाएको अवथा ाले र्ोजनामा ीाविजतनक 
परीक्षर् अवलम्वन गरेको पार्एन । केही ठूला र्ोजनाहरूमा छनौटबाट ीामार्जक परीक्षर्को व्र्वथा ा 
ीमेि अवलम्वन गन िपनवमा बाह्य तनकार्बाट ीो प्रर्क्रर्ा पतन र्ो वषि कार्ािन्वर्न भएको देर्खएन । 
पातलकाबाट ी्चातलि ीबै पःँ ज गि एव् चाल  र्ोजनामा तनदव र्शकाले िोके बमोर्जम ीबै तबबरर् भरी 
िोकेको ढाँचा अन रुप ीाविजतनक पररक्षर् गराउन र्वशेष ध्र्ानाकषिर् गररएको छ । 

 

३१=१ अन पातिक कट्ट ाः ीाविजतनक खररद तनर्मावली , २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता ीतमति ी्ग 
भएको ी्झोःैिा भन्दा कम काम ीम्पन्न भई रतनङ तबल र मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन प्राि भएकोमा ीोही 
अन पािमा था ान र् िहको अन दान रकम कट्टा गरी भ  क्तान  गन िपनव व्र्वथा ा छ । उपभोक्ता ीतमति 
माफि ि गराएको तनम्नान ीार तनमािर् कार्िमा ी्झौिा भन्दा घटी कार्ि भएकोमा घटी कार्िको अन पािमा 
अन दान रु १४०६९। कट्टा नगरी बढी भ  क्तान  गरेको देर्खर्ो। ी्म्भौिा भन्दा तनमािर् कार्ि घटी 
भएकोमा अन पातिक कट्ट  नगरी बढी भ  क्तान  गरेको अी लउपर गन िपनव रु 

गो.भा.न् र्ववरर् ी्झौिा  मूल्र्ा्कन भ  क्तान  ह न   पनव बढी 
1४३-प रँ्जगि हलखोरी 

ब्रम्हथा ान को 
र्जर्दो धार 
उ.ी.-४ 

165815० 821952 735319 721250 14069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४०६९ 

३१=२ जर्टली्रचना तनमािर् – ीाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अन ीार उपभोक्ता 
ीतमतिहरुलाई मेर्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपनव, श्रममूलक कार्िको र्जम्मेवारी ददन पनव 
व्र्वथा ा रहेको छ । पातलकाले भवन, , र्प.ती.ी . ीडक  तनमािर्, लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष 
ीमावेश ह ने पूवािधार ी्रचना तनमािर् कार्ि ीमेि उपभोक्ता ीतमतिहरु माफि ि ्गराउने गरेको देर्खर्ो । 
र्थािा कार्ि व्र्ावीार्र्क र अन भव  तनमािर् व्र्वीार्  फमिबाट बोलपर प्रतिथापधाि मापिmि ्गराउन उपर् क्त 
ह ने देर्खन्छ । र्ीका केही उदाहरर्हरु र्ीप्रकार रहेका छन ्: 
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गोभौन्./तमति उपभोक्ता ीतमतिको नाम कामको र्ववरर् भ  क्तान  रकम 

६८ भ   प  टोल  उ ी एकडारा ३ र्प ती ती  १४८५११७ 

१२९ जगददश ठाक रको घरदेर्ख 
भटौतलर्ा ीडक उ ी  

र्प ती ती  ११५२०६२ 

२१६ ब्रम्हबाबा उ ी एकडारा ५ र्प ती ती  १३१७४०४ 

तनर्माबलीको ब्र्बथा ा अन रुप कार्ि गराउन पदिछ । 
३१=३ उपभोक्ता ीतमतिको कार्िाः ीाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता ीतमति वा 

लाभग्राही ीम दार्ले ीम्पन्न गरेको कामको प्रार्वतधक म ल्र्ाङ्कन, तबल, भरपाई र खचि प्रमार्र्ि गनव अन्र् 
कागजाि त्र्थािो ीतमति वा ीम दार्को वैठकबाट अन मोदन गराई पेश गन िपनव ि ा प्रार्वतधक म ल्र्ाङ्कन, 

कार्िीम्पन्न प्रतिवेदन लगार्िका कागजािमा र्ोजनाको नाम, श रु तमति, ीम्पन्न तमति, उपभोक्ता ीतमतिको 
छाप लगार्िका प्रमार् थापष्ट देर्खने गरी ीमावेश गन िपनव उल्लेख छ । र्ी वषि पातलकाले गाँउपातलका 
थािररर् ि ा वडागि र्ोजनाहरु उपभोक्ता ीतमति माफि ि ीम्पन्न गरेकोमा ीम्पन्न र्ोजनाको प्रार्वतधक 
म ल्र्ाङ्कन ि ा कार्िीम्पन्न प्रतिवेदनमा र्ोजनाको नाम, श रु तमति, ीम्पन्न तमति लगार्िका र्ववरर् उल्लेख 
नगरेको ि ा उपभोक्ता ीतमतिको छाप लगाएको देर्खएन । उपभोक्ता ीतमति माफि ि ीम्पन्न ह ने 
र्ोजनाीँग ीम्बर्न्धि कागजािमा उल्लेर्खि र्ववरर् थापष्ट गन ि पदिछ । 

 

३२ वािावरर् र् प्रभावाः था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा पातलका क्षेरमा था ल, जल, 

वारू् ि ा ध्वन  प्रद षर् तनर्न्रर् गरी वािावरर् ी्रक्षर् गनव कार्िमा ीहर्ोग गनव गराउने कििव्र् 
िोकेको छ । पातलकाले वािावरर् ी्रक्षर्को एकीकृि दीघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको छैन । 
ीालबीाली ीरीफाईको काममा गाउँपातलकाक्षेरको ीडक ीफार्, फोहोर ी्कलन गरी ढ वान  केन्द्रमा 
जम्मा गनव, तनर्तमि ीरीफाई, दैतनक ढल तनकाी खोल्ने कार्ि, तीनो व्र्वथा ापन, भथूार्ाहा क क र तनर्न्रर्, 

लाी व्र्वथा ापन, ढल तनमािर्को एकीकृि बह  वषव र्ोजना  र प्रगति पेी भएन । वािावरर् र् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कनलाई ध्र्ान ददई बािावरर् ी्रक्षर्को दीघिकातलन र्ोजना िर्ार गरी  कार्िक्रम ी्चालन 
गररन पदिछ ।  

 

३३ पेश्की – आत िक कार्िर्वतध ि ा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ बमोर्जम ीम्वर्न्धि उद्देश्र् बमोर्जम 
तलएको पेश्की तनधािरर् गरेको ीमर् तभर फछ्र्र्ौट गररीक्नू पनव व्र्वथा ा छ । देहार्का व्र्र्क्त 
ी्था ालाई पेश्की ददईएको रकम वाषािन्िमा बाँकी देर्खन्छ । पेश्की वाँकी आत िक कार्िर्वतध ि ा र्वर्त्तर् 
उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ अन ीार अीूल फछ्र्र्ौट गन िपनव रु.. 

ब र्श न् गो भौ र तमति पेश्की तलनेको नाम प्रर्ोजन रकम 

गा पा चाल  ९२–२०७६।१०।१९ र्शबेन्द्र ठाक र ग्र  प एी एम एी 
कार्ि 

२५००० 

गा पा चाल  १२४–२०७६।१२।४ र्शबेन्द्र ठाक र कार्िक्रम ७०००० 
गा पा प रँ्जगि ६४–२०७७।२।२४ तबष्र् देव ठाक र तनमािर् ९६६६८ 
जम्मा    १९१६६८  

 

 

 

 

 

 

१९१६६८ 

३४ गाड  भाडाM  ीाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १३ मा भाडामा तलर्ने ीवारी ीाधनको 
लागि अन मान िर्ार गनि ीम्वर्न्धि ीाविजतनक तनकार्का प्रम खले त्र्थािा ीाधन ीम्वर्न्ध ज्ञान भएको 
बढीमा ३ जना दक्ष प्रार्वतधकको एक ीतमि  गठन गरी उक्त ीतमतिबाट भाडामा तलने ीवारी ीाधनको 
आरू् थापेर्शर्फकेीन, प्रचतलि वजार दर, भाडामा तलने अवतध र्न्धनको मूल्र् र खपि जथािा क राहरु र्वचार 
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गरी लागि अन मान िर्ार गरी तनर्मान ीार प्रतिथापधािबाट खररद गन ि पनव व्र्वथा ा छ ।त्र्ीै गरर था ान र् 
िहका पदातधकारी ि ा ीदथार्हरुको ी र्वधा ीम्बन्ध  ऐन २०७५ दफा ५ मा गाउँपातलकाको अध्र्क्ष 
उपाध्र्क्षलाई  था ान र् िहको आन्िरीक श्रोि ीमेिको आधारमा ीम्बन्ध ि था ान र् िहले ीवारी ीाधन 
उपलब्ध गरार्ने व्र्वथा ा छ । गाउँपातलकाले उपाध्र्ाक्षले  प्रर्ोग गरेको गातडको मातीक रु.70000। 
का दरले रु.840000।जार्हर कवारीलार् र अध्र्क्षले प्रर्ोग गरेको गातडको मातीक  रु ९९००० का 
दरले रु ११८८००० लतलिादेब  ठाक रलार् गातडभाडा भ  क्त्तान   ददएको छ ।र्ीरी  पदातधकारीले 
प्रर्ोग गनव  गाड  भाडा भ  क्तान  गदाि तनर्मावतल अन ीारको लागि अन मानको दरमा प्रतिथाप्रधाि नगरार् 
ीोझै ीम्झौिा वेगर  लगब क र हार्जर ी्लग्न नगरी ीाबिजतनक तबदाको ीमेि भ  क्त्तान   गरेको देर्खर्ो 
। गाड  उपर्ोगको आधारमा ी्झौिा गरेर मार भाडा भ  क्तान  गन ि पदिछ ।तनर्मावतल अन ीार लागि 
अन मान र प्रतिथापधाि नगरी ीाबिजतनक तबदाको भाडा तबदा गर्ना गरी अी ल ह न  पनव ीमेि खचि अतनर्तमि 
देर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०२८००० 

३५ ड प आर खचि – बजेट व्र्वथा ा भई कार्ािन्वर्न ह ने आर्ोजनाको मार ग रुर्ोजना ड प आर लगार्िको 
अध्र्र्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गन ि पदिछ । र्ी था ान र् िहले र्ो बषि थाव कृि बार्षिक कार्िक्रम अन ीार 
देहार्बमोर्जमको कार्ि परामशिदािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राि गरको छ । 

 

 
 

कार्ि र्ववरर् परामशिदािा थाव कृि रकम खचि रकम अध्र्र्नबाट तनधािरर् 
भएको आर्ोजनाको लागि 

औक्ी  ती्चार् 
र्ोजना २ 

माउण्ट एभरेष्ट 
ईर्न्जतनर्ररङ्ग 
कन्ील्टेन्ी  ४८४४०३ 497421 

२०६२०६००० 

तडर्पर बहेडा रोड 
को  आर ती ती 

तडजार्न  

र्जतभल कन्ट्रक्ीन 
एन्ड कनील्टेन्ी  प्रा 
तल  

५००००० ४४८००० ४८०३१००० 

जम्मा:  ९८४४०३ ९४५४२१ २५४२३७००० 

 

३५=१ र्थािो अध्र्र्न कार्ि गराउँदा लाग्ने खचिको लागि अन मान िर्ार गदाि क नै आधार नतलई थाव कृि बजेट 
बमोर्जमकै रकम खचि गरेको उपर् क्त देर्खएन ।  ीडकको आर ती ती को ीमेि  गाऊँपातलकाको 
प्रार्वतधक जनशर्क्त प्रर्ोगमा नल्र्ार्  ड .प .आर.िर्ार भन   खचि गरेको देर्खर्ो ।पातलकाको जनशर्क्त 
प्रर्ोग   नगनािको कारर् थापष्ट गरेको छैन । आगाम  ददनमा गाऊँपातलकाको प्रार्वतधक जनशर्क्तबाट र्थािो 
कार्ि गराउन  पदिछ । ीा ै र्ीरी अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार भएका आर्ोजनाहरु कार्ािन्वर्नमा गएको ीमेि 
नदेर्खएकोले खचिको ीा िकिा ीमेि देर्खएन ।आर ती ती को तड र्प आर गन िपनािको आधार पेश 
नभएकोलेआधार र कारर् पेश गन िपनव अन्र् ा अी ल ह न  पनव  रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५००००० 

 ी्घ र् ीरकार पूरँ्जगि िफि   
३६ कृर्ष मोटर पम्पाः ीहकारी ती्चाई कार्िक्रमबाट २८  ान कृर्ष मोटर पम्प रु.490420। मा र्वकाी 

टे्रडिीबाट खररद गरेकोमा उक्त पम्पहरु हालीम्म ीम्बन्ध ि कृषक ीमूहलाई र्विरर् नगरी मौज्दाि 
राखेको देर्खएकोले र्विरर् गरेको प्रमार् पेश गन ि पनव रु. 

 

490420 

३७ दाी टोलको ीाम दार्र्क भवन तनमािर्ाः वडा न् ६ को दाी टोलमा ीाम दार्र्क भवन तनमािर् गनि कावोल 
अ्क रु.1623399।(मू.अ.कर बाहेक) ओम कन्ट्रक्ीनी्ग २०७७।३।५ तभर कार्ि ीम्पन्न गनव 
गरी तमति २०७६।११।४ मा ीम्झौिा गरेकोमा फाउन्डेशन थाटक्चरको टाई र्वम ीम्मको मार रु 
५०६२८० को कार्ि म ल्र्ा्कन गरी अध रो कार्िको  कार्िीम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेको रु  

 

 

 

 

५०६२८० 

 
३८ खचि र्शषिकाः नेपाल ीरकार खचि श षिकको वगीकरर् र व्र्ाखर्ा २०७५ अन ीार खचि र्शषिक ३११५९ 

अन्र् ीाविजतनक तनमािर्मा र्वतनर्ोजन भएको रकमबाट कार्ािलर् ीमान र औषध  खररद गरी 
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रु.350000। खचि गरेको तनर्म ी्म्मि नदेर्खएको रु. 
तबतनर्ोर्जि र्शषिक खचि गरेको र्शषिक रकम 

31159 अन्र् ीाविजतनक तनमािर् २७२१३ औषध  खररद 300000 

31159 अन्र् ीाविजतनक तनमािर् 22000 कार्ािलर् ीामान 50000 

जम्मा 350000 
 

350000 

३९ ीोलार प्र्ानलाः नव करर् र् उजाि प्रर्वतध कार्िक्रम अन्िरगि गर्पति टे्रतडङ्ग एण्ड जेनरल ीप्लार्ीिबाट 
ीोलार प्र्ानल र एशोी ररज खररद गरी रु.998778। खचि लेखेकोमा उक्त ीोलार प्र्ानल र्जन्ी  
खािामा अतभलेख राख्न  पनवमा नराखेको रु. 

ती.न्. ीामानको नाम पररमार् रकम 

1. १५० बाटको ीोलार प्र्ानल 8  ान 
 

998778 2. २०० एम्पार्रको ट्रमलर ब्र्ाट्री 6  ान 

3. अन्र् एशोी ररज पाटिी र्वतभन्न  ान 

 

 

998778 

 पश  ीेवा िफि ाः  
४० बढी भ  क्तान M  आत िक कार्िर्वतध तनमावली २०६४ को तनर्म ३६ मा र्वल भरपार्ीर्हिको लेखा राख्न  

पनव व्र्वथा ा छ । भौ.न्.५७ तमति ०७७।३।२२ बाट भेक्ी नेटर अतभिेश क मार र्ादव, अशोक 
र्ादव, र्र्जि रार्, ददतलप क मार र्ादव र ीोनेलाल राउि ५ जना लाई वडा न् १ देर्ख ६ ीम्म 
बाख्राका पाठापाठीलाई र्प.र्प.आर खोप ददए वापि रु.22500। का दरले जम्मा रु.112500।  
ब झेको भरपाई ी्लग्न गरर रु.125000। खचि लेखेकोले  बढी खचि लेखेको रु.12500।अी ल ह न   
पनव रु  

 

 

 

12500 

 ीशिि अन दान र्शक्षा िफि ाः  
४१ र्शक्षक अतभलेख – र्शक्षा मन्रालर्को कार्िक्रम कार्ािन्वर्न प र्थािका २०७६।७७ अन ीार र्शक्षा र्वभाग 

ीमावेश  र्शक्षा शाखाबाट प्रमार्र्ि गरी पठाएको दरबन्दी र्ववरर्का आधारमा र्शक्षकहरुको अतभलेख 
अद्यावतधक गरी र्शक्षक एव् कमिचारीहरुको िलब भत्ता लगार्िका रकम र्वद्यालर्गि रुपमा र्र्कन गरी 
खचि लेख्न पनव उल्लेख छ । िर पातलकाले र्वद्यालर्गि रुपमा र्शक्षकहरुको था ार् , अथा ार्  एव् राहि 
दरबन्दी र्ववरर् अद्यावतधक गरको पार्एन । ीा ै पातलकाले र्ीवषि क न क न र्वद्यालर्मा के कति 
र्शक्षकहरुको नर्ाँ तनर् र्क्त, ीरुवा, बढ वा, अवकाी एव् बेिलब  तबदामा छन ् ीोको अद्यावतधक र्ववरर् 
लेखापरीक्षर्मा पेी नगरेकोले र्वद्यालर्को िलब  माग फारामलाई नै आधार मान  िलब तनकाीा तभडान 
गररएको छ । जीले गदाि िलब तनकाीा रकम र् ा िपरक एव् द रुथाि छ भन  आवसनथाि ह न ीर्कएन । 

 

४२ ग्रडे भ  क्तान ाः र्शक्षकहरुको िलब  प्रतिवेदन २०७६।७७ अन ीार तनम्न र्वद्यालर्का र्शक्षकहरुको 
तनकाशा माग फाराम र िलब  पेरोल ी्ग ग्रडे रकम तभडान गदाि पारीि िलब  प्रतिवेदनमा भन्दा बढी 
दरले भ  क्तान  ददएको देर्खएकोले ीम्बन्ध िबाट अी ल गन ि पनव रु. 

ती.न् र्वद्यालर्को नाम र्शक्षक वार्षिकग्रडे 
भ  क्तान  भएको 

वार्षिक ग्रडे 
भ  क्तान  ह न  पनव 

बढी 

1. श्र ज.मा.र्व.को
ल्ह वा बगरे्ा 

प्रा.र्व. ितृिर् र्जिेन्द्र क मार 
ठाक र 

69186 34593 34593 

2. श्र  ज.मा.र्व.कोल्ह वा बगरे्ा मा.र्व.र्द्धनि र् र्जवछ ठाक र 87490 34996 52494 

3. श्र  रा.ज.मा.र्व.हरखोरी  र्ज.मा.र्व.र्द्धनि र् ी रेश र्ादव 78000 62400 15600 

जम्मा   102687 

 

      

 

 

१०२६८७ 
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४३ मह्ग  भत्तााः र्ी बषि ज.मा.र्व. कोल्ह वा वगेर्ाका  र्शक्षकहरुलाई मातीक रु.2000। का दरले म्हग  
भत्ता खचि लेखेको छ । अथा ाई ि ा करार ीेवा पदमा तनर् क्त ह ने र्शक्षक लगार्ि कमिचारीहरुलाई 
म्हग  भत्ता ी र्वधा लेख्न े पाउने कानून  व्र्वथा ा भएको नदेर्खएकोले मह्ग  भत्ता पाउने कानून  आधार 
पेश गन ि पनव अन्र् ा अी ल गन िपनव  रु. 

क्र.ी्. र्शक्षकको नाम र पद करार तनर् क्त  मह्ग  भत्ता 
1. मा.र्व.र्शर्क्षका थावेिा ती्ह 2076।९।२ 10000 

2. मा.र्व. र्शक्षक र्वरेन्द्र मण्डल 2076।9।19 10000 

3. प्रा.र्व र्शक्षक.राम कैलाश क मार ीाह 2076।9।19 10000 

4. तन.मा.र्व. र्शक्षक ीिाउल म थािफा अ्ीारी 2076।9।19 10000 

5. प्रा.र्व र्शर्क्षका . ममिा क मारी ती्ह 2076।9।19 10000 

6. मा.र्व.ितृिर् र्शक्षक ी र्जि क मार रार् - 24000 

7. तन.मा.र्व.ििृ र् र्शक्षक  रमेश राउि - 24000 

 जम्मा  ९८००० 

 

 
 
 
 
९८००० 

४४ तबद्यालर्गि तनकाीा खािााः पातलकाले प्रत्रे्क तबद्यालर्को था ार्  र अथा ार्  दरबन्दी र राहि कोटामा 
कार्िरि र्शक्षकहरुको नाम, तनर् र्क्त तमति, िलब ग्रडे र तबद्यालर्लाई तनकाीा जाने ीबै रकमहरु देर्खने 
गरी तबद्यालार्गि तनकाीा खािा अद्याबतधक गरेको देर्खएन । र्ीरी तनकाीाका रुपमा जाने िलव, भत्ता 
र तबतभन्न अन दान रकमहरुको र्वद्यालार्गि र्था ति थापष्ट ह न ीकेन । अिाः तबद्यालर्लाई जाने ीबै 
रकमहरु देर्खने गरी ीफटवेर्रमा प्रर्वर्ष्ट गरी तबद्यालर्गि रकम तनकाीाको एर्ककृि अतभलेख िर्ार गन ि 
पदिछ । 

 

४५ आत िक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) अन ीार खचि गदाि खचिको तबल भरपाई ीर्हि 
लेखा राख्न पदिछ । पातलकाले थाव कृि बजेट अन ीार र्ी बषि ३ वटा र्वद्यालर्लाई २ कोठे भवन बनाउन 
रु 48 लाख र एक र्वद्यालर्लाई शौचालर् तनमािर् गनि रु 7 लाख गो भौ ५४ तमति २०७७।३।१९ 
मा तनकाशा अन दान ददएकोमा ीाविजतनक खररद तनर्मावली  ,२०६४ को तनर्म १२५ अन ीार लेखा 
पररक्षर् अवतध ीम्म  र्वद्यालर्हरुले तनमािर् कार्ि ीम्पन्न गरी प्रार्वतधक नाप जाँच मूल्र्ा्कन प्रतिवेदन 
पेश गरेको छैन ।कार्ािलर्ले उक्त रकम रोक्का रार्खददन प्रभ   बैंक एकडारा शाखालार् अन रोध गरेकोमा 
हाल ीम्म फ क वा गरेको ीमेि देर्खएन ।रोक्काको कारर् पातलकाले जनाएको छैन । र्ीरी ददएको 
अन दान रकमबाट िोर्कएको कार्ि भए नभएको अन गमन ि ा क नै प्रमार् पेश नगरी लेखापररक्षर् अवतध 
२०७७ माघ ीम्म रोक्का राखेकोले उक्त अन दान रकम र्फिाि गरर ीर्िर् ीर्न्चि कोषमा दार्खला गन िपनव  
रु. 

ती.न्. र्वद्यालर्को नाम अन दानको तबवरर्  अन दान रकम  

१ श्र  जनिा मा.र्व.कोल्ह वा बगैर्ा द ई कोठे भवन 1600000 

२ श्र  रा.ज.अ.(0-5) भ्गर्हर्ा द ई कोठे भवन 1600000 

३ श्र  ज.आ.(0-3) भ्गर्हर्ा द ई कोठे भवन 1600000 

४ श्र  मा.र्व. एकडारा बेला शौचालर् 700000 

 जम्मा  5500000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५५००००० 

४६ पातलकाले तबद्यालर्मा ददएको अन दान रकमबाट िोर्कएको कार्ि भए नभएको अन गमन गरर ीमर्मा कार्ि 
ीम्पन्न गरार् कार्ि ीम्पन्न प्रतिबेदन तलन पनवमा तनम्न तबद्यालर्को खािामा जम्मा भएको तबगि बषिको 
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अन दान रकम कार्ािलर्को च न ११८३ तमति २०७७।२।२७ को परबाट रोक्का रार्ख हाल ीम्म 
फ क वा गरेको देर्खएन । रोक्काको कारर् पातलकाले जनाएको छैन । र्ीरी तबगि बषिदेर्ख ददएको 
अन दान रकमबाट िोर्कएको कार्ि भए नभएको अन गमन ि ा क नै प्रमार् पेश नगरी हाल लेखापररक्षर् 
अवतध २०७७ माघ ीम्म रोक्का राखेकोले उक्त अन दान रकम र्फिाि गरर ीर्िर् ीर्न्चि कोषमा दार्खला 
गन िपनव  रु. 

ती.न्. र्वद्यालर्को नाम अन दानको रकम  
१ श्र  अ तब बगरे्ा १९०८०० 
२ श्र  अ तब पीाि ११७५०० 
३ श्र  रा आ.तब (0-५) भ्गर्हर्ा ९४३५० 
४ श्र  ज आ.तब चकवा २१९९५० 
 जम्मा ६२२६००  

 

 

 

 

 

६२२६०० 

४७ ददवा खाजााः पातलका अन्िगिि १५ र्वद्यालर्का वाल र्वकाी देर्ख ५ कक्षा ीम्मका र्वद्या ीहरुलाई 
र्वद्यालर् ी्चालन भएको ददन मध्रे् १८० ददन ीम्म प्रति र्वद्या ी प्रति ददन रु.15। का दरले ददवा 
खाजा ख वाउने व्र्वथा ा अन ीार र्ी वषि र्वद्यालर् ी्चालन भएको ६० ददन ीम्मको प्रति ददन प्रति 
र्वद्या ी रु.15। का दरले र्वद्या ी ी्खर्ा ४५३६ देखार्  भौ..न् ६।२०७६।८।६ , २२ र 
७०।०७७ ।३।२५ बाट रु.6९30100। खचि लेखेकोमा र्ी वषिको नर्ाँ भनाि ीर्हि ीम्लग्न 
र्ववरर् अन ीार र्वद्या ी ी्खर्ा ४८२० जना देर्खन्छ । र्वद्यालर्ले ददवा खाजा र्विरर् गरे नगरेको  
ीम्बन्धमा पातलकाले अन गमन गरी प्रतिवेदन तलएको छैन । उक्त ी्शोतधि र्वद्या ी अन ीार जम्मा 
रु.4338000। ददन  पनवमा रु.6९30100।खचि लेखेकोले पातलकाबाट अन गमन गरी अन गमन  
प्रतिवेदन पेश गरर बढी भ  क्तान  रकम अी ल गन ि पनव रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२५९२१०० 
४८ खचि मापदन्ड M प्रदेश ीरकार आत िक मातमला ि ा र्ोजना मन्रालर् प्रदेश न २ को खचि मापदन्ड 

तनदव र्शका २०७५मा िोर्कएको दर र तबषर् भन्दा बर्ढ दरमा पातलकाले गाँउीभाबाट  कार्िक्रम 
ीन्चालन मापदन्ड िोकी बर्ढ ब्र्र्भार पारेको देर्खर्ो ।पातलकाले मापदन्ड िोक्दा अ ि मन्रालर्को 
मापदन्डलार् आधार बनाउन  पदिछ । बालपोषर् ि ा बाल र्ववाह ीचेिना िातलम कार्िक्रम माँ भवान  
ीाम दार्र्क तीकाई केन्द्र माफि ि अीार २१ देर्ख २३ गिे ीम्म वडा न् ५ मा ी्चालन गरी रु.1 लाख 
खचि लेखेकोमा तनम्नान ीार देर्खर्ो  । 

 

४८=१ प्रदेश ीरकार आत िक मातमला ि ा र्ोजना मन्रालर् प्रदेश न २ को खचि मापदन्ड तनदव र्शका २०७५ 
अन ीार ी्र्ोजक भत्ता १५कार्ि ददन ीम्मको दैतनक रु ४०० र्ािर्ाि खचि दैतनक रु १०० रहेकोमा 
ीाम दार्र्क केन्द्रका ी्र्ोजकलार्  ३ ददनको  रु १५०० का दरले रु ४५००। ी्र्ोजक भत्ता र 
र्ािार्ाि खचि रु.3000। भ  क्त्तान  गरेको छ । मापदन्डमा ीहभाग लार् मार र्ािार्ाि खचि र 
ी्र्ोजकलार् निोकेकोले बर्ढ र्ािार्ाि खचि रु ३००० अी ल ि ा ी्र्ोजक भत्तामा बर्ढ ब्र्र्भार 
पारेको ीमेि रु 

 

 

 

 

 

 

६3000 

४८=२  प्रदेश मापदन्डमा प्रर्शक्षक भत्ता था ातनर् थािरमा कार्िपर ीर्हि प्रति कक्षा रु १५०० रहेकोमा प्रर्शक्षक 
२ जनालाई प्रति कक्षा रु.2000। का दरले ३ ददनको रु.12000।र  प्रति ददन रु.50० का दरले 
३ ददन २ जनाको रु.3000। र्ािार्ाि खचि लेखेकोले गाउँीभाको मापदन्डमा ीहभाग लार् मार 
र्ािार्ाि खचि र प्रर्शक्षकलार् निोकेकोले बर्ढ र्ािार्ाि खचि रु ३००० अी ल ि ा प्रर्शक्षक  भत्तामा 
बर्ढ ब्र्र्भार पारेको ीमेि रु. 

 

 

 

 

 

६000 

४८=३ प्रर्शक्षक भत्ता रु.12000। खचि लेखेकोमा १५ प्रतिशि अग्र म कर वापि रु.1800। कट्ट  गन ि पनवमा 
नगरेकोले कर रकम अी ल ह न  पनव  रु. 

 

 

1800 
४८=४ तीकाई केन्द्रले अनौपचारीक र्शक्षा कार्िक्रमको पचाि पम्पलेट टाँी गरे वापि दैतनक रु.740। (र्जल्ला  
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दररेट) का दरले रु.5180। खचि लेख्न  पनवमा दैतनक रु.1500। दरले खचि लेखेकोले रु.5320। 
बढी खचि लेखेको अी ल गन ि पनव रु. 

 

 

5320 
४८=५ तीकाई केन्द्रले अनौपचारीक र्शक्षा कार्िक्रमको पातलका तभरका ६ वटै वडामा तनरक्षर व्र्र्क्तहरुको 

नामावली ी्कलन ६ जना बाट १७ ददन ीम्म प्रति व्र्र्क्त प्रति ददन रु.1000। दरले(६*17*1000) 
रु.100000। खचि लेखेकोमा अतग्रम कर१५ प्रतिशिले कट्ट  गरेको नदेर्खएकोले रु.15000। कर 
रकम  अी ल गन ि पनव रु. 

 

 

 

 

15000 

४९ छारवतृिाः र्शक्षा मान्रालर्को कार्िक्रम कार्ािन्वर्न प र्थािका, २०७६।७७ को अनूी च  १२ को को दफा 
६ अन ीार ीाविजतनक र्वद्यालर्मा  अध्र्र्नरि छारा कक्षा(१-8) ीम्म ीबै ीम दार्को र छार कक्षा 
(1-8) ीम्म अध्र्र्नरि दतलि ीम दार्को प्रति र्वद्या ी रु.400। का दरले र्वद्यालर्हरुले छारवतृि 
रकम तनकाशा पाउने व्र्वथा ा भएकोमा पातलकाले र्ी आ.व मा कक्षा (9-10) मा अध्र्र्नरि ीबै 
छारा र दतलि छार छाराहरुलाई रु.500। का दरले छारवतृि वापि रु.196000। तनकाीा खचि 
लेखेको रकम तनदव र्शका र्वपररि भएकोले ीम्बन्ध ि र्वद्यालर्बाट अी ल गन ि पनव रु. 

ती.न्. र्वद्यालर्को नाम कक्षा र्वद्या ी ी्खर्ा दर   
1. श्र  जनिा मा.र्व. कोल्ह वा वगरे्ा 9-10 184 500 92000 

2. श्र  मा.र्व.एकडारा वेला 9-10 103 500 51500 

3. श्र  जनिा मा.र्व. हदखोरी 9-10 105 500 52500 

 जम्मा 196000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१९६००० 

५० औषध  खररद – ीाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबी लाख 
रुपैर्ाँीम्मको औषतधजन्र् मालीामान उत्पादकले रार्िर् थािरको ीमाचार परमा ीूचना प्रकाशन गरी 
िोकेको तबक्री मूल्र्मा ीोझै खररद गनि ीर्कने व्र्वथा ा  छ । िर पालीकाले उक्त प्रर्क्रर्ावेगर र्ी बषि 
गा पा चाल बाट रु ११०००००  ीर्िर् चाल बाट रु १०५०००० गरी रु २१५०००० का औषतध 
ीोझै खररद गरेको छ । र्ी ीम्बन्ध  देर्खएको व्र्होराहरु र्न्नान ीार छनाः 

 

५०=१ खररद गरेका उक्त औषतध क न औषतध कम्पन बाट उत्पादन भएको हो र ीोको मूल्र् रार्िर् परपतरकामा 
प्रकाशन ीमेि भएको नदेर्खएको, 

 

५०=२ आपूतिि ह ने औषतध डव्ल .एच.ओ. ीर्टफर्ड ह न पनव औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच न् र म्र्ाद ीमाि 
तमति उल्लेख गरी ीम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट म च  ल्का उठाई राख्न े नगरेको ि ा उक्त औषतध तबक्रीको 
लातग होर्न ख लाएको प्रमार् ीमावेश नभएको, 

 

५०=३ आपूतिि भएका औषध  ए्वम ीर्जिकल ीमान थाटोर दार्खला ह न  अर्घ थापेश र्फकेशन अन ीार भए/नभएको 
नख लाएको कारर् औषतधको ग र्थािर र म्र्ाद ीम्बन्धमा र्र्कन गनि ीर्कएन । 

 

५०=४ औषतधको र्जन्ी  र्किावमा आम्दान  बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हथािान्िरर् भई आएको ख ल्न ेगरी 
व्र्वर्था ि रुपमा आम्दान  बाँध्ने नगरेको, 

 

५०=५ औषतधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन  पनव एकम ष्ट घटाउने गरेको ।  
 िी ि औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला ि ा खचिको र्ववरर् अद्यावतधक ह न ेगरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको ग र्थािर अन ीारकै औषतध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हथािान्िरर् ि ा खररद गररएको 
औषतधको र्ववरर् ख ल्ने गरी अतभलेख राख्न े ि ा आत िक वषिको अन्त्र्मा बा्की रहेको औषतधहरु 
र्जम्मेवारी ीारी  र्जन्ी  अतभलेख व्र्वर्था ि गनविफि  ध्र्ान ददन पदिछ । 

 

५१ ीोझै खररद – ीाविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिथापधाि तीतमि नह ने गरी खररद 
गन िपनव व्र्वथा ा छ । त्र्थािै ीाविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखीम्मको खररद कार्ि ीोभैm गनि 
ीर्कन,े रु.५ लाखभन्दा मात  रु.२० लाखीम्म तीलबन्दी दरभाउपरबाट र ीोभन्दा मात  बोलपरको 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 लेखापररक्षर्बाट देर्खएका ब्र्होराहरु   

माध्र्मबाट खररद गनव व्र्वथा ा छ । त्र्थािै ीोभैm खररद कार्ि गदाि एक आत िक वषिमा ी माभन्दा बढीको 
खररद गनि नह ने एव् एउटा आपूतििकिािी्ग एक पटकभन्दा बढी ीोभैm खररद गनि नह न े उल्लेख छ । 
पातलकाहरुले र्ो वषि पूजँ गि ि ा चाल  र्कतीमका वथाि  वा ीेवा खररद गदाि प्रतिथापधाित्मक र्वतध 
नअपनार् तनम्नान ीार ीोझै खररद गरेको अतनर्तमि देर्खएको रु. 

गो भौ  तबबरर् ीप्लार्ीि÷तनमािर्ीेवा भ  क्त्तान  

५ प रँ्जगि ीाबिजतनक तनमािर् जलेवसनरना  तनमािर्ीेवा ४७९२९१ 

२०३ प रँ्जगि ीाबिजतनक तनमािर् जलेवसनरना  तनमािर्ीेवा २८५६९९ 

३ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान आलोक ईलेक्ट्रोतनक्ी ीप्लार्ीि ३५०३०० 

१०५ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान आलोक ईलेक्ट्रोतनक्ी ीप्लार्ीि ३९००० 

१४९ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान आलोक ईलेक्ट्रोतनक्ी ीप्लार्ीि ७४४६७ 

१७८ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान आलोक ईलेक्ट्रोतनक्ी ीप्लार्ीि २७८८८४ 

३६५ चाल  कार्ािलर् ीामान आलोक ईलेक्ट्रोतनक्ी ीप्लार्ीि २५७६४० 

४ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान न्रू्टोररक ीप्लार्ीि १८५१७८ 

१६७ चाल  कार्ािलर् ीामान न्रू्टोररक ीप्लार्ीि २७५४३७ 

९३ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान न्रू्टोररक ीप्लार्ीि २३३९१० 

९ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान अब्द ल ईन्टरप्राईजेज १८२२६९ 

५३ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान अब्द ल ईन्टरप्राईजेज ६७८०० 

२५ प रँ्जगि ीाबिजतनक तनमािर् जलेवसनरना  टे्रडीि ४८२६८६ 

७९ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  जलेवसनरना  टे्रडीि ९८७६२ 

८० चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  जलेवसनरना  टे्रडीि ९८९३१ 

१९७ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  जलेवसनरना  टे्रडीि ९७२३६ 

४१३ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  जलेवसनरना  टे्रडीि ९८९३१ 

८३प रँ्जगि ीाबिजतनक तनमािर् ीाईबाबा तनमािर् ीेवा ५८००२१ 

२०९प रँ्जगि ीाबिजतनक तनमािर् ीाईबाबा तनमािर् ीेवा ५८०१५७ 

८९ प रँ्जगि ीाबिजतनक तनमािर् र्प्रिेश कन्ट्रक्ीन ४७३०८५ 

९१ प रँ्जगि ीाबिजतनक तनमािर् आर् ष तनमािर् ीेवा ४७१२८७ 
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९५प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान उत्कषिक टे्रडीि १९२१०० 

४२प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान उत्कषिक टे्रडीि २५०८६ 

१७१ चाल  कार्ािलर् ीामान उत्कषिक टे्रडीि ९४७१६ 

९९ प रँ्जगि ीाबिजतनक तनमािर् क वर तनमािर् ीेवा ३७७९५८ 

१०१ प रँ्जगि ीाबिजतनक तनमािर् तड एन कन्ट्रक्ीन ४७५९४४ 

११३ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान राज र्न्टरप्राईजेज ४७३०७७ 

२१५ चाल  कार्ािलर् ीामान राज र्न्टरप्राईजेज २५०००० 

११५ प रँ्जगि ीाबिजतनक तनमािर् रामलाला तनमािर् ीेवा ५७६०६८ 

१२१ प रँ्जगि ीाबिजतनक तनमािर् रामलाला तनमािर् ीेवा ४७९४८८ 

१३१ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान ीतमर टे्रडीि १६९३१९ 

१३९ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान तबकी ीप्लार्ीि १३८०० 

१६९ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान रामीाख  जेनरल अडिर ीप्लार्ीि ४९६००० 

१८२ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान गर्पि  टे्रतडङ्ग जेनरल अडिर 
ीप्लार्ीि 

३९९२२९ 

४१५ चाल  कार्ािलर् ीामान गर्पि  टे्रतडङ्ग जेनरल अडिर 
ीप्लार्ीि 

४९८३३० 

१८४ प रँ्जगि कार्ािलर् ीामान र्शव ईन्टरप्राईजेज ४९८६१२ 

७८ चाल  कार्ािलर् ीामान र्शव ईन्टरप्राईजेज ९८९३१ 

१८६ प रँ्जगि ीाविजतनक तनमािर् ी भाष कन्थाट्रक्ीन २२७४१९ 

१९७ प रँ्जगि ीाविजतनक तनमािर् एज  कन्ट्रक्ीन ४८०९०४ 

१९९ प रँ्जगि ीाविजतनक तनमािर् ती्ह एण्ड राजप ि कन्ट्रक्ीन ४७०७२५ 

२०१ प रँ्जगि ीाविजतनक तनमािर् र्प्रर्ा तनमािर् ीेवा ४७९८०९ 

२०५ प रँ्जगि ीाविजतनक तनमािर् र्शवज  कन्ट्रक्ीन ४५९३६८ 

२११ प रँ्जगि परामशि ीेवा तग्रन नेपाल कन्ट्रक्ीन एण्ड ई प्रा 
तल 

४८३११४ 

१९ चाल  परामशि ीेवा र्जतभल कन्ट्रक्ीन एन्ड 
कन्ील्टेन्ी  प्रा तल 

४८३११६ 

 ६१ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  प्रगि  जेनरल ीप्लार्ीि २६४९७३ 

 १६१ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  प्रगि  जेनरल ीप्लार्ीि १२५०३० 
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 ३१० चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  प्रगि  जेनरल ीप्लार्ीि १७०००० 

 ४०० चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  प्रगि  जेनरल ीप्लार्ीि १००६१६ 

६२ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  प्रगि  ईन्टरप्राईजेज ३४५९६० 

१६३ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  प्रगि  ईन्टरप्राईजेज १८७७७७ 

८५ चाल  परामशि ीेवा माउन्ट एभरेष्ट ईर्न्जतनररङ्ग 
कन्ील्टेन्ी  

४९७४२१ 

१०४ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  तीटी टे्रडी कन्ीनि ४७८७५२ 

११५ चाल  
 

कार्ािलर् ीामाग्र  तमलन जेनरल अडिर ीप्लार्ीि ४०६८६७ 

१२० चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  तमीप ईन्टरप्राईजेज ४९४५४४ 

१९९ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  तमीप ईन्टरप्राईजेज २६५७७९ 

२०० चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  तमीप ईन्टरप्राईजेज ५६९२९ 

३९८ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  तमीप ईन्टरप्राईजेज १९६५५२ 

१५९ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  आफररन ईन्टरप्राईजेज ४९४६६८ 
२५० चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  र्प्रन्ी ीप्लार्ीि २८७२०० 

२५२ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  ीूर्ि जेनरल थाटोर ९८७५६ 
२५५ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  तमलन जेनरल अडिर ीप्लर्ाीि ९७०८९ 

२९९ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  तमलन जेनरल अडिर ीप्लर्ाीि ९९६६६ 

२८३ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  नैी  जेनरल अडिर ीप्लार्ीि २९९९९९ 

३०८ चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  ी द्या टे्रडीि ४४९६९५ 
३८० चाल  कार्ािलर् ीामाग्र  ददव्र्ा टे्रडीि एण्ड जेनरल अडरि 

ीप्लर्ीि 
८१५६८ 

जम्मा १९३९३९२५ 
 

५२ अध रा आर्ोजना – आत िक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अन ीार र्ोजनाहरुको भौतिक र 
र्वर्त्तर् पक्षको ीाम र्हक ीम क्षा गन िपनव र र्ीरी गररन ेीम क्षामा प्रगति कम ह न का प्रम ख कारर्हरु र 
ीोको तनतमत्त र्जम्मेवार व्र्र्क्तको पर्हचान गन िपनव, त्र्थािो ीम क्षामा ी धारका लातग चाल्न  पनव कदमहरु र 
र्जम्मेवार व्र्र्क्त उपर गन िपनव कारबाही ीमेि उल्लेख गन िपनव व्र्वथा ा छ । र्ी था ान र् िहले र्ो वषि 
देहार्अन ीार रु. ९ करोड ९२ लाख २५ हजारका ११० र्ोजनाको कार्ि ीम्पन्न ह न नीर्क र्जम्मेवारी 
ीारेको छ । र्ी प्रकारको दार्र्त्व तबगि वषिहरुको ीमेि ीादै आएको छ । र्ीरी कानून र्वपरीि 
ीम्झौिा गरी बषौीम्म पतन ीम्पन्न नगरी अध रो रहन गएको उपर् क्त देर्खएन ।                                   

र्शषिक र्ोजना ीङखर्ा रकम रु हजारमा  

गाउँपातलकाथािरीर् र्ोजना २३ ३४००० 
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गाउँपातलकाथािरीर् र्ोजना र्वर्त्तर् 
ीमातनकरर्  

३१ २०५०० 

वडाथािरीर् र्ोजना र्वर्त्तर् 
ीमातनकरर्  

४८ ३७५६० 

प्रदेश ीरकार ीमातनकरर् ५ २१६५ 

प्रदेश ीरकार शशिि १ २००० 

प्रदेश ीरकार ीमप रक २ ३००० 

 ११० ९९२२५  
 गउँपातलका प रँ्जगि िफि    
५३ तबल भरपाईाः आत िक कार्िर्वतध तनमावली २०६४ को तनर्म ३६ मा र्वल भरपार्ीर्हिको लेखा राख्न  पनव 

व्र्वथा ा छ । गाउँपातलकाले तनम्नान ीारको तबमा रकमको भ  क्त्तान  गदाि आवशर््क पनव र्वल भरपाई 
वगर भ  क्त्तान  तलएको रु १३६११ अी ल ह न  पनव रु  

 

 

 

१३६११ 

  

गो भा न् व उ∙र्श∙न् भ  क्तान  पाउन े खचि र्ववरर् रकम  कैर्फर्ि 

२४-०७६।१०।२४ गा∙पा 
पूरँ्जगि 

थाकार् 
कन्थाट्रक्ीन 

तबमा खचि १३६११ तबमा गरेको प्रमार् 
पेश नगरेको 

 

 

५४ कार्ि ीम्पन्न पश्चाि र्वमा गरी रकम भ  क्तान ाः गो भा न् २६-०७६।११।२१ बाट ीाईबाबा तनमािर् 
ीेवालाई र्व∙ओ क्रू्मा तनमािर् कार्ि र िेश्रो पक्ष ीमेिको र्वमा वापि VAT बाहेक १४९०४ भ  क्तान  
गरेकोमा उक्त कार्िका लातग कार्ािलर्मा २०७६।४।२० मा २०७६।९।२४ तभर कार्ि ीम्पन्न गनव 
गरी ी्झौिा गरेकोमा तनमािर् व्र्वीार् ले गाउँपातलकाबाट ल र्म्बन  जनरल र्न्ी रेन्ी कम्पन  तल∙को र्.ी. 
२०२०।२।२ तब. ी. २०७६ माघ १९को रु१२७७९।१७ को कर र्वजक र्वमा अवध  
२०१९।८।५ देर्ख २०२०।१।९ को policy no 01\00020\76\77 Risk schedule ी्लग्न गरेको 
छ। तनमािर्कार्िको ी्झौिा भएपतछ कार्ि ी रु ह न   पूवि २०७६।४।२० मा र्वमा गरी र्वमा वापिको 
रकम भ  क्तान  गन िपनवमा तनमािर् अवतधको म्र्ाद ीर्कएपतछ अगाड  देर्ख लाग  ह ने गरी र्वमा गरी भ  क्तान  
तलएकोले ददन नतमल्ने रकम अी ल ह न  पनव रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१६८४२ 

५५ २७-०७६।११।२१ तनतिश टाली उद्योग₍६०९५००९७८₎ बाट २०७६।३।३१ को ी्झौिा अन ीार 
७२६ शौचालर् ररङ्ग ‚२४२ ररङ्ग कभर‚ २४२ प्र्ान र एच∙ तड र्प पार्प १२३६ के∙ज  खररद गरी 
रु१३६१३७६। भ  क्तान  गरेकोमा उक्त र्जन्ी  दार्खला  ि ा शौचालर् तनमािर् कार्ि मूल्र्ा्कन पेश 
नभएको रु 

 

 

 

१३६१३७६ 

५६ ल्र्ाब पररक्षर्को रकम लमीममा राख  बर्ढ ब्र्र्भार पारेकोM  गाँउपातलकाले तनमािर् कार्िको लागि 
अन मान िर्ार गदाि र्प. ती. ती. कार्िको ल्र्ाब पररक्षर्बापिको रकम प्रोतभजन ीममा नराख  लमीममा 
राखेको र भ  क्त्तान  गदाि ल्र्ाबटेष्ट गनव कार्ािलर्मा श ल्क ब झाएको रतीद पेश नगरी ि ा पररक्षर् 
गररएका २वटा तनमािर् ब्र्ाबीार्र्ले टेष्टबापि रु १३०र १७७ रुपैर्ा ब झाएको  तडतभजन ीडक 
कार्ािलर् जनकप रको रतीद पेश हँदा ीमेि प रै रकम भ  क्त्तान  गरेको छ ।टेष्ट ररपोटिमा पररक्षर् गनव 
कार्ािलर्ले पररक्षर्को नम ना कार्ािलर् माफि ि  नतलएकोले र्ीले नम ना पररक्षर्को प्रतितनतधत्व मार 
गदिछ भतन उल्लेख गरेको पार्र्ो ।जीबाट ीम्पन्न कार्िको ग र्ष्िरमा तबथावथाि ह ने आधार देर्खएन 
।पातलकाबाट नम ना तलर् पररक्षर्को लातग पठाएको ीमेि देर्खएन ।र्ीरी बाथाितबक लागि भन्दा बर्ढ 
लमीममा राख्न े र कार्ािलर्ले नम ना नपठार् तबलबेगर  बाथाितबक तबलभन्दा बर्ढ भ  क्त्तान  गरी बर्ढ 
ब्र्र्भार पारेको रु  
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गो भौ  तनमािर् ब्र्ाबीार्  भ  क्त्तान  म  अ 
कर ीमेि 

पररक्षर् गनव कार्ािलर् 

१२ गा पा प रँ्जगि र्प्रर्ा तनमािर् ीेबा २०३४० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

१४ गा पा प रँ्जगि र्प्रिेश कष्टक्ीन ६७८० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

१०७ गा पा प रँ्जगि र्प्रिेश कष्टक्ीन १३५६० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

१५ गा पा प रँ्जगि कन्चन कष्टक्ीन ११३०० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

१६ गा पा प रँ्जगि कन्चन कष्टक्ीन ११३०० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

१७ गा पा प रँ्जगि कन्चन कष्टक्ीन १६९५० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

१८ गा पा प रँ्जगि कन्चन कष्टक्ीन ११३०० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

१९ गा पा प रँ्जगि  ी भाष कष्टक्ीन १६९५० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

२० गा पा प रँ्जगि थाकार्  कष्टक्ीन २०३४० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

२० गा पा प रँ्जगि थाकार्  कष्टक्ीन २०३४० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

२४ गा पा प रँ्जगि थाकार्  कष्टक्ीन २२६०० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

२८ गा पा प रँ्जगि थाकार्  कष्टक्ीन ३३९०० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

२१ गा पा प रँ्जगि नरतीह कष्टक्ीन प्रा तल  ५६५ प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

२२ गा पा प रँ्जगि नरतीह कष्टक्ीन प्रा तल  ११३० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

२६ गा पा प रँ्जगि ीार्बाबा तनमािर् ीेबा २२६०० तडतभजन ीडक जनकप रको 
रु१७७को तबल ीम्लग्न 

१०९ गा पा प रँ्जगि ीतमक्षा कष्टक्ीन ११३० प बािधार तबकाी कार्ािलर् जनकप र 

७८ गा पा प रँ्जगि रामलला तनमािर् ीेबा १६९५० तडतभजन ीडक जनकप र 

८० गा पा प रँ्जगि रामलला तनमािर् ीेबा ६२१५ तडतभजन ीडक जनकप र 
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१११ गा पा प रँ्जगि रामलला तनमािर् ीेबा ९०४० तडतभजन ीडक जनकप र 

११५ गा पा प रँ्जगि रामलला तनमािर् ीेबा ११३०० तडतभजन ीडक जनकप र 

८३ गा पा प रँ्जगि ीार्बाबा तनमािर् ीेबा ७९१० तडतभजन ीडक जनकप र 

११७ गा पा प रँ्जगि रब्बान  कष्टक्ीन २२६०० तडतभजन ीडक जनकप र 

११९ गा पा प रँ्जगि अतनषा तनमािर् ीेबा ११३०० तडतभजन ीडक जनकप र 

१४१ गा पा प रँ्जगि ीार्बाबा तनमािर् ीेबा १०१७० तडतभजन ीडक जनकप र 

  ३२६५७० 
 

 
५७ अमानिबाट काम गराएको M  ीाविजतनक खररद तनर्माबली,२०६४ को तनर्म९८(१)मा ीाविजतनक तनकार्ले 

अमानिबाट काम गनि एक िहमात को अतधकारीको थाव कृति तलन पनव र तनर्म९८(३)मा अमानिबाट  तनमािर् 

कार्ि गन िपरेमा एक लाख रुपैर्ामा नबढाई खण्डखण्ड गरी बािािबाट गराउन वा तनमािर् ीामाग्र  उपलव्ध गराई 

ज्र्ालामा गराउन  पनव व्र्वथा ा छ।कार्ािलर्ले तनम्नान ीार एउटै कमिचारीलाई पटकपटक व्र्र्क्तहरुबाट 

रु१लाख भन्दा बढी को तनमािर् कार्िहरु अमानिबाट गराएको र एक िहमात को थाव कृति तलएको 
देर्खएन।कमिचारीलाई पटकपटक तनर्मको ी माभन्दा बढी रकमको काम िोकी अमानिबाट कार्ि गराएको 
तनर्मीम्मि नभएकोले र्ीप्रकारको कार्िमा तनर्मन्रर् गन ि पदिछ रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

११०१८४० 

 गो भौ न् काम गरेको व्र्र्क्त र्ववरर् रकम 

64-077।२।२४ ीव.ई र्वष्र्  देव ठाक र माटो ग्राभेल-2 96668 

65-०७७।२।२४ ई.ी भाष पाण्डेर् ममिि-4 100000 

७३-०७७।३।३ वडा ीर्चव गोन  मण्डल माटो ि ा ग्राभेल-6 100000 

१०६-०७७।३।१९ वडा ीर्चव गोन  मण्डल माटो ि ा ग्राभेल-6 100000 

१६४-०७७।३।२७ ई.ी भाष पाण्डेर् माटो ि ा ग्राभेल-2 96570 

१९५-०७७।३।३१ अजर् क मार र्ादव गा.पा.का र्वतभन्न २८ वटा बाढी 
क्षतिग्रथाि था ानको ममिि 
कार्ािलर्को जे.ती.र्वबाट 

436897 

२०७-077।३।३१ रेव  मण्डल िटवन्ध  तनमािर् 74705 

214-077।3।३१ र्शव श्कर झा ीडकमा माटो पूनव कार्ि 97000 

जम्मा   ११०१८४० 

 

 

५८ १३९-077/3/25 तबक्र्क ीप्लार्ीिबाट ASUS ल्र्ाप्टप i5 8th generation SSD 5/2 8GB RAM 14ʺ  
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Display  ल्र्ाप्टप खररद गरी रु.138000। भ  क्तान  गरेकोमा गा.पा. को तडर्जटल पावसन र्चर िर्ारी 
एवम ् वडा कार्ािलर्मा तडर्जटल वोडि जडान र्शषिकमा खचि लेखेको छ । एउटा र्शषिकमा वजेट 
व्र्वथा ा भएकोमा अकदो  र्शषिकको खचि लेखा्कन ि ा उक्त ल्र्ाप्टप र्जन्ी  दार्खला  गरी 
कमिचारीलाई ब झाएको ीमेि नदेर्खएकोले ीो  खचि ीम्बन्धमा कार्ािलर्बाट छानर्वन गरी अी ल ह न   
पनव रु. 

 

 

 

 

 

138000 

५९ तनम्नान ीार कन्ट्रक्ीनबाट छ ट्टाछ टै्ट दररेट तलर् बाढीबाट क्षतिग्रथाि अवरुद्धन वाटो ी चारु ममिि ी्भार ि ा 
बाढी प्रभार्वि अवध मा जे.ती.र्व. प्रर्ोगको खचि एवम ् र्न्धन ीमेिको कार्ि मूल्र्ा्कन गरी भ  क्तान  
गरेकोमा अवरुद्धन वाटो ख लाउन कार्ािलर्को जे.ती.र्व. र ईन्धन प्रर्ोग गन ि पनवमा तनमािर् व्र्वीार् बाट 
गरेको र एउटै ीमर्मा गन ि पनव काम पतन फरक फरक  तनमािर् व्र्वीार् बाट दररेट तलई प्रतिथाप्रधाि 
वेगर कार्ि गराएको तनर्तमि र तमिव्र्र्  मान्न नीर्कने रु. 

गो.भा.न् कार्ि ल.ई ी्झौिा भ  क्त्तातन तनमािर् 
व्र्वीार्  

ी्झौिा तमति 

89-077/3/13 बाढीबाट 
अवरुद्धन वाटो 
वडा न् ५वहेडा 

484065 480735 473085 र्प्रिेश 
कन्ट्रक्ीन 

076/6/1 

91-077/3/13 बाढीबाट 
अवरुद्धन वाटो 
वडा न् 1-2 

484638 476181 471287 आर् ष 
तनमािर् ीेवा 

076/5/3
0 

99-077/3/15 बाढीबाट 
अवरुद्धन वाटो 
वडा न् 5 

387340 380581 377957 क ँ वर 
तनमािर् ीेवा 

076/6/2
0 

101-077/3/15 बाढीबाट 
अवरुद्धन वाटो 
वडा न् 
2,4,5 

484714 482669 475994 तड.एन 
कन्थाट्रक्ीन 

076/5/20 

जम्मा  १७९८३२
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१७९८३२३ 

६० आत िक कार्िर्वतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ३६ मा ीरकारी रकम वार्षिक वजेट ि ा कार्िक्रम 
अन ीार उपलव्ध  प्राि ह ने गरी खचि गन िपनव र खप्ने मालीामान म.ले.प.फा.न्.४७ खचि नह ने र्जन्ी  
खािामा आम्दान  वा्ध्न  पनव उल्लेख छ । था ान र् ीरकार ी्चालन ऐन, २०७४ र प्रदेश न्.२ का 
था ान र् िहको पदातधकारी र ीदथार्हरुको ी र्वधा ीम्वर्न्ध ऐन, २०७५ मा पातलकामा पदातधकारी, ीदथार् 
र कमिचारीलाई मोवार्ल ीेट खररद गरी ददन तमल्ने व्र्वथा ा नभएकोमा तनम्नान ीार मोवार्लीेट खररद 
गरी म.ले.प.फा.न्.५२ खचि भएर जाने र्जन्ी  खािामा चढाई पदातधकारी र कमिचारीलाई उपलव्ध गरार् 
रु.775761खचि लेखेको देर्खर्ो । मोवार्ल ीेट खररद गरी ददन तमल्ने आधार पेश नभएको र ीहार्क 
र्जन्ी  खािा नराख  खचि भएर जाने खािामा चढाई खचि लेखेकोले उक्त र्जन्ी  खप्ने र्जन्ी  खािामा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७७५७६१ 
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ीान िपनव ि ा बर्ढ ब्र्र्भार पारेको  रु. 
गो.भा.न् र्ववरर् रकम 

42-077।१।१३ उत्कषि टे्रडीि, A5 mobile samsung-1 25086 

47-077।2।5 ीाह जेनरल थाटोर, MI mobile- 1 15000 
47-077।2।5 थामाटि तमतडर्ा, samsung 705-1 44000 

93-077।३।१४  न्रू्टेररक ीप्लार्ीि, mobile Redmin 8( 4Gb/64 Gb) 

Mobile Redmin note 8 pro (6GBRAM/28 GB) 

233910 

95-०७७।३।१५ उत्कषि टे्रडीि,Dell laptop i5 ( 8GB RAM) -2 170000 

१७४-077।३।२० बालकृष्र् झा, samsung mobile-1 27300 

१७८-077।३।३० आलोक ई.ीप्लार्ीि. Redmin 8 mobile-1 26555 

९३-०७७।३।१४ न्रू्टेररक ीप्लार्ीि, Redmin 8 mobile-1 

Redmin 8 note 8 pro 64 GB mobile-1 

233910 

  जम्मा 775761 

 

 गाउँपातलका चाल   
६१ र्जन्ी  अतभलेखाः  आत िक कार्िर्वतध तनर्माबली, २०६४ को तनर्म ४७ मा खररद गरी वा नगरी, 

हथािान्िरर् भई वा बथाि गि ीहार्िामा प्राि मालीामान ७ ददन तभर मूल्र् र थापेर्शर्फकेशन ख लाई 
र्जन्ी  दार्खला गरी लगि अधावतधक गन िपनव व्र्वथा ा छ । गाउँपातलकाको ीार्वक गा.र्व.ी. र 
तबषर्गि शाखाको ीम्पूर्ि चल, अचल ीम्पति र र्जन्ी  अतभलेख प्राि गरी पातलकाको र्जन्ी  ि ा ीम्पर्त्त 
रर्जष्टरमा अतभलेख एकीकृि नराखेको, र्ी वषि खररद गरेका कतिपर् खप्न ेि ा नखप्ने मालीामान र्जन्ी  
दार्खला नगरेको, र्थािा प्रकृतिका ीामान क नै व्र्र्क्त वा तबषर्गि शाखालाई प्रर्ोग गनि ददएकोमा 
ीहार्क र्जन्ी  खािा िर्ार गरी ीामान  कीको र्जम्मा रहेको छ भन्न े अतभलेख राखेको देर्खएन । 
।तनर्म ५१ मा तनर्म बमोर्जम लगि खडा गरी रार्खएको ीरकारी र्जन्ी  मालीामान हान नोक्ीान  
नह नेगरी ी्रक्षर् गनव र तितनहरुको राम्रो ीम्भार गरी वा चाल  अबथा ामा राख्न े उत्तरदार्र्त्व ीम्बर्न्धि 
कार्ािलर्प्रम खको ह ने  ब्र्बथा ा छ । ।लेखापररक्षर्को लाग  पेश भएको र्जन्ी  खािा म.ले.प. फारम 
न्.४७ र ५२ शाखा प्रम ख कार्ािलर् प्रम ख कीैबाट पतन प्रमार्र्ि नभएको, मालीामानको थापेर्शर्फकेशन 
नख लाएको,जोडजम्मा नगरेको,वडामा हथािान्िरर् गरेका ीामान मौज्दािबाट घटाएको, र्जन्ी  मौज्दािको 
बार्षिक तबबरर् िर्ार नगरेको , र्जन्ी  तनररक्षर् गरर गरार् प्रतिबेदन िर्ार नगरेको , र्जन्ी  दार्खला गदाि 
दार्खला प्रतिबेदन नम्बर र तनकाी  ह दा तनकाी  नम्बर नराखेको ,मागफाराम ब्र्बर्था ि नरहेको,खचि भएर 
जाने ीामान आम्दान  गरेकोमा मागफाराम अन ीार  खचि र मौज्दाि नजनार् आम्दातन मार जनाएको ति 
मध्रे् बाँकी आ ब २०७७।७८ मा र्जम्मेवारी ीारेको ीमेि नदेर्खएको ।पातलका अन्िगििका वडा 
कार्ािलर्ले खररद गरेको मालीामान को र्जन्ी  दार्खला नगरेको कारर् पातलका अन्िगिि के कति 
ीम्पर्त्त र दार्र्त्व रहेको छ र्र्कन गनव आधार भएन । पातलकाको थावातमत्वमा रहेको भवन , जग्गा , 

ीवारी ीाधन , कम्परू्टर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोवाईल ीेट, फतनिचर लगार्ि खप्ने ि ा नखप्ने मालीामान 
र्हनातमना ,द रुपर्ोग ि ा अपचलन ह नबाट ी्रक्षर् गनि र्जन्ी  अम्दान  र खचि ीम्बन्धमा कार्ािलर्बाट 
आबथार्क छानतबन गरी तबगि देर्खको र्जन्ी  अतभलेख अध्र्ावतधक  गरी पेश गन ि पदिछ । 
लेखापररक्षर्मा नम ना पररक्षर् गदाि तनम्नान ीारका र्जन्ी  दार्खला भएको नदेर्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६३२८४७ 

 गो.भा.न्. ीामानहरुको नाम ीप्ीार्ीि पररमार् रकम 
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९−०७६।९।२९ र्थाटल दराज २ ान 

र्थाटल टेब ल ती्गल २  ान 

र्थाटल डबल १  ान 

पलङ्ग २  ान 

अब्द ल 
र्न्टरप्रार्जेजबाट 
खररद 

६१०७७६१३३ 

७ १८२२६९ 

२३−०७६।११।२९ ररभलर्वङ्ग चेर्र १  ान 

अर्फी टेब ल १  ान 

जलेवसनर टे्रडीि 
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ीोधभनाि 

 २००००० 

 जम्मा   ६३२८४७  
६२ मौज दा ीूच  िर्ाराः ीाविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ६(क) बमोर्जम प्रत्रे्क ीाविजतनक तनकार्ले 

दफा ३० को उपदफा (६) दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र दफा ४६ बमोर्जम गररने 
खररदको लातग खररदको प्रकृति अन ीार आपूतििकिाि, तनमािर् व्र्वीार् , परामशिदािा, गैर ीरकारी ी्था ा वा 
ीेवा प्रदार्कको दफा १०(२) बमोर्जमको र्ोग्र्िाको आधारमा छ टृाछ टृःै ीूच  िर्ार गन ि पनव व्र्वथा ा 
रहेको छ । कार्ािलर्ले त्र्ीरी मौज दा ीूच  िर्ार गरेको छैन । र्ीले गदाि कार्ि र्वर्शष्ट करर्को 
आधारमा खररद प्रर्क्रर्ा नह ने ि ा उपर् क्त र्ोग्र्िा र क्षमिा नभएकाबाट ीमेि ीेवा प्राि गदाि 
ग र्थािरीर् ीेवा प्रवाह नह ने देर्खन्छ । िी ि कानूनको पालनामा कार्ािलर्ले ध्र्ान ददन  पदिछ । 

 

६३ कार्ािलर् ीमर् बैठक भत्ता ःाः– प्रदेश खचि मापदण्ड तनदव र्शका बमोर्जम कार्ािलर् ीमर्मा बीेको बैठक 
भत्ता, एउटै तनकार् र अन्र्िगिका पदातधकारी÷कमिचारी मार बथाने बैठकमा भत्ता भकू्तान  गनि नपार्न े
व्र्वथा ा भएकोमा पातलकाले तनम्नान ीार कार्ािलर्मा मार कमिचारी÷पदातधकारी ीहभाग  बैठक र 
कार्ािलर् ीमार्मा वोलपर, तीलबन्दी दरभाउपर खोलेको वैठक भत्ता अी ल ह न   पनव रु. 

गो भौ र तमति बोलपर खोलेको तमति ीहभाग  ीङखर्ा भ  क्तान  
५१-07६/९/२४ दररेट ीतमतिको बैठक 

भत्ता 
२० २०००० 
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४७९-07७/३/३१ 07७/३/१ १६ १६००० 
४७९-07७/३/३१ 07७/३/१९ २७ २७००० 
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 जम्मा  १३८००० 
 

६४ तबल भपािर् पेश नभएको आत िक कार्ितबध  तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा तबल भपािर् ीर्हिको 
लेखा राख्नन पनव ब्र्बथा ा छ ।पातलकाले तनम्नान ीारको खचिमा आबथार्क तबल भपािर् नरार्ख खचि लेखेको 
देर्खर्ो । 

 

६४=१ ११७-07७/९/१५ र्शबश्कर झाको नामको २०७६।७७।को पेश्की फर्छ्यौट २०७७।७८ मा गदाि 
नम ना बालतबकाी केन्द्र ब्र्बथा ापनका लाग  खरीद गरेका एल र् तड थामाटि र्ट तभ १ ट्र्ली र्थापकर 
ीाउन्ड बक्ी १ कापवट ३० तम फोम ५१तम रैक ४  ान  टेब ल ६ ान थाटर्ान्ड ६  ान ीम्बर्न्धि 
तबद्यालर्को खप्ने र्जन्ी  खािामा आम्दान  गरेको प्रमार् पेश नभएको रु  

 

 

 

१७५८५७ 

६४=२ ७२-07६/१०/९ राज र्न्टरप्रार्जेज र राधा ी तमलबाट ५०÷५०र्क्वन्टल र्चरान दाउरा ल्र्ार्  रु 
१७०००० भ  क्तान  गरेकोमा तबिरर्को भरपार् नभएको रु 

 

 

१७०००० 

६४=३ ११५-07६/११/२१ तमलन जेनरल अडिर ीप्लार्ीिबाट जेठा  नागरीकका लाग  कम्बल ३४०  ान 
खररद गरी रु ४०६८६७ भ  क्त्तान  गरेकोमा तबिरर्को भरपार् नभएकोरु  

 

 

४०६८६७ 

६४=४ १०४-07६/११/४ तीटी टे्रड कन्ीनिबाट याकी ट ४५ फार्ल ब्र्ाग ४५ ान खरीद गरी रु 
४७८७५२ भ  क्त्तान  गरेकोमा र्जन्ी  दार्खला र  तबिरर्को भरपार् नभएको रु 

 

 

४७८७५२ 

६४=५ 295-077/3/17 ग िा फलफूल नीिरीबाट आपँ अम्रपाली ६००, तलच  २००, अनार १००, कागि  
१८० को प्र्ार्कङ्ग र ढ वान  ीमेिको २०७६।३।१७ को खररद र्वल र गि वषि २०७५।७६ को 
शीिि िफि को र्वरुवा र्विरर् कार्िक्रमको फोटो कप  भरपाई राख  ग िा फलफूल नीिरीलाई 
रु.151970। भ  क्तान  गरेकोले गि वषि भ  क्तान  नभएको प्रमार् र ीक्कल र्विरर् भरपाई पेश ह न   पनव 
रु. 

 

 

 

 

 

151970 

६४=६ 89-076/10/18 अन्िवािाि ि ा बैठक भत्ताका लातग र्शवेन्द्र ठाक रलाई रु 52000। भ  क्तान  
गरेकोमा उपर्था ि  हार्जर र तबिरर्को भरपाई पेश नभएको रु. 

 

५२००० 

६४=७ २३८-077/2/28 प्रत्रे्क वडामा जाडोमा दाउरा र्विरर् गनिका लाग  तडतभजन वन कार्ािलर् 
महोंत्तरीबाट ६ चट्टा दाउरा रु.90000। मा खररद गरी लोड, अनलोड ढ वान  ीमेिको र्शवश्कर 
झालाई रु.211000। भ  क्तान  गरेकोमा ढ वान को रु.109000। मा आर्कर ऐन २०५८ वमोर्जम 
१० प्रतिशि कर कट्ट  गन िपनवमा रु.2130। मार कट्ट  गरेकोले घटी कर रु.8770। अी ल गरी 
दार्खला गन िपनव ि ा उक्त दाउराको र्विरर्को भरपाई पेश ह न  पनव रु. 

 

 

 

 

 

 

२११००० 

६५ 85-076/10/14 मा  माउण्ट एभरेष्ट ईर्न्जतनर्ररङ्ग कन्ील्टेन्ी   603068427 लाई औक्ी  ती्चार् 
र्ोजना २ को तड.र्प.आर िर्ार गनि गि बषि २०७६।२।३ मा रु ४८३३०३।को   कार्िदेश भएकोमा 
कार्ािलर्ले र्ो वषि रु.497421। भ  क्तान  गरेकोले ीम्झौिा भन्दा बढी भ  क्तान  रु.13018 अी ल गन ि 
पनव रु. 

 

 

 

 

१३०१८ 

६५=१ 85-076/10/14 १३ र्क.तम. लम्बाई भएको औक्ी  ती्चाई र्ोजनाको प्रति र्क.तम. प्रतिवेदन िर्ारी 
वापि रु.5000। ले रु.65000।परामशिदािाको प्रश्िाब अन ीार भ  क्तान   गरेकोले एउटा 
आर्ोजनाको प्रतिवेदन १  ान ह ने र र्क.तम. अन ीार प्रतिवेदन वापिको रकम ीमावेश गनव नम्ीि र 
आधार नभएकोले उक्त बढी रकम अी ल ह न   पनव रु. 

 

 

 

६७८०० 

६६ 86-076/10/14 गाउँपातलकामा प्रार्वतधक पद ररक्त रहेकोले ी्चालनमा रहेको र्ोजनाहरुको लागि 
र्र्ष्टमेन्ट अन ीारको तनमािर् ी पररवेक्षर् गनि ि ा ममिि ी्भार र्ोजनाको लागि र्ष्ट मेट िर्ार गनि 
ी परभार्जर पदमा र्वष्र्  देव ठाक रलाई २०७६।७।४ को गाउँ ीभा ि ा २०७६।८।२३ को 
कार्िपातलकाको तनर्िर् अन ीार २०७६ श्रावर् १ देर्ख २०७६ पौष मीान्ि ीम्म मातीक रु.20000। 
का दरले रु.१२०000। राजवसन बाँडफाँड परामशि ीेवाबाट भ  क्तान  गरेकोले तनर्तमि रुपमा गन ि पनव 
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कार्िलाई  प पारीश्रतमक भत्ता िोकी भ  क्तान  ददने आधार पेश गरेको छैन ।  प भत्ता भ  क्तान मा १५ 
प्रतिशि कर कट्टा गन ि पनवमा १ प्रतिशि मार कट्टा गरेकोले नप ग कर रु.16800। अी ल ि ा उक्त 
खचि तनर्मी्वि ्नदेर्खएको रु. 

 

 

 

१२०००० 
६७ था ान र् पूवािधार र्वकाी ि ा कृर्ष ीडक र्वभागको  च न  ९२ तमति २०७४।५।५ को परबाट 

ग्रातमर् खानेपान  ि ा ीरीफाई आर्ोजनाको अथा ार्  दरवन्दीमा कार्िरि खा.पा.ी.टे. श रेश क मार 
रार्लाई दरबन्दी ीर्हि र्जल्ला प्रार्वतधक कार्ािलर् महोत्तरीमा कामकाज गनि खटाएकोमा र्ज. प्रार्वतधक 
कार्ािलर् महोत्तरीको च न  ४७ तमति २०७४।७।१२ को परबाट तनजलाई था ान र् िह शाीन 
ी्चालन ीम्बन्ध  आदेश २०७४ को दफा २८ अन ीार था ान र् िहमा कमिचारी ीमार्ोजन नह न्जेल 
ीम्मका लातग काजमा खटाएकोमा पातलकामा ीमार्ोजन नगरी र्ीबषि  िलबमा रु २९२३४४ खचि 
लेखेको तनर्तमि  

नदेर्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

२९२३४४ 

६८ २११-०७७।२।११ कानून  ीेवा परामशिाः कार्ािलर्का अध्र्क्षलाई र्वपक्ष  वनाई र्जल्ला अदालिमा 
राम र्शषरार् र्ादवले दिाि गरेको म द्दा  र रामबाब  महाीेठ र्वपक्ष  बनाई दिाि गरेको म द्दा  गरी २ 
वटा म द्दाको छलफल र वही वापि ् रु.15000। तलर्खि जवाफ रु.20000। वही अर्न्िमको 
रु.20000।र कम्प्र् टर अन्र् खचि वापि रु.10000। गरी एक म द्दाको रु.65000। का दरले 
पारीश्रतमक ददने गरी प्रमार्पर नम्बर ७४५३ का अतधवक्ता ी तनल प्कज कर्िी्ग म द्दा तछनोफानो 
नह न्जेल ीम्मका लाग  २०७६।३।३१ मा ी्झौिा गरी २ म द्दाको  रु.130000। भ  क्तान  गरेको 
छ । गाउँपातलकाले २०७६।४।१४ को तनर्िर्ले  च.न्49 तमति २०७६।४।१४ को परबाट 
कार्ािलर्को िफि बाट अदालि ीम्बन्ध  ीम्पूर्ि कानून  प्रकृर्ा अवलम्बन गनिका लातग र्शक्षा ी्र्ोजक 
र्शवश्कर झालाई अर्खिर्ारी ददएको देर्खन्छ । ी्लग्न कागजाि अन ीार रामर्शष रार् र्ादवको म द्दामा 
र्शवश्कर झाले र रामबाब  महाीेठको म द्दामा कार्ािलर्का लेखापाल बालकृष्र् झाले  तलर्खि जवाफ 
प्रथाि ि गरेको देर्खर्ो । र्जल्ला अदालिको २०७६।३।१ को आदेश पचािबाट रामबाब  महाीेठको 
म द्दाको छलफल गनि २०७६।३।१३ गिे उपर्था ि ह ने र ीो अवध  ीम्मका लातग तनमािर् कार्ि 
नगन ि नगराउन  भन्ने आदेश जारी भएको देर्खन्छ । र्ीरी ी्झौिा भएका कानून व्र्वीार् को क नै 
ी्लग्निा नह ँदा ी्झौिाको आधारमा मार र्वजक वेगर भ  क्तान  ददएको अी ल ह न   पनव रु. 
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६९ 226-077/2/19 – २०७६।११।२६ गिेको प्र.अ. वैठकमा उपर्था ि १५ जना प्र.अ. र ७ जना 
कमिचारीको बैठक भत्ता रु.22000।, झोला खररद रु.55088।, थाटेशनरी रु.4400। र खाजा 
रु.10000। गरी जम्मा रु.91488। को र्वल भरपाई ी्लग्न गरी र्शवश्कर झा लाई 
रु.113495। भ  क्तान  गरेकोले बढी भ  क्तान  रु.22000। अी ल ह न   पनव रु. 

 

 

 

22000 

७० 26–०७६।८।९ था ान र् िहका पदातधकारी ि ा ीदथार्हरुको ी र्वधा ीम्बन्ध  ऐन २०७५ को दफा 
४ मा मातीक ी र्वधा पाउने पदातधकारी बाहेकका ीभाका ीदथार्ले ीभा वा था ान र् िहको  क नै ीतमति 
वा उप ीतमतिको बैठकमा भाग तलएको प्रत्रे्क ददनको अन ीूच  १ बमोर्जमको बैठक भत्ता वापिको 
रकम पाउने व्र्वथा ा छ । िर अन ीूच  १ मा ीभाको बैठक भत्ता िोकेको छैन । अन ीूच मा रकम 
निोकेको अवथा ामा मातीक ी र्वधा नपाउने ीदथार्हरुलाई पतन गाउँ ीभाको बैठकमा उपथा  ि भएको 
बैठक भत्ता ददन तमल्ने देर्खदैन । पातलकाले गाउँ ीभामा उपर्था ि  पदातधकारीको बैठक भत्ता वापि 
रु.216000। काश  क मार मण्डललाई भ  क्तान  ददएको छ । पेश भएको भरपाई अन ीार ६।६ 
ददनको दैतनक १०००। का दरले ३६ जनामा खचि लेखेकोमा २ जना र्वजर् ीाह र िाहीर कवारीको 
भरपाई नभएको रु.12000। ि ा ती.न्३१  देर्ख३६ ीम्म नाम उल्लेख नभएको ६ को 
रु.36000। ीमेि भ  क्तान  ददएको देर्खर्ो । र्ीरी ी र्वधा ीम्बन्ध  ऐनले ददन नतमल्न ेरकम भरपाई र 
नाम ीमेि उल्लेख नगरी ३६ जनाको रु.6000। का दरले भ  क्तान  ददएको देर्खएकोले उक्त रकम कर 
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बाहेक तनजबाट अी ल गरी था ान र् ी्र्चि कोषमा दार्खला गन ि पनव रु. 
७१ वजेटिज िमा भत्तााःगाउँ ीभामा पेश ह ने वार्षिक वजेट िज िमा गरेको प्रतिददनरु.2000। का दरले अध्र्क्ष‚ 

उपाध्र्क्ष र ४ जना कमािचारीलाई १५।१५ ददनको भत्ता वापि रु.180000। भ  क्तान  गरेको देर्खर्ो 
। वजेट िज िमामा खर्टने पदातधकारी कमिचारीलाई पातलकाबाट खाजा वापिको र्वर्वध र्शषिकमा खचि 
लेखेको र र्थािो भत्ता ददन तमल्न कान न  आधार ीमेि नभएकोले उक्त रकम बाहेक अी ल ह न   पनव रु. 

153000 

७२ 45–076।९।१८ आत िक वषि २०७५।७६ को रू्तनीेफ िफि को शशिि कार्िक्रम वािावरर् र् 
ीरीफार्का लातग र्वतनर्ोर्जि रकम ११ लाख १४ हजारको कार्िक्रम ी्चालन गनि द पर्ब्लक ट डेमा 
२०७५ फाल्ग न १४ गिे प्रकार्शि ीूचना अन ीार ३ वटा गैर ीरकारी ी्था ाको प्रथािाव मध्रे् घटी 
प्रथािाववाला रिौली र् वा कल्वको रु.1114000। को प्रथािाव थाव कृि गरी कार्ि ीम्पन्न पश्चाि र्ी वषि 
प्रदेश ीरकार राजवसन  बाँडफाँडबाट रु.1112000। भ  क्तान  गरेकोमा तनम्नान ीार देर्खर्ो । 

 

 

 

 
 

 

७२=१ ीाविजतनक खररद तनर्मावलीको दफा ९९ वमोर्जम गैर ीरकारी ी्था ाबाट दश लाख रुपैर्ा ीम्मको  
काम गराउनका लाग  त्र्थािो कामको आबथार्किा र्कतीम ीमर्ावतध कामको ग र्थािर जनशर्क्त्त कार्ि 
ीन्चालन तबतधीर्हिको कार्िक्षेरगि शिि र लाग्ने रकमको मोटमोर्ट अन मान िर्ार गरी ी र्चकृि गैर 
ीरकारी ीथा ाबाट   प्रथािाव  गन ि पनव िर १० लाख भन्दा बर्ढ लागि अन मान भएकोमा तनर्म ७२ 
बमोर्जम मौज दाी र्चमा रहेका परामशिदािाबाट तलर्खि रुपमा प्रातबतधक र आत िक प्रथािाव छ ट्टाछ टै्ट 
खाममा माग गरी प्रथािावदािा छनौट गन िपनव ब्र्बथा ा भएकोमा पातलकाले ीो अन ीार  नगरी 
कार्िक्रमको लाग  र्वतनर्ोर्जि वजेट रु ११ लाख १४ हजार उल्लेख गरेर  पर कामा आत िक प्रथािाव 
आह्वान गरी घटी प्रथािाववालाको बजेटको हाराहारी को रु १११२०००को थाव कृि  गरेको देर्खर्ो । 
कार्ािलर्ले ीम्पन्न गन ि पनव र्क्रर्ाकलाप अन ीारको लागि अन मान िर्ार गरी प्रथािाव आह्वान गदाि रकम 
उल्लेख नगरी कार्ािलर्को कामको आबथार्किा र्कतीम ीमर्ावतध कामको ग र्थािर जनशर्क्त्त कार्ि 
ीन्चालन तबतधीर्हिको कार्िक्षेरगि शिि र्ट ओ आर  मार उल्लेर्खि गन ि पदिछ ।र्ीरी प्रातबतधक र 
आत िक प्रथािाव छ ट्टाछ टै्ट खाममा माग गन िपनव कामका लाग  बजेट िोकेर आत िक प्रथािाव मार माग्दा 
बाथाितबक प्रतिथाप्रधा नदेर्खएकोले तनर्तमिनदेर्खएको रु   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७०२५७१ 

७२=२ प्रथािावदािाले प्रथािावमा मानव जनशर्क्त पररचालन ि ा कार्ािलर् व्र्वथा ापन वापि लमीम २ 
मर्हनाको रु.7900० उल्लेख गरेकोमा पेश भएका र्वल भरपाई अन ीार उक्त कार्िक्रम अीार मर्हनामा 
मार ी्चालन भएकोमा प्रथािावकले कार्िक्रम ी्र्ोजकको पारीश्रतमक २०७६।२।१ देर्ख आषाढ ३१ 
ीम्मको भरपाई रार्ख भ  क्तान  तलएकोले कार्िक्रम ी्चालन भएको अवध  भन्दा अगातडको ी्र्ोजक 
पाररश्रतमक भ  क्तान  ददन नतमल्ने ह ँदा बढी रकम अी ल ह न   पनव रु. 

 

 

 

 

 

 

25000 

७२=३ कर र्वजकाःमूल्र् अतभवरृ्द्धन कर ऐन ि ा तनर्मावली अन ीार दिाि भएको करदािाले ररिपूविकको कर 
र्वजक पेश गन ि पनवमा रिौली रू्वा क्लव करदिाि नम्बर 301627232 गैर ीरकारी  ी्था ाको रुपमा  
तमति2071।1।२४ मा मूल्र् अतभवरृ्द्धन करमा दिाि भएको देर्खएकोले उक्त ी्था ाले मू.अ. कर उल्लेख 
नगरी प्रथािाव पेश र भ  क्तान  तलदा कर र्वजक पेश गरेको देर्खएन । दिाि भएको करदािाले 
ररिपूविकको आम्दान  रु.1112000। आर् र्ववरर्मा ीमावेश गरेको प्रमार् पेश गन िपनव ि ा उक्त 
भ  क्तान  मू.अ.कर ीर्हिको मान  हने मू.अ. कर रकम रु.127929। अी ल गरी ी्घ र् ी्र्चि कोषमा 
दार्खला प्रमार् पेश ह न   पनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

127929 

७२=४  प्रथािार्वि दर ि ा नम्ीि भन्दा बढी दरमा भ  क्तान ाःआत िक मातमला ि ा र्ोजना मन्रालर् प्रदेश न् २ 
को खचि मापदण्ड २०७५ मा र्जल्ला तभर दैतनक खानेवथाने खचि वापि प्रति व्र्र्क्त रु.700। १ ददनको 
ीहभाग  खाजा रु.२००। रहेकोमा प्रथािावदािाले गाउँपातलका थािरीर् १ ददनको िातलममा र्चर्ा नाथािा 
खाजा खाना वापि प्रति व्र्र्क्त रु.1500। का दरले प्रथािाव गरी भ  क्तान  तलएकोले बढी भ  क्तान  गरर  
रु.600।ले ४५ जनाको रु.27000। ब्र्र्भार पारेको  रु. 
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७२=५  खचि मापदण्ड तनदव र्शकामा कक्षागि व्र्वथा ामा प्रति कक्षा कार्िपर ीमेि रु.1200। व्र्वथा ा 
भएकोमा प्रथािावदािाले प्रर्शक्षर् वापि वडाथािरीर्मा रु.2000। र गा.पा.थािरीर्मा रु.10000। 
प्रथािाव गरी ५ जनालाई दैतनक ५०००। का दरले ७.5 ददनको रु.37500। र २५ कक्षाको 
रु.3000। का दरले भ  क्तान  माग गरी भ  क्तान  तलएको देर्खएकोले नम्ीि भन्दा बढी भ  क्तान  गरर 
रु.73500। ब्र्र्भारपारेको रु. 

 

 

 

 

 

 

73500 
७२=६ .खचि मापदण्ड तनदव र्शकामा र्ािार्ाि खचि वापि ् प्रति व्र्र्क्त प्रति ददन रु.100। व्र्वथा ा भएकोमा 

प्रथािावकले वडाथािरीर् र र्वद्यालर्थािरीर् िातलममा ३०० जनाको रु.500। का दरले र गा.पा. 
थािरीर्मा ४० जनाको रु.1000। का दरले प्रथािाव गरी भ  क्तान  तलएकोले नम्ीि भन्दा बढी दर क्रमश 
४00। र 900। का दरले बढी भ  क्तान  गरी  रु.15600०। ब्र्र्भारपारेको रु. 

 

 

 

 

15600० 

७३ 39–076।९।२ गि वषि २०७५।७६ को जेठा  र अषाढ मर्हनाको ीावतधक र्जवन र्वमा 
रु.39200। ना.ल.कोष रु.15534। ीामार्जक ी रक्षा रु.13509।70 रा.वा.बैंक जलेवसनरमा 
ीम्बर्न्धि खािामा दार्खला गनि खचि लेखेकोमा बैंकले ब झेको भरपाई नभएको रु. 

 

 

 

68243 
७४ 50–076।९।२4 गाउँपातलकामा जाडोको ीमर्मा दाउरा उपलब्ध गराउन दाउरा खररदको लातग 

र्शक्षा ी्र्ोजक र्शवश्कर झालाई पेश्की रु.150000। ददएकोमा बैंक नगदी र्किाबमा पेश्की नजनाई 
खचि जनाएकोले र्वल भरपाई पेश ह न   पनव अन्र् ा अी ल ह न  पनव रु. 

 

 

 

150000 
७५ गि वषिको भ  क्तान ाः गो.भा.न् १८०-077/3/30 पूरँ्जगि र चाल  गो.भा. ६८ तमति ०७६।१०।७ राम 

म्ददर ि ा ब्रम्हथा ान र्जर्दो द्धनार ीतमतिलाई रु.559346। को भ  क्तान  गदाि गि वषि ०७५।७६ मा 
था ान र् पूवािधार र्वकाी ीाझेदार कार्िक्रम अन्ििगि ी्ीदीर् र्वकाी कार्िक्रमको कार्ि मूल्र्ा्कन 
रु.720270। ी्लग्न गरेको देर्खर्ो । गि वषि नै भ  क्तान  नभई र्िज ह ने र्ोजनाको र्ी वषि भ  क्तान  
ददन बाँकीको प्रमार्र्ि कागजाि वेगर कार्िपातलकाको तनर्िर्ले भ  क्तान  ददएको अतनर्तमि देर्खएको रु. 

 

 

559346 

७६ गि वषिको जनीहभाग िाको रकम भ  क्तान ाः गाउँपातलकाले तनम्नान ीारका उपभोक्ता ीतमतिको श्रमदान वापि 
जम्मा गरेको रकम  र्ी वषि ी्र्चिकोषबाट र्फिाि गरेको देर्खर्ो । 

गो.भा.न् उ.ी.को नाम र्फिाि रकम 

11-076/7/26 भटौतलर्ा पूवािरी टोलको कातब्रथा ान कम्पाउण्डवाल 
तन.उ.ी.-3 

100000 

8-076/7/25 रामलाल पाण्डे प्रदेश ीरकार शशिि अन दानको भैटव 
था ान कम्पाउण्डवाल तनमािर् 

266677 

9-076/7/26 ब्रम्हथा ान कम्पाउण्ड वाल र गटे ि ा मण्डप तनमािर् 250000 

12-076/7/26 प्रा.र्व.र्वद्यालर् देर्ख दर्क्षर्वारी पटी र्प.ती.ती. ढलान 
उ.ी. 

81532 

25-076/8/9 मदीाि कम्पाउण्ड माटो पूनव कार्ि 45000 

30-076/8/18 ीडक ममिि ग्राभेल उ ी-2 160000 

48-076/9/24 औक्ी  ती.र्ो.उ.ी.-1 450000 

 

 

७७ आत िक ीहार्िा ि ा कार्िक्रमगि ीहर्ोगाःथा ान र् ीरकार ी्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा 
पातलकालाई िोर्कएको अतधकारमा आत िक ीहार्िा ि ा कार्िक्र्मगि ीहर्ोग ददन तमल्ने व्र्वथा ा भएको 
देर्खदैन । पातलकाले तनम्नान ीार कार्िक्रमगि ीहार्िामा रु ९१३८२५खचि गरेको देर्खर्ो । खचिको 
लागि र प्रथािाव अन ीारको प रै खचिको र्वल वेगर भ  क्तान  गदाि भ  क्तान  रकमको द रुपर्ोग ह ने वाथािर्वक 
कार्िक्रममा खचि नभई व्र्र्क्त र्वशेषलाई फार्दा प ग्ने र भ  क्तान  रकम वाथािर्वक खचि हो भन  र्र्कन 
गनि ीक्ने अवथा ा रहेन । पातलकाले र्थािो  आत िक ीहार्िाको रुपमा कार्िक्रमगि ीहर्ोग उपलब्ध 
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गराएको तनर्तमि नदेर्खएको रु. 
गो.भा.न् कार्िक्रम भ  क्तान  पाउन े रकम कौर्फर्ि 

29-076/8/18 गा.पा.थािरीर् 
र्क्रकेट ट नामेन्ट 
प्रतिर्ोतगिा 

माँ दूगाि रू्वा 
क्लब 

200000 गि बषिको प रथाकार‚ 
पाररश्रतमक‚रेर्ि खचि‚खाजा 
रर्ािार्ाि खचिको र्वल  
भरपाई  

82-076/10/12 नवाज काममा दाल 
चामल खररद 

र्शव श्कर झा 30100 िेल २५ तल.‚दाल ५० 
के.र्ज .र  

४० बोरा चामलको तबल 

84-076/10/13 ीरथावि  पूजा वापि १३ वटा र्वद्यालर् 130000 तबलबेगर अन दान 

277-077।3।8 गोनख रा टोलमा 
रामनाम जर् कार्ि 

लक्ष्म  र्ादव 20000 टेण्ट हाउीको र्वल  

417-077।3।30 महार्शवरार  
ीामान 

राम कपूर ीाह 35000 खररद र्वल ी्लग्न  

475-077।3।31 परम्परागि वाजागाजा 
खररद 

गर्पति टे्रतडङ्ग एण्ड 
जनरल ीप्लार्ीि 

498725 खररद र्वल ी्लग्न 

   ९१३८२५  
 

९१३८२५ 

७८ 467-077/3/31– २०७६।७।३ र ७।४ को िेश्रो गाउँ ीभाको भत्ता वापि २४ जनालाई दैतनक 
रु.1000। का दरले रु.38000। र्विरर् गनि र्शवेन्द्र ठाक रलाई ब झाएकोमा अरुर् क मार र्ादव, 
लाल बहाद र ठाक र र कौशलेन्द्र क मार कर्िलाई रु.6000। रकम ब झाएको भरपाई नभएको ि ा 
गाउँ ीभामा भत्ता भ  क्तान  गनव आधार प्रमार् पेश नभएकोले अी ल ह न   पनव कर बाहेक रु. 

 

 

 

 

32300 

७९ मर्हला थावर्म ्ीेर्वका भत्तााः ३६ जना मर्हला थावर्म ्ीेर्वका लाई प्रति मर्हना रु.1000। का दरले ह न े
१२ मर्हनाको रु.43200। भ  क्तान  गरेकोमा र्थािो खचि शशििबाट ह ने ह ँदा ीमान करर्बाट  प 
तलएको अतनर्तमि ि ा चेक नम्बर २१३४३३२३ बैंकले ब झेको नदेर्खएको रु. 

 

 

 

43200 
८० 36१-077/3/26 जे.ती.र्व. चालक अजर् क मार र्ादवलाई परामशि ीेवाबाट 076 श्रावर् देर्ख 

आषाढ ीम्मको डोर हार्जरी राख  पारीश्रतमक रु.198750। ददएको छ । जे.ती.र्व बाट र्ी वषि के 
कति काम भर्ो ीोको कार्ि मूल्र्ा्कन पेश नभएकोले बढी व्र्र्भार देर्खएको रु. 

 

 

 

198750 
८१ 374-077/3/26 र्वद्य ि र प्लर्म्वङ्गको कार्ि गरेवापि ददपक र्घतमरे, ददपेश र्घतमरे र तडल्ली प्रीाद 

र्घतमरेलाई परामशि ीेवाबाट रु.१४८५०। का दरले रु.45000। भ  क्तान  गरेकोमा  अग्र म कर घटी 
कट्ट  गरेको रु.6300। अी ल गरी दार्खला गन ि पनव रु. 

 

 

6300 

८२ 448-077/3/31 व्गाली मर्ल्लक डोमको  तनवेदन र वडा कार्ािलर् २ को तीफारीी अन ीार २ 
नम्बर वडामा थाव परको कार्ि गरेवापि मातीक रु.1500। का दरले श्रावर् देर्ख आषाढ ीम्मको 
रु.18000।माग गरेको तनवेदन र तीफाररी ी्लग्न गरी भरपाई वेगर ीरीफाई ीेवा श ल्कबाट माग 
भन्दा बर्ढ रु.90000। खचि लेखेको छ । वडामा मातीक १५००० का दरले प्रीाशतनक खचि ददर् 
ीकेपतछ  प थाव परको ज्र्ाला ददन तमल्ने आधार प्रमार् प ष्टर्ाई पेश ह न  पनव अन्र् ा अी ल ह न  पनव  रु. 

 

 

 

 

 

 

 

90000 
८३ ीभाका ीदथार्हरुको भत्तााः गो.भा.न् 477-077।३।३१  था ान र् िहका पदातधकारी ि ा ीदथार्हरुको 

ी र्वधा ीम्बन्ध  ऐन २०७५ को दफा ४ मा मातीक ी र्वधा पाउने पदातधकारी बाहेकका ीभाका 
ीदथार्ले क नै ीतमति वा उपीतमतिको बैठकमा भाग तलएको अन ीूच -1 वमोर्जमको बैठक भत्ता वापि 
पाउने व्र्वथा ा रहेिापतन अन ीूच  १ मा बैठक भत्ता उल्लेख नभएको अवथा ामा ीभाका ीदथार्लाई क नै 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

 लेखापररक्षर्बाट देर्खएका ब्र्होराहरु   

ीतमति र कार्िक्रमको बैठकमा भत्ता ददन तमल्ने देर्खदैन ीो र्वपरीि तनम्नान ीार पदातधकारीलाई ीहभाग  
र बैठक भत्ता उपलब्ध गराएकोले भ  क्तान  रकम अी ल ह न   पनव रु. 

र्ववरर् पद रकम 

पोषर् ि ा ी रक्षा तनदवशक ीतमतिको 
बैठक ०७७।३।७ 

अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, 
वडाध्र्क्ष ६ जना, रु. १०००। दरले 

८000 

पोषर् ि ा ी रक्षा तनदवशक ीतमतिको 
बैठक ०७७।10।9 

अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, 
वडाध्र्क्ष ६ जना, रु. १०००। दरले 

८000 

पोषर् ि ा ी रक्षा तनदवशक ीतमतिको 
बैठक ०७७।7।3 

अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, 
वडाध्र्क्ष ६ जना, रु. १०००। दरले 

८000 

पोषर् ि ा ी रक्षा तनदवशक ीतमतिको 
बैठक ०७७।३।७ १०।९ र  
७।३ 

का पा ीदथार् रामगोपाल म र्खर्ा ३००० 

जम्मा  २७००० 
 

 

 

 

 

२७००० 

८४ 71-076/10/8 भ ूदेव एग्रो टे्रतडङ्ग कन्ीनिबाट ७५ प्रतिशि अन दानको गहँ को र्वउ ४० के.ज . को 
२५ बोरा खररद गरी रु.80000। भ  क्तान  गरेकोमा र्वउ र्विरर्को भरपाई र लागिको २५ प्रतिशि 
कृषक अन दान रु.२००००। अी ल गरी ी्र्चिकोष दार्खला गन ि पनव ीमेि रु. 

 

 

 

 

80000 
८५ 458-077/3/31 वार्षिक ीतमक्षा गोठा   वापिको रु.2 लाख र थावाथा्र् ी्चार कार्िक्रमको २ लाख 

गरी रु.4 लाख थावाथा्र् ी्र्ोजक श्र्ामदेव महाीेठलाई भ  क्तान  गरेकोमा प्रदेश खचि मापदण्ड तनदव र्शका 
२०७५ बमोर्जम ीम्बर्न्धि कार्ािलर्का कमिचारीले प्रर्शक्षर् गरेमा प्रश क्षर् श ल्क नपाउने था ान र् 
िहको गोठा  मा कार्िपर वापिको प्रति कक्षा रु.800। ददने ब्र्बथा ा भएकोमा पातलकाले 
गाउँीभाबाटप्रदेश मापदन्ड भन्दा बर्ढ दरमा मापदन्ड िोकी वार्षिक ीतमक्षा गोठा  मा ी्र्ोजक  नरेश 
प्रीाद र्ादवलाई रु.2000। का दरले रु.8000। प्रश क्षर् श ल्क भ  क्तान  गरेकोले प्रदेश मापदन्ड 
भन्दाबढी भ  क्तान  गरी ब्र्र्भार पारेको  रु.  

 
 
 
 
 
 
४८०० 

८६ 

 
 कार्ािलर्को तनर्तमि काममा अन गमन र बैठक भत्तााःअ ि मन्रालर् कार्ि ीन्चालन तनदव र्शका २०७५ मा 
कार्ािलर् ीमर्मा र एउटै कार्ािलर्का पदातधकारी ीर्म्मतलि बैठकमा बैठक भत्ता ददन नपाउन े र 
था ान र् िहका पदातधकारी ि ा ीदथार्हरुको ी र्वधा ीम्बन्ध  ऐन २०७५ को दफा ४ मा मातीक 
ी र्वधा पाउने पदातधकारी बाहेकका ीभाका ीदथार्ले क नै ीतमति वा उपीतमतिको बैठकमा भाग तलएको 
अन ीूच -1 वमोर्जमको बैठक भत्ता वापि पाउने व्र्वथा ा रहेिापतन अन ीूच  १ मा बैठक भत्ता उल्लेख 
नभएको अवथा ामा ीभाका ीदथार्लाई क नै ीतमति र कार्िक्रमको बैठकमा र पातलका तभर अन गमन 
गरेको  भत्ता ददन तमल्ने देर्खदैन।पतलकाले  गाउँपातलकातभरको थावाथा्र् ी्था ाहरुको वार्षिक ीतमक्षा 
गोठा  , र तबतभन्न कार्िक्रममा  अन गमन वापि ्अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, र कमिचारीलार् अन गमन भत्ता र बैठक 
भत्ता  भ  क्तान   ददएको देर्खर्ो । लक्ष्र् र प्रगि को ीतमक्षा गरी प्रतिवेदन िर्ार गन ि पनव र ीो कार्िमा 
 प अन गमनको आवश्र्किा नपनव ह ँदा खाजा बाहेक र्थािो खचि लेख्न तमल्दैन । भ  क्तान  भएको कर 
बाहेकको रकम अी ल ह न   पनव रु. 

ब र्श न्  गै भौ  तबबरर् भ  क्तान  पाउने  भ  क्तान  कर 
बाहेक  

गा पा चाल  ४५८-077/3/31 थावाथा्र् 
ी्था ाहरुको वार्षिक 
ीतमक्षा गोठा   
अन गमन 

अध्र्क्ष, 
उपाध्र्क्ष,प्र प अ 
कमिचारी कमिचारी 
ीमेि ६ जना 

५१०० 

शशिि थावाथा्र् ८४-२०७७।३।२९ औषतध आप तिि र अध्र्क्ष, १६५७५ 
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उपर्ोग ीम्बर्न्ध 
थावाथा्र् ीथा ामा िे 
चौ अन गमन ४ 
ददन 

उपाध्र्क्ष,प्र प अ 
कमिचारी कमिचारी 
ीमेि ६ जना 

शशिि थावाथा्र् ८४-२०७७।३।२९ औषतध आप तिि र 
उपर्ोग ीम्बर्न्ध 
थावाथा्र् ीथा ामा  
दो चौ अन गमन ४ 
ददन 

अध्र्क्ष, 
उपाध्र्क्ष,प्र प अ 
ी्र्ोजक ४ जना 

१४४५० 

शशिि थावाथा्र् ८४-२०७७।३।२९ औषतध आप तिि र 
उपर्ोग ीम्बर्न्ध 
थावाथा्र् ीथा ामा  
प्र म चौ ४ ददन 
अन गमन 
२०७७।३।२५ 

अध्र्क्ष, 
उपाध्र्क्ष,प्र प अ 
ी्र्ोजक ४ जना 

१४४५० 

शशिि थावाथा्र् ८४-२०७७।३।२९ मातीक ीतमक्षा 
बैठक १२ वटा 

१४ जना कमिचारी 
६ देख  १२ ददन 
ीम्मको  

५६६१० 

जम्मा    १०७१८५ 

 

८७ 472-077/3/31 ग्रातमर् ीाम दार्र्क र्वकाी ीमाजलाई न्र्ार् ीतमतिको ५ ददने िातलमको 
रु.391250। भ  क्तान  गरेकोमा तनम्नान ीार देर्खर्ो । 

 

८७=१ आर्कर ऐन २०५८ अन ीार मू.अ.करमा दिाि भएको करदािाले ररिपूविकको कर र्वजक पेश गन ि पनवमा 
कर र्वजक पेश नगरेकोले भ  क्तान मा ीमावेश भएको मू.अ.कर रकम रु.45011। मू.अ.कर 
ीमार्ोजन गरेको प्रमार् र आम्दान  आर् र्ववरर्मा ीमावेश गरेको प्रमार् पेश ह न   पनव अन्र् ा अी ल 
ह न  पनव  रु. 

 

 

 

 

४५०११ 

८७=२ गैर ीरकारी ी्था ाबाट िातलम ी्चालन गरी ीाविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९९ 
वमोर्जम लागि अन मान िर्ार गरी १५ ददने ीूचना प्रकाशन गरी प्रतिथापधािबाट ी्था ा छनौट गन ि 
पनवमा गरेको देर्खएन । 

 

८७=३ प्रदेश खचि मापदण्ड तनदव र्शका २०७५ भन्दा तनम्नान ीार बढी दरमा प्रथािाव र भ  क्तान   गरी बढी 
ब्र्र्भार पारेको  रु  

र्ववरर् नमी् अन ीार भ  क्तान  बढी 
प्रतिवेदन लेखन 3000 15000 12000 

र्प्रन्टर,फोटोकप , हेण्डआरउट, 
र्वर्वध 

3000 25000 22000 

ी्र्ोजक भत्ता ५ ददन े प्रति ददन 400। 14000 13000 

िातलम, प्रर्शक्षक प्रति कक्षा कार्िपरीमेि 
२० कक्षा प्रति कक्षा 
रु.1500 

40000 10000 

जम्मा  57000 

 

57000 

८८ ३२–076/8/18 ७५ प्रतिशि अन दानमा र्विरर् गनव अन्िररक श्रोिबाट गह ँको र्वउ ५००० के.र्ज. 
अ ािि125 बोरा  भ  देब एग्रो टे्रतडङ्ग कन्ीनिबाट खररद गरी रु.400000। भ  क्तान  गरेकोमा उक्त र्वउ 
मध्रे् ६ वटा वडामा एकम ष्ट १२० बोरा हथािान्िरर् गरेको देर्खर्ो । खररद गरेको ५ बोरा 
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कार्ािलर्मा मौज्दाि हो वा हथािान्िरर् गरेको ख लाएको छैन । उक्त र्वउको कृषकको लागि 
ीहभातगिा २५ प्रतिशि रकम १ लाख था ान र् ी्र्चिकोष दार्खला भएको नदेर्खएकोले दार्खला प्रमार् 
पेश ि ा र्विरर्को भरपाई पेश ह न   पनव रु. 

 

४००००० 

८९ खचि र्शषिक फरकाः खचि वगीकरर् व्र्ाखर्ा अन ीार थाव कृि र्ोजना ि ा कार्िक्रम अन ीार खचि 
लेखा्कन गन ि पनवमा तनम्नान ीार फरक र्शषिकमा लेखा्कन गरेको अतनर्तमि देर्खएको रु. 
गो.भा.न् ब र्श न  र्वतनर्ोजन र्शषिक खचि र्शषिक रकम 

65-गा पा चाल  तड.र्प.आर िर्ारी ि ा 
परामशि ीेवा 

खाना खाजा र्वर्वध 157323.00 

89-गा पा चाल  तड.र्प.आर िर्ारी ि ा 
परामशि ीेवा 

बैठक ि ा अन्िगिि खचि 52000.00 

111। गा पा चाल  तड.र्प.आर िर्ारी ि ा 
परामशि 

आधारभिू थावाथा्र् केन्द्र 
उद्घाटन खचि 

56000 

113- गा पा चाल  तड.र्प.आर िर्ारी ि ा 
परामशि 

माध्र्तमक िहका 
र्वद्या ीहरुलाई अग्रजे  लेखन 
तीप िातलम 

25000 

238- गा पा चाल  कमिचारी पदातधकारी भ्रमर्  दाउरा खररद ढ वान  21000 

483-गा पा चाल  र्वशेषज्ञ ीर्हिको तनाःश ल्क 
थावाथा्र् र्शर्वर ी्चालन 

बह क्षेर र् पोषर् कार्िक्रमको 
र्वद्यालर्मा ीरीफाई 
ीामाग्र  र्विरर् 

149838 

135- गा पा चाल  ीूचना प्रशाीन एफ. एम. ीभा ी्चालन खचि 12656 
477- गा पा चाल  वह क्षेर र् पोषर् 

कार्िक्रमको बैठक भत्ता 
अन गमन ि ा भ्रमर् खचि 
र्वशेषज्ञ ीर्हिको तनाःश ल्क 
थावाथा्र् र्शर्वर ी्चालन 

165000 

174- गा पा चाल  गा.पा.को र्जतडटल पावसनि 
र्चर िर्ारी ि ा वडा 
कार्ािलर्मा तडर्जटल वाडि 

मोबाईद खररद 27300 

176- गा पा चाल  गा.पा.को र्जतडटल पावसनि 
र्चर िर्ारी ि ा वडा 
कार्ािलर्मा तडर्जटल वाडि 

कार्ािलर् ीामान 39850 

178- गा पा चाल  गा.पा.को र्जतडटल पावसनि 
र्चर िर्ारी ि ा वडा 
कार्ािलर्मा तडर्जटल वाडि 

ल्र्ाप्टप, फोटोकप  मेतीन, 
मोबाईल 

278884 

93- गा पा चाल  गा.पा.को र्जतडटल पावसनि 
र्चर िर्ारी ि ा वडा 
कार्ािलर्मा तडर्जटल वाडि 

न्रू्टेररकल ीप्लार्ीि 
मोबाईल खररद 

192100 

१०- गा पा चाल  कमिचारी पदातधकारी 
अवलोकन भ्रमर् 

 र्चर्ा‚खाजा‚ र्वर्वध 150000 

२२- गा पा चाल  कमिचारी पदातधकारी 
अवलोकन भ्रमर् 

 र्चर्ा‚खाजा‚ र्वर्वध 63020 

२3- गा पा चाल  तड.र्प. आर िर्ारी ि ा 
परामशि ीेवा 

र्फल्ड ीहार्क कमिचारी 
तनर् क्त को बैठक भत्ता र 
अन्िवािाि खचि 

39050 
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95- गा पा चाल  गा.पा.को र्जतडटल पावसनि 
र्चर िर्ारी ि ा वडा 
कार्ािलर्मा तडर्जटल वाडि 

ल्र्ाप्टप खररद ४८२००० 

87-ीङर्घर् चाल  पाररश्रतमक⁽२११११⁾ कार्ािलर् ीामान खरीद 400000 

91- ीङर्घर् चाल  पाररश्रतमक⁽२११११⁾ अन गमनमूल्र्ा्कन खचि 172100 

92- ीङर्घर् चाल   पाररश्रतमक⁽२११११⁾ भ्रमर् खचि 152700 

जम्मा २६३५८२१ 
 

९० हथािान्िरर् फारमाः पातलकाले तनम्नान ीार तनाःश ल्क र्विरर्का लातग औषध  ि ा कार्ािलर् ीामाग्र  खररद 
गरेकोमा थावाथा्र् ी्था ाहरुमा हथािान्िरर् गरी आम्दान  बाँधेको प्रमार् पेश ह न   पनव रु. 
गो.भा.न् भ  क्तान  पाउन े  खचि र्ववरर् रकम कैर्फर्ि 

!@(.@)&^.!@.$ राम ीर्जिकल हाउी औषध  खररद 199996 थावाथा्र् 
ी्था ाका लातग 

131-076।12।4 लव मेतडकल हल औषध  खररद 900000 थावाथा्र् ी्था ाका 
लातग 

173-077।1।16 श्र्ामदेव महाीेटलाई 
खररदर्वल ी्लग्न 
गरी भ  क्तान  

 कार्ािलर् ीामाग्र  200000 थावाथा्र् ी्था ाका 
लातग खररद गा.पा. 
दार्खला नभएको 

जम्मा १२९९९९६ 
 

 

 
१२९९९९६ 

९१ औषध  खररदाः ीाविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८५ मा र्वल लाख रुपैर्ा ीम्मको 
औषध जन्र् मालीामान त्र्थािो माल ीामानको उत्पादकले राि र्थािरको ीमाचारपरमा ीूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको र्वक्री मूल्र्मा ीोझै खररद गनि ीर्कनेमा पातलकाले ५ लाख भन्दा बढीको तनम्नान ीार 
ीप्लार्ीिबाट उत्पादकको तबक्री मूल्र् नतलर् ीोझै दररेट तलई खररद गरेको अतनर्तमि रु. 

गो.भा.न् भ  क्तान  पाउन े र्ववरर् रकम 

131-076।12।4 लव मेतडकल हल औषध  खररद 900000 

 

 

 

 

 

 

 

९००००० 

९२ अन्र् कार्ािलर्को खचिाः पातलकाले आफ्नो कार्िक्रम र अर्खिर्ारीबाट अन्र् कार्ािलर्को खचि भ  क्तान  
गरेको अतनर्तमि देर्खएको रु  

गो.भा.न् कार्ािलर्को नाम र्ववरर् भ  क्तान  पाउन े रकम 

136-076।१२।४ र्जल्ला ीमन्वर् 
ीतमतिको कार्ािलर् 
महोत्तरी 

तनाःश ल्क थावाथा्र् 
र्शर्वर खचि 

आर एी 
फेमली होटल 

169500 

153-077।१।५  र्जल्ला प्रशाीन 
कार्ािलर्  

कार्ािलर्को 
कामले एकडारा 
गा.पा. 

कामेवसनर र्ादव 10000 

159-077।१।१२ नेपाल आरम  कार्ािलर् ीामान 
मेटे्री ५७  ान 

आफररन 
ईन्टरप्रार्जेज 

494668 

315-077।३।२२ मा.पो.जलेवसनर जग्गा ीम्बन्ध  ददपेन्द्र क मार 
झा 

12000 

जम्मा ६८६१६८ 
 

 
६८६१६८ 

९३ बढी भ  क्तान ाः १३६-076।१२।४ र्जल्ला ीमन्वर् ीतमतिको कार्ािलर्को  तमति २०७६।११।५ को 
नेपाली ीेना र थावाथा्र् मन्रालर्को ी्र् क्त आर्ोजनामा २०७६।८।२७ देर्ख पौष ५ ीम्म ी्चातलि 
तनाःश ल्क थावाथा्र् र्शर्वरमा जलेवसनर अथापिालबाट खर्टएका थावाथा्र्कतमिको खानेवथाने खचि वापिको रकम 
जलेवसनर र मर्टहान  न.पा. २/२ लाख, र्पपरा र महोिरी गा.पा.1.5/1.5 लाख र एकडारा गा.पा. ी्ग 
रु.150000। ीमेि ५ वटा पातलकाी्ग क ल रु.850000। अन रोध गनव तनर्िर् ी्लग्न गरी आर. 
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एी. फेमली होटल एण्ड गेष्ट हाउीलाई रु.169500। भ  क्तान  गरेको छ । उक्त खचि जलेवसनर 
अथापिालबा्ट भ  क्तान  वेहोन ि पनवमा र्ी पातलकाबाट बेहोरेकोमा दोहोरो भ  क्तान  नभएको प्रमार् पेश ि ा 
तनर्िर् भन्दा बढी भ  क्तान  भएको रु.19500। अी ल ह न   पनव रु. 

 

 

 

१९५०० 
९४ 138-076/12/5 ी.ले.पा र्वनोद क मार ीाहलाई कार्ािलर् ीम्बन्ध  कामकाज भन  तनम्नान ीार 

तमतिको भ्रमर् आदेशबाट काठमान्डौ काज खटाई भ्रमर् प्रतिवेदन वेगर भ्रमर् भत्ता रु.77000। र 
ममिि खचि गरी रु.90000। भ  क्तान  गरर बर्ढ ब्र्र्भार पारेको रु 

अवतध प्रर्ोजन  रकम 

076।४।८ देर्ख ०७६।४।१४ कार्ािलर् ीम्बन्ध  कामकाज 11000 

०७६।५।२ देर्ख ०७६।५।८ कार्ािलर् ीम्बन्ध  कामकाज 11000 

०७६।६।१० देर्ख ०७६।६।१६ कार्ािलर् ीम्बन्ध  कामकाज 11000 

०७६।७।२१ देर्ख ०७६।७।२७ कार्ािलर् ीम्बन्ध  कामकाज 11000 

०७६।८।२४ देर्ख ०७६।८।३० कार्ािलर् ीम्बन्ध  कामकाज 11000 

०७६।९।१८ देर्ख ०७६।९।२४ कार्ािलर् ीम्बन्ध  कामकाज 11000 

०७६।१०।१० देर्ख ०७६।१०।१६ कार्ािलर् ीम्बन्ध  कामकाज 11000 

जम्मा 77000 
 

 
 
 
७७००० 

 शशिि थावाथा्र् िफि    

९५ 84-077/3/29 भ्रमर् खचि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७ को उपतनर्म ८ मा १५ र्कलोतमटर 
तभर कार्ािलर् वा आफ्नो र आफ्नो पररवारको नाममा था ार्  बीोबाी भएको पदातधकारी वा कमिचारीले 
भ्रमर् वा काजमा रहँदा दैतनक भत्ता, र्फल्ड भत्ता, भ्रमर् भत्ता र होटलवाी खचि नपाउने व्र्वथा ा छ । 
थावाथा्र् ी्र्ोजक श्र  श्र्ामदेव महाीेठलाई गाउँपातलका तभर ी्चालन भएको आधारभिू ि ा आकार्थामक 
ीेवको ी तनर्श्चिाको लातग औषध को आपूतिि र उपर्ोगमा िातलममा भ्रमर् गरेवापि थावाथा्र् ी्र्ोजक श्र  
श्र्ामदेव महाीेठलाई रु.38,800।भ्रमर् भत्ता र रु.7700। र्ािार्ाि खचि गरी जम्मा रु.46500। 
भ  क्तान  गरेकोमा कर कट्ट  रु.388। बाहेक रु.46112। भ  क्तान  गरेकोले  अी ल गन ि पनव रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४६११२ 
९६ पाररवारी भ्रमर् खचिाः 92-077/3/31 भ्रमर् खचि तनर्मावली २०६४ वमोर्जम ीरुवा भै आउन े

कमिचारीलाई पारीवारीक भ्रमर्  खचि भ  क्तान  गदाि म.ले.पा.फा. न् १८९ प्रमार्र्ि गरी वाथािर्वक लाग्ने 
खचि मार भ  क्तान  ददन  पनव व्र्वथा ा भएकोमा पातलकाले तनम्न कमिचारीहरुको प्रमार्र्ि पाररवाररक 
र्ववरर्,बेगर परीबार ल्र्ाएको भन   बी र्टकट वेगर वाथािर्वक द री अन ीार लाग्ने ददन भन्दा बढी 
ददनको दैतनक भ्रमर् भत्ता भ  क्तान  गरेको देर्खर्ो ।बारा ीलािही र रौिहटबाट एकै ददनमा आउन 
ीर्कनेह दा दैतनक भत्ता रु १५०० गातडभाडा बर्ढमा रु १००० र फ टकर खचि रु २००० गरी रु 
४५००मार पाउने देर्खएकोले आबश्र्क प्रमार् पेश ह न  पनव अन्र् ा  बढी रकम अी ल ह न   पनव रु. 

कमिचारीको नाम र पद र्ववरर् पाउने रकम भ  क्तान  बढी रकम 

हे.अ. म केश क मार र्ादव र्शव म्ददर थावा.चौकी 
देर्ख एकाडार 

4500 26000 21500 

अ.न.तम.बतबिा क मारी 
मण्डल 

बारा देर्ख एकाडार 4500 19000 14500 

हे.अ.राम ीजन ीाह ी ख प र तीरहा देर्ख 
एकाडारा 

4500 20400 15900 

अ.हे.व. रार्वन्द्र क मार 
ती्ह 

महागढीमाई न.पा.बारा 
देर्ख एकाडारा 

25400 4500 20900 

१२१२०० 
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हे.अ. ददपक क मार मण्डल ी र्खप र तीरहा देख  
एकडारा 

4500 17500 13000 

हे.अ.व.राम एकवाल ती्ह आदशि कोिवाल गा.पा. 
बारा देर्ख एकडारा 

4500 18200 13700 

अ.हे.व नन्ददेव मण्डल माधव नारार्र् न.पा 
.रौिहट देर्ख 
एकाडारा 

4500 26200 21700 

जम्मा 121200 

 

९७ वडा कार्ािलर् खचिाः था ातनर् िहका पदातधकारी ि ा ीदथार्हरुको ी र्वधा ीम्वन्ध  ऐन,२०७५ मा वडा 
कार्ािलर्को प्रशाीतनक खचि ीभाले िोके बमोर्जम र्वतध र प्रर्क्रर्ा बमोर्जम खचि गनव व्र्वथा ा छ । 
पातलकाले ीवै वडामा, र्वर्वध, र्चर्ा खाजा बैठक भत्ताका तबल एकम ष्ट तलर् मातीक १५००० का दरले 
वडा ीर्चवलार् भ  क्त्तातन गरेको देर्खर्ो ।वडा कार्ािलर्मा खचिको अर्खिर्ारी नभएको अबथा ामा र्थािे 
खचि तमिब्र्र्  र तनर्म ीम्मि नदेर्खएको रु  

गो.भा.न्  भ  क्तान  प्राि गनव अवतध भ  क्तान  कैर्फर्ि 

139-०७६।१२।९ वडा न् ३ का वडा 
ीर्चव कौशलेन्द्र क मार 
कर्ि 

श्रावर् देर्ख 
पौषीम्म प्रति 
मर्हना 
१५०००। का 
दरले भ  क्तान  

90000 र्चर्ा नाथािाका र्वल 
ी्लग्न 

141-०७६।१२।९ वडा न् २ वडा ीर्चव 
गोन  मण्डल 

श्रावर् देर्ख 
पौषीम्म प्रति 
मर्हना 
१५०००। का 
दरले भ  क्तान  

90000 र्चर्ा नाथािाका र्वल 
ी्लग्न 

143-०७६।१२।९ वडा न् ६ वडा ीर्चव 
लाल बहाद र ठाक र 

श्रावर् देर्ख 
पौषीम्म प्रति 
मर्हना 
१५०००। 
का दरले 
भ  क्तान  

90000 र्चर्ा नाथािाका र्वल 
ी्लग्न 

145-०७६।१२।९ वडा न् १ का का.ी. 
रर्वन्द्र मण्डल 

श्रावर् देर्ख 
फाल्ग न 

100000 ०७६।७।४ को गाउँ 
ीभा ि ा 
०७६।१०।१७ को 
गा.पा. तनर्िर्बाट 
का.ी. पदमा 
तनरन्िरिा ददन े

324-०७7।3।22 वडा न् ६ गोन  
मण्डल 

भाद्र देर्ख 
आषाढ ीम्म 

90000 र्चर्ा,नाथािा , बैठकमा 
उपर्था ि 

326-०७7।3।23 वडान् ३ कौशलेन्द्र 
क मार कर्ि 

 75000 चेक क्र्ार्न्ील 

329-०७7।3।23 वडान् ३ कौशलेन्द्र फाल्ग न देर्ख 60000 र्चर्ा,नाथािा , बैठकमा 

 
 
 
 
 
११०५००० 
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क मार कर्ि आषाढ उपर्था ि 

376-०७7।3।26 वडा न् २ लाल 
बहाद र ठाक र 

भाद्र देर्ख 
आषाढ ीम्म 

60000 र्चर्ा,नाथािा , बैठकमा 
उपर्था ि 

382-०७7।3।27 वडा न् १ अरुर् 
क मार मण्डल  

श्रावर् देर्ख 
आषाढ ीम्म 

150000 र्चर्ा,नाथािा , बैठकमा 
उपर्था ि 

384-०७7।3।27 वडा न् ४ रिन रार् श्रावर् देर्ख 
आषाढ ीम्म 

150000 खाजा र्वल 

386-०७7।3।27 वडा न् ५ रिन रार् श्रावर् देर्ख 
आषाढ ीम्म 

150000 र्चर्ा,नाथािा , बैठकमा 
उपर्था ि 

जम्मा 1105000  
 

९८ १४६-076/12/9 रू्तनीेफिफि का ४ जना वाी ीहजकिािको कार्िपातलकाको  तनर्िर्ले 
२०७६।७।३० ीम्म म्र्ाद  प गरी २०१९ अगष्ट देर्ख नोभेम्वर ीम्मको पररश्रतमक रु.80325। 
भ  क्तान  गरेकोमा रू्तनीेफको क्षेर र् कार्ािलर् जनकप रबाट ीोधभनाि तलन  पनव रु. 

 

 

80325 

९९ 208-077/2/8 दर्क्षर्काली नगरपातलका काठमाण्डौबाट ीरुवा भई आएका अतधकृि ीािौँ र्न्दल 
ीाहलाई पाररवारीक  ीरुवा क्रममा रु.22500। भ  क्तान  गदाि कमिचारी ीर्हि ६ जनाको भ  क्तान  गदाि 
याक्ी  खचि ६ जनाको रु.700। का दरले  टेम्पोखचि ६ जनाको रु.200। का दरले भ  क्तान  गरेको 
छ । पररवार एउटै याक्ी  र टेम्पोमा आउने ह ँदा छ जनाको बढी भ  क्तान  रु.४५००।अी ल गन ि पनव 
रु. 

 

 

 

 

4500 

१०० 210-077/2/9 मदरीा गौतीर्ा ररजातनर्ा दारुल ओलम एकडारा-3 का कार्ािलर् ीहर्ोग को 
मातीक रु.7500। का दरले रु.90000। राजथाव बाँडफाँड ी्घ र् ीरकारको वजेटबाट भ  क्तान  
गरेकोले उक्त खचि शीिि र्शक्षाको कार्िक्रमबाट हने ह ँदा ददन नतमल्ने रु. 

 

 

 

 

90000 
१०१ पान र्वलबाट खररदाःीाबिजतनक खररद तनर्मावली २०६४ बमोर्जमरु २०००० भन्दा बर्ढको खररद म  अ 

करमा दिाि भएकोीग गन िपनवमा  तनम्नान ीारको खररद दिाि नभएकोबाट गरेको देर्खर्ो ।कर तबजकपेश 
नभएको भ  क्तान मा आर्कर ऐनको दफा ८८ बमोर्जम १५प्रतिशि अग्र म कर कट्ट  गन िपनवमा घर्ट कर्ट्ट 
गरेकोले कर रकम अी ल ि ाखचि तनर्तमि नदेर्खएको रु  

गो.भा.न् ीप्लार्ीि खचि र्ववरर् रकम नप ग TDS 
203-077।२।७ पश पति छापखाना कार्ािलर् ीामान 57490 7761 

348-077।३।२५ जलेवसनर टार्म्ी ीूचना प्रकाशन 70000 ९४५० 

३७८-०७७।३।२५ जर्बाबा र्ववसनकमाि 
टेन्ट हाउी 

टेण्ट तनमािर् ीभा 
ी्चालन 

38000 5120 

४५६-०७७।३।३१ आर के टे्रडीि कार्ािलर् ीामाग्र  
मीलन्द 

32450 ४३८० 

जम्मा  २६७११ 

 

 
 
 
 
२६७११ 

१०२ गि आ.वा.को भ  क्तान ाः आत िक कार्ितबतध तनर्मावतल २०६४ को तनर्म ४० मा चाल  बषिको बजेटले नखाम्नेगरी 
बर्ढ बजेट खचि ह न ेगरी दार्र्त्व ीजृना गनि ह दैन ।िर तबशेष कारर् एव् पररर्था तिबी तनर्मको उपतनर्म ८ मा 
उल्लेर्खि खचि र्शषिकहरुमा चाल  बषिको बजेटले नखामेको खचि बेहोन िपनव भएमा तबल भपािर् बमोर्जमको रकम 
आगातम बषिमा भ  क्त्तान  ददनपनव कारर् खोतल महालेखापररक्षकको कार्ािलर्ले िोकेको ढाँचामा भ  क्त्तान  ददन 
बार्कको कच्चाबारीमा चढार् श्रावर् १५ गिे तभर प्रमार्र्ि गरार् त्र्थािो भ  क्त्तान  ददन बाकीको कच्चाबारी 
महालेखापररक्षकको कार्ािलर्मा ीमेि पठाउन  पनव ब्र्बथा ा छ । तनम्नान ीारको भ  क्तान  ददनबाँकीको प्रमार्र्ि 
कच्चाबारी बेगरउपतनर्म ८ मा िोकेको भन्दा फरक र्शषिकको ीमेि  र्ी बषि भ  क्तान  गरेको तनर्तमि नदेर्खएको 
रु  

गो.भा.न् र्ववरर् भ  क्तान  पाउन े रकम 
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35-०७६।8।27 क.ी्. कोष २०७५ श्रावर् 
आवसन न 

कमिचारी ी्चर्कोष 389947 

 

 

39-076/9/2 

ना.ल.कोष कट्ट    

076जेष्ट अषाढ ीाविजतनक ज वन र्वमा 12800 

076जेष्ट अषाढ ीाविजतनक ज वन र्वमा 11200 

076जेष्ट अषाढ ीाविजतनक ज वन र्वमा 8000 

076जेष्ट अषाढ ीाविजतनक ज वन र्वमा 7200 

076जेष्ट अषाढ ना.ल.कोष 15534 

076जेष्ट अषाढ ीा.ी  135१० 

19-076/7/29 औक्ी  ती्चाई र्ोजनाको 
तड.र्प.आर िर्ारी ६.5 र्क.तम. 

र्जतभल कन्ट्रक्ीन एण्ड 
कन्ील्टेन्ी  प्रा.तल. 

483116 

9-076/9/29 फतनिचर खररद अब्द ल र्न्टरप्रार्जेज 182269 

23-076/11/14 फतनिचर खररद जलेवसनरना  टे्रडीि 36725 

40-077/1/13 फतनिचर खररद र्शव र्न्टरप्राईजेज 94355 

42-077/1/21 फतनिचर खररद उत्कषि टे्रडीि 25086 

२१ 2076/8/4 शशिि िफि को पोषर् ीम्बन्ध  
राि र् ददवश ी्चालन 

र्ब्रार्हम नदाफ ७०००० 

 जम्मा  ४५८१९१ 

 

 

४५८१९१ 

१०३ तबल भपािर् पशे नभएको आत िक कार्ितबध  तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ मा तबल भपािर् ीर्हिको लेखा राख्नन पनव 
ब्र्बथा ा छ ।पातलकाले तनम्नान ीारको खचिमा आबथार्क तबल भपािर् नरार्ख खचि लेखेको देर्खर्ो ।िी ि 
आबथार्क तबल भपािर् पेश गन िपनव अन्र् ा अी ल ह न  पनव रु  

गो.भा.न् ीप्लार्ीि र्ववरर् भ  क्तान  कैर्फर्ि 

91-०७६।१०।१९ र्ज  र्न्टरप्राजेज खेलक द ीामाग्र  499991 तबिरर् भपािर् 
नभएको  

112-०७६।१1।१4 प्रशान्ि फलफूल 
नीिरी फमि 

आपँ मालप र्वरुवा 
११००० पाँच बषव र 
१२२१ ि न वषव 

230000 तबिरर् भपािर् 
नभएको  

115-०७६।१1।21 तमलन जेनरल 
अडिर ीप्लार्ीि  

जे.ना.ीम्मान कम्बल ३४० 
 ान 

406867 तबिरर् भपािर् 
नभएको  

123-०७६।१2।24  ापक भेटफमाि  भेटनरी औषध  ३००००० खररद आदेश 
दार्खला पेश 
नभएको  

215-077।2।11 राज र्न्टप्रार्जेज बाढी प्रभार्विलाई खाना 
व्र्था ापन   चामल 
२१०६ के.ज  

दाल २00 के.ज  
आल  ८६० के.ज  
प्र्ाज २५० के.ज  
िरकारी २०० के.ज  
दाउरा १००० के.ज  

 

 

 

250000 

तबिरर् भपािर् 
नभएको  

250-077।2।30  र्प्रन्ी ीप्लार्ीि जेठा  नागरीक ीम्मान 

कम्बल २४०  ान 

287200 तबिरर् भपािर् 
नभएको  

 
 
 
५२६८७६५ 
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279-077।3।18 तमलान जेनरल 
अडिर ीप्लार्ीि 

अपा्ग बालबातलकाका लाग  
ब्र्ाग ३० 

औजार वक्ी ३० 

र्टर्फन ३०  ान 

कार्प ६० 

ईरेजर,कटर ३०/३० 
पकेट 

पेन्ी ल ६० प्र्ाकेट 

 

99666 

तबिरर् भपािर् 
नभएको  

308-077।3।21 ी धा टे्रडीि बह क्षेर र् पोषर् कार्िक्रमको 
लातग 

चामल २१४० के.ज . 
दाल ४२८ के.ज  
र्पठो १०७० के.ज . 
राजमा २१४ के.ज . 
 नून ४२८ के.ज . 
र्चन  २१४ के.ज . 

 

 

 

449695 

तबिरर् भपािर् 
नभएको  

400-077।3।27 प्रगति जेनरल 
ीप्लार्ीि 

मीलन्द ि ा कार्ािलर् 
ीामाग्र  

100606 खररद आदेश 
दार्खला पेश 
नभएको  

415-077।3।20 गर्पति टे्रतडङ्ग 
एण्ड जनरल 
ीप्लार्ीि 

भाडा वििन र्विरर् 

डेक्च  १४ , ढकान १४, 
िाव १४ 

वार्ल्टन २८, वाटा 
५६,पाटा २८ 

जग २८ छोलन  २८ 
कलछ ल २८ 

498330 तबिरर् भपािर् 
नभएको  

445-077।3।31 ऊँ आर्ल थाटोीि र्न्धन 

 

1301295 र्वल लगब क 
पेश नभएको 

475-077।3।31 गर्पति टे्रतडङ्ग 
एण्ड जेनरल 
ीप्लार्ीि 

ढोलक ७, हरम तनर्ा7, 
झ्र्ाल खररद ४२, झाज 
१४ 

498725 तबिरर् भपािर् 
नभएको  

483-077।3।31 जगदम्बा 
र्म्पोररर्म 

फोहोर व्र्वथा ापन ीामाग्र  
खररद 

149838 तबिरर् भपािर् 
नभएको  

398-077।3।27 तमीप ईन्टरप्रार्जेज ट्रार्ड ीाईकल  ४  ान  

आपाङ्गलाई र्विरर् गनि 
196552 तबिरर् भपािर् 

नभएको  

 जम्मा  ५२६८७६५ 
 

 

१०४ 52-076/9/24बढी प्रभार्विलाई राहि ीामाग्र  र्विरर् वापि र्शव खाद्यान्न भण्डारबाट चामल 30 
के.र्ज. को प्र्ाकेट २३५‚ दाल ५ के.र्ज. को प्र्ाकेट २३५ को ढ वान  ीमेि रु.499500।को 
खररद गरी भ  क्तान  गरेकोमा वडा न् १ का २६ जनालाई पररमार् र आत िक वषि र र्जन्ी  पररमार् 
नख लाई गरेको भरपाई बाट उक्त खचिलाई प ष्यार् ह न ीक्दैन । पातलकाबाट छानर्वन गरी वाथािर्वक 
बाढी प्रभार्विले चामल दाल ब झेको प्रमार् पेश ह न   पनव रु. 

 

 

 

 

 

499500 

१०५ 53-076/9/25 बाढी प्रभार्विहरुका लाग  वडा न् ५ मा तन श ल्क थावाथा्र्र्शर्वरर ीञ्चालनको लाग  
भएको खचि  थावाथा्र् ी्र्ोजक श्र्ाम देव महाीेठलाई रु.५ लाख भ  क्तान  ददएकोमा तनम्नान ीार देर्खर्ो  
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१०५=१ क.र्शर्वर ी्चालनमा भएको औषध  खररद रु.295000। कति र्विरर् भर्ो कति मौज्दाि छ ीोको  
आम्दान  खचिको र्जन्ी  अतभलेख पेश नभएकोले खचि प ष्ट  ह ने प्रमार् पेश ह न   पनव रु. 

 

 

२९५००० 
१०५=२ ख. र्शर्वर ी्चालनमा खटेका तनम्न डाक्टर थावाथा्र् कार्िलाई दैतनक भत्ता भ  क्तान  गरेकोमा ीम्बर्न्धि 

कार्ािलर्बाट दैतनक भत्ता भ  क्तान  नतलएको प्रमार् पेश ह न   पनव रु. 
 

 

१०६ ५४-076/9/25 ीूचना प्रकाशन वापि महोत्तरी ीािाहीकलाई रु.27000। भ  क्तान  गरेकोमा कर 
र्वजक पेश नभएकोले आर्कर ऐन २०५८ वमोर्जम १५ प्रतिशि अग्र म कर कट्टा गन िपनवमा १.5 मार 
कट्ट  गरेकोले नप ग कर रकम  अी ल ह न   पनव रु. 

 

 

 

३६४० 
१०७ 56-076/9/26 र्वतभन्न ीमर्मा खाजा खाना वापिको ीाह तमट हाउी एकडा-5 लाई  पान र्वलको 

आधारमा रु.225000। भ  क्तान  गरेकोमा आर्कर ऐन २०५८ को दफा 59 उपदफा १ वमोर्जम 
१.5 प्रतिशि अग्र म कर कट्ट  गन ि पनवमा कर कट्ट  नगरेकोले कर रकम अी ल ह न   पनव रु. 

 

 

 

 

३३७५ 
१०८ ४६-076/9/20 िर्जर्ा दहामेला तनश ल्क थावाथा्र् र्शर्वर ी्चालनको रु.2 लाख थावाथा्र् ी्र्ोजक 

श्र्ाम देव महाीेटलाई भ  क्तान  गरेकोमा र्शर्वरमा खररद गरेको औषध  रु.95000। को आम्दान  र 
खचिको र्जन्ी  र्ववरर् पेश नभएकोले खारेद गररएको औषध  प रै खचि भए  नभएको ीम्बन्धमा र्र्कन 
ह न नीकेको रु. 

 

 

 

 

 

९५००० 
१०९ गि वषिको जनीहभाग िाको रकम भ  क्तान ाः गाउँपातलकाले तनम्नान ीारका उपभोक्ता ीतमति श्रमपान 

वापि जम्मा गरेको रकम  र्ी वषि ी्र्चिकोषबाट १३५३२०९ र्फिाि गरेको देर्खर्ो 
।जनीहभातगिाको कीकीको कति रकम र्फिाि गन िपनव हो ीोको ब्र्ार्क्तगि अतभलेख कार्ािलर्ले 
राखेको देर्खएन ।अतभलेख राख  एकीन गरेर मार र्फिाि गन ि पदिछ । 

गो.भा.न् उ.ी.को नाम र्फिाि रकम 

11-076/7/26 भटौतलर्ा पूवािरी टोलको कातब्रथा ान 
कम्पाउण्डवाल तन.उ.ी.-3 

100000 

8-076/7/25 रामलाल पाण्डे प्रदेश ीरकार शशिि अन दानको 
भैटव था ान कम्पाउण्डवाल तनमािर् 

266677 

9-076/7/26 ब्रम्हथा ान कम्पाउण्ड वाल र गेट ि ा मण्डप 
तनमािर् 

250000 

12-076/7/26 प्रा.र्व.र्वद्यालर् देर्ख दर्क्षर्वारी पटी र्प.ती.ती. 
ढलान उ.ी. 

81532 

25-076/8/9 मदीाि कम्पाउण्ड माटो पूनव कार्ि 45000 

30-076/8/18 ीडक ममिि ग्राभेल उ ी-2 160000 

48-076/9/24 औक्ी  ती.र्ो.उ.ी.-1 450000 

जम्मा १३५३२०९ 

 

 

 प्रदेश शीिििफि   

११० गो.भा ६।०७६।३।२८ बेला थाक ल देर्ख मनरा जाने मूलबाटोको ममिि ि ा ग्राभेल कार्िमा एम.ए. 
डब्ल  अ ि मूभिी प्रा.तल लाई जे.ती.र्व वापिको रु.२७५०००। ीाधारर् भरपार्बाट भ  क्तान  गरेको छ 
। आर्कर ऐन २०५८ वमोर्जम जे.ती.र्व. ीञ्चलकले कर र्वजक जारी गन ि पनवमा नगरेकोले उक्त 
भ  क्तान मा ीमावेश भएको मू अ कर रु.३१६३७। अी ल ह न   पनव रु. 

 

 

 

 

31637 

१११ ीेन्ड तमक्ी ग्राभेल खररद गरी र्वच्छाउने कार्ि मेन अलको रु.५९८.९१ मूल्र्ा्कन भएकोमा राधा  
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कन्थाट्रक्ीन एण्ड ीप्लार्ीि प्रा.तल (६०६५८९३२७) बाट ग्राभेल खररद गरेको र्वजक पेश गरेको छ । 
दर र्वश्लषेर्मा मेन अल कम्प्र्ाक्नको ग्राभेलमा र्वच्छाउने कार्िको लाग  अदक्ष ज्र्ाम  मार राख्न  पनवमा 
प्रति घ.तम. दक्ष कामदार 0.005 ीमेि ीमावेश गरेको देर्खएकोले ीप्लार्ीिबाट ग्राभेल ीप्लाई गरी 
र्वच्छाउने कार्ि मूल्र्ा्कन ५९८.91 को प्रति ज्र्ाम  ज्र्ालामा रु.१०३४ का दरले ह ने बढी 
रु३१८३।(द लन ३ प्रतिशि ीमेि) अी ल ह न  पनव रु. 

 

 

 

 

3183 

११२ दर र्वश्लषेर् भन्दा बढीाः आत िक वषि २०७६।७७ को दर रेट वश्लषेर् अन ीार ४० र्क.तम. टाढाबाट 
तमक्ी ग्राभेल ल्र्ाई र्वच्छाउने कार्िको प्रति घतम २५६५।१० रहेकोमा रु.2566.85 का दरले 
लागि अन मान िर्ार गरी बढी दर 31.75 का दरले कार्िमूल्र्ा्कन 598.91 को बढी भ  क्तान  
रु.१९015। को ीमान पतिक र्हीाबले अी ल ह न  पनव रु. 

 

 

 

 

16586 

११३ बेला पोखरीको डलमा ीाम दार्र्क भवन तनमािर्ाःप्रदेश ीरकारको शशिि वजेटबाट ी्चातलि र्ोजना आत िक 
वषितभर ीम्पन्न गन िपनवमा उपभोक्ता ीतमतिी्ग रु.2758826। को लागिमा कार्ािलर्ले 
रु.2425000। भ  क्तान  गनव गरी २०७७।२।२५ मा २०७७।३।२४ तभर ीम्पन्न गनि ी्म्झौिा 
भई र्ी वषि रु.१८७८९१७।कार्ि मूल्र्ा्कन गरी रु.1649673। मा कार्ि ीम्पन्न गरेको देर्खर्ो 
। भवन तनमािर् गनि कार्िलाई १ मर्हनाको छोटो ीमर् राख  उपभोक्ता ीतमतिबाट गराउदा र्ोजना 
अध रो देर्खएको छ । तनकाीा भएको रकम िीज गराई र्ोजना अध रो राख्न े कार्ि उर्चि देर्खएन । 

 

 था ातनर् पूवािधार र्वकाी ीाझेदार कार्िक्रम िफि   

११४ र्ी कार्िक्रमका लातग र्ी गाउँपातलकामा रु.६० लाख तनकाीा प्राि भएकोमा २ र्ोजनामा 
रु.3708586। खचि भएकोमा खचि नभई बाँकी रहेको रु.2291414 ी्घ र् ी्र्चिकोषमा दार्खला 
ह न  पनव रु. 

 

 

2291414 

११४=१ ीाह र्ज पोखरीघाट तनमािर् ि ा र्जर्दो दार कार्िाः र्ी र्ोजनाको लातग प बािधार तबकाी िफि  रु १४४००० 
तबनर्ोजन भएकोमा पातलकाले उक्त र्ोजनाको मेीनबाट माटोको कार्ि ६५१९ घ तम रु 
७४९६४६।फेब्र ीन गर्ातभन १३५ बक्ीको र्फतलङ्ग र ढ ङङ्गा भनव कार्ि ीमेिको क ल मू अ कर 
ीमेि रु ३१७२३५२। को कार्ि गराई तनमािर् व्र्वीार्लाई भ  क्तान  गरेकोमा लेखापरीक्षर्को क्रममा 
था लगि तनरीक्षर् गदाि पोखरीतभर भएको गर्ातभन र ढ ङ्ग भनव कार्ि  देख्न ीर्कएन ।जीबाट नाप  भए 
अन ीारको  कार्ि भए नभएको र्र्कन गनि ीर्कएन । पूवािधार कार्ािलर्बाट र्वतनर्ोजन भन्दा बढी  प 
रकम गाउँपातलकाबाट व्र्होरेकोमा उक्त र्ोजना पातलकाबाट थाव कृि भएको ीमेि देर्खएन । 

 

 प्रकोप व्र्वथा ापन कोष  
११५ ीतमति गठन- र्वपद् जोर्खम न्रू्न करर् ि ा व्र्वथा ापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क 

था ान र् िहले अध्र्क्ष ि ा प्रम खको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना ीदथार् रहेको था ान र् र्वपद् 
व्र्वथा ापन ीतमति गठन गन िपनव व्र्वथा ा छ । पातलकाले ऐनमा िोर्कएबमोर्जमको ीतमति गठन गरेको 
पार्एन । ऐनमा िोर्कएबमोर्जम ीतमति गठन गरी िोर्कएको काम, कििव्र् र अतधकारमा ीर्क्रर् 
बनाउन पदिछ । 

 

११५=१ कार्ि र्ोजना - र्वपद् जोर्खम न्रू्न करर् ि ा व्र्वथा ापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) ि ा र्वपद् 
जोर्खम न्रू्न करर् ि ा व्र्वथा ापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा था ान र् र्वपद् व्र्वथा ापन 
ीतमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा पररषद्/कार्िकारी/प्रदेश र्वपद् व्र्वथा ापन कार्िकारी ीतमतिबाट 
थाव कृि एकीकृि क्षेरगि न ति ि ा कार्िक्रम अन रुप ह ने गरी था ान र् र्वपद् व्र्वथा ापन र्ोजना िज िमा 
गरी कार्ािन्वर्न गनव, बजेट र्वतनर्ोजन गनि लगाउँन,े ीबै पक्षको ीमन्वर् र ी्लग्न गराउने, र्वपद् पूवि 
िर्ारी ि ा प्रतिकार्ि ीतमति गठन गनव, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि व्र्वथा ा गनव, ऐन बमोर्जम कार्ि 
गरे/नगरेको अन गमन गनव, र्वपद् ीूचना प्रर्ाली र्वकाी र ीञ् चालन, ि्र्ाङ्क अद्यावतधक गनव, र्वपद् 
घरपररवारको पर्हचान गनव, कमिचारी क्षमिा अतभवरृ्द्धनको व्र्वथा ा र कार्िक्रम ीर्हिको कार्िर्ोजना िर्ारी 
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गरी लागू गनव/गराउन ीम्बन्ध  व्र्वथा ा छ । पातलकाले ऐन ि ा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्िहरू 
गरेको पार्एन । ऐन ि ा तनर्मावलीको पालना गन ि/गराउन  पदिछ ।  

११५=२ र्वपद् व्र्वथा ापन कोष – र्वपद् जोर्खम न्रू्न करर् ि ा व्र्वथा ापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) 
मा र्वपद् व्र्वथा ापनको लातग प्रत्रे्क था ान र् िहमा र्वपद् व्र्वथा ापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम 
ि ा कोषको ीञ् चालन ीम्बन्ध  व्र्वथा ा ीम्बर्न्धि था ान र् िहले बनाएको तनर्ममा िोर्कएबमोर्जम ह ने 
व्र्वथा ा छ । पातलकाको प्रकोप ब्र्बथा ापन कोषमा  ीङर्घर् ीरकारबाट रु १९२३२५ प्रदेश 
ीरकारबाट रु १०००००० पालीकाले ीमातनकरर् र राजथाव बाडफाडबाट गरी क ल र्ो वषिको रु. 
२४००४३२५ आम्दान  र  रु.२२९५२५७८ खचि भर्  बाँकी रु.१०५१७४७  देर्खन्छ । पातलकाले 
तनर्ममा िोर्कएबमोर्जम कोष खडा गरेको छैन । ऐन ि ा तनर्ममा भएको व्र्वथा ाको पालना ह न  पदिछ 
। 

 

११५=३ वार्षिक प्रतिवेदन – र्वपद् जोर्खम न्रू्न करर् ि ा व्र्वथा ापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा था ान र् 
र्वपद् व्र्वथा ापन ीतमतिले प्रत्रे्क आत िक वषिमा गरेको कामको र्ववरर् ीर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार 
गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वथा ापन ीतमति ि ा प्रदेश र्वपद् व्र्वथा ापन कार्िकारी ीतमति ीमक्ष पेी गन िपनव 
व्र्वथा ा छ । पातलकाले कामको र्ववरर् ीर्हिको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरी ीम्बर्न्धि ीतमतिमा पेी 
गरेको पार्एन । ऐनमा भएको व्र्वथा ाको पालना ह न  पदिछ । 

 

११५=४ र्जन्ी  मालीामानको  लेखाक्न खररद गरेका मालीामानहरुको अतभलेख खचि भएर नजाने खािा( 
म.ले.प.फा.न्.४०८ ीार्वक४७) र खचि भएर जाने म.ले.प.फा.न्.५२मा  मालीामानको दार्खला‚ 
हस्तान्तरण नम्बर‚ स्पेलिफिकेशन‚ िामानको प्राप्तीको श्रोत र भ्याट िहहतको परि मलू्य िगायतका 
वववरण खुिाएर िेखा अलििेख राखु्न पनेमा राखेको देखखएन । 

 

 

११५=५ तबपद व्र्वथा ापन कोष – पातलकाले  र्ी बषि आफ्नो क्षेर तभरका कोतभड १९ को महामारी प्रभार्वि 
नागररकहरुलाई राहि र्विरर् आर्ीोलेशन ि ा क्वारेन्टार्न ी्चालन ‚ र्पतीआर पररक्षर्‚ उपचार र 
जनचेिना जगाउँने कार्िक्रम ी्चालन गनि ीङर्घर् ीरकारबाट  प्रदेश ीरकारबाट  र आन्िररक रुपमा 
पातलकाले अन्र् र्शषिकबाट ट्रान्ीफर गरेको ीमेि  रु.2 करोड ४० लाख ४ हजार आम्दान  प्राि 
भएकोमा २ करोड २९ लाख ५२ हजार खचि भई बाँकी रु१० लाख ५२ हजार  रहेको शे्रथािाको 
पररक्षर् गदाि तनम्नान ीार भएको देर्खन्छ । 

क. क्वारेन्टार्नाः ी्क्रमर् महामारी तनर्न्रर् ि ा रोक ाम कार्ि गनि ३ वटा पातलकाले क्वारेन्टार्न 
था ापना गरेको र पातलकाबाट आवश्र्क ीामाग्र  व्र्होरन्े गरी १ वटा ीम दार्बाट था ापना भर् जम्मा 
चारवटा क्वारेन्टार्न ी्चालन गरेकोमा २२६ जना महामारी प्रभार्विले क्वारेनटार्नको ीेवा तलएको र 
३५ जना र्प.ती.आर पररक्षर् पोजेर्टभ भई कोरोना भार्रीबाट अथावथा  भएको र्ववरर् पेश भएको छ 
। 

ख. क्वारेन्टार्न ी्चालन खचिाः पातलकाबाट प्राि र्ववरर् अन ीार राहि र्विरर् बाहेक कोतभड १९ 
ी्क्रमर् महामारी  तनर्न्रर् ि ा रोक ाम कार्ि र क्वारेन्टार्न ी्चालन व्र्वी ्ापनको कार्ि गनि 
तनम्न र्शषिकहरुमा रु.7162835। खचि भएको र्ववरर् पेश भएको छ । 

क्र.ी् खचि र्ववरर् खचि रकम रु. 
१ ीाब न र कपडाको माथाक र्विरर् खचि 690000 

2 हैण्ड ीेतनटार्जर 354350 

3 तडीप्ोजल माथाक‚के एन ९५ माथाक‚ तडटोल तलर्क्वड 234090 

4 व्र्र्क्तगि ी रक्षा र्कट एप्रोन‚ रेनकोट 371300 

5 र्वतलचङ्ग पाउडर‚ तडीईनफेक्ीन खचि‚ थाप्ररे्र 430000 

6 जनचेिनामूलक‚ ी चनामूलक‚माईर्कङ्ग रेतडर्ो र पचाि छपार् खचि 38845 
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7 र्कचेन व्र्वथा ापन 342367 

8 क्वारेन्टार्न ी्चालन राशन‚ हररर्ो िरकारी मीला 977885 

9 क्वारेन्टार्न ी्चालनमा राीन‚ हररर्ो िरकारी मशला बाल्टीन 
जथािा लर्जथाटीक ीामानहरु खचि 

2251754 

10 आर्टी  मदो तमटर‚तडर्जटल  मदो तमटर 117500 
11 र्वर्वध खचि खाना‚ खाजा ‚लेवर 221600 
12 क्वारेन्टार्नमा र्वद्य ि ि ा खानपेान  व्र्वथा ापन खचि 625144 
13 राहि र्विरर्मा वडा ीर्चवलाई व्र्वथा ापन खचि 150000 
 जम्मा 7162835 

 

११५=६ ग.पातलकाले 1 देर्ख ६ बटै वडाका र्वपन्न नागररकहरुलाई ३० के.र्ज. चामल ३ के.र्ज. दाल ‚ २ 
के.र्ज. का दरले नून िेल र र्चन ‚४ वटा ीाव न गरी ५५३३ वटा राहि प्र्ाकेज िर्ार गरी ीाह टे्रडीि 
र आलम र्न्टरप्रार्जेज बाट ख ला  दर रेट तलई तनम्न पररमार्मा दाल चामल लगार्िका खाद्यान्न खररद 
गरी रु.15193859। खचि लेखेकोमा उक्त राहि र्विरर् गरेको र लाभग्राहीले ब झ  तलएको भरपाई 
पेश नभएको रु. 

क्र.ी् ीामानको नाम एकार् पररमार् 

1 चामल के.ज . 165700 

2 रहर दाल के.ज . 16814 

3 नून के.ज . 10978 

4 िेल तल. 10378 

5 र्चन  के.ज . 10464 

6 चना के.ज . 400 

7 र्चउरा के.ज . 400 

8 म ग  दाल के.ज . 200 

9 आल  के.ज . 10000 

10 प्र्ाज के.ज . 10000 

11 ीाब न गोटा 19784 

12 खाली बोरा गोटा 4639  

 

 

 

 

 

15193859 

११५=७ प्रोत्ीाहन भत्तााः  नेपाल ीरकार कोरोना भार्री ी्क्रमर्को उपचारमा ी्लग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता 
व्र्वथा ापन आदेश, २०७७ को दफा २ (ग) वमोर्जम जनशर्क्तले ी्क्रमर्को रोक ाम, तनर्न्रर् ि ा 
उपचारमा प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा ी्लग्न भएकाले दफा ३ वमोर्जमका  था ान र् िहले  व्र्वथा ापन 
गरेको हेल्  डेथाक, क्वारेन्टाईन अथापिाल, थावाथा्र् ी्था ा र प्रर्ोगशाला लगार्िका था ानमा खर्टन े
कार्िरि जनशर्क्तलाई दफा ४ वमोर्जम प ष्याई ीर्हिको कागजाि ी्लग्न रार्ख दफा ७ को उपदफा 
झ वमोर्जम श रु िलब थाकेलको पचाी प्रतिशि भत्ता प्रदान गनि ीक्ने व्र्वथा ा भएकोमा पातलकाले 
आ्र्शक प्रर्क्रर्ा प रा गरी ३७ जना थावाथा्र्कमी लगार्िका कमिचारीलाई चैर ११ देर्ख २०७७ आषाढ 
मीान्ि ीम्म ५ ददन देर्ख ९३ ददनीम्म २५ जनालाई दैतनक रु.1000। का दरले र १२ जनालाई 
दैतनक रु.500। का दरले कूल रु.7,08,500। प्रोत्ीाहन भत्ता खचि लेखेको देर्खएकोले देहार्का 
२५ जना कमिचारीलाई दैतनक श रु िलबको ५० प्रतिशि भन्दा बढी ददएकोले बढी ददएको रकममा कर 
कट्टा गरेको  रकम बाहेक रु.173,924। अी ल गरी राजवसन दार्खला गन ि पनव रु. 
क्र.ी्. नाम र पद श रु  

िलब 

५०  

प्रतिशि 

कार्ि  

ददन 

 भ  क्तान  
ददन पनव 

ददएको 
 

बढी भ  क्तान  

1. ती.अ.हे.ब.र्शव ी न्दर 
ठाक र 

1200 600 63 37800 53550 15750 
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2. हे.अ. राम ीजन ीाह 940 470 20 9400 17000 7600 

3. अ.हे.व. राम एकवाल 
ती्ह 

887 444 15 6660 12750 6090 

4. अ.हे.व. गरे्श रार् 887 444 21 9324 17850 8526 

5. अ.हे.व. भ  षर् क मार 
र्ादव 

887 444 18 7992 15300 7308 

6. अ.हे.व. रर्वन्द्र क मार 
ती्ह 

887 444 9 3996 7650 3654 

7. हे.अ. र्वरेन्द्र मण्डल 940 470 34 15980 28900 12920 

8.  ती.अ.हे.ब.अ. र्वरेन्द्र 
ीाह 

1200 600 8 4800 6800 2000 

9. ती.अ.हे.ब.अ.ब्रजेश 
क मार शमाि 

1200 600 9 5400 7650 2250 

10. अ.हे.ब. नन्ददेव 
मण्डल 

887 444 10 4440 8500 4060 

11.  हे.अ. र्वर्पन मण्डल 940 470 22 10340 18700 8360 

12. हे.अ. उमेश ठाक र 940 470 9 4230 7650 3420 

13. ती.अ.हे.व.अ. 
दर्ाश्कर 
तमश्र 

1200 600 49 29400 41650 12250 

14. हे.अ. ददपक मण्डल 940 470 27 12690 22950 10260 

15. अ.हे.ब. प तनि दाी 887 444 40 17760 34000 16240 

16. ती.अ.हे.ब. र्वलट रार् 1200 600 27 16200 22950 6750 

17. अ.न.म . तम लेश देव  
र्ादव 

887 444 7 3108 5950 2842 

18. ज.थावा.तन. राम थानेह 
ठाक र 

1200 600 10 6000 8500 2500 

19. ती.अ.हे. ब.रामना  
मण्डल 

1200 600 7 4200 5950 1750 

20. हे.अ. म केश र्ादव 940 470 8 3760 6800 3040 

21.  अ.हे.ब. चन्द्र मोहन 
तमश्र 

887 444 9 3996 7650 3654 

22. थावा.ी्र्ोजक श्र्ामदेव 
महाीेठ 

1200 600 93 55800 79050 23250 

23. प्र.प्र.अ. प्रमोद 
क .ठाक र 

1200 600 15 9000 12750 3750 

24. लेखापाल लक्ष्मेवसनर 
रार् 

940 470 15 7050 12750 5700 

25. ई.ी भाष पाण्डेर् 940 470 15 7050 4250 0 

जम्मा      173924  

 

173924 

 आन्िररक आर् ि ा राजवसनाः  
११६=१ कर ि ा श ल्क अी ली - था ान र् ीरकार ी्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 

एकीकृि ीम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वीार् कर र वहाल र्वरौटी श ल्क 
उठाउने व्र्वथा ा रहेको छ । ि  आर् श षिकमा आर् अन मान र अी ली र्था ति तनम्नान ीार रहेको 
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देर्खन्छ । 
 आर् श षिक अन मान अी ली अी ली प्रतिशि 

एकीकृि ीम्पर्त्त कर र 
घरजग्गा कर 

१०००००० ० ० 

घरजग्गा वहाल कर ० ० ० 

व्र्वीार् कर ५००००० ० ० 

वहाल र्वरौटी श ल्क १०००००० ४१९११५ ४२ 

 २५००००० ४१९११५ १६ 

 

 

 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्था ि नरहेको एव् ब झाउन ल्र्ाएको अवथा ामा मार कर 
एव् श ल्क ब झ  पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि अी ली र् ा ि मान्न ीक्ने अवथा ा देर्खएन ।िी ि आफ्नो 
क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन  पदिछ । 

 

११६=२ राजथावको अतभलेखाः था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा था ान र् िहले आफ्नो 
कारोवारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तीफाररीमा महालेखापरीक्षकबाट थाव कृि भए 
बमोर्जमको ढाँचामा राख्न पनव उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्ी वषि राजथाव आम्दान िफि  म.ले.प.फा.न्. 
१०८, १०८क र २३ राखेको देर्खएन  । ऐनको व्र्वथा ा अन ीार म.ले.प.फा.न्. १०८ र 
म.ले.प.फा.न्. २३ का नर्ाँ ी्शोतधि फारम राख  राजथाव अी ली लेखा व्र्वर्था ि गन िपदिछ । 

 

११६=३ रकम र्ढला दार्खला गनव - आत िक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम नगद प्राि 
ह ने रकम दैतनक रुपमा दार्खला गन िपनव र दैतनक रुपमा बैंक दार्खला गनि नीर्कने भएमा कार्ािलर् 
प्रम खले कारर् उल्लेख गरी ीाि ददन तभर बैंक दार्खला गन ि पनव व्र्वथा ा छ । था ान र् िह 
अन्िरगिका वडाहरुले कतिपर् मातीक रुपमा र कतिपर्ले २, ३ मर्हना पतछ मार दार्खला गनव गरेकोले 
ीमर्मै दार्खला गनव िफि  ीम्बर्न्धि पक्षको ध्र्ान जान  पदिछ ।  

 

११६=४ री द ठेली पेश नभएकोाः लेखापरीक्षर् क्रममा आन्िररक राजवसनको र्वतभन्न ठेलीहरु पेश नभएकोले 
कार्ािलर्ले उक्त ठेलीहरु ीम्बन्धमा छानर्वन गरी राजवसन र्हनातमना रोकन ि ा ीम्बर्न्धि व्र्र्क्तहरुलाई 
र्जम्मेवार बनाई उक्त ठेलीहरुबाट के कति राजवसन ी्कलन भएको हो तनर्मान ीार लाग्न ेजररवाना ीर्हि 
अी लउपर गरी ठेली ीर्हि दार्खला प्रमार् पेश गन िपदिछ । 

क्र.ी् रतीद ब झेको नाम र पद रतीद न्.  ान ठेलीको 
प्रकार 

1 वडा न् ४ वडा ीर्चव रिन रार् 51-150 2 नगदी 
2. वडा न् ४ वडा ीर्चव रिन रार् 51-150,351-450,601-

750 

7 मालपोि 

3. वडा न् ५ वडा ीर्चव रिन रार् 451-500 1 नगदी 
4. वडा न् ५ वडा ीर्चव रिन रार् 851-950 2 मालपोि 
5. वडा न् ५ नाम उल्लेख नभएको 

(ब झेको तमति 076/4/19) 
151-200,451-550 3 मालपोि 

6. वडा न् ५ नाम उल्लेख नभएको 
(ब झेको तमति 076/4/19) 

151-200,301-350 2 नगदी 
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7. वडा न् १ वडा ीर्चव अरुर् क मार 
र्ादव 

1601-1650,  

251-250 

2 नगदी 

8. वडा न् ६ वडा ीर्चव गोन  मण्डल 201-250,301-350,551-
600,751-850 

5 मालपोि 

9. वडा न् ६ वडा ीर्चव गोन  मण्डल 251-300 1 नगदी 
10. वडा न् २ वडा ीर्चव लाल बहाद र 

ठाक र 

501-550,1501-1600 3 नगदी 

मात  उल्लेर्खि ठेलीहरुको छानर्वन दण्ड जररवाना ीर्हि राजवसन अी ल  उपर गन ि पदिछ । 

११७ धरौटी िफि ाः गि बषिको मौज्दाि रु २०७४६२७ मा र्ी बषि आम्दान  रु५५३१६७४  भर् क ल रु 
७६०६३०१ मा रु २८०५६७६र्फिाि भर् रु ४८००६२५ मौज्दाि ह न  पनवमा रु ३४९१७५१ 
देर्खएकोले फरक रु १३०८८७४ ीम्बनधमा एर्कन गरी से्रथािा अध्र्ावतधक गन िपनवरु  

१३०८८७४ 

११७=१ कार्ािलर्बाट धरौर्ट बाकीको नामनामेती तबबरर् पेश भएन ।जीबाट मौज्दाि की कीको हो एर्कन गनि 
ीर्कएन ।नामनामेी  तबबरर् िर्ार गरी नाम नख लेको धरौट ीदरथार्ाहा गन िपनव देर्खन्छ । 

 

११७=२  धरौटी र्फिािाः ीाबिजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२४ बमोर्जम   तनमािर्ब्र्ाबीार्र्को 
ररटेन्ीन मतन बापि तबलबाट कट्ट  गरर राखेको रकम र्फिाि गदाि आन्िररक राजथाव कार्ािलर्मा कर 

तबबरर् पेश गरेको प्रमार् पेश गरेपतछ मार ददन पनवमा तनमािर् ब्र्ाबीार्र्ले कर तबबरर् पेश गरेको कर 
च  क्ताको प्रमार् पर वेगर आत िक बषि र र्ोजना उल्लेख नगरी गरेको मागको  आधारमा तनम्नान ीारको 
धरौटीर्फिाि गरेको देर्खएकोले भ  क्तान  भएकोर्ोजना र आत िकबषि ख ल्ने गरी  म  अ कर ीमार्ोजन 
गरेको प्रमार् पेश ह न  पनव रु 

फमिको नाम र्फिाि रकम 

ीतमक्षा कन्ट्रक्ीन 43000 

ीाईबाबा तनमािर् ीेवा 106684 

र्ज आर  कन्थाट्रक्ीन 86000 

नरती्ह कन्थाट्रक्ीन प्रा.तल. 60044 

जम्मा 295728 
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 ीामार्जक ी रक्षािफि   
११८ ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रम ीञ्चालन कार्िर्वतध,२०७५  को दफा १९ मा िोर्कएको शिि पूरा भएका 

व्र्वथा ापकीर् ीूचना प्रर्ालीमा दिाि गराएको लाभग्राहीलाई ीामार्जक ी रक्षा भत्ता ददने र दफा २१ मा 
लाभग्राहीको तबबरर् एम आर् एी मा प्रतबष्ट नभर् ीामार्जक ी रक्षा भत्ता बापिको रकम तनकाीा प्राि 
नह ने  व्र्वथा ा रहेको छ । महालेखापररक्षकको कार्ािलर्को र्थावकृि बार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना 
अन ीार तनकाीाको आधारमा बर्ढ तनकाीा भएका पर्हलो र पाचौ नम्बरको वडा क्रमशाः २ र ४ को 
लेखापरीक्षर् गदाि ६ वटै वडाको ि नटै र्कथािा लाभ ग्राहीको नाम व्र्वथा ापकीर् ीूचना प्रर्ालीमा दिाि 
नगराई वडाबाट िर्ार गरेको  मेन र्ल लगिको आधारमा बालपोषर् बाहेक बैंकमाफि ि  र्विरर् गरेको 
देर्खर्ो ।  कार्ािलर्ले पर्िकरर् र्वभागको व्र्वथा ापकीर् ीूचना प्रर्ालीमा नाम दिाि  नगरार्  भत्ता 
तबत्तरर् गदाि   जोर्खमप र्ि ह ने भएकोले लाभग्राहीहरुको नाम अतनवार्िरुपमा व्र्वथा ापकीर् ीूचना 
प्रर्ालीमा दिाि गराई बैंकमाफि ि र्विरर् गन िपरद्छ । 

 

११८=१ ी रक्षा कार्िक्रम ीञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को  दफा २३ मा ीामार्जक ी रक्षा भत्ता अनलार्नमा 
आधाररि ब्र्बथा ापन ी चना प्रर्ातलमा नाम भएका लाभग्राहीको  व्र्र्क्तगि नाममा खोतलएको बैंक 
खािामा कार्ािलर्ले रकम जम्मा गरी ददन पनव व्र्वथा ा छ । कार्ािलर्ले बालबातलकाको पोषर् भत्ता 
लाभग्राहीको नाममा  बैंक खािा खोली बैंक माफि ि खािामा नै पठाउन  पनवमा र्ी बषि तनकाीा भएको 
ीामार्जक ी रक्षा भत्ता ७६८०५००० मध्रे् वडा न्.3 का बालबातलकाको   बालपोषर् भत्ता बाहेक अन्र् 
वडाको बालबातलकाको बालपोषर् भत्ता रु.15021600। नगद र्विरर् गनिका लातग वडा ीर्चबलार्  
पेश्की ददएको देर्खर्ो ।उक्त पेश्की लेखापरीक्षर् अवतध २०७७।९।१५ीम्म पतन फर्छ्यौट भएको 
देर्खएन । र्ीरी नगद र्विरर् गनि जोर्खमपूर्ि रहेको बालपोषर् भत्ता आत िक बषितभर तबिरर् गरी 
पेश्की  फर्छ्यौट गन िपनवमा लेखापरीक्षर् अवतध ीम्म पेश्की बार्क देर्खएको ीम्बन्धमा कार्ािलर्बाट 
छानतबन गरर अी ल फर्छ्यौट गन िपनव रु  

वडा न्. पेश्की तलनेको नाम र पद पेश्की रकम 

1. वडा ीर्चव अरुर् क मार र्ादव २३६६८७५ 

2. वडा ीर्चव लाल बहाद र ठाक र ३०५४००० 

4. वडा ीर्चव रिन रार् ३८२४८०० 

5. वडा ीर्चव रिन रार् ३१२५६०० 

6. वडा ीर्चव गोन  मण्डल २६५०३२५ 

जम्मा  १५०२१६००  

१५०२१६०० 

११८=२ 3-076/7/28 ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रम ीञ्चालन कार्िर्वतध,२०७५  को दफा १९ मा िोर्कएको शिि पूरा 
भएका व्र्वथा ापकीर् ीूचना प्रर्ालीमा दिाि गराएको लाभग्राहीलाई ीामार्जक ी रक्षा भत्ता ददने र दफा २१ मा 
लाभग्राहीको तबबरर् एम आर् एी मा प्रतबष्ट नभर् ीामार्जक ी रक्षा भत्ता बापिको रकम तनकाीा प्राि नह न े 
व्र्वथा ा रहेको छ । लेखापरीक्षर् र्ोजना अन ीार वडा न् २ र 4 परीक्षर् गदाि भत्ता बैंकमाफि ि र्विरर् गरेिपतन 
बैंकलार् मेन र्ल दोहोरो नामावली पठार् वडा न् २ मा तनम्नान ीार  दोहोरो र्विरर् गरेको देर्खर्ो ।वडा न् २मा 
तनकाीा रु ११८६३६००  भएकोमा अन्र् लाभग्राहीको पतन दोहोरो परे नपरेको ीम्बन्धमा कार्ािलर्बाट छानतबन 
गरी एकै ब्र्र्क्तलाई दोहोरो र्विरर् गरेको  रकम अी ल गरी ी्घ र् ी्र्चिकोषमा दार्खला गन िपनव  रु. 

क्र.ी्. लाभग्राहीको नाम न.पा.न्.  भ  क्तान  
रकम 

दोहोरो रकम कैर्फर्ि 

1. ी खचन्द्र महरा 
 

30250802 24000 12000 ती.न् १०९ र १२८ 
बाट दोहोरो भ  क्तान  
(प्र म) 

८४००० 
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2. मरन  देव  30250821 24000 12000 ती.न् 111 र 127 
बाट दोहोरो भ  क्तान  
(प्र म) 

3. ी दमा देव  30253652 24000 12000 ती.न् 7 र 9 बाट 
दोहोरो भ  क्तान  
(प्र म) 

4.  जलेखा खाि न 30252219 24000 12000 ती.न् 1 र 147 बाट 
दोहोरो भ  क्तान  
(प्र म) 

5. मे न  देव  58/040/417 24000 12000 ती.न् 119 र 151 
बाट दोहोरो भ  क्तान  
(प्र म) 

6. मे न  देव  58/040/417 24000 12000 ती.न् 115 र 146 
बाट दोहोरो भ  क्तान  
(दोश्रो) 

7. मे न  देव  58/040/417 24000 12000 
 

ती.न् 105 र 146 
बाट दोहोरो भ  क्तान  
(िेश्रो) 

जम्मा  84000  
 

११८=३ ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रम ीञ्चालन कार्िर्वतध,२०७५  को दफा 3(घ) मा िोर्कएको शिि पूरा भएका 
जेठा  दतलि नागररकको हकमा ६० वषि र जेठा  नागररक र अन्र्को हकमा ७० वषि उमेर पूरा भएका 
नेपाली नागररकलाई ीामार्जक ी रक्षा भत्ता ददने व्र्वथा ा रहेको छ ।लेखापररक्षर्को क्रममा तनकाीामा 
ी्लग्न मेन र्ल लगि हेदाि  तनम्नान ीार कैर्फर्ि देर्खर्ो ।जेठा  नागरीकको जन्म तमतिनख लाएको २० 
जनाको रु ७५६००० उमेर नप गेको १ जनाको रु ३६००० र मतृ्र्  भएपतछको भ  क्तान  रु १२००० 
गरी रु ८०४००० अी ल गरी ीर्न्चि कोष दार्खला गन िपनव   

वाड न् लाभग्राहीहरुको नाम प्र.दो.र िेश्रो कैर्फर्ि 

6 ीानो देव  (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

6 अतीर्ा देव  ित्मा  

(जेठा  नागररक) 
36000 जन्म तमति नभएको  

6 ी्जोग र्ा देव  (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

6 रामपिृ मण्डल (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

4 र्जवरी देव  (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  
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4 द लारी देव  (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

4 भर्वछन रार् (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

4 रामध्र्ाल रार् ीोनार    

 (जेठा  नागररक) 
36000 जन्म तमति नभएको  

4 र्वन्देवसनर ीाह (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

4 बतिर्ा देव   

(दतलि जेठा  नागररक) 
३६000 जन्म तमति नभएको  

4 भाग नारार्र् बरही  

(जेठा  नागररक) 
36000 जन्म तमति नभएको  

4 तबकाउ भन ेग्गा प्र. पाण्डेर् 

 (जेठा  नागररक) 
36000 जन्म तमति नभएको  

4 बेचन रार् (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

4 ी िाराम ठाक र (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

4 रामपिृ ीाह ीोनार 
 (जेठा  नागररक) 

36000 जन्म तमति नभएको  

4 च  ल्हवा पाीमान (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

4 म  र रार् (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

4 ीर्खर्ा देव  (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

4 श ला देव  (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

4 श्र्ाम ी न्दर रार् (पूर्ि अ. ) 12000 दोश्रो र्कथािामा मतृ्र्  देखार् 
िेश्रो र्कथािामा भ  क्तान   

2 गजाधर र्ादव (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

2 राम ी मारी देव  (जेठा  नागररक) 36000 जन्म तमति नभएको  

६ मददना खाि न (जेठा  नागररक) ३६००० जन्म तमति २००९भर् उमेर 
नप गकेो  

 जम्मा ८०४००० 
 

 

११८=४ ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रम ीञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २५(क) बमोर्जम बैंकले लाभग्राहीको 
खािामा रकम जम्मा भएको थापष्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खािा न्. र जम्मा भएको रकम 
ीर्हिको र्ववरर् चौमातीक रुपमा ीम्बर्न्धि था ान र् िहलाई र्वद्य ि र् माध्र्ममा अतनवार्ि रुपमा 
पठाउन पनवमा र्ो आ.व.मा बैंक माफि ितबिरर् भएको रु ७१७८३४००को  ीो अन ीारको तबबरर् पेश  
गरेको पार्एन । 

 

११८=५  लेखापरीक्षर् र्ोजना अन ीार नम ना परीक्षर् गदाि उपरोक्तान ीारको कैर्फर्ि देर्खएकोले र्ी बषि तनकाीा 
भर् खचि लेखेको  रु ७६८०५००० ीम्बन्धमा बाथाितबक लाभग्राहीले पाए नपाएको  कार्ािलर्बाट 
छानतबन गरी एर्कन गन िगनव देर्खन्छ । 

 

११८=६ पारदर्शििााः ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रम ीञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा ३३(घ) बमोर्जम पारदर्शििा 
प्रवद्धननका लातग ीामार्जक ी रक्षा भत्ता प्राि गनव लागग्राहीहरुको नाम नामेी  ीम्बर्न्धि था ान र् िहले 
आफ्नो वेभ ीार्टमा राख्न ेव्र्वथा ा भए पतन पातलकाले आफ्नो वेभीार्टमा राखेको देर्खएन । 

 

११८=७ लगि कट्टााः ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रम ीञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा १२ बमोर्जम था ान र् िहको 
वडाका ीर्चव वा तनजले िोकेको र्जम्मेवार पदातधकारीले लाभग्राहीको मतृ्र्  भएमा, एकल मर्हलाले र्वहे 
गरेमा, बालबातलकाको उमेर ५ वषि प गेमा, एक आ.व. को बैंकबाट र्विरर् भएकोमा लगािार १ वषि 
ीम्म खािा तनथाक्रीर् भएमा, एक वषिको क नै पतन र्कथािा रकम नब झेमा र अर्ोग्र् व्र्र्क्तले भत्ता प्राि 
गरेको प्रमार्र्ि भएमा लाभग्राहीको नाम ीम्बर्न्धि था ान र् िहको मूल अतभलेखबाट कट्टा गन ि पनव 
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व्र्वथा ा छ । पातलकबाट आ.व. २०७६।७७ मा लाभग्रार्हको लगटकट्टा गरेको र्ववरर् पेश भएको 
छैन । जीबाट वाथािर्वक लाभग्राहीको ी्खर्ा एर्कन गनि ीर्कएन । 

११८=८ ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रम ीञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २७ बमोर्जम नेपाल ीरकारको ी्घ र् 
माम ला ि ा ीामान्र् प्रशाीन मन्रालर्ले तनर्तमि, केन्द्रीर् पि करर् र्वभागले तबशेष ीूचक बनार् ि ा 
र्जल्ला ीमन्वर् ीतमतिको कार्ािलर्ले भत्ता र्विरर् कार्ि प्रर्क्रर्ाको तनरीक्षर् ि ा अन गमन गन िपनव 
व्र्वथा ा भएिापतन र्ी वषि ीम्बर्न्धि तनकार्ले कार्िर्वतध अन ीार अन गमन ि ा तनरीक्षर् गरेको पार्एन. 

 

११८=९ ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रम ीञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा ३५ बमोर्जम वडा ीतमतिले प्रत्रे्क 
चौमातीकमा कम्ि मा एक पटक ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रम ीम्बन्धमा ीाविजतनक ी न वाई गन िपनव उल्लेख 
भएिापतन ीाविजतनक ी न वाई गरी जनग नाीो ीम्बोधन गरेको छैन । कार्िर्वतधले िोकेको ीमर्मा 
ीाविजतनक ी न वाई गन ि पदिछ । 

 

११८=१० ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रम ीञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २५(क) बमोर्जम बैंकले लाभग्राहीको 
खािामा रकम जम्मा भएको थापष्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खािा न्. र जम्मा भएको रकम 
ीर्हिको र्ववरर् चौमातीक रुपमा ीम्बर्न्धि था ान र् िहलाई र्वद्य ि र् माध्र्ममा अतनवार्ि रुपमा 
पठाउन पनवमा र्ो आ.व.मा प्र म र्कथािा बैंक माफि ितबिरर् भएकोमा ीो अन ीारको तबबरर् पेश  गरेको 
पार्एन । 

 

११८=११ ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रम ीञ्चालन तनदव र्शका २०७५ को दफा ९ मा ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा ीञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अन गमनको व्र्वथा ा गरेको छ । ीो बमोर्जम पातलकाले 
कीैले  दोहोरो ह नेगरी र ीरकारी ी तबधा तलने ब्र्ाक्त ले भत्ता  तलए नतलएको ीम्बन्धमा अन गमन गरी 
प्रतिवेदन ददएको देर्खएन । ीामार्जक ी रक्षा भत्ताको द रुपर्ोग ह न नददन पातलका थािरीर् अन गमन 
ी्र्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै िोर्कए बमोर्जम भत्ता र्विरर् र लगि अद्यावतधक गनव कार्िमा र्वशेष ध्र्ान 
ददन पनव देर्खन्छ । 

 

११८=१२ तबगि बषिको पेश्की बाकीाः ीामार्जक ी रक्षा कार्िक्रम ीञ्चालन तनदव र्शका २०७५  बमोर्जम भत्ता तबिरर् 
गनि तलएको पेश्की कार्ितबतधले िोकेको अबतधतभर फर्छ्यौट गरर ीक्न पनवमा कार्ािलर्बाट पेश भएको 
तबबरर् अन ीार गि बषि नगद तबिरर् गनि तनम्न कमिचारीलार्  रु १९४८२०० पेश्की ददएकोमा   
हालीम्म पतन फाटबारी पेश भएको देर्खएन। फाटबारी पेश नगरी ब्र्र्क्तले नगद राखेकोले उक्त नगद 
रकम आत िक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४को तनर्म ७९र ८१ बमोर्जम ब्र्ाज ीमेि अी ल फर्छ्यौट 
गन िपनव  ि ा कमिचारीले अटेर गरी अी ल ह न नीकेमा ीोही तनर्मावलीको तनर्म १०३ बमोर्जम अी ल 
फर्छ्यौटका लाग  केन्द्रीर् िही ल कार्ािलर्मा लगि कथानकालाग  पठाउन पनव देर्खन्छ । 

आत िक बषि पेश्की तलने 
कमिचारीको नाम 

पेश्को रकम फर्छ्यौट रकम बाकी रकम 

२०७५।७६ वडा ीर्चव अरुर् 
क मार र्ादव 

१०५५२०० ० १०५५२०० 

२०७५।७६ वडा ीर्चव लाल 
बहाद र ठाक र 

१४३२००० ७३९००० ६९३००० 

२०७५।७६ ती अ हे ब मनोज 
क मार झा 

२००००० ० २००००० 

  २६८७२०० ७३९००० १९४८२००  

 
 
 
 
 
 

 



 

59 
 

 लेखापररक्षर्बाट देर्खएका ब्र्होराहरु   

११९ अन गमन ि ा ीम्परीक्षर् – था ान र् ीरकार ीञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गनव 
व्र्वथा ा रहेको छ ।ीोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गनव गराउन ेकाम कििव्र् प्रम ख 
प्रशाीकीर् अतधकृिको ह ने व्र्वथा ा छ । र्ो वषिको लेखापरीक्षर्को क्रममा  ीम्परीक्षर् भई गि 
बषिीम्मको बाँकी बेरुज  तनम्नान ीार रहेको छ ।                               

गि वषिीम्मको बाँकी 
बेरुजू (A) 

र्ो वषि ी्परीक्षर् गररएको 
बेरुजू (B) 

गि बषिीम्मको बाँकी बेरुजू   

 (C=A-B) 

१२८३२२००० ३७०७०९८६ ९१२५१०१४  

 

१२० र्ी वषि फर्छ्यौट भएको वेरुज को र्था ति तनम्नान ीार रहेको छ ।  
 आ.व. वेरुज  

दफा 
न्. 

वेरुज को 
ी्र्क्षि 
व्र्होरा 

फर्छ्यौटको आधार ीम्परीक्षर् 

अी ली प्रमार् तनर्तमि पेश्की  

२०७५।७६ १५ शशिि रकम 
र्फिाि 
गन िपनव 

३४२११४८६ ० ० ० ३४२११४८६ 

२०७५।७६ ११४ कार्िक्रम 
पेश्की 
श्र्ामदेव 
महाीेठ 

० ० ० २८५९५०
० 

२८५९५०० 

       ३७०७०९८६  
१२१ ी्र्चि कोष ि ा बेरुज को र्था ि ाः    पातलकाको ी्र्चिकोषको तबबरर्, बेरुज  वगीकरर्(र्वतनर्ोजन, 

राज्थाव, धरौटी र अन्र्कारोबार) र अधावतधक बेरुज  र्था ति क्रमशाः अन ी र्च १, अन ी र्च २ र अन ी र्च ३ 
मा ीमाबेश गररएको छ । 
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                                                                                                                 था ातनर् ी्र्च्िकोष र्ववरर् अन ीूर्च 1 

2076/77 रु हजारमा 
  

ती.न. था ातनर्िह र्जल्ला आर्  व्र्र् मौज्दाि 
लेखापरीक्षर् 

रकम 
बेरुज  रकम बेरुज  

प्रतिशि 
गि वषिको 
र्जम्मेवारी 

ी्घ ि ा प्रदेश 
अन दान 

राजथाव वाँडफाँड 
रकम 

आन्िररक 
आर् 

अन्र् आर् जम्मा आर् चाल  खचि पूरँ्जगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि  

1 2 3 4 5 6(2+3+4+5) 6 7 8 9(6+7+8) 10(1+6-9) 
1 एकडारा 

गाउँपािीका 
 

महोत्तरी 762462 132930 17.43 156042 230684 48418 4198 113511 396811 57099 100860 207692 365651 187202 

बेरुज  वगीकरर्(र्वतनर्ोजन, राज्थाव, धरौटी र अन्र्कारोबार) 
                       2076/77                                 अन ीूच -2    (रु हजारमा) 

  
ती.न. था ातनर्िहको 

नाम 
र्जल्ला प्रारर्म्भक बेरुज  प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज  बाँकी बेरुज  

दफा ी्खर्ा रकम दफा ी्खर्ा रकम दफा ी्खर्ा रकम अी ल 
गन िपनव 

तनर्तमि गन िपनव पेशकी 
ीैद्धनार्न्िक लगि  ीैद्धनार्न्िक लगि  ीैद्धनार्न्िक लगि  अतनर्तमि 

भएको 
प्रमार् 

कागजाि 
पेश नभएको 

राजथाव 
लगि 

र्जम्मेवारी 
नीारेको 

ीोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा कमिचारी अन्र् जम्मा 

1 एकडारा 
गाउँपािीका 

 

महोत्तरी 71 111 156074 0 3 23144 71 108 132930 41201 36278 40238 0 0 76516 15213 0 15213 
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अधावतधक बेरुज  र्था ति                                                               अन ीूच -3 

 
2076/77                                                                  (रु हजारमा) 

 
क्र.ी. था ातनर्िहको नाम र्जल्ला गि बषि ीम्मको वाँकी 

वेरुज  
ीमार्ोजन ी् प को लातग 

अन रोध भर् आएको 
रकम 

ी्परीक्षर् भएको 
रकम 

ी्परीक्षर् गनि 
नतमलेको रकम 

कारवाही गनि 
बाँकी रकम 

गि वषिीम्मको वाँकी 
रकम 

र्ो वषिको  प 
रकम 

५८ औ ँप्रतिवेदन 
ीम्मको वाँकी वेरुज  

५८ औ ँप्रतिवेदन ीम्मको 
वाँकी वेरुज  मध्रे् पेश्की 

1 एकडारा गाउँपािीका 

 

महोत्तरी 128322 0 37071 37071 0 0 91251 132930 224181 23317 


