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महालेखापरीक्षकको कायािलय 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीय संस्था हनु 
प्रयत्नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्य (Mission)  

 

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

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्य मातयिा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्यावसाष्टयकिा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कायािलय 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखयााः २०७८/७९  

च.नं.: 208 तमतिाः २०७८।०5।04 

 

 

श्री अध्यक्षज्यू,  

मातलका गाउँपातलका, 
गाउँकायिपातलकाको कायािलय, 
म्याग्दी। 

 

ष्टवर्याः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्यस पातलकाको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम यो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त 
प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचायि) 
नायव महालेखापरीक्षक 



 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका सबै सरकारी कायािलयको 
लेखापरीक्षण तनयतमििा, तमिव्यष्टयिा, कायिदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट 
हनुे व्यवस्था छ।लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपातलका 
र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि सक्न ेव्यवस्था छ । सोही 
व्यवस्थाबमोन्जम स्थानीय िहको 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीय िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
ष्टवत्तीय लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीय िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक 
लेखापरीक्षण योजना र तनकायसँग सम्बन्तधि ऐन, तनयमको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्यहरुमा ष्टवत्तीय 
ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा योजना िजुिमा एवं कायिक्रम कायाितवयन, खररद ब्यवस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको 
संरक्षण र उपयोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गनुि रहेको    छ।त्यसैगरी स्रोि साधनको प्राति र 
उपयोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीय ब्यवस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन 
प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुयाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रयाका ष्टवर्यहरु 
तमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ।प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कायाितवयनबाट स्थानीय िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपयोग गरी ष्टवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्यष्टयिा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनि सहयोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ।फलस्वरुप स्थानीय िहको कायिसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा प्रबर्द्िन 
हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेण यथाथिपरक नरहेको, आतिररक आय ठेक्का ब्यवस्थापनमा 
स्पि कानूनी ब्यवस्था नभएको, आय सङ्कलन तयून रहेको, पयािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा असलुीमा प्रभावकाररिा 
नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कायिक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, 
वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्यतधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, 
ष्टविरणमखुी खचिको बाहलु्यिा रहेको जस्िा प्रवनृ्त्त देन्खएका छन।्त्यसैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  योजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा 
टुके्र आयोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कायिहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, 
ददगो ष्टवकासका लक्ष्य अनरुुप योजना र कायिक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्या रहेका  
छन।्  

स्थानीय िहको आतिररक ब्यवस्थापनिफि  आवश्यक अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनयनु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि योजना, कायिक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण ियार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र 
प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनयतरण कमजोर रहेको छ।साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीय िहमा लेखा सतमतिको गठन, कायिक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कायिष्टवतध िजुिमा 
हनु बाँकी रहेको पाइएको छ।लेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ु उपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्यक 
कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समय र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु यथासम्भव स्थानीय िहको कायिस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको 
तथयो।लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको 
तथयो।लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायाितवयनबाट स्थानीय िहको ष्टवत्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा 
प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीय िहको लेखापरीक्षणमा सहयोग परु्रयािउने स्थानीय िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु 
र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन ियारीमा संलग्न यस कायािलयका कमिचारीहरु सबैलाइि धतयवाद ज्ञापन गदिछु।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
 



 
 

 

महालेखापरीक्षकको कायािलय 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखयााः २०७८/७९   च.नं.:108 तमतिाः२०७८।05।04                                                                            
श्री अध्यक्षज्यू,  

मातलका गाउँपातलका, 
गाउँकायिपातलकाको कायािलय, 
म्याग्दी। 

ष्टवर्याः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफयि सष्टहिको राय 

हामीले मातलका गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीय ष्टववरण र त्यससँग सम्बन्तधि आय व्यय ष्टववरण िथा लेखा 
ष्टटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैष्टफयि सष्टहिको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्यले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७७ आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीय ष्टववरण र त्यससँग सम्बन्तधि आय- व्यय ष्टववरणले स्थानीय िहसँग 
सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा यथाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफयि सष्टहिको रायव्यक्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षणबाट रु 1 करोड 30 लाख 56 हजार बेरुजू देन्खएको छ।सोमध्ये असलु गनुिपने रु.43लाख 50 हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने 

रु.12 लाख 59 हजार तनयतमि गनुिपने रु.65 लाख 44 हजार र पेस्की बाँकी रु.9 लाख 3 हजार रहेको छ।   
2. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्यहोराहरूका सम्बतधमा तमति 2077।12।25 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रया सष्टहिका 

प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना 29(उनान्तिस) यसैसाथ संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टयत्व यष्टकन हनेु कुनै 
जानकारी खुलाएको छैन।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कायि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, 

मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीय ष्टववरण ियार गने स्थानीय िहसंग हामी स्वितर छौं । 
त्यसका लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गने 
आधारका लातग पयािि र उपयकु्त छन ्भने्न कुरामा कायािलय ष्टवश्वस्ि छ।   
ष्टवत्तीय ष्टववरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कायिष्टवतध िथा ष्टवत्तीय उत्तरदाष्टयत्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम सही र यथाथि 
हनेु गरी ष्टवत्तीय ष्टववरण ियार गने िथा जालसाजी वा अतय गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीय ष्टववरण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बने्न गरी 
आवश्यक आतिररक तनयतरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कायिकाररणी, अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि 
पातलकाको ष्टवत्तीय प्रतिवेदन प्रकृयाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीय ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतय गल्िी समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी राय 
सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातय स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको 
हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग 
सम्बन्तधि अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतय वा अतय गल्िी पत्ता लगाउन 
सक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ष्टवत्तीय ष्टववरणका उपयोगकिािले सामातयिया गने आतथिक तनणियमा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा 
समग्रिामा हनेु ष्टवशेर् वा जालसाजीजतय वा अतय गल्िीलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

 

(इतर प्रसाद आचायि) 
नायव महालेखापरीक्षक 
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लेखापरीपरीक्षण प्रतिवेदन 
पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को स्थानीय सन्ञ्चि कोर्को आय व्यय ष्टहसावको संन्क्षि अवस्था तनम्न वमोन्जम रहेको छ । 

प्रािी र भकु्तानी ष्टहसाव  
ष्टववरण ष्टटप्पणी                     यस वर्ि रु. 
  बजेट आफैले गरेको प्राति 

/ भकु्तानी 
वस्िगुि/सोझै 
भकु्तानी 

जम्मा 

प्राति (क+ख)  439548000 420120951.62  420120951.62 

क.प्राति (संन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधन)े  342882000 321198520.83 0 321198520.83 

11000 कर 11 72249000 45879226.07 0 45879226.07 

13000 अनदुान  267633000 261360000 0 261360000 

संघीय सरकार 12 245488000 244215000 0 244215000 

प्रदेश सरकार 12 22145000 17145000 0 17145000 

14000 अतय राजस्व  3000000 13959294.76 0 13959294.76 

ख.अतय प्राति  96666000 98922430.79 0 98922430.79 

ष्टविरण गनि बांष्टक राजस्व  0 1489905  1489905 

कोर्हरु  12000000 12652185.33 0 12652185.33 

धरौटी  0 2771741.99 0 2771741.99 

संघीय,प्रदेश सरकार वा अतय कायिक्रम  84666000 82008598.47 0 82008598.47 

भकु्तानी (ग+घ)  512035171.75 404822372.38  404822372.38 

ग.भकु्तानी (सन्ञ्चि कोर्बाट)  415369171.75 314908276.91  314908276.91 

21000 पाररश्रतमक/ सषु्टवधा 18 141763000 114864700.88 0 114864700.88 

22000 मालसामान िथा सेवाको 
उपयोग 

18 74721000 42096777.84 0 42096777.84 

25000 सहायिा(Subsidy) 18 1100000 1100000 0 1100000 

26000 अनदुान 18 4698000 4000000 0 4000000 

27000सामान्जक सरुक्षा 18 3900000 2977834 0 2977834 

28000 अतय खचि 18 2800001.75 2068240 0 2068240 

31000 गैर ष्टवन्त्तय सम्पत्ती/पूजँीगि 
खचि 

18 186387170 147800724.09 0 147800724.09 

घ.अतय भकु्तानी  96666000 89914095.47  89914095.47 

कोर्हरु  12000000 5717993 0 5717993 

धरौटी  0 2187500 0 2187500 

संघीय,प्रदेश सरकार वा अतय कायिक्रम  84666000 82008598.47 0 82008598.47 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाकंी   4  4 

ङ.यो वर्िको बचि(तयनु)  (72487171.75) 15298579.24  15298579.24 

च.गिवर्िको न्जम्मेवारी रकम(अ.ल्या)   73412758.75  73412758.75 

वर्ाितिको बाकंी रकम(ङ+च)  (72487171.75) 88711337.99  88711337.99 

बैंक िथा नगद बाकंी 24  88711337.99  88711337.99 
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दफा नं ef}=g+=, ldlt / Joxf]/f वेरुज ुरकम  
 पररचय – स्थानीय नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीय शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीय िहमा ष्टवधाष्टयकी, कायिकारीणी 

र तयाष्टयक अभ्यासलाई संस्थागि गनि स्थानीय सरकार संचालन गने उद्देश्यले यस गाउँपातलकाको स्थापना भएको 
हो।स्थानीय सरकारले संचालन गने कायिमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवयलाई प्रविधन गनुि र स्थानीय 
सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टयत्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीय सेवा प्रदान गनुि 
गाउँपातलकाको उद्देश्य रहेको छ।यस गाउँपातलकामा ७ वटा वडा र १४७.१७वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफलमा फैतलएको 
छ । 

 

 असलुीाः लेखापरीक्षणको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन जारी भएपश्चाि प्रतिष्टक्रयावाट रु 3 लाख 23 हजार असलुी भई 
सम्वन्तधि राजश्व न्शर्िकमा दान्खला भएको छ। 

 

1.  ष्टवत्तीय ष्टववरणको ष्टवश्लरे्णाः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलकाले प्रत्येक वर्िको 
श्रावण  १ गिेदेन्ख आगामी वर्िको आर्ाढ मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कायम गरी आय र व्ययको 
ष्टहसाव राख्नपुदिछ।सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनसुार गाउँपातलकाले आफ्नो आतथिक कायि प्रणालीको 
व्यवस्थापन गनुिपदिछ।यस सम्बतधमा देन्खएका व्यहोरा देहाय बमोन्जम छन ्

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

 पातलकाको शे्रस्िा र वैक मौज्दाि ष्टवच तनम्नानसुारको फरक देन्खएकोले फरक पनुिको कारण पत्ता लगाई वैक 
ष्टहसाव तमलान गनुिपने देन्खतछ। 

खािा  वैक खािामा सरु सफ्टवयेरमा अर्ाढ पछी जम्मा 
भएको 

अर्ाढ पछी सटष्टह 
भएको 

फरक  वास्िष्टवक मौज्दाि 

ष्टवतभ
न्न ९ 
खािा 

१११३५४६१८।
९ 

७०४५२३२०।२
५ 

१०२२११६९७।
६ 

१४३१२७४९६।
३ 

४०९१५७९८।
७ 

७०४३८८२०।२
५ 

पातलकाले सरुको ष्टवन्त्तय ष्टववरणको अनसुचुी २४ को वैक िथा नगद वाँकी अतिगिि वैक कारोवारमा तभन्निा भनी देन्खएको 
रु१८२५९०२१।७४ लाई वैक मौज्दािमा समावशे नगरी सरुको वैक िथा नगद वाकँी खािाअनसुार मौज्दाि गणना गरेको छ। 
 स्थानीय कोर्को सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कायम गनि महालेखा तनयतरक 

कायािलयले उपलब्ध गराएको स्थानीय संन्चि कोर् व्यवस्थापन प्रणाली (सरु) को प्रयोग गरेको भएिा पतन सोले 
देखाएको ष्टवन्त्तय प्रतिवेदन यथाथि रहेको पाईएन। 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे बमोन्जमको आय र 
व्ययको वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्यवस्था अवलम्बन गनुिपने िथा तनयम ७६(२) मा महालेखा 
परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्यवस्था गरेकोमा यस पातलकाले एष्टककृि आतथिक 
संकेि वतगिकरण र व्याखया, २०७४ अनसुार वजेट ियार िथा कायाितवयन दवैु गरेको छैन जसले चाल ुप्रकृतिका 
काम पूँजीगिमा िथा पूजँीगि कायिलाइ चाल ुखचि न्शर्िकमा राखी खचि गरेको पाइयो।  

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

पातलकाले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीय ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आय र व्ययको वास्िष्टवक न्स्थति 
देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ। 

 

2.  आतिररक तनयतरण प्रणालीाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक तनयतरण 
प्रणाली ियार गरी लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। यस सम्वतधमा देन्खएका अतय व्यहोराहरु िपन्शल वमोन्जम 
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रहेका छन। 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको पन्िकरण लगायिका 
आधारभिु िथयांक संकलन, अतभलेखांकन र व्यवस्थापन गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन । 

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

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथिक वर्िमा खचि हनु नसकी बाँकी रहेको 
रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीय िहको संन्चि कोर्मा ट्रातसफर गनुिपनेमा आतथिक वर्ि समाि भए पश्चाि ्
पतन पातलकाले सन्ञ्चि कोर्मा रकम ट्रातसफर गरेको पाइएन। 

 पातलकाले कायिक्रमगि िथा योजनागि खािा राखेको पाईएन।साथै पातलकाबाट यस वर्ि संचातलि कायिक्रम िथा 
योजनाको कायाितयवयन र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक कायिक्रम अनसुारको प्रगति ियार गरेको पाईएन। 

 कायािलयको शे्रस्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण ियार 
नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा यष्टकन गनि सष्टकएन । 

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

 अतिर सरकारी ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्यकालीन खचि संरचना ियार गनुिपनेमा 
पातलकाले सो बमोन्जम मध्यकालीन खचिको संरचना ियार गरेको पाईएन । 

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पातलकाले आफ्नो अतधकारक्षेरतभरका ष्टवर्यमा 
स्थानीयस्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, रणनीतिगि ष्टवर्य क्षेरगि मध्यकालीन िथा दीघिकालीन 
ष्टवकास योजना ियार गरी कायाितवयनमा ल्याएको पाईएन। 

 स्थानीय िहले आफ्नो क्षेरमा कायाितवयन हनुे आयोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्य आयोजनाको बैंक खडा गरेको 
देन्खएन। 

 ददगो तबकास योजना (२०१५-२०३०) लाई कायाितवयन गने सतदभिमा लक्ष्यलाई आतिररकीकरण गने र 
मध्यकातलन लक्ष्यहरु िोष्टक मलु्याङ्कन गने कायि भएको देन्खएन। 

 पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहायक न्जतसी खािा अध्यावतधक नगरी वडा कायािलय िथा 
ष्टवतभन्न व्यन्क्त िथा संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईयो। 

 वडा कायािलयमा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा अध्यावतधक 
गरेको पाईएन। 

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

 मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर तनयमावली, २०53 को तनयम 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानकारी 
सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कायािलयलाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार ददएको िथा इ–टीतडएस गरेको 
पाइएन। 

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

 साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 7 र 8 मा खररदको गरुुयोजना र वाष्टर्िक खररद योजना ियार 
गनुिपनेमा ियार गरेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतजेतसी खािा राखेको पाईएन। 
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 स्थानीय िहले तनमािण व्यवसायी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कायि गराएकोमा तनमािण कायिमा प्रयोग हनुे 
सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन। 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद तनयमावली वनाई लाग ुगनि 
सक्ने व्यवस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनयमावली वनाएको पाईएन। 

 साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 97 अनसुार यस वर्ि कायिसम्पन्न भएका आयोजना िथा 
कायिक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन। 

 संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न योजना तनमािण कायि गनि सम्झौिा गठन 
गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्यवस्था अनसुार मातयिा प्राि हनुे गरी दिाि गरेको पाइएन। 

 पातलकाले आयोजना कायिक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आयोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिका लागि अनमुान ियार गरेको 
देन्खएन। 

 सञ्चातलि योजनाको सूचना पाटीमा आय–व्यय, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र 
कायिसम्पादन लगायिका ष्टवर्यमा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक परीक्षणलाई 
अतनवायि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः योजनामा सोको पालना भएको पाईएन। 

 वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन योजना ियार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई 
मध्यनजर राखदै फोहोरमैला ब्यबस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कायियोजना ियार गरेको पाईएन । 

 पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्यवस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  र प्रशासतनकिफि  समेि ८१ 
कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: ७७ पदपूिी भएको ४ दरवतदी ररक्त रहेकोले कायािलय 
सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईयो । 

 सशुासन व्यवस्थापन िथा सञ्चालन तनयमावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि सेवाहरुको 
कायाितवयन न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संयतर िय गरेको पाईए । 

 संघीय मातमला िथा सामातय प्रशासन मतरालयको 2073।12।25 को पररपर अनसुार यस पातलकामा 
समाष्टहि भएका साष्टवकका गाउँ ष्टवकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो लगि ियार गरेको 
पाईएन। 

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीय िहले योजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, 
उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि योजना छनौट गरी प्राथतमकीकरण गनुिपने व्यवस्था अनसुार योजना िजुिमा िथा 
कायितवयन गरेको पाइएन । 

 फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्यवस्थापन गरी गाउँ िथा नगर सफा राख्न े
न्जम्मेवारी स्थानीय िहको हनुे उल्लेख भएकोमा पातलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गनि ददघिकातलन योजना वनाई 
कायाितवयन गरेको पाइएन । 

 सामान्जक सरुक्षा तनयमावली २०७६, को तनयम २३(१) मा स्थानLय िहले आफ्नो क्षेरतभर ष्टविरण गररएको 
सामान्जक सरुक्षा भत्ताको चौमातसक िथा बाष्टर्िक प्रतिवेदन अनसूुची ६ बमोन्जमको ढाँचामा ियार गरी ष्टवभाग 
िथा प्रदेशको सामान्जक सरुक्षा सम्बतधी ष्टवर्य हेने तनकायमा पठाउन ुपनेमा पातलकाले समयमा प्रतिवेदन गने 
कायि गरेको पाइएन। 

 सामान्जक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिष्टवधी २०७५ अनसुार सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण वैष्टकङ्ग 
प्रणालीअनसुार गनुिपनेमा पातलकाले हालसम्म पतन वैष्टकङ्ग प्रणातलवाट सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गरेको छैन। 

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

 गाउंपातलका र अतिगििका वडाको स्वातमत्वमा रहेको भवन, जग्गा, सवारी साधन, फतनिचर िथा ष्टवद्यतुिय सामान 
लगायिका सम्पत्तीको मलु्याङकन समेि देन्खने गरी अतभलेख अद्याबतधक गनुिपनेमा सो गरेको पाइएन। 

िसथि पातलकाले आतिररक तनयतरण प्रणालीलाई ऐन िथा तनयमावलीमा भएको व्यवस्था बमोन्जम प्रभावकारी र 
ष्टवश्वसनीय बनाई सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफि  ध्यान ददनपुने देन्खतछ । 

3.  बजेट पेश, पाररि र अन्खियारी - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय िहले आगामी 
आतथिक वर्िको राजश्व र व्ययको अनमुान कायिपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश गने र यसरी पेश 
भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा 
सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीय िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिलाई बजेट खचि गने 
अन्खियारी प्रदान गनुिपने व्यवस्था छ ।यस स्थानीय िहमा रु.३९ करोड ८४ लाख ८४ हजारको बजेट तमति 
२०७६।०३।१० गिे सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।१० मा पाररि भएको छ।बजेट पाररि पश्चाि 
गाउँपातलका अध्यक्षले ७ ददनतभर प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खियारी प्रदान गनुिपने व्यवस्था 
भएिा पतन २०७६।०४।१५ मा प्रमखु प्रशासष्टकय अतधकृिलाई अन्खियारी प्रदान गरेको पाइयो।पातलकाले काननुमा 
िोष्टकएअनसुार अन्खियारी प्रदान गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ। 

 

4.  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम  २३ बमोन्जम स्वीकृि भएको 
कायिक्रममा तनयम २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक लक्ष्य िथा कायिक्रम 
बमोन्जम कायिसम्पादन सम्पन्न गरी कयिक्रम कायाितवयन गनुिपने व्यवस्था छ । कायािलयले उपलव्ध गराएको ष्टववरण 
अनसुार चौमातसक पून्जगि खचिको न्स्थति देहाय बमोन्जम छ। यसरी आतथिक वर्िको अतत्यतिर मार अतधक खचि गरी 
योजना सञ्चालन गदाि सञ्चातलि कायिक्रम िथा तनतमिि संरचनाको गणुस्िर िथा ददगोपनामा समेि प्रभाव पनि 
सक्छ।त्यसैले पातलकाले तनधािरीि समयतभर कायि सम्पादन गनुिपदिछ। 

 

 पूजँीगि खचि 
शीर्िक 

कुल खचि 
चौमातसक खचि रु हजारमा 

आर्ाढ मष्टहनाको 
मार खचि प्रथम 

चौमातसक 
दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक 

गापा पुजँीगि 119599 0 20524 99075 
78352 शसिि संघ 18855 0 2186 16669 

प्रदेश शसिि 5000 0 0 5000 
जम्मा  143454 0 22710 120744 78352 
खचिको प्रतिशि 100 0 15.83 84.17 54.62 

 
 

5.  अनगुमन िथा भ्रमण खचिाः भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ को तनयम २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातधकारी वा कमिचारीले 
भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अनसूुची ६ को ढाचँामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई ष्टवश्वसनीय वनाउन आवस्यकिा 
अनसुार आतिरीक तनयतरण प्रणालीको थप व्यवस्था गनुिपने उल्लेख छ । तनयम १९ मा न्जल्लातभरको ठाउँको 
दरुीको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ।कायािलयले यस वर्ि ष्टवर्यगि न्शर्िक िथा कन्तटतजेतसी वाहेक चालू खचि 
न्शर्िकवाट रु. ३० लाख ८ हजार खचि लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्य, अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण 
अतभलेख, दरुीको ष्टववरण, सवारी साधनको ष्टटकट आदद राखेको छैन।जसले गदाि अनगुमन िथा भ्रमणको सष्टह 
सदपुयोग भएको छ भन्न ेआधार रहेन।यसमा सधुार गनुिपने देन्खतछ। 

 

6.  योजना र कायाितवयनाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीय िहले योजना बनाउँदा 
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सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि योजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्यवस्था छ । साथै 
योजना बनाउँदा मध्यम िथा दीघिकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची समेि ियार गरी कायाितवयनमा ल्याउन ुपने 
व्यवस्था छ।कायािलयले योजना छनौट गदाि ऐनमा भएको व्यवस्था अनरुुप दीघिकालीन प्रकृतिका ठुला योजना छनौट 
नगरी सानासाना र टुके्र योजनामा ठुलो मारामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ।साना िथा टुके्र योजनामा वजेट 
ष्टवतनयोजन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नहुँने हुँदा यस्िा कायिमा तनयतरण गरी ठुला योजना छनौटलाई प्राथतमकिामा 
रान्खनपुदिछ ।यस वर्ि उपभोक्ता सतमतिमाफि ि भएका कामका योजनाहरु देहायअनसुार छन:्  

क्र. सं. वििरण योजना संख्या रकम 

१ रु १ लाख भतदा कमको योजना 24 2350000 

२ रु एक लाख एक देन्ख पाँच लाख सम्मका योजना 107 30268500 

३ रु ५ लाख देन्ख १० लाख सम्मका योजना 23 16917000 

४ दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मा योजना 25 65324000 

५ ५० लाख भतदा मातथका योजनाहरु 2 18000000 

   जम्मा 181 132859500  
7.  सेवा प्रवाहाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाउँपातलका िथा वडा कायािलयको काम, 

कििव्य र अतधकारको व्यवस्था छ।गाउँपातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार यस वर्ि जतम र मतृ्य ु दिाि ८२५,नािा 
प्रमान्णि ११०, नागररकिा तसफाररस १४०१, वसाईसराई २३ दिाि गरेको पाइयो।पातलकाले पन्िकरण दिाि िथा 
तसफाररस सम्वतधमा अतभलेख राखेको छैन।पातलकाले ऐन वमोन्जम सोको अतभलेख व्यवन्स्थि गनुिपदिछ। 

 

8.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीय िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक बजेट 
ष्टवतनयोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ।यस पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट खचिको न्स्थतिको न्शर्िकगि 
ष्टववरण पेश नभएकोले क्षेरगि वजेट खचिको न्शर्िकगि अवस्था एष्टकन गनि सष्टकएन।खचिको न्शर्िकगि ष्टववरण ियार 
गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ। 

 

 मखुय क्षेर  वाष्टर्िक वजेट खचि रकम कुल खचि मध्ये प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास 18642001 13118822 4.17 

सामान्जक क्षेर  164414000 144429401 45.88 

पूवािधार ष्टवकास क्षेर 120705170 93924919 29.85 

वािावरण िथा ष्टवपद् व्यवस्थापन 18881595 16404678 5.21 

कायि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 92726405 46869290 14.89 

जम्मा 415369171 314747110 100 

 
 

9.  खचि तबश्लरे्णाः पातलकाले यसबर्ि कुल आन्तिरक आयबाट रु ६९ लाख ५० हजार,  राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाट 
रु  ३१ करोड ४२ लाख ४८ हजार समेि रु  ३२ करोड ११ लाख ९८ हजार आम्दानी भएकोमा चाल ुिफि  रु १६ 
करोड ७१ लाख ७ हजार र पूनँ्जगि िफि  रु १४ करोड ७८ लाख समेि रु ३१ करोड ४९ लाख ८ हजार खचि 
भएको छ।खचि मध्ये आतिररक आयको ष्टहस्सा २.२० प्रतिशि रहेको छ।यसबर्ि पदातधकारी सतुबधामा रु १५ लाख 
२४ हजार खचि भएको छ जनु आतिररक आयको २१.९२ प्रतिशि रहेको छ।पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान 
र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ५३.०६ प्रतिशि चाल ु र ४६.९४ प्रतिशि मार पूनँ्जगि तनमािणमा खचि भएको 
देन्खतछ।यसबाट पातलकाहरुले तबकास तनमािण प्रयोजनमा तयनु खचि गरेको प्रशासतनक प्रयोजनमा बढी खचि भएको 
देन्खतछ।पातलकाले आतिररक आय वषृ्टर्द् गरी प्रशासतनक खचि तनयतरण गदै प्राि अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको 
रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रयोजनमा पररचालन गररनपुदिछ। 

 

10.  जग्गा उपयोग मापदण्डाः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ वमोन्जम स्थानीय िहले भ ुजोन्खम 
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संवेदनन्शलिाका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्वन्तध मापदण्ड िोक्नपुने र त्यस्िो मापदण्डको अतधनमा रही िोकेको 
क्षेरमा मार भवन तनमािण गनि स्वीकृिी ददन सक्ने व्यवस्था छ।यस गाउँपातलकाले जग्गाको उपयोग सम्वतधी 
मापदण्ड वनाई लाग ु गरेको देन्खएन।स्थानीय िहले आफ्नो सवै क्षेर वा कुनै क्षेर िोकी त्यस्िो क्षेरमा वन्ने 
भवनहरुको लातग जग्गा िथा भवनको प्रकृिी, समान ढाँचाको नमनुा नक्सा ियार गनि र सेवाग्राहीको लातग आफ्ना 
प्राष्टवतधक कमिचारीवाट नक्सा ियार गराई तनाःशलु्क उपालव्ध गराउने व्यवस्था रहकोमा कायाितवयन भएको 
देन्खएन।जग्गाको उपयोग सम्वतधी मापदण्ड िोकी जग्गा िथा भवनको प्रकृिी वमोन्जम नक्सा ियार िथा 
स्वीकृतिको व्यवस्था अपनाउन ुपदिछ । 

11.  आतिररक आयिफि  M स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा पातलकाको ष्टवन्त्तय अतधकार क्षेरको  
व्यवस्था रहेको छ।िथा आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ९,१०,१५ बमोन्जम दैतनक िथा बाष्टर्िक 
रुपमा प्राि भएको आय स्पि देन्खने गरी शे्रस्िा राख्नपुने व्यवस्था भएकोमा नमनुा छनौटका आधारमा लेखापरीक्षण 
गदाि रतसद तनयतरण खािा राख्नपुनेमा नरहेको, वडा कायिलयहरुमा पठाएका र ष्टफिाि आएका रतसदको अद्यावतधक 
शे्रस्िा नरहेको, रतसदको तसलतसलेवार नम्वर अनसुार उठाएको आय र बैंक दान्खलाको रकम नतभडेको हुँदा यो वर्ि 
घरबाटो तसफाररस दस्िरु, सम्पन्त्तकर, मालपोि रन्जिेशन शलु्क िथा अतय आयवापि हनुपुने वास्िष्टवक आम्दानी 
एष्टकन गनि सष्टकएन।यो वर्ि पातलकाले ढंुगा तगटी वालवुा र ष्टवष्टवध तसफाररस दस्िरुमा आतिररक आयवापि रु=६९ 
लाख ५० हजार आम्दानी देन्खएको छ।पातलकाले आवश्यक म +=ले=प=फा=न= हरु र शे्रस्िा अद्यावतधक गरी आतिररक 
आयलाई पारदशी गने गराउने र आयको उन्चि अतभलेखांकन िथा पररचालन गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ। 

 

12.  आतिररक आयको ष्टवश्लरे्णाः पातलकाले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनसुार यस आतथिक वर्िमा पातलकाले रु ६९ लाख 
५० हजार वास्िष्टवक आतिररक आय प्राि गरेकोमा सरुको ष्टवन्त्तय ष्टववरणको अनसुचुी ११ मा प्राि भएको आतिररक 
राजस्व रु५ करोड ९८ लाख ३८ हजार देखाएको छ।सरुले देखाएको ष्टवन्त्तय ष्टववरणमा पातलकाको आतथिक ऐनमा 
समावेश गररएका आतिररक आय िफि का न्शर्िकहरुवाट के कति राजस्व प्राि भएको हो सो समेि एष्टकन नभएकोले 
पातलकाको एष्टककृि आय व्यय ष्टववरण र सरुको अनसुचुी ११ मा  फरक परेको रकम रु ५ करोड २८ लाख ८८ 
हजारको सम्वतधमा स्पि गनुिपने देन्खतछ।साथै पातलकाले आतिाररक आयको यथाथि अवस्था न्चरण हनुे गरी 
अतभलेख व्यवस्थापन गनुिपदिछ। 

 

13.  नगदी रतसदको अवस्था एष्टकन नभएकोाः पातलकाका ष्टवतभन्न वडामा संकतलि राजस्व नगदी रतसद माफि ि संकलन गररदै 
आएकोमा रतसद तनयतरण खािा अद्यावतधक नभएको कारणले पातलकामा आ व २०७५।७६ मा प्रयोग गरी वाँकी 
रहेका िथा यस वर्ि छपाई भई ष्टविरण गररएका नगदी रतसद िथा मालपोि रतसद के कति मारमा प्रयोगमा आए 
नआएका सम्वतधमा एष्टकन गनि सष्टकएन।पातलकाले ददएको जानाकारी अनसुार वडामा ष्टविरण गरेको सम्पणुि  
रतसदहरु लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन पातलकामा उपलव्ध नभएकोले िथा आ व २०७६।७७ मा ष्टविरण भएका 
नगदी नगदी रतसदमाफि ि आ व २०७७।७८ मा समेि राजस्व संकलन भएकोले राजस्व सम्वतधमा पातलकाले 
आम्दानी वाँधेको राजस्व यथाथि हो भनी ष्टवस्वस्ि हनु सष्टकएन।पातलकाले रतसद तनयतरण खािा अद्यावतधक गरी 
राजस्वको अतभलेखांकन पर्द्तिलाई व्यवन्स्थि वनाउनपुदिछ। 

 

14.  घटी दरमा कर उठाएकोाः प्रदेश आतथिक ऐन २०७६ को अनसुचुी ६ मा रोडा ढंुगा तगट्टी न्चप्स गेग्रान चट्टानको 
संकलनको दर प्रति क्यु ष्टफट रु ४ का दरले कर संकलन गने उल्लेख छ। पातलकाले यस वर्ि ठेक्का नं 

MRM/GP/MGD/TB-3/2076/77 वाट क्याराभान कतट्रक्सन प्रा तल संग सम्झौिा गरी म ु अ कर सष्टहि 
रु१४८९९०५।०० संकलन गरेको छ।संकलन िथा ष्टवष्टक्रको दर प्रति क्यु ष्टफट रु ४ का दरले गनुिपनेमा रु २ 
को दरले संकलन गरेकोले पातलकाले म ुअ कर वाहेक रु१३१८२६४।०० रकम कम आय प्राि भएको छ।प्रदेश 
ऐनको व्यवस्थालाई कायाितवयन नगरी घटी दर राखी कर संकलन गदाि रु१३१८२६४।०० ले घटी आम्दानी 
गरेको सम्वतधमा न्जम्मेवार पदातधकारीलाई जवाफदेही वनाउनपुने िथा कम आय संकलन भएको देन्खएको रु 

 

 

 

1318264   
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15.  म ुअ कर दान्खला नगरेकोाः पातलकाले यस वर्ि ठेक्का नं MRM/GP/MGD/TB-3/2076/77 वाट ढंुगा तगटी वालवुा को 
ष्टवष्टक्र गने सम्वतधमा क्याराभान कतट्रक्सन प्रा तल संग सम्झौिा गरी म ुअ कर सष्टहि रु१४८९९०५।०० संकलन 
गरेकोमा लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन म ुअ कर रकम सम्वन्तधि खािामा दान्खला नगरी पातलकाको सन्ञ्चि कोर् 
खािामा नै रहेकोले म ुअ कर रकम रु१७१४०५।०० सम्वन्तधि खािामा दान्खला गरेको प्रमाण पेश गनुिपने रु 

 

171405 

16.  स्वास्थय सस्थाको आम्दानी पातलकामा प्राि नभएकोाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(झ) मा 
गाँउपातलकाको काम कििव्य िथा अतधकारको व्यवस्था गररएअनसुार आधारभिु स्वास्थय सरसफाई िथा पोर्ण 
सम्वतधी नीति काननु  मापदण्ड योजनाको िजुिमा िथा कायाितवयन र अस्पिाल र अतय स्वास्थय सस्थाको स्थापना र 
सञ्चालन गनि सक्ने व्यवस्था गररएको छ।पातलकाको वडा नं ६ मा अवन्स्थि प्राथतमक स्वास्थय केतरमा जनशन्क्त 
और्धी लागयिका अतय खचि पातलकावाट गररदै आएिा पतन आ व २०७६।७७ मा उक्त प्राथतमक स्वास्थय केतरमा 
भएको आम्दानी रु ५५७४६७९।०० पातलकामा दान्खला नगरी छुटै्ट सञ्चालक सतमिी गठन गरी खचि गररदै आएको 
पाइयो।यस सम्वतधमा पातलकामा जानाकारी तलदाँ पातलकावाट कुनै पतन सतमिी गठन आदेश जारी नभएको र 
पातलकावाट पटक पटक िाकेिा गदाि पतन पातलकामा आम्दानी दान्खला नगरेको जानाकारी पाइयो।पातलकाले कुनै 
पतन काननुी आधार ष्टवना गठन भएको सतमिीलाई काननु तनमािण माफि ि पातलकाको काननुी दायरामा ल्याउने िथा 
सम्पणुि आम्दानी पातलकाको राजस्व खािामा दान्खला गनुिपने देन्खतछ। 

 

17.  
 

अनदुान ष्टफिािाः संघीय एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कायिष्टवतध बमोन्जम िी तनकायबाट स्थानीय िहमा प्राि हनुे 
समपरुक वाहेकका अनदुान वर्िभरी खचि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्तधि तनकायमा ष्टफिाि गनुिपने व्यवस्था 
रहेको छ।पातलकाले ष्टवतभन्न न्शर्िकको रकममध्ये आर्ाढ मातिसम्ममा खचि नभई बाँकी रहेको रकम रु-

१८२५९०२१।०० सम्वन्तधि तनकायमा ष्टफिाि गरेको देन्खतछ। 

 

18.  कोतभड–१९ िफि ाः  

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

 

 आम्दfनी स्रोि रकम  रु हजारमा खचि न्शर्िक  रकम रु हजारमा 
स्थानीय िहको आफ्नै वजेटवाट  8000 राहि ष्टविरण 3450 
संघीय कोतभड कोर्वाट  क्वारेतटाइन तनमािण िथा व्यवस्थापन 61 
प्रदेश कोतभड कोर्वाट 500 और्धी एवं स्वास्थय उपकरण िथा सामाग्री खररद 716 
अतय स्रोिवाट 700 आइसोलेशन केतर तनमािण 250 

प्रदेश सन्ञ्चि कोर्वाट  जनशन्क्त पररचालन  190 

  स्वास्थय पवुािधार तनमािण 0 

  अतय खचि 1072 

  वाँकी 3461 

जम्मा 9200 जम्मा 9200 
यस सम्वतधमा तनम्नानसुार देन्खएको छ। 

 पातलकाले राहि ष्टविरण गनि खररद गरेका खाद्यान्न सामाग्री िथा और्धी एवम ् स्वास्थय उपकरण  ष्टवना 
प्रतिष्पधाि तसधै खररद गरेको पाइयो। 

 क्वारेतटाइन िथा आइसोलेसन केतरमा खररद गरीएका सम्पणुि सामाग्री हालसम्म पतन पातलकाको कायािलयमा 
आइनपगुेकोले कायािलयमा ल्याई उन्चि व्यवस्थापन गनुिपने देन्खतछ। 

 पातलकाले उपलव्ध गराएको ष्टववरणअनसुार अतय न्शर्िकमा रु१० लाख ७२ हजार खचि भएको खचि भएको 
देन्खतछ।पातलकाले न्शर्िकगि खचिको ष्टववरण अद्यावतधक गरी शे्रष्िा राख्नपुदिछ। 
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18.1.  बील भरपाई वेगरको खचिाः16।2077।2।30 आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली ,२०६४ को तनयम ३६ )३(  मा खचि 
गदाि साविजतनक तनकायले सो खचिलाई प्रमान्णि गने बील भरपाई िथा रीि पगुे नपगुेको जाँच गरी लेखा राख्नपुने 
ब्यवस्था भएकोमा पातलकाको वडा नम्बर ६ मा लकडाउनको समयमा स्वयमसेवक खटीएका 5 जना व्यन्क्तलाइ 
पाररश्रतमक भकु्तानी गदाि टोतल नेिा मनोज रोकालाइ डोर हान्जर समावेश नगरर  एकमसु्ट रु.95040 भकु्तानी 
भएको पाइयो।डोर हान्जर समावेश नगरर भकु्तानी ददएको उक्त रकम स्वयमसेवकहरुले प्राि गरेको नगरेको यष्टकन 
हनु सकेन।यष्टकन गरर डोर हान्जर प्रमाण पेश गनुिपने अतयथा असूल गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

95040 

18.2.  मलु्य अतभवषृ्टर्द् करमा दिाि नभएकोसँग खररदाःसाविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १९ मा रु= २० हजार 
भतदा वढीको खररद गदाि मलु्य अतभवषृ्टर्द् करमा दिाि भएका सँग मार खररद गनुिपने उल्लेख छ । कायािलयले खाजा 
खाना वापि रकम भकु्तानी भतन न्शल्पा होटललाइ 2077।3।25 तमतिमा भौ नं 88 बाट रु 45700। भकु्तानी 
भएको िथा आयरु् एण्ड अरुण स्टोसि बाट2077।2।11 तमतिमा भौ.न 8 बाट रु.68658। प्यानष्टवलका 
आधारमा भकु्तानी भएको देन्खतछ।पातलकाले  तनयममा भएको व्यवस्थाको पालना नगरेकोले अतनयतमि देन्खएको रु 

 

 

 

 

114358 

19.  सामान्जक ष्टवकास मतरालय 

बील भरपाई वेगरको खचिाः1।2077।3।24 आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली ,२०६४ को तनयम ३६ )३(  मा खचि 
गदाि साविजतनक तनकायले सो खचिलाई प्रमान्णि गने बील भरपाई िथा रीि पगुे नपगुेको जाँच गरी लेखा राख्नपुने 
ब्यवस्था भएकोमा जेष्ठ नागररक ददवा सेवा भवन तनमािण कायि गदाि आवश्यक तगट्टी बालवुा ढुङ्गा उपलब्ध गराएको 
भनी  प्रष्टवण तसउथानीलाइ रु.168500 भकु्तानी गररएकोमा के कति पररमाणमा तगट्टी ,वालवुा ढुङ्गा  उपलब्ध 
गराएको हो सोको यष्टकन हनु सकेन ।यष्टकन गरर प्रमाण पेश गनुिपने रु. 

 

 

 

 

168500 

20.  सामान्जक सरुक्षािफि ाः  

21.  
 

भत्ता ष्टविरणाः सामान्जक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायािष्टवधी २०७५ को पररच्छेद ७ मा यस कायािष्टवधीमा अतयर 
जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएिा पतन मतरालयको न्स्वकृिी वेगर हािहािै नगद ष्टविरण पाइने छैन भनी वैक माफि ि 
भत्ता ष्टविरण गने सम्वतधमा ष्टवष्टवध व्यवस्था गरेको छ।पातलकाले यो वर्ि ६ वटा वडा कायािलयमा सामान्जक सरुक्षा 
भत्ता रकम नगदै ष्टविरण गरेको देन्खयो।यसरी नगदै ष्टविरण गदाि तनदेन्शकाको उपरोक्त प्रावधान वमोन्जम 
मतरालयको न्स्वकृिी तलएको छैन।पातलकाले कायिष्टवधीको पालना गरी कायि सञ्चालन गनुिपदिछ। 

 

22.  तनन्स्क्रय खािााः सामान्जक सरुक्षा कायिक्रम संचालन कायिष्टवतध २०७५ अनससूुन्च ७ को बुंदा न ७ मा सामान्जक 
सरुक्षा ष्टवशेर् बचि खािा संचालन गने बैंक िथा ष्टवन्त्तय संस्थाले यस प्रकारका ष्टववरण खािाहरु मध्य तनन्स्क्रय 
खािाको ष्टववरण प्रत्येक श्रावण र माघ मष्टहनातभर केन्तरय पन्िकरण तबभागलाइ ददनपुने साथै अनसुचुी ८ को बुंदा न 
१० मा बैंकले तनन्ष्क्रय  खािाको ष्टववरण प्रत्येक श्रावण र माघ महनातभर सम्बन्तधि स्थानीय िहलाइ ददनपुने 
ब्यवस्था छ।प्रभ ुबैंक तलतमटेड दरबाङ्ग साखाबाट बाट वडा नम्बर 2,3 र 4 मा 2077।12।06 सम्ममा ष्टवतभन्न 
4 जना लाभग्राष्टहहरुको जम्मा रु.121151।00 िथा गररमा ष्टवकास बैंक तलतमटेड दरबाङ्ग साखाबाट वडा नम्बर 
1,5,6 र ७ मा 2077।12।05 सम्ममा ष्टवतभन्न 39 जना लाभग्राष्टहको जम्मा रु.51612।00 गरर जम्मा 
रु.172763।00 रकमको खािा तनन्ष्क्रय रहेको वैकवाट प्रमान्णि ष्टववरण लेखापरीक्षणको क्रममा पातलकामा प्राि 
भएको छ।उन्ल्लन्खि तनन्स्क्रय खािाका लाभग्राहीहरुमध्ये वास्िष्टवक लाभग्राष्टहहरु सम्वतधमा सम्वन्तधि वडाबाट 
एष्टकन गरी नभएको अवस्थामा खािामा तनन्स्क्रय रहेको रकम असूल गरी संघीय संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172763 

23.   एकै नागररकिा नम्बरवाट दोहोरो भकु्तानीाः सामान्जक सरुक्षा कायिक्रम संचालन कायिष्टवतध,२०७५ को दफा १९ मा 
ष्टवभागले स्थानीय िहका सामान्जक सरुक्षा सम्बतधी सूचनालाई व्यवन्स्थि गनि, स्थानीय िह,ष्टवभाग र बैंक\ष्टवन्त्तय 
संस्था बीच प्रणातलगि सम्बतध स्थापना गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता  ष्टविरणलाई प्रभावकारी र पारदशी बनाउन 
केन्तरकृि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कायाितवयनमा ल्याएको छ।उक्त प्रणालीमा लाभग्राहीको ष्टववरण प्रष्टवष्टि गरी 
अद्यावतधक गने न्जम्मेवारी सम्बन्तधि स्थानीय िहको हतुछ।पातलकाले िपन्शलको व्यन्क्तहरूलाई दोहोरो नागररकिा 
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नम्वर उल्लेख गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता भकु्तानी गररएको छ।नागररकिा नम्बर दोहोरो उल्लेख गरी भत्ता ष्टविरण 
गररएकोले वास्िष्टवक लाभग्राही पष्टहचान हनु सकेन।के कारणले नागररकिा नम्बर दोहोररएको हो सो पष्टहचान गरर 
वास्िष्टवक लाभग्राष्टह बाहेकको लाई भत्ता ष्टविरण भएको नभएको एष्टकन गरर दोहोरो भत्ता ष्टविरण भएको खण्डमा 
दोहोरो परेको रकम असूल गनुिपने रु. 

 

 

994800 

 
सि नं िामाजिक िुरक्षाको ककसिम नाम (अंगे्रिीमा) वडा नं. नागररकता नं िम्मा पाउने 
1.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) जसमा बुढा ५ ८९० १२००० 

2.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) जसमा बुढा मगर ५ ८९० १२००० 

3.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) धन बहादरु कामी ३ १८७६ 8000 

4.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) धन बाहादरु कालम ३ १८७६ 8000 

5.  बबधिा भत्ता कौमती - पुन २ ३८८० 8000 

6.  बबधिा भत्ता कौमती - पुन २ ३८८० 8000 

7.  बबधिा भत्ता कौमती - पुन २ ३८८० 8000 

8.  बबधिा भत्ता गुिमायां पुन २ ७८८१ 8000 

9.  बबधिा भत्ता बबरु पुन २ ७८८१ 8000 

10.  विधिा ददि कुमारर सार्कष  ५ ६६८८८ ८००० 

11.  विधिा ददि कुमारी साकी ५ ६६८८८ ८००० 

12.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) ररमा पुन ४ ४९३०३० 12000 

13.  एकि मदहिा भत्ता ददि कुमारर कामी ४ ४९३०३० 12000 

14.  एकि मदहिा भत्ता ददिमाया सुनार ४ ४९३०३१ 8000 

15.  एकि मदहिा भत्ता रणसरा पुन ४ ४९३०३१ 12000 

16.  विधिा अााशा गोतामे ५ ४९०१७१०४४३० २००० 

17.  विधिा आशा गोतामे ५ ४९०१७१०४४३० ८००० 

18.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) टोप बहादरु पुन १ १०३।५८९ 12000 

19.  अतत अशक्त अपाङ्गता भत्ता टोप बहादरु पुन १ १०३।५८९ 10400 

20.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) रततसरा सुनार १ ११।१९६।८५ 8000 

21.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) रततसरा सुनार १ ११।१९६।८५ 8000 

22.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) गोरी बुढा ५ १२६३।३३३ १२००० 

23.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) खरमा कलमतन ५ १४।५०६ १२००० 

24.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) सुरमा कालम ५ १४।५०६ १२००० 

25.  जेष्ठ नागररक एकि मदहिा गगां देवि पुन ५ १४१८०९-१८ ८००० 

26.  विधिा गङ्गा देिी पुन ५ १४१८०९-१८ ८००० 

27.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) छलिसरा पुन ४ १९१।८१६ 12000 

28.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) छलिसरा पुन ४ १९१।८१६ 12000 

29.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) कालिमा बुढा ५ २०५५।१६४ १२००० 

30.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) ददिमा बुढा ५ २०५५।१६४ १२००० 

31.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) िाि बहादरु राना ५ २३।५६४ १२००० 

32.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) िाि बहादरु राना ५ २३।५६४ १२००० 

33.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) लमच्छा पुन ३ ३१९-२१७८ 12000 

34.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) श्रीमती लमक्षा पुन ३ ३१९-२१७८ 12000 

35.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) हकिाषि - पुन ३ ३५९-२०२४ 12000 

36.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) हकष  बहादरु पुन ३ ३५९-२०२४ 12000 

37.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) लभम बहादरु कालम २ ४४७।९४८ 8000 

38.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) लभम िहादरु कालम २ ४४७।९४८ 8000 

39.  बबधिा भत्ता मन देिी रोका २ ४९-०१-७२-००९५८ 8000 

40.  बबधिा भत्ता मनदेवि - रोका २ ४९-०१-७२-००९५८ 8000 

41.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) नरमाया - सुनार १ ४९-०१-७५-०३५४९ 12000 

42.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) नरमाया - सुनार १ ४९-०१-७५-०३५४९ 12000 

43.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) अततमा सुनार १ ४९१०२९।१३ 12000 

44.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) देउकलि सुनार १ ४९१०२९।१३ 12000 
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45.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) डििसरा पुन ४ ४९१०३०।२७ 12000 

46.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) भानु देिी घती मगर पुन ४ ४९१०३०।२७ 12000 

47.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) िम बहादरु फगालम ५ ४९१०३३।१३ १२००० 

48.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) धलमष बुढािोर्क ५ ४९१०३३।१३ १२००० 

49.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) मन्दीरा बुढा ५ ४९१०३३।१३५ १२००० 

50.  जेष्ठ नागररक एकि मदहिा विष्णुमतत बुढा ५ ४९१०३३।१३५ ८००० 

51.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) हररमिा पुन ५ ४९१०३३।१८१ १२००० 

52.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) हररिाि पुन ५ ४९१०३३।१८१ १२००० 

53.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) किमतत पुन ५ ४९१०३३।२०२ १२००० 

54.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) जुदि फगालम ५ ४९१०३३।२०२ १२००० 

55.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) इन्र बहादरु पुजाष ५ ४९१०३३।९५५ १२००० 

56.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) खम्बे गोतामे ५ ४९१०३३।९५५ १२००० 

57.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) दलसमा पुन ५ ४९-१९-७५-०००६३ १२००० 

58.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) िलसमा पुन ५ ४९-१९-७५-०००६३ १२००० 

59.  अतत अशक्त अपाङ्गता भत्ता सुलमत्रा पुन १ ४९३०२९।१८० 6400 

60.  अतत अशक्त अपाङ्गता भत्ता सुलमत्रा पुन १ ४९३०२९।१८० 6400 

61.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) लसताकिा दजी २ ४९३०३१।१२ 12000 

62.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) मंलशरा - हमेि २ ४९३०३१।१२ 8000 

63.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) पािषतत घती २ ४९३०३१।२०७ 12000 

64.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) रुपना पुन २ ४९३०३१।२०७ 12000 

65.  बबधिा भत्ता ददिमतत पुन ३ ४९३०३१।२८८ 8000 

66.  बबधिा भत्ता यसमतत जैलस बबटािु ३ ४९३०३१।२८८ 8000 

67.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) आशमिा - रसाइिी २ ४९३०३१।३५६ 8000 

68.  एकि मदहिा भत्ता आशमिा - रसाइिी २ ४९३०३१।३५६ 8000 

69.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) साउनी रोका २ ४९३०३१।३५७ 12000 

70.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) रबबसरा कामी २ ४९३०३१।३५७ 8000 

71.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) उददमा पुन ५ ४९३०३३।१ १२००० 

72.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) रतनदेवि गुरुङ्ग ् ५ ४९३०३३।१ १२००० 

73.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) चाउरी पुन ५ ४९३०३३।१८० १२००० 

74.  अतत अशक्त अपाङ्गता भत्ता खम बहादरु कामी ५ ४९३०३३।१८० ६४०० 

75.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) धन बहादरु वि क ५ ४९३०३३।२ १२००० 

76.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) सुलमत्रा मल्ि ५ ४९३०३३।२ १२००० 

77.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) टेक बहादरु दर्जष ५ ४९३०३३।२३२ १२००० 

78.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) टेक बहादाुुर दजी ५ ४९३०३३।२३२ १२००० 

79.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) जािदेवि फिाङ्थग ५ ४९३०३३।२४३ १२००० 

80.  विधिा जािदेवि फिाङ्गी ५ ४९३०३३।२४३ ८००० 

81.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) मोतत प्रसाद पुजाष ५ ४९३०३३।४३ १२००० 

82.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) सन्ते फगालम ५ ४९३०३३।४३ १२००० 

83.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) कुिदेवि लसउिानी ५ ४९३०३३।८८ १२००० 

84.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) चन्रमिा कालम ५ ४९३०३३।८८ ८००० 

85.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) बेिमतत कालम ५ ४९३०३३-३ ८००० 

86.  जेष्ठ नागररक एकि मदहिा बेिमती - कामी ५ ४९३०३३-३ ८००० 

87.  एकि मदहिा भत्ता रम्िी पुन मगर ४ ५९।५७ 8000 

88.  बबधिा भत्ता रर्म्ि पुन मगर ४ ५९।५७ 8000 

89.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) लसता फगालम ५ ६१।६४५ १२००० 

90.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) सीता फगालम ५ ६१।६४५ १२००० 

91.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) कुमारर कालम २ ७९४।६६२ 8000 

92.  अतत अशक्त अपाङ्गता भत्ता कुमारर कामी २ ७९४।६६२ 6400 
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93.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) चन्रमतत पुन ५ ८२।१४२ १२००० 

94.  जेष्ठ नागररक भत्ता(७० बर्ष माथि) चन्रमती फगामी ५ ८२।१४२ १२००० 

95.  जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) जािमतत सुनार ४ ८४।५९ 12000 

96.  जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) जािमती सुनार ४ ८४।५९ 8000 

97.  अतत अशक्त अपाङ्गता भत्ता बबर िहादरु पुन ३ ९७०-२२०० 6400 

98.  अतत अशक्त अपाङ्गता भत्ता विर िहादरु पुन ३ ९७०-२२०० 6400 

99.  जम्मा       994800  
24.  ५ बर्ि पगुकेो बालबातलका लाई भत्ता ष्टविरणाः सामान्जक सरुक्षा ऐन, २०७५ को  दफा ९ को उपदफा (१) 

वमोन्जम अति ष्टवपन्न, लोपोतमखु र नेपाल सरकारले िोकेका पाँच बर्ि उमेर परुा नगरेका बालबातलकाले सामान्जक 
सरुक्षा भत्ताको रुपमा नेपाल सरकारले िोकेको बालपोर्ण भत्ता पाउने व्यवस्था भएकोमा पातलकाका देहायका ५ बर्ि 
परुा भएका वालवातलकालाई ऐन ष्टवपररि भत्ता ष्टविरण गरेकोले भत्ता ष्टविरकबाट सो रकम असलु गरी संन्घय सन्ञ्चि 
कोर्मा दान्खला  गनुिपने रु… 

वडा नं बालबातलकाको नाम जतम तमति ५ बर्ि पगु्ने तमति बष्टढ रकम 

4 ददप्सन वोहरा 2071-5-5 2076-5-5 800 
4 सकुमाया ष्टवक 2071-5-13 2071-5-13 800 

जम्मा   1600  

 

 

 

 

1600 

25.  बाकंी रकम दान्खला नभएकोाः सामान्जक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिष्टवतध २०७५ को दफा १६ मा स्थानीय 
िहले सामान्जक सरुक्षा कायिक्रमको रकम वडा कायािलयमाफि ि प्रथम चौमातसकको रकम असोज १ गिेबाट दोस्रो 
हिातभर दोस्रो चौमातसक माघ १ गिेबाट दोस्रो हिातभर र िेस्रो चौमातसक जेठ १ गिेबाट दोस्रो हिातभर ष्टविरण 
गनुिपनेमा पातलकामा दोस्रो ष्टकस्िा वापि दतलि वालपोर्ण भत्ता ष्टविरणका लातग देहायका कमिचारीहरुले पेश्की 
तलएकोमा पेश्की रकम भतदा कम रकमको पेश्की फछौट गरेको देन्खतछ।ष्टविरण गरेपश्चािको बांकी रकम 
रु.4400 ष्टफिाि गरी बैङक दान्खला गनुिपनेमा गरेको पाइएन।ष्टविरकबाट ष्टविरण गरेर बाँकी रहेको उक्त रकम 
असलु गरी संघीय संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु-- 
वडा नम्बर पेश्की तलनेको नाम पेश्की रकम फछौट रकम नपगु रकम 

4 धमिकाति पौडेल 271200 269600 1600 

6 सोम बहादरु केसी 180000 177600 2400 

7 नष्टवन पनु 102800 102400 400  

 

 

 

 

 

 

4400 

 सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरणका लागी िेस्रो चौमातसकमा कोर् िथा लेखा तनयतरक कायािलयबाट तमति 
2077।3।31 मा तनकासा न्स्वकृि भइ रु.23236200 रकम पातलकाको खािामा प्राि भएको पाइयो 
।सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरणका लागी ७ वटा वडा सन्चवलाइ रु.1626400।00,गररमा ष्टवकास बैंकलाइ 
रु.12441800।00 िथा प्रभ ुबैंकलाइ रु.9168000।00 पेश्की ददइएको शे्रस्िा पररक्षणमा देन्खतछ ।वडा 
सन्चवले तलएको पेश्की 2077।4।30,प्रभ ुबैंकले तलएको पेश्की 2077।6।14 िथा गररमा बैंक ले तलएको 
पेश्की 2077।6।15 को तमतिमा मा फछौट भएको ष्टववरण प्राि भएको छ । आ.व 2076।077 को उक्त 
पेश्की रकम आ.व 2077।078 को गोश्वारा भौचर नम्बर 2 बाट रु.23236200 पेश्की फछौट भएको शे्रस्िा 
पररक्षणबाट देन्खतछ । 

 

 समानीकरण चालाुः  

26.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्ययको बजेट अनमुान 
आतिररक आयको पररतधतभर रही औन्चत्यिाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्यवस्था छ।गाउँपातलकाले यो वर्ि 
खाना िथा ष्टवष्टवधमा रु २८ लाख ८७ हजार खचि गरेको छ ।यस्िो खचिमा तमिव्यष्टयिा कायम गनुिपदिछ। 
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27.  आतथिक सहायिााः सरकारको बाष्टर्िक कायिक्रममा परेका बाहेक कुनै पतन सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थालाई आतथिक 

सहायिा र अनदुान नददने, िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिि, आतथिक सहायिा िथा और्धी उपचार खचि 
वापि आतथिक सहायिा प्रदान गने, यस्िो सहायिा पाउने व्यन्क्त िथा संस्थाको अतभलेख राखी एउटै व्यन्क्त वा 
संस्थालाई दोहोरो सहायिा उपलव्ध गराउन नहनुे व्यवस्था साविजतनक खचिमा तमिव्यष्टयिा र प्रभावकारीिा कायम गने 
सम्वतधी नीतिगि मागिदशिन, २०७५ मा उल्लेख छ । साथै उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िहका 
सवै कायािलयहरु, सवै पदातधकारी एंव कमिचारीहरुले पालना गनुिपने उक्त मागिदशिनमा उल्लेख छ।पातलकाको ष्टवपद 
व्यवस्थापन िफि को लेखापरीक्षण छनौटमा परेका केही भौचरको परीक्षण गदाि रु ५६००००।०० आतथिक सहायिा 
ष्टविरण गरेको देन्खयो।आतथिक सहायिा ष्टविरण गनुिपवुि पातलकाले आतथिक सहायिा मापदण्ड एंव कायिष्टवतध ियार 
नगरेको, ठूलो रकम आतथिक सहायिाको रुपमा व्यन्क्त िथा संस्थालाई ष्टविरण गने गरेको, आतथिक सहायिा पाउने 
व्यन्क्त िथा संस्थाको लगि राख्न ेनगरेको जस्िा अवस्था देन्खयो । पातलकाले आतथिक सहायिा एंव अनतु्पादक चाल ु
प्रकृतिका खचिमा कटौिी नगरी पूनँ्जगि खचिको ष्टहस्सा बढाउन सक्ने अवस्था छैन । उत्पादनन्शल क्षेरमा लगानी 
नगरी आतथिक बषृ्टर्द् हातसल गनि नसष्टकने भएकोले यस्िा प्रकृतिका खचिमा कटौिी गनुिका साथै िोष्टकएको मापदण्ड 
तभर रहेर मार क्षतिपूतिि, आतथिक सहायिा र और्धी उपचार खचि लेख्नपुने देन्खतछ । पातलकावाट चाल ुआ= व= मा 
ष्टवतभन्न व्यन्क्त िथा संस्थालाई ष्टविरण गरेको आतथिक सहायिा यस प्रकार छन ् 
भौ.न।तमति आतथिक सहायिा प्रदान गररएको व्यन्क्त िथा सस्थाको नाम सहायिा रकम 

84/2076/09/23 सोम वहादरु घतिि मगर 15000 

101/2076/10/19 नतदराज कामी  15000 
102/2076/10/20 ददलमान वढुा 20000 
106/2076/10/20  ओमप्रकास ष्टवक  20000 
110/2076/10/21 हररमाया तनउरे  100000 
120/2076/11/04 जतनमा रसाईतल 10000 

140/2076/11/16 मन कुमारी गोिामे  20000 
152/2076/11/20 मतनर्ा गरुुङ 20000 

227/2077/02/28 नैना सनुार  20000 

238/2077/03/03 शन्शकला घिान े 20000 

372/2077/03/31 रमेश थापा भरि वहादरु थापा 300000 

 जम्मा 560000 
यसरी ष्टवतभन्न व्यन्क्त िथा संस्थालाई सहायिा प्रदान गदाि तनन्श्चि मापदण्ड एंव कायिष्टवतध बनाई सोका आधारमा मार 
प्रदान गनेिफि  पातलकाले ध्यान ददनपुदिछ। 

 

28.  अनतु्पादक िथा ष्टविरणमखुी खचिाः स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३(६)मा स्वीकृि वजेट खचि गदाि 
तमिव्ययीिा र प्रभावकारीिा कायम गनि आवश्यक व्यवस्था तमलाउनपुने उल्लेख छ।पातलकाले साविजतनक श्रोिको 
उपयोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचि गनुिपनेमा समानीकरण चालिुफि को नमनुा छनौटको आधारमा 
केही भौचरहरुको परीक्षण गदाि देहाय बमोन्जमका अनतु्पादक प्रयोजनमा रु.१५ लाख ८१ हजार खचि गरेको 
देन्खतछ।पातलकाले यस्िा ष्टकतसमका खचिमा तनयतरण गनुिपदिछ। 

गो भौ न र तमति कायिक्रम िथा भकु्तानी पाउने संस्थाको नाम रकम 

97/2076/10/15 तय ुदरवाङ मष्टहला वचि िथा ऋण सहकारी सस्था तल तिज तगि प्रतियोतगिा खचि 400000 

233/2077/02/29 म्याग्देली ष्टवद्याथी पररवार कायिक्रम खचि 25000 

381/2077/03/31 संयकु्त दतलि संघर्ि सतमिी 1156602 

 जम्मा 1581602 
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29.  पाररश्रतमक कराः आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८ मा रोजगरावाट भएको आयको गणनामा प्राकृतिक व्यन्क्तलाई एक 
आतथिक वर्िमा पाररश्रतमक लगायि अतय सषु्टवधा भकु्तानी गदाि आयको गणना गरी दफा ८७ अनसुार रोजगारदािावाट 
कर कट्टी गनुिपने व्यवस्था रहेको छ।कायािलयका तनम्नानसुारका कमिचारीहरुको वाष्टर्िक पाररश्रतमक भकु्तानीमा कम 
कर कट्टी गरेको देन्खएकोले नपगु कर असलु गरी राजस्व दान्खला गनुिपने रु=--- 

पद नाम थर वाष्टर्िक आय कट्टी रकम करयोग्य आय  तिनुिपने कर तिरेको कर नपगु कर 

सोम वहादरु के सी 615378 109256 506122 10112 5061 5051 

 

 

 

 

5051 

30.  सट्टा न्शक्षकको िलव भत्तााः अतिर सरकारी ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय िहलाई सशिि 
अनदुान उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था छ।पातलकाले रघगंुगा गाउँपातलकाको महेतर मा ष्टव का स्थायी दरवतदीका न्शक्षक 
िेज प्रसाद लातमछानेलाई कायिपातलकावाट तनणिय गरी मातलका गाउँपातलकामा कामकाज गने गरी खटाई तनजको 
सट्टामा महेतर मा ष्टव मा सट्टा न्शक्षक तनयनु्क्त गरी पातलकावाट मातसक रु३५९९०।०० का दरले चाडपवि खचि 
समेि रु ४६७८७० खचि लेखेको छ।यसरी फरक पातलकावाट िलव सषु्टवधा तलने, िोष्टकएवमोन्जमको योग्यिा र 
छनौट प्रष्टक्रयावाट तनयकु्त छुटै्ट तनकायको दरवतदीमा कायिरि व्यन्क्तलाई पातलकामा कामकाज गनि खटाई तनजको 
सट्टा फरक व्यन्क्तलाई तनयनु्क्त गरी िलव भत्ता वापि खचि लेन्खएको रकम तनयमसम्मि नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

467870 

31.  खचिको ष्टवल भपािई नभएकोाः २९।२०७७।०७।२६आतथिक कायिष्टवधी तनयमावली २०६४ को तनयम ३६(३) 
अनसुार साविजतनक तनकायले लेखा राखदा खचिलाई प्रमान्णि गने ष्टवल भरापाई सष्टहि लेखा राख्नपुने व्यवस्था भएकोमा 
पातलकाका प्रमखु प्रशासष्टकय अतधकृि सयुिलाल ष्टवश्वकमाि सरुवा भई रोल्पा थवाङदेन्ख गाउँपातलकाको केतरसम्मको 
पाररवारीक भ्रमण खचि वापि रु७४०००।०० खचि लेखेकोमा यािायाि खचिवापि रु ४८०००।०० खचि भकु्तानी 
भएकोले यािायाि खचिको ष्टवल भरपाई पेश गनुिपने अतयथा सरकारी भाडादर अनसुार लाग्ने यािायाि खचि कटाई 
वाँकी रकम असूल गनुिपने रु 

 

 

 

 

48000 

32.  अतय कायािलयको खचिाः स्थानीय िहले खचि गदाि तमिव्ययी िवरले खचि गनुिपदिछ पातलकाले भौ नं ४८, ६४, २५५ 
वाट इलाका प्रहरी कायािलय दरवाङ्गको ष्टपक अप न्जप ममिि गाडीभाडा र सामाग्री खररद वापिको ष्टवल समावेश गरी 
रु ९८०५०।०० खचि लेखेको छ।गाँउपातलकाको आफ्नो सम्वन्तधि कायिलय वाहेकका अतय कायािलयको कायिक्रम 
खचि िथा ममिि सम्भार गनि सोही कायािलयवाट वजेट व्यवस्था हनुे र सोही कायािलयवाट तनयमानसुार खचि गने 
भएकोले पातलकामा यस्िो प्रकृिीको खचिले थप व्ययभार वढ्दै जाने देन्खतछ।यस्िो प्रकृिीको खचिमा तनयतरण 
गनुिपदिछ। 

 

33.  परामशिदािाको प्राष्टवतधक मलु्याकंन नगरी प्रस्िाव न्स्वकृिी र भकु्तानीाः १४८।२०७६।११।२० साविजतनक खररद 
तनयमावलीको तनयम ७२(१) अनसुार साविजतनक तनकायले ष्टवस लाख रुपैयाभतदा कम रकमको परामशि सेवा खररद 
गनुि पदाि ऐनको दफा ६क वमोन्जमको मौजदुा सचुीमा रहेका परामशिदािावाट तलन्खि रुपमा प्राष्टवतधक र आतथिक 
प्रस्िाव माग गरी खररद गनि सक्ने िथा तनयम ७२(२) मा प्राष्टवतधक र आतथिक प्रस्िाव छुट्टा छुटै्ट खाममा माग गरी 
प्रस्िाव मलु्यांकन ष्टवतधअनसुार मलु्यांकन गरी छनौट गनुिपने व्यवस्था भएकोमा पातलकाले पातलकामा आवश्यक ऐन 
कायिष्टवधी  तनमािण गनि आतथिक प्रस्िावको आधारमा मार मलु्यांकन गरी द ग्रटे ष्टहमालयन ररसचि एण्ड कतसल्टेतट प्रा 
तल लाई रु १२४३०००।०० भकु्तानी गरेको छ।साथै लेखापरीक्षणको क्रममा परामशिदािावाट पेश गरेको प्रतिवेदन 
माग गदाि परामशिदािावाट प्रमान्णि प्रतितलपी नभई कम्प्यटुर प्रति मार रहेको कायािलयको भनाई रहेको र सो को 
न्जतसी दान्खला पतन नगरेको देन्खतछ।यसरी प्राष्टवतधक मलु्यांकन वेगर परामशििािा छनौट गरी परामशिदािाको 
प्रमान्णि प्रतिवेदनको न्जतसी दान्खला समेि नगरी खचि लेखेको रकम अतनयतमि देन्खएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1243000 

34.  न्स्वकृि प्रस्िावना वेगर कायिक्रम खचि भकु्तानीाः ८९।२०७६।०९।२५ कायािलयले कुनै पतन कायिक्रम खचिको 
भकु्तानी ददँदा उक्त कायिक्रमको न्स्वकृि प्रस्िावना िथा कायिक्रम सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा भकु्तानी गनुिपनेमा 
पातलकामा सञ्चालन भएको योग न्शक्षा उपाध्यक्षसंग कायिक्रम गरी खड्क वहादरु छतत्याललाई रु २०००००।०० 
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भकु्तानी भएकोमा उक्त कायिक्रमको न्स्वकृि प्रस्िावना िथा कायिक्रम सम्पन्न सम्वतधी प्रतिवेदन लेखापरीक्षणको 
क्रममा पेश नभएकोले अतनयतमि देन्खएको रु 

 

200000 

35.  गाडी भाडामा वढी भकु्तानीाः 104/2076/12/04पातलकाका ष्टवतभन्न कमिचारी िथा पदातधकारीले पथृ वहादरु जगु्जालीको 
६९२१ नम्वरको गाडी दैतनक रु६५००।०० का दरले ५ ददन प्रयोग भएको भनी रु३२५००।०० भकु्तानी 
गरेकोमा ४ ददन मार गाडी प्रयोग भएको देन्खएकोले एक ददनको वढी भकु्तानी भएको रकम रु ६५०० मा दश 
प्रतिशि करकट्टी गरी वाँकी रहन आउने रकम रु५८५० असूल गरी सन्ञ्चि कोर् दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 5850 

36.  ढुवानी खचि वढी भकु्तानीाः करार सम्झौिाको पालना गनुि करारीय पक्षको दाष्टयत्व हनुे गदिछ।पातलकाले वाल न्शक्षा 
शैन्क्षक सामाग्री खररद िथा पातलकासम्म ढुवानी गनि तमति २०७६।११।१२ गिे पाण्डे एजकेुशनल गडु्स सप्लायिस 
प्रा तल संग सम्झौिा गरी भौ नं १२९।२०७६।११।१३ वाट सम्झौिाअनसुारको रकम रु३९९९६३ भकु्तानी 
गरेकोमा भौ नं १२८।२०७६।११।१२ वाट गाडी भाडा भनी पनु रु२००००।०० भकु्तानी ददइएको 
पाईयो।यसरी खररद िथा पातलकासम्म ढुवानी गने एकमिु सम्झौिा भएकोमा ढुवानी वापि छुटै्ट भकु्तानी ददएको 
रकम सम्वन्तधिवाट असूल गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

20000 

37.  ष्टवद्यालय अनदुानाः अतिर सरकारी ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय िहलाई सशिि अनदुान 
उपलब्ध गराउन ेव्यवस्था छ।पातलकाले भौ नं १३३।२०७६।११।१३ वाट ष्टवद्यालयमा शैन्क्षक गणुस्िर सधुार 
अनदुान भनी पातलकातभर सञ्चालनमा रहेको १७ ष्टवद्यालयलाई रु ४० लाख िथा भौ नं २३६।२०७७।०३।०१ 
वाट ष्टकसानी मा ष्टव का २१ जना ष्टवद्याथीलाई छारवृिी भनी रु५५००००।०० गरी जम्मा रु४५५००००।०० 
तनकासा ददइएको देन्खतछ।ष्टवद्यालय क्षेर ष्टवकास कायिक्रम कायितवयन पनु्स्िका २०७६।७७ अनसुार ष्टवद्यालयका 
लातग छारविृी िथा अतय आवश्यक रकम शसिि अनदुानवाट प्राि हनुे िथा पातलकाले ष्टवल भरपाई वेगर अनदुान 
ददने काननुी व्यवस्था समेि नभएकोले यस्िो अनदुान ददने प्रवतृिमा तनयतरण गनुिपदिछ।  

 

38.  एउटै माइतयटु प्रयोग गरी वैठक भत्ता भकु्तानीाः पातलकाले वैठक भत्ता भकु्तानी गदाि एउटा वैठकको एक पटक मार 
भत्ता उपलव्ध गराउनपुनेमा देहायका कमिचारी िथा पदातधकारीलाई ष्टवतभन्न तमतिको एकमषु्ठ वैठक भत्ता भकु्तानी गदाि 
एउटै तमतिको माइतयटु राखी दोहोरो वैठक भत्ता भकु्तानी गरेको देन्खतछ। यसरी एकै तमतिको माइतयटु प्रयोग गरी 
एक पटकको वैठक भत्ता भतदा वढी भकु्तानी भएको वैठक भत्ता रकम सम्वन्तधिवाट असूल गनुिपने रु 

गो भौ नं तमति वैठकको तमिी  सहभागी पदातधकारी 
िथा कमिचारी 

दोहोरीएको माइतयटु 
संखया 

भकु्तानी रकम  करकट्टी पतछको 
भकु्तानी 

212/2077/02/18 

292/2077/03/31 

2076/05/01 
2076/05/31 

2076/04/15 

2076/04/14 

खरमाया ष्टवटाल ु 5 5000 4250 
दोरण शेरचन 5 5000 4250 
तभम पनु 4 4000 3400 
सोम व के तस 1 1000 850 
कमला कुमारी शमाि 5 5000 4250 
खतसला गरुुङ 4 4000 3400 
साष्टवरी गवुिजा पनु 2 2000 1700 
तललाधर गैरे 3 3000 2550 

   जम्मा 29000 24650  

 

 

 

24650 

39.  ढोकाको अंश नघटाई भकु्तानीाः २१४।२०७७।०२।१९  साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ 
मा खररद संझौिा अनसुार साविजतनक तनकायले बील वा तबजकको भकु्तानी गदाि शिि बमोन्जम प्राष्टवतधक नाँप जाँच 
गरी भकु्तानी ददनपुने व्यवस्था भएकोमा पातलकाले कोट मन्तदर व्यवस्थापन उपभोक्ता सतमिीलाई मन्तदर व्यवस्थापन 
वापि रु ८०००००।०० भकु्तानी गरेकोमा तसमेतट मसलाको गाह्रो लगाउन े काम १:४ मा प्रतिघनतमटर 
रु८५८२।०० का दरले १७.८२ घ तम को भकु्तानी गरेकोमा ढोकाको अंश १.४५८ घ तम नघटाई भकु्तानी 
गरेकोले वढी भकु्तानी भएको रकम सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमिीवाट असलु गरी सन्ञ्चि कोर् दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

12513 
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40.  ररिपवुिकको कर ष्टवजकाः ३५७।२०७७।०३।३० मूल्य अतभवषृ्टर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोन्जम मूल्य 
अतभवषृ्टर्द् करमा दिाि भएका फमिसँग िोकीएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुिपने व्यवस्था भएकोमा पातलकाले 
दरवाङ वजार ढल तनमािणको लागी ष्टवस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन ियार गरेको भनी ग्रपु फर तसतभल एण्ड आष्टकि टेक्चर 
सतभिस प्रा तल लाई रु४९००००।०० भकु्तानी गरेकोमा  उक्त रकमको फोटोकपी ष्टवल संलग्न गरी भकु्तानी 
गरेकोले सक्कल ष्टवल पेश गनुिपने अतयथा सक्कल ष्टवजक वेगर भकु्तानी भएको म ुअ कर रकम असलु गनुिपने रु 

 

 

 

 

56371 

 ष्टवत्तीय समानीकरण पूजँीगिाः  

41.  कर ष्टवजकाः मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर ऐन,२०५२ को दफा १४ अनसुार कुनै वस्ि ु वा सेवा आपतुिि गदाि िोष्टकएको 
ढाँचामा तसलतसलेवार नम्वर राखी कर ष्टवजक जारी गनुिपने व्यवस्था रहेको छ ।उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवल 
भपािइमा देहायका फमिहरुको मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर ष्टवजक पेश भएकोमा कर ष्टवजक नम्वर हािले लेखेको ,ष्टवजकमा 
ष्टवजक नम्वर नै उल्लेख नभएको ष्टवल समावेस भएको देन्खएकोले आतिररक राजस्व कायािलयवाट मलु्य अतभवृर्द् कर 
समायोजन भएको प्रमाण पेश हनुपुने अतयथा भकु्तानी भएको मलु्य अतभवृर्द् कर रकम असलु गनुिपने रु. …. 

गो भौ नं तमिी फमिको नाम म.ुअ.कर 
रकम 

ष्टवजक तमति म.ुअ. कर 
नम्वर 

ष्टवजक 
नम्वर 

कैष्टफयि 

5.076/9/22 ए.न्ज कतसट्रक्सन प्रा.तल. 55282 - 606538881 02 ष्टवजक नम्वर हािले लेखेको 
45/076/11/20 ए.न्ज कतसट्रक्सन प्रा.तल. 203843 - 606538881 005 ष्टवजक नम्वर हािले लेखेको 
50/076/11/22 ए.न्ज कतसट्रक्सन प्रा.तल. 68356 - 606538881 007 ष्टवजक नम्वर हािले लेखेको 
86/077/2/8 ए.न्ज कतसट्रक्सन प्रा.तल. 104228 - 606538881 08 ष्टवजक नम्वर हािले लेखेको 
66/077/1/22 दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 416825 - 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
109/077/2/27 दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 79644 - 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
119/077/2/27 दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 76665 076/11/28 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
121/077/2/27 दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 86487 076/12/13 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
147/077/3/11 दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 49434 077/3/9 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
161/077/3/24 दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 61708 077/3/11 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
163/077/3/15 दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 160889 077/3/8 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
175/077/3/17 दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 61741 077/3/14 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
179/077/3/18 दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 30840 077/3/12 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
181/077/3/18 दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 17260 077/3/12 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
221/077/3/25 दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 176063 077/3/14 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
241/ दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 34170 077/3/11 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
244/076/3/26 दलेुख कतसट्रक्सन प्रा.तल. 80385 077/3/15 609700376 - ष्टवजक नम्वर उल्लेख नभएको 
 जम्मा 1763820     

 

 

 

 

 

 

 

1763820 

42.  रेट नगेोन्शयसन वेगर भेररयसनाः साविजतनक खररद अनगुमन कायािलयले जारी गरेको नमनुा वोलपर सम्वतधी 
कागजािमा कुनै आइटममा २५ प्रतिशि भतदा वढी भेररएसन गनुिपरेमा रेट नेगोन्शयसन गनुिपने व्यवस्था छ । 
कायािलयले तनम्न खररद सम्झौिामा आइटम भतदा २५ प्रतिसि भतदा वढी भेररएसन भएपतन भेररएशन आदेश जारी 
गरेको पाईएन ।  

 

 

योजनाको नाम कामको ष्टववरण  ईकाइ 

सम्झौिा अनसुार कायिसम्पन्न  सम्झौिा 
भतदा घटी 
वढी पररमाण 

रकम 

पररमाण दर पररमाण  दर 

फूलवारी महतभर हुँदै 
च्यरुीवाट वडा 
कायािलय सम्म सडक  

नरम माटो खन्ने 
कायष 

घन लमटर 22512 84.75 2920 84.75 19592 (1660422

) 

किा माटो खन्ने काम घन लमटर १११२ 
621.50 २३३५ 

621.50 1223 760094 

ददच्याम दखु ुजोडने नरम माटो खन्ने घन लमटर 16830 84.75 6573 84.75 10257 (869280) 
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सडक काम 

किा माटो खन्ने 
काम 

घन लमटर 11730 90.40 18013 90.40 6283 (567983) 

नरम चट्टान घन लमटर 127.5 293.80 1450 293.80 1322.5 388550 

महातभर सडक तनमािण 
ओखरवोट 

नरम माटो खन्ने काम घन लमटर 0 0 3769 84.75 3769. 319456 

कडा माटो खन्ने काम घन लमटर 16515 90.40 4457 90.40 12058 (1090043

) 

नरम  घन लमटर 0 0 191 293.80 293.80 56198 

मध्यम चट्टान खन्ने काम घन लमटर 0 0 1179 621.50 1179 732813 

औल वेली देखी वडा 
कायािलय मोटर वाटो 

कडा माटो खन्ने काम  15997 90.40 29410 90.40 13413 1212535 

नरम चट्टान काटने काम  997 293.80 2061 293.80 1124 330231 

मध्यम चट्टान काटने 
काम 

 1005 621.50 700 621.50 305 (189557) 

कडा चट्टान काटने काम  864 1531.5

0 

148 1531.15 716 (1096303

)  
43.  कृष्टर्मा अनदुानाः सरकारी अनदुान रकम ष्टविरण ,सहयोग सही एवम समनु्चि िररकाले गरी खचिको साविजतनक करण 

एवम अनमुोदन हनु ुपदिछ र सो को प्रभावकारी मापन गने संयतर ष्टवकास गरी उत्पादन एवम उत्पादकत्व वषृ्टर्द् आय 
नआएको सम्वतधमा प्रतिवेदन वनाउन ुपदिछ ।साथै अनदुानमा ष्टवउ ष्टविरण गदाि जग्गाको स्वातमत्व हेरी मार ष्टविरण 
गनुि पदिछ । यस वर्ि संचातलि कायिक्रमहरु देहाय वमोन्जम रहेका छन ्। 

गो. भा. न. / लमतत ष्टववरण  अनदुान खचि रकम 

27/076/10/28 ष्टकष्टव ष्टवरुवा ष्टविरण 450000 

33/076/11/5 ष्टकष्टव ष्टवरुवा र प्लाष्टिक टनेलल 206000 

95/077/2/15 कुखरुाको चल्ला ष्टविरण 109200 

105/077/2/20 

तसमी ,भटमास, गोल्भेडा टनेल खेिी 300000 

ष्टटमरु खेिी ष्टवस्िार 100000 

तसतम, भट्ट खेिी 200000 

118/077/3/28 अलैंची खेिीको लातग ष्टवउ ष्टविरण 110000 

247/077/3/26 प्लाष्टिक टनेल र गोल्भेडा खेिी 248000 

156/077/3/24 थ्रसेार मेतसन खररद 329000 

189/077/3/21 ष्टवतभन्न जािका ष्टवउ ष्टविरण 100000 

190/077/3/21 प्लाष्टिक टनेल ष्टविरण 100000 

192/077/3/22 घाँस काटने मेतसन खररद 50000 

305/077/3/24 एभोकाडो ष्टवरुवा खररद िथा ष्टविरण चाल ुिफि  1747500 

310/077/3/26 सनु कागिी खररद िथा ष्टविरण चाल ुिफि  200000 

194/077/3/12 ष्टटम्मरु खेिी र सतुिला खेिी 350000 

195/077/3/22 कागिी ष्टवरुवा खररद िथा ष्टविरण 400000 

196/077/3/22 सतुिलाको ष्टवरुवा खररद िथा ष्टविरण 166500 

197/077/3/22 वोईलर चल्ला खररद िथा ष्टविरण 223000 

198/077/3/23  थ्रसेर मेतसन खररद 249546 

198/077/3/23 एभाकाडो खेतिको लातग नसिरी हाउस तनमािण 743500 
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265/077/3/31 सिवुाको ष्टवउ खररद िथा ष्टविरण 899365 

210/077/3/24 ष्टकष्टव खेिी ष्टवस्िारका लातग संरचना तनमािण 635000 

 जम्मा 7916611 

यस सम्वतधमा देन्खएको व्यहोरा तनम्न छन।् 
43.1.  अनदुानको सही सदपुयोग भए नभएको सम्वतधमा अनगुमन प्रभावकारी छैन भने अनदुान पश्चािको उपलव्धी मापन 

गरेको छैन । अनदुानवाट प्राि लाभको ष्टवष्लेर्ण गरी आगामी ददनमा अनदुानको कायिक्रम संचालन गनुिपने देन्खतछ 
।अनदुान रकम ष्टवतभन्न िररकावाट साना साना कायिक्रम वनाई ष्टविरण गदाि अपेन्क्षि प्रतिफल प्राि नहनुे र यसले 
उत्पादकत्वमा समेि ष्टवष्टर्द् नगने हुँदा ठुला अनदुानका कायिक्रम संचालन गरी कृष्टर् पेशालाई आकष्टर्िि गनुिपने देन्खतछ 
। साथै अनगुमन प्रभावकारी वनाई दोहोरो ( संघ,प्रदेश,स्थानीय िह ) परे नपरेको एष्टकन गरी तलन्खि प्रतिवेदन ियार 
गनुिपने देन्खतछ ।  

 

43.2.  कृर्ी िथा पशपुालन क्षेरमा आत्मतनभिर वनाउन सरकारले कृष्टर् वीमा िथा पश ुवीमामा अनदुानका कायिक्रम संचालन 
गदै आएको छ । पातलकाले कृष्टर् क्षेर िथा पश ु क्षेरमा ष्टवतभन्न अनदुान ददएकोमा अतनवायि वीमा गरेमा मार 
अनदुान ददने नीति िय गनुिपनेमा वीमा गराउने िफि  पातलकाले ध्यान नददई अनदुानका कायिक्रम मार संचालन गरेको 
देन्खयो । एक सरकारले ल्याएका नीतिलाई अको सरकारले सहयोग गने गरी कायिक्रम संचालन गनुि पदिछ ।  

 

43.3.  अनदुानमा ठूलो रकम खचि भएकोमा जग्गाको स्वातमत्व एष्टकन गरेको छैन जसले गदाि अनदुानको वास्िष्टवक क्षेरमा 
खचि भई अनदुानको सही सदपुयोग भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

 

43.4.   माथी उल्लेन्खि ष्टवउ, वेनाि, मेतसन खररद िथा ष्टविरणमा कृर्कको लागि सहभातगिा नभई १०० प्रतिसि नै 
पातलकावाट अनदुान खचि लेखेको देन्खएकोले कृष्टर् िथा अनदुान ष्टविरणमा कृर्कको लागि सहभातगिा गराई कृष्टर् 
प्रति अपनत्व सजृना गरी उत्पादन िथा उत्पादकत्व वषृ्टर्द् गनुिपने देन्खतछ । 

 

44.  कम कर कट्टी गरेकोाः ५५।०७६।१२।०४ आयकर ऐन,२०५८ अनसुार भाडाम १० प्रतिशि कर कट्टी गनुिपने 
व्यवस्था छ । ठाडाखोला तनयतरण िथा फोहरपानी व्यवस्थापनको कायिवापि ढूवानी भाडा वापि रु. ८००००।०० 
खचि लेखेकोमा रु.१६००।०० मार कर कट्टा गरेको देन्खएकोले नपगु कर रु.६४००।०० असलु गरी कर 
दान्खला गरेको प्रमाण पेश गनुिपने रु……. 
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45.  ष्टवल भपािइ भतदा वढी खचिाः३।०७६।९।२१ स्वीकृि वाष्टर्िक कायिक्रम अनसुार पातलकाको वडा नम्वर ६ दरवाङमा 
आल ु खेति ष्टवस्िारका लातग ५० प्रतिशि अनदुानमा कायिपातलकावाट रु. 2 लाख खचि लेखेकोमा आलकुो ष्टवउ 
६४१६ के.जी. रु.३८४९६०।०० मा खररद गरेकोमा ष्टविरण गरेको भपािइ पेश भएकोले ष्टविरण भएको नदेन्खएको 
२०० के.जी.को रु.६०।०० का दरले हनुे रु.12000।०० मा ५० प्रतिशि अनदुान कट्टा गरी अशलु गनुिपने 
रु……. 
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46.  मातलका गाउँपालका खेल मैदान तनमािणाः मातलका गाँउपातलका वडा नम्वार ६ छेरछेरमा मातलका गाँउपातलका खेल 
मैदान तनमािण कायिको लातग कन्तटतजेतसी  रु.६००००।०० वाहेको पातलकावाट रु. 1440000।०० र प्रदेश 
अनदुानवाट  रु १५०००००।०० र उपभोक्ता सतमतिको योगादान रु २९७२२४।०० समेि रु 
३२३७२२४।०० को लागि अनमुान स्वीकृि भई २०७६।३।२५ मा सम्पन्न गने गरी २०७६।१।३० मा 
सम्झौिा गरेको  देन्खयो । उक्त कायिको रु १६७८२२०।०० को कायिसम्पन्न प्रतिवेदन र नापी  ष्टकिाव अनसुार 
रु १६७८२२०।८६ को कायि भएको आधारमा गोश्वारा भौचर नम्वर २६४।०७७।३।३० मा रु 
१४०७७१६।०० खचि लेखेकोमा फाईल परीक्षणवाट देन्खएका व्यहोरा तनम्नानसुार रहेका छन।् 

 

46.1.  साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम ९७ को ३ उपतनयम २ वमोन्जमको प्रस्िाव वा तनवेदन प्राि भएपतछ 
सम्वन्तधि साविजतनक तनकाय र त्यस्िो उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायले आवश्यक्ता अनसुार छलफल वािाि 
वा तनमािण स्थलको भ्रमण गरी त्यस्िो काम वा सेवाका सम्वतधमा खररद सम्झौिा गनुिपने उल्लेख छ । उक्त खेल 
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मैदान तनमािण कायिको लातग लागि अनमुान न्स्वकृिी गरी ०७६।३।२५ मा सम्पन्न गने गरी २०७६।१।३० मा 
सम्झौिा गरेकोमा सम्झौिामा कायािलयको िफि वाट कायािलय प्रमखुको दस्िखि भएको देन्खएन।यसरी प्रमान्णि 
सम्झौिा वेगर भकु्तनी ददएको रकम रु.१४०७७१६।०० तनयम सम्मि नदेन्खएको रु…… 

 

 

1407716 

46.2.  साविजतनक खररद तनयमावलीको तनयम ९७ (१०) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायले पाएको काम आफैले 
सम्पन्न गनुिपने र कुनै तनमािण व्यावसायी वा सव कतट्राक्टरवाट गराउन नहनुे उल्लेख छ । यस खेल मैदान 
तनमािणको कायिको लातग उपभोक्ता सतमतिसँग सँग सम्झौिा भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले आफैले कायि नगरी कोटेसन 
माग गरी एस.ष्टव अधकारी कतसट्क्सन प्रा. तल. सँग कायि गराएको देन्खएकोले तनयमसम्मि देन्खएन 

 

46.3.  तनयमावलीको तनयम ९७ को उपतनयम १३(क) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायले प्राि गरेको कुनै काममा 
तनमािण व्यावसायीलाई सँलग्न गराएको पाईएमा साविजतनक तनकायले उक्त उपभोक्त सतमति वा लाभग्राही समदुाय सँग 
भएको सम्झौिा रर्द् गरी त्यस्िो उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायलाई भष्टवष्यमा त्यस्िो ष्टकतसमको कुनै काम 
गनि नददने अतभलेख राखी सो काम गने तनमािण व्यावसायीलाई कालो सचुीमा राख्न साविजतनक अनगुमन कायािलयमा 
तसफाररस गनुिपनेमा उपभोक्ता तसतमतिले आफैले गनुिपने काम तनमािण व्यावसायीवाट गराएकोमा सो अनसुार साविजतनक 
अनगुमन कायािलयमा तसफाररस गरेको छैन । 

 

46.4.  आतथिक कायिष्टवधी तनयमावली,२०६४ को तनयम ७ अनसुार चाल ुवर्िको वजेटले नखाम्ने गरी वढी खचि हनुे गरी 
दाष्टयत्व सजृना गनुि हुँदैन ।िर ष्टवशेर् कारण एवम पररन्स्थतिवस उपतनयम ८ मा उल्लेन्खि खचि न्शर्िकहरुमा चाल ु
वर्िको वजेटले नखामेको खचि व्यहोनुि पने भएमा ष्टवल भपािई वमोन्जमको रकम आगामी वर्िमा ददनपुने कारण खोली 
महालेखा परीक्षकको कायािलयले िोकेको ढाँचामा भकु्तानी ददन वाँकीको कच्चावारीमा चढाई श्रावण १५ गिे तभर 
कायािलय प्रमखुवाट वाट प्रमान्णि गराई राख्नपुने व्यवस्था छ ।पातलकाले गि वर्िनै सम्पन्न भएको ष्टवतभन्न कारणवस 
भकु्तानी हनु नसकेकोले कायिसम्पन्न भएको भतन तनणिय गरी यस आतथिक वर्िमा भकु्तानी ददएकोमा भकु्तानी ददन 
वाँकीको कच्चावरी प्रमान्णि वेगर भकु्तानी ददएको तनयम सम्मि देन्खएन । 

 

47.  ष्टवल भतदा वढीको मलु्याङकन भई भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम९७ को उपतनयम ६ मा 
उपभोक्ता सतमतिवाट भएको ष्टवल भपािई अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ।पातलकाले 
भकु्तानी गरेका देहायवमोन्जमका आयोजनामा ष्टवल रकमभतदा वढी मलु्यांकन गरी भकु्तानी गरेकोले वढी भकु्तानी 
भएको सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमिीवाट असूल गनुिपने देन्खतछ। 

 

47.1.  १२।०७६।९।२३ साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम९७ को उपतनयम ६ मा उपभोक्ता सतमतिवाट 
भएको ष्टवल भपािई अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ ।ष्टकसानी मा.ष्टव.कृष्टर् न्शक्षालय 
भवन पवुािधार ष्टवकास योजना ष्टवधालय तनमािण उपभोक्ता सतमति कायिसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा 
रु.1475043.00 खचि लेखेकोमा नापी ष्टकिाव िथा कायिसम्पन्न प्रतिवेदनमा झ्यालमा तग्रल हाल्ने कायिको लातग 
८६४ के.जी. फलाम जतय सामाग्रीको रु. १५०।२९ का दरले मलु्याङकन भई रु.१२९८५०।५६ भकु्तानी 
भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको  ष्टवलभपािइ अनसुार ६६८ के.जी.को मार ष्टवल पेश भएकोले घष्टट ष्टवल पेश 
भएको १९६ के.जी.को मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर समेि रु.१५०।२९ का दरले वढी मलु्याङकन भई भकु्तानी भएको ले 
असलु गनुिपने रु…….. 
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47.2.  १४।०७६।९।१४ साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम९७ को उपतनयम ६ मा उपभोक्ता सतमतिवाट 
भएको ष्टवल भपािई अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ।भगविी आधारभिु ष्टवधालय ममिि 
मातलक ६ के रु.२६७३३४।०० को कायिसम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको आधारमा रु.२५००००।०० खचि 
लेखेकोमा opc तसमेतट ७२ वोराको मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर समेि रु.१०३९।६० का दरले मलु्याड्डकन भई भकु्तानी 
भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवलमा ६२ वोरा मार तसमेतट खररद गरेको देन्खएकोले वढी मलु्याङकन 
भएको १० वोराको रु.१०३९।६० का दरले हनुे रु.१०३९६।०० उपभोक्ता सतमको अंश ९.७१ प्रतिशिले हनुे 
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रु. १००९।०० कट्टा गरी असलु गनुिपने रु….. 
47.3.  ४५।०७६।११।२०  खारा ष्टवम सडक स्िरोन्निी कायि को लातग रु.३० लाख खचि लेखेकोमा pcc 1;4 को 

कायिको लातग साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम९७ को उपतनयम ६ मा उपभोक्ता सतमतिवाट भएको 
ष्टवल भपािई अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ । ८७.८८ घ.मी. को लातग प्रति घ.मी. 
रु.116 के.जी.का दरले २०३ वोरा तसमेतटको प्रति वोरा मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर समेि रु.१०३९।६० का दरले 
मलु्याङकन भई रु. २११८३८।०० भकु्तानी भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवल भपािई अनसुार १७३ 
वोरा तसमेतट मार खररद गरेको देन्खएकोले खररद भएको नदेन्खएको ३० वोरा तसमेतटको मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर समेि 
रु.१०३९।६० का दरले रु.३११८८।०० वढी मलु्याड्डकन भई भकु्तानी भएकोले वनसहभातगिको अंश 
रु.2847।०० कट्टा गरर असलु गनुिपने रु…….. 
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47.4.  ४९।२०७६।११।२२ ष्टवम डाँडा गाँउ ढल तनकास उपभोक्ता सतमतिलाई रु.६१९६०९।६४ को कायिसम्पन्न 
प्रतिवेदनको आधारमा रु.५६७००८।०० खचि लेखेकोमा १२ mm को रड ४३१ के.जी.को दर ष्टवष्लेर्ण अनसुार 
प्रति के.जी.रु.१२७।०० ले मलु्याङकन हनुपुनेमा रु.१४२।७९ ले मलु्याङकन भइ भकु्तानी भएकोले वढी 
मलु्याङकन भई भकु्तानी   भएको असलु गनुिपने रु.. 
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47.5.  ५०।२०७६।११।२२ ष्टवम िल्लो गाँउ डाँडा गाउँ तसमवोट सडक तनमािण उपभोक्ता तसतमतिलाई 
रु.७५५५०३।०० को कायिसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा रु.७०००००।०० खचि लेखेकोमा १२ एम एम रड 
२५५ के.जी. को प्रति के. जी. रु. १४२।७९ को दरले मलु्याङकन भई रु.३६४११।०० भकु्तानी भएकोमा 
उपभोक्ताले पेश गरेको ष्टवलभपािइ अनसुार १५९ के.जी. को मार ष्टवल पेश भएकोले दर ष्टवष्लेर्ण अनसुार प्रति 
के.जी.रु.१२७।०० का दरले रु.२०१९३।०० भकु्तानी हनुपुनेमा वढी भकु्तानी भएको असलु गनुिपने रु…….. 
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47.6.  ५९।०७७।१।२२ इल्प ु पोखरी खानेपानी तनमािण उपभोक्ता सतमतिलाई खानेपानी तनमािण कायिको कायिसम्पन्न 
प्रतिवेदन अनसुार रु ४८५०००।०० खचि लेखेकोमा रडको कायि ६५४ के.जी. को  प्रति के.जी. रु.142।७९ का 
दरले रु.93520.00 मलु्याङकन भई भकु्तानीभएकोमा दर ष्टवष्लेर्ण अनसुार प्रति के. जी. रु.१२७।०० दरले 
रु.८३०५८।०० भकु्तानी हनुपुनेमा वढी मलु्याङकन भई भकु्तानी भएको असलु गनुिपने रु..... 
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47.7.  ६८।०७७।१।२६ साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम९७ को उपतनयम ६ मा उपभोक्ता सतमतिवाट 
भएको ष्टवल भपािई अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ । खातलवोट ढल तनकास उपभोक्ता 
सतमतिलाई कायिसम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा रु.४०००००।०० खचि लेखेकोमा pcc 1:2:4 र stone masonary 

work 1:4 को कायिमा ९५ वोरा तसमेतटको प्रति वोरा रु.१०३९।६० का दरले रु.98762.00 मलु्याङकन भई 
भकु्तानी भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेस गरेको ष्टवलभपािई अनसुार ५० वोरा तसमेतटको खररद ष्टवल पेस भएकोले 
खररद गरेको भतदा वढी ४५ वोरा तसमेतटको प्रति वोरा १०३९।६९ का दरले मलु्याङकन भई भकु्तानी भएको 
रु.४६७९८।०० मा जनसहभातगिाको अंश रु.९५५०।०० कट्टा गरी असलु हनुपुने रु…. 
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47.8.  १०७।०७७।२।२१ साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम९७ को उपतनयम ६ मा उपभोक्ता सतमतिवाट 
भएको ष्टवल भपािई अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ । थापागाँउ ररटुङखोला िटवतधन 
कायिवापि रु.३२३३२८।०० को मलु्याङकन भई रु.३०००००।०० खचि लेखेको छ । उक्त कायिमा 3*1*1 को 
जातल ५७ घ.मी. को मलु्याङकन भए वापि प्रति घ.मी. रु.4335।०० का दरले रु.247114।०० मलु्याङकन 
भएकोमा ढुङगा प्रति घ.मी. १.१० ले ६२.७० घ.मी प्रयोग भई प्रति घ.मी. रु. १३५०।०० का दरले 
रु.८४६४५।०० मलु्याड्डकन भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवलभपािइ अनसुार ३५.20 घ.मी. रहेकोले 
वढी मलु्याङकन भएको २७.५० घ.मी. को रु.१३५०।०० का दरले भकु्तानी भएको रु. ३७१२५।०० मा 
जनसहभातगिको अंश १० प्रतिशिले हनुे रु.३७१३।०० कट्टा गरी असलु गनुिपपने रु.  
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47.9.  १८३।०७७।३।१९ साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम९७ को उपतनयम ६ मा उपभोक्ता सतमतिवाट  
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भएको ष्टवल भपािई अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ ।गौ वोम वस्ि मा.ष्टव घेरावार 
तनमािणको कायिको लातग रु.१०२३६५९।०० को कायिसम्पन्न िथा प्राष्टवतधक मलु्याङकनको आधारमा 
रु.९५००००।०० खचि लेखेकोमा घेरावार कायिको लातग pcc 1:4 /र pcc1:2:4 कायिको लातग ४०.३५ घ.मी को 
लातग प्रति वोरा तसमेतटको १०३९।६० का दरले १७० वोरा तसमेतटको रु.१७६७३२।०० मलु्याङकन भएकोमा 
उपभोक्ता सतमतिले संलग्न गरेको ष्टवलभपािई अनसुार प्रति वोरा तसमेतटको म.ुअ.कर समेि रु ९८८।७५ का दरले 
११८ वोरा तसमेतटको रु.११६६७२।०० खररद गरेको ष्टवल भएकोले ५२ वोराको वढी मलु्याङकन भइ भकु्तानी 
भएको रु.५४०५९।०० मा जनसहभातगिाको अंश रु.५०८१।०० कट्टा गरी असलु गनुिपने रु…….. 
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47.10.  १८४।०७७।३।१९ घरथोक सामदुाष्टयक भवन तनमािणको लातग रु.१०१६३७३।०० कायिसम्पन्न प्रतिवेदनको 
आधारमा रु.९२१५००।०० खचि लेखेकोमा न्स्टल वकि को काम १२५१ के.जी. को दर ष्टवष्लेर्ण अनसुार प्रति 
के.जी. रु.१२६।५७ ले मलु्याङकन भई भकु्तानी हनुपुनेमा रु.१४२।७९ का दरले मलु्याङकन भई भकु्तानी 
भएकोले वढी मलु्याङकन भई भकु्तानी भएको रु.१८७६६।०० मा जनसहभातगिाको अंश रु.१७१५।०० कट्टा गरी 
असलु गनुिपने रु.  
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47.11.  १८६।०७७।३।१९ साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम९७ को उपतनयम ६ मा उपभोक्ता सतमतिवाट 
भएको ष्टवल भपािई अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ ।लामखोररया खानेपानी नमािण 
योजना तसतमतिलाई उक्त कायिको रु.१६१४५०।०० को कायिसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा रु.१५००००।०० खचि 
लेखेकोमा २० एम एमको एचतडपी पाईप ८० तमटरको १६ के.जी.को  प्रति के.जी. रु. ३१०।७५ का दरले 
४९१०।०० मलु्याङकन भई भकु्तानी हनुपुनेमा ८०० तमटरको १६० के.जी. को रु.३१०।७५ का दरले 
रु.४९७२०।०० मलु्याङकन भई भकु्तानी भएकोले १४४ के.जी.को वढी मलु्याङकन भई भकु्तानी भएको 
रु.४४७४८।०० मा जनसहभातगिाको अंश रु.४४७७।०० कट्टा गरी असलु हनुपुने रु….. 
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47.12.  २२१।०७७।३।२५ साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम९७ को उपतनयम ६ मा उपभोक्ता सतमतिवाट 
भएको ष्टवल भपािई अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ । थापाचौर देष्टवस्थान सडक 
स्िरोन्निी उपभोक्ता सतमतिलाई सडक स्िरोन्नतिको कायि वापि रु.३७८४२५४।०० खचि लेखेकोमा कायिसम्पन्न 
प्रतिवेदन अनसुार 2*1*1 र 3*1*1  जाली ९१ गोटामा १८२ घ.मी  मलु्याङकन भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेश 
गरेको ष्टवलभपािई अनसुार ११० घ.मी ढुङगा मार ढुवानी गरेको देन्खएकोले ढूवानी भएको ढुङगाको पररमाण भतदा 
७२ घ.मी. ढुङगा वढी प्रयोग भएको देखाई मलु्याङकन भएकोले न्जल्ला दर रेट अनसुार प्रति घ.मी. रु.१३५०।०० 
का वढी मलु्याड्डकन भएको रु.९७२००।०० मा जनसहभातगिाको अंश रु.९२००।०० वाहेकको असलु गनुिपने 
रु……. 
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47.13.  २२४।०७७।३।२५ साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम९७ को उपतनयम ६ मा उपभोक्ता सतमतिवाट 
भएको ष्टवल भपािई अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ । मातलका आधारभिु ष्टवधालय 
घेरावार तनमािण कायिको रु.४८९४५१।०० को कायिसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा आधारभिु ष्टवधालय घेरावार 
तनमािण उपभोक्ता सतमतिलाई रु.४६१३८८।०० खचि लेखेकोमा नापी ष्टकिाव िथा कायिसम्पन्न प्रतिवेदनमा ८४ वोरा 
तसमेतटको म.ुअ.कर समेि प्रति वोरा रु.१०३९।६० का दरले रु.८७३२६।४० मलु्याड्डकन भई भकु्तानी भएकोमा 
उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवलभपािइमा १० वोरा तसमेतटको मार ष्टवल पेश भएकोले ७४ वोरा तसमेतटको प्रति 
वोरा रु.१०३९।६० का दरले वढी मलु्याङकन भएको रु.७७०००।०० मा जनसहभातगिाको अंश रु.7700।०० 
वाहेको असलु गनुिपने रु. 
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47.14.  २४५।०७७।३।२६ साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम९७ को उपतनयम ६ मा उपभोक्ता सतमतिवाट 
भएको ष्टवल भपािई अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ ।जगु्जा देन्ख धौलातगरी जोडने 
मोटरवाटो तनमािण उपभोक्ता सतमतिलाई  उक्त कायिको रु.१६०९९०९।०० को आधारमा रु.१३४८९१६।०० 
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खचि लेखेकोमा कायिसम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार 2*1*1 र 3*1*1  जाली ९१ गोटामा १८२ घ.मी  मलु्याङकन 
भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवलभपािई अनसुार ११० घ.मी ढुङगा मार ढुवानी गरेको देन्खएकोले ढूवानी 
भएको ढुङगाको पररमाण भतदा ७२ घ.मी. ढुङगा वढी प्रयोग भएको देखाई मलु्याङकन भएकोले न्जल्ला दर रेट 
अनसुार प्रति घ.मी. रु.१३५०।०० का वढी मलु्याड्डकन भएको रु.९७२००।०० मा जनसहभातगिाको अंश 
रु.९२००।०० वाहेकको असलु गनुिपने रु……. 
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47.15.  २५१।०७७।३।२८ साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम९७ को उपतनयम ६ मा उपभोक्ता सतमतिवाट 
भएको ष्टवल भपािई अनमुोदन गराई साविजतनक तनकायमा पेस गनुिपने व्यवस्था छ । खोप्टी गाँउ संरक्षणा उपभोक्ता 
सतमतिलाई रु.३४३९७२।०० को कायिसमपन्न प्रतिवेदनको आधारमा रु.३२००००।०० खचि लेखेकोमा 
कायिसम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार 2*1*1 को ग्याष्टवन जाली को कायि ७४ घ.मी.को प्रति घ.मी. रु.४३३५।३४ का दरले 
रु.३२०८१५।०० मलु्याङकन भई भकु्तानी भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवलभपािइ अनसुार ६० घ. मी. 
मार रहेकोले १४ घ.मी.को प्रति घ.मी. रु.४३३५।३४ का दरले वढी मलु्याङकन भई भकु्तानी भएको 
रु.६०६९४।०० मा जनसहभातगिाको अंश रु.६०६९।०० वाहेकको असलु गनुिपने रु...... 
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48.  खन्नपेनेु कायिमा वढी भकु्तानीाः २३९।०७७।३।२६ सागवारे डल्ला खानेपानी उपभोक्ता सतमतिलाई रु. 
९३४६९।०० को कायिसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा रु.८००००।०० खचि लेखेकोमा २० एम एम १० के.जी. को 
३०० र.मी. प्रयोग भएकोमा खन्नेपने कायि ६०० र.मी.१५० घ.मी. प्रति घ.मी.रु.४३७।७४ का दरले मलु्याड्डकन 
भई रु.६५६६२।०० भकु्तानी भएकोले ७५ घ.मी. को वढी मलु्याङकन भई भई भकु्तानी भएको रु.३२८३१।०० 
मा जनसहभातगिाको अंश रु.५५७१।०० वाहेको असलु गनुिपने रु........ 
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 संघीय सरकार हस्िातिररि कायिक्रमाः   

49.  प्रोतभजनल समको रकम भकु्तानीाः २३।०७७।३।२६ तनमािण व्यावशायी सँग भएको खररद सम्झौिामा प्रोतभजनल 
सममा व्यवस्था भएको रकमवाट भकु्तानी गदाि वास्िष्टवक लागि मार भकु्तानी गने व्यवस्था छ ।सो अनसुार 
प्रोतभजनल सममा राखेको आइटमको रकम खचि गनुि परेमा तनमािण व्यावसायीले सो आईटमको काममा भएको खचिको 
ष्टवल भपािई समेि संलग्न गरी भकु्तानी दाष्टव गनुि पदिछ ।कायािलयले प्रोतभजनल सममा व्यवस्था गरेको ष्टवमा वापिको 
रु.२००००।०० तनमािण व्यावसायी ढोरपाटन कतसट्रक्सन प्रा.तल. लाई भकु्तानी गरेकोमा ष्टवल पेश नभएकोले अशलु 
गनुिपने रु. ……………… 
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50.  कन्तटतजेतसी रकम भकु्तानीाः १७।०७७।३।२२ मातलका आवातसय ष्टवधालय २ कोठे भवन तनमािण वापि तनमािण 
उपभोक्ता सतमतिलाई रु.१९१२३७२।०० को कायिसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा रु.१६०००००।०० भकु्तानी 
गरेकोमा कन्तटतजेतसी रु.48000।०० समेि भकु्तानी भएकोले कन्तटतजेतसी वापि भकु्तानी भएको रकम असलु गरी 
संघीय संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु........ 

 

 

 

48000 

 न्शक्षा िफि ाः  

51.  राष्ट्रपति रतनङन्शल्ड प्रतियोतगिााः साविजतनक तनकायले खचि गदाि न्स्वकृि वजेटको पररतधतभर रष्टह तमिव्ययी िररकाले 
खचि गनुिपनेमा पातलकाले राष्ट्रपति रतनङन्शल्ड प्रतियोतगिा सञ्चालन गनि शशिि अनदुान वजेटमाफि ि रु १ लाख न्स्वकृि 
भई तनकासा प्राि भएकोमा पातलकाले प्रतियोतगिा सञ्चालन गनि रकम नपगु भएको भनी समानीकरण चालकुो भौचर नं 
३१६, २८१ र २१० वाट रु११२८३४७।०० र शशिि अनदुानको भौ नं ८२ वाट रु १०००००।०० गरी 
जम्मा रु१२२८३४७।०० खचि लेखेको छ।यसरी न्स्वकृि वजेटभतदा वढी खचि गरी खचि लेखेको रकम अतनयतमि 
देन्खएको रु 

 

 

 

 

1128347 

52.  मौजदुा सचुीमा दिाि नभएको फमि संग खररदाः ८६।२०७७।०३।२४साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम 
८५(४) मा साविजतनक तनकायले रु. १ लाख रुपैंया  भतदा वढी रकमको सोझै खररद गदाि मौजदुा सचुीमा रहेका 
कम्िीमा िीनवटा आपतुििकिािवाट तलन्खि रुपमा दरभाउपर वा प्रस्िाव माग गरी खररद गनुि पने व्यवस्था रहेकोमा 
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मौजदुा सचुीमा दिाि नभएको फमि धौलागीरी अफ्सेट प्रसे वाट कोतभड १९ वाट भएको शैक्षीक क्षिी तयतुनकरण िथा 
तसकाई प्रविर्द्न कायिक्रम अतिगिि पसु्िक छपाई गरी भकु्तानी गरेकोले अतनयतमि देन्खएको रु…… 

 

296229 

53.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीय िह अतिगिि रहेका सामदुाष्टयक ष्टवद्यालयहरुमा दरबतदी अनसुार न्शक्षकको 
पदपूतिि भई तनयतमि पठनपाठनको व्यवस्था हनुपुदिछ।यस स्थानीय िह अतिगिि ष्टवतभन्न िहका ३८ सामदुाष्टयक 
ष्टवद्यालयहरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था एवं ष्टवद्याथीको संखया तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ। 

 

 क्र.स ष्टवद्यालयको नाम 

लशक्षक दरबन्दी पदपतुत ष पदपतुत ष 
मध्ये करार 

ष्टवद्यातथि संखया 

1.  तनस्कोट मा ष्टव 8 8 4 179 

2.  तसद्द आ ष्टव 6 6 1 197 

3.  न्शशकुल्याण आ ष्टव 2 2 2 59 

4.  सरस्विी आ ष्टव 2 2 2 9 

5.  जनजागरण आ ष्टव 0 0 0 36 

6.  राष्टष्ट्रय मा ष्टव 14 13 6 413 

7.  राष्टष्ट्रय जनकल्याण आ ष्टव 2 2 2 41 

8.  देउराली आ ष्टव 5 5 3 176 

9.  जनजागिृी आ ष्टव 3 3 1 74 

10.  ध्रवुज्योिी आ ष्टव 1 1 1 25 

11.  ज्ञानष्टवकास आ ष्टव 0 0 0 48 

12.  अमरज्योिी मा ष्टव 6 6 2 212 

13.  ष्टवद्याज्योिी आ ष्टव 2 2 2 9 

14.  गोरक्षा आ ष्टव 4 4 1 136 

15.  जनज्योिी आ ष्टव 2 2 2 32 

16.  सरस्विी आ ष्टव 0 0 0 23 

17.  ओखरवोट मा ष्टव 10 10 8 184 

18.  परुर्ोत्तम आ ष्टव 3 3 2 46 

19.  तसद्दाथि मा ष्टव 6 6 3 170 

20.  खवाङ्ग आ ष्टव 3 3 1 35 

21.  न्शव आ ष्टव 3 3 0 33 

22.  महतभर आ ष्टव 3 3 0 52 

23.  तभम मा ष्टव 12 12 5 195 

24.  गौवम वस्ि मा ष्टव 8 8 4 255 

25.  लक्ष्भी आ ष्टव 3 3 2 29 

26.  मातलका आ ष्टव 3 3 0 30 

27.  सरस्विी आ ष्टव  4 4 1 23 

28.  प्रतिनमाि आ ष्टव 3 3 3 52 

29.  जनष्टप्रय मा ष्टव 17 17 5 673 

30.  मातलका आ ष्टव 6 6 3 58 

31.  भगविी आ ष्टव 7 7 3 68 

32.  सिी आ ष्टव 2 2 1 46 

33.  तसद्द आ ष्टव 1 1 0 6 

34.  ष्टकसानी मा ष्टव 14 14 3 त्थयाकं नआएको 
35.  जनकल्याण आ ष्टव 2 2 2 10 

36.  न्शव आ ष्टव 3 3 2 43 
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37.  मातलका आ ष्टव 3 3 1 69 

38.  ष्टहमाली आ ष्टव 0 0 0 12 

 जम्मा 173 172 78 3758 

यस सम्वतधमा देहायअनसुार उल्लेख गररएको छ। 

 पातलकाले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनसुार जनजागरण आ ष्टव मा ३६, ज्ञानष्टवकास आ ष्टव मा २३ र ष्टहमाली आ ष्टव 
मा १२ जना ष्टवद्याथी अध्ययनरि रहेकोमा न्शक्षक दरवतदी िथा पदपिुी शतुय देन्खतछ।पातलकाले ष्टवद्याथी संखयाका 
आधारमा दरवतदी िथा पदपिुी गनेिफि  ध्यान ददनपुने देन्खतछ। 

 पातलकाको कुल दरवतदीमा ४५ प्रतिशि दरवतदी करारवाट भएको देन्खतछ।पातलकाले दरवतदीमा स्थायी न्शक्षक 
तनयनु्क्तको लागी ध्यान ददनपुने देन्खतछ। 

 न्शक्षा ष्टवकास तनदेशानलय  

54.  लागि अनमुान र प्राष्टवतधक मूल्याकंन वेगर भकु्तानीाः ६।२०७७।०३।२५ साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को 
तनयम १२३ मा खररद संझौिा अनसुार साविजतनक तनकायले बील वा तबजकको भकु्तानी गदाि शिि बमोन्जम प्राष्टवतधक 
नाँप जाँच गरी भकु्तानी ददनपुने व्यवस्था भएकोमा पातलकाले ष्टकसानी माध्यतमक ष्टवद्यालयलाई वगैचा तनमािण कायि गनि 
भनी वजेट ष्टवतनयोन्जि भई पातलका र ष्टवद्यालयष्टवच २०७७।०३।११ मा सम्झौिा गरी कायि गने उल्लेख भएिा 
पनी उक्त कायिको लागि अनमुान िथा प्राष्टवतधक नापजाँच ष्टवना तसमेतट खररदको ष्टवल र वडाको तसफाररसको 
आधारमा मार भकु्तानी गरेको देन्खतछ।यस सम्वतधमा पातलकामा जानाकारी तलदाँ पातलकाका प्राष्टवतधक कमिचारीलाई 
समेि सो सम्वतधमा जानाकारी नभएको र उक्त ष्टवद्यालयमा अर्ाढ मष्टहनामा उक्त स्थानका वाढी ष्टपतडि जनिालाई 
रान्खएको जानकारी पाइयो।यसरी तनमािण कायिको लागि अनमुान िथा प्राष्टवतधक मलु्यांकन वेगर भकु्तानी भएको र 
खररद तसमेतटको प्रयोगको अवस्था समेि नखलुाई भकु्तानी गररएको रकम सम्वन्तधि ष्टवद्यालयवाट असूल गनुिपने रु 
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55.  स्थानीय पवुािधार ष्टवकास कायिक्रम िफि ाः पातलकामा आ व २०७६।७७ मा  स्थानीय पवुािधार ष्टवकास साझेदारी 
कायिक्रम अतििगि ४ आयोजना छनौट भई रु ९८ लाख ७५ हजार वजेट ष्टवतनयोजन भएकोमा रु ९३ लाख ७८ 
हजार तनकासा भएको देन्खतछ।यस सम्वतधमा तनम्नानसुार देन्खएको छ। 

 

56.  कायि सम्पादन जमानिाः सावजितनक खररद तनयमावली २०६४ को तनयम ११० मा स्वीकृि बोलपरको बोलपरदािाले 
कायिसम्पादन जमानि पेश गदाि तनमािण कायिको रटुी सच्याउने दाष्टयत्वको अवतध भतदा कम्िीमा १ मष्टहना बढी 
अवतधको हनुपुने व्यवस्था छ।पातलकाले स्थातनय पवुािधार ष्टवकास कायिक्रम अतिगििको ठेक्का नं 
MRM/MDG/NCB/2076/77-05 को आतँधभारा औल वेली रुम सडक तनमािण कायिको तनमािण सम्पन्न अवधी 
२०७७।०३।२६ रहेकोमा बैक जमानि अवतध २०७८।०२।१० सम्म मार रहेकोले तनयमावलीको 
व्यवस्थाअनसुार तमति २०७८।०४।२६ सम्म कायािलयले कायिसम्पादन जमानिको अवधी थप गनेिफि  कारवाही 
अन्घ बढाउनपुदिछ । 

 

57.  प्रोतभजनल समको रकम भकु्तानीाः २।०७७।२।२१ तनमािण व्यावशायी सँग भएको खररद सम्झौिाम प्रोतभजनल 
सममा व्यवस्था भएको रकमवाट भकु्तानी गदाि वास्िष्टवक लागि मार भकु्तानी गने व्यवस्था छ ।सो अनसुार 
प्रोतभजनल सममा राखेको आइटमको रकम खचि गनुि परेमा तनमािण व्यावसायीले सो आईटमको काममा भएको खचिको 
ष्टवल भपािई समेि संलग्न गरी भकु्तानी दाष्टव गनुि पदिछ ।कायािलयले प्रोतभजनल सममा व्यस्था गरेको ष्टवमा वापिको 
रु.१५०००।०० आतँधभरा औल वेली रुम सडक तनमािण ठेक्काको भकु्तानी गरेकोमा ष्टवल पेश नभएकोले अशलु 
गनुिपने रु 
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 स्वास्थय िफि   

58.  और्तधको लोगो परीक्षणाः पातलकाले खररद गरेका और्तधहरुमा नेपाल सरकारको तनशलु्क स्वास्थ कायिक्रमका लातग 
भन्ने लोगो लगाउन ुपने ब्यवस्था छ।पातलकाबाट खररद गररएको और्तधहरुको भण्डारमा लोगो परीक्षण गदाि ३ 
वटामा INSTITUTIONAL SUPPLY     लेखेको पाइयो। जनु न्स्वकृि लोगोभतदा फरक देन्खतछ । 
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तसˑन और्तधको नाम म्याद नाघ ेननाघेको  तनसलु्क ष्टविरणको लोगो भए नभएको 
 

1.  Ciprofloxacin250mg Jul/2021 INS SUPPLY 
2.  Azithromycin100mg Apr/2022 नभएको 
3.  Antitus Syrup50ml Jan/2022 नभएको 
4.  Paracetamol60ml Jan.2022 नभएको 
5.  Aluminium Hydroxide Nov/2021 INS SUPPLY  

59.  66।2077।3।1,पातलकाले खररद सम्बतधी तसलबतदी दरभाउपर आवहान गरी  रातनमहल मेडीको सप्लायसिबाट 
रु.850000 को  और्तध खररद गरेको छ ।पातलकाले 2076।12।9 मा रातनमहल मेडीको सप्लायसिसंग 
और्तध आपतुिि सम्झौिा गरेको पाइयो।सम्झौिाको बुंदा नम्बर ८ मा कायािलयले खररद आदेश उपलब्ध गराएको 
10 ददनतभर आपतुििकिािले सामान उपलब्ध गराउन ु पने  भन्ने व्यवस्था रहेकोमा कायािलयले और्तधहरुको  माग 
फारम ,खररद आदेश िथा दान्खला ष्टकिावमा तमति उल्लेख नगरर अतभलेख राख्नाले सो समयावतधको पालना  भयो ष्टक 
भएन यष्टकन हनु सकेन ।पातलकाले  न्जतसी व्यवस्थापनलाइ चसु्ि दूरुस्ि बनाउन ष्टवशेर् ध्यान ददनपुने देन्खतछ। 

 

60.  झोलङु्गपेलु क्षरेगि ष्टवकास कायिक्रमाः मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६(ग) मा सरकारी तनकाय वा 
नेपाल सरकारको पणुि वा आंन्शक स्वातमत्व भएको संघ सस्थाले ठेक्का वा करार अतिगिि आपतुिि हनुे वस्ि ुवा सेवा 
वा वस्ि ु िथा सेवा आपतुिि वापिको रकम सम्वन्तधि तनमािण व्यवसायी वा आपतुििकिािलाई भकु्तानी गदाि तनजलाई 
भकु्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको नामवाट सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कायािलयमा 
जम्मा गरी वाँकी रहने कर वापिको रकम मार भकु्तानी ददनपुने व्यवस्था भएकोमा पातलकाले ष्टवतभन्न ५ स्थानमा 
झोलङु्गे पलु तनमािण गनि प्राष्टवतधक साहायिाको लागी तमलन म्याग्दीलाई सम्झौिानसुारको ६५ प्रतिशि रकम 
रु७२८४९८ भकु्तानी गरेकोमा मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर रु८३८१० को ५० प्रतिशि रु ४१९०५।०० कट्टी नगरी 
भकु्तानी गरेकोले म ुअ कर समायोजनको प्रमाणपर पेश गनुिपने अतयथा असूल गनुिपने रु 
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61.  और्धी खररदाःसाविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५ को उपतनयम १(क) मा तबस लाख रुपैयाँसम्मको 
और्तधजतय मालसामान उत्पादकले राष्टष्ट्रय स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्यमा सोझै 
खररद गनि सष्टकने व्यवस्था भए छ।िर स्थानीय िहले उक्त प्रष्टक्रया वेगर  ष्टवतभन्न सप्लायसिवाट रु २१ लाख ७१  
हजारको और्तध सोझै खररद गरेको छ।यस सम्बतधी देन्खएको व्यहोराहरु न्न्नानसुार छनाः 

 

 खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्टष्ट्रय परपतरकामा प्रकाशन 
समेि भएको नदेन्खएको 

 

 आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटिफाइड हनुपुने और्तधको उत्पादन तमति, ब्याच नं र म्याद समाि तमति उल्लेख 
गरी सम्बन्तधि ष्टवर्य ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमाण 
समावेश नभएको 

 

 आपूतिि भएका और्धी एंवम सन्जिकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार भए/नभएको नखलुाएको 
कारण और्तधको गणुस्िर र म्याद सम्बतधमा यष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

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

 

 और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  

 िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको गणुस्िर 
अनसुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तधको ष्टववरण खलु्ने गरी 
अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वर्िको अतत्यमा बांकी रहेको और्तधहरु न्जम्मेवारी न्जतसी अतभलेख व्यवन्स्थि गनेिफि  
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ध्यान ददनपुदिछ। 
62.  प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रमाःस्थानीय िहमा सनु्चकृि वेरोजगार व्यन्क्तलाई तयनुिम रोजगारी प्रत्याभिु गराउन एवम ्

सामदुाष्टयक पवुािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनयापनमा सधुार ल्याउन प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम 
सञ्चालन भएको छ।गाँउपातलकामा यस वर्ि प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम अतिगिि ष्टवद्यालय भवन ममिि, खानेपानी 
योजना तनमािण, पैदल मागि तनमािण,कुलो तनमािण र सडक िथा वाटो ममिि कायिमा रु १५ लाख खचि भएको 
देन्खतछ।प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम सञ्चलन तनदेन्शका २०७५ को दफा २ (ट) मा वेरोजगार व्यन्क्तलाई स्थानीय 
िहको रोजगार सेवा केतरमा सनु्चकृि गरी पररचय पर ष्टविरण गनुिपने व्यवस्था गरेको छ।कायिष्टवतधको दफा 
१३(१) मा रोजगार सेवा केतरमा सनु्चकृि वेरोजगार व्यन्क्तहरु मध्येवाट तनदेन्शकाको दफा २१ को उपदफा (३) 
वमोन्जमको प्रथातमकिा क्रममा आधारमा काममा खटाउन ु पने व्यवस्था रहेको छ।गाउँपातलकाले वेरोजगार 
व्यन्क्तहरुको सनु्च ियार गरर पररचयपर ष्टविरण गरेर प्रथातमकिाको आधारमा मार कामका लागी पाररश्रतमक 
कायिक्रममा सहभागी गराउन ुपनेमा सो गरेको पाइएन।वडाको तसफाररसका आधारमा मार कामदारहरु छनौट गरी 
कायिक्रम सञ्चालन गरेको देन्खँदा वास्िष्टवक वेरोजगार व्यन्क्तहरुले नै रोजगारी  प्राि गरे भन्ने आधार 
रहेन।कfयिक्रममा सहभागी कामदारको ज्याला वैष्टकङ प्रणालीवाट भकु्तानी गने अवस्था हदुा हदैु सो नगरी डोर 
हान्जरीमा नै भपािई गरी पातलकावाट एकमिु रुपमा एक जना व्यन्क्तको नाममा रकम तनकासा भएकोले ष्टविररण 
गररएको रकम ष्टवश्वसतनय छ भन्न सष्टकएन ।आयोजना सञ्चालन पवुि स्थातनय िहले प्राष्टवतधक कमिचारी खटाई 
प्राष्टवतधक प्रतिवेदन ियार गनुिपने र सोको तनयतमि प्राष्टवतधक सपुररवेक्षण र अनगुमन गनुिपनेमा कतिपय आयोजनामा 
प्राष्टवतधक प्रतिवेदन संलग्न भएको छैन।काननुमा भएको व्यवस्थाको पालना गदै सनु्चकृि वेरोजगारहरुले रोजगारी 
पाउने अवस्थाको सजृना गरेर रोजगार व्यवस्थापन सचुना प्रणालीलाई अद्यावतधक गदै कामका लागी पाररश्रतमक 
कायिक्रमलाई ष्टवश्वसतनय िथा प्रभावकारी वनाउनपुदिछ । 

 

63.  आतिरीक लेखापरीक्षणाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(३) मा आतिररक लेखापरीक्षणले 
औलं्याएका व्यवहोराहरु अन्तिम लेखापरीक्षण हनुभुतदा अगावै सम्परीक्षण गराउनपुने व्यवस्था छ।आतिररक 
लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्यहोराहरु अन्तिम लेखापरीक्षण हुंदासम्म फछौट नभएका व्यहोराहरु तनम्नानसुार रहेका 
छन। 

तस.न भौ.न र तमति व्यवहोरा रकम 

अतनयतमि िफि  
1.  12 सरकारी गाडी प्रयोग गदाि लगबकु नभएको 17000 

2.  153 सरकारी गाडी प्रयोग गदाि लगबकु नभएको 19000 

3.  168 सरकारी गाडी प्रयोग गदाि लगबकु नभएको 4725 

4.  373 सरकारी गाडी प्रयोग गदाि लगबकु नभएको 540 

5.  53।2076।8।15 भ्याट ष्टवल ष्टवना भकु्तानी 72100 

6.  203 भ्रमण बील स्वीकृि गराउनपुने 8200 

7.  184 ममिि आदेश बनाउनपुने 66896 

8.  284 ममिि आदेश बनाउनपुने 17831 

9.  289 ममिि आदेश बनाउनपुने 25799 

10.  300 आदेश न्चट कुपन संलग्न गनुिपने 23230 

11.  362 यथेस्ट प्रमाण पेश गनुिपने 22987 

12.  2 कायािलय प्रमखुको दस्िखि र वडाको सीफारीस नभएको 90000 

  जम्मा 368308 

प्रमाण िफि  
13.  128 प्रन्शक्षकको प्रमाणपर संलग्न गनुिपने 27120 

14.  134 सामाग्रीको दान्खला प्रमाण पेश गनुिपने 21865 

 

 

1190446 
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15.  281 सामाग्रीको दान्खला प्रमाण पेश गनुिपने 55540 

16.  202 सरकारी गाडी प्रयोग गदाि लगबकु नभएको 24192 

17.  279 सरकारी गाडी प्रयोग गदाि लगबकु नभएको 3000 

18.  138 टोड्के तमडीयालाइ ष्टवलबेगर भकु्तानी 5000 

19.  216 म्याग्दीकातल सञ्चार सहकारी ष्टवल भरपाइ समावेश गनुिपने 22600 

20.  221 तनणियको प्रतितलपी पेश गनुिपने 5000 

21.  243 ष्टवल भरपाइ ष्टवना भकु्तानी 11300 

22.  244 खचि प्रमाणीि गने कागजाि पेश गनुिपने 10000 

23.  312 सामाग्रीको दान्खला प्रमाण पेश गनुिपने 12470 

24.  340 सामाग्रीको दान्खला प्रमाण पेश गनुिपने 32650 

25.  359 खचि प्रमाणीि गने कागजाि पेश गनुिपने 30000 

26.  363 खचि प्रमाणीि गने कागजाि पेश गनुिपने 30550 

27.  361 खचि प्रमाणीि गने कागजाि पेश गनुिपने 19318 

28.  364 सामाग्रीको दान्खला प्रमाण पेश गनुिपने 14000 

29.  365 खचि प्रमाणीि गने कागजाि पेश गनुिपने 57970 

30.  366 खचि प्रमाणीि गने कागजाि पेश गनुिपने 35450 

31.  90 सामाग्रीको दान्खला प्रमाण पेश गनुिपने 53675 

32.  247  और्तध सामाग्रीको दान्खला प्रमाण पेश गनुिपने 248000 

  जम्मा 719700 

असूली िफि  
33.  14।2076।6।12 खरमाया ष्टवटाललुाइ भ्रमण भत्ता बढी भकु्तानी 625 

34.  74 उत्तम पनुलाइ बढी िलब भकु्तानी 3960 

35.  76 कमला कुमारी शमािलाइ ष्टवलभतदा बढी भकु्तानी 2880 

36.  76,91 सयुिलाल ष्टवश्वकमािले कायािलयमा हाजीरी गरी भ्रमण भत्ता बझेुको 4000 

37.  97 कर कट्टी नगरेको 820 

38.  136  रेडीयो म्याग्दीको  खातल तसडी लाइ भकु्तानी 20000 

39.  140 सोमबहादरु केसीलाइ भत्ता बढी भकु्तानी 1600 

40.  142 कास लाइ बढी भकु्तानी 450 

41.  203 अमरतसंह आ.तस लाइ बीलभतदा बढी  भकु्तानी 2400 

42.  317 सतिकुुमारी काकीलाइ ष्टवलभतदा बढी भकु्तानी 2455 

43.  286 ष्टवष्न ुइलेक्ट्रोतनक्स को कर कट्टी कम गररएको 204 

44.  380 ष्टवजय खड्का कायािलयमा हाजीरी गरी भ्रमण भत्ता बझेुको 9076 

45.  61 कम कतटीतजेतसी कट्टा गरेको 6000 

46.  245 ष्टवल भरपाइ भतदा बढी भकु्तानी 25505 

47.  32 अग्रीम आयकर कम कट्टा गरेको 5459 

48.  8 न्शर्द्ाथि माष्टव लाइ बढी भकु्तानी 10000 

49.  50 बढी भकु्तानी 4548 

50.  97 ष्टवल भरपाइ भतदा बढी भकु्तानी 2456 

  जम्मा 102438 

  कुल जम्मा 1190446  
64.  मोष्टवलाइजेशन पेश्कीाः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ७४ मा आतथिक बर्िको अतत्यसम्ममा पेश्की  

फर्छ्यौट गरी सक्न ुपने व्यवस्थानसुार भौ नं ४१ र १३१ वाट वहउुद्देन्श्य सभाहल तनमािण गनि जयलक्ष्मी तनमािण 
सेवालाई ददइएको रु २० लाख पेश्की तनयमानसुार समयमै फर्छ्यौट गनुिपने देन्खतछ। 

 

65.  पेश्की बाकँीाः  आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ७४ मा आतथिक बर्िको अतत्यसम्ममा पेश्की  
फर्छ्यौट गरी सक्न ु पने व्यवस्था भएकोमा आतथिक बर्िको अतत्यसम्ममा फर्छ्यौट नभई बाँकी रहेको तनम्नानसुार 
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व्यन्क्त, उपभोक्ता सतमति िथा तनमािण व्यवसायीहरुको नाममा रहेको पेश्की रकम तनयमानसुार असूल फर्छ्यौट गनुिपने 
रु=== 

गो भा नं/तमति पेश्की तलनेको नाम वापि रकम 

26/2076/10/20 ष्टकष्टव खेिी ष्टवस्िार कृष्टर् समहु ष्टकष्टव खेिी ष्टवस्िार मातलका ६  165000 

4/2076/11/29 

ददिी खोला झोलङु्ग ेपलु तनमािण उ स 
ष्टवतभन्न ५ स्थानमा झोलङु्गे पलु तनमािण 
गनि 738142 

  जम्मा 903142 

पातलकाले उपलव्ध गराएको सरुको ष्टवन्त्तय प्रतिवेदनको अनसुचुी २३ मा पेश्की वाँकी रु२६१३९३४२।०० 
रहेकोमा सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण वापिको रु२३२३६२००।०० आ व २०७७।७८ मा भौ नं 
२।२०७७।०८।०९ वाट फर्छ्यौट भएको र वाँकी रु२९०३१४२।०० मध्ये रु २० लाख मोष्टवलाइजेशन पेश्की 
रहेको पातलकाको भनाई रहेको छ। 

 

903142 
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अनुिुचि १  
  पासिकाको िंचितकोषको वववरण 

२०७६।०७७ 
 प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 

क्र. 
सं. 
 

 
 

स्िानीय तह 
 

 
 

र्जल्िा 
 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत िर्षको 
र्जम्मेिारी 

संघ तिा 
प्रदेश अनुदान 

राजस्ि 
िािफाि 

आन्तरीक 
आय 

अन्य आय चािु खचष प ूँजीगत 
खचष 

अन्य खचष जम्मा खचष 

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

१०) 

१ 
मातलका 
गाउँपातलका 

म्याग्दी  86329 261360 45482 6950 106329 420121 167107 147801 121103 436011 70439 

 

    बेरुज ूबगीकरण (ष्टवतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अतय कारोबार)                    अनुिुचि २ 
                                      २०७६।७७           -रु हजारमा_ 

तस 
नं 

न्ज
ल्ला 

स्थातनय 
िहको नाम 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रयावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 
अशलु 
गनुिपने 

तनयतमि गनुिपने पेश्की 
सैदा
न्तिक  

लगति 
सैदान्ति
क  

लगति 
सैर्द्ा
न्तिक 

लगिी 
अतनयलमत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 

पेश नभएको 

राजस्ि िगत 
र्जम्मेिारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नलिएको 

जम्मा कमचंारी अन्य जम्मा 

१ 
म्याग्दी मातलका 

गाउँपातलका 
40 49 28098 0 8 15041 40 41 13056 4350 6544 1259 0 0 7803 0 903 903 

                                                 अनसुचुी ३ 

अद्यावतधक वेरुज ुस्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनय िह न्जल्ला गि बर्ि 
सम्मको बाँकी 

यो बर्िको फर्छ्यौट बाकी यो बर्ि सम्पबाट कायम 
बेरुज ु

यो बर्िको बेरुज ु कुल बाकँी बेरुज ु

१ मातलका गाउँपातलका म्याग्दी 13419 12 13144 0 13056 26551 

 


