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महालेखापरीक्षकको कार्ाणलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शणिा र तनष्ठा प्रवर्द्णन गने ष्टवश्वसनीर् संस्था हनु 
प्रर्त्नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

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

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शणिा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ाणलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: 208 तमतिाः २०७८।०5।04 

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

अन्नपणुण गाउँपातलका, 
गाउँकार्णपातलकाको कार्ाणलर्, 
कास्की। 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

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

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचार्ण) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



 
महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ाणलर्को 
लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्णदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट 
हनुे व्र्वस्था छ।लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका 
र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनण सक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोन्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथणक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नपेालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागणदशणन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्णक 
लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। 

लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुणमा एवं कार्णक्रम 
कार्ाणतवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावणजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन 
गनुण रहेको    छ।त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् 
ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्णनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ।  

आतथणक वर्ण २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ाका ष्टवर्र्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ।प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कार्ाणतवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी ष्टवकास तनमाणण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्ष्टर्िा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनण सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ।फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्णसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शणिा प्रबर्द्णन 
हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेण र्थाथणपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा 
स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ाणि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा असलुीमा प्रभावकाररिा 
नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचण पश्चाि बजेट िथा कार्णक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, 
वर्ाणतिमा बढी खचण गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचण गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाण नगरेको, 
ष्टविरणमखुी खचणको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवनृ्त्त देन्खएका छन।्त्र्सैगरी ष्टवकास तनमाणणिफण  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा 
टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कार्णहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, 
ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्णक्रम िजुणमा नगरेको, दीघणकालीन ष्टवकासको खाका िजुणमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका  
छन।्  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफण  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमणचारी तनर्नु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशण नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्णक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र 
प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण कमजोर रहेको छ।साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्णक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कार्णष्टवतध िजुणमा 
हनु बाँकी रहेको पाइएको छ।लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ु उपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क 
कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्णस्थलमा नै उपन्स्थि भइण लेखापरीक्षण गररएको 
तथर्ो।लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको 
तथर्ो।लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाणतवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवाणधार र सेवा 
प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ाणउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमणचारीहरु 
र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाणलर्का कमणचारीहरु सबैलाइण धतर्वाद ज्ञापन गदणछु।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाण, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 
 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ाणलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखर्ााः २०७८/७९   च.नं.:113 तमतिाः२०७८।05।04                                                                            
श्री अध्र्क्षज्रू्,  

अन्नपणुण गाउँपातलका, 
गाउँकार्णपातलकाको कार्ाणलर्, 
कास्की । 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले अन्नपणुण गाउँपातलकाको आतथणक वर्ण २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर् व्र्र् ष्टववरण िथा लेखा 
ष्टटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं। 

        हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको 
२०७७ आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथणक वर्ण २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्- व्र्र् ष्टववरणले स्थानीर् िहसँग 
सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा र्थाथण अवस्था न्चरण गदणछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल सावणजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा पणुण रुपमा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रु 2 करोड 88 लाख 73 हजार बेरुजू देन्खएको छ।सोमध्रे् असलु गनुणपने रु. 5 लाख 52 हजार, प्रमाण कागजाि पेश 
गनुणपने रु. 1 करोड 63 लाख 11 हजार तनर्तमि गनुणपने रु. 15 लाख 55 हजार र पेस्की बाँकी रु. 1 करोड 4 लाख 55 हजार 
रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका सम्बतधमा तमति 2078।01।29 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा 
सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना 18(अठार) र्सैसाथ संलग्न 
छ । 

४. आम्दानी िथा खचणको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्ष्टकन हनेु 
कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाणलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 
लेखापरीक्षणमान, मागणदशणन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसंग 
हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं।लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण 
प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ाणि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाणलर् ष्टवश्वस्ि छ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथणक कार्णष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम सही र 
र्थाथण हनेु गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा 
बने्न गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ।गाउँ कार्णकाररणी, अध्र्क्ष र प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि 
गरी रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुण लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििासम्म 
प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाणलर्ले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागणदशणन िथा 
लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् 
गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन।ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिाणले सामातर्िर्ा गने आतथणक तनणणर्मा नै फरक पानण सक्ने अवस्था 
देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु ष्टवशेर् वा जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ। 

 

 
 

 

(इतर प्रसाद आचार्ण) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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लेखापरीपरीक्षण प्रतिवेदन 
प्रािी र भकु्तानी ष्टहसाव  

ष्टववरण ष्टटप्पणी                     र्स वर्ण रु. 
  बजेट आफैले गरेको प्राति / 

भकु्तानी 
वस्िगुि/सोझै 
भकु्तानी 

जम्मा 

प्राति (क+ख)  652296916.67 600880687.91 
 600880687.91 

क.प्राति (संन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधन)े  505375228.67 454014470.91 
 454014470.91 

11000 कर 11 97630000 67672778.84 
 67672778.84 

13000 अनदुान  375434405 357408917 
 357408917 

संघीर् सरकार 12 348423405 336775874 
 336775874 

प्रदेश सरकार 12 22011000 17915100 
 17915100 

जनसहभातगिा  5000000 2717943 
 2717943 

14000 अतर् राजस्व  31810823.67 28932775.07 
 28932775.07 

15000 ष्टवष्टवध प्राति  500000 0 
 0 

ख.अतर् प्राति  146921688 146866217 
 146866217 

ष्टविरण गनण बांष्टक राजस्व  0 0 
 0 

कोर्हरु  3732188 3732188 
 3732188 

धरौटी  0 906687 
 906687 

संघीर्,प्रदेश सरकार वा अतर् कार्णक्रम  143189500 142227342 
 142227342 

भकु्तानी (ग+घ)  735311616.73 600310350 
 600310350 

ग.भकु्तानी (सन्ञ्चि कोर्बाट)  588389928.73 455649868 
 455649868 

21000 पाररश्रतमक/ सषु्टवधा 18 202725405 190912611 
 190912611 

22000 मालसामान िथा सेवाको 
उपर्ोग 

18 79214000 46663361 
 46663361 

26000 अनदुान 18 60000 0 
 0 

27000सामान्जक सरुक्षा 18 3700000 2667617 
 2667617 

28000 अतर् खचण 18 13080000 11208491 
 11208491 

31000 गैर ष्टवन्त्तर् सम्पत्ती/पूजँीगि 
खचण 

18 289610523.73 204197788 
 204197788 

घ.अतर् भकु्तानी  146921688 144660482 
 144660482 

कोर्हरु  3732188 1944062 
 1944062 

धरौटी  0 500000 
 500000 

संघीर्,प्रदेश सरकार वा अतर् कार्णक्रम  143189500 142227342 
 142227342 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनण बाकंी  0 (10922)  (10922) 
ङ.र्ो वर्णको बचि(तर्नु)  (83014700.06) 570337.91 

 570337.91 

च.गिवर्णको न्जम्मेवारी रकम(अ.ल्र्ा)  
 83251754.06 

 83251754.06 

वर्ाणतिको बाकंी रकम(ङ+च)  (83014700.06) 83822091.97 
 83822091.97 

बैंक िथा नगद बाकंी 24 
 83822091.97 

 83822091.97 
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दफा 

नं 
ef}=g+=, ldlt / Joxf]/f 

वेरुज ुरकम 

 पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्णकारीणी 
र तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनण स्थानीर् सरकार संचालन गने उद्देश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको 
हो।स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्णमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवणधन गनुण र स्थानीर् 
सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शणिा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुण 
गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ।र्स गाउँपातलकामा ११ वटा वडा र २३७।४१ वगण ष्टकलोतमटर क्षेरफलमा 
फैतलएको छ। 

 

 असलुीाः लेखापरीक्षणको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन जारी भएपश्चाि प्रतिष्टक्रर्ावाट रु 8 लाख 61 हजार असलुी भई 
सम्वन्तधि राजश्व न्शर्णकमा दान्खला भएको छ। 

 

1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरणको ष्टवश्लरे्णाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलकाले प्रत्रे्क वर्णको 
श्रावण  १ गिेदेन्ख आगामी वर्णको आर्ाढ मसातिसम्मको अवतधलाई आतथणक वर्ण कार्म गरी आर् र व्र्र्को 
ष्टहसाव राख्नपुदणछ।सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनसुार गाउँपातलकाले आफ्नो आतथणक कार्ण प्रणालीको 
व्र्वस्थापन गनुणपदणछ।र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्जम छन ्

 स्थानीर् िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी र्स वर्ण प्राि रकम र संन्चि कोर्वाट भएको खचण स्पि देन्खने 
गरी खािा राखेको छैन। 

 पातलकाको गि वर्णको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनसुार अन्तिम मौज्दाि रु८०२२०९४७।९९ रहेकोमा 
सरुको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनमा गि वर्णको न्जम्मेवारी रु८३२५१७५४।०६ सारेको देन्खतछ।र्स सम्वतधमा  
पातलकामा सोधपकु्ष गदाण गि वर्णको आतिररक श्रोि िफण  वैक स्टेटमेतटमा वढी देन्खएको रकम 
रु२९९०२७९।०० लाई आम्दानी जनाई समेि लाई न्जम्मेवारी सारीएकोले वढी न्जम्मेवारी देन्खएको 
कार्ाणलर्को भनाई रहेको छ। 

 पातलकाले पेश गरेको सरुको ष्टवन्त्तर् प्रतिवेदनको अनसुचुी २४ वैक िथा नगद वाँकी मा धरौटी मौज्दाि रु 
४४७२१४।०० रहेकोमा वैक खािा अनसुार रु६४३७४१।०० रहेकोले वैक वढी देन्खएको 
रु१९६५२७।०० सम्वतधमा ष्टहसाव तमलान गनुणपने देन्खतछ। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधाणरण गरे बमोन्जमको आर् र 
व्र्र्को वगीकरण िथा खचण शीर्णक सम्बतधी व्र्वस्था अवलम्बन गनुणपने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा 
परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले एष्टककृि आतथणक 
संकेि वतगणकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ अनसुार वजेट िर्ार िथा कार्ाणतवर्न दवैु गरेको छैन जसले चाल ुप्रकृतिका 
काम पूँजीगिमा िथा पूजँीगि कार्णलाइ चाल ुखचण न्शर्णकमा राखी खचण गरेको पाइर्ो। 

पातलकाले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िष्टवक न्स्थति 
देन्खने गरी लेखांकन गनुणपदणछ। 

 

2.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक तनर्तरण 
प्रणाली िर्ार गरी लाग ुगनुणपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्जम 
रहेका छन। 

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

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथणक वर्णमा खचण हनु नसकी बाँकी रहेको 
रकम आतथणक वर्णको अतिमा स्थानीर् िहको संन्चि कोर्मा ट्रातसफर गनुणपनेमा आतथणक वर्ण समाि भए पश्चाि ्
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पतन पातलकाले सन्ञ्चि कोर्मा रकम ट्रातसफर गरेको पाइएन। 

 पातलकाले कार्णक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन।साथै पातलकाबाट र्स वर्ण संचातलि कार्णक्रम िथा 
र्ोजनाको कार्ाणतर्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्णक कार्णक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन। 

 कार्ाणलर्को शे्रस्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान ष्टववरण िर्ार 
नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा र्ष्टकन गनण सष्टकएन । 

 राजस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली माफण ि गने गरेको 
देन्खएन। 

 अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन खचण संरचना िर्ार गनुणपनेमा 
पातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खचणको संरचना िर्ार गरेको पाईएन । 

 स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाणतवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक खडा गरेको 
देन्खएन। 

 ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-२०३०) लाई कार्ाणतवर्न गने सतदभणमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोष्टक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ण भएको देन्खएन। 

 पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ाणलर् िथा 
ष्टवतभन्न व्र्न्क्त िथा संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईर्ो। 

 वडा कार्ाणलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा अध्र्ावतधक 
गरेको पाईएन। 

 न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममणि िथा तललाम गनुण पनेमा गरेको 
पाईएन। 

 मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानकारी 
सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ाणलर्लाई नददई आतथणक वर्णको अतिमा मार ददएको िथा इ–टीतडएस गरेको 
पाइएन। 

 सावणजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाष्टर्णक खररद र्ोजना िर्ार 
गनुणपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतजेतसी खािा राखेको पाईएन। 

 स्थानीर् िहले तनमाणण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफण ि कार्ण गराएकोमा तनमाणण कार्णमा प्रर्ोग हनुे 
सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन। 

 सावणजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्ण कार्णसम्पन्न भएका आर्ोजना िथा 
कार्णक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुणपनेमा गरेको पाईएन। 

 संस्था दिाण ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमाणण कार्ण गनण सम्झौिा गठन 
गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मातर्िा प्राि हनु ेगरी दिाण गरेको पाइएन। 

 वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघणकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई 
मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कार्णर्ोजना िर्ार गरेको पाईएन । 

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि सेवाहरुको 
कार्ाणतवर्न न्स्थिी अनगुमन गनण अनगुमन संर्तर िर् गरेको पाईएन । 

 संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स पातलकामा 
समाष्टहि भएका साष्टवकका गाउँ ष्टवकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको 
पाईएन। 
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 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, 
उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमकीकरण गनुणपने व्र्वस्था अनसुार र्ोजना िजुणमा िथा 
कार्णतवर्न गरेको पाइएन। 

 फोहोरमैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्र्वस्थापन गरी गाउँ िथा नगर सफा राख्न े
न्जम्मेवारी स्थानीर् िहको हनुे उल्लेख भएकोमा पातलकाले फोहोरमैला व्र्वस्थापन गनण ददघणकातलन र्ोजना वनाई 
कार्ाणतवर्न गरेको पाइएन। 

 सामान्जक सरुक्षा तनर्मावली २०७६, को तनर्म २३(१) मा स्थानLर् िहले आफ्नो क्षेरतभर ष्टविरण गररएको 
सामान्जक सरुक्षा भत्ताको चौमातसक िथा बाष्टर्णक प्रतिवेदन अनसूुची ६ बमोन्जमको ढाँचामा िर्ार गरी ष्टवभाग 
िथा प्रदेशको सामान्जक सरुक्षा सम्बतधी ष्टवर्र् हेने तनकार्मा पठाउन ुपनेमा पातलकाले समर्मा प्रतिवेदन गने 
कार्ण गरेको पाइएन। 

 गाउंपातलका र अतिगणिका वडाको स्वातमत्वमा रहेको भवन, जग्गा, सवारी साधन, फतनणचर िथा ष्टवद्यतुिर् सामान 
लगार्िका सम्पत्तीको मलु्र्ाङकन समेि देन्खने गरी अतभलेख अद्याबतधक गनुणपनेमा सो गरेको पाइएन। 

िसथण पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई ऐन िथा तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था बमोन्जम प्रभावकारी र 
ष्टवश्वसनीर् बनाई सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउन ेिफण  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

3.  बजेट पेश, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् िहले आगामी 
आतथणक वर्णको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्णपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर पेश गने र र्सरी पेश 
भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुणपने व्र्वस्था छ।सोही ऐनको दफा ७३ मा 
सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचण गने 
अन्खिर्ारी प्रदान गनुणपने व्र्वस्था छ ।र्स स्थानीर् िहमा रु.५८ करोड १० लाखको बजेट २०७६।०३।०९ मा  
सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।०३।०९ मा पाररि भएको छ।बजेट पाररि पश्चाि गाउँपातलका अध्र्क्षले ७ 
ददनतभर प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचण गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुणपने व्र्स्थानसुार २०७६।०३।१५ मा 
प्रमखु प्रशासष्टकर् अतधकृिलाई अन्खिर्ारी प्रदान गरेको पाइर्ो। 

 

4.  चौमातसक पूजँीगि खचण - आतथणक कार्णष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम स्वीकृि भएको 
कार्णक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुणपने र चौमातसक लक्ष्र् िथा कार्णक्रम 
बमोन्जम कार्णसम्पादन सम्पन्न गरी कर्णक्रम कार्ाणतवर्न गनुणपने व्र्वस्था छ।कार्ाणलर्ले उपलव्ध गराएको ष्टववरण 
अनसुार चौमातसक पून्जगि खचणको न्स्थति देहार् बमोन्जम छ। र्सरी आतथणक वर्णको अतत्र्तिर मार अतधक खचण गरी 
र्ोजना सञ्चालन गदाण सञ्चातलि कार्णक्रम िथा तनतमणि संरचनाको गणुस्िर िथा ददगोपनामा समेि प्रभाव पनण 
सक्छ।त्र्सैले पातलकाले तनधाणरीि समर्तभर कार्ण सम्पादन गनुणपदणछ। 

 

 पूजँीगि खचण 
शीर्णक 

कुल खचण 
चौमातसक खचण आर्ाढ मष्टहनाको मार 

खचण प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक 

गापा पुजँीगि 144467181 7203245 19361836 117902100 56477524 

संन्घर् सरकार  52782037 0 2339948 50442089 47630280 

जम्मा खचण  197249218 7203245 21701784 168344189 104107804 

खचणको प्रतिशि 100 3.65 11.00 85.35 52.78 

 
 

5.  अनगुमन िथा भ्रमण खचणाः भ्रमण खचण तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातधकारी वा कमणचारीले 
भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अनसूुची ६ को ढाँचामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई ष्टवश्वसनीर् वनाउन आवस्र्किा 
अनसुार आतिरीक तनर्तरण प्रणालीको थप व्र्वस्था गनुणपने उल्लेख छ। तनर्म १९ मा न्जल्लातभरको ठाउँको 
दरुीको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ।कार्ाणलर्ले र्स वर्ण ष्टवर्र्गि न्शर्णक िथा कन्तटतजेतसी वाहेक चालू खचण 
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न्शर्णकवाट रु. २९ लाख ६८ हजार खचण लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्र्, अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण 
अतभलेख, दरुीको ष्टववरण, सवारी साधनको ष्टटकट आदद राखेको छैन।जसले गदाण अनगुमन िथा भ्रमणको सष्टह 
सदपुर्ोग भएको छ भन्न ेआधार रहेन।र्समा सधुार गनुणपने देन्खतछ। 

6.  र्ोजना र कार्ाणतवर्नाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउँदा 
सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुणपने व्र्वस्था छ । साथै 
र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघणकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूची समेि िर्ार गरी कार्ाणतवर्नमा ल्र्ाउन ुपने 
व्र्वस्था छ।कार्ाणलर्ले र्ोजना छनौट गदाण ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुप दीघणकालीन प्रकृतिका ठुला र्ोजना छनौट 
नगरी सानासाना र टुके्र र्ोजनामा ठुलो मारामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ।साना िथा टुके्र र्ोजनामा वजेट 
ष्टवतनर्ोजन गदाण ददघणकातलन उपलव्धी नहुँने हुँदा र्स्िा कार्णमा तनर्तरण गरी ठुला र्ोजना छनौटलाई प्राथतमकिामा 
रान्खनपुदणछ ।र्स वर्ण उपभोक्ता सतमतिमाफण ि भएका कामका र्ोजनाहरु देहार्अनसुार छन:्  

क्र. सं. वििरण योजना संख्या रकम 

१ रु १ लाख भतदा कमको र्ोजना 64 4780000 

२ रु एक लाख एक देन्ख पाँच लाख सम्मका र्ोजना 117 38700000 

३ रु ५ लाख देन्ख १० लाख सम्मका र्ोजना 15 11200000 

४ दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मका र्ोजना 25 50200000 

५ ५० लाख भतदा माथीका 5 42500000 

   जम्मा 226 147380000  

 

7.  सेवा प्रवाहाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाउँपातलका िथा वडा कार्ाणलर्को काम, 
किणव्र् र अतधकारको व्र्वस्था छ।गाउँपातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार र्स वर्ण जतम र मतृ्र् ु दिाण ५५७,नािा 
प्रमान्णि १०९, नागररकिा तसफाररस ४१५, वसाईसराई १०२ घरवाटो तसफाररस २३२ र अतर् १०२ वटा दिाण 
गरेको पाइर्ो।अतर्मा १०२ वटा देखाइएकोमा अतर् कुन ++–कुनमा हो भनी र्ष्टकन हनु सकेन।पातलकाले पन्िकरण 
दिाण िथा तसफाररस सम्वतधमा अतभलेख राखेको छैन।पातलकाले ऐन वमोन्जम सोको अतभलेख व्र्वन्स्थि गनुणपदणछ। 

 

8.  क्षरेगि बजेट र खचण- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक बजेट 
ष्टवतनर्ोजन गरी खचण गनुणपने हतुछ।र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट खचणको न्स्थतिको न्शर्णकगि 
ष्टववरण पेश नभएकोले क्षेरगि वजेट खचणको न्शर्णकगि अवस्था एष्टकन गनण सष्टकएन।खचणको न्शर्णकगि ष्टववरण िर्ार 
गनेिफण  ध्र्ान ददनपुदणछ। 

 

 मखुर् क्षेर  वाष्टर्णक वजेट खचण रकम कुल खचण मध्रे् प्रतिशि 

आतथणक ष्टवकास 30295000 16820211 3.71 

सामान्जक क्षेर  273868000 251664413 55.51 

पूवाणधार ष्टवकास क्षेर 164346523 107372136 23.68 

वािावरण िथा ष्टवपद् व्र्वस्थापन 3400000 1630726 0.36 

ष्टवन्त्तर् व्र्वस्थापन र सशुासन  2000000 479105 0.10 

कार्ण सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचण 108225405 75399529 16.64 

जम्मा 582134928 453366120 100 

 
 

9.  खचण तबश्लरे्णाः पातलकाले र्सबर्ण कुल आतिररक आर्बाट रु १ करोड ८८ लाख ५८ हजार,  राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु ४३ करोड ५१ लाख ५६ हजार समेि रु  ४५ करोड ४० लाख १४ हजार  आम्दानी भएकोमा चाल ु
िफण  रु २५ करोड ५४ लाख ५२ हजार र पूनँ्जगि िफण  रु २० करोड ४१ लाख ९७ हजार समेि रु ४५ करोड 
५६ लाख ४९ हजार खचण भएको छ।खचण मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्सा ४.१३ प्रतिशि रहेको छ।र्सबर्ण 
पदातधकारी सतुबधामा रु १८ लाख ३६ हजार खचण भएको छ जनु आतिररक आर्को ४.१३ प्रतिशि रहेको 

 



6 

 

छ।पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ५६.०५ प्रतिशि चाल ु र ४४.८१ 
प्रतिशि मार पूनँ्जगि तनमाणणमा खचण भएको देन्खतछ।र्सबाट पातलकाहरुले तबकास तनमाणण प्रर्ोजनमा तर्नु खचण 
गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बढी खचण भएको देन्खतछ।पातलकाले आतिररक आर् वषृ्टर्द् गरी प्रशासतनक खचण तनर्तरण 
गदै प्राि अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमाणण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदणछ। 

10.  जग्गा उपर्ोग मापदण्डाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ वमोन्जम स्थातनर् िहले भ ुजोन्खम 
संवेदनन्शलिाका आधारमा जग्गाको उपर्ोग सम्वन्तध मापदण्ड िोक्नपुने र त्र्स्िो मापदण्डको अतधनमा रही िोकेको 
क्षेरमा मार भवन तनमाणण गनण स्वीकृिी ददन सक्ने व्र्वस्था छ।र्स गाउँपातलकाले जग्गाको उपर्ोग सम्वतधी 
मापदण्ड वनाई लाग ु गरेको देन्खएन।स्थानीर् िहले आफ्नो सवै क्षेर वा कुनै क्षेर िोकी त्र्स्िो क्षेरमा वन्ने 
भवनहरुको लातग जग्गा िथा भवनको प्रकृिी, समान ढाँचाको नमनुा नक्सा िर्ार गनण र सेवाग्राहीको लातग आफ्ना 
प्राष्टवतधक कमणचारीवाट नक्सा िर्ार गराई तनाःशलु्क उपलव्ध गराउने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ाणतवर्न भएको 
देन्खएन।जग्गाको उपर्ोग सम्वतधी मापदण्ड िोकी जग्गा िथा भवनको प्रकृिी वमोन्जम नक्सा िर्ार िथा 
स्वीकृतिको व्र्वस्था अपनाउन ुपदणछ । 

 

11.  आतिररक आर्िफण  M स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा पातलकाको ष्टवन्त्तर् अतधकार क्षेरको  
व्र्वस्था रहेको छ।िथा आतथणक कार्णष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९,१०,१५ बमोन्जम दैतनक िथा बाष्टर्णक 
रुपमा प्राि भएको आर् स्पि देन्खने गरी शे्रस्िा राख्नपुने व्र्वस्था भएकोमा नमनुा छनौटका आधारमा लेखापरीक्षण 
गदाण रतसद तनर्तरण खािा राख्नपुनेमा नरहेको, वडा कार्णलर्हरुमा पठाएका र ष्टफिाण आएका रतसदको अद्यावतधक 
शे्रस्िा नरहेको, रतसदको तसलतसलेवार नम्वर अनसुार उठाएको आर् र बैंक दान्खलाको रकम नतभडेको हुँदा र्ो वर्ण 
घरबाटो तसफाररस दस्िरु, सम्पन्त्तकर, मालपोि रन्जिेशन शलु्क िथा अतर् आर्वापि हनुपुने वास्िष्टवक आम्दानी 
एष्टकन गनण सष्टकएन।र्ो वर्ण पातलकाले ढंुगा तगटी वालवुा र ष्टवष्टवध तसफाररस दस्िरुमा आतिररक आर्वापि रु=१ 
करोड  ८८ लाख ५८ हजार आम्दानी देन्खएको छ।पातलकाले आवश्र्क म +=ले=प=फा=न= हरु र शे्रस्िा अद्यावतधक 
गरी आतिररक आर्लाई पारदशी गने गराउने र आर्को उन्चि अतभलेखांकन िथा पररचालन गनेिफण  ध्र्ान 
ददनपुदणछ। 

 

12.  आतिररक आर्को ष्टवश्लरे्णाः पातलकाले उपलव्ध गराएको एष्टककृि ष्टवन्त्तर् ष्टववरण अनसुार र्स आतथणक वर्णमा 
पातलकाले रु १ करोड ८८ लाख ५८ हजार वास्िष्टवक आतिररक आर् प्राि गरेकोमा सरुको ष्टवन्त्तर् ष्टववरणको 
अनसुचुी ११ मा प्राि भएको आतिररक राजस्व रु९ करोड ६६ लाख ०५ हजार देखाएको छ।सरुले देखाएको 
ष्टवन्त्तर् ष्टववरणमा पातलकाको आतथणक ऐनमा समावेश गररएका आतिररक आर् िफण का न्शर्णकहरुवाट के कति राजस्व 
प्राि भएको हो सो समेि एष्टकन नभएकोले पातलकाको एष्टककृि आर् व्र्र् ष्टववरण र सरुको अनसुचुी ११ मा  फरक 
परेको रकम रु ७ करोड ७७ लाख ४७ हजारको सम्वतधमा स्पि गनुणपने देन्खतछ। 

 

13.  वडागि आर्ाः आतथणक कार्णष्टवधी तनर्मावली २०६४ तनर्म ९ को उपतनर्म ३ मा संकलीि राजस्व सोही ददन 
दान्खला गनुणपने दैतनक रुपमा वैंक दान्खला गनण नसष्टकने भएमा कार्ाणलर् प्रमखुले कारण उल्लेख गर ७ ददनतभर 
त्र्स्िो नगद वैंक दान्खला गनुणपने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाको वडा न.7 को आम्दानी रतसद पररक्षण गदाण संकतलि 
राजस्व मातसक रुपमा जम्मा गरेको देन्खतछ।पातलकाले काननुमा भएको व्र्वस्थाअनसुार संकतलि राजस्व रकम 
समर्मै वैंक दान्खला गनुणपदणछ। 

मष्टहना मातसक आर् बैंक दान्खला तमति 

स्रावण 89343 2076 भार 1 

भार 50359 2076 आन्श्वन1 

आन्श्वन 28163 2076 कातिणक 3 

कातिणक 35381 2076 मंसीर 6 
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मंसीर 44536 2076 पौस 2 

पौस 27566 2076 माग 7 

माग 46873 2076 फागनु 2 

फागनु 60756 2076 चैर 2 

चैर 22444 2076 जेठ 9 

जेठ 8388 2076 असार 7 

असार 21667 2076 असार 31 

जम्मा 435476 
 

 
14.  
 

अनदुान ष्टफिाणाः संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्णष्टवतध बमोन्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा प्राि हनुे 
समपरुक वाहेकका अनदुान वर्णभरी खचण नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्तधि तनकार्मा ष्टफिाण गनुणपने व्र्वस्था 
रहेको छ।पातलकाले ष्टवतभन्न न्शर्णकको रकममध्रे् आर्ाढ मतिसम्ममा खचण नभई बाँकी रहेको रकम रु-

१०६०५४०।०० तमति २०७७।०६।१५ सम्वन्तधि तनकार्मा ष्टफिाण गरेको देन्खतछ। 

 

15.  कोतभड–१९ िफण ाः  

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

 

 आम्दfनी स्रोि रकम रु खचण न्शर्णक  रकम रु 

स्थानीर् िहको आफ्नै वजेटवाट  1500000 राहि ष्टविरण 1439727 

संघीर् कोतभड कोर्वाट 0 क्वारेतटाइन तनमाणण िथा व्र्वस्थापन 208918 
प्रदेश कोतभड कोर्वाट 500000 और्धी एवं स्वास्थर् उपकरण िथा सामाग्री खररद 133512 
अतर् स्रोिवाट 344650 अतर् न्शर्णकमा भएको खचण 161905 

स्थानीर् पवुाणधार ष्टवकास साझेदारी 1387538 वाँकी 1788126 

जम्मा 3732188 जम्मा 3732188 
र्स सम्वतधमा तनम्नानसुार देन्खएको छ। 

 पातलकाले उपलव्ध गराएको ष्टववरणअनसुार अतर् न्शर्णकमा रु१६१९०५।०० खचण भएको 
देन्खतछ।पातलकाले अतर् न्शर्णकमा गरेको खचण कुन कुन न्शर्णकमा भएको हो सोको ष्टववरण न्शर्णकगि 
रुपमा खचण लेखाङ्कन गनुणपने देन्खतछ। 

 

16.  खाद्यान्न बैंकाः7।2077।3।21,आपिकातलन अवस्थामा राहि ष्टविरणका लागी पातलकाले खाद्यान्न बैंकको 
अवधारणा ल्र्ाएको छ।पातलका तभरकै ष्टकसानहरुबाट प्रतिपाथी रु.200का दरले 3370 पाथी कोदो 
रु.674000।00 मा खररद गरर खचण लेखेको पाइर्ो।कार्ाणलर्को भनाइअनसुार र्सरर ष्टकसानहरुबाट खररद 
गररएको खाद्यान्न पातलकामा खाद्यान्न भण्डारका लातग प्रर्ाि स्थान र सरुक्षीि व्र्वस्थापन गनण समस्र्ा पने भएकोले  
जनु-जनु ष्टकसानहरुबाट खररद गररर्ो सोही ष्टकसानहरुको घरमा भण्डारण गररएको छ।पातलकाले  खाद्यान भण्डारको 
उन्चि व्र्वस्थापन गरर सबै खाद्यान्न एकैठाउंमा भण्डारण गरी सरुक्षीिसंग व्र्वस्थापन गनुणपने िथा हालको अवस्थामा 
ष्टकसानहरुसंग खररद गररएको पररमाणको खाद्यान्न ष्टकसानले पातलकालाइ आवश्र्क परी माग गरेमा जनुसकैु समर्मा 
उपलब्ध गराउने गरर तलखि सम्झौिा गनुणपदणछ। 

 

17.  बाकँी मौज्दािाः पातलकाले खररद गरेको चामल  मध्रे् ष्टविरण गरी बाँकी ४० बोरा प्रतिवोरा रु.1270 का दरले हनुे 
रु- 50800।०० वरावरको चामल लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन स्टोरमा वाँकी रहेको देन्खतछ।र्सरी लामो 
समर्सम्म चामल स्टोरमा रहँदा चामलको गणुस्िरीर्िा ह्रास हनु सक्ने भएकोले सोलाई र्थान्शघ्र ष्टविरण गनुणपने 
ष्टविरण नभएको खण्डमा तललाम प्रष्टक्रर्ार्द्ारा उन्चि ब्र्वस्थापन गनेिफण  पातलकाले ध्र्ान ददनपुदणछ। 
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 सामान्जक सरुक्षािफण ाः  

18.  लाभग्राहीको अतभलेखाः सामान्जक सरुक्षा कार्णक्रम सञ् चालन कार्णष्टवतध, २०७५ को दफा १०.१ मा स्थानीर् िहले 
भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको फोटोसष्टहिको अनसूुची ५ बमोन्जमको मूल अतभलेख अद्यावतधक गरी वडा अनसुार प्रत्रे्क 
वडा कार्ाणलर्मा राख नपुने र साथै लाभग्राहीको िोष्टकए बमोन्जमको ष्टववरण तनददणष् ट समर्तभर एम आइ एस मा 
प्रष्टवन्ष् ट गनुणपने व्र्वस्था रहेकोमा पातलकाले तनर्मानसुार मलु अतभलेख अद्यावतधक गरेको पाइएन। पातलकाले 
काननुको व्र्वस्थानसुार अतभलेख अद्यावतधक गनुणपदणछ। 

 

 समानीकरण चालाुः  

19.   ष्टवष्टवध खचण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को बजेट अनमुान आतिररक 
आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचण गनुणपने व्र्वस्था छ।गाउँपातलकाले र्ो वर्ण ष्टवष्टवधमा रु 

४२ लाख ४४ हजार खचण गरेको छ ।र्स्िो खचणमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुणपदणछ। 
 

20.  आतथणक सहार्िााः सरकारको बाष्टर्णक कार्णक्रममा परेका बाहेक कुनै पतन सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थालाई आतथणक 

सहार्िा र अनदुान नददने, िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिण, आतथणक सहार्िा िथा और्धी उपचार खचण 
वापि आतथणक प्रदान गने, र्स्िो सहार्िा पाउने व्र्न्क्त िथा संस्थाको अतभलेख राखी एउटै व्र्न्क्त वा संस्थालाई 
दोहोरो सहार्िा उपलव्ध गराउन नहनु ेव्र्वस्था सावणजतनक खचणमा तमिव्र्ष्टर्िा र प्रभावकारीिा कार्म गने सम्वतधी 
नीतिगि मागणदशणन, २०७५ मा उल्लेख छ । साथै उपरोक्त व्र्वस्था प्रदेश सरकार िथा स्थानीर् िहका सवै 
कार्ाणलर्हरु, सवै पदातधकारी एंव कमणचारीहरुले पालना गनुणपने उक्त मागणदशणनमा उल्लेख छ।पातलकाको ष्टवपद 
व्र्वस्थापन िफण को लेखापरीक्षण छनौटमा परेका केही भौचरको परीक्षण गदाण रु १५३००५।०० आतथणक सहार्िा 
ष्टविरण गरेको देन्खर्ो।आतथणक सहार्िा ष्टविरण गनुणपवुण पातलकाले आतथणक सहार्िा मापदण्ड एंव कार्णष्टवतध िर्ार 
नगरेको, कार्णपातलकावाट तनणणर् गरी ठूलो रकम आतथणक सहार्िाको रुपमा व्र्न्क्त िथा संस्थालाई ष्टविरण गने 
गरेको, आतथणक सहार्िा पाउने व्र्न्क्त िथा संस्थाको लगि राख्न ेनगरेको जस्िा अवस्था देन्खर्ो । पातलकाले आतथणक 
सहार्िा एंव अनतु्पादक चाल ुप्रकृतिका खचणमा कटौिी नगरी पूनँ्जगि खचणको ष्टहस्सा बढाउन सक्ने अवस्था छैन । 
उत्पादनन्शल क्षेरमा लगानी नगरी आतथणक बषृ्टर्द् हातसल गनण नसष्टकने भएकोले र्स्िा प्रकृतिका खचणमा कटौिी गनुणका 
साथै िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिण, आतथणक सहार्िा र और्धी उपचार खचण लेख्नपुने 
देन्खतछ।पातलकामा चाल ुआ= व= मा ष्टवतभन्न व्र्न्क्त िथा संस्थालाई ष्टविरण गरेको आतथणक सहार्िा र्स प्रकार छन ् 
भौ.न।तमति आतथणक सहार्िा प्रदान गररएको व्र्न्क्त िथा सस्थाको नाम सहार्िा रकम 

13/2076/05/27 राममार्ा कँुवर 10000 

26/2076/06/05 धन व सनुार 5000 
26/2076/06/05 शनु्शल सनुार 5000 
28/2076/06/05 मोिी भण्डारी 5000 
36/2076/06/09 अतनसा दाहाल 6310 
44/2076/06/15 शंकर वराल 11106 

47/2076/06/15 वलराम कुवरँ, गंगा वहादरु कुवरँ  14000 
126/2076/08/30 न्खम प्रसाद भण्डारी 5000 

137/2076/09/16 ददपक सवेुदी 51589 

148/2076/09/29 तनर वहादरु साकी 5000 

255/2077/02/06 पणु्र् प्रसाद सवेुदी 10000 

273/2077/02/25 आइिप्र्ारी गरुुङ 25000 

जम्मा  153005 
र्सरी ष्टवतभन्न व्र्न्क्त िथा संस्थालाई सहार्िा प्रदान गदाण तनन्श्चि मापदण्ड एंव कार्णष्टवतध बनाई सोका आधारमा मार 
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प्रदान गनेिफण  पातलकाले ध्र्ान ददनपुदणछ। 
21.  अनतु्पादक िथा ष्टविरणमखुी खचणाः स्थानीर् शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३(६)मा स्वीकृि वजेट खचण गदाण 

तमिव्र्र्ीिा र प्रभावकारीिा कार्म गनण आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउनपुने उल्लेख छ।पातलकाले सावणजतनक श्रोिको 
उपर्ोग गदाण अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनु ेगरी खचण गनुणपनेमा समानीकरण चालिुफण को नमनुा छनौटको आधारमा 
केही भौचरहरुको परीक्षण गदाण देहार् बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा रु.५ लाख ८२ हजार खचण गरेको 
देन्खतछ।पातलकाले र्स्िा ष्टकतसमका खचणमा तनर्तरण गनुणपदणछ। 

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

41/2076/06/14 ष्टढकुरपोखरी र्वुा क्लव तिज तगि प्रतिर्ोतगिा खचण भकु्तानी  200000 

72/2076/07/21 धारपानी मा ष्टव ष्टहरक जर्तिी शभुकामना ष्टवज्ञापन  30000 

142/2076/09/28 एम ष्टव ष्टव एस अध्र्र्नरि ष्टवधाणथीहरुलाई ५०००० का दरले प्रोत्साहान खचण भकु्तानी 200000 

206/2076/12/04 ददपन्शखा र्वुा क्लव 10152 

216/2076/12/05 झमेु देउराली आमा समहु 15000 

247/2077/01/28 नेपाल केतपो काई संघ 50000 

290/2077/03/10 वडा नं १० कोट मौलो पजुा  37500 

328/2077/03/21 नौमिी वाजा पोर्ाक खररद िथा ष्टविरण 15000 

343/2077/03/24 राष्टिर् लोक िथा दोहोरी तगि प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेश 25000 

जम्मा  
582652 

 

 

22.  सौझै खररदाः सावणजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा रु ५ लाख भतदा वढीको खररद गदाण 
तसलवतदी दरभाउपरको माध्र्मबाट गनुण पने िथा तनर्मावलीको तनर्म ३१ मा रु २० लाख भतदा वढीको खररद 
गदाण वोलपरको माध्र्मवाट गनुणपनेमा सो नगरी देहार्का एकै िथा तबतभन्न फमणहरुबाट कार्ाणलर् सामाग्री िथा छपाई 
कार्ण तसधै खररद गररएको िथा सोभैm खररद कार्ण गदाण एक आतथणक वर्णमा एउटा आपूतिणकिाणसंग सीमा भतदा बढी 
रकमको सोभैm खररद गनण नहनुे उल्लेख भएकोमा तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि हनुे गरी एउटै फमणसँग 
पटक पटक खररद भएकोले उक्त रकम अतनर्तमि देन्खएको रु .... 
भौ नं खररदको ष्टववरण भकु्तानी गररएको फमण भकु्तानी 

रकम 
कैष्टफर्ि 

4/2076/05/23 र्ोजना िथा नक्सा ष्टकिाव छपाई कोष्टहनरु अफ्सेट प्रसे 245755 सनु्च दिाण नभएको संग 
खररद 

24/2076/06/01 नीति र्ोजना िथा कार्णक्रम वजेट 
पनु्स्िका छपाई 

गोरखाली अफ्सेट प्रसे 190000 कोटेशन ष्टवना तसधै 
खररद 

110/076/08/11 पर्णटष्टकर् पतरका छपाई गोरखाली अफ्सेट प्रसे 228017 कोटेशन ष्टवना तसधै 
खररद 

379/077/03/29 ष्टवतभन्न छपाई तर् ुतसजणना छापाखाना 280183 कोटेशन ष्टवना तसधै 
खररद 

197/076/11/29 कार्ाणलर् सामाग्री िथा मसलतध ष्टवतदेश्वरी स्टोसण एण्ड 
सप्लार्सण 

249048 कोटेशन ष्टवना तसधै 
खररद 

379/077/03/29 कार्ाणलर् सामाग्री िथा मसलतध ष्टवतदेश्वरी स्टोसण एण्ड 
सप्लार्सण 

361991 कोटेशन ष्टवना तसधै 
खररद 

जम्मा    155499
4 

 

 

 

 

 

 

 

1554994 

23.  ष्टफल्ड भत्तााः नेपाल सरकार मतरीपररष्दको तनणणर्वाट २०७१।०४।०१ देन्ख लाग ु हनुे गरी अनसुचुी ११ मा 
कमणचारीहरुको ष्टफल्ड भत्ताको दर िोष्टकएको छ।पातलकाले कार्णपातलकावाट तनणणर् गरी गाउँपातलकामा कार्णरि 
प्राष्टवतधक कमणचारीहरुलाई मातसक ष्टफल्ड भत्ताको दर िोष्टकएकोमा दरको िलुनात्मक अध्र्र्न गदाण गाउँपातलकाले 

 

 

 



10 

 

तनणणर् गरेको दर ४२५ प्रतिशि भतदा वढी रहेको पाइर्ो।पातलकाले न्स्वकृि दरमा मार िलव िथा भत्ता उपलव्ध 
गराउनपुदणछ। 

तस नं  पद  कमणचारीको नामथर  पातलकाको 
वैठकको दर 

अनसुचुी ११ 
को दर 

फरक दर 
मातसक 

जम्मा भकु्तानी भएको रकम 
वाष्टर्णक  

१ इन्तजतनर्र राजन गौिम  ११५०० २७०० ८८०० ६९००० 
२ इन्तजतनर्र अतिि खनाल ११५०० २७०० ८८०० २३००० 
३ खा पा स टे पणु्र् प्रसाद लातमछान े९००० २२५० ६७५० १०८००० 
४ खा पा स टे िोर्नाथ अतधकारी ९००० २२५० ६७५० ४५००० 
५ सव इन्तजतनर्र ष्टटकाराम पौडेल ९००० २२५० ६७५० १०८००० 
६ सव इन्तजतनर्र सतुमरन वडगातम ९००० २२५० ६७५० ३६००० 
७ सव इन्तजतनर्र मतनर्ा शाक्य ९००० २२५० ६७५० ३६००० 
 जम्मा     ४२५००० 

र्सरी मातसक रुपमा ष्टफल्ड भत्ता ददने गरी तनणणर् भएकोमा ष्टफल्ड भत्ताको सम्वतधमा संन्घर् काननुसंग नवान्झने गरी 
स्पि मापदण्ड वनाई खचण लेख्नपुदणछ।पातलकामा कार्णरि प्राष्टवतधक कमणचारी २० ष्टक तम भतदा टाढा तनर्तमि रुपमा 
गइरहनपुने भएकोले दैतनक भ्रमण भत्ताको िलुनामा तमिव्र्र्ी हनुे भएकोले गाउँसभा वाट तनणणर् गरी ष्टफल्ड भत्ता 
ददइएको कार्ाणलर्को भनाई रहेको छ। 

 

 

 गाउँपातलका कृष्टर् पनु्जगँि  

24.  कृष्टर् िथा पशमुा अनदुानाः सरकारी अनदुान रकमको ष्टविरण, सदपुर्ोग सही एवं समनु्चि िररकाले गरी खचणको 
सावणजतनष्टकरण एवं अनगुमन हनु ु पदणछ र सो को प्रभावकारीिा मापन गने संर्तर ष्टवकास गरी उत्पादन िथा 
उत्पादकत्वमा वषृ्टर्द् आए नआएको संवतधमा प्रतिवेदन वनाउनपुदणछ।साथै अनदुानमा ष्टवउ ष्टविरण गदाण जग्गाको 
स्वामीत्व हेरी मार ष्टविरण गनुणपदणछ ।र्स वर्ण संचातलि केही कार्णक्रमहरु देहार्अनसुार छन ्

भौ नं ष्टववरण  अनदुान रकम  
३ वडा नं ५ मा ष्टटमरु ष्टवरुवा ष्टविरण १०० प्रतिशि अनदुान  55000 

४ आल ुष्टवउ ष्टविरण ५० प्रतिशि अनदुान 720000 

६ मकै ष्टवउ ष्टविरण ७५ प्रतिशि अनदुान 40500 
७ च्र्ाउ खेिी अनदुान ७५ प्रतिशि अनदुान 66650 
९ मौरी धार ष्टविरण ५० प्रतिशि अनदुान 240000 
११ अलैन्च पकेट क्षेर ७५ प्रतिशि  480000 
१० प्लाष्टिक टनेल ष्टविरण ५० प्रतिशि अनदुान 1260000 
१४  च्र्ाउ खेिी अनदुान ७५ प्रतिशि अनदुान 333250 
१५ कष्टफको ष्टवरुवा ष्टविरण ५० प्रतिशि अनदुान  65000 
१६ भईु घाँस ष्टविरण १०० प्रतिशि अनदुान 200000 
१८,१९,२० वहउुद्देश्र्ीर् नसणरी तनमाणण अनदुान ५० प्रतिशि अनदुान 376339 
२५ कृष्टर् फलफुलका ष्टवरुवा ष्टविरण  326512 
 जम्मा 4163251 

र्स सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्  

 

24.1.  अनदुानको सष्टह सदपुर्ोग भए नभएको संवतधमा अनगुमन प्रभावकारी छैन भन ेअनदुान पश्चािको उपलव्धी मापन 
गरेको छैन।अनदुान वाट प्राि लाभको ष्टवश्लरे्ण गरी आगामी ददनमा अनदुानको कार्णक्रम संचालन गनुणपने 
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देन्खतछ।अनदुान रकम ष्टवतभन्न िररकावाट साना साना कार्णक्रम वनाई ष्टविरण गदाण अपेन्क्षि प्रतिफल प्राि नहनुे र 
र्सले उत्पादकत्वमा समेि वषृ्टर्द् नगने हदुा ठुला अनदुानका कार्णक्रम संचालन गरी कृष्टर् पेशालाई आकष्टर्णि गनुणपने 
देन्खतछ।साथै अनगुमन प्रभावकारी वनाई दोहोरो (संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िह) परे नपरेको एष्टकन गरी तलन्खि 
प्रतिवेदन िर्ार गनुणपने देन्खतछ। 

24.2.  कृष्टर् िथा पश ु पालन क्षेरमा आत्मतनभणर वनाउन सरकारले कृष्टर् वीमा िथा पश ु वीमामा अनदुानका कार्णक्रम 
सञ्चालन गदै आइरहेको छ।गाउँपातलकाले कृष्टर् क्षेर िथा पश ुक्षेरमा ष्टवतभन्न अनदुान ददएकोमा अतनवार्ण वीमा गरेमा 
मार अनदुान ददन े नीति िर् गनुणपनेमा वीमा गने गराउने िफण  पातलकाले ध्र्ान नददइ अनदुानका कार्णक्रम मार 
सञ्चालन गरेको देन्खर्ो ।एक सरकारले ल्र्ाएको नीतिलाइ अको सरकारले सहर्ोग गने गरी कार्णक्रम कार्ाणतवर्न 
गनुणपदणछ । 

 

24.3.  अनदुानमा ठुलो रकम खचण भएकोमा जग्गाको स्वातमत्व एष्टकन गरेको छैन जसले गदाण अनदुानको वास्िष्टवक क्षेरमा 
खचण भइ अनदुानको सष्टह सदपुर्ोग भर्ो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।  

 

 ष्टवत्तीर् समानीकरण पूजँीगिाः  

25.  वढी भकु्तानीाः ११३।०७६।१२।६- हाइवे झोवाङ हुँदै सल्र्ान वाटो स्िरोन्नतिको कार्णको लातग 
रु.२७८७३०४।७१ को कार्णसम्पन्न प्रतिवेदन िथा मलु्र्ाङकनको आधारमा रु.२५०००००।०० उपभोक्ता 
सतमतिलाई भकु्तानी ददएकोमा फाईल परीक्षण वाट देन्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार रहेका छन ् 

 

25.1.  कार्णसम्पन्न प्रतिवेदन िथा मलु्र्ाङकन अनसुार घष्टट ष्टवल पेश भएको रु.१९८२९०।०० को १३ प्रतिशिले हनुे 
मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर रु.२५७७८।०० सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमतिवाट असूल गनुणपने रु….. 

 

25778 

25.2.  उपभोक्ता सतमतिलाई ७०० व्र्ाग तसमेतटको प्रति व्र्ाग मलु्र् अतभववषृ्टर्द् कर समेि रु.८९२।७० का दरले 
रु.६२४८९०।०० मलु्र्ाङकन भई भकु्तानी भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले प्रति व्र्ाग मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि 
रु.८४९।७६ का दरले रु. ५९४८३२।०० को ष्टवल पेश भएकोले वढी मलु्र्ाङकन भई भकु्तानी भएको सम्वन्तधि 
उपभोक्ता सतमति सँग असूल गनुण पने रु………. 

 

 

 

 

30058 

26.  वढी भकु्तानीाः २१७।०७७।२।२०- हाईजङु तभतर मोटर वाटो तनमाणण वापि तनमाणण उपभोक्ता सतमतिलाई 
रु.११५९८१८।०० को कार्णसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा रु.१० लाख खचण लेखेकोमा Pcc 1:2:4 को कार्ण 
६१.९५ घ.मी र Stone Masonary 1:4 को कार्ण १५.१० घ.मी भएकोमा Pcc को कार्णमा प्रति घ.मी ६.४० 
व्र्ाग तसमेतट र Stone Massonary को कार्ण प्रति घ.मी २.३२ व्र्ाग तसमेतट लाग्ने गरी दर ष्टवष्लेर्ण भएकोले 
कुल ४३१ व्र्ाग तसमेतटको प्रति व्र्ाग मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर वाहेक रु.७९०।०० का दरले मलु्र्ाङकन भई  
रु.३८४७५४।०० भकु्तानी भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवल भपाणई अनसुार ४२० व्र्ाग तसमेतटको 
मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि रु.८५०।०० का दरले रु.३५७०००।०० को ष्टवल पेश भएकोले वढी मलु्र्ाङकन भई 
भकु्तानी भएको रु.२७७५४।०० मा जनसहभातगिको अंश १० प्रतिशिले हनुे रु.२७७५।०० कट्टा गरी असलु हनु ु
पने रु.  

 

 

 

 

 

 

24970 

27.  वढी मलु्र्ाङकनाः २८३।०७७।३।१४- तभरमनुी ष्टहले काउडाडा ग्रातमण  सडक स्िरोन्निीको लातग 
रु.५५६१८१।०० को कार्णसम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको आधारमा रु.५०००००।०० खचण लेखेकोमा कार्ाणलर्वाट 
Reinforcement को कार्णमा ८,१० र १६ एम एम डण्डी १०५० के.जी को मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर समेि प्रति के.जी 
रु.८३।०० का दरले मलु्र्ाड्डकन भई रु.८७१५०।०० भकु्तानी भएकोमा उपभोक्ता सतमिले पेश गरेको ष्टवल 
अनसुार ६०० के.जी मार खररद गरेको देन्खएकोले घष्टट ष्टवल पेश भएको ४५० के.जी को रु.८३।०० का दरले 
हनुे रु.३७३५०।०० मा जनसहभातगिाको अंश १० प्रतिशिले हनुे रु.३७३५।०० कट्टा गरी सम्वन्तधि उपभोक्ता 
सतमतिवाट असूल गनुणपने रु.       

 

 

 

 

 

33615 
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28.  वढी मलु्र्ाङकनाः ष्टवरेठाँटी तिखेढुङगा घोडेपानी म्र्ाग्दी मनु्क्तनाथ मागण तनमाणण उपभोक्ता सतमतिलाई उक्त मागण 
स्िरोन्नतिको कार्णवापि रु.२७३९२०६।०० को कार्णसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा रु.२४६४४६४।०० खचण 
लेखेकोमा Pcc 1:2:4 को कार्ण ११.८२ र stone massonary 1:4 को को कार्ण ३१.०८ घ.मी समेि ४२.९० 
घ.मी को लातग १४७ व्र्ाग तसमेतट लाग्ने गरी दर ष्टवष्लेर्ण भएकोमा तसमेतट प्रति व्र्ाग मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि 
रु.८९२.70 का दरले रु.१३१२२७।०० मलु्र्ाङकन भई भकु्तानी भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवल 
भपाणईमा १०० व्र्ाग तसमेतटको मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि प्रति व्र्ाग रु.८३०।५० का दरले रु.८३०५०।०० को 
मार खररद ष्टवल पेश भएकोले वढी मलु्र्ाङकन भई भकु्तानी भएको रु.४८१७७।०० मा जनसहभातगिाको अंश १० 
प्रतिशिले हनुे रु. ४८१८।०० कट्टा गरी वढी भकु्तानी भएको रु.४३३६०।०० सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमतिवाट 
असूल गनुण पने रु.... 

 

 

 

 

 

 

 

43360 

29.  वढी भकु्तानीाः ३३८।०७७।३।२५- वडा कार्ाणलर् देखी चषु्टहन े पहरा सम्म वाटो स्िरोन्नतिको कार्णको लातग 
रु.१६६८०१५।०० को कार्णसम्पन्न प्रतिवेदन िथा मलु्र्ाङकनको आधारमा रु.१४२१०००।०० उपभोक्ता 
सतमतिलाई भकु्तानी ददएकोमा फाईल परीक्षण वाट देन्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार रहेका छन ्

 

29.1.  कार्णसम्पन्न प्रतिवेदन िथा मलु्र्ाङकन अनसुार घष्टट ष्टवल पेश भएको रु.१०७४४०।०० को १३ प्रतिशिले हनुे 
मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर रु.१३९६७।०० सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमतिवाट असूल गनुणपने रु….. 

 

13967 

29.2.  उपभोक्ता सतमतिलाई ४२० व्र्ाग तसमेतटको प्रति व्र्ाग मलु्र् अतभववषृ्टर्द् कर समेि रु.८९२।७० का दरले 
रु.३७४९३४।०० मलु्र्ाङकन भई भकु्तानी भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले प्रति व्र्ाग मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि 
रु.८५८।८० का दरले रु. ३६०५९६।०० को ष्टवल पेश भएकोले वढी मलु्र्ाङकन भई भकु्तानी भएको सम्वन्तधि 
उपभोक्ता सतमति सँग असूल गनुण पने रु………. 

 

 

 

14368 

30.  वढी भकु्तानीाः १२७।०७६।१२।३ - नागडाँड परुानो वजार सडक तनमाणण र्ोजना उपभोक्ता सतमतिलाई 
रु.१०७१९६८।४३ को कार्णसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा रु.९६०५९०।०० खचण लेखेकोमा फाईल परीक्षण वाट 
देन्खएको व्र्होरा तनम्नानसुार रहेका छन ्। 

 

30.1.  पेश भएको कार्णसम्पन्न प्रतिवेदन अनसुार Pcc 1;2;4 को कार्ण ५९.०७ घ.मी. रहेकोमा दर ष्टवष्लेर्ण अनसुार १ 
घ.मी.मा ६.४० व्र्ाग तसमेतट लाग्ने गरी दर ष्टवष्लेर्ण भएकोमा सो अनसुार ३७८ व्र्ाग तसमेतटको प्रति व्र्ाग 
रु.८९२।७० का दरले रु.३३७४४०।६० मलु्र्ाङकन भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवल अनसुार 
३०४ व्र्ाग तसमेतट मार पेश भएकोले घष्टट ष्टवल पेश भएको ७४ व्र्ागको प्रति व्र्ाग मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर वाहेक 
रु.७९०।०० का दरले  रु. ५८४६०।०० वढी मलु्र्ाङकन भई भकु्तानी भएकोले उपभोक्ता सतमतिले व्र्होरेको 
अंश १० प्रतिशिले हनुे रु.५८४६।०० कट्टा गरी असूल गनुण पने रु. 

 

 

 

 

 

52620 

30.2.  कार्णसम्पन्न प्रतिवेदन िथा मलु्र्ाङकन अनसुार घष्टट ष्टवल पेश भएको ७४ व्र्ाग तसमेतटको रु.५८४६०।०० को  
को १३ प्रतिशिले हनुे मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर रु.७६००।०० सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमतिवाट असूल गनुणपने रु 

 

7600 

30.3.  उपभोक्ता सतमतिलाई ३०४ व्र्ाग तसमेतटको प्रति व्र्ाग मलु्र् अतभववषृ्टर्द् कर समेि रु.८९२।७० का दरले 
रु.२७१३८१।०० मलु्र्ाङकन भई भकु्तानी भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले प्रति व्र्ाग मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समेि 
रु.७५७।०० का दरले रु. २३०१२८।०० को ष्टवल पेश भएकोले वढी मलु्र्ाङकन भई भकु्तानी भएको सम्वन्तधि 
उपभोक्ता सतमति सँग असूल गनुण पने रु 

 

 

 

41253 

31.  ग्र्ाष्टवन वक्स ष्टवल भतदा वष्टढ मलु्र्ाङकन भई भकु्तानीाः ३९५।०७७।३।२९ वाट ओखले लाके्र ग्रातमण सडक 
तनमाणण कार्णको लातग उपभोक्ता सतमतिको खररद ष्टवल अनसुार ७५ वक्स खररद गरेको देन्खएकोमा ८४ वटा ग्र्ाष्टवन 
वक्सको प्रति वक्स रु.१७३४।०० का दरले मलु्र्ाङकन भई रु.१४५६५६।०० भकु्तानी भएको देन्खएकोले ष्टवल 
भतदा वढी ९ ग्र्ाष्टवन वक्सको भकु्तानी भएको रु. १५६०६।०० मा जनसहभातगिको अंश १० प्रतिशिले हनुे 
रु.१५५१।०० कट्टा गरी उपभोक्ता सतमति सँग असूल गनुण पने रु.१४०५५।०० 

 

 

 

 

14055 
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32.  मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर कट्टी नगरेकोाः मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली २०५३ को तनर्म ६(ग) माठेक्का वा करार 
अतिगणिको भकु्तानीमा म.ुअ. कर रकमको ५० प्रतिशि सम्वन्तधि राजस्व न्शर्णकमा र वाँकी ५० प्रतिशि सम्वन्तधि 
फमणलाई भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ । कार्ाणलर्ले देहार्का फमणको भकु्तानीमा मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर कट्टा नगरी परैु 
मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर फमणलाई नै भकु्तानी ददएको देन्खएकोले मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समार्ोजन प्रमाण पेश हनुपुने अतर्था 
असूल गनुणपने रु… 

 

 

 

250929 

33.  भौ.न./ तमति फमणको नाम भकु्तानी रकम म.ुअ. कर 
रकम 

५० प्रतिशिम.ुअ. कर 

25/076/7/27 नेपाल व्रदसण हाडणवरे्र पोखरा 1598388 183885 91942 

26/076/7/27 वे्रकइभेन इन्तजतनर्ररङ एण्ड कतसल्टेतसी एण्ड ररसचण सेतटर 589690 67240 33620 

29/076/727 ररसचण इनोभेसन एण्ड डेभलपमेतट इन्तजतनर्ररङ कतसल्टेतसी  355950 40950 20475 

2/076/8/22 ररसचण इनोभेसन एण्ड डेभलपमेतट इन्तजतनर्ररङ कतसल्टेतसी 
संन्घर् सरकार िफण  

830550 95550 47775 

331077/3/24 एक्सपटण इन्तजतनर्ररङ कतसल्टेतसी 283084 32567 16283 

373/077/3/2

8 

गैर सरकारी ससँ्था नौलो घमु्िी नेपाल 709785 81656 40828 

जम्मा  4367447 501848 250923 

 
 

34.  ररि पवुणकको कर ष्टवजक पेश नभएकोाः मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर ऐन,2052 को दफा १४ िमोजजम मलु्र् अतभवषृ्टर्द् करमा 
दिाण भएका फमण सँग िोष्टकएको ढाँचाको कर वीजक तलई खररद गनुणपने व्र्वस्था रहेको छ । कार्ाणलर्ले 
तनम्नानसुारको भौचर नम्वर वाट देहार्का फमणहरुलाई तनम्नानसुार रु. २५८४०५०।०० को ष्टवल पेश भएकोमा 
कर ष्टवजक नम्वर ष्टप्रतटेड नभई हािले लेखेको पेश भएकोले आतिररक राजस्व कार्ाणलर्वाट मलु्र् अतभवष्टर्द्ण कर 
समार्ोजन भएको प्रमाण पेश हनुपुने अतर्था म.ुअ.कर रकम  असूल गनुण पने रु. 
भौ.न./ 
तमति 

कार्ण फमणको नाम ष्टवल रकम म.ुअ. कर  ष्टवजक नम्वर 

23/076/7/17 ग्रातमण सडक सरसफाई कावेरी तनमाणण प्रा.तल. 84050 10924 001/076/5/8 
129/076/12/

30 

लमु्ले िातचोक तभच्चकु 
ग्रातमण सडक 

घातरकु कतसट्रक्सन एण्ड 
ष्टवल्डसण 

2500000 287610 1/076/12/8 

जम्मा    298534  

 

 

 

 

 

298534 

 न्शक्षा िफण ाः  

35.   ष्टवद्यालर्लाई अनदुान तनकासााः 20/077/3/29भवन तनमाणण आचार संष्टहिा र  कार्णक्रम कार्ाणतवर्न पनु्स्िका 
२०७६।०७७ अनसुार कार्ण प्रगतिका आधारमा खचण गने गरी ४ कोठे भवन तनमाणण र वास सष्टहिको शौचालर् 
तनमाणणका लातग  ष्टवद्यालर्लाई रु.१०१०००००।०० ष्टवद्यालर्को खािामा तनकासा ददएकोमा माछापचु्रे मा ष्टव को 
२ कोठे भवन वापि तनकासा ददइएको १६०००००।०० को अनगुमन प्रतिवेदन र कार्णसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हनु ु
पने रु.  

 

 

 

1600000 

36.  नमनुा ष्टवधालर्लाई अनदुानाः नमनुा ष्टवधालर् ष्टवकास सधुार गरुुर्ोजना २०७६-२०७९ को कार्ाणतवर्नको लातग 
कार्णक्रम कार्ाणतवर्न पनु्स्िका अनसुार नमनुा ष्टवद्यालर् सधुार गरुुर्ोजना अनरुुप भौतिक तनमाणण अनदुान कार्णक्रम 
सँचालनको लातग माछापचु्रे माध्र्ातमक ष्टवधालर्लाई रु.१५००००००।०० र कार्ण प्रगतिका आधारमा संघीर् 
सरकारवाट नमनुा ष्टवद्यालर् प्रोत्साहन स्वरुप रु.२६५००००।०० समेि रु.१७६०००००।०० ष्टवद्यालर्को 
खािामा तनकासा ददएकोमा प्रतिष्टक्रर्ा साथ रु३८०२६८२।०० को प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन िथा कार्णसम्पन्न प्रतिवेदन 
पेश भएकोले वाँकी रकम रु १३८४७३१८।०० को नमनुा ष्टवद्यालर् कार्णक्रम कार्ाणतवर्न तनदेन्शका २०७४ को 
परीतध तभर रही स्वीकृि गरुु र्ोजना कार्ाणतवर्न गरी सो को अनगुमन प्रतिवेदन र कार्णसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हनु पने 
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रु. 13847318 

37.  पाठ्यपसु्िक अनदुानाः ३४।२०७६।१०।२१ ष्टवद्यालर् क्षेर ष्टवकास कार्णक्रम कार्णतवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ को 
ष्टक्रर्ाकलाप नं २.४.६.१ मा वैशाखवाट सरुु हनुे शैन्क्षक सरको ष्टवधाथी भनाण संखर्ाको र्थाथण िथर्ाङ्क सम्वन्तधि 
न्शक्षा अतधकृिवाट प्रमान्णि र एष्टकन गरी पाठ्यक्रम ष्टवकास केतरको स्वीकृि दररेट वमोन्जम कक्षा १ देखी १० 
सम्म अध्र्र्नरि ष्टवधाथी संखर्ाको ७५ प्रतिशि संखर्ालाई दोस्रो चौमातसकमा पाठ्यपसु्िक अनदुान रकम ष्टवधालर् 
खािामा तनकासा ददने र ष्टवधाथीले शैन्क्षक सरको सरुुवािमै परुा सेट नर्ाँ पाठ्यपसु्िक पाए नपाएको अनगुमन गरी 
नपगु हनुे रकम मार थप तनकासा ददने उल्लेख छ।र्स गाउँपातलका अतिगणि ५२ वटा ष्टवद्यालर् संखर्ा रहेको र सो 
ष्टवद्यालर्हरुमा अध्र्र्नरि ष्टवद्याथीहरुलाई उपरोक्त तनदेन्शका अनसुार दोस्रो चौमातसकमा प्रथम पटक ७५ प्रतिशि ले 
हनुे रु १२८९७५९।०० मार ५२ ष्टवधालर्का खािामा तनकासा ददनपुनेमा दोस्रो चौमातसकमा नै १०० प्रतिशिले 
हनुे रु१७१९६७९।०० तनकासा ददइएको पाइर्ो ।कार्णतवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ मा ७५ प्रतिशिा ष्टवद्याथीलाई 
तनकासा ददए पश्चाि पाठ्यपसु्िक पाए नपाएको अनगुमन गरी नपगु हनु ेरकम मार थप तनकासा ददने उल्लेख भएिा 
पतन सो अनसुार नगरी दोस्रो चौमातसकमै शि प्रतिशि ष्टवद्याथीलाई पाठ्यपसु्िक अनदुान रकम तनकासा ददन ुउपर्कु्त 
देन्खएन।अनगुमन र एष्टकन नगरी शि प्रतिशि ष्टवद्याथीको रकम तनकासा गदाण अनदुान रकमको दरुुपर्ोग हनुे 
सम्भावना रहेकोले पातलकाले चाल ुशैन्क्षक सरमा अध्र्र्नरि ष्टवद्याथी संखर्ा एकीन गरेर मार कार्णतवर्न पनु्स्िकामा 
उल्लेन्खि व्र्वस्था अनसुार पाठ्यपसु्िक अनदुान तनकासा ददने व्र्वस्था तमलाउनपुदणछ। 

 

38.  न्शर्णक फरक पारी खचणाः एष्टककृि आतथणक संकेि वतगणकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ मा खचण न्शर्णक उल्लेख गरेको र 
सोहीअनसुार खचण गनुणपने उल्लेख भएकोमा कार्ाणलर्ले देहार्अनसुार खचण न्शर्णक फरक पारी खचण भएकोले न्शर्णक 
फरक पारी खचण गनुण ष्टवत्तीर् अनशुासनको उल्लंघन गनुण हो।पातलकाले ष्टवन्त्तर् अनशुासन कार्म गरी खचण गनुणपदणछ। 
गो भौ नं तमति  खचण लेखको न्शर्णकको नाम  खचण गरेको न्शर्णकको नाम  खचण रकम 

34/2076/10/21 प्रारन्म्भक वाल ष्टवकास सहजकिाणको पारीश्रतमक 
िथा ष्टवद्यालर् कमणचारीको पाररश्रतमक  

राष्टिर् प्रारन्म्भक कक्षा पढाई कार्णक्रम र ष्टवद्यालर् 
सधुार र्ोजना 840500 

34/2076/10/21 सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्का ष्टवद्याथीहरुलाई तनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक अनदुान  

न्शक्षकले  कक्षाकोठामा ष्टविाउन ेसमर् एवम ्शैन्क्षक 
गणुस्िर िथा कार्णसम्पादनमा आधाररि अनदुान  119029 

जम्मा   
959529 

 

 

 

 

 

39.  सामान्जक आतथणक लेखापरीक्षणाः स्थानीर् िह अतिगणि सञ्चातलि सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुलाई सामान्जक परीक्षण िथा 
आतथणक लेखापरीक्षण वापि आधारभिु िह सञ्चातलि ष्टवद्यालर्हरुका लागी रु १० हजार र माध्र्ातमक सञ्चातलि प्रति 
ष्टवद्यालर् लाई रु १५ हजारका दरले तनकासा ददने व्र्वस्था ष्टवद्यालर् क्षेर ष्टवकास कार्णक्रम कार्णतवर्न पनु्स्िका 
२०७६।७७ को २.७.१३.१० मा रहेकोमा पातलकाले र्स वर्ण १३ माध्र्तमक ष्टवद्यालर् र ३७ आधारभिु 
ष्टवद्यालर्लाई िोष्टकएवमोन्जम सामान्जक परीक्षण िथा आतथणक लेखापरीक्षण वापि रकम तनकासा गरेकोमा लेखापरीक्षण 
अवतधसम्म पतन लेखापरीक्षण सम्पन्न नभएकोले तनर्मानसुार लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गनुणपने अतर्था 
असूल गनेपने रु 

 

 

 

 

 

565000 

40.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिण - स्थानीर् िह अतिगणि रहेका सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरुमा दरबतदी अनसुार न्शक्षकको 
पदपूतिण भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदणछ।र्स स्थानीर् िह अतिगणि ष्टवतभन्न िहका ३४ सामदुाष्टर्क 
ष्टवद्यालर्हरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिणको अवस्था एवं ष्टवद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ। 

 

 
 

तस नं ष्टवद्यालर्को नाम  दरवतदी  पदपिुी पदपिुी मध्रे् 
करार 

ररक्त ष्टवद्याथी संखर्ा 

1.  लातरकु आ ष्टव लातरकु 3 2 0 1 39 

2.  ष्टहमालर् मा ष्टव िोल्का 12 12 5 0 147 
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3.  ष्टहमालर् आ ष्टव तभचकु 4 4 2 0 50 

4.  चण्डी आ ष्टव हवाडी 3 3 0 0 16 

5.  िातचोक आ ष्टव माझ गाँउ 3 3 0 0 21 

6.  लक्ष्मी आ ष्टव 2 2 1 0 21 

7.  मोदी आ ष्टव 2 2 1 0 29 

8.  ष्टवद्याज्र्ोिी आ ष्टव 3 3 1 0 16 

9.  उमा मा ष्टव 10 9 5 1 136 

10.  वाँकोट आ ष्टव 4 4 2 0 81 

11.  ष्टवरेठाँटी मा ष्टव 12 10 0 2 247 

12.  रामप्र्ारो  आ ष्टव 3 3 1 0 22 

13.  कोमचेवराह आ ष्टव 2 2 0 0 15 

14.  चण्डी आ ष्टव साचेि 3 3 0 0 14 

15.  भमेु आ ष्टव  4 4 2 0 83 

16.  भगविी मा ष्टव 10 9 4 1 88 

17.  शारदा आ ष्टव 2 2 0 0 13 

18.  उल्लेरी आ ष्टव 3 3 2 0 46 

19.  धौलाश्री मा ष्टव 10 9 5 1 29 

20.  घजुुणङ आ ष्टव 3 3 0 0 26 

21.  िालवारही आ ष्टव 2 2 0 0 16 

22.  सरस्विी आ ष्टव 3 2 0 1 11 

23.  मेश्रमवराह  मा ष्टव 14 14 4 0 305 

24.  जनप्रमेी आ ष्टव 6 6 3 0 79 

25.  माइसेवा आ ष्टव 3 3 0 0 28 

26.  जनसेवा आ ष्टव 2 2 2 0 23 

27.  कुलुणङवराह आ ष्टव 3 3 1 0 37 

28.  फुम्रोखुँवराह मा ष्टव 8 7 3 1 261 

29.  माछापचु्रे मा ष्टव  18 17 5 1 334 

30.  धारापानी मा ष्टव 14 14 4 0 229 

31.  तसजणना मा ष्टव 14 14 8 0 217 

32.  वालमन्तदर मा ष्टव 2 2 0 0 390 

33.  दगुाणभवानी आ ष्टव 8 7 2 1 107 

34.  परश ुआ ष्टव 4 3 1 1 34 

35.  लहरी आ ष्टव 3 3 0 0 27 

36.  महेतर आ ष्टव 4 4 1 0 563 

37.  पाउँदरु आ ष्टव 4 4 1 0 19 

38.  वालज्र्ोिी  आ ष्टव 3 3 1 0 21 

39.  लक्ष्मी आ ष्टव 3 3 0 0 39 

40.  सरस्विी आ ष्टव 1 1 0 0 8 

41.  वहादरेु मा ष्टव 14 14 9 0 146 

42.  प्रगिीन्शल मा ष्टव  17 17 3 0 234 

43.  न्शिला मा ष्टव 11 11 6 0 100 
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44.  संगम मा ष्टव 9 9 2 0 70 

45.  तसर्द् आ ष्टव 9 9 2 0 119 

46.  अतभमान मेमोररर्ल  4 4 2 0 255 

47.  वराह आ ष्टव 3 3 0 0 19 

48.  भमेुश्वर आ ष्टव 3 3 2 0 36 

49.  सल्लेरी आ ष्टव 3 3 1 0 6 

50.  जनतसर्द् आ ष्टव 3 3 0 0 37 

51.  जनजागिृी आ ष्टव 4 4 1 0 41 

52.  ज्ञानोदर् आ ष्टव 3 3 1 0 45 

 जम्मा 300 289 96 11 4995 

र्स सम्वतधमा देहार्अनसुार उल्लेख गररएको छ। 

 पातलकाको कुल दरवतदीमा ३० प्रतिशि दरवतदी करारवाट भएको देन्खतछ।पातलकाले दरवतदीमा स्थार्ी न्शक्षक 
तनर्नु्क्तको लागी ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ। 

 पातलकको कुल न्शक्षक दरवतदीमध्रे् १० ष्टवद्यालर्मा ११ दरवन्तद ररक्त रहेकोले ररक्त दरवन्तद पदपिुी गनेिफण  
पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ। 

 ष्टवद्याथी संखर्ाको िलुनामा न्शक्षक वढी भएकोवाट कम भएको ष्टवद्यालर्मा न्शक्षकको दरवतदी तमलान एंव 
तर्नु ष्टवद्याथी भएका ष्टवद्यालर्हरु सम्भाव्र्िाका आधारमा मजण गनुणपदणछ। 

41.  स्थानीर् पवुाणधार ष्टवकास कार्णक्रम िफण ाः पातलकामा आ व २०७६।७७ मा स्थानीर् पवुाणधार ष्टवकास साझेदारी 
कार्णक्रम अतिणगि १० आर्ोजना छनौट भई रु २ करोड ३२ लाख ९४ हजार वजेट प्राि भएकोमा भएकोमा रु२ 
करोड ९ लाख ५५ खचण भएको छ भने रु १३ लाख ८७ हजार स्थानीर् कोरोना कोर्मा जम्मा गररएको देन्खतछ। 

 

 स्वास्थर् िफण ाः  

42.  और्धी खररदाःसावणजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख रुपैर्ाँसम्मको 
और्तधजतर् मालसामान उत्पादकले राष्टिर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा सोझै 
खररद गनण सष्टकने व्र्वस्था भए छ।िर स्थानीर् िहले उक्त प्रष्टक्रर्ा वेगर  ष्टवतभन्न सप्लार्सणवाट रु १० लाख ५० 
हजारको और्तध सोझै खररद गरेको छ।र्स सम्बतधी देन्खएको व्र्होराहरु न्न्नानसुार छनाः 

 

 खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्र् राष्टिर् परपतरकामा प्रकाशन 
समेि भएको नदेन्खएको 

 

 आपूतिण हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटफइड हनुपुने और्तधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाि तमति उल्लेख 
गरी सम्बन्तधि ष्टवर्र् ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमाण 
समावेश नभएको 

 

 आपूतिण भएका और्धी एंवम सन्जणकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार भए/नभएको नखलुाएको 
कारण और्तधको गणुस्िर र म्र्ाद सम्बतधमा र्ष्टकन गनण सष्टकएन । 

 

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

 

 और्तधको खचण घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  

 िसथण और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचणको 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 आतथणक वर्णको अतत्र्मा बांकी रहेको और्तधहरु न्जम्मेवारी न्जतसी अतभलेख व्र्वन्स्थि गनेिफण  
ध्र्ान ददनपुदणछ। 
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43.  प्रधानमतरी रोजगार कार्णक्रमाःस्थानीर् िहमा सनु्चकृि वेरोजगार व्र्न्क्तलाई तर्नुिम रोजगारी प्रत्र्ाभिु गराउन एवम ्
सामदुाष्टर्क पवुाणधारहरुको ष्टवकास माफण ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउन प्रधानमतरी रोजगार कार्णक्रम 
सञ्चालन भएको छ।गाँउपातलकामा र्स वर्ण प्रधानमतरी रोजगार कार्णक्रम अतिगणि कृष्टर् पैदल मागण तनमाणण,कुलो 
तनमाणण र सडक िथा वाटो ममणि कार्णमा रु १४ लाख ५४ हजार खचण भएको देन्खतछ।प्रधानमतरी रोजगार 
कार्णक्रम सञ्चलन तनदेन्शका २०७५ को दफा २ (ट) मा वेरोजगार व्र्न्क्तलाई स्थातनर् िहको रोजगार सेवा केतरमा 
सनु्चकृि गरी पररचर् पर ष्टविरण गनुणपने व्र्वस्था गरेको छ।कार्णष्टवतधको दफा १३(१) मा रोजगार सेवा केतरमा 
सनु्चकृि वेरोजगार व्र्न्क्तहरु मध्रे्वाट तनदेन्शकाको दफा २१ को उपदफा (३) वमोन्जमको प्रथातमकिा क्रममा 
आधारमा काममा खटाउन ुपने व्र्वस्था रहेको छ।गाउँपातलकाले वेरोजगार व्र्न्क्तहरुको सनु्च िर्ार गरर पररचर्पर 
ष्टविरण गरेर प्रथातमकिाको आधारमा मार कामका लागी पाररश्रतमक कार्णक्रममा सहभागी गराउन ुपनेमा सो गरेको 
पाइएन।वडाको तसफाररसका आधारमा मार कामदारहरु छनौट गरी कार्णक्रम सञ्चालन गरेको देन्खँदा वास्िष्टवक 
वेरोजगार व्र्न्क्तहरुले नै रोजगारी  प्राि गरे भन्ने आधार रहेन।कfर्णक्रममा सहभागी कामदारको ज्र्ाला वैष्टकङ 
प्रणालीवाट भकु्तानी गने अवस्था हदुा हदैु सो नगरी डोर हान्जरीमा नै भपाणई गरी पातलकावाट एकमिु रुपमा एक जना 
व्र्न्क्तको नाममा रकम तनकासा भएकोले ष्टविररण गररएको रकम ष्टवश्वसतनर् छ भन्न सष्टकएन ।आर्ोजना सञ्चालन 
पवुण स्थातनर् िहले प्राष्टवतधक कमणचारी खटाई प्राष्टवतधक प्रतिवेदन िर्ार गनुणपने र सोको तनर्तमि प्राष्टवतधक सपुररवेक्षण 
र अनगुमन गनुणपनेमा कतिपर् आर्ोजनामा प्राष्टवतधक प्रतिवेदन संलग्न भएको छैन।काननुमा भएको व्र्वस्थाको 
पालना गदै सनु्चकृि वेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने अवस्थाको सजृना गरेर रोजगार व्र्वस्थापन सचुना प्रणालीलाई 
अद्यावतधक गदै कामका लागी पाररश्रतमक कार्णक्रमलाई ष्टवश्वसतनर् िथा प्रभावकारी वनाउनपुदणछ । 

 

44.  पेश्की बाकँीाः  आतथणक कार्णष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ मा आतथणक बर्णको अतत्र्सम्ममा पेश्की  
फर्छ्यौट गरी सक्न ु पने व्र्वस्था भएकोमा आतथणक बर्णको अतत्र्सम्ममा फर्छ्यौट नभई बाँकी रहेको तनम्नानसुार 
व्र्न्क्त, उपभोक्ता सतमति िथा तनमाणण व्र्वसार्ीहरुको नाममा रहेको पेश्की रकम तनर्मानसुार असूल फर्छ्यौट गनुणपने 
रु=== 

गो भा नं/तमति पेश्की तलनेको नाम वापि रकम 

100/077/03/27 वलराम भगुाँई कोतभड १९ वाट भएको शैन्क्षक क्षिी तर्नुीकरण 395000 

124/2077/03/3

0 वलराम भगुाँई 
सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्का छाराहरुलाई तनशलु्क स्र्ानीटरर 
प्र्ाड 60000 

16/2077/03/23 आधारभिु स्वास्थर् सेवा केतर भवन 
तनमाणण उपभोक्ता सतमिी 

स्वास्थर् सस्था नभएका वडाहरुमा स्वास्थर् सस्था भवन 
तनमाणण 2200000 

11/2077/03/11 

ष्टहले आधारभिु स्वास्थर् सेवा केतर 
भवन तनमाणण उपभोक्ता सतमिी 

स्वास्थर् सस्था नभएका वडाहरुमा स्वास्थर् सस्था भवन 
तनमाणण 2200000 

13/2077/03/17 

आधारभिु स्वास्थर् सेवा केतर भवन 
तनमाणण उपभोक्ता सतमिी 

स्वास्थर् सस्था नभएका वडाहरुमा स्वास्थर् सस्था भवन 
तनमाणण 2200000 

372/2077/03/2

8 

वडा कार्ाणलर् भवन तनमाणण उपभोक्ता 
सतमिी वडा कार्ाणलर् भवन तनमाणण 1200000 

21/2077/03/29 

आधारभिु स्वास्थर् सेवा केतर भवन 
तनमाणण उपभोक्ता सतमिी 

स्वास्थर् सस्था नभएका वडाहरुमा स्वास्थर् सस्था भवन 
तनमाणण 2200000 

जम्मा   10455000 

 

 

 

10455000 
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अनुसुचि १  

  पालिकाको संचितकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 

क्र. 
सं. 
 

 
 

स्थानीय तह 
 

 
 

जजल्ला 
 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत िर्षको 
जजम्मेिारी 

संघ तथा 
प्रदेश अनुदान 

राजस्ि 
िाडफाड 

आन्तरीक 
आय 

अन्य आय चालु 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 
अन्नपणुण 
गाउँपातलका 

कास्की  

80224 354691 63025 18858 164307 600881 255452 204197 137634 597283 83822 

 

    बेरुज ूबगीकरण (ष्टवतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार)                    अनुसुचि २ 
                                      २०७६।७७           -रु हजारमा_ 

तस 
नं 

न्जल्ला स्थातनर् 
िहको नाम 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अशलु 
गनुणपने 

तनर्तमि गनुणपने पेश्की 
सैदा
न्तिक  

लगति 
सैदा
न्तिक  

लगति सैर्द्ान्तिक लगिी 
अननयममत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 

पेश नभएको 

राजस्ि लगत 
जजम्मेिारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नमलएको 

जम्मा कमचंारी अन्य जम्मा 

१ 

कास्की  अन्नपणुण 
गाउँपातल
का 

25 26 33962 0 8 5089 25 18 28873 552 1555 16311 0 0 17866 455 10000 10455 

                                                 अनसुचुी ३ 

अद्यावतधक वेरुज ुस्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनर् िह न्जल्ला गि बर्ण 
सम्मको बाँकी 

र्ो बर्णको फर्छ्यौट बाकी र्ो बर्ण सम्पबाट कार्म 
बेरुज ु

र्ो बर्णको बेरुज ु कुल बाकी बेरुज ु

१ अन्नपणुण गाउँपातलका कास्की  7680 3174 4506 0 28873 33379 

 


