
 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको 
वार्षिक प्रतिवेदन 

२०७८ 

 चक्रघट्टा गाउँपातलका  
सलािही 

 

महालेखापररक्षकको कार्ािलर् 

काठमाडौ, नेपाल 

 

  



 

Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील 
रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोषको दक्षिापूर्ि उपर्ोग सम्बन्धमा आश्वस्ि पानि स्विन्र एवम ्
गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्विन्रिा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शििा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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    पर संखर्ााः२०७८।७९                                                                                                                   

   च.न  १०८                                                                     तमतिाः २०७८।५।४
  

 

 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 

चक्रघट्टा गाउँपातलका 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, सलािही । 

 

 

नेपालको संतबधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्स कार्िपातलकाको आतथिक बषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिबेदन जारी गरीएको छ । उक्त 
प्रतिबेदन लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३)  र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

 

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

                                                                          (नेर कुमार खरी) 
                                                                                                                                            नार्ब महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको भनार्ि 
नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी कार्ािलर्को लेखापरीक्षर् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनिसक्ने व्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् मानद्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्षर् मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्सँग सम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, 
प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पर्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, 
र्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बन्धमा 
प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ु
लेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  
आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु तमलान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ािन्वर्नबाट 
स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमािर् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि 
सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शििा प्रबर्द्िन हनु ेर्वश्वास तलर्एको छ ।  
लेखापरीक्षर्बाट मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षपेर् र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी 
ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अब्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा बढी खचि 
गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूखी खचिको 
बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवरृ्त्त देर्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमािर्िफि  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको 
छनौट गरेको, जर्टल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोर्कएबमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् 
अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन र्वकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  
स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्रु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा 
आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि 
र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र 
आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पार्एको छ। स्थानीर् िहमा लेखा 
सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको पार्एको 
छ । लेखापरीक्षर्बाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि 
देर्खएन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपर्स्थि भर्ि लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गरेको तथर्ो । लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा 
प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलार्ि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  
 
 

                (टंकमर्र् शमाि, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे              महालेखापरीक्षक
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    पर संखर्ााः  २०७८।७९          
     

च.नं.: ६९ तमतिाः२०७८।५।४ 

 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 

चक्रघट्टा गाउँपातलका 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, सलािही । 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामी ले चक्रघट्टा, गाउँपातलका आतथिक वषि २०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा 
लेखा र्टप्पर्ीहरुको लेखापरीक्षर् गरेका छौं ।हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 
ख्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ मसान्िमा समाि भएको आतथिक वषि 
२०७६।७७ को तबर्त्तर् र्ववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बर्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहसङ्ग सम्बर्न्धि प्रचतलि कानून र 
परम्परा बमोर्जम सारभिू रुपमा सर्ह िथा र्थाथि अवस्था र्चरर् गदिछ ।  
कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 

१ पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी तबर्त्तर् तबबरर् िर्ार गरेको 
छैन  

२ लेखापरीक्षर्मा देर्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा तमति २०७७।१२।२५ मा जारी गररएको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि 
प्रतिर्क्रर्ा सर्हिका प्रमार् कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अर्न्िम प्रतिवेदन पाना 
३७ र्सैसाथ संलग्न छ । 

३. लेखापरीक्षर्बाट रु ५ करोड ९७ लाख ४४ हजार बेरुजू देर्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु १ करोड ३ लाख. ७८ 
हजार, प्रमार् कागजाि पेश गनुिपने रु ३ करोड २६ लाख. ५२ हजार तनर्तमि गनुिपने रु. ९२ लाख १ हजार पेश्की बाँकी 
रु ७५ लाख १३ हजार रहेको छ ।   

  

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ि नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोर्जम गररएको छ । र्वतिर् 
र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्विन्र छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संर्हिा अनसुार हामीले काम गरेका 
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 महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 

  बबरमहल, काठमाडौँ, नपेाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

   

 

 

(प्रदेश नं १ र प्रदेश न+ २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर्) 
 
 

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

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

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िनमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 

 

छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्
भन्न ेकुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।  

      र्वतिर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकृिको र्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा तबर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु 
बमोर्जम सही र र्थाथि हनुे गरी र्वतिर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्िका कारर् र्वतिर् र्ववरर् सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ु गने र्जम्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ ।गाउँ कार्िपातलका अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि गाउँपातलकाको र्वतिर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको 
अनगुमनका लातग र्जम्मेवार रहेका छन ्।   
र्वतिर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वतिर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्र् गर्ल्ि समेिका कारर् सारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होस ्भतन 
उर्चि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा 
उर्चि आश्वस्ििाले सामान्र् स्िरको आश्वस्ििा सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोर्जम गने लेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्ि पत्ता लगाउँन 

सक्न ेतनर्श्चििा भने हदैुन । र्वतिर् र्ववरर्का उपर्ोगकिािले सामान्र्िर्ा गने आतथिक तनर्िर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था 
देर्खएका एउटै वा समग्रिामा हनुे र्वषशे वा जालसाजीजन्र् वा अन्र् गर्ल्िलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
 

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

                                                                          (नेर कुमार खरी) 
                                                                                                                                            नार्ब महालेखापरीक्षक
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चक्रघट्टा गाउँपातलका, सलािही 
लेखापरीक्षर् प्रतििवेदन 

संर्चि कोषको आर्व्र्र्  र्ववरर् 
2076/77 

आर् िफि  व्यय तर्फ 

l;=g+= 

वििरण 
/sd l;=g+= 

वििरण 
/sd 

१ गत िर्षको जिम्मेिारी 
  

१ चालु खचष  ० 

 क) नगद 
0 

  क) संघिय विघतय सामाघनकरण ० 

 ख) बैंक (अनुसूचच ज्ञ अनुसार) ५६६३४०८६।५१ 
  ख) प्रदेश विघतय समाघनकरण ० 

 ग) धरौटी बैंक 
0 

  ग) रािश्ि बाडफााँड ३४२३७५५०।८२ 

 संघिय विघतय हस्तान्तरण 
0 

  ३) आन्तररक श्रोत ० 

२ क) विघतय समाघनकर०ाा अनुदान ९६९००००० २ पूंिीगत खचष ० 

 ख) सशतष अनुदान १२४७०३००० 
  क) संघिय विघतय सामाघनकरण ८८८९५९९१।५३ 

 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान 
0 

  ख) प्रदेश विजततय समाघनकरण ७१६९००० 

 क) विघतय समाघनकरण अनुदान ७१६९००० 
  ग) रािश्ि बाडफााँड ० 

 ख) सशतष अनुदान ५०००००० 
  ३) आन्तररक श्रोत ० 

३ विर्यगत घनकासा रकम 
0 

३ सशतष अनुदान खचष ० 

 क) सामाजिक सुरक्षा ६९९०२००० 
  क) संघिय सशषत अनुदान १०५४६२६०४।७३ 

 ख) स्थानीय पूिाषधार १५४९१९३६।५० 
  ख) प्रदेश सशषत अनुदान ५०००००० 

४ ग) तराई मधेश समदृदकायषक्रम २५००००० ४ विर्यगत घनकायको खचष ० 

 ३) गररिसंग विशेश्िर 
0 

  क) सामाजिक सुरक्षा ६९९०२००० 

 ञ)् िहुके्षत्रीय पोर्ण ८१७४३१ 
  ख) स्थानीय पूिाषधार १५४९१९३६।५० 

 च) पयषटन बोडष ० 
  ग) तराईमधेश समदृदकायषक्रम २५००००० 

 ५) प्रधानमन्त्री रोिगार ० 
  ३) गररिसंग विशेस्िर ० 

 ि) झोलुंगे पलु के्षत्रगत कायषक्रम ४५००००० 
  ञ)् िहुके्षत्रीय पोर्ण ८१७४३१ 

 झ) संचचत कोर् 
0 

  च) प्रधानमन्त्री रोिगार ० 

 ञा) और्धी उपचार 
0 

  ५) पयषटन बोडष ० 

 ६) बेदट पढाउ बेटी बचाउ ५०००० 
  ि) झोलुगे पलु के्षत्रगत कायषक्रम ४५००००० 
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 ७) ........... 
0 

  झ) संचचत विदा ० 

 आन्तररक आय 
0 

  ञा) और्धी उपचार ० 

 क) आन्तररक रािस्ि 

0 

  ६) स्थाघनय तह प्रकोप    
व्यिस्थापन 

१५४९१९३६।५ 

 ख) रािश्ि बाडफााँड ४१२८५७७५ 
  ७)बेटी पचाउ बेटी बचाउ ५०००० 

५ ग) अन्य आय 

 

५ को.ले.घन.का ।प्र ले.घन.का फफताष ० 

 रािश्ि आम्दानी २७७४१६८ 
  क) ससघिय सशतष अनुदान १९२४१४३५।३८ 

 धरौटी प्राप्ती 
2930154.5 

  ख) प्रदेश सशतष अनुदान १०४० 

 गत िर्षको धरौटी १७१७०५० 
    ० 

 अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त ० 
  ग) विर्यगत फिि हुन ेसशर्षक ० 

६ क) स्थाघनय तह प्रकोप 
व्यिस्थापन १०००००० 

६ रािश्ि दाखखला ० 

७ ख)  
0 

७ धरौ६ाी फफताष १३२८९१० 

८ विघतय व्यिस्था प्राप्ती 
0 

८ लगानी ० 

९ विसिन्न कोर् आम्दानी 
0 

९ विघतय व्यिस्था िुक्तानी ० 

१० क) कमषचारी कल्याण कोर् २२१२५३३ १० अन्तर स्थानीय तहको रकम खचष ० 

 
 

0 

११ विसिन्न कोर् खचष ० 

 
 

0 

  क) कमषचारी कल्याण कोर्  ६९८९९३।८० 

 
  

0 

  (खचष) १५१३५३९।२० 

 
  

0 

१२ ख) कमषचारी कल्याण कोर्  ५९९६७३७०।५५ 

 
  

0 

  (बाकी) ०।०० 

 
  

० 
  बांकी मौज्दात १७७२०९४।५० 

 
िम्मा ४३४०४१८३४।५१ 

  क) स्रेस्ता अनुसार बांकी  ४३४०४१८३४।५१ 
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दफा नं. लेखापरीक्षर्बाट देर्खएका व्र्होरा बेरुज ुरकम  
 पररचर्–स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, 

कार्िकारीर्ी र न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्दशे्र्ले र्स चक्रघट्टा 
गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र 
समन्वर्लाई प्रवद्र्धन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शििा सतुनर्श्चि गरी 
नागररकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुि चक्रघट्टा गाउँपातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स चक्रघट्टा 
गाउँपातलका अन्िगिि 9 वडा, 49 सभा सदस्र्, 25.14 वगि र्कलोतमटर क्षेरफल िथा 27000 हजार 
जनसंखर्ा रहेको छ। 

 

 लेखापरीक्षर्को क्रममा असलुी- वडागि नगदी िथा मालपोि ठेली पररक्षर् गदाि तनम्नानसुार देर्खएको बेरुज ुरु. 
51611।र प्रतििर्क्रर्ाबाट रु १६६०००० असलुउपर भई नगरपातलकाको संर्चिकोषमा दार्खला भएको छ 
।  

वडा नं नाम र पद असलुी रकम 

7 वडा सर्चव उमेश कुमार रार् 6183 

    3 वडा सर्चव कार्ािलर् सहार्क उपने्द्र कुमार साह 45428 

 जम्मा 51611  

 

 महालेखापरीक्षकको बार्षिक लेखापरीक्षर् र्ोजना, २०७७ अनसुार स्वीकृि भएको र्कार्गि लेखापरीक्षर् 
र्ोजना बमोर्जम कार्ािलर्ले पेश गरेको आतथिक तबवरर्, प्रगति प्रतिवेदन, तलर्खि प्रतितनतधत्व पर र अन्र् 
तबवरर् िथा लेखापरीक्षर्का अन्िरािर्िर् मानद्ड िथा मागिदशिन समेिलाई आधार मानी नगरपातलकाको 
आतथिक बषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गररएको छ । सारभिू रुपमा 
उल्लेखनीर् नदेर्खएका व्र्होरालाई प्रतिवेदनमा समावेश गररएको छैन।  

 

1.  तबर्त्तर् तबबरर् र संर्चि कोष र्हसाव – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलकाले 
प्रत्रे्क वषिको साउन एक गिेदेर्ख आगामी वषिको असार मसान्िसम्मको अवतधलाई आतथिक वषि कार्म गरी 
आर् र व्र्वर्को र्हसाव राख्नपुदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् अनसुार गाउँपातलकाले आफ्नो 
आतथिक कार्ि प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बन्धमा देर्खएका व्र्होरा देहार् बमोर्जम छन ्

 

2.  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरर् गरे बमोर्जमको आर् 
र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचि शीषिक सम्बन्धी व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपनेिथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा 
परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोर्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले 
२०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन 
गरेको पाईएन । 

 

3.  र्जम्मेवारी फरक पारेकोाः गि वषिको अर्न्िम लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा शे्रस्िा अनसुारको मौज्दाि 
रु.120603308। रहेकोमा र्स वषिको एर्ककृि आ.र्व.मा  रु. 56634086। मौज्दात दखेाएकोमा घटी 
जिम्मेवारी सारेको रु.63969222 । सम्बन्धमा एककन गरी श्रेस्ता अधावजधक गननु पदछु । 

 

4.  सरुको प्रर्ोगाः नगरपातलकाहरुलाई Sub National Tresury Regulatory Application (SUTRA) प्रर्ोग गरी लेखा 
राख्न ेतनदेशन भएकोमा र्स कार्ि गाँउपातलकाले सरुमा राखेको देर्खएन ।  

 

5.  बैक र्हसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि 
भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोर्जम मातसक र  बार्षिक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब 
तमलान र्वबरर् िर्ार गनुिपनेमा गरेको छैन ।चेक साट्न बाकीको तबबरर् िर्ार नगरर स्थानीर् िहले  खािा 
सञ्चालन गदाि मैज्दाि फरक पनि गएको छ । कार्ािलर्ले चाल ुर परु्जगि खचि खािामा रहेको मौज्दाि चेक 
साट्ने अवतध सर्कएपछी मार 2077/04/28 मा सर्न्चि कोष खािामा गरेको देर्खर्ो । पातलकाबाट पेश 
भएको र्ववरर्मा से्रस्िाको मौज्दाि धरौटी र कमिचारी कल्र्ान कोष बाहेक रु. 59967370 रहेकोमा बैंक 
मौज्दाि रु. 145265151 देर्खएकोमा कार्ािलर्ले बैंक समार्ोजन र्हसाब िर्ार नगरी चेक साट्ने अवतध 
सर्कएपतछको बैंक मौज्दािको आधारमा स्वीकृि आर् व्र्र् र्ववरर् िर्ार गरेको देर्खर्ो । आतथिक वषिको 
अन्िर्मा से्रस्िामा भन्दा बैंक समार्ोजन र्हसाब िर्ार गरी से्रस्िा अधावतधक गनुि पने देर्खन्छ । 
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  अनदुान प्राति, र्विरर् र र्फिाि  

6.  अनदुान र्फिाि – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्िर्वतध बमोर्जम िी तनकार्बाट स्थानीर् िहमा 
प्राि हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वषिभरी खचि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाि 
गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । प्राि र्ववरर् (सरुको अनसूुची १२ र २१) अनसुार २०७७ असार मसान्िमा 
देहार्बमोर्जमको अनदुान खचि नभई रु. 20741436 बाँकी रहेकोमा कार्ािलर्ले 2077/10/27 मा रु 
19241435 माग र्फिाि गरेको देर्खएकोले खचि नभई बाँकी रहेको 15 लाख सम्बर्न्धि तनकार्मा र्फिाि 
गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

1500000 

 अनदुान प्रदान गने 
तनकार् 

अनदुानको प्रकार प्राि रकम खचि रकम बाकँी रकम 

संघीर् सरकार शसिि 126203000 105462604 20740396 

 र्वषेश    

 समपरुक    

 अन्र्    

प्रदेश सरकार शसिि 5000000 5000000  

 र्वषेश 2000000 2000000  

 समपरुक 3000000 2998960 1040 

 अन्र्    

जम्मा 136203000 115461564 20741436  

 

7.  काम, कििव्र् र अतधकार – स्थानीर् िहको अतधकारको (संर्वधानको अनसूुची–८ मा) उल्लेख छ । स्थानीर् 
िहको अतधकारमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्चालन, स्थानीर् कर, सेवा शलु्क िथा दस्िरु, स्थानीर् 
सेवाको व्र्वस्थापन, स्थानीर् स्िरका र्वकास आर्ोजना, आधारभिू र माध्र्तमक र्शक्षा, आधारभिू स्वास््र् र 
सरसफाई, स्थानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृर्ष सडक र तसंचाई, जग्गा धनी दिाि प्रमार् पजुाि र्विरर्, कृर्ष िथा 
पशपुालन, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्र्क्त र अशक्तहरुको व्र्वस्थापन लगार्ि २२ प्रकारका अतधकार 
उल्लेख  छ । 

सो बाहेक स्थानीर् िहले संघ िथा प्रदेशसंगको सहकार्िमा प्रर्ोग गने साझा अतधकार संर्वधानको 
अनसूुची–९ मा समेि उल्लेख छ । संघ वा प्रदेशले संर्वधान िथा प्रचतलि कानूनबमोर्जम आफ्नो अतधकार 
क्षेरतभरको कुनै र्वषर् पातलकालाई कानून बनाई तनक्षेपर् गनि सक्न ेव्र्वस्था छ । र्स पातलकालाई मार 
संघ वा प्रदेशबाट छुटै्ट कानूनको तनक्षेपर् भएको अवस्था देर्खदैन । 

 

8.  भ्रमर् अतभलेख र आन्िरीक तनर्न्रर्ाःभ्रमर् खचि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा  भ्रमर् खर्टने 
कमिचारीको अनसुरु्च–६ बमोर्जमको ढाँचामा अतभलेख राख्न ुपने र खटाउन े पदातधकारीले र्वश्वसतनर् आधार र 
प्रमार् स्थार्पि हनुे गरी आवश्र्किा अनसुार आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीको  थप व्र्वस्थापन समेि गनुि पने 
उल्लेख छ । पातलकाले र्स वषि अनगुमन मूल्र्ाँकन र्शषकि  बाट रु. 1305870 खचि गरेकोमा तनर्मावली 
अनसुार उद्देश्र् र काम प्रर्ोजन नखलुाएको िथा भ्रमर् पश्चाि प्रतिवेदन पेश नगरेको अवस्थामा सरकारी काम 
उल्लेख गरी जलेश्वर जनकपरु गएको भनी एकै व्र्र्क्तको पटक पटकको भ्रमर् खचि लेखेको देर्खएकोले काम 
वेगर भ्रमर् खचि भएकोले तमिव्र्र्ीिा र आन्िररक तनर्न्रर्मा सधुार गने िफि  पातलकाको ध्र्ान जान ुपदिछ। 

 

9.  र्ोजनााः र्ोजना वाँडफाँड गदाि ठुला र्ोजनालाई प्राथतमकीकरर् गरेको देर्खएन ।र्स बषि  गा.पा. स्िररर् 6 
वटा वडास्िररर् 109 वटा  गरर 115 वटा र्ोजना रहेका छन ।  वडामा  र्ोजना वनाई रकमको 
वतगिकरर् िथा र्विरर् र सोको कार्ि सम्पादन गनि कदठनाई हनु जाने देर्खँदा ठुला पूवािधारजन्र् र्ोजना छनौट 
गररनू आवश्र्क देर्खन्छ । 

 

10.  सेवा प्रबाहको स्थतिाः सेवा प्रबाहलार् चसु्ि दरुुस्ि एबं प्रभावकारी बनाउन पालीकाले प्रर्ाि ध्र्ान ददन ुपदिछ 
।कार्ािलर्बाट पेश भएको र्ववरर् अनसुार र्स बषि पातलकाले पर्न्जकरर् िफि  मतृ्र् ु दिाि 177 तबबाह 
442 बसार् सरार् आएको गएको 150 र जन्मदिाि 1782 गरेको देर्खन्छ।सेवा प्रबाह सम्बन्धी सबै 
ि्र्ांक एर्ककृि गरी भौतिक प्रगति तबबरर् अद्यावतधक गनुि पदिछ । 

 

11.  स्थानीर् ि्र्ाङ्क, अतभलेख िथा स्रोि नक्साङ्कन -स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोर्जम 
स्थानीर्िहले आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिू ि्र्ाङ्क संकलन, अतभलेख र सोको ब्र्वस्थापन गनुिपने िथा 
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आफ्नो क्षेरतभरको शैर्क्षक, भौगोतलक अवस्था, प्राकृतिक श्रोि अन्िगिि खानी, जंगल िथा अन्र् श्रोि, पूवािधार 
अन्िगिि सडक, पलु, खानेपानी लगार्िको अतभलेख िथा श्रोि नक्साङ्कनसर्हिको नगर प्रोफार्ल िर्ार गनुिपने 
ब्र्वस्था छ । पातलकाले दश वषि गाउँ प्रोफार्ल िर्ार गरे िापतन र्वषर्वस्ि ु समेर्टएको देर्खएन ।  
देर्खएन । स्थानीर् िहका हरेक प्राथतमकीकरर्का र्क्रर्ाकलाप सञ्चालनमा ि्र्ाङ्कले महत्वपूर्ि भतुमका खेल्ने 
हुँदा सोको संकलन र अतभलेख राख्न ेकार्िमा  पहल हनु ुआवश्र्क छ । ि्र्ाङ्कवेगर प्राथतमकिामा रार्खएका 
र्ोजना, बजेट, प्रर्क्रर्ा र कार्ािन्वर्नले उर्चि साथिकिा नपाउने हुँदा गाउँपातलकाले अतभलेख ब्र्वस्थापनमा 
ध्र्ान ददनपुदिछ । 

12.  अनगुमन िथा सपुररवेक्षर्ाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन,२०७४ बमोर्जम  र्ोजना कार्ािन्वर्न िातलका र 
अनगुमन िथा मूल्र्ांकन र्ोजनासमेि िर्ार गनुिपने र पातलकाबाट संचालन भएका र्ोजना िथा कार्िक्रमको 
अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् गरी सोको प्रतिवेदन कार्िपातलकाको बैठकमा पेश गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा 
पातलकाले र्ोजनाबर्द् रुपमा संचातलि र्ोजना अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् गने कार्ि र्ोजना बनाई जेष्ठ, असार 
तमहनामा र्ोजना अनगुमन गरेकोमा कार्ािन्वर्न गरेको देर्खएन । अनमुगन प्रतिवेदनमा आतथिक अवस्था र 
काम सम्पन्न भएको व्र्होरा उल्लेख गने गरेको छ । काम नभएका र सधुार गनुिपने व्र्होरा उल्लेख गने 
गरेको देर्खएन । र्सरी र्ोजना िथा कार्िक्रमको अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् प्रतिवेदनमा ऐनले तनददिष्ट 
गरेबमोर्जम प्रार्वतधक पक्षको कतम कमजोरी नऔलं्र्ाउँदा साधनस्रोिको अतधकत्तम उपर्ोग, सेवा प्रवाह िथा 
कामको गरु्स्िर प्रभावकारी हनु नसक्न ेिफि  र्जम्मेवार पदातधकारीको ध्र्ान जानपुदिछ ।    

 

13.  खाना िथा र्वर्वध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोर्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
िहले र्ो वषि  खाजा खाना िथा अन्र्  र्वर्वधिफि  मार रु 2592680 खचि गरेको छ ।र्स्िो खचिमा 
तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

14.  अनदुानको अनगुमन – साविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको एकीन 
गनि अनदुान उपलब्ध गराउन े तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन गनुिपदिछ । िर पातलकाले देहार्अनसुार 
कृषकलाई िरकारी तबउ पर्म्पङ्ग सेट 10 थान र फलफुल र्वरुवा र्विरर् गरी शि प्रतिशि  अनदुानमा खचि 
लेखेकेमा पातलकाबाट तबिरर् भएको अनदुानको सर्ह सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन िथा सोबाट 
प्राि उपलव्धी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् गरेका छैनन ्। िसथि 
अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट र्विरर् हनुे अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी 
अनदुानग्राहीको जीबनस्िरमा सधुार आएको र्र्कन गरी रकमको पूर्ि सदपुर्ोग गराउनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

15.  औषधी खररद – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबस लाख 
रुपैर्ाँसम्मको औषतधजन्र् मालसामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सर्कने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् िहहरुले उक्त प्रर्क्रर्ावेगरका औषतध 
सोझै खररद गरेको छ । र्स सम्बन्धी देर्खएको व्र्होराहरु र्न्नानसुार छनाः 

 

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

 

15.2.  आपूतिि हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. सर्टफर्ड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाि तमति 
उल्लेख गरी सम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषतध तबक्रीको लातग होर्न 
खलुाएको प्रमार् समावेश नभएको, 

 

15.3.  आपूतिि भएका औषधी एंवम सर्जिकल समान स्टोर दार्खला हनुअुर्घ स्पेशीर्फकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद सम्बन्धमा र्र्कन गनि सर्कएन । 

 

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

 

15.5.  औषतधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  

15.6.  िसथि औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचिको र्ववरर् अद्यावतधक हनु े गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गरु्स्िर अनसुारकै औषतध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद गररएको 
औषतधको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वषिको अन्त्र्मा बांकी रहेको औषतधहरु र्जम्मेवारी 

 



 
 
 
 
 
 

6 
 

र्जन्सी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 
16.  वािावरर्ीर् प्रभावाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा पातलका क्षेरमा स्थल, जल, वारू् 

िथा ध्वनी प्रदषुर् तनर्न्रर् गरी वािावरर् संरक्षर् गने कार्िमा सहर्ोग गने गराउने कििव्र् िोकेको छ । 
पातलकाले वािावरर् संरक्षर्को एकीकृि दीघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको छैन । सालबसाली सरसफाईको 
काममा नगरक्षेरको सडक सफार्, फोहोर संकलन गरी ढुवानी केन्द्रमा जम्मा गने, तनर्तमि सरसफाई, दैतनक 
ढल तनकास खोल्ने कार्ि, तसनो व्र्वस्थापन, भसू्र्ाहा कुकुर तनर्न्रर्, लास व्र्वस्थापन, ढल तनमािर्को एकीकृि 
बह ु वषे र्ोजना  र प्रगति पेस भएन । वािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनलाई ध्र्ान ददई बािावरर् संरक्षर्को 
दीघिकातलन र्ोजना िर्ार गरी  कार्िक्रम संचालन गररनपुदिछ । शीषिक अनसुारको वजेटमा प्रर्ाि ध्र्ान 
ददएको देर्खएन । 

 

17.  मौजदुा सूची िर्ाराः साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ६(क) बमोर्जम प्रत्रे्क साविजतनक तनकार्ले दफा 
३० को उपदफा (६) दफा ४१ को उपदफा (१) को ख्ड (क) र दफा ४६ बमोर्जम गररने खररदको 
लातग खररदको प्रकृति अनसुार आपूतििकिाि, तनमािर् व्र्वसार्ी, परामशिदािा, गैर सरकारी संस्था वा सेवा 
प्रदार्कको दफा १०(२) बमोर्जमको र्ोग्र्िाको आधारमा छुटृाछुटृैै सूची िर्ार गनुि पने व्र्वस्था रहेको छ 
। कार्ािलर्ले त्र्सरी मौजदुा सूची िर्ार गरेको छैन । र्सले गदाि कार्ि र्वर्शष्टीकरर्को आधारमा खररद 
प्रर्क्रर्ा नहनुे िथा उपर्कु्त र्ोग्र्िा र क्षमिा नभएकाबाट समेि सेवा प्राि गदाि गरु्स्िरीर् सेवा प्रवाह नहनुे 
देर्खन्छ । िसथि कानूनको पालनामा कार्ािलर्ले ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

 

18.  आन्िररक लेखापरीक्षर् - स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले आतथिक 
कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाि भएको 
एक मर्हना तभर आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने उल्लेख छ । र्स स्थानीर् िहले आन्िरीक लेखापरीक्षर् 
शाखा गठन गरी  आतथिक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराएको छैन ।आन्िरीक लेखापरीक्षर्मा पाँचौ 
िहको कमिचारी दरबन्दी रहेकोमा तनर्रु्क्त गरेको देर्खएन । र्स बषि कोष िथा लेखा तनर्न्रक कार्िलर्बाट 
आन्िरीक लेखा परीक्षर् गराएको देर्खर्ो । िसथि काननुमा िोर्कए बमोर्जम कमिचारी व्र्वस्था गरी 
आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखाबाट आतथिक कारोबारको आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

 आन्िररक लेखापररक्षर् प्रतिवेदन  

19.  आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावाली २०६४ को तनर्म ९६ वमोर्जम कार्ािलर्ले आन्िररक लेखापरीक्षर्बाट 
तनस्केका वेरुज ुअर्न्िम लेखापररक्षर् हनु ुभन्दा अगाडी नै तनर्तमि गराउन ुपनेमा तनर्तमि गराई वा प्रमार् पेश 
गनुि पनेमा प्रमार् पेश गरी वा असूल उपर गनुि पनेमा असूल उपर गरी बेरुज ुलगि कट्टा गराउन ुपने व्र्वस्था 
भएकोमा पातलकाले तनम्नानसुार  आन्िररक लेखापरीक्षर् बाट औल्र्ाएको बेरुजू अर्न्िम लेखापररक्षर् अवतध 
सम्म फछौट गरेको नदेर्खएले फछौट हनुपुने रु. 
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 फमिहरुले म.ुअ.कर तनर्मावली अनसुार तसलतसलेवार नम्वर सर्हिको र्वजक जारी गनुि पनेमा कतिपर् कर 
र्वजकमा र्वजक नम्वर उल्लेख नगरेको र र्वजक नम्वर सच्र्ार्एको पार्र्ो । र्सरी िोर्कएको ढाँचामा कर 
र्वजक कर र्वजक नहुँदा म.ुअ.कर. राजस्व जम्मा नहनुे जोर्खम रहेकाले कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश 
हनुपुने रु. 

गो.भौ.तमति र्ववरर् कैर्फर्ि 

53-2077/03/16 

र्जर्ो टेर्क्नकल ए्ड र्न्रास्रक्चर सोलसुन नेपाल 
प्रा.तल.मलंगवा १० सलािही । 

कर र्वजक नं. केरमेट गरी 
हािले लेखेको 

61-2077/03/23 
र्जर्ो टेर्क्नकल ए्ड र्न्रास्रक्चर सोलसुन नेपाल 

प्रा.तल.मलंगवा १० सलािही । 
कर र्वजक नं. हािले लेखेको 

76-2077/03/24 
र्जर्ो टेर्क्नकल ए्ड र्न्रास्रक्चर सोलसुन नेपाल 

प्रा.तल.मलंगवा १० सलािही । 
कर र्वजक नं. हािले लेखेको 

 बजेट उपर्शषिक नं.801023283  
156-2076/10/08 स्वर्र्िम मल्टीतमतडर्ा प्रा.तल. कर र्वजक नं. हािले लेखेको 
472-2077/03/30 स्वर्र्िम मल्टीतमतडर्ा प्रा.तल. कर र्वजक नं. हािले लेखेको 

                            प ूँजिगत तरु् 
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57-2077/3/19 कमिचारी र्टका बस्नेिको कार्िक्रम भकु्त्तानी र पेश्की फछौट 
पाररश्रतमक आर्कर रकम रु3780।00 र अतग्रम आर्कर रकम 
रु366।75 गरी जम्मा रकम रु4146।75 कट्टा गनि बाकँी 

 

 

 

 

   4146 
177-2077/03/19 र्वलासी चौधरीको घरदेर्ख मठसम्म पक्की ढलान तनमािर् उ.स.को 

भकु्त्तानीमा ढुवानी कर रु.10900 अतग्रम आर्कर रु21163 
सामार्जक सरुक्षा कर रु3094 गरी जम्मा रु.35157।– कर 
कट्टी बैंक दार्खला गनि बाँकी देर्खएको 

35157 

 शसिि अनदुान िफि ाः  

17-2077/02/17 

2077/02/17 एकीकृि मर्हला स्वास््र् िथा प्रजनन ् स्वास््र् 
कार्िक्रम िफि  स्वा.संर्ोजक लालवाव ुप्रसाद साहको पेश्की फछौट 
र भकु्त्तानीमा स्वास््र्सँग सम्बर्न्धि र्वतभन्न उपकरर् र सामान 
फमिहरुसँग खररद गदाि अतग्रम आर्कर कट्टी गनि बाँकी रकम रु. 

     3486 

 
प्रदेश समपरुक अनदुान अन्िगिि जम्मा रु.30000000 
छुट्यार्एकोमा र्वतभन्न कार्िक्रम संचालन गरी रु. 2998960 
मार खचि भएकोमा बाकँी रु.1040 असलु हनु ुपने रु. 

     1040 

 जम्मा    43829  
20.  वजेट पेश गने िथा पाररि गनेाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ वमोर्जम स्थानीर् िहले 

आगामी आतथिक वषिको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकावाट स्वीकृि गराई आषाढ १० गिे तभर 
सभामा पेश गनुिपने व्र्वस्था छ । आर् व्र्र्को अनमुान साथ गि वषिको वास्िर्वक आर् व्र्र्, चाल ुआतथिक 
वषिको अर्न्िम सम्ममा हनुे आर् व्र्र्को संशोतधि अनमुान िथा आगामी आतथिक वषिको र्ोजना िथा कार्िक्रम 
र आर् व्र्र्को अनमुातनि र्ववरर् सभामा पेश गरर १५ ददन तभर छलफल सम्पन्न गरी आषाढ तभरनै पारीि 
गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले ऐनमा व्र्वस्था भए बमोर्जम आतथिक बषि २०७६।७७ को आर् व्र्र्को 
र्ववरर् २०७६।3।१0 मा  पेश गरी 3/12 मा सभावाट स्वीकृि भएको देर्खर्ो । आर् व्र्र्को अनमुान 
साथ गि वषिको वास्िर्वक आर् व्र्र्, चाल ु आतथिक वषिको अर्न्िम सम्ममा हनुे आर् व्र्र्को संशोतधि 
अनमुान िथा आगामी आतथिक वषिको र्ोजना िथा कार्िक्रम र आर् व्र्र्को अनमुातनि र्ववरर् एकैसाथ पेश 
गनुि पनेमा गि वषिको वास्िर्वक आर् व्र्र्, चाल ुआतथिक वषिको अर्न्िम सम्ममा हनुे आर् व्र्र्को संशोतधि 
अनमुान बजेट साथ पेश गरेको छैन ।सभावाट वजेट स्वीकृि भई प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि लाई 
२०७६।4।1मा खचि गने अर्खिर्ारी ददएको देर्खर्ो । काननुले िोकेको ढाँचामा आर् र ब्र्र्को अनमुान 
पेश गरी पारीि गने ध्र्ान ददई पारीि गराउने व्र्वस्थालाई कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ ।  

 

21.  मध्र्कालीन खचि संरचना ैाःअन्िर सरकारी तबत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा स्थानीर् िहले 
आतथिक वषिमा आ–आफनो कार्िक्षेर तभरका तबषर्हरुमा साविजतनक खचिको अनमुातनि तबवरर् िर्ार गदाि 
आगामी ३ वषिमा हनुे खचिको प्रक्षेपर् सर्हि मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गनुिपने उल्लेख छ । 
पातलकाले साविजतनक खचि व्र्वस्थापन प्रभावकारी बनाउन र्स्िो र्वतध कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको छैन। सीतमि 
श्रोि साधन लाई प्राथतमकिा प्राि क्षेरमा प्रबाह गनि, लोकर्प्रर्िाकालातग र्विरर्मूखी र बजेट छने प्रबरृ्त्तमा 
तनर्न्रर् गनि र र्ोजनाको लाभ लागि तबश्लषेर् गरी प्रभावकारी बनाउन मध्र्कालीन खचि सँरचनालाई 
कार्िन्वर्न गने ध्र्ान ददन ुपदिछ  । 

 

22.  खररद र्ोजनााः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४, को तनर्म ८ मा बार्षिक १० लाख भन्दा बढी रकमको 
खररद गनुिपने भएमा बार्षिक कार्िक्रम िथा बजेट िर्ार गदाि बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गनुिपने व्र्वस्था छ 
। नगरपातलकाले बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार नगरी पटक पटक गरी सोझै खररद गने गरेकोले खररद कार्ि 
तमिव्र्र्ी , पारदशी र तनर्मसम्मि छ भनी तबश्वस्ि हनु सर्कएन । ऐन तनर्म बमोर्जम सोझै खररद गने 
,र्शलबन्दी दरभाउपरबाट खररद गने र बालेपरको माध्र्मबाट खररदगने रकम र समर् तसमा तनधािरर् गरी 
तनर्मसम्मि र पारदशीरुपमा खररद गनि ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

23.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देर्खएका अन्र् व्र्होराहरु िपर्शल 
वमोर्जम रहेका छन ।  
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 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु ि्र्ांक 
संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोर्जम ढाँचामा 
वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोर्जम एक आतथिक वषिमा खचि हनु नसकी बाँकी 
रहेको रकम आतथिक वषिको अन्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा रन्सफर गनुिपनिमा आतथिक वषि समाि 
भए पश्चाि ् चेक साट्ने अवतध समाि भएपतछ मार चाल ुखचि खािामा रहेको मौज्दाि स्थातनर् सर्न्चि 
कोषमा रान्सफर गरेको पाईर्ो ।ऐनले िोकेको समर्मानै रान्सफर गनुि पदिछ । 

 पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वषि संचातलि 
कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ािन्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षिक कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार 
गरेको पाईएन।  

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

 राजस्व संकलन सम्बन्धमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैर्कङ्ग प्रर्ाली माफि ि गने गरेको 
देर्खएन । 

 अन्िर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचि संरचना िर्ार 
गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोर्जम मध्र्कालीन खचिको संरचना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपातलका िथा पातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेरतभरका र्वषर्मा स्थानीर्स्िरको र्वकासका लातग आवतधक, वार्षिक, रर्नीतिगि र्वषर् क्षेरगि 
मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन र्वकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

 स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ािन्वर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लषेर् गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक खडा 
गरेको देर्खएन । 

 ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ािन्वर्न गने सन्दभिमा लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् गने र 
मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोर्क मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देर्खएन । 

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीर् राजश्व परामशि 
सतमति, स्रोि अनमुान र बजेट सीमा तनधािरर् सतमति र बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सतमति रहने व्र्वस्था 
गरेकोमा पातलकाले उक्त सतमति गठन गरेको पाईएन ।  

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

 वडा कार्ािलर्मा रहेका र्जन्सी सामान सर्हिको अतभलेख देर्खने गरी पातलकाको मूल र्जन्सी खािा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईएन  

 र्जन्सी तनररक्षर् गरार् प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा 
र्जन्सी तनररक्षर् गरे िापतन औल्र्ार्एको व्र्होरा कार्ािन्वर्न गरेको देर्खएन ।  

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको जानाकारी 
सम्वर्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददई र् टीतडएस  समेि गरेको पार्एन। 

 कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुेको वा नपगुेको जाँच गरी रतसद र्वल भपािर्हरुमा तसलतसलेवार नम्वर 
रार्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी 
प्रमार्र्ि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वार्षिक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोर्जम आतथिक वषि शरुु हनुभुन्दा पन्र ददन 
अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािर् सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अन्र् महशलुको स्थानीर् 
न्र्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देर्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कर्न्टन्जेन्सी खािा राखेको पाईएन। 

 स्थानीर् िहले तनमािर् व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािर् कार्िमा प्रर्ोग हनुे 
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सामानको गरु्स्िर परीक्षर् गरेको पार्एन । 

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

 साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुिपनेमा गरेको पाईएन । 

 संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमािर् कार्ि गनि सम्झौिा 
गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्िा प्राि हनुे गरी दिाि गरेको पार्एन ।  

 पातलकाले आर्ोजना।कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िपिmबाट नगद लागि सहभातगिा जटु्ने 
आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुने,मा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सर्हिका लागि अनमुान िर्ार 
गरेको देर्खएन । 

 सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र 
कार्िसम्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक 
परीक्षर्लाई अतनवार्ि गनुि गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

 वािावरर्को संरक्षर्को एर्ककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पार्एन ।शहरीकरर् भैरहेका स्थानलाई 
मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पर्हचान एबं कार्िर्ोजना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 पातलकाको र्वकास तनमािर् व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्रार्वतधकिफि  १५ र प्रशासतनकिफि  21 
समेि  36 कमिचारीको दरबन्दी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: 5 र  8 समेि  १3 पदपूिी भएकोले 
कार्िलर् सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेर्खि सेवाहरुको 
कार्ािन्वर्न र्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्न्र िर् गरेको पाईएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 वमोर्जम कमिचारीहरुको कार्ि र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव भत्ता 
भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी खचि लेखेको पाईर्ो । 

 वािावरर् संरक्षर्को एर्ककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको छैन 

 संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स पातलकामा 
समार्हि भएका सार्वकका गाँउ र्वकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको 
पाईएन । 

 स्वीकृि कार्िक्रम अनसुार चौमातसक रुपमा तनधािररि कार्िक्रममा खचि गनुिपनेमा कुल खचिमध्रे् 86 
प्रतिशिनै िेश्रो चौमातसकमा खचि गरेको,  

 वार्षिक  कार्िक्रम अनसुार अनगुमन मूल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन िर्ार नगरेको, 
 कार्ािलर्ले उद्देश्र् प्रातिमा आर्पने सम्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरी तनराकरर्को प्रर्ास गरेको अतभलेख 

नराखेको, 
 साविजतनक तनमािर् कार्िहरुको अतधकांश लागि अनमुान स्वीकृति तनमािर् कार्िको तबल कार्िसम्पन्न 

प्रतिवेदन आददमा तमति उल्लेख गने नगरेको,   
 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो अतधकारक्षेर 

तभरका र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्िर्वतध र मापद्ड  बनाउनपुनेमा र्स 
पातलकाले हालसम्म 3 ऐन, 2 तनर्मावली, 2 कार्िर्वतध 1 तनदेर्शका 8 काननु एवं कार्िर्वतध तनदेर्शका र 
मापदन्ड तनमािर् गरी स्वीकृि गरेकोमा सबै कार्ािन्र्नमा ल्र्ाएको नदेर्खएकोले कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन 
सम्बर्न्धि तनकार्को ध्र्ानाकाषिर् हनु जरुरी देर्खएको  छ । 

    िसथि पातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनार् 
सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

24.  कार्ािलर् भवनाः सार्वक खोररर्ा गा.र्व.स. वडा नं. ९ हाल चक्रघट्टा वडा नं. ६ र्कत्ता नं. 172 को 
साविजतनक २०७६।३।१० देखी उपभोत्ता सतमतिबाट तनमािर्ातधन  गाउँपातलकाको भवन रहेको र मलुकुी 
देवानी संर्हिा २०७४ को दफा ३०४ वमोर्जम सामदुार्ीक जग्गामा तनजी वा साविजतनक प्रर्ोजनको लागी 
कुनै संरचना बनाउन नपाउन े हुँदा भवन तनमािर् नगनुि नगराउन ु भनी र्वपक्षीहरुका नाउमा अन्िररम आदेश 
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सर्हिको स्थार्ी आदेश जारी गरी पाउँ भनी चक्रघट्टा वडा नं. ६ वस्ने मधसुपुन महिो समेिका ५ जना 
तनवेदकले गाउँकार्िपातलका कार्ािलर् र प्रमखु समेि २२ जना लाई र्वपक्ष बनाई उच्च अदालि जनकपरुमा 
ररट दार्र गरेकोमा अदालि वाट उत्त र्किा नं. जे जनु प्रर्ोगवाट चलन भएको छ सो प्रर्ोजन वाहेक अन्र् 
प्रर्ोजनलाई सो को भौतिक संरचना पररवििन नगनुि नगराउन ुभनी र्वपक्षहरुको नाउमा २०७६।४।२४ मा 
अन्िररम आदेश ददई २०७६।५।३ मा सोही अन्िररम आदेश लाई तनरन्िरिा ददएको देर्खर्ो । अन्िररम 
आदेश हनु ु पवुि कार्ािलर्ले २०७६।३।३० मा उत्त भवन तनमािर्को कार्ि मूल्र्ांकन गरी उपभोत्ता 
सतमतिलाई रु6305000।– खचि लेखी भतु्तानी गरेको देर्खर्ो ।र्वपक्षी मध्रे्का गाउँपालीका प्रशासर्कर् 
अतधकृिले जवाफ पेश गरी  मलुकुी देवानी संर्हिा २०७४ को दफा ३०४ मा सरकारी साविजतनक वा 
सामदुार्र्क सम्पतिको संरक्षर् गनि िथा स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को २ छ मा 
साविजतनक एलानी र पिी जग्गा साविजतनक भवन सम्पदा िथा भौतिक पूवािधारको संरक्षर् र सरुक्षा 
गाउँपातलकाले गनि र त्र्स्िो सम्पतिमा संरचना बनाउन नहनुेमा सरकारी वा सविजतनक सम्पतिको हकमा नेपाल 
सरकारले उर्चि प्रर्ोजनको लागी पाउने स्पष्ट व्र्वस्था काननुले गरेकोले गाउँसभाको तनर्िर् वमोर्जम भवन 
तनमािर् कार्ि भएको हुँदा तनवेदन खारेज हनु ुपने र्जर्कर देर्खए पतन उच्च अदालि वाट मालपोि एन २०३४ 
को दफा २को देहार् ख-२ ले गरेको सरकारी जग्गाको पररभाषा अनसुार र्क.नं.१७२ को वाटो सरकारी 
जग्गाको पररभाषा तभर परेको र मलुकुी देवानी संर्हिा २०७४ को दफा २९९ ले पनी सडक वाटो वा 
रेल्वेलाईन सरकारी सम्पिीको पररभाषा गरेको र त्र्स्िो सम्पतिको संरक्षर् गनुिपने दार्र्त्व र्जल्ला प्रशासन 
कार्ािलर्लाई समु्पेकोले प्रस्ििु मरु्द्ामा र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् सलािही लाई र्वपक्षी नवनार्एको भएिापनी  
सरकारी जग्गामा र्ववाददि घर बनाएको कार्ि लाई काननु वमोर्जम तनमािर्को कार्ि गरेको भन्न तमल्ने नदेर्खदा 
साविजतनक वाटोमा वनाएको उत्त र्ववाददि घर साविजतनक सडक बाट र्वपक्षी कार्ािलर् वाट चाडै हटाउन ुभनी 
र्वपक्षहरुका नाउमा तनवेदनमाग वमोर्जम तनषधेाज्ञाको आदेश २०७६ माघ २ २८ गिे जारी गरी उक्त्त भवन 
भत्काउन लगाउँने र नभत्काए र्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् आफैले भत्काउने सम्बन्धमा प्रमखु र्जल्ला 
अतधकारीको ध्र्ानकषिर् गराउने आदेशको प्रतितलपी राखी जानकारी ददने गरी आदेश जारी गरेको देर्खर्ो । 
उत्त आदेश भए पश्चाि तनमािर्तधन भवनमा भतु्तानी भएको र्वकास तनमािर्को रकम रु ६३ लाख ५ हजार खेर 
जाने देर्खन्छ । 

25.  र्जन्सी अतभलेख ैाः आतथिक कार्िर्वतध तनर्माबली, २०६४ को तनर्म ४७ मा खररद गरी वा नगरी, हस्िान्िरर् 
भई वा बस्िगुि सहार्िामा प्राि मालसामान ७ ददन तभर मूल्र् र स्पेर्शर्फकेशन खलुाई र्जन्सी दार्खला गरी 
लगि अधावतधक गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाको सार्वक गा.र्व.स. र तबषर्गि शाखाको सम्पूर्ि चल, अचल 
सम्पति र र्जन्सी अतभलेख प्राि गरी पातलकाको र्जन्सी िथा सम्पर्त्त रर्जष्टरमा अतभलेख नराखेको,  पातलकाले 
वडा कार्ािलर्ले खररद गरेको मालसामान को र्जन्सी दार्खला नगरेको कारर् पातलका अन्िगिि के कति 
सम्पर्त्त र दार्र्त्व रहेको छ र्र्कन गने आधार भएन ।पालीकाले आतथिक बषिमा कर्म्िमा एक पटक र्जन्सी 
तनररक्षर् गरी गरार् प्रतिबेदन तलर् प्रतिबेदनमा औल्र्ाएका ब्र्होरा उपर कारबाही गरी र्जन्सी से्रस्िा 
अध्र्ावतधक गरी राख्न ुपनेमा र्जन्सी तनरीक्षर् गराए िापतन प्रतिवेदनमा औलं्र्ाएका ममिि गनुि पने र तललाम 
गनुि पने व्र्होराको कार्ािन्वर्न गरेको देर्खएन । पातलकाको स्वातमत्वमा रहेको भवन , जग्गा , सवारी साधन , 

कम्परू्टर, ल्र्ापटप, र्प्रन्टर, मोवाईल सेट, फतनिचर लगार्ि खप्ने िथा नखप्ने मालसामान सम्बन्धमा र्हनातमना 
,दरुुपर्ोग िथा अपचलन हनुबाट संरक्षर् गनि  र्जन्सी अतभलेख अद्यावतधक गरी पेश गनुि पदिछ । 

 

 

26.  पदातधकारी सरु्वधा – स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधाका सम्वन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, 

२०७५(पर्हलो संशोधन समेि) को दफा 3 मा स्थानीर् िहका पदातधकारी सदस्र् र सभाको सदस्र्ले आफु 
तनवािर्चि भई अनसूुची २ वमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको सपथ तलई आफ्नो पदको काम कावािही सरुु गरेको 
तमतिबाट मातसक सरु्वधा वापि पाउने व्र्वस्था गरेकोमा सामातनि सवोच्च अदालिको आदेशले 2076 
कातििक १ गिेबाट लाग ुहनुे गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गरेको छ । जस अनसुार प्रदेश नं.2 सरकारले 
पदातधकारी सरु्वधा ऐन 2075 को अनसूुची-1 मा उल्लेख भएको सरु्वधा मार ददन तमल्ने देर्खन्छ । 
जसबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले मातसक पाररश्रतमक वापिको सरु्वधा पाउने देर्खदैन । िर पातलकाले 
पदातधकारीको मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा र्स वषि ३ मर्हनाको  पाररश्रतमक रु.1689000। बैठक भत्ता 
रु.954000। भ्रमर् भत्ता रु.154700। र्ािार्ाि र ममिि खचि रु.55493। र ईन्धन सरु्वधा कुपनबाट 
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रु.472710। गरी पदातधकारी खचि रु.3325903। लेखेको देर्खन्छ । 
27.  एउटामार सरु्वधा पाउन े –  प्रदेश नं २ अन्िगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधाका 

सम्वन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ को दफा ८ अनसुार सरकारी कोषबाट तनवतृ्तभरर् पाएको व्र्र्क्त 
पदातधकारीमा तनवािर्चि वा मनोनर्न भएमा तनवतृ्तभरर् वा र्स ऐन बमोर्जमको मातसक सरु्वधा मध्रे् एउटा 
मार पाउने व्र्वस्था छ ।पातलकाका पदातधकारीहरुबाट र्स प्रकारको सरु्वधा तलए नतलएको स्वघोषर्ा संलग्न 
गरेको पाईएन ।  

 

28.  र्न्धन खचिको मापद्डाः साविजतनक खचिमा तमिव्र्र्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गने सम्वन्धी नीतिगि 
मागिदशिन, २०७५ मा सवारी साधनको र्न्धन, ममिि खचिमा एकरुपिा ल्र्ाउन तनर्श्चि मापद्ड बनाई 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपने साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मार प्रर्ोग गने,सरकारी सवारी साधन 
अनातधकृि व्र्र्क्तले प्रर्ोग नगने जस्िा व्र्वस्था गरेको छ । कार्ािलर्ले उल्लेर्खि व्र्वस्थाको पालना नगरी 
र्स वषि र्न्धन (पदातधकारी) रु. 250000, र्न्धन कार्ािलर् प्रर्ोजन रु. 10 लाख समेि रु. 1250000 
र्न्धन खचि गरेको छ। र्न्धन खचिको मापद्ड िर्ार गरेको छैन भने सवारी साधन अनसुार वार्षिक र्न्धन 
खचि र उपर्ोगको र्ववरर् खलु्ने गरी अतभलेख राखेको छैन । र्न्धन खचिलाई तमिव्र्र्ी बनाउन कोटा 
तनधािरर् गरी लगवकु राखेर मार खचि लेख्न िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुने देर्खन्छ ।  

 

29.  बेरुज ुअतभलेख: मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथिक कारोबार िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धमा 
थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोर्जम नगरपातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाउँ र्वकास 
सतमति िथा पातलकाको नाममा रहेको पेश्की िथा बेरुज ु अतभलेख समार्ोजन भएको अतभलेख िर्ार गरी 
तनर्मानसुार पेश्की फछ्र्र्ौट िथा बेरुज ु सम्परीक्षर् कार्ि गनुिपनेमा र्स नगरपातलकामा समार्हि भएका 
सातबकका र्वषर्गि कार्ािलर्को बेरुजू लगि िथा सम्परीक्षर्को अतभलेख पातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक 
गरेको देर्खएन । पेश्की िथा बेरुजकुो एर्ककृि र्ववरर् िर्ारगरी  उक्त व्र्वस्थाको कार्ािन्वर्न गनुिपदिछ । 

 

30.  सवारी साधन ममिि गनुि पनेमा लागि अनमुान, ममिि आदेशका आधारमा ममिि अतभलेख म.ले.प.फा. नं.२ मा 
अतभलेख राखी फेररएको सामान स्टोर दार्खला गरेर मार खचि भकु्तानी गनुि पदिछ । पातलकाले ममिि अतभलेख 
खािा राखेको छैन ।पातलकाले लागि अनमुान र ममिि अतभलेख वेगर र्स बषि सबारी साधन ममििमा रु. 
664641 खचि गरेको छ । 

 

31.  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम स्वीकृि भएको 
कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा 
कार्िक्रम बमोर्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ािन्वर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध 
गराएको र्ववरर् अनसुार चौमातसक परु्जगि खचिको र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषािन्िमा हिारमा काम 
गराउँदा कामको गरु्स्िरमा असर पने देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचि गने 
पररपाटीमा तनर्न्रर् गनुिपदिछ । 

तस.नं. पूजँीगि खचि शीषिक कुल खचि 
चौमातसक खचि (रु.हजारमा) आषाढ 

मर्हनाको मार 
खचि प्रथम चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेसोचौमातसक 

1.  नगरपालीका पुरँ्जगि 94207 597 2586 91024 81444 

2.  खचि प्रतिशि 100 0.63 2.74 96.62 86.45 
 

 

32.  न्र्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
र्वबाद दिाि भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउँन ेव्र्वस्था छ ।  लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राि र्ववरर् अनसुार 
र्स वषि कुनै उजरुी दिाि र फछर्ौट भएको देर्खएन। न्र्ार् सम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर 
फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउँन ुपदिछ । 

 

33.  सामार्जक परीक्षर् – पातलकाले साविजतनक परीक्षर् अन्िगिि र्ोजना संचालन, कार्ािन्वर्न र कार्िप्रर्क्रर्ामा 
पारदर्शििा र जवाफदेर्हिाको वरृ्र्द् गनि साविजतनक परीक्षर् सम्बन्धी उपभोक्ता सतमति पररचालन तनदेर्शका 
बनार्  र्ोजना सम्पन्न भएका र पेश भएका कागजािमा पालना गरेको देर्खएन । र्ोजनाको साविजतनक 
परीक्षर् िथा भौतिक र तबर्त्तर् प्रतिबेदन सम्बन्धी ढाँचामा कुनै तबबरर् नभरी केबल फरम्र्ाट रार्ख सतमतिका 
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पदातधकारीले दस्िखि गरी राखी कार्ािन्वर्नमा नल्र्ाएको अवस्थाले र्ोजनामा साविजतनक परीक्षर् अवलम्वन 
गरेको पार्एन । केही ठूला र्ोजनाहरूमा छनौटबाट सामार्जक परीक्षर्को व्र्वस्था समेि अवलम्वन गनुिपनेमा 
बाह्य तनकार्बाट सो प्रर्क्रर्ा पतन र्ो वषि कार्ािन्वर्न भएको देर्खएन । पातलकाबाट संचातलि सबै पँै ुजीगि 
एवं चाल ु र्ोजनामा तनदेर्शकाले िोके बमोर्जम सबै तबबरर् भरी िोकेको ढाँचा अनरुुप साविजतनक पररक्षर् 
गराउन र्वशेष ध्र्ानाकषिर् गररएको छ । 

34.  कमिचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकार क्षेर 
र कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग 
िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गनि नसर्कन े
व्र्वस्था छ । पातलकाले कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् नगरी अतमन,सब 
र्र्न्जतनर्र,खररदार कम्प्र्टुर अप्रटेर, कार्िलर् सहर्ोगी, ह.स.चा., चौकीदार,  मेस्िर,   समेि 17 जना 
करारमा राखी रु. 4461200। खचि लेखेको छ ।  
    त्र्सै संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् नगरी करारमा रार्ख भकु्तानी गरेको उपर्कु्त देर्खएन । 

 

35.  कमिचारीप्रोत्साहनभत्ता -स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम स्थानीर् सेवा गठन, 

संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सरु्वधा सम्बर्न्ध आधारभिू तसर्द्ान्ि र मापद्ड संघीर् काननु बमोर्जम 
हनुे, दफा ८६ (२) बमोर्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा 
सतुबधासम्बर्न्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर्िहले बनाएको काननु बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ।स्थानीर्िहले कानूनन 
बनाई र्ो बषि चौथो नगरसभाको तनर्िर्ले १2 जना कमिचारीलार् 20 देर्ख ३० प्रतिशिका दरले बार्षिक 
रु.1167348।प्रोत्साहन भत्ता खचि गरेको कारर् आतथिक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 

 

 

 

 

1167348 

36.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले स्थानीर् सेवाका 
आफ्नो दरबन्दीमा कार्िरि प्रत्रे्क कमिचारीले खाईपाई आएको मातसक िलबबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा 
गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले िर उक्त कोषको 
संचालन सम्बन्धी पातलकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्र्वस्था भएको देर्खएन । र्स वषि पालसकाले कमिचारीबाट 
10 प्रतिशि कट्टी नगरी गि वषिको मौज्दािबाट र्स वषि रु. 698993 रकम 1 जना कमिचारीलाई 
अवकाश सरु्वधा खचि लेखेको देर्खर्ो । काननुको ब्र्बस्था अनसुार कल्र्ार् कोषको ब्र्बस्था गरी उक्त 
कोषमा मातसक िलवबाट १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा 
गनुिपने व्र्वस्था कार्ािन्वर्न हनु ुपदिछ । 

 

 गाउँपातलका पूरँ्जगि िफि   

37.  पूरँ्जगिबाट चाल ु प्रकृतिको खचिाः पूजँी सजृना नहनुे खालका र्विरर् मूखी िथा उपर्ोतगिा नददने खचिलाई 
तनरुत्सार्हि गदै स्थानीर्िहले अतधकिम प्रतिफल ददने र पूजँीको तनमािर् हनुे एवम ्उपर्ोतगिा तसजिना हनुे गरी 
र्ोजना छनौट िथा कार्ािन्वर्न गनुि पदिछ ।र्स स्थानीर् िहले देहार् अनसुारका पूजँी तनमािर्मा सहर्ोग 
नरहन,े उत्पादनमा वरृ्र्द् नगने र्कतसमका खचिलाई पुँजीगि र्शषिकमा राखी र्वतभन्न संघसंस्था, समूह, क्लव 
लगार्िलाई कार्िक्रम र प्रस्िावको आधारमा पूजँीगि शीषिकबाट रु.1210758 भकु्तानी ददएको पाईर्ो। 
र्स्िो कार्ि तनर्तमि देर्खदैन रु 

गो.भा.नं. र्ववरर् रकम कैर्फर्ि 

6 स्वागि कार्िक्रम खचि 148991 माला स्टेज कुसी भाडा र्वल संलग्न 

11 खेल सामाग्री खररद 99779 अन्नपूर्ि सप्लार्सिबाट खररद र्वल 

45 खेल सामाग्री खररद-8 99971 लाली गरुास जेनरल अडिर सप्लार्सि 
72 खेल सामाग्री खररद-1 99666 लाली गरुास जेनरल अडिर सप्लार्सि 
75 खेल सामाग्री खररद 399313 लाली गरुास जेनरल अडिर सप्लार्सि 
84 खेल सामाग्री खररद-7 148260 खेल सामाग्री खररद स्वस््र् चौकीको लातग 

85 खेल सामाग्री खररद-5 16995 

िर्कर्ा िौतलर्ा खररद र्वल संलग्न गरी 
वडा अध्र्क्षलाई सो.भ. 

93 खेल सामाग्री खररद-6 98343 खेल सामाग्री खररद र्वल 

96 खेल सामाग्री खररद-4 99440 गरुास जेनरल अडिर सप्लार्सिलाई भकु्तानी 
 जम्मा 1210758   

 

 

 

 

 

 

 

 

1210758 
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38.  र्वतिर् समानीकरर्बाट स्वास््र्कमीको िलबाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 2074 वमोर्जम स्वास््र्कमीको 
िलब भत्ता सशिि र्शषिकमा कार्िक्रम स्वीकृि र वजेट व्र्वस्था गरी गनुि पने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले 
तनम्नानसुार स्वास््र् कमिचारीको िलब भत्ता समानीकरर् अनदुानबाट लेखेको तनर्तमि नदेर्खएको रु. 

गो.भा.नं. र्ववरर् रकम कैर्फर्ि 

10-076।१०।१६ अ.न.तम.िलब श्रावर् देर्ख पौष सम्म 140000 करार सेवामा तनर्रु्क्त गरी 
21-077।१।१७ अ.न.मी.-1 180000 भाद्र देर्ख चैर र चाडिपवि समेि 

51-077।३।१२ 

आमा समूह बैठक खाजा र र्ािार्ाि 
खचि 

624000 

बार्षिक 12 बैठकको खाजा 
रु.500र र्ािर्ाि रु.500 ले 

५२ जनालाई 

 जम्मा 944000   

 

 

 

944000 

 

39.  90-077।३।३० ह्यमुपाईप एन.र्प.थ्री 75 तस.तम ४ थान, ६० से.तम. १० र ३० से.तम. ४ गरी १४ 
थानको खररद रु.432502। को कार्ि मूल्र्ांकन गरी श्रमदान कट्टी गरी रु.388000। वडा नं.6 
अध्र्क्ष प्रमे रार् र्ादवलाई सोधभनाि गरेकोमा  खररद गररएका पाईपको खन्ने पूने कार्िको ईर्ष्टमेट िथा 
मूल्र्ांकन पेश नभएकोले खन्नेपनेु कार्िको कार्ि मूल्र्ाङ्कन पेश गरी जनप्रतितनतध र्ोजना कार्ािन्वर्न गरी 
सोधभनाि ददएको तनर्तमि तनर्तमि गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

388000 

40.  सोझै खररदाः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोर्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी खररद गनुिपने 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोझै गनि सर्कन,े रु.५ 
लाखभन्दा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबन्दी दरभाउपरबाट र सोभन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद 
गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोझै खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वषिमा सीमाभन्दा बढीको खररद गनि नहनुे एवं 
एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभन्दा बढी सोझै खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । पातलकाहरुले र्ो वषि पूजँीगि 
िथा चाल ुर्कतसमका वस्ि ुवा सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक र्वतध नपनार्को तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको 
अतनर्तमि देर्खएको रु. 

गो.भा.नं. ब.उ.र्श.नं. र्ववरर् सप्लार्सि रकम 

15-076।१२।२० न.पा.प ुंर्जगि मेतसनरी औजार फतनिचर आर.एस.सप्लार्सि 99541 

20-076।११।४ न.पा.प ुंर्जगि फतनिचर मसु्कान सप्लर्सि 68941 

29-077।2।15 न.पा.प ुंर्जगि मेशनरी औजार 

आकि  तडजाईन 
ईर्न्जतनर्ररङ्ग एवं 

ईन्फास्रक्चर प्रा.तल. 
496894 

41-077।2।30 न.पा.प ुंर्जगि 
जनि मा.र्व.कक्षा कोठा 

ममिि 
सक्षम तनमािर् सेवा 476017 

53-077।3।16 न.पा.प ुंर्जगि मेसनरी औजार 
र्जर्ो टेर्क्नकल एवं 

ईन्रास्टक्चर 
98000 

61-077।3।23 न.पा.प ुंर्जगि मेर्शनरी औजार सोलसुन नेपाल 97462 

71-077।3।25 न.पा.प ुंर्जगि फतनिचर गर्पति गरे्श सप्लर्सि 310750 

74-077।3।25 न.पा.प ुंर्जगि फतनिचर 
लाली गरुास जेनरल 
अडिर सप्लार्सि 

499460 

76-077।3।25 न.पा.प ुंर्जगि मेर्शनरी औजार 
र्जर्ो टेर्क्नकल 
ई.नेपाल प्रा.तल. 

0 

90-077।3।25 न.पा.प ुंर्जगि हू्यमपाईप 
जर् वजरंग हू्यम पाईप 

उद्योग 
98000 

115-077।3।30 न.पा.प ुंर्जगि सूचना प्रार्वतध सेवा 
सौर्ि ई.ए्ड 

ईन्रास्रक्चर प्रा.तल. 
88140 

जम्मा   2333205  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

666019 

41.  पदातधकारीलाई सोधभनािाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 2074 वमोर्जम गाउँसभाबाट र्ोजना िथा कार्िक्रम 
स्वीकृि भई सकेपतछ प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई कार्ािन्वर्नको लातग अर्खिर्ारी ददएकोमा पूनाः 
तनम्नानसुार जनप्रतितनतधलाई र्ोजना िथा कार्िक्रम संचालन वापि सोधभनाि ददएकोले उक्त खचि तनर्तमि 
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नसर्कएको रु. 
गो.भौ.न. र्ववरर् भकु्तानी पाउन े रकम कैर्फर्ि 

91 र्वजलुी सामाग्री खररद 

वडा अध्र्क्ष प्रमे रार् 
र्ादव 

96618 सामाग्री खररद र्वल संलग्न 

92 

सडक िथा नाला 
सरसफाई 

वडा अध्र्क्ष राम 
ईश्वर ठाकुर 

91840 

ईष्टीमेट र मूल्र्ांकन वेगर डोर 
हार्जरी पेश 

94 

र्वद्यिु पोल ९ तम. २० 
थान 

वडा अध्र्क्ष महेश 
रार् र्ादव 

180800 

खररद र्वल मार संलग्न 
कार्िमूल्र्ांकन नभएको 

95 

जमुन पोखरीको 
धमिशालामा झ्र्ाल ठोका 

खररद 

वडा अध्र्क्ष महेश 
रार् र्ादव 

199761 

खररद र्वल संलग्न,साईज 
नखलुाई सालको ढोका २ को 
90000। र झ्र्ाल ४ को 
रु.86700। को र्वल 

133 चपी तनमािर् 

वडा अध्र्क्ष प्रमे रार् 
र्ादव पेश्की 

97000 र्वल भरपाई पेश नभएको 

 जम्मा  666019   

666019 

 

42.  नन फाईलराः मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन २०५२ वमोर्जम दिाि भएको करदािाले अको मर्हनाको २५ गिे तभर 
मूल्र् अतभवरृ्र्द् करको र्ववरर् सम्बर्न्धि आन्िररक राजश्व कार्ािलर्मा बझुाउन ु पने  व्र्वस्था छ 
।पातलकाबाट तनम्नानसुार भकु्तानी तलएका करदािा हालसम्म नन फाईलर देर्खएकोले भकु्तानी तलएको मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर सामार्ोजन गरेको प्रमार् पेश हनु ुपने रु. 

गो.भौ. र्ववरर् सप्लार्सि 
स्थार्ी लेखा 

नम्बर 
र्वजक नं. र 

तमति 

भकु्तानी 
मू.अ.कर 
रकम 

कैर्फर्ि 

20 

फतनिचर 
खररद 

मसु्कान 
सप्लार्सि 

104709656 

4-
७६।९।५ 

68941 7931 

२०७६ 
फाल्गनु देर्ख 

55 

फतनिचर 
र्फक्चर 

रौनक 
सप्लार्सि 

607517815 

191-
077।१।७ 

1963883 225933 

2076 
असार देर्ख 

80 

कार्ािलर् 
सामाग्री 
मसलन्द 

मसु्कान 
सप्लार्सि 

104709656 

12-
76।१२।२ 

81162 9337 

२०७६ 
फाल्गनु देर्ख 

183 
कार्ािलर् 
सामान 

न्रू्लक्ष्मी 
अफसेट 
प्रसे 

304536733 

न.पा. चाल ु
2-

76।१०।३ 
99440 12927 

070।७१ 
देर्ख आर्कर 
र 077 
देर्ख 

मू.अ.कर 

238 छपाई 

न्रू्लक्ष्मी 
अफसेट 
प्रसे 

304536733 

न.पा. चाल ु

6-
76।११।२

९ 

93747 12187 

070।७१ 
देर्ख आर्कर 
र 077 
देर्ख 

मू.अ.कर 

255 

कार्ािलर् 
सामाग्री 

जर्मािा 
सप्लार्सि 

607531299 

न.पा.चाल ु

52-
077।२।२ 

43222 4972 - 

8 

फतनिचर 
खररद 

अचिना 
रेडसि 

605591349 

स्वा.व्र्वस्थापन 

19-
077।१।७ 

66228 7619 
2076 पोष 

देर्ख 

7 

स्वास््र् 
व्र्वस्थापन 

मसु्कान 
सप्लार्सि 

104709656 

स्वा.व्र्वस्थापन 

18-
077।१।४ 

66228 7619 
2076 

फाल्गनु देर्ख 

9 

स्वास््र् 
व्र्वस्थापन 

ओम  
रेडसि 

607517947 

स्वा.व्र्वस्थापन 

10-
077।१।५ 

66229 7619 
2077  

जेष्ठ  देर्ख 

जम्मा    296144   

 

 

 

 

 

296144 

43.  फरक कारोबाराः गो.भौ. 29-077/2/15 मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन िथा आर्कर ऐन वमोर्जम स्थार्ी लेखा  
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नम्बर तलएका करदािाले आन्िररक राजश्व कार्ािलर्बाट स्थार्ी लेखा नम्बर तलदा उल्लेख गरेको व्र्वसार्को 
कारोबार गनुि पनेमा आकि  तडजार्न र्न्जतनर्ररङ्ग ए्ड ईन्रास्टक्चर प्रा.तल. (606630122) ले प्रमार्परमा 
भवन तनमािर्, तसतभल ईर्न्जतनर्ररङ्ग सम्बन्धी कार्ि,  अध्र्र्न,  अनसुन्धान िथा परामशि सेवाहरु ददने उद्देश्र्ले 
दिाि भएकोमा मेशनरी औजार र्प्रन्टर, राउटर र र्वद्यिुीर् सामाग्री सप्लाई गरी रु.496894। भकु्तानी 
तलएको देर्खर्ो । फरक कारोबारमा आर्कर ऐन 2058 दफा ८८ वमोर्जम १५ प्रतिशि अतग्रम कर कट्टी 
गनुि पनेमा 1.5 मार कट्टी गरेकोले घटी कर रकम असलु हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

59363 

44.  50-07७।३।२९ र्जर्ोटेर्क्नकल ए्ड ईन्रास्टक्चरल सोलसुन नेपाल प्रा.तल.-604304368 बाट 
आई.टी.सेक्टर कलर र्प्रन्टर, स्टेप्लाईजर, ईन्भरटर, व्र्र्क्त , ल्र्ापटप खररद रु.1687287। गरेकोमा 
करदिाि व्र्वसार्मा उक्त कार्ि नर्ा ँदेर्खएकोले फरक कारोबार गदाि 15 प्रतिशि अग्रीम कर कट्टी गनुि पनेमा 
1.5 प्रतिशि मार कट्टी गरेकोले नपगु कर असलु गनुि पने रु.  

 
 
 
 

227783 

45.  तनमािर् सामाग्रीमा मूल्र् अतभवरृ्र्द् कराः साविजतनक खररदतनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता 
सतमतिलाई लागि अनमुानमा समावेश भएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर कट्टी गरेर मार भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ 
। पातलकाले उपभोक्ता सतमतिबाट हनुे कार्िमा तनमािर् कार्िमा प्रर्ोग हनुे तसमेन्ट रड र  ईट्टामा मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर समेिको लागि अनमुान िर्ार गरी सोही वमोर्जम संझौिा गरेकोमा कार्िमूल्र्ांकन पश्चाि 
मूल्र्ांकन भएको पररमार्मा खपि भएको तनमािर् सामाग्रीमा समावेश भएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर भन्दा घटी 
रकमको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर तिरेको कर र्वजक पेश हुँदा समेि मूल्र्ांकन अनसुारको परैु कर रकम भकु्तानी 
ददएको देर्खएकोले उपभोक्ताले वास्िर्वक तिरेको भन्दा बढी भलू्र् अतभवरृ्र्द् कर रकम असलु गनुि पने रु. 

गो.भा.नं
. 

उपभोक्ता सतमतिको 
नाम 

कार्ि र्ववरर् 

तनमािर् 
सामाग्री 
खपिमा 
समावेश 

भएको मूल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर 

कर र्वजक 
अनसुार 
उ.सले 
तिरेको 
मू.अ.कर 

बढी भकु्तानी 
मू.अ.कर 

 
प्रदेश सरकार पूरँ्जगि 

िफि  
    

2 

डोमको घरको छेउको 
धमिशालाको पूवि पट्टी 
देर्ख उत्तर िफि  जान े
बाटो रामनरेश रार्को 
घरसम्म ढलान-1 

आर.तस.तस.१M२M४ 

127.32 घ.तम  
 

184645 

 
 

146952 

 
 

37693 
तिक सोतलङ्ग 636.59 व.तम. 

ड्डी 3994.22 के.र्ज. 

3 
राम सरेुश रार्को घर 
देर्ख राम ईश्वर रार्को 

घरसम्म-1 

आर.तस.तस.१M२M४ 

127.32 घ.तम 
 
 
 

184645 

 
 
 

131996 

 
 
 

52649 
तिक सोतलङ्ग 636.59 व.तम. 
ड्डी 3994.22 के.र्ज. 

4 
सकुदेव ठाकुरको 

घरदेर्ख र्वरेन्द्र रार्को 
खेिसम्म 

आर.तस.तस.१M२M४ 

293.05 घ.तम 

 
 
 
 

421203 

 
 
 
 

298368 

 
 
 
 

122835 
तिक सोतलङ्ग 1465.24 व.तम. 

ड्डी 8892.01 के.र्ज. 

5 
राम र्वश्वास रार्को 
घर देर्ख तभखारी 
रार्को घरसम्म-9 

आर.तस.तस.१M२M४ 

151.66 घ.तम 

 
 
 
 

223147 

 
 
 

177348 

 
 
 
 

45799 
तिक सोतलङ्ग 758.28 व.तम. 
ड्डी 5012.52 के.र्ज. 

10 

 
 
 

र्ववाह म्डप तनमािर्-
8 

आर.तस.तस.१M२M४ 

127.32 घ.तम 
 
 
 
 

183250 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

183250 

तिक सोतलङ्ग 636.59 व.तम. 
ड्डी 3994.22 के.र्ज. 

1.1.5.3 को 51.58 व.तम. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1245358 
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 गा.पा.पूरँ्जगि िफि     0 

36 
जनिा मा.र्व. वेल्हीमा 

सटर तनमािर् 

आर.तस.तस.१M२M४ 

30.48 घ.तम  
 
 
 

23186 

 
 
 
 

175533 

 
 
 
 

56353 

ड्डी 4203.91 के.र्ज. 
सोतलङ्ग 213.11 व.तम. र मेसनरी 

77.14 घ.तम. र प्लाष्टर 
762.09व.तम. 

59 
उपेन्द्र रार्को घरदेर्ख 
बालर्कसनुको घरसम्म 

ढलान-5 

आर.तस.तस.१M२M४ 

30.48 घ.तम  
 
 
 

82814 

 
 
 
 

63767 

 
 
 

 
 
 
 

19047 

तिक सोतलङ्ग 280.49 व.तम. 

ड्डी 1750.26 के.र्ज. 

63 
मेलदेर्ख दर्क्षर् जाने 
सडक ढलान-1 

आर.तस.तस.१M२M४ 

71.34 घ.तम 
 
 
 

135301 

 
 
 

102770 

 
 
 

32531 
तिक सोतलङ्ग 356.71 व.तम. 
ड्डी 2256.10 के.र्ज. 

65 
जोख ुसाहको घर देर्ख 

राम नारार्र्को 
घरसम्म-8 

आर.तस.तस.१M२M४ 

25.11 घ.तम 

 
 
 
 
 
 

116223 

 
 
 
 
 
 

96899 

 
 
 
 
 
 

19324 

तिक सोतलङ्ग 252.85 व.तम. 
ड्डी 81.84 के.र्ज. 

1.4 मेतसनरी 81.31 घ.तम. 
प्लास्टर 406.62 व.तम. 

68 
िहमस्थानको 

कम्पाउ्ड िथा गडे-5 

आर.तस.तस.१M२M४ 

2.61 घ.तम  
 
 

24643 

 
 
 

21747 

 
 
 

2896 

ड्डी  365.55 के.र्ज. 
1.4 मेतसनरी 13.95 घ.तम. 
प्लास्टर 226.02 व.तम. 

78 
औरही टोलको मदिसा 

तनमािर् 

आर.तस.तस.१M२M४ 

8.96 घ.तम  
 
 
 

84414 

 
 
 
 

65049 

 
 
 
 

19365 

तिक सोतलङ्ग 38.20 व.तम. 
ड्डी 2102.04 के.र्ज. 

1.4 मेतसनरी 28.57 घ.तम. 
1.1.5.3 को 14.93 व.तम. 

101 
बेलही जनिा मा.र्व. 
कम्पाउ्डवाल र हे्ड 

पम्मप 

आर.तस.तस.१M२M४ 

31.60 घ.तम 105133 

 
 
 
 
 

97357 

 
 
 
 
 

7776 

 
 
 
 
 
 

तिक सोतलङ्ग 28.42 व.तम. 
ड्डी 2047.37 के.र्ज. 

1.4 मेतसनरी 46.43 घ.तम. 
प्लास्टर 311.15 व.तम. 

102 
नरेश रार्को घर देर्ख 
नहर सम्म ढलान-6 

आर.तस.तस.१M२M४ 

110.85 घ.तम 162221 

 
 

121741 

 
 
 

40480 

 
 
 

तिक सोतलङ्ग 554.27 व.तम. 
ड्डी  3350 के.र्ज. 

103 ईनर ममिि-7 

तिक सोतलङ्ग 14.48 व.तम. 16057 

 
 
 
 

12863 

 
 
 
 

3194 

 
 
 
 

1.4 मेतसनरी 10.92घ.तम. 
प्लास्टर 114.22 व.तम. 

1.1.5.3 को 2.01 व.तम. 
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104 

 
 
 
 

राम अतथन रार्को घर 
देर्ख नाला तनमािर् 

आर.तस.तस.१M२M४ 

13.99 घ.तम 
85299 

 
 
 
 

56678 

 
 
 
 

28621 

 
 
 
 

ड्डी  81 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 138.81 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 47.74 घ.तम. 
प्लास्टर 237.51 व.तम. 

1.1.5.3 को 2.77 व.तम. 

111 
रामईश्वर रार्को घर 

देर्ख वैद्यनाथ 

आर.तस.तस.१M२M४ 

636.59 घ.तम 
187606 

 
 
 

138788 

 
 
 

48818 

 
 
 

ड्डी  3994.22 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 636.59 व.तम. 

112 
सार्हदको जग्गा देर्ख  
लालबाबकुो खेिसम्म 

आर.तस.तस.१M२M४ 

11.3 घ.तम 136896 

 
 
 
 
 

89822 

 
 
 
 
 

47074 

 
 
 
 
 

ड्डी  1040.80 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 114.87 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 94.71  घ.तम. 

प्लास्टर 252.91 व.तम. 

113 
औरहीको 

कम्पाउ्डवाल तन.-8 

ड्डी  235.57 के.र्ज. 34313 

 
 
 
 
 
 

24710 

 
 
 
 
 
 

9603 

 
 
 
 
 
 

तिक सोतलङ्ग 9.39 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 24.01 घ.तम. 
प्लास्टर 182.03 व.तम. 

1.1.5.3 को 2.25 व.तम. 

115 
नहरदेर्ख 

रान्सफरमसम्म नाला 
तनमािर् 

आर.तस.तस.१M२M४ 

14.72 घ.तम  
 
 
 
 
 

88774 

 
 
 
 
 
 

59364 

 
 
 
 
 
 

29450 

ड्डी  81 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 146.08 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 50.24 घ.तम. 
प्लास्टर 249.94 व.तम. 

1.1.5.3 को 2.77 व.तम. 

116 
अधरुो राम जानकी 

मंददर 

आर.तस.तस.१M२M४ 

6.58 घ.तम  
 
 
 
 
 

35691 

 
 
 
 
 
 

19940 

 
 
 
 
 
 

15751 

ड्डी  126.22 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 86.36 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 8.93 घ.तम. 
प्लास्ट 527.13व.तम. 

1.1.5.3 को 3.59 व.तम. 

118 
दरोगा रार्को घरदेर्ख 
सररफ लहेरीको घर 

सम्म 

आर.तस.तस.१M२M४ 

15.82 घ.तम 
 
 
 
 
 
 
 

95989 

 
 
 
 
 
 
 

64617 

 
 
 
 
 
 
 

31372 

ड्डी  81 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 156.68 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 53.98 घ.तम. 
प्लास्टर 268.59 व.तम. 

1.1.5.3 को 21.09 व.तम. 

120 
चैनपरुाको नर्ा 

धमिशाला तनमािर्-7 

आर.तस.तस.१M२M४ 

5.56 घ.तम 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ड्डी  1890.17 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 86.06 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 33.46 घ.तम. 
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1.1.5.3 को 21.09 व.तम. 91238 67262 23976 

121 
जगुल महिोको घर 
देर्ख दरोगा रार्को 

घरसम्म-7 

आर.तस.तस.१M२M४ 

15.82 घ.तम 

 
 
 
 
 
 
 
 

87907 

 
 
 
 
 
 
 
 

66374 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

21533 

ड्डी  81 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 156.98 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 53.98 घ.तम. 
प्लास्टर 268.59 व.तम. 

1.1.5.3 को 2.77 व.तम. 

124 
महारानी स्थानको 
धमिशालाको छि 

ढलान 

आर.तस.तस.१M२M४ 

11.40 घ.तम 

 
 
 
 
 

39861 

 
 
 
 
 

26587 

 
 
 
 
 

13274 

ड्डी  816.66 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 3.72 व.तम. 

1.4 मेतसनरी 18.43 घ.तम. 

125 परुानो ईनार ममिि-4 

आर.तस.तस.१M२M४ 

3.26 घ.तम  
 
 
 
 
 

28782 

 
 
 
 
 
 

18776 

 
 
 
 
 
 

10006 

ड्डी  77.91 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 36.91 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 16.57 घ.तम. 
प्लास्टर 124.02  व.तम. 

1.1.5.3 को 1.58   व.तम. 

128 
भईूर्ा स्थान देर्ख 

पोखरीको तडलसम्म-7 

आर.तस.तस.१M२M४ 

16.12 घ.तम 
 
 
 
 
 
 
 

97705 

 
 
 
 
 
 
 

66689 

 
 
 
 
 
 
 

31016 

ड्डी  81 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 159.89 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 54.98 घ.तम. 
1.1.5.3 को 2.77   व.तम. 
प्लास्टर 273.57  व.तम. 

131 
गलुरीर्ा रार्को घर 

देर्ख भईुर्ा 
स्थानसम्म-7 

आर.तस.तस.१M२M४ 

16.12 घ.तम 
 
 
 
 
 
 
 

97705 

 
 
 
 
 
 
 

70379 

 
 
 
 
 
 
 

27326 

ड्डी  81 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 159.89 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 54.98 घ.तम. 
1.1.5.3 को 2.77   व.तम. 
प्लास्टर 273.57  व.तम. 

132 
मठको कम्पाउ्डवाल 

तनमािर्-7 

ड्डी  1246.76 के.र्ज.  
 
 
 
 

58478 

 
 
 
 
 

45877 

 
 
 
 
 

12601 

तिक सोतलङ्ग 45.26 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 28.75 घ.तम. 

1.1.5.3 को 7.72   व.तम. 

135 
सरेुश साहको घर देर्ख 
मूप नारार्र् रार्को 

घरसम्म 

आर.तस.तस.१M२M४ 

24.94 घ.तम 

 
 
 
 
 
 
 

41614 

 
 
 
 
 
 
 

36738 

 
 
 
 
 
 
 

4876 

ड्डी  440.45 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 146.84 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 4.88 घ.तम. 
प्लास्टर 67.34  व.तम. 

136 
र्कसमिको घर देर्ख 

पूवि सतनफको 
घरसम्म-3 

आर.तस.तस.१M२M४ 

70.12  घ.तम 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 ड्डी  2139.42  के.र्ज. 
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तिक सोतलङ्ग 350.61 व.तम. 102901 74577 28324 

140 
रामजानकी मठको 
धमिशालाको छि 

ढलान-8 

आर.तस.तस.१M२M४ 

15.55 घ.तम 

 
 
 
 
 
 

42608 

 
 
 
 
 
 

37050 

 
 
 
 
 
 

5558 

ड्डी  2554.42  के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 55.80  व.तम. 
1.4 मेतसनरी 9.47 घ.तम. 
प्लास्टर 74.40 व.तम. 

143 
वेल्ही राम जानकी मठ 
छेउमा प्रतिक्षालर्-2 

आर.तस.तस.१M२M४ 

24.47 घ.तम 
 
 
 
 

69803 

 
 
 
 

39180 

 
 
 
 

30623 

ड्डी  2554.42  के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 48.82  व.तम. 
1.4 मेतसनरी 10.71 घ.तम. 

146 
महेन्द्र महिोको घर 
देर्ख तनसरुरददन 
अंसारीको घर-8 

आर.तस.तस.१M२M४ 

81.10 घ.तम 
 
 
 

118844 

 
 
 

91592 

 
 
 

27252 
ड्डी  2461.91  के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 405.49 व.तम. 

147 
औरही बतथिङ्ग सेन्टर 

तनमािर्-8 

आर.तस.तस.१M२M४ 

5.05 घ.तम 
 
 
 
 

33555 

 
 
 
 

30751 

 
 
 
 

2804 

ड्डी  650.45 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 50.19 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 5.74 घ.तम. 

1.1.5.3 को 8.39   व.तम. 
प्लास्टर 339 व.तम. 

148 
रामकैलास रार्को 
घरदेर्ख जर्नन्दन 
रार्को घरसम्म 

आर.तस.तस.१M२M४ 

66.46 घ.तम 
 
 
 

97497 

 
 
 

89399 

 
 
 

8098 
ड्डी  2025.43 के.र्ज. 

तिक सोतलङ्ग 332.29 व.तम. 

149 
मोहन दासको घर 

देर्ख राम बाब ुरार्को 
घर सम्म 

आर.तस.तस.१M२M४ 

113.41 घ.तम 
 
 
 

166730 

 
 
 

122160 

 
 
 

44570 
ड्डी  3482.49 के.र्ज. 

तिक सोतलङ्ग 567.07 व.तम. 

156 
वडा नं.2 को मरु्स्लम 

मदसाि तनमािर् 

आर.तस.तस.१M२M४ 

11.23 घ.तम 

 
 
 
 
 
 

53798 

 
 
 
 
 
 

42614 

 
 
 
 
 
 

11184 

ड्डी  1425.71 के.र्ज. 
तिक सोतलङ्ग 36.25 व.तम. 
1.4 मेतसनरी 19.39 घ.तम. 

प्लास्टर 68.96 व.तम. 

167 
नरुुजामे मर्स्जिद 

तनमािर् 
1.4 मेतसनरी 51.53 घ.तम. 57539 39884 16655 

168 
हनमुानको घरदेर्ख 
गफारको घरसम्म 

आर.तस.तस.१M२M४ 

170.73 घ.तम 
 
 
 

249921 

 
 
 

178120 

 
 
 

71801 
ड्डी  5581.90 के.र्ज. 

तिक सोतलङ्ग 853.66 व.तम. 
जम्मा   1245358  

46.  40-077।२।२९ वेल्ही वजारमा माटो पनेु क्लक र्वच्छाउने र्ोजनामा पातलकाले 2076।10।११ को 
कार्ािदेश र ईष्टीमेट अनसुार माटो Earth filling spreading  and compalation without watering  2901.46 
घ.तम. को प्रति प्रति घ.तम. मोट ढुवानी खररद रु 300 र र्वच्छर्ाउने रु 260 दर र्वशलेषर् गरर 560। 
का दरले रु.1624817। को संझौिा हेतडङ्ग बोडि रु.1500।बाहेक) िथा मूल्र्ांकन गरी 
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रु.1455000। भकु्तानी गरेकोमा तनम्नानसुार देर्खर्ो । 

46.1.  पातलकाले र्ोजना स्वीकृि गदाि वेल्ही वजारमा क्लक र्वच्छाउने कार्ि स्वीकृि गरेकोमा माटो पनेु कार्िको 
मार कार्ि गरेको देर्खर्ो । स्वीकृि भएको र्ोजना वमोर्जम कार्ि नहदुा गाउँसभाबाट स्वीकृि तलन ुपनेमा 
तलएको देर्खएन । 

 

46.2.  माटो पनेु कार्ि 75 देर्ख ११८ र्फट सम्म चौडाई भएको ठाउमा मेर्शन र ज्र्ामीबाट ८० र २० प्रतिशिको 
अनपुािमा र्वच्छाउने कार्ि गनुि पनेमा 100 प्रतिशि ज्र्ामीबाट माटो र्वच्छाउन े गरी  संझौिा र भकु्तानी 
गरेको देर्खर्ो । उक्त कार्िमा माटो ढुवानी गरी मेर्शन र ज्र्ामीबाट माटो र्वच्छाउदा दर र्वश्लषेर् अनसुार 
प्रति घ.तम. रु.113 का दरमा ज्र्ामी 22.60 र मेर्शनको रु 90.40 को दरले भकु्तानी गनुिपनेमा परैु कार्ि 
ज्र्ामीद्बारा गरेको कार्ि मूल्र्ांकन गरी बढी भकु्तानी गरेको रु. 

 

 

 

 

 

426514 

47.  मू.अ.कर कट्टीाः आर्कर ऐन संसोधन सर्हि २०७६ वमोर्जम ठेक्का वा करार भकु्तानी भएको मूल्र् अतभवरृ्र्द् 
करको ५० प्रतिशि रकम कट्टी गरी सम्बर्न्धि करदािाको मूल्र् अतभवरृ्र्द् कर दिाि नम्बरमा दार्खला गनुि पने 
व्र्वस्था भएकोमा कार्ािलर्ले तनम्नानसुारको भकु्तानीमा 50 प्रतिशि कट्टी गरेको नदेर्खएकोले समार्ोजन 
प्रमार् पेश हनु ुपने रु. 

गो.भा.नं. 
संस्थाको नाम र स्थर्ी लेखा 

नम्बर 
र्वजक नं. भकु्तानी रकम 

50 प्रतिशि 
कट्टी 

54-
077।३।१९ 

राईर्जङ्ग प्रोडक्सन हाउस प्रा.तल. 
(606615266) 

018-
077।३।१६ 

995000 114469 

63-
077।३।२३ 

र्वल्ड एतसर्ा ररसचि ए्ड 
डेभलपमेन्ट प्रा.तल.  
(606571140) 

008-
077।१।३० 

1497250 172250 

64-
०७७।३।२३ 

साउथ एतसर्न कन्सल्टेन्स ए्ड 
र्वल्डसि प्रा.तल. 

(604224808) 
038-०७७।३।३ 1974144 237344 

178-
०७७।३।२४ 

साउथ एतसर्न कन्सल्टेन्स ए्ड 
र्वल्डसि प्रा.तल. 

(604224808) 
040-०७७।३।३ 494940 56940 

 जम्मा   581003  

 

 

 

 

 

 

581003 

 

 

48.  139-077/3/30 गा.पा. वडा नं.3 सनु्दरपरुमा 2076 सालमा एस.ई.ई.ददने र्वद्यथीहरुलाई र्वशेष  कक्षा 
संचालन वापिको रु.349780। वडा अध्र्क्ष र्वजर् साह  कलवारलाई  सोधभनाि  गदाि 4 जना  
र्शक्षकलाई  2076।६।१ देर्ख २०७६।११।२० सम्म १५६ ददनको प्रति ददन रु.500 । का दरले 
र्ािार्ाि खचि रु.312000।। को भरपाई र शैर्क्षक सामाग्री खररद रु.18240। िथा ९१२  थान 
प्रश्नपर छपाई र कपीको रु.19440।। र्वल  संलग्न गरेको देर्खन्छ ।उक्त खचि परु्ष्ट गनि र्वद्याथीको 
नामावली,,  हार्जरी,, पररक्षा संचालन  र उत्तरपरु्स्िका परीक्षर्  िथा नतिजा सम्बन्धी प्रमार् कागजाि  संलग्न 
नगरी सोधभनाि भकु्तानी गरेकोले खचि परु्ष्ट वेगरको  भकु्तानी असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349780 

49.  गो.भौ.न.्81 सूचना प्रकासन वापि रेतडर्ो  मधेस 89.3 मेगाहजि (303449665) लाई पान र्वलबाट 
रु.25000।भकु्तानी गदाि 15 प्रतिशि कट्टी नगरी 1.5 मार कट्टी गरेकोले घटी  कर असलु गनुि पने रु. 

 

 

3375 

50.  प्रर्शक्षक भत्तााः प्रदेश खचि मापद्ड तनदेर्शका 2075 वमोर्जम सहार्कस्िरको िातलममा कार्ािलर्को 
कमिचारीले कार्िपरवापि मार रु.800। पाउनेमा तनम्नानसुार प्रति कक्षा रु.1400। का दरले कक्षा 
संचालन समेि भकु्तानी गरेको देर्खएकोले बढी  रकम कर बाहेक असलु गनुिपने रु. 

गो.भौ. िातलमको नाम कक्षा नम्सि अनसुार भकु्तानी 
कर बाहेक 
बढी भकु्तानी 

भकु्तानी पाउन े

5 िरकारी खेिी िातलम 6 800 8400 3060 

अ.छैठो रामईश्वर 
रार् र्ादव 

57 िरकारी खेिी िातलम 6 800 8400 3060 

अ.छैठो रामईश्वर 
रार् र्ादव 

79 उन्नि िरकारी र्वउ 18 800 25200 9180 अ.छैठो रामईश्वर 

 

 

 

15300 
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िातलम ९ वटै वडा ९ददन रार् र्ादव 

 जम्मा    15300  
 

51.  डीपीआरखचि –बजेट व्र्वस्था भई कार्ािन्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर लगार्िको अध्र्र्ि 
गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बषि स्वीकृि बार्षिक कार्िक्रम अनसुार देहार् 
बमोर्जमको कार्ि परामशिदािाबाट गराई भकु्तानी ददएकोमा लेखापरीक्षर्मा प्रतिवेदन पेश नभएकोले प्रतिवेदन 
पेश हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

3473394 

 
 

गो.भा.नं. कार्ि र्ववरर् परामशिदािा खचि रकम 

अध्र्र्नबाट तनधािरर् 
भएको आर्ोजनाको 

लागि 

 

63-077/3/23 
गा.पा.अस्पिाल 
तड.र्प.आर. 

र्वल्ड एतसर्ा ररसचि ए्ड 
डेभलपमेन्ट प्रा.तल. 
(606571140) 

1497250 पेश नभएको 

64-077/3/23 
व्र्वसार्र्क रेतडङ्ग 
सेन्टर तड.र्प.आर. 

साउथ एतसर्न कन्सल्टेन्सी ए्ड 
र्वल्डसि प्रा.तल. 

1976144 पेश नभएको 

178-
077/3/24 

र्वतभन्न सडकको 
तड.र्प.आर.7.57 

र्क.तम. 

साउथ एतसर्न कन्सल्टेन्सी ए्ड 
र्वल्डसि प्रा.तल. 

494940 

2019 ररपोटि 
अनसुार 

212292315 

 जम्मा 3968334  

 

52.  गो.भौ.नैं. 158 कार्ािलर् सामान खररद वापि सूर्ि ईर्न्जतनर्ररङ्ग ए्ड ईन्रास्टक्चरल कम्पन्नी प्रा.तल. 
(609634984)  को र्वतभन्न पान र्वल संलग्न गरी रु.115970। सरु्जि कुमार तसंहलाई सोधभनाि 
गरेकोमा उक्त सप्लार्सि मू.अ.करमा दिाि रहेकोले भकु्तानीमा पान र्वल जारी गरेकोमा 15 प्रतिशि अग्रीम 
कर कट्टी नगरी 1.5 प्रतिशि मार कट्टी गरेकोले घटी कर भएको रु.15656।असलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

15656 

53.  160-077/3/30 आकि  तडजाईन ई.ए्ड ईन्रास्टक्चरल प्रा.तल. (609630122) एच के.एम.ई.प्रा.तल. 
(606734648) सौर्ि ईर्न्जतनर्ररङ्ग ए्ड ई.क.प्रा.ली., र्जर्ोटेर्क्नकल एवं ईन्रास्टक्चरल सोलसुन नेपाल 
प्रा.तल.को र्वतभन्न पान र्वलबाट कार्ािलर् सामान खररद गरी रु.111560। चन्दन रार्लाई सोधभनाि 
गरेकोमा 1.5 प्रतिशि मार कर कट्टी गरेकोले घटी कर रु.15060। असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

15060 

54.  161-077/3/30 र्जर्ो टेर्क्नकल ए्ड ई.सोलसुन नेपाल प्रा.तल.बाट र्वतभन्न कार्ािलर् सामान खररद गरी 
रु.116150। रामअतधन रार्लाई सोधभनाि गरेकोमा घटी कर कट्टी गरेको रु.15680। असलु गनुि पने 
रु. 

 

 

15680 

55.  173-077/3/25 आकि  तडजाईन ई.एस. ई.प्रा.तल. (606630122) को पान र्वलबाट कार्ािलर् सामान 
खररद गरी रु.52065। सरु्जि कुमार तसंहलाई सोधभनाि गरेकोमा घटी अतग्रम कर असलु गनुि पने रु. 

 

7028 

56.  माटो पनेु कार्िाः गाउँपातलकाले तनम्नानसुार माटो पनेु कार्िमा मेर्शनबाट र ज्र्ामीबाट 80/20 प्रतिशिका 
आधारमा लाग्ने खचि र्वश्लषेर् गरी मेर्शन प्रर्ोगको कर र्वजक र ज्र्ामीको डोर हार्जरी तलई भकु्तानी गनुि 
पनेमा मेर्शन प्रर्ोग हनु सक्ने सडकमा समेि मेनरु्ल ज्र्ामीबाट कार्ि गराई बढी भकु्तानी गरेको  रु. 

गो.भौ. र्ोजनाको नाम कार्िर्ववरर् दर 
मूल्र्ाकंन र 
भकु्तानी 

मेर्शन र 
मातनस बाट 
र्वच्छर्ाउन े
कार्ि गदाि 
लाग्न ेरकम 

बढी भकु्तानी 
(अनपुातिक) 

सडकको 
चौडाई 

67 

कर्िस्िानमा 
माटो पनेु 
कार्ि-4 

5639 घ.तम. 

Earth filling 
spreading 

and 
compation 

without 
watering 

माटो 
खररद 

300 र 
र्वच्छाउने 
260 

मूल्र्ांकन 
315791

1 मा 
रु.28118

03 

2328907 738144 

50 देर्ख 
210 र्फट 

 

 

 

 

738144 

 

57.  100-077/3/24 र्वद्यालर्हरुको फतनिचर व्र्वस्थापन उपभोक्ता सतमति वडा नं.2 लाई 60 वटा 
कालोपटी  र डेष्क मेन्च तनमािर् वापिको रु.2756001। कार्ि मूल्र्ांकन गरी रु.2425000। भकु्तानी 
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गरेकोमा कुन र्वद्यालर्मा कति कालोपाटी र फतनिचर हस्िान्िरर् गरेको हो सोको र्ववरर् नराखी 
र्वद्यालर्हरुको खचि भनी भकु्तानी ददएको हुँदा सम्बर्न्धि र्वद्यालर्को र्जन्सी खािामा आम्दानी गरेको प्रमार् 
पेश हनु ुपने रु. 

 

2425000 

58.  150-77/3/30 हे्डपम्प जडान थान 5 उपभोक्ता सतमतिले १३ वटा हे्डपम्प जडानको मूल्र्ांकन 
रु.548165। मा रु.485000। भकु्तानी गदाि मूल्र्ांकनमा समावेश भएको हेडसेट मेतडर्म (पाईप समेि) 
१३ वटाको मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर रु.20316.40 मूल्र्ाङ्कन समावेश रहेकोमा उपभोक्ताले प्रति सेट 1196। 
ले हे्डपम्प र पाईप खररद गरी रु.15742। मारको कर र्वजक पेश गरेकोले बढी मू.अ.कर भकु्तानी 
रु.4574। असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

4574 

59.  एकै ददन २ वटा कार्िक्रम संचालन गरी र्ािार्ाि खचि, अनगुमन र प्रर्शक्षक भत्ता दोहोरो भकु्तानीाः पातलकाले 
गो.भौ.नं.79 बाट ९ वटै वडामा उन्नि िरकारी र्वउ सम्बर्न्ध िातलम वापि रु.279730। र प्राङगाररक 
मल बनाउन ेसम्बर्न्ध िातलमको गो.भौ.83 बाट रु.359640। खचि लेर्खएकोमा भएको फोटो र सहभागी 
हार्जर, प्रर्शक्षक भत्ता र अनगुमन भत्ता र्विरर्मा वडा नं.9 का २४ जना र वडा नं.8 का २४ एकै 
व्र्र्क्तहरु सहभातग भएको देर्खन्छ । कार्ािलर्ले २ वटै वडामा २ वटै कार्िक्रम एकै ददनमा संचालन गरी 
सहभातगहरुलाई २ वटै कार्िक्रमको र्ािार्ाि खचि, खाजा, प्रर्शक्षक भत्ता, अनगुमन भत्ता भकु्तानी ददएको 
जनाएको छ । २ वटा कार्िक्रम एकै ददन गदाि तनम्नानसुारको खचि भकु्तानी ददन नतमल्ने हुँदा   असलु हनु ु  
पने रु. 

र्ववरर् भकु्तानी पाउन े भकु्तानी कर बाहेक 

अनगुमन तनरीक्षर् िथा 
सहजीकरर् 

गा.पा.अध्र्क्ष, वडा अध्र्क्ष, ले.अ., 
प्र.प्र.अ. गरी ४ जना 

प्रति ददन १०००। का 
दरले प्रति वडा ४०००।ले 

२ वडाको ८०००। 

8000 

प्रर्शक्षक भत्ता 
कृर्ष अतधकृि 2800। र 

ना.प्रा.स.-1600 

प्रति वडा ४ कक्षा 
रु.4400। का दरले  2 

वटा वडाको भत्ता 
8800 

दोहोरो भरपाई भएका ४८ 
जनाको खाजा, र्ािार्ाि र 

स्टेशनरी 

सहभागीले र्ािार्ाि  र खाजा 
स्टेशनरीको के्रतडट तबल संलग्न 

खाजा रु.150।, स्टेशनरी 
रु.100। र र्ािार्ाि 

रु.500 
36000 

जम्मा   52800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52800 

59.1.  उपरोक्त कार्िक्रममा सहभागी कृषकलाई र्ािार्ाि खचि एक ददनको कार्िक्रममा २ ददनको ददई बढी व्र्र्भार 
पारेको रु. 

108000 

60.  pkef]Qmf ;ldltaf6 hl6n k|s[ltsf] sfo{M साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार 
उपभोक्ता सतमतिहरुलाई मेर्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको र्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले ग्रामीर् र्वद्यिुीकरर् जस्िा जर्टल प्रार्वतधक पक्ष समावेश भएको कार्ि 
उपभोक्ता सतमतिहरु माफि ि ्गराएको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमािर् व्र्वसार्ी फमिबाट 
बोलपर प्रतिस्पधाि मापिmि ्गराउन उपर्कु्त हनुे देर्खन्छ । र्सका केही उदाहरर्हरु र्सप्रकार रहेका छन ्: 
व.उ.र्श.नं. गो.भौ. उपभोक्ता सतमतिको नाम मूल्र्ाङ्कन रकम रु भकु्तानी रकम रु 
न.पा. पजुीगि 99-077।३।३० र्वद्यिु उ.स. वडा नं.-4 539921 485000 
न.पा. पजुीगि 127-077।३।३० र्वद्यिु उ.स.वडा नं.-4 1147109 970000 

न.पा. पजुीगि 130-०७७।३।३० 
औरहीको सम्पूर्ि टोलको 
र्वद्यतुिकरर् उ.स. 

911969 776000 

जम्मा  2231000 
 

 

61.  127-077/3/30:- वडा नं.2 मा 48 वटा र्वद्यिुपोल िार व्र्वस्थापन वापि रु.1147109 को कार्ि 
मूल्र्ांकन गरी रु.970000। भकु्तानी गदाि स्टे सेट प्रति सेट रु.1250 का दरले रु.15000। मूल्र्ांकन 
भएकोमा उपभोक्ताले 149.85 का दरले खररद र्वल पेश गरेको डी.आईरन 192 मूल्र्ांकन भएकोमा 170 
मार खररद गरेकोले वास्िर्वक खचि भन्दा बढी रकम भकु्तानी भएको रु.16581.80 को सामानपुातिक 
र्हसाबले असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

14021 



 
 
 
 
 
 

23 
 

62.  127-077/3/30:- वडा नं.२ मा 48 वटा ९ तमटरको र्प.एस.सी. पोलको र्जल्ला दररेट रु.8000। 
रहेकोमा उपभोक्ताले रु.9000। मा खररद देखाई मू.अ.कर समेि भकु्तानी लगेकोले प्रति सेट रु.1000।ले 
रु.48000। को समानपुातिक र्हसाबले बढी भकु्तानी असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

40589 

63.  अनगुमन भत्तााः पातलकाले तनम्नानसुार िातलममा दोहोरो समेि पने गरी उपर्स्थिी जनाई एउटा कार्िक्रममा 
५जना सम्मलाई कार्िक्रम अनगुमन भनी भत्ता भकु्तानी गरेकोले र्स्िो खचि ददन तमल्ने आधार नदेर्खएकोले 
कर बाहेकको रकम असलु गनुि पने रु. 
गो.भौ. िातलम वडा नं. अवधी अनगुमनमा सहभागी भकु्तानी रकम 

56 िरकारी खेिी िातलम 9 

०७७।२।२४ देर्ख 
२६ 

ग.पा.अध्र्क्ष, सम्बर्न्धि वडा 
अध्र्क्ष,प्र.प्र.अ र ले.अ. 

 

4000 

57 िरकारी खेिी िातलम 7 

०७७।3।11 देर्ख 
13 

ग.पा.अध्र्क्ष, सम्बर्न्धि वडा 
अध्र्क्ष,प्र.प्र.अ र ले.अ. 

 

 

4000 

58 

र्वषादी न्रू्तनकरर् 
िातलममा 

2 देर्ख 
9 

077।३।२ देर्ख ९ 

ग.पा.अध्र्क्ष, सम्बर्न्धि वडा 
अध्र्क्ष,प्र.प्र.अ र ले.अ. 

36000 

79 

उन्नि िरकारी र्वउ 
िातलम 

1 देर्ख 
९ 

क्रशाः2/15, 
2/11,2/10,3/1,2
/8,2/32,2/13, 

2/7, 2/18 

ग.पा.अध्र्क्ष, सम्बर्न्धि वडा 
अध्र्क्ष,प्र.प्र.अ र ले.अ. 

36000 

106 भैंतस पालन िातलम 1देर्ख 9 

क्रमशाः2/27,3/1,3/
14, 

2/29,3/9,3/7,3/
3, 3/5,2/31 

ग.पा.अध्र्क्ष, सम्बर्न्धि वडा 
अध्र्क्ष,प्र.प्र.अ र ले.अ. 

36000 

123 

र्वपि जोर्खम 
न्रू्तनकरर् सम्बर्न्ध 
जनचेिना िातलम 

3 3/13 देर्ख 15 सम्म 

ग.पा.अध्र्क्ष, सम्बर्न्धि वडा 
अध्र्क्ष,प्र.प्र.अ र ले.अ. र 

खररदार 
5000 

123 

मर्हला िथा 
बालबातलका अतधकार 

सम्बर्न्ध िातलम 

3 3/17 देर्ख 3/19 

ग.पा.अध्र्क्ष, सम्बर्न्धि वडा 
अध्र्क्ष,प्र.प्र.अ र ले.अ. र 

खररदार 
5000 

जम्मा   126000  

 

 

 

107100 

64.  ढुवानीाः गो.भौ. १४४।०७७।३।३० मा वडा नं.6 को  घासको र्वउ र्विरर्को रु.1 लाख र गो.भौ.110 
बाट वषि घासको र्वउ वडा नं.9 को रु.1 लाख गरी कुल रु.2 लाखको ना.प्रा.स.लाल बाब ुसाहको नामको 
पेश्की फर्छ्यौट गदाि गढीमाई कृर्ष उत्पादन प्रशोधन िथा अनसुन्धान केन्द्र प्रा.तल. बाराको तमति 
2077/3/१२ र १६ गिेको र्वजक नम्बर 15 र १७ दईु वटा र्वलबाट र्टर्ोसेन्टी घासँको र्वउ 770 
के.र्ज. का दरले खररद गरेकोमा एउटै व्र्र्क्तको पे.फ. गदाि एकै समर्मा  खररद गरेको र्वउ एउटै गाडीमा 
ढुवानी गनि सक्ने ढुवानीका लातग दईु छुट्टाछुटै भरपाईबाट रु.7600। का दरले ढुवानी खचि लेखेकोले बढी 
खचि लेखेको रकम असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7600 

65.  अनगुमन भत्तााः गाउँपातलका अन्िगििका 74 वटा र्ोजना िथा कार्िक्रम तनम्नानसुारका पदातधकारीबाट 
अनगुमन गरी दैतनक रु.1000। का दरले रु.5 लाख भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । र्ोजनाको अनगुमनको 
व्र्होरा देर्खने प्रतिवेदन वेगर साविजतनक र्वदामा समेि लगािार र्ोजना अनगुमन गरेको भनी कार्ि र्ोजना 
वेगर 9 जनालाई लकडाउनको समर्मा दैतनक रु.1000। का दरले भकु्तानी गनि तमल्ने आधार प्रमार् पेश 
नभएको असलु गनुि पने रु. 

क्र.सं. पदातधकरी /कमिचारी ददन अवतध भकु्तानी रकम 

1. र्ज.स.स.प्रमखु मेधरु चौधरी 35 

2077।२।२० देर्ख ३।२२सम्म 
र्वदाको ददन समेि 

35000 

2. गा.पा.अध्र्क्ष र्वक्रम र्ादव 52 2077।२।7 देर्ख ३।२5 52000 

3. 
प्रमखु कोष िथा तनर्न्रर् जगि 

प्रसाद थपतलर्ा 
21 2077।3।4 देर्ख ३।२4 21000 

4. तन.प्र.प्र.अ.मकेुश कु.पाठक 51 2077।२।9 देर्ख ३।२7 51000 

 

 

 

 

 

 

377000 



 
 
 
 
 
 

24 
 

5. ले.अ. र्शव शंकर प्र. कुशवाहा 51 2077।२।10 देर्ख ३।२7 51000 

6. का.पा.सदस्र् र्वनोद साह 45 2077।२।15 देर्ख ३।२8 45000 

7. का.पा. शार्न्ि देवी 45 2077।२।15 देर्ख ३।२7 45000 

8. स.ुप्र.अ.सरु्जि  कुमार तसंह 36 2077।२।18 देर्ख ३।२1 36000 

9. र्ोजना र्ववेक कुमार मंडल 41 2077।२।15 देर्ख ३।२3 41000 

10. MIS अप्रटेर पवन कुमार कुश्वाहा 41 2077/2/15 देर्ख 3/24 41000 
12 र्. अजर् र्ादव 41 2077/2/12 देर्ख 3/22 41000 
13. ले.पा. संजर् ठाकुर 41 2077/2/15 देर्ख 3/24 41000 

जम्मा  377000  
66.  तडटेल नापी र्किाबाः पातलकाले र्ोजनाको कार्ि मूल्र्ांकनमा एकमषु्ठ पररमार् राख्न ेगरेको र र्वस्ििृ नापी 

नराखेबाट भकु्तानी भएको पररमार्को र्वस्वस्ि हनुे आधार देर्खदैन । केही उद्दाहरर् तनम्न छनाः 
गो.भौ.नं र्ोजनाको नाम नापी पररमार् दर मूल्र्ाकंन 

163 वडा नं.2 को िम्हस्थानको 
कम्पाउ्डवाल तभर माटो पनेु 

2993.83 घ.तम. 560 1676545 

164 राम ईश्वर म्डलको खेि देर्ख लखन 
पेटी खोलासम्म नाली तनमािर्-5 

7646.12 घ.तम. 113 864011 

164 राम ईश्वर म्डलको खेि देर्ख लखन 
पेटी खोलासम्म नाली तनमािर् ग्राभेल-5 

1253.96 घ.तम. 2319.54 2908618 

165 र्शवनगर चोक देर्ख डोमको घरसम्म 
बाटो तनमािर्-1 माटो पनेु 

1710.29 घ.तम. 560 957763 

165 र्शवनगर चोक देर्ख डोमको घरसम्म 
बाटो तनमािर्-1 ग्राभेल 

229.88 घ.तम. 2319.54 533119 

166 रामनरेशको खेि देर्ख चौधरी सम्म 
सडक तनमािर् -2 नाली तनमािर् 

5577.04 घ.तम. 113 630205 

166 रामनरेशको खेि देर्ख चौधरी सम्म 
सडक तनमािर् -2 ग्राभेल 

914.63 घ.तम. 2319.54 2121530 

 जम्मा   9691791 
 

 

67.  अतग्रम कराः 168-077/3/24 हनमुानको घरदेर्ख गफारको घरसम्म सडक ढलान कार्िको उपभोक्ता 
सतमतिलाई अतग्रम कर 10 प्रतिशि रु.13350।, 1.5 प्रतिशिको रु.20845।, 2.5 प्रतिशिको 
रु.17835। र 1 प्रतिशिको रु.9724। गरी कुल रु.61754। कट्टी गनुिपनेमा रु.56186। कट्टी 
गरेकोले नपगु कर रु.5568। असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

5568 

 प्रदेश सरकार पूरँ्जगि िफि :-  

68.  सकुदेव ठाकुरको घरदेर्ख र्वरेन्द्र रार्को खेिसम्म पक्की ढलानको रु.5335000।भकु्तानी गरेकोमा आर्कर 
ऐन 2058 वमोर्जम 1.5 प्रतिशि अतग्रम कर रु.80025। सामार्जक सरक्षा कर रु.14861।, अग्रीम 
कर 1.5 प्रतिशि रु.44458। र ढुवानी कर 2.5 प्रतिशि रु.38951 कट्टी गरेको देर्खन्छ । 

 

69.  10-077।३।३० र्ववाह म्डल तनमािर् वडा नं.4 उपभोक्ता सतमतिलाई प्रथम र्वलको रु.2698575। 
मूल्र्ांकन गरी रु.1500476। र गो.भौ.11-077।३।३० बाट थप रु.924524। पेश्की ददएको 
देर्खर्ो त्र्सै गरी गो.भौ. 12 बाट र्ववाह म्डप तनमािर् उ.स.वडा नं.6लाई रु.924554।गरी 
रु.1849048। पेश्की समेि रु. 3349524। खचि लेर्खएको देर्खर्ो । प्रदेश सरकारको बजेट आथीक 
वषि तभर नभएमा र्फिाि गनुि पने रकम पेश्की ददनको कारर् िथा सतमतिसंग भएको संझौिा पेश नभएकोले 
संझौिा िथा पेश्की रकम समेिका कार्ि सम्पन्न पेश हन ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3349524 

70.  8-077/3/30 र्ववाह म्डप भवन तनमािर् चक्रघट्टा-6 गोर्हर्ाहीमा डोर हार्जरीबाट सपुरभाईजर रामदलुारी 
देवी ठाकुरलाई वषिभरीको रु.136320। गो.भौ.13 बाट र्शवनाथ साह सोनारलाई र्ववाह भवन तनमािर् 
चक्राघट्टा-8 मा सपुरभार्जर राखी रु.136240। कर्न्टजेर्न्सबाट भकु्तानी गरेको छ । गाउँपातलकास्िरीर् 
उक्त र्ोजनाहरु ठेक्का व्र्वस्था नभई उपभोक्ता सतमतिबाट संचालन रहेकोमा सूपरभाईजर राखी खचि लेख्न तमल्ने 
कानूनी आधार पेश हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

272560 
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 न.पा. चाल ुिफि   

71.  कानूनी सल्लाहकाराः 15-076/6/9 पातलकाले कानूनी सल्लाहकार ददतलप झालाई मातसक रु.25000। 
दरले वार्षिक रु.325000। -चाडपविसमेि भकु्तानी गरेको देर्खर्ो । पातलकामा कानूनी सल्लाहकार 
दरबन्दी नभएकोमा उक्त परामशि सेवा दिािवाला परामशि दािाबाट कर र्वजक तलर् गनुि पने र आर्कर ऐन 
2058 अनसुार र्वजक पेश नभएकोमा 15 प्रतिशि कर कट्टी गनुि पनेमा 1 प्रतिशि मार कट्टी गरेकोले कर 
रु.45500 असलु गरी खचि तनर्तमि गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

325000 

72.  पान र्वलबाट खररदाःसाबिजतनक खररद तनर्मावली २०६४ बमोर्जमरु २०००० भन्दा बर्ढको खररद म.ु अ. 
करमा दिाि भएकोसग गनुिपनेमा  तनम्नानसुारको खररद दिाि नभएकोबाट गरेको देर्खर्ो ।कर तबजकपेश 
नभएको भकु्तानीमा आर्कर ऐनको दफा ८८ बमोर्जम १५ प्रतिशि अग्रीम कर कट्टी गनुिपनेमा घर्ट कर्ट्ट 
गरेकोले कर रकम असलु गनुि पने रु  

गो.भा.नं सप्लार्सि खचि र्ववरर् रकम नपगु TDS 
42-076।७।८ मधेश पोष्ट सूचना प्रकाशन 55000 7425 

161-07६।११।५ रेतडर्ो मलंगवा 95.6 सूचना प्रकाशन 10200 1377 

163-०७६।११।५ सलािही अपडेट दैतनक सूचना प्रकाशन 19000 2565 

395-०७7।3।12 सलािही अपडेट दैतनक सूचना प्रकाशन 125740 16975 

405-०७7।3।15 सलािही टुडे सूचना प्रकाशन 15000 2025 

456-०७7।3।26 रेतडर्ो वागमिी 91.5 सूचना प्रकाशन 33900 4576 

466-०७7।3।26 तनगरानी टुडे सूचना प्रकाशन 20000 2700 

469-०७7।3।26 तनगरानी टुडे सूचना प्रकाशन 17000 2295 

472-०७7।3।30 स्वर्र्िमा एफ.एम.96.3मे.हिज सूचना प्रकाशन 90479 12214 

478-०७7।3।30 सलािही अपडेट दैतनक सूचना प्रकाशन 25000 3375 

62-076।९।२ न्रू् लक्ष्मी अफ्सेट प्रसे कार्ािलार् सामान खररद 56100 7573 
 जम्मा  467419 63100 

 

 

 

 

 

63100 

73.  118-076/10/17 अ.हे.व. सभुाष कुमार साहलाई करैर्ामाई गाउँपातलकाको कार्ािलर् बारा हार्जर हनु 
जाने कार्ािलर्को च.न.537 तमति 2076१०।६ को रामाना अनसुार तनजले सरुवा भ्रमर् नतलएको जनाई 
पाररवाररक सरुवा भ्रमर् खचि वापि रु.12000।भकु्तातन गरेकोले बाराबाट भकु्तानी नतलएको प्रमार् पेश 
नभएकोले दोहोरो भकु्तानी असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

12000 

74.  गो.भा.नं.185 हे.अ. कर्विा कुमारी र्ादवलाई हररपूवाि न.पा. सलािहीमा सरुवा भई जादा रमानामा भ्रमर् 
खचि नतलएको उल्लेख गरी रु.3900।भकु्तानी गरेकोले भ्रमर् खचि तनर्मावली 2064 अनसुार र्जल्लातभर 
सरुवा क्रममा भ्रमर् खचि नपाउने हदुा असलु गनुि पने रु. 

 

 

 

3900 

75.  156-076/10/28 र्वतभन्न कार्िक्रम उत्पादन िथा प्रसारर् वापि स्वर्र्िम एफ.एम.96.3 मेगाहजि 
(स्थार्ी लेखा नं.608177078) लाई रु.442962। भकु्तानी गदाि तनम्नानसुार कर र्वजक नम्बर कलमले 
लेखेको पेश गरेको देर्खएकोले मू.अ.कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गनुि पने रु. 

र्वजक नं.र तमति र्ववरर् भकु्तानी मू.अ.कर रकम 

012-076।९।१० 
जनिासंग स्थानीर् सरकार कार्िक्रम 

उत्पादन र प्रशारर् –कृर्ष 
271200 3120 

018-076।९।१३ 
जनिासंग स्थानीर् सरकार कार्िक्रम 
उत्पादन र प्रसारर् –समार्जक 

135600 15600 

019-076।९।१५ र्शि लहर सचुना प्रसारर् 36162 4160 

 जम्मा  22880  

 

 

 

22880 

 

76.  र्वल भरपाईाः 200-076।११।१८ आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली,2064 को दफा 36 अनसुार र्वल 
भरपाई सर्हि लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । र्वद्यिु तमटर र वाईफाई जडान वापि पेश्की रु.15000। 
ददएकोमा पेश्की नजाएको र र्वल भरपाई समेि नरहेको रु. 

15000 

77.  अग्रीम कराः  447-077/3/23 गैर सरकारी संस्था मर्हला िथा वालवातलका कल्र्ार् समाजलाई 
2077।३।१६ देर्ख ३।१८ सम्म गाउँपातलकाको हल चक्रघट्टामा संचातलि कोतभड-19 को रोकथाम, 
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तनर्न्रर्, व्र्वस्थापन सम्बन्धी िातलमको रु.3 लाख भकु्तानी गदाि संस्थाले कर र्वजक जारी नगरेकोमा १५ 
प्रतिशि अग्रीम कर कट्टी गनुिपनेमा 1.5 मार कट्टी गरेकोले घटी कर असलु गनुि पने रु. 

 

42691 

78.  र्वलभरपाईाः 461-077/3/24 आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली,2064 को दफा 36 अनसुार र्वल भरपाई 
सर्हि लेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ ।नभव रेडसिबाट तरपाल ठूलो 200 थान र चाउचाउ 50 काटुिनको  
रु.348605।  भकु्तानी गरेकोमा र्विरर् भरपाई पेश हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

348605 

79.  झोलङु्ग ेपलु िफि ाः पडररर्ा वेली  लखन देही झोलङु्गे पलुको लातग उपभोक्ता  सतमतिसंग भएको संझौिा रकम 
रु.4492019।८८ मा  प्रथम  र्कस्िा वापि रु.1270388। मूल्र्ांकन गरी भकु्तानी  भएकोमा दोश्रो र 
िेश्रो  र्कस्िाको रकम  कार्ि मूल्र्ांकन वेगर थप रु.3032364। पेश्की ददएको देर्खर्ो ।पेश्की रकम 
कार्ि मूल्र्ांकन गरी फर्छ्यौट हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

3032364 

80.  प्रधानमन्रीरोजगारकार्िक्रम– स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्र्क्तलाई न्रू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू गराउन 
एव सामदुार्र्क पूवािधारहरुको र्वकासमाफि ि नागररकको जीवन र्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर्िहतभर प्रधानमन्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।र्स कार्िक्रम अन्िगिि स्थानीर्िहतभरका 
वडाहरुमा सडक नाला, मोटर बाटो, र्नार, प्रतिक्षालर् तनमािर् कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वषि 
304 जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु.3754080 ।खचि गरेको छ।लर्क्षि वगिलाई 30 ददन देर्ख 
90 ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्िक्रम खचि समेि खचि लेखेका 
छन।्उक्त खचिवाट लर्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भएिापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन 
रोजगारी सजृिना भएको देर्खंदैन। 

तनमािर् कार्ि अर्वध 

रोजगार 
पाउन ेसंखर्ा 

खचि रकम 

रंर्जिको खेि देर्ख मसुहर  बस्िी सम्मको बान्ध तनमािर् 
उ.स.-2 

 

१३ देर्ख १६ 

 

89 

 

1024920 

सनु्दरपरु देर्ख राम एकवाल रार्को खेिसम्मको बाँध  
तनमािर् उ.स.-2 

५ देर्ख ९० 128 1498320 

जालो बोलडर तनमािर् उ.स.-2 १६ देर्ख ३० 48 725400 

सरेुश रार्को खेि देर्ख मसुहर टोल सम्म बाटो ममिि 
उ.स.-2 

१७ देर्ख 29 39 505440 

जम्मा  304 3754080  

 

81.  नपगु र्वल भरापाईाः 11-077/3/30 आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(3) मा र्वल 
भरपाई सर्हिको लेखा राख्न ेव्र्वस्था रहेको छ । रर्न्जिको खेि देर्ख मसुहर बस्िी सम्मको बान्ध तनमािर् 
कार्ि वडा नं.2 को प्रार्वतधक मूल्र्ांकन रु.1501760.68 को र्वल भरपाई हनु ुपनेमा रु.1006720। 
डोर हार्जरी, भरपाईबाट रु.316800। र र्वजकबाट खररद रु.104672। गरी रु.1428192।र्वल 
भरपाई भएकोले बढी भकु्तानी असलु उपर गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

73568 

 स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदार कार्िक्रमिफि   

82.  र्स कार्िक्रमका लागी र्स वषिको रकम तनकासा भएकोमा तनम्नानसुार र्ोजनामा रु.15491966।50 खचि 
भएको देर्खन्छ । 

तस.नं. र्ोजनाको नाम तनमािर् व्र्ावसार्ीको नाम सम्झौिा रकम भतु्तानी रकम 

१ 
स्र्ालो ट्युवेल जडान ५० गोटा 

वडा नं.३ ४ ६ र ९ 

स्वातभमान रेतलङ्ग ए्ड 
पार्तलङ्ग प्रा.तल. 

3767024।50 3767024 

२ 
स्र्ालो ट्युवेल जडान ५० गोटा 

वडा नं.5 6 7 8 
स्वातभमान रेतलङ्ग ए्ड 

पार्तलङ्ग प्रा.तल. 
3767109।50 3766064 

३ 
स्र्ालो ट्युवेल जडान ५० 

गोटावडा नं.१ र २ 
स्वातभमान रेतलङ्ग ए्ड 

पार्तलङ्ग प्रा.तल. 
3780245।50 3777450 

४ सनु्दरपरु कबरगाहमा उपभोत्ता सतमति 3928279 3530800 
५ र्न्धन खचि ओम रेडसि - 250016 
६ प्रशासतनक खचि मनोज कुमार कुशवाहा - 150627 
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७ सूपरभार्जर खचि सरु्जि कुमार तसंह - 249984 
 जम्मा खचि   15491965  

83.  उपरोक्त्तानसुार कार्ािलर्ले र्स वषि खचि भएको रु.१५४९१९६६।५० मध्रे् सपुरभार्जर, र्न्धन र 
प्रशासतनक खचि वापि रु.650627।– खचि गरेकोमा स्थानीर् पूवािधार र्वकास साझेदारी कार्िक्रम कार्िर्वतध 
२०७6 अनसुार तनकासा रकमको ०.४० प्रतिशि प्रशासतनक खचि र्जल्ला समन्वर् सतमतिमा तनकासा ददई 
खचि गनि व्र्वस्था भएकोमा कार्िर्वतध र्वपररि खचिको ४.२० प्रतिशि कर्न्टन्जेन्सी खचि लेखेको तनर्तमि मान्न 
नसर्कएको रु. 

 

 

 

 

६५०६२७ 

 

 र्शक्षा िफि   

84.  बढी तनकाशा÷श्री जनिा मा र्व औरहीको प्रा र्व ददतिर् स्थार्र् र्शक्षक रमचन्द्र राउि २०७६ चैर मसान्ि 
बाट अवकाश भएकोमा र्वद्यालर्को िेश्रो चौमासीक तनकाशा गो.भौ.न.२७ तमति २०७७।२।२० बाट 
रु.६९१४६०३।खचि लेखेकोमा उक्त अवकाश र्शक्षकको मातसक िलव रु.३८६५८। का दरले बैशाख 
देर्ख असार सम्म ३ मर्हनाको रु.१२१९७४। समेि तनकाशा ददएको देर्खएकोले उक्त रकम र्वद्यालर्बाट 
असलु गरर संर्घर् राजश्व खािामा दार्खला गनुि पने रु. 

 
 
 
 

१२१९७५ 

85.  कार्ि सम्पन्न प्रतिवेदन÷ साविर्जनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२५अनसुार देहार्का 
र्वद्यालर्हरुलाई २ कोठे भवन लगार्ि तनमािर् गनि रु ६५१५०००। सशिि अनदुान ददएकोमा तनमािर् सम्पन्न 
गरर पातलका समक्ष प्रार्वतधक नापजाँच र मूल्र्ाकन प्रतिवेदन पेश गनुि पने रु  
क्र श र्वद्यालर्को नाम कार्िक्रम अनदुान रकम 

१ जनिा प्रा र्व गोर्र्ाही २ कोठे भवन १६००००० 

२ सामदुार्र्क प्रा र्व सनु्दरपरु २ कोठे भवन ८००००० 

३ जनिा प्रा र्व गोर्र्ाही र्खरर्ा २ कोठे भवन १६००००० 

४ जनिा मा र्व पडररर्ा छारा शौचालर् र कम्प्र्टुर ल्र्ाब 1305000 

५ जनिा मा र्व औरही र्वज्ञान प्रर्ोगशाला ६०५००० 
६ जनिा मा र्व बेलही र्वज्ञान प्ररे्गशाला ६०५००० 
  जम्मा ६५१५०००।  

 
 
 
 

६५१५००० 

86.  भरपाई पेश गनुि पने ÷पातलका अन्िगिि १० वटा सामदुार्र्क र्वद्यालर्लाई शैर्क्षक शर २०७६।७७ मा 
र्वद्यालर् सचालन भएको ७० ददनको ददवा खाजा वापि रु.३८०७०७५।,अधारभिु िहको दतलि छार िथा 
सवै छाराहरुलाई रु.४००। को दरले छारवरृ्त्त रु.७१७८८०।र मा र्व सम्म अध्र्र्नरि र्वद्यातथिहरु लाई 
पाठ्यपसु्िक रु.१९७५१९३। गरर कूल रु.६५००१४८। तनकाशा गरेकोमा र्वद्यालर्हरुले कार्ि सम्मपन्न 
गरर र्वल भरपाई पेश गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 

६५००१४८ 

87.  सेतनटरी प्र्ाड÷सेतनटरी प्र्ाड र्विरर् िथा व्र्वस्थापन कार्िर्वतध २०७६ को दफा ३ बमोर्जम सवै 
सामदुार्र्क र्वद्यालर्को कक्षा ६ देर्ख १२ सम्म अध्र्र्नरि छाराहरुको अद्यार्वधक ि्र्ाँक संकलन गरर 
दफा ४ बमोर्जम एउटा मर्हनावारर चक्रका लातग बढीमा १६ वटा सम्म प्रतिि छारा वार्षिक रु ८७७। का 
दरले तनशलु्क सेनेटरी प्र्ाड उपलव्ध गराउन ुपने व्र्वस्था छ । पातलकाले प्रतिि प्र्केट रु ६४=५० का दरले 
८७०७ प्र्केट सेतनटरी प्र्ाड स्वर्स्िका सप्लार्सि बाट २ पटकमा सोझै खररद गरर रु ६३४६०९। खचि 
लेखेको देर्खन्छ । कार्िर्वतध बमोर्जम पातलकाले सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा अध्र्र्न गने छाराहरुको अद्यावतधक  
ि्र्ाँक तलई बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गरर खररद गनुि पनेमा बजेट व्र्वस्थाको अधारमा खररद गरेको 
देर्खएकोले कार्िर्वतधको पालना भएको देर्खएन । 

 

87.1.  मौजदाि ÷र्जर्न्स शे्रष्िानसुार र्स वषि ८७०७ प्र्ाकेट सेनेटरी प्र्ाड खररद गरेकोमा ७७०७ प्र्ाकेट 
र्वद्यालर्हरुलाई र्विरर् गरी १००० प्र्ाकेट र्जन्सी मौजदाि देर्खन्छ । गरु्स्िरमा कमी आउने हुँदा 
मौज्दाि रहने गरर खररद गररन ुहदैुन । 

 

87.2.  प्रतिवेदन÷कार्िर्वतधको दफा २१ बमोर्जम सेनेटरी प्र्ाड र्विरर् कार्िक्रमको कार्ािन्वर्न प्रगति र्ववरर् र्शक्षा 
मन्रालर्ले िोकेको ढाँचामा चौमातसक रुपमा र्वद्यालर्ले र्पलकामा र पातलकाले लेखापरीक्षर् प्रदेश सामार्जक 
र्वकास मन्रालर् र र्शक्षा मन्रालर्मा पेश गनुि पनेमा पेश भएन । अि कार्िर्वतध बमोर्जम र्स कार्िक्रमको 
प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरर पेश गनुि पने देर्खन्छ । 

 

88.  पेश्की ÷ एम अई एस अपरेटर पवन कुशवाह लाई गो भौ न ६ बाट बाल तबकास र्ोजना कार्िशाला संचालन  
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गनि रु १ लाख र गो.भौ न ३६ बाट र्कभड १९ बाट भएको शैर्क्षक क्षति न्रू्तनकरर् िथा र्वद्याथीको 
तसकार् प्रवदिन कार्िक्रम संचालन गनि रु ३ लाख गरी कूल रु ४ लाख पेर्श्क ददएकोमा फछिर्ौट नभएकोले 
आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरददर्त्व एन २०७६ अनसुार असलु फछिर्ौट गनुि पने रु. 

 
 
 

४००००० 
89.  साक्षरिा कार्िक्रम –पातलकामा रहेका 15 वषि र सो भन्दा मातथको उमेर समूहका तनरक्षरहरुलाई अनौपचररक 

र्शक्षा िथा साक्षरिा कार्िक्रम संचालन गरी साक्षरिा दर बढाउन पातलकाले  बालर्वकास नपेाल बरहथवा-18 
सलािही सँग रु 18,20,750/- तमति 2076/10/2 मा सम्झौिा गरर कार्ािदेश ददएकोमा उक्त संस्थाले 
2077/3/30 मा कार्िक्रमको प्रगति प्रतिवेदन पातलका समक्ष पेश गरी गो.भौ. 39/077/3/30 बाट रु 
10,56,500/- भकु्तानी लगकेोमा तनम्नानसुार भएको देर्खन्छ । 

  

89.1.  घटी करकट्टी– उक्त संस्थाले प्रचार प्रसारमा गाडी िथा साउ्ड तसस्टम भाडा वापि रु 1,35,000/-  खचि 
गरेकोमा 10 प्रतिशि भाडा कर रु. 13,500/- ,कार्िक्रम संर्ोजक लाई रु १०००००/- भत्ता ददएकोमा 
15 प्रतिशिले रु 15000/- , घरधरुी सवेक्षकलाई रु 243000/- भत्ता ददएकोमा 15 प्रतिशिले रु 
36630/- , सहजकिाि 27 जनालाई 2 मर्हनाको रु 162000।– पाररश्रतमक ददएकोमा 1 प्रतिशिले रु 
1620/- र प्रगति प्रतिवेदन रु 25000/- को 15 प्रतिशिले रु 3750/- गरी कुल रु 70500/- कर 
कट्टी गनुि पनेमा रु 15108/- कट्टी गरेबाट रु 55392 घटी कर कट्टी गरेको रकम असलु गरी राजश्व 
दार्खला गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

55392 

89.2.  र्वद्याथी संखर्ा- 27 जना सहजकिािले 2 मर्हना 675 जना तनरक्षरलाई अध्र्ापन गराएको प्रगति प्रतिवेदनमा 
उल्लेख गरेकोमा 675 जना तनरक्षरको नाम ठेगाना र उमेर खलुाएको देर्खएन । 2 मर्हना अध्र्ापन 
गराएको भनेकोमा कुन तमति देर्ख कुन तमति र दैतनक समर् अर्वध उल्लेख नगरेको िथा पाठ्य सामाग्री 
मसलन्द िथा कक्षा व्र्वस्थापन र ढुवानी नगरी रु 592500/- खचि गरेको िर सहजकिािले तनरक्षर 
र्वद्याथीहरुलाई उक्त पाठ्य सामाग्री बझुाएको र कक्षा संचालन र हार्जरी र्ववरर् पेश नगरेबाट उक्त कार्िक्रम 
संचालन भर्ो भतन र्वश्वस्ि हनु नसर्कएकोले र्वश्वस्ि हनुे प्रमार् पेश गनुि पने रु 

 
 
 
 

592500 

90.  िलबी प्रतिवेदन- तनजामति सेवा ऐन, 20४९ को दफा 7 ख 2 अनसुार स्वास््र्कमी िथा र्शक्षकहरुको 
िलबी प्रतिवेदन पाररि गरेर खचि लेख्न ुपनेमा िलबी प्रतिवेदन पाररि नगरार् खचि लेखेकोमा िलब भत्ता र ग्रडे 
रकम पाररि प्रतिवेदन सँग तभडान गरी एर्कन गनि सर्कएन ।  

 

91.  दरबन्दी – चक्रघटा गाउँपातलकाम रहेको स्वास््र् शाखाको लातग अतधकृि 6 िह स्वास््र् सेवाको हेल्थ 
र्न्स्पेक्सनको छैठौं िहमा 1 जना र छैठौ िहको जन स्वास््र् तनररक्षक वा तस.अ.न.मी. 1 जना गरी 2 
जनाको दरबन्दी स्वीकृि रहेकोमा तस.अ.हे.व. छैठौ 3 जना र ज.स्वा.तन. 1 गरी 4 जना स्वास््र् शाखामा 
कार्िरि रहेको देर्खएकोले स्वीकृि दरबन्दी 2 दरबन्दी पदमा रार्ख बाँकी 2 दरबन्दी ररत्त रहेको स्थानीर् 
िहमा सरुवा गरी दरबन्दी समार्ोजन गनुि पने िफि  सामार्जक र्वकास मन्रालर् प्रदेश नं. 2, स्वास््र् सेवा 
र्वभाग टेक िथा स्वास््र् िथा जनसंखर्ा मन्रालर् रामशाह पथ काठमाडौंको ध्र्ान ददन ुपने देर्खर्ो । 

 

92.  फार्जल दरबन्दी -  पातलकाबाट प्राि र्ववरर् अनसुार 5 वटा स्वास््र् चौकीलाई प्रत्रे्कलाई 6 जनाको दरले 
24 जना स्वास््र्कमी र कार्ािलर् सहर्ोगी आवश्र्क पनेमा कमिचारी सामार्ोजन ऐन 2075 अनसुार र्स 
गा.पा. र सो अन्िगिि स्वास््र् चौकीहरुमा 48 जना स्वास््र् कमिचारी समार्ोजन भर् पदस्थापन भएकोले 
जनशर्क्त व्र्वस्थापन गनि कदठनार् गरेको िथा सेवाग्राहीको संखर्ा भन्दा जनशर्क्त बढी भएको अवसथा 
देर्खएको हुँदा अन्र् स्थानीर् िहमा ररत्त िथा नपगु भएको ठाउँमा सरुवा गरी आवश्र्क परेको ठाँउमा पर ्र्ाि 
जनशर्क्तको व्र्वस्थापन गनुि पने हनु्छ । पातलकाबाट प्राि र्ववरर् अनसुार तनम्न पद िहका 15 जना 
जनशर्क्त बढी भर् फार्जलमा रहेकोले अन्र्र व्र्वस्थापन गनुि पने भनार् रहेको देर्खन्छ । 

तस.नं. पद।िह संखर्ा 
1. तस.अ.हे.ब.अतधकृि छैठौ 3 

2. हे.अ. सहार्क पाँचौं 3 

3. तस.अ.हे.ब.सहार्क पाचौं 6 

4. अ.हे.ब. सहार्क चौथो 3 

 जम्मा 15  

 

93.  र्फल्ड भत्ता -  कमिचारी समार्ोजन ऐन, 2075 अनसुार स्थानीर् िहमा समार्ोजन िथा पदस्थापन भएका 
कमिचारीलाई स्थानीर् िहको क्षेर तभर कामकाज गरे वापि र्फल्ड भत्ता लेख्न पाउन ेकानूनी आधार देर्खदैन 
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।पातलकाले तस.अ.हे.व., अ.हे.व. िथा अ.न.तम.हरुलाई मातसक रु.1000/- देर्ख 1720/- सम्मका दरले 
पातलका तभरका वडा िथा गाँउमा कामकाज गरे वापि वार्षिक रु 1,64,910/- र्फल्ड भत्ता खचि लेखेको 
देर्खएकोले खचि लेख्न पाउने कानूनी आधार पेश हनु ुपने रु. 

 
 
 

164910 
94.  पदातधकारी अनगुमन भत्ता- स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुको सेवा सरु्वधा ऐन, 2075 ले िोर्कएको देर्ख 

बाहेक अन्र् सेवा सरु्वधा पदातधकारीहरुले तलन पाउन े कानूनी आधार देर्खदैन । पातलकाबाट संचातलि 
स्वास््र् िफि  र र्वतभन्न कार्िक्रम िथा र्ोजनाको िातलम गोर्ष्ठ सेतमनार, अतभमरु्खकरर्मा सहभागी िथा 
अनगुमन गरे वापि पदातधकारीहरुले कमिचारीले जस्िै भत्ता बझुने गरेको देर्खएकोले र्सरी पातलकाबाट 
संचातलि कार्िक्रमको अनगुमन भत्ता तलएकोमा तलन पाउने कानूनी आधार पेश गनुि पने रु. 

क्र.सं. कार्िक्रमको नाम पदातधकारी 
करकट्टी गरी 
भकु्तानी रकम 

1 क्षर्रोग तनर्न्रन कार्िक्रम चौमातसक गोर्ष्ठ गा.पा. अध्र्क्ष र्वक्रम र्ादव 2550 

2 औलो रोग तनर्न्रनको सपुररवेक्षर् गा.पा. अध्र्क्ष र्वक्रम र्ादव 3000 
3 नसने रोग िथा मानतसक स्वास््र् गा.पा. अध्र्क्ष र्वक्रम र्ादव 750 
4 नसने रोग िथा मानतसक स्वास््र् वडा अध्र्क्ष (1-9) जना 7350 
5 कुष्ठरोग पत्ता लगाउँने चमिरोग र्शर्वर गा.पा. अध्र्क्ष र्वक्रम र्ादव 1700 
6 मानतसक रोग सम्बन्धी 1 ददने क्षमिा अतभर्वर्र्द् गा.पा. अध्र्क्ष र्वक्रम र्ादव 850 
7 तनर्तमि िथा पूर्ि खोप ददगोपना र खोप ढुवार्ी गा.पा. अध्र्क्ष र्वक्रम र्ादव 3350 
8 तनर्तमि िथा पूर्ि खोप ददगोपना र खोप ढुवार्ी उपाध्र्क्ष 850 
9 तनर्तमि िथा पूर्ि खोप ददगोपना र खोप ढुवार्ी वडा अध्र्क्ष र सदस्र्हरु (20) जना 11900 
10 वडिफ्ल ुरोगहरुको तनर्न्रन बैठक गा.पा. अध्र्क्ष र्वक्रम र्ादव  
11 RRT पररचालन उपाध्र्क्ष  
 जम्मा  34400  

 
 
 
 

34400 

95.  मागिदशिन भन्दा बढी दररेट –आतथिक वषि 2076/77 मा सशिि अनदुान िफि  स्थानीर् िहबाट स्वास््र् िथा 
जनसंखर्ा सम्बन्धी कार्िक्रमहरुको लातग संचालन मागिदशिन 2076 को अनसुचुी-1 ले 
िातलम,गोर्ष्ठ,कार्िशाला,संचालन सम्बन्धी खचिको मापद्ड िोकेको देर्खन्छ । जस अनसुार स्थानीर् स्िरमा 
संचालन हनुे कार्िक्रमको स्रोि  व्र्र्क्त िथा सहजकिाि भए वापि प्रति कक्षा रु.600/ कार्िपर रु.1000/ 
दै.भ्र.भत्ता नपाउने स्थानीर् सहभागी भत्ता रु.700/- संर्ोजक 1 जना रु.300/- सहर्ोगी  2 जना सम्म रु 
300/- कार्ािलर् सहर्ोगी 1 जना रु.150/- मसलन्द प्रतिवेदन िथा डाटा कम्पार्लेशन प्रति कार्िक्रम 
रु.1000/ खाजा रु.200। मसलन्द प्रति सहभागी रु.50।– मसलन्द प्रर्शक्षर् प्रति कार्िक्रम रु.1000/ 
र र्वर्वध वापि रु.500। खचि लेख्न पाउने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाबाट संचातलि कार्िक्रम 
िातलम,गोर्ष्ठ,कार्िशाला र अतभमरु्खकरर्मा श्रोि व्र्र्क्त, संर्ोजक र सहभागीलाई रु.1000। देर्ख 1600/- 
सम्मका दरले भकु्तानी गने गरेको, कार्िपर पेश नहनुे गरेको, पातलका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, वडा अध्र्क्ष िथा 
सदस्र्हरु, प्रमखु प्रशासर्कर् अतधकृि, लेखा र स्वास््र् संरे्जक, सह संरे्जक र तस अ हे व लगार्िहरुलाई 
अनूसूर्चको दर रेट भन्दा बढी रार्ख  रु.29600।खचि लेखेको देर्खएकोले असलु गनुि पने रु. 
क्र.सं. कार्िक्रमको नाम र्ववरर् संखर्ा पाउने दर लेखेको दर बढी लेखेको 

1 
मानतसक स्वास्थर् क्षमिा 

अतभवरृ्र्द् 
सहजकिाि 3 600/- 1000/- 1200 

2 
मानतसक स्वास्थर् क्षमिा 

अतभवरृ्र्द् 
प्र.प्र.अ./लेखा 2 600/- 100/- 800 

3 
RRT पररचालन 
अतभमरु्खकरर् 

सहजकिाि 3 600/- 1000/- 1200 

4 
RRT पररचालन 
अतभमरु्खकरर् 

प्र.प्र.अ./लेखा 2 600/- 100/- 800 

5 र्वद्यालर् स्वास््र् र्शक्षा सहजकिाि 3 600/- 1000/- 1200 
6 र्वद्यालर् स्वास््र् र्शक्षा प्र.प्र.अ./लेखा 2 600/- 100/- 800 
7 वडिफ्ल ुरोगहरुको तनर्न्रन प्र.प्र.अ./लेखा/ 3 600/- 1000/- 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29600 
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पश ुसंर्ोजक 

 वडिफ्ल ुरोगहरुको तनर्न्रन 
ना.प्र.स्वा.प्रा./कृर्ष 

संर्ोजक 
3 600/- 1000/- 1200 

 
औलो रोग तनर्न्रनको 

सपुररतभजन 

प्र.प्र.अ./लेखा/स्वा
.सं./ 

सह.सं./तस.अ.हे.व.
/ स्टोर प्र. समेि 

6 500/-  18000 

 
कुष्ठरोग पत्ता लगाउँने 

चमिरोग र्शर्वर 

प्र.प्र.अ./लेखा/स्वा
.सं./ सह.सं. 
समेि 2 ददन 

4 600/- 1000/- 3200 

 जम्मा     29600  
96.  पम्प सेट र्विरर् अतभलेख -  पातलकाले कृर्ष तसचाईको लातग 3 वटा फमि सँग खलु्ला कोटेशन माग गरी 

राम जानकी र्न्टरप्रार्जेजबाट 5 हषि पावरको 10 थान पानी िान्ने पम्प मोटर रु.495000/- खररद गरी 
10 वटा कृषक समूहलार् र्विरर् गरेको भरपाई पेश गरेको देर्खर्ो । र्सरी र्स वषि पम्म पाउने कृषक 
समूहको अतभलेख राख्न ु पने र ति पम्प र्विरर् पश्चाि कृर्ष उत्पादनमा भएको प्रतिफल िथा पम्पको 
सदपुर्ोगको सम्वन्धमा पातलकाले समर् समर्मा अनगुमन गरी अतभलेख राख्न ु पदिछ । अतभलेख बेगर 
पातलकाबाट र्विरर् गने अनदुानमा सबैको पहुँच र र्विरर् व्र्वस्थामा न्र्ार्ोर्चि पर्द्ति कार्म गनि नसर्कन े
हदुाँ अतभलेख रार्ख अनदुान र्विरर् गनुि पने देर्खन्छ । 

 

97.  मर्हला स्र्मंसेर्वका क्षमिा अतभवरृ्र्द् िातलम- र्तुनसेफिफि  पोषर् अन्िगिि बहृि पोषर् प्र्ाकेज कार्िक्रम िथा 
क्षमिा अतभबरृ्र्द् मर्हला स्वरं् सेर्वकाहरुको 2076/10/27 देर्ख 29 गिे सम्म 3 ददने िातलम कार्िक्रम 
गा.पा. अध्र्क्ष, प्र.प्र.अ. , लेखा अतधकृि, स्वा. शाखाबाट 2 जना गरी 6 जना सहभागी भई दैतनक 
रु.1200/- का दरले 3 ददनको 3600 प्रति व्र्र्क्तका दरले 6 जना को रु.21600/- सहभागी भत्ता 
बझेुकोमा 15 प्रतिशि कर कट्टी गरेको घटार् बाँकी रु.16830/- रकम  गा.पा. अध्र्क्ष, प्र.प्र.अ. , लेखा 
अतधकृि, स्वा. शाखाबाट २ जना कमिचारी समेि बाट असलु गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

16830 
97.1.  झोला खररद –र्नुीसेफ िफि  पोषर्को मर्हला स्वास््र् स्वरं् सेर्वका 52 जनाको क्षमिा अतभवरृ्र्द् िातलमको 

लातग 52 वटा झोला खररद गनुि पनेमा सहभागी स्वास््र्कमी िथा पातलकाका सम्पूर्ि कमिचारीहरु समेिको 
लातग 152 वटा झोला गरे्श स्टेशनरी सेन्टरबाट 2 वटा दररेटमा मर्हला स्र्मं सेर्वकाहरु लाई रु 
1500/- र अन्र् कमिचारीहरुलाई रु 2500/- को दररेटले खररद गरी रु क्रमशाः 78000/- र 
250000/- गरी कूल रु.328000/- खचि गरेबाट पोषर् सम्बर्न्धि कार्िक्रम भन्दा अन्र् कार्िक्रममा 
खचि गनुि िथा मर्हला स्वास््र् स्वर्मं सेर्वका बाहेकलाई रु.2500/- का दरले 100 जनालाई 
रु.250000/- को झोला खररद गनुि अतनर्तमि देर्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 

250000 

98.  सोलार वर्त्तको कार्िसम्पन्न –पातलकाको वडा 1 देर्ख 9 सम्म र साविजतनक सडकमा सोलार बर्त्त जडान गनि 
2 वटा फमि उज्र्ालो उजाि प्रा.तल. । सौर्ि उजाि र्नजीसँग 37 सेट सोलार प्र्ानेल लगार्ि एक्सोसररज 
सामाग्री खररद गरी रु.905618।–खचि लेखेकोले लेखापररक्षर् अवतध 2077/12/14 सम्म पतन जडान 
भै नसकेको स्टोर मौज्दाि देर्खएकोले खररद सोलार प्र्ानल जडान गरी कार्िसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गनुि पने रु  

 
 
 
 

905618 

99.  पोषर् प्रदशिनी प्रबर्द्न कार्िक्रम – मर्हला स्वास््र् स्वर्म सेर्वकाहरुबाट 2076/12/10 गिे गा.पा. 
भवनमा आमा समूहलाई स्थानीर् स्िरमा उपलब्ध 7 खाना समूह पोषर् प्रदशिनी गनि बददिबास सप्लार्सिबाट 
खररद गरेका टेबल र नाङ्गलो र्जन्सी दार्खला गनुि पनेमा दार्खला गरी पेश गनुि पने रु  

क्र.सं. खररद समान पररमार् रकम 

1 प्लार्स्टक टेबल 8 थान 28000 
2 प्लार्स्टक नाङ्गलो 16 थान 7200 
 जम्मा  35200  

35200 

100.  तभटातमन ए क्र्ाप्सलु र्विरर्को अनगुमन भत्ता - गा.पा. अध्र्क्ष, प्र.प्र.अ. , लेखा अतधकृि, स्वा. संर्ोजक, सह 
संर्ोजक र तस.अ.हे.व. गरी 6 जनाले 4 ददन दैतनक रु.1000/- भत्ता तलई अषाढ 22 र 23 गिे 
अनगुमन गरे वापि रु.24000/- खचि लेखेकोमा गा.पा. तभर अनगुमन गरेर भत्ता तलने पाउने कानूनी 

24000 
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व्र्वस्था नदेर्खएकोले असलु गनुि पने रु  
101.  िराई मधेश समरृ्र्द् कार्िक्रम –कार्िक्रमको लातग 25 लाख बजेट व्र्वस्था भएकोमा 10 प्रतिशि उ.स.को 

र्ोगदान रु.335784/- रहने गरी रु.2660784/- को ल.ई. अनसुार तनमािर् गनि रु उपभोत्ता सतमति 
माफि ि मसुहर टोलको छेउमा बतथिङ्ग सेन्टर तनमािर् गरी रु.2760874/- तमति 2076/12/25 मा कार्ि 
सम्पन्न गरेको देर्खर्ो । 

 

101.1.  प्रगति प्रतिवेदन –िराई- मधेश मसरृ्र्द् कार्िक्रम संचालन कार्िर्वतध, 2075 को दफा 10 बमोर्जम स्थानीर् 
िहले आर्ोजनाको अनगुमन िथा मलु्र्ाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गनुि पनेमा प्रतिवेदन िर्ार गरेको देर्खएन । 
साथै 10(ख) बमोर्जम पातलकाले तनदेर्शका बमोर्जम संचालन कार्िक्रमहरुको मातसक, चौमातसक र वार्षिक 
प्रगति प्रतिवेदन अनसूुची-3 बमोर्जम िर्ार गरी केर्न्द्रर् समन्वर् र्काई र लेखापरीक्षर् समक्ष पेश गनुि पनेमा 
पेश गरेको देर्खएन । 

 

102.  ईट्टाको म.ुअ.कर- उपभोत्ता सतमतिले बतथिङ्ग सेन्टर तनमािर् गनि सपुर सहारा बबी ईट्टा उद्योगबाट 29080 
वटा ईट्टा खररद रु 244220/- म.ुअ.कर समावेश रु 31751/- भएकोमा कार्िसम्पन्न अनसुार 
29080/- वटा ईट्टामा रु 45364/- म.ुअ.कर थप ददएकोले रु 13613/ ईट्टामा म.ुअ.कर बढी भकु्तानी 
गरेकोले बढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुि पने रु.  

 
 
 
 

13613 

103.  प्रकोप व्र्वस्थापन कोष – कोरोना भार्रस संक्रमर् तनर्न्रर् िथा रोकथाम कार्ि गनि पातलकालाई प्रदेश 
सरकाबाट 10 लाख र चाल ुखािाबाट रु 12377487/- रकम रान्सफर गरी कुल रु 13377487/- 
आम्दानी गरेकोमा 7 वटा क्वारेन्टार्न , 1 वटा आर्सोलेशन, ६ वटा हेल्प डेक्स संचालन, राहि र्विरर् र 
स्वास््र् सामाग्री खररद गरी रु.13226346/- खचि भई रु 151141/- कोष मौज्दाि रहेको देर्खन्छ । 
पातलकाले उक्त खचि तनम्न र्क्रर्ाकलापमा देहार् अनसुार गरेको देर्खन्छ । 

क्र.सं. खचि र्ववरर् रकम कैर्फर्ि 

1 खाद्यान्न खररद 5451025 

जर् माँ गल्ला भ्डार र गौरी शंकर एग्रो र्. बाट प्रति के.जी. 45/- 
को दरले 67500 के.जी. चामल, रु 160/- मा 2500 तल. खाने 

िेल, रु 110/- मा 2500 के.जी. मसुरुोको दाल, रु 20 मा 2500 
के.जी. ननु लगार्ि खाद्यान्न खलु्ला कोटेशन दररेटबाट खररद गरेको 

2 
खाजा, खाना, 
नास्िा र पानी 

1196382 7 वटा क्वारेन्टार्न , 1 वटा आर्सोलेशन, ६ वटा हेल्प डेक्स संचालन 

3 
क्वारेन्टार्न 
व्र्वस्थापन 

1844989 

7 वटा क्वारेन्टार्न मध्रे् 5 वटा र्वद्यालर् भवनमा र 1 वटा लखनदेर्ह 
नदद र्कनार र 1 वटा गा.पा. भवनमा िथा वडा नं. 4 सनु्दरपरुमा 1 
वटा ,आर्सोलेशन, ६ वटा र्वतभन्न स्थानमा हेल्प डेक्स व्वस्थापन गदाि 

खचि 

4 
स्वास््र् 

सामाग्री खररद 
2342045 

गंगा सप्लार्सि सदुदप रेडसि,अरनभ र्वजनेश एक्सपलोर, तगिाञ्जली 
मेतडतसन लगार्ि र्वतभन्न फमिबाट मास्क, सेतनटार्जर, र्न्रारेड 

थमोतमटर, ह्या्ड सेतनटार्जर, बटु गाउँन, एप्रोन साबनु लगाएि खररद/ 
PPE सेट रु 3500 देर्ख 4000 सम्म के.एन. 95 मास्क रु 300 
देर्ख 550 सम्म र र्न्रारेड थमोतमटर रु 4870 र सर्जिकल मास्क 

रु 15 का दरले खररद गरेको देर्खन्छ । 

5 तरपाल खररद 775406 
600 थान तरपाल र्वक्की रेडिस र अतभ रेडिसबाट खलु्ला कोटेशनबाट 

क्वारेन्टार्न लगाएिको प्रर्ोजनको लातग खररद । 

6 छपाई खचि 140685 
राहि अनदुानको लगि र्विरर् सम्बन्धी न्रू् लक्ष्मी अफसेट प्रसेको तबल 

भकु्तानी 

7 र्न्धन खचि 170024 
ओम रेडिसको तडजेल 1464 तल र प्ररोल 269 तल लगार्ि र्वतभन्न 

स्वास््र् फमिको साधनमा र्न्धन प्रर्ोग वापि तबल भकु्तानी 

8 दै.भ्र.भत्ता 56700 
RDT and PCR स्वाव संकलन गनि मलंगवा अस्पिाल लगार्िबाट ल्र्ाब 

टेर्क्नतसर्न र स्वास््र्कमीको दैतनक भ्रमर् भत्ता 
9 सूचना 51000 रार्िर् लोकिन्र दैतनक लाई भकु्तानी 
10 साबनु 42940 10 काटुिन लार्फ ब्वार् साबनु साह र्कराना पसलको तबल भकु्तानी 
11 प्रोत्साहन भत्ता 1155150 चैर देर्ख अषाढ सम्म स्वास््र्कमीहरुलाई खाना, खाजा वापि दैतनक रु 
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500 का दरले भकु्तानी 
 जम्मा 13226346   

103.1.  प्रोत्साहन भत्तााः पातलकाले 2076 चैर देर्ख 2077 असार मसान्ि सम्ममा सबै स्वास््र्कमीहरुलाई 
रु.1155150। प्रोत्साहन भत्ता वापि खचि लेखेकोमा सोही अवतधमा सट्टा र्वदा र नाईट तडउटी वापि भनी 
856678।तमति 2077 /3/19 गो.भा.नं ५६ बाट खचि लेखेकोले दोहोरो सरु्वधा लेखेको देर्खएकोले 
उक्त अवतधको सटा र्वदा वापिको रकम एर्कन गरी असलु गनुि पने रु. 

 
 
 
 

856678 

103.2.  स्वास्थर् सामाग्री खररद -  स्वास््र् सामाग्री खररदको सम्बन्धमा म.ले.प. कार्ािलर्ले िजुिमा गरेको अनसुारका 
दररेट पररमार् स्पेर्शर्फकेशन लगार्ि र्वस्ििृ र्ववरर् भरी उपलब्ध गराउन अनसूुची फारम ददएकोमा स्वास््र् 
सामाग्री, खाद्यान्न, प्रोत्साहन भत्ता र र्वर्वध खचि भनी एक मषु्ठ भरी पेश गरेबाट उक्त र्ववरर्को र्वश्लषेर् गनि 
सर्कएन । 

 

103.3.  राहि र्विरर् – गाउँ कार्िपातलकाको 2076/12/21 गिे बसेको बैठकको तनर्िर्ानसुार 9 वटै वडामा 
बसोबास गने असंगदठि क्षेरमा कार्िरि श्रतमक वगि िथा असहार्हरु र र्वपन्न नागररकहरुलाई वडाको 
तसफाररश अनसुार चामल 30 के.जी. , दाल 3 के.जी. , ननु 2 के.जी. , खाने िेल 2 तलटर, र्चनी 2 
के.जी र साबनु 4 वटा को राहि प्र्ाकेज िर्ार गरी र्विरर् गने तनर्िर्ानसुार जर् माँ भ्डार, गौरी शंकर 
एग्रो र्. र साह र्कराना रेडिसबाट दाल, चामल, ननु, िेल , र्चनी र साबनु गरी रु.54,51,025/- खररद 
गरेकोमा उक्त खाद्यान्न सम्बर्न्धि व्र्र्क्तहरुलाई र्विरर् गरी भरपाई पेश गनुि पनेमा हाल सम्म भरपाई पेश 
नभएकोले भरपाई पेश गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

5451025 

103.4.  क्वारेन्टार्न व्र्वस्थापन – 7 वटा क्वारेन्टार्न, 1 वटा आर्सोलेशन 6 वटा हेल्प डेक्स संचालन व्र्वस्थापन 
गदाि खाना खाजा नास्िा रु 1196382/- गरी स्वास््र् सामाग्री रु 2342045/- तरपाल 775406/- 
प्रोत्साहन भत्ता रु 1155150/- गरी कुल खचि 5468983/- खचि भएकोमा क्वारेन्टार्न िथा 
आर्सोलेशनमा के कति तबरामी कति ददन बसोबास गरे र क्वारेन्टार्नको बेड संखर्ा समेिको र्ववरर् पेश 
गने पनेमा र्ववरर् पेश नभएको रु. 

 
 
 
 

5468983 

103.5.  अन्र् तनकार्को प्रोत्साहन भत्ता – पातलकाको क्वारेन्टार्न आर्सोलेशन केन्द्र र हेल्प डेक्समा खर्टएका 
स्वास््र्कमी, कार्ािलर् सहर्ोगी र सरुक्षाकमीहरुलाई खर्टएको  दैतनक रु 500/- का दरले खाना र खाजा 
वापि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गरार्एको देर्खर्ो । र्सरी 9 जना प्रहरी सरुक्षाकमीहरुलाई दैतनक रु 
500/- का दरले खाना र खाजा वापि प्रोत्साहन भत्ता 18 ददन देर्ख 42 ददनसम्मको रु 153000/- 
खचि लेखेको देर्खर्ो । प्रहरी सरुक्षाकमी अन्र् तनकार्को कमिचारी भएको उतनहरुलाई सम्बर्न्धि कार्ािलर् 
वाटै खाना खाजा वापि प्रोत्साहन भत्ताको व्र्वस्था भएको हुँदा पातलकाबाट समेि लेखदा दोहोरो सरु्वधा हनुे र 
र्स्िो खचि रकमले पातलकाको आफ्नै वास्िर्वक खचि नदेर्खएने हुँदा बजेट अनशुासन र्वपररि हनुे देर्खन्छ । 
अत्ताः प्रहरी सरुक्षाकमी 9 जनालाई खाजा खाना वापि रु.153000/- ददएकोमा दोहोरो भकु्तानी नभएको 
प्रमार् पेश हनु ु पने अन्र्था  कर कट्टी गरेको रकम बाहेक भकु्तानी रु.130050/- असलु गरी राजश्व 
खािामा दार्खला गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130050 

 ब.उ.र्श.नं ३६५०१५३ (सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रमिफि )  

104.  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध,२०७५  को दफा १९ मा िोर्कएको शिि पूरा भएका 
व्र्वस्थापकीर् सूचना प्रर्ालीमा दिाि गराएको लाभग्राहीलाई सामार्जक सरुक्षा भत्ता ददने र दफा २१ मा 
लाभग्राहीको तबबरर् एम आर् एस मा प्रतबष्ट नभर् सामार्जक सरुक्षा भत्ता बापिको रकम तनकासा प्राि नहनुे  
व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले २०७७ असार मसान्ि सम्म एम आर् एस मा अनलार्न र्न्री नगरेको 
मेनअुल लगिको आधारमा लाभग्राहीको  खािामा रकम भकु्तानीको लागी बैंकमा पठाएको देर्खर्ो । एम आर् 
एसमा नाम नभएको व्र्र्क्तलाई बैंक मफि ि र्विरर् गरेिापतन  कार्ािलर्ले एम आर् एसमा नाम दिाि गराई 
भत्ता र्विरर् गनुि पने साथै र्विरर् भएको भत्ताको कार्ािलर् अनगुमन गरी प्रतिवेदन पेश गनुि पने देर्खन्छ। 

 

104.1.  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २५(क) बमोर्जम बैंकले लाभग्राहीको 
खािामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खािा नं. र जम्मा भएको रकम 
सर्हिको र्ववरर् चौमातसक रुपमा सम्बर्न्धि स्थानीर् िहलाई र्वद्यिुीर् माध्र्ममा अतनवार्ि रुपमा 
पठाउनपुनेमा र्ो आ.व.मा बैंक माफि ितबिरर् को लातग एन आर्सी एर्शर्ालाई प्रथम  रु.22738800।, 
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दोश्रो रु.23556800। र िेश्रो रु.23606400। गरी रु.69902200। तनकासा ददएकोमा बैंकले 
लाभग्राहीको खािामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देर्खने गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खािा नं. र जम्मा भएको 
रकम सर्हिको र्ववरर् चौमातसक रुपमा गाउँपालीकालार्  र्वद्यिुीर् माध्र्ममा सो अनसुारको तबबरर् पेश  
गरेको देर्खएन  । जसबाट कति रकम र्विरर्  भर्ो र कति बाँकी छ, एकीन गनि सर्कएन ।कार्ािलर्ले 
र्था र्शघ्र कार्िर्वतध अनसुारको लाभग्राहीको खािामा जम्मा गरेको र्ववरर् र बाँकी रकम र्फिाि गनुि पने 
समेि  रु. 

 
 
 
 
 

69902200 

104.2.  बढी भकु्तानीाः सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को  अनसूुची ६ को िोर्कएको दर 
बमोर्जम सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुि पने व्र्वस्था छ ।वडा नं.५ का पूर्ि आपाङ्ग ददर्पर्ा देवी 
कुम्हार रु.12000। का दरले तिनटै र्कस्िाको रु.36000।भकु्तानी गनुिपने रु.48000। भकु्तानी 
गरेकोले बढी भकु्तानी असलु उपर गनुि पने रु. 

 
 
 

12000 

104.3.  पारदर्शििााः सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा ३३(घ) बमोर्जम पारदर्शििा 
प्रवर्द्नका लातग सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गने लागग्राहीहरुको नाम नामेसी सम्बर्न्धि स्थानीर् िहले आफ्नो 
वेभ सार्टमा राख्न ेव्र्वस्था भए पतन पातलकाले आफ्नो वेभसार्टमा राखेको देर्खएन । 

 

104.4.  लगि कट्टााः  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा १२ बमोर्जम स्थानीर् िहको 
वडाका सर्चव वा तनजले िोकेको र्जम्मेवार पदातधकारीले लाभग्राहीको मतृ्र् ुभएमा, एकल मर्हलाले र्वहे गरेमा, 
बालबातलकाको उमेर ५ वषि पगुेमा, एक आ.व. को बैंकबाट र्विरर् भएकोमा लगािार १ वषि सम्म खािा 
तनस्क्रीर् भएमा, एक वषिको कुनै पतन र्कस्िा रकम नबझेुमा र अर्ोग्र् व्र्र्क्तले भत्ता प्राि गरेको प्रमार्र्ि 
भएमा लाभग्राहीको नाम सम्बर्न्धि स्थानीर् िहको मूल अतभलेखबाट कट्टा गनुि पने व्र्वस्था छ । 
गाउँपातलकबाट आ.व. २०७६।७७ मा लाभग्रार्हको लगटकट्टा गरेको र्ववरर् पेश भएको छैन । जसबाट 
वास्िर्वक लाभग्राहीको संखर्ा एर्कन गनि सर्कएन । 

 

104.5.  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा २७ बमोर्जम नेपाल सरकारको संघीर् 
मामीला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्ले तनर्तमि, केन्द्रीर् पञ्जीकरर् र्वभागले तबशेष सूचक बनार् िथा 
र्जल्ला समन्वर् सतमतिको कार्ािलर्ले भत्ता र्विरर् कार्ि प्रर्क्रर्ाको तनरीक्षर् िथा अनगुमन गनुिपने व्र्वस्था 
भएिापतन र्स वषि सम्बर्न्धि तनकार्ले कार्िर्वतध अनसुार अनगुमन िथा तनरीक्षर् गरेको पार्एन. 

 

104.6.  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ को दफा ३५ बमोर्जम वडा सतमतिले प्रत्रे्क 
चौमातसकमा कम्िीमा एक पटक सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सम्बन्धमा साविजतनक सनुवुाई गनुिपने उल्लेख 
भएिापतन साविजतनक सनुवुाई गरी जनगनुासो सम्बोधन गरेको छैन । कार्िर्वतधले िोकेको समर्मा साविजतनक 
सनुवुाई गनुि पदिछ । 

 

104.7.  सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन तनदेर्शका २०७५ को दफा ९ मा सामार्जक सरुक्षा कार्िक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमनको व्र्वस्था गरेको छ । सो बमोर्जम पातलकाले 
कसैले  दोहोरो हनुेगरी र सरकारी सतुबधा तलने ब्र्ाक्तीले भत्ता  तलए नतलएको सम्बन्धमा अनगुमन गरी 
प्रतिवेदन ददएको देर्खएन । सामार्जक सरुक्षा भत्ताको दरुुपर्ोग हनु नददन पातलका स्िरीर् अनगुमन संर्रलाई 
प्रभावकारी बनाउँदै िोर्कए बमोर्जम भत्ता र्विरर् र लगि अद्यावतधक गने कार्िमा र्वशेष ध्र्ान ददनपुने 
देर्खन्छ । 

 

  कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  

105.  आन्िररक आर् ठेक्कााः पातलकाले तनम्नानसुार को आर् ठेक्का प्रमथ पटक 2076/5/3 मा वोलपर माग 
गरेकोमा कुनै पनी दिाि नभएको भनी २०७६।८।१९ को तनर्िर्ले न्रू्निम अंक घटाई दोस्रो पटकमा ठेक्का 
व्र्वस्था गरेको देर्खर्ो। कार्ािलर्ले वार्षिक न्रू्निम अंक तनधािरर् गदाि वास्िर्वक आर् हनु सक्ने र्वश्वलेषर् 
गरेर मार गनुिपनेमा वोलपर नपरेको कारर्ले मार न्रू्निम अंक घटाउन ुउपरू्िि देर्खदैन । कवोल रकम 
मध्रे् असूल हनु वाँकी रकमको कार्ािलर्ले लगि राखी असूल गनुिपने रु. 

तस.नं. ठेक्का 
वार्षिक 
न्रू्निम 
अंक 

संशोतधि 
न्रू्निम अंक 

कवोलकिाि रकम 

र्स वषिको 
असलुी वाकँी 

१ 

सनु्दरपरु धतमर्ाही 
र्क.नं.37 के्ष.2-13-

३५ लाख 

५ वषिको २०00000 

मो. सतमर 
चक्रघट्टा-३ 

2050000 1050000 1050000 

 

 

 

 

 

2315500 
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12 को पोखरी ठेक्का 

२ र्क.नं.८५ के्ष.2-15-
9 को पोखरी ठेक्का 

४० लाख 

५ वषिको २०00000 

मो. सतमर 
चक्रघट्टा-३ 2050000 1050000 1050000 

३ चक्रघट्टा बजार २ लाख 

२ वषिको १00000 नवाज रडसि 270000 107000 163000 

४ वले्ही बजार २ लाख 

२ वषिको १00000 हररनारार्र् 
रार् 105000 5250 52500 

५ औरही वजार 150000 

२ वषिको 75000 - - - - 

 जम्मा रकम    4475000 2259500 2315500 
 

105.1.  उपरोक्तानसुारको कवोल रकममा मूल्र् अतभवरृ्द्ीकर एन २०५२ वमोर्जम र्वक्री आर्मा १३ प्रतिशि मूल्र् 
अतभवरृ्द्ीकर समेि थप गरी असूल गनुिपनेमा असूल नगरेकोले सकारकिािबाट कर करम असूल हनुपुने रु. 

 

581750 

105.2.  कार्ािलर्बाट प्राि र्ववरर् अनसुार नगदी िथा मालपोि रतसद ठेलीको र्स्थति तनम्मानसुार रहेको देर्खर्ो । 

ठेलीको प्रकार गि वषिको मौज्दाि ठेली छपाएको ठेली खचि ठेली बाँकी ठेली 

नगदी 
2751-5000 

(४५ थान) 
- 

3651-5000 

(27 थान) 

2751-3600 

(18 थान) 

मालपोि 

2151-2500 

(7 थान) 

1-2550 

(51 थान) 

2151-2500 

1-1050 

(28 थान) 

1051-2550 

(30 थान) 

 

 

105.3.  सवारी कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेर तभरका 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी दिाि िथा वार्षिक सवारी कर र आफ्नो क्षेरमा आउने सबै प्रकारको 
सवारीमा िोर्कए बमोर्जम सवारी कर उठाउने उल्लेख छ । सम्वर्न्धि तनकार्सँग समन्वर् गरी हरेक वषि 
दिाि हनुे सवारीको अतभलेख रार्ख कर असूलीलाई प्रभाबकारी बनाउने िफि  सम्वर्न्धि तनकार्को ध्र्ान जान ु
पदिछ । 

 

105.4.  व्र्वसार् कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा नगरपातलकाले आफ्नो कार्िक्षेर तभर 
रहेका र्वतभन्न व्र्वसार् गने व्र्र्क्तबाट व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । नगरपातलकाले 
व्र्वसार्ीहरुको लगि राखी राजस्व असलु गनूिपनेमा व्र्वसार्ीहरुको लगि  िथा कर रकम समेि संकलन 
गरेको पाईएन । पातलका क्षेर तभरका व्र्वसार्ीको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी करको दार्रातभर ल्र्ाउन ु
पदिछ । 

 

105.5.  मनोरञ्जन कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोर्जम तसनेमा, तभतडर्ो हल, सांस्कृतिक 
प्रदशिन हल, संगीि, तथर्टर मनोरञ्जन प्रदशिन स्थल, ऐतिहातसक स्थलको  शूल्कमा कर तलनपुने व्र्वस्था छ । 
आतथिक वषि २०७6।७7 मा पातलकाले मनोरञ्जन कर असलु गरेको देर्खएन । र्स पालीकाको क्षेरतभर 
उठ्न ुपने मनोरञ्जन कर एर्कन गरर असलु गनुिपदिछ । 

 

105.6.  दरभाउपर िथा बोलपर फारम तबक्री गरेको नगदी रतसद र तबक्री रर्जष्टर माग गरेकोमा पेश नभएकोले  
कति राजश्व प्राि भई कति दार्खला भएको हो र्र्कन गनि सर्कएन । कार्ािलर्ले छानर्वन गरर असलुी रकम 
दार्खला गनुि  पनि देर्खन्छ । 

 

106.  रसीद ठेली पेश नभएको-आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०५५ को पररच्छेद ४ को दफा १२ र १३ मा प्रचतलि 
कानून वमोर्जम नेपाल सरकारलाई प्राि हनुे राजश्व िथा सरकारी रकम सोही ददन वा त्र्सको भोतलपल्ट 
र्थास्थानमा दार्खला नगरेको देर्खन आएमा सम्बर्न्धि िालकु कार्ािलर् प्रमखुले १०ददन र्ढलो गरे १० 
प्रतिशि, १५ ददन र्ढलो गरे १५ प्रतिशि र १५ ददनभन्दा बढी र्ढलो गरे २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद 
दार्खला गनि लगाई कसूरको मारानसुार प्रचतलि कानून वमोर्जम र्वभागीर् कारवाहीसमेि गनि गराउन सक्न े
व्र्वस्था छ । पातलकाबाट नगदी रतसद बझुीतलने वडा कार्ािलर्हरुले दैतनक आजिन गरेको राजश्व रकम 
राजश्वको दैतनक आम्दfनL खािा -म=ले=प=फा=न +=१०८_मा दैतनक रतसद नम्वर र रकम खलुाई लेखाकंन गनुि 
पनेमा गरेको देर्खएन ।लेखापरीक्षर् क्रममा वडा तसचवहरुले बझेुका तनम्न रतसद ठेलीहरु पेश नभएकोले 
वास्िर्वक आम्दातन एर्कन गनि सर्कएन। पेश नभएका ठेलीहरुको सम्बन्धमा छानर्वन गरी राजश्व आजिन 
गरेको भए हजिना सर्हि दार्खला गरर सम्बर्न्धि व्र्र्क्तहरुलाई र्जम्मेवार बनाउन ुपदिछ । साथै उत्त ठेलीहरु 
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लेखापरीक्षार्लाई पेश गररन ुपदिछ । 

रतसद बझेुको नाम र पद रतसद नं. ठेली संखर्ा ठेलीको प्रकार 
रमेश राई 2351-2400,551-600 2 मालपोि 
वडा सर्चव र्शवकान्ि चौधरी 751-800 1 मालपोि 
कार्ािलर् सहार्क ईन्द ुकुमारी साह 3001-3050 1 नगदी 

 

107.  आतथिक कार्िर्वतध ऐन, २०५५ को पररच्छेद ४ को दफा १२ र १३ मा प्रचतलि कानून वमोर्जम नेपाल 
सरकारलाई प्राि हनुे राजश्व िथा सरकारी रकम सोही ददन वा त्र्सको भोतलपल्ट र्थास्थानमा दार्खला 
नगरेको देर्खन आएमा सम्बर्न्धि िालकु कार्ािलर् प्रमखुले १०ददन र्ढलो गरे १० प्रतिशि, १५ ददन र्ढलो 
गरे १५ प्रतिशि र १५ ददनभन्दा बढी र्ढलो गरे २५ प्रतिशि जररवाना गरी नगद दार्खला गनि लगाई 
कसूरको मारानसुार प्रचतलि कानून वमोर्जम र्वभागीर् कारवाहीसमेि गनि गराउन सक्ने व्र्वस्था छ 
।लेखापरीक्षर् गदाि देर्खएको अतनर्तमिालाई कार्ािलर् २५ प्रतिशि जररवानसर्हि असलु उपर गनुिपने रु. 

तस.नं. रतसद काट्न ेकाम प्राि भएको दार्खला भएको घटी रकम 

1. वडा सर्चव मो. सलाहदुीन 30832 30000 832 

2. वडा सर्चव रमेश राई 21778 19576 2200 

3. वडा सर्चव र्शवाकान्ि चौधरी 16773 - 16773 

 जम्मा   19805  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19805 

 धरौटी िफि ाः   

108.  धरौटीाः गि बषिको मौज्दाि रु.171750। मा र्स बषि आम्दानी रु.2930254।  भर् कुल 
रु.3101904। मा रु.1328910। र्फिाि जनार्  रु.1772994। मौज्दाि रहेको आतथिक तबबरर् पेश 
भएको  छ।  

 

108.1.  कार्ािलर्बाट धरौर्ट बाकीको नामनामेतस तबबरर् पेश भएन ।जसबाट मौज्दाि कस कसको हो एर्कन गनि 
सर्कएन ।नामनामेसी तबबरर् िर्ार गरी नाम नखलेुको धरौट सदरस्र्ाहा गनुिपने देर्खन्छ । 

 

109.  पेश्कीाः देहार्को संघसंस्था, पदातधकारीहरुले तनम्न व.उ.र्श.नं. बाट र्वतभन्न कार्िक्रम वापि तलएको पेश्की 
आ.व. को अन्त्र्सम्ममा फर्छ्यौट नभएकोले आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वतिर् उत्तरदार्र्त्वा ऐन 2076 वमोर्जम 
कार्ि सम्पन्न गरी तबल भरपाई पेश गरी फर्छ्यौट गनुि पने रु. 

गो.भौ.नं./पेश्की तमति पेश्की तलनेको नाम पेश्की बाँकी कैर्फर्ि 

133 र 157-
2077/03/30 

वडा अध्र्क्ष प्रमे रार् र्ादव 1970000 र्वतिर् समातनकरर् परु्जगि िफि  

46-2077/02/32 जनिा मा.र्व.औरही 150000 र्वतिर् समातनकरर् परु्जगि िफि ाः 
14-2077/01/29 श्रीराम तनमािर् सेवा 660000 स्वास््र् शसिि अनदुान िफि  
22-2077/03/23 सक्षम तनमािर् सेवा 660000 स्वास््र् शसिि अनदुान िफि  
04-2077/03/30 पडररर्ा बेल्ही झोलङु्गे पलु 

तनमािर् उ.स. 
3032364 झोलङु्गे पलु सशिि अनदुान िफि  

26-2077/02/05 वडा अध्र्क्ष र्वजर् साह 
कल्वार 

96500 प्रकोप व्र्वस्थापन कोषको कोरोना 
व्र्वस्थापन पेश्की 

11-2077/03/30 र्ववाह म्डपको भवन 
तनमािर् उ.स.वडा नं.८ 

924524 प्रदेश सशिि अनदुान िफि  

12-2077/03/30 र्ववाह म्डप तनमािर् सतमति 
वडा नं.६ 

924524 प्रदेश सशिि अनदुान िफि  

जम्मा 8417912   

 

 

 

 

 

 

 

 

8417912 

 अनगुमन िथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउन े काम कििव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर्को क्रममा गाउँपातलकाले सम्परीक्षर् को लातग अनरेुध 
गरेको छैन । बाँकी बेरुज ुतनर्मानसुार असलु फछिर्ौट गनुि पदिछ । 
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 संर्चि कोष िथा बेरुजकुो र्स्थिीाः   पातलकाको संर्चिकोषको तबबरर्, बेरुज ु वगीकरर्(र्वतनर्ोजन, राज्स्व, 
धरौटी र अन्र्कारोबार) र अधावतधक बेरुज ुर्स्थति क्रमशाः अनसुरु्च १, अनसुरु्च २ र अनसुरु्च ३ मा समाबेश 
गररएको छ । 
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स्थातनर् संर्चंिकोष र्ववरर् अनसूुर्च 1 

2076/77 रु हजारमा 
  

तस.न.  स्थातनर्िह र्जल्ला 

आर् 
 

व्र्र् मौज्दाि 

लेखापरीक्षर् 
रकम 

बेरुज ुरकम 
बेरुज ु
प्रतिशि 

गि वषिको 
र्जम्मेवारी 

संघ िथा प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 
वाँडफाँड 
रकम 

आन्िररक 
आर् अन्र् आर् 

जम्मा आर् 
चाल ुखचि पूरँ्जगि खचि अन्र् खचि जम्मा खचि 

 

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

10(1+6-
9) 

1 
चक्रिट्टा 

गाउाँपासलका  सलािही 751483 59743 7.95 56634 233772 41286 2774 99576 377408 34238 88896 250941 374075 59967 

 
                                 बरेुज ुवगीकरर्(र्वतनर्ोजन, राज्स्व, धरौटी र अन्र्कारोबार)                                                                       अनसूुची-2 

 

तस.न. 
स्थातनर्िहको 

नाम 
र्जल्ला 

प्रारर्म्भक बेरुज ु प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेशकी 

सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी सैर्द्ार्न्िक लगिी 
अतनर्तमि 
भएको 

प्रमार् 
कागजाि 
पेश 
नभएको 

राजस्व 
लगि 
र्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको जम्मा कमिचारी अन्र्  जम्मा 

1 
चक्रिट्टा 

गाउाँपासलका  सलािही 70 76 135892 0 10 76148 70 66 59744 10378 9201 32652 0 0 41853 415 7098 7513 

 
 

अध्र्ावतधक बेरुज ुर्स्थति 
 

क्र.स. 
स्थातनर्िहको 

नाम र्जल्ला 

गि बषि 
सम्मको 
वाँकी 
वेरुज ु

समार्ोजन 

सं प को 
लातग 
अनरुोध भर् 
आएको 
रकम 

संपरीक्षर् 
भएको 
रकम 

संपरीक्षर् 
गनि 
नतमलेको 
रकम 

कारवाही गनि बाँकी 
रकम 

गि वषिसम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषिको थप रकम ५८ औ ँप्रतिवेदन सम्मको वाँकी वेरुज ु
५८ औ ँप्रतिवेदन सम्मको वाँकी वेरुज ु
मध्रे् पेश्की 

1 
चक्रिट्टा 

गाउाँपासलका  सलािही 110661 0 0 0 0 0 110661 59744 170405 8136 
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