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महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 
काठमाडौं, नेपाि



 

 

 

Serving the Nation and the People 

दूरदृष् ि (Vision)  
 

जनहहतकािालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लन ठा प्रवर्द्ान गने हवश् वसनीर् संस्था हनु प्रर्त् नशीि रहने । 

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

benefit of the people) 

 

गन्तव्र् (Mission)  

 

सरोकारवािािाई सावाजलनक कोषको दक्षतापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश् वस्त पाना स्वतन्र एवं गरु्स्तरीर् 
िेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  

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

efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्ता (Core Values)  

 
 

लन ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्र्ावसाहर्कता (Professionalism) 

पारदष्शाता (Transparency) 

जवाफदेहहता (Accountability) 



 

महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 

Office of the Auditor General 
बबरमहि,  काठमाडौं, नेपाि 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 

Phone: 4258174, 4266034, 4255707, A.G.Fax: 977-1-4268309, Fax: 977-1-426-27-98, Post Box: 13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np  Website : www.oagnep.gov.np 

 "जनहहतका िालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लनष्ठा प्रवधानमा हवश्वासनीर् िेखापरीक्षर् संस्था"  

(प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.2 िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 
पर संखर्ााः २०७८/७९           

च.नं. १४८ 
लमलताः २०७८/५/४  

 
 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 
जहदा गाउँपालिका, 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्,  

मोरङ । 

हवषर्ाः िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन । 

 

 नेपािको संहवधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्स कार्ापालिकाको आलथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् 

सम्पन्न गरी िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रलतवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रलतवदेन 

िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोष्जम प्रर्ोजनको िालग अनरुोध छ । 

 
 
 

                                                                        (नेर कुमार खरी) 

                                                                              नार्व महािेखापरीक्षक

http://www.oagnep.gov.np/


  

 

 

 
 

महािेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपािको संहवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका सबै सरकारी कार्ाािर्को 
िेखापरीक्षर् लनर्लमतता, लमतव्र्र्ीता, कार्ादक्षता, प्रभावकारीता र औष्चत्र्को आधारमा महािेखापरीक्षकबाि 
हनुे व्र्वस्था छ । िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महािेखापरीक्षकिे प्रत्रे्क 
गाउँपालिका र नगरपालिकाको िेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अिग अिग प्रलतवेदन जारी गना सक्न ेव्र्वस्था 
छ । सोही व्र्वस्थाबमोष्जम स्थानीर् तहको 2076।77 को आलथाक कारोबारको िेखापरीक्षर् सम्पन्न 
गरी र्ो प्रलतवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर् नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी िेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, हवत्तीर् िेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् तह िेखापरीक्षर् लनदेष्शका, महािेखापरीक्षकको वाहषाक 
िेखापरीक्षर् र्ोजना र लनकार्सँग सम्बष्न्धत ऐन, लनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 

िेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा हवत्तीर् हववरर्को शरु्द्ता, प्रचलित कानूनको पािना, बजेि तथा 
र्ोजना तजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजलनक सम्पष्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र जवाफदेहहता एवं सेवा 
प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोत साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पािना भए नभएको 
हवश्लषेर् गरी हवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका िालग सझुाव प्रस्ततु गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा िेवा प¥ुर्ाउन ुिेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ 
।  

आलथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चात जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ाका हवषर्हरु 
लमिान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सहहतको अष्न्तम प्रलतवेदन पठाइएको छ । प्रलतवेदनमा ददएका सझुावहरुको 
कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् तहमा रहेको सीलमत स्रोत साधनको उपर्ोग गरी हवकास लनमाार् र सेवा प्रवाहमा लमतव्र्हर्ता, दक्षता र 
प्रभावकाररता हालसि गना सहर्ोग पगु्ने अपके्षा गररएको छ । फिस्वरुप स्थानीर् तहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेहहता र पारदष्शाता प्रबर्द्ान 
हनुे हवश्वास लिइएको छ ।  

िेखापरीक्षर्बाि मूित: आन्तररक आर् र राजस्व बाँडफाँिको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्तररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा 
स्पष्ट कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्किन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुि ददएको, बक्र्ौता असिुीमा प्रभावकारीता 
नआएको, बजेि अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेि राखेको, खचा पश्चात बजेि तथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, 
वषाान्तमा बढी खचा गरेको, खररद कानून हवपरीत सोझै खररद गरेको, अत्र्लधक प्रशासलनक खचा गरेको, बचत अनदुान हफताा नगरेको, 
हवतरर्मूखी खचाको बाहलु्र्ता रहेको जस्ता प्रवृष्त्त देष्खएका छन ्। त्र्सैगरी हवकास लनमाार्तफा  र्ोजना प्राथलमकीकरर् नगरेको, साना तथा 
िुके्र आर्ोजनाको छनौि गरेको, जहिि प्रकृलतका कार्ाहरु समेत उपभोक्ता सलमलतबाि गराएको, तोहकएबमोष्जम जनसहभालगता नजिेुको, 
दीगो हवकासका िक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम तजुामा नगरेको, दीघाकािीन हवकासको खाका तजुामा नभएको जस्ता समस्र्ा रहेका     

छन ्।  

स्थानीर् तहको आन्तररक ब्र्वस्थापनतफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमाचारी लनर्षु्क्त तथा बढुवामा 
प्रदेश िोकसेवा आर्ोगको परामशा नलिएको, सेवा प्रवाहमा अपेष्क्षत सधुार हनु नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पष्त्तको दरुुस्त अलभिेख 
नरहेको, सञ्चालित र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अलभिेख नराखेको, बैंक हहसाब हववरर् तर्ार गने नगरेको, िेखाङ्कन तथा समग्र 
प्रलतवेदन प्रर्ािी र आन्तररक लनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्तररक िेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् तहमा िेखा सलमलतको गठन, कार्ाक्षेर, िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन उपर छिफि र बेरुजू फर्छ्यौि सम्बन्धी स्पष्ट कार्ाहवलध तजुामा 
हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । िेखापरीक्षर्बाि औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गत हवगतका बेरुज ुउपर अपेष्क्षतरुपमा आवश्र्क 
कारवाही भए गरेको समेत देष्खएन । 

समर् र जनशष्क्तको सीलमतताको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् तहको कार्ास्थिमा नै उपष्स्थत भइा िेखापरीक्षर् गररएको लथर्ो । 
िेखापरीक्षर्को क्रममा िेखापरीक्षर् िोिीिे स्थानीर् तहका प्रमखु सहहतका पदालधकारीहरुसँग छिफि समेत गररएको लथर्ो । िेखापरीक्षर् 
प्रलतवेदनमा उल्िेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् तहको हवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौलतक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु े
अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउने स्थानीर् तहका सबै पदालधकारी तथा कमाचारीहरु र िेखापरीक्षर् 
तथा प्रलतवेदन तर्ारीमा संिग्न र्स कार्ाािर्का कमाचारीहरु सबैिाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  

                (िंकमष्र् शमाा, दंगाि) 

      २०७8 भाद्र                                                                                 महािेखापरीक्षक



 

महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 
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                                   (प्रदेश नं 1 र 2 िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 

 

पर संखर्ा२०७८/७९                                                                                                              लमलताः2078।0५।४ 

च.नाः  १४७                                    
श्री अध्र्क्षज्रू्,,  
जहदा गाउँपालिका,  
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्, 

मोरङ ।             
हवषर्ाः  िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

 कैहफर्त सहहतको रार् 

हामीिे जहदा गाउँपालिकाको आलथाक वषा २०७६।७७ को हवत्तीर् हववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर् तथा िेखा हिप्पर्ीहरुको 
िेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रलतवेदनको कैहफर्त सहहतको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्िेख भएका हवषर्िे पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 31 
मा समाप्त भएको आलथाक वषा २०७६।७७ को हवत्तीर् हववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर्िे स्थानीर् तहसँग सम्बष्न्धत प्रचलित कानून र 
परम्परा बमोष्जम सारभतूरुपमा सहह तथा र्थाथा अवस्था ष्चरर् गदाछ ।  

कैहफर्त सहहतको रार् व्र्क्त गने आधार 
१. िेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा लमलत २०७७।११।३ मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्रलतहक्रर्ा प्राप्त भएन । 

अष्न्तम प्रलतवेदन पाना बष्त्तस (३२) र्सैसाथ संिग्न छ । 

२. िेखापरीक्षर्बाि रु. ८ करोड १५ िाख ४ हजार बेरुजू देष्खएको छ । सोमध्रे् असिु गनुापने रु. ४३ िाख ५८ हजार, प्रमार् कागजात पेश 
गनुापने रु. ५ करोड १६ िाख ६६ हजार, लनर्लमत गनुापने रु. १ करोड ९४ िाख ५४ हजार र पेश्की बाँकी रु. ६० िाख २६ हजार रहेको छ 
।   

३. आम्दानी तथा खचाको शे्रस्ता नगदमा आधाररत िेखा प्रर्ािी अविम्बन गरेकोिे पालिकाको पेश्की बाहेक सम्पष्त्त तथा दाहर्त्व र्कीन हनु ेकुनै 
जानकारी खिुाएको छैन ।   

हाम्रो िेखापरीक्षर् कार्ा नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, 

मागादशान तथा िेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम गररएको छ । हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने स्थानीर् तहसँग हामी स्वतन्र छौं 
।त्र्सका िालग स्वीकृत आचारसंहहता अनसुार हामीिे काम गरेका छौं । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका िेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार् व्र्क्त 

गने आधारका िालग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाािर् हवश्वस्त छ ।   

हवत्तीर् हववरर् उपर व्र्वस्थापन र िेखाउत्तरदार्ी अलधकारीको ष्जम्मेवारी 
आलथाक कार्ालबलध तथा हवष्त्तर् उत्तरदाहर्त्व ऐन, २०७६ र स्थालनर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ तथा अन्र् प्रचलित काननु बमोष्जम सही र र्थाथा हनु े
गरी हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने तथा जािसाजी वा अन्र् गल्तीका कारर् हवत्तीर् हववरर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्र्क 
आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी िाग ुगने ष्जम्मेवारी पालिका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ापालिका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत जहदा 
गाउँपालिकाको हवत्तीर् प्रलतवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका िालग ष्जम्मेवार रहेका छन ्।   

हवत्तीर् हववरर्को िेखापरीक्षर् उपर िेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 
हवत्तीर् प्रलतवेदन समग्रमा जािसाजी वा अन्र् गष्ल्त समेतका कारर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत रहेको होस ्भलन उष्चत आश्वस्तता प्राप्त गरी रार् 
सहहतको िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन जारी गनुा िेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो । िेखापरीक्षर्मा उष्चत आश्वस्ततािे सामान्र् स्तरको आश्वस्तता सम्प्रदान गरेको 
हनु्छ, तर िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा िेखापरीक्षर्सँग 

सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम गने िेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पलन सबै प्रकारका जािसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्त पत्ता िगाउन 
सक्न े लनष्श्चतता भन े हुदैँन । हवत्तीर् हववरर्का उपर्ोगकताािे सामान्र्तर्ा गने आलथाक लनर्ार्मा न ै फरक पाना सक्न े अवस्था देष्खएका एउिै वा 
समग्रतामा हनु ेहवशेष वा जािसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्तिाई सारभतू रुपमा गित आकँडा मालनएको छ । 

 

 

 

 

                                                                                                 (नेर कुमार खरी) 
                                                                                            नार्ब महािेखापरीक्ष
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जहदा गाउँपालिका 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

२०७६/७७ 

पररचर्ाः स्थानीर् नेततृ्वको हवकास गदै स्थानीर् शासन पद्घलतिाई सदुृढ गरी स्थानीर् तहमा हवधाहर्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्ीक अभ्र्ासिाई संस्थागत गना र स्थानीर् सरकारको संचािन गने उद्देश्र्िे गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । 
स्थानीर् सरकारिे संचािन गने हरेक कार्ामा सहकाररता, सह-अष्स्तत्व र समन्वर्िाई प्रवार्द्न गनुा र स्थानीर् सरकारका 
हरेक काममा जनसहभालगता, उत्तरदाहर्त्व, पारदष्शाता सलुनष्श्चत गरी नागररकिाई िाभको हवतरर्मा सिुभ र गरु्स्तरीर् सेवा 
प्रदान गनुा नै गाउँपालिका स्थापनाको प्रमखु उदेश्र् हो । जहदा गाउँपालिका नेपािको प्रदेश नं १ को मोरङ ष्जल्िामा 
अवष्स्थत छ । र्स गाउँपालिकाको पूवामा धनपाि गाउँपालिका, पष्श्चममा लबरािनगर महानगरपालिका ,उत्तरमा 
किहरी  गाउँपालिका र दष्क्षर्मा  भारत सँग लसमाना जोलडएको छ । भालतगन्ज, मझारे, जह्दा, बधुनगर, महादेवकोि, पोखररर्ा  
लमिेर संर्कु्त रुपमा  जहदा गाउँपालिकाको लनमाार् हव.सं  २०७४ सािमा भएको हो ।र्स गाउँपालिकालभर जम्मा ७ विा 
वडाहरु रहेका छन। र्स  गाउँपालिकाको कार्ाािर् िक्ष्मीलनर् चौकमा  अवष्स्थत छ । ६२.३८ वगा हक.लम. क्षेरफि 
ओगिेको र्स गाउँपालिकाको जनसंखर्ा हव.सं  २०७४  को तथर्ांकनसुार  ४१,८१५ रहेको छ । 

 

स्थानीर् सष्ञ्चतकोष - आलथाक वषा २०७६।७७ को स्थानीर् सष्ञ्चत कोष आर्-व्र्र् हहसावको संष्क्षप्त अवस्था लनम्न 
बमोष्जम रहेको छाः  

गाउँपालिकािाई एकीकृत आलथाक संकेत तथा वगीकरर् र व्र्ाखर्ा, २०७४ स्वीकृत भएको, नेपाि सावाजलनक क्षेर िेखामान 
(NPSAS) बमोष्जमका फारामहरु सहहतको प्रालप्त र भकु्तानीको एकीकृत वाहषाक प्रलतवेदन (म.िे.प.फा.नं.२७२) अनसुार 
गाउँपालिकाको र्स वषाको आर् व्र्र् हववरर् लनम्नानसुार रहेको छ । 

 

आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१- २०७७/०३/३१ 

प्राप्ती भकु्तानी हहसाव 

हववरर् हिप्पर्ी 

र्स वषा रु. 

बजेि 

आफैिे गरेको 
प्रालप्त/भकु्तानी 

वस्तगुत/सोझै 

भकु्तानी जम्मा 
प्राप्ती (क+ख)   ५०७६६६८०० ४३०३९११५५.४१   ४३०३९११५५.४१ 

क. प्रालप्त (संष्चतकोषमा 
आम्दानी बालँधने)   ४१४४९९८०० ३७६७८६८६७.४१ ० ३७६७८६८६७.४१ 

११००० कर ११ १०२५३९२०० ७१४२४५८२.९८ ० ७१४२४५८२.९८ 

१३००० अनदुान   ३०७३९५००० ३०२७९५००० ० ३०२७९५००० 

संघीर् सरकार १२ २६४८४६००० २६०२४६००० ० २६०२४६००० 

प्रदेश सरकार १२ ४२५४९००० ४२५४९००० ० ४२५४९००० 

१४००० अन्र् राजस्व   ४५५५६०० २५४९३६९.४३ ० २५४९३६९.४३ 

१५००० हवहवध प्रालप्त   १०,००० १७,९१५ ० १७,९१५ 

ख. अन्र् प्रालप्त   ९३१६७००० ५३६०४२८८   ५३६०४२८८ 

हवतरर् गना बाकी 
राजस्व   ० ० ० ० 

कोषहरु   ० ० ० ० 

धरौिी   ० ४६४९९१५ ० ४६४९९१५ 

संघीर् प्रदेश सरकार वा 
अन्र् कार्ाक्रम   ९३१६७००० ४८९५४३७३ ० ४८९५४३७३ 

भकु्तानी (ग+घ)   ५६१२२१४१९ ४०७५२३८७६.५८   ४०७५२३८७६.५८ 
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ग. भकु्तानी (सष्ञ्चत 
कोषबाि)   ४६८०५४४१९ ३५६४५५७६५.०८   ३५६४५५७६५.०८ 

   २१००० पाररश्रलमक 
/ सहुवधा १८ १४२२७७००० १३१७८०४९८.३ ० १३१७८०४९८.३ 

   २२००० मािसामान 
तथा सेवाको उपर्ोग १८ १०८४२७१११.४ ८४०१८१०८.९९ ० ८४०१८१०८.९९ 

   २६००० अनदुान १८ ३२००००० २१७७१९१ ० २१७७१९१ 

   २७००० सामाष्जक 
सरुक्षा १८ २९९०००० २१८८९२६ ० २१८८९२६ 

   २८००० अन्र् खचा १८ १०३२६२९३ १०१३७७९३ ० १०१३७७९३ 

   ३१००० गैर हवत्तीर् 
सम्पत्ती / पूजँीगत खचा १८ २००८३४०१४.६ १२६१५३२४७.७९ ० १२६१५३२४७.७९ 

घ. अन्र् भकू्तानी   ९३१६७००० ५१०६८१११.५   ५१०६८१११.५ 

कोषहरु   ० ० ० ० 

धरौिी   ० २११३७३८.५ ० २११३७३८.५ 

संघीर् प्रदेश सरकार वा 
अन्र् कार्ाक्रम   ९३१६७००० ४८९५४३७३ ० ४८९५४३७३ 

ङ. र्ो वषाको बचत 
(न्र्नु)   -५३५५४६१९ २२८६७२७८.८३   २२८६७२७८.८३ 

च. गतवषाको ष्जम्मेवारी 
रकम (अ.ल्र्ा)     ५३५५५२१८.९३   ५३५५५२१८.९३ 

वषाान्तको बाकी रकम 
(ङ + च)   -५३५५४६१९ ७६४२२४९७.७६   ७६४२२४९७.७६ 

बैंक तथा नगद बाकी २४   ७६४२२४९७.७६   ७६४२२४९७.७६ 

संष्चतकोषको से्रस्ता 
अनसुार वांकी   ७३८८६३२१.२६   

 

धरौिी तथा कोषहरुाः 

कोषको नाम 
गत आ.व. को 
ष्जम्मेवारी सारेको  

र्स आ.व. को 
आम्दानी  

जम्मा रु. खचा रु बाँकी रकम रु 

ममात संभार 
कोष 

१२३८४३ ३९०२५६७ ४०२६४१० २६८२९०३ १३४३५०७ 

कमाचारी 
कल्र्ार् कोष 

५००००० ० ५००००० ० ५००००० 

प्रकोप 
व्र्वस्थापन 
कोष  

७१८०१३ २४०७०४९७.७७ २४७८८५११ १५९९३७४४.८३ ८७९४७६५.९४ 

धरौिी ० ४६४९९१५ ४६४९९१५ २११३७३८.५ २५३६१७६.५ 

जम्मा  १३४१८५६ ३२६२२९८० ३३९६४८३६ २०७९०३८६ १३१७४४४९ 
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बेरुजू 
दफा 

िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होराहरु बेरुज ुरकम 

1.  हवत्तीर् हववरर् – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपालिका तथा 
नगरपालिकािे प्रत्रे्क वषाको साउन एक गतेदेष्ख आगामी वषाको असार मसान्तसम्मको अवलधिाई 
आलथाक वषा कार्म गरी आर् र व्र्वर्को हहसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोहकए 
अनसुार गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो आलथाक कार्ा प्रर्िीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स 
सम्बन्धमा देष्खएका व्र्होरा देहार् बमोष्जम छन ् 

• स्थानीर् तहिे संष्चत कोषमा गत हवगतको बाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संष्चत कोषबाि भएको 
खचा स्पष्ट देष्खने गरी खाता राखेको छैन । 

• स्थानीर् तहिे बैंक समार्ोजन हहसाब खाता राखेको छैन । जसबाि स्थानीर् तहको असार 
मसान्तको बैंक मौज्दात र शे्रस्ताको मौज्दात रु. ४२३२७२३५/१९ िे फरक देष्खएको छ । 

• िेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी हकताब तथा पेश्की खाता अद्यावलधक नरहेको कारर् स्थानीर् 
तहिे पेश गरेको आर्–व्र्र् हववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

त्र्सैिे तोहकए बमोष्जमका हवत्तीर् हववरर्हरु तथा खाताहरु अद्यावलधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्तहवक ष्स्थलत देष्खने गरी िेखांकन गनुापदाछ । 

 

2.  ष्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् तहको धरौिीमा गत हवगतको बाँकी, र्स वषा प्राप्त र खचा भएको 
रकम स्पष्ट देष्खने गरी हहसाब राख्न ेर ष्जम्मेवारी एहकन गनुापदाछ । तर स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर् 
प्रलतवेदनअनसुार गत वषाको अन्त्र्मा रु.२७२४४००/- मौज्दात कार्म भएकोमा से्रस्ता अनसुारमा र्ो 
वषाको शरुुमा  शून्र् ष्जम्मेवारी सारेको देष्खर्ो । जस अनसुार िेखापरीक्षर् प्रलतवेदनमा उल्िेख 
भएको भन्दा रु. २७ २४४००/-  घिी ष्जम्मेवारी सारेको सम्बन्धमा र्हकन गनुापने देष्खएको रु...... 

 
 
 
 
 

२७२४४००   

3.  बैंक मौज्दात र बैंक नगदी खातामा फरकाः लनम्न बैंक खाताहरुको बैंक नगदी हकताबसँग लभडान 
नभएकोिे देहार् अनसुार फरक देष्खएकोिे वैक हहसाव  लमिान पेश गनुापने रु. 

लस.नं. खाताको नाम 
शे्रस्ता अनसुार 
बाँकी 

बैंक स्िेिमेण्ि 
अनसुार बाँकी 

फरक 

१ पूजीगत खचा खाता हह.नं. ७३८८६३२१.२
६ 

  

54803876.22 

४२३११८७८.१९ 

२ चािू खचा खाता हह.नं. 31741536.26 

३ सष्ञ्चत कोष खाता हह.नं.  25213176.98 

४ आन्तरीक राजस्व खाता   439609.93 

५ आन्तरीक अनदुान खाता   4000000 

६ धरौिी खाता नं. २५३६१७६.५ 2551533.53 १५३५७ 

 जम्मा 
76422497.7

6 
११८७४९७३२.९२ ४२३२७२३५.१९ 

 

 

४२३२७२३५ 

4.  आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम स्थानीर् 
तहिे आफ्नो कार्ाािर्बाि सम्पादन गररने कार्ा लमतव्र्र्ी, प्रभावकारी, लनर्लमतता र दक्षतापूर्ा ढंगबाि 
सम्पादन गना र हवत्तीर् प्रलतवेदन प्रर्ािीिाई हवश्वसनीर् वनाउन तथा प्रचलित कानून वमोष्जम कार्ा 
सम्पादन गना आाःआफ्नो कामको प्रकृलत अनसुारको आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी तर्ार गरी 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ । नगरपालिकािे र्स हकलसमको कार्ाहवलध वनाएको छैन । 
जसबाि कार्ाािर्बाि सम्पादन गररने कार्ा लमतव्र्र्ी, प्रभावकारी, लनर्लमतता र दक्षतापूर्ा ढंगबाि 
सम्पादन गना र हवत्तीर् प्रलतवेदन प्रर्ािीिाई हवश्वसनीर् बनाउन समस्र्ा परेको ष्स्थलत रहेको छ । 
आन्तररक लनर्न्रर् सम्वन्धी अन्र् व्र्होराहरु देहार्मा उल्िेख छ । 
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• प्रत्रे्क कमाचारीका पदको कार्ाहववरर् वनाई िागू नगरेको, (लनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
५) 

• उद्देश्र् प्रालप्तमा आइपने सम्भाहवत जोष्खमको पहहचान गरी लनराकरर् नगरेको, (आलथाक कार्ाहवलध 
लनर्माविी,२०६४ को लनर्म ९५) 

• कार्ाािर्िे वषाभरी सम्पादन गरेको कामको वाहषाक आलथाक कारोवार प्रलतवेदन तर्ार नगरेको, 
(आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४को लनर्म ९०.१ अनसुचुी १४) 

• केही र्ोजनाको िागत अनमुान तर्ार, स्वीकृलत, नापी मूल्र्ाङ्कन, ठेक्का हवि,  कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदनमा 
स्वीकृत गरेको लमलत उल्िेख नगरेको,  

• भ्रमर् अलभिेख खाता नराखेको, (भ्रमर् खचा लनर्माविी २०६४ को दफा २१) 
• भ्रमर् प्रलतवेदन तर्ार गरी पेश गने गरेको नपाईएको,  
• गाउँपालिकािे ५ िाख भन्दा कमका िुके्र र्ोजनाहरुको सञ्चािन गरेको देष्खन्छ । र्स्तो 

प्रकृलतका र्ोजनाहरुको िालग आलथाक, मानवीर् साधनहरुको िागतको तिुनामा प्राप्त प्रलतफि न्रू्न 
हनुे तथा ददगो हवकासमा समेत िेवा पगु्ने देष्खनदै्न । अताः कार्ाािर्िे उपिब्ध स्रोत 
साधनहरुिाई लमतव्र्र्ी तररकािे पररचािन गरी प्रभावकारी रुपिे उच्चत्तम प्रलतफि प्राप्त गने 
तथा वाहषाक र्ोजना तथा बजेि तजुामा गदाा उल्िेष्खत लनदेष्शकाको कार्ाान्वर्नमा ध्र्ान ददनपुदाछ 
। 

• उपभोक्ता सलमलतबाि लनमाार् सम्वन्धी कार्ा गदाा सावाजलनक खररद ऐन तथा खररद लनर्माविी 
वमोष्जमको खररद हवलध नअपनाएको, (सावाजलनक खररद ऐनको दफा ३.१) 

• आर्करमा दताा नभएकोिाई आर् ठेक्का ददएको । 

• आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म २४ मा चौमालसक प्रगती हववरर् पेश गने 
व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे सञ्चािन गरेका पालिका तथा वडास्तरका आर्ोजनामध्रे् सबै 
आर्ोजनाको उपरोक्त लनर्म बमोष्जम अनसूुची-२ बमोष्जमको ढाँचामा प्रगती हववरर् ददएको 
देष्खएन । 

• लनकार्को आ.व. २०७६÷७७ को नीलत तथा कार्ाक्रममा उल्िेख भएका कार्ाक्रम मध्रे् कलत 
उरे्द्श्र् परुा भर्ो वा प्रगलत प्रालप्त भर्ो र कुन कुन कार्ाक्रम परुा भएका छैनन भलन हवश्लषेर् 
गरेको छैन । नीलत तथा कार्ाक्रम र वजेिमा उल्िेष्खत व्र्होराको कार्ाान्वर्न सम्बन्धमा 
प्रलतवेदन तर्ार गनुापने देष्खन्छ । 

• आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ७४(१) मा पेश्की लिनपुदाा कुन कामको 
लनलमत्त के कलत पेश्की चाहहने हो त्र्सको हववरर् पेश गनुापने समेत उल्िेख छ । कार्ाक्रम 
सञ्चािनको िालग पेश्की लिदा त्र्सको हववरर् पेश गरे तापलन स्वीकृत कार्ाक्रमको नम्सामा 
आधाररत नभएको हुँदा आवश्र्क भन्दा बढी पेश्की ददने गरेको पाइर्ो । एक कार्ाक्रमको िागी 
पेश्की ददएपलछ सो कार्ाक्रम सम्पन्न नभएसम्म अको कार्ाक्रमको पेश्की ददन नहनुेमा 
कमाचारीिाई पेश्की मालथ पेश्की ददने गरेको पाइर्ो । र्सरी आवश्र्कता भन्दा बढी पेश्की ददने 
र पेश्की मालथ पेश्की ददने कार्ामा लनर्न्रर् हनुपुछा । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ११ मा रु. २५ हजार भन्दा मालथको 
मािसामान खररद गदाा सम्वष्न्धत मािसामानको स्फेष्शहफकेशन सहहत िागत अनमुान तर्ार गरेर 
मार खररद गनुा पने सो अनरुुप गरेको देष्खएन। 

• स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोष्जम स्थानीर् तहिे र्ोजना वनाउँदा 
सहभालगतमूिक, उत्पादनमूिक र प्रलतफि प्राप्त र्ोजना छनौि गरर प्राथलमहककरर् गनुापने 
व्र्वस्था छ । साथै र्ोजना वनाउँदा मध्र्म तथा दीघाकािीन प्रकृलतका आर्ोजनाहरुको सूची 
समेत तर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउनपुने व्र्वस्था छ । नगरपालिकािे सो बमोष्जमको सूची 
तर्ार नगरी सािबसािी र्ोजनाहरुमार संचािन गरेको छ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा ७६(५) मा स्थानीर् तहिे स्थानीर् सष्ञ्चत 
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कोषमा भएको आर् व्र्र्को चौमालसक शीषाकगत हववरर् तर्ार गरी संघीर् अथा मन्रािर्, प्रदेश 
अथा मन्रािर्, तथा राहिर् प्राकृलतक स्रोत तथा हवत्त आर्ोगमा पठाउनपुने व्र्वस्था छ । 
कार्ाािर्िे चौमालसक हववरर् तोहकएको लनकार्मा पठाएको देष्खएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७६(३) मा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिे 
नगरपालिकाको कोषबाि खचा भएको रकमको चौमालसक प्रगलत त्र्स्तो अवलध समाप्त भएको पन्र 
ददनलभर कार्ापालिकाको बैठकमा पेश गनुापने तथा दफा ७६(४) मा आफ्नो आर् र व्र्र्को 
हववरर् प्रत्रे्क महहनाको सात गतेलभर सावाजलनक गनुापने व्र्वस्था गरेको देष्खएन । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७  उपलनर्म (११) मा लनमाार् कार्ा सम्पन्न 
गररसकेपलछ सावाजलनक लनकार्िाई प्राप्त भएको भौलतक संरचनाहरुको हववरर् खिुाई अलभिेख 
राख्नपुने,  

• सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ तथा लनर्माविी, २०६४ अनसुार खररद संझौतामा उल्िेष्खत 
अवलधमा लनमाार् कार्ा सम्पन्न गनुापदाछ ।  

• कार्ाािर्िे लनमाार् कार्ासँग सम्वष्न्धत कार्ाको राख्नपुने कार्ा अलभिेख खाता ५०५ आइिमवाइज 
खाता, म.िे.प.फा.नं ५१२ नापी लनर्न्रर् खाता, ५०६ ठेक्का सम्वष्न्ध अलभिेख िगार्तका 
अलभिेखहरु राख्नपुनेमा सो राखेको पाइएन । 

• सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खररद कार्ा गदाा प्रलतस्पधाा सीलमत हनुेगरी 
िुक्रा िुक्रा पारी खररद गना नहनुे व्र्वस्था छ भने लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३ मा खररद 
कारवाहीको तर्ारी, प्र्ाकेष्जङ्ग सम्वन्धी व्र्वस्था छ । सावाजलनक खररद कार्ा गदाा एउिै 
प्र्ाकेजमा समावेश गना सहकने प्रकृलतको कामिाई प्र्ाकेष्जङ्ग गरी वढी भन्दा वढी प्रलतस्पधाा 
हनुेगरी वोिपरको माध्र्मबाि खररद गनुापदाछ । त्र्स कार्ाािर्िे उस्तै प्रकृलतको कार्ािाई 
समेत प्र्ाकेष्जङ्ग नगरी िुक्रा िुक्रा गरी वषैभरी एक पिकमा रु. ५ िाख भन्दा घहिको हनुेगरी 
पिक पिक सोझै खररद (३ विा खलु्िा दरभाउपर लिई) गरेको देष्खएको छ । खररद ऐन 
तथा लनर्माविीमा भएको व्र्वस्थाको पूर्ा पािना गनुापदाछ ।  

• र्ोजनागत खचा खाता नराखेको कारर् कुन कुन र्ोजनामा के कलत रकम भकु्तानी भर्ो र के 
कलत खचा भएको हो र्हकन गना सहकएन । र्स्तो खाताको अभावमा कुन कुन र्ोजनामा के कलत 
रकम भकु्तानी भर्ो र के कलत बाँकी रहेको छ स्पष्ट नहनुे र एउिै र्ोजनामा दोहोरो भकु्तानी हनु े
जोष्खम समेत हनुे देष्खएको छ । र्ोजनागत खचा खाता अलनवार्ा तर्ार गरी पेश हनुपुदाछ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरलभरको आधारभतु 
तथर्ांक संकिन, अलभिेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पाईएन ।  

• नगरपालिकािे कार्ाक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाि र्स वषा 
संचालित कार्ाक्रम तथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेतको वाहषाक कार्ाक्रम 
अनसुारको प्रगलत तर्ार गरेको पाईएन।  

• अन्तर सरकारी हवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोष्जमको मध्र्कािीन खचा 
संरचना तर्ार गनुापनेमा पालिकािे सो बमोष्जम मध्र्कािीन खचाको संरचना तर्ार गरेको पाईएन 
।  

• हवषर्गत क्षेरमा संचािन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, तालिम, गोष्ठीतफा  बढी केन्द्रीत 
भई हवतर्मषु्ख रहेको पाईर्ो।   

• वडा कार्ाािर्मा रहेका ष्जन्सी समान सहहतको अलभिेख देष्खने गरी पालिकाको मूि ष्जन्सी खाता 
अद्यावलधक गरेको पाईएन । 

• ष्जन्सी लनरीक्षर् प्रलतवेदनमा उल्िेख भए अनसुार हवलभन्न मािसामान ममात तथा लििाम गनुा 
पनेमा गरेको पाईएन ।  

• मूल्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी, २०53 को लनर्म 6 (क) मा ठेक्का सम्झौता र कर भकु्तानीको 
जानकारी सम्वष्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाािर्िाई नददई आलथाक वषाको अन्त्र्मा मार ददइएको 
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तथा इ िीलडएस नगरेको । 

• कार्ाािर्िे उद्देश्र् प्रालप्तमा आइपने सम्भाहवत जोष्खमहरु पहहचान गरी लनराकरर्को प्रर्ास गरेको 
अलभिेख नराखेको । 

• कुनै रकम  भकु्तानी ददँदा ररत पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रलसद हवि भपााइहरुमा लसिलसिेवार 
नम्वर राखी कार्ाािर् प्रमखुिे तोकेको कमाचारीिे भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेत िगाई 
दस्तखत गरी प्रमाष्र्त गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• ठेक्काहरुको हवस्ततृ हववरर् देष्खने गरी ठेक्का खाता र कष्न्िन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजलनक खररद लनर्माविी 
वनाई िाग ुगना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा वनाएको पाईएन ।  

• लनर्ममा भएको व्र्वस्था बमोष्जम भहवर्मा आउन सक्ने संभाहवत जोष्खमिाई न्रू्लनकरर् गना 
बीमा गराउने तफा   कार्ाािर्िे ध्र्ान ददएको देष्खएन । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न भएका 
आर्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सलमलतिाई हस्तान्तरर् गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• संस्था दताा ऐन, २०३४ दफा ३ पालिकाबाि संचािन भएका हवलभन्न र्ोजना लनमाार् कार्ा गना 
सम्झौता गठन गरेका उपभोक्ता सलमलत ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्ता प्राप्त हनुे गरी दताा 
गरेको पाइएन ।  

• सञ्चालित र्ोजनाको सूचना पािीमा आर्–व्र्र्, अपेष्क्षत र वास्तहवक िाभका साथै उपभोक्ताको 
र्ोगदान र कार्ासम्पादन िगार्तका हवषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवािा सहहतको सावाजलनक सनुवुाई 
र सावाजलनक परीक्षर्िाई अलनवार्ा गनुा गराउन ुपनेमा अलधकांशताः पािना भएको पाईएन। 

• वातावरर्को संरक्षर्को एकीकृत दीघाकालिन र्ोजना तर्ार नगरेको । 

• पालिकाको हवकास लनमाार् व्र्वस्थापन तथा सेवा प्रवाहका िालग आवश्र्क प्राहवलधक तथा 
प्रशासलनक कमाचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन तथा सञ्चािन लनर्माविी, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्िेष्खत 
सेवाहरुको कार्ाान्वर्न ष्स्थलत अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र तर् गरेको पाईएन । 

• लनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 ख 2 वमोष्जम तिबी प्रलतवेदन पाररत गराएर मार 
तिव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाािर्िे तिवी प्रलतवेदन पाररत नगरर खचा िेखेको पाईर्ो । 

• मन्रािर्को लमलत 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स पालिकामा समाहहत भएका 
साहवकका गाँउ हवकास सलमलतको नाममा रहेका पेश्की तथा वेरुजकुो िगत तर्ार गरेको पाईएन 
।  

• हवत्तीर् जवाफदेहहता पािनााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ४५ मा अलधकार 
प्राप्त अलधकारीिे सरकारी रकम लनकासा ददँदा वा खचा गदाा लनर्लमतता, लमतव्र्हर्ता, कार्ादक्षता, 
प्रभावकारीता र औष्चत्र्को दृहष्टकोर्िे आम्दानी, खचा, िेखा र त्र्सको ष्जन्सी, नगद मौज्दात तथा 
आलथाक कारोबार सम्बन्धी व्र्वस्था र लनर्म पर्ााप्त छन ्र लतनीहरुको पािना गररएको छ भन्ने 
कुरामा हवश्वस्त हनुपुदाछ। 

आन्तररक लनर्न्रर् व्र्वस्थािे लनर्लमतता, लमतव्र्र्ीता, पारदष्शाता र सेवा प्रवाहमा असर पने भएकोिे 
उल्िेष्खत लनर्मको प्रावधान पािना गरी उपर्ुाक्त हवषर्मा सधुार गनुापदाछ । 

 बजेि तथा कार्ाक्रम  

5.  खचा गने अष्खतर्ारी र कार्ाहवलधाः  स्थानीर् तह संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् तहिे 
आगामी आलथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापालिकाबाि स्वीकृत गराई असार १० गते 
लभर पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेि छिफि गरी असार मसान्तलभर सभाबाि पाररत गनुापने 
व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाि बजेि स्वीकृत भएको ७ ददनलभर स्थानीर् तहका 
प्रमखुिे प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेि खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स 
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स्थानीर् तहमा उपाध्र्क्ष श्री सािो देवी साहिे लमलत २०७६ असार १० गते कुि वजेि रु ३९ 
करोड ७ िाख ३८ हजारको बजेि सभा समक्ष पेश गरेकोमा लमलत २०७६ असार १४ मा पाररत 
भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् तहका प्रमखुिे २०७६ श्रावर् २१ मा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई 
बजेि खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान गरेको देष्खन्छ । कानूनिे तोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान 
पेश गरी पाररत गने र अष्खतर्ारी ददनेतफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

6.  र्ोजना छनौिाः   स्थानीर् तहको वाहषाक र्ोजना तथा बजेि तजुामा ददग्दशान, २०७४(पररमाष्जात) को 
बुदँा नं. ३ मा गाउँपालिकािे वाहषाक र्ोजना तथा बजेि तजुामा गदाा लनम्न हवषर्िाई प्राथलमकता 
ददनपुने व्र्वस्था छ ।  
क) आलथाक हवकास तथा गररबी लनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान परु्र र्ाउने, 
ख) उत्पादनमिुक तथा लछिो प्रलतफि प्राप्त गना सहकने, 
ग) जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, 
घ) स्थानीर् सहभालगता जटु्ने, स्वमंसेवा पररचािन गना सहकने तथा िागत कम पगु्ने, 
ङ) स्थानीर् स्रोत साधन र सीपको अलधकतम प्रर्ोग हनुे, 
च) महहिा, बािबालिका तथा हपछलडएका क्षेर र समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने, 
छ) िैलगंक समानता र सामाष्जक समावेशीकरर् अलभवृहर्द् हनु,े 

ज) दीगो हवकास, वातावरर्ीर् संरक्षर् तथा सम्बर्द्ान गना सघाउ परु्र र्ाउने सो अनसुार आर्ोजनाहरु 
छनौि र प्राथलमकतामा राखी संचािन गनुापदाछ ।  

 

7.  चौमालसक पूजँीगत खचा - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म  २३ बमोष्जम स्वीकृत 
भएको कार्ाक्रममा लनर्म २५ बमोष्जम चौमालसक प्रगलत हववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमालसक 
कार्ािक्ष्र् तथा कार्ाक्रम बमोष्जम कार्ासम्पादन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ 
। कार्ाािर्िे उपिव्ध गराएको हववरर् अनसुार चौमालसक पूजँीगत खचाको ष्स्थलत देहार् बमोष्जम छ 
। वषाान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्तरमा असर पने देष्खएकोिे लनर्ममा भएको व्र्वस्था 
अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपािीमा लनर्न्रर् गनुापदाछ । 

लस.
नं. 

पूजँीगत खचा 
शीषाक 

कुि खचा 

चौमालसक खचा (रु.हजारमा) 

आषाढ महहनाको 
मार खचा प्रथम चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

१ समानीकरर् 
पूजीगत 

९,१२,३४, ८१,८३ १,२३,६१ ७,०६,८९ ५,४९,३५ 

२ सशता ११४०२ ० ० ११४०२ ११४०२ 

३ प्रदेश सरकार २३५१७ ० ० २३५१७ २३५१७ 

 जम्मा १२६१५३ ८१८३ १२३६१ ८४४४३ ८९८५४ 
 

 

 संगठन तथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  

8.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ 
बमोष्जम स्थानीर् तहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमता, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्कता समेतिाई 
ध्र्ानमा राखी कमाचारी समार्ोजन भएपलछ मार संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा 
स्थानीर् तहमा संगठन संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पालिकामा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 
सहहत ७१ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा िेखापरीक्षर् अवलध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अलधकृत सहहत ६७ 
जना पदपूती भएको देष्खन्छ । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त हववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका 
दृहष्टकोर्िे महत्वपूर्ा मालनएका कृहष अलधकृत सहहत ४ पदहरु ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी बमोष्जम 
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जनशष्क्तको पूर्ाता नहुँदा हवषर्गत कार्ाक्रम सञ्चािन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्ा 
सम्पादनमा असर परेको ष्स्थलत छ । तसथा ररक्त पदहरु र्थाशक्र् लछिो पूलता गरी सेवा प्रवाह 
प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

9.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् तहिे आफ्नो 
अलधकार क्षेर र कार्ाबोझको हवश्लषेर् गरी संगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृलतको कामको िालग तथा सेवा करारबाि लिईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गनुापने र अस्थार्ी 
दरबन्दी सजृना गना नसहकने व्र्वस्था छ । तर पालिकािे हवलभन्न ८ पदमा ३५ जना कमाचारीहरु 
करारमा राष्ख रु.१,१७,९३,९९९.०० खचा िेखेको छ ।  
    त्र्सैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोष्जम पालिकािे नगर प्रहरी, सवारी चािक, 

सर्श, कार्ाािर् सहर्ोगी, पिम्बर, इिेक्िीलसर्न, चौहकदार, मालि, बगैँचे िगार्तका पदमा मार 
करारवाि सेवा लिन सहकने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् तहिे मालथ उल्िेष्खत पद वाहेकको 
हवलभन्न ४ पदमा १४ जना करार लनर्षु्क्त गरी बषाभरीमा रु.४९४५००० भकु्तानी गरेको अलनर्लमत 
ददष्खएको रु....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४९४५००० 

10.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) बमोष्जम 
स्थानीर् सेवा गठन, संचािन व्र्वस्थापन, सेवाका शता तथा सहुवधा सम्बन्धी आधारभतू लसर्द्ान्त र 
मापदण्ड संघीर् काननु बमोष्जम हनु,े दफा ८६ (२) बमोष्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचािन तथा 
व्र्वस्थापन सेवाको शता तथा सलुबधा सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् तहिे बनाएको काननु बमोष्जम 
हनुे व्र्वस्था छ । त्र्स्तै अथा मन्रािर्को कार्ा संचािन लनदेष्शकाको पररच्छेद ७ को ७.१.४ 
बमोष्जम अलतररक्त समर् र लबदाको ददन काम गदाा अथा मन्रािर्बाि नम्सा स्वीकृत गराई मार खाजा 
र खाना वापतको रकम भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोष्जम प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गना समेत 
अथा मन्रािर्बाि स्वीकृलत लिनपुने व्र्वस्था छ । स्थानीर् तहिे र्ो वषा कानून पाररत नगराई 
प्रोत्साहन भत्ता खचा गरेको कारर् आलथाक व्र्र्भार बढ्न गएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४१९२७२ 

11.  कमाचारी बीमााः कार्ािर् सहर्ोगी रोहहत पौडेििे नेपाि िाइफ इन्सरेुन्स कम्पनीको वाहषाक बीमा 
नहवकरर् शलु्क वापतको रु. ९६६१।- को रलसद पेश गरी कार्ाािर्बाि भकु्तानी लिएको देष्खन्छ । 
र्सरी कार्ाािर्बाि व्र्ष्क्तगत वीमाको हप्रलमर्म शलु्क भकु्तानी कुनै कानून, कार्ाहवलध तथा आधार 
देष्खन्दैन । उक्त वीमा नहवकरर् शलु्क वापत कार्ाािर्बाि भकु्तानी हनुपुने आधार/प्रमार्  पेश गनुा 
पने अन्र्था असूि गनुा पने रु.  

 

 

 

 

 

 

९६६१ 

12.  प्रहवलधक ग्रडे भकु्तानीाः अथा मन्रािर्को लमलत २०७६।११।४ च. नं. ५६९ को परानसुार लमलत 
२०५७।४।१ भन्दा पहहिे प्राहवलधक पदमा लनर्षु्क्त पाई कार्ारत कमाचारीहरुिे खाइपाई आएको 
प्राहवलधक २(दईु) ग्रडेका सम्बन्धमा सम्मालनत सवोच्च अदाितबाि लमलत २०७६।१।१५ मा भएको 
फैसिा /आदेश कार्ाान्वर्न गराउदै  लमलत २०७३।४।१ पश्चात पाउने १ ददन वरावरको प्राहवलधक 
२(दईु) ग्रडे वापत हनुे रकमबाि पाइसकेको एकमषु्ट रकम घिाई बाँकी रकम मार भकु्तानी ददन े
उल्िेख छ । अलसषे्टन्ि सव इष्न्जलनर्र राजकुमार पोखरेिको स्थार्ी लनर्षु्क्त लमलत २०५१।६।६ 
को साहवक ष्जल्िा हवकास सलमलत, मोरङको  च.नं. ७०३ अनसुार भएको देष्खन्छ । तर ष्जल्िा 
समन्वर् सलमलतको कार्ाािर्, मोरङको लमलत २०७४।५।१७ च.नं. ११३ को रमाना पारानसुार 
लनजको  प्राहवलधक ग्रडे सम्बन्धमा उल्िेख भएको नदेष्खएको र कार्ाािर्बाि पलन र्स भन्दा अगाडी 
उक्त ग्रडे भकु्तानी गरेको देष्खएन । तर अथा मन्रािर्को प्राहवलध ग्रडे कार्ाान्वर्न गराउने परका 
आधारमा राजकुमार पोखरेििाई भकु्तानी ददएको प्राहवलधक ग्रडे रकमको सम्बन्धमा थप एहकन गरी 
प्राहवलधक ग्रडे भकु्तानी गनुापने प्रमार् पेश गनुा पने अन्र्था असिु उपर गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

५७२१८ 

13.  बढी ग्रडे भकु्तानीाः- कमाचारी समार्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ मा  सरकारी 
सेवामा शे्रर्ीगत रुपमा कार्ारत कमाचारी प्रदेश वा स्थानीर् तहमा समार्ोजन गदाा कमाचारीको सेवा 
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अवलध र शैष्क्षक र्ोग्र्ताको आधारमा तह लमिान र ग्रडे कार्म हनुे गरी समार्ोजन गरेको छ । तर 
कार्ाािर्िे देहार्का कमाचारीहरुिाई सो ऐनमा कार्म गरेको ग्रडे भन्दा बढी ग्रडे भकु्तानी गरेको हुँदा 
बढी रकम असिु गरी स्थानीर् संष्चत कोषमा दाष्खिा गनुापने रु.  

कमाचारीको 
नाम थर  

पद ग्रडे 
रकम 

महहना  क.सं. 
कोष थप 

चाडपवा 
रकम  

जम्मा  सा.स.ु 
कट्टी 

बाँकी  
रकम 

प्रलतत भण्डारी अ.छैिौ ४६९८ १५ ७०४७ ४६९८ ८२२१५ ६८२ ८१५३३ 

राजेन्द्र प्रसाद 
पराजिुी 

अ.छैिौ ४६९८ १५ ७०४७ ४६९८ ८२२१५ ६८२ ८१५३३ 

लडल्िी प्रसाद 
पोखरेि 

अ.छैिौ ३९१५ १५ ५८७२ ३९१५ ६८५१२ ५६८ ६७९४४ 

रामसेवक 
र्ादव 

अ.छैिौ ३९१५ १५ ५८७२ ३९१५ ६८५१२ ५६८ ६७९४४ 

जम्मा ३०१४५४ २५०० २९८९५४ 

 

 

 

 

२९८९५४ 

14.  वडा सष्चव धमाराज अलधकारी२०७६ असोज महहनाको वडा सलमलतको बैठक भत्ता भकु्तानी गदाा रु. 
२५५०।- दोहोरो भकु्तानी भएको रकम असूि उपर गनुा पने रु. 

 

२५५० 

15.  तिव भकु्तानी- पालिकाको देहार्का कमाचारीहरुको मंलसर महहनाको तिव भकु्तानी दोहोरो देष्खएकोिे 
उक्त रकम अन्र्था असूि गनुा पने रु. 
कमाचारीको नाम  पद मालसक रकम भकु्तानी भएको रकम  
ष्शरु ऋहषदेव का.स. १३४५० २६९०० 

जर्कृर् मण्डि का.स. १३४५० २६९०० 

रुपेश कुमार  र्ादव का.स. १३४५० २६९०० 

मोहन कुमार ठाकुर  का.स. १३४५० २६९०० 

जम्मा ५३८०० १०७६००  

 

 

५३८०० 

 कानून लनमाार् एवं कार्ान्वर्न    

16.  न्र्ाहर्क सलमलत –  स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देष्ख ५३ सम्म अलधकार 
क्षेर तथा न्र्ार् सम्पादन प्रहक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सलमलतमा परेको उजरुीमध्रे् मेिलमिाप 
प्रकृलतका आधारमा हववाद दताा भएको ३ महहनालभर िुङ्गो िगाउने व्र्वस्था छ । तर िेखापरीक्षर्को 
क्रममा प्राप्त हववरर् अनसुार गतबषा फछ र्ौि वा कारबाही हकनारा गरी िुङ्गो िगाउन बाकी ७० र 
र्ो बषा थप भएको ८४ समेत गरी कुि १५४ हववाद दताा भएकोमा ८४ विा मार फछ र्ौि भई 
७० बाँकी देष्खन्छ । न्र्ार् सम्पादन प्रहक्रर्ािाई ऐनिे तोकेको म्र्ादलभर फछ र्ौि वा कारबाही 
हकनारा गरी िुङ्गो िगाउनपुदाछ । 

 

17.  आन्तररक िेखापरीक्षर् - स्थानीर् तह संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् तहिे 
आलथाक कारोबारको लनर्लमतता, लमतव्र्हर्ता, कार्ादक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्रे्क चौमालसक 
समाप्त भएको एक महहना लभर आन्तररक िेखापरीक्षर् गराउन ु पने उल्िेख छ । तर जहदा 
गाउँपालिकािे र्स वषाको आलथाक कारोबारको आन्तररक िेखापरीक्षर् गराएको छैन। तसथा काननुमा 
तोहकए बमोष्जम आलथाक कारोबारको आन्तररक िेखापरीक्षर् गराई आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीिाई 
प्रभावकारी बनाउने तफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

18.  पालिकािे लमलत २०७६।१०।२७ मा साझा गन्तव्र् प्रा.लि. सनु्दरहरैचासँग कमाचारी कल्र्ार्कोष 
कार्ाहवलध, गैरसरकारी संस्थाबाि कार्ासंचािन गने कार्ाहवलध र सवारी इन्धन तथा ममात सहुवधा 
सम्बन्धी मापदण्डको मस्र्ौदा तर्ार गरी कार्ाािर्मा पेश गने गरी सम्झौता भएको र कार्ा सम्पन्न 
भएपलछ रु. २९०९८८।- भकु्तानी भएको उल्िेख छ। तर कार्ाािर्िे सो कार्ाहवलधहरुको दाष्खिा 
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प्रमार् पेश नभएको र िेखापरीक्षर् अवलध लमलत २०७७।९।२० सम्म पलन ती कार्ाहवलधहरु 
कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको नदेष्खएकोिे खचाको प्रभावकाररता नदेष्खएको रु.  

२९०९८८ 

19.  सेवा प्रवाह ष्स्थलताः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) मा गाउँपालिकाको 
काम, कताव्र् र अलधकारको व्र्वस्था रहेको छ । गाउँपालिकािे वडा कार्ाािर्बाि सम्पाददत 
नागररकता लसफाररस, घरबािो, नाता प्रमाष्र्त, पष्िकरर्को तथर्ांक तथा अलभिेखिाई व्र्वष्स्थत 
तलु्र्ाउँदै सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । र्स गाउँपालिका तथा अन्तगातका वडाबाि र्स 
बषा सम्पाददत सेवा प्रवाहको ष्स्थलत लनम्नानसुार रहेकोछ । 

क्र.सं हववरर् लनवेदन संखर्ा लसफाररस संखर्ा 
१ नागररकता लसफाररस ११८९ ११८९ 

२ घरबािो लसफाररस १०१८ १०१८ 

३ नाता प्रमाष्र्त १८६ १८६ 

४ जन्म, मतृ्र् ुदताा  १०९६ १०९६ 

५ अन्र् २९३६ २९३६  

 

 पदालधकारी सहुवधा  

20.  बैठक भत्तााः (संघीर् सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम) प्रदेश नं. १ गाँउ तथा नगर सभाका 
सदस्र्हरुिे पाउने सहुवधाको सम्वन्धमा व्र्बस्था गना वनेको ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सभाद्वारा 
गदठत हवषर्गत सलमलतको हकमा मार उपष्स्थत सलमलतका पदालधकारीहरुिे बैठक भत्ता पाउने उल्िेख 
छ । पालिकािे सभाद्वारा गठन नभएको उजाा हवकास उपसलमलतको बैठक वापत उपष्स्थत १५ 
जनािाई भकु्तानी गरेको रकम असिु गनुा पने रु.  

 

 

 

१२७५० 

21.  पदालधकारी अन्र् भत्तााः गाउँ तथा नगर सभाका सदस्र्हरुको सहुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा 
३ गाउँपालिकाको पदालधकारीहरुिे अनसूुची-१(क) मा उल्िेख भए बमोष्जम सहुवधािाई अलधकतम 
कार्म गरी कार्ापालिकािे लनधाारर् गरेबमोष्जम सहुवधा हनु े उल्िेख छ । पालिकािे देहार्का 
पदालधकारीहरुिाई अन्र्भत्ता उल्िेख गरी मालसक रुपमा ऐनमा भएको व्र्वस्था हवपररत अन्र् भत्ता 
उपिब्ध गराएकोिे असिु गनुापने रु. 
क्र.स. नाम थर पद जम्मा महहना दर जम्मा रकम 

१ श्री कैिाश प्र. मण्डि अध्र्क्ष ६ २८००० १६८००० 

२ श्री शािो शाह  उपाध्र्क्ष ६ २५००० १५०००० 

 श्री प्रददपचन्द्र र्ादव वडाध्र्क्ष ३ २२००० ६६००० 

३ श्री राजेश शे्रष्ठ वडाध्र्क्ष ६ २२००० १३२००० 

४ श्री अलनि ठाकुर  वडाध्र्क्ष ६ २२००० १३२००० 

५ श्री जर्नरथ लगरी  वडाध्र्क्ष ६ २२०० १३२००० 

६ जगददश लसंह वडाध्र्क्ष ६ २२००० १३२००० 

७ श्री ष्शवनारार्र् मण्डि वडाध्र्क्ष ६ २२००० १३२००० 

८ श्री भगवान िाि बेश्रा वडाध्र्क्ष ६ २२००० १३२००० 

जम्मा ११७६००० 
 

 

 

 

 

११७६००० 

22.  दोहोरो बैठक भत्तााः   प्रदेश नं. १ गाँउ तथा नगर सभाका सदस्र्हरुिे पाउने सहुवधाको सम्वन्धमा 
व्र्वस्था गना वनेको ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सभाद्वारा गदठत हवषर्गत सलमलतको हकमा जलतसकैु 
पिक बैठक बसे पलन बैठकमा उपष्स्थत सदस्र्िे एक महहनामा एउिा मार बैठक भत्ता पाउन े
उल्िेख छ । पालिकािे देहार्मा भकु्तानी भएको बैठक भत्तामा महहनामा एक पिक भन्दा बढी 
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बैठकको पलन भएको देष्खएकोिे दोहोरो रकम एहकन गरी स्थानीर् संष्चत कोषमा दाष्खि गनुा पने रु.  

गोश्वरा भौचर र लमलत हववरर् बढी 
बैठक 
उष्स्थलत 

बैठक 
भत्ता दर 

बढी भकु्तानी 
रकम 

४४४-
२०७६।११।४ 

गाउँ ष्शक्षा सलमलतको बैठक २६ १००० २२१०० 

८१३-
२०७७।३।२९ 

फाल्गरु् र आषाढमा बसेको बैठक 
भत्ता  

२० १००० १७००० 

जम्मा ४६ १००० ३९१०० 
 

३९१०० 

23.  अनगुमन भत्तााः  गाउँ तथा नगर सभाका सदस्र्हरुको  सहुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा 
गाउँपालिकाको पदालधकारीहरुिे अनसूुची-१ (क) बमोष्जम सहुवधािाई अलधकतम कार्म गरी 
कार्ापालिकािे लनधाारर् गरेबमोष्जम हनुे उल्िेख छ ।सोही ऐनको अनसूुची-१(क) को क्र.स. ५ मा 
गाउँपालिकाको पदालधकारीहरुको अनगुमन भत्तामा सम्बन्धी व्र्वस्था गरेकोमा वडा सदस्र्हरुिाई सो 
भत्ताको व्र्वस्था गरेको छैन तर पालिकािे देहार्का २१ जना वडा सदस्र्हरुिाई कानूनमा भएको 
व्र्वस्था हवपररत अनगुमन भत्ता मालसक रु. २०००।- का दरिे भकु्तानी भएको रकम कानूनसंगत 
नदेष्खएकोिे असूि उपर गनुा पने रु.  
क्र.स. नाम पद मालसक रु. वाहषाक रु. 

१ वडा सदस्र् श्री रोसन लमर्ा २००० २४००० 

२ वडा सदस्र् श्री हवनदेश्वर सरवररर्ा २००० २४००० 

३ वडा सदस्र् श्री उमेश कुमार साह  २००० २४००० 

४ वडा सदस्र् श्री अमतृा कुमारी राजभर  २००० २४००० 

५ वडा सदस्र् श्री अघलनर्ादेवी ररहषदेव २००० २४००० 

६ वडा सदस्र् श्री ज्ञान्नद प्रसाद लसंह  २००० २४००० 

७ वडा सदस्र् श्री चैतन सोरेन २००० २४००० 

८ वडा सदस्र् श्री मन्जदेुवी सदा  २००० २४००० 

९ वडा सदस्र् श्री सषु्खतिाि राजबंशी  २००० २४००० 

१० वडा सदस्र् श्री साइिी िुडू २००० २४००० 

११ वडा सदस्र् श्री ताराचन्द्र गनगाई २००० २४००० 

१२ वडा सदस्र् श्री सोलतिाि मषु्खर्ा  २००० २४००० 

१ वडा सदस्र् श्री प्रमोद कुमार मण्डि २००० २४००० 

३१४ वडा सदस्र् श्री लििादेवी मोची २००० २४००० 

१५ वडा सदस्र् श्री िक्ष्मर् लसंह नलुनर्ा २००० २४००० 

१६ वडा सदस्र् श्री बौलनर्ाँ देवी गनगाई २००० २४००० 

१७ वडा सदस्र् श्री उलमािा देवी ऋहषदेव २००० २४००० 

 

 

 

 

 

 

५०४००० 
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१८ वडा सदस्र् श्री मरुतजुा अन्सारी २००० २४००० 

१९ वडा सदस्र् श्री महेन्द्र करदार  २००० २४००० 

२० वडा सदस्र् श्री तारादेवी ऋहषदेव  २००० २४००० 

२१ वडा सदस्र् श्री उमेशप्रसाद मण्डि गन्गाई  २००० २४००० 

जम्मा  ४२००० ५०४००० 

 

24.  अनगुमन भत्तााः  प्रदेश नं. १ गाँउ तथा नगर सभाका सदस्र्हरुको सहुवधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को 
दफा ३ मा गाउँपालिकाका पदालधकारीहरुको सहुवधा अनसूुची १ (क) वमोष्जम हनुे उल्िेख गरेको छ 
। त्र्सैगरी, अनसूुची १(क) मा इन्धन, अनगुमन, र्ातार्ात खचा मालसक रुपमा एकमषु्ठ उपिव्ध 
गराउन े व्र्वस्था छ । तर उक्त कानूनको हवपररत पालिकािे हवलभन्न वडा स्तरीर् र्ोजना तथा 
कार्ाक्रमको अनगुमन गरेको उल्िेख गरी अनगुमन भत्ता भकु्तानी गरेकोिे उक्त रकम एहकन गरी 
स्थानीर् संष्चत कोषमा हफताा दाष्खिा गनुापने रु.  

गोश्वारा भौचर र 
लमलत 

हववरर् भकु्तानी लिने रकम 

१३६-
२०७६।६।१५ 

उपभोक्ता सलमलत गठन 
सम्बन्धमा अनगुमन 
गरेको 

वडा नं. ४ को ३  जना 
पदालधकारीहरु 

१२००० 

 

 

१९१-
२०७६।७।६ 

वडा स्तरीर् र्ोजनाहरुको 
अनगुमन 

वडा नं. ५ को वडा  
सलमलतका ५ जना 
पदालधकारी तथा ३ जना 
कमाचारीहरु  

४४००० 

 

४३३- 

२०७६।११।४ 

वडागत घरधरुी तथर्ांक 
संकिन गने कार्ाको 
अनगुमन 

वापत वडा नं. ५ का  ५ 
जना पदालधकारीहरु र १ र 
वडा सष्चव  

२३००० 

४३९- 
२०७६।११।५ 

वडा स्तरीर् अनगुमन 
वापत वडाका 
पदालधकारीहरुिाई 
अनगुमन 

वडा नं. ६ को ४ जना वडा 
सलमलतका पदालधकारीहरुिाई 
भकु्तानी  

१६००० 

 

४४०-
२०७६।११।५ 

गलुडर्ा बनाउने सीपमूिक 
तालिमको अनगुमन बापत 

वडा नं ६ का वडाका 
पदालधकारीहरु र वडा सष्चव 

 

६००० 

११४-
२०७६।६।१४ 

वडाको हवलभन्न र्ोजना 
अनगुमन गरेको भलन 

वडा नं. ३ का  ४ जना 
पदालधकारी तथा वडा सष्चव  

३०००० 

७६७-
२०७७।३।२७ 

वडा नं. ६ को कमाचारी 
तथा जनप्रलतलनधीहरुिाई 
क्षमता हवकास तािीम 

कार्ाािर्मा न ै भएको 
कार्ाक्रमको िागी 
जनप्रलतलनधी र कमाचारी िाई 
र्ातार्ात खचा हवतरर् 

 

२४००० 

 

 

 

 

 

 

 

२९५५५० 
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४९४-
२०७६।११।२२ 

वडा नं. ४ को वडा 
सलमलतका सदस्र्हरू 
र्ोजनाहरुको अनगुमन 

३  जना पदालधकारी को 
जनाही रु. ८०००।- दरिे  

 

२४००० 

३३८-
२०७६।९।१६ 

उपभोक्ता सलमलतका 
पदालधकारीहरुका 
तालिमको १४ बिा 
अनगुमन  वापत भत्ता 
भकु्तानी  

अक्ष्र्क्ष श्री कैिाश प्रसाद र 
प्र.प्र.अ. श्री रोहहर्ी आचार्ा 
कर कट्टी सहहत  

 

 

२३८०० 

१५०-
२०७६।६।१६ 

वडाको अनगुमन गरेवापत 
भकु्तानी भएको 

वडा नं. ६ को ४ जना वडा 
सलमलतका पदालधकारी 

२४००० 

 

२४७-
२०७६।७।२६ 

वडा नं. १ मा २ ददने 
वाि लबकास तथा 
बािअलधकार सम्बष्न्ध 
कार्ाक्रमको अनगुमन 

वडा नं. १ को ४ जना 
पदालधकारी तथा २ जना  
कमाचारीिाई भकु्तानी 

 

१२००० 

४४७-
२०७६।११।०६   

लसिाईकिाई तािीमको 
अनगुमन  

लमर नेपाि, मोरङ १५००० 

३०२-
२०७६।८।२७ 

वडा नं, ६ को वडाका 
र्ोजनाहरुको अनगुमन 
वापत भकु्तानी  

 वडा सलमलतका ४ जना 
पदालधकारीहरु  

१६००० 

२०-
२०७७।३।२८ 

(प्रदेश सशता) 

र्वुा स्वरोजगार तािीम 
कार्ाक्रमको अनगुमन 
वापत भत्ता भकु्तानी 

उपाध्र्क्ष सहहत २ जना 
कमाचारी 

३००० 

२१-
२०७७।३।२८ 
(प्रदेश सशता) 

िागूपदाथा तथा दवु्र्ासनी 
सम्बन्धी जनचेतना 
तालिकको अनगुमन भत्ता 
भकु्तानी  

उपाध्र्क्ष सहहत २ जना 
कमाचारी 

३००० 

२३-
२०७७।३।२८ 
(प्रदेश सशता) 

जेष्ठ नागररक सम्मान 
कार्ाक्रम अनगुमन भत्ता 
भकु्तानी  

जनप्रलतलनधी र कमाचारी गरी 
जम्मा ७ जनािे बझेुको  

७००० 

२६-
२०७७।३।३१ 

बजेि भाषर् बापत 
भकु्तानी  

उपाध्र्क्ष श्री सािो साह  १२७५० 

जम्मा २९५५५० 
 

25.  दोहोरो दैलनक भ्रमर् भत्तााः पालिकािे जनप्रलतलनलधहरुको क्षमता हवकास सम्बन्धी तालिम इिामको 
श्रीअन्तमुा लमलत २०७६।८।३० देष्ख ०७६।९।१ सम्म २ ददन संचािन गरेको छ । तालिम 
कार्ाक्रम संचािन तथा व्र्वस्थापनका िालग हवराि सामदुाहर्क हवकास केन्द्रिाई रु.२०२२७०।- 
भकु्तानी भएको तथा सहभागी व्र्वस्थापन तफा  गो.भौ.नं ३३९-२०७६।९।१६ बाि सम्पूर्ा खाना, 
खाजा, होििबास तथा र्ातार्ात खचा वापत रु. २,६५,०००।- खचा भएको देष्खन्छ । तर 
कार्ाािर्िे सोही कार्ाक्रमको िागी देहार्का  ११ जना जनप्रलतलनधीहरुिाई भ्रमर् खचा वापत थप 
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रकम भकु्तानी गरी पालिकािाई थप व्र्र्भार परेको देष्खएकोिे र्स प्रकारको खचा लनर्न्रर् गदै 
भ्रमर् खचा वापतको  रकम असिु उपर गरी स्थानीर् संष्चतकोषमा दाष्खिा गनुा पने रु.   

क्र.सं. पद तथा नाम थर भकु्तानी रकम 

१ अध्र्क्ष श्री कैिाश प्रसाद मण्डि  ५२०० 

२ उपाध्र्क्ष श्री शािो साह ५२०० 

३ वडा अध्र्क्ष जर्नारथ लगरी  ३९०० 

४ वडा अध्र्क्ष ष्शवनारार्र् मण्डि ३९०० 

५ वडाध्र्क्ष श्री भगवानिाि बेश्रा  ३९०० 

६ श्री हवलनता  लसंह  ३९०० 

७ श्री अलनि कुमार ठाकुर  ३९०० 

८ श्री मसु्कान कामत ३९०० 

९ श्री गंगादेवी मिाह  ३९०० 

१० श्री हवन्ती देवी र्ादव  ३९०० 

११ श्री लििादेवी सरवरीर्ा ३९०० 

जम्मा  ४५५०० 
 

 

४५५०० 

26.  आलथाक सहार्ता – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् तहको रकमबाि आलथाक 
सहार्ता, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागत अनदुान हवतरर् गना पाउने व्र्वस्था रहेको देष्खंदैन । तर 
पालिकािे र्स वषा रु.१५,०२,०००/- आलथाक सहार्ता हवतरर् गरेका छन ्। आलथाक सहार्ता खचा 
िेख्न ेकार्ामा लनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

 कर दस्तरु एवं आन्तररक आर्  

27.  आन्तररक आम्दानी तफा ाः नेपािको संहवधानको धारा २३० बमोष्जम गाउँपालिकािे आलथाक ऐन, 

२०७६ तर्ार गरी िागू गरेको भएता पलन सोही अनरुुप लनधााररत दरमा शलु्क तथा कर रकम 
लनर्लमत रुपमा असिु गने गरेको पाइएन । 

• गाउँपालिका क्षेरमा रहेका हवलभन्न व्र्ापार व्र्वसार्, परामशादाता िगार्तका सबै लनकार्, बैकं 
हवत्तीर् संस्था , अन्र् सघं सस्था आददिाई अलनवार्ा दताा गराउने, नवीकरर् गने तथा लनधााररत 
वाहषाक कर दस्तरु समेत असिु गने कार्ा प्रभावकारी रुपमा भए गरेको पाइएन । 

• मनोरिन कर वापत कुनैपलन रकम असिु गरेको पाइएन । गाउँपालिका क्षेरमा रहेका लसनेमा घर 
तथा चिष्चर भवन तथा होििको दताा नहवकरर् तथा वाहषाक कर असिु गरेको पाइएन । 

• हवलभन्न सघं संस्थाका घर तथा कार्ाािर् बहािकर असिु गना पूवा अध्र्र्न गने तथा कार्ाान्वर्न 
प्रभावकारी रुपमा गने तफा  कार्ाािर्को हवशेष ध्र्ानाकषार् हनुपुने देष्खन्छ । जस्तै पसि तथा 
हवलभन्न कार्ाािर्हरुको पूर्ा हववरर् तर्ार गने दताा तथा नहवकरर् अद्यावलधक गने प्रलत वगा हफिमा 
स्थान अनसुार बहािदर लनधाारर् गरी असिु गनुापने । 

 

28.  व्र्वसार् कर - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पालिकािे आफ्नो कार्ाक्षेर 
लभर रहेका हवलभन्न व्र्वसार् गने व्र्ष्क्तबाि व्र्वसार् कर उठाउनूपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स वषा 
गाउँपालिकािे व्र्वसार् दताा तथा नवीकरर् शलु्क वापत रु. ५५२९१२।- कर संकिन गरेकोमा 
पालिकाको क्षेरलभर रहेका व्र्वसार्ीहरुको अलभिेख अध्र्ावलधक गरेको छैन । जसबाि पालिकािे 
संकिन गरेको व्र्वसार् कर र्थाथा मन्न सक्ने अवस्था छैन । तसथा पालिकािे आफ्नो क्षेर लभर 
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सञ्चािनमा रहेका सम्पूर्ा व्र्वसार्ीको अद्यावलधक अलभिेख राखी करको दार्रालभर ल्र्ाउन ुपदाछ । 

29.  राजश्व कारोबारको िेखााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म लनर्म ९२ (१) मा 
प्रत्रे्क कार्ाािर्िे राजश्वको िेखा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्वाि स्वीकृत ढाँचामा राख्नपुने उल्िेख 
छ । कार्ाािर्िे राजश्व आम्दानी तफा  म.िे.प.फा.नं. १०५, १०८ नराखेको तथा  दैलनक राजश्व 
असिुीको भौचर उठाएको देष्खएन । लनर्माविीको व्र्वस्था अनसुार म.िे.प.फा.नं. १०५, १०८ 
िगार्तका फारमहरु  राखी राजश्व असिुी िेखा व्र्वष्स्थत गनुापदाछ । साथै असिुी रकम असिु 
भएको भोिीपल्ि बैक दाष्खिा गनुापनेमा वडा कार्ाािर्िे मालसक÷रैमालसक रुपमा दाष्खिा गने गरेको 
देष्खर्ो । असिुी रकम लनर्मानसुार समर्मै दाष्खिा गनुापदाछ । आम्दानी जस्तो संवेदनशीि 
हवषर्मा गष्म्भर भई अलनवार्ा रूपमा राख्नपुने दैलनक आम्दानी एवं बैङ्क दाष्खिा खाताहरूको प्रर्ोग गरी 
आन्तररक आर्िाई व्र्वष्स्थत बनाउन ुपने देष्खन्छ । 

 

30.  रलसद लनर्न्रर् खातााः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् तहिे आन्तररक 
आम्दानी हनुे रकमहरूको नगदी रलसद कट्टा गरी त्र्सिाई दैलनक आम्दानी हकताबमा प्रहवष्टी गरी 
तोहकएको समर्मा बैङ्क दाष्खिा खातामा प्रहवष्ट गनुापदाछ । कार्ाािर्िे राजस्व असिुीमा प्रर्ोग हनुे 
रलसद के कलत छपाई भर्ो, गत हवगतका कलत रलसद बाँकी लथए र र्ो वषा खचा भई के कलत आगामी 
वषाको िालग ष्जम्मेवारी सारेको छ तथा वडाहरुमा के कलत रलसद पठाएको हो सो खलु्ने रलसद 
लनर्न्रर् खाता राख्न ेनगरेकोिे राजस्व असिुीमा प्रर्ोग हनुे रलसद उपर्ुाक्त ढङ्गबाि प्रर्ोग भएको छ 
भन्न सहकने आधार भएन । रलसदको प्रर्ोगिाई व्र्वष्स्थत बनाइनपुदाछ । 

 

31.  स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा गाउँपालिकाको हवत्तीर् अलधकार क्षेरको 
बारेमा व्र्वस्था छ । र्स सम्वन्धमा देष्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छना्ः  
• ऐनको दफा ५८ मा आफ्नो क्षेरलभर व्र्ापार व्र्वसार् वा सेवामा पूजँीगत िगानी र आलथाक 

कारोवारको आधारमा व्र्वसार् कर िगाउने व्र्वस्था भएकोमा िगत संकिन तथा अद्यावलधक 
नगरी कर संकिन मार गरेको देष्खन्छ । 

• ऐनको दफा ६१ मा जडीविुी कवाडी र जीवजन्त ु कर िगाउने व्र्वस्था भएकोमा सो को 
पहहचान गरेको छैन ।  

• गाउँपालिका आफैिे संकिन गरेको राजस्व वाहेक वडा कार्ाािर्बाि प्राप्त रकमको शीषाकगत 
हववरर् नराखेको कारर् कुन शीषाकमा कलत रकम प्राप्त भर्ो कुनै अलभिेख राखेको छैन ।  

• कार्ाािर्िे उठाउने सबै प्रकारका राजश्वहरुको िगत अध्र्ावलधक गरी उठाउन ुपनेमा उठाएको 
छैन । 

 

32.  स्थानीर् तहको हवभाज्र् कोष – प्रदेशहरुको आन्तररक आर् व्र्ावस्थापन गना बनेको कर तथा गैरकर 
राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा ढुङ्गा,  लगट्टी,  बािवुा,  दहत्तर बहत्तर शलु्क मनोरिन 
कर िागतका शलु्क तथा करको सङ्किनबाि उठेको शलु्क मध्रे् साठी प्रलतशतिे हनुे रकम 
स्थानीर्तहिे स्थानीर् सष्ञ्चत कोषमा राखी चालिस प्रलतशतिे हनुे रकम मालसक रुपमा प्रदेश सष्ञ्चत 
कोषमा जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । स्थानीर् तहिे बाडँफाँड गनुापने लबभाज्र्कोषको हहसाव राखेका 
छैन । जसबाि अलतररक्त लबज्ञापन, मनोरन्जन कर र्थााथ असिुीका अलभिेख नहदुा लबभाज्र्कोषको 
बारेमा एहकन हनु सहकएन । अलभिेख प्रर्ािी व्र्वष्स्थत गरी लबभाज्र्कोषको रकम बाँडफाँड 
गनुापदाछ । 

 

 पूजँीगततफा ाः  

33.  सवारी साधनाः सवारी तथा र्ातार्ात व्र्वस्था ऐन,२०४९ को दफा ९ मा सरकारी सवारी साधनहरुको 
पहहचानका िालग सवारी नम्बर सोहह ऐनको अनसुचुी २ को खण्ड (घ) बमोष्जम सेतो नम्बर प्िेिमा 
रातो अक्षर र अकंमा हनुपुने उल्िेख भए बमोष्जम कार्ाािर्िे आफ्ना सवारी साधनहरुमा सरकारी 
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नम्बर प्िेि राख्न ुपनेमा लनम्न सवारी साधनहरुमा सरकारी नम्बर प्िेि राखेको पाइएन । 

क्र.सं सवारी नम्बर सवारी साधनको नाम प्रर्ोग कताा 
1.  को २५ प ३४०० होन्डा साइन ददलिप कु साह 

2.  को २२ प २८७५ र्महा एस जेि आर लििाकान्त साह ु

3.  को २६ प २२६२ र्ामहा एस जेि आर मेमिाि राजवंशी 
4.  को २६ प ५८७६ र्ामहा एस जेि आर आर्ान साह 

5.  पास हनु बाकँी र्ामहा एस जेि आर सवुर्ा ष्घलमरे 
सरकारी सवारी साधनहरुिाई सोही वगाको नम्बर प्िेि नराखदा दरुुपर्ोग र व्र्ष्क्तगत प्रर्ोग हनुे 
सम्भावना बढी रहने तथा पहहचानको आधार समेत नहनुे भएकािे गाडीका पालिकाको नाम सहहत 
सरकारी नम्बर राख्न ेकार्ा गनुा पदाछ।  

34.  मोवाईि खररद गत वषा सम्म जम्मा २१ थान मोवाईि खररद गररएकोमा र्स सम्वन्धमा 
महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे वेरुज ु औल्र्ाएकोमा र्स आलथाक वषामा समेत ५ थान मोवाईि 
रु.१७९९९०/- मा खररद गरेको छ । र्सरी काननुमा र्स्तो सहुवधाको व्र्वस्था नभएकोमा 
व्र्ष्क्तगत प्रर्ोजनका िालग मोवाईि खररद गनुा लनर्मसंम्मत नदेष्खएको रु. 

 

 

 

 

 

१७९९९०/- 

35.  सफ्वेर्र खररद - नेपाि सरकारको सूचना प्रहवलध प्रर्ािी (व्र्बस्थापन तथा सञ्चािन) लनदेष्शका, 
२०७१ को बुदँा नं. ४.१ मा कुन ै सरकारी लनकार्िे आफ्नो कार्ा हवद्यतुीर् माध्र्मबाि सञ्चािन 
गनाका िालग प्रर्ोग गने सूचना प्रहवलध प्रर्ािीको लनमाार् गदाा त्र्स्तो प्रर्ािी सम्बन्धी कागजात तर्ार 
गरी मानक अनरुुप भए नभएको लनधाारर् गना सूचना प्रहवलध हवभागबाि स्वीकृत गराउन पने व्र्बस्था 
रहेको छ । स्थानीर् तहिे गभेन्स अिोमेसन सोिशुन (तिब सफ्िवेर्र) सम्बन्धी सफ्िवेर्र खररद 
गरी देहार् बमोष्जम रु. ३००१४६।०० खचा गरेकोमा खररद भएका सफ्िवेर्रको सूचना तथा प्रहवलध 
हवभागबाि स्वीकृत लिएको देष्खएन । र्स्ता सफ्वेर्र स्वीकृलत लिई प्रर्ोग गनुापदाछ । 

 

36.  सम्पष्त्त हस्तान्तरर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा  ९७, ९८ र १०४ अनसुार 
हवषर्गत कार्ाािर्को चि अचि सम्पष्त्त, दाहर्त्व तथा अलभिेख त्र्सरी कार्म भएका गाउँपालिकामा 
स्वताः हस्तान्तरर् हनुे व्र्वस्था छ। र्सरी हस्तान्तरर् हनुे सम्पूर्ा सम्पष्त्तको अलभिेख तथा ष्जन्सी 
िगत खाता २०७५ असार मसान्त लभर स्थानीर् तहिे तर्ार गरी प्रलतवेदन तर्ार गनुापने व्र्वस्था 
गरेकोमा गाउँपालिकािे वडागत समेत सम्पष्त्तको अलभिेख तथा ष्जन्सी िगत तर्ार नगरेको, कम्प्र्िुर, 
ल्र्ापिप, हप्रन्िर, मोबाईि फोन सेि र अन्र् फलनाचर जस्ता मूल्र्वान समानहरु ष्जम्मेवारी साने गरेको 
पाईएन । र्सरी ष्जन्सी मािसामानको आम्दानी नजनाउँदा ष्जन्सी मािसामानहरु हराउन, हहनालमना 
हनु सक्ने हुँदा खररद गररएका मािसामानहरुको प्रकृलत अनसुार सम्बष्न्धत ष्जन्सी खातामा आम्दानी 
जनाई ष्जन्सी खाता अद्यावलधक गनुापदाछ । 

 

37.  कष्न्िन्जेन्सी खचााः सावाजलनक खचाको मापदण्ड र लमतव्र्हर्ता सम्बन्धी लनदेष्शका, २०७५ को 
संसोधन अनसुार  कुनै कामका िालग कष्न्िन्जेन्सी रकम आवश्र्कता नपने भएमा रकम छुट्याउन ु
हुँदैन सावाजलनक खररदमा कष्न्िन्जेन्सी रकम लनधाारर् गनुापदाा आवश्र्कता र लमतव्र्हर्ताको 
लसर्द्ान्तिाई ध्र्ानमा राखी आवश्र्कताअनसुार  ५ प्रलतशतसम्म कष्न्िन्जेन्सी रकम छुट्याउन सहकन े
छ । र्सरी छुट्याएको कष्न्िन्जेन्सी रकम को कार्ाक्रम बनाई अलधकारप्राप्त अलधकारीबाि स्वीकृत 
गराएर मार खचा गनुापनेछ  सो रकममध्रे् ५० प्रलतशतभन्दा बढी रकम  चािू प्रकृलतको शीषाकमा 
खचा गना पाइने छैन साथै सो खचाको हववरर् आलथाक मालमिा तथा र्ोजना मन्रािर्मा समेत पेश 
गनुापनेछ  । तर कार्ाािर्िे कष्न्िन्जेन्सी खचाको अलभिेख स्पष्ट राखेको छैन । के कलत चािू 
प्रकृलतमा खचा भएको हो अलभिेख अद्यावलधक हनु ुपछा ।  
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38.  उपभोक्ता सलमलत छनौि – सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७ मा एक करोड 
सम्मको िागत अनमुान भएको लनमाार् कार्ा वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही 
समदुार्बाि गराउन सक्ने र र्सका िालग सम्बष्न्धत काम र सेवाको प्रकृलत, पररमार्, िाग्ने रकम, 

उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुार्को व्र्होने वा व्र्होनुा पने रकम र अन्र् आवश्र्क कुराहरु 
खिुाई सावाजलनक लनकार्िे सावाजलनक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गना वा त्र्स्तो सलमलत वा 
समदुार् आफैं िे प्रस्ताव वा लनवेदन पेश गना सक्न े व्र्वस्था रहेको छ । तर कार्ाािर्िे र्स वषा 
उपभोक्ता सलमलतबाि कार्ा गराउँदा संझौता बाहेक संझौता पूवाका उक्त प्रकृर्ा पािना गरेको कुनै 
कागजात तथा आधार पेश हनु आएन । र्सबाि हवकास लनमाार् कार्ामा उपभोक्ता सलमलत छनौिको 
आधार पारदशी र प्रलतस्पधाात्मक तवरिे भएको देष्खएन । र्सबाि लनमाार् कार्ाको समर्, िागत र 
गरु्स्तरमा असर पने हुँदा उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समूह छनौि गदाा उक्त लनर्माविीको 
व्र्वस्था पािना गरी पारदशी र प्रलतस्पधाात्मक तवरिे गररन ुपदाछ । 

 

39.  नापी हकतावाः लनमाार् कार्ाको हवस्ततृ अलभिेखाकंनका िालग स्वीकृत ढाँचाको नापी हकताब 
म.िे.प.फा.न. ५१२ मा उल्िेख गनुापने गरी महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत गराई महािेखा लनर्न्रक 
कार्ाािर्िे िाग ुगरेको छ । उक्त नापी हकताबमा ठेक्का नं., आलथाक वषा, कार्ाािर्को नाम, लनमाार् 
व्र्वसार्ीको नाम, कामको नाम र स्थान, चेनेज, काम शरुु भएको लमलत, सम्पन्न हनुपुने लमलत र सम्पन्न 
भएको लमलतका साथै अष्घल्िो लबिसम्म भएको कामको पररमार् र भकु्तानी रकम, हािको लबिबाि 
भएको कामको पररमार् र भकु्तानी हनु ेरकम समेत हािसम्म भएको कामको पररमार् र रकम समेत 
स्पष्ट रुपमा उल्िेख गरी नापजाँच गने, लसफाररस गना र स्वीकृत गने कमाचारीको पद, नाम, हस्ताक्षर र 
लमलत समेत उल्िेख हनुपुने व्र्बस्था छ । कार्ाािर्िे उक्त प्रर्ोजनिाई नापी हकताव प्रर्ोग गदाा िजु 
लसििाई न ै नापी हकताव मानी कार्ा गना गरेको देष्खन्छ। र्सरी तर्ार गरेको नापी हकताब काम 
तामेि भएको बीस वषा पलछमार धलु्र्ाउन लमल्ने भलन सरकारी कागजात धलु्र्ाउने लनर्माविी, २०२७ 
को अनसूुची ५ को बुँदा नं ३ मा उल्िेख छ । िेखापरीक्षर् क्रममा परीक्षर् गदाा कष्न्िन्जेन्सी खचा 
नापी हकतावमा चढाएको पाइएन । नापी हकताव तोहकएको ढाँचामा सबै व्र्होरा नखिुाई िजुलसिमा 
राखदा आवश्र्कता अनसुार २० वषासम्म आवश्र्क सूचना लिन सहकने अवस्था छैन । िजुलसििाई 
नै नापी हकताव मान्ने व्र्वस्थािाई लनर्मिे छुि ददएको पलन देष्खदैन । तसथा नापी हकतावमा 
खिुाउनपुने सबै व्र्होरा खिुाई कोषका प्रमखुबाि प्रमाष्र्त गरी नापी लनर्न्रर् खाता  
म.िे.प.फा.न.५१२ मा अलभिेख चढाई नापी हकताव प्रर्ोगमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

40.  गरु्स्तर पररक्षर्ाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ११५(१) अनसुार सावाजलनक 
लनकार्िे आपलुता गरेका मािसामान सम्झौतामा उल्िेष्खत प्राहवलधक स्पेष्शहफकेसन र गरु्स्तर वमोष्जम 
भए नभएको लनरीक्षर् वा परीक्षर् गनुा गराउन ुपने व्र्वस्था छ । र्ोजनामा प्रर्ोग भएको सामानको 
गरु्स्तर परीक्षर् गरेको पाइएन । गरु्स्तर परीक्षर्को व्र्वस्था कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

41.  रिुी सच्र्ाउने कार्ााः ठेक्का सम्झौता अनसुारको काम सम्पन्न भएपलछ आर्ोजनािाई लनलमात संरचना 
हस्तान्तरर् गने र हस्तान्तरर् गरेको लमलतिे १ वषासम्म रिुी सच्चाउने अवलध राखी त्र्स अवलधमा 
लबग्रकेा काम लनमाार् व्र्बसार्ी माफा त नै सच्चाई कार्ा सम्पन्न गने व्र्वस्था गररए पलन कार्ाािर्िे 
संचािनमा रहेका र्ोजनाहरुको हववरर् अद्यावलधक राखी लबग्रेका कामको िालग लनमाार् व्र्वसार्ीिाई 
पूर्ा रुपमा ष्जम्मेवार बनाई रिुी सच्चाउन िगाउन ु पदाछ । रिुी सच्चाउन ु पने कार्ाको ठेक्कागत 
अलभिेख राखी रिुी सच्चाएपलछ मार कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन तर्ार गनुापदाछ ।  

 

42.  क्वारी साईड लनधाारर्ाः कार्ाािर्िे लनमाार् सामाग्री आपूलता गदाा लमतव्र्र्ी र सामाग्रीको गरु्स्तरमा 
मध्र्नजर गदै क्वारी साईडको आधारमा ढुवानी िागत लनधाारर् गनुा पदाछ। तर कार्ाािर्िे हवलभन्न 
लनमाार् कार्ाको िागत अनमुान तर्ार गदाा प्रर्ोग हनुे एउिै लनमाार् सामाग्रीको प्राप्त हनुे स्थान लनधाारर् 
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गदाा हवलभन्न स्थान लनधाारर् गरेको छ।जस्तै वािवुा तथा ग्रावेिको तीन स्थान गलछर्ा ष्चसाङ तथा 
केरावारी, लसमेन्िको बजार दईु स्थान किहरी र हवरािनगर, विुलमनको हवरािनगर अम्िेखगि तथा 
हवताामोड र ढंुगाको िालग जाँतेिाई आधार लिएर िागत अनमुान तर्ार गररएको छ । त्र्स्तै एकै 
स्थानका िालग पलन फरक फरक दरुी लनधाारर् गररएको छ। जस्तै जाँते देष्ख जहदा गाउपालिका 
वडानं २ को दरुी ५७ हकिोलमिर र गाउँपालिका वडा नं १ को दरुी ८१ हकिोलमिरका आधारमा 
िागत अनमुान तर्ार गररएको छ। र्सरी वास्तहवक दरुीका आधारमा िागत अनमुान तर्ार गनुापनेमा 
जथाभावी रुपमा क्वारी साईड तथा सो हवचको दरुी लनधाारर् गरी सो आधारमा िागत अनमुान तर्ार 
गनुाको आधार पहुष्ट हनु सकेन। 

43.  PS आइिमको भकु्तानीाः कार्ाािर्िे  हवलभन्न लनमाार् व्र्वसार्ीहरुिाई  लनमाार् कार्ाको रकम भकु्तानी 
गदाा  PS आइिममा उल्िेष्खत कार्ा इष्न्जलनर्रको लनदेशनमा कार्ा गरी सो कार्ासँग सम्बष्न्धत  लबि 
भपााइ समेत प्राप्त गरी हवि वमोष्जमको रकम मार भकु्तानी ददनपुनेमा लबि भपााइ बेगर भकु्तानी 
ददएको  असिु हनुसपने रकम रु... 

भोचर कार्ाक्रम लनमाार् 
व्र्वसार्ी 

कार्ा रकम 

८-
२०७६.५.३१ 

हवदरु र्ादवको घरदेष्ख उत्तर वधेुश्वरी 
हवद्यािर् जान े सडक नािा तथा 
कािोपरे लनमाार् कार्ा 

दहाि 
कन्रक्सन 

आईिम नं 
३ ल्र्ाव 
पररक्षर् 

३००००/- 

१०-
२०७६.६.१ 

िोहोन्दा खोिा दष्क्षर् मझारे िोि हदैु 
पष्स्चम कािोपरे 

 हवमा  १५०००/- 

   ल्र्ाव जांच १५०००/- 
जम्मा ६००००/-  

 

 

 

 

६०००० 

 

 

44.  मूल्र् अलभवहृर्द् कर भकु्तानीाः मूल्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी, २०५४ (संसोधन २०७६) अनसुार, ६.५ 
प्रलतशत मूल्र् अलभवृहर्द् कर भकु्तानी गने कार्ाािर्िे सम्वष्न्धत करदाताको खातामा दाष्खिा गनुापने 
व्र्वस्था रहेको छ। तर कार्ाािर्िे देहार् अनसुारको फमाहरुिाई रु. ६,७४,७०५/- मूल्र् अलभवृहर्द् 
कर कट्टा नगरी  भकु्तानी गरेकोिे सो को मूल्र् अलभवृहर्द् कर समार्ोजन पेश हनुपुने रु...... 

भौचर लनमाार् व्र्वसार्ी म.ुअ कर 
६.५ प्रलतशतिे 
हनु े

८-२०७६.५.३१ दहाि कन्रक्सन 
१६२३६२.२

८ 
८११८१.१४ 

९-२०७६.६.१ अहजुा लनमाार् सेवा १८३९७३.१ ९१९८६.५५ 

१२-२०७६.६.८ पालथभारा कङृ्कि ईन्डष्स्रज प्रा.लि ५६७०३ २८३५२ 

३३.२०७६.८.२७ काव्र् लनमाार् सेवा ६४६९५ ३२३४७ 

३३-२०७६.८.२९ लनमाि लनमाार् सेवा ६२५७३ ३१२८६ 

४४-२०७६.९.१६ पालथभारा कङृ्कि ईन्डष्स्रज प्रा.लि ६३८४९ ३१९२४ 

६१-
२०७६.१०.२७ 

आर के ईन्फोिेक ६०७७३ ३०३८६ 

६४-२०७६.११.६ जष्स्मन लनमाार् सेवा ५००९७ २५०४९ 

८२-
२०७६.१२.१० 

हमका लनमाार् सेवा ६३८८९ ३१९४४ 

८५-२०७७.१.२९ जर् श्री कङृ्कि उद्योग प्रा.लि १२९७७५ ६४८८८ 

८७-२०७७.१.३१ गरीमा लनमाार् सेवा ६२९१५ ३१४५८ 

 
 
 
 

७१२८८१.९ 
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९४-२०७७.२.१ स्मािा ईन्फोिेक एण्ड ईिेक्रोलनक्स ३४९६९ १७४८५ 

१२१-२०७७.३.२ जे.के लनमाार् सेवा १३००० ६५०० 

१२७.२०७७.३.१
० 

गोमा कन्िक्सन ६२४१५ ३१२०७ 

१२७.२०७७.३.१
० 

सापकोिा सप्िार्सा एण्ड लनमाार् 
सेवा प्रालि 

६२६०७ ३१३०४ 

१३७.२०७७.३.१
६ 

केसरी चन्द भवरिाि 
१००६६३.७

१ 
५०३३१.८५ 

१५५-
२०७७.३.२७ 

पराजिुी लनमाार् सेवा ४९७०६ २४८५३ 

१५७-
२०७७.३.२९ 

किर्ानी कन्रक्सन ३९३५७ १९६७९ 

१५८-
२०७७.३.३० 

सहनी लनमाार् सेवा ६२७२० ३१३६० 

१६१-
२०७७.३.३० 

मकुुन्द समुन कन्िक्सन ६३०३१ ३१५१५ 

२८-२०७७.३.३१ जेलब इष्न्जलनर्सा १३८०५३ ६९०२६.५ 
   जम्मा १५८८१२६ ७१२८८१.९  

45.  भरपाई माफा त भकु्तानीाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म १९ मा बीस हजार रुपैँर्ा 
भन्दा वढीको सामान खररद गदाा मूल्र् अलभवृहर्द् कर प्रर्ोजनको िालग दताा भएका फमाबाि खररद 
गनुापने व्र्वस्था छ । पालिकािे उपभोक्ता सलमलतबाि गराएको हवलभन्न र्ोजनामा लनमार्ा सामग्री, 
दवुानी सेवा र मेलसनको प्रर्ोग गदाा म.ुअ.कर दताा नभएकाबाि भरपाई माफा त बस्त ुतथा सेवा खररद 
गरी सोहह अनसुार उपभोक्ता सलमलतिाई खचा िेखेको देष्खर्ो। साथै वीस हजार भन्दा घिीका धेरैविा 
पान हवि वनाई कारोवार गरेको देष्खएको हुँदा काननुमा भएको व्र्वस्था वमोष्जम भ्र्ाि र्ोग्र् 
कारोवारको भ्र्ािमा दताा भएकासँग नै कारोवार गनुापदाछ। केही उदाहरर्ाः 
र्ोजाना फमा दर*िीप वा हववरर् भकु्तानी 
राम जानकी मष्न्दर 
वनखोहकर्ा देष्ख तरी 
सम्म जान े सडक 
र्ोजना 

हवकास ढुवानी १९८७५*३ ५९६२५ 

वहरुानी ढुवानी १९८७५*१० १९८७५० 
रालधका ढुवानी १९८७५*८ १५९००० 
न्रू् दगुाा सप्िार्सा १९८७५*२५ ४९६८७५ 

नहर देष्ख मषु्न्स घर 
हदैु केशवको घरसम्म 
सडक लन उ स 

अमरलसंह लनमाार् लमलत २०७६.११.१६ देष्ख 
११.३० सम्मका ३० विा 
हविवाि 

३७०४०० 

बोच सरवररर्ाको घर 
देष्ख पष्श्चम हव म न 
पा को लसमाना सम्म 
जाने सडक ममात 

सोहहि सप्िार्सा लमलत २०७६.१०.१६ देष्ख 
१२.५ सम्मका ३० विा 
हविवाि 

२०४००० 

 

 

46. च 
कामको चेनेजाः राधाकृर् मष्न्दर चोकदेष्ख जर्राम चोकसम्म कािोपरे लनमाार्को कार्ा गदाा ठेक्का 
नम्बर २ रु. २५११०७६/-मा २०७६/२/३२ मा  र ठेक्का नम्बर ३ बाि रु. १५८४४५/६० 
मा २०७६ असार २५ मा  कार्ा सम्पन्न गने गरी श्री पशपुलत रत्न लनमाार् सेवासँग संझौता गरेकोमा 
लमलत २०७६ असोज मसान्त सम्म म्र्ाद थप भई २०७६ असोज १६ मा कार्ा सम्पन्न भएको 
देष्खन्छ । गोश्वारा भौचर १७-२०७६.६.१६ बाि ठेक्का नं ३ िाई रकम रु.८६५६५६/- भकु्तानी 
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भएको छ । तर दईु विै ठेक्काको नापी हकतावमा च्र्ानेज नखिेुकोिे कुन ठेक्काको कार्ा के कलतहो 
र्हकन हनु सकेन । तसथा दवैु ठेक्काको च्र्ानेज सहहतको नापी हकताव तथा अन्र् कागजात पनु  
अद्यावलधक गरी एकै कामको दोहोरो भकु्तानी नभएको सलुनष्श्चत हनुपुने अन्र्था असिु हनुपुने रु.   

 
 

८६५६५६ 

47.  कामको अवस्थााः नमर ईष्न्जलनर्ररङ एण्ड कनेष्क्िभिाई २१ विा साईडमा भएको परुानो हवजिुीको 
पोि गाड्ने कार्ा गराई रु.१३३९६१/- भकु्तानी गरेकोमा परुानो पोिको मौज्दात नखिेुको अवस्थामा 
के के कार्ा भएको स्पस्ि नखुिेको र समदुार्वाि सो कामको िालग माग भई नआएकोिे कामसँग 
सम्वन्धी  लनर्ार् तथा कामको पसु्ट्याई हनुे प्रमार् पेश हनुपुने रु..... 

 
 
 
 

१३३९६१ 

48.  अमानलत कार्ा- सावाजलनक खररद ऐनको दफा ४५  अनसुार सामान्र् प्रकृलतको ममातसम्भार सानालतना 
लनर्लमत कार्ा वा सरसफाई जस्ता कार्ा अमानत बाि काम गना सहकने व्र्वस्था गरेको छ । त्र्स्तै 
सावाजलनक खररद लनर्माविीको लनर्म ९८ अनसुार लनकार्िे अमानती कार्ा गना एक तह मालथको 
अलधकारीको पूवास्वीकृलत लिनपुने व्र्वस्था गरेको छ । पालिकािे र्सवषा स्वीकृती समेत नलिई बािो 
ममात िगार्तका लनम्न अनसुारका लनमाार्कार्ा समेत अमानत माफा त गरेकोिे लनर्मसंगत नदेष्खएको 
रु........... 
भौचर कामको हववरर् खचा 
 १३ 
२०७६।६।१४ 

वडा नं ५ देष्ख पूवा जान ेबािो ममात र वडा नं ७ को लसलसार्ा 
को हनमुान मष्न्दर देष्ख पिुसम्म जाने बािो  

 ९९६३६ 

 १४ 
२०७६।६।१४ 

 वडा नम्बर-७ को लसलसार्ा पिुदेष्ख ति ७ नम्बर वडा सलमलत 
जानेबािो  

 ९९७८६ 

 १५ 
२०७६।६।१४ 

मािोको लसंचाई वांध बनाउने काम   ६०००० 

 १९ 
२०७६।६।१६ 

दगुाा मष्न्दरमा मलुता लनमाार्को कार्ा ९८१२६ 

 २४ 
२०७६।७।२५ 

सहवीर लमर्ाको घरदेष्ख पूवा मूि सडक सम्म ग्राभेि, असफि 
लमर्ाको घरदेष्ख मदसाा सम्म, जालिम मगर घर पष्स्चम ग्रवेि  

 ३२३९२१ 

 २७ 
२०७६।८।१५ 

िोहोन्द्रा खोिामा वािो संरक्षर् कार्ा ८८४८४  

५५ २०७६।१०।२ केवरत िोिदेष्ख संकर महतोको घर सम्म ग्रावेि वािो लनमाार्  १००००० 

५५ २०७६।१०।२ मिु सडक देष्ख सतन महवा घर सम्म ग्रावेि  १००००० 

५५ २०७६।१०।२ गाउँ परीरमा पाहका ङ तथा शौचािर् लनमाार्  १००००० 

७१ 
२०७६।११।२९ 

रोशनको घरदेष्ख उत्तर भरोशको घर सम्म ९७००० 

७६ २०७६।१२।९ ऋहषदेवको घरदेष्ख जोगेन्द्रको घरसम्म सडक ग्रावेि र्ोजना  ७९२५४ 

८२ 
२०७६।१२।१० 

लसमा प्रहरी चौकीको कम्पाउन्ड वाि लनमाार् कार्ा ९६३६८ 

९५ २०७७।२।१ भालतगछ सडक ममात र्ोजना ९४१७५ 

१२९ 
२०७७।३।१४ 

उमेश प्रसाद मंडि नारार्र् धामीको घरदेष्ख पवुा चन्दे्रश्वरको घर 
सम्म ममात तथा ग्रभि 

४८४३६ 

१४९ 
२०७७।३।२४ 

अन्नत चोकमा रहेको िहरा साने काम १००००० 

१७७-
२०७७।३।३१ 

कािोपरे देष्ख दष्क्षर् स्कुि सम्म सडक ममात ८८२८९.९
३ 

२९-२०७७।३।३१ दगुाा मष्न्दर हवद्यलुतकरर् ९९९५७ 
३३९-२०७६।१०।२२ मझारे प्रहरी चौकीको भवन लनमाार् (गा.पा.चािू) ९६३५५ 
४१७-२०७६।१०।२४ नहर छेउ ददनाभद्री मष्न्दर लनमाार् (गा.पा चािू) ९६१५२ 
 जम्मा १८७७४५६  
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49.  सोझै खररद –  सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खररद कार्ा गदाा प्रलतस्पधाा सीलमत 
हनुेगरी िुक्रा िुक्रा पारी खररद गना नहनुे व्र्वस्था छ भने लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३ मा खररद 
कारवाहीको तर्ारी, प्र्ाकेष्जङ्ग सम्वन्धी व्र्वस्था छ । सावाजलनक खररद कार्ा गदाा एउिै प्र्ाकेजमा 
समावेश गना सहकने प्रकृलतको कामिाई प्र्ाकेष्जङ्ग गरी वढी भन्दा वढी प्रलतस्पधाा हनुेगरी वोिपरको 
माध्र्मबाि खररद गनुापदाछ । त्र्स कार्ाािर्िे उस्तै प्रकृलतको कार्ािाई समेत प्र्ाकेष्जङ्ग नगरी 
िुक्रा िुक्रा गरी वषैभरी एक पिकमा रु. ५ िाख भन्दा घहिको हनुेगरी पिक पिक सोझै खररद (३ 
विा खलु्िा दरभाउपर लिई) गरेको देष्खएको छ । खररद ऐन तथा लनर्माविीमा भएको व्र्वस्थाको 
परु्ा पािना गनुापदाछ । लनम्न अनसुारको कार्ामा न्रू्न प्रलतस्पधाा भएको लनर्मसंम्मत नदेष्खएको रु. 
 

भौचर लनमाार् व्र्वसार्ी लनमाार् कार्ा 
भकु्तानी 
रकम 

१२-२०७६.६.८ 
पालथभारा कङृ्कि ईन्डष्स्रज 
प्रा.लि 

ह्यमुपाईप खररद ४३६१८० 

३३-
२०७६.८.२९ 

लनमाि लनमाार् सेवा 
गा.पा. को पाहका ङ तथा 
शौचािर् 

४८१३२९ 

४४-
२०७६.९.१६ 

पालथभारा कङृ्कि ईन्डष्स्रज 
प्रा.लि 

ह्यमुपाईप खररद 
४९११४३

.२ 

६१-
२०७६.१०.२७ 

आर के ईन्फोिेक अष्प्िकि फाईवर ४६७४८१ 

८२-
२०७६.१२.१० 

हमका लनमाार् सेवा सभाहिमा शौचािर् ४९१४५३ 

८५-
२०७७.१.२९ 

जर् श्री कङृ्कि उद्योग प्रा.लि ह्यमुपाईप खररद ९९८२७० 

९४-२०७७.२.१ 
स्मािा ईन्फोिेक एण्ड 
ईिेक्रोलनक्स 

अष्प्िकि फाईवर २६८९९६ 

प्रदेश शशता   ० 
१५-
२०७७.३.३० 

ददप ज्र्ोलत रेड लिंक 
वडा नं ४ मा सोिर प्र्ानि 
जडान 

४७५००० 

१६-
२०७७.३.२८ 

हवर् ुसप्िार्सा 
वडा नं ६ मा सोिर प्र्ानि 
जडान 

४००००० 

१७.२०७७.३.३
० 

ददप ज्र्ोलत सौर्ा उजाा प्रा.लि. 
वडा नं ३ मा सोिर प्र्ानि 
जडान 

४७५००० 

     जम्मा ४९८४८५२ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४९८४८५२ 

 
 

50.  सवारी साधन खररद शीषाकबाि सरेुश कुमार ढुगेििाई रु.३९५५० भकु्तानी ददएकोमा हवि भरपाई 
संिग्न रहेको नदेष्खएको रु........  

 

३९५५० 

51.  आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३६(३) मा खचा गदाा खचाको लबि भरपाई सहहत 
िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे कमाचारी सरेुश कुमार ढंुगेििे अमानतवाि लनम्न अनसुारका 
लनमाार् कार्ाको भकु्तानी गदाा प्राहवलधक हवि भन्दा वढी भकु्तानी गरेको देष्खएकोिे वढी भकु्तानी गरेको 
रकम असिु गरी स्थानीर् संष्चत कोष दाष्खिा हनुपुने रु. 

गोश्वारा भौचर र्ोजनाको नाम वा ठेक्का नं भकु्तानी हनुपुने भकु्तानी 
भएको 

वढी भकु्तानी 

५५-२०७६.१०.२ केवरत िोि देष्ख संकर ९६९९५.१३ १००००० ३००४.८७ 

 
 
 
 

६००४.८७ 
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महतोको घर सम्म ग्रावि  

५६-२०७६.१०.२ मिु सडक देष्ख सतन महका 
घर सम्म ग्रावेि 

९७००० १००००० ३००० 

  जम्मा ६००४.८७  
52.  सहकारीिाई अनदुानाः क्र्ाििग हवलधबाि मकै थे्रसर ७ थान, पानी तान्ने हवद्यतुीर् पम्प ४२ थान र 

लडजि पम्प १४ विा खररद गरी कृषकिाई ५० प्रलतशत अनदुानमा हवतरर् गना तीन विा फमासँग 
दररेि लिई िागत अनमुान तर्ार गरी एकमार प्रस्तावक तिुसी वहमुखुी सहकारी संस्थाबाि ७ हपस 
मकै थे्रसर र एलग्रकल्चर मोिर २ एच पी ४२ थान खररद तथा हवतरर् गरी रु. ८,००,०००/- 
भकु्तानी  गरेको छ । कार्ाािर्िे उपिव्ध गराएको सामाग्रीको उष्चत प्रर्ोग भए नभएको अनगुमन 
गरी सलुनष्श्चत गररनपुदाछ।  

 

53.  भौचर १७२-२०७७.३.३१ उन्नत जातको आपँ र कागलतका हवरुवा हवतरर् कार्ाक्रमबाि न्रू् पुप 
वाहिका नसारीसँग हवलभन्न फिफुिका हवरुवा खररद गरी हवतरर् गरेकोमा हवतरर् गरेको भरपाई पेश 
नभएको रु....... 

 
 

४८१८७५/- 

54.  हेभी इष्क्वपमेण्िको प्रर्ोग — सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७ को लनर्म 
उपलनर्म (९) मा उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुार्बाि सञ्चालित हनुे लनमाार् कार्ामा डोजर, 

एक्साभेिर, िोडर, रोिर, ग्रडेर जस्ता हेभी मेष्शनरी प्रर्ोग गना नलमल्ने व्र्वस्था छ । सो लनर्माविीको 
प्रलतबन्धात्मक वाक्र्ांशमा िागत अनमुान तर्ार गदााको समर्मा हेभी मेष्शन प्रर्ोग गनुापने जहिि 
प्रकृलतको कार्ा भनी उल्िेख भएको रहेछ भने सम्बष्न्धत प्राहवलधकको लसफाररसमा सावाजलनक 
लनकार्बाि सहमलत लिई त्र्स्ता मेष्शन प्रर्ोग गना सहकने उल्िेख छ । पालिका अन्तगात सञ्चालित 
अलधकांश सडक लनमाार् तथा स्तरोन्नलतसँग सम्बष्न्धत र्ोजनाका उपभोक्ता सलमलतहरुिे डोजर,  

एक्साभेिर िगार्तका हेभी मेष्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइए तापलन लनर्माविीको व्र्वस्था बमोष्जम 
सम्बष्न्धत प्राहवलधकको लसफाररस गराई गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्बाि सहमलत लिएको पाइएन। 
उदाहरर्को रुपमा: 

बािो भकु्तानी रकम 

रामजानकी मष्न्दर वन खोहका र्ा देष्ख तरी चोक सम्म जाने सडक र्ोजना उ.स. १९२९७९८  

 

55.  सावाजलनक खररद लनर्माविी २०६४ को लनर्म ९७(६) अनसुार उपभोक्ता सलमलत  माफा त कार्ा गदाा 
उपभोक्ता सलमलत वा समदुार्िे हरेक हकस्ताको कामको प्राहवलधक मूल्र्ाङ्कन लबि भरपाई र खचा 
प्रमाष्र्त गने अन्र् कागजात त्र्स्तो सलमलत वा समदुार्को बैठकबाि अनमुोदन गराई सम्बष्न्धत 
सावाजलनक लनकार्मा पेश गनुापने व्र्वस्था गरेको छ तर र्स कार्ाािर्मा उपभोक्ता सलमलतमाफा त 
गररएका कामको लबि भरपाई पेश गरेतापलन कागजात परीक्षर् गदाा प्राहवलधक लबिमा भएको पररमार् 
र उपभोक्ता सलमलतिे खररद गरेको लनमाार् सामग्रीको पररमार्  फरक रहेको पाइएकोिे लनधााररत  नम्सा 
अनसुार न ैलनमाार्कार्ा भएको छ भन्न ेआश्वस्त हनुे अवस्था छैन । आवश्र्क पररमार् भन्दा अलधक 
खररद तथा न्रू्न खररदको अवस्थामा उपभोक्ता सलमलत माफा त गररएको कामको गरु्स्तरीर् छ भन्न े
अवस्था देष्खँदैन । 

 

56.  डीपीआर खचा –  बजेि व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 
िगार्तको अध्र्र्त गरी प्रलतवेदन तर्ार गनुा पदाछ । र्स स्थानीर् तहिे र्ो बषा स्वीकृत बाहषाक 
कार्ाक्रम अनसुार देहार् बमोष्जमको कार्ा परामशादाताबाि गराई प्रलतवेदन प्राप्त गरको छ । 

कार्ा हववरर् परामशादाता स्वीकृत 
रकम 

खचा रकम प्रस्ताहवत 
िागत 

लससार्ा पिु लड हप आर लसवेन इष्न्जलनर्ररङ 
कन्सल्िेन्सी 

३७२८४७ ३३५६१५ १६४८७०२७.
१५ 
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जनता मा हव खेि मैदान 
लड हप आर 

एस हप ईष्न्जलनर्रीङ ५००००० ४९७२०० ३०९०८७१७ 

संथाि संग्रहािर् जेलब इष्न्जलनर्सा १२००००
० 

११९९९९
९ 

४२७७७५२५ 

 

57.  नापी हकतावाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को दफा १२३(१) मा सावाजलनक लनकार्िे 
खररद सम्झौताको आधार नापी हकताब, रलनङ लबि संिग्न गरी भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । साथै 
दफा १२५ अनसुार प्राहवलधक कार्ासम्पादन मलु्र्ाकंनका आधारमा भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । 
र्स्तो भकु्तानी ददँदा र्दद सामान भए कुन कुन र्ोजनामा जडान गररएको हो सो खिुाई जडान प्रमाष्र्त 
गरी कार्ासम्पन्न तथा  वडाको लसफाररसको आधारमा भकु्तानी ददनपुनेमा देहार्को भकु्तानीहरुमा 
गाउँपालिकािे सो प्रमार्हरु पेश नगरी भकु्तानी ददएको हुँदा प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

भौ.नं. र लमलत हववरर् भकु्तानी रकम 

१२-२०७६.६.८ ह्यमुपाईप खररद ४३६१८० 

८५-२०७७.१.२९ ह्यमुपाईप खररद ९९८२७० 

४४-२०७६.९.१६ ह्यमुपाईप खररद ४९११४३ 

 जम्मा १९२५५९३ 
 

 
 
 
 
 
 
 

१९२५५९३ 

58.  आलथाक कार्ाहवलध तथा हवष्त्तर् उत्तरदाहर्त्व ऐन, २०७६ को दफा २८ अनसुार ष्जन्सी प्राप्त भएपलछ ७ 
ददन लभर सोको अलभिेख राख्नपुने व्र्वस्था गरेको छ । तर र्स कार्ाािर्िे लनम्न अनसुारको खररद 
गरेको सामान दाष्खिा गरेको नदेष्खएको रु.  

भौ.नं. र लमलत हववरर् भकु्तानी रकम 

१५९-२०७७.३.३० 
एलसर्न कम्प्रू्िरबाि ३ थान ल्र्ापिप 
i3 1 tb HDR 4 gb ram   

१५०००० 

 जम्मा १५०००००  

 
 

१५००००/- 

59.  प्रदेश लनवााचन क्षेर पूवााधार हवकास कार्ाक्रम संचािन दोस्रो संशोधन लनर्माविी २०७६ (४) अनसुार 
उपभोक्ता सलमलतमाफा त कार्ाान्वर्न गररने आर्ोजना मध्रे् भवन र पिु भए उपभोक्ता सलमलतिे कम्तीमा 
१० प्रलतशत र अन्र् आर्ोजना भए कम्तीमा २० प्रलतशत रकम र्ोगदान गनुापने व्र्वस्था गरेको छ । 
गाउँपालिकामा संचालित कार्ाक्रममा लनम्नानसुारको उपभोक्ता सलमलतको तफा बाि घिी र्ोगदान गरेको 
पाइर्ो । घिी र्ोगदान लिई बढी भकु्तानी गरेको रकम असिु गरी दाष्खिा हनुपुने रु.... 

हववरर् कुि खचा 
उ.स.िे 

वेहोनुापने २० 
प्रलतशत  

उपभोक्तािे 

वेहोरीएको 
नपगु 

सहभालगता 

कलमा सन्थाि िोिको बािोमा आर लस 
लस कल्भिा लन उ स 

२१८२१३२ ४३६४२६.४ २४३,०८९.५६ १९३,३३६.८४ 

धनेश्वरी राजवंशी र रमेश राजवंशीको 
घरछेउ रहेको मिु बािोमा कल्भिा 
लनमाार् 

७३४८२५ १४६९६४.९९ ९६,१८८.५९ ५०,७७६.४० 

दहहर्ार र्ार्दवको िोिको दष्क्षर् जान े
बािोमा ग्रावेि गने  

११२२५४८
.३७ 

२२४५०९.६७ १६८,४२२.९१ ५६,०८६.७६ 

श्री दगुाा लडप वोररङ्ग तथा नािा लनमाार् 
उ स 

८७१०६९ १७४२१३.८ ११४,४५८.५८ ५९,७५५.२२ 

कुिहलडर्ा कहिस्थान घेरावारा १०१८४६९ २०३६९३.७७ १३७,३९१.४५ ६६,३०२.३२ 

श्री कहिस्थान घेरावारा उ स ५४३१४६ १०८६२९.२९ ५८,१४६.४६ ५०,४८२.८३ 

मझारे खेि मैदान उ भो स १६१८२७५ ३२३६५५.०३ १७१०३२.८४ १५२,६२२.१९ 

भालतगछ लमिन चौक उ भो स १७७२९०१ ३५४५८०.१२ २६७९४६.५४ ८६,६३३.५८ 

रार् िोि देष्ख हालथवन्दा सडक लनमाार् 
उ.स. 

७९७२९६ १५९४५९.२७ ११९५७०.८९ ३९,८८८.३८ 

 
 
 
 
 
 

९४९५९५/- 
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आर्ाघाि लनमाार् उ स १९३९२११ ३८७८४२.२८ १९४१३१.६२ १९३,७१०.६६ 

जम्मा 
१२५९९८७

३ 
२५१९९७५ १५७०३७९ ९४९५९५ 

 
60.  लसलसार्ा वक्सपिु लनमाार् वापतको रलनङ हवि वापतको भकु्तानी गदाा रु. ५२३०१३०/-  भकु्तानी 

गनुापनेमा रु ५२७५९६९/-  भकु्तानी गरेकोिे वढी भकु्तानी गरेको असिु हनुपुने रु. 

 
 

४५८३९/- 

61.  सन्थाि संग्राहािर्ाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता सलमलतिे 
एक करोड सम्मको मार िागत अनमुान भएको कार्ामार उपभोक्ता सलमलतमाफा त कार्ा गना सक्ने 
व्र्वस्था गरेको छ। र्स कार्ाािर्िे र्स वषा संन्थाि संग्राहािर्को रु.११९९९९९/- लडहपआर सम्पन्न 
गरेको छ । प्राप्त प्रलतवेदन अनसुार संग्रहािर्को िागत अनमुान रु.४२७७७५२५/४४ रहेको छ। 
उक्त काम िुक्रा पारी रु. ५५२७३९४.५६ को िागत अनमुान तर्ार गरी उपभोक्ता सलमलत माफा त र्स 
आलथाक वषामा रु. ४१७३९०९.१५ को काम गराई रु.३७३५६३५ भकु्तानी गरेको छ। र्सरी 
काननुिाई छल्ने गरी काम िुक्रा पारी लनर्म हवपरीत उपभोक्ता सलमलतबाि कार्ा गराएको लनर्मसंम्मत 
नदेष्खएको रु.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

३७३५६३५/ 

62. c

d 

जेनेरेिर खररदाः सावाजलनक खररद ऐन २०६४ तथा लनर्माविी अनसुार क्र्ििग हवलधवाि खररद गदाा 
दताा भएका उत्पादक वा आलधकाररक हवके्रतािे पेश गरेको स्पेष्शहफकेसन गरु्स्तर र सहुवधा सहहतको 
हववरर् समान स्पेष्शहफकेसन र गरु्स्तर भएका उत्पादक कम्पनी वा आलधकाररक हवके्रताको सूची तर्ार 
गरी सूचीको आधारमा मािसामान वा पररमार् खोिी उत्पादक वा अलधकृत लबके्रताबाि तोकेको मूल्र् र 
सहुवधा मध्रे् मूल्र्मा छुि वा सहुवधा थप्न सक्ने हववरर् सहहत आलथाक प्रस्ताव माग गनुापने व्र्वस्था 
छ। प्रस्ताव प्राप्त भएपलछ मूल्र्मा पाइने छुि र सहुवधामा हनुे थप समेतको आधारमा मूल्र्ांकन गरी 
न्रू्नतम मूल्र्ाहंकत सारभतु रुपमा प्रभावग्राही प्रस्तावको छनोि गरी खररद गनुापने व्र्वस्था 
भएकोमा कार्ाािर्िे र्स कार्ाािर्िे र्स हवलधवाि रु ८७५०००/- जेनेरेिर खररद गरेकोमा मलु्र्ांकन 
तथा लनर्ार् सम्वन्धी कागजात पेश भई नआएकोिे सारभतु रुपमा प्रभावग्राहीबाि नै खररद गरे नगरेको 
र्हकन हनु नसकेको रु..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

८७५०००/- 

63.  कार्ाक्रमगत खातााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३२ (२)(३) मा बाहषाक 
कार्ाक्रम र खचा गने अष्खतर्ारी प्राप्त गरी बाहषाक कार्ाक्रम सञ्चािन गने रकम लनकासा माग गरी 
खचा गनुापने व्र्वस्था छ । स्वीकृत कार्ाक्रम अनसुार कार्ाािर्र्द्ारा सञ्चािन गररने कार्ाक्रमहरु 
सञ्चािनका िालग बजेि व्र्वस्था भै चौमालसक रुपमा सञ्चािन हनुे कार्ाक्रमको बजेि, खचा देष्खने 
अलभिेख कार्ाक्रमगत राखेको पाईएन । कार्ाक्रमगत खाता राखेमा कार्ाक्रमको बाहषाक बजेि, 

कार्ाक्रममा खचा र कार्ाक्रम बजेिको अवधारर्ा अनसुार स्वीकृत बजेि भन्दा बढी खचा नहनुे र 
कार्ाक्रमको प्रभावकारीता र उपिव्धीको मापन समेत र्कीन गना सहकने हुँदा कार्ाक्रमगत खाता 
व्र्वष्स्थतरुपमा राख्नतेफा  ध्र्ान जानपुने देष्खन्छ । 

 

64.  आर्ोजना हस्तान्तरर्ाः साबाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७(१२) बमोष्जम लनमाार् 
कार्ा सम्पन्न भएपलछ सावाजलनक लनकार्िे सोको रेखदेख, ममात सम्भार गने ष्जम्मेवारी समेत तोकी 
आर्ोजनाको स्वामीत्व उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुार्िाई नै हस्तान्तरर् गनुा पने व्र्वस्था छ 
। र्ो बषा उपभोक्ता सलमलतबाि आर्ोजना सम्पन्न गरेकोमा कुनै पलन आर्ोजना लनर्माविीको व्र्वस्था 
बमोष्जम हस्तान्तरर् गरको देष्खएन । उपभोक्ता सलमलतबाि कार्ा गराउन िागत अनमुान तर्ार गदाा 
ममात संभार कोष वापत रकम व्र्वस्था गरी लबि भकु्तानी गदाा कट्टा गरी कोषमा रकम जम्मा 
नगरेकोिे सम्पन्न आर्ोजनाको ममात, रेखदेख तथा उष्चत संरक्षर् हनु नसहक िगानी खेर जान सक्ने 
हुँदा ममात कोषको कट्टी नगरी र्ोजना सम्पन्न गरेको काननु सम्मत देष्खएन । 

 

65.  ष्शक्षक प्रोत्साहन अनदुान- संघीर् सशता अनदुानबाि हवद्यािर्का ष्शक्षकहरुिाई तिव भत्ता ददने 
व्र्वस्था रहेको छ । तर प्रदेश सशता अनदुान अन्तगात हवद्यािर्हरुिाई  ECD प्रोत्साहन भत्ता 
भकु्तानी  भएको छ । स्वीकृत कार्ाक्रम बेगर प्रदेश र संघीर् सरकारिे एउिै उदेश्र्का िालग दोहोरो 
भएको भकु्तानी भएको रकम लनर्मसंगत नदेष्खएको रु. 

 

 

 

 

२०९९९८ 
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 गा.पा. चािू  

66.  ६४५-२०७६।३।१ माक्स तथा झोिा बनाउने तालिम ए.हव.लस. नन ओभन झोिा उद्योग एण्ड सीप 
हवकास प्रष्शक्षर् केन्द्रिे लमलत २०७६ चैर ७ गते देष्ख सरुु गरी चैर १३ गते सम्म कार्ाक्रम 
संचािन गरेको सहभागीहरु हाष्जरी तथा प्रलतवेदन पेश गरी रु. ४९७२००।- भकु्तानी भएको पाईर्ो 
। तर कोरोना भाईरस महामारीको कारर् नेपाि सरकारिे लमलत २०७६ चैर ११ गते बाि पूर्ा 
रुपमा िकडाउन घोषर्ा भएकोिे सावाजलनक हक्रर्ाकिाप र आवतजावत पूर्ा रुपमा वन्द भएको 
अवस्थामा कार्ाक्रम भएको मान्न सक्ने अवस्था देष्खएन। सो अवलधकमा उक्त कार्ाक्रम भए नभएको 
एहकन गनुापदाछ। 

 

 

 

 

 

 

67.  हवतरर् भरपाई पेश हनु ु पनेाः  ७६६-२०७७।३।२७- आधारभतू कक्षा(१-५) का हवद्यािर्िाई 
व्र्ाग हवतरर् कार्ाक्रम अन्तगात ए.ष्ज. रेडसाबाि ९५० गोिा व्र्ाग खररद भएकोमा उक्त व्र्ाग 
हवतरर् गरेको भरपाइ पेश हनुपने रु. 

 

 

४७७७०७ 

68.  ५६९-२०७७।२।१ आशा कृहष केन्द्रबाि तरकारी हवउको लमलनहकि हवतरर् कार्ाक्रमामा 
कार्ाािर्िे माग गरेको कोिेशन दरमा उक्त केन्द्रिे प्रलत प्र्ाकेड रु. १४० मा उपिव्ध गराउने गरी 
दररेि पेश भएको र सोही दर न्रू्न मूल्र्ांकन भएकोिे ३०३ प्र्ाकेि वीउ खररद गदाा प्रलत प्र्ाकेड 
१६५।- को हवि पेश गरेकोिे कोिेशनमा उल्िेख गरेको दर भन्दा बढी हवि पेश गरेको रकम 
असिु गरी स्थानीर् संष्चत कोषमा दाष्खिा गनुापने रु.  

 

 

 

 

७५७५/- 

69.  सम्झौता भन्दा बढी रकम भकु्तानीाः  स्वाष्स्तका रेडसा एण्ड सप्िार्सासँग कार्ाािर्को ममात तथा 
संभार कार्ाको िागी लमलत २०७६।८।३० मा भएको संझौतामा कार्ाािर्को तफा बाि रु. 
२६६०००। मार भकु्तानी ददने उल्िेख गरेको छ । तर कार्ाािर्िे उक्त सप्िार्सािाई उल्िेष्खत 
सम्झौतमा मूल्र् अलभवृहर्द् कर थप गरी रू. ३००५८०।- भकू्तानी भएको छ । कार्ाािर्िे बढी 
भकु्तानी गरेको रकम असिु उपर गरी स्थानीर् संष्चत कोषमा दाष्खिा गनुापने गनुा पने रु.    

 

 

 

३४५८०।- 

70.  समानीकरर् अनदुानबाि ष्शक्षकको तिब भत्ता – अन्तर सरकारी हवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को 
दफा ९ िे स्थानीर् तहिाई स्वीकृत दरबन्दी लभरका ष्शक्षकको तिब भत्ता बापत सशता अनदुान 
उपिब्ध गराउन ेव्र्वस्था छ । साहवकको ष्जल्िा ष्शक्षा कार्ाािर्बाि अनमुलत प्राप्त गरी सञ्चािनमा 
रहेका र कुनै पलन दरबन्दी तथा राहत अनदुान कोिा प्राप्त नगरेका हवद्यािर्िाई ष्शक्षक व्र्वस्थापन 
गने गरी शैष्क्षक सर २०७६ का िालग सहर्ोग अनदुान ददन सहकने व्र्वस्था छ । तर पालिकािे 
स्वीकृत दरबन्दीलभर नपरेका एवं हवद्यािर्िे गत हवगतदेष्ख न ै आन्तररक स्रोतबाि तिब भत्ता 
व्र्होरेका ष्शक्षकिाई हवत्तीर् समानीकरर् अनदुानबाि रु. ५३,७२,६८३।- तिब भत्ता भकु्तानी 
गरेको पाईर्ो । 

 

71.  प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम – स्थानीर् तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्र्ष्क्तिाई न्रू्नतम रोजगारी 
प्रत्र्ाभूत गराउन एवम ् सामूदाहर्क पूवााधारहरुको हवकास माफा त नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार 
ल्र्ाउन ेउद्दशे्र्िे स्थानीर्तहलभर प्रधानमन्री रोजगार कार्ाक्रम सञ्चािनमा रहेको छ । र्स कार्ाक्रम 
अन्तगात स्थानीर् तहलभरका वडाहरुमा सडक नािा, मोिर बािो, इनार, प्रलतक्षािर् लनमाार् कार्ा 
िगार्तका कार्ाक्रम सञ्चािन गरी र्स वषा ८३ जनािाई रोजगारी उपिव्ध गराई रु. १९०७६९८ 
खचा गरेको छ । िष्क्षत वगािाई वैशाख देष्ख असार सम्म रोजगारी उपिब्ध गराई श्रलमक ज्र्ािा, 
प्रशासलनक र कार्ाक्रम खचा समेत खचा िेखेका छन ्। उक्त खचावाि िष्क्षत वगामा अल्पकािीन 
रोजगारी सजृना भए तापलन कामको ददगोपना तथा दीघाकािीन रोजगारी सृजाना भएको देष्खंदैन । 

 

 हवपद् व्र्वस्थापन तफा ाः  

72.  कोलभड १९/ प्रकोप व्र्वस्थापन कोषाः सावाजलनक खररद लनर्माविी २०६४ को लनर्म १४५ अनसुार 

हवषेश पररष्स्थलतमा ऐनको दफा ६६ बमोष्जम एक तहमालथको स्वीकृलत लिएर सावाजलनक खररद 
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लनर्माविी २०६४ को लनर्म १४५ अनसुार खररद गदाा सावाजलनक लनकार्िे खररदको आवश्र्कताको 
लिष्खत हववरर् गरु्स्तर पररमार् शता र कार्ा सम्पन्न गने अवलध जस्ता हववरर् तर्ार गरी आकष्स्मक 
पररष्स्थलतको सामना गना आवश्र्क पररमार् र समर् अवलधका िालग मार र्थासम्भव प्रलतस्पधाा गराई 
वा  एउिा मार लनमाार् व्र्वसार्ी आपूलता गदाा परामशादाता वा सेवा प्रदार्कसँग लिष्खत दरभाउ वा 
प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उष्चत मूल्र्को िालग वाताा गरी खररद गनुापने खररद गदाा हवशेष पररष्स्थलत 
सम्बन्धी हववरर् तत्काि खररद नगदाा सावाजलनक सरुक्षा हहत तथा समदुाहर्क स्वास्थर्मा पने संकि र 
खररदका अन्र् हवलध अपनाउन नसहकने कारर् आधार खिुाउन ुपने त्र्स्तै सावाजलनक लनकार्िे १० 

िाख रुपैर्ाँभन्दा बढी रकमको खररद गरेको भएमा त्र्स्तो लनकार्िे त्र्सरी खररद भएको हववरर्को 
सावाजलनक सूचना प्रकाशन गनुा पनेछ र सो को जानकारी सावाजलनक खररद अनगुमन कार्ाािर्िाई 
पठाउन ु पने व्र्वस्था छ। तर र्स  कार्ाािर्िे कोलभड १९ लनर्न्रर्का िालग आवश्र्क पने 
औषलधजन्र् सामग्री तथा राहात सामाग्रीिगार्त खररद गदाा िागत अनमुान समेत तर्ार नगरी खिुा 
दररेि माग गरी तथा सोझै लनम्नानसुारको खररद गरेको देष्खर्ो। साथै सावाजलनक खररद अनगुमन 
कार्ाािर्मा समेत जानकारी पठएको देष्खएन। र्सरी काननुको प्रावधान हवपरीत गरेको  खचा 
लनर्मसम्मत देष्खएन ।  

भौ. 
नं. 

लमलत हववरर् रकम रु 

३ 
२०७६।१२।१
७ 

हवपद तथा जोष्खम लनर्न्रर् कोलभड-१९ राहत आर्ोननु 
खररद। 

१३५००० 

१० २०७७।१।१४ 
चामि तथा दाि खररद गरी वडा नं. २ मा हवतरर् गरी 
वडाध्र्क्षको पेश्की फछ र्ौि रु. 

४५०००० 

११ २०७७।१।२४ 
चामि तथा दाि हवतरर् गरी वडा नं, ५ को वडा अध्र्क्ष 
जगददश लसंहको पेश्की फछ र्ौि  

८७५९४० 

१२ २०७७।१।१४ 

कोरोना भइरसको संक्रमर् लनर्न्रर् तथा रोकथाम कार्ाक्रम 
(सष्जाकि सामाग्री, माक्स, थमोलमिर, हप हप ई, सेलनिाइजर 
िगार्तका सामाग्री खररद) 

११२६०५२ 

१६ २०७६।१।२६ 
चामि तथा दाि हवतरर् गरी वडा नं, ६ को वडा अध्र्क्ष 
ष्शवनारार्र् मण्डिको पेश्की फछ र्ौि  

३५२४७० 

१८ २०७७।१।३१ 
चामि तथा दाि हवतरर् गरी वडा नं, ३ को वडा वडा 
सष्चव लििाकान्त साहकुो पेश्की फछ र्ौि  

१०००००० 

१९ २०७७।२।१ 
चामि तथा दाि हवतरर् गरी वडा नं, ७ को वडा अध्र्क्ष 
भगवानिाि बेश्राको  पेश्की फछ र्ौि  

९००००० 

२२ २०७७।२।४ 
चामि तथा दाि हवतरर् गरी वडा नं, १ को लििादेवी 
सरबररर्ाको पेश्की फछ र्ौि  

७०००००० 

२४ २०७७।२।१४ 
PPE, Kit खररद गरी नेशनि सष्जाकि सप्िार्सािाई भकु्तानी 
रु. 

९९४४० 

२५ २०७७।२।१४ 

सष्जाकि सामाग्रीहरु फेस लसल्ड, KN95 माक्स, सष्जाकि 
ग्िोप्स आदी खररद गरी नेशनि सष्जाकि सप्िार्सािाई 
भकु्तानी  

१८५३९८ 

२ ६ २०७७।२।१४ 
पशपुलत सष्जाकि सप्िार्साबाि (PPE, Mask, Faceseald) खररद 
गरी भकू्तानी  

१९१८७४ 

२९ २०७७।२।१४ 
प्रहरीिाई सीमानामा आवतजावत कडाइ गना परेोलिङकार्ाको 
िागी इन्धन खचा बापतको रकम भकु्तानी  

४३५०३ 
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३० २०७७।२।२७ क्वारेन्िाइन व्र्वस्थापनका िालग आवश्र्क सामाग्री खचा ९९३८३ 

४१ २०७७।३।१० 
कोरोना लनर्न्रर्का िालग आवतजावत गनाका िालग गाडी 
भाडा वापत ऊँ शाष्न्त लस.लड. सेन्िरिाई भकु्तानी  

२१०००० 

५१ २०७७।३।२३ औषधी खररद गरी नेशनि सष्जाकि सप्िार्सािाई भकु्तानी  ४९६१२६ 

५२ २०७७।३।२४ 
कोरोना रोकथान सम्बन्धी सूचना प्रसारर् गरी उत्सव 
लमलडर्ािाई भकु्तानी  

८६४४८ 

५५ २०७७।३।२८ 
चामि तथा दाि हवतरर् गरी वडा नं, ६ को वडा अध्र्क्ष 
ष्शवनारार्र् मण्डिको पेश्की फछ र्ौि  

६५०००० 

५६ २०७७।३।२८ 
क्वारेन्िाइन व्र्वस्थापनको िागी सामाग्री खररद गरी कोशी 
भण्डारिाई भकु्तानी 

१९२२३० 

६० २०७७।३।२८ क्वारेन्िाइन व्र्वस्थापन कार्ाका िागी खचा  ६८८३५२ 

६०  २०७७।३।२९ 
VTM-१५० हपस खररद रु. ४५० (भ्र्ािवाहेक) खररद गरी 
नेशनि सप्िार्सािाई भकु्तानी  

१५२५५० 

६२ २०७७।३।३१ 
वडा नं. ३ मा राहत हवतरर् गरी हवि भरपाईका  आधारमा 
लििाकान्त साहूिाई भकु्तानी  

१००००० 

६९ २०७७।३।३१ 
वडा नं. २ मा चामि दाि तथा ननु हवतरर् गरेको भरपाई 
पेश गरी राजेश शे्रष्ठको पेश्की फछ र्ौि  

५००००० 

७० २०७७।३।३१ 
वडा नं. ४ मा चामि दाि तथा ननु हवतरर् गरेको भरपाई 
पेश गरी जर्नरथ लगरीकोको पेश्की फछ र्ौि  

७००००० 

जम्मा  ८४६२२१६  
73.  स्वास्थर् सेवाका कमाचारीिाई जोष्खम भत्तााः कोलभड-१९ लनर्न्रर्मा संिग्न र्स पालिकाको स्वास्थर् 

सेवामा कार्ारत कमाचाररीहरुिाई पालिकािे ५० प्रलतशत, ७५ प्रलतशत र १०० प्रलतशतका दरिे 
जम्मा प्रोत्साहन भत्ता उपिव्ध गराएको छ । िकडाउनको समर् देष्ख जेष्ठ महहना सम्म ४८ जना 
स्वास्थर्कमी मध्रे् ६ जनािाई १०० प्रलतशत, १२ जनािाई ७५ प्रलतशत र बाँकीिाई ५० 
प्रलतशतका दरिे रू. २०,९८,१४०।- प्रोत्साहन भत्ता उपिव्ध गराएकोमा आषाढ महहनामा भने ७ 
जनािाई १०० प्रलतशत र ४  जनािाई ७५ प्रलतशतका दरिे रु. ३,१०,५४२।- प्रोत्साहन भत्ता 
उपिब्ध  गरी जम्मा रु. २४,०८,६८२।- प्रोत्साहन वापत खचा भएको छ ।  

 

74.  जनप्रलतलनधीिाई जोष्खम भत्तााः ३९-२०७६।३१ गाँउ तथा नगर सभाका सदस्र्हरुिे पाउन े
सहुवधाको सम्वन्धमा व्र्बस्था गना वनेको ऐन, २०७५ को दफा ३ मा गाउँपालिकाका 
पदालधकारीहरुको सहुवधा अनसुचुी १ (क) वमोष्जम हनुे उल्िेख गरेको छ । त्र्सैगरी, अनसूुची 
१(क) मा इन्धन, अनगुमन, र्ातार्ात खचा मालसक रुपमा एकमषु्ठ उपिव्ध गराउने व्र्वस्था 
भएबमोष्जम नै मालसक खचा एकमषु्ट रुपमा भकु्तानी भएको देष्खन्छ । तर कोलभड-१९ महामारी 
लनर्न्रर्का िालग संिग्न भएको भलन पालिकाको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, वडाध्र्क्ष तथा वडासदस्र् गरी 
जम्मा ३४ जना पदालधकारीिे र्स कोषबाि रु.३९६०००।- जोष्खम भत्ता लिएको देष्खएको छ । 

महामारी लनर्न्रर् गरी जोष्खममा परेका तथा पीलडतहरुिाई सहर्ोग र सहार्ता प्रदान गनुाको सट्टा 
पदालधकारीहरुिे नै भत्ता लिने कार्ा लनर्मसंगत नदेष्खएको िे उक्त रकम एहकन गरी असिुउपर गनुा 
पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

३९६००० 

75.  कमाचारी जोष्खम भत्ता- गो.भौ.नं.३८-२०७७।३।२ र ६५-२०७७।३।३१ कमाचारीहरुिाई 
कोलभड-१९ मा खहिए वापत ५१ जान कमाचारीिाई दैलनक रु. ४००।- दरिे रु. ५३५२००।- 
खचा िेखेको छ । मालसक रुपमा प्रोत्साहन भत्ता तथा हवपद् व्र्वस्थापन कोषबाि पलन र्सरी भत्ता 
भकु्तानी हुँदा भएकोिे उक्त रकम लनर्मसंगत नदेष्खएकोिे रु.  

 

 

 

 

५३५२०० 
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76.  अग्रीम कर कट्टी नभएकोाः  आर् कर ऐन २०५८ को दफा ८९(१) अनसुार रु. ५० हजार भन्दा 
मालथको भकु्तानीमा १.५ प्रलतशतका दरिे अग्रीम कर कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । तर 
कोलभड-१९ को कारर्िे गदाा िकडाउनको समर्मा ति उल्िेष्खत व्र्ष्क्तहरुिे पेश्की लिई फछ र्ौि 
गने क्रममा हवलभन्न सप्िार्साबाि खाद्यन्न खररद गरी भकु्तानी गदाा अग्रीम कर कट्टा गरी दाष्खिा 
गरेको प्रमार्  सम्बष्न्धतबाि असिु उपर गरी संघीर् संष्चत कोषमा दाष्खिा गरेको प्रमार् पेश गनुा 
पने रु. 

गोश्वारा भौचर नं. पेश्की फछ र्ौि गनेको 
नाम 

भकु्तालन रकम रु. १.५ प्रलतशत कट्टी 
गना बाँकी रकम रु. 

१०-२०७७।१।१४  राजेश शे्रष्ठ  ४१२५०० 

१२६९६ 
६९-२०७७।३।२१ राजेश शे्रष्ठ ४३३८८० 

११-२०७७।१।१४ जगददश लसंह ७६३५९० ११४५४ 

१६-२०७७।१।२६ ष्शवनारार्र् मण्डि २५७८०० ४३१७ 

१८-२०७७।१।३१ लििाकान्त साहू ८१९५७५ १२२९४ 

१९-२०७७।२।१ भगवानिाि वेश्रा ८७६३३० १३१४५ 

२२-२०७७।२।४ लििादेवी सरबरीर्ा ६३३०७० ९४९६ 

७०-२०७७।३।३१ जर्नरथ लगरी  ७००००० १०५०० 

जम्मा ७३९०२ 
 

 

 

 

 

 

७३९०२/- 

77.  हवि भरपाई बेगर खचााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३६(३) मा हवि भरपाई 
राखी खचा िेख्न ुपने व्र्वस्था छ । वडा अध्र्क्ष ष्शवनारार्र् मण्डििे राहत हवतरर्का िालग गोश्वारा 
भौचर नं. २, ४, ९ र १५ बाि क्रमशाः रु. २००,०००।-, २००,०००।-, १००,०००।-  र 
२००,०००।- गरी जम्मा रु. ७००,०००।-  पेश्की लिएको देष्खएको छ । तर पेश्की फछ र्ौि 
गदाा भौचर नं. १६ मा रु. ३,५२,४७०।- र भौचर नं. ५५-२०७७।३।२८ मा  रु. 
५०००००।- फछ र्ौि गरी रु. १५३,०५८।- भकु्तानी भएको देष्खएकोमा हवि भरपाई रु. 
३,०६,१३८।- रकमको मार पेश भएको छ । जम्मा रु ८,५३,०५८।- भकु्तानी लिएकोमा रु. 
६,५८,६०८।- को मार हवि भरपाई पेश भएकोिे बाँकी रकम असिु उपर गनुापने रु. 

 

 

 

 

 

 

१९४५५०/- 

78.  ६९-२०७७।३।३१- वडाअध्र्क्ष राजेश शे्रष्ठिे राहत हवतरर्का िालग भलन लिएको रकम पेश्की 
फछ र्ौि गदाा लडिाईि रेिो, हवरािनगरको रु. ७४,३८०।- को हवि  भरपाई पेश गरेको छ । 
राहत हवतरर्को िालग लिएको रकम र्सरी फजिु खचा गनुा लनर्मसंगत नदेष्खएको रु.  

 

७४३८०/- 

 संघीर् सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम (चाितुफा )  

79.  बढी लनकासााः  आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ मा कुन ै रकमको भकु्तानी ददँदा रीत पगेु वा 
नपगेुको जाँच गरी लनकासा तथा खचा गनुापने उल्िेख छ । तर गाउँपालिकािे पहहिे न ै लनकासा 
ददएकोमा पनुाः लनकासा ददई दोहोरो लनकासा ददएको रु. ९५०२९।- रकम बढी लनकासा खचा िेखेको 
छ । र्सरी वढी लनकासा नहनुे सलुनष्श्चत गरी भकु्तानीको व्र्वस्था लमिाउन ु पदाछ। तसथा लनम्न 
अनसुारको बढी लनकासा ददएको रकम असिु गरी संघीर् संष्चतकोषमा दाष्खिा हनुपुने रु. 

भौ.नं.लमलत हवद्यािर्को नाम ष्शक्षकको नाम हनुपुने 
रकम  

भएको रकम बढी 
लनकासा 

 

 

 

 

९५०२९ 
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५६-
०७७।११।

१ 

मा.हव.वैररर्ा ददलिप कुमार साह 
र अरुर् कुमार 
साह 

१६९७५४ १८०२४५ १०४९१ 

५६-
०७७।११।

१ 

दगुाा मा.हव. 
जहदा ५ 

प्रा.हव.हर्द्. 
रामदर्ाि मण्डि 

१०४३४३ १५८४९६ ५४१५३ 

भानभुक्त आ.हव. 
जहदा ५ 

ददपेन्द्र मरण्डी ८४०५५ ११४४४० ३०३८५ 

    जम्मा ९५०२९ 
 

80.  पाठ्यपसु्तक : कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तकाको हक्रर्ाकिाप ३.१ अनसुार सावाजलनक हवद्यािर्को 
हवद्याथीहरूका िालग लनाःशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान ददन प्रलतहवद्याथी िागतका आधारमा कक्षा १ देष्ख 
१० सम्म अध्र्र्न र हवद्याथीका िालग लनाःशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुानमा र्हकन संखर्ाका आधारमा 
दोस्रो चौमालसक लभर हवद्यािर्हरुिाई अनदुान  र्सरी अनदुन दददा पहहिो पिक हवद्याथी संखर्ाको 
७५% संखर्ािाई मार अनदुान ददने २०७७ वैशाखबाि सरुुहनुे शैष्क्षक सरको हवद्याथी भनााको 
हववरर् पाठ्यपसु्तक खररद तथा हवतरर् गरेको हववरर्को आधारमा र्हकन गरी  नपगु्ने रकममार 
अनदुान ददने व्र्वस्था छ। तर र्स कार्ाािर्िे पाठ्यपसु्तकको रकम भकु्तानी गदाा  IEMIS तथर्ांक 
अद्यावलधक नगरेको तथा िकडाउनका कारर् हवद्यािर् वन्द रहेकोिे सो अवलधमा पसु्तक खररद गरी 
हवतरर् गरे नगरेको र्हकन नगरी पाठ्यपसु्तको IEMIS डािाको ७५ प्रलतशत र थप रु. १६२१६९ 
भकु्तानी गरेको सो रकम २०७७ को IEMIS तथर्ांकसँग लभडान गरी हवद्याथी संखर्ाको आधारमा वढी 
भए असिु गरेको प्रमार् पेशहनु ुपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१६२१६९ 

81.  सेलनिरी प्र्ाडाः कार्ाािर्बाि र्स बषा ष्शिवष्न्द दरभाउपरको माध्र्मबाि सेलनिरी प्र्ाड नेशनि 
सष्जाकेम सप्िार्सा हवरािनगरिे रु. ७१ दरिे  १६१००  प्र्केिको रु.११४३१०० भ्र्ाि वाहेकमा 
ठेक्का व्र्बस्था गरी खररद  भएको देष्खर्ो । खररद गररएका सामान दरुुपर्ोग नहनुेगरी सम्वष्न्धत 
हवद्याथीिाई हवतरर्को सलुनष्श्चतता हनुपुदाछ। 

 

 स्वास्थर् सशता  

82.  शीषाक फरक पारी खचााः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी‚२०६४ को लनर्म ४०(३) मा वाहषाक 
कार्ाक्रममा बाधा नपने र स्रोत फरक नपने गरी कुनै एक उपष्शषाक लभरको एक खचा शीषाकबाि 
अको खचा शीषाकमा मन्रािर्को भए सम्बष्न्धत सष्चविे र हवभाग वा अन्तगात कार्ाािर्को भए 
सम्बष्न्धत हवभागीर् प्रमखुिे रकमान्तर गना सहकनेछ । र्सरी रकमान्तर गदाा जनु खचा शीषाकमा थप 
रकमान्तर गररने हो सो खचा शीषाकमा हवलनर्ोष्जत रकमको पच्चीस प्रलतशत भन्दा बढी हनुे गरी 
रकमान्तर गना पाइने छैन । तर कार्ाािर्िे सशता अनदुानको देहार्को शीषाकहरुमा रकमान्तर गरी 
खचा गररएको लनर्मसंगत नदेष्खएको रु.  

भौ.नं.लमलत आवश्र्क खचा गने 
ष्शषाक 

वास्तहवक खचा गरेको ष्शषाक रकम 

९५।०७७।३।१ कािाजार महामारी क्षेर 
उपचार 

स्वास्थर्को कमााचारीको तिब भत्ता २००००० 

९५।०७७।३।१ आमा सरुक्षा कार्ाक्रम स्वास्थर्को कमााचारीको तिब भत्ता ५५०००० 
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९५।०७७।३।१ स्वास्थर् संस्था नभएका 
वडाहरुमा भवन लनमाार् 
तथा संचािन 

स्वास्थर्को कमााचारीको तिब भत्ता ६२५८२८ 

१३८।०७७।३।२
९ 

आमा सरुक्षा कार्ाक्रम प्रजनन स्वास्थर् कार्ाक्रम ११६००० 

  जम्मा  १४९१८२८ 
 

83.  करचकु्ता  प्रमार् वेगर खररदाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३६(३) मा हवि 
भरपाई राखी खचा िेख्न ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे सोझै खररद प्रकृर्ाबाि औषधी खररद गदाा 
देहार्का  फामेसीहरुको करचकु्ता प्रमार् नराष्ख खररद गररएको  पाइर्ो । कर समार्ोजन पर  पेश 
हनुपुने रु. 

भौ.नं.मिमि हववरर् खररदको हवलध औषधी खररद 
गरेको फामेसी 

रकम 

६८।०७६।१२।२ औषधी खररद कोिेशबाि महादेव 
फामेसी 

४२१०९८ 

१००।०७७।३।९ औषधी खररद कोिेशनबाि महादेव 
फामेसी 

७८३४८ 

   जम्मा  ४९९४४६  

 

 

४९९४४६ 

 

 सामाष्जक सरुक्षा तफा   

84.  सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम संचािन कार्ालबलध, २०७५ को दफा ११ अनसुार गाँउपालिका वा 
नगरपालिकािे भत्ता पाउने िाभग्राहीहरुको फोिो सहहत अनसूुष्च ५ बमोष्जमको मूि अलभिेख 
अद्यावलधक गरी राख्न ुपने व्र्वस्था छ । सामाष्जक सरुक्षा पाउने व्र्ष्क्तको नामनामेसी, नागररकता नं. 
पररचर् पर नं., फोिो आदद हववरर् अद्यावलधक राखी मूि अलभिेख खाता व्र्वष्स्थत गरी सोहह 
प्रमार्का आधारमा व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ािी (MIS) मा डािा अपिोड गदै दोहोरो नपने गरी 
अलभिेख लभडान हनुे गरी राख्न ुपदाछ ।  

 

85.  सामाष्जक सरुक्षा हफताााः– कार्ाािर्िे बैंक माफा त सामष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गरेको पाइर्ो । र्स 
आलथाक वषामा संघीर् सरकारबाि रु. ६९५९००००।- लनकासा भएकोमा िाभग्राहीहरुिाई रु. 
६८८०४८००।- हवतरर् गरी बाँकी रु. ७८५२००।- हफताा गरेको पाईर्ो ।           

 

 

 

 

86.  पेश्की बाकँीाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ अनसुार लनम्न अनसुारका कमाचारी तथा 
संस्थािाई उपिव्ध गराएको पेश्की आलथाक वषाको अन्त्र् सम्म पलन फछ र्ौि नभएको रकम असिु 
फछ र्ौि गनुापने रु.  

पेश्की लिएको लमलत गो. भौ. न. 
पेश्की लिने ब्र्क्ती फमा वा 
कम्पनीको नाम 

पेश्की 

संघीर् सशात पंूजीगत 
२०७७।३।३१ २० श्री सावाजलनक मा.हव. १८००००० 

गा.पा.पंूजीगत 

२०७७।२।२ ९८ वडाध्र्क्ष जर्नरथ लगरी २५०००० 

२०७६।११।२९ ६९ नरुानी कन्स्रक्सन ५८५००० 

 

 

६०२५८५० 
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२०७७।१।२९ ८३ नरुानी कन्स्रक्सन  ७३८००० 

जम्मा  १५७३००० 

 गा.पा. चाितुफा  
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जम्मा  ६०२५८५०  
87.  अनगुमन – गत वषाको प्रलतवेदनमा आर्ोजना कार्ाान्वर्न, सोझै खररद, लबि भरपाई, से्रस्ता पेस नभएको, 

बैङ्क समार्ोजन, अलग्रम कर, बढी भकु्तानी, अधरुो लनमाार्, नभएको कामको भकु्तानी, कर हवजक, सवारी 
साधन खररद, ठेक्का स्वीकृलत र ओभरहेड िगार्तका व्र्होरा औलं्र्ाइएकोमा र्ो वषा पलन सधुार गरेको 
पाइएन । बेरुजू व्र्होरा पनुरावृष्त्त नहनुे गरी कार्ासम्पादन गनुापने देष्खन्छ । 

 

88.  
 

सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौि गने व्र्वस्था 
रहेको छ । सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौि गने गराउने काम कताव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतको हनुे व्र्वस्था छ । पालिकाबाि गत हवगत वषामा देष्खको अद्यावलधक बेरुजूको 
िगत खडा गरेको देष्खएन ।  

                             

 

89.  संष्चत कोष र बेरुजूको ष्स्थलताः पालिकाको संष्चत कोषको ष्स्थलत, बेरुजू वगीकरर् र अद्यावलधक 
बेरुजूको ष्स्थलत क्रमशाः अनसूुची-१, अनसूुची-२ र अनसूुची-३ मा समावेश गररएको छ । 
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                                                                  संष्चत कोषको हववरर्                                                          अनसूुची-१ 

    आ.व. २०७६/७७                                                                                                                           (रु. हजारमा) 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/ 

नगर/गाउँ 

पालिका 

िेरीक्षर् 
रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रलतशत 

आर् व्र्र् 

मौज्दात 
बाँकी गतवषाको 

ष्जम्मेवारी 

संघ तथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफािँ 
रकम 

आन्तररक 

आर् 
अन्र् आर् जम्मा आर् चाि ुखचा 

पंूजीगत 

खचा 
अन्र् खचा जम्मा खचा 

प्रदेश नं.१ मोरङ जहदा गाउँपालिका गाउँपालिका 891328 81504 9.14 54896 302795 64630 9344 86245 463014 230302 126153 71859 428314 89596 

 

 

                                                         बेरुजूको बगीकरर् (हवलनर्ोजन, राजस्व, धरौिी  र अन्र् कारोबार)                                  अनसुचुी-२   

    आ.व. २०७६/७७                                                                                                                           (रु. हजारमा) 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/ 

नगर/गाउँ 

पालिका 

प्रारष्म्भक बेरुजू प्रलतहक्रर्ाबाि फछ्र्र्ौि बाकँी बेरुजू वाकँी बेरुजू 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा 

रकम 

अशिु 

गनुापने 
लनर्लमत गनुापने पेश्की 

सैर्द्ाष्न्तक िगती सैर्द्ाष्न्तक िगती  सैर्द्ाष्न्तक िगती  अलनर्लमत 

भएको 

प्रमार् 

कागजात 
पेश 

नभएको 

राजश्व िगत 
ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नलिएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

प्रदेश नं १ मोरङ जहदा गाउँपालिका गाउँपालिका 42 46 81504 0 0 0 42 46 81504 4358 19454 51666 0 0 71120 770 5256 6026 

 

 

                                                                   अद्यावलधक बेरुजूको ष्स्थलत                                                        अनसूुची-३  

    आ.व. २०७६/७७                                                                                                                            (रु. हजारमा) 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/ 

नगर/गाउँ 

पालिका 

गत वषाको 
अनसूुचीवाि 

समार्ोजन 

गत बषा 
सम्मको वाकँी 

वेरुज ु

सं.प.को िालग 

अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् 
गना 

नलमिेको 
रकम 

कारवाही 
गना बाकँी 
रकम 

गत वषासम्मको 
वाकँी रकम 

र्ो वषाको थप 
रकम 

५८ औ ँप्रलतवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ु

५८ औ ँप्रलतवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ुमध्रे् पेश्की 

प्रदेश नं १ मोरङ जहदा गाउँपालिका गाउँपालिका 123015 17 123032 0 0 0 0 १२३०३२ 81504 २०४५३६ 6776 

 

 


