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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृन्ि (Vision)  
 

जनहितकालाहि जवाफदेहिता, पारदहशिता र हनष्ठा प्रवर्द्िन िने हवश्वसनीय संस्था िुन प्रयत्नशील रिन े। 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 
सरोकारवालालाई साविजहनक कोषको दक्षतापूर्ि उपयोि सम्बन्धमा आश्वस्त पानि स्वतन्र एवं िुर्स्तरीय लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान िन े।  

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

हनष्ठा (Integrity) 
स्वतन्रता (Independence) 
व्यावसाहयकता (Professionalism) 
पारदहशिता (Transparency) 
जवाफदेहिता (Accountability) 
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Office of the Auditor General 

 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-न्नदेशनालर्) 

Phone: 4262381 

4262415, 4262417 
Fax: 977-1-4268309 

977-1-4262798 
Post Box: 13328 
बबरमिल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पत्र संख्ााः २०७८/७९ लमत ाः २०७८।५।४ 
च.नं  २०९     
 
 
श्री प्रमुखज््,ू  
उमाकुण्ड गाउँपालिका, 
गाउँ का्यपालिकाको का्ायि्, 
रामेछाप । 
 

विषयः- लखेापरीक्षण प्रतििदेन । 
 

नेपािको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त््स पालिकाको आर्थयक िर्य २०७६।७७ को िेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी िेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम ्ो प्रत िदेन िारी गररएको छ । उक्त प्रत िेदन 
िेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारबाहीको िार्ग अनुरोध छ ।  
 

 

 

 

  

 

(इतर प्रसाद आचार्ि) 

नार्व महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कायाालयको 
लेखापरीक्षण ननयनमतता, नमतव्ययीता, कायादक्षता, प्रभािकारीता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट 
हनुे व्यिस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक 
गाउँपानलका र नगरपानलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रनतिेदन जारी गना सक्न ेव्यिस्था 
छ । सोही व्यिस्थाबमोचजम स्थानीय तहको 2076।77 को आनथाक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरी यो प्रनतिेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, वित्तीय लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीय तह लेखापरीक्षण ननदेचशका, महालेखापरीक्षकको िावषाक 
लेखापरीक्षण योजना र ननकायसँग सम्बचधधत ऐन, ननयमको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 
लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्यहरुमा वित्तीय वििरणको शदु्धता, प्रिनलत कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तजुामा एिं कायाक्रम 
कायााधियन, खररद ब्यिस्थापन, सािाजननक सम्पचत्तको संरक्षण र उपयोग, चजम्मेिारी र जिाफदेवहता एिं सेिा प्रिाहको अिस्था मूल्याङ्कन 
गनुा रहेको    छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्ती र उपयोग सम्बधधमा प्रिनलत कानूनको पालना भए नभएको विश्लषेण गरी वित्तीय 
ब्यिस्थापनमा सधुारका लानग सझुाि प्रस्ततु गरी सशुासन प्रबद्धानमा टेिा प¥ुयाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ ।  

आनथाक िषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चात जारी गररएको प्रारचम्भक प्रनतिेदन उपर प्राप्त प्रनतवक्रयाका 
विषयहरु नमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समािेश गरेर राय सवहतको अचधतम प्रनतिेदन पठाइएको छ । प्रनतिेदनमा ददएका 
सझुािहरुको कायााधियनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीनमत स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास ननमााण र सेिा प्रिाहमा नमतव्यवयता, 
दक्षता र प्रभािकाररता हानसल गना सहयोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्िरुप स्थानीय तहको कायासम्पादनमा जिाफदेवहता र 
पारदचशाता प्रबद्धान हनुे विश्वास नलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलत: आधतररक आय र राजस्ि बाँडफाँटको प्रक्षपेण यथाथापरक नरहेको, आधतररक आय ठेक्का ब्यिस्थापनमा 
स्पष्ट कानूनी ब्यिस्था नभएको, आय सङ्कलन धयून रहेको, पयााप्त आधार बेगर राजस्ि छुट ददएको, बक्यौता असलुीमा प्रभािकारीता 
नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजटे राखेको, खिा पश्चात बजेट तथा कायाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, 
िषााधतमा बढी खिा गरेको, खररद कानून विपरीत सोझै खररद गरेको, अत्यनधक प्रशासननक खिा गरेको, बित अनदुान वफताा नगरेको, 
वितरणमूखी खिाको बाहलु्यता रहेको जस्ता प्रिृचत्त देचखएका छन ्। त्यसैगरी विकास ननमााणतफा  योजना प्राथनमकीकरण नगरेको, साना 
तथा टुके्र आयोजनाको छनौट गरेको, जवटल प्रकृनतका कायाहरु समते उपभोक्ता सनमनतबाट गराएको, तोवकएबमोचजम जनसहभानगता 
नजटेुको, दीगो विकासका लक्ष्य अनरुुप योजना र कायाक्रम तजुामा नगरेको, दीघाकालीन विकासको खाका तजुामा नभएको जस्ता समस्या 
रहेका छन ्।  

स्थानीय तहको आधतररक ब्यिस्थापनतफा  आिश्यक अनभुिी र दक्ष जनशचक्तको कमी रहेको, कमािारी ननयचुक्त तथा बढुिामा 
प्रदेश लोकसेिा आयोगको परामशा ननलएको, सेिा प्रिाहमा अपेचक्षत सधुार हनु नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पचत्तको दरुुस्त अनभलेख 
नरहेको, सञ्चानलत योजना, कायाक्रम, सेिा प्रिाहको अनभलेख नराखेको, बैंक वहसाब वििरण तयार गने नगरेको, लेखाङ्कन तथा समग्र 
प्रनतिेदन प्रणाली र आधतररक ननयधरण कमजोर रहेको छ । साथै आधतररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभािकारी नभएको पाइएको छ। 
स्थानीय तहमा लेखा सनमनतको गठन, कायाक्षेर, लेखापरीक्षण प्रनतिेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बधधी स्पष्ट कायाविनध तजुामा 
हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु सधुार गरी गत विगतका बेरुज ुउपर अपेचक्षतरुपमा आिश्यक 
कारिाही भए गरेको समेत देचखएन । 

समय र जनशचक्तको सीनमतताको बािजदु यथासम्भि स्थानीय तहको कायास्थलमा नै उपचस्थत भइा लेखापरीक्षण गररएको नथयो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय तहका प्रमखु सवहतका पदानधकारीहरुसँग छलफल समेत गररएको नथयो । 

लेखापरीक्षण प्रनतिेदनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायााधियनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यिस्थापन, भौनतक पूिााधार र सेिा प्रिाहमा 
सधुार हनु ेअपके्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग परु्रयााउन ेस्थानीय तहका सबै पदानधकारी तथा कमािारीहरु र 
लेखापरीक्षण तथा प्रनतिेदन तयारीमा संलग्न यस कायाालयका कमािारीहरु सबैलाइा धधयिाद ज्ञापन गदाछु ।  

 
 

 

                (टंकमचण शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गते              महालेखापरीक्षक 
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पर संखयााः २०७8।७9   

ि.नाः २१७ नमनताः २०७8।५।४ 

 

श्री प्रमखुज्य,ु  

उमाकुण्ड गाँउपानलका, 
गाउँ कायापानलकाको कायाालय, रामेछाप । 

विषयाः  लेखापरीक्षण प्रनतिेदन । 

कैवफयत सवहतको राय 

हामीले उमाकुण्ड गाउँपानलकाको आनथाक िषा २०७6।७7 को वित्तीय वििरण र त्यससँग सम्बचधधत आय-व्यय वििरण तथा लेखा वटप्पणीहरुको 
लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

 

हाम्रो रायमा, यस प्रनतिेदनको कैवफयत सवहतको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७7 आषाढ 
३१ मा समाप्त भएको आनथाक िषा २०७6।७7 को वित्तीय वििरण र त्यससँग सम्बचधधत आय-व्यय वििरणले स्थानीय तहसंग सम्बचधधत प्रिनलत 
कानून बमोचजम र परम्परा बमोचजम सारभतू रुपमा सवह तथा यथाथा अिस्था चिरण गदाछ ।  
कैवफयत सवहतको रायव्यक्त गने आधार 

१. लेखापरीक्षणबाट रु ५ करोड रु. २० लाख ४९ हजार बरेुजू देचखएको छ । सोमध्ये असलु गनुापने रु.2९ लाख ५८ हजार, अननयमीत भएको रु 
१ करोड १३ लाख ५३ हजार र प्रमाण कागजात पेश गनुापने रु.३ करोड १५ लाख ७९ हजार  रहेको छ ।   

२. लेखापरीक्षणमा देचखएका व्यहोराहरुका सम्बधधमा नमनत २०७8।२।२१ मा जारी गररएको प्रारचम्भक प्रनतिेदन उपर प्राप्त प्रनतवक्रया सवहतका 
प्रमाण कागजातका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरु हटाई कायम व्यहोराको अचधतम प्रनतिेदन पाना 2४ (िौिीस) यसैसाथ संलग्न छ । 

३. आम्दानी तथा खिाको से्रस्ता नगदमा आधाररत लेखा प्रणाली अिलम्बन गरेकोले पानलकाको पेश्की बाहेक सम्पचत्त तथा दावयत्ि यकीन हनुे 
जानकारी खलुाएको छैन ।   

 

हाम्रो लेखापरीक्षण काया नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कायाालयले अिलम्िन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, 

मागादशान तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बचधधत अधय प्रिनलत कानून बमोचजम गररएको छ । वित्तीय वििरण तयार गने स्थानीय तहसँग हामी स्ितधर छौं । 
त्यसका लानग स्िीकृत आिार संवहता अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापररक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो राय व्यक्त गने 
आधारका लानग पयााप्त र उपयकु्त छन ्भने्न कुरामा कायाालय विश्वस्त छ ।   
 

वित्तीय वििरण उपर व्यिस्थापन र लेखा उत्तरदायी अनधकारीको चजम्मेिारी 
 

आनथाक कायाविनध तथा विचत्तय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६, स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ तथा अधय प्रिनलत काननु बमोचजम सही र यथाथा हनु े
गरी वित्तीय वििरण तयार गने तथा जालसाजी िा अधय गचल्तका कारण वित्तीय वििरण सारभतू रुपमा गलत आकँडा रवहत स्िरुपमा बने्न गरी आिश्यक 
आधतरीीक ननयधरण प्रणाली लाग ु गने चजम्मेिारी पानलका व्यिस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कायाकाररणी, अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीीय अनधकृत 
गाउँपानलकाको वित्तीय प्रनतिेदन प्रकृयाको अनगुमनका लानग चजम्मेिार रहेका छन ्। 

   
वित्तीय वििरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको चजम्मेिारी 
 

वित्तीय प्रनतिेदन समग्रमा जालसाजी िा अधय गचल्त समेतका कारण सारभतू रुपमा गलत आकँडा रवहत रहेको होस ्भनन उचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय 
सवहतको लेखापरीक्षण प्रनतिेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्वस्तताले सामाधय स्तरको आश्वस्तता सम्म प्रदान गरेको 
हधुछ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कायाालयले अिलम्िन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागादशान तथा लेखापरीक्षण सङ्ग 
सम्बचधधत अधय प्रिनलत कानून बमोचजम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अिस्थामा पनन सबै प्रकारका जालसाजीजधय िा अधय गचल्त पत्ता लगाउन 
सक्न े ननचश्चतता भन े हदैुन । वित्तीय वििरणका उपयोगकतााले सामाधयतया गने आनथाक ननणायमा न ै फरक पाना सक्न े अिस्था देचखएका एउटै िा 
समग्रतामा हनु ेविषेश िा जालसाजीजधय िा अधय गचल्तलाई सारभतू रुपमा गलत आकँडा माननएको छ । 

 

 

 

(ईधद्र प्रसाद आिाया) 
नायि महालेखापरीक्षक 
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उमाकुण्ड गाउँपानलका 
लेखापरीक्षण प्रनतिेदन 

2076/77 

 

पररिय – स्थानीय नेततृ्िको विकास गदै स्थानीय शासन पद्धनतलाई सदुृढ गरी स्थानीय तहमा विधावयकी, कायाकारीणी र 
धयावयक अभ्यासलाई संस्थागत गना स्थानीय सरकार संिालन गने उद्देश्यले यस गाउँपानलकाको स्थापना भएको हो।स्थानीय 
सरकारले संिालन गने कायामा सहकाररता, सह - अचस्तत्ि र समधियलाई प्रिाधन गनुा र स्थानीय सरकारका काममा 
जनसहभानगता, उत्तरदावयत्ि, पारदचशाता सनुनचश्चत गरी नागररकलाई गणुस्तरीय सेिा प्रदान गनुा गाउँपानलकाको उद्देश्य रहेको 
छ।यस गाउँपानलकामा ७ िटा िडा  र ४५१.९९ िगा वकलोनमटर क्षेरफलमा फैनलएको छ । 

 

स्थानीय संचित कोष – स्थाननय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा कारोिारको लेखा राख्न ुपने तथा महालेखा 
ननयधरकको कायालयले ननशलु्क रुपमा उपलव्ध गराई सिै गाउँपानलकाहरुले Sub National Treasury Regulatory 

application (SUTRA) प्रयोग गरी लेखा राख्नपुने व्यिस्था छ । गाउँपानलकाले उक्त विद्यतुीय लेखा आंचशक प्रयोग  
गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोचजम गाउँपानलकाले प्राप्त गरेको आय, अनदुान 
तथा सहायता र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा भएका आय-व्यय वहसाबको आनथाक िषा 2076/77 को प्रानप्त भकु्तानी 
वहसाब ननम्न बमोचजम रहेको छाः  

वििरण वटप्पणी 
यस िषा रु. 

बजेट 

आफैले गरेको प्रानप्त / 
भकु्तानी 

िस्तगुत/सोझै 
भकु्तानी जम्मा 

प्रानप्त (क+ख)  ४९२८५१७९२.६७ ४८०४२८३८०.१७  ४८०४२८३८०.१७ 

क.प्रानप्त (संचितकोषमा आम्दानी बानँधन)े  ४०५२३०००० ३८९६७०५७५.५० 

 ३८९६७०५७५.५० 

11000 कर 11 ९३४७१६०३.१० ६९८९६०४१.५० 

 ६९८९६०४१.५० 

13000 अनदुान  
 

 
 

 

संघीय सरकार 12 २४९८३९००० २५२३८५०००  २५२३८५००० 
प्रदेश सरकार 12 ४२०८४००० ४२०८४००० 

 ४२०८४००० 

14000 अधय राजस्ि  १९८३५३९६.९० २५३०५५३४ 

 २५३०५५३४ 

ख.अधय प्रानप्त  ८७६२१७९२.६७ ९०७५७८०४.६७ 

 ९०७५७८०४.६७ 

वितरण गना बांवक राजस्ि  ० १८५२००० 

 १८५२००० 

कोषहरु  
 ११८०००० 

 ११८०००० 

धरौटी  
 २२३०४९६ 

 २२३०४९६ 

संघीय,प्रदेश सरकार िा अधय कायाक्रम  ८७६२१७९२.६७ ८५४९५३०८.६७ 

 ८५४९५३०८.६७ 

भकु्तानी (ग+घ)  ६०२८५१७९२.६७ ४८३७७११०५.४३ 

 ४८३७७११०५.४३ 

ग.भकु्तानी (सचञ्चत कोषबाट)  ५१५२३०००० ३९७०९५७९६.७६ 

 ३९७०९५७९६.७६ 

21000 पाररश्रनमक/ सवुिधा 18 ११९९८७९९९.९० ११६१८००४६.२८ 

 ११६१८००४६.२८ 

22000 मालसामान तथा सेिाको उपयोग 18 ६७०७५००० ५५७४९३००.०३ 

 

५५७४९३००.०३ 

25000 सहायता(Subsidy) 18 - -  - 
26000 अनदुान 18 ३८५५१००० ३४४८१७२४ 

 ३४४८१७२४ 

27000सामाचजक सरुक्षा 18 १०५४६६९९१.१० ११७५३५५७ 

 ११७५३५५७ 

28000 अधय खिा 18 २०४६००९ २०१८०४१ 

 २०१८०४१ 

31000 गैर विचत्तय सम्पत्ती/पूजँीगत खिा 18 १८२१०३००० १७६९१३१२८.४५ 

 १७६९१३१२८.४५ 

घ.अधय भकु्तानी  ८७६२१७९२.६७ ८५४९५३०८.६७ 

 ८५४९५३०८.६७ 

कोषहरु  - ११८०००० 

 ११८०००० 
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धरौटी  - -  - 
संघीय,प्रदेश सरकार िा अधय कायाक्रम  ८७६२१७९२.६७ ८५४९८३०८.६७ 

 ८५४९८३०८.६७ 

कट्टी रकम भकु्तानी/दाचखला गना बाकंी  - -  - 
ङ.यो िषाको बित(धयनु)  (११०००००००) (३३४२७२५.२६)  (३३४२७२५.२६) 
ि.गतिषाको चजम्मेिारी रकम(अ.ल्या)  - ३३३४७८७०.२६ 

 ३३३४७८७०.२६ 

िषााधतको बाकंी रकम(ङ+ि)  
 ३०००५१४५ 

 ३०००५१४५ 

बैंक तथा नगद बाकंी 24 - ३०००५१४५ 
 ३०००५१४५ 
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दफा 
नं. 

भौ. नं. नमनत र ब्यहोरा 
बेरुज ुरकम 

 वित्तीय वििरणको विश्लषेणाः  

१ वित्तीय वििरणाः  स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपानलकाले प्रत्येक िषाको श्रािण  
१ गतेदेचख आगामी िषाको आषाढ मसाधतसम्मको अिनधलाई आनथाक िषा कायम गरी आय र व्ययको वहसाि 
राख्नपुदाछ।सोही ऐनको दफा ६९ मा तोवकएअनसुार गाउँपानलकाले आफ्नो आनथाक काया प्रणालीको व्यिस्थापन 
गनुापदाछ।यस सम्बधधमा देचखएका व्यहोरा देहाय बमोचजम छन ्

• पानलकाको शे्रस्ता र िैक मौज्दात विि ननम्नानसुारको फरक देचखएकोले फरक पनुाको कारण पत्ता लगाई 
िैक वहसाि नमलान गनुापने देचखधछ। 

• स्थानीय कोषको सञ्चालन, व्यिस्थापन र प्रनतिेदन प्रणालीमा एकरुपता र शदु्धता कायम गना महालेखा 
ननयधरक कायाालयले उपलब्ध गराएको स्थानीय संचित कोष व्यिस्थापन प्रणाली (सरु) को प्रयोग गरेको 
भएता पनन सोले देखाएको विचत्तय प्रनतिेदन यथाथा रहेको पाईएन। 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ननयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले ननधाारण गरे बमोचजमको 
आय र व्ययको िगीकरण तथा खिा शीषाक सम्बधधी व्यिस्था अिलम्बन गनुापने तथा ननयम ७६(२) मा 
महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृत भए बमोचजमको ढाँिामा लेखा राख्नपुने व्यिस्था गरेकोमा यस पानलकाले 
एवककृत आनथाक संकेत िनगाकरण र व्याखया, २०७४ अनसुार िजेट तयार तथा कायााधियन दिैु गरेको छैन 
जसले िाल ु प्रकृनतका काम पूजँीगतमा तथा पूँजीगत कायालाइ िाल ु खिा चशषाकमा राखी खिा गरेको 
पाइयो। 

• पानलकाले पानलकामा प्राप्त भएका सम्पणुा आम्दानीलाई सचञ्चत कोषमा आम्दानी निाँधी सोझै िैक जम्मा 
गराउने र िैक स्टेटमेधटको आधारमा आम्दानी िाँध्ने गरेकोले पानलकाले पेश गरेको विचत्तय वििरणले 
यथाथा अिस्था चिरण गदैन।  

• प्रानप्त भकु्तानी वहसाबका सबै रकम कलमको छुट्टाछुटै्ट सहायक खाताहरु प्रमाचणत गरी राखेको नपाइएकोले 
उक्त रकम कलमका आम्दानी एिं खिाहरुको यथाथाता यवकन गना सवकएन । 

पानलकाले तोकेबमोचजमका वित्तीय वििरणहरु तथा खाताहरु अद्यािनधक गरी आय र व्ययको िास्तविक चस्थनत 
देचखने गरी लेखांकन गनुापदाछ। 

 

1.1 बैक वहसाब नमलान नगरेको – स्थानीय तह सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोचजम स्थानीय 
तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा ननयधरक कायाालयको नसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृत 
भएको ढाँिामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोचजम मानसक रुपमा से्रस्ता र बैक खाताको वहसाब नमलान 
विबरण तयार गनुापनेमा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको देहायबमोचजमको खाताको बैंक वहसाब नमलान वििरण 
तयार नगरेको कारण पानलकाले पेश गरेको शे्रस्ता अनसुार कुल रु. ३०००५१४५। बैंक तथा नगद बाँकी 
देचखधछ भने बैंक अनसुार  रु. ३८९८४९२०।७५ बाँकी रहेको देचखधछ । रु. ८९७९७७५।७५ बैंक 
बढी देचखएकोमा बैंक समायोजन वहसाब तयार गरेको देचखएन । 

 

२ चजम्मेिारी फरक परेको – स्थानीय तहको सचञ्चत कोषमा गत विगतको बाँकी, यस िषा प्राप्त र खिा भएको 
रकम स्पष्ट देचखने गरी वहसाब राख्न े र चजम्मेिारी एवकन गनुापदाछ । तर स्थानीय तहको वित्तीय प्रनतिेदन 
अनसुार गत िषाको अधत्यमा रु. ३१७८७३५६। मौज्दात कायम भएकोमा यो बषाको शरुुमा रु. 
३३३४७८७०.२६  चजम्मेिारी सारेको देचखयो । जस अनसुार वित्तीय वििरणमा उल्लेख भएको भधदा रु. 
१५६०५१४।२६ बढी चजम्मेिारी सारेको सम्बधधमा यवकन गनुापने देचखएको छ । 

 

 

 

 

३ आधतररक ननयधरण प्रणालीाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ िमोचजम आधतररक ननयधरण  
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प्रणाली तयार गरी लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन। यस सम्िधधमा देचखएका अधय व्यहोराहरु तपचशल 
िमोचजम रहेका छन । 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरनभरको आधारभतु तथयांक 
संकलन, अनभलेखांकन र व्यिस्थापन गनुापनेमा सो गरेको पाईएन । 

• स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोचजम एक आनथाक िषामा खिा हनु नसकी बाँकी 
रहेको रकम आनथाक िषाको अधतमा स्थानीय तहको संचित कोषमा ट्राधसफर गनुापनेमा आनथाक िषा समाप्त 
भए पश्चात ्पनन पानलकाले सचञ्चत कोषमा रकम ट्राधसफर गरेको पाइएन। 

• पानलकाले कायाक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन।साथै पानलकाबाट यस िषा संिानलत 
कायाक्रम तथा योजनाको कायााधयियन र सेिा प्रिाह समेतको िावषाक कायाक्रम अनसुारको प्रगनत तयार 
गरेको पाईएन। 

• कायाालयको शे्रस्ता र िैक वििको वहसाि फरक परे िा नपरेको सम्िधधमा िैक वहसाि नमलान वििरण 
तयार नगरेको कारण वहसाि नमलान भए नभएको सम्िधधमा यवकन गना सवकएन । 

• राजस्ि संकलन सम्बधधमा सिुना प्रनबनधको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैवकङ्ग प्रणाली माफा त गने गरेको 
देचखएन। 

• अधतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोचजम मध्यकालीन खिा संरिना तयार 
गनुापनेमा पानलकाले सो बमोचजम मध्यकालीन खिाको संरिना तयार गरेको पाईएन । 

• स्थानीय तहले आफ्नो क्षेरमा कायााधियन हनुे आयोजनाको नबश्लषेण गरी सम्भाब्य आयोजनाको बैंक खडा 
गरेको देचखएन। 

• ददगो नबकास योजना (२०१५-२०३०) लाई कायााधियन गने सधदभामा लक्ष्यलाई आधतररकीकरण गने र 
मध्यकानलन लक्ष्यहरु तोवक मलु्याङ्कन गने काया भएको देचखएन। 

• पानलकाले चजधसी सामानको एकीकृत वििरण तथा सहायक चजधसी खाता अध्यािनधक नगरी िडा कायाालय 
तथा विनभन्न व्यचक्त तथा संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाईयो। 

• िडा कायाालयमा रहेका चजधसी सामान सवहतको अनभलेख देचखने गरी पानलकाको मूल चजधसी खाता 
अध्यािनधक गरेको पाईएन। 

• चजधसी ननररक्षण प्रनतिेदनमा उल्लेख भए अनसुार विनभन्न मालसामान ममात तथा नललाम गनुा पनेमा गरेको 
पाईएन। 

• मलु्य अनभिृवद्ध कर ननयमािली, २०53 को ननयम 6क मा ठेक्का सम्झौता र कर भकु्तानीको जानकारी 
सम्िचधधत आधतररक राजस्ि कायाालयलाई नददई आनथाक िषाको अधतमा मार ददएको तथा इ–टीनडएस 
गरेको पाइएन। 

• सािाजननक खररद ननयमािली, 2064 को ननयम 7 र 8 मा खररदको गरुुयोजना र िावषाक खररद योजना 
तयार गनुापनेमा तयार गरेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको विस्ततृ वििरण देचखने गरी ठेक्का अनभलेख खाता र कचधटधजेधसी खाता राखेको पाईएन। 

• स्थानीय तहले ननमााण व्यिसायी तथा उपभोक्ता सनमनत माफा त काया गराएकोमा ननमााण कायामा प्रयोग हनुे 
सामानको गणुस्तर परीक्षण गरेको पाइएन। 

• सािाजननक खररद ननयमािली, 2064 को ननयम 97 अनसुार यस िषा कायासम्पन्न भएका आयोजना तथा 
कायाक्रमहरु उपभोक्ता सनमनतलाई हस्ताधतरण गनुापनेमा गरेको पाईएन। 

• संस्था दताा ऐन, २०३४ दफा ३ पानलकाबाट संिालन भएका विनभन्न योजना ननमााण काया गना सम्झौता 
गठन गरेका उपभोक्ता सनमनत ऐनको उक्त व्यिस्था अनसुार माधयता प्राप्त हनु ेगरी दताा गरेको पाइएन। 
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• िातािरणको संरक्षणको एवककृत ददघाकालीन योजना तयार गरेको पाइएन।शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई 
मध्यनजर राखदै फोहोरमैला ब्यबस्थापन स्थल पवहिान एबं कायायोजना तयार गरेको पाईएन । 

• पानलकाको विकास ननमााण व्यिस्थापन तथा सेिा प्रिाहका लानग प्राविनधकतफा  र प्रशासननकतफा  समेत ९५ 
कमािारीको दरबधदी स्िीकृत भएकोमा क्रमश: ८३ पदपूती भएको १२ दरिधदी ररक्त रहेकोले कायाालय 
सञ्चालनमा कमािारीको अभाि रहेको पाईयो । 

• सशुासन व्यिस्थापन तथा सञ्चालन ननयमािली, २०६५ अनसुार नागररक िडापरमा उल्लेचखत सेिाहरुको 
कायााधियन चस्थती अनगुमन गना अनगुमन संयधर तय गरेको पाईएन । 

• संघीय मानमला तथा सामाधय प्रशासन मधरालयको 2073।12।25 को पररपर अनसुार यस पानलकामा 
समावहत भएका साविकका गाउँ विकास सनमनतको नाममा रहेका पेश्की तथा िेरुजकुो लगत तयार गरेको 
पाईएन। 

• स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोचजम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा 
सहभानगतामूलक, उत्पादनमूलक र प्रनतफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथनमकीकरण गनुापने व्यिस्था 
अनसुार योजना तजुामा तथा कायाधियन गरेको पाइएन। 

• फोहोरमैला व्यिस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्यिस्थापन गरी गाउँ तथा नगर सफा 
राख्न े चजम्मेिारी स्थानीय तहको हनुे उल्लेख भएकोमा पानलकाले फोहोरमैला व्यिस्थापन गना ददघाकानलन 
योजना िनाई कायााधियन गरेको पाइएन। 

• सामाचजक सरुक्षा ननयमािली २०७६, को ननयम २३(१) मा स्थानLय तहले आफ्नो क्षेरनभर वितरण 
गररएको सामाचजक सरुक्षा भत्ताको िौमानसक तथा बावषाक प्रनतिेदन अनसूुिी ६ बमोचजमको ढाँिामा तयार 
गरी विभाग तथा प्रदेशको सामाचजक सरुक्षा सम्बधधी विषय हेने ननकायमा पठाउन ु पनेमा पानलकाले 
समयमा प्रनतिेदन गने काया गरेको पाइएन। 

• सामाचजक सरुक्षा कायाक्रम सञ्चालन कायाविधी २०७५ अनसुार सामाचजक सरुक्षा भत्ता वितरण िैवकङ्ग 
प्रणालीअनसुार गनुापनेमा पानलकाले हालसम्म पनन िैवकङ्ग प्रणानलिाट सामाचजक सरुक्षा भत्ता वितरण गरेको 
छैन। 

• सामाचजक सरुक्षा कायाक्रम संञ्चालन कायाविनध, २०७५ दफा ३३ (क) मा आगामी आनथाक िषामा भत्ता 
प्राप्त गनेहरुको वििरण सम्बचधधत िडा सनमनतहरुको नसफाररसका आधारमा स्थाननय तहको सभामा पेश 
गनुापनेमा नगरेको साथै पानलकािाट पठाएको रकम लाभग्राहीको खातामा बैंकले १५ ददननभर जम्मा गरी 
प्रत्येक खातामा जम्मा भएको रकम देचखने वििरण सवहतको (Reverse Feed) वििरण पेश गनुापने ब्यिस्था 
रहेकोमा गाउँपानलकामा उक्त शताअनसुार िैकिाट िौमानसक रुपमा जम्मा भएको वििरण प्राप्त भएको 
देचखएन। 

• गाउंपानलका र अधतगातका िडाको स्िानमत्िमा रहेको भिन, जग्गा, सिारी साधन, फननािर तथा विद्यनुतय 
सामान लगायतका सम्पत्तीको मलु्याङकन समेत देचखने गरी अनभलेख अद्याबनधक गनुापनेमा सो गरेको 
पाइएन। 

तसथा पानलकाले आधतररक ननयधरण प्रणालीलाई ऐन तथा ननयमािलीमा भएको व्यिस्था बमोचजम प्रभािकारी र 
विश्वसनीय बनाई सेिा प्रिाह सदुृढ बनाउन ेतफा  ध्यान ददनपुने देचखधछ । 

४ अबण्डा बजेट – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोचजम स्थानीय आनथाक अिस्था समेतको आधारमा 
बजेट तथा कायाक्रमको प्राथनमकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनमुान तथा सीमा ननधाारणका आधारमा 
अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनमुान पेस गनुापने व्यिस्था छ । यस स्थानीय तहले यो बषा रु.१ करोड 
अबण्डा राखेको छ । उक्त  अबण्डा रकम कायापानलकाको बजेट अबण्डमा राखी कायापानलकाको ननणायबाट 
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खिा गने प्रवक्रयामा ननयधरण गनुापदाछ ।  
५ िौमानसक पूजँीगत खिा - आनथाक कायाविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम  २३ बमोचजम स्िीकृत भएको 

कायाक्रममा ननयम २५ बमोचजम िौमानसक प्रगनत वििरण िनाई पेश गनुापने र िौमानसक लक्ष्य तथा कायाक्रम 
बमोचजम कायासम्पादन सम्पन्न गरी कयाक्रम कायााधियन गनुापने व्यिस्था छ।कायाालयले उपलव्ध गराएको 
वििरण अनसुार िौमानसक पूचजगत खिाको चस्थनत देहाय बमोचजम छ। यसरी आनथाक िषाको अधत्यनतर मार 
अनधक खिा गरी योजना सञ्चालन गदाा सञ्चानलत कायाक्रम तथा नननमात संरिनाको गणुस्तर तथा ददगोपनामा 
समेत प्रभाि पना सक्छ।त्यसैले पानलकाले ननधाारीत समयनभर काया सम्पादन गनुापदाछ। 

 

 पूजँीगत खिा शीषाक कुल खिा 
िौमानसक खिा 

प्रथम िौमानसक दोस्रो िौमानसक तेस्रो िौमानसक 

गा पा. पुचँजगत १३७८४९७४१.४५ १०६३९८१४ १०३८१९८५.८७ ११६८२७९४१.५८ 

प्रदेश पुचँजगत १५१२५००० ० ० १५१२५००० 

संचघय पुचँजगत ९००१४८९ ० ० ९००१४८९ 
प्रदेश सरकारबाट 
हस्ताधतरण पुचँजगत 

१४९३६८९८ ० ० १४९३६८९८ 

जम्मा  १७६९१३१२८.४५ १०६३९८१४ १०३८१९८५.८७ १५५८९३३२८.५८ 
प्रनतशत १०० ६.०१४ ५.८६ ८८.११ 

 

६ क्षरेगत बजेट र खिा- स्थानीय तहको एकीकृत, समानपुानतक र ददगो विकासका क्षेरगत रुपमा समानपुानतक 
बजेट विननयोजन गरी खिा गनुापने हधुछ।यस पानलकाको २०७६।७७ को क्षेरगत बजेट खिाको चस्थनतको 
चशषाकगत वििरण पेश नभएकोले क्षेरगत िजेट खिाको चशषाकगत अिस्था एवकन गना सवकएन।खिाको 
चशषाकगत वििरण तयार गनेतफा  ध्यान ददनपुदाछ। 

 

 मखुय क्षरे िावषाक िजेट खिा रकम कुल खिा मध्ये 
प्रनतशत 

आनथाक विकास १८७२५००० १६५३०८४१ ४.१६ 

सामाचजक क्षेर  २८३९४२९९१ १८०८७४४९३.८८ ४५.५५ 

पूिााधार विकास क्षेर १३२२२२००० १२८०७४४२०.६७ ३२.२५ 

सशुासन तथा अधतरसम्बधधीत क्षेर १८६६३००९ १४७८५६५० ३.७२ 

काया सञ्चालन तथा प्रशासननक खिा ६१६७७००० ५६८३०३९१.०१ १४.३२ 

जम्मा ५१५२३०००० ३९७०९५७९६.५६ १०० 

 
 

 संगठन तथा कमािारी व्यिस्थापनाः   

७ कमािारी करार – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अनधकार क्षेर 
र कायाबोझको विश्लषेण गरी संगठन तथा व्यिस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृनतको कामको लानग तथा 
सेिा करारबाट नलईन ेकमािारीको दरबधदी प्रस्ताि गनुापने र अस्थायी दरबधदी सृजना गना नसवकने व्यिस्था छ 
। तर पानलकाले विनभन्न पदमा ६१ जना कमािारीहरु करारमा राखी रु. ७००००००। खिा लेखेको छ । 
त्यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) िमोचजम पानलकाले नगर प्रहरी, सिारी िालक, सयश, 

कायाालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्टीनसयन, िौवकदार, मानल, बगैँिे लगायतका पदमा मार करारिाट सेिा नलन 
सवकने व्यिस्था गरेको छ । पानलकाले ऐन विपररत कमािारी करारमा राखेर खिा लेखेको ननयमसम्मत 
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देचखएन ।  
नबबरण संखया 

गा. पा. करार २४ 

स्िास्थय करार ३२ 

कृषी करार ३ 

पश ुकरार २ 

जम्मा ६१  
८ कमािारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोचजम स्थानीय सेिा 

गठन, संिालन व्यिस्थापन, सेिाका शता तथा सवुिधा सम्बचधध आधारभूत नसद्धाधत र मापदण्ड संघीय काननु 
बमोचजम हनुे, दफा ८६ (२) बमोचजम स्थानीय सेिाको गठन, संिालन तथा व्यिस्थापन सेिाको शता तथा 
सनुबधा सम्बचधध अधय व्यिस्था स्थानीय तहले बनाएको काननु बमोचजम हनुे व्यिस्था छ । स्थानीय तहले 
कानून नबनाई यो बषा चशक्षक प्रोत्साहन रु.१४४२००० र हलुाक कमािारी प्रोत्साहन रु. १२६००० गरी 
जम्मा १५६८००० प्रोत्साहन भत्ता खिा गरेको कारण आनथाक व्ययभार बढ्न गएको रु..... 

 

 

 

 

 

 

१५६८००० 

९ धयायीक सनमनत – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देचख ५३ सम्म अनधकार क्षेर तथा 
धयाय सम्पादन प्रवक्रयाको व्यिस्था गरेको छ । सनमनतमा परेको उजरुीमध्ये मेलनमलाप प्रकृनतका आधारमा 
विामद दताए भएको ३ मवहनानभर टुङ्गो लगाउन े व्यिस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त वििरण 
अनसुार गतबषा फछ्र्यौट िा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी ६ रहेको र यो बषा थप भएको २७ 
गरी कुल ३३ वििाद दताा भएकोमा ३० िटा मार फछ्र्यौट भई ३ बाँकी देचखधछ । धयाय सम्पादन 
प्रवक्रयालाई ऐनले तोकेको म्यादनभर फछ्र्यौट िा कारबाही वकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ । 

 

१० सेिा प्रिाहाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाउँपानलका तथा िडा कायाालयको 
काम, कताव्य र अनधकारको व्यिस्था छ।गाउँपानलकािाट प्राप्त वििरण अनसुार यस िषा जधम र मतृ्य ुदताा 
३००,,नाता प्रमाचणत २०५, नागररकता नसफाररस ३२० र घरबाटो नसफाररस १५०, िटा दताा गरेको 
पाइयो।पानलकाले ऐन िमोचजम सोको अनभलेख व्यिचस्थत गनुापदाछ। 

क्र.सं वििरण सेिा प्राप्तीका लागी ननिेदन संखया नसफाररस कैवफयत 

1  नागररकता नसफाररस ३५० ३२० 
 

2  घरबाटो १९० १७५ 
 

3  नाता प्रमाचणत २३० २०५ 
 

4  जधम, मतृ्य,ु दताा २८० ३०० 
 

 

 

 पदानधकारी सवुिधााः   

११ स्िवकय सचिि तथा काननुी सल्लाहकार खिााः स्थानीय तहाका पदानधकारी तथा सदस्यहरुको सवुिधा सम्िधधी 
ऐन,२०७५ मा अध्यक्ष िा अधय कुनै पदानधकारीले स्िवकय सचिि िा सल्लाहकार राचख सो िापत सवुिधा नलन 
पाउने व्यिस्था गरेको छैन । गाउँपानलकाको अध्यक्षले ननम्न अनसुार त्यस्ता पदानधकारी राखी सो िापत रु. 
७३३२०० खिा लेखेको छ। उक्त सवुिधा खिा गने आधार पयााप्त नभएकोले आिश्यक कायाविधी तयार गरी 
खिा व्यिचस्थत गनुा पदाछ । 

वििरण  मानसक सवुिधा कुल भकु्तानी रकम कैवफयत 

काननुी सल्लाहकार चजत बहादरु काकी २८२०० ३६६६०० 
 

धयावयक सल्लाहकार रण बहादरु काकी २८२०० ३६६६००  
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 जम्मा ७३३२००   
१२ नम्साभधदा बढी भकु्तानीाः स्थाननय तहका पदानधकारी तथा सदस्यहरुको सवुिधा सम्बचधध ऐन, २०७५ अनसुार 

िडा अध्यक्षले दै.भ्र. भत्ता ददनको १५०० को दरले पाउने व्यिस्था छ। त्यस्तैगरी सवुिधा सम्बधधी ऐन, 
२०७५ को पवहलो संशोधन बाट (बैशाख ३) बाट िडा अध्यक्षले दैननक भ्रमण भत्ता ददनको १२०० को 
दरले पाउने व्यिस्था रहेकोमा गाउँपानलकाले नम्साभधदा बढी दरमा िडा अध्यक्षहरुले दैननक भ्रमण भत्ता 
बझेुको पाईएकोले बढी भकु्तानी रकम सम्बचधधतबाट असलु गनुापने रु......... 
भौं. नं. नमनत िडा नं. TADA 

सङ्खखया 
ददन दर 

हनुपुने  
ददएको बढी 

 भकु्तानी 
१५/७६/६/१२ गा. पा . अध्यक्ष २ १२ १८०० २००० २४०० 
१४८/७७/१/३१ िडा नं. ३ िडा अध्यक्ष ८ ४२ १५०० १६०० ४२०० 

१४९/७७/१/३१ िडा नं. ३ िडा अध्यक्ष ५ १६ १५०० १६०० १६०० 
२८५/७७/३६२८ िडा नं. १ िडा अध्यक्ष १ ७  १५०० १६०० ७०० 
१५४/७७/२/६ िडा नं. ७ िडा अध्यक्ष ४ २४ १५०० १६०० २४०० 
१९३/७७/२/२२ िडा नं. १ िडा अध्यक्ष २ १२ १५०० १६०० १२०० 
 १९३/७७/२/२२ िडा नं. १ िडा सदस्य ईश्वरी काकी १ ६ १५०० १६०० ६०० 
     जम्मा १३१०० 

 

 

 

 

 

 

    १३१०० 

१३ खाना तथा विविध खिा – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोचजम व्ययको बजेट अनमुान 
आधतररक आयको पररनधनभर रही औचित्यताको आधारमा विविध खिा गनुापने व्यिस्था छ । यस स्थानीय 
तहले यो िषा खाना तथा विविधतफा  मार रु.८९९४९३ खिा गरेको छ ।यस्तो खिामा नमतव्यवयता कायम गनुा 
पदाछ । 

 

१४ आनथाक सहायता – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आनथाक सहायता, िधदा, 
परुस्कार एिं संस्थागत अनदुान वितरण गना पाउने व्यिस्था रहेको देचखंदैन । यस स्थानीय तहले  प्रयोजनको 
लानग यो िषा विनभन्न ४ व्यचक्तलाई औषनध उपिार खिा िापत रु. २७२५००। आनथाक सहायता वितरण 
गरेको पाइयो । यस्तो खिामा नमतव्यवयता कायम गनुा पदाछ । 

 

१५ दोहोरो भ्रमण भत्तााः आनथाक ननयमािली २०६४ को ननयम ३६ (३) मा खिा गदाा खिाको नबल भरपाई सवहत 
लेखा राख्नपुने तथा सोही ननयमािलीको ननयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददंदा ररत पगेु नपगेुको 
जाँि गनुापने व्यिस्था छ। यस गा. पा. ले ननम्न पदानधकाररलाई  TADA भकु्तानी गदाा एउटै नमनतमा दोहोरो 
पने गरी भकु्तानी ददएको देचखएकोले दोहोरो परेको रकम सम्बचधधतबाट असलु गनुापने रु........ 

 

 

 

 

१२०००। 

 भौ.नं. /नमनत नाम TADA अिधी दोहोरो परेको ददन बढी रकम  
(असलु) 

१५/७६/६/१२ शेर ब. 
सनुिुार 

७६/५/२२- ५/२८ 

७६/५/२३ -५/२९ 

६ ददन 

२००० को दरले 

१२००० 

 
 

 अनदुान प्राप्ती वितरण र वफताााः  

१६ 
 

अनदुान वफताााः संघीय एिं प्रदेश सरकारको कानून एिं कायाविनध बमोचजम ती ननकायबाट स्थानीय तहमा प्राप्त 
हनुे समानीकरण बाहेकका अनदुान िषाभरी खिा नभई बाँकी रहेको अिस्थामा सम्बचधधत ननकायमा वफताा 
गनुापने व्यिस्था रहेको छ।पानलकाले विनभन्न चशषाकको रकममध्ये आषाढ माधतसम्ममा खिा नभई बाँकी रहेको 
रकम वफताा गरेको छ ।  

 

 अनदुान प्रदान 
गने ननकाय 

अनदुानको 
प्रकार 

प्राप्त रकम खिा रकम बाकँी रकम वफताा नमनत  
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संघीय सरकार शसता १३६३८५००० १२३७९६३९५.३ १२६८८६०४.७ २०७७।१०।११ 
 विषेश ५०००००० ४९५२८५३ ४७१४७ २०७७।१०।११ 
 समपरुक ० ० ०  
प्रदेश सरकार शसता १२०९९००० १२०९८३०३ ६९७ २०७७।९।१५ 
 विषेश ५०३७००० ४९३७५९५ ९९४०५ २०७७।९।१५ 
 समपरुक १५१२५००० १५१२५००० ०  
 जम्मा १७३७४६००० १६०९१०१४६.३ १२८३५८५३.७   

 कर दस्तरु एिं आधताररक आयाः  

१७ नगट्टी, ढंुगा, बालिुाको कराः स्थानीय सरकार संिालन ऐन, 2074 को सानबक दफा 64 को उपदफा १, 
१(ि), ३ र ४ मा ढंुगा, नगट्टी र बालिुाको करमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको दोहोरो अनधकार रहने, 
करको दर सम्बचधधत प्रदेशले ननधाारण गरी स्थानीय तहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्तरको कोषमा जम्मा गने 
व्यिस्था गरी बाँडफाँड हनुे गरेको नथयो । तर उक्त दफा संघीय आनथाक ऐन, 2075 द्वारा खारेज गरी दफा 
६२(क) थप गरेर स्थानीय तहहरुले नगट्टी, ढंुगा, बालिुा नबक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो संचित कोषमा जम्मा 
गने ब्यबस्था गरेको छ । यसै सम्बधधमा बागमनत प्रदेश सरकारको प्रदेश आनथाक ऐन २०७६ को दफा ९ 

मा संघीय काननुसंग बाचझने गरी ढंुगा, नगटी, बालिुा दहत्तर बहत्तरको शलु्क असलुी र बाँडफाँड सम्बधधी  
ब्यबस्था गरेको छ । बागमती प्रदेश आनथाक ऐन २०७६ को दफा ९(५) अनसुार नगट्टी ढंुगा बालिुा िापत 
संकनलत करको िानलस प्रनतशत प्रदेश सचञ्चत कोषमा दाचखला गनुापने व्यिस्था छ । यसैगरी संघीय 
मधरीपररषद्ले ढंुगा, नगट्टी, बालिुा उत्खन्न, नबक्री तथा व्यिस्थापन सम्बधधी मापदण्ड, 2077 जारी गरी नगट्टी 
ढंुगा बालिुा नबवक्रबापतको राजस्ि स्थाननयले सङ्ककलन गरी प्रदेश र स्थाननय तह बीि क्रमशाः ४० र ६० 
प्रनतशत हनुेगरी बाँडफाँड गने ब्यबस्था गरेको छ जनु स्थाननय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२(क) नबपररत 
देचखधछ । 

 

१८ आम्दानी यवकन नभएको - स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 
एकीकृत सम्पचत्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा िहाल कर, व्यिसाय कर र िहाल विरौटी शलु्क उठाउन े
व्यिस्था रहेको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ (२) मा गाउँपानलकाले 
नेपाल सरकारले ननधाारण गरे बमोचजमको आय र व्यय िगीकरण तथा खिा व्यिस्था अिलम्िन गनुा पने 
उल्लेख छ । पानलकाले बषाभरीमा गरेको आम्दानीलाई सोझै संचित कोष र आधतररक आम्दानी खातामा 
आम्दानी बाँध्ने गरेको तर राजस्ि आम्दानीसँग सम्बचधधत शे्रस्ता खडा गरी हर वहसाब राख्न ेगरेको नपाइएकोले 
पानलकाको आम्दानी यवकन गना सवकएन । तसथा पानलकाले राजस्ि आम्दानीसँग सम्बचधधत लेखालाई िसु्त 
दरुुस्त बनाउन ध्यान पयुााउन ुपने देचखधछ । 

 

१९ दहत्तर बहत्तर शलु्क -  पानलकाले अमानतबाट नलख ुनददमा दहत्तर बहत्तर ठेक्का व्यिस्थापन भएको र सोबाट 
प्राप्त जम्मा रु ४५२०००। आम्दानी मध्ये प्रदेश सरकारलाई रु १००१०२। रकम पठाएको प्रमाण पेश 
भएकोमा आइ. इ. इ. प्रनतिेदन लगायत ठेक्का ब्यिस्थापन सम्बचधध अधय कागजात लेखापरीक्षण डोर समक्ष 
पेश हनु सकेन । यसरी लेखापरीक्षणको नननमत्त शे्रस्ता कागजात पेश नगनेलाई चजम्मेिार बनाई लेखापरीक्षण 
गराउन ुपने रु 

 

 

 

 

 

४५२०००। 

 गा.पा.िालाुः  
२० बैठक भत्तााः सािाजननक खिाको मापदण्ड कायाविनध, र नमतव्यवयता सम्बचधध ननदेसचशका, २०७५ मा भएको 

व्यिस्था अनसुार बैठकमा आमधरीत सदस्यका रुपमा थप ब्यक्तीहरु राख्न नपाईने तर विशेषज्ञ सेिा आिश्यक 
परेको अिस्थामा बढीमा ३ जनासम्म मार आमधरीत सदस्यलाई भत्ता प्रदान गना सवकने छ। तर यस गा. 
पा.ले ननम्न बैठकमा काननुले तोकेभधदा बढी आमधरीत सदस्यहरुलाई भत्ता नबतरण गरेको पाईयो। आिश्यक 
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भधदा बढी आमधरीत सदस्यहरुको भत्ता सम्बधधीतबाट असलु गनुापने रु  

 ९३००० 

 भौ. 
नं./नमनत 

वििरण 

सदस्य 
संखया 

आमधरीत बैठक संखया 
बढी 
संखया 

दर रकम 

१६०/७७
/२/७ 

बोलपर सिुना 
प्रकाशन बैठक 

३ ९ ५ ६ १५०० ४५००० 

  ३ ११ ४ ८ १५०० ४८००० 

      जम्मा ९३००० 

 
 

२१ नबल भपााई बेगरको खिााः  आनथाक ननयमािली २०६४ को ननयम ३६ (३) मा खिा गदाा खिाको नबल भरपाई 
सवहत लेखा राख्नपुने तथा सोही ननयमािलीको ननयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददंदा ररत पगेु 
नपगेुको जाँि गनुापने व्यिस्था छ। नगरपानलकाले भौ नं २९/७६/७/६ मा निराज खड्कालाई गाडी 
भाडािापत नबल विजक िेगर भकु्तानी ददएको रु.  

 

 

 

 

१०००० 

२१.१ भौ. नं. ३२८/७७/३/३१ मा धयावयक सनमनत सचििालय व्यिस्थापन बापत रण बहादरु कावका ले रु. 
७०२५५५ पेश्की नलएकोमा रु.६६८५५५ को मार विल भपााई पेश भएकोले नपगु रकम सम्बचधधतबाट 
असलु गनुापने रु.  

 

 

 

२७३१९ 
२१.२ भौ. नं. 328/77/3/31 बाट धयावयक सनमनतको सदस्य शनुसला आिायाको नमनत २०७६ /११/६ देचख 

२०७६/११/१२ सम्मको दै. भ्र. भत्ता चस्िकृती िेगर खिा लखेको रु.९१०० सम्बधधीतबाट असलु गनुापने रु 
 

 

९१०० 

२१.३ भौ.नं. २१८/७७/३/५ मा कायाालय भधदा बाह्य व्यक्ती सधतोष क्षेरीलाई दै.भ्र. भत्ता रु.६२५० भकु्तानी 
ददईएकोले उक्त रकम असलु गनुापने रु......  

 

६२५० 

२२ दोहोरो सवुिधा-  आनथाक ननयमािली २०६४ को ननयम ३६ (३) मा खिा गदाा खिाको नबल भरपाई सवहत 
लेखा राख्नपुने तथा सोही ननयमािलीको ननयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददंदा ररत पगेु नपगेुको 
जाँि गनुापने व्यिस्था छ। भौ.नं. ३२७ बाट २०७७/२/२० देखी २/२४ सम्म ५ ददन 
मेलनमलापकतााहरुको क्षमता अनभिृवद्ध तानलममा यादि प्रसाद दहालले प्रचशक्षक भत्ता रु. १५००० र दै. भ्र. 
भत्ता रु. १५००० दिैु सवुिधा नलएकोले दोहोरो परेको सवुिधा सम्बचधधतबाट असलु गनुापने रु 

 

 

 

 

 

 

१५००० 

२३ सोझै खररद : सािाजननक खररद ननयमािली २०६४ को ननयम ८५ (४) अनसुार सािाजननक ननकायले 
एकलाख भधदा बढी रकमको सोझै खररद गरेर मौजदुा सूचिमा रहेका कचम्तमा ३ िटा आपूती कताा, ननमााण 
व्यिसायी, परामशादाता िा सेिा प्रदायकबाट नलचखत रुपमा दरभाउपर िा प्रस्ताि माग गरर खररद गनुापने 
व्यिस्था रहेकोमा नगरपानलकाले विनभन्न नमनतमा रु एकलाख भधदा बवढ मूल्यका मालसामान खररद गदाा 
नलचखत दरभाउपर, नसलबचधद प्रस्ताि, िोलपर प्रवक्रया बेगर न ै रु १६४४२६९ को  सोझै खररद  गरेको 
ननयमसम्मत नदेचखएको रु  

भौ.नं. /नमनत वििरण भकु्तानी पाउने फमा रकम 

५७/७६/९/२५ मसलधद तथा कायाालय सामान थापा ईधटरप्राईजेज एण्ड सप्लायसा ३२८१६२ 

४६/७६/९/१५ मसलधद तथा कायाालय सामान अशोक भेराईटी एण्ड सप्लायसा ८२८२३ 

४७/७६/९/१५ मसलधद तथा कायाालय सामान सापकोटा स्टोसा १९५३७७ 

४९/७६/९/१५ मसलधद तथा कायाालय सामान सगरमाथा कम्यटुर सेधटर २५१९७१ 
१४/७७/३/९ ब्याग P &P import Export pvt. ltd ३९२९६८ 
१५/७७/३/९ ब्याग P &P import Export pvt. ltd ३९२९६८ 
  जम्मा १६४४२६९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१६४४२६९ 
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पूजँीगत तफा ाः 
 

२४ सोझै खररद- सािाजननक खररद ऐनको दफा २(८) मा प्रनतस्पधाा सीनमत हनुे गरर टुक्रा टुक्रा पारी खररद गना 
नहनुे ब्यबस्था उल्लेख छ ।पानलकाले देहायका विनभन्न आपूनताकतााबाट  मालसामान खररद गदाा प्रनतस्पधाा 
सीनमत हनुे गरी खररद काया गरेको ऐनसम्मत नदेचखएको रु................. 

खिा चशषाक गो.भौ.नं र नमनत आपूनताकताा 
मालसामानको 

नबबरण 
नबल नमनत भकु्तानी रकम 

गा.पा.प ुचँजगत  

 

30/076-10-17 दगुर ब्रदशा एण्ड 
सधस प्रा.नल 

स्कुटर 2076/8/1
8 

390946/0 

30/076-10-17 ,, स्कुटर 2076/8/4 390946/0 

संघय शसात 
पुजँीगत  

3/077-3-22 लोटस  इनजी 
काठमाडौ  

सोलार प्यानल 
र इधसटलेसन 

077/3/12 206790/0 

4/077-3-22 
,, ,, ,, 288000/0 

5/077-3-22 ,, ,, ,, 491674/0 
11/077-3-31 जनुवकरी 

इधरविज प्रा.ली 
झोलङु्गगे पलु 
सामाग्री 

077-3-23 371697/31 

11/077-3-31 ,, ,, ,, 242978/02 
    जम्मा २३८३०३१/३३ 

 

 

 

 

२३८३०३१ 

२५ बढी भकु्तानी – गाउँपानलकाले देहायबमोचजम सडक विस्तार तथा ममात कायाको लागी नबनभन्न उपभोक्ता 
सनमनतसँग लागत अनमुान तयार गरी सोही बमोचजम सम्झौता गरी उक्त काया गराएकोमा लागत अनमुान तयार 
गदाा प्राविनधकको सामाधय अड्कलको आधारमा साधारण माटो काट्ने, कडा माटो काट्ने, साधारण ढुङ्गा 
काट्ने, मध्यम ढुङ्गा काट्ने कामको पररमाण गणना गने गरेको छ । तर यसरी सडक विस्तारको क्रममा 
ननचस्कएका ढुङ्गाहरुको अिचस्थनत, उपयोग र आम्दानी सम्बधधमा गाउँपानलका अननभज्ञ रहेको पाईयो। तसथा 
देहायमा उल्लेख भएबमोचजम ग्यानबयन जाली भने र सडक सोनलङ्ग गने कायामा चजल्ला दरमा लागत अनमुान 
तयार गरी भकु्तानीका बखत कवटङ्गबाट ननचस्कएका ढंुगाहरुको मलु्य समायोजन नगरी भकु्तानी ददएको 
देचखएकोले ननमााण कायामा बढी भकु्तानी हनु गएको छ । यसरी लागत अनमुान तयार गरी ननमााण कायामा 
व्ययभार पाने कायालाई मनानसब  मान्न नसवकएको कारण देहायमा उल्लेचखत ज्यामी ज्याला बाहेक ढंुगा 
प्रयोगसँग सम्बचधधत सम्पणुा रकम सम्बचधधत उपभोक्ता सनमनतबाट असलु उपर गनुापने रु. 

योजनाको नाम उ.स को नाम 

कडा ढंुगा 
कवटङ्ग पररमाण 

( घन मी.) 

ग्यानबयन जाली भर्रने र 
सोनलङ्ग कायामा ढंुगा 
प्रयोग ( घन मी.) 

दर 
असूल गनुा पने 

रकम 

मध्यमागी सडक 
६ गपेु्तश्वार खण्ड 

मध्यमागी सडक 
६ गपेु्तश्वार खण्ड 
उ.स 

१०४०।९१ 911 1050 956550/- 

मध्यमानगा सढक 
खण्ड, वप्रती-6 

मध्यमानगा सडक 
खण्ड, वप्रती उ.स 

९३४ 934 1050 980700/- 

जम्मा 1937250/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937250 

२६ खिाको पषु्ट्याईाः आनथाक ननयमािली २०६४ को ननयम ३६ (३) मा खिा गदाा खिाको नबल भरपाई सवहत 
लेखा राख्नपुने तथा सोही ननयमािलीको ननयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददंदा ररत पगेु नपगेुको 
जाँि गनुापने व्यिस्था छ। पानलकाले देहायमा उल्लेचखत स्िास्थय िौकीलाई विनभन्न स्िास्थय सामाग्री खररद गना 
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स्िास्थय िौकीको नाममा िेक चखिेर रकम उपलब्ध गराएकोमा खिा रकम संग सम्िचधधत िील भरपाईले खिा 
रकमको यथाथाता पवुष्ट हनु नसकेको र उक्त रकम सम्बचधधत आपूनताकतााले िझेुको प्रमाण समेत पेश नभएकोले 
खिाको यथाथाता सम्बधधमा यवकन गना नसवकएको रु. 
क्र.सं. स्िास्थय िौकी मालसामानको वििरण भकु्तानी रकम 

१ वप्रती स्िास्थय िौकी विनभन्न स्िास्थय सामग्री १४४००००। 

२ स्िास्थय िौकी, बाम्ती विनभन्न स्िास्थय सामग्री १९०००००। 

  जम्मा  ३३४००००। 

 

 

 

३३४००००। 

२७ खिाको प्रमाण- आनथाक ननयमािली २०६४ को ननयम ३६ (३) मा खिा गदाा खिाको नबल भरपाई सवहत 
लेखा राख्नपुने तथा सोही ननयमािलीको ननयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददंदा ररत पगेु नपगेुको 
जाँि गनुापने व्यिस्था छ । पानलकाले देहायबमोचजमका कारोबारमा भकु्तानी ददंदा खिाका प्रमाण कागजात 
संलग्न नराखी भकु्तानी ददएकोले खिाको प्रमाण पेश गनुा पने रु.  

क) गो.भौ.नं. र नमनत 211/076-3-31 बाट च्यादल ुबसुुािा ढुङ्गे सडकको नड.वप.आर तयार गरे िापत 
इनलप्स इचधजननयररङ्ग कधसल्टेधसी प्रा.ली.काठमाडौलाई रु 1042086/- भकु्तानी ददएकोमा खिाको 
प्रमाण संम्लग्न रहेको नदेचखएकोले प्रमाण पेश गनुा पने । 

ख) गो.भौ.नं. र नमनत 2३३/076-3-31 बाट विनभन्न फमालाई रु १२५७४४०। भकु्तानी ददएको 
देचखएकोले खिासँग संलग्न रहन ुपने प्रमाण कागजात संलग्न रहेको नदेचखएकोले प्रमाण कागजात पेश 
गनुा पने । 

 

 

 

 

२२९९५२६। 

२८ उपभोक्ता सनमनतबाट भएको ननमााण कायााः सािाजननक खररद ऐनमा कुनै पनन खररद काया गराउन ुपदाा प्रनतस्पधाा 
धयनु नहनुे गरी नमतब्ययी ढंगबाट खररद कारबाही गनुा पने कुरा उल्लेख छ । पानलकाले देहायका स्थानीय 
उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्न े र लागत सहभागीता सनुनचश्चत नभएको योजनाहरु समेत नबना प्रनतस्पधाा 
उपभोक्ता सनमनतबाट गराएको देचखएकोले खररद कारबाही नमतब्ययी हनु सकेको सम्बधधमा आश्वस्त रहने 
आधार देचखंदैन । तसथा यस वकनसमको कायामा ननयधरण हनु ुपदाछ । 

क्र.सं. योजनाको नाम उपभोक्ता सनमनत भकु्तानी रकम 

१ िडा नम्बर ६ िडा कायाालय 
भिन ननमााण 

िडा नम्बर ६ िडा कायाालय भिन ननमााण 
उपभोक्ता सनमनत 

२८७९९६५ 

२ िडा नम्बर १ िडा कायाालय 
भिन ननमााण 

िडा नम्बर १ िडा कायाालय भिन ननमााण 
उपभोक्ता सनमनत 

१६३४१६३ 

३ िडा नम्बर ३ िडा कायाालय 
पूिााधार ननमााण ममात व्यिस्थापन 

िडा नम्बर ३ िडा कायाालय पूिााधार 
ननमााण ममात व्यिस्थापन उपभोक्ता सनमनत 

१३८७७३९ 

४ पानलकाको ननिास भिन ननमााण ननिास भिन ननमााण उपभोक्ता सनमनत १८५७४३४ 

५ सभाहल ननमााण  सभाहल ननमााण उपभोक्ता सनमनत १८६३००० 

  जम्मा ९६२२३०१। 

 

 

२९ स्थलगत लेखापरीक्षण – पानलकाको स्थलगत लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोली गाउँपानलकाको 
कायाालय एिं कायाक्षेर रहेको स्थानमा नै गएर स्थलगत लेखापररक्षण गना खोजेकोमा पानलकाबाट चजल्ला 
सदरमकुाम मधथलीमा रहेको सम्पका  कायाालयमा नै लेखापररक्षण गना अनरुोध भएकोमा पानलकाबाट भए गरेका 
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काम कायािाहीको स्थलगत ननरीक्षण गना सम्भि नरहेको अिस्था छ ।त्यसैगरी पानलकाले गराएको जानकारी 
बमोचजम देहायका योजनाहरुको कायासम्पन्न नभई भकु्तानी भएको सम्बधधमा योजनाको ितामान चस्थनत 
सम्िधधमा यथाथाता यवकन गना नसकीएकोले सम्बचधधत ननकायबाट  यथाथाता यवकन गनुा पने देचखएको 
रु........................... 

योजनाको नाम 
ननमााण 

ब्यिसायी/उ.सनमनत 
सम्झौता नमनत संझौता रकम भकु्तानी रकम 

िडा नं.6 िडा 
कायाालय भिन ननमााण 

िडा नं.6 िडा 
कायाालय भिन ननमााण 
उ.स 

2076/11/20 3388195/0 2879965/0 

िडा नं.5 िडा 
कायाालय भिन ननमााण 

उमाकुण्ड ननमााण सेिा 077/2/16 15225934/0 8774137/0 

गाँउपालीका ग्यानबन 
िाल ननमााण 

गाँउपालीका ग्यानबन 
िाल ननमााण उ.स 

077/2/07 1581757/0 1343581/- 

च्यादल ुिजार 
ब्यबस्थापन 

च्यादल ुिजार 
ब्यबस्थापन उ .स. 

077/11/21 451558/0 383730/- 

जम्मा   २०६४७४४४ १३३८१४१३ 

 

 

 

 

 

 

१३३८१४१३ 

३० स्थानीय पिुााधार विकास साझेदारी कायाक्रम तफा ाः पानलकामा आ ि २०७६।७७ मा स्थानीय पिुााधार विकास 
साझेदारी कायाक्रम अधतागत १ आयोजना छनौट भई रु ५० िजेट प्राप्त भएकोमा भएकोमा रु ४९ लाख ३४ 
हजार खिा भएको छ । 

 

 
नस.
नं. 

आयोजना
को नाम 

आयोजना
को प्रकार 

लागत अनमुान 

लागत सहभानगताबाट व्यहोररने रकम 

काया सम्पन्न 

रकम 

सम्बचधधत 
सभासद्को 

नाम 

कायाक्रम 
बाट 

स्थाननय 
तहबाट 

गै.स.
स. 
िा 
अधय 

जन 

सहभानगता 
जम्मा 

१ लैरु खोला 
कम्प ुडाडा 
खोलारु 
थापागाउँ 
नसंिाई 
योजना 

नसंिाई 
योजना 
ननमााण 

४९७४५३५ 
     ४९३४३८५ श्याम शे्रष्ठ 

 
 

३१ प्रदेश पिुााधार विकास कायाक्रम तफा ाः पानलकामा आ ि २०७६।७७ मा स्थानीय पिुााधार विकास साझेदारी 
कायाक्रम अधतागत ४ आयोजना छनौट भई रु ८४ लाख ९१ हजार खिा भएको छ ।जसको वििरण 
देहायनसुार रहेको छाः 

 

 
नस
. 
नं. 

आयोजनाको 
नाम 

आयोजनाको 
प्रकार 

लागत 
अनमुान 

लागत सहभानगताबाट व्यहोररने रकम 

काया सम्पन्न 

रकम 

सम्बचधधत 
सभासद्को नाम कायाक्रम बाट 

स्थाननय 
तहबाट 

गै.स.स
. 
िा 
अधय 

जन 

सहभानगता 
जम्मा 

१ टेकम च्याउके 
सडक गमु्देल 
स्तरोन्नती उ 
स  

सडक 
ननमााण 

११२९५७१ ९६०००० 
  १६९५७१ ११२९५७१ ११२७७८६ शाचधत पौडेल 

२ डाडाघर नाबा 
नगठे साप्स ु
सडक ननमााण 
उ स 

सडक 
ननमााण 

११२९४५७ ९६०००० 
  १६९४५६।५

७ 

११२९४५७ ११२७८७६ शाचधत पौडेल 

३ कनमनेखोला 
नभमसेनस्थान 

सडक 
ननमााण 

११२९५१२ ९६०००० 
  १६९५११।८

७ 

११२९५१२ ११२४७९० शाचधत पौडेल 
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गैरमाने सडक 
ननमााण उ स 

४ च्यादल ु बसु्िाा 
ढंुगे सडक ४ 
र ६ 

सडक 
ननमााण 

५६११११४ ५६११११४ 
   ५६११११४ ५५८९२१६ शाचधत पौडेल 

    ८४९१११४ 
       

३२ नड.वप. आर. खिााः बजेट व्यिस्था भई कायााधियन हनुे आयोजनाको मार गरुुयोजना डी.पी.आर. लगायतको अध्ययत गरी 
प्रनतिेदन तयार गनुा पदाछ । यस स्थानीय तहले यो बषा स्िीकृत बावषाक कायाक्रम अनसुार देहायबमोचजमको काया 
परामशादाताबाट गराई प्रनतिेदन प्राप्त गरेको छ । 

 

 क्र.
सं. 

कायाक्रम खिा परामशादाता चस्िकृत बजेट 
 

खिा रकम 

१. 
मध्यमागी सडक 
ररभाइज्ड DPR 

धय ुप्लानेट ईचधजननयररङ्ग सनभासेस ११८६५०० ११८६५०० 

२. भचुजडाँडा झलेुडाँडा 
कानलमाटी रातेमाटा 

ए.ई.ऐ. ईचधजननयरीङ्ग कधसल्टेधसी ६७३८४० ६७३८४० 

३. वप्रनत खनेपानी  र िडा 
भिन 

कोत दरबार ईचधजननयरीङ्ग 
कधसल्टेधसी 

१७०६३०० १७०६३०० 

४. समुाा खोला खानेपानी  ओझा  ई. कधसल्टेधसी ३४७४७५ ३४७४७५ 

५. उमानतथाा मचधदर ओझा  ई. कधसल्टेधसी ९९८९२० ९९८९२० 

६ च्यादल ुिसु्िाा ढुङ्गे सडक इनलप्स ई. कधसल्टेधसी १०४२०८६ १०४२०८६ 

 ४९१३०३५ ४९१३०३५ 

 
 

 यस्तो अध्ययन काया गराउँदा लाग्ने खिाको लागत अनमुान तयार गदाा कुनै आधार ननलई स्िीकृत बजेट 
बमोचजमकै रकम खिा गरेको उपयकु्त देचखएन । डी.पी.आर. तयार गदाा गाउँपानलकाको प्राविनधक जनशचक्त 
प्रयोग नगनााको कारण स्पष्ट गदै आगामी ददनमा आगामी ददनमा गाऊँपानलकाको प्राविनधक जनशचक्तबाट यस्तो 
काया गराउन ु पदाछ । साथै यसरी अध्ययन प्रनतिेदन तयार भएका आयोजनाहरु कायााधियनमा गएको समेत 
नदेचखएकोले खिाको साथाकता समेत देचखएन । 

 

 चशक्षा तफा ाः   

३३ विद्यालय अनदुान रकमको सदपुयोगाः स्थाननय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा मा योजना छनौट तथा 
सञ्चलन सम्बधधी व्यिस्था छ जस अनसुार यस बषा गा..पा.ले नबनभन्न सामदुावयक तथा आधारभतु 
विद्यालयहरुलाई नबनभन्न कायाक्रम चशषाकमा अनदुानस्िरुप रकम भकु्तानी गरेको छ। यसरी विद्यालयहरुले प्राप्त 
गरेको रकम जनु कायाका लानग ददईएको हो सोवह प्रयोजनमा प्रयोग एिं सदपुयोग भएको छ छैन भनन एवकन 
गनेका लानग त्यसको अनगुमन प्रनतिेदन तथा खिा पषु्टयाँई गने कागजात एिं विद्यालयको अनडट ररपोटा पेश 
हनुपुदाछ। यस्ता खिाको केवह व्यहोरा यसप्रकार छन ्

 

भौ./नमनत विद्यालयको नाम कायाक्रम रकम 

६९/७७/३/२७ माहालङ्गुर नसकाई केधद्र आिानसय तथा गैर आिानसय छारिृती २००००० 

 कुभकुास्थली विकास केधद्र आिानसय तथा गैर आिानसय छारिृती २००००० 

 गोसाई नसकाई केधद्र आिानसय तथा गैर आिानसय छारिृती २००००० 
 लालीगरुाँस नसकाई केधद्र आिानसय तथा गैर आिानसय छारिृती २००००० 
८०/७७/३/२७ कैलेश्वर मा.िी. नसकाई उपलब्धतथा नबद्यालय कायासम्पादन अनदुान २००००० 

" " नसद्धेश् िर मा.िी. " " ५०००० 
" " उमाकुण्ड आ.िी. " " ५०००० 
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" " जनज्योती आ. िी.  " " ५०००० 
" " िण्डेश् िरी मा. िी. " " ५०००० 
" " िण्डेश् िरी  आ. िी. " " ५०००० 

जम्मा १२५००००  
३४ चशक्षक दरिधदी र पदपूनता - स्थानीय तह अधतगात रहेका सामदुावयक विद्यालयहरुमा दरबधदी अनसुार 

चशक्षकको पदपूनता भई ननयनमत पठनपाठनको व्यिस्था हनुपुदाछ।यस स्थानीय तह अधतगात विनभन्न तहका ४४ 
सामदुावयक विद्यालयहरुको चशक्षक दरिधदी र पदपूनताको अिस्था एिं विद्याथीको संखया ननम्नानसुार रहेको 
देचखधछ। 

 

  

नस.न विद्यालयको नाम 
चशक्षक 
दरबधदी 

पदपूनता करार पदपूनता विद्यानथा संखया 

1.  स्ितमुा प्रा. वि . 3 3 ० 37 

2.  कोइराले प्रा. वि. ३ 0 ३ 40 

3.  थोडुङ प्रा. वि.  2 2 1 24 

4.  जनकल्याण  प्रा.वि. 3 3 2 63 

5.  नसद्धाथा प्रा.वि.  2 2 1 49 

6.  बदु्ध प्रा.िी. २ २ १ २० 

7.  नसदे्धश्वर मा.वि 16 16 6 521 

8.  ठोङ्खडोल सामेधतेन प्रा. िी. १ १ १ १७ 

9.  दठधकेप ुआ. वि. ४ 4 3 142 

10.  नभमेश्वरी आ.वि.  2 2 2 40 

11.  कैलाशपती प्रा. वि.  9 9 6 306 

12.  कास्थेम मा.वि.  2 2 2 17 

13.  पविरान नमु्बरु प्रा. वि.  3 3 2 31 

14.  जनडबटुी आ. वि. २ २ ० ३५ 

15.  बाल  ज्योती प्रा. वि. 8 8 5 211 
16.  महालङ्गुर आ.वि. 2 2 1 16 

17.  उमानतथा आ.वि. 2 2 2 16 

18.  वहमालय प्रा.वि. 1 1 1 96 

19.  उमाकुण्ड आ. वि. 13 13 9 281 

20.  िाचल्डङ्ग प्रा.वि. 3 3 2 68 

21.  कैलेश्वर मा.वि. 3 3 3 24 

22.  भमुेश्वर आ. िी. 1 1 1 17 

23.  गपेु्तश्वर आ. वि. १ १ १ ९ 

24.  कालीदेिी आ. वि. 2 2 2 48 

25.  सरस्िती आ. वि. 2 2 2 32 

26.  वहमगंगा आ. वि. 3 3 3 48 

27.  जनिछु आ. वि. 6 6 3 104 

28.  िधडेश्वरी आ. वि. 8 8 4 207 
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29.  जनता मा. वि.  3 3 2 54 

30.  भगिती आ.वि. 2 2 2 59 

31.  जनज्योती आ. वि। 1 1 1 35 

32.  वहमगंगा आ. वि. 1 1 0 12 

33.  ताहाधथली आ. वि. 2 2 2 31 

34.  एरािती आ. वि. 4 4 2 124 

35.  कानलकादेिी आ. वि. 3 3 1 72 

36.  सेनतदेिी आ. वि. 4 4 2 32 

37.  सरस्िती मा. वि.  8 8 3 333 

38.  िण्डेश्वरी मावि 13 13 7 408 

38 देविश्वर आनब  2 2 2 42 

39 मानेलहर आनब 1 1 1 69 

40 मैदाने आनब 1 1 1 14 

41 प्रगनतनसल आनब 1 1 1 24 

42 जनजानग्रती आब 1 1 1 57 

 जम्मा 159 156 98 3958 

यस सम्िधधमा देहायअनसुार उल्लेख गररएको छ। 

• पानलकाको कुल दरिधदीमा ६१।६४ प्रनतशत दरिधदी करारिाट भएको देचखधछ।पानलकाले दरिधदीमा स्थायी 
चशक्षक ननयचुक्तको लागी ध्यान ददनपुने देचखधछ। 

• विद्याथी संखयाको तलुनामा चशक्षक िढी भएकोिाट कम भएको विद्यालयमा चशक्षकको दरिधदी नमलान एंि 
धयनु विद्याथी भएका विद्यालयहरु सम्भाव्यताका आधारमा मजा गनुापदाछ। 

३५ बाल वकट्स अनदुानाः आनथाक कायाविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ३६(३) अनसुार खिा गदाा खिाका 
नबल भपााई सवहतको लेखा राख नपुने व्यिस्था छ। ननयमािनलको ननयम ३६(८) मा कुनै रकम भकु्तानी ददँदा 
ररत पगेु नपगेुको जाँि गनुापने उल्लेख छ।सो सम्बधधमा देचखएको व्यहोरा यस प्रकार छन।्यस गा.पा.ले 
भौ.नं. ८०/७७/३/२७ बाट दठधकेय ुआ. िी. लाई वकट्स खररद गना रु.५०००० अनदुान ददएकोमा वकट्स 
खररद गरेको नबल भपााइ पेश नभएकोले नबल भपााईको प्रमाण पेश गनुापने रु..... 

 

 

 

 

 

५०००० 

३६ विद्यालय अनदुान रकमको सदपुयोगाः स्थाननय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा मा योजना छनौट तथा 
सञ्चलन सम्बधधी व्यिस्था छ जस अनसुार यस बषा गा.पा.ले नबनभन्न सामदुावयक तथा आधारभतु 
विद्यालयहरुलाई नबनभन्न कायाक्रम चशषाकमा अनदुानस्िरुप रकम भकु्तानी गरेको छ। यसरी विद्यालयहरुले प्राप्त 
गरेको रकम जनु कायाका लानग ददईएको हो सोवह प्रयोजनमा प्रयोग एिं सदपुयोग भएको छ छैन भनन एवकन 
गनेका लानग त्यसको अनगुमन प्रनतिेदन तथा खिा पषु्टयाँई गने कागजात एिं विद्यालयको अनडट ररपोटा पेश 
हनुपुदाछ। यस्ता खिाको केवह व्यहोरा यसप्रकार छन ्

भौ./नमनत विद्यालयको नाम कायाक्रम रकम 

 बलु्फे बाल नबकास केधद्र अध्यक्ष छारिृत्ती ७२००० 
 जनता मा. िी.  अध्यक्ष छारिृत्ती १००००० 
८०/७७/३/२७ कैलेश्वर मा.िी. अध्यक्ष छारिृत्ती १००००० 
२६/७७/३/२७ नसदे्धश् िर मा.िी. अध्यक्ष छारिृत्ती १००००० 

" " माहालङ्गुर मा. िी. अध्यक्ष छारिृत्ती १००००० 
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" " काश्थेम मा.िी. अध्यक्ष छारिृत्ती १००००० 
" " िण्डेश्वरी मा.िी. अध्यक्ष छारिृत्ती १००००० 
" " सरस्िती मा.िी. अध्यक्ष छारिृत्ती १००००० 

१२/७७/३/२ नबनभन्न १४ नबद्यालयलाई चशक्षण नसकाई ५४००००० 
 नबनभन्न ७ नबद्यालयलाई  कम्यटुर चशक्षक २१००००० 
 नबनभन्न ६ नबद्यालयलाई बाल  विकास कक्षा स्थापना ४३२००० 
 नबनभन्न २ नबद्यालयलाई विद्यनुतय हाचजरी खररद ४०००० 
 नबनभन्न ७ नबद्यालयलाई प्रोजेक्टर खररद ३५०००० 
 नबनभन्न ३ नबद्यालयलाई कम्पयटुर खररद ९०००० 
 नबनभन्न ३ नबद्यालयलाई स्काउट कायाक्रम ४५०००० 
 नबनभन्न ७ नबद्यालयलाई खलकुद सामग्री खररद २१०००० 

जम्मा ९८४४०००  
३७ नम्सा भधदा बढी भकु्तानी (नबचत्तय समानीकरण चशक्षातफा  पुचँजगत) -कायासञ्चालन ननदेचशकामा भएको व्यिस्था 

अनसुार तानलम केधद्रबाहेक अधय ननकायबाट सञ्चानलत सबै प्रकारका तानलममा सम्बचधधत कायाालयको स्रोत 
व्यक्ती भएको अिस्थामा कक्षा नलई बापतको पारीश्रनमक नपाउने तर कायापर बापतको रकम पाउने व्यिस्था 
छ। यस नगरपानलकाले ननम्न तानलम सञ्चालन गरेिापत प्रचशक्षक र अनगुमन कताा तथा संयोजक र प्रनतिेदक 
एकै व्यक्ती रहेकोले दोहोरो भकु्तानी सम्बचधधतबाट असलु गनुापने रु. 

भौ.नं./नमनत नाम वििरण 

कायापर 
संखया 

पाउने 
रकम 

भकु्तानी 
रकम 

बढी रकम 

१६/७७/३/१४ ईश्वरी प्रसाद सिेुदी मा. वि. को 
ले.पा. 
कमािारीहरुको 
अनभमचुखकरण 
तानलम 

२ १००० १६०० १२०० 

 ङािा शेपाा १ ७०० १४०० ७०० 

 रुद्र कुमार जेसपयुा ४ ७०० १४०० २८०० 

 ददनलप माझी ७ ७०० १४०० ४९०० 
 रमेश कुमार खरी ४ ७०० १४०० २८०० 
२०३/७७/१/२९ सजृन बस्नेत एकानागी मवहला 

सशचक्तकरण 

१ ७०० १५०० ८०० 
 ननलम काकी १ ७००० १५०० ८०० 
 ननलम काकी १ ७०० १५०० ८०० 
 प्रमे कुमार बस्नेत ५ १४०० ३००० ८००० 

 जम्मा २२८०० 

 

 

 

 

 

 

 

२२८०० 

३८ ददिा खाजामा बढी ननकासााः चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मधरालयको कायाक्रम कायााधियन पचुस्तका 
२०७६।०७७ को वक्रयाकलाप नं २.७.११.१ अनसुार नबद्याथीका लानग ददिा खाजा कायाक्रम  प्राप्त भएका 
स्थानीय तहले कायाक्रम कायााधयन गदाा सामदुावयक नबद्यालयमा प्रारचम्भक बालनबकास कक्षा देचख कक्षा ५ 
सम्म अध्ययनरत बालबानलकाहरुका लानग उपलब्ध गराउन नबद्यालयगत तथयांकका आधारमा प्रनत नबद्याथी रु 
१५ का दरले नबद्यालयको खातामा अनदुान ननकासा ददने भन्ने व्यबस्था रहेको छ ।सोही बमोचजम नबद्यालयगत 
तथयांकका IEMIS मा प्रनबष्ट तथयांकका आधारमा पानलकाले खिा लेख्न ु पनेमा ननम्न विद्यालयले प्रारचम्भक 
बालनबकास कक्षा देचख कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत बालबानलकाहरुका लानग ददिा खाजा िापत बढी ननकाशा 
भएकोले बढी ननकाशा रकम असूल गरी सम्बचधधत राजस्ि खातामा दाचखला हनु ुपने रु....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२१८० 
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भौ.नं/.नमनत नबद्यालयको नाम 

Emis अनसुार नबद्यानथा 
संङ्ख खया 

भकु्तानन भएको 
नबद्यानथा संङ्ख खया 

ददन बढी रकम 

६२/७७/२/२९ कास्थेम मा. िी. १६८ १७५ ११६ १२१८० 

 

३९ चशश ु कक्षा संञ्चालन : चशश ु कक्षा संञ्चालनका लानग कचम्तमा २५ जना बालबानलका  बराबर एक जना 
सहयोगी कायाकतााको पाररश्रनमक ददनपुने, प्रत्येक ६।६ मवहनामा ननरीक्षण अनगुमन गरी विद्याथी घटबढको 
आधारमा सहयोगी कायाकतााको दरिधदी समायोजन गनुापदाछ ।फ्लाश ररपोटामा विद्याथीको वििरण नभएको 
िाल विकास केधद्रलाई अनदुान ददन ननमल्ने कायाक्रम कायााधियन पचुस्तका ०७६।७७ मा उल्लेख छ ।ननम्न 
नबद्यालयको  नमनुा छनौटको आधारमा २२ नबद्याथीको लानग १ बाल चशक्षकको खिा रु. ७८००० हनुपुनेमा 
रु. ३९०००० खिा गरेकोले रु. ३१२००० अनधक व्ययभार पना गएकोले लेखापरीक्षणको क्रममा 
िालविकासका विद्याथीहरुको संखयाको अनपुातको आधारमा सहयोगी कायाकतााहरुको ननयकु्ती गनेतफा  पानलकाले 
ध्यान ददन ुपदाछ । 

नस न विद्यालय सहयोगी कायाकताा िालविकासका विद्याथी 
१ पविरा ननमु्बरु १ ४ 

२ गपेु्तश्वर प्रा. िी. १ ३ 
३ कानलदेिी प्रा. िी.  १ ५ 

४ वहमगंगा प्रा. िी.  १ ५ 
५ िण्डेश्वरी आ. वि. १ ५ 
 जम्मा ५ २२ 

यस सम्बधधमा आिश्यकभधदा बढी सहयोगी कायाकताा राखी बढी व्ययभार पारेकोले सम्बचधधत ननयकायको 
ध्यानाकषाण हनुपुने देचखयो । 

 

४० माग भधदा बढी ननकासााः गाउँपानलकाले चशक्षहरुको तलब भत्ता ननकासा गदाा स्िीकृत मागफाराम र चशक्षक 
दरबचधदको नभडान गरी सो अनसुारको रकम ननकासा गनुा पदाछ। लेखपररक्षणको क्रममा विनभन्न ८ नबद्यालयको 
नमनुा पररक्षण गरी हेदाा ननम्न ३ िटा विद्यालयले प्रथम, दोस्रो र तस्रो गरी जम्मा रु. ९३०३११६ ननकासा 
गनुापनेमा रु९६८२०५४. ननकासा गरेको देचखएकोले बढी ननकासा भएको रकम रु ३७८९३८.१ असूल गरी 
सम्बचधधत राजस्ि खातामा दाचखला हनु ुपने रु. 

नबद्यालयको नाम 

 

ननकासा हनुपुने ननकासा भएको बढी ननकासा 

कास्थेम मा. िी. ४१९६८२५ ४३१८२३१.५ १२१४०६.५ 

सरस्िती मा. िी.  ३५१२३९१ ३६७४८५६.६ १६२४६२.६ 

कानलका देिी आ.िी. १५९३९०० १६८८९६६ ९५०६६ 

जम्मा ९३०३११६ ९६८२०५४.१ ३७८९३८.१  

 

 

 

 

 

 

३७८९३८ 

४१ पाठ्यपसु्तकमा बढी ननकासााः चशक्षा तथा मानि श्रोत विकास केधद्र सानोदठमी भक्तपरु िाट तयार भएको 
कायाक्रम कायााधियन पचुस्तका २०७६।०७७ को वक्रयाकलाप नं.२.४.६.१. मा सािाजननक नबद्यालयका 
नबद्याथीहरुका लानग ननशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान सम्बचधध व्यिस्था छ ।सो अनरुुप प्रत्येक स्थानीय तहले 
IEMIS मा प्रनबष्ट तथयांकलाइ सम्बचधधत विद्यालयबाट कक्षागत नबद्याथीहरुको यथाथा तथयांकसँग सत्यापन 
गराइ सत्यावपत नबबरण चशक्षा अनधकृतबाट प्रमाणीत गरी सोका आधारमा आिश्यक कक्षागत तथा नबषयगत 
पाठ्यपसु्तकको संखया यवकन गरी पाठ्यपसु्तक अनदुान ददन ुपने साथै सोही कायाक्रम कायााधियन पचुस्तकाको 
वक्रयाकलाप नं २.४.६.१.क ४ मा पाठ्यक्रम नबकास केधद्रबाट स्िीकृत दररेट बमोचजम पाठ्यपसु्तका लानग 

४११५९ 



19 

 

अनदुान ददने सम्बचधध व्यिस्था छ ।गाउँपानलकाले यस अनथाक बषामा कक्षा ८ लानग ननशलु्क पाठ्यपसु्तक 
अनदुान उपलब्ध गराउँदा पाठ्क्क्रम नबकास केधद्रबाट स्िीकृत दररेट भधदा देहायको बढी दरमा अनदुान 
ननकासा गरेको देचखएकोले बढी ननकासा भएको रकम असूल गरी सम्बधधीत राजस्ि खातामा दाचखला हनुपुने रु 

 क्र सं नबद्यालय ननकासा भएको रकम ननकासा हनु ुपने रकम  बढी ननकासा  

१ नसद्श् िर मा.िी.  २४१९९१ २२५१६० १६८३१ 

२ िण्डेश् िर मा.िी. २१७३७६ २०५७१७ ११६५९ 

३ जनता मा. िी. १३७१५४ १२४४८५ १२६६९ 

 जम्मा ५९६५२१ ५५५३६२ ४११५९ 

 
 

 सामाचजक सरुक्षााः  

४२ भत्ता वितरणाः सामाचजक सरुक्षा कायाक्रम सञ्चालन कायााविधी २०७५ को पररच्छेद ७ मा यस कायााविधीमा 
अधयर जनुसकैु कुरा लेचखएको भएता पनन मधरालयको चस्िकृती िेगर हातहातै नगद वितरण पाइने छैन भनी 
िैक माफा त भत्ता वितरण गने सम्िधधमा विविध व्यिस्था गरेको छ।पानलकाले यो िषा ६ िटा िडा 
कायाालयमा भत्ता रकम नगदै वितरण गरेको देचखयो।यसरी नगदै वितरण गदाा ननदेचशकाको उपरोक्त प्रािधान 
िमोचजम मधरालयको चस्िकृती नलएको छैन ।यस सम्िधधमा सम्िधधीत ननकायले ध्यान ददनपुदाछ। 

 

४३ एउटै नागररकता नम्बरिाट दोहोरो भकु्तानीाः सामाचजक सरुक्षा कायाक्रम संिालन कायाविनध,२०७५ को दफा 
१९ मा विभागले स्थानीय तहका सामाचजक सरुक्षा सम्बधधी सूिनालाई व्यिचस्थत गना, स्थानीय तह,विभाग र 
बैंक\विचत्तय संस्था बीि प्रणानलगत सम्बधध स्थापना गरी सामाचजक सरुक्षा भत्ता  वितरणलाई प्रभािकारी र 
पारदशी बनाउन केचधद्रकृत व्यिस्थापन सूिना प्रणाली कायााधियनमा ल्याएको छ।उक्त प्रणालीमा लाभग्राहीको 
वििरण प्रविवष्ट गरी अद्यािनधक गने चजम्मेिारी सम्बचधधत स्थानीय तहको हधुछ।पानलकाले तपचशलको 
व्यचक्तहरूलाई दोहोरो नागररकता नम्िर उल्लेख गरी सामाचजक सरुक्षा भत्ता भकु्तानी गररएको छ।नागररकता 
नम्बर दोहोरो उल्लेख गरी भत्ता वितरण गररएकोले िास्तविक लाभग्राही पवहिान हनु सकेन । के कारणले 
नागररकता नम्बर दोहोररएको हो सो पवहिान गरर िास्तविक लाभग्रावह बाहेकको लाइ भत्ता वितरण भएको भए 
एवकन गरर असूल गनुापने रु. 
िडा  नाम ना. नं प्रथम दोस्रो तेस्रो 

४ धन कुमारी खरी (जे. ना. अधय)  ९६१ १२००० - - 

४ याम ब. कामी ( ज ेना. दनलत) २१/११/७१/०००९६ ८००० - - 

४ लाल ब. साकी ( ज ेना. दनलत) ३०७६ ८००० - - 

१ वकपा शेपाा  (जे. ना. अधय) १९८२/१२/२४ १२००० - - 

१ नछररङ्ग शेपाा (जे. ना. अधय) १९९१/१२/२७ १२००० - - 
१ नतण्द ुशेपाा (जे. ना. अधय) १९९०/०२/३० १२०००   
७ कृष्ट्णमाया नेिार   १२००० १२००० - 
७ ददलमाया सनुिुार  १२००० - - 
७ धनमाया सनुिुार  १२००० १२००० १२००० 
७ मनमाया सनुिुार २२६४ १२००० १२००० १२००० 
७ मनमाया सनुिुार २८२४ - - १२००० 
७ कुमारी वि.क. २६२६ ८००० ८००० ८००० 
७ मनामया वि.क. दईुठाउमा न ैना.नं. नभएको ८००० - - 
७ सधत कुमार दमाईं (जे. ना. दनलत) २३७८ ८००० - - 
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७ ईधद्र देिी सनुिुार (विधिा) २१६ ८००० ८००० - 
७ गंगामाया सनुिुार ( विधिा) २१३००९/१३१ ८००० ८००० ८००० 
७ ननरमाया सनुिुार  (विधिा) २१३०००९/६०९ ८००० ८००० ८००० 
२ सामन गजमेर (बाबानलका दनलत)  १६०० १६०० १६०० 
    जम्मा २९२८००  

४४ समानीकरण अनदुानबाट सामाचजक सरुक्षा भत्तााः पानलकाले आफ्नो पयााप्त आधतररक स्रोत नभएको अिस्थामा 
७० बषा नाघेका बदृ्धबदृ्धालाई समानीकरण अनदुानबाट थप सामाचजक सरुक्षा कायाक्रमका लागी रु २०००। 
का दरले नबशेष भत्ता िापत रु ११७५३५५७ उपलब्ध गराउनको नननमत्त खिा लेखेको जानकारी प्राप्त 
भएतापनन सोसँग सम्बचधधत ननणायका फाइल कागजात लेखापरीक्षणको नननमत्त पेश नभएकोले सम्बचधधतलाई 
चजम्मेिार बनाई से्रस्ता कागजात पेश गनुा पने रु   

 

 

 

 

 

११७५३५५७ 

 स्िास्थय तफा   

४५ औषधी खररदाः सािाजननक खररद ननयमािली, २०६४ को ननयम ८५ को उपननयम १(क) मा नबस लाख 
रुपैयाँसम्मको औषनधजधय मालसामान उत्पादकले राविय स्तरको समािार परमा सूिना प्रकाशन गरी तोकेको 
नबक्री मूल्यमा सोझै खररद गना सवकने व्यिस्था भए छ।तर स्थानीय तहले उक्त प्रवक्रया िेगर  विनभन्न 
सप्लायसािाट रु ३६ लाख ७४ हजारको औषनध तथा सचजाकल सामग्री सोझै खररद गरेको छ।यस सम्बधधी 
देचखएको व्यहोराहरु ननम्नानसुार छनाः 

 

४५.१ खररद गरेका उक्त औषनध कुन औषनध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राविय परपनरकामा 
प्रकाशन समेत भएको नदेचखएको 

 

४५.२ आपूनता हनुे औषनध डव्ल.ुएि.ओ. सवटफइड हनुपुने औषनधको उत्पादन नमनत, ब्याि नं र म्याद समाप्त नमनत 
उल्लेख गरी सम्बचधधत विषय विज्ञबाट मिुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको तथा उक्त औषनध नबक्रीको लानग होइन 
खलुाएको प्रमाण समािेश नभएको 

 

४५.३ आपूनता भएका औषधी एंिम सचजाकल समान स्टोर दाचखला हनुअुचघ स्पेशीवफकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारण औषनधको गणुस्तर र म्याद सम्बधधमा यवकन गना सवकएन । 

 

४५.४ औषनधको चजधसी वकतािमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र चजल्लाबाट हस्ताधतरण भई आएको खलु्ने गरी 
व्यिचस्थत रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

४५.५ औषनधको खिा घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  

४५.६ खररद मध्ये औषनध खररद रु २० लाख भधदा बढीको सोझै खररद गरेको देचखएकोले सोको औचित्य पषु्टी हनु ु
पने रु  

 

३६७४००० 

४६ नबल भपााई बेगरको खिााः  आनथाक ननयमािली २०६४ को ननयम ३६ (३) मा खिा गदाा खिाको नबल भरपाई 
सवहत लेखा राख्नपुने तथा सोही ननयमािलीको ननयम ३६ को ८ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददंदा ररत पगेु 
नपगेुको जाँि गनुापने व्यिस्था छ। भौ. नं. १/७७/३/३१ बाट ददपक पैकराले दादरुा खोप अनभयानका 
लागी रु.८१००० पेश्की नलएकोमा यस बषा पेश्की फर्छ्यौट गदाा रु. ७५५५० को मारा नबल भपााई पेश 
भएकोले नपगु रु. ५५५० सम्बधधीत बाट असलु गनुापने रु 

 

 

 

 

 

 

५५५० 

४६.१ भौ.नं. १५/७७/३/३१ मा मातचृशश ुकायाक्रमको लागी ददपेधद्र पैकराले रु.५३००००। पेश्की नलएकोमा 
रु.२२७३७५ को बैक दाखीला गरेको भौिर पेश भएको र बाँकी ३०२६२५ को स्िास्थय िौकीहरुमा ददएको 
रकमको खिाको प्रमाण पेश गनुापने रु..... 

 

 

 

३०२६२५ 

४६.२ भौ.नं. १८/७७/३/३१ मा रेविज, सपादंश आददको जनिेतना सम्बधधी कायाक्रममा रु.२०००० को पेचश्क 
नलएकोमा रु. १००० बराबरको विल भपााई नपगु भएकोले सो बराबरको रकम असलु हनुपुने रु. 
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४६.३ भौ.नं. १९/७७/३/३१ मा नबनभन्न खोपहरु लगाएबापत भ्यचक्सटेनरलाई पाररश्रनमक रु.१२५००० पेश्की 
ददपेधद्र पौकाराले नलएकोमा रु. १०९८१ नपगु भएकोले नबल भपााई पेश हनुपुने अधयथा असलु गनुापने रु.... 

 

 

१०९८१ 
४६.४ भौ.नं. ५/७६/३/३१ मा पररिार ननयोजन तथा प्रजनन ्स्िास्थय कायाक्रमको लानग ददपेधद्र कुमार पौकाराले 

रु. ४६१००० पेश्की नलएकोमा यस कायाक्रममा रु. ४१३६१० मार खिा भएको नबल भपााई पेश भएको र 
नपगु रकम रु. ४७३९० बैक दाखीला गनुापनेमा गरेको नदेचखएकोले असलु उपर गनुा पने रु..... 

 
 

४७३९०। 
४७ सोझै खररद :  सािाजननक खररद ऐनको दफा २(८) मा प्रनतस्पधाा सीनमत हनुे गरर टुक्रा टुक्रा पारी खररद गना 

नहनुे ब्यबस्था उल्लेख छ ।पानलकाले देहायका विनभन्न आपूनताकतााबाट  मालसामान खररद गदाा प्रनतस्पधाा 
सीनमत हनुे गरी खररद काया गरेको ऐनसम्मत नदेचखएको रु................. 

भौ.नं. /नमनत वििरण भकु्तानी पाउने फमा रकम 

२२/७६/८/१२ धयानो झोला वहमालयन मेनडनसन नडचस्ट्रब्यटुसा १९८७०४ 

२३/७६/८/१२ औषधी खररद मकु्तीनाथ मेनडको फमा २८८८२० 

२४/७६/८/१२ औषधी खररद धमाभक्त मेनडनसन नडचस्ट्रब्यटुसा ४९५९४० 

८४/७७/३/२७ सेनेटरी प्याड जचस्मन हाईचजङ् प्रोडक्ट ४८००२४ 
८२/७७/३/२७ सेनेटरी प्याड जचस्मन हाईचजङ् प्रोडक्ट ४८००२४ 
११३/७७/३/३१ पश ुऔषधी ननशा भेटेरनरी १४०६०० 
  जम्मा २०८४११२। 

 

 

 

 

२०८४११२। 

 तसथा औषनधको खररद, आपूती, दाचखला तथा खिाको वििरण अद्यािनधक हनुे गरी अनभलेख राख्न,े तोकीएको 
गणुस्तर अनसुारकै औषनध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्ताधतरण तथा खररद गररएको औषनधको वििरण 
खलु्ने गरी अनभलेख राख्न े तथा आनथाक िषाको अधत्यमा बांकी रहेको औषनधहरु चजम्मेिारी चजधसी अनभलेख 
व्यिचस्थत गनेतफा  ध्यान ददनपुदाछ। 

 

४८ प्रधानमधरी रोजगार कायाक्रमाः स्थानीय तहमा सचुिकृत िेरोजगार व्यचक्तलाई धयनुतम रोजगारी प्रत्याभतु गराउन 
एिम ्सामदुावयक पिुााधारहरुको विकास माफा त नागररकको जीिनयापनमा सधुार ल्याउन प्रधानमधरी रोजगार 
कायाक्रम सञ्चालन भएको छ।गाँउपानलकामा यस िषा प्रधानमधरी रोजगार कायाक्रम अधतगात कृवष पैदल मागा 
ननमााण,कुलो ननमााण र सडक तथा िाटो ममात कायामा रु १२ लाख ७८ हजार खिा भएको 
देचखधछ।प्रधानमधरी रोजगार कायाक्रम सञ्चलन ननदेचशका २०७५ को दफा २ (ट) मा िेरोजगार व्यचक्तलाई 
स्थाननय तहको रोजगार सेिा केधद्रमा सचुिकृत गरी पररिय पर वितरण गनुापने व्यिस्था गरेको 
छ।कायाविनधको दफा १३(१) मा रोजगार सेिा केधद्रमा सचुिकृत िेरोजगार व्यचक्तहरु मध्येिाट ननदेचशकाको 
दफा २१ को उपदफा (३) िमोचजमको प्रथानमकता क्रममा आधारमा काममा खटाउन ु पने व्यिस्था रहेको 
छ।गाउँपानलकाले िेरोजगार व्यचक्तहरुको सचुि तयार गरर पररियपर वितरण गरेर प्रथानमकताको आधारमा 
मार कामका लागी पाररश्रनमक कायाक्रममा सहभागी गराउन ु पनेमा सो गरेको पाइएन।िडाको नसफाररसका 
आधारमा मार कामदारहरु छनौट गरी कायाक्रम सञ्चालन गरेको देचखँदा िास्तविक िेरोजगार व्यचक्तहरुले नै 
रोजगारी  प्राप्त गरे भन्ने आधार रहेन।कfयाक्रममा सहभागी कामदारको ज्याला िैवकङ प्रणालीिाट भकु्तानी गने 
अिस्था हदुा हदैु सो नगरी डोर हाचजरीमा नै भपााई गरी पानलकािाट एकमषु्ट रुपमा एक जना व्यचक्तको नाममा 
रकम ननकासा भएकोले वितररण गररएको रकम विश्वसननय छ भन्न सवकएन ।आयोजना सञ्चालन पिुा स्थाननय 
तहले प्राविनधक कमािारी खटाई प्राविनधक प्रनतिेदन तयार गनुापने र सोको ननयनमत प्राविनधक सपुररिेक्षण र 
अनगुमन गनुापनेमा कनतपय आयोजनामा प्राविनधक प्रनतिेदन संलग्न भएको छैन।काननुमा भएको व्यिस्थाको 
पालना गदै सचुिकृत िेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने अिस्थाको सृजना गरेर रोजगार व्यिस्थापन सिुना 
प्रणालीलाई अद्यािनधक गदै कामका लागी पाररश्रनमक कायाक्रमलाई विश्वसननय तथा प्रभािकारी बनाउन ुपदाछ 
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। 

 नस.नं. कामको विबरण रोजगारी 
ददन 

रोजगार 
संखया 

भकु्तानी रकम 

१  मध्यमागी सडक  ४० ४४ २३४६२० 

२ नसङ्ख गटी मैदाने दगुाा सडक  २२ १३ १८३६२७ 

३ कालो िौतारा गपेु्तश् िर सडक १२ २८ १४४९४३ 

४ लिु ुपाङ्ख गा रोशी ठाडो खोला १६ ४७ ३८१३५१ 
५ च्यादलु चझगामली सडक १६ २० १८३१३८ 
६ च्यादल ुिचण्डयान सडक १६ १७ १८३१३८ 
७ गमु्देल क्याना सडक स्तरोन्नती सोनलङग १२ २७ १३५५१६ 
८ उमााख ुचजद ुनलख ुसडक स्तरोन्नती १६ ३४ २३१८११ 
९ मध्यमागी सडक ६ १८ ५०००० 

जम्मा १७२८१४४ 

 
 

 कोनभड–१९ तफा ाः  

४९ 
 

आ=ि २०७६।७७ को आषाढ मसाधतसम्म कोनभड–१९ रोकथाम तथा ननयधरणको लानग भएको आम्दानी तथा 
खिाको वििरण ननम्नानसुार रहेको छ। 

 

 आम्दfनी स्रोत रकम रु खिासँग सम्बचधधत वक्रयाकलाप रकम रु 

स्थानीय तहको आफ्न ैिजेटिाट  ८६४८११३ गा.पा अधतगातका सम्पूणा िडाहरुमा कोनभड 
१९ रोग सम्बचधध रोगबाट बच्न सक्ने 
उपायहरु रोकथाम तथा ननयधरण सम्बधधी 
रेनडयो एफ .एम. जनप्रनतनननध,कमािारी साथै 
सरोकारिालाहरु माफा त जनिेतना अनभिृवद्धको 
कायाहरु  

४०००० 

संघीय कोनभड कोषिाट १०००००० गाउँपानलकासँग जोनडएका नसमानाहरुमा हेल्थ 
डेक्स स्थापना गरी देश तथा देशबावहर िाट 
आिाजाित गरेको ब्यचक्तहरुको स्िास्थय 
पररक्षण  

२४७०३० 

अधय स्रोतिाट ४८५७७ गा.पा.नभर सम्पूणा िडाहरुमा क्िारेधटाइन र 
आइसोलेसनको व्यबस्था गररयो 

७००००० 

  सेननटाइजर,माक्स साबनुपाननले हात धनुे 
अननिाया गररयो र सो कायाको लानग 
गा.पा.बाट कोनभड १९ रोकथाम तथा 
ननयधरणको लानग आिश्यक सामाग्रीहरुको 
वितरण गररयो  

१००००० 

  सेननटाइजर,माक्स साबनुपाननले हात धनुे 
अननिाया गररयो र सो कायाको लानग 
गा.पा.बाट कोनभड १९ रोकथाम तथा 
ननयधरणको लानग आिश्यक सामाग्रीहरुको 
वितरण गररयो  

२१२७९५० 

  गा.पा.अधतगातका ददधारोगीहरुलाई पटक पटक ६८९०७६ 
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गरी ३ पटक सम्म लगातार सेिन गरीरहेका 
औषनधहरु नन सलु्क रुपमा वितरण गररयो । 

  औषनध सेननटाइजर मास्क लगायत अधय 
औषनधजधय सामग्री खररद  

२७८४७८० 

  कोनभड १९ रोकथाम तथा ननयधरण कायाको 
अग्रपचक्तमा खवटएका स्िास्थयकमीीै, कमािारी 
तथा जनप्रनतनननधहरुलाई प्रोत्साहन स्िरुप 
जोचखम भत्ता उपलब्ध गराइयो । 

३००७८५४ 

 ९६९६६९० जम्मा ९६९६६९० 
यस सम्िधधमा ननम्नानसुार देचखएको छ । 

• पानलकाले राहात वितरण गना खररद गरेका खाद्यान्न सामाग्री तथा औषधी एिम ्स्िास्थय उपकरण  विना 
प्रनतष्ट्पधाा नसधै खररद गरेको पाइयो। 

सािाजननक खररद ननयमािली अनसुार अमानतिाट काया गराउदाँ रु १ लाख सम्मको काया एकपटकमा 
गराउन सवकने भएतापनन पानलकाले आइसोलेसन ननमााण लगायतका वक्रयाकलाप अमानतबाट गराएको छ । 

५० आधतररक लेखापरीक्षणाः आधतररक लेखापरीक्षणबाट औलं्याइएका देहायका ब्यहोराहरु आनथाक कायाविनध ऐन 
तथा ननयमािली बमोचजम असलु फस्यौट गनुा पने रु. 
क) दोहोरो तथा बढी भकु्तानी रकम रु. २१७९०।  
ख) रकम कलम नखलेुका एिं ननयनमत गनुा पने तथा सबै वकनसमका सैद्धाचधतक ब्यहोराहरुका सम्बधधमा 

यथाथाता यवकन गरी प्रिनलत काननु बमोचजम असलु फर्छ्यौट एिं सधुार गनुा पने देचखएको छ ।  

 

२१७९०। 

५1 पेश्की बाकँीाः  आनथाक कायाविनध ननयमािली, २०६४ को ननयम ७४ मा आनथाक बषाको अधत्यसम्ममा पेश्की  
फर्छ्यौट गरी सक्न ु पने व्यिस्था भएकोमा आनथाक बषाको अधत्यसम्ममा फर्छ्यौट नभई बाँकी रहेको 
ननम्नानसुार व्यचक्त, उपभोक्ता सनमनत तथा ननमााण व्यिसायीहरुको नाममा रहेको पेश्की रकम ननयमानसुार 
असूल फर्छ्यौट गनुापने रु=== 

पेश्की नलनकेो नमनत पेश्की लन ेब्यचक्त/संस्था पेश्की रकम फर्छ्यौटको अचधतम म्याद 

076/10/17 सान नेपाल,रामेछाप 200000/- 2076/11/23 

076/04/01 रण बहादरु काकी 261042/- 2077/03/31 
076/07/06 केशर बहादरु खरी 720000/- 2076/08/11 
,, खेमराज सनुिुार 492000/- 2076/08/11 
,, गणेश थापा 632000/- 2076/08/11 
,, देिराज सनुिुार 704000/- 2076/08/11 
,, सरेुधद्र ढंुगेल 

 

362000/- 2076/08/11 

,, केशि खलुाल 760000/- 2076/08/11 

,, सयुा बहादरु िस्नेत 754000/- 2076/08/11 

2077/02/26 लक्ष्मी चशिाकोटी 178000/- 2077/03/29 

2077/0३/2५ मोननका गरुागाई ९००००/- 2077/0४/29 
2077/0३/३१ रमेश कुमार खरी ५०००००/- 2077/0५/०३ 
076/0८/0५ ददपेधद्र पैकारा २२००००/- 2076/०९/१० 
076/0८/0५ ददपेधद्र पैकारा ३६०००/- 2076/०९/१० 
2077/02/26 ददपेधद्र पैकारा २५००००/- 207७/०३/२९ 

जम्मा ६१५९०४२  

 

 

 

 

६१५९०४२। 
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अनसूुिी १ 

(रु.हजारमा) 

चजल्ला कायाालयको नाम 
लेखापरीक्षण 

रकम 

बेरुज ु
रकम 

आयतफा  व्यय तफा  
मौज्दात 
बाँकी गत िषाको 

चजम्मेिारी 

संघ तथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्ि 
बाँडफाँड 

आधतररक 
आय 

अधय आय जम्मा आय िाल ुखिा पूजँीगत 
खिा अधय खिा जम्मा खिा 

रामेछाप 
उमाकुण्ड 
गाउँपालीका ९६४१९९ ५२०४९ ३३३४८ २९४४६९ ९२९९७८ १६०४ ९१३५३ ४८०४२८ २२०१८३ १७६९१३ ८६६७५ ४८३७७१ ३०००५ 

 

अनसूुिी २ 

(रु.हजारमा) 

चजल्ला  

कायाालयको  

नाम  

k|f/lDes a]?h" k|ltlqmofaf6 km5\of}{6 afFsL a]?h" jfFsL a]?h" km/s 

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 

असलु 
गनुापने 

ननयनमत गनुापने पेश्की  

 

सैद्धाचधतक  लगनत सैद्धाचधतक  लगनत सैद्धाचधतक  लगनत 

अननयनमत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 

पेश 
नभएको 

राजश्व 
लगत 

चजम्मेिारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
ननलएको 

जम्मा कमािारी  अधय  जम्मा 

रामेछाप 

उमाकुण्ड 
गाउँपालीका ३१ ३० ५९७८२ ० २ ७७३३ ३१ २८ ५२०४९ २९५८ ११३५३ ३१५७९ ० ० ४५८९० ६१५९ ० ६१५९  

 

अनसूुिी ३ 

(रु.हजारमा) 

चजल्ला कायाालयको नाम 
गत िषासम्मको 
बाकँी बेरुज ु

समायोजन 

सं.पको लानग 

अनरुोध भइ 
आएको रकम 

सं.प.भएको 
रकम 

सम्परीक्षण 
गना ननमलेको 

रकम 

कारिाही गना 
बाकँी रकम 

गत 
िषासम्मको 
बाकँी बेरुज ु

रकम 

यो िषा थप 
रकम 

५८औ ं

प्रनतिेदनसमको 
बाकँी बेरुज ु

रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालीका ३२०४६    ०० ०० ०० ०० ०० ३२०४६ ५२०४९ ८४०९५ 

 


