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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्विनीर् िंस्था हनु 
प्रर्त्नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

िरोकारवालालाई िाविजतनक कोर्को दक्षिापूणि उपर्ोग िम्बतधमा आश्वस्ि पानि स्वितर 
एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण िेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ाविाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 
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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर िंखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: २०८ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

तिरानचोक गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
गोरखा । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको िंष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्ि पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण िम्पन्न 
गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण 
ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(इतर प्रिाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंष्टवधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका िबै िरकारी कार्ािलर्को 
लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हनु े
व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि िक्ने व्र्वस्था छ । िोही 
व्र्वस्थाबमोन्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन 
जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नपेालको िंष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, िरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, 
ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक लेखापरीक्षण 
र्ोजना र तनकार्िँग िम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा िम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, 
प्रचतलि कानूनको पालना, बजटे िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, िाविजतनक िम्पन्त्तको िंरक्षण र उपर्ोग, 
न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं िेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको    छ । त्र्िैगरी स्रोि िाधनको प्राति र उपर्ोग िम्बतधमा प्रचतलि 
कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रस्ििु गरी िशुािन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ु
लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण िम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ाका ष्टवर्र्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा िमावेश गरेर रार् िष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका िझुावहरुको 
कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको िीतमि स्रोि िाधनको उपर्ोग गरी ष्टवकाि तनमािण र िेवा प्रवाहमा तमिव्र्ष्टर्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा 
हातिल गनि िहर्ोग पगु्न े अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ििम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा प्रबर्द्िन हनु े ष्टवश्वाि 
तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाटँको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पि 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् िङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा अिलुीमा प्रभावकाररिा नआएको, बजटे 
अनशुािन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजटे िथा कार्िक्रम िंशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खचि 
गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि िोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशाितनक खचि गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, ष्टविरणमखुी खचिको बाहलु्र्िा 
रहेको जस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन ्। त्र्िैगरी ष्टवकाि तनमािणिफि  र्ोजना प्राथतमकीकरण नगरेको, िाना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, 
जष्टटल प्रकृतिका कार्िहरु िमेि उपभोक्ता ितमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनिहभातगिा नजटेुको, ददगो ष्टवकािका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र 
कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकािको खाका िजुिमा नभएको जस्िा िमस्र्ा रहेका  छन ्।  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकिेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, िेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि 
र्ोजना, कार्िक्रम, िेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहिाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक 
तनर्तरण कमजोर रहेको छ । िाथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा ितमतिको गठन, 
कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट िम्बतधी स्पि कार्िष्टवतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । 
लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु िधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको िमेि देन्खएन । 

िमर् र जनशन्क्तको िीतमििाको बावजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु िष्टहिका पदातधकारीहरुिँग छलफल िमेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र िेवा प्रवाहमा िधुार हनुे अपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा िहर्ोग परु्रर्ािउने स्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन 
िर्ारीमा िंलग्न र्ि कार्ािलर्का कमिचारीहरु िबैलाइि धतर्वाद ज्ञापन गदिछु ।  
 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर िंखर्ााः २०७८/७९   च.नं.: १४४ तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                           
श्री अध्र्क्षज्रू्,  

तिरानचोक गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
गोरखा । 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवदेन । 

कैष्टफर्ि िष्टहिको रार् 

हामीले तिरानचोक गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ििँग िम्बन्तधि आर् व्र्र् ष्टववरण िथा लेखा 
ष्टटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि िष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने अिर बाहेक, पेश भएको 
२०७७ आर्ाढ 31 मा िमाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ििँग िम्बन्तधि आर्- व्र्र् ष्टववरणले स्थानीर् िहिगँ 
िम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्जम िारभूि रुपमा िष्टह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि िष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड ६8 लाख ५१ हजार बेरुजू देन्खएको छ । िोमध्र् ेअिलु गनुिपने रु.२२ लाख २7 हजार, प्रमाण कागजाि 

पेश गनुिपने रु.१ करोड २५ लाख ५६ हजार तनर्तमि गनुिपने रु.२0 लाख ६8 हजार रहेको छ।   
२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका िम्बतधमा तमति २०७७।१२।२५मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा 

िष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २५ र्िैिाथ िंलग्न छ। 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक िम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्ष्टकन हनुे 
कुन ैजानकारी खुलाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको िंष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी 

लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणिंग िम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहिंग 
हामी स्वितर छौं । त्र्िका लातग स्वीकृि आचार िंष्टहिा अनिुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण 
प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भन्ने कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम िही र 
र्थाथि हनुे गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालिाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण िारभूि रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा 
बन्ने गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्िकाररणी, अध्र्क्ष र प्रमखु 
प्रशािकीर् अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   

ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी वा अतर् गल्िी िमेिका कारण िारभिू रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होि ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् िष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले िामातर् स्िरको आश्वस्ििािम्म 
प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्बन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा 
लेखापरीक्षणिँग िम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका जालिाजीजतर् वा अतर् 
गल्िी पत्ता लगाउन िक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले िामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि िक्ने अवस्था 
देन्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनुे ष्टवशेर् वा जालिाजीजतर् वा अतर् गल्िीलाई िारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ । 

(इतर प्रिाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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पररचर्ाः स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकाि गरी ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र तर्ार्ीक अतधकार िष्टहिको स्थानीर् शािन 
पर्द्तिलाई िदुृढ गदै स्थानीर् िरकारको तनमािण र िंचालन गरी जनिालाई नन्जकवाट धेरै भतदा धेरै िेवा र िषु्टवधा प्रदान गनि 
र्ि गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । र्ो तिरानचोक गाउँपातलका अतिगिि 8 वडा, 43 िभा िदस्र्, 121.59 व.ष्टक.मी. 
क्षेरफल, 31408 जनिंखर्ा र गण्डकी प्रदेशमा अवन्स्थि छ । 

 

प्रािी  भकु्तानी ष्टहिाव 

ष्टववरण 

र्ि वर्ि रु . 

बजटे आफैले गरेको 
प्राति  /भकु्तानी  

वस्िगुि /झैिो  

भकु्तानी जम्मा 

प्राति (क+ख) 507278595 466037249.01  466037249.01 

क(िंन्चि कोर्मा आम्दातन बातँधन)े प्रािी 501750828 460316493.30  460316493.30 

११००० कर 77741000 55420864.67  55420864.67 

१३००० अनदुान 397633000 402836977.50  402836977.50 

िंघीर् िरकार 385444000 388147977.50  388147977.50 

प्रदेश िरकार 12189000 17689000  14689000 

आतिररक श्रोि 0 0 0 0 
१४००० अतर् राजस्व 26376828 2058651.13  2058651.13 

ख.अतर् प्रािी 5527767 5720755.71  5720755.71 

ष्टविरण गनि बाकी राजस्व 0 0 0 0 

कोर्हरू 3477767 3477767 0 3477767 

धरौटी 0 412210 0 412210 

िंघीर्, प्रदेश िरकार वा अतर् कार्िक्रम 2050000 1830778.71 0 1830778.71 

भकु्तानी )ग+घ(  615596595 328304144.89  328304144.89 

ग. भकु्तानी (िन्ञ्चि कोर्बाट) 610068828 323204111.18  323204111.18 

   २१००० पाररश्रतमक / िषु्टवधा  231448000 186938712.52 0 186938712.52 

   २२००० मालिामान िथा िेवाको उपर्ोग 143007435 68457641.70 0 68457641.70 

   २५००० िहार्िा )Subsidy)     

   २६००० अनदुान     

   २७००० िामान्जक िरुक्षा 2145000 1142587 0 1142587 

   २८००० अतर् खचि 2800000 1972930 0 1972930 

   ३१००० गैर ष्टवत्तीर् िम्पन्त्त/पुँजीगि खचि 230668393 64692239.96 0 64692239.96 

घ अतर् भकु्तानी 5527767 5100033.71 0 5100033.71 

कोर्हरू 3477767 2459458 0 2459458 

धरौटी 0 839442 0 839442 

िंघीर्, प्रदेश िरकार वा अतर् कार्िक्रम 2050000 1830778.71 0 1830778.71 

कट्टी रकम भकु्तानी/ दान्खला गनि बाँकी  (29645) 0 (29645) 

ङ. र्ो वर्िको बचि (तर्नु) (108318000) 137733104.12 0 137733104.12 

च. गिवर्िको न्जम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा)  118139362.83 0 118139362.83 

वर्ाितिको बाकी रकम )ङ  +च(  (108318000) 255872466.95 0 255872466.95 

बैंक िथा नगद बाकी  252411974.16 0 252411974.16 

बैक िथा नगद बाकँी िरु अनिुार     
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ष्टवतनर्ोजन िफि ाः 

क्र.िं. बजेट उपशीर्िक वाष्टर्िक बजटे तनकािा खचि 
1. 35000011/िामान्जक ष्टवकाि मतरालर् 800000 642969 642969 
2. 336001023/गररबिँग ष्टवश्वशे्वर कार्िक्रम 250000 245000 245000 
3. 365001043 स्थातनर् पूवािधार ष्टवकाि िाझेदारी कार्िक्रम 11460000 8362440.15 8362440.15 
4. 340001053 राष्ट्रपति मष्टहला उत्थान कार्िक्रम 10000 0 0 
5. 314010123 िामान्जक िरुक्षा िाथ िंरक्षण 114823000 114609900 114609900 
6. 314010114 राष्टष्ट्रर् पररचर्पर िथा पन्िकरण ष्टवभाग 184000 183515 183515 
7. 314010113 राष्टष्ट्रर् पररचर्पर िथा पन्िकरण ष्टवभाग 1023000 456775 456775 
8. 301000113 मखुर्मन्तर िथा मतरीपररर्दको कार्ािलर् 500000 0 0 
9. 35001011 न्शक्षा ष्टवकाि तनदेशनालर् 1250000 1181177.71 1181177.71 
 जम्मा 130300000 125681776.86 125681776.86 
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कार्ािलर्को नाम M तिरानचोक गाउँपातलका, गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा  आ.व. २०७६।७७ 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 अिलुीाः लेखापरीक्षणको क्रममा जम्मा रु.७४९४५ अिलु भई खािामा दान्खला भएको छ ।   

1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरण–स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको िाउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको अिार मिातििम्मको अवतधलाई 
आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को ष्टहिाव राख्नपुदिछ । िोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीर् 
अनिुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणलीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । 
र्ि िम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्जम छन ्

• स्थानीर् िहले िंन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी र्ि वर्ि प्राि रकम, िंन्चि कोर्वाट भएको 
खचि िथा खचि नभइ वाँकी रहेको रकम स्पि देन्खने गरी खािा राखेको छैन भने स्थानीर् 
िरकारको कोर्को प्राति र भकु्तानीको एकीकृि वाष्टर्िक प्रतिवेदन (NPSAS अनरुूप) म=ले=प=फा= 
नं= २७२ ले िमेि आर् व्र्र्को र्थाथि न्चरण गनि िकेको छैन । 

• स्थानीर् िहले खािा अनिुारको बैंक िमार्ोजन ष्टहिाब खािा राखेको छैन । जिबाट स्थानीर् 
िहको अिार मिातिको बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दािमा फरक देन्खएको छ । 

• एष्टककृि आतथिक िंकेि वतगिकरण िथा व्र्ाखर्ा, २०७४ अनिुार चालू र पुजँीगि न्शर्िकमा 
रकम ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपनेमा कतिपर् कार्िक्रम चालवुाट गनुिपनेमा पुँजीगि न्शर्िक र 
पुजँीगि  न्शर्िकवाट गनुिपनेमा चाल ुन्शर्िकवाट खचि भएकोले उक्त व्र्ाखर्ा अनिुार वजेट िर्ार 
िथा कार्ाितवर्न भएको छैन ।  

• पातलकाको म.ले.प.फा.नं 272 प्रािी भकु्तानी ष्टहिावमा अतर् भकु्तानी अतिगिि कट्टी रकम 
भकु्तानी दान्खला गनि बाँकी मा रु.29645.0 नेगेटीभ देन्खएकोले िो ष्टहिाव तमलान गनुि पदिछ 
। 

त्र्िैले िोके बमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्िष्टवक न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ । 

 

2.  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम 
आतिररक तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्ि िम्वतधमा 
देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल वमोन्जम रहेका छन ।  

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनिुार आफ्नो क्षेरतभरको 
आधारभिु िथर्ांक िंकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा िो गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनिुचुी २११ 
वमोन्जम ढाँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• गि वर्िको धरौटी रु.110200.0 र्ि आ.ब धरौटी खािामा अ.ल्र्ा नगरी िंचीिकोर्मा 
जोडी  अ.ल्र्ा गरेको पाइर्ो । 

• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । िाथै पातलकाबाट र्ि 
वर्ि िंचातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाितर्वर्न र िेवा प्रवाह िमेिको वाष्टर्िक 
कार्िक्रम अनिुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

• कार्ािलर्को शे्रष्िा र वैक ष्टवचको ष्टहिाव फरक परे वा नपरेको िम्वतधमा वैक ष्टहिाव 
तमलान ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण ष्टहिाव तमलान भए नभएको िम्वतधमा र्ष्टकन गनि 
िष्टकएन । 

• राजस्व िंकलन िम्बतधमा िचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी िबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली 
माफि ि गने गरेको देन्खएन । स्थानीर् राजस्व व्र्वस्थापन प्रणाली प्रर्ोगमा आएको 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

पाइएन । िाथै वडाबाट िंकलन गने राजश्व एक न्शर्ािकमा जम्मा गनुि पने राजश्व अकै 
न्शर्िकमा िमेि िंकलन गरेको पाइर्ो ।  

• गाउँपालकाले गाउँिभाबाट न्स्वकृि दरमा राजश्व िंकलनको नमनुा परीक्षण गदाि त्र्िलाई 
व्र्वस्थीि बनाइ नगद िोही ददन वा तनर्मको व्र्वस्था बमोन्जम बैक दान्खला गनुि पनेमा 
ढीला गरी बैकमा दान्खला गरेको पाइर्ो ।  

• अतिर िरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन खचि 
िंरचना िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले िो बमोन्जम मध्र्कालीन खचिको िंरचना िर्ार गरेको 
पाइएन ।  

• स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले 
आफ्नो अतधकार क्षेर तभरका ष्टवर्र्मा स्थानीर्स्िरको ष्टवकािका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, 

रणनीतिगि ष्टवर्र्, क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकाि र्ोजना िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाइएन । 

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी िम्भाब्र् 
आर्ोजनाको बैंक खडा गरेको देन्खएन । 

• ददगो तबकाि र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने ितदभिमा लक्ष्र्लाई 
आतिररकीकरण गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोष्टक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देन्खएन । 

• पातलकाले न्जतिी िामानको एकीकृि ष्टववरण िथा िहार्क न्जतिी खािा अध्र्ावतधक 
नगरी केही िामान वडा कार्ािलर् िथा ष्टवतभन्न िंघ िंस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईर्ो भने 
वडालाई आवश्र्क पने अतधकांश िामान वडाले नै खररद गने र न्जतिी पतन वडाले न ै
वाध्ने गरेकोले िाथै ष्टवर्र् गि शाखाहरुले िमेि शाखा बाटनै खरीद गरी िाखामानै 
दान्खला गरी राख्न े पाइर्ो ।गाउँपातलकाको मलु न्जतिी खािामा उक्त िामान चढाएको 
देन्खएन । न्जतिी िामान खरीद एकर्द्ारा प्रणातल माफि ि गरी मलु न्जतिी खािामा 
दान्खला गरर वडा िथा ष्टवर्र्गि शाखामा हस्िातिरण गरी लैजान ु पनेमा िो गरेको 
देन्खएन ।  

• वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतिी िामान िष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल 
न्जतिी खािा अध्र्ावतधक गरेको पाइएन । 

• न्जतिी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनिुार ष्टवतभन्न मालिामान ममिि िथा तललाम 
गनुि पनेमा गरेको पाईएन ।  

• मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का िम्झौिा र कर 
भकु्तानीको जानाकारी िम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददएको िथा इ टीतडएि 
नगरेको पाइर्ो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतिद ष्टवल भपािइहरुमा 
तिलतिलेवार नम्वर रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने 
छाप िमेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा िो अनिुार गरेको पाइएन । 

• िाविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र 
वाष्टर्िक खररद र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोन्जम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा 
पतर ददन अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण िामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा 
अतर् महशलुको स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा ष्टढला गरी िोकेको देन्खर्ो। 

• ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतजेतिी खािा राखेको 
पाइएन। 

• स्थानीर् िहले तनमािण व्र्विार्ी िथा उपभोक्ता ितमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण 
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कार्िमा प्रर्ोग हनुे िामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनिुार िाविजतनक खररद 
तनर्मावली वनाई लागू गनि िक्ने व्र्वस्था भएकोमा िाविजतनक खररद तनर्मावली 
वनाएको पाइएन ।  

• स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन,2074 को दफा 74 अनिुार गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले िाविजतनक खररद गनुिपदाि िाविजतनक खररद ऐन बमोन्जम गनुिपने र िोही 
ऐनको अतधनमा रष्टह िाविजतनक खररद तनर्मावली बनाई लाग ुगनुिपने प्रावधान रहेकोमा 
गाउँपातलकाबाट तनर्मावली बनाई लाग ुगरेको देन्खएन । 

• इतधनको प्रर्ोग गदाि वा भकु्तानी दददा खररद आदेश वा टोकन को प्रर्ोग हनुपुनेमािो 
नभएको र िवारी िाधन प्रर्ोगको लगबकु भरी भकु्तानी भएको छ िर कति ष्टक.तम. प्रर्ोग 
मा इन्न िथा ममिि खचि िम्बतधमा कुनै मापदण्ड बनाई िोष्टह अनिुार भकु्तानी हनुपुने । 

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमोन्जम स्थानीर् िहले भ-ूजोन्खम 
िंवेदनशीलिाका आधारमा जग्गाको उपर्ोग िम्बतधीमा मापदण्ड िोक्न ु पने र त्र्स्िो 
मापदण्डको अधीनमा रही िोकेको क्षेरमा मार भवन तनमािण गनि स्वीकृति ददन िक्ने 
व्र्वस्था भएकोमा र्ि स्थानीर्िहले जग्गाको उपर्ोग िम्बतधीमा मापदण्ड बनाई लागू 
गरेको देन्खएन। 

• िाविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनिुार र्ि वर्ि कार्ििम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु उपभोक्ता ितमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाइएन । 

• िंस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट िंचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमािण कार्ि 
गनि िम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता ितमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनिुार मातर्िा प्राि 
हनुे गरी दिाि गरेको पाइएन ।  

• िञ्चातलि र्ोजनाको िूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका िाथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्ििम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी िरोकारवाला 
िष्टहिको िाविजतनक िनुवुाई र िाविजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ु पनेमा 
अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

• िाविजतनक खररद तनर्मावली को तनर्मा 19 मा रु. ष्टवि हजार भतदा मातथको खररद 
गदाि मलु्र् अतभवृष्टर्द् कर दिाि प्रमाणपर प्राि िँग खररद गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ, तरू् 
दौिरी िमहुले रु.37000 बराबरको तबल िो अनिुारको तनर्मिम्मि नदेन्खएकोले 
आतिररक तनर्तरणलाई चसु्ि बनाउनपुदिछ । 

• उपभोक्ता ितमति माफि ि गराईएको तनमािण कार्िको प्राष्टवतधक र्द्ारा िर्ार गररएको रतनङ 
ष्टवल, फाइनल ष्टवल र कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनमा उपभोक्ता ितमतिले िष्टह छाप गनुिपने 
व्र्वस्था रहेकोमा िो नगररएकोले प्रत्रे्क ष्टवलमा उपभोक्ता ितमतिले िष्टह छाप गनुिपने। 

• वािावरणको िंरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण 
भैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कार्िर्ोजना 
िर्ार गरेको पाईएन ।  

• िशुािन (व्र्वस्थापन िथा िञ्चालन) तनर्मावली, २०६५ अनिुार नागररक वडापरमा 
उल्लेन्खि िेवाहरुको कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन िंर्तर िर् गरेको पाइएन 
। 

• वजेट िथा वाष्टर्िक कार्िक्रम अनिुारको प्रगति िर्ार नगरेकोले पातलकाको वजेट, शशिि 
िथा ष्टवर्र्गि अनदुानको कार्िक्रम कार्ाितवर्नमा आए नआएको र कार्िक्रम अनिुारको 
प्रगति भए नभएको िम्वतधमा एष्टकन गनि िष्टकएन । 

• तनजामिी िेवा ऐन, 2049 दफा ५ (क) वमोन्जम कमिचारीहरुको कार्ि ष्टववरण वनाई 
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लाग ुगरेको पाइएन । 

• तनजामिी िेवा ऐन, 2049 को दफा 7 (2) ख वमोन्जम िलष्टव प्रतिवेदन पाररि गराएर 
मार िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले आंन्शक िलवी प्रतिवेदन  पाररि गरेको 
पाइर्ो वर्िभरीमा पातलकाबाट िलवमा पातलका तभरका कमिचारीहरुलाई रु.70 लाख 68 
हजार खचि लेखेको पाइर्ो । 

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनिुार स्थानीर् िहहरुले आफ्नो 
अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा िोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, कार्िष्टवतध र 
मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्ि पातलकाले हालिम्म 10 ऐन, 2 तनर्मावली, 22 कार्िष्टवतध, 
8 तनदेन्शका र 6 नम्िि गरी 48 कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको छ । 

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ मा रकमातिर गने अतधकार कार्िपातलकालाई 
भएकोमा वडाले आफ्नो वजेट तभरको कार्िक्रमको रकमातिर गरी आफै खचि गरर एकमिु 
रुपमा कार्िपातलकावाट अनमुोदन भएको छ । वडावाट हनुे रकमातिर िथा कार्िक्रम 
िंिोधनलाई तनर्तरण गनुिपदिछ ।  

• िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ उपतनर्म (११) मा तनमािणकार्ि 
िम्पन्न गररिके पतछ भौतिक िंरचनाहरुको ष्टववरण खलुाई अतभलेख राख नपुने व्र्वस्था 
भएकोमा पातलकाले ष्टवगि वर्ि देन्ख भएको कार्िको लगि नराखेको कारण एकै 
र्ोजनालाइ एक भतदा वढी वर्िमा ष्टवतनर्ोजन हनु िक्ने देन्खएको,  

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनिुार कामलाई व्र्वन्स्थि गनि 
लेखा ितमति, िशुािन ितमति लगार्िका ितमति िथा ष्टवशेर् ितमति गठन गनि िक्न े
उल्लेख भएकोमा गठन नभएको कारण िंस्थागि िशुािनको न्स्थतिको वारेमा मलु्र्ांकन 
गनि िक्ने न्स्थति नभएको,  

• िूचना अतधकारीको काम, कििव्र् र न्जम्मेवारी िम्वतधी तनदेन्शका, २०७३ को दफा २५ 
मा िूचनाको माग, िो अनरुुप िूचना प्रबाहको अवस्थावा िूचना ददन इतकार गरेको 
अतभलेख राख्नपुने जिमा िूचना माग गनेको ष्टववरण िथा िूचनाको िंन्क्षि ष्टववरण 
राख नपुने उल्लेख भएकोमा िूचना माग र प्रबाहको अतभलेख व्र्बस्थापन नगरेको, 

• िामान्जक िरुक्षा कार्िक्रम िञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद २ दफा ७.१ मा 
भत्ता प्राप् ि गरररहेका लाभग्राहीहरुले आगामी आथीक वर्िमा पतन भत्ता तलन चाहेमा दफा 
६ को उपदफा १ मा उल्लेन्खि िमर्ावतधतभर वडा कार्ािलर्मा दरखास्ि ददनपुने 
व्र्वस्था भएकोमा िो को पालना नभएको,  

• िामान्जक िरुक्षा कार्िक्रम िञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ८ दफा २८ मा 
िामान्जक िरुक्षा कार्िक्रमको तनर्तमि अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन िथा िपुरीवेक्षण गनि स्थानीर् 
स्िरको अनगुमन िथा िपुरीवेक्षण ितमति गठन गनुिपने व्र्वस्थाभएकोमा उक्त ितमति 
गठन नगरेको, 

• िामान्जक िरुक्षा कार्िक्रम िञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ (क)मा आगामी 
आतथिक वर्िमा भत्ता प्राप् ि गनेहरुको ष्टववरण िम्बन्तधि वडा ितमतिहरुको तिफाररिका 
आधारमा स्थानीर् िभामा पेश गनुिपछि भत ने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ािलर्ले लाभग्राहीहरुको 
ष्टववरण िभामा पेश नगरेको, 

•  िामान्जक िरुक्षा कार्िक्रम िञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ घ मा 
िामान्जक िरुक्षा भत्ता प्राप् ि गने लाभग्राष्टहहरुको नाम नामतेि स्थानीर् िहको वेविाइटमा 
राख नपुने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ािलर्ले उक्त कार्िष्टवतधको पालना नगरेको, 

• िामान्जक िरुक्षा कार्िक्रम िञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९, दफा ३४ मा 
पातलकाले नर्ाँ नाम दिाि, चौमातिक भत्ता ष्टविरण िम्बन्तध ष्टववरण िाविजतनक गनुिपने 
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व्र्वस्था भएिा पतन कार्ािलर्ले उक्त ष्टववरणहरु िाविजतनक गरेको देन्खने गरी प्रमाण 
नराखेको, 

• िामान्जक िरुक्षा कार्िक्रम िञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९, दफा ३५ मा 
वडा ितमतिले प्रत्रे्क चौमातिकमा कम्िीमा एकपटक िामान्जक िरुक्षा कार्िक्रम 
िम्बतधमा िाविजतनक िनुवुाई गनुिपने र प्राप् ि गनुािा िथा िझुावहरु िम्वोधन गनुिपने 
उल्लेख भएकोमा िो को पालना नभएको,  

• आतथिक कार्ि तबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोन्जम नगद प्राि हनुे रकम 
दैतनक रुपमा दान्खला गनुि पने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनि निष्टकने भएमा कार्ािलर् 
प्रमखुले कारण उल्लेख गरी िाि ददन तभर बैंक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था रहेकोमा 
स्थानीर् िह अतिरगिका वडाहरुले कतिपर्ले पतर ददन, मष्टहना ददन र कतिपर्ले २ देन्ख 
३ मष्टहना पतछ मार दान्खला गने गरेको, 

• ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् ष्टवपद् 
व्र्वस्थापन ितमतिले गरेको कामको वाष्टर्िक प्रतिवेदन न्जल्ला ष्टवपद् व्र्वस्थापन ितमति 
िथा प्रदेश ष्टवपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी ितमति िमक्ष पेि गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा 
प्रतिवेदन िर्ार गरी िम्बन्तधि ितमतिमा पेि गरेको नदेन्खएको, 

• वािावरण िंरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा स्थानीर् िहले तनर्मावलीको अनिूुची 
वमोन्जम िडकहरु तनमािण, १०० तम िम्मको  िडक स्िरोन्निी लगार्िका कार्िमा 
वािावरणीर् अध्र्र्न गनुिपने र नगरेमा दफा ३५ वमोन्जम रु. ५ लाख िम्म जररवाना 
हनुे व्र्वस्था भएकोमा स्थानीर् िह आफैले पालना नगरेको िथा गराएको अतभलेख 
नराखेको,  

• स्थानीर् िरकार िञ् चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा स्थानीर् िहले िाविजतनक 
िम्पन्त्तको िंरक्षण गनुिपने उल्लेख भएकोमा िो को अतभलेख नराखेको,  

• ममिि कोर्को कार्िष्टवतध बनाएर ष्टवतभन्न ममिि कार्ि गनुिपनेमा त्र्िो नगरेको पाइर्ो । 
िाथै म.ले.प. फाराम नं. 415 बमोन्जमको ममिि िंभार िथा िरक्षण अतभलेख खािाको 
लातग आवश्र्क गहृकार्ि गनुिपने देन्खएको । 

• कमिचारी िंचर्कोर्, नागररक लगानी कोर्, पाररश्रतमक कर िावतधक जीवन तबमा आदद 
कट्टी गनुिपने रकम कट्टी गरी िम्बन्तधि कोर् वा खािामा तबलम्ब गरी जम्मा गरको 
पाइर्ो । 

• र्ि कार्ािलर्ले म.ले.प. फाराम नं बमोन्जम आइटमवाईज कार्ि अतभलेख खािा िर्ार 
गनुिपनेमा त्र्िो नगरेको पाइर्ो । त्र्िैगरी ठेकेदारको व्र्न्क्तगि खािा मले.प. फाराम नं 
५०६ िर्ार गनुिपने देन्खर्ो । 

• कार्ािलर्ले प्रत्रे्क ठेकेदारको अलग अलग व्र्न्क्तगि धरौटी खािा म.ले.प. 601 
बमोन्जम िर्ार गनुिपने र उक्त  खािामा ठेकेदारको िीनपसु्िे  विनको ष्टववरण धरौटी 
खािामा राख्नपुने र उक्त धरौटी खािा अतधकार प्राि अतधकारीले प्रमान्णि गरेको हनुपुदिछ  

•  कार्ािलर्ले प्रत्रे्क ठेक्का वा अतर् तनमािण कार्िका लातग र िो बमोन्जमको नापी ष्टकिाब 
तनर्तरण अतभलेख  खािा िर्ार गरी राख्न ुपनेमा  र्ि कार्ािलर्ले नापी ष्टकिाब तनर्तरण 
खािा म.ले.प. फारामम नं 512 बमोन्जम राखेको पाईएन । 

ििथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वशनीर् बनाइ 
िेवा प्रवाह िदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

3.  बैक ष्टहिाब तमलान नगरेको– स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तिफाररशमा 
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महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँचामा राख नपुने उल्लेख छ । िो बमोन्जम मातिक रुपमा 
से्रस्िा र बैक खािाको ष्टहिाब तमलान ष्टवबरण (म=ले=प=फा= नं= २७३) िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले 
िञ्चालन गरेको देहार्बमोन्जमको खािाको बैंक ष्टहिाब तमलान ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण 
तनम्नानिुार फरक पनि गएको देन्खतछ ।आतथिक वर्िको अतत्र्मा ठुलो रकम खचि गरेको कारण 
अिार पतछ रु.12197615.12 चेक रकम िाष्टटएको कारण अिार मष्टहनाको वैंक मौज्दाििँग 
फरक परेको देन्खतछ। अिाः मातिक बैंक ष्टहिाब तमलान ष्टववरण िर्ार गरी शे्रष्िा अद्यावतधक 
गनुिपदिछ । 

 खािको नाम शे्रष्िा अनिुार 

वैंक स्टेट्मेतट 
अनिुार फरक 

ग.4.1 िन्ञ्चि कोर् खािा  196385493.30 196192042.30 193451.0 
ग.2.1 चालू खचि खािा  13266122.28 13459328.0 193205.72 
ग.2.3 पूजँीगि खचि खािा  21936117.87 18906817.87 3029400 
ग.3.1 धरौटी खािा  936335.0 1084473 148138 
ग.7.2 स्थानीर् प्रकोप व्र्वस्थान  1018309.0 1026570.0 8261.0 

जम्मा 233542377.45 230669231.17 
3572455.7

2  

 

 धरौटी खािाको बैक र से्रस्िामा रु.148138.0 फरक िाट्नबाँकी चेक श्रावणमा िाटेको पाइर्ो 
।   

 

4.  र्ोजना र कार्ाितवर्न – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् 
िहले र्ोजना बनाउँदा िहभातगिा मूलक, उत्पादन मूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी 
प्राथतमकीकरण गनुि पने व्र्वस्था छ।िाथै र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघिकालीन प्रकृतिका 
आर्ोजनाहरुको िूची िमेि िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपने व्र्वस्था छ।कार्ािलर्ले र्ोजना 
छनौट गदाि ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुप दीघिकालीन प्रकृतिका ठूला र्ोजना छनौट नगरी िाना 
िाना र टुके्र र्ोजनामा ठूलो मारामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ । िाना िथा टुके्र र्ोजनामा 
वजेट ष्टवतनर्ोजन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नहुँने हुँदा र्स्िा कार्िमा तनर्तरण गरी ठुला र्ोजना 
छनौटलाई प्राथतमकिामा रान्खन ुपदिछ ।र्ि वर्ि उपभोक्ता ितमतिमाफि ि भएका कामका र्ोजनाहरु 
देहार्अनिुार छन:  

 

 क्र.िं. ष्टववरण र्ोजना िंखर्ा रकम 
१ रु १ लाख भतदा कमको र्ोजना 0 0 
२ रु 1 लाख देन्ख 5 लाख िम्मका र्ोजना 24 6418000 
३ रु ५ लाख देन्ख १० लाख िम्मका र्ोजना 4 2669196.0 
४ रु 10 लाख देन्ख ५० लाख िम्मा र्ोजना 1 1100000.0 
५ ५० लाख भतदा मातथका र्ोजनाहरु 0 0 
   जम्मा 29 10187196  

 

5.  िेवाप्रवाहाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा पातलका िथा वडा 
कार्ािलर्को काम कििव्र् र अतधकारको व्र्वस्था छ। पातलकाबाट प्राि ष्टववरण अनिुार र्ि वर्ि 
जतम िथा मतृ्र् ु दिाि 1122 वटा, नािाप्रमान्णि 542 वटा, घर वाटो न्शफाररश 370 वटा, 
नागरीकिा न्शफाररश 807 वटा र अतर् 6490 वटा दिाि िथा तिफारीि गरी िेवाप्रवाह गरेको 
देन्खर्ो।पातलकाले िम्वतध ष्टवच्छेद, बिाईिराई, पिीकरण दिाि िथा तिफाररश, पाररवाररक लगिको 
अतभलेख आददको िम्बतधमा छुटै्ट अतभलेख राखेको छैन भन ेस्थानीर् िथर्ांक िम्वतधी नीति, कानून 
िथा मापदण्ड िमेि वनाएको छैन ।ऐन बमोन्जम कानून वनाई िो को अतभलेख व्र्वन्स्थि गनुि 
पदिछ। 
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6.  नक्िा पािाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीर् िहले नक्िापाि 
गनुिपने उल्लेख छ र नक्िापाि नगराई भवन तनमािण गनि नहनुे उल्लेख छ । र्ि पातलकाले हाल 
िम्म पातलकाले आफ्नो क्षेतरभरको घरहरुको घर नक्िालाई प्रभावकारी रुपमा कार्ाितवर्नमा 
ल्र्ाउन पहल िमेि गरेको पाइएन िाथै िरुु िमेि गरेको पाइएन । अिाः ऐनको पालना िफि  
पातलकाको ध्र्ान जान ुपने देन्खतछ । 

 

7.  तर्ार्ीक ितमति – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ िम्म अतधकार 
क्षेर िथा तर्ार् िम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । ितमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप 
प्रकृतिका आधारमा ष्टववाद दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनिुार गिबर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो 
लगाउन बाकँी 48 र र्ो बर्ि थप भएको 8 गरी कुल 56 ष्टववाद दिाि भएकोमा 54 वटा मार 
फछ्र्र्ौट भई 2 बाँकी देन्खतछ । तर्ार् िम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फछ्र्र्ौट वा 
कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

8.  अनगुमन िथा भ्रमण खचिाः भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा भ्रमण खष्टटन े
पदातधकारी वा कमिचारीले भ्रमण गरे पतछ िोको अतभलेख अनिूुची ६ को ढाँचामा राख्नपुने िथा 
भ्रमणलाई ष्टवश्विनीर् वनाउन आवस्र्किा अनिुार आतिररक तनर्तरण प्रणालीको थप व्र्वस्था गनुि 
पने उल्लेख छ।तनर्म १९ मा न्जल्ला तभरको ठाउँको दरुीको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ । 
कार्ािलर्ले र्ि वर्ि ष्टवर्र्गि न्शर्िक िथा कन्तटतजेतिी वाहेक चालू खचि न्शर्िक वाट रु.11 लाख 
43 हजार खचि लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्र्, अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अतभलेख, 

दरुीको ष्टववरण आदद राखेको छैन । जिले गदाि अनगुमन िथा भ्रमणको िष्टह िदपुर्ोग भएको छ 
भन्ने आधार रहेन।र्िमा िधुार गनुि पने देन्खतछ। 

 

9.  चौमातिक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम स्वीकृि 
भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातिक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातिक 
कार्िलक्ष्र् िथा कर्िक्रम बमोन्जम कार्ििम्पादन िम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था 
छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनिुार चौमातिक पुनँ्जगि खचिको न्स्थति देहार् 
बमोन्जम छ । वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा अिर पने देन्खएकोले तनर्ममा 
भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचि गने पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ ।                                                                

 

 वजेट 
उपन्शर्ािक 

कुल खचि 
चौमािीक खचि 

प्रथम चौमािीक 

रोस्रो 
चौमातिक 

िेस्रो चौमािीक आर्ाढ मष्टहना 

तिरानचोक 
गा पा 

४३६१५९६९।९६ ६३०१३६४।९६ ८५६५२११ २८७४९३९४ २३२०१०७४ 

तिरानचोक 
गा पा ि 
स्वास्थर् 

२२४३७०८ ०।०० ०।०० २२४३७०८ २२४३७०८ 

तिरानचोक 
गा पा कृष्टर् 

०।०० ०।०० ०।०० ०।०० ०।०० 
 

िशिि १८८३२५६२ ०।०० ०।०० १८८३२५६२ १७५४३६६८ 
जम्मा 64692239.96 ६३०१३६४।९६ ८५६५२११ 49825664 42988450 

खचि 
प्रतिशि 

 9.7 13.23 77.07 66.45 
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10.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, िमानपुातिक र ददगो ष्टवकािका क्षेरगि रुपमा 
िमानपुातिक बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्ि पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि 
बजेट र खचिको न्स्थति देहार्अनिुार रहेको देन्खतछ । 

 

 मखुर् क्षरे वाष्टर्िक वजेट खचि रकम कुल खचि मध्रे् प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकाि 40681435 6614574 2.04 

िामान्जक के्षर  302065555 234598500 72.58 

पूवािधार ष्टवकाि के्षर 139392383 35541329.96 10.99 

वािावरण िथा ष्टवपद् व्र्वस्थापन 0 0 0 

ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन र ि ुशािन 27650010 7093582 2.19 

कार्ि िञ्चालन िथा प्रशाितनक खचि 100277445 39356044.7 12.2 

जम्मा 610066828 323204030.66 100  

 

 उन्ल्लन्खि ष्टववरण अनिुार पवुािधार ष्टवकािमा रु.13 करोड 94 लाख वजेट ष्टवतनर्ोजन भएकोमा 
वजेटको िलुनामा २५.49 प्रतिशि मार खचि भएको छ । िमग्र खचिको िलुनामा 10.99 
प्रतििशि खचि भएको छ। पूँजीगि खचिमा वृष्टर्द् गरी लन्क्षि उरे्द्श्र् हातिल गनुिपदिछ । 

 

11.  कार्िक्रमगि प्रगतिाः िोष्टकएको लक्ष्र् परुा गरी शि-प्रतिशि लन्क्षि प्रगति हातिल गनुिपदिछ । 
कार्ािलर्ले देहार्का कार्िक्रममा शतुर् प्रगति गरेको छ । परुा गनि िक्ने र्ोजनाहरु छनोट गरी 
कार्ाितवर्नमा लैजानपुदिछ ।पवुि िर्ारी वेगर बजेट मार ष्टवतनर्ोजन गरेको कारण र्स्िो भएको 
देन्खतछ । र्ि िम्वतधमा छलफल गदाि कम प्रगति हनुमुा कोरोना महामारी लगार्िको कारण 
उल्लेख गरेको छ ।शतुर् प्रगति भएका केही उदाहरण देहार्अनिुार छन ्

 

 कार्िक्रम/आर्ोजना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम ष्टवतनर्ोजन खचि खचि (%) 
आकािे पानी पोखरर तनमािण 300000.0 0 0 
गाउँपातलका  तिचाइ कार्िक्रम 1800000.0 0 0 
बकृ्षारोपरण कार्िक्रम 400000.0 0 0 
भवन तनमािण 1000000.0 0   
बाढी पष्टहरो िटबतध तनर्तरण कार्िक्रम 1400000.0 0 0 
तिरातचोक कोट एतिहातिक स्मारक पाकि  2500000.0 0 0 
तिराचोक चक्रपथ तनमािण लाङ्दी वेशी उपल्लो गोहोरे 
श्रीनाथकोट वडा कार्ािलर् झारगाउँ भंगेरी तिम्लेधार 
खोला गैरागाउँ नामरुङ्ग पात्ले गाग्र ेन्चरेपोखरी 

7  0000.0 0 0 

ष्टवरौटा तभरतिङ्ग स्िोरउन्निी 1000000 0 0 
वडा कार्ािलर् भवन तनमािण 3500000.  0 0 
िल्लो पाम खानेपानी र्ोजना एक घर एक धारा 800000.0 0 0 
खहरे भले गौथली िडक स्िरोन्निी ग्राभेल िथा नाला 
तनमािण 2100000.0 0 0 

पकेट के्षर प्रवर्द्न कार्िक्रम फलफुल िथा बेमौिमी 
िरकारी 1496000.0 0 0 

 

 

12.  खचि तबश्लरे्णाः पातलकाले र्िबर्ि कुल आन्तिरक आर्बाट रु.3872739.24 राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु447162787.39 िमेि रु.451035526.63 आम्दानी भएकोमा चाल ु िफि  
रु.258511000.0 र पूनँ्जगि िफि  रु.64692000.0 िमेि रु.323203000.0 खचि 
भएको छ । खचि मध्रे् आतिररक आर्को ष्टहस्िा 1.19 प्रतिशि रहेको छ । र्िबर्ि पदातधकारी 
ितुबधामा खचि भएको छैन । पातलकालाई प्राि भएको िबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको 
रकमबाट 57.32 प्रतिशि चाल ुर 42.68 प्रतिशिमार पूनँ्जगि तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ । 
र्िबाट पातलकाहरुले ष्टवकाि तनमािण प्रर्ोजनमा तरू्न खचि गरेको प्रशाितनक प्रर्ोजनमा बष्टढ खचि 
भएको देन्खतछ । प्रशाितनक खचि तनर्तरण गदै प्राि अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधक 
रुपमा ष्टवकाि तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ । 

 



11 

 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 िंगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  

13.  कमिचारी करार – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्िबोझको ष्टवश्लरे्ण गरी िंगठन िथा व्र्वस्थापन िभेक्षणको आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग िथा िेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुिपने र अस्थार्ी 
दरबतदी तिजिना गनि निष्टकने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले ष्टवतभन्न पदमा 34 जना कमिचारीहरु 
करारमा राखी रु.3245591.0 खचि लेखेको छ ।     

 

14.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को 
बजेट अनमुान आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने 
व्र्वस्था छ । र्ि स्थानीर् िहले र्ो वर्ि ष्टवष्टवधिफि  मार रु.1921875.0 खचि गरेको छ 
।र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुिपदिछ । 

 

15.  आतथिक िहार्िा – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथिक 
िहार्िा, चतदा, परुस्कार एवं िंस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको देन्खंदैन । र्ि 
स्थानीर् िहले पष्टहरो,आगली, स्वास्थर् उपचार अदद प्रर्ोजनको लातग र्ो वर्ि ष्टवतभन्न व्र्न्क्त एवं िंघ 
िंस्थालाई रु.50314.0 आतथिक िहार्िा ष्टविरण गरेको पाइर्ो । र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा 
कार्म गनुि पदिछ । 

 

16.  ष्टवमा नगराएकोाः  िाविन्जनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 112 मा दश लाख रुपैर्ा 
भतदा वढीको लागि अनमुान भएको र्ोजनाको तनमािण िामाग्री, प्रर्ोग गररने मेन्शन, औजार वा 
प्लाण्ट लगार्ि तनमािण कार्िको पूणि प्रतिस्थापन खचि िमेटीने गरी ष्टवमा गराउन ु पनेमा 
गाउँपातलकाबाट भएका तनमािण कार्िको ठेक्का कुनैमा पतन ष्टवमा गराएको पाइएन । ष्टवमा नगराउँदा 
जोन्खम बढ्ने हदुा ष्टवमा गराउन लागि अनमुानमा ष्टवमाको व्र्वस्था गरी ष्टवमा तनमािण 
व्र्विार्ीलाई ष्टवमा गराउन लगाउने िफि  पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

 

17.  आतिररक आर्ाः  गाउँपातलकाले पातलकाको आतिररक आर् बढाउनका लातग स्थानीर् तनर्कार्मा 
रहेको प्राकृतिक स्रोि िाधन खोलामा रहेका ढंुगा, तगटी र बालवुाको तनकािीको िरकारी ऐन, 
तनर्ममा व्र्वस्था भए बमोन्जम गनुि पदिछ । पातलकाले स्थातनर् तनकार् तभर रहेको स्रोि िाधनको 
उपर्ोगमा ध्र्ान ददएको नदेन्खएन । र्ि स्थानीर् तनकार्लाई आवश्र्क पने स्रोि िाधन स्थातनर् 
नदीबाट अवैध रुपमा प्रर्ोग गरररहेको पाइर्ो । पातलका क्षेरमा परेका ठूला राष्ट्रीर् गौरवका 
र्ोजनाले क्रिर िंचालन गरी र्ोजनालाई आवश्र्क तगट्टी, वालवुा उत्पादन गरी प्रर्ोग गरेको छ ।  
प्रत्रे्क र्ोजनामा नददजतर् ढुङ्गा, तगट्टी, वालवुाको खररद मलु्र्, िंकलन खचि िाथै ढुवानीको तलड 
िमेि राखी र्ोजनाको लागि अनमुान िर्ार गरेको हतुछ । पातलका क्षेरमा परेका र्ोजनाले िो 
स्रोि िाधनको प्रर्ोग प्रदेश िरकारले िोकेको दरमा तनमािण व्र्विार्ीले पातलकालाई राजश्व 
बझुाउन ुपने भएिापतन त्र्ि िफि  पातलकाले पहल गरेको पाइदैन । तनमािण व्र्विार्ीले तनशलु्क 
िोि िाधनको उपभोग िर पातलकाको आतिररक आम्दानी नहनुे गरेको पाइएकाले र्ि िफि  
पातलकाले ष्टवर्ेश ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

 

18.  राजस्वको अतभलेख - स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) मा स्थानीर् िहले 
आफ्नो कारोवारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तिफाररिमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि 
भए बमोन्जमको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्ि वर्ि राजस्व आम्दानी िफि  
म.ले.प.फा.नं. १०८, १०८क र २३ का खािाहरू राखेको छैन । वडाहरूबाट राजस्व प्राि गनि 
प्रर्ोग गररएका रतिदहरू एउटा वडाको मार नभई एकै रतिदमा २।३ वडाको आम्दानी प्राि 
भएको पाइर्ो । कुन वडाबाट कति राजस्व प्राि भएको हो भन्न िष्टकने अवस्था रहेन ।अिाः 
पातलकाले वडा अनिुार छुट्टाछुटै्ट रतिद आवश्र्किा अनिुार उपलब्ध गराउन ु पदिछ र प्राि 
आम्दानी रुज ुगरी ऐनको व्र्वस्था अनिुार म.ले.प.फा.नं. १०८, १०८क र म.ले.प.फा.नं. २३ 
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का नर्ाँ िंशोतधि फारममा प्रष्टवष्टि गरी राजस्व अिलुी लेखा व्र्वन्स्थि गनुिपदिछ । 

• पातलका आफैले िंकलन गरेको राजस्व वाहेक वडा कार्ािलर्वाट प्राि रकमको न्शर्िकगि 
ष्टववरण नराखेको कारण कुन न्शर्िकमा कति रकम प्राि भर्ो कुनै अतभलेख राखेको छैन 
।  

र्ि कार्ािलर्ले उठाउने िबै प्रकारका राजश्वहरुको लगि अद्यावतधक गरर उठाउनपुनेमा उठाएको 
छैन ।लेखापरीक्षणको क्रममा नमनुा छनौटका रुपमा वडा नं.1,5,8 को राजश्व परीक्षण गदाि 
देहार्को व्र्होरा देन्खर्ो । 

18.1.  पातलका अतिगिि वडा नं 1 को राजश्व परीक्षण गदाि नगदी रतिद र मालपोि रतिदबाट जम्मा 
रु.198138 आम्दानी भएकोमा कुल बैंक दान्खला रु.192595 मार भएको देन्खएकाले अपगु 
रकम गाउँपतलकाको िंन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु.  

 

 

 

5543 

18.2.  पातलका अतिगिि वडा नं. 8 को राजश्व परीक्षण गदाि नगदी रतिद र मालपोि रतिदबाट जम्मा 
रु.196148 आम्दानी भएकोमा कुल बैंक दान्खला रु.175493 मार  देन्खएकाले अपगु रकम 
गाउँपतलकाको िंन्चिकोर्मा दान्खला गनुिपने रु. 

 

 

 

 

20655 
18.3.  पातलका अतिगिि वडा नं.5 को राजश्व परीक्षण गदाि नगदी रतिद र मालपोि रतिदबाट जम्मा 

रु.291882 आम्दानी भएकोमा कुल बैंक दान्खला रु.260193 मार भएको देन्खएकाले अपगु 
रकम गाउँपतलकाको िंन्चिकोर्मा दान्खला गनुिपने रु. 

 

 

 

 

31689 
19.  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुिपने 

व्र्वस्था छ । प्रधान मतरी रोजगार कार्िक्रम भौ.116-077/3/30 बाट जनादिन पोखरेल लाई 
रु.38539.0 भकु्तानीमा कर रु.4123.0 दान्खला नगरेको, भौ. 118-077/3/30 बाट 
ष्टवश्वनाथ पाण्डेलाई कर पतछ रु.270293.0 भकु्तानीमा कर रु.3226.0 कट्टा गरेकोमा दान्खला 
नभएको िाथै भौ. 42-077/2/5 बाट दान्खला गनि बाँकी कर रु.2600.0 गरी जम्मा 
रु.9949 राजश्व दान्खला गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9949 

20.  पाररश्रतमक कराः आर्करऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारबाट भएको आर्को गणनामा प्राकृतिक 

व्र्न्क्तलाई एक आतथिक वर्िमा पाररश्रतमक लगार्ि अतर् िषु्टवधा भकु्तानी गदाि आर्को गणना गरी दफा ८७ 

अनिुार रोजगारदािाबाट करकट्टी गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ।ितमतिले तनम्नानिुारका पदातधकारीको 
वाष्टर्िक पाररश्रतमक भकु्तानीमा कम करकट्टी गरेको देन्खएकोले अिलु गरी राजस्व दान्खला गनुिपने रु . 

 
 
 
 
 

53288.5 

 क्र.ि. कमिचारीको 
नाम 

वाष्टर्िक 
आर् 

कुल कट्टी करर्ोग्र् 
आर् 

तिनुिपने 
कर 

तिरेको कर 
िा.ि ु कर 
िमेि 

नपगु कर 

1.  उत्तम वस्िी 483350 0 483350 7835 4833.5 3001.5 
2.  रामचतर न्घतमरे 685338 116136 569202 18340 10077 8263 
3.  प्रकाशचतर 

अतधकारी 
702378 119016 583362 21172 10220 10952 

4.  टुकमान शे्रष्ठ 701658 119016 582642 21028 10207 10821 
5.  लतलिा गरुुङ 650538 128376 522162 11716 9596 2120 
6.  डा.िारा प्रिाद 

तगरी 
620440 24000 596440 23788 10606 13182 

7.  डा.ददपेतर 
मगरािी 

737726 176184 560542 16608 11659 4949 

 जम्मा      53288.5  

 

 िििि चालाुः  

21.  न्शर्िक फरकपारी खचिाः एष्टककृि आतथिक िंकेि वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ मा खचि न्शर्िक 
उल्लेख गरे अनिुार खचि गनुिपदिछ । पातलकाहरुलाई िंघ िरकारबाट प्राि िििि बजेट िोही 
न्शर्िकमा खचि गनुि पने र बाँकी रहेमा िंघमा नै ष्टफिाि गनुि पने व्र्वस्था छ । भौ.86-
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077/3/2 ष्टवद्यालर् शैन्क्षक गणुस्िर िदुृढीकरण एवम ् कार्ििम्पादनमा आधारीि प्रोत्िाहन 
अनदुान न्शर्िकबाट रु.109950.0 खचि लेखेकोमा ष्टवल भरपाई मोटरिाइकल ममििको पेश 
भएको पाइर्ो । तनर्मको व्र्वस्था ष्टवपरीि न्शर्िक फरक पारी खचि लेखेको तनर्म िम्वि देन्खएन 
। 

 िििि पुनँ्जगिाः  

22.  दोहोरो म.ुअ.कर भकु्तानीाः िाविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97(4) बमोन्जम 
उपभोक्ता ितमतिलाई भकु्तानी गदाि मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर र जनश्रमदान कट्टा गरी भकु्तानी ददनपुने 
व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले अकुि ल दरौदी झोलङु्गे पलु, िाठीमरैु लाङली खोला झोलङु्गे पलु तनमािण 
कार्ि गैर िरकारी िंस्था ष्टहमाली क्षेर ष्टवकाि केतरलाई लागि अनमुानको 6% ले हनुे रकमको 
काम गनेगरी िम्झौिा भएको छ । लागि अनमुान िर्ार गदाि म.ुअ.कर जोडी बनाएको अवस्थामा 
पनु म.ुअ.कर जोडी भकु्तानी दीएको पाइएकोले बढी भकु्तानी हनु गएको म.ुअ.कर रु.39081.51 
अिलु गरी बेरुज ुखािामा दान्खला गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

39081.51 

 क्र.िं झो.पकुो नाम लागि अनमुान 
म.ुअ.कर िहीि 

6% ले हनु ेरकम भकु्तानी रकम प्रथम 
ष्टकस्िा 

1 अकुि ल दरौली 4933876.53 262275.41 183592.79 

2 िाठीमरेु लाङदी खोला 3123185.67 167191.72 117034.20 

   जम्मा 300626.99 
   13% म.ुअ.कर 39081.51 
   कुल जममुा 339708.50  

 

 गाउँपातलका पुनँ्जगिाः  

23.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म 
उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता ितमति वा लाभग्राही िमदुार्बाट िञ्चातलि हनुे तनमािण कार्िमा डोजर, 
एक्िाभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने व्र्वस्था छ । िो 
तनर्मावलीको प्रतिबतधात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदािको िमर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग 
गनुिपने जष्टटल प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने िम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तिफाररशमा 
िाविजतनक तनकार्बाट िहमति तलई त्र्स्िा मेन्शन प्रर्ोग गनि िष्टकने उल्लेख छ । पातलका 
अतिगिि िञ्चातलि अतधकांश िडक तनमािण िथा स्िरोन्नतििँग िम्बन्तधि र्ोजनाका उपभोक्ता 
ितमतिहरुले डोजर, एक्िाभेटर लगार्िका हेभी मेन्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइर्ो । र्िका केही 
उदाहरणहरु र्िप्रकार रहेका छन : 

 

 गोभौनं./तमति उपभोक्ता ितमतिको 
नाम 

कामको 
ष्टववरण 

भकु्तानी रकम प्रर्ोग गरेको 
हेभी 

उपकरण 

हेभी उपकरणमा 
भएको खचि 

31-
076/10/19 

खप्टे मोटरबाटो 
वडा नं. 8 

बाटो तनमािण 564000 जे.िी.बी. 564000 

 जम्मा    564000  

 

24.  धरौटी कट्टी नगरेकोाः िाविजतनक खरीद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 123(4) िाविजतनक 
तनकार्ले उपतनर्म 1 बमोन्जम भकु्तानी गदाि ररटेतिन मनी वापि रतनङ वा अतर् तबल वा ष्टवजकमा 
उल्लेन्खि रकमको पाँच प्रतिशि रकम कट्टा गरी राख्न ुपने व्र्वस्था भएिा पतन तनम्न र्ोजनाहरुमा 
िो रकम नकाटी भकु्तानी ददएको पाइर्ो । ररटेतिन मनी कट्टा नगरी भकु्तानी दददा र्ोजनाको 
ममिि गनि जोन्खम हनुे, तनमािण व्र्विार्ीले ममिि नगरीददने जस्िा जोन्खम रहन जाने हदुा पातलकाले 
र्ि िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

 

 क्र.िं र्ोजनाको नाम तनमािण व्र्विार्ी भकु्तानी रकम ररटेतिन मनी 
1 वडा नं.8 िडक स्िर उन्निी वावा कतष्ट्रक्िन 2719878 120348.58 
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25.  उपभोक्ता ितमतिलाई बढी भकु्तानीाः िाविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 (11) 
उपभोक्ता ितमिी वा लाभग्राही िमदुार्ले तनमािण कार्ि िम्पन्न गररिकेपतछ िम्बन्तधि िाविजतनक 
तनकार्ले खटाएको प्राष्टवतधक कमिचारीले जनिहभातगिाबाट त्र्स्िोकामको जाँचपाि गराई त्र्स्िो 
तनकार्बाट प्राि रकम र ष्टववरण िो तनकार्मा पेश गनुि पने छ । पातलकाबाट उपभोक्ता ितमति 
माफि ि गररएका तनम्निुारका कार्िमा उपभोक्ता ितमतिको हनुपुने श्रमदान अंश भतदा कम हनुगई 
बढी भकु्तानी भएको रकम िम्वतधीि उपभोक्ता ितमिीिँग अिलु गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 
 
 

 

659699.17 

 क्र
 
िं
. 

उपभोक्ता/
काम 

लागि 
अनमुन 

श्रम
दान 
अंश 
% 

उ.ि.बाट 
गरेको काम 

कट्टा गनुि 
पने श्रमदान 

हनुपुने 
भकु्तानी 

भएको 
भकु्तानी 

बढी 
भकु्तानी 

1 तिरातचोक 
चक्रपथ 
उपभोक्ता 
ितमिी 

6710878
.92 

9.9
2 

3190893
.51 

316536
.63 

2874356
.87 

35059
64 

631606
.18 

2 अकुि ल 
दरौदी भो 
प ु तनमािण 
उ.ि 

2285077
.33 

4.3
1 

1289845
.19 

55592.
32 

123 252 12361
66 

1914 

3 वालज्र्ोिी 
आ.ष्टव 
तिरातचोक 

282793.
33 

0 282793.
33 

0 282793.
33 

30000
0 

17206.
67 

4 कटुवाि 
मष्टहला 
िमूह भवन 
ममिि वडा 
नं. 4 

214025.
5 

12.
52 

204659.
77 

25623.
40 

179027.
68 

18800
0  

8972.3
2 

 जम्मा      659699
.17  

 

26.  म.ुअ.कर भकु्तानीाः िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ बमोन्जम उपभोक्ता 
ितमतिले गरेको खचिको से्रस्िा, ष्टवलभरपाई स्थानीर् तनकार्ले जाँचगरी प्रतिवेदन तलने व्र्वस्था छ 
। र्ो बर्ि उपभोक्ता ितमतिलाई खररद मूल्र्मा मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर िष्टहि रकम भकु्तानी ददनेगरी 
लागि अनमुान गरी िोष्टह बमोन्जम कार्ि िम्पन्न भई भकु्तानी ददएकोमा ष्टवलमा िमावेश भएको 
भतदा वढी भकु्तानी भएको मलु्र् अतभबषृ्टर्द् कर अिूल गरी िंन्चि कोर् दान्खला गनूिपने रु... 

 
 
 
 
 

 

45313.37 

 क्र 
िं 

कार्िक्रम कामको ष्टववरण उ.ि भकु्तानी 
रकम 

उ.ि लाई 
म.ुअ.कर 
भकु्तानी 

उ.ि लाई 
हनु ु पने 
म.ुअ.कर 
भकु्तानी 

बढी भकु्तानी 
म.ुअ.कर 
श्रमदान पतछ 

1 तिरातचोक चक्रपथ 
उपभोक्ता ितमिी 

मेिीनको काम 3505964
.0 

37366
6 

367102 6564 

2 िाके डाँडा िखमारी 
धतििपानी न्झम्रके िडक 

मेिीनको काम 964906.
40 

12543
7 

112743.
36 

12693.7
4 

3 तिरातचोक चक्रपथ 
अतिगिि वडा कार्ािलर् 
देन्ख झारगाउँ खण्ड 

मेिीनको काम 1358393
. 3 

17480
3 

156275 18528 

4 ष्टहमालर् मा.ष्टव खानेपानी 
ममिि र्ोजना 

मेिीनको काम 157739.
58 

17150 15468 1682 

5 नर्ाँिाघ ु दतलि गठुी 
बहउुदेश्र्ीर् भवन 

तिमेतटमा 564000.
0 

18130. 15841.4
1 

1919.63 
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6 ष्टफनामटार खेलकुद मैदान तिमेतटमा 980000.
0 

17347.
08 

12937.1
6 

3926.0 

 जम्मा     45313.3
7 

27.  मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर कट्टी –मूल्र् अतभवृष्टर्द् कर तनर्मावली २०५३ को तनर्म ६ग बमोन्जम ठेक्का 
िम्झौिा वा करार अतिगिि आपूतिि हनुे वस्ि ु िेवा वा दवैु आपतुिि गरी िो वापिको रकम 
िम्बन्तधि ठेकेदार वा आपूतििकिािलाई भकु्तानी गदाि तनजलाई भकु्तानी गने कर रकमको ५० 
प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको नामबाट िम्बन्तधि राजस्व न्शर्िकमा जम्मा गरी बाँकी रहने 
कर बापिको रकम मार भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ। िर पातलकाले देहार्को भकु्तानीमा 
तनर्मानिुार ५० प्रतिशि रकम रु.46687.17 कट्टी गरी राजस्व दान्खला नगरी फमिलाई न ै
भकु्तानी ददएको देन्खतछ । ििथि उक्त रकमको कर िमार्ोजन प्रमाण पेश हनुपुने अतर्था अिलु 
हनुपुने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

46687.17 

 गोभौनं./तमति भकु्तानी पाउनकेो नाम भकु्तानी रकम मअुकर कर 
रकम 

५० प्रतिशि 
रकम 

332-
2077/3/22 

हरमटारी तड एि कतिट्रक्िन 314637 36197.20 18099.0 

383-
077/3/28 

स्पोटि वल्डि कतस्ट्रक्िन प्रा.तल 496944.34 57176.3
4 

28588.17 

 जम्मा   46687.17  

 

28.  उपभोक्ता ितमतिलाई बढी भकु्तानीाः िाविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 उपतनमर् 
3(क) मा तनमािण कार्ि वा िेवाको प्रकृति, पररमाण, लागि अनमुान उपभोक्ता ितमति वा लाभग्राही 
िमदुार्ले व्र्होने रकम छुट्याई िम्झौिा गनुिपने भन्ने व्र्वस्था छ । िाथै खरीदको कार्ि  
श्रमदानको अंश हदैुन त्र्स्िो िामान पातलकाबाट नै प्रतिस्पधाि ष्टवतधमाफि ि खररद गनुिपनेमा 
रु.1362600। िौर्ि िडक वत्ती नर्ाँ िाघ ुिडक बत्ती जडान उपभोक्ता ितमिी माफि ि िोझै 
खरीद गरेको तनर्म िम्वि देन्खएन ।  
     तमति 2076 मंिीरमा प्रकान्शि वैकन्ल्पक उजाि प्रवदिन केतरको ितदभि मूल्र् िम्वतधी 
िूचनामा  40 वाट को िडक वत्ती ग वगिको रु.98053। कार्म गरेकोमा Tansportation 

Rs.2000.0, Eatthork Rs.6000.0 गरी जम्मा लागि अनमुानप्रति िडक बत्तीको  रु.106053। 
कार्म गनुि पनेमा रु.113550.0 कार्म गरी िोही अनिुार उपभोक्ता ितमतिले ए.न्ज पावर 
िप्लार्िि बाट 12 थान रु.1362600.0 मा खरीद गरेको र िोही अनिुार उपभोक्ता ितमतिलाई 
रु.1362600। भकु्तानी ददएको छ । उपभोक्ता ितमिीलाइ बढी भकु्तानी हनु गएको 
रु.89964.0 उपभोक्ता ितमिी िंग अिलु गरी बेरुज ुखािा दान्खला गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

89964 

28.1.  भौ.नं. 5-076/6/9 बाट ष्टफनामटार खेल मैदान उपभोक्ता ितमति वडा नं. 8 माफि ि गरेको 
काममा कार्ािलर् अंश रु.273000 र जनश्रमदान अंश रु.28569.28 गरी रु.301569.28 
लागि अनमुान र िोही बमोन्जम िम्झौिा रहेको देन्खतछ । उक्त काममा रु.290297.60 
बराबरको कार्ििम्पन्न भएकोमा श्रमदानको अंश कट्टी गरी रु.262796.14 भकु्तानी ददनपुनेमा 
रु.273000 भकु्तानी ददएकाले बढी भकु्तानी रकम अिलु गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 
 

10203.85 

28.2.  भौ.नं. 26-076/8/12 भलुभलेु परेवाज खानेपानी उपभोक्ता ितमति वडा नं. 7 को काममा 
गाउँपातलका, र्.ुएन.डी.पी. अतिगििको श्री पर्द्ति ष्टवकाि िेवा केतर गोरखा र उपभोक्ता ितमतिबीच 
तमति 2076/2/19 मा िम्झौिा भएको देन्खतछ । जिमा िंस्थाको अंश रु.660500 
(44.30%), गाउँपातलका अंश रु.660500 (44.30%) र श्रमदान अंश रु.170000 
(11.40%) गरी कुल रु.1491000 बराबरको लागि अनमुान र िम्झौिा भएको देन्खतछ । 
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िो खानेपानी र्ोजनाको कुल कार्ििम्पन्न रकम रु.846771.25 रहेकोमा गाउँपातलकाको अंश 
44.30% ले हनुे रु.375119.66 मार भकु्तानी ददनपुनेमा गाउँपातलकाबाट रु.627475 
भकु्तानी भएकाले बढी भकु्तानी रकम अिलु गरी गाउँपातलका खािामा दान्खला गनुिपने रु. 

 
 
 

252355.34 

28.3.  भौ.नं. 111-077/3/23 िाठीमरेु लाङ्दी खोला झोलङु्गेपलु उपभोक्ता ितमति वडा नं. 8 जौबारी 
देन्ख वडा नं. 7 श्रीनाथकोट जोड्ने झोलङु्गेपलु तनमािण कार्ि तमति 2075/12/09 िम्झौिा 
अनिुार कुल लागि अनमुान रु.3123185.67 भएकोमा गाउँपातलका अंश रु.187391.14 
(6%), उपभोक्ता ितमतिको अंश 62463.71 (2%) र िंघीर् झोलङु्गे पलु क्षेरगि कार्िक्रम 
रु.2873330.82 (92%) हनुेगरी भएको देन्खतछ । भौचरको िाथमा शरुु ष्टवस्ििृ लागि 
अनमुान नरहेकाले तरपन्क्षर् लागि अनमुान पेश गनुिपने देन्खतछ । िो झोलङु्गे पलुको काम नापी 
ष्टकिाब िथा कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन अनिुार कुल रु.1943165.31 को कार्ििम्पन्न भएको 
देन्खतछ । जिमा िम्झौिा अनिुारको पातलकाले व्र्होने 6% ले हनुे रु.116589.92 भकु्तानी 
हनुपुनेमा गाउँपातलकाबाट रु.181843 भकु्तानी भएको देन्खएकाले बढी भकु्तानी रकम अिलु गरी 
गाउँपातलका खािामा दान्खला गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

65253.08 

28.4.  भौ.नं. 133-077/3/25 बाट ठाडोखोला आरुबोटे तिंचाई वडा नं. 6 को काममा 
रु.162523.40 को लागि अनमुानमा कार्ािलर् अंश रु.141000 र उपभोक्ता ितमतिबाट 
रु.21523.40 (13.24%) हनुे गरी िर्ार गरर िोष्टह बमोन्जम िम्झौिा भएकोमा 
रु.162523.40 को कार्ििम्पन्न भइ रु.141000 कार्ािलर्बाट भकु्तानी भएको देन्खतछ । 
र्ि कार्िमा 50 एम.एम 6 के.जी. पावरको 600 तमटर, 32 एम.एम. 6 के.जी पावरको 800 
तमटर र 110 एम.एम 4 के.जी. पावरको एच.तड.ष्टप.इ. पाइप खररदको लागि अनमुान र 
कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार भएको देन्खतछ । जिमा उपभोक्ता ितमतिले पेश गरेको तििल 
इतटरप्राइजेजको ष्टवजक नं.304 बाट 50 एम.एम. 6 के.जी. पावरको 600 तमटर र 32 
एम.एम. 6 के.जी. पावरको 800 तमटर मार खररद भएको ष्टवल पेश भएको छ। र्िरी 
कार्ििम्पन्न उल्लेख भए बमोन्जमको बाँकी 110 एम.एम 4 के.जी. पावरको 30 तमटर पाइप 
खररद गरेको ष्टवल पेश नभएकाले उक्त पाइप जडान भएकोमा ष्टवश्वस्ि हनु िष्टकएन । त्र्िैले 
कार्ििम्पन्नमा बढी उल्लेख भएको 30 तमटरको 462.02 को दरले हनुे रकम रु.13860.60 
को उपभोक्ता ितमतिको अंश कट्टी गरी रु.12025 अिलु गरी गाउँपातलका खािामा दान्खला 
गनुिपने रु.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12025 

28.5.  भौ.नं. 2077/3/18 बाट थानीमाई मन्तदर तनमािण िल्लो ष्टफनामको काममा रु.260319.34 
को लागि अनमुानमा कार्ािलर् अंश रु.235000 र श्रमदान अंश रु.25319.34 रहेको छ । 
उक्त कार्िमा कार्ििम्पन्न रु.182009.93 भइ रु.162239 भकु्तानी भएको देन्खतछ ।लागि 
अनमुानमा  Providing and Fixing wood work प्रति घन ष्टफट रु.5809.86 भएकोमा कार्ििम्पन्न 
प्रतिवेदनमा 6681.34 राखेकाले बढी दर रु.871.48 कार्म भएकाले 3.81 क्र् ु ष्टफटको 
रु.3320.34 बढी रकम कार्म भएको देन्खतछ । जिमा श्रमदानको अंश कट्टी गदाि 
रु.2997.27 कार्ािलर्बाट बढी भकु्तानी भएकाले बढी भकु्तानी रकम अिलु गनुिपने रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2997.27 

29.  तिम्ले भंगेरी खानेपानी िथा िरिफाईाः भौ.नं. 130-077/3/25 बाट तिम्ले भंगेरी खानेपानी 
िथा िरिफाई उपभोक्ता ितमति वडा नं.7 को गि वर्िको भकु्तानी भनी अन्तिम तबलबाट 
रु.1019062 भकु्तानी ददएकोमा देहार्को व्र्होरा देन्खतछाः 

क) गाउँपातलका, श्री स्वाँरा िघन गाउँ ष्टवकाि केतर र उपभोक्ता ितमतिबीचको तरपन्क्षर् 
लागि अनमुान, िम्झौिा र कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन प्राि नभएकाले पेश गनुिपने रु. 

ख) कुन पक्षले के कति अंश लागि िाझेदारी हनुे हो िोको ष्टववरण िथा गि ष्टवगि वर्िमा के 
कति भकु्तानी ददएको िथा ररनङ ष्टवलको कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन र भकु्तानी भएको प्रमाण 
पेश गनुिपने  

 

 

 

1019062 
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िो भौचरमा रु.209600 को िामाग्री ढुवानी भरपाई पेश हनु आएकोमा बहाल कर कट्टी गरी 
वैंक दान्खला भएको भौचर प्रमाण पेश नभएकाले 10% बहालकर कट्टी गरी िंघीर् राजस्व खािामा 
दान्खला गनुिपने रु.   

 

 

20960 

30.  ष्टवगि वर्िमा िम्पन्न भएका र्ोजनाको भकु्तानीाः पातलकाले र्ि वर्ि भौ.नं.135-077/3/26 बाट 
आ.व.2074/075 मा रु 550000 र आ.व.2075/076 मा रु.450000 वजेट 
ष्टवतनर्ोजन गरेको भनी र्ो आ.व.मा ६ वटा र्ोजनाको रु.700000 भकु्तानी ददएको देन्खतछ । 
पातलकाबाट 2076/3/28 मा तनणिर् गरी िो र्ोजनाहरुको िन्जिन मचुलु्का उठाई अनगुमन गरी 
कार्ििम्पन्न अनिुार भकु्तानी ददएको देन्खतछ । र्िरी जनु वर्िमा कार्ििम्पन्न भएको हो िोही वर्िमा 
रकम भकु्तानी ददनपुनेमा पतछल्लो वर्ि भकु्तानी ददएको तनर्मिम्मि देन्खएन । िाथै 6 वटा 
र्ोजनामध्रे् घतििगाउँ माझगाउँ वेशी िडकको रु.52679.24 लागि अनमुान भएको र्ोजनाको 
कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन प्राि नभएकाले कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन पेश गनुिपने रु.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

52679.24 

31.  कार्ििम्पन्न प्रतिवेदनाः  िाविजतनक खररद तनर्मावली,2064 को तनर्म १२५ अनिुार कार्ििम्पन्न 
प्रतिवेदन पेश गनुिपने व्र्वस्था छ । भौ.नं. 37-076/11/20 बाट िरेुतर गरुुङ्गलाई तिरानचोक 
पदमागि िरिफाई गरेबापि भनी डोर हान्जरीको आधारमा रु.45000 भकु्तानी ददएको देन्खतछ । 
उक्त काम के कति िम्पन्न भएको हो भन्ने प्राष्टवतधक कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएकाले 
कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन पेश गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 

 

45000 

32.  लागि अनमुान भतदा बढी भकु्तानीाः भौ.नं. 54-077/2/29 बाट वडा नं. 3 को वडा कार्ािलर्को परुानो 
भवन ममिि िंम्भार कार्िमा रु.63348.66 को लागि अनमुान रहेकोमा नाष्टप ष्टकिाब िथा कार्ििम्पन्न 
प्रतिवेदन अनिुार रु.66316.42 कार्ििम्पन्न भएकोमा कार्ािलर्बाट रु.66316 भकु्तानी भएको देन्खतछ । 
र्िरी लागि अनमुान भतदा बढी भकु्तानी भएको रु.2967.34 अिलु गरी गाउँपातलका खािामा दान्खला 
गनुिपने रु.  

 
 
 
 

 

2967.34 

33.  अधरुा आर्ोजना – आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २६ अनिुार र्ोजनाहरुको 
भौतिक र ष्टवत्तीर् पक्षको िामषु्टहक िमीक्षा गनुिपने र र्िरी गररने िमीक्षामा प्रगति कम हनुकुा 
प्रमखु कारणहरु र िोको तनतमत्त न्जम्मेवार व्र्न्क्तको पष्टहचान गनुिपने, त्र्स्िो िमीक्षामा िधुारका 
लातग चाल्न ुपने कदमहरु र न्जम्मेवार व्र्न्क्त उपर गनुिपने कारबाही िमेि उल्लेख गनुिपने व्र्वस्था 
छ । र्ि स्थानीर् िहले र्ो वर्ि देहार्अनिुारका ष्टवगि वर्िहरुको न्जम्मेवारी िादै आएको अधरुा 
र्ोजनाहरुको रु.4706800.15 भकु्तानी ददएको देन्खतछ । र्स्िा अधरुा र्ोजनाहरुमध्रे् तरपन्क्षर् 
िाझेदारीमा तनमािण भएको देन्खतछ भने कतिपर् र्ोजनाहरुको लागि अनमुान र िम्झौिा रकम 
ष्टवच िालमेल भएको देन्खदैन । र्िरी कानून ष्टवपरीि िम्झौिा गरी बर्ौिम्म पतन िम्पन्न नगरी 
अधरुो रहन गएको उपर्कु्त देन्खएन ।                                                                                                                                                                                                                                

 

 क्र.िं. र्ोजनाको नाम िम्झौिा तमति भकु्तानी रकम 

1 कटुतजे पष्टहरो तनर्तरण र्ोजना  2076/2/20 343965.15 

2. इतरकौरी देवी कृर्क आमा िमूह चौका वटे्ट 
भवन जोन्खम तनर्तरण आर्ोजना  

आ.व.2075/076 281712 

3. तिम्ले भंगेरी खानेपानी िथा िरिफाई उ.ि. 
वडा नं.7 (भौ.9) 

आ.व.2075/076 395981 

4 श्री झोलङु्गे खहरे बहउुदे्दश्र्ीर् िामदुाष्टर्क 
भवन तनमािण उ.ि. 

2076/2/20 500000 

5. थानीथान बािपानी पष्टहरो तनर्तरण ितमति  2076/2/20 201274 

6. गहृलक्ष्मी मष्टहला िामदुाष्टर्क अधरुो भवन 
तनमािण उ.ि. 

आ.व.2075/076 141000 

7. तिम्ले भंगेरी खानेपानी िथा िरिफाइ उ.ि. 
वडा नं.7 (भौ.130) 

नखलेुको 1019062 

8. िाठीमरेु लाङ्दीखोला झोलङु्गे पलु उ.ि. 2075/12/9 181843 
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9. कुप्रखेोला खानेपानी िथा िरिफाइ आर्ोजना 2076/2/19 314488 
10. भलुभलेु परेवाज खानेपानी उ.ि. 2076/2/19 627475 
11 नर्ाँ चौिारा आरुबोटे ष्टफरष्टफरे खेपवुा िडक 

(6 वटा र्ोजनाको एकमिु भकु्तानी ) 
आ.व.2074/075 र 
आ.व.2075/076 को 
भकु्तानी  

700000 

 जम्मा  4706800.15  
34.  औद्योतगक ग्रामाः स्थानीर् स्रोि, िाधन, कच्चा पदाथि, प्रष्टवतध र तिप पररचालन गरी लघ,ु घरेल ुिथा 

िाना उद्योगमा लगानी बषृ्टर्द् गरी त्र्स्िा उद्योगको स्थापना ष्टवकाि र प्रवर्द्िन गने उद्देश्र्ले स्थानीर् 
िहबाटै औद्योतगक ग्रामको स्थापना ितचालन िथा व्र्वस्थापन गने गरी नेपाल िरकार, 
मन्तरपररर्दको तनणिर्बाट 45 वटा औद्योतगक ग्राम घोर्णा भए अनिुार उद्योग, बान्णज्र् िथा 
आपूतिि मतरालर् र तिरानचोक गाउँपातलकावीच 2076/8/28 मा िम्झौिा भई मतरालर्बाट 
चेक माफि ि पातलकालाई रु.9200000.0 प्राि भएकोमा पातलकाले िंचीि कोर् खािामा आम्दानी 
बाँधेको छ । िर िो रकमको हालिम्म कर्ि िरुु नभई खािामा नै मौज्दाि रहेकाले िंघीर् 
िरकारको खािामा ष्टफिाि गनुिपने र आगामी बर्ि बजेट ब्र्बस्था गरी कार्ि िम्पन्न गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9200000 

 गाउँपातलका चाल ु  

35.  भकु्तानीमा कर – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अतग्रम कर कट्टा गनुिपने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले देहार्का भकु्तानीमा तनर्मानिुार लाग्ने रु.24694.62  अतग्रम कर कट्टी 
गरेको छैन । ििथि उक्त कर अिलु हनुपुने रु. 

 
 

 

20235.62 

 गोभौनं./तमति ष्टववरण भकु्तानी रकम करको दर कर रकम 
11-
077/3/05 

अतनिा एग्रो कतिनि बाट धानको 
ष्टवउ खरीद लागि िहभागीिा 
िमेि 

200187 1.5 5840.62 

15-
077/3/14 

अतनिा एग्रो कतिनि बाट मकै 
ष्टवउ खररद 

500000 1.5 13500 

79-
077/3/21 

पश ुऔर्तध खरीद  अतनिा एग्रो 
कतिन (िििि चाल)ु 

59650.0 1.5 895 

 जम्मा   20235.62  

 

36.  बढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली,2064 को तनर्म 36(8) मा  कुन ैरकमको भकु्तानी 
ददँदा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुिपने व्र्वस्था छ । िलका भौचरहरुबाट हनु गएको बढी 
भकु्तानी िम्वतधीििँग अिलु गनुिपदिछ । 

 

36.1.  भौ.नं.383-077/3/28 बाट स्पोटि वल्डि कतस्ट्रक्िन प्रा.तल. बाट इलाका प्रहरी कार्ािलर् 
जौवारी पष्टहरो तनर्तरणको कार्िमा रु.498302.83 लागि अनमुान भएकोमा कबोल अंक 
रु.496994.34 मा पातलका र तनमािण कम्पनीबीच तमति 2076/2/25 मा िम्झौिा भएको 
देन्खतछ । र्ि काममा भ्र्ाट िष्टहि रु.498302.83 को कार्िम्पन्न भएको देन्खतछ । 
कार्िलर्बाट रु.498302 भकु्तानी भएकाले िम्झौिा भतदा बढी भकु्तानी रु.1307.66 अिलु 
गरी गाउँपातलका खािामा दान्खला गनुिपने रु. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1307.66 

36.2.  भौ.नं. 248-2077/02/30 बाट वडा नं ६ को गणेश बहादरु अतधकारीको कार्ािलर् िंचालन 
खचि रु.116040 को पेश्की फछिर्ौटमा पदातधकारी बैठक भत्ता रु. 84000 को भकु्तातनमा  
जम्मा 11 वटा बैठकको प्रमाण देन्खएको िर भत्ता 12 वटा बैठकको  भकु्तानी भएको देन्खएकोले  
एक बैठकको बढी भकु्तानी रु.1000 को दरले 28 जनाको िम्बन्तधििँग कर कट्टी पतछको 
रकम अिलु गरी राजश्व दान्खला गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

23800 

36.3.  भौ.नं. 333-2077/3/22 वडा नं 6 को कार्ािलर् िंचालन िम्बन्तध खचि भकु्तानी 
रु.194776 भएकोमा  रु.178071 को मार तबल भरपाई पेश भएकोले  तबल भरपाई बेगरको 
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बढी भकु्तानी अिलु गरी राजश्व दान्खल गनुिपने रु. 16705 

36.4.  भौ.नं.351-2077/3/24 बाट वडा िन्चव अन्जिा राईलाई तनजी िवारी िाधन ममिि खचि 
रु.13474 भकु्तानी भएकोले तनजिँग अिलु गरी राजश्व दान्खला गनुिपने रु. 

 

 

13474 

36.5.  भौ.नं. 78-2076/8/13  बाट तलगतलगकोट-तिरानचोककोट-गोरखा दरबार म्र्ाराथनु दौड -
2076/5/15 आर्ोन्जि  कार्िक्रमको कुल खचि रु.1379787 भएको र उक्त खचि गोरखा 
नगरपातलका, पालङुटार नगरपातलका र तिरानचोक गाउँपातलकाले बराबर व्र्होने भतनएकोमा  
गाउपातलकाले भकु्तानी गदाि कुल तबल भपािई रु.680629 को मार पेश भएको देन्खतछ, जिबाट 
उक्त कार्िक्रमको वास्िष्टवक खचि रु.1379787 नै भएको हो भन्ने आधार देन्खएन ।त्र्स्िै 
गाउँपतलकाले 2076/6/15 मा गाउँकार्िपातलकाबाट  कार्िक्रमको लागि खचि एक स्थानीर् 
िहलाई रु.458120 व्र्होने तनणिर् गरी भकु्तानी गरेको देन्खएको छ ।ििथि उक्त दौड 
प्रतिर्ोतगिाको वास्िष्टवक खचि ष्टकटान हनुे प्रमाण पेश गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1379787 

37.  दोहोरो िषु्टवधा बझेुकोाः पातलकाका देहार्का कमिचारी िथा पदातधकारीले एकै तमतिमा दोहोरो िषु्टवधा 
तलएकाले दोहोरो परेको रकम अिलु गनुिपने रु. 

 
 

6000 

 क्र.
िं. 

ष्टववरण कमिचारीको नम भकु्तानी रकम कर 
पछी 

दोहोरो भकु्तानी 
अिलु 

1 

 

2076/8/11-076/8/16 िम्मको दैतनक 
भ्रमणभत्ता रु.9900।00 भकु्तानी भएकोमा तमति 
2076/08/11 मा न ै करार िेवा छनौट 
ितमतिको  2 वटा बैठकको रु. 3000 भकु्तानी 
भएको देन्खतछ। ििथि दोहोरो भकु्तानी तलएकोले 

भेर् बहादरु 
कँुवर 
 

12900 3000 

13000 1500 

 

 2076/7/26 देन्ख तमति 2076/8/2 िम्म 
दैतनक भ्रमण भत्ता भकु्तानी रु.11500।00 
तलएको अवस्थामा िोष्टह तमतिमा बैठक भत्ता कर 
पछी रु.1500 िमेि भकु्तानी तलएकोले  

2 2076/6/27-2076/6/30िम्मको दैतनक 
भ्रमण भत्ता रु. 4300।00 भकु्तानी भएकोमा 
तमति 2076/6/29 मा बैठक भत्ता रु.1500 
िमेि भकु्तानी तलएकोले 

परुन बहादरु 
वली 

5800 1500 

 जम्मा   6000.0 
 

 

38.  िोझै खररदाः– िाविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तितमि नहनुे गरी 
खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै िाविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखिम्मको खररद कार्ि 
िोझै गनि िष्टकने, रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखिम्म तिलबतदी दरभाउपरबाट र िोभतदा मातथ 
बोलपरको माध्र्मबाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै िोझै खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा 
िीमाभतदा बढीको खररद गनि नहनुे एवं एउटा आपूतििकिाििंग एक पटकभतदा बढी िोझै खररद गनि 
नहनु ेउल्लेख छ । पातलकाहरुले र्ो वर्ि पूजँीगि िथा चाल ुष्टकतिमका वस्ि ुवा िेवा खररद गदाि 
प्रतिस्पधाित्मक ष्टवतध नपनाइको तनम्नानिुार िोझै खररद गरेको अतनर्तमि देन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1638481 

 भौ. नं. भकु्तानी पाउन े खररद ष्टववरण भकु्तानी रकम 

35-076/7/6 उज्वल स्टेिनरी एण्ड िप्लार्िि 
गोरखा 

कार्ािलर् िामग्री 97191 

128-076/10/21 शभुकामना िप्लार्िि, िनहु ँ कार्ािलर् िामाग्री 269047 

185-077/2/4 देवकोटा छापाखाना िथा व्र्ाग ष्टप्रतट 
, डुम्र े। 

कार्ािलर् िामग्री 151222 

45-077/2/13 गोरखा इतफोतिि कम्प्र्टुर डेस्कटप 
खररद 

480000 

38-076/11/21 पष्टवर फतनिचर िप्लार्िि फतनिचर खररद 499799 
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30-076/10/17 इतफोटेक कलेज अफ हाडिवेर्र 
इन्तजतनर्ररङ्ग प्रा.तल. 

कम्प्र्टुर िथा ष्टप्रतटर 
िामाग्री खररद 

59800 

ग्लोबल कम्प्र्टुर एण्ड इलेक्ट्रोतनक्ि 
िेतटर 

81422 

 जम्मा  1638481.0  
39.  अनतु्पादक िथा ष्टविरणमखुी खचि – िाबिजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाि अतधकिम प्रतिफल ितुनन्श्चि 

हनुे गरी खचि गनुिपनेमा र्ि पातलकाले देहार् बमोन्जमका अनतु्पादक प्रर्ोजनमा खचि गरेको 
उदाहरण तनम्नानिुार छन ्। 

 

 ति.नं. भकु्तानी पाउन ेिंस्था िथा व्र्क्तीको 
नाम 

प्रर्ोजन रकम 

1 मष्टहला िमतवर् ितमति, वडा नं 4 तिज गीि प्रतिर्ोतगिा  50000.0 

2 तिजिनशील मष्टहला बचि िथा ऋण 
िहकारी िंस्था वडा नं 2 

तिज गीि प्रतिर्ोतगिा 
30000.0 

3 िगरमाथा बचि िथा  िहकारी िंस्था 
वडा नं.6 

तिज गीि प्रतिर्ोतगिा 
100000.0 

4 नेपाल मगर िंघ प्रारन्म्भक कतमटी मगर ल्होिार कार्िक्रम 30000.0 

5 प्रगतिशील र्थु क्लब िांस्कृति मेला िथा कृष्टर् प्रदिशनी मेला 
आर्ोजना 50000.0 

6 अब्ज ुिल स्टोर काठमाडौ नेवारी कपडा खरीद 40000.0 
7 ि-ुचतर र्वुा क्लब खलुा फुटबल प्रतिर्ोतगिा 40000.0 
8 ज्ञानेतर प्रिाद पोखरेल राष्ट्रपति खेलकुद कार्िक्रममा िहभागी 244600.0 
 जम्मा  584600.0 

र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

 स्थानीर् पूवािधार ष्टवकाि िाझेदारी कार्िक्रम  

40.  ष्टप एि आइटम ष्टवल वेगर भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36 अनिुार 
ष्टवल भरपाई लगार्ि आवश्र्क प्रमाणको आधारमा खचि लेखाङ्कन गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा 
कार्ािलर्ले शष्टहद तभमिेन स्मतृि प्रतिष्ठान पसु्िकालर् भवन िथा पूवािधार तनमािण कार्िको लातग 
कुल रु.2460000 ष्टवतनर्ोजन भएकोमा फतनिचर तनमािण कार्ि ष्टप.एि आइटममा रु.700000 
व्र्वस्था गरी लागि अनमुान बनाएकोमा कार्ि िम्पन्न तनमािण ष्टवल िोही अनिुार पेश गरेपतन िो 
आइटमको ष्टवल िमावेश गरेको नपाइएकाले िो आइटमको ष्टवल भरपाई प्रमाण िाथै दान्खला 
प्रमाण िमेि पेश गनुिपने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700000 

 न्शक्षा ष्टवकाि तनदेशनालर्ाः  

41.  एम ्ष्टव भतदा बढी भकु्तानीाः िावािजतनक खरीद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 123(ख) बमोन्जम 
प्राष्टवतधक नाप जाँच गरी नापी ष्टकिाब (मेजरमेतट बकु) मा उल्लेख भएको बास्िष्टवक 
कार्ििम्पादनको आधारमा भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । श्री वालज्र्ोिी मा.ष्टव. तिरानचोकलाई 
न्शक्षा ष्टवकाि तनदेशनालर्बाट घेराबार तनमािण र ममििको लातग रकम रु.300000 ष्टवतनर्ोजन 
भएकोमा रु.282793.3 भकु्तानीमा देन्खएका व्र्होराहरु तनम्नानिुार छन ्। 

तनमािण कार्िमा नाष्टप ष्टकिाबमा देखाएको पररमाण र कार्ि िम्पन्नमा देखाएको परीमाण फरक परी 
बढी भकु्तानी हनु गएको रु.69354.67 िम्वन्तधििँग अिलु गरी बेरुज ुखािामा दान्खला गनुि 
पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

69354.67 
 क्र.िं ष्टववरण कार्ि 

िम्पन्नको 
क्वातटीटी 

नाष्टप 
ष्टकिावको 
क्वातटीटी 

फरक 
क्वातटीटी 

दर बढी भकु्तानी  
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1 For Gat  Chanel 426.52 94.30 332.22 165.52 54989.05 

2 For brick masonary 

wal, for get 

excavation works 

0.20  0  475.86 95.17 

 Solling works 0.08 0  3411.0 255.83 

 PCC works 1:3:6 0.35 0  12877.76 4507.22 

 Brick masonary 
works for get 1:6 

0.61 0  13404.56 8210.29 

 Plaster works 1:4 2.8 0  463.25 1297.11 

 Total     69354.67 

 
 िामान्जक िरुक्षा िफि ाः  

42.  िामान्जक िरुक्षा भत्ता नगदै ष्टविरणाः िामान्जक िरुक्षा तनर्मावली, 2076 को 10(3) मा ऐनको 
दफा 17 को उपदफा 3 बमोन्जमको क्षेरमा िामान्जक िरुक्षा भत्ता ष्टविरण गदाि बैष्टङ्कङ प्रणातलबाट 
मार ष्टविरण गनुि पने व्र्वस्था भएिा पतन गाउँपातलकाले िामान्जक िरुक्षा भत्ता नगदै ष्टविरण 
गरेको पाइर्ो । अिाः तनर्मावलीको व्र्वस्था पालना गने िफि  पातलकाको ध्र्ान ददन ुपदिछ । 

 

43.  आतथिक वर्ि 2076/076 को बजेट वक्तव्र्को नं.238 मा िरकारी तनकार्बाट नागररकलाई 
प्रदान गररने आतथिक िषु्टवधा लगार्ि िबै प्रकारको भकु्तानी बैंक खािामाफि ि हनुे व्र्वस्था गररएको 
र श्री अथि मतरालर्को प.िं. 2074/075 मागिदशिन च.नं.1096 तमति 2074/02/16 को 
परको प्रवरण 44 मा िामान्जक िरुक्षा भत्ता प्राि गने लाभग्राहीको अतनवार्ि रुपमा वैंक खािा 
खोल्न े व्र्वस्था तमलाई िो बापिको रकम जम्मा गरी भकु्तानी ददन तनददिि गररएकोमा त्र्ि 
कार्ािलर्बाट प्रथम चौमातिकमा ग्लोबल आइएमई बैकलाई िामान्जक िरुक्षा ष्टविरणको लातग बैंक 
खािा खोलेका व्र्न्क्तको नाममा रकम जम्मा गनि ३ पटक गरी रु.23452400 लाई पेश्की 
स्वरुप ददन ुपनेमा तिधै खचि लेखी खािामा जम्मा गनि पठाएको पाइर्ो । उक्त रकम के कति 
ष्टविरण र बाँकी रहेको स्पि हनुे गरी बैंकले प्रतिवेदन पेश नगरेकाले वास्िष्टवक खचि एष्टकन गनि 
निष्टकएको दोश्रो र िेस्रो चौमातिकमा वडा िन्चवलाई पेश्की ददइ ष्टविरण गरेको पाइर्ो ।र्िरी 
दोहोरो िररकाले ष्टविरण गने कार्ि व्र्वन्स्थि नदेन्खएकाले िरकारको पररपर अनिुार िामान्जक 
िरुक्षालाई व्र्वन्स्थि रुपमा बैंक माफि ि ष्टविरणको व्र्वस्था तमलाउनपुने देन्खतछ । िाथै ग्लोबल 
बैंक तिरानचोकले होल्ड र पाष्टकि ङमा राखेको रकम रु.328400 कार्ािलर्को खािामा ल्र्ाई पनु 
पेश्की ददनपुनेमा तिधै वडा िन्चवलाई बैंकबाट नै पेश्की ददन ुतनर्म िम्मि नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

328400 
44.  िामान्जक िरुक्षािफि  बढी तनकािा – िामान्जक िरुक्षा कार्िक्रम िञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ ले 

लाभग्राहीको नाम दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा 
नवीकरण गरी िामान्जक िरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने, प्रत्रे्क बर्ि लगि अध्र्ावतधक गरी 
लाभग्राहीको िंखर्ा र्ष्टकन गनुिपने, भत्ता ष्टविरण गदाि बैंक माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने, िामान्जक 
िरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा िञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि 
िूचना प्रणालीमा प्रष्टविी गरी अधावतद्यक गने, न्जम्मेवारी िामान्जक िरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउने 
िम्वन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । पातलकाले र्ि वर्ि तनम्नानिुारका वडा 
बाट िामान्जक िरुक्षा भत्ता ष्टविरण गदाि भकु्तानी गनुिपने भतदा बढी भकु्तानी भएको रकम अिलु 
गरी बेरुज ुखािामा दान्खला गनुि पने रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19900 

 क्र.िं. चौमातिक वडा कार्ािलर् लेखेको खचि लेख्न ुपने खचि बढी भकु्तानी  
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1 वडा नं. 2 र 3 को िेस्रो चौमािीक 
िमान्जक िरुक्षा भत्ता 

11370400 11358600 5900 

2 वडा नं.7 िेस्रो चौमािीक 5241000 5239000 2000 

3 वडा नं. 3 को िेस्रो चौमािीकको िामान्जक िरुक्षा भत्ता पेश्की प्रदान गरी  नगदै 
ष्टविरण गरेको पाइर्ो । नगदै ष्टविरण गदाि कुमारी ढकालको खािामा दोस्रो 
चौमािीकको बाकँी िामान्जक िरुक्षा भत्ता िमेि भतन हािले रु.12000। थपी 
रु.24000। खचि लेखेको पाइर्ो । वडा िन्चवले बैकमा जम्मा गरेको भौचर 
रु.12000। को मार पेश गरेकोले बैक खािामा जम्मा गरेको भतदा बढी 
रु.12000। पेश्की तलइ फछिर्ौट गरेको पाइएकाले बढी खचि लेखेको रकम बेरुज ु
खािामा दान्खला गनुि पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

12000 

 कार्ािलर्ले िामान्जक िरुक्षा भत्ता ष्टविरण गदाि भरपाईमा जतम तमति, नागररकिा नं. 
लगार्ि व्र्न्क्तगि ष्टववरण र रकम िमेि िच्चाई रकम भकु्तानी ददएको पाइर्ो । 
जिले िामान्जक िरुक्षा पाउने व्र्न्क्तले के कति पाउने हो िोको वास्िष्टवक एष्टकन गनि 
निष्टकएको । हाल उपलब्ध िूचना प्रविधि (MIS) को पूणि उपर्ोग गरी लगि 
अद्यावतधक गरेर तिस्टमबाट आएको भरपाई बाट मार भकु्तानी ददनपुने देन्खतछ । 

 

 जम्मा अिलु गनुिपने रु 19900  

 
 
 
 
 
 
 

 

45.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा िूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी 
प्रत्र्ाभूि गराउन एवम ्िामूदाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकाि माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा िधुार 
ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िह तभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम िञ्चालनमा रहेको छ । र्ि 
कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरुमा कुलो ममिि, पष्टहरो तनर्तरण, ग्र्ाष्टवन जाली 
लगाउने, पदमागि तनमािण तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम िञ्चालन गरी र्ि वर्ि 202 जनालाई 
रोजगारी उपलव्ध गराई रु.1559449.0 खचि गरेको छ । लन्क्षि वगिलाई 1 ददनदेन्ख 17 
ददनिम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशाितनक र कार्िक्रम खचि िमेि खचि लेखेका 
छन ्। उक्त खचिबाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी िृजना भए िापतन कामको दीगोपना िथा 
दीघिकालीन रोजगारी तिजिना भएको देन्खंदैन । 

 

46.  श्रमीकको ज्र्ाला नगदै भकु्तानीाः कामका लागी पाररश्रतमकमा आधाररि िामदुाष्टर्क आर्ोजना 
(िञ्चालन िथा व्र्वस्थापन) कार्िष्टवतध, 2076 को तनर्म 21(1) स्थानीर् िहले श्रतमकको ज्र्ाला 
िम्वन्तधि रोजगार उपभोक्ता ितमतिको तनवेदन र हान्जरी ष्टववरण िथा प्राष्टवतधक प्रतिवेदनको 
आधारमा िम्वन्तधि वडा अध्र्क्षको तिफाररि बमोन्जम श्रमीकको बैक खािामा भकु्तानी गनुि पने 
व्र्वस्था भएिा पतन पातलकाले प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम अतिगिि श्रमीकलाई पारीश्रतमक वडा 
िन्चवहरुलाई पेश्की ददई नगदै ष्टविरण गरेको पाइर्ो । तनर्मको व्र्वस्था ष्टवपरीि पेश्की माफि ि 
नगदै पाररश्रमीक ष्टविरण नगरी बैक खािामा माफि ि ष्टविरण गने िफि  पातलकाले ध्र्ान ददनपुने 
देन्खतछ । 

 

 न्शक्षा िफि ाः  

47.  ष्टवद्यालर्गि तनकािा खािााः कार्ािलर्ले प्रत्रे्क ष्टवद्यालर्को स्थार्ी र अस्थार्ी दरबतदी र राहि 
कोटामा कार्िरि न्शक्षकहरुको नाम, तनर्नु्क्त तमति, िलव ग्रडे र ष्टवद्यालर्लाई तनकािा जाने िवै 
रकमहरु देन्खने गरी ष्टवद्यालर्गि तनकािा खािा अद्यावतधक गरेको देन्खएन ।  र्िरी  तनकािाका 
रुपमा जाने िलव, भत्ता र ष्टवतभन्न अनदुान रकमहरुको ष्टवद्यालर्गि  न्स्थिी स्पि हनु िकेन । अि 
ष्टवद्यालर्लाई जाने िवै रकमहरु देन्खने गरी िफ्टवेर्रमा प्रष्टवष्टि गरी ष्टवद्यालर्गि रकम तनकािाको 
एष्टककृि अतभलेख  िर्ार गररन ुपदिछ । 

 

48.  दरबतदी तमलानाः न्शक्षक दरवतदी न्शक्षा तनर्मावलीले व्र्वस्था गरे अनिुार ष्टवद्यालर्गि न्शक्षकको 
दरवतदी तमलान गनुिपनेमा र्ि गाउँपातलका कार्ािलर्िँग न्जल्ला न्शक्षा इकाई कार्ािलर्ले उपलब्ध 
गराएको ष्टववरण अनिुार प्राष्टव., तन.मा.ष्टव., मा.तब. मा राहाि िमेि गरी जम्मा 320 जना दरवतदी 
मौज्दाि देन्खएिा पतन गाउँपातलकाले ष्टवद्यालर्को अवस्था, ष्टवद्याथीको अवस्था ष्टवद्याथीको िंखर्ा 
र्ष्टकन गरी दरवतदी तमलान गरेको देन्खएन । अिाः र्िरी दरवतदी तमलान वेगर गाउँपातलकाले 
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गरेको न्शक्षकहरुको िरुवालाई ष्टवश्विनीर् छ भन्न िक्ने अवस्था र न्शक्षकको िलव तनकािा 
वास्िष्टवक खचि हो भनी र्ष्टकन गनि िष्टकएन । 

49.  पाठ्य पसु्िक ष्टविरणाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36(8) मा  कुनै 
रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुि पदिछ ।गाउँपातलका अतिरगि रहेका 
ष्टवद्यालर्का छार छाराहरुलाई  छारबनृ्त्त  ष्टविरण गदाि भरपाई भतदा बढी ष्टवद्यालर्लाई तनकािा 
ददएको पाइएकाले बढी तनकािा रकम िम्वतधीि ष्टवद्यालर्बाट अिलु गरी बेरुज ुखािामा दान्खला 
गनुि पने रु. 

 

 

 

 
 
 

26411 

 क्र.िं ष्टवद्यालर्को नाम तनकािा रकम  भरपाइ पेश  बढी भकु्तानी 
1 न्चरे पोखरी मा.ष्टव 103399 76988.0 26411.0 

 जम्मा   26411.0 
 

 

50.  बढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36(8) मा  कुनै रकमको 
भकु्तानी ददँदा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुिपनेछ  भन्ने व्र्वस्था भएिा पतन मण्डली मा.ष्टव.को 
दोस्रो चौमातिक माग रु.3484325 भएकोमा तनकािा रु. 3486856 भएकोले बढी तनकािा 
िम्बन्तधि ष्टवद्यालर्बाट अिलु गरी राजश्व दान्खला गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

2531 

51.  और्धी खररद – िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबि 
लाख रुपैर्ाँिम्मको और्तधजतर् मालिामान उत्पादकले राष्टष्ट्रर् स्िरको िमाचार परमा िूचना 
प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा िोझै खररद गनि िष्टकने व्र्वस्था भए छ । िर स्थानीर् 
िहहरुले उक्त प्रष्टक्रर्ावेगर रु.2295644.0 िििि र गाउँपातलका िफि को बजेट बाट िोझै खररद 
गरेको छ । अिाः तनर्मको पालना िफि  पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

 

 कोतभड–१९ िफि ाः  

52.  आ=व २०७६।७७ को अर्ाढ मिातििम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनर्तरणको लातग भएको 
आम्दानी िथा खचिको ष्टववरण तनम्नानिुार रहेको छ। 

 

 
 
आम्दानी स्रोि रकम रु खचि न्शर्िक  रकम रु 

प्रदेश िन्ञ्चि कोर्वाट  
150000 

राहाि ष्टविरण, उद्दार िथा पनु 
स्थापना 154573 

स्थातनर् िहको आफ्न ै
वजेटवाट  3000000 

क्वारेतटाइन तनमािण िथा 
व्र्वस्थापन 636032 

िंघीर् िञ्चीि कोर्बाट 
0 

आइशोलेिन केतर तनमािण 
व्र्वस्थापन 93842 

स्थातनर् पवुािधार ष्टवकाि 
कार्िक्रमबाट 

0 िामाग्री खरीद  
231683 

अतर् स्रोिवाट 474167 और्धी एवं स्वास्थर् उपकरण 
िथा िामाग्री खररद 163354 

  अतर् न्शर्ािकमा भएको खचि 293119 
  वाँकी  2051564 
जम्मा 3624167 जम्मा 3624167 

 

53.  बढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, 2064 को तनर्म 36(8) मा  कुनै रकमको 
भकु्तानी ददँदा ररि पगेु वा नपगेुको जाँच गनुि पनेछ ।तनम्नानिुारका भौचरबाट भरपाई भतदा बढी 
भकु्तानी रकम िम्बन्तधि बाट अिलु गनुिपने रु. 

 

 

 

9900 

 क्र.िं भौ.तमति ष्टववरण अिलु गनुि पने 

1 4-077/2/8 तमति 077/1/17,18,20,21 र्ािार्ाि भनी भकु्तानी तलएको 
21 गिे एकै ददनमा ग 1 ि गाडी नं. ले 2 पटक रु.5500. 
का दरले रु.11000। भकु्तातन तलएकोले बढी भकु्तानी कर पतछ 
रु.4950.0 अिलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

4950.0 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

2 11-
077/2/23  

कोरोनाको िमर्मा र्ािार्ाि भकु्तानी 14 ददनको रु.5500.0 का 
दरले रु.77000. भकु्तानीमा 13 ददनको मार प्रमाण भएकोले 1 
दनको कर पछी रु.4950 माधव पोख्रले िँग अिलु गनुि पने रु. 

 

 

 

 

4950.0 

 जम्मा  9900.0  
54.  आतिरीक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्ाितवर्नाः प्रदेश आतथिक कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ को दफा 

३२ (६) मा आतिररक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औल्र्ाएका व्र्होरा अन्तिम लेखापरीक्षण अगाव ै
फछ्र्र्ौट गराउन ु पने व्र्वस्था भएकोमा आतिरीक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औल्र्ाएको देहार्को 
वेरुज ुहाल िम्म फछ्र्र्ौट नभएकोले फछ्र्र्ौट हनु ुपने रु . 

 

 

 

 

909383 
 भौ.नं. ष्टववरण ष्टवल रकम 

27-2076/09/16 बढी भकु्तानीाः तिरानचोक चक्रपथ उपभोक्ता ितमति कार्ििम्पन्न प्रतिवेदन 
बमोन्जम खदु भएको काम रु. 5808090.15 मा जनश्रमदान बाहेक 
रु. 5168038.61 भकु्तानी हनुपुनेमा  पष्टहलो रतनङ तबल माफि ि रु. 
2357744 र अन्तिम तबल माफि ि रु.3505964 गरी जम्मा रु. 
5863708 भकु्तानी भएको देन्खएको हुँदा बढी भकु्तानी भएको रकम 
रु. 695670 उक्त उपभोक्ता ितमति बाट अिलु गरी गाउँपातलकाको  
िंन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 

695670 

261-
2077/03/08 

तिलक बहादरु शे्रष्ठ लाई कार्ािलर्को पानी धाराको काम गरे वापिको 
रकम भकु्तानी भएकोमा िो रकम बराबरको ष्टवल भपािई पेश नभएकाले 
ष्टवल भपािई पेश गनुिपने रु. 

 
 
 

13000 
 शििि अनदुान िफि ाः  
10-2076/08/03 प्राथतमक स्वास्थर् केतरहरुलाई नवन्शश ुकार्िक्रम अतिगिि ितु्केरी 

गराए वापिको रकम रु.99600 भकु्तानी भएकोमा िो बमोन्जम ष्टवल 
भपािई नभएको 

 
 

99600 

67-2077/03/16 कार्िपातलकाको तनणिर् अनिुार 150000 को शैन्क्षक िामाग्री खरररद 
गने तनणिर् भएकोमा रु. 151113 बराबरको िामाग्री खररद भएकोले 
ष्टवतनर्ोन्जि बजटे भतदा बढी खररद भएको रु.  

 
 

1113 

68-2077/03/16 िाविजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्मा 85(4) बमोन्जम एक लाख 
भतदा बढी रकमको िोझै खररद गदाि मौजदुा िचुीमा रहेका कम्िीमा 
िीनवटा िेवा प्रदार्कबाट तलन्खि रुपमा दरभाउपर माग गरी खररद 
गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा िो अनिुार नभएको रु. 

 
 
 
 

100000 
 जम्मा 909383  
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तिरानचोक गाउँपातलकाको िन्ञ्चि कोर् ष्टववरण         अनिूुची– १ 

                                                                           २०७६।७७                                                                                        (रु.हजारमा) 

qm=;= k|b]z :yfgLo tx lhNnf 

n]vfk/LIf0f 

/sd (६+१०) a]?h" /sd 

cfo Jofo 

df}Hbft afFsL 
utjif{sf] 

lhDd]jf/L 

संघ तथा 
प्रदेश 
अनुदान 

राजस्ि 
िााँडफााँट 
रकम 

आन्तररक 
आय 

cGo cfo hDdf cfo rfn' vr{ k"Flhut vr{ cGo vr{ hDDff vr{ 

1 2 ३ ४ ५ ६(2+3+4
+५) ७ ८ ९ १० 

(7+8+9) 
1१(1+६-

१०) 
१ गण्डकी ससरानचोक गाउाँपासिका गोरखा 794341 16851 118139 402837 53607 3873 5720 466037 258511 64692 5101 328304 255872 

अनिूुची– २ 

                                                                                                   बेरुजू बर्गीकरण (विनियोजि, राजस्ि, धरौटी र अन्य कारोबार)                                                                               (रु.हजारमा) 

qm=;= प्रदेश :yfgLo tx lhNnf 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ावाट फर्छ्यौट 
afFsL a]?h" jfFsL a]?h" 

दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

दफा िंखर्ा 

रकम 

cz'n 

ug'+kg]+ 

lgoldt ug'+kg]+ k]ZsL 

िैदान्तिक  लगति िैदान्तिक  लगति िैदान्तिक  लगति 
clgoldt 

ePsf] 

k|df0f 

sfuhft 

k]z gePsf] 

/fhZj 

nut 

lhDd]jf/L 

g;f/]sf] 

;f]wegf+ 

glnPsf] hDdf sd+rf/L cGo hDdf 

१ गण्डकी तिरानचोक गाउँपातलका गोरखा 29 31 37517 0 6 20666 25 31 16851 2227 2068 12556 0 0 14624 0 0 0 

अनिूुची– ३ 

                                                                 अद्यावतधक वरेुजू न्स्थति                                                                                        (रु.हजारमा) 
 

क्र स  स्थानीय तह जजल्िा  गत िर्ष सम्मको िााँकी यस िर्षको फर्छषयौट िााँकी यो िर्षको सं प. िाट कायम भएको िेरुजु यो िर्षको िेरुजु कुि िााँकी िेरुजु  

१ ससरानचोक गाउाँपासिका गोरखा 29376 9030 20346   16851 37197 
 


