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Serving the Nation and the People 
 

दूरदृष् ि (Vision)  
 

जनर्हिकालातग जवाफदेर्हिा, पारदष्शािा र तन ठा प्रवर्द्ान गने र्वश् वसनीर् संस्था 
हनु प्रर्त् नशील रहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 

 

गन्िव्र् (Mission)  

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश् वस्ि 
पाना स्विन्र एवं गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् सेवा प्रदान गने ।  

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

public funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values)  

 
 

तन ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ावसार्र्किा (Professionalism) 

पारदष्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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श्री अध्र्क्षज्रू्,  

श्री मडु्केचलुा गाउँपातलका, डोल्पा  । 

 

 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्षर् प्रतिवदेन । 

 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्स कार्ापातलकाको आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् 

सम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रतिवदेन जारी गररएको छ । उक्त 

प्रतिवदेन लेखापरीक्षर् ऐन ,२०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनकोलातग अनरुोध छ । 

 

 

                                                                (नारार्र् एम.तस.) 
नार्ब महालेखापरीक्षक 

 

 

 

बोधाथा िथा कार्ााथााः  

श्री संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्,                                      
तसंहदरवार, काठमाण्डौ – प्रतिवेदन संलग्न छ । 

 

 

 

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

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

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदष्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 
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महालेखापरीक्षकको भनार्ा 

नेपालको संर्वधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका सबै सरकारी 
कार्ाालर्को लेखापरीक्षर् तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र औष्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाि हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गना सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोष्जम स्थानीर् िहको आतथाक वषा 
2076।77 को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षर् सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको संर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी लेखापरीक्षर् 
मानदण्ड, र्वत्तीर् लेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेष्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षर् र्ोजना र 
तनकार्सँग सम्बष्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, 
प्रचतलि कानूनको पालना, बजेि िथा र्ोजना िजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजतनक सम्पष्त्तको संरक्षर् र 
उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राप्ती र उपर्ोग 
सम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर्  ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन 
प्रबर्द्ानमा िेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपिाि जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका 
र्वषर्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अष्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका 
सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाार् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्ीिा, 
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेर्हिा र 
पारदशीिा प्रबर्द्ान हनुे र्वश्वास तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाि मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँिको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का 
ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुि ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा 
प्रभावकारीिा नआएको, बजेि अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेि राखेको, खचा पिाि बजेि िथा कार्ाक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषाान्िमा बढी खचा गरेको, खररद कानून र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचा गरेको, बचि 
अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विरर्मूखी खचाको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृष्त्त देष्खएका छन ्। त्र्सैगरी र्वकास तनमाार्िफा  र्ोजना 
प्राथतमकीकरर् नगरेको, साना िथा िुके्र आर्ोजनाको छनौि गरेको, जर्िल प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाि गराएको, 
िोर्कएबमोष्जम जनसहभातगिा नजिेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको 
खाका िजुामा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफा  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्कु्ती िथा 
बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशा नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेष्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पष्त्तको दरुुस्ि 
अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हसाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन 
िथा समग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी 
नभएको पार्एको छ । स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्ाक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौि 
सम्बन्धी स्पष्ट कार्ार्वतध िजुामा हनु बाँकी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षर्बाि औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि र्वगिका 
बेरुज ुउपर अपेष्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देष्खएन । 

समर् र जनशष्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा न ैउपष्स्थि भर्ा लेखापरीक्षर् गररएको 
तथर्ो । लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् िोलीले स्थानीर्िहका प्रमखु सर्हिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो 
। लेखापरीक्षर् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर्िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवााधार र सेवा 
प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउने स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा 
कमाचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैलार्ा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  

  
 

  (िंकमष्र् शमाा, दंगाल) 
 २०७8 भाद्र ४ गिे महालेखापरीक्षक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 
Office of the Auditor General 

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

प्रादेष्शक लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 

(लषु्म्बनी प्रदेश, कर्ााली प्रदेश िथा सदुरुपष्िम प्रदेश ) 
 

kq ;+VofM @)&*.&(  ldltM @)&*.)%.)$  

r=g+= !*% 

 

>L cWoIfHo",  

d'8\s]r'nf ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no, 8f]Nkf .  

ljifoM n]vfk/LIf0f k|ltj]bg . 

s}lkmot ;lxtsf] /fo  

xfdLn] d'8\s]r'nf ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no, 8f]Nkfsf] cfly{s jif{ @)&^.&& sf] laQLo ljj/0f / To;;Fu ;DalGwt cfo Aoo 

laa/0f tyf n]vf l6Kk0fLx?sf] n]vfk/LIf0f u/]sf 5f}+ . xfd|f] /fodf, o; k|ltj]bgsf] s}lkmot ;lxtsf] /fo JoQm ug]{ cfwf/ v08df 

pNn]v ePsf ljifon] kfg]{ c;/ afx]s, k]z ePsf] @)&& cfiff9 #! df ;dfKt ePsf] cfly{s jif{ @)&^.&& sf] ljQLo ljj/0f / To;;Fu 

;DalGwt cfo Joo laa/0fn] :yfgLo tx;Fu ;DalGwt k|rlnt sfg"g / k/Dk/f adf]lhd ;f/e"t ?kdf ;lx tyf oyfy{ cj:yf lrq0f 

ub{5 .  

s}lkmot ;lxtsf] /fo JoQm ug]{ cfwf/  

!=  ufpFkflnsfn] dxfn]vfk/LIfsaf6 :jLs[t g]kfn ;fa{hlgs If]q n]vfdfgsf] 9fFrf k|of]u u/L ljQLo laa/0f tof/ u/]sf] 5}g .  

@=  n]vfk/LIf0faf6 ?= @ s/f]8 %@ nfv @# xhf/ a]?h" b]lvPsf] 5 . ;f]dWo] c;'n ug'{kg]{ ?=$* nfv #) xhf/, lgoldt ug'{kg]{ ?=@) 

nfv ** xhf/, k|df0f sfuhft k]z ug'{kg]{ ?=! s/f]8 $& nfv ^) xhf/ / k]ZsL afFsL ?=#% nfv $% xhf/ /x]sf] 5 .  

#=  n]vfk/LIf0fdf b]lvPsf Joxf]/fx?sf ;DaGwdf ldlt @)&*.@.!! df hf/L ul/Psf] k|f/lDes k|ltj]bg pk/ k|lts[of ;fy j]?h' 

k'i6\ofFO{ ug]{ k|df0f sfuhft k]z x'g gcfPsf]n] a]?h' km5\of}{6 geO{ sfod Joxf]/fsf] n]vfk/LIf0f k|ltj]bg kfgf @& -;QfO{;_ 

o;};fy ;+nUg 5 .  

$= cfDbfgL tyf vr{sf] ;|]:tf gubdf cfwfl/t n]vf k|0ffnL cjnDag u/]sf]n] ufpFkflnsfsf] k]ZsL afx]s ;DklQ tyf bfloTj osLg 

x'g] s'g} hfgsf/L v'nfPsf] 5}g . xfd|f] n]vfk/LIf0f sfo{ g]kfnsf] ;+ljwfg, n]vfk/LIf0f P]g tyf dxfn]vfk/LIfssf] sfof{non] 

cjnDjg u/]sf ;/sf/L n]vfk/LIf0f dfgb08, dfu{bz{g tyf n]vfk/LIf0f;Fu ;DalGwt cGo k|rlnt sfg"g adf]lhd ul/Psf] 5 . 

ljQLo ljj/0f tof/ ug]{ :yfgLo tx;Fu xfdL :jtGq 5f}+ . To;sf nflu :jLs[t cfrf/ ;+lxtf cg';f/ xfdLn] sfd u/]sf 5f}+ . 

n]vfk/LIf0fsf] qmddf k|fKt u/]sf n]vfk/LIf0f k|df0fx? xfd|f] /fo JoQm ug]{ cfwf/sf nflu kof{Kt / pko'Qm 5g\eGg] s'/fdf 

sfof{no ljZj:t 5 .  

ljQLo ljj/0f pk/ Joj:yfkg / n]vfpQ/bfoL clwsf/Lsf] lhDd]jf/L  

cfly{s sfo{lalw tyf ljQLo pQ/bfloTj P]g @)&^ / :yflgo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ tyf cGo k|rlnt sfg'g adf]lhd 

;xL / oyfy{ x'g] u/L ljQLo ljj/0f tof/ ug]{ tyf hfn;fhL jf cGo ulNtsf sf/0f ljQLo ljj/0f ;f/e"t ?kdf unt cfFs8f /lxt 

:j?kdf aGg] u/L cfjZos cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL nfu' ug]{ lhDd]jf/L ufpFkflnsf Joj:yfkgdf /x]sf] 5 . ufpFsfo{kflnsf, cWoIf / 

k|d'v k|zf;lso clws[t ufpFkflnsfsf] ljQLo k|ltj]bg k|s[ofsf] cg'udgsf nflu lhDd]jf/ /x]sf 5g\ .  

ljQLo ljj/0fsf] n]vfk/LIf0f pk/ n]vfk/LIfssf] lhDd]jf/L 

ljQLo k|ltj]bg ;du|df hfn;fhL jf cGo ulNt ;d]tsf sf/0f ;f/e"t ?kdf unt cfFs8f /lxt /x]sf] xf];\ elg plrt 

cfZj:ttf k|fKt u/L /fo ;lxtsf] n]vfk/LIf0f k|ltj]bg hf/L ug{' n]vfk/LIf0fsf] p2]Zo xf] . n]vfk/LIf0fdf plrt cfZj:ttfn] ;fdfGo 

:t/sf] cfZj:ttf;Dd k|bfg u/]sf] x'G5, t/ n]vfk/LIf0f P]g tyf dxfn]vfk/LIfssf] sfof{non] cjnDjg u/]sf ;/sf/L n]vfk/LIf0f 

dfgb08, dfu{bz{g tyf n]vfk/LIf0f;Fu ;DalGwt cGo k|rlnt sfg"g adf]lhd ug]{ n]vfk/LIf0f ;Dkfbg ePs} cj:yfdf klg ;a} 

k|sf/sf hfn;fhLhGo jf cGo ulNt kQf nufpg] ;Sg] lglZrttf eg] x'b}g . ljQLo ljj/0fsf pkof]ustf{n] ;fdfGotof ug]{ cfly{s 

lg0f{odf g} km/s kfg{ ;Sg] cj:yf b]lvPsf Pp6} jf ;du|tfdf x'g] ljif]z jf hfn;fhLhGo jf cGo ulNtnfO{ ;f/e"t ?kdf unt 

cfFs8f dflgPsf] 5 .  

 

  

 -नारार्र् एम.सी._ 
 gfoa dxfn]vfk/LIfs 

 

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

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

"जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदष्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ानमा र्वश्वसनीर् लेखापरीक्षर् संस्था" 

mailto:Info@oag.gov.np
http://www.oagnep.gov.np/
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मडु्केचलुा गाउँपातलका 
लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

आतथाक वषा 2076/77 

पररचर्ाः स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्स गाउँपातलकाको स्थापना भएको 
हो।स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अष्स्ित्व र समन्वर्लाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदष्शािा सतुनष्िि गरी नागरीकलाई गरु्स्िरीर् सेवा प्रदान गनुा र्स गाउँपातलकाको 
उदे्दश्र् रहेको छ।र्स  गाउँपातलका अन्िगाि 9 वडा, 42 सभा सदस्र्, 250.08 वगा र्कलोतमिर क्षेरफल िथा 5,165 
जना जनसंखर्ा रहेको छ।                          

स्थानीर् संष्चि कोष : आतथाक वषा 2076/77 को स्थानीर् सष्ञ्चिकोषको आर्-व्र्र् र्हसाबको संष्क्षप्त अवस्था तनम्न 
वमोष्जम रहेको छाः 

तस. 
नं 

आर्िफा  
तस.नं 

व्र्र्िफा  
र्ववरर् रकम रकम र्ववरर् रकम रकम 

१  गि वषाको ष्जम्मेवारी 
  

१ चाल ुखचा 
 

174350304/- 

 
क) धरौिी मौज्दाि 

 
901250/- २ पूजँीगि खचा 

 
84311029/- 

 
ख) बैँक  मौज्दाि 

 
३०९८६७०८।४१ ३ र्वत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी 

  

२ राजस्व ( आन्िररक आर्) 
  

 
क) ऋर् भकु्तानी 

 
0.00 

 
क) आन्िररक राजस्व 

 
3249380/- 

 
ख) ब्र्ाज भकु्तानी 

 
0.00 

 
ख) राजस्व बाँडफाँड 

 
19217403/41 

 
ग) अन्र् भकु्तानी 

 
0.00 

३ र्वत्तीर् हस्िान्िरर् संघ 
   

र्वर्वध खचा  5590862/- 
 

क) र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुान 
 

67900000/- 
 

प्रकोप कोरोना प्रकोप  1500000/- 

 
ख) सशिा अनदुान 

 
102451000/- ४ लगानी 

  

४ प्रदेश सरकारबाि प्राप्त अनदुान 
  

 
ऋर् लगानी 

 
0.00 

 
क) र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुान 

 
10020000/- 

 
शेर्र लगानी 

 
0.00 

 
ख) सशिा अनदुान 

 
4719000/- 

 
अन्र् लगानी 

 
0.00 

 
ग) र्वशेष अनदुान 

 
2335000/- ५ धरौिी र्फिाा 

 
1549917/- 

5 अन्र् आर्  5153380/- ६ मौज्दाि 
  

6 प्रदेश कोरोना कोष 
 

1500000/- 
 

क) बैँक मौज्दाि 
 

30702388/82 

7 र्वषर्गि तनकार्बाि प्राप्त 
 

48922712/- 
 

ख) नगद मौज्दाि 
  

8 धरौिी आर् 
 

1431408/- 7 धरौिी मौज्दाि 
 

७८२७४१।- 

 
   

8 कोरोना कोष मौज्दाि 
 

0.00 

 
जम्मा 

 
298787241/82 

 
जम्मा 

 
298787241/82 

 

 

 

दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होराहरू बेरुजू रकम 

1.  र्वत्तीर् र्ववरर्ाः  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले 
तनधाारर् गरे बमोष्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था 
अवलम्बन गनुापने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाि स्वीकृि भए बमोष्जमको 
ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स गाउँपातलकाले २०७६।२।१९ मा 
महालेखापरीक्षकबाि स्वीकृि भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको 
पाईएन। 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होराहरू बेरुजू रकम 

2.  बैङ्क र्हसाबाः स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोष्जम 
स्थानीर् िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्न्रक कार्ाालर्को तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाि स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोष्जम 
मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको र्हसाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुापनेमा स्थानीर् 
िहले सञ्चालन गरेको देहार्बमोष्जमको खािाको बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार 
नगरेको कारर् तनम्नानसुार सष्ञ्चि कोष खािामा रू.81,65,359/03 बैङ्क बढी 
देष्खएकोले बैंक र्हसाब तमलान र्ववरर् िर्ार गरी र्र्कन गनुापदाछ। 

 

 तस.
नं. खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बाकँी 

बैंक स्िेिमेण्ि 
अनसुार बाँकी फरक 

१ सष्ञ्चि कोष खािा 30702388/82 38867647/85 8165259/03  

 

3.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ 
वमोष्जम आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरी लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन। 
र्स सम्वन्धमा देष्खएका अन्र् व्र्होराहरु िपतसल वमोष्जम रहेका छनाः 

 

 • गाउँपातलकाले एक आतथाक वषा तभर भएको आतथाक कारोवारको अनसुचुी-14 
वमोष्जमको ढाचँामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन ।  

• गाउँपातलकाले कार्ाक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै 
गाउँपातलकाबाि र्स वषा संचातलि कार्ाक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न र सेवा 
प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ाक्रम अनसुारको प्रगति प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन।  

• र्वषर्गि क्षेरमा संचालन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता, िातलम, 
गोष्ठीिफा  बढी केन्द्रीि भई र्विरर्मषु्ख रहेको पाईर्ो।   

• गाउँपातलकाले ष्जन्सी सामानको एकीकृि र्ववरर् िथा सहार्क ष्जन्सी खािा 
अध्र्ावतधक नगरी वडा कार्ाालर् िथा र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विरर् गरेको पाईर्ो । 

• वडा कार्ाालर्मा रहेका ष्जन्सी समान अतभलेख गाउँपातलकाको मूल ष्जन्सी खािामा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

• कुनै रकम भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुेको जाँच गरी रतसद र्वल भपाार्हरुमा 
तसलतसलेवार नम्वर राखी कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भएको 
जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमाष्र्ि गनुापनेमा सो अनसुार गरेको 
पाईएन । 

• सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 7 र 8 अनसुार गरुुर्ोजना र 
वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देष्खने गरी ठेक्का खािा र कष्न्िन्जेन्सी खािा राखेको 
पाईएन। 

• सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ासम्पन्न 
भएका आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िान्िरर् गनुापनेमा गरेको 
पाईएन । 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होराहरू बेरुजू रकम 

• वािावरर् संरक्षर्को एकीकृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 वमोष्जम कार्ा र्ववरर् वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 ख 2 वमोष्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि 
गराएर मार िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी 
िलब खचा लेखेको पाईर्ो । िलबी प्रतिवेदन पाररि नहुँदा ग्रडेसमेि र्र्कन हनु 
सकेन। 

• मन्रालर्को तमति २०७३।१२।२५ को आतथाक कारोबार िथा खािा सञ्चालन 
सम्बन्धमा थप स्पष्ट पाररएको पररपरको दफा १७ बमोष्जम र्स गाउँपातलका िथा 
गाउँपातलकामा समार्हि भएका सार्वकका गाउँ र्वकास सतमतिको नाममा रहेको 
पेश्की िथा बेरुज ु अतभलेख समार्ोजन भएको गाउँपातलकामा कार्म गरी 
तनर्मानसुार पेश्की फर्छ्यौि िथा बेरुज ु सम्परीक्षर् कार्ा गनुापनेमा र्स 
गाउँपातलकामा समार्हि भएका सातबकका र्वषर्गि कार्ाालर्को बेरुजू लगि िथा 
सम्परीक्षर्को अतभलेख गाउँपातलकाले एर्कन गरी अध्र्ावतधक नगरेकोले 
गाउँपातलकाले उक्त व्र्वस्थाको कार्ाान्वर्न गनुापदाछ । 

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली,२०५३ बमोष्जम मलु्र् अतभवृर्र्द् कर भकु्तानी भएका 
फमाको जानकारी नगराएको  । 

• भ्रमर् अतभलेख खािा म.ले.प.फा.नं.908 िथा भ्रमर् प्रतिवेदन म.ले.प.फा.नं.909 
प्रर्ोगमा नल्र्ाएको । 

• खररद र्काई गठन नगरेको िथा खररद र्ोजना िर्ार नगरेको। 

• कार्ाालर् प्रमखु, लेखा प्रमखु िथा गाउँपातलकका पदातधकारीको नाममा पेश्की ददन े
गरेको । 

• आन्िररक लेखापरीक्षर्बाि देष्खएका वेरुज ुसमर्मानै फर्छ्यौि नगरेको । 

• अष्न्िम लेखापरीक्षर्बाि देष्खएका वेरुजकुो लगि राखी सम्परीक्षर् सम्बन्धी कार्ा 
नगरेको । 

       गाउँपातलकाले आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीलाई िोर्कए बमोष्जम प्रभावकारी र 
र्वश्वसनीर् बनार् सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देष्खन्छ । 

4.  ऐनको कार्ाान्वर्नाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(7)मा 
गाउँपातलकाले गाउँसभाबाि स्वीकृि सीमा र शीषाक बार्हर गई बजेि खचा गना नपाउन े
साथै दफा ७8(5)मा गाउँपातलकाले सावाजतनक सेवा प्रवाहलाई पारदशी, उत्तरदार्ी र 
जवाफदेही बनाउन सावाजतनक परीक्षर्, सामाष्जक परीक्षर् िथा साजातनक सनुवुाई जस्िा 
कार्ाक्रम सञ्चालन गनुापने व्र्वस्था छ । र्स गाउँपातलकाले कतिपर् कार्ाक्रम गाउँ 
सभाबाि स्वीकृि कार्ाक्रम भन्दा कार्ापातलकाको तनर्ार् बमोष्जम र्वतनर्ोजन गरी खचा 
गरेको देष्खर्ो । गाउँपातलकाले सञ्चालन गरेका र्ोजना िथा कार्ाक्रमको सामाष्जक 
परीक्षर्, सावाजतनक परीक्षर् िथा सावाजतनक सनुवुाई जस्िा कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको 
पार्एन । र्सबाि गाउँसभाबाि स्वीकृि र्ोजनामा खचा भएको रकमको पारदष्शािा िथा 
जवाफदेहीिा कार्म रहेको देष्खएन । गाउँपातलकाले ऐनमा भएका व्र्वस्थाको पालना 
गरी पारदष्शािा िथा जवाफदेहीिा कार्म गनुापदाछ । 
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5.  अबण्डा बजेिाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोष्जम स्थानीर् आतथाक अवस्था 
समेिको आधारमा बजेि िथा कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्का आधार िर्ार गरी स्रोि 
अनमुान िथा सीमा तनधाारर्का आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस 
गनुापने व्र्वस्था छ । र्स गाउँपातलकाले र्ो बषा रु.2 करोड 86 लाख 50 हजार 
अबण्डा राखी गाउँपातलकाको र्वतभन्न समर्को तनर्ार्बाि कार्ाक्रम, स्वीकृि गरी खचा 
गरेको छ । बजेि अबण्डमा राखी कार्ापातलकाको तनर्ार्बाि खचा गने प्रर्क्रर्ामा 
तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

6.  बजेि िथा कार्ाक्रम िजुामा : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) 
मा ४ सदस्र्ीर् बजेि िथा कार्ाक्रम िजुामा सतमति गठन गरी आगामी वषाको नीति 
िथा कार्ाक्रम, बजेि िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, र्वषर् क्षेरगि 
कार्ाक्रम, र्ोजना िथा कार्ाक्रममा दोहोरोपना हनु नददई आपसी िादाम्र्िा िथा 
पररपूरकिा कार्म गनुापने ब्र्वस्था अनसुार सतमति गठन गरेको भएिा पतन आगामी 
आतथाक वषाको नीति िथा कार्ाक्रम, कार्ाक्रमको प्राथतमकीकरर्, कार्ाक्रमबीच 
पररपूरकिा कार्म गरेको समेि नदेष्खएकाले बजेि िजुामा गदाा ऐनमा भएको 
ब्र्वस्थाको पररपालनामा ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

7.  खचा तबश्लषेर्ाः गाउँपातलकाले र्सबषा आष्न्िरक आर्बाि कुल रु 32,49,380/-, 
राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाि रु 26,36,49,902/59 समेि रु 
26,68,99,282/59 आम्दानी भएकोमा चाल ु िफा  रु 17,43,50,304/- र 
पूषँ्जगि िफा  रु 8,43,11,029/- समेि रु 25,85,61,333/- खचा भएको छ । 
खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्सा 1.26 प्रतिशि मार रहेको छ । र्सबषा 
पदातधकारी सतुबधामा रू.52,38,000/-खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को 
161.20 प्रतिशि बढी रहेको छ । गाउँपातलकालाई प्राप्त भएको सबै अनदुान र 
राजस्व बाँडफाडँको रकमबाि 67.43 प्रतिशि चालवुाि32.57 प्रतिशिमार पूषँ्जगि 
तनमाार्मा खचा भएको देष्खन्छ । र्सबाि गाउँपातलकाहरुले तबकास तनमाार् कार्ाक्रम 
संचालनमा न्र्नु खचा गरी प्रशासतनक कार्ामा बर्ढ खचा गरेको देष्खन्छ । प्रशासतनक 
खचा तनर्न्रर् गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बाडँफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास 
तनमाार्मा पररचालन गनुापदाछ । 

 

8.  लक्ष्र् प्रगति : कार्ाालर्ले चौमातसक र बार्षाक स्िरको प्रगिी र्ववरर् बनाई पेश 
गनुापनेमा कार्ाालर्ले सञ्चालन गरेका स्थानीर् स्िर, ष्जल्ला िथा केन्द्रीर् स्िरका 
र्ोजनाको तनर्म बमोष्जमको ढाँचामा चौमातसक प्रगिी र्ववरर् िर्ार गरेको देष्खएन । 
बजेि खचा गने िथा खचाको िोर्कएको ढाँचामा बार्षाक प्रगति िर्ार नगने प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिलार्ा ष्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

 

9.  कल्र्ार् कोषाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोष्जम स्थानीर् 
िहले स्थानीर् सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको 
मातसक िलबबाि १० प्रतिशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हनु आउन ेरकम 
थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले र्स कोषको स्थापना गरेको 
देष्खएन।ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना गनुापदाछ। 
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10.  सेवाप्रवाहको ष्स्थति : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार 
स्थानीर् िहले आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका र्वषर्मा ऐन बनाउन िथा सोको अतधनमा रही 
आवश्र्किा अनसुार तनर्म, तनदेष्शका, कार्ार्वतध र मापदण्ड बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन 
सक्न े ब्र्वस्था अनसुार र्वतभन्न ऐन, तनर्मावली र कार्ातबतध स्वीकृि गरी कार्ाान्वर्नमा 
ल्र्ाएको छ । र्स वषा गाउँपातलकाबाि तनम्नअनसुार सेवाप्रवाह गरेको र्ववरर् प्राप्त भएको 
छ : 

 

 र्ववरर् जम्मा र्ववरर् जम्मा 
स्वीकृि घरनक्सा दिाा पास नभएको पूवााधार र्वकास सडक तनमाार् 

 

पष्िकरर्िफा   कालोपरे सडक तनमाार् नभएको 
जन्मदिाा 38 कालोपरे सडक ममाि नभएको 
मतृ्र्दुिाा 27 ग्राभेल सडक तनमाार् र्ववरर् पेश नभएको 
बसाईसराई दिाा र्ववरर् पेश नभएको ग्राभेल सडक ममाि र्ववरर् पेश नभएको 
र्ववाह दिाा 19 नागरीकिा तसफारीस र्ववरर् पेश नभएको 
सम्बन्धर्वच्छेद दिाा नभएको नािाप्रमाष्र्ि र्ववरर् पेश नभएको  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनसुार गाउँपातलकाबाि प्रदान गरीन े
सेवाप्रवाह मध्रे् पष्िकरर् बाहेकका अन्र् सेवा सञ्चालनमा सन्िोष जनक देष्खएन । 

 

11.  र्ोजना छनौि र कार्ाान्वर्न : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ 
बमोष्जम स्थानीर् िहले र्ोजना बनाउँदा सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त 
हनुे प्रगतिका र्ोजना छनौि गरी प्राथातमकीकरर् गनुापने व्र्वस्था छ ।  सभाबाि 
स्वीकृि बार्षाक गाउँ र्वकास र्ोजना २०७6÷७7 को अध्र्र्न गदाा गाउँपातलकाले 
स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधकांश र्ोजना न्रू्न बजेि भएका र लागि प्रभावी हनु े
र्कतसमले संचालन गरेको पार्एन । गाउँपातलकाले र्स वषा संचालन गरेका र्ोजना देहार् 
अनसुार छन ्

 

 रु १ लाखसम्म 

रु १ लाख देष्ख २ 
लाखसम्म 

रु २ लाखदेष्ख ५ 
लाखसम्मका 

रु ५लाख देष्ख १० 
लाखसम्मका 

रु १० लाखभन्दा 
बढीको जम्मा 

3 7 20 23 15 68 

 
 उपरोक्त र्ववरर् अनसुार गाउँपातलकाले र्स वषा जम्मा 68 विा र्ोजना 

संचालन गरेकोमा रु.5 लाख भन्दा मतुनका 30 विा र्ोजनाहरु रहेका छन ्। त्र्सैले 
साना रकमका धेरै र्ोजनाहरु संचालन गदाा कार्ाालर्को जनशष्क्त वषै भरर र्ोजना 
व्र्वस्थापनमा खर्िन ु पने, संचातलि र्ोजनाबाि चाल ु प्रकृष्त्तका कार्ामा बढी खचा भई 
लागि प्रभावी नहनुे िथा तनमाार् कार्ाको गरु्स्िरमा समेि नकारात्मक असर पने 
अवस्था िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

12.  आन्िररक लेखापरीक्षर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा ७७(2) मा 
स्थानीर् िहले कानून बमोष्जम आर् र व्र्र्को आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने र 
आन्िररक लेखापरीक्षर्को एक प्रति अष्न्िम लेखापरीक्षर्का लातग महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्बाि खर्िएको डोर समक्ष पेश गनुापने उल्लेख छ ।िर र्स गाउँपातलकाले र्स 
वषा आन्िररक लेखापरीक्षर् गरााएको पार्एन । आन्िररक लेखापरीक्षर् नहाँुदा 
आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली ज्र्ादै कमजोर रहेको देष्खर्ो । ऐनमा व्र्वस्था भए बमोष्जम 
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गाउँपातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षर् गराई आना्िररक तनर्न्रर्लाई मजबिु बनाउन ु
पदाछ । 

13.  आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा : प्रत्रे्क स्थानीर् िहले आफ्नो आन्िररक कारोवार, 
आन्िररक जाच एवं आतथाक कार्ा प्रर्ाली प्रभावकारी र व्र्वष्स्थि गराउन आन्िररक 
लेखापरीक्षर् शाखा गठन गनुापने व्र्बस्था भएपतन आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन 
भएको छैन । आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठनको अभावमा आतथाक कारोवार 
अव्र्वष्स्थि भई र्वत्तीर् जोष्खम वढ्न े संभावना रहन्छ । िसथा र्स गाउँपातलकाले 
आन्िररक लेखापरीक्षर् शाखा गठन गरी आतथाक कारोवारको र्थाथािा एवं र्वत्तीर् 
जोष्खम न्रू्नीकरर् गने िफा  ध्र्ान ददन ुपदाछ । 

 

14.  पदातधकारी सरु्वधााः कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा 
सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् िहका पदातधकारी, सदस्र् र सभाको 
सदस्र्ले आफु तनवााष्चि भई अनसूुची–१ बमोष्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ तलई 
आफ्नो पदको काम कारबाही शरुु गरेको तमति देष्ख मातसक सरु्वधा पाउने व्र्वस्था 
गरेकोमा सम्मानीि सवोच्च अदालिको आदेशले २०७६ कातिाक १ गिे बाि लागू हनु े
गरी उक्त सरु्वधाहरु खारेज गरीएको छ।जसअनसुार कर्ााली प्रदेश सरकारले प्रथम 
संशोधन गरी तमति २०७७/३/३० मा पाररि गरेको उक्त पदातधकारी सरु्वधा सम्बन्धी 
ऐनको अनूसूष्च १(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएको सूर्वधामार ददन तमल्न े
देष्खन्छ।जसबाि स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले मातसक पाररश्रतमक वापिको सूर्वधा 
पाउने देष्खदैन।िर गाउँपातलकाले पदातधकारीको मातसक पाररश्रतमक सरु्वधामा गि 
वषाको ददन बाँकी समेि र्ो वषा रु.52,38,000/- खचा लेखेको छ। 

 

15.  बैठक भत्तााः कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सरु्वधा सम्वन्धी 
ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन समेि) को दफा 11 अनसुार स्थानीर् िहका पदातधकारी 
र सदस्र्ले सभा वा कार्ागाउँपातलका वा वडा सतमति वा न्र्ार्र्क सतमति लगार्ि 
स्थानीर् िहको अन्र् कुनै सतमति वा उपसतमतिको वैठकमा भाग तलएको प्रत्रे्क ददनको 
लातग अनसूुची-२ वमोष्जमको रकम वैठक भत्ता वापि पाउने उल्लेख छ । 
गाउँपातलकाले र्ो वषा पदातधकारी र सदस्र्हरूलाई सभा, कार्ापातलका, वडा लगार्िको 
बैठक भत्ता वापि रु.10,96,000/-खचा लेखेको छ। 

 

16.  बार्षाक खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना : सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ ले सावाजतनक तनकार्ले 
िोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खररद गदाा िोर्कए बमोष्जमको खररद गरुुर्ोजना र 
वार्षाक खररद र्ोजना िर्ार गनुापने ब्र्वस्था छ । र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म ७ ले वार्षाक १० करोडभन्दा बढीको खररद गदाा गरुुर्ोजना िर्ार 
गनुापने तनर्म ८ ले बार्षाक १० लाखभन्दा बढीको खररद गदाा वार्षाक खाररद र्ोजना 
बनाउनपुने ब्र्वस्था छ । र्स गाउँपातलकाले र्वतभन्न शीषाक अन्िगाि वार्षाक 
रु.8,43,11,029/-पूजँीगि खचा/खररद तनमाार् कार्ा गरेको छ।िर गाउँपातलकाले 
आफ्नो खररद तनर्मावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, तनर्म बमोष्जम बार्षाक खररद 
र्ोजना र गरुुर्ोजना नबनाई खररद कार्ा गरेको देष्खर्ो । अिाः गाउँपातलकाले उक्त 
तनर्मावली बमोष्जम खररद र्ोजना/गरुुर्ोजना बनाई व्र्वष्स्थि र प्रभावकारी हनुे गरी 
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खररद कार्ा गनुापदाछ । 

17.  आर्को अनमुानाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोष्जम स्रोि 
अनमुान िथा बजेि सीमा तनधाारर् सतमतिले गाउँपातलकामा प्राप्त हनुे आन्िररक 
आर्समेिको ब्र्वस्थापन गना सक्ने ब्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले पेश गरेको आर्-
व्र्र्को अनमुानमा आन्िररक आर्िफा  मालपोि, कर, सेवा शलु्क, दस्िरु वापि 
अनमुातनि रु.50,00,000/-प्राप्त हनुे प्रक्षेपर् गरेकोमा आतथाक वषा २०७६।७७ मा 
रु.32,49,380/-अथााि अनमुान भन्दा 35.01 प्रतिशि घिी आर् प्राप्त गरेको छ । 
आम्दानीका अन्र् स्रोिको पर्हचान गरी आर्को अनमुान र्थााथपरक बनाई आर् आजान 
बरृ्र्द् गनेिफा  र्वशषे ध्र्ान ददन आवश्र्क देष्खएको छ । 

 

18.  राजश्व अतभलेख : कार्ाालर्ले राजस्वको अतभलेख अध्र्ावतधक गरी सोको लेखापरीक्षर् 
गराउने ष्जम्मेवारी कार्ाालर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था रहेको छ । गाउँपातलकाबाि रतसद 
ठेतलहरु छपाई गरेर वडा कार्ाालर्मा पठाउने गरेकोमा सोको परुा अतभलेख 
गाउँपातलकामा आएको देष्खएन । अतधल्लो आ.व.को बाकँी के कति छन एर्कन गना 
सर्कएन । कार्ाालर्बाि सव ै वडाहरुमा पतन स्वचातलि प्रर्ातल जडान गरी राजस्व 
संकलन गने िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान जानपुदाछ । र्सले गदाा व्र्ष्क्तहरुले छुटै्ट रतसद 
छपाउने जोष्खम र्वद्यमान रहन्छ । र्सको सम्बन्धमा िहाँ कार्ाालर्बािै छानर्वन  
गनुापदाछ । अिाः कार्ालर्ले आगामी ददनमा रतसद तनर्न्रर् िथा राजश्व असूलीलाई 
स्वचातलि प्रर्ाली माफा ि ब्र्वस्थापन सम्बन्धमा र्वशषे ध्र्ान परु्रर्ााउनपुने देष्खर्ो । 

 

19.  भ्रमर् खचा : कर्ााली प्रदेश अन्िगािका स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्ले पाउन े
सरु्वधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ िथा भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ बमोष्जम कार्ाालर्को 
काममा कमाचारी िथा पदातधकारीलाई भ्रमर् खचा भकु्तानी गदाा देष्खएका व्र्होराहरु 
देहार् बमोष्जम छनाः 

• अतधकांश भ्रमर्को उदे्दश्र् र स्पष्ट प्रर्ोजन कार्ाालर्कै कामका लातग भएको हो 
भनी सतुनष्िि हनुे र्वश्वसनीर् आधार नदेष्खएको । 

• तनर्मानसुार भ्रमर् अतभलेख खािा नरहेकाले पदातधकारी िथा कमाचारीको भ्रमर् 
सम्बन्धी एकीकृि र्ववरर् प्राप्त हनु नसकेको । 

• भ्रमर् पिाि ्िोर्कए बमोष्जम भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरी अतधकांश भ्रमर्को भ्रमर् 
खचा भकु्तानी गने गरेको ।   

• कतिपर् भ्रमर्हरु गाउँपातलका वा कार्ाालर्सँग असम्बष्न्धि गाउँपातलका वा 
कार्ाालर् गएको जनाई सो वापिको खचा भकु्तानी गने गरेको ।  

• स्पष्ट प्रर्ोजन बेगर वडा अध्र्क्ष सर्हिका पदातधकारीको ७ ददनको भ्रमर् आदेश 
स्वीकृि गरी भकु्तानी गने गरेको ।  

      अिाः स्पष्ट प्रर्ोजन र उदे्दश्र् बेगर अतधकांश ७ ददनको समर्ावधी राखी भ्रमर् 
खचा भकु्तानी गरेको अवस्थाबाि भ्रमर् खचा भकु्तानीमा दरुुपर्ोगको सम्भावना देष्खर्ो । 
त्र्सैले िोर्कएको काननुी व्र्वस्थाको पालना गदै भ्रमर् खचामा हनु सक्ने अतनर्तमििा 
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र दरुुपर्ोग तनर्न्रर् गना भ्रमर् आदेश स्वीकृि गने पदातधकारीले ध्र्ान ददनपुदाछ । 

20.  सामाष्जक सरुक्षा भत्ताााः सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चालन कार्ार्वतध 2075, मा 
स्थानीर् िहले प्राप्त अनदुान रकम सम्बष्न्धि वडा कार्ाालर्बाि प्रर्वर्ष्ट भएको एम.आई. 
एस. लगार्िका आधारमा बैंक माफा ि भकु्तानी ददनपुने र हािाहािै नगद र्विरर् गनुा 
परेमा मन्रालर्को ष्स्वकृिी तलनपुने व्र्वस्था छ ।साथै भत्ता र्विरर् गदाा सम्बष्न्धि 
व्र्ष्क्तलाई मार र्विरर् गनुापने वा तनजको व्र्ष्क्तगि बैंक खािामा जम्मा गरीददनपुने 
व्र्वस्था छ ।र्स गाउँपातलकाले सामाष्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् गदाा हािहािै नगदै 
र्विरर् गरेकोमा मन्रालर्को ष्स्वकृिी तलएको देष्खएन । गाउँपातलकाले भत्ता पाउन े
व्र्ष्क्तहरुको बैंक खािा खोल्न लगाई बैंक माफा ि मार भत्ता र्विरर् गनेिफा  ध्र्ान 
ददनपुदाछ । 

 

 चाल ुखचािफा ाः  

21.  िलवी प्रतिवेदन: तनजामिी सेवा ऐन २०४९ कोदफा ७ ख २ वमोष्जम िलवाी 
प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा गाउँपातलकाले गाउँपातलकामा 
कार्ारि कमाचारीहरुको  आतथाक वषा 2076/77 को िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी 
रु.5258691/-िलब भत्ता खचा लेखेको पाईर्ो । िलबी प्रतिवेदन  पाररि नहुँदा 
ग्रडे रकम समेि र्र्कन हनु सकेन। 

 

22.  तबल भरपाईाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३)मा करोवारको 
लेखा राखदा प्रमाष्र्ि र्वल भरपाईको आधारमा राख्न ुपने र सोही बमोष्जम खचा लेख्नपुरा्ने 
व्र्वस्था छ।देहार्को भौ.नं.र तमतिबाि संलग्न फााँिवारीमा र्वल भरपाई वेगर 
रु.6,14,280/-खचा लेखेको देष्खर्ो।खचा परु्ष्ट गने र्वल भरपाई बेगर खचा लेखेको 
रकम तनर्मसम्मि देष्खएन।खचाको प्रमाष्र्ि तबल भरपाई पेश गरी खचा रकम तनर्तमि 
गनुापदाछ, रू. 614280/- 

 भौ.नं./तमति नाम भकु्तानी र्ववरर् बढी भकु्तानी 

36-
0767/7/12 

श्री र्न्द्र बहादरु लार् मगर 59000/-  र्वल भरपाई नभएको 59000/- 

47-076/8/18 लक्ष्मी होिल, मडु्केचलुा 40000/- खाली र्वल राखेको 40000/- 
70-076/10/6 ना.स.ुश्री मतुनकृर् जैसी 34000/- खाली भरपाई राखेको  34000/- 
120-
076/11/11 

गा.पा. अध्र्क्ष श्री दत्तबहादरु शाही 33250/- भ्रमर् आदेश,भ्रमर् र्वल र्वना भकु्तानी 33250/- 

167-
077/2/26 

प्रा.स.श्री श्रवर् कुमार बढुा 416800/- 90100/- को मार तबल भरपाई 
संलग्न 

326700/- 

199-077/3/5 - 20330/- छुि ग्रडे िलवी भरपाई नभएको 20330/- 
210-
077/3/12 

प्र.स.तन.श्री रोमहषा गौिम 22000/-  र्वल भरपाई नभएको 22000/- 

216-
077/3/17 

श्री दल बहादरु बस्नेि 100000/- 92000/- को मार तबल भरपाई 
संलग्न 

8000/- 

18-076/6/10 तन.प्र.प्र.अ मदन देवकोिालाई भ्रमर् 
आदेश/ भ्रमर् र्वल वेगर भकु्तानी 

426410/- 365410/- को मार तबल भरपाई 
संलग्न 

61000/- 

233-
077/3/25 

श्री रर्वन्द्र बहादरु शाही 120000/- 110000/- को मार तबल भरपाई 
संलग्न 

10000/- 

जम्मा 614280/-  
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23.  ष्जन्सी दाष्खलाााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४७(१)मा कार्ाालर् 
प्रमखुले आफ्नो कार्ाालर्मा रहेको खररद गरी वा नगरी वा कुन ैप्रकारले हस्िान्िरर् 
भई वा वस्िगुि सहार्िा वा अन्र् कुन ै प्रकारबाि प्राप्त हनु आएको ष्जन्सी 
मालसामानको र्ववरर् र माुला्र् समेि खलुाई ष्जन्सी र्किाबमा साि ददन तभर 
आम्दानी बाँधी शे्रस्िा समेि खडा गरी अद्यावतधक गरी राख्न ुपने उल्लेख छ । तनम्न 
भौ.नं./तमति बाि भकुा्िानी भएको रु.10,05,235/-बराबरको र्वतभन्न समाग्रीको 
ष्जन्सी दाष्खला रहेको देष्खएन ष्जन्सी दाष्खला रहेको प्रमार् पेश हनु ुपदाछ, रू. 1005235/- 

 भौ.नं./तमति खररद गरेको सामान आपिुाक भकु्तानी रकम 
रु. 

52-2076/8/20 िार, वल्व लगार्ि र्लेक्रोतनक्स सामाग्री र्वजेश्वरी सोलार एण्ड  र्लेक्रोतनक्स 30100/- 

209-2077/3/12 डेस्किप कम््र्िुर,र्प्रन्िर,फोिोकपी मेष्शन सोलार 
समाग्री लगार्ि 

नारार्र्ी स्िेशनरी रेडसा एण्ड 
स्लार्सा 

199000/- 

225-2077/3/13 

ठतमन शाहीलाई सोधभनाा 
कपडा १९५ तमिर, खेलाडी जसी ३१ 
जोर,भतलबल 26 विँ लगार्ि खेलकुद सामाग्री 

कर्ााली र्हमष्शखर स्लार्सा 262000/- 

238-2077/3/20 सोलार सामाग्री कातलका सोलार र्विरक 300000/- 

239-2077/3/30 पाश्वा ष्चर, वार्षाक क्र्ालेण्डर-तसंहराज डाँगीको 
पे.फ. 

न्रू् सफल अफसेि प्रशे 214135/- 

जम्मा 1005235/-  
24.  भ्रमर् भत्तााः भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १८ मा भ्रमर्मा खर्िन े

पदातधकारी वा कमाचारीले भ्रमर् समाप्त भएपतछ तनर्मानसुार पाउन े दैतनक भत्ता िथा 
भ्रमर् खचाको बील भरी भ्रमर् प्रतिवेदन साथ आवश्र्क बील भरपाई पेश गनुापने 
उल्लेख छ।गाउँपातलकाले र्ो वषा र्वतभन्न पदातधकारी िथा कमाचारीलाई दैतनक िथा 
भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरेकोमा पेश गरेको बील भन्दा बढी भकु्तानी भएको, वास्िर्वक 
लाग्न े भन्दा भ्रमर् खचा (र्ािार्ाि खचा, प्रमाष्र्ि र्िकि नराखी) भकु्तानी गरेको, 
स्वीकृि भ्रमर् आदेश तबना भकु्तानी गरेको, तनर्मानसुार पाउनपुने भन्दा बढी रकम 
भकु्तानी गरेको, सम्बष्न्धिले रकम बझेुको भरपाई संलग्न नगरेको िथा हवाई र्ाराको 
र्िकि/बोतडाङ पास पेश नगरेको, (हवाई र्िकिको Online PNR, Ticket number जाचँ 
गदाा) र्िकि नभएको लगार्िका समस्र्ा देष्खएका छन।बढी भकु्तानी भएको रु. 
307895/- सम्बष्न्धिबाि असलु गरी संष्चि कोषमा दाष्खला गनुापदाछ, रू.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307895/- 

भौ.न /तमति 

भ्रमर् गने 
पधाददकारीको 

नाम 

भ्रमर् स्थान भ्रमर् अवधी 
भ्रमर् खचा 

भकु्तानी भएको 
रकम रु. 

भ्रमर् खचा 
भकु्तानी भकु्तानी 
गनुापने रकम रु. 

बढी भकु्तानी कैर्फर्ि 

4-076/4/9 तन.प्र.प्र.अ मदन 
देवकोिा 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/4/25-
4/31 

41820/- 26660/- 15160/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

4-076/4/9 तन.प्र.प्र.अ मदन 
देवकोिा 

नकुा -सखेुि 076/4/9-
4/15 

42320/- 27000/- 15320/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

79-076/1/12 तन.प्र.प्र.अ मदन 
देवकोिा 

नकुा -सखेुि 076/10/4-
10/10 

31400/- 25025/- 6375/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

126- तन.प्र.प्र.अ मदन नकुा - 076/11/7- 29235/- 24125/- 5110/- हवाई र्ारा गरेको 
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076/11/29 देवकोिा सखेुि/नेपालगंज 11/13 नदेष्खएको 
5-076/4/9 गा.पा. अध्र्क्ष 

दत्त बहादरु 
शाही 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/4/9-
4/15 

62000/- 31000/- 31000/- वासिर्वक लाग्ने 
भन्दा बढी भ्रमर् खचा 
र भत्ता भकु्तानी 

5-076/4/9 गा.पा. अध्र्क्ष 
दत्त बहादरु 
शाही 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/4/25-
4/31 

62000/- 31000/- 31000/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

79-076/10/10 गा.पा. अध्र्क्ष 
दत्त बहादरु 
शाही 

नकुा -सखेुि 076/10/7-
10/13 

33250/- 27500/- 5750/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

79-076/10/10 गा.पा. अध्र्क्ष 
दत्त बहादरु 
शाही 

नकुा -सखेुि 076/9/25-
10/3 

33250/- 27500/- 5750/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

79-076/10/10 गा.पा. अध्र्क्ष 
दत्त बहादरु 
शाही 

नकुा -सखेुि 076/9/9-
9/15 

33250/- 27500/- 5750/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

67-076/10/5 गा.पा. अध्र्क्ष 
दत्त बहादरु 
शाही 

नकुा -सखेुि 076/8/27-
9/4 

33250/- 27500/- 5750/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

25-076/7/12 गा.पा. 
उपाध्र्क्ष 
सर्विा कुमारी 
रोकार्ा 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/4/7-
4/13 

35000/- 10500/- 7500/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

25-076/7/12 गा.पा. 
उपाध्र्क्ष 
सर्विा कुमारी 
रोकार्ा 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/5/10-
5/16 

24500/- 27500/- 7500/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

25-076/7/12 गा.पा. 
उपाध्र्क्ष 
सर्विा कुमारी 
रोकार्ा 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/6/18-
6/24 

24500/- 27500/- 7500/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

81-076/1/12 गा.पा. 
उपाध्र्क्ष 
सर्विा कुमारी 
रोकार्ा 

नकुा -सखेुि 076/9/18-
9/26 

31375/- 25625/- 5750/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

18-076/6/10 ना.स.ु मतुनकृर् 
जैसी 

नकुा /नेपालगंज-
काठमाडौ 

076/4/14-
4/20 

29200/- 20940/- 8260/- ्लेन भाडा बढी दावी 
गरेको/ बढी दरमा 
भ्रमर् भत्ता भकु्तानी 

247-077/3/31 वडाध्र्क्ष श्री 
जग बहादरु 
बढुा 

नकुा -सखेुि 076/8/30-
9/6 

50000/- 18250/- 31750/- एउिै भ्रमर् आदेश 
समावेस गरी दईु 
पिक भकु्तानी तलएको  

18-076/6/10 सव.ई. िंक 
प्रसाद अतधकारी 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/5/27-
6/2 

30500/- 22500/- 7500/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

18-076/6/10 स.ले.पा. तडल 
बहादरु बराल 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/5/3-
5/9 

28500/- 22500/- 6000/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

18-076/6/10 स.ले.पा. तडल 
बहादरु बराल 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/4/12-
4/18 

28500/- 22500/- 6000/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

18-076/6/10 स.ले.पा. तडल 
बहादरु बराल 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/4/4-
4/10 

28500/- 22500/- 6000/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

18-076/6/10 खररदार,रिन 
बहादरु ष्जसी 

नकुा /नेपालगंज-
काठमाडौ 

076/4/8-
4/14 

33500/- 26500/- 7000/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

18-076/6/10 खररदार,रिन 
बहादरु ष्जसी 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/5/14-
5/20 

29500/- 22500/- 7000/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
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भत्ता भकु्तानी 
18-076/6/10 खररदार,रिन 

बहादरु ष्जसी 
नकुा /नेपालगंज-
काठमाडौ 

076/5/3-
5/9 

33500/- 26500/- 7000/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

67-076/10/5 लेखापाल र्वर्ु 
बहादरु शाही 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/7/23-
7/29 

30570/- 22620/- 7950/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

67-076/10/5 लेखापाल र्वर्ु 
बहादरु शाही 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/8/16-
8/22 

29370/- 22620/- 6750/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

122-
076/11/15 

लेखापाल र्वर्ु 
बहादरु शाही 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

076/11/8-
11/14 

22280/- 17170/- 5110/- हवाई र्ारा गरेको 
नदेष्खएको 

22/076/6/10 खररदार 
र्वर्कुान्ि 
न्र्ौपान े

(डोल्पोबरु्द् 
गाउँपातलका) 

मडु्केचलुा 076/6/2-
6/8 

14000/- 0/00 14000/- अष्घल्लो आ.व.को 
भ्रमर् आदेश 
सच्र्ाएको/ अन्र् 
कार्ाालर्को  

234-077/3/25 प्रा.स. श्रवर् 
बढुा 

नकुा -
सखेुि/नेपालगंज 

077/2/24-
2/30 

25000/- 0/00 25000/- लकडाउन को 
समर्मा कृर्ष सामग्री 
खररद नभएको  

30-076/12/4 

संष्घर्स.बाि ह.  
प्रा.स. श्रवर् 
बढुा 

नकुा -सखेुि 076/9/14
/-9/19 

25000/- 17640/- 7360/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा 
बढी भ्रमर् खचा र 
भत्ता भकु्तानी 

जम्मा 307895/-  
 

25.  बढी भकु्तानीाः भ्रमर् खचा तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४ मा सरकारी खचामा भ्रमर् 
गने पदातधकारी वा कमाचारीले सम्भव भएसम्म र्कफार्िी र कम खष्चालो बािो वा 
सवारी साधन प्रर्ोग गरी भ्रमर् गनुापने व्र्वस्था छ । र्स गाउँपातलकका 
तनम्नानसुारका कमाचारी सरुवा भई अन्र्र कार्ाालर्मा हाष्जर हनु जाँदा र अन्र्र 
कार्ाालर्बाि र्स गाउँपातलकामा हाष्जर हनु आउाँदा आउन जान लाग्ने वास्िर्वक ददन 
भन्दा बढी ददनको भ्रमर् खचा र भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरेकोले सरुवा भ्रमर् भत्ता रु. 
2,37,420/- बढी भकु्तानी भएको छ ।बढी भकु्तानी भएको रकम असूल गरी सष्ञ्चि 
कोष दाष्खला गनुापदाछ, रू. 237420/- 

 
कमाचारीको नाम 

सरुवा/ बढुवा भई 
गएको/आएको  

परर
वार 
सं
खर्ा 

पैदल/ 
गाडी 
र्हडेको 
ददन 

भकु्तानी ददएको 
रकम रु. 

भकु्तानी 
ददनपुने रकम 

रु. 

बढी भकु्तानी 
रु. 

कैर्फर्ि 

खररदार रिन 
बहादरु ष्जसी 

ष्जल्ला हलुाक 
कार्ाालर् बददार्ा 

5 9 104000/- 65500/- 38500/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा बढी 
ददनको भकु्तानी 

खररदार धमे 
शाही 

ठुली भेरी 
नगरगाउँपातलका बाि 

5  7 41250/- 23450/- 17800/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा बढी 
ददनको भकु्तानी 

तन.प्र.प्र.अ. 
तसंहराज डाँगी 

ष्शक्षा र्वकास िथा 
समन्वर् र्काई, 

दनुै,डोल्पा 

5 9 103800/- 50680/- 53120/- वास्िर्वक लाग्ने भन्दा बढी 
ददनको भकु्तानी/ 
काठमाडौबािको भ्रमर्  

तस.अ.हे.व.तिथारा 
महािारा 

छाकाा िाङसोङ 
गाउँपातलकाबाि 

6 - 128000/- 0/00 128000/
- 

सरुवा भ्रमर् र्वल नभरी 
(खाली)/कति ददनको 
भकु्तानी नखुल्ने 

 237420/-   
26.  प्रर्ोजन नखलुाकेो खचााः  आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३)मा 

करोवारको लेखा राखदा प्रमाष्र्ि र्वल भरपाईको आधारमा राख्न ुपने र सोही बमोष्जम 
खचा लेख्नपुरा्न े व्र्वस्था छ।कार्ाालर्ले भौ.नं./तमति 16-2076/6/10र 19-
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2076/6/10 बाि होिल रोर्ल एण्ड रेषु्टरेण्ि, दनुै, डोल्पाको खाना खाजा खाएको 
र्वल संलग्न गरी ७२९४७०/- खचा लेखेको छ।कार्ाालर् रहेको स्थान भन्दा फरक 
स्थानको र्वल राखी खचा लेखेकोमा खचा पुयाई गने कार्ाक्रम र प्रर्ोजन समेि 
नखलेुकोले आधार, प्रमार् र प्रर्ोजन नखलु्ने खचा असलु गरी संष्चिकोषमा दाष्खला 
गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

729470/- 
27.  करकट्टी नगरेकोाः आर्कर ऐन, 2058 को दफा 88 मा सेवा शलु्क वापिको रकम 

भकु्तानी गदाा श्रोिमा १५ प्रतिशिको दरले करकट्टी गनुापने व्र्वस्था छ।भौ.नं./तमति 
68-2076/10/6 बाि लेखापाल र्वर् ु बहादरु शाहीको रु.100000/-पेश्की 
फर्छ्यौि गरेको फािँवाारीमा सरुमा र्न्री गने कार्ा गरेवापि लेखापाल गोपाल ओली 
र सचुना अतधकृि मेघराज ओलीलाई जनही रु. 40000/-को दरले रु 80000/- 
भकु्तानी गदाा तनर्मानसुार कट्टी गनुापने कर कट्टी गरेको नदेष्खएकोले १५ प्रतिशिले हनु े
कर रकम रु. 12000/- असलु गरी संष्चिकोषमा दाष्खला गनुापदाछ, रू. 12000/- 

27.1.  भौ.नं./तमति 68-2076/10/6 बाि तन.प्र.प्र.अ.तसंहराज डाँगीको रु.300000/- 
पेश्की फर्छ्यौि गरेको फाँिवाारीमा िथर्ांक संकलन लगार्िको कार्ा गरे वापि 13 
जनालाई रु. 60000/- भकु्तानी गदाा कट्टी गरेको कर रकम रु. 9000/- दाष्खला 
गरेको देष्खएन ।सो कर रकम सम्बष्न्धिबाि असलु गरी  संष्चिकोषमा दाष्खला 
गनुापदाछ, रू. 9000/- 

27.2.  भौ.नं./तमति 130-2076/12/ बाि श्री दल बहादरु बस्नेिको रु. 433000/-  
पेश्की फर्छ्यौि गरेको फाँिवरीमा िातलममा सहभागी भत्ता रु. 87600/- को १५ 
प्रतिशिले हनुे रु. 13140/- र र्वतभन्न समाग्री खररद रु 345400/- को 1.5 
प्रतिशिले हनुे कर रु. 5181/- र भौ.नं./तमति 216-2077/3/17 मा वठैक 
भत्ता रु.21000/-मा १५ प्रतिशिले कट्टी गरेको रु.3150/-समेि रु.21471/- 
दाष्खला गरेको देष्खएन ।कर रकम सम्वष्न्धिबाि असलु गरी संष्चिकोषमा दाष्खला 
गनुा पदाछ, रू. 21471/- 

28.  छुि कराः आर् कर ऐन,२०५८ को दफा ८८ मा सेवा कार्ामा भकु्तानी गदाा कर 
र्वजक जारी नगरेको सेवा प्रदार्कलाई श्रोिमा १५ प्रतिशि कर कट्टी गरी भकु्तानी 
ददनपुने व्र्वस्था छ ।भौ.नं./तमति 218-2077/3/17 बाि अपांग सेवा सतमति, 
मडु्केचलुालाई कार्ाक्रम सञ्चालन गना रु.266000/- भकु्तानी गदाा तनर्मानसुार कट्टी 
गनुापने कर रकम रु. 39900/- कट्टा गरेको देष्खएन सो कर रकम सम्बष्न्धिबाि  
असलु गरी संष्चिकोषमा दाष्खला गनुा पदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

 

39900/- 
29.  पदातधकारी पोशाक भत्तााः कर्ााली प्रदेश स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को 

सरु्वधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ (पर्हलो संशोधन समेि)को दफा ३ मा स्थानीर् िहका 
पदातधकारीहरुले अनूसूची १(क),१(ख),१(ग) मा उल्लेख भएका सूर्वधा मार पाउन े
उल्लेख छ । साथै सोही ऐनको दफा १२ ले स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले र्स 
ऐनले तनधाारर् गरेको बाहेक अन्र् सरु्वधा तलन पाउने छैनन ् भनी व्र्वस्था गरेको  
छ।िर गाउँपातलकाले र्ो वषा भौ.नं.138 बाि तमति 2076/12/4 मा 
गाउँपातलकका अध्र्क्ष श्री दत्त बहादरु शाही लगार्ि १७ जना सदस्र्हरुलाई 
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रु.15000/-को दरले रु.255000/- पोशाक भत्ता भकु्तानी गरेको देष्खर्ो ।तनर्म 
र्वपररि भकु्तानी भएको सो रकम असलु गरी संष्चिकोषमा दाष्खला गनुापदाछ, रू. 

 

255000/- 

30.  र्वद्यालर्लाई भकु्तानीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(३)मा 
करोवारको लेखा राखदा प्रमाष्र्ि र्वल भरपाईको आधारमा राख्न ुपने र सोही बमोष्जम 
खचा लेख्नपुरा्ने व्र्वस्था छ।देहार्का  र्वद्यालर्लाई तनम्नानसुारको शीषाकबाि रु. 
909000/- भकु्तानी गरकोमा लेखापरीक्षर् अवधी सम्म पतन खचा परु्ष्ट गने र्वल 
भरपाई पेश भएको छैन । खचा परु्ष्ट गने र्वल भरपाई पेश हनुपुदाछ, रू. 909000/- 

 भौ.नं/तमति र्वद्यालर्को नाम र्ववरर् भकु्तानी रकम रु. 
126-076/11/29 कातलका माध्र्ातमक र्वद्यालर् +2 सञ्चालनका लातग अनदुान 310000/- 

153-077/2/20 मातलका माध्र्ातमक र्वद्यालर्, नकुा  SEE िर्ारी कक्षा सञ्चालन 172800/- 

153-077/2/20 कातलका माध्र्ातमक र्वद्यालर्, कातलका SEE िर्ारी कक्षा सञ्चालन 194000/- 

153-077/2/20 आदशा माध्र्ातमक र्वद्यालर्,समी SEE िर्ारी कक्षा सञ्चालन 232200/- 

 जम्मा  909000/-  
31.  अध्र्क्ष कप खेलकुद: 207-2077/3/10 अध्र्क्ष कप खेलकुदमा सव.ई. ठतमन 

शाहीलाई पेश्की  फर्छ्यौि  समेि रु.813000/- भकु्तानी गरेको फाँिवारी परीक्षर् 
गदाा तनमा्नानसुार कैर्फर्ि देष्खर्ोााः 

 

31.1.  गाउँपातलकाका ९ विाै वडाका वडाध्र्क्षहरुलाई जनही रु.25000/- को दरले रु. 
२२५०००/- नगद भकु्तानी भएको छ । कुन प्रर्ोजनको लातग सो रकम भकु्तानी 
गरेको सोको खचा परु्ष्ट गने र्वल भरपाई लगार्िको प्रमार् संलग्न गरेको देष्खएन । 
प्रर्ोजन बगेर नगद र्विरर् गरेको रकम सम्बष्न्धिबाि असलु गरी संष्चिकोषमा 
दाष्खला गनुापदाछ, रू. 225000/- 

31.2.  आर्कर ऐन, 2058 को दफा 88 मा सेवा शलु्क वापिको रकम भकु्तानी गदाा 
श्रोिमा १५ प्रतिशिको दरले कर कट्टी गनुापने व्र्वस्था छ ।रेफ्री राम बहादरु बोहोरा, 
रमेश बढुा र भाकर बढुालाई पाररश्रतमक वापि जनही रु. 20000/- को दरले रु. 
60000/- भकुा्िानी गदाा तनर्मानसुार कट्टी गनुापने कर रकम रु. ९०००/- कट्टा 
गरेको छैन । सो कर रकम असलु गरी संष्घर् संष्चिकोषमा दाष्खला गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

9000/- 
32.  गाउँ सभा परुस्काराः 212-2077/3/16  आठौं गाउँसभाबाि परुस्कृि व्र्ष्क्त िथा 

संस्थालाई परुस्कृि गना तसंहराज डाँगीलाई रु. ७००००/- भकु्तानी गरेकोमा ष्शक्षक, 

लंङ्क बहादरु बढुा र तस.अ.हे.व. श्री तिथा महािारालााई जनही रु. 3750/-भकु्तानी 
गरेकोमा सोको भरपाई संलग्न गरेको देष्खएन । त्र्सैगरी भौ.नं./तमति 239-
2077/3/30 बाि िथर्ाकं संकलन लगार्िको कार्ामा रु 60000/- खचा 
लेखेकोमा लेखापाल श्री र्वर् ु बहादरु शाहीले रु. 3400/- बझेुको भरपाई संलग्न 
गरेको देष्खएन । भरपाई बगेर खचा लेखेको रकम असलु गरी संष्चिकोषमा दाष्खला 
गनुापदाछ, रू. 10900/- 

33.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन २०५८ को दफा ८ मा कुन ै प्राकृतिक व्र्ष्क्तले कुन ै
आर् वषामा रोजगारीबाि प्राप्त भएका सवै रकम आर्मा समावेश गरी तनर्मानसुार छुि 
पाउने रकम कट्टा गरी कर र्ोग्र् आर्मा िोर्कए बमोष्जम पाररश्रतमक कर कट्टा गनुापने 
व्र्वस्था छ । र्स कार्ाालर्का तनम्नानसुारका कमाचारीले पाएको सरु्वधा प्रोत्सााहन 
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भत्ता दशै खचा लगुा भत्ता लगागिको कूल आर्मा तनम्नानसुार कर कट्टा गनुापनेमा कर 
कट्टा गना छुि भएको रु. 38659/- असलु गरी संष्चि कोषमा दाष्खला गनुा पदाछ, 
रू. 

 

 

38659/- 

तस.नं. नाम र पद कूल आर् 

कट्टा गना पाउने 
रकम 

करर्ोग्र् आर् 

लाग्ने कर 
रकम 

कट्टा गरेको 
रकम 

कर छुि 
रकम 

1 तन.प्र.प्र.अ. तसंहराज डाँगी 834218/- 709256/- 124962/- 14993/- 1800/- 13193/- 

2 तस.अ.हे.व. शम्भ ुमाररक र्ादव 799028/- 718796/- 80232/- 8024/- 0/00 8024/- 

3 ना.स.ु मदन प्रसाद देवकोिा 714878/- 620996/- 93882/- 9388/- 7928/- 1460/- 

4 सचुना प्र. अतधकृि संजर्कुमार शाह 683000/- 540000/- 143000/- 18600/- 2618/- 15982/- 

जम्मा 38659/-  
 संष्घर् सरकारबाि हस्िान्िररि चालिुफा ाः  

34.  करकट्टीाः आर्कर ऐन, 2058 को दफा 88 मा ढुवानी वापिको रकम भकु्तानी गदाा  
म.ुअ.कर. र्वजक जारी नगरेको भकु्तानीमा श्रोिमा 2.5 प्रतिशिको दरले कर कट्टी 
गनुापने व्र्वस्था छ ।भौ.नं./ तमति ५५-2077/3/ बाि धमेन्द्र शाहीलाई पेश्की 
फर्छ्यौि समेि रु. 344265/- भकु्तानी गरेको फाँिवारीमा ढुवानी भाडा वापि तसर्द् 
कुमखी ढुवानी सेवालाई रु.१४७४६५/- र खच्चड सञ्चालकलाई रु. 164600/- 
समेि रु. 312065/- भकु्तानी गरेकोमा तनर्मानसुार कट्टी गनुापने रु.6073/- कट्टी 
गरेको देष्खएन । कर रकम असलु गरी संष्चि कोषमा दाष्खला गनुापदाछ, रू. 6073/- 

 शसिा अनदुानिफा   

35.  साक्षरिा कक्षााः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन , २०७६ को दफा 
५3(2) मा प्रचतलि कानून बमोष्जम कारोवार सँग सम्बष्न्धि कागजाि िर्ार गने, जाँच 
गने, पेश गने र तसफाररस गने कमाचारीले आफुले सम्पादन गरेकोकाम र सो सँग 
सम्बष्न्धि कारोवारको ष्जम्मेवारी वहन गनुापने र त्र्स्िो कामको सम्बन्धमा तनज आफै 
जवाफदेही हनुपुने  उल्लेख छ । तन. प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि श्री तसंहराज डााँगीले 
गाउँपातलकामा साक्षरिा एवं सामदुार्ीक तसकाई कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको भनी 27 
जना सहभागीलाई मातसक रु. 6000/- को दरले २ मर्हनाको रु.324000/-, 
साक्षरिा कक्षाको अनगुमन वापि १६ जनालाई रु.29000/- कार्ाक्रममा र्वतभन्न 
व्र्ष्क्तले िथर्ांक संकलनको ष्जम्मेवारी वहन गरेको भनी १३ जनालाई रु. 
९०000/-,  माका र र स्िेसनरीमा रु. ५७०००/- समेि रु. 500000/- पेश्की 
फर्छ्यौि गरेको देष्खर्ो । कार्ाक्रममा अनगुमन भत्तामा ७ जनाको मार भरपाई पेश 
गरी ९ जनालाई रु.15000/- भत्ता र्विरर् गरेको देष्खएन । र्स्िो रकम असलु 
गरी संष्चि कोष दाष्खला गनुापदाछ ।  

कार्ाालर् प्रमखु आफैले पेशा्की तलई कार्ाक्रम सञ्चालन गरेकोमा कक्षा 
सञ्चालन हदुा सहभागी र्वद्याथी, ष्शक्षकको हाष्जरी कक्षा सत्र्चालनको तमति र अवधी, 
स्िेसनरी सामाग्रीको र्विरर्, अनगुमन प्रतिवेदन जस्िा कागजाि समावेस नगरेकोले 
कक्षा सञ्चालन गरेको एर्कन गना सर्कएन । र्समा छानर्वन गरी बढी खचा गरेको 
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रकम असलु उपर गनुापदाछ रु.  

  खाद्य सरुक्षाका लातग उत्पादन र्वशेष कार्ाक्रम  

36.  कार्ाक्रम सञ्चालनाः कोतभड -१९ बाि कृर्ष क्षेरमा परेको प्रभाव बाि भर्वर्मा खाद्य 
संकि न्रू्तनकरर् गना र्वदेश वा शहरी क्षेरबाि आउन चाहने लष्क्षि वगालाई प्रोत्सहान 
गरी कृर्ष र्ोग्र् वाँझो जग्गाको प्रर्ोग िथा खेर गएको ऐलानी, वयुान, प्रति जग्गा 
सदपुर्ोग गरी खाद्य उत्पादन गने उदे्बश्र्ले र्स कार्ाक्रम सञ्चालन भएको 
देष्खर्ो।स्वाीकृि कार्ाक्रम बमोष्जम गह्रा सधुार गरी खाद्यान्न, दलहन वालीको र्वउ 
र्वजन खररद, फलफूल रोपर्, कृर्ष साग्रीको ढुवानी, जैर्वक मल िथा कम्पोष्ट मल 
तनमाार्का लातग खाडल िर्ार गने जस्िा कार्ाक्रम सञ्चालन गरी कृर्ष उिा्पादनमा 
िेवा परु्ााउन ुपनेमा र्स गाउँपातलकाले कृर्ष  नसारी घेरावार उ.स. मडु्केचलुा- 7 सँग 
सम्झौिा गरी नसारी घेरावारको कार्ा गरी रु.1773268/-बजेि खचा लेखेको 
देष्खर्ो।कृर्ष उत्पादनमा प्रत्र्क्ष सहर्ोग पगु्न ेउदे्बश्र्ले कार्ाक्रम स्वीकृि भएिा पतन 
घेरावार तनमाार् गने कार्ामा बजेि खचा लेखेकोले कार्ाक्रमको उदे्बश्र् अनरुुप बजेि 
खचा भएको देष्खएन। 

 

37.  दाष्खलााः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २७ (१) 
मा प्रचतलि कानून बमोष्जम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हनुे राजस्व िथा सरकारी रकम 
कार्ाालर्मा प्राप्त भएपतछ सोही ददन र सोही ददन सम्भव नभए सोको भोतलपल्ि बैंक 
दाष्खला गनुापने व्र्वस्था छ ।कृर्ष वारी घेरावार कार्ाक्रम सञ्चालन गदाा आपतुिाकिाा 
र्च्छा तनमाार् अडार एण्ड स्लार्सा बाि कट्टा गरेको ५० प्रतिशिका दरले मलु्र् 
अतभवृर्र्द् कर रु. 68898/- र अतग्रम आर् कर वापिको रु. 157659/- संष्चि 
कोष दाष्खला गरेको  देष्खएन। सम्बष्न्धि फमाबाि कट्टा गरेको राजस्व रकम संष्चि 
कोष दाष्खला गनुापदाछ रु. 226557/- 

 रार्िर् पररचर् पर िथा पंजीकरर् र्वभाग  

38.  अनगुमन भत्तााः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा २४ 
मा अतधकार प्राप्त अतधकारीले सर्वकृि बजेि कार्ाक्रम र उपलव्ध श्रोि समेिको 
आधारमा खचाको आदेश ददनपुने व्र्वस्था छ ।तन. प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि श्री 
तसंहराज डागीले 2076/11/14 देखी 2076/3/16 सम्म पंष्जकरर्को 
कार्ाक्रममा र्फल्ड तनरीक्षर् गरेको भनी गाउँपातलकाका अध्र्क्ष समेि 24 जना 
कमाचारीलाई रु. १६४०००/- भकु्तानी ददएको छ ।गाउँपातलका उपाध्र्क्ष श्री सर्विा 
कुमारी रोकार्ालाई रु. 10000/- लेखापाल श्री र्वर् ु बहादरु शाहीलाई रु. 
6000/-, ना.स.ु मनुकृर् जैसीलाई रु. 6000/- र एक जना नाम नखलेुको 
कार्ाालर् सहर्ोगीलाई रु. 4000/- समेि रु. 26000/- भकु्तानी ददएको 
देष्खएन।र्स्िो रकम असलु गरी संष्चि कोष दाष्खला गनुापदाछ ।कार्ाक्रम बमोष्जम 
र्वतभन्न िथर्ांक संकलन गना िथर्ाकं सहार्कको िलव भत्ता, दैतनक िथा भ्रमर् भत्तामा 
र्वतनर्ोष्जि वजेि देशभर लकडाउन भएको अवधीमा र्फल्ड अनगुमन गरेको जनाई 
बजेि खचा लेखेको देष्खएकोले वास्िर्वक खचाको सम्बन्धमा छानतबन गरी उक्त रकम 
असलु गनुापदाछ रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164000/- 
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39.  कार्ाालर् सामानाः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन , २०७६ को दफा 
५3(2) मा प्रचतलि कानून बमोष्जम कारोवार सँग सम्बष्न्धि कागजाि िर्ार गने, जाँच 
गने, पेश गने र तसफाररस गने कमाचारीले आफुले सम्पादन गरेकोकाम र सो सँग 
सम्बष्न्धि कारोवारको ष्जम्मेवारी वहन गनुापने र त्र्स्िो कामको सम्बन्धमा तनज आफै 
जवाफदेही हनुपुने  उल्लेख छ । तन. प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि श्री तसंहराज डााँगीले 
कािेज, फोिोकपी पेपर लगार्िका सामाग्री खररदका र्वल राखी 235000/- पेश्की 
फर्छ्यौि गरेकोमा ति समानहरु स्िोर दाष्खला गरेको छैन । बजेि खचा गने उदे्बश्र्ले 
मार र्वल भरपाई िर्ार गरी बजेि खचा लेखेको सम्बन्धमा छानर्वन गरी उक्त रकम 
असलु गनुापदाछ रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

235000/- 

40.  कार्ाक्रम पररविानाः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा 
२४ मा अतधकार प्राप्त अतधकारीले स्वीकृि बजेि कार्ाक्रम र उपलव्ध श्रोि समेिको 
आधारमा खचाको आदेश ददनपुने व्र्वस्था छ । प्रा.स. नरबहादरु थापालाई 
तनम्नानसुारका कार्ाक्रम सञ्चालन गना पेश्की रकम उपलव्ध गराएकोमा ति कार्ाक्रम 
सञ्चालन नगरी अन्र् कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको भनी तनजको नाममा रहेको पेश्की 
फर्छ्यौि गरेको देष्खर्ो।र्सरी एउिा कार्ाक्रमको लातग तलएको पेष्श्क रकम स्वाीकृिी 
वेगर अन्र् कार्ाक्रम सञ्चालन गरी पेश्की फर्छ्यौि गरेको तनर्म सम्मि देष्खएन।र्स 
सम्बन्धमा फरक कार्ाक्रम गने, तसफाररस गने र पेश्की फर्छ्यौि गने कमाचारीलाई 
ष्जम्मेवार बनाउन ुपदाछ रु. 315000/- 

 तस.नं. स्वीकृि कार्ाक्रम पेश्की रकम रु. कार्ाक्रम सञ्चालन फर्छ्यौि रकम रु. 
1 तलष्क्वड नार्रोजन खररद  र ढुवानी 240000/- पशहुरुको खानेपानी याङ्की 

तनमाार् 

240000/- 

2 र्प.तस.आर. रोगको नमनुा संकलन 75000/- जनुेर्िक रोगको १ ददन े
िातलम कार्ाक्रम 

75000/- 

जम्मा 315000/-  315000/-  
41.  बढी भकु्तानीाः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा ५१(१) 

मा ष्जम्मेवार व्र्ष्क्तले प्रत्रे्क कारोवारको र्ववरर् स्पस्ि देष्खने गरी प्रचतलि कानूनले 
िोके बमोष्जमको ररि परु्ाार् लेखा िर्ार गरी अद्यावतधक राख्नपुने व्र्वस्था छ । गो.भौ 
७५ तमति 2077/3/32 बाि आमा सरुक्षा र न्र्ानो झोला र्विरर् समेिको 
कार्ाक्रममा रु.547000/- को र्वल भरपाई पेश भएकोमा रु.570000/- बजेि खचा 
लेखेकोले र्वलभरपाई भन्दा रु. २३०००/- बढी खचा लेखेको देष्खर्ो । ४ पिक 
गभाविी सेवा प्राप्त गरेमा रु.800/- र प्रसिुी सेवा तलए वापि रु. 3000/- समेि प्रति 
सतु्केरी रु. 3800/- का दरले भकु्तानी ददनपुनेमा  छुटै्ट र्वलबाि खररद गरेको न्र्ाानो 
झोलाको रु. 1000/- समेि समावेस गरी ८० जना सतु्केरीको रु.80000/- बढी 
खचा देखाएको समेि बढी भकु्तानी भएको रु.103000/- असलु गरी संष्चिकोष दाष्खला 
गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103000/- 

42.  र्वल भरपाईाः  आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को दफा 
५१(१) मा ष्जम्मेवार व्र्ष्क्तले प्रत्रे्क कारोवारको र्ववरर् स्पस्ि देष्खने गरी प्रचतलि 
कानूनले िोके बमोष्जमको ररि परु्ाार् लेखा िर्ार गरी अद्यावतधक राख्नपुने व्र्वस्था छ 
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।र्स गाउँपातलकाले तनम्नानसुारका कार्ाक्रम सञ्चालन गरेको भनी तनमनानसुारको बजेि 
खचा लेखेकोमा सो खचाको र्वल भरपाई लेखापरीक्षर्मा  पेश भएन । कार्ाक्रम 
सञ्चालन भएको र्वल भरपाई वेगर बजेि खचा लेखेको रकम तनर्म सम्मि देष्खएन । 
बजेि खचा भएको र्वल भरपाई पेश हनु ुपदाछ अन्र्था उक्त रकम असलु गरी दाष्खला 
गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

525000/- 

 भौ.नं./तमति कार्ाक्रमको नाम 

बजेि खचा रकम 
रु. 

76-2077/3/23 र्वरामीको लातग ओ.र्प.तड र्िकि छपाई 100000/- 
87-2077/3/24 आधारभिु आकष्स्मक िथा स्वास्थर् चौकी न्रू्निम 

सेवा मापदण्ड सम्बन्धी अतभमखुीकरर् कार्ाक्रम 

100000/- 

86-2077/3/24 औषधी लगार्ि सामाग्रीको ढुवानी िथा रर्र्ार्कङ्ग 100000/- 
85-2077/3/24 स्वास्थर्का लातग सामाष्जक व्र्वहार पररविान 125000/- 
81-2077/3/24 कैलाश आ.र्व. गाडापारीलाई कम््र्िुर िथा 

सोलार र्विरर् 
100000/- 

जम्मा 525000/-  
 

42.1.  86-2077/3/24 स्वास्थर् िफा का तनर्तमि कार्ाक्रमको तनर्तमि अनगुमन गरेको 
भनी ५ जना कमाचारीलाई एकमषु्ट रु. 70000/- भकुा्िानी ददएको देष्खर्ो । िर 
कुन कार्ाक्रमको कर्हले अनगुमन भई अनगुमन बाि देष्खएको व्र्होराको सझुाव 
सर्हिको प्रतिवेदन िर्ारी गरेको देष्खएन ।बजेि खचा गने उरे्द्श्र्ले मार ति 
कमाचारीलाई भकु्तानी ददएको रकम असलु गरी संष्चि कोष दाष्खला गनुापदाछ , रू. 70000/- 

43.  र्फिाा दाष्खलााः आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, 2076 को दफा 
२१(3) मा र्वतनर्ोजन ऐनमा समावेस भएको कुन ैरकम सोही आतथाक वषा तभर खचा 
हनु नसकेमा अथा मन्रालर्मा समपार् गनुा पने व्र्वस्था छ ।र्स गाउँपातलकाका 
तनम्नानसुारका उपशीषाकमा भएको रकम खचा नभई मौज्दाि रहेको रु. 5349512/- 
र्फिाा गनुापनेमा रु.4631413/- तमति 2077/9/5 मा बेरुज ु खािामा दाष्खला 
गरेकोले बाँकी रहेको रु.718099/- समेि र्फिाा दाष्खला गनुापदाछ रु.  

 

 

718099/- 

 उप-शीषाक र श्रोि तनकासा खचा बाकी मौज्दाि 

संष्घर् शसिा अनदुान 97283000/- 94381387/- 2901163/- 
प्रदेश शसिा अनदुान 4719000/- 4605651/- 113349/- 
प्रदेश र्वशेष अनदुान 2335000/- - 2335000/- 

जम्मा 5349512/-  
 

 पूजँीगि खचािफा ाः  

44.  कष्न्िजेन्सी खचाााः साबाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० एवं अनसुचुी १ ले 
कष्न्िन्जेन्सी खचाको ब्र्बस्था गरेको छ।साथै, अथा मन्रालर्को २०७०।१।२४ को 
पररपर वमोष्जम आर्ोजनाले खचा गने ४ प्रतिशि कष्न्िन्जेन्सी खचा मध्रे् २ प्रतिशि रकम 
पूजँीगि प्रकृतिको कार्ामा खचा गनुापने उल्लेख छ।कार्ाालर्ले कष्न्िन्जेन्सी िफा को छुटै्ट 
खािा व्र्वष्स्थि नगरेबाि कष्न्िन्जेन्सी बापिको आम्दानी र खचा रकम र्र्कन गना सर्कएन 
।कार्ाालर्ले कष्न्िन्जेन्सी रकमबाि मसलन्द िथा कार्ाालर् सामान, भ्रमर् खचा, र्वर्वध खचा  
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लगार्िमा रकम खचा गने गरेको छ।मन्रालर्को पररपर वमोष्जम कष्न्िन्जेन्सी वापिको 
रकम खचा गनुापदाछ।साथै, कष्न्िन्जेन्सी खािाको छुटै्ट अतभलेख व्र्वष्स्थि गनुापदाछ। 

45.  आतथाक सहार्िााः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाि 
आतथाक सहार्िा, चन्दा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान र्विरर् गना पाउने व्र्वस्था 
रहेको देष्खंदैन । िर गाउँपातलकाले र्ो वषा पूजँीगि खचा शीषाकबाि दघुािनामा मतृ्र् ु
भएका, प्राकृतिक प्रकोपमा परेका, औषतध उपचार लगार्िमा र्वतभन्न ३० जना व्र्ष्क्त 
लाई रु.५,२५,०००/-आतथाक सहार्िा र्विरर् गरेको छ। आतथाक सहार्िा खचा लेख्न े
कार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ ।  

46.  डी.पी.आर. खचााः बजेि व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना 
डीपीआर लगार्िको अध्र्र्न गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ।गाउँपातलकाले र्ो बषा 
गि आतथाक वषामा स्वीकृि बार्षाक कार्ाक्रम अनसुार मसुखुोला लघ ु जलर्वद्यिु 
आर्ोजना तनमाार्कार्ाको र्वस्ििृ सम्भाव्र्िा अध्र्र्न कार्ाकोलातग कनके्ि ईष्न्जतनर्ररङ 
कन्सल्ि प्रा.ली.लाई मू.अ.कर बाहेक रू.४,४२,२००/-भकु्तानी गरेकोमा परामशादािाले 
२०७५ चैरमा िर्ार गरेको प्रतिवेदन संलग्न गरी २०७६/११/१८ मा भकु्तानी माग 
गरी फोिोकपी र्वजक पेश गरे अनसुार गाउँपातलकाले भौ.नं.४६ बाि २०७६/१२/४ 
मा रकम भकु्तानी गरेको देष्खर्ो।उक्त जलर्वद्यिु आर्ोजना आ.व.२०७५/७६ मा 
ठेक्का सम्झौिा भई र्ो आ.व.मा तनमाार् सम्पन्न भईसकेकोमा र्ोजना तनमाार् सम्पन्न 
भएको मर्हनौपतछ सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको रकम भकु्तानी गरेको देष्खएकोले उक्त खचा 
तनर्मसम्मि मान्न सर्कएन, रू. ४४२२००/- 

47.  मू.अ.कर र्फिाााः मूल्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०५३ मा भएको २१ औ ंसंशोधन 
अनसुार सरकारी तनकार् वा नेपाल सरकारको पूर्ा वा आंष्शक स्वातमत्व भएको 
संघसंस्थाले ठेक्का सम्झौिा वा करार अन्िगाि आपूतिा हनु ेवस्ि ुवा सेवा वा वस्ि ुिथा 
सेवा वापिको रकम सम्बष्न्धि ठेकेदार वा आपूतिाकिाालाई भकु्तानी गदाा तनजलाई 
भकु्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउन ेरकम तनजको नामबाि सम्बष्न्धि 
राजश्व शीषाकमा जम्मा गरी बाँकी रहन े कर वापिको रकम मार भकु्तानी गनुापने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले र्ो वषा र्वतभन्न तनमाार् व्र्वसार्ीलाई तनम्नानसुारको 
रु.57,486/-मू.अ.कर भकु्तानी गरेकोमा  सो को ५० प्रतिशिले हनुे रू.28743/- 
कट्टा गरी भकु्तानी गरेको नदेष्खएकोले तनर्मको पालना गरेको नदेष्खएको, रु . 28743/- 

 तस.नं. भौ.नं./तमति फमाको नाम र्वजक रकम मू.अ.कर ५०% मू.अ.कर 

१. ४६-०७६/१२/४ कनेक्ि ईष्न्जतनर्ररङ्ग कन्सल्ि प्रा.ली. ४४२२००/- ५७४८६/- २८७४३/-  
48.  ष्जन्सी दाष्खलााः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ४७ मा कार्ाालर् 

प्रमखुले आफ्नो कार्ाालर्मा रहेको र खररद गरी वा नगरी वा कुन ैप्रकारले हस्िान्िरर् 
भई वा वस्िगुि सहार्िा वा अन्र् कुन ै प्रकारबाि प्राप्त हनु आएको ष्जन्सी 
मालसामानको र्ववरर् र मूल्र् समेि खलुाई ष्जन्सी र्किाबमा साि ददन तभर आम्दानी 
बाँध्नपुने उल्लेख छ।गाउँपातलकाले र्ो वषा भौ.नं.१२ बाि तमति २०७६/१०/१० मा 
न्रू् बलुबलेु अिो सेल्सबाि होन्डा एक्सआर १५० तसतस मोिरसाईकल थान खररद गरी 
रू.४,९४,६०४/-भकू्तानी गरेकोमा लेखापरीक्षर् अवधीसम्म पतन ष्जन्सी खािामा 
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आम्दानी बाँधेको िथा गाउँपातलकाको नाममा दिाा भएको नदेष्खएकोले तनर्मावलीमा 
भएको व्र्वस्था अनरुुप गाउँपातलकाको नाममा दिाा गरी ष्जन्सी आम्दानी बाँध्नपुदाछ, 

रू. 

 

 

४९४६०४/- 

48.1.  गाउँपातलकाले भौ.नं.१०६ बाि २०७७/३/२५ मा वडा अध्र्क्ष रर्वन्द्र बहादरु 
शाहीलाई ष्शलाई मेष्शन १ थान र र्न्िरलक मेष्शन १ थान खररद गरेको तबल पेश 
गरेवमोष्जम रू.४०,०००/-भकू्तानी गरेकोमा सोको ष्जन्सी दाष्खला प्रमार् पेश गरेको 
छैन।गाउँपातलकाले उल्लेष्खि मेष्शन कुन प्रर्ोजनको लातग खररद गरेको र्र्कन गरी 
ष्जन्सी आम्दानी बाँधेको प्रमार् पेश गनुापदाछ, रू.  ४००००/- 

49.  आनपुातिक कट्टीाः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा 
उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान भन्दा कम काम सम्पन्न भई रतनङ्ग तबल र मूल्र्ाङ्कन 
प्रतिवेदन प्राप्त भएमा सोही अनरुुप स्थानीर् िहबाि व्र्होररने रकमलाई पतन सोही 
अनपुािमा कम गरी भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ।कार्ाालर्ले र्स वषा उपभोक्ता 
सतमतिबाि सम्पन्न गरेको तनम्नानसुारको कार्ामा शरुू सम्झौिा भन्दा घिी कार्ासम्पन्न 
गरेकोमा तनर्मानसुार आनपुातिक कट्टी नगरी भकु्तानी गदाा बढी भकु्तानी गरेको 
रू.94960/-असूल गरी दाष्खला गनुापदाछ, रू. 94960/- 

तस.नं. भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम लागि अनमुान  गा.पा. र्ोगदान कार्ासम्पन्न  भकु्तानी हनुपुने भकु्तानी गरेको  बढी भूक्तानी  

१ ४५-०७६/१२/४ 
एकघर एक 
खानेपानी तनमाार् 
उ.स. 

४५२३८९५/- ३९०२०००/- ४४६२४०७/- ३८४८८२६/- ३८८९७८५/- ४०९५९/- 

२ 
१-०७७/३/१५ 
प्रदेश सशिा 

र्वुा क्लब भवन 
तनमाार् उ.स. 

२२८०३६२/- १९८००००/- २२१८१२६/- १९२५९९९/- १९८००००/- ५४००१/- 

  जम्मा      94960/-  
50.  मोिरबािो तनमाार्ाः गाउँपातलकाले र्ो वषा भाल ु लेख देष्ख खेलतडल सम्म मोिरबािो 

तनमाार् कार्ाको लातग गाउँपातलकाको िफा बाि कष्न्िन्जेन्सी र सवे खचा कट्टी गरी रू. 
४४,१७,५००/- िथा उपभोक्ता सतमतिले रू. ८,८५,६५७/- समेि रू. 
५३,०३,१५७/- मा कार्ासम्पन्न गने गरी उपभोक्ता सतमतिसँग २०७७/३/९ मा 
सम्झौिा भएअनसुार कार्ासम्पन्न पिाि गाउँपातलकाले रू. ४४,१५,५००/-भकु्तानी 
गरेकोमा सो सम्बन्धमा देष्खएका व्र्होराहरू तनम्नानसुार रहेका छनाः  

50.1.  गाउँपातलकाको र्ो वषाको स्वीकृि कार्ाक्रममा उक्त र्ोजना समावेश गरेको 
देष्खएन।कार्ापातलकाको २०७७/२/२९ को तनर्ार्ले सम्पन्न गरेको र्ो र्ोजना 
गाउँसभाबाि स्वीकृि/अनमुोदन भएको छैन।  

50.2.  गाउँपातलकाले मोिरबािो तनमाार् कार्ा मातनसबाि सम्पन्न गने गरी मातनसको दररेि 
राखी लागि अनमुान िर्ार गरेकोमा कार्ासम्पन्न गदाा गाउँपातलकाको डोजर प्रर्ोग गरी 
तनम्नानसुारले डोजरको दर राखी शरुू लागि अनमुानमा उल्लेख गरेको भन्दा ४ 
गरु्ासम्म बढी पररमार् राखी रू.४४,२२,५२३/-बराबरको मार प्रार्वतधक नापी िथा 
कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरेकोमा बढी पररमार्को भेररएशन स्वीकृि गरेको 
देष्खएन।गाउँपातलकाले बािो तनमाार्को लागि अनमुान िथा कार्ासम्पन्न िर्ार गदाा 
चेनजे नखलुाएको कारर् वास्िर्वक रूपमा सम्पन्न भएको कार्ा र पररमार् र्र्कन गना  
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सक्ने अवस्था रहेन। 

 
कामको र्ववरर् 

लागि अनमुान अनसुार प्रार्वतधक नापी िथा कार्ासम्पन्न अनसुार 
पररमार् 

(घ.मी.) 
दर (रू.) रकम (रू.) पररमार् दर (रू.) रकम (रू.) 

E/W Excavation       

Ordinary Soil 6295.84 m3 407.88 25,67,947.22 17254.34 m3 140 24,15,607.84 

Hard Soil 3014.40 m3 489.46 14,75,416.17 5966.56 m3 165 9,84,481.58 

Ordinaly Rock 703.36 m3 1631.52 11,47,545.91 2972.13 m3 220 6,53,867.50 

Medium Rock 34.40 m3 3263.04 1,12,248.58 327.96 m3 440 1,44,302.40 

Hard Rock - - - 254.85 m3 800 2,24,264.48 

Total   53,03,157.87   44,22,523.56  
50.3.  २०७७/०३/१० मा उक्त मोिरबािो तनमाार् कार्ा मातनसबाि सम्भव नभएकोले डोजर 

प्रर्ोग गरी कार्ा सम्पन्न गना स्वीकृिी माग गरी वडा कार्ाालर्बाि तनवेदन पेश भए 
वमोष्जम गाउँपातलकाले डोजर प्रर्ोग गना स्वीकृिी प्रदान गरेकोमा शरुू लागि अनमुान 
संशोधन नगरी िथा प्रार्वतधकको रार् समेि नतलई स्वीकृिी ददएको देष्खर्ो।जसले गदाा 
वास्िर्वक गनुापने कार्ा र सम्पन्न भएको कार्ामा आश्वस्ि हनु सक्ने अवस्था छैन।  

50.4.  गाउँपातलकाले लागि अनमुानमा उल्लेख गरेअनसुार मातनसले मोिरबािो तनमाार् गने 
गरी उपभोक्ता सतमतिसँग सम्झौिा गरेकोमा गाउँपातलकाबाि २०७७/३/१० मा डोजर 
प्रर्ोग गरी तनमाार् कार्ा गना स्वीकृिी प्रदान गरे अनसुार उपभोक्ता सतमतिले 
गाउँपातलकाको डोजर प्रर्ोग गरी सम्पूर्ा कार्ा सम्पन्न गरेको र डोजर प्रर्ोग गरे वापि 
सोको ईन्धन खचा भतन गाउँपातलकामा रू.१९,९९,९५०/-बझुाएको 
देष्खर्ो।गाउँपातलकाको प्रार्वतधक िोलीले मोिरबािो तनमाार्मा मातनसको प्रर्ोग नभएको 
िथा डोजर मार प्रर्ोग भएको जनाई डोजरको दर राखी प्रार्वतधक नापी िथा 
कार्ासम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरेकोमा गाउँपातलकाले उपभोक्ता सतमतिलाई सम्झौिा 
अनसुार रू.४४,१७,५००/-न ै भकु्तानी गरेको देष्खर्ो।उपभोक्ता सतमतिले 
गाउँपातलकाकै डोजर प्रर्ोग गरी कार्ासम्पन्न गरेकोमा गाउँपातलकालाई डोजरमा खचा 
भएको ईन्धनको मूल्र् रू.१९,९९,९५०/-मार बझुाएको िथा बािो तनमाार् कार्ामा 
उपभोक्ता सतमतिको िफा बाि कार्ा भएको नदेष्खएकोले उपभोक्ता सतमतिलाई भकु्तानी 
गरेको रकममा डोजरको ईन्धन वापि बझुाएको रकम घिाई बाँकी रहेको 
रू.२४,१७,५५०/-उपभोक्ता सतमतिबाि असूल गरी दाष्खला गनुापदाछ, रू. २४१७५५०/- 

51.  स्वीकृि कार्ाक्रम बेगर खचााः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(७) 
मा कार्ापातलकाले सभाबाि स्वीकृि सीमा र शीषाक बार्हर गई बजेि खचा गना नपाउन े
उल्लेख छ । गाउँपातलकाले र्स वषा उपभोक्ता सतमति माफा ि सम्पन्न गरेको 
तनम्नानसुारको कार्ा गाउँसभाबाि स्वीकृि कार्ाक्रममा समावेश नरहेको पार्र्ो।स्वीकृि 
कार्ाक्रम बेगरको कार्ाक्रममा खचा गने प्रवृत्तीमा तनर्न्रर् हनुपुदाछ।सभाको स्वीकृि 
कार्ाक्रम बेगरको कार्ामा खचा गरेको रकम सभाबाि अनमुोदन गरी तनर्तमि गनुापने, 

रु. 270000/- 

 तस.नं. भौ.नं./तमति र्ोजनाको नाम भकु्तानी रकम 

१ ९७-०७७/३/२३ लामाचौर खेल मैदान तनमाार् २,७०,०००/-  
 

52.  तनमाार् कार्ाको र्वमााः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११२ मा  
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रू.१० लाख भन्दा मातथको तनमाार् कार्ा गने तनमाार् व्र्वसार्ीले तनमाार् सामाग्री, 
प्रर्ोग गरीन े मेष्शन, औजार वा ्लाण्ि लगार्ि तनमाार् कार्ाको पूर्ा प्रतिस्थापन खचा 
लगार्िको र्वमा गराउनपुने उल्लेख छ।गाउँपातलकाले र्ो वषा र्वतभन्न तनमाार् 
व्र्वसार्ीसँग तनम्नानसुारको कार्ा गनाको लातग सम्झौिा गरेकोमा तनमाार् व्र्वसार्ीले 
तनमाार् कार्ाको र्वमा गराएको देष्खएन।तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था वमोष्जम तनमाार् 
कार्ाको अतनवार्ा र्वमा गने व्र्वस्था हनुपुदाछ। 

 तस.नं. कामको र्ववरर् तनमाार् व्र्वसार्ी कबोल अङ्क सम्झौिा तमति र्ो वषाको भकु्तानी 
१ मतुसखोला लघ ुजलर्वद्यिु आर्ोजना द र्क्रपर कन्स्रक्सन ५४१८२९६/- २०७६/१/३१ ३११६६०७/- 
२ राईगाड लघ ुजलर्वद्यिु आर्ोजना जर्देवी एसएस तनमाार् सेवा २७००२२४/- २०७६/१/३१ १६३८१३१/- 
३ ष्जतमचौर-समी भाल ुसडक आर्ोजना कातलका कन्स्रक्सन प्रा.ली. ५४१५९३४/- २०७६/१/३१ २१६६३९४/- 
४ स्वास्थर् केन्द्र भवन तनमाार् वडा नं.१ नारार्र् तनमाार् सेवा ३७३५७४७/- २०७६/३/२९ २७७९४३९/- 
५ स्वास्थर् केन्द्र भवन तनमाार् वडा नं.८ गोरख तनमाार् सेवा ४०००७३९/- २०७६/३/२९ २७९८३२७/- 
६ स्वास्थर् केन्द्र भवन तनमाार् वडा नं.५ ददनेश तनमाार् सेवा ३८२७४३१/- २०७६/३/२९ २७९८०५८/- 
७ स्वास्थर् केन्द्र भवन तनमाार् वडा नं.६ ददव्र्ा तनमाार् सेवा ३८१९२२५/- २०७६/३/२९ ३७७६८९५/- 
८ स्वास्थर् केन्द्र भवन तनमाार् वडा नं.३ आर आर कन्स्रक्सन ३७३५७४७/- २०७६/३/२८ २६०२७४६/- 
९ स्वास्थर् केन्द्र भवन तनमाार् वडा नं.९ ष्जतनब तनमाार् सेवा ४०००७३९/- २०७६/३/२९ १९४३८२६/-  

53.  पूवातनधााररि क्षतिपूतिााः सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२१ मा 
आपूतिाकिाा वा तनमाार् व्र्वसार्ीको र्ढलाईको कारर्ले खररद सम्झौिा वमोष्जमको 
काम सो सम्झौिामा िोर्कएको म्र्ादमा सम्पन्न हनु नसकेमा तनजले सावाजतनक 
तनकार्लाई सम्झौिा रकमको १० प्रतिशिले नबढ्ने गरी साधारर्िर्ा प्रतिददन सम्झौिा 
रकमको ०.०५ प्रतिशि पूवातनधााररि क्षतिपूतिा ददनपुने उल्लेख छ।र्ो वषा 
गाउँपातलकाले सशिा अनदुानबाि सञ्चातलि तनम्नानसुारका र्ोजनामा तनमाार् व्र्वसार्ीले 
सम्झौिामा िोर्कएको म्र्ादतभर खररद सम्झौिा वमोष्जमको काम सम्पन्न नगरेको, म्र्ाद 
थपको तनवेदन पेश नगरेको िथा म्र्ाद थप सम्बन्धी अन्र् कारबाही समेि नभएको 
अवस्थामा सम्झौिा वमोष्जम पूवा तनधााररि क्षतिपूतिा असूल गरेको नदेष्खएकोले कोरोना 
भाईरसको र्वश्वव्र्ापी महामारीमा नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको अबधी 
२०७६/१२/१२ गिे भन्दा अगाडीको अबधीको तनर्ममा भएको व्र्वस्था वमोष्जम 
तनमाार् व्र्वसार्ीबाि रू.१३,९७,४९९/-पूवातनधााररि क्षतिपूतिा असूल गरी संघीर् 
संष्चिकोषमा दाष्खला गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

 

 

१३९७४९९/- 

भौ.नं. र तमति 

 तनमाार् 
व्र्वसार्ी 

कामको र्ववरर् 

सम्झौिा रकम 
(मू.अ.कर 
बाहेक) 

सम्झौिा तमति 
कार्ा सम्पन्न र्ढला ददन 

(लकडाउन 
पर्हला) 

पूवा तनधााररि 
क्षतिपूतिा रकम गनुापने भएको 

८-०७७/२/२८ 

नारार्र् 
तनमाार् सेवा 

स्वास्थर् केन्द्र भवन 
तनमाार् वडा नं.१ 

३३०५९७०/- २०७६/३/२९ २०७६/६/२४ २०७६/१२/१६ १६५ २७२७४२/- 

९-०७७/२/२८ 
गोरख तनमाार् 
सेवा 

स्वास्थर् केन्द्र भवन 
तनमाार् वडा नं.८ 

३५४०४७७/- २०७६/३/२९ २०७६/६/२४ २०७७/२/१२ १६५ २९२०८९/- 

११-०७७/२/२९ 
ददनेश तनमाार् 
सेवा 

स्वास्थर् केन्द्र भवन 
तनमाार् वडा नं.५ 

३३८७१०७/- २०७६/३/२९ २०७६/६/२४ २०७७/२/२४ १६५ २७९४३६/- 

२९-०७७/३/२८ ददव्र्ा तनमाार् 
/ढुवानी सेवा 

स्वास्थर् केन्द्र भवन 
तनमाार् वडा नं.६ 

३३७९८४५/- २०७६/३/२९ २०७६/६/२४ २०७७/३/१२ १६५ २७८८३७/- 

२०७७/३/२ (गि 
वषाको अल्र्ाबाि 

भकु्तानी) 

आर. आर. 
कन्स्रक्सन 

स्वास्थर् केन्द्र भवन 
तनमाार् वडा नं.३ ३३०५९७०/- २०७६/३/२८ २०७६/६/२३ २०७७/१/१२ १६६ २७४३९५/- 

जम्मा १३९७४९९  
54.  तबल भरपाईाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(३) मा रकम खचा  
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लेखदा तबल भरपाई सर्हि से्रस्िा राख्नपुने उल्लेख छ।गाउँपातलकाले र्ो वषा तबतभन्न 
भौचरबाि तनम्नानसुारको रू.37,28,794/-बजेि खचा गरेको देष्खएकोमा सोको तबल, 
भरपाई, कार्ासम्पन्न लगार्िका से्रस्िा कागजाि भौचरसाथ संलग्न गरी राखेको 
देष्खएन।गाउँपातलकाले उल्लेष्खि खचाको तबल, भरपाई लगार्िका सम्पूर्ा कागजाि सक्कलै 
पेश गनुापदाछ, अन्र्था उक्त रकम असूल गनुापदाछ, रू.     

 

 

 

 

3728794/- 

 तस.नं. भौ.नं./तमति भकु्तानी तलने भकु्तानी रकम कैर्फर्ि 
१ ५१-०७६/१२/०७ एनर्िसी िावर घेराबार तनमाार् उपभोक्ता सतमति २,००,०००/- पँूजीगि 
२ ११७-०७७/३/३१ मडु्केचलुा तसमागेड तनमाार् उपभोक्ता सतमति १०,००,०००/- पँूजीगि 
३ ११९-

०७७/०३/३१ 

कष्न्िन्जेन्सी खचा (र्वर्वध डेर्वि) ४,३०,०००/- पँूजीगि 

४ ७३-०७७/३/९ ईच्छा तनमाार् अडार एण्ड स्लार्सा (१०५ सेि ग्र्ाँस 
चलुो र ग्र्ाँस तसतलन्डर आपूिी गरी रू.९ लाख ५० 
हाजार भकु्तानी गरेकोमा १८ थान रू.१,६२,८५७/-
सम्बष्न्धिलाई नबझुाई हस्िे गरी अन्र्लाई बझुाएकोले 
सम्बष्न्धिलाई बझुाएको भरपाई पेश गनुापने) 

१,६२,८५७/- पँूजीगि 

५ ३७-०७७/३/३१  कष्न्िन्जेन्सी खचा (र्वर्वध डेर्वि) १,३५,७५०/- संघीर् सरकार 
६ २६-०७७/३/२६ कातलका लेख एनर्िसी िावर भवन तनमाार् उपभोक्ता 

सतमति 

८,२०,०००/- प्रधानमन्री रो. 

७ ३०-०७७/३/२८ ओक्ि लेख एनर्िसी िावर भवन तनमाार् उपभोक्ता सतमति ७,७०,६६२/- प्रधानमन्री रो. 
८ ४-०७७/३/२५ कष्न्िन्जेन्सी खचा (मखुर्मन्री िथा मन्रीपररषदको 

कार्ाालर्) 
१,६०,१५०/- म.ु िथा म. 

९ ९-०७७/३/१५ कष्न्िन्जेन्सी खचा (स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझदेारी 
कार्ाक्रम) 

४९,३७५/- संघीर् सरकार 

  जम्मा 37,28,794/-   
55.  भ्रमर् आदेशाः भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३ मा स्वीकृि भ्रमर् आदेश वा 

तनर्ार् तबना भ्रमर् खचा गने गरी भ्रमर् गना वा काजमा जान नहनुे उल्लेख 
छ।गाउँपातलकाले भौ.नं.१०१ बाि तमति २०७७/३/२४ मा लेखा सहार्क िंक 
हमाललाई २०७७/३/२ देष्ख ८ सम्म मडु्केचलुा गाउँपातलका भ्रमर् गरेको भतन 
रू.१२,२५०/-दैतनक िथा भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरेकोमा तनजको भ्रमर् आदेश स्वीकृि 
भएको देष्खएन।स्वीकृि भ्रमर् आदेश बेगर दैतनक िथा भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरेको रकम 
तनजबाि असूल गरी दाष्खला गनुापदाछ, रू. १२२५०/- 

56.  बढी भकु्तानीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा रकम खचा 
लेखदा ररि पगुे वा नपगुकेो जाँच गनुापने उल्लेख छ।गाउँपातलकाले र्ो वषा र्वतभन्न तनमाार् 
कार्ा िथा अन्र् खररदमा आपूिाकले पेश गरेको तबल, भरपाई भन्दा बढी भकु्तानी गरेको 
तनम्नानसुारको रू.५९,००९/-सम्बष्न्धिबाि असूल गरी दाष्खला गनुापदाछ, रू. ५९००९/- 

 
तस.नं. भौ.नं./तमति कामको र्ववरर् आपूिाक/भकु्तानी तलने 

भकु्तानी 
गनुापने/र्वजक 

पेश 

भकु्तानी गरेको 
/बजेि खचा 

बढी भकु्तानी 

१ ७२-०७७/३/२८ एक्सरे कोठा व्र्वस्थापन जस्वातन शम्भ ूमररक र्ादव ७०११६/- १०००००/- २९८८४/- 

२ १०५-
०७७/३/२५ 

कष्न्िन्जेन्सी खचा-र्वर्वध बजेि खचा जनाएको ११४६३५/- १४३७६०/- २९१२५/- 

   जम्मा   ५९००९/-  
56.1.  गाउँपातलकाले संघीर् सरकारबाि हस्िान्िररि कार्ाक्रम पूजँीगिको भौ.नं.२४ बाि तमति 

२०७७/३/२२ मा ईष्न्जतनर्र वसन्ि रोकार्ालाई र्वतभन्न समर्मा गाउँपातलका भ्रमर् 
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गरेको भतन दैतनक िथा भ्रमर् भत्ता (३ थान तबल) वापि रू.४१,०००/-िथा खाजा 
नास्िा खचा वापि रू.१८,४६१/-समेि रू.५०,४६१/-भकु्तानी गरेकोमा दैतनक िथा 
भ्रमर् भत्ता भकु्तानी गरीसकेपतछ पनुाः खाजा नास्िा खचा बतन ददन तमल्न ेनदेष्खएकोले उक्त 
रकम तनजबाि असूल गरी संघीर् संष्चिकोषमा दाष्खला गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

१८४६१/- 

57.  दैतनक िथा भ्रमर् खचााः भ्रमर् खचा तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ मा दैतनक िथा 
भ्रमर् भत्ताको सरु्वधा तलने प्रर्ोजनको लातग भ्रमर् गने कुनै पदातधकारी वा कमाचारीले 
झटु्टा र्ववरर् पेश गरी भकु्तानी तलएको ठहरेमा झटु्टा र्ववरर् पेश गरी भकु्तानी तलएको 
रकमको दोब्बर रकम तनजबाि असूल गरीने उल्लेख छ।गाउँपातलकाले र्ो वषा अन्र् कट्टी 
(सभे िथा र्फल्ड भ्रमर्, प्रत्रे्क र्ोजनाबाि ७ प्रतिशि) िथा कष्न्िन्जेन्सी कट्टी (५ 
प्रतिशि) को रकमबाि गाउँपातलका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष िथा कार्ापातलका सदस्र्हरूलाई 
र्वतभन्न समर्मा कार्ाालर्को कामकाजको लातग नपेालजि गएको भतन भौ.नं.६ 
२०७७/३/१५ मा रू.१३,३४,१५७/-िथा भौ.नं.७ बाि १० जनालाई 
२०७७/३/१५ मा रू.१०,८३,६००/-समेि रू.२४,१७,७५७/- दैतनक िथा भ्रमर् 
भत्ता वापि भकु्तानी गरेको देष्खर्ो। 

लेखापरीक्षर्को क्रममा से्रस्िासाथ संलग्न भ्रमर् आदेश िथा भ्रमर् तबल परीक्षर् 
गदाा गाउँपातलकाले भौ.नं.६ बाि खचा लेखेको रू.१३,३४,१५७/-मध्रे् र्वतभन्न ८ जना 
कार्ापातलका सदस्र्को नामको रू.४,३८,५००/-को मार भ्रमर् तबल पेश गरेको, उक्त 
भौचरबाि खचा लेखेको मध्रे् रू.८,९५,६५७/-को तबल भरपाई संलग्न नगरेको, सबै 
कार्ापातलका सदस्र्हरूको भ्रमर् आदेश र भ्रमर् तबल समान रहेको, सबैको भ्रमर् 
आदेशमा भ्रमर् गने स्थान समान रहेको (गाउँपातलका देष्ख नपेालगि), संलग्न भ्रमर् 
आदेशमा भ्रमर्को स्पष्ट उदे्दश्र् र्किान नगरेको, भ्रमर् प्रतिवेदन पेश नगरेको, भ्रमर् 
खचामा गाडी भाडा वापि अस्वभार्वक रकम दावी गरेको, दईु वा सो भन्दा बढी 
पदातधकारी एउिै तमतिमा भ्रमर् गदाा समेि गातड ररजभा भतन छुट्टा छुटै्ट रकम दावी गरेको 
लगार्िको अवस्था देष्खएकोले भ्रमर्को नाममा भएको खचा रकममा र्वश्वस्ि हनुसर्कएन। 

गाउँपातलकाले र्वतभन्न तमति र पदातधकारीको नाम राखी भ्रमर् आदेश र भ्रमर् 
तबल एकसाथ र्प्रन्ि गरी वषाान्िमा एकमषु्ठ खचा लेखेको संलग्न कागजािबाि देष्खएकोले 
पदातधकारीले वास्िर्वक रूपमा भ्रमर् गरेको सम्बन्धमा आश्वस्ि हनु सर्कएन।र्स 
सम्बन्धमा गाउँपातलकाले छानतबन गरी तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनसुार सम्बष्न्धिबाि 
असूल उपर गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२४१७७५७/- 
58.  कट्टी रकम दाष्खलााः कुन ै पतन भकु्तानीमा कट्टी गरेको अतग्रम कर, मू.अ.कर, धरौिी 

लगार्िका रकम र्थासक्र् तछिो सम्बष्न्धि शीषाकमा दाष्खला गनुापदाछ।गाउँपातलकाले 
देहार्का भकु्तानीमा कट्टी गरेको र्वतभन्न कट्टी रकम रू.१५,३१,१५५/-बैङ्क नगदी 
र्किावमा डेर्वि गरेको िर सम्बष्न्धि शीषाक खलुाई दाष्खला गरेको नदेष्खएकोले उक्त 
रकम सम्बष्न्धि शीषाकमा दाष्खला गरेको भौचर प्रमार् पेश गनुापदाछ, रू. १५३११५५/- 

 तस.नं. भौ.नं./तमति र्ववरर् कट्टी र्ववरर् कट्टी रकम 

१ ३४-०७७/३/३० संघीर् सरकारबाि हस्िान्िररि कट्टी रकम दाष्खला धरौिी ७०,२१३/- 
२ ३५-०७७/३/३० संघीर् सरकारबाि हस्िान्िररि कट्टी रकम दाष्खला अतग्रम कर २,७१,३४१/- 
३ ३६-०७७/३/३१ संघीर् सरकारबाि हस्िान्िररि कट्टी रकम दाष्खला अतग्रम कर १९,४८०/- 
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४ २०७७/३/३ संघीर् बजेि (अल्र्ाबाि भकु्तानी) कट्टी रकम दाष्खला धरौिी १,६४,७५५/- 
अतग्रम कर ४९,४२६/- 
मू.अ.कर २,१४,१८२/- 

५ २०७७/३/३ संघीर् बजेि (अल्र्ाबाि भकु्तानी) कट्टी रकम दाष्खला धरौिी १,३९,११७/- 
अतग्रम कर ४१,७३५/- 
मू.अ.कर १,८०,८५२/- 

६ २०७६/१२/७ संघीर् बजेि (अल्र्ाबाि भकु्तानी) कट्टी रकम दाष्खला धरौिी ९६,९०६/- 
अतग्रम कर २९,०७२/- 
मू.अ.कर १,२५,९७८/- 

९ ४-०७७/३/२५ मखुर्मन्री िथा मन्रीपररषदको कार्ाालर् कट्टी रकम दाष्खला अतग्रम कर ६,७९८/- 
सा.स.ुकर २४,४००/- 

१० ८-०७७/३/१५ स्थानीर् पूवााधार र्वकास साझेदारी 
कार्ाक्रम 

कट्टी रकम दाष्खला अतग्रम कर ७,५००/- 
सा.स.ुकर ८९,४००/- 

  जम्मा  १५,३१,१५५/-  
59.  उपभोक्ता सतमतिको भकु्तानीाः कार्ाालर्ले उपभोक्ता सतमतिमाफा ि सम्पन्न हनु े कार्ाको 

भकु्तानी गदाा उपभोक्ता सतमतिको नाममा रहेको सतमतिको अध्र्क्ष, सष्चव र कोषाध्र्क्षको 
संर्कु्त हस्िाक्षरबाि सञ्चातलि बैंङ्क खािामा रकम पठाउन ु पदाछ।गाउँपातलकाले र्ो वषा 
भौ.नं.१०० बाि २०७७/३/२४ मा छहरे खोला लघ ुजलर्वद्यिु आर्ोजना ममाि कार्ा 
उपभोक्ता सतमतिबाि सम्पन्न गरेकोमा सोको भकु्तानी गदाा उपभोक्ता सतमतिको खािामा 
रकम नपठाई उपभोक्ता सतमतिको अध्र्क्षको व्र्ष्क्तगि बैङ्क खािामा रकम पठाएको 
देष्खर्ो।सावाजतनक कार्ाको भकु्तानी गदाा व्र्ष्क्तको खािामा रकम पठाएको तनर्मसम्मि 
देष्खएन।उक्त रकम सम्बष्न्धि उपभोक्ता सतमतिको वैठकबाि अनमुोदन गरेको प्रमार् पेश 
गनुापदाछ, रू. 

 

 

 

 

 

१४०७१८/- 

60.  कोतभड-१९ को व्र्वस्थापनाः र्स वषा महामारीको रुपमा फैतलएको कोतभड-१९ को 
रोकथाम र तनर्न्रर्को लातग देशभर लकडाउन भएको र सो रोग रोकथाम र तनर्न्रर्को 
लातग प्रदेश सरकारबाि प्राप्त रु.15 लाख र गाउँपातलकाको र्वतनर्ोष्जि शीषाक बाि 
रू.82,60,360/- समेि तनम्नानसुारकाो  रु.9760360/- बजेि खचा गरेको देष्खर्ो 
। 

 

 क्वारेन्िार्न 
व्र्वस्थापन 

राहि खाद्यान्न 

स्वास्थर् 
सामग्री 

कमाचारी खचा औषधी र्वद्याथी राहि 

2036948/- 1946345/- 658790/- 2004110/- 1518167/- 1596000/-  
 

         उपरोक्त कारोवारको लेखापरीक्षर् गदाा देष्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छन ।  

60.1.  गाउँपातलकाका बातसन्दा काठमाडौ, सखेुि, नेपालगि लगार्िका स्थानमा अध्र्र्नको 
तसलतसलामा रहेकोमा गाउँपातलकाको तनर्ार् बमोष्जम प्रति व्र्ष्क्त रु.5000/- का दरले रु. 
1596000/- नगदै राहि उपलव्ध गराएको देष्खर्ो । र्सरी नगदै राहि उपलव्ध गराउदा 
ति र्वद्याथीको पररचर् खलु्ने प्रमार् संलग्न नगरी बैंक खािामा नगद जम्मा गरेको देष्खर्ो । 
र्वद्याथीलाई नगद राहि उपलव्ध गराउदा गाउँपातलकाको व्र्र्भार बढेको छ । राहि स्वरुप 
नगदै र्विरर् गने कार्ा उष्चि नदेष्खएकोले र्स्िो कार्ामा तनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

60.2.  गाउँपातलकाले राहि वापि खाद्यान्न र्विरर् गदाा प्रति पररवार चामल 30 के.जी, ननु २ 
पोका, िेल १ तलिर उपलव्ध गराउन े तनर्ार् गरे अनसुार खाद्यान्नमा रु.1946345/- 

 



25 

 

दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होराहरू बेरुजू रकम 

भकु्तानी ददएको छ । िर राहि पाउन े पररवारको अतभलेख िथा राहि र्विरर् भरपाई 
लेखापरीक्षर्मा पेश नभएकोले राहि र्विरर्को र्थाथा खचा एर्कन गना सर्कएन । 

60.3.  ष्जवन मेतडतसन स्लार्सा रामेछापको फोिोकपी र्वलको आधारमा रु.276302/- 
भकु्तानी ददएको देष्खर्ो । राामेछाप देखष्ा औषधी खररद गनुापने औष्चत्र् स्पष्ट हनु 
सकेन भने फोिोकपी र्वलको आधारमा भकु्तानी ददएको तनर्म सम्मि मान्न सर्कएन, रू. 276302/- 

60.4.  गाउँपातलकाले औषधी खररद वापि रु.1518167/- भकु्तानी गरेकोमा सोको खपि 
ष्स्थिी एर्कन हनु सकेन। 

 

60.5.  दैवी प्रकोप िथा र्वपद व्र्वस्थापन कोषमा संष्घर् समातनकरर् अनदुानबाि रु. 
31,56,360/- िथा आन्िररक स्रोिबाि रू.51,04,000/- बजेि खचा गरेको देष्खर्ो 
। ति शीषाकबाि बजेि रकमान्िर गरी र्स कोषमा बजेि खचा गने गाउँपातलकको तनर्ार् 
लेखापरीक्षर्मा पेश भएन । 

 

60.6.  कोरोना तनर्न्रर् िथा रोकथाम कार्ामा खर्िएका १२ जना स्वास्थर्कमी, ३ जना 
कार्ाालर् सहर्ोगी िथा १३ जना प्रहरीलाई दैतनक रु. 1000/-का दरले 
रु.16,53,760/- प्रोिा्सााहन भत्ता र खाजा खाना वापि दैतनक रु.४००/-का दरले 
रू.2,01,600/-नगदै उपलव्ध गराएको साथै प्रहरी कमाचारीलाई दैतनक िथा भ्रमर् भत्ता 
समेि भकु्तानी ददएको देष्खर्ो । प्रहरी कमाचारीलाई केन्द्रीर् सरकारबाि समेि सेवा 
सरु्वधा उपलवध भर्रहेको अवस्थामा गाउँपातलकाले समेि अतिररक्त पाररश्रतमक िथा 
दैतनक िथा भ्रमर् भत्ता उपलव्ध गराउन ुउष्चि देष्खएन । गाउँपातलकाले कमाचारी खचामा 
तनर्न्रर् गरी जनिालाई राहि िथा स्वास्थर् सामाग्री र्विरर् गने जस्िा कार्ामा 
प्राथतमकिा ददनपुदाछ ।  

 

60.7.  र्स गाउँपातलका तभर सञ्चालन भएका क्वारेन्िाईन व्र्वस्थापनमा रू.२०,३६,९४८/-िथा 
स्वास्थर् सामाग्री खररदमा रू.६,५८,७९०/-खचा गरेको छ।िर क्वारेन्िाईनमा वसेका 
व्र्ष्क्तहरूको र्ववरर् लेखापरीक्षर्मा उपलब्ध नभएकोले क्वारेन्िाईन व्र्वस्थापनमा खाना, 
खाजा, स्वास्थर् सामाग्री लगार्िमा भएको खचा रकम र्र्कन गना सर्कएन। 

 

61.  धरौिी र्फिाााः सावाजतनक खररद तनर्मावली,२०६४  तनर्म १२४(2) मा सेवा प्रदार्क 
संस्थाले सम्झौिा बमोष्जम कार्ा सम्पन्न गरेपतछ सम्बष्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा 
कर र्ववरर् पेश गरेको प्रमार् पेश गरेपतछ तनजको धरौिी रकम र्फिाा ददनपुने उल्लेख छ 
।तनम्नानसुारको गैर सरकारी संस्थालाई २०७५/76 मा सम्झौिा बमोष्जम कट्िी गरी 
राखेको धरौिी रकम र्फिाा दददा सम्बष्न्धि आन्िररक राजस्व कार्ाालर्मा कर र्ववरर् 
पेश गरेको प्रमार् वेगर न ै धरौिी रकम र्फिाा गरेको देष्खर्ो । तनजहरुको कर 
समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश हनु ुपदाछ, रु १०२१२४९/- 

 भौ.नं./ तमति आपिुाकको नाम  धरौिी र्फिाा गरेको रकम रु. 
19-2077-3/5 र्क्रपर कन्स्रक्सन प्रा.तल. 271000/- 
27-2077/3/16 नारार्र् स्िेशनरी एण्ड स्लार्सा 282742/- 
28-2077/3/23 र्हमाली स्लार्सा 201000/- 
29-2077/3/23 र्हमाली स्लार्सा 176927/- 
30-2077/3/25 र्च्छा तनमाार् सेवा 89535/- 
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जम्मा 1021249/-  
62.  पेश्की बाकँीाः आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 74 मा पेश्की ददएको 

रकम तनर्मावलीमा िोर्कएकाो म्र्ाद तभर तनर्मानसुार फछर्ौि गनुा गराउन ुपेश्की ददन े
र तलन े दबैु थररको किाव्र् हनुे उल्लेख छ।गाउँपातलकाले उपलव्ध गराएको र्ववरर् 
अनसुार र्ो वषा र्वतभन्न कमाचारी, उपभोक्ता सतमति िथा तनमाार् व्र्वसार्ीहरूलाई उपलब्ध 
गराएको पेश्की मध्रे् तनम्नानसुारको पेश्की लेखापरीक्षर् अबतधसम्म फर्छ्यौि भएको 
नदेष्खएकोले तनर्मानसुार फछर्ौि गनुापदाछ, रू 

 

 

 

 

 

3545000/- 

 कार्ाक्रम 

पेश्की ददएको 
तमति 

पेश्की तलनेको नाम प्रर्ोजन रकम रु. 

प्रकोप व्र्वस्थापन 2077/2/22 जगि होिल क्वारेन्िाईन खचा 50000/- 
मडु्केचलुा गाउँपातलका चाल ु 2076/6/13 तडल बहादरु बराल अन्र् कार्ाालर् खचा 250000/- 
मडु्केचलुा गाउँपातलका चाल ु 2077/2/20 सकुर्वर रोकार्ा र्न्धन 1400000/- 
मडु्केचलुा गाउँपातलका चाल ु 2077/3/3 श्रवर् बढुा र्न्धन 200000/- 
मडु्केचलुा गाउँपातलका चाल ु 2077/3/24 र्ोगेन्द्र बहादरु शाही मल र्विरर् 325000/- 
मडु्केचलुा गाउँपातलका चाल ु 2077/2/26 सरोज थापा पाश्वाष्चर  100000/- 
मडु्केचलुा गाउँपातलका चाल ु 2076/4/9 माधव रोकार्ा अनगुमन मलु्र्ाकंन 100000/- 
मडु्केचलुा गाउँपातलका चाल ु 2076/6/10 तडल बहादरु बराल मशलन्द 30000/- 
मडु्केचलुा गाउँपातलका चाल ु 2076/3/13 ठतमन शाही र्वर्वध खचा 200000/- 
मडु्केचलुा गाउँपातलका चाल ु 2076/8/12 र्न्द्र बहादरु लार् मगर सेवा परामशा 50000 

मडु्केचलुा गाउँपातलका चाल ु 2076/8/18 तडल बहादरु बराल र्वर्वध खचा 220000/- 
मडु्केचलुा गाउँपातलका चाल ु 2077/3/28 धमे शाही िावर ढुवानी 300000/- 
मडु्केचलुा गाउँपातलका चाल ु 2077/3/23 लामाचौर खेल मैदान उ.स. तनमाार् 270000/- 
शसिा अनदुान 2077/3/5 सनमनु तनमाार् सेवा तनमाार् 50000/- 

जम्मा 3545000/-  
63.  अद्यावतधक वेरुजाुः  र्स गाउँपातलकाको २०७६।७७ सम्मको फछ् र्ौि गना बाकँी 

बेरुजकुो ष्स्थति देहार्अनसुार रहेको छाः  

 गि वषासम्मको 
बाकँी बेरुजू  

र्ो वषा संपरीक्षर् 
गरीएको बेरुजू  

र्ो वषा कार्म 
बेरुजू  

संपरीक्षर्बाि 
कार्म बेरुजू  

अध्र्ार्वधक 
बाकँी बेरुजू   

44867 0.00 25२२३ 0.00 70090  
 

 



27 

 

अनसुचुी-१ 

मडु्केचलुा गाउँपातलकाको संष्चिकोष र्ववरर् 

2076/77 

कर्ााली प्रदेश                                                                                                                                                                                                                             
(रु.हजारमा) 

 ष्जल्ला 

स्थानीर् िह 
लेखापरीक्षर् 

रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रतिशि 

आर् व्र्ार् 

मौज्दाि 
बाँकी गिवषाको 

ष्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफाँि 
रकम 

आन्िररक 

आर् 
अन्र् आर् जम्मा आर् चाल ुखचा 

पंूजीगि 

खचा अन्र् खचा जम्मा खचा 

डोल्पा मडु्केचलुा गाउँपातलका 534200 25223 4.72 31888 187425 19217 3249 57007 266898 174350 84311 8641 267302 31484 

 

 

अनसुचुी-२ 

 

मडु्केचलुा गाउँपातलकाको बेरुज ुबतगाकरर्( र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौिी िथा अन्र् कारोबार) 
-?=xhf/df 

ष्जल्ला स्थानीर् िह प्रारष्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाि फछ्र्र्ौि बाँकी बेरुजू वाँकी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम अशलु गनुापने तनर्तमि गनुापने पेश्की 
सैर्द्ाष्न्िक लगानी 

 
सैर्द्ाष्न्िक लगानी 

 
सैर्द्ाष्न्िक लगानी 

  
अतनर्तमि 

भएको 
प्रमार् 

कागजाि 
पेश नभएको 

राजश्व लगि 
ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नतलएको 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

डोल्पा मडु्केचलुा 
गाउँपातलका 38 43 25223 0 0 0 38 43 25223 4830 2088 14760 0 0 16848 3545 0 3545 

 

अनसुचुी-३ 

मडु्केचलुा गाउँपातलकाको अध्र्ावतधक बेरुज ुष्स्थति 

-?=xhf/df_ 

 ष्जल्ला 
स्थानीर् िह 

गि बषा 
सम्मको वाँकी 

वेरुज ु

समार्ोजन 

सं प को लातग 

अनरुोध भर् 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

संपरीक्षर् गना 
नतमलेको रकम 

कारवाही गना 
बाँकी रकम 

गि वषासम्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

र्स प्रतिवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ु

र्स प्रतिवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ुमध्रे् पेश्की 

डोल्पा मडु्केचलुा गाउँपातलका 44867 0 0 0 0 0 44867 25223 70090 13355 

 


