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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

काठमाडौं 



 

 

Serving the Nation and the People 

दूरदृर्ि (Vision)  
 

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

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गन्तव्र् (Mission)  

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

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मान्र्ता (Core Values)  

 
 

हनष्ठा (Integrity) 
स्वतन्रता (Independence) 
व्यावसाहयकता (Professionalism) 
पारदहशिता (Transparency) 
जवाफदेहिता (Accountability) 

 

 

 

 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 

Phone: 4262381 

4262415, 4262417 
Fax: 977-1-4268309 

977-1-4262798 
Post Box: 13328 

बबरमिल, काठमाडौं, नेपाल 
 

पत्र िंखयााः २०७८/७९ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

च.नं   २०९    
 

श्री प्रमखुज्यू,  

फिक्कल  गाउँपातलका, 
गाउँ काययपातलकाको कायायलय, 
तितधलुी । 

 

फवषयाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको िंफवधानको धारा २४१ बमोन्िम त्यि पातलकाको आतथयक वषय २०७६।७७ को 
लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दिा २०(२) बमोन्िम यो प्रतिवेदन िारी गररएको 
छ। उक्त प्रतिवदेन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दिा २०(३) र दिा २२ बमोन्िम कारबाहीको लातग 
अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 (इतर प्रिाद आचायय) 
 नायव महालेखापरीक्षक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंफवधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीय िहका िबै िरकारी 
कायायलयको लेखापरीक्षण तनयतमििा, तमिव्ययीिा, काययदक्षिा, प्रभावकारीिा र औन्चत्यको आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनुे व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दिा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन िारी गनय िक्ने व्यवस्था छ । िोही व्यवस्थाबमोन्िम स्थानीय िहको 2076।77 को 
आतथयक कारोबारको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन िारी गररएको छ। 

स्थानीय िहको लेखापरीक्षण नपेालको िंफवधान, लेखापरीक्षण ऐन, िरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, फवत्तीय लेखापरीक्षण मागयदशयन, स्थानीय िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वाफषयक लेखापरीक्षण योिना र तनकायिँग िम्बन्तधि ऐन, तनयमको आधारमा िम्पन्न गररएको छ । 
लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्यहरुमा फवत्तीय फववरणको शदु्धिा, प्रचतलि कानूनको पालना, बिेट िथा योिना ििुयमा एवं काययक्रम 
कायायतवयन, खररद ब्यवस्थापन, िावयितनक िम्पन्त्तको िंरक्षण र उपयोग, न्िम्मेवारी र िवािदेफहिा एवं िेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्याङ्कन गनुय रहेको    छ । त्यिैगरी स्रोि िाधनको प्राप्ती र उपयोग िम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको फवश्लषेण 
गरी फवत्तीय ब्यवस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रस्ििु गरी िशुािन प्रबद्धयनमा टेवा प¥ुयाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ ।  

आतथयक वषय २०७६।७७ को लेखापरीक्षण िम्पन्न भएपश्चाि िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिफक्रयाका 
फवषयहरु तमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा िमावेश गरेर राय िफहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका 
िझुावहरुको कायायतवयनबाट स्थानीय िहमा रहेको िीतमि स्रोि िाधनको उपयोग गरी फवकाि तनमायण र िेवा प्रवाहमा तमिव्यफयिा, 
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातिल गनय िहयोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । िलस्वरुप स्थानीय िहको काययिम्पादनमा िवािदेफहिा र 
पारदन्शयिा प्रबद्धयन हनुे फवश्वाि तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आय र रािस्व बाँडिाँटको प्रक्षपेण यथाथयपरक नरहेको, आतिररक आय ठेक्का 
ब्यवस्थापनमा स्पष्ट कानूनी ब्यवस्था नभएको, आय िङ्कलन तयून रहेको, पयायप्त आधार बेगर रािस्व छुट ददएको, बक्यौिा अिलुीमा 
प्रभावकारीिा नआएको, बिटे अनशुािन कमिोर रहेको, अबण्डा बिटे राखेको, खचय पश्चाि बिटे िथा काययक्रम िंशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वषायतिमा बढी खचय गरेको, खररद कानून फवपरीि िोझै खररद गरेको, अत्यतधक प्रशाितनक खचय गरेको, बचि 
अनदुान फििाय नगरेको, फविरणमूखी खचयको बाहलु्यिा रहेको िस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन ् । त्यिैगरी फवकाि तनमायणििय  योिना 
प्राथतमकीकरण नगरेको, िाना िथा टुके्र आयोिनाको छनौट गरेको, िफटल प्रकृतिका काययहरु िमेि उपभोक्ता ितमतिबाट गराएको, 
िोफकएबमोन्िम िनिहभातगिा निटेुको, दीगो फवकािका लक्ष्य अनरुुप योिना र काययक्रम ििुयमा नगरेको, दीघयकालीन फवकािको 
खाका ििुयमा नभएको िस्िा िमस्या रहेका     छन ्।  

स्थानीय िहको आतिररक ब्यवस्थापनििय  आवश्यक अनभुवी र दक्ष िनशन्क्तको कमी रहेको, कमयचारी तनयनु्क्त िथा 
बढुवामा प्रदेश लोकिेवा आयोगको परामशय नतलएको, िेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पन्त्तको दरुुस्ि 
अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि योिना, काययक्रम, िेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक फहिाब फववरण ियार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा 
िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनयतत्रण कमिोर रहेको छ । िाथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको 
पाइएको छ। स्थानीय िहमा लेखा ितमतिको गठन, काययक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलिल र बेरुिू िर्छ्यौट िम्बतधी स्पष्ट 
काययफवतध ििुयमा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु िधुार गरी गि फवगिका बेरुि ु उपर 
अपेन्क्षिरुपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको िमेि देन्खएन । 

िमय र िनशन्क्तको िीतमििाको बाविदु यथािम्भव स्थानीय िहको काययस्थलमा नै उपन्स्थि भइय लेखापरीक्षण गररएको 
तथयो । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय िहका प्रमखु िफहिका पदातधकारीहरुिँग छलिल िमेि गररएको तथयो 
। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायायतवयनबाट स्थानीय िहको फवत्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूवायधार र िेवा 
प्रवाहमा िधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय िहको लेखापरीक्षणमा िहयोग परु्रयायउन े स्थानीय िहका िबै पदातधकारी िथा 
कमयचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन ियारीमा िंलग्न यि कायायलयका कमयचारीहरु िबैलाइय धतयवाद ज्ञापन गदयछु ।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाय, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे             महालेखापरीक्षक 



 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमती र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-र्िदेशिालर्) 

Phone: 4262381 

4262415, 4262417 
Fax: 977-1-4268309 

977-1-4262798 
Post Box: 13328 

बबरमिल, काठमाडौं, नेपाल 
पत्र िंखयााः २०७८/७९            

च.नं.: २२० तमतिाः२०७८।०५।०४ 

श्री प्रमूखज्यू 

फिक्कल गाउँपातलका 
गाउँ काययपातलकाको कायायलय  
तितधुली                               र्वर्र्ः- लेखापरीक्षण प्रर्तवेदि । 

कैफियि िफहिको राय :-  हामीले फिक्कल गाँउपातलकाको २०७६।०७७ को तबन्त्तय फववरण र त्यििँग िम्बन्तधि आय–ब्यय तबबरण िथा लेखा 
फटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रायमा, यि प्रतिवेदनको कैफियि िफहिको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका फवषयले पाने अिर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ 
मा िमाप्त भएको २०७६।७७ को फवत्तीय फववरण र त्यििँग िम्बन्तधि अतय फववरणले स्थानीय िहिँग िम्बन्तधि प्रचतलि कानूनबमोन्िम िारभिूरूपमा 
िही िथा यथाथय अवस्था न्चत्रण गदयछ ।  
कैफियि िफहिको राय व्यक्त गन ेआधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल िाबयितनक के्षत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी तबन्त्तय फववरण  ियार गरेको भएिापति िमग्र 

आतथयक कारोबारलाई िमेट्न िकेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रु. १ करोड ५२ लाख ८४ हिार बेरुि ूदेन्खएको छ।िोमध्ये अिलु गनुयपने रु ३५ लाख ४१ हिार, प्रमाण कागिाि पेश गनुयपने 
रु.२४ लाख ५५ हिार, तनयतमि गनुयपने रु.२६ लाख ५ हिार र पेस्की बाँकी रु.६६ लाख ८३ हिार रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्यहोराहरूका िम्बतधमा तमति २०७७।१०।२६ मा िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिफक्रया िफहिका प्रमाण 
कागिािका आधारमा िर्छ्यौट भएका दिाहरू हटाई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २६ यिैिाथ िंलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचयको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक िम्पन्त्त िथा दाफयत्व यफकन हनुे कुन ै
िानकारी खुलाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कायय नेपालको िंफवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायायलयले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षणमान, मागयदशयन 
िथा लेखापरीक्षणिंग िम्बन्तधि अतय प्रचतलि कानून बमोन्िम गररएको छ । फवत्तीय फववरण ियार गने स्थानीय िहिंग हामी स्वितत्र छौं । त्यिका लातग स्वीकृि 
आचार िंफहिा अनिुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गने आधारका लातग पयायप्त र उपयकु्त 
छन ्भन्ने कुरामा कायायलय फवश्वस्ि छ ।   
फवत्तीय फववरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अतधकारीको न्िम्मवेारी 
आतथयक काययफवतध िथा फवत्तीय उत्तरदाफयत्व ऐन, २०७६ र स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतय प्रचतलि कानून बमोन्िम िही र यथाथय हनुे गरी 
फवत्तीय फववरण ियार गने िथा िालिािी वा अतय गन्ल्िका कारण फवत्तीय फववरण िारभूि रुपमा गलि आकँडा रफहि स्वरुपमा बन्ने गरी आवश्यक आतिररक 
तनयतत्रण प्रणाली लागू गने न्िम्मेवारी पातलका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँकाययकाररणी, गाउँपातलका प्रमखु र प्रमखु प्रशािकीय अतधकृि पातलकाको फवत्तीय 
प्रतिवेदन प्रकृयाको अनगुमनका लातग न्िम्मेवार रहेका छन ्।   

फवत्तीय फववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्िम्मवेारी 
फवत्तीय प्रतिवेदन िमग्रमा िालिािी वा अतय गल्िी िमेिका कारण िारभूि रुपमा गलि आकँडारफहि रहेको होि ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी राय िफहिको 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी गनुय लेखापरीक्षणको उदे्दश्य हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले िामातय स्िरको आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर 
लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायायलयले अवलम्बन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षणमान, मागयदशयन िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बन्तधि अतय प्रचतलि 
कानून बमोन्िम गने लेखापरीक्षण िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका िालिािीितय वा अतय गल्िी पत्ता लगाउन िक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । फवत्तीय 
फववरणका उपयोगकिायले िामातयिया गने आतथयक तनणययमा न ैिरक पानय िक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनु े फवशेष वा िालिािीितय वा अतय 
गल्िीलाई िारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  

 

 

 (इतर प्रिाद आचायय) 
 नायव महालेखापरीक्षक 



 

1 

 

फिक्कल गाउँपातलका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७६।७७ 

 

तनकायको पररचय – स्थानीय नेितृ्वको फवकाि गदै स्थानीय शािन पद्धतिलाई िदुृढ गरी स्थानीय िहमा फवधाफयकी, 
काययकारीणी र तयाफयक अभ्यािलाई िंस्थागि गनय स्थानीय िरकारको िंचालन गने उद्देश्यले यि पातलकाको स्थापना भएको 
हो । स्थानीय िरकारले िंचालन गने काययमा िहकाररिा, िह–अन्स्ित्व र िमतवयलाई प्रवद्र्धन गनुय र स्थानीय िरकारका 
काममा िनिहभातगिा, उत्तरदाफयत्व, पारदन्शयिा ितुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीय िेवा प्रदान गनुय गाउँपातलकाको उद्देश्य 
रहेको छ । यि पातलका अतिगयि ६ वडा, ३४ िभा िदस्य, १८५ वगय फकलोतमटर क्षेत्रिल िथा १६ हिार ९६६ 
िनिंखया रहेको छ । 

स्थानीय िंन्चि कोष आतथयक वषय २०७६/०७७ को स्थानीय िंन्चि कोष आय व्यय फहिाबको िंन्क्षप्त अवस्था तनम्न 
बमोन्िम रहेको छ । 

फववरण 
फटप्प                                
णी 

यि वषयको रु. 

बिेट 
आिैले गरेको 
प्राप्ती/भकु्तानी 

बस्िगुि / 
िोझै भकु्तानी िम्मा 

प्राप्ती (क+ख)   ४५६९९१७३१ ४०३६०४८५६.२२ 0.00 ४०३६०४८५६.२२ 

क.प्राप्ती (िंन्चिकोषमा आम्दानी बातँधन)े   ३९३८६६०७८ ३६९३०७१४४.२२ 0.00 ३६९३०७१४४.२२ 

1100 कर  11 ८८७४१००० ६३१३६०८८.७२ 0.00 ६३१३६०८८.७२ 

1300 अनदुान   २९७४६९००० २९७४६९००० 0.00 २९७४६९००० 

िंघीय िरकार 12 २७५८११००० २७५८११००० 0.00 २७५८११००० 

प्रदेश िरकार 12 २१६५८००० २१६५८००० 0.00 २१६५८००० 

१४०० अतय रािस्व ११ ७३५६०७८ ८७०२०५५.५० 0.00 ८७०२०५५.५० 

१५००० फवफवध प्राप्ती  ३००००० ० ० ० 

ख. अतय प्राप्ती   ६३१२५६५३ ३४२९७७१२ 0.00 ३४२९७७१२ 

फविरण गनय बाँकी रािस्व  ० ० ० ० 

कोषहरु   ६३१२५६५३ ३३०१४५७१ 0.00 ३३०१४५७१ 

धरौटी   0.00 १२८३१४१ 0.00 १२८३१४१ 

िंघीय, प्रदेश िरकार वा अतय काययक्रम  ० ० ० ० 

भकु्तानी (ग+घ)   ४६६४९१७३१ ३६४५४६२१८.८९ 0.00 ३६४५४६२१८.८९ 

ग. भकु्तानी (िंन्चि कोषबाट)   ४०३३६६०७८ ३४००२६०४९.८९ 0.00 ३४००२६०४९.८९ 

21000 पाररश्रतमक/िफुवधा 18 ४४९२०४०० ३४०९१६०० 0.00 ३४०९१६०० 

22000 मालिामान िथा िेवाको उपयोग 18 ७२९२९१०० ५९००६५४२ 0.00 ५९००६५४२ 

25000 िहायिा 18 ३०१०२००० २४७७१८८१ 0.00 २४७७१८८१ 

26000 अनदुान 18 ११०६५३००० १०२४७७९६९ 0.00 १०२४७७९६९ 

27000 िामान्िक िरुक्षा 18 १७९५००० १२९४९४७ 0.00 १२९४९४७ 

28000 अतय खचय 18 २८९८९२५ १६४६७०० 0.00 १६४६७०० 

31000 गैर फवन्त्तय िम्पिी/पूनँ्िगि खचय 18 १४००६७६५३ ११६७३६४१०.८९ 0.00 ११६७३६४१०.८९ 

घ. अतय भकु्तानी   ६३१२५६५३ २४५२०१६९ 0.00 २४५२०१६९ 

कोषहरु   ६३१२५६५३ २३७६८५६९ 0.00 २३७६८५६९ 

धरौटी   0.00 ७५०००० 0.00 ७५०००० 

िंघीय, प्रदेश िरकार वा अतय काययक्रम  ० ० ० ० 

कट्टी रकम भकु्तानी । दान्खला गनय बाकँी   १६००  १६०० 
ङ. यो वषयको बचि (तयनु)   (९५०००००) ३९०५८६३७.३३ 0.00 ३९०५८६३७.३३ 

च. गि वषयको न्िम्मेवारी रकम (धरौटी 
िमेि)    

१३६४७८१७.१७ 0.00 १३६४७८१७.१७ 

शे्रस्िा अनिुार वषायतिको बाकी रकम 
(ङ+च)   (९५०००००) ५२७०६४५४.५० 0.00 ५२७०६४५४.५० 

बैक िथा नगद बाकँी  २४   ५२७०६४५४.५० 0 ५२७०६४५४.५० 

 



 

2 

 

 
 

ख) कोष िथा लेखा तनयतत्रक कायायलय भकु्तानी आदेश मािय ि िम्बतधीिलाई िोझै भकु्तानी भएको िर गाउँपातलकाको 
िंन्चिकोषमा आम्दानी नबातँधएका कोरोबारहरु 

शीषयक वाफषयक बिेट तनकािा खचय खचय मध्ये पेस्की 
प्रदेश पूवायधार फवकाि काययक्रम १००००००० ९०६१०९१ ९०६१०९१ ० 

स्थानीय पूवायधार िाझेदारी काययक्रम १०५००००० १०२००००० १०२००००० ४५०००० 

िामान्िक िूरक्षा काययक्रम ४२९४८००० ३७२९५२०० ३७२९५२०० ० 

राष्ट्रीय पररचयपत्र िथा पन्तिकरण चाल ु १३०२००० ७७९६६० ७७९६६० ० 
राष्ट्रीय पररचयपत्र िथा पन्तिकरण पनु्ि २०६००० १६१९२७ १६१९२७ ० 
गररबिँग फवश्वेश्वर २४९५००० २४४८३८७ २४४८३८७ ० 

राफष्ट्रपति मफहला उत्थान काययक्रम १०००० ० ० ० 
िम्मा रु. ६७४६१००० ५९९४६२६५ ५९९४६२६५ ४५०००० 

   

 

दिा भौ.नं., तमति र ब्यहोरा बेरुिू रकम 

 उल्लेन्खि आतथयक कारोबारको स्वीकृि िमष्टीगि िथा ईकाइगि लेखापरीक्षण योिना, 
महालेखापरीक्षकको रणनैतिक योिना (2076-2080) कायायलयबाट पेश गररएको बाफषयक काययक्रम 
एवं प्रगति फववरण िमेिका कागिाि र फववरणहरु, व्यवस्थापन प्रतितनतधत्व पत्र िथा आतिररक 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई िमेि आधारमानी लेखापरीक्षण िम्पन्न गररएको छ । 

       लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दिा ३ र लेखापरीक्षणका अतिरायफष्ट्रय मानदण्ड िथा मागयदशयनमा 
िमेि नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण िम्पन्न गनय िफकने आधार िथा कायायलयले तनक्र्यौल गरेको 
िोन्खममा आधाररि योिना िथा काययक्रमका  आधारमा लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी प्रतिवेदन िारी 
गररएको छ । िारभूि रुपमा उल्लेखनीय नदेन्खएका व्यहोराहरुलाई प्रतिवेदनमा िमावेश गररएको छैन 
।  

 

 अिलुी: लेखा पररक्षणको क्रममा रु.2१ हिार र प्रारन्म्भक प्रतिवेदन पश्चाि रु २७ हिार अिलु भई 
दान्खला भएको छ । 

 

 • फवत्तीय फववरण फवश्लषेण  
1.  फवत्तीय फववरण – स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दिा ७२ मा गाउँपातलका िथा 

नगरपातलकाले प्रत्येक वषयको िाउन एक गिेदेन्ख आगामी वषयको अिार मिातििम्मको अवतधलाई 
आतथयक वषय कायम गरी आय र व्ययको फहिाव राख्नपुदयछ । िोही ऐनको दिा ६९ मा िोकीय 
अनिुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथयक कायय प्रणालीको व्यवस्थापन गनुयपदयछ । यि 
िम्बतधमा देन्खएका व्यहोरा देहाय बमोन्िम छन ्। 

• फवन्त्तय प्रतिवेदनको अनिूुची २३ अनिुार कूल पेश्की बाँकी रु99,57,६६१/८९ रहेकोमा 
पातलकाले उपलब्ध गराएको म.ले.प.िा.न. २११ अनिुार रु99,57,६६१/८९ देन्खएको छ । 
िो मध्ये रु ३,२५,०००/- िर्छ्यौटका तबल भरपाई पेश गरी बैंक नगदी फकिाबमा िमेि 
िर्छ्यौट िनाई िकेपतछ पतन  म.ले.प.िा.न. २११ मा पेश्की बाँकी नै रहेको देन्खतछ । स्थानीय 
फवकाि िाझेदारी काययक्रम अतिगयि रु.4,50,000/- पेश्की वाँकी रहेकोमा ितु्रमा िमावेश 
नभएकोले फवत्तीय प्रतिवेदन २७२ मा िो पेश्की  िमावेश भएको छैन । 

• िामान्िक िरुक्षा कोष ििय को प्रथम चौमातिकको तनकािा रकम रु १,२७,६४,८००/- 
ितु्रमािय ि इतरी गरी फवत्तीय प्रतिवेदनमा िमावेश भएको छ भन े बाँकी चौमातिकको रु 
२४५३०४००/- िमावेश भएको छैन । 

• फवत्तीय प्रतिवेदनमा गि वषयका फवतभन्न कोषहरुको बाँकी मौज्दाि रहेको रकम गि वषयको 
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न्िम्मेवारी अ.ल्या. महलमा नदेखाई एकमषु्ठ रुपमा यि वषयकै आम्दानीमा िोडेर देखाइएको छ । 

    त्यिैले िोकेबमोन्िमका फवत्तीय फववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आय र व्ययको 
वास्िफवक न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुयपदयछ । 

2.  बैक फहिाब तमलान नगरेको – स्थानीय िह िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दिा ७६(२) बमोन्िम 
स्थानीय िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनयतत्रक कायायलयको तििाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । िो बमोन्िम मातिक रुपमा शे्रस्िा 
र बैक खािाको फहिाब तमलान फववरण ियार गनुयपनेमा नगरेकोले शे्रस्िाअनिुार (म.ले.प.िा.नं.२७२) 
रु ५,२७,०६,४५४/५० बाँकी रहेकोमा पातलकाले िंचालन गरेका फवतभन्न बैंक खािाको अिार 
मिातिको मौज्दाि रु ८,३१,२१,७५०/९१ रहेकोले रु ३,०४,१५,२९६/४१ िरक पनय गएको 
हुँदा बैंक फहिाब तमलान फववरण ियार गरी एफकन गनुयपने देन्खतछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  आतिररक तनयतत्रण प्रणालीाः स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ को दिा ७८ वमोन्िम आतिररक 
तनयतत्रण प्रणाली ियार गरर लाग ु गनुयपनेमा लाग ु गरेको पाईएन । यि िम्वतधमा देन्खएका अतय 
व्यहोराहरु िपन्शल वमोन्िम रहेका छन ।  

• स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दिा ११ अनिुार आफ्नो क्षेत्रतभत्रको आधारभिु 
िथयांक िंकलन, अतभलेखांकन र व्यवस्थापन गनुयपने िो गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले काययक्रमगि िथा योिनागि खािा राखेको पाईएन । िाथै पातलकाबाट यि वषय 
िंचातलि काययक्रम िथा योिनाको कायायतयवयन र िेवा प्रवाह िमेिको वाफषयक काययक्रम 
अनिुारको प्रगति ियार गरेको पाईएन।  

• कायायलयको शे्रष्िा र वैक फवचको फहिाव िरक परे वा नपरेको िम्वतधमा वैक फहिाव तमलान 
फववरण ियार नगरेको कारण फहिाव तमलान भए नभएको िम्वतधमा यफकन गनय िफकएन । 

• अतिर िरकारी फवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दिा १७ बमोन्िम मध्यकालीन खचय िंरचना 
ियार गनुयपनेमा पातलकाले िो बमोन्िम मध्यकालीन खचयको िंरचना ियार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दिा ७१ मा गाउपातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेत्रतभत्रका फवषयमा स्थानीयस्िरको फवकािका लातग आवतधक, वाफषयक, रणनीतिगि फवषय 
क्षेत्रगि मध्यकालीन िथा दीघयकालीन फवकाि योिना ियार गरी कायायतवयनमा ल्याएको पाईएन 
। 

• स्थातनय िहले आफ्नो क्षेत्रमा कायायतवयन हनुे आयोिनाको तबश्लषेण गरी िम्भाब्य आयोिनाको 
बैंक खडा गरेको देन्खएन । 

• ददगो तबकाि योिना (२०१५-३०) लाई कायायतवयन गने ितदभयमा लक्ष्यलाई आतिररकीकरण 
गने र मध्यकातलन लक्ष्यहरु िोफक मलु्याङ्कन गने कायय भएको देन्खएन । 

• स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दिा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशाः स्थानीय रािश्व 
परामशय ितमति, स्रोि अनमुान र बिेट िीमा तनधायरण ितमति र बिेट िथा काययक्रम ििुयमा 
ितमति रहने व्यवस्था गरेकोमा पातलकाले उक्त ितमति गठन गरेको पाईएन ।  

• पातलकाले न्ितिी िामानको एकीकृि फववरण िथा िहायक न्ितिी खािा अध्यावतधक नगरी वडा 
कायायलय िथा फवतभन्न िंघ िंस्थालाई फविरण गरेको पाईयो । 

• वडा कायायलयमा रहेका न्ितिी िामान िफहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्ितिी 
खािा अध्यावतधक गरेको पाईएन ।  

• मलु्य अतभवृफद्ध कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६ क मा ठेक्का िम्झौिा र कर भकु्तानीको 
िानकारी िम्वन्तधि आतिररक रािस्व कायायलयलाई नददई आतथयक वषयको अतिमा मात्र ददएको 
िथा इ टीतडएि नगरेको पाइयो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको िाँच गरी रतिद फवल भपायइहरुमा 
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तिलतिलेवार नम्वर रान्ख कायायलय प्रमखुले िोकेको कमयचारीले भकु्तानी भएको िनाउने छाप 
िमेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुयपनेमा िो अनिुार गरेको पाईएन । 

• िावयितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ७ र ८ मा खररदको गरुुयोिना र वाफषयक 
खररद योिना ियार गनुयपनेमा ियार गरेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको फवस्ििृ फववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतिेतिी खािा राखेको 
पाईएन। ठेक्का िम्झौिा बमोन्िम िोफकएको िमयमा िम्पन्न नहनुे िथा आयोिना अधरुा रहन े
गरेको पाइयो । 

• स्थानीय िहले तनमायण व्यविायी िथा उपभोक्ता ितमति मािय ि कायय गराएकोमा तनमायण काययमा 
प्रयोग हनुे िामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

• िंस्था दिाय ऐन, २०३४ दिा ३ पातलकाबाट िंचालन भएका फवतभन्न योिना तनमायण कायय गनय 
िम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता ितमति ऐनको उक्त व्यवस्था अनिुार मातयिा प्राप्त हनुे गरी दिाय 
गरेको पाइएन ।  

• आतथयक कायायफवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम  २५ अनिुार भौतिक एवं. फवन्त्तय न्स्थति 
देन्खने गरी वाफषयक काययक्रको लक्ष्य प्रगति फववरण ियार गरेको पाइएन । 

• िञ्चातलि योिनाको िूचना पाटीमा आय–व्यय, अपेन्क्षि र वास्िफवक लाभका िाथै उपभोक्ताको 
योगदान र काययिम्पादन लगायिका फवषयमा स्पष्ट गरी िरोकारवाला िफहिको िावयितनक िनुवुाई 
र िावयितनक परीक्षणलाई अतनवायय गनुय गराउन ुपनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

• स्थानीय िरकार िञ् चालन ऐन, २०७४ को दिा ९७ मा गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले 
आफ्नो क्षेत्रतभत्रको िरकारी िामदुाफयक िथा िावयितनक िम्पन्त्तको रेखदेख, ममयि िम्भार र 
िंरक्षण गनुयपने व्यवस्था भएकोमा िो बमोन्िम िम्पतिको व्यवन्स्थि अतभलेख राखेको पाइएन। 

• वािावरणको िंरक्षणको एफककृि ददघयकालीन योिना ियार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका 
स्थानलाई मध्यनिर राखदै िोहोरमैला ब्यबस्थापन स्थल पफहचान एबं कायययोिना ियार गरेको 
पाईएन ।  

• पातलकाको फवकाि तनमायण व्यवस्थापन िथा िेवा प्रवाहका लातग प्राफवतधकििय  १४ र 
प्रशाितनकििय  १७ िमेि  ३१ कमयचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: ४६ र २७ िमेि  
७३ पदपूिी भएकोले कायायलयमा दरबतदीभतदा बढी कमयचारी रहेको पाईयो । 

• तनिामिी िेवा ऐन, २०४९ दिा ७ ख २ वमोन्िम िलफव प्रतिवेदन पाररि गराएर मात्र िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुयपनेमा कायायलयले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी खचय लेखेको पाईयो । त्यस्िै 
स्थातनय िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ बमोन्िम स्थातनय िह अतिगयिका कमयचारीरुको वाफषयक 
िलबी प्रतिवेदन पाररि नगरी खचय लेखेको पाइयो । िाथै न्शक्षकहरुको िलब भत्ता खचय लेखदा 
फवद्यालय न्शक्षक फकिाबखानाबाट िलबी प्रतिवेदन पाररि हनुपुनेमा िो बेगर िलब तनकािा गरेको 
पाइयो । िलबी प्रतिवेदन पाररि वेगर िलब भकु्तानी गदाय ग्रेड एफकन गने अवस्था रहेन ।   

• िंघीय मातमला िथा िामातय प्रशािन मतत्रालयको २०७३।१२।२५ को पररपत्र अनिुार यि 
पातलकामा िमाफहि भएका िाफवकका गाँउ फवकाि ितमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुिकुो 
लगि ियार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दिा १०२ अनिुार स्थानीय िहहरुले आफ्नो 
अतधकारक्षेत्र तभत्रका फवषयमा ऐन िथा िोको अतधनमा रही तनयम तनदेन्शका, काययफवतध र मापदण्ड  
बनाउनपुनेमा यि पातलकाले हालिम्म १६ ऐन,  ४ तनयमावली, १४ काययफवतध ५ तनदेन्शका िमेि 
३९ मात्र काननु एवं काययफवतध तनमायण गरी कायायतयनमा ल्याएको छ । 

• िशुािन व्यवस्थापन िथा िञ्चालन तनयमावली, २०६५ अनिुार नागररक वडापत्रमा उल्लेन्खि 
िेवाहरुको कायायतवयन न्स्थिी अनगुमन गनय अनगुमन िंयतत्र िय गरेको पाईएन । 

• तनिामिी िेवा ऐन, २०४९  वमोन्िम कमयचारीहरुको कायय फववरण वनाई लाग ुगरेको पाईएन । 
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• िाबयितनक खररद तनयमाबली २०६४ को तनयम ९७(९) मा उपभोक्ता ितमतिबाट िञ्चालन हनुे 
तनमायण काययमा एक्िाभेटर, डोिर, लोडर िस्िा मेतिनरी उपकरण प्रयोग गनय तनयतत्रण गनुयपनेमा 
अतधकाशं िडक ममयि िथा तनमायण कायय मेतिनबाट गराएको पाइययो ।  

• पातलकाले रािश्व अिलुीलाइ व्यवन्स्थि बनाउन िफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइय स्वचातलि प्रणाली 
मािय ि व्यवन्स्थि गनुयपनेमा गरेको छैन । 

ििथय पातलकाले आतिररक तनयतत्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्िम प्रभावकारी र फवश्वशनीय बनाइ िेवा 
प्रवाह िदुृढ बनाउने ििय  ध्यान ददनपुने देन्खतछ । 

 • योिना ििुयमा, बिेट िथा काययक्रम   
4.  बिेट पेश, पाररि र अन्खियारी - स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दिा ७१ मा स्थानीय 

िहले आगामी आतथयक वषयको रािश्व र व्ययको अनमुान काययपातलकाबाट स्वीकृि गराई अिार १० 
गिे तभत्र पेश गने र यिरी पेश भएको बिेट छलिल गरी अिार मिातितभत्र िभाबाट पाररि गनुयपने 
व्यवस्था छ । िोही ऐनको दिा ७३ मा िभाबाट बिेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभत्र स्थानीय िहका 
प्रमखुले प्रमखु प्रशािकीय अतधकृिलाई बिेट खचय गने अन्खियारी प्रदान गनुयपने व्यवस्था छ । यि 
स्थानीय िहमा उपाध्यक्ष श्री पावयिी िनुवुारले २०७६/०३/१० गिे४० करोड ३३ लाख ६६ 
हिारको बिेट िभा िमक्ष पेश गरेकोमा २०७६/०३/२७ मा पाररि भएको छ । यिैगरी स्थानीय 
िहका प्रमखुले २०७६/०३/३१  मा प्रमखु प्रशािकीय अतधकृिलाई बिेट खचय गने अन्खियारी प्रदान 
गरेको देन्खतछ ।  

  

5.  चौमातिक पूिँीगि खचय - आतथयक काययफवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम २३ बमोन्िम स्वीकृि 
भएको काययक्रममा तनयम २५ बमोन्िम चौमातिक प्रगति फववरण वनाई पेश गनुयपने र चौमातिक 
काययलक्ष्य िथा कययक्रम बमोन्िम काययिम्पादन िम्पन्न गरी कययक्रम कायायतवयन गनुयपने व्यवस्था छ 
। कायायलयले उपलव्ध गराएको फववरण अनिुार चौमातिक पनु्िगि खचयको न्स्थति देहाय बमोन्िम छ 
। वषायतिमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा अिर पने देन्खएकोले तनयममा भएको व्यवस्था 
अनरुुप आषाढमा खचय गने पररपाटीमा तनयतत्रण गनुयपदयछ । 

 

 
ति.नं. 

पूिँीगि खचय 
शीषयक 

कुल खचय 
चौमातिक खचय (रु.हिारमा) आषाढ 

मफहनाको 
मात्र खचय 

प्रथम 
चौमातिक 

दोस्रो 
चौमातिक 

िेिो 
चौमातिक 

१ िंघ ९२००५ २७७० १४८८१ ७४३५३ ५१२८३ 

२ प्रदेश १७९५६ ० ९९४ १६९६२ ७३५२ 

३ पातलका ६७७३ ० १०३७ ५७३५ ५१८१ 

 कूल खचय: ११६७३६ २७७० १६९१२ ९७०५० ६३८१६ 

 खचय प्रतिशि १०० २.३७ १४.४८ ८३.१५ ५४.६७  

 

6.  क्षते्रगि बिेट र खचय- स्थानीय िहको एकीकृि, िमानपुातिक र ददगो फवकािका क्षेत्रगि रुपमा 
िमानपुातिक बिेट फवतनयोिन गरी खचय गनुयपने हतुछ। यि पातलकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगि 
बिेट र खचयको न्स्थति देहायअनिुार रहेको देन्खतछ । 

 

 मखुय क्षते्र वाफषयक विेट खचय रकम 
कुल खचय मध्ये 

प्रतिशि 

आतथयक फवकाि २,४९,४८,५००.०० २,१७,४४,७१७.०० ६.40 

िामान्िक के्षत्र  १७,१९,८१,०००.०० १४,४९,२९,७४६.०० 42.62 

पूवायधार फवकाि के्षत्र १०,५६,६७,६७८.०० ८,५२,६४,१८४.८९ 25.08 

वािावरण िथा फवपद् व्यवस्थापन १,०३,४६,१७५.०० ८६,८७,५३०.०० 2.55 

फवत्तीय व्यवस्थापन र िशुािन १,६१,८०,७५०.०० १,४०,३९,७६६.०० 4.13 

कायय िञ्चालन िथा प्रशाितनक खचय ७,४२,४२,०७५.०० ६,५३,६०,१०६.०० 19.22 

िम्मा ४०,३३,६६,१७८.०० ३४,००,२६,०४९.८९ 100 
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 उन्ल्लन्खि फववरण अनिुार पातलकाले िामान्िक क्षेत्रमा कुल खचयको ४२.६२ प्रतिशि र पूवायधार 
फवकाि क्षेत्रमा २५.08 प्रतिशि खचय गरेको देन्खतछ । 

 

7.  खचय तबश्लषेणाः पातलकाले यिबषय कुल आतिररक आयबाट रु ८७०२०५५.५०  रािस्व बाँडिाँड र 
अनदुानबाट रु ३६०६०५०८८.७२ िमेि रु ३६९३०७१४४.२२ आम्दानी भएकोमा चाल ुििय  रु 
२२३२८९६३९.00 र पूनँ्िगि ििय  रु ११६७३६४१०.८९ िमेि रु ३४००२६०४९.८९ खचय 
भएको छ । खचय मध्ये आतिररक आयको फहस्िा २.५६  प्रतिशि रहेको छ । यिबषय पदातधकारी 
ितुबधामा रु ५०४४७८२.00 खचय भएको छ िनु आतिररक आयको ५८ प्रतिशि रहेको छ । 
पातलकालाई प्राप्त भएको िबै अनदुान र रािस्व बाँडिाँडको रकमबाट ६६.२४ प्रतिशि चाल ु र 
३३.७६ प्रतिशिमात्र पूनँ्िगि तनमायणमा खचय भएको देन्खतछ । यिबाट पातलकाहरुले तबकाि तनमायण 
प्रयोिनमा तयनु खचय गरेको प्रशाितनक प्रयोिनमा बफढ खचय भएको देन्खतछ । प्रशाितनक खचय 
तनयतत्रण गदै प्राप्त अनदुान र रािस्व बाँडिाँडको रकम अतधकरुपमा तबकाि तनमायण प्रयोिनमा 
पररचालन गररनपुदयछ । 

 

 िंगठन िथा कमयचारी ब्यवस्थापन  
8.  कमयचारी करार – स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दिा ८३ मा स्थानीय िहले आफ्नो 

अतधकार क्षेत्र र काययबोझको फवश्लषेण गरी िंगठन िथा व्यवस्थापन िभेक्षणको आधारमा स्थायी 
प्रकृतिको कामको लातग िथा िेवा करारबाट तलईन ेकमयचारीको दरबतदी प्रस्िाव गनुयपने र अस्थायी 
दरबतदी िृिना गनय निफकने व्यवस्था छ ।िर पातलकाले इन्तितनयर ,िव इन्तितनयर, अनमी,कायायलय 
िहयोगी  लगायिका पदमा कमयचारीहरु करारमा राखी रु.१,३०,४५,७८९खचय लेखेको छ।स्वीकृि 
दरवतदी अनिुार मात्र पदपूतिय हनुपुदयछ । 

 

9.  तयायीक ितमति – स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दिा ४६ देन्ख ५३ िम्म अतधकार क्षेत्र 
िथा तयाय िम्पादन प्रफक्रयाको व्यवस्था गरेको छ । ितमतिमा परेको उिरुीमध्ये मेलतमलाप प्रकृतिका 
आधारमा फववाद दिाय भएको ३ मफहनातभत्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा 
प्राप्त फववरण अनिुार गिबषय िछ्र्यौट वा कारबाही फकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी नभएको र यो बषय 
कुल ३९ फववाद दिाय भएकोमा २९ वटा मात्र िछ्र्यौट भई १० बाँकी देन्खतछ । तयाय िम्पादन 
प्रफक्रयालाई ऐनले िोकेको म्यादतभत्र िछ्र्यौट वा कारबाही फकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदयछ । 

 

   
10.   फवफवध खचय – स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दिा ७१ बमोन्िम व्ययको बिेट अनमुान 

आतिररक आयको पररतधतभत्र रही औन्चत्यिाको आधारमा फवफवध खचय गनुयपने व्यवस्था छ । यि 
गाँउपातलकाले यो वषय  फवफवधििय  मात्र रु.१३,४०,०००/- खचय गरेको छ । यस्िो खचयमा 
तमिव्यफयिा कायम गनुय पदयछ । 

 

11.  आतथयक िहायिा – स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय िहको रकमबाट आतथयक 
िहायिा, चतदा, परुस्कार एवं िंस्थागि अनदुान फविरण गनय पाउने व्यवस्था रहेको देन्खंदैन ।पातलकाले 
फवपि व्यवस्थापन कोष खडा गरी रु.८,८६,९७५/- बिेट फवतनयोिन गरी फवतभन्न प्रयोिन िस्िै – 
दघुयटनामा परी मतृ्य ुहनुे को पररवारलाई कािकृया खचय िहयोग बापि  रु.२५,०००/-, फवद्यिु िट 
भई मतृ्य ुहनुेको पररवारलाई आतथयक िहायिावापि रु.२५,०००/-, लगायिका फवतभन्न व्यन्क्तहरुलाइय 
चाल ुबिेटबाट रु.७,०८,०८५/- आतथयक िहायिा फविरण गरेको पाइयो। यस्िो खचयमा तमिव्यफयिा 
कायम गनुय पदयछ । 

 

 • अनदुान प्रातप्त, फविरण र फििाय  
12.  अनदुान फििाय – िंघीय एवं प्रदेश िरकारको कानून एवं काययफवतध बमोन्िम िी तनकायबाट स्थानीय 

िहमा प्राप्त हनुे िमपरुक वाहेकका अनदुान वषयभरी खचय नभई बाँकी रहेको अवस्थामा िम्बन्तधि 
तनकायमा फििाय गनुयपने व्यवस्था रहेको छ ।पातलकाले फििाय गनय बाँकी रकम  २०७७ अिार 
मिातितभत्र फििाय गनुयपनेमा देहायबमोन्िम फििाय गरेको छ । 
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अनदुान प्रदान 
गने तनकाय 

अनदुानको 
प्रकार 

प्राप्त रकम खचय रकम बाकँी रकम 

िंघीय िरकार शििय १७,०९,११,००० १४,६३,७४,९२७ १,१८,८१,९६३ ( तमति 
२०७७/०६/१६) र 
१,७७,८८,६२० ( तमति 
२०७७/०७/२७) मा फििाय गरेको  छ 
। 

 

 फवषेश २,००,००,००० १,५५,४७,६७९ 

 िमपरुक ८०,००,००० ७३,१६,६११ 

प्रदेश िरकार शििय ११७२९००० १,०६,१४,४३७ ११,१४,५६३ 

(तमति २०७७/०६/१५ मा फििाय गरेको 
छ )  

13.  नािामूलक िंस्थालाई अनदुान – स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दिा ७६ मा  फविरणमखुी 
खचयलाई तनयतत्रण गदै िंघ िथा प्रदेश िरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूवायधार फवकाि िथा 
दीघयकालीन पुिँी तनमायण हनुे काययमा खचय गनुयपने उल्लेख छ।िो व्यवस्था अनिुार नािा   नािा 
कमाउन ेउद्देश्यले स्थाफपि िंस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन तमल्न ेदेन्खदैन ।गाँउपातलकाले यो वषय 
िाबयितनक रुपमा तनशलु्क वा तयनु शलु्कमा िेबा उपलब्ध गराउने ितुनन्श्चििा िमेि नगरी 
देहायअनिुार नािा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका २ िहकारी को भवन तनमायणको  लातग रु 
५,००,०००/- अनदुान उपलब्ध गराएका छन ्। उक्त िहकारीमा भएको लगानीवाट हनुे प्रतििल र 
त्यिबाट उपरोक्त बमोन्िम िेवा प्रवाह हनुे ितुनन्श्चि गरी मात्र लगानी गनुयपदयछ । 

ति.नं. अनदुान पाउने िंस्थाको नाम प्रयोिन अनदुान रकम 

१ गौरीशंकर बचि िथा ऋण 
िहकारी िंस्था 

भवन तनमायणमा  
िहयोग 

२०००००.00 

२ तत्रवेणी बचि िथा ऋण िहकारी 
िंस्था 

भवन तनमायणमा 
िहयोग 

३०००००.00 

 िम्मा  ५०००००.00 

यस्िो खचयमा तमिव्यफयिा कायम गनुय पदयछ । 

 

14.  बायो इन्तितनयररङ लागिाः िावयितनक खररद तनयमावली २०६४ को तनयम १० को उपतनयम ७ मा 
तनमायण काययको लागि अनमुान अनिुचुीको ढाचँामा ियार गनुयपने उल्लेख छ । लागि अनमुान ियार 
गदाय श्रतमकको खचय तनमायण िामग्रीको खचय यन्तत्रक उपकरणको भाडा िैल्य पदाथय िफहिका आधारमा 
आइटम दररेट तनकाली िोही दररेटले तनमायण काययको आइटमलाई गणना गरर लागि अनमुान ियार 
पाने र िो लागि अनमुानमा ४ प्रतिशि कन्तटतिेतिी खचय थप गरी कुल लागि अनमुान तनधायरण 
गनुयपने व्यवस्था छ । कायायलयले िडक तनमायण काययको लागि अनमुान ियार गदाय तनमायण कायय 
गराउँदा आइटमको  मलु्यका आधारमा लागि तनधायरण गरी ४ प्रतिशि कन्तटनिेतिी २ प्रतिशि ममयि 
िम्भार कोष र २ प्रतिशि वायोइन्तितनयररङ थप गरी कुल लागि तनधायरण गरेको छ । उपभोक्ता 
ितमतििँग तनमायण गराउँदा लागि अनमुान रकममा न ै िम्झौिा गरी कायय गराउने गरेकोमा फवल 
भकु्तानी ददँदा ४ प्रतिशि कन्तटनिेतिी, २ प्रतिशि ममयि िम्भार कोष र २ प्रतिशि वायोइन्तितनयररङ 
वापि कट्टा गरी भकु्तानी ददने गरेको छ । गाउँपातलकामा भएका कुनै पतन िडक तनमायण काययमा 
वायोइन्तितनयररङको कायय भएको देन्खदैन । िवैििो िडक तनमायण काययको फवल भकु्तानीमा 
वायोइन्तितनयररङ वापिको रकम कट्टा गरी राख्न े गरेको छ । िड्क तनमायण काययका िवैििो 
योिनामा रान्खएको उक्त आइटम कुन ै पतन योिनामा नगराएको हदुाँ िो आइटम आवश्यक हो वा 
होइन यफकन गररनपुदयछ । 

 

 

15.  अनतु्पादक क्षते्रमा खचय :पातलकाले फिक्कल महोत्िवका लातग गि वषयको भकु्तानी बाँकी िफहि न्शषयकमा  
रु. १५,००,०००/- बिेट फवतनयोिन गरी  गि बषयको भकु्तानी िफहि गाडीभाडा, खािा, बाि 
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 रािस्वििय ाः  
18.  रतिद तनयतत्रण खािााः गाउँपातलकाले रािश्व अिलुीमा प्रयोग हनुे नगदी रतिदको दरुुपयोग हनु 

नददनको लागी रतिद तनयतत्रण खािा प्रमान्णि गरी राख्नपुदयछ । यस्िो तनयतत्रण खािामा गि बषय 
 

लगायिका फवफवध न्शषयकमा रु. १४,४३,२८७/- खचय गरेको पाइयो । यस्िा अनतु्पादक खचयमा 
तमिव्यफयिा कायम हनुपुदयछ । 

 • उपभोक्ता ितमति मािय ि कायय  
16.  िरकारी भवनहरु उपभोक्ता ितमतिबाट तनमायण – िावयितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम 

९७अनिुार उपभोक्ता ितमतिहरुलाई मेन्शन, औिार उपकरणहरुको आवश्यक नपने, श्रममूलक काययको 
न्िम्मेवारी ददनपुने व्यवस्था रहेको छ । िोही तनयममा उपभोक्ता ितमतिमािय ि तनमायण गररएका 
आयोिनाको ममयि िम्भारको न्िम्मा उपभोक्ताको हनुे गरी हस्िातिरण िमेि गनुयपने व्यवस्था छ ।  
पातलकाले आर.ति.िी. फे्रम स्रक्चर िफहिका  उपभोक्ता ितमतिलाइ हस्िातिरण नहनुे िरकारी भवन 
तनमायण कायय िमेि उपभोक्ता ितमतिमािय ि गराउने गरेको देन्खयो ।हस्िातिरण नहनुे िथा िफटल 
प्रकृतिका काम िमावेश भएका तनमायण कायय उपभोक्ता बाट तनमायण गनुय उपयकु्त देन्खएन । यिका 
केही उदाहरणहरु यिप्रकार रहेका छन ्: 
तनयमावलीको ब्यबस्था अनरुुप कायय गराउनपुदयछ । 

 

 

 

 
गोभौनं./तमति उपभोक्ता ितमतिको नाम कामको फववरण भकु्तानी रकम 

११।२०७६।०८।०३ 

वडा नं ३ वडा कायायलय भवन 
तनमायण उपभोक्ता ितमति 

वडा नं ३ 
कायायलय भवन 

तनमायण 

१७८५४४२/- २२३।२०७७।०३।१९ 

३४०।२०७७।०३।३१ 

१९०।२०७७।०३।०८ 

वडा नं २ वडा कायायलय भवन 
तड फप िी 

वडा कायायलय 
भवन तनमायण 

१२७२०००/- 

१४६।२०७७।०२।२० िोल्पाठाना स्वास्थय चौकी भवन 
तनमायण उपभोक्ता ितमति 

स्वास्थय चौकी 
भवन तनमायण 

१५५३६८२/- 
३३५।२०७७।०३।३१ 

 िम्मा  ४६.११,१२४/-  
17.  िनिहभातगिा – िावयितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७(४) मा उपभोक्ता ितमति वा 

लाभग्राही िमदुायलाई तनमायण काययको तबल भकु्तानी ददँदा लागि अनमुानमा रहेको मलु्य अतभबफृद्ध कर, 
ओभरहेड कन्तटतिेतिी रकम र िनिहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी ददन ुपने व्यवस्था छ । 
िि अनिुार तनम्न तनमायण कायय गदाय उपभोक्ता ितमति मािय ि गराउँदा उपभोक्ता ितमति र पातलकाले 
बेहाने अंश उल्लेख गरी िम्झौिा भएको देन्खतछ । िर तनमायण कायय िम्पन्न गदाय घटी मूल्यांकन 
भएको अवस्थामा अनपुातिक कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा िो गरेको नदेन्खएको देहायअनिुारको रकम 
अिूल हनुपुने रु. 
गोभौनं./तमति उपभोक्ता 

ितमति र काम 

िम्झौिा रकम कायय िम्पन्न 
रकम 

उपभोक्ताले 
व्यहोने % 

घटी अनपुातिक 
कट्टी रकम 

१४६।२०७७।०२।२० िोल्पाठाना 
स्वास्थय चौकी 
उ ि   

१९७१५८०/- १६०५२६१/- २.७० ४१९४९/- 

३३५।।२०७७।०३।२९ 

३३८।२०७७।०३।३१ महादेवडाँडा 
स्वास्थय चौकी 
तनमायण उ ि  

२११६७२०/- २०९४६२६/- ११.७० २०७५४/- 

 िम्मा    ६२,७०३/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६२७०३.00 
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प्रयोग हनु निकी फििाय आएका रतिद, यि वषय छाफपएका रतिदहरुको तिररयल नम्वर िफहि 
आम्दानी बाध्नपुने र िी रतिदहरु क–कस्लाइय कति िंखयामा ददइएको हो ति. न. खलु्ने गरी 
तनयतत्रण खािाबाट घटाई छुटै्ट रन्िष्टरमा िनाई बझुाउन ु पदयछ । पातलकाले प्रयोग भएका 
रतिदहरुमध्ये के कति गि आ. व. बाट न्िम्मेवारी िरी आएका तथए, यि वषय कति छपाइय गरीए 
िो को अतभलेख राखी रिीद तनयतत्रण खािा व्यवन्स्थि गरेको छैन । वडा कायायलयहरुमा 
पठाएका रिीद, ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा िंकलन िथा तबक्रीका लातग प्रयोग भएका रिीद लगायिका 
केही रिीदहरु रन्िस्टरमा िनाइ ददने गरेको भएिापतन रिीद तनयतत्रण खािा व्यफवन्स्थि 
नभएकोले िबै रतिद हरुको िबै आम्दानी दान्खला भएको छ भतन एफकन गनय िफकने अवस्था 
भएन । त्यिैगरी नगदी रतिदबाट उठेको रकम दैतनक आम्दानी फकिाबमा प्रफवफष्ट गरी िोफकएको 
िमयमा बैक दान्खला गनुयपनेमा िबै फकतिमका आम्दानीको दैतनक आम्दानी फकिाबमा प्रफवष्टी गरी 
अतभलेख िमेि राख्न े गरेको छैन । यिबाट पातलकाले प्रयोगमा ल्याएका िबै नगदी रतिदको 
आम्दानी िोफकएको िमयमै बैक दान्खला भएको छ भन्ने एफकन गनय िक्न े अवस्था भएन । 
पातलकाले यि िम्बतधमा आवश्यक छानतबन गरी िबै आम्दानी बैंक दान्खला भएको ितुनन्श्चि 
गने गरी अतभलेख व्यवन्स्थि गनुयपने देन्खतछ । 

19.  ढुङगा, तगट्टी ,रोडा,बालवुा ठेक्कााः गाउँपातलकाबाट वन क्षेत्र बाहेक स्वीकृि IEE प्रतिवेदन बमोन्िम 
गाउँपातलका तभत्रका खोलाहरु र िनुकोशीको फकनारबाट ढुङगा, तगट्टी ,रोडा एवं बालवुाको 
उत्खनन,् ; िंकलन िथा तबक्री र न्िल्ला बाफहर तनकािीको लातग ठेक्का नं १।२०७६।७७ तमति 
२०७६।०६।१५ मा िचुना प्रकाशन भएकोमा बोलपत्र िाराम तबक्री न ै नभई कुन ै पतन 
बोलपत्र पेश नभएको देन्खयो । कायायलयले िरुुमा १११११११.११ घन फिट पररमाणको प्रति 
घनफिट रु.९ का दरले हनुे रु. १,००,००,०००/- तयनुिम मलु्य राखी िचुना प्रकाशन 
गरेकोमा कुनै बोलपत्र नपरेपतछ पनुाः दोस्रो पटक पररमाण घटाई ५५५५५.५५ घनफिटका लातग 
तयनुिम रु.५०,००,०००/- (म,ुअ, कर बाहेक) मलु्य कायम गरी तमति २०७६/०७/१८ मा 
िचुना प्रकािन गरेकोमा िबैभतदा बढी कबोल गने काकी फवल्डिय ,हेटौडा-११ िँग तमति 
२०७६/०८/ २५ मा रु.५०,०३,०००/- (म.ुअ.कर िफहि) को िंझौिा भएको तथयो । िो 
िम्बतधमा देन्खएका व्यहोरा देहायबमोन्िम छन ्। 

 

19.1.  दोस्रो पटकको िचुनामा ५५,५५५.५५ घन फिटको रु.९ का दरले रु.५०,००,०००/-तयनुिम 
अंक कायम गरेको देन्खतछ । उक्त पररमाणको रु.९/- का दरले फहिाब गदाय रु 
५,००,०००/- मात्र हनुे देन्खदा िचुनामा न ैगलि पररमाण उल्लेख भएको देन्खयो । िंझौिामा 
भने पररमाण उल्लेख गरेको छैन । िर िंझौिा रकम रु ५०,०३,०००/-(म.ुअ.कर िमेि) 
उल्लेख गरेको छ । 

 

19.2.  पफहलो पटकको िचुनामा तयनुिम अंक रु १,००,००,०००/-(म.ुअ.कर बाहेक) राखी िचुना 
प्रकाशन गदाय कुनै पतन बोलपत्र नपनुय र दोस्रो पटकको िचुनामा रु.५०,००,०००/- तयनुिम 
अंक कायम गदाय ३ वटा बोलपत्र पेश भएकोमा क्रमि: गणु तनमायण िेवाले रु.५०,००,१००/-
,धाददङ्ग कतस्रक्िनले रु.५०,००,२००/- र काकी फवल्डियले रु.५०,०३,०००/- कबोल गरी 
बोलपत्र पेश गरेको देन्खदा प्रतिस्पधाय  तयनु देन्खएको छ । 

 

19.3.  दोस्रो पटकको िचुना प्रकाशन गदाय तयनुिम अंक रु ५०,००,०००/-( म.ुअ.कर बाहेक) स्पष्ट 
उल्लेख भएको िथा कबोल अंकमा िमेि म.ुअ. कर बाहेक भनेको अवस्थामा िम्झौिा गदायका 
बखि र कायायदेश दददाँ रु. ५०,०३,०००/- (म.ुअ. िमेि) भतन उल्लेख गरेको छ । िूचना 
अनिुार उक्त कवोल अंकमा थप १३ प्रतिशिले हनुे म.ुअ. कर रु. ६,५०,३९०/- िमेिको 
िम्झौिा हनुपुनेमा घटीको िम्झौिा हनु ु तनयम िम्मि देन्खएन ।िर अिलुी गदाय अिलु भएको 
रकममा म.ुअ. कर िमेि िोडी अिलु गरेको छ । 

 

19.4.  िम्झौिाको बदुाँ नं ३ अनिुार ठेकेदारले पफहलो फकस्िा वापि कबोल अंकको २५ प्रतिशि ठेक्का  
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िम्झौिा भएको १५ ददनतभत्र, ४० प्रतिशि माघ मिाति िम्म र ३५ प्रतिशि िेठ मिाति िम्म 
बझुाउनपुने उल्लेख छ । त्यिैगरी िोही िम्झौिामा उल्लेख भए अनिुार अन्तिम फकस्िा रकम 
बझुाउने िमयावतध िम्ममा रकम नबझुाएमा वैकबाट यि कायायलयको नाममा िारी गरीएको 
काययिम्पादन िमानिबाट िम्झौिा अनिुारको ठेक्का रकम अिलु गरीनेछ भन्ने उल्लेख भए पतन 
यि कायायलयको नाममा तिद्दाथय बैकबाट िारी गरीएको रु. ५०,०३,०००/- को बैक िमानि 
बाट िोफकएको िमयमा पातलकाले अिलु गरेको छैन । ठेक्का िम्झौिामा िोफकएको िमयमा 
रकम दान्खला नगरे िररवाना िमेि अिलु गने स्पष्ट प्रावधान रान्खएको नभए पतन िम्झौिाको 
बदुाँ नं. १० मा यि िम्झौिामा उल्लेख नभएका कुरा प्रचतलि काननु अनिुार हनुे उल्लेख 
भएकोमा कुनै िररवाना लगाएको छैन। 

19.5.  ठेकेदारले िम्झौिामा िोफकए बमोन्िम कुनै रकम दान्खला नगरी २०७७/०२/११ को तमति 
रान्ख तमति २०७६/१२/११ गिेबाट लकडाउन िरुू भएको कारण मालिामान ढुवानी बतद भई 
कर उठाउन निकेकोले २०७६।१२।१० िम्म कर उठेवापिको रकम तिनय िफकने िर 
२०७६।१२।११ गिेदेन्खको लकडाउनका कारण गाउँपातलकालाई कर तिनय निफकने भई 
लकडाउन अवतधको कर दस्िरु तमनाहा गरीददनहुनु भतन तनवेदन ददएको देन्खतछ । उक्त तनवेदन 
कायायलयमा दिाय भएको छैन । ठेकेदारको उक्त तनवेदन उपर यि गाउँकाययपातलकाको तमति 
२०७७।०३।०९ मा विेको बैठकले ठेकेदारबाट माग भए बमोन्िम लकडाउन अवतधभर कुन ै
प्रकारको फक्रयाकलाप िंचातलि अवस्था नरहेको कारण ६ मफहनाको लातग कवोल गरेको िम्मा 
अंक रु. ५०,०३,०००।०० (मू.अ. कर बाहेक) को रकममा ५०.६७ प्रतिशि छुट रकम रु. 
२५,३४,६०७।०० गरी वाँकी रहेको रकम रु. २४,६८,३९३।०० गाउँपातलकामा िम्मा गने 
र छुट ददएको रकम िमथयनका लातग गाउँिभामा पेश गने तनणयय गरेको र तमति 
२०७७।०३।२६ मा विेको गाउँिभाले िमथयन गरेको देन्खयो ।  लकडाउन िरुू नहतुिेल 
ठेकेदारले कति पररमाणमा िामान िंकलन, फवफक्र िथा तनकािी गरेको हो, िो यफकन नगरी एकमषु्ठ 
रुपमा ५०.६७ प्रतिशिले छुट ददने गरी गाउँ काययपातलकाबाट तनणयय हनु ु उन्चि देन्खदैन। 
गाउँकाययपातलकाको उक्त तनणयय पतछ पतन ठेकेदारले यि आ.व. तभत्र कुनै रकम दान्खला नगरी 
तमति २०७७।०४।०५ मा रु. ७ लाख गाउँपातलकाको खािामा िम्मा गरेको छ । 
गाउँकाययपातलकाले तनणयय गरे वमोन्िम अिलु गनुयपने २४,६८,३९३।०० मा १३ प्रतिशि ले 
हनुे रु. ३,२०,८९१।०० िमेिले हनुे रु. २७,८९,२८४।०० र उक्त ठेकेदारको नामको गि 
आ.व. को वेरुि ुरु. ३९,८२९।०० िमेि िोडी हनुे रु. २८,२९,११३।०० मध्ये ठेकेदारले 
दान्खला गरेको ७ लाख घटाई बाकँी रहने २१,२९,११३।०० वैँक िमानि बाट अिलु गरी 
तमति २०७७।०५।१४ मा मात्र पातलकाको खािामा िम्मा भएको देन्खयो। िम्झौिाअनिुार 
लक डाउन भतदा पफहले प्राप्त हनुपुने प्रथम फकस्िावापि २५ प्रतिशिले हनुे रु.१२,50,750/- र 
दोस्रो फकस्िावापि ४० प्रतिशि माघ मिाति तभत्र प्राप्त हनुपुने रु.20,01,200/-  िमेि रु. 
32,51,950/- िथा िेस्रो फकस्िाको बाँकी रकम रु.17,51,050/- मा ५०.67 प्रतिशिले 
छुट पतछको रु.8,63,973/- िमेि रु. 41,15,743/- प्राप्त हनुपुने देन्खतछ । िो रकममा 
पतन घटी हनुे गरी ठेकेदारलाइय छुट ददन तमल्ने देन्खदैन । ििथय ठेकेदारबाट प्राप्त हनुपुने 
रु.41,15,743/- मा कायायलयले बैक िमानिबाट अिलु गरेको रु.24,68,393/- घटाइ 
बाँकी हनुे रु. 16,47,350/- अिलु गरी प्रदेश आतथयक ऐन २०७६ को दिा ९(5) बमोन्िम 
बाँडिाँट िमेि हनुपुने रु. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1647350.00 

 
19.6.  ठेकेदारबाट उपरोक्त अनिुार अिलु हनु बाँकी रु.16,47,350/- को मलु्य अतभवृफद्ध कर ऐन 

2052 अनिुार १३ प्रतिशिले हनुे रु. २,14,156/- अिलु गरी िम्बन्तधि िंघीय रािश्व 
शीषयकमा दान्खला हनुपुने रु. 

 
 

214156.00 
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20.  अमानिबाट काययाः तमति २०७६।०३।०२ गिे गाउँ काययपातलकाका अध्यक्षको अध्यक्षिामा 
बिेको स्थानीय िह स्िरीय अनगुमन ितमतिको बैठकको तनणययले यि गाउँपातलकाको वडा नं.५ 
झगरेवािीमा रहेको वातिङ प्लाण्टमा िथा वडा नं. २ नवलपरुमा घाट गद्दी (िंकलन) रहेको 
तगट्टी वालवुा प्रदेश आतथयक ऐन वमोन्िम फवफक्र वापि प्रति घनफिट रु. ६ का दरले कायायलयका 
कमयचारी मािय ि रकम िंकलन गनय गाउँकाययपातलकालाई तििाररि गने तनणयय गरे वमोन्िम ठेक्का 
नहतुिेल अमानि वाट रकम िंकलन भएको पाईयो । िो िम्बतधमा देन्खएका व्यहोरा देहाय 
बमोन्िम छन ्। 

 

20.1.  अमानिबाट रकम उठाउँदा प्रयोग गरीने रतिदमा पररमाण र दर उल्लेख नगरी प्रति फरिर रु. 
१५७५, प्रति ट्याक्रर रु. ३०० र प्रति रक / फरिर रु. २३६० िथा केहीमा प्रति फरिर र. 
१७०० िमेिका दरले रकम िंकलन गरेको छ । यिरी पररमाण र दर स्पष्ट उल्लेख नगरी ति 
िाधनहरुमा कति पररमाणको िामान लोड भएको हो र कति दरले िंकलन गरेको हो स्पष्ट हनु े
अवस्था भएन ।यि िम्बतधमा पातलकाले छानफवन गरी कम रकम िंकलन भएको भए अिलु 
गनेपने देन्खतछ । 

 

20.2.  प्राप्त नगदी रतिद, फटपोट फववरण एवम ्िोधपछु र छलिल अनिुार तगट्टी वालवुा वापि अमानि 
बाट प्रति घनफिट रु. ६ का दरले १,४४,८१० घनफिटको रु. ८,६८,८६०/- अिलु भएको 
देन्खतछ । िर उक्त रकममा मलु्य अतभवृद्दी कर अिलु गरेको नदेन्खएकोले १३ प्रतिशिले हनुे 
म.ुअ. कर रु. १,१२,९५२/- अिलु गरी िंघीय रािश्व शीषयक ३३३१७ मा दान्खला गनुयपने रु. 

 

 

 

 

११२९५२.0 

20.3.  गाउँ काययपातलकाको तमति २०७६।०३।१० गिेको वैठकले घाटगद्दी (िंकलन) गरेको ५ नं. 
वडा झगरे वातिङ प्लाण्ट खण्ड र २ नं. वडा नवलपरु खण्डको तगट्टी वालवुा तनकािी दस्िरु 
तलनका लातग १ िना ज्यालादारीमा कमयचारी तनयकु्त गरेको र प्राप्त नगदी रतिद र फटपोट फववरण 
अनिुार प्रति घटफिट रु. ६ का दरले १,४४,८१० घनफिटको रु. ८,६८,८६०/- अिलु गरेको 
देन्खतछ ।प्रदेश आतथयक ऐन 2076 को दिा ९(2) िथा अनिुनु्च-५ अनिुार ढुङ्गा, तगट्टी 
आददको िंकलनमा प्रति घनफिट रु.9 का दरले शलु्क अिलु गनुयपने व्यवस्था भएकोमा रु. ६ 
का दरले मात्र अिलु गरेको पाईयो। घाटगद्दी गरीराखेको भतनएको तगट्टी वालवुा किले िंकलन 
गरी घाटगद्दी गरेको हो िो खलु्न निकेको र उक्त िंकलनमा लाग्ने शलु्क पतन उठाएको 
नदेन्खएकोले उठाउन छुटेको १,४४,८१० घनफिटको रु. ३ का दरले हनुे रु. ४,३४,४३०/- 
र िो मा १३ प्रतिशि ले हनुे म.ुअ. कर रु. ५६,४७६/-िमेि रु. ४,९०,९०६/-अिलु गरी 
िम्बन्तधि (प्रदेश वाँडिाँट िमेि गरी) रािश्व शीषयकमा दान्खला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४९०९०६.00 

20.4.  प्रदेश आतथयक ऐन को दिा ९(5) अनिुार ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा आददबाट िंकतलि करको चातलि 
प्रतिशि रकम प्रदेश िंन्चि कोषमा दान्खला गनुयपने व्यवस्था छ ।पातलकाले यि बषय अमानिबाट 
उठाएको रु. ८,६८,८६०/- को ४० प्रतिशिले हनुे रु. ३,४७,५४४/- प्रदेश िंन्चि कोष 
दान्खला गनुयपनेमा गरेको नपाईएकोले वाडँिाँट गरी दान्खला गनुयपने रु.  

 

 

 

 

३४७५४४.00 

21.  एम्बलेुति आम्दानीाः गाउँपातलकाबाट िंचातलि  एम्बलेुति िेवाको फवतभन्न व्यन्क्तले उपभोग 
गरेवापि गाउँपातलकाले नगदी िररिको प्रयोग गरी आम्दानी गने गरेको पाईयो। यि िम्बतधमा 
देन्खएका व्यहोरा देहाय बमोन्िम छन ्। 

 

21.1.  पातलकाबाट प्राप्त नगदी रतिद फववरण अनिुार एम्बलेुति चालक श्री चेि प्रिाद काफ्लेलाई यि 
वषय र.नं. १८०१ देन्ख र.नं. १८५० िम्म १ प्याड, र.नं. ३००१ देन्ख र.नं. ३१०० िम्म २ 
प्याड िथा गि वषयको चालक िंगै रहेको र.न. ३५६ देन्ख ४०० िम्मको १ प्याड मध्ये र.नं. 
३०५१ देन्ख र.नं. ३१०० िम्मको रतिद र िो बाट उठेको आम्दानी पातलकामा बझुाएको छैन 
। उक्त रतिद प्रयोग भए नभएको िम्बतधमा पातलकाले छानफवन गरी उठेको रकम दान्खला 
गराउन ुपदयछ । वाँकी रतिद मध्येवाट िम्मा रु. ८,९८,७६६/- आम्दानी प्राप्त भएकोमा यि 
आ.व. मा फवतभन्न तमतिमा रु. ७,३२,३४०/- र तमति २०७७।०४।११ मा ७९,००८/- िमेि 
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रु. ८,११,३४८/- गाउँपातलकाको खािामा िम्मा भएको भौचर प्राप्त भएको छ भने रु. 
८७,४१८/-दान्खला भएको देन्खएन। ििथय दान्खला गनय वाँकी रकमका िम्बतधमा आतथयक 
काययफवतध िथा फवत्तीय उत्तरदाफयत्व ऐन, २०७६ को दिा २८ बमोन्िम िररवाना िमेि गणना 
गरी अिरु गनुयपने रु. 

 

८७४१८.00 

21.2.  एम्बलेुति चालक श्री पूणय वहादरु पलुामी ले तमति २०७७।०३।२० मा बनु्झतलएको र.नं. 
२९०१ देन्ख २९५० िम्मको रतिदको आम्दानी यि आ.व. प्राप्त भएको देन्खएन । यि 
िम्बतधमा पातलकाबाट छानफवन गरी उठेको रकम तनयामानिुार दान्खला गराउनपुने देन्खतछ । 

 

22.  िे.ति.वी. / व्याक्होलोडर प्रयोग िथा आम्दानीाः गाउँपातलकामा रहेको िे.ति.वी. गाउँपातलका 
तभत्रका फवतभन्न िावयितनक काम, व्यन्क्त िथा िंस्थाका काममा प्रयोग भएको देन्खयो ।यि 
िम्वतधमा देन्खएका थप व्यहोरा देहाय वमोन्िम छन । 

 

 

22.1.  गाउँपातलकाबाट प्राप्त िे.िी.वी. िञ्चालन लग तिट अनिुार यि वषय रु.4150930/- बराबरको 
काम भएको देन्खतछ िो मध्ये रु.2661180/- िावयितनक काममा प्रयोग भएको, 
रु.548690/- नगद प्राप्त भएको, रु.338680/- उठ्न बाँकी देन्खएको र रु.552380/-
को लेखा शाखाले भकु्तानी गनुय पने फवलबाट कट्टी गरी भकु्तानी गरेको उल्लेख छ ।िावयितनक 
काममा रु.2661180/- वरावर प्रयोग भएको भतन फववरण प्राप्त भए पतन गाउँ काययपातलकाबाट 
तनणयय गरी िभाबाट अनमुोदन गरेको देन्खएन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2.  लगतिट फववरणमा रु.548690/- प्राप्त भएको िनाएिा पतन िेतिवीका चालक श्री फवश्वराि 
थलुङुले वनु्झतलएको र.नं. ०५१ देन्ख र नं. १०० िम्मको रतिद प्याडबाट िंकतलि रु. 
४,८२,७६०/- र गाउँपातलका कायायलयबाट न ैफवतभन्न रतिद प्रयोग गरी िंकतलि रु. ९५,३९०/
–  िमेि रु. ५,७८,१५०/- आम्दानी भएको देन्खतछ ।उक्त रकम फवतभन्न तमतिमा रु. 
२,३८,९०६/- वैक दान्खला गरेको देन्खयो । िर वाँकी रु. ३,३९,२४४/- दान्खला गरेको 
प्रमाण पेि भएको देन्खएन । ििथय दान्खला भएको भए प्रमाण पेि गनुयपने अतयथा आतथयक 
काययफवतध िथा फवत्तीय उत्तरदाफयत्व ऐन, २०७६ वमोन्िम िररवाना िमेि गणना गरी अिलु 
हनुपुने रु. 
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22.3.  िे.िी.वी. िञ्चालन लगतिट अनिुार देहाय बमोन्िमका व्यन्क्त िथा िंस्थाहरुले पातलकाको 
िे.िी.वी. प्रयोग गरे वापिको रकम उठ्न बाँकी देन्खएकोले उक्त रकम लगि अध्यावतधक गरी 
तनयमानिुार अिलु गनुय पने रु. 

ति.नं िे.िी.वी. प्रयोगकिायको नाम प्रयोग तमति 
अिलु गनुयपने 

रकम 

१ कृष्णहरर तमश्र 2076/10/07 10810 

2 फहरा प्रिाद पाहाडी 2076/10/27 4140 

3 घन श्याम पाहाडी 2076/10/27 5980 

4 राम प्रिाद भण्डारी 2076/11/18 14950 

5 झगरे फिक्कल िडक ममयि उ.ि. 2076/11/19 40250 

6 वर फपपल मन्तदर तनमायण उ.ि. 2076/11/22 18400 

7 वर फपपल मन्तदर तनमायण उ.ि. 2076/11/22 3450 

8 फिक्कल होटल 2076/11/24 12880 

9 वातरे िटबतध तनमायण उ.ि. 2077/01/25 25300 

10 िोख ुकुलो तिँचाई उ.ि. 2077/02/01 10350 

11 िन्िव काकी 2077/02/09 3910 

12 श्याम िामाङ्ग 2077/02/10 13570 

13 ४ नं वडा कायायलय, भवन तनमायण उ.ि. 2077/03/13 46000 

14 ४ नं वडा कायायलय देन्ख ठुली वन फवधालय 2077/03/14 23920 

 

 

388680.00 
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भवन पफहरो िाली उ.ि. 
15 िोल्पाथाना िडक ममयि उ.ि. 2077/03/20 85790 

16 चाल्ने खोला िोल्पा ठाना िडक ममयि उ.ि. 2077/03/25 7800 

17 नखलेुको नखलेुको 61180 

िम्मा रु. 3,88,680.00 

 गाउँपातलका (पुनँ्िगि)  

23.  िम्झौिा फवपरीि भकु्तानीाः कुन ैपतन रकमको भकु्तानी गदाय प्रचतलि काननु एंव िम्झौिा अनिुार 
भकु्तानी गनुयपदयछ । पातलकाले यि गाउँपातलकाको फवस्ििृ फववरण िफहिको वस्िनु्स्थति आउने 
गाउँपाश्वयन्चत्र (तभलेि प्रोिाईल) ियार गने काययका लातग िामफुहक िरोकार िमाि नेपाल, 
तितधलुीको प्रस्िाव छनौट गरी उक्त कायय तमति २०७७।०२।३० तभत्र िम्पन्न गने गरी तमति 
२०७६।०८।२५ मा रु. ११,०५,७००/- को िम्झौिा भएको छ। िम्झौिाको वदुा नं. ८ 
(क) मा िम्झौिा भई कायय आरम्भ गरेपश्चाि ३० प्रतिशि वा रु. ३,३०,०००/- पेस्की रकम 
उपलब्ध गराउने उल्लेख छ भने वदुा नं. ८ (ख) मा वाँकी रकम काम िम्पन्न गरी प्रतिवेदन 
पेि गरेपश्चाि भकु्तानी गरीने उल्लेख छ । पातलकाले िम्झौिा अनिुार तमति २०७६।१०।२४ 
मा पेश्की स्वरुप रु. ३,३०,०००/- उपलब्ध गराएकोमा िोफकएको काम िम्पन्न नगरी िम्झौिा 
फवपररि भौ.नं. २९०, तमति २०७७।०३।३० मा पफहलेको पेस्की िछौट िमेि रु. 
७,०५,८००/- भकु्तानी गरेको छ । पातलकाले तमति २०७७।०४।२१ मा २०७७ कातियक 
मिाति िम्मका लातग म्याद थप गरेको भएिा पतन हालिम्म उक्त कायय िम्पन्न गरेको छैन। 
यिरी िम्झौिा फवपररि भकु्तानी गनुय तनयम िम्मि नदेन्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७०५८००.00 

24.  वडा नं. २ कायायलय भवन तनमायणाः िमपरुक अनदुान िम्बतधी काययफवतध २०७५ को तनयम 
९(२) मा िमपूरक अनदुान वापि प्राप्त रकम उपभोक्ता ितमति मािय ि िंचालन हनुे आयोिना  
काययक्रममा खचय गनय पाईने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । २ नं. वडा कायायलय भवन तनमायणको 
लातग िमपूरक कोषबाट खचय गने गरी िंन्घय िमपूरक अनदुान बाट कायय गनय रु. ३० लाख 
बिेट फवतनयोिन गरेकोमा पातलकाले रु. १३,४१,०१६/- को लागि अनमुान ियार गरी 
उपभोक्ता ितमतिबाट रु. ७९,०१६/- िथा कायायलयबाट रु. १२,७२,०००/- (कन्तटिेतिी 
बाहेक) व्यहोने गरी िम्झौिा भई िोही बमोन्िम काययिम्पन्न गरी भकु्तानी गरेको छ । लागि 
अनमुानको Site Preparation Work अतिगयि देहाय बमोन्िमको लागि अनमुान ियार गरी िोही 
अनिुार काययिम्पन्न गरेकोमा कुन आधारमा ३० प्रतिशि मेतिन र ७० प्रतिशि मातनिले काम 
गने गरी दर कायम गरीएको हो, िो को प्राफवतधक पषु्टाई पेश नभएकोले िो को पषु्टाई पेश गनुय 
पदयछ । 

क्र.ि. कामको फववरण यतुनट पररमाण दर रकम 

१ नरम माटो काट्ने िथा 
पतछाउने (३० प्रतिशि 
मेतिन र ७० प्रतिशि 
मातनि) 

घनतमटर १२४.४० ५३३.७४ ६६३९७.७४ 

२ कडा माटो काट्ने िथा 
पतछाउने (३० प्रतिशि 
मेतिन र ७० प्रतिशि 
मातनि) 

घनतमटर २९०.२७ ६११.०६ १७७३७२.६३ 

िम्मा २४३३७०.३७  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  िोल्पाठाना स्वास्थय चौकी भवन तनमायणाः िोल्पाठाना स्वास्थय चौकी भवन तनमायण काययका लातग  
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पातलकाले रु. १९,७१,५८०/- को लागि अनमुान ियार गरी उपभोक्ता ितमतिबाट रु. 
५१,५८०।०० र गाउँपातलकाबाट रु. १९,२०,०००/- बेहोने गरी तमति २०७६।१२।०२ 
मा िम्झौिा भई खदु रु. १६,०५,२६१/- को काम िम्पन्न गरी गाउँपातलकाबाट कन्तटिेतिी 
िथा तनयामानिुार अतग्रम कर कट्टी िमेि गरी रु. १५,२२,५६४/- भकु्तानी गरेको छ । िो 
िम्बतधमा देन्खएका व्यहोरा तनम्नानिुार छन ्। 

25.1.  िम्झौिा अनिुारका िवै काम िम्पन्न गरेपतछ मात्र पातलकाले उपभोक्ता ितमतिलाई अन्तिम रकम 
भकु्तानी गनुयपनेमा लागि अनमुानको क्र.ि. ५ मा उल्लेन्खि Redymade Door Shutter Work िथा 
क्र.ि. ६ को Sal Wood Work for Chaukhats को रु. ३,६६,३१८/८३ को काम नै नगरेको 
अवस्थामा बाँकी कामको भकु्तानी ददई काययिम्पन्न गनुय तनयम िंमि देन्खएन । 

 

25.2.  लागि अनमुान िथा काययिम्पन्न प्रतिवेदनको क्र.श. ४ मा उल्लेन्खि 1:4 को िोडाईको 
मेतिनबाट बनाईएको ईट्टाको गारो लगाउने काम ८१.०९ घनतमटरको प्रति घन तमटर रु. 
१५,८८६।०४ का दरले रु. १२,८८,१६१/- को काम िम्पन्न गरी िोही बमोन्िम भकु्तानी 
भएको छ । उपभोक्ता ितमतिले पेश गरेको फवल भरपाई पररक्षण गदाय २०,५०० वटा ईट्टा मात्र 
खररद गरेको तबलबाट देन्खतछ । उक्त इट्टाको पररमाण अनिुार ३६.६१ घनतमटर  अथायि रु. 
५,८१,०००/-मात्र काम हनुे देन्खएकोले खररद तबलभतदा बढी ४४.४८ घनतमटरको हनु े
रु.७,०६,६११/-का िम्बतधमा छानफवन गरी िोही अवतधमा खरीद गरेको तबल िथा प्राफवतधक 
पषु्ट्याई पेश हनुपुदयछ अतयथा बढी पररमाण देखाएको रकम अिलु हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७०६६११.०० 

26.  ३ नं वडा कायायलय भवन तनमायण: यि वडा कायायलय भवन तनमायणका लातग पातलकाबाट 
रु.40,00,000/- विेट फवतनयोिन भएको तथयो ।उक्त रकमबाट उपभोक्ता ितमतिद्धारा कायय 
गनय रु.42,28,251/39 को लागि अनमुान ियार गरेको र उपभोक्ता ितमतिबाट 
रु.4,13,251/39 िथा कायायलयबाट रु.38,15,000/- (कन्तटिेतिी बाहेक) व्यहोने गरी 
तमति 2076/11/30 मा काम िम्पन्न गने गरी तमति 2076/08/03 मा िम्झौिा भएको 
तथयो ।पातलकाले तमति 2076/011/03 मा उपभोक्ता ितमतिलाई रु.11,52,000/- पेश्की 
ददएकोमा िोफकएको अबतधमा उपभोक्ता ितमतिले काम िम्पन्न गरेको देन्खएन । तमति 
2077/03/19 मा प्रथम रतनङ्ग फवल रु.8,05,190/- पेश गरेकोमा पातलकाले 
रु.4,60,800/- पेश्की िछ यौट गरी बाँकी रु.3,40,390/- भकु्तातन गरेको छ ।त्यिै गरी 
तमति 2077/03/31 मा रु.1,75,061/83 को मात्र दोस्रो रतनङ्ग फवल पेश भएकोमा बाँकी 
पेश्की रु.6,91,200/- िछ यौट गरी पनु: रु.2,89,052/- भकु्तानी गरेको छ ।यिरी दोस्रो 
रतनङ्ग फवल िम्म खदु काम रु.9,80,252/58 भएको प्राफवतधक फवल पेश भएकोमा यि अवतध 
िम्म रु.17,85,442/- भकु्तातन भई रु. 8,05,189/42 प्राफवतधक फवल भतदा बढी भकु्तातन 
भएको छ ।उपभोक्ता ितमतिले खचय गरेका रु.20 लाख भतदा बफढका फवतभन्न तबल भपायई पेश 
गरे पतन प्राफवतधक नाप िाँच बेगर वढी भकु्तातन भएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805189.00 

27.  लागि अनमुान: िावयितनक तनकायले तनमायण काययको लागि अनमुान ियार गदाय िावयितनक खररद 
तनयमावली, 2064 को तनयम 10 को पररतध तभत्र रही ियार गनुय पने व्यवस्था छ ।पातलकाले 
यि वषय देहाय बमोन्िमका तनमायण कायय िम्वन्तध ठेक्काको लागि अनमुान ियार गदाय पातलकाद्धारा 
ियार गरीएको स्वीकृि दर फवश्लषेण अनिुारको दर भतदा िरक दर कायम गरी लागि अनमुान 
ियार गरेको पाईयो ििले गदाय उक्त ठेक्काहरुको लागि अनमुान देहाय बमोन्िम बढ्न गएको छ 
।केही मखुय मखुय आईटमहरुको गणना गदाय रु.13,92,451/- को िरक परी लागि 
अनमुानमा वृफद्ध भएको देन्खयो । 

क) ठेक्का नं ३/2076/077 वडा नं 2 कायायलय भवन तनमायण: 
ति.
नं 

फववरण यतुनट पररमाण 
लागि 

अनमुानको दर 

दर फवश्लषेणको 
दर 

िरक दर िरक रकम 
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4 Pcc Work 1:2:4 घ.तम 10.32 15020.12 13565.29 1454.4
5 

15010 

5 Pcc for RCC 

Work 1:1.5:3 घ.मी 78.77 17668.61 16152.67 1515.9
4 

119562 

6 TMT ROD 

Work के.िी 11143.99 114.03 109.72 4.31 48031 

7 Brick 

Machinery 

Work 1:4 
घ.मी 49.60 19537.69 16612.9 2924.7

9 
115822 

1
2 

Rubble 

Machinery 

Work 1:4 
घ.मी 20.40 9694.98 8859.89 835.09 17036 

िम्मा 3,15,461 
ख) ठेक्का नं ४/2076/077 वडा नं 1 कायायलय भवन तनमायण : 

 

ति. 
नं 

फववरण यतुनट पररमाण 
लागि 

अनमुानको दर 

दर फवश्लषेणको 
दर 

िरक दर िरक रकम 

4 Pcc Work 1:3:6 घ.तम 3.09 14579.92 11567.85 3012.07 9307 
5 Pcc Work 1:2:4 घ.मी 10.32 16690.55 13565.29 3125.26 32253 
६ Pcc for RCC 

1:15:3 
घ.मी 100.05 19415.98 16152.67 3263.31 326494 

7 TMT ROD 

Work के.िी 13351.79 143.02 109.72 33.30 444615 

8 Brick 

Machinery 

Work 1:4 
घ.मी 53.23 21417.14 16612.10 4805.04 255772 

9 Stone 

Machinery 

Work 1:4 
घ.मी 5.63 10378.31 8859.89 1818.42 8549 

िम्मा 10,76,990/- 
यिरी लागि अनमुान ियार गदाय पातलकाको स्वीकृि नमयश प्रयोग गरी कायम भएको दर भतदा 
िरक दर प्रयोग गरेको िम्वतधमा छलिल गदाय ढुवानी भाडाको कारणले िरक परी दर बढ्न 
गएको भतनएपतन त्यिरी ढुवानी िमावेश गरी छुटै्ट दर फवश्लषेण गरेको प्रमाण पेश भएन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.  फिक्कल भ्यू टावर तनमायण : भौ नं 347/2077/3/21 यि गाउँपातलकाको फिक्कल डाँडामा भ्यू 
टावर तनमायण काययको लातग यि वषय रु.30,00,000/- विेट फवतनयोिन गरीएको र 
रु.29,41,808/- को लागि अनमुान ियार गरी कायायलयबाट रु.28,80,000/- 
(कन्तटिेतिी बाहेक) िथा उपभोक्ता ितमतिबाट रु.61,808/49 व्यहोने गरी तमति 
2076/12/30 मा काम िम्पन्न गने गरी तमति 2076/10/21 मा उ.ि. िँग िम्झौिा 
भएको तथयो ।उ.ि. ले रु.17,25,515/- को काम िम्पन्न गरी प्रथम रतनङ्ग तबल पेश गरेको 
तबल भपायई पररक्षण गदाय देन्खएको व्यहोरा देहाय बमोन्िम छन ्। 

 

28.1.  प्राफवतधक फवल िथा नापी फकिाव अनिुार उक्त भ्यू टावर तनमायणमा 47.45 घ.मी अथायि ्
1977 वटा 8 ईतचका ए.िी.िी. व्लक प्रयोग भएको देन्खतछ िर उपभोक्ता ितमतिले पेश 
गरेका फवल फविक पररक्षण गदाय ए.िी.िी लाईट तिक प्रा.ली बाट 8 ईतचका 1080 वटा र 4 
ईतचका 200 वटा मात्र अथायि ् 28.32 घ.मी पररमाणको व्लक खररद गरेको देन्खतछ 
।उपभोक्ता ितमतिले खररद गरेको भतदा वढी पररमाण नापी फकिाव िथा प्राफवतधक तबलमा 
िनाएको 19.13 घ.मी. को प्रति घ.मी रु.13,580/85 का दरले हनुे रु.2,59,802/- का 
िम्वतधमा छानफवन गरी वढी नापी देखाइएको अिलु हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259802.00 

28.2.  ए.िी.िी व्लक तनमायण काययको दर रु.13,580/85 कायम गरेकोमा िो को दर फवश्लषेण पेश 
नभएकोले दर फवश्र्लेषण िफहिको प्रफवतधक पषु्ट्याई पेश हनु ुपदयछ । 

 

28.3.  मध्यपहाडी लोकमागय देन्ख खोला गाउँ चनौटे िम्मको तिमेतट ढुवानी 4 ट्याक्टर देखाई प्रति 
ट्याकटर रु. 7,000/- का दरले रु.28,000/-ढुवानी भाडा प्राफवतधक तबल िथा नापी 
फकिाबमा उल्लेख छ । िर खोला गाउँ चनौटे देन्ख तनमायण िाईटिम्म मातनिले 36.75 बोरा 
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मात्र तिमेतट ढुवानी गरेको नापी फकिावबाट देन्खतछ ।यि िम्वतधमा छानफवन गरी ३ पटकको  
ट्याक्टर भाडा रु.21,000/- बढी देखाएकोले अिलु हनुपुने रु. 

 

 

21000.00 

28.4.  मध्यपहाडी लोकमागय देन्ख खोलागाउँ चनौटे िम्म फवतभन्न िाईिको डण्डी 0.36 के.िी. 
ट्याक्टरवाट ढुवानी गरी रु.2538.15 खचय भएको िथा खोला गाउँ चनौटे देन्ख तनमायण स्थल 
िम्म 725.18 के.िी. ढुवानी गरी रु.21,755।54 खचय भएको र िोही बमोन्िम 725.18 
के.िी. नै तनमायणमा प्रयोग भएको देखाएको छ ।यिरी ट्याक्टरबाट खोला गाउँ चनौटे िम्म थोरै 
पररमाण अथायि ् 0.36 के.िी. ढुवानी भएकोमा उक्त स्थानबाट तनमायण स्थल िम्म मातनिले 
ढुवानी गरेको भतनएको 725.18 के.िी. को ढुवानी भाडा रु.21,755/- िथा नापी फकिाब 
िथा प्राफवतधक तबलमा चढेको रु.77,059/- िमेि रु.98,814/- का िम्वतधमा छानफवन गरी 
प्राफवतधक पषु्टयाई पेश हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98814.00 

28.5.  उपभोक्ता ितमतिले तमति 2076/12/30 मा काम िम्पन्न गने गरी िम्झौिा भएकोमा उक्त 
कायय िम्पन्न नभई अधरुो रहेको देन्खतछ ।प्रथम रतनङ्ग फवल भकु्तातन गदाय िम्म उपभोक्ताले 
व्यहोने पररमाण व्यहोरेको छैन । अन्तिम फवल भकु्तातन गदाय उपभोक्ताले गने कामको पररमाण र 
रकम फहिाब तमलान गरीने कायायलयको भनाई रहेको छ । 

 

29.  महादेव डाडँा स्वास्थय चौकी भबन तनमायण : भौ.नं 166/2077/02/02 र भौ.नं 
338/2077/03/31 यि स्वास्थय चौकी भवन तनमायणका लातग रु.20,00,000/- 
फवतनयोिन भई रु.21,16,720/- को लागि अनमुान ियार गरी उ.ि.बाट रु.2,21,720/- 
िथा कायायलयबाट कन्तटिेतिी बाहेक रु.18,95,000/- भकु्तानी गने गरी िम्झौिा भएकोमा 
रु.20,94,626/87 को काम िम्पन्न गरी पेश भएका प्राफवतधक तबल नापी फकिाब िथा अतय 
तबल भपायईका आधारमा कन्तटिेतिी बाहेक रु.19,08,553/- भकु्तानी भएको छ ।िो 
िम्वतधमा देन्खएका व्यहोरा देहाय बमोन्िम छन। 

 

29.1.  प्राफवतधक तबल िथा कायय िम्पन्न प्रतिवेदनको आईटम नं ४ मा ईटाको गारो 1:4 कायय बापि 
81.36 घ.मी. को रु.15886।04 का दरले रु.12,92,498/- को कायय िम्पन्न भएको 
िनाई िोफह बमोन्िम भकु्तातन भएको छ ।उपभोक्ता ितमतिले पेश गरेको खररदको तबल अनिुार 
40000 वटा ईटा मात्र खररद गरेको देन्खतछ ।उक्त 40000 ईटाबाट 71.43 घ.मी. मात्र 
काम हनुे देन्खएकोले बढी नापी िथा कायय िम्पन्न देखाएको 9.93 घ.मी. को रु.1,57,752/-
का िम्वतधमा छानफवन गरी िोफह अवतधमा खररद गरेको खररद फवल िथा प्राफवतधक पषु्टयाई पेश 
हनुपुदयछ ।अतयथा उक्त वढी पररमाण देखाई भकु्तातन भएको रकम अिलु हनुपुने  रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

157752.00 

29.2.  लागि अनमुान िथा िम्झौिा अनिुार गाउँपातलकाबाट उपभोक्ता ितमतिलाई रु.18,95,000/- 
मात्र अनदुान भकु्तानी गनुयपनेमा रु.19,08,553/- भकु्तानी भएको हुँदा बढी भकु्तातन भएको 
रकम रु. 13,553/- अिलु हनुपुने रु. 

 

 

13553.00 
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30.  िोझै खररद – िावयितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५(१ख) अनिुार एक आतथयक 
वषयमा एकैपटक वा पटक पटक गरी रु.5 लाख भतदा बढी रकमको एउटै व्यन्क्त, िमय, कम्पनी 
वा िंस्थाबाट िोझै खररद गनय निफकने व्यवस्था छ ।पातलकाले उपरोक्त व्यवस्था तबपररि देहाय 
बमोन्िम एउटै आपतुियकिायबाट िीमाभतदा बढीको खररद गरेको पाईएकोले उक्त खररद कायय 
तनयम िम्मि नदेन्खएको रु. 

गो.भौ.नं/तमति फववरण आपिुयकको नाम भकु्तातन रकम 

7/2076/06/30 
फवतभन्न ितनयचर िथा 
ितनयतिङ् िामान 

एि.ए. ितनयचर एण्ड 
ितनयतिङ्ग िप्लायिय 

493595 

16/2076/08/08 
फवतभन्न ितनयचर िथा 
ितनयतिङ् िामान 

एि.ए. ितनयचर एण्ड 
ितनयतिङ्ग िप्लायिय 

148532 

99/2076/12/07 
फवतभन्न ितनयचर िथा 
ितनयतिङ् िामान 

एि.ए. ितनयचर एण्ड 
ितनयतिङ्ग िप्लायिय 

90626 

216/2077/03/12 
फवतभन्न ितनयचर िथा 
ितनयतिङ् िामान 

एि.ए. ितनयचर एण्ड 
ितनयतिङ्ग िप्लायिय 

90628 

269/2077/03/26 
फवतभन्न ितनयचर िथा 
ितनयतिङ् िामान 

एि.ए. ितनयचर एण्ड 
ितनयतिङ्ग िप्लायिय 

78688 

िम्मा 902069  

 

 

 

 

 

 

902069.00 

 प्रदेश पवुायधारििय ाः  
31.  बढी भकु्तानीाः आतथयक काययफवतध तनयमावली २०६४ को तनयम ३६ को उपतनयम ८ अनिुार 

कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि पगेु वा नपगेुको िाँच गनुयपने व्यवस्था छ । पातलकाले उपभोक्ता 
ितमतिबाट फवतभन्न तमतिमा भएको िम्झौिाबमोन्िम देहायबमोन्िमका भौचर र तमतिबाट उपभोक्ता 
ितमतिबाट गरेको काययमा गाउँपातलकाबाट अनदुान हनु े रकमभतदा बढी भकु्तानी भएको अिलु 
गनुयपने रु. 

भौ नं । तमति फववरण उपभोक्ता ितमति भकु्तानी गनुयपने भकु्तानी भएको बढी भकु्तानी 
६।२०७७।०३

।०४ 
ढोडेनी मोटरबाटो 

स्िरोन्नति 
ढोडेनी मोटरबाटो 
स्िरोन्नति उ ि ९४०००० ९६०००० २०००० 

१०।२०७७।०
३।२५ 

रचनेथाम खेल 
मैदान तनमायण 

रचनेथाम खेल 
मैदान तनमायण उ 

ि 
९२०००० ९४०२४२ २०२४२ 

१४।२०७७।०
३।३० 

चाल्नेखोला 
िोल्पाठाना िडक 
ढलान तनमायण 

चाल्नेखोला 
िोल्पाठाना िडक 
ढलान तनमायण उ 

ि 

१५६३७८२।८
२ 

१६०७९९३ ४४२११ 

 िम्मा    ८४४५३.00  

 

 

 

 

 

 

८४४५३.00 

 िंघीय िरकारबाट हस्िातिररि काययक्रमाः पुिँीगि  
32.  बढी भकु्तानीाः िावयितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा िावयितनक तनकायले 

न्स्वकृि गरेको नम्ियको आधारमा लागि अनमुान ियार गनुयपने व्यवस्था छ । िंघीय िरकारबाट 
प्राप्त िशिय अनदुान अतिगयि राफष्ट्रय ग्रातमण नफवकरणीय उिाय काययक्रमको बिेट न्शषयक बाट खचय 
लेन्खने गरी पातलकाको  कायायलय, वडा नं ४ स्वास्थय चौकी र उद्दव स्मतृि पाकय  वडा नं.५ मा  
िोलार िडान काययमा 150 A.H solar battery खरीदमा पातलकाले कायम गरेको दररेट भतदा बढी 
दररेट राखी बढी भकु्तानी गरेको अिलु हनुपुने रु. 

भौ नं । तमति 

पातलकाले कायम 
गरेको दर भकु्तानी भएको दर बढी दर पररमाण बढी भकु्तानी 

(भ्याट िफहि) 
३।२०७६।११।१३ २२१०० २६५५० ४४५० ८  ४०२२८ 

 

 

 

 

 

 

 

८०००४.00 
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१२।२०७७।०१।२६ २२१०० २६५०० ४४०० ८ ३९७७६ 

 िम्मा    ८०००४ 

33.   बढी भकु्तानीाः िावयितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा िावयितनक तनकायले 
न्स्वकृि गरेको नम्ियको आधारमा लागि अनमुान ियार गनुयपने व्यवस्था छ । पौिी खोला िाना 
तिचाई ममयि योिना उपभोक्ता ितमतिलाई 110mm HDPE pipe 6 kg/sq cm पाइप खरीदको 
भकु्तानीमा देहायका भौचर र तमतिबाट  पातलकाको न्स्वकृि दर भतदा  बढी दरमा भकु्तानी भएको 
अिलु हनुपुने रु.  

भौ नं ।तमति 

पातलकाले कायम 
गरेको दर भकु्तानी भएको दर िरक दर पररमाण 

बढी भकु्तानी 
(भ्याट 
िफहि) 

४१।२०७७०३।३१ ६३६.२५ ६६६.७९ ३०.५४ १०२ ३५२० 

४५।२०७७।०३।३१ ६३६.२५ ६६६.७९ ३०.५४ १०२ ३५२० 

िम्मा  ७०४० 

 

 

 

 

 

७०४०.00 

34.  दररेट भतदा बढी भकु्तानीाः िावयितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १० मा िावयितनक 
तनकायले न्स्वकृि गरेको नम्ियको आधारमा लागि अनमुान ियार गनुयपने व्यवस्था छ । गो भौ नं 
१६३ तमति २०७७।०३।३१ बाट  फिक्कल मा फव खाङिाङको शौचालय तनमायणको अन्तिम 
फकस्िा भकु्तानी ददँदा देहायबमोन्िमका आइटमहरुकमा गाउँपातलकाको दररेट भतदा बढी दररेट 
राखी भकु्तानी ददएको रकम िम्बन्तधि फवद्यालयबाट अिलु हनुपुने रु.  

फववरण 

पातलकाले कायम 
गरेको दर 

भकु्तानी 
भएको दर 

िरक दर पररमाण 

बढी भकु्तानी 
भ्याट िफहि 

Reinforceme
nt Bar 

१०६।२६ ११६।९६ १०।७ ३८८।३४ ४६९६ 

 िम्मा  ४६९६ 

 

 

 

 

 

 

४६९६.00 

 िंघीय िरकारबाट हस्िातिररि काययक्रमाः चाल ु  
35.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिय - स्थानीय िह अतिगयि रहेका िामदुाफयक फवद्यालयहरुमा दरबतदी 

अनिुार न्शक्षकको पदपूतिय भई तनयतमि पठनपाठनको व्यवस्था हनुपुदयछ । यि स्थानीय िह 
अतिगयि फवतभन्न िहका ५४ िामदुाफयक फवद्यालयहरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतियको अवस्था एवं 
फवद्याथीको िंखया तनम्नानिुार रहेको देन्खतछ । 

 

 ति.नं
. फवद्यालयको नाम 

न्शक्षक 
दरबतदी पदपूतिय पदपूतिय मध्ये 

करार फवद्याथी िंखया 

१ श्री वालकल्याण प्राफव पोखरीडाडा  १ १ 
 २७ 

२ लोकप्रकाश आधारभिु फवद्यालय 
ठुलीवन 

१ ० १ १२० 

३ िरस्विी प्रा.फव. नागदह ० ० ० ३५ 

४ िनुकोशी मा.फव. खाङिाङ १३ १२ १ २६१ 

५ चम्पादेवी प्रा.फव. पाहारेपी १ १ ० ३५ 

६ तिदे्दश्वरी प्रा.फव. पोटी १ १ 
 ७३ 

७ महाकाली मा.फव. पोटी खाङिाङ ४ १ 
 २७७ 

८ ज्ञानोदय प्रा.फव. माझटोल    ३७ 

९ ककतनदेवी प्रा.फव. झगरे १ १ 
 ७१ 

१० िनुकोशी आधारभिु फवद्यालय कवािे    २८ 

११ कातलका प्रा.फव. खोलागाउँ    २७ 

१२ महाकाली प्रा.फव. िल्लो चनौटे २ १ १ ६१ 

१३ प्रकाशोदय मा.फव. खोलागाउँ २ २ 
 ३१२ 

१४ प्रा.फव. िमु्नाम ओख्रनेी  २ २ 
 ३६ 

१५ प्रा.फव. महामण्डल १ १ 
 ३७ 
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यि िम्बतधमा तनम्नानिुार देखीएको छ । 

• स्थानीय िह मािहिमा रहेका ५४ फवद्यालय मध्ये ति.न. 8, ११, २६, ३५, ३६ ,४४ र 
५४ मा उल्लेन्खि फवद्यालयहरुमा फवद्याथी िंखया भएपतन न्शक्षक दरबतदी  रहेको देन्खएन । 
उल्लेन्खि फवद्यालयहरुमा पातलकाले दरबतदी स्वीकृि गरी आतिररक श्रोिबाट िलवभत्ता 
खवुाउने गरर पदपतुिय गरेको िनाएको  छ । 

• ४७ फवद्यालयमा १०० न्शक्षक दरबतदी रहेकोमा ८५ पदपिुी भएको र पदपिुी मध्ये ११ 
करारमा रहेको देन्खतछ । दरबतदी अनिुारको न्शक्षक पदपिुी हनुपुदयछ। 

• फवद्याथी िंखयाको िलुनामा न्शक्षक बढी भएकोबाट कम भएको फवद्यालयमा न्शक्षकको 

१६ चन्ण्डका मा.फव. चनौटे ४ ४ 
 ३१४ 

१७ मा.फव. रािमाटा खोलागाउँ ७ ७ 
 १९० 

१८ िनिागिृी मा.फव. ढोडेनी  ३ २ १ ३४७ 

१९ िनकल्याण तन.मा.फव. नयागाउँ २ २ 
 २०० 

२० िनिा प्रा.फव. आरुवोट १ १ 
 ५६ 

२१ िनप्रमेी प्रा.फव. दमारचौकी १ 
 १ ५२ 

२२ िनज्योिी प्रा.फव. िोलीडाँडा     ५२ 

२३ िनकल्याण प्रा.फव. पातथभारा    ६७ 

२४ आधारभिु फवद्यालय काउलेडाडा १ १ 
 १४७ 

२५ मा.फव. महादेवडाँडा ७ ४ 
 २८८ 

२६ फिक्कल प्रा.फव. वीरवलभञ्ज्याङ    ६४ 

२७ मा.फव. िालकेु  ४ ४ 
 २५८ 

२८ आधारभिु फपपलभञ्ज्याङ २ २ 
 ३७ 

२९ आधारभिू फवद्यालय देउकीडाडँा १ 
 १ १७३ 

३० आधारभिू फवद्यालय राइगाउँ २ २ 
 ६७ 

३१ िनिा आधारभिू फवद्यालय भीरगाउँ १ 
 १ २०३ 

३२ िनिागिृी प्रा.फव. िोखखुोला २ २ 
 ८४ 

३३ रत्नगंगा मा.फव. िोखतुडफहटार १ १ 
 २२९ 

३४ िनिा प्रा.फव. तिलङ्ग े १ १ १ ७३ 

३५ प्रा.फव. देउराली    ५० 

३६ िनफप्रय प्रा.फव. भातलथकु्का    १९ 

३७ प्रा.फव. बादििे १ १ 
 १९ 

३८ कातलकादेवी तन.मा.फव. िाङिाङ १ १ १ १०० 

३९ िनुकोशी प्रा.फव. झगरे १ १ 
 १५ 

४० आधारभिू फवद्यालय बान्बबिे ठुलढंुगा १ १ 
 ५५ 

४१ फिक्कल मा.फव. िोल्पा ७ ७ 
 ३५५ 

४२ फिक्कल देवी प्रा.फव. बाझागाउँ    ४१ 

४३ गनु्िटार प्रा.फव. अथुयङ्गे रानागाउँ १ १ 
 २४ 

४४ ियुोदय प्रा.फव. खातनगाउँ    २३ 

४५ ओम कारेश्वरी प्रा.फव. १ १ 
 ३६ 

४६ कातलका प्रा.फव. बबला १ १ 
 ६२ 

४७ मा.फव. िमु्नाम ितुिले चन्ण्डभञ्ज्याङ  ३ २ १ २८७ 

४८ मा.फव. लनु्म्ि ९ ८ १ २६५ 

४९ पाटनदेवी प्रा.फव. धतमनी १ १ 
  

५० प्रा.फव. बरमथमु्की १ १ 
 ४५ 

५१ प्रा.फव. पौिी २ २ 
 ४६ 

५२ पटनदेवी प्रा.फव. माहरुरभञ्ज्याङ    २१ 

५३ तिदद्दकोटी प्रा.फव. न्चउररखानी १ १ 
 २३ 

५४ िरस्विी प्रा.फव. दवे    २५ 

 िम्मा  १०० 8५ ११ ५८४९ 
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दरबतदी तमलान एंव तयनु फवद्याथी भएका फवद्यालयहरु िम्भाव्यिाका आधारमा मिय गनुयपदयछ । 

36.  पाररश्रतमक कराः आय कर ऐन, २०५८ अनिुार वातितदा व्यन्क्तले नेपालमा श्रोि भएको िेवा 
शलु्क कतमशन तबक्री बोनि अवकाि िफुवधा र अतय कुनै प्रतििलको भकु्तानीमा १५ प्रतिशिका 
दरले करकट्टी गनुयपने व्यवस्था रहेको छ ।  भौ न १४८ तमतिाः २०७७।०३।३१ बाट फिक्कल 
िामदुाफयक अध्ययन केतरमा ितचालन भएको ३० ददने कम्प्यटुर िातलममा देहायबमोन्िमका 
प्रन्शक्षक िथा िंयोिकले  रु. ९३,७५०/-  बन्झतलएकोमा  िो भकु्तानीमा १५ प्रतिशिका दरले 
कर कट्टी गरेको नपाइएकोले  देहायका व्यन्क्तवाट अिलु गरी आतिररक रािस्व कायायलयमा 
दान्खला हनुपुने रु. 
नाम भकु्तानी रकम १५ प्रतिशि कट्टी गनुयपने रु 

ददनेश भण्डारी  १५३०० २७०० 

ितुनिा िवेुदी १५३०० २७०० 

योगेश शे्रष्ठ १५३०० २७०० 

गायत्री िनुवुार  १५३०० २७०० 
केशव वराल १५३०० २७०० 
तमन ब शे्रष्ठ ३१८७ ५६२ 
 ९३७५० १४०६२  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४०६२.00 

37.  स्यानेटरी प्याड खरीदाः  िावयितनक खररद ऐन, २०६३ को दिा ८ बमोन्िम प्रतिस्पधाय तितमि 
नहनुे गरी खररद गनुयपने व्यवस्था छ । त्यस्िै िावयितनक खररद तनयमावलीमा रु.५ लाखिम्मको 
खररद कायय िोभैm गनय िफकन,े रु.५ लाखभतदा मातथ रु.२० लाखिम्म तिलबतदी दरभाउपत्रबाट र 
िोभतदा मातथ बोलपत्रको माध्यमबाट खररद गने व्यवस्था छ । स्यानेटरी प्याड खरीदका लातग 
रु. १४,०२,०००/- बिेट फवतनयोिन भएकोमा पातलकाले बषयको अतत्यमा आएर  िोझै खररद 
गरेको छ । छात्राहरुको स्वास्थय िथा िरििाईिँग िोतडएको यस्िो खरीद काययको आतथयक 
वषयको िरुुमा खरीद प्रकृया िरुु गरी िमयमै फविरण व्यवस्था तमलाउनपुनेमा कायायलयले 
हालिम्म पतन फवद्ययालयलाइ फविरण गरेको पाइएन । कोतभड १९ का कारण फवद्यालयहरु बतद 
भएको अवस्थामा आतथयक वषयको अतत्यमा ठूलो पररमाणमा प्याड खरीद गनुय र फवद्यालयलाइ 
हालिम्म फविरण नगनुय उन्चि नदेन्खनकुा िाथै तिलबतदी दरभाउपत्र आविान गरी गनय िफकने 
काम िोझै खररद गनुय तनयतमि नदेन्खएको रु. 

भौ नं तमति फववरण आपिुयक िंखया रकम 

११०।२०७७।०३।२१ स्यानेटरी प्याड 
 

िी एच मेडीहेल्थ कतिनय 
भक्तपरु 

 ४९८२९१ 

११०।२०७७।०३।२१ स्यानेटरी प्याड 
कच्चा पदाथय 
खररद 

अप्िरा प्रोडक्िन एण्ड 
िप्लायिय प्रातल काठमाडौ 

 ४९८९२१ 

 िम्मा ९,९७,२१२  
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38.  औषधी खररद – िावयितनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५ को उपतनयम १(क) मा तबि 
लाख रुपैयाँिम्मको औषतधितय मालिामान उत्पादकले राफष्ट्रय स्िरको िमाचार पत्रमा िूचना 
प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्यमा िोझै खररद गनय िफकने व्यवस्था भए छ । िर स्थानीय 
िहहरुले उक्त प्रफक्रयावेगर रु.९,९४,९४७/- का औषतध िोझै खररद गरेको छ। यि िम्बतधी 
देन्खएको व्यहोराहरु न्न्नानिुार छनाः 

 

38.1.  खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र िोको मूल्य राफष्ट्रय 
पत्रपतत्रकामा प्रकाशन िमेि भएको नदेन्खएको, 
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38.2.  आपूतिय हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. िफटिइड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्याच नं र म्याद 
िमाप्त तमति उल्लेख गरी िम्बन्तधि फवषय फवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषतध 
तबक्रीको लातग होइन खलुाएको प्रमाण िमावेश नभएको, 

 

38.3.  आपूतिय भएका औषधी एंवम िन्ियकल िमान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीफिकेशन अनिुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारण औषतधको गणुस्िर र म्याद िम्बतधमा यफकन गनय िफकएन । 

 

38.4.  औषतधको न्ितिी फकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्िल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको 
खलु्ने गरी व्यवन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

38.5.  औषतधको खचय घटाउदा मागिारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमषु्ट घटाउने गरेको ।  
 ििथय औषतधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचयको फववरण अद्यावतधक हनु े गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गणुस्िर अनिुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद 
गररएको औषतधको फववरण खुल्ने गरी अतभलेख राख्न े िथा आतथयक वषयको अतत्यमा बांकी रहेको 
औषतधहरु न्िम्मेवारी न्ितिी अतभलेख व्यवन्स्थि गनेििय  ध्यान ददनपुदयछ । 

 

 न्िल्ला िमतवय ितमतिििय ाः  
39.  गाउँपातलकाको प्रशाितनक भवन तनमायणका लातग श्री कृष्ण/दाहाल िे भी िँग रु 

२९,४७,९५४/६७ मा िम्झौिा भएकोमा काम िम्पन्न गरी  भौ नं ७ तमति २०७७।०३।३१  
बाट भकु्तानी ददइएको छ । लागि अनमुान अनिुार उक्त भवनमा reinforcement bar ( cost 

estimate S.N.7) मा ७३२४.६४ केिी डण्डी प्रयोग गनुयपनेमा काययिम्पन्न प्रतिवेदनमा ४०८१.४१ 
केिी मात्र डण्डी प्रयोग भएको देन्खयो । यिरी लागि अनमुान भतदा ४४.२८ प्रतिशि कम डण्डी 
प्रयोग गरी तनमायण कायय िम्पन्न गरेको हदुा भवनको गणुस्िरमा  फवश्वस्ि हनु िफकएन ् । यि 
िम्बतधी थप प्राफवतधक पषु्ट्याई पेश हनुपुने देन्खतछ । 

 

 चालिुिय ाः  
40.  घटी कर कट्टीाः कुनै प्राकृतिक व्यन्क्तले रोिगारीबाट प्राप्त गरेको पाररश्रतमकको गणना गदाय आय 

कर ऐन, २०५८ को दिा १० अनिुार छुट गनय तमल्ने रकम घटाई बाँकी रहेको कर योग्य 
आयमा िोही ऐनको अनिुचुी १ अनिुार कर लगाउनपुने उल्लेख छ । देहायका कमयचारीहरुको 
पाररश्रतमक कर घटी कट्टी भएकोले िम्बन्तधि बाट अिलु गरी आतिररक रािस्व कायायलयमा 
दान्खला हनुपुने रु.  
कमयचारीको नाम बाफषयक आम्दानी कर कट्टी हनुपुने कर कट्टी भएको घटी कट्टी भएको 
इय श्री राकेश 
कुमार शाह 

६२१८७० २८८७४ ६२२० २२६५४ 

िव इय िंिीव 
चौधरी 

५०८६०० १०३६० ५०८६ ५२७४ 

िम्मा २७९२८/- 
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41.  पाररश्रतमक कराः आय कर ऐन, २०५८ अनिुार वातितदा व्यन्क्तले नेपालमा श्रोि भएको िेवा शलु्क 
कतमशन तबक्री बोनि अवकाि िफुवधा र अतय कुनै प्रतििलको भकु्तानीमा १५ प्रतिशिका दरले 
करकट्टी गनुयपने व्यवस्था रहेको छ । कायायलयले िावयितनक िनुवुाइय काययक्रम ितचालन गनय श्री 
फहमालय िंचार गृह प्रातल र िनुकोशी एिएम प्रातल िँग िम्झौिा गरी भौ न 
२९७।२०७७।०३।२२ बाट िो काययक्रम िंचालक र प्रतिवेदन लेखनबापि रु.२४,०००/- 
भकु्तानी गरेको छ । िो भकु्तानीमा १५ प्रतिशिका दरले कट्टी गनुयपनेमा िम्मा १ प्रतिशिका दरले 
मात्र कट्टी गररएकोले नपगु रकम रु ३३६० देहायका व्यन्क्तवाट अिलु गरी आतिररक रािस्व 
कायायलयमा दान्खला  हनुपुने रु. 

नाम भकु्तानी रकम 

१५ प्रतिशि 
कट्टी गनुयपने रु 

१ प्रतिशि कट्टी 
गररएको 

बाँकी कट्टी 
हनुपुने 
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िरला िनुवुार १०००० १५०० १०० १४०० 

फटकािंग थापा १४००० २१०० १४० १९६० 

िम्मा २४००० ३६०० २४० ३३६०  
42.  अतय तनकायको खचयाः स्वीकृि वाफषयक बिेट िथा काययक्रम अनरुुप िोफकएको काययमा खचय गनुयपदयछ 

। कायायलयले तनम्नतलन्खि तमति र भौचरबाट फवतभन्न अतय तनकायका लातग फवतभन्न काययमा रु. 
१,२४,४५०/- खचय लेखेको पाइयो । उक्त तनकायलाई िम्बन्तधि िालकु तनकायबाट िमेि बिेट 
फवतनयोिन भई आउने हुँदा यिरी गरीएको खचय दोहोरो पनय िक्ने हुँदा अतय तनकायको खचय व्यहोने 
प्रवृति उपयकु्त देन्खदैन ।  
गो भौ नं र तमति तनकाय व्यहोरा रकम 

१२।२०७६।६।१३ प्रहरी चौकी िोश्रामखोला दशैको  मौलापिुाका लातग ५,०००. 

१०।२०७६।६।१३ अस्थायी प्रहरी चौकी,खाङिाङ दशैको दगुाय पिुाको लातग १५,०००। 
१०।२०७६।६।१३ रत्नाविी प्रहरी चौकी 

िोल्पाठाना 
दशैको दगुाय पिुाको लातग १०,००० 

२९३।२०७७।३।२१ फवद्यिु प्रातधकरण, तितधलुी फवद्यिु िडान वापि दैतनक भ्रमण भत्ता २८,३५० 
३२८।२०७७।३।२७ न्िल्ला प्रशािन कायायलय, 

तितधलुी 
अनगुमन मलु्याङकन भत्ता ६६,१०० 

                                         िम्मा १,२४,४५०/- 

 

 

 

 

 

 

 

43.  बढी भकु्तानीाः आतथयक काययफवतध तनयमावली, २०६४ को तनयक ३६(8) अनिुार कुनै रकमको 
भकु्तानी दददा रीि पगेु वा नपगेुको िाँच गनुयपने व्यवस्था छ।स्वीकृि दररेट भतदा हनुे गरी भकु्तानी  
गनय हदैुन ।पातलकाले भौ नं ३७०।२०७७।०३।३१ बाट अलैची पकेट िंचालक ितमति 
महादेवडाँडालाई  पाइप खरीदको भकु्तानी गदाय न्िल्ला दररेट भतदा बढी दरमा भकु्तानी ददएकोले 
देहायअनिुार हनुे रकम अिलु हनुपुने रु.  

फववरण न्िल्ला दररेट भकु्तानी भएको दर बढी दर पररमाण 

बढी भकु्तानी भ्याट 

िफहि 

25mmHDPE pipe 10kg/sqcm 

४७।४७ ५०।५० ३।०३ २०० ६८५ 

40mmHDPE 6kg/sqcm 

८२।२५ ८७।५० ५।२५ ३४७० २०५८६ 

िम्मा     २१,२७१/-  

 

 

 

 

 

 

 

२१२७१.00 

44.  मौिदुा िनु्चमा नरहेका परामशयदािाबाट खरीदाः िावयितनक खरीद तनयमावली,  २०६४ को तनयम 
७२ अनिुार िावयितनक तनकायले रु २० लाख रुपैयाभतदा कम रकमको परामशय िेवा ऐनको दिा 
६ क बमोन्िमको मौिदुा िनु्चमा रहेका परामशयदािाबाट तलन्खि रुपमा प्राफवतधक र आतथयक प्रस्िाव 
माग गरी खरीद गनय िफकने व्यवस्था छ । पातलकाले देहायबमोन्िम िनु्चकृि  नभएका िंस्थाबाट 
परामशय िेवा वापि भकु्तानी गरेको देन्खयो । यस्िा परामशयदािाहरुलाई तनयमानिुार िनु्चकृि गरी 
अद्यावतधक गनुयपदयछ । 

भौ नं । तमति परामशयदािाको नाम फववरण भकु्तानी रकम 

१०।२०७७।०३।
३० 

ररलेफटतभटी इन्तितनयररङ्ग 
कतिल्टेतिी प्रा ली 

वडा कायायलयको प्रशािफकय 
भवन तनमायणको लागि इस्टीमेट 
ियार 

१३९८९४ 

२०४।२०७७।०२
।०७ 

न्क्षरेश्वर नेटवकय  प्रा तल पातलकातभत्रको वडामा इतटरनटे 
िेवा प्रदान 

१५९०१८ 

                            िम्मा २,९८,९१२/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.  प्रधानमतत्री रोिगार काययक्रमाः प्रधानमन्तत्र रोिगार काययकमय िंचालन तनदेन्शका २०७५ अनिुार 
स्थानीय स्िरमा उपलब्ध िनशन्क्तको अतधकिम उपयोग गदै आतथयक फवकािमा योगदान परुयाउने र 
िवैका लातग तयनुिम रोिगारी ितुनन्श्चि गरी िामान्िक िरुक्षाको व्यवस्था गने उल्लेख छ । िाथै 
िोफह तनदेन्शकाको दिा ५ मा तयनुिम रोिगारीको प्रत्याभतुि आतिररक रोिगारी प्रवद्धयन  अतिर 
तनकाय िमतवयमा थप रोिगारीको अवस्था तिियना िथा नयाँ रोिगारीको क्षेत्र पफहचान गरी 
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काययक्रम िंचालन गनुयपने उल्लेख छ । िर गाउँपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र रहेको वेरोिगारको 
िथयाङक अध्यावतधक गरी उपलब्ध श्रोि िाधन िथा बिेटको अतधकिम िदपुयोग हनुे गरी 
स्थानीय स्िरमा ददघयकालीन रोिगारी तिियना गने काययक्रमको छनौट िथा खचय गनुयपनेमा 
गाँउपातलकाबाट प्राप्त फववरण अनिुार िडक तनमायण िथा ममयि तिंचाइ कुलो तनमायण िथा ममयि 
िथा बगैचा तनमायण लगायिका ३३ वटा आयोिना ितचालन गरी २३९७ िना िनु्चकृि वेरोिगार 
मध्ये  ७५४ िनालाइय ६४३५ ददन रोिगारर ददएको छ ।  ितचातलि योिनाका काययमा रु ४७ 
लाख ४२ हिार खचय गरेकोमा स्थानीय िीपको प्रयोग िथा ददघयकातलन रोिगारी तिियना हनुे गरर 
बेरोिगारको क्षमिा फवकाि िथा तिप तिकाइय िम्बतधी कायय भएको पाइयएन । लन्क्षि वगयको 
काययक्रमले तनधायरण गरेको मखुय उदे्धश्य रोिगारी तिियना गने गरी काययक्रमको कायायतवयन गने 
ििय  गाउँपातलकाको ध्यान िान ुपदयछ ।कामका लातग पाररश्रतमकमा आधाररि िामदुाफयक आयोिना 
ितचालन िथा व्यवस्थापन काययफवतध २०७६  को दिा १२ बमोन्िम रु. 1,00,000/- भतदा 
बढी लागिको आयोिना ितचालन गनय िम्वन्तधि स्थानीय िहले आयोिनागि रुपमा खटाइएका 
श्रतमकहरुमध्येबाट १ िना अध्यक्ष १ िना िन्चव र १ िना कोषाध्यक्ष िफहि ७ िदस्यीय रोिगार 
उपभोक्ता ितमति गठन गनुयपने व्यवस्था छ । यि पातलकामा यि काययक्रम अतिगयि ितचातलि 
३३ आयोिनामध्ये १७ वटा आयोिना रु एकलाख भतदा बढी लागिमा ितचलन भएको िर िो 
काययफवतधले भनेबमोन्िमको उपभोक्ता ितमति गठन भइय योिना ितचालन भएको नपाइएकोले 
पातलकाले रु एकलाख भतदा माथीका आयोिना ितचालन गदाय िोही काययफवतध वमोन्िम उपभोक्ता 
ितमति गठन गराइ कायय गराउनििय  ध्यान ददनपुदयछ । 

 िामान्िक िरुक्षाििय   
 यि गाउँपातलकाले यो वषय िामान्िक िरुक्षा वापि रु ३,७२,९५,२००/- खचय गरेकोमा देन्खएका 

व्यहोरा देहायबमोन्िम अनिुार छन ्। 
 

46.  िामान्िक िरुक्षाििय  – िामान्िक िरुक्षा काययक्रम िञ्चालन काययफवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम 
दिाय र नवीकरण, लगि कट्टा िोफकएको तमति तभतै्र पररचयपत्र अतनवायय रुपमा नवीकरण गरी 
िामान्िक िरुक्षा भत्ता फविरण गनुयपने, प्रत्योक बषय लगि अध्यावतधक गरी लाभग्राहीको िंखया यफकन 
गनुयपने, भत्ता फविरण गदाय बैंक मािय ि भत्ता फविरण गनुयपने, िामान्िक िरुक्षा काययक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा िञ्चलान गनय तनयतमि रुपमा अनगुमन गनुयपने, केन्तरकृि िूचना प्रणालीमा प्रफवष्टी 
गरर अधावतद्यक गने न्िम्मेवारी िामान्िक िरुक्षाको अन्खियारी पाउने िम्वन्तधि स्थानीय तनकायको 
हनुे व्यवस्था  गरेको छ ।पातलकामा िामान्िक िरुक्षा भत्ता फविरणमा लाभग्राहीको फववरण 
व्यवन्स्थि बनाउन व्यन्क्तगि घटना दिाय िथा िामान्िक िरुक्षा भत्ता व्यवस्थापन िचुना प्रणाली 
लाग ुगररएको छ । िर प्रणालीमा फववरणहरु शदु्ध र पणुय रुपमा प्रफवफष्ट नगरेको कारणले प्रणालीको 
माध्यमबाट तनकातलएको भरपाईको फववरणमा पतन शदु्धिा पाइएन ।ििले गदाय भत्ता फविरणमा  
मतृ्य ुभएका व्यन्क्तहरुको पतन भरपाईमा नाम नहटाइएको िस्िो िमस्या देन्खएको हदुा अद्यावतधक 
फववरण फवश्वितनय भए नभएको र गलि लाभग्राही भए नभएको कुरा एफकन हनु िफकएन । 

 

47.  नगद फविरणाः िामान्िक िरुक्षा काययक्रम िञ्चालन काययफवतध, २०७५ को दिा २२ मा अतयत्र 
िनुिकैु कुरा लेन्खएको भए िापतन मतत्रालयको स्वीकृति फवना हािहािै नगद फविरण गनय पाइनेछैन 
भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कायायलयले िामान्िक िरुक्षा भत्ताको रकम वडा िन्चवहरुलाई पेश्की 
ददई िन्चवहरुले हािहािै लाभग्राहीहरुलाई फविरण गरेको देन्खतछ ।हािहािै नगद फविरण गरी 
औठाछाप लगाएको भरपाईको आधारमा पेश्की िर्छ्यौट गने गरेको छ ।कायायलयले हािहािै नगद 
फविरण गनय नपाइने व्यवस्था गदाय गदै पतन नगद फविरण गरेबाट काययफवतधको पालना नभएको 
देन्खएकोले यथान्शघ्र यस्िा कायय बतद गरी लाभग्राहीको बैक खािामािय ि मात्र रकम फविरण गने 
व्यवस्था गनुयपदयछ । 
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 फवपद् व्यवस्थापन  
48.  ितमति गठन- फवपद् िोन्खम तयूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दिा १७(१) मा प्रत्येक 

स्थानीय िहले अध्यक्ष िथा प्रमखुको अध्यक्षिामा बढीमा १५ िना िदस्य रहेको स्थानीय फवपद् 
व्यवस्थापन ितमति गठन गनुयपने व्यवस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोफकएबमोन्िमको ितमति गठन 
गरेर 8 वटा बैठक बिी फवपद् व्यवस्थापन िथा राहि फविरण िम्बतधी काम गरेको पाइयो। ऐनमा 
िोफकएको काम, कियव्य र अतधकारबमोन्िम काययिम्पादन गनय ितमतिलाई थप िफक्रय बनाउनपुदयछ 
। 

 

49.  फवपद् व्यवस्थापन कोष – फवपद् िोन्खम तयूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दिा 
२३(१४) मा फवपद् व्यवस्थापनको लातग प्रत्येक स्थानीय िहमा फवपद् व्यवस्थापन कोष रहने र 
कोषमा रहने रकम िथा कोषको िञ् चालन िम्बतधी व्यवस्था िम्बन्तधि स्थानीय िहले बनाएको 
तनयममा िोफकएबमोन्िम हनुे व्यवस्था छ । पातलकाले फवपि व्यवस्थापनमा रु. ८,८६,९७५/- 
बिेट फवतनयोिन गरी रु ७,०८,०८५/- खचय गरी बाँकी रु.१,७८,८९०/- देन्खतछ । पातलकाले 
उक्त बिेट आतथयक िथा मानफवय िहायिामा खचय गरेको छ । 

 

50.  वाफषयक प्रतिवेदन – फवपद् िोन्खम तयूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दिा ४५ मा 
स्थानीय फवपद् व्यवस्थापन ितमतिले प्रत्येक आतथयक वषयमा गरेको कामको फववरण िफहिको वाफषयक 
प्रतिवेदन ियार गरी न्िल्ला फवपद् व्यवस्थापन ितमति िथा प्रदेश फवपद् व्यवस्थापन काययकारी ितमति 
िमक्ष पेि गनुयपने व्यवस्था छ । पातलकाले कामको फववरण िफहिको वाफषयक प्रतिवेदन ियार गरी 
िम्बन्तधि ितमतिमा पेि गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना हनुपुदयछ । 

 

51.  कोरोना रोकथाम िथा तनयतत्रणमा खचयाः यि गाउँपातलकामा कोरोना रोकथाम िथा तनयतत्रणमा 
देहायबमोन्िम िम्मा रु.६४,७६,१५३/- खचय भएको छ । 

ति.न. खचय न्शषयक रकम 

१ क्वारेतटाइन ितचालन १,२५,१५५। 

२ हेल्प डेस्क ितचालन  १,११,१६५। 

३ स्वास्थय िामग्री खररद भण्डारण र फविरण २९,५३,७९५। 

४ राहि िामग्री भण्डारण र फविरण 25,13,298। 

५ िनचेिनामलुक काययक्रम िंचालन 70,000। 

६ खोि उद्धार गरी िरुन्क्षि स्थानिम्म ल्याउने कायय 2,88,340। 

७ िनशक्ती व्यवस्थापन िथा पररचालन  3,50,000। 

८ स्वास्थय पवुायधार तनमायण 64,400। 
 िम्मा  64,76,153/- 

उपरोक्त अनिुार खचय भएको रु.६४,७६,१५३/- प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट खचय भएको छ । 
उक्त खचय मध्ये राहि िामाग्री भण्डारण र फविरणमा खचय भएको रु.२५,१३,२९८/- मध्ये 
रु.२२,५१,६४०/- को खररद िम्वतधमा पातलकाले िूचना पाटीमा िूचना टाँिी प्रस्िाव माग गरेर 
कम दर रेट पेश गने बाट खररद गरेको छ भने बाँकी खररद िोझै गरेको छ । 

 

52.  स्थानीय पवुायधार फवकाि िाझेदारी फवकाि काययक्रम ििय  : यि काययक्रम अतिगयि 
रु.1,05,00,000/- बिेट तबतनयोिन भई रु.1,02,00,000/- तनकािा भएकोमा िोफह 
बमोन्िम खचय भएको छ । 

 

 

ति. 
नं. 

आयोिनाको नाम लागि अनमुान 

लागि िहतभिाबाट व्योहोररने रकम 

कायय िम्पन्न 
रकम 

िम्बन्तधि 
िभािदको 

नाम 
काययक्रमबाट 

स्था
नीय 
िक
बाट 

गै
ि
ि 
वा 
अ
तय 

िनिहभातगिा िम्मा 
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उपरोक्त िम्पन्न काययक्रम मध्ये ति.नं १ मा उल्लेन्खि रकम रु.4,50,000/- पेश्की गएकोमा िम्पन्न 
प्रमाण पेश भएको छैन ्। 

१ 
फिक्कल भ्यू टावर 
तनमायण 

५०,००,००० 5000000 0 0 
ठेक्का प्रकृया 

मािय ि 
0 ४,७५०,००० 

गणेश कुमार 
पहाडी 

२ 

बाक्िखुोला दोश्रो 
लघ ु िलफवद्यिु 
आयोिना कुलो 
ममयि 

२०,००,००० 2000000 0 0 211895 2211895 २131895 
गणेश कुमार 

पहाडी 

३ 

तित्रीबोट तडफहटार 
अफिबोट गोरुडाँडा 
बाटो तनमायण 

१५,००,००० 1500000 0 0 180000 1680000 1550354 
गणेश कुमार 

पहाडी 

४ 
रचने थाम खेल 
मैदान तनमायण 

१०,००,००० 1000000 0 0 156962 1156932 1076932 
गणेश कुमार 

पहाडी 

५ 
धमयशाला तनमायण 
खाङिाङ 

१०,००,००० 1000000 0 0 126717 1126717 १०,34968 
गणेश कुमार 

पहाडी 
       6175544 2,627,286  

53.  पेश्की बाकँी - आतथयक काययफवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ७4 मा पेश्की ददने र िर्छ्यौट गने 
िम्बतधी व्यवस्था छ ।आतथयक वषयको अतत्यिम्म पतन देहायबमोन्िमका भौचर र तमतिमा तलएको 
पेश्की िर्छ्यौट नभएकोले तनयमानिुार िर्छ्यौट हनुपुने रु. ---  

भौ.नै. र तमति पेश्की तलन ेकमयचारी 
।उपभोक्ता ितमति 

पेश्की रकम कैफियि 

गाउँपातलका चालिुिय : 
२३-२०७६।०६।१५ िन्तदप उपाध्याय ३२२०००। व्यन्क्तगि पेश्की 
िंघ िशिय चालिुिय : 
157-2077।03।31 तनलहरी लातमछान े 381044। व्यन्क्तगि पेश्की 
गाउँपातलका पूिँीगिििय : 

95-2076।12।5 नेपाल फवधिु प्रातधकरण 4999857।89 िंस्थागि पेश्की 
२२१-२०७७।०३।१६ तड.एि तनमायण िेवा 530000 ठेकेदार पेश्की 
िम्मा ५५२९८५७।89 

 

स्थानीय फवकाि िझेदारी 
४ -२०७७।०३।१६ तड.एि तनमायण िेवा ४५००००। ठेकेदार पेश्की 

कुल िम्मा ६६८२९०१।89  

 

 

 

 

६६८२९०१.89 

54.  अिुगमि तथा संपरीक्षण:  स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा बेरुज ुफर्छ्यौट िन ेव्यवस्था 

रिकेो छ । सो ऐनको दफा ८४(२) (घ) मा बेरुज ु फर्छ्यौट िन े िराउने काम कतिव्य प्रमखु प्रशासहकय 

अहधकृतको िुने व्यवस्था छ । यो वषिको लखेापरीक्षर्को क्रममा बेरुज ुफर्छ्यौट िरी  संपरीक्षर्को लाहि अनुरोध 

भई आएको हनम्नानुसारको बेरुज ुसंपरीक्षर् िररएको छ । 

 

 ति. 
नं. आ.व. 

वेरुि ु
दिा 
नं. 

वेरुिकुो िंन्क्षप्त व्यहोरा 
िर्छ्यौटको आधार 

िम्परीक्षण 

अिलुी प्रमाण 

तनयतम
ि 

पेश्की 

1.  ०७५।७६ ७२ ई. राकेश कुमार शाह र 
ि.ई िन्िव चौधरीको 
पाररश्रतमक कर 

१७८७० 
   १७८७० 

2.  ०७५।७६ ८७ चन्ण्डका मा.फव चनौटे ० 
  ३४०००० ३४०००० 

3.  ०७५।७६ ५७ स्वास्थय िंस्था िदुृफढकरण 
अनदुान (वडा नं १ र ४ को 
१/१ लाख) 

० २००००० 
  २००००० 

4.  ०७५।७६ ८२ हरेतर तिंह भतुमहारको पा.कर ४२७६ 
   ४२७६ 

5.  ०७५।७६ ४४.१ घटी पररमाण अिलुी ३१८१०२    ३१८१०२ 
6.  ०७४।७५ ६१ कम कर दान्खला १९२८२४    १९२८२४ 
7.  ०७५।७६ ६५ भ्रमण आदेश नभएको ० १५२००   १५२०० 



 

26 

 

 
8.  ०७५।७६ २२ ढुङ्गा  तगफटमा कम अिलुी ३९८२९    ३९८२९ 

 िम्मा   ५७७१७६ २१५२००  ३४०००० ११२८१०१ 
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अनिुचुी १ 

रु हिारमा 

न्िल्ला कायायलयको नाम लेखापरीक्षण रकम बेरुि ुरकम 

आयििय  व्यय ििय  

मौज्दाि बाँकी गि वषयको न्िम्मेवारी िंघ िथा प्रदेश अनदुान रािस्व बाँडिाँड आतिररक आय अतय आय िम्मा आय चाल ुखचय पँूिीगि खचय अतय खचय िम्मा खचय 

तितधलुी फिक्कल गाउँपातलका ८८८०४३ १५२८४ १३६४८ २९७४६९ ६३१३६ ८७०२ ९४२४४ ४६३५५१ २२३२९० १३६१५९ ६५०४३ ४२४४९२ ५२७०७ 

 

अनिुचुी २ 

रु हिारमा 
 

न्िल्ला  कायायलयको  नाम  

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

km/s दिा िंखया 

रकम 

दिा िंखया 

रकम 

दिा िंखया 

रकम 

अिलु 
ग
नुय
प
ने 

तनयतमि गनुयपने पेश्की  

िैद्धान्तिक  लगति िैद्धान्तिक  लगति िैद्धान्तिक  लगति 

अतनयतमि 
भ
ए
को 

प्रमाण कागिाि 
पेश नभएको 

रािश्व लगि न्िम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाय 
नतलएको 

िम्मा कमयचारी  अतय  िम्मा  

तितधलुी फिक्कल गाउँपातलका ४७ ३४ २०८८६ ० ६ ५६०२ ४७ २८ १५२८४ ३५४१ २६०५ २४५५ ० ० ५०६० ७०३ ५९८० ६६८३ ० 

 

अनिुचुी ३ 

रु हिारमा 

न्िल्ला कायायलयको नाम 
गि वषयिम्मको 
बाकँी बरेुि ु

िमायोिन 
िं.पको लातग अनरुोध 
भइ आएको रकम 

िं.प.भएको 
रकम 

िम्परीक्षण गनय 
नतमलेको 
रकम 

कारवाही गनय 
बाकँी रकम 

गि वषयिम्मको बाकँी 
बेरुि ुरकम 

िंप बाट 
थप 
वेरुि ु

यो वषय 
थप रकम 

५८ औ ं

प्रतिवेदनिम्क्ो 
बाकँी बरेुि ु

५८ औ ंप्रतिवदेनिम्क्ो 
बाकँी बरेुि ुमध्ये पेश्की 

तितधलुी फिक्कल गाउँपातलका ३३४९३ ० ११२८ ११२८ ० ० ३२३६५ ० १५२८४ ४७६४९ ९२८३ 
 

 

 


