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Serving the Nation and the People 

िूरदृष् ट (Vision)  
 

जनहहतकािालग जवाफिेहहता, पारिष्शाता र लन ठा प्रवर्द्ान गने हवश् वसनीर् संस्था 
हनु प्रर्त् नशीि रहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 

गन्तव्र् (Mission)  

 

सरोकारवािािाई सावाजलनक कोषको िक्षतापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश् वस्त पाना 
स्वतन्र एवं गरु्स्तरीर् िेखापरीक्षर् सेवा प्रिान गने ।  

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

the public funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्ता (Core Values)  
 

 लन ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्र्ावसाहर्कता (Professionalism) 

पारिष्शाता (Transparency) 

जवाफिेहहता (Accountability) 
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 "जनहहतका िालग जवाफिेहहता, पारिष्शाता र लनष्ठा प्रवधानमा हवश्वासनीर् िेखापरीक्षर् संस्था"  

(प्रिेश नं.१ र प्रिेश नं.2 िेखापरीक्षर् महालनिेशनािर्) 
पर संखर्ााः २०७८/७९           
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श्री अध्र्क्षज्रू्, 
दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपालिका, 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्,  
खोटाङ। 

हवषर्ाः िेखापरीक्षर् प्रलतवेिन । 

 

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

सम्पन्न गरी िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को िफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रलतविेन जारी गररएको छ । उक्त 

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

 

 

 

                                                                       (नेर कुमार खरी) 

                                                                           नार्व महािेखापरीक्षक 

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


 

 

महािेखापरीक्षकको भनाइ 

 

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

          स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर् नपेािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी िेखापरीक्षर् मानिण्ड, 
हवत्तीर् िेखापरीक्षर् मागािशान, स्थानीर् तह िेखापरीक्षर् लनिेष्शका, महािेखापरीक्षकको वाहषाक िेखापरीक्षर् र्ोजना 
र लनकार्सँग सम्बष्न्धत ऐन, लनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । िेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा हवत्तीर् 
हववरर्को शरु्द्ता, प्रचलित कानूनको पािना, बजेट तथा र्ोजना तजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररि ब्र्वस्थापन, सावाजलनक सम्पष्त्तको संरक्षर् र 
उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र जवाफिेहहता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोत साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा 
प्रचलित कानूनको पािना भए नभएको हवश्लषेर् गरी हवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका िालग सझुाव प्रस्ततु गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा टेवा परुर््ाउन ु
िेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ । 

  
         आलथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चात जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेिन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ाका हवषर्हरु लमिान 
गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सहहतको अष्न्तम प्रलतवेिन पठाइएको छ । प्रलतवेिनमा दिएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् 
तहमा रहेको सीलमत स्रोत साधनको उपर्ोग गरी हवकास लनमाार् र सेवा प्रवाहमा लमतव्र्हर्ता, िक्षता र प्रभावकाररता हालसि गना सहर्ोग पगु्न े
अपेक्षा गररएको छ । फिस्वरुप स्थानीर् तहको कार्ासम्पािनमा जवाफिेहहता र पारिष्शाता प्रबर्द्ान हनुे हवश्वास लिइएको छ ।  
 

        िेखापरीक्षर्बाट मूित: आन्तररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्तररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्किन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट दिएको, बक्र्ौता असिुीमा प्रभावकारीता नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चात बजेट तथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोिन गने गरेको, वषाान्तमा बढी खचा गरेको, 
खररि कानून हवपरीत सोझै खररि गरेको, अत्र्लधक प्रशासलनक खचा गरेको, बचत अनिुान हफताा नगरेको, हवतरर्मूखी खचाको बाहलु्र्ता रहेको 
जस्ता प्रवृष्त्त िेष्खएका छन ्। त्र्सैगरी हवकास लनमाार्तफा  र्ोजना प्राथलमकीकरर् नगरेको, साना तथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जहटि 
प्रकृलतका कार्ाहरु समेत उपभोक्ता सलमलतबाट गराएको, तोहकएबमोष्जम जनसहभालगता नजटेुको, िीगो हवकासका िक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्ाक्रम 
तजुामा नगरेको, िीघाकािीन हवकासको खाका तजुामा नभएको जस्ता समस्र्ा रहेका   छन ्।  
 

          स्थानीर् तहको आन्तररक ब्र्वस्थापनतफा  आवश्र्क अनभुवी र िक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमाचारी लनर्षु्क्त तथा बढुवामा प्रिेश 
िोकसेवा आर्ोगको परामशा नलिएको, सेवा प्रवाहमा अपेष्क्षत सधुार हनु नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पष्त्तको िरुुस्त अलभिेख नरहेको, सञ्चालित 
र्ोजना, कार्ाक्रम, सेवा प्रवाहको अलभिेख नराखेको, बैंक हहसाब हववरर् तर्ार गने नगरेको, िेखाङ्कन तथा समग्र प्रलतवेिन प्रर्ािी र आन्तररक 
लनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । साथै आन्तररक िेखापरीक्षर् भरपिो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् तहमा िेखा सलमलतको गठन, 
कार्ाक्षेर, िेखापरीक्षर् प्रलतवेिन उपर छिफि र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ाहवलध तजुामा हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । िेखापरीक्षर्बाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गत हवगतका बेरुज ुउपर अपेष्क्षतरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेत िेष्खएन । 

 

         समर् र जनशष्क्तको सीलमतताको बावजिु र्थासम्भव स्थानीर् तहको कार्ास्थिमा न ै उपष्स्थत भइा िेखापरीक्षर् गररएको लथर्ो । 
िेखापरीक्षर्को क्रममा िेखापरीक्षर् टोिीिे स्थानीर् तहका प्रमखु सहहतका पिालधकारीहरुसँग छिफि समेत गररएको लथर्ो । िेखापरीक्षर् 
प्रलतवेिनमा उल्िेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् तहको हवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौलतक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपके्षा गरेको 
छु । स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउन ेस्थानीर् तहका सबै पिालधकारी तथा कमाचारीहरु र िेखापरीक्षर् तथा प्रलतवेिन तर्ारीमा 
संिग्न र्स कार्ाािर्का कमाचारीहरु सबैिाइा धन्र्वाि ज्ञापन गिाछु ।  

                                        (टंकमष्र् शमाा, िंगाि) 
२०७8 भाद्र ४  गते                 महािेखापरीक्षक
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च.नाः 98  
श्री अध्र्क्षज्रू्, 
दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपालिका, 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्, 
र्ाङ्सोिाटार, खोटाङ।                                          हवषर्ाः  िेखापरीक्षर् प्रलतविेन 

कैहफर्त सहहतको रार्, 
हामीिे दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपालिका, र्ाङ्सोिाटार, खोटाङको आलथाक वषा २०७६।७७ को हवष्त्तर् हववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर् तथा िेखा 
हटप्पर्ीहरुको िेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

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

कैहफर्त सहहतको रार्व्र्क्त गने आधार 

१. पालिकािे महािेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाि साबाजलनक के्षर िेखामानको ढाँचाको हवष्त्तर् हववरर् तर्ार गरेको छैन । 

२. िेखापरीक्षर्मा िेष्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा लमलत 2077।11।3 मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेिन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ा सहहतका प्रमार् कागजातका 
आधारमा फछ्र्र्ौट भएका िफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अष्न्तम प्रलतवेिन पाना 20 (लबस) र्सैसाथ संिग्न छ । 

३. िेखापरीक्षर्बाट रु. 2 करोड 93 िाख 53 हजार बरेुजू िेष्खएको छ । सोमध्रे् असिु गनुापने रु. 24 िाख 21 हजार, प्रमार् कागजात पेश गनुापने रु. 62 
िाख 75 हजार, लनर्लमत गनुापने रु. 91 िाख र पेश्की बाकँी रु. 1 करोड 15 िाख 57 हजार रहेको छ । 

४. आम्िानी तथा खचाको से्रस्ता नगिमा आधाररत िेखा प्रर्ािी अविम्बन गरेकोिे पालिकाको पेश्की बाहेक सम्पष्त्त तथा िाहर्त्व र्कीन हनु ेकुन ैजानकारी खिुाएको 
छैन ।   

हाम्रो िेखापरीक्षर् कार्ा नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागािशान तथा 
िेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम गररएको छ । हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने स्थानीर् तहसँग हामी स्वतन्र छौं । त्र्सका िालग स्वीकृत आचार 
संहहता अनसुार हामीिे काम गरेका छौं । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका िेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका िालग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न 
कुरामा कार्ाािर् हवश्वस्त छ ।   

हवत्तीर् हववरर् उपर व्र्वस्थापन र िेखा उत्तरिार्ी अलधकारीको ष्जम्मेवारी 

आलथाक कार्ालबलध तथा हवष्त्तर् उत्तरिाहर्त्व ऐन २०७६ र स्थालनर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ तथा अन्र् प्रचलित काननु बमोष्जम सही र र्थाथा हनुे गरी हवत्तीर् 
हववरर् तर्ार गने तथा जािसाजी वा अन्र् गल्तीका कारर् हवत्तीर् हववरर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी 
िाग ुगने ष्जम्मेवारी पालिका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ापालिका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपालिकाको हवत्तीर् प्रलतवेिन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका िालग ष्जम्मेवार रहेका छन ्।   

हवत्तीर् हववरर्को िेखापरीक्षर् उपर िेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 

हवत्तीर् प्रलतवेिन समग्रमा जािसाजी वा अन्र् गल्ती समेतका कारर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत रहेको होस ्भनी उष्चत आश्वस्तता प्राप्त गरी रार् सहहतको 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेिन जारी गनुा िेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो । िेखापरीक्षर्मा उष्चत आश्वस्ततािे सामान्र् स्तरको आश्वस्तता सम्मप्रिान गरेको हनु्छ, तर िेखापरीक्षर् 
ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागािशान तथा िेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम 
गने िेखापरीक्षर् सम्पािन भएकै अवस्थामा पलन सबै प्रकारका जािसाजीजन्र् वा अन्र् गल्ती पत्ता िगाउँन सक्ने लनष्श्चतता भने हिैुन । हवत्तीर् हववरर्का 
उपर्ोगकताािे सामान्र्तर्ा गने आलथाक लनर्ार्मा नै फरक पानासक्ने अवस्था िेष्खएका एउटै वा समग्रतामा हनु े हवषेश वा जािसाजीजन्र् वा अन्र् गल्तीिाई सारभतू 
रुपमा गित आकँडा मालनएको छ ।  

                                                                                                           
                                                                                                           

(नेर कुमार खरी) 
   नार्ब महािेखापरीक्षक 
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दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपालिका 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेिन 

2076।77 

 

 

पररचर् – स्थानीर् नेततृ्वको हवकास गिै स्थानीर् शासन पद्घलतिाई सदुृढ गरी स्थानीर् तहमा हवधाहर्की, कार्ाकाररर्ी र 
न्र्ाहर्क अभ्र्ासिाई संस्थागत गना र स्थानीर् सरकारको संचािन गनेगरी र्ो गाउँपालिका लमलत २०७३मा स्थापना भएको हो 
। स्थानीर् सरकारिे संचािन गने हरेक कार्ामा सहकाररता, सहअष्स्तत्व र समन्वर्िाई प्रवार्द्न गनुा र स्थानीर् सरकारका 
हरेक काममा जनसहभालगता, उत्तरिाहर्त्व, पारिष्शाता सलुनष्श्चत गरी नागररकिाई िाभको हवतरर्मा सिुभ र गरु्स्तररर् सेवा 
प्रिान गनुा गाउँपालिकाको प्रमखु उद्देश्र् हो । र्स गाउँपालिका अन्र्तगत ७ वडा रहेको ४३ सभा सिस्र् १३६.४८ वगा 
हक.मी. क्षेरफि, कररब २२३८७ जनसंखर्ा रहेको र्ो गाउँपालिका १ नं.प्रिेशमा अवष्स्थत छ । 

 

 

 

स्थालनर् सष्चतकोष:- आलथाक वषा 2076।77 स्थानीर् सष्ञ्चत कोष आर्-व्र्र् हहसावको संष्क्षप् त अवस्था लनम्न बमोष्जम 
रहेको छ।र्स पालिकािाई एहककृत आलथाक संकेत तथा वलगाकरर् 2074 स्वीकृत भएको, नेपाि सावाजलनक क्षेर िेखामान 
(NPSAS) बमोष्जमका फारामहरु सहहतको प्रालप्त र भकू्तानीको एहककृत वाहषाक प्रलतवेिन (म.िे.प.फा.नं. 272) उपिब्ध 
गराउन माग गररएकोमा सम्परु्ा आलथाक कारोवारको र्थाथा एंव हवस्ततृ हववरर् खिुाई सो हववरर् प्राप्त हनु सकेन। पालिकाको 
र्स वषाको एहककृत आलथाक हववरर्  लनम्नानसुार रहेको छ। 

 
 

 

एहककृत हववरर् 
 lbk|'ª r'O{r'Ddf ufpFkflnsf 

 :jLs[t cfo Jofo lx;fj ljj/0f 

 cf=j= @)&^÷&& 

l;=

g+= 

cfotkm{   l;=g+= Jootkm{   

 ljj/0f /sd /sd  ljj/0f /sd /sd 

1 ut jif{sf] lhDd]jf/L  38562013.62 1 rfn' vr{ 252801927.20 252801927.20 

 s_ gub    2 k"FhLut vr{ 154727779.40 154727779.40 

 v_ a}+s 38562013.62  3 ljQLo Joj:yf e'QmfgL 0.00 

2 /fhZj -cfGtl/s cfo_ 46265684.04  s_ C0f e'QmfgL 0 0.00 

 s_ cfGtl/s /fhZj 530584.20   v_ Aofh e'QmfgL 0 0.00 

 v_ ;+l3o /fhZj 

afF8kmfF8 

43686234.84   u_ cGo e'QmfgL  0.00 

 u_ k|b]z /fhZj 

afF8kmfF9 

2048865.00   k|sf]k Joj:yfkg sf]if 6285014 6285014.00 

 u_ cGo cfo   4 nufgL      

3 ljQLo x:tfGt/0f  297346000.00  C0f nufgL  0 0.00 

 s_ljQLo ;dfgLs/0f 

cg'bfg 

90200000.00   z]o/ nufgL 0 0.00 

 v_ ;zt{ cg'bfg 195946000.00   cGo nufgL  0 0.00 

 u_ ;dk"/s cg'bfg 11200000.00  5 w/f}6L lkmtf{  0.00 

 3_ ljz]if cg''bfg 0.00  6 sf]if lkmtf{ vr{   0.00 

4 k|b]z ;/sf/af6 k|fKt cg''bfg 40737000.00 7 df}Hbft  0.00 

 s_ljQLo ;dfgLs/0f 

cg'bfg 

6997000.00   s_ gub df}Hbft  0.00 

 v_ ;zt{ cg'bfg 15740000.00   v_ a}+s df}Hbft 82707557.06 82707557.06 

 u_ ;dk"/s cg'bfg 16000000.00   w/f}6L  979266 979266.00 

 3_ ljz]if cg''bfg 2000000.00   k|sf]k Joj:yfkg sf]if 1149411 1149411.00 
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5 cGt/ :yfgLo txaf6 k|fKt    ljljw vftf  23000 23000.00 

6 ljQLo Joj:yf k|flKt       

 s_ C0f k|flKt        

 v_ ;fFjf k|flKt       

 u_ Aofh k|flKt       

 3_ cGo k|flKt       

6 ljleGg sf]iftkm{sf]] cfo      

8 hg;xeflutf -gub_       

9 ljifout lgsfoaf6 k|fKt /sd 75763257.00     

 :yflgo tx k|zf;lso 

ejg lgdf{0f 

2000000.00      

 ul/j;+u ljZj]Zj/ 

sfo{s|d 

495000.00      

 :yflgo k'jf{wf/ ljsf; 

;fem]bf/L sfo{s|d  

2963000.00      

 ;fdflhs ;'/Iff  55883000.00      

 jx'If]lqo kf]if0f sfo{s|d  605000.00      

 kl~s/0f rfn'  680050.00      

 l:j; ;/sf/ ;f]em} 

e'QmfgL 

4100516.00      

 k|b]z ;/sf/ sf]le8 

lgoGq0fjf6  

500000.00      

 ljljw vftf  23000.00      

10 w/f}{}6L cfo 979266.00      

11 nufgLsf] ;fFFjf lkmtf{      

12 ljkt Joj:yfkg sf]if 

cfDbfgL 

7434425.00      

 cGo cfo 100000.00      

 hDdf 498673954.66 498673954.66  hDdf 498673954.66 498673954.66 
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कार्ाािर्को नाम:-दद्रपङु चइुचमु्मा गाउँपालिका, खोटाङ ।         आ.व. २०७६।७७ 

ि
फा 

भौ.नं., लमलत र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

फर्छ्यौ
ट 

 िेखापरीक्षर्मा औल्र्ाए पश्चात रु. 1 करोड 9 िाख 70 हजार र प्रारष्म्भक प्रलतवेिन जारी पश्चात रु. 2 
िाख 79 हजार समेत रु. 1 करोड 12 िाख 49 हजार असिुी भएको छ। 

  

1.  हवत्तीर् हववरर् – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को िफा ७२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे 
प्रत्रे्क वषाको साउन एक गतेिेष्ख आगामी वषाको असार मसान्तसम्मको अवलधिाई आलथाक वषा कार्म गरी 
आर् र व्र्र्को हहसाव राख्नपुिाछ । सोही ऐनको िफा ६९ मा तोकीर् अनसुार गाउँपालिका तथा 
नगरपालिकािे आफ्नो आलथाक कार्ा प्रर्ािीको व्र्वस्थापन गनुापिाछ । र्स सम्बन्धमा िेष्खएका व्र्होरा 
िेहार् बमोष्जम छन ्

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

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

• कलतपर् सम्बष्न्धत आलथाक कारोबारहरुको गोश्वरा भौचर बजेट ष्शषाकगत बैक नगिी हकताबमा 
नजनाएकािे शे्रस्ता अनसुार बैक मैज्िात ऋर्ात्मक रहेको तथा स्थानीर् तहका सबै खाताहरुको एकमषु्ट 
हहसाव गिाा मौज्िात ऋर्ात्मक नरहेको । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को लनर्म ७२(२) मा नेपाि सरकारिे लनधाारर् गरे बमोष्जमको 
आर् र व्र्र्को वगीकरर् तथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अविम्बन गनुापने तथा लनर्म ७६(२) मा 
महािेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोष्जमको ढाँचामा िेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पालिकािे 
२०७६।२।१९ मा महािेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रलतवेिन तथा 
िेखाङ्कन पूर्ा रुपमा गरेको पाईएन । 

    त्र्सैिे तोकेबमोष्जमका हवत्तीर् हववरर्हरु तथा खाताहरु अद्यावलधक गरी आर् र व्र्र्को वास्तहवक 
ष्स्थलत िेष्खने गरी िेखांकन गनुापिाछ । 

  

2.  बैक हहसाब लमिान नगरेको – स्थानीर् तह सरकार संचािन ऐन, २०७४ को िफा ७६(२) बमोष्जम स्थानीर् 
तहिे आफ्नो कारोबारको िेखा महािेखा लनर्न्रक कार्ाािर्को लसफाररशमा महािेखापरीक्षकबाट स्वीकृत 
भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्िेख छ । कार्ाािर्को असार मसान्तको बैंक मौज्िात रु. 
11,60,61,543।56 र शे्रस्ताको मौज्िात रु.8,27,07,557।06 गरी फरक 
रु.3,33,53,986।50 िेष्खएको छ ।बैंक हहसाब हववरर् तर्ार गरी र्हकन हनु ुपने िेष्खन्छ। 

  

3.  कारोवारको िेखााः  प्रिेश आलथाक कार्ाहवलध ऐन, २०७४ िफा २३ (४) अनसुार राजश्वको िगत तथा िेखा 
राख्न,े हहसाब लभडान गने, हवष्त्तर् हववरर् तर्ार गने, िेखापरीक्षर् गराउने उत्तरिाहर्त्व कार्ाािर् प्रमखुको हनुे 
व्र्वस्था छ । साथै आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म १० अनसुार प्रत्रे्क कार्ाािर्िे अथा 
मन्रािर्बाट स्वीकृत राजश्व वगीकरर्को व्र्ाखर्ा अनरुुप िगती तथा हसविी राजश्व आम्िानी िाष्खिा गरी 
लनर्म ९ वमोष्जम आम्िानी जनाउँिा िोहोरो से्रस्ता प्रर्ािी अनसुार राजश्व से्रस्ताको िालग महािेखा 
परीक्षकको कार्ाािर्बाट तोहकएको ढाँचामा िेखा अद्यावलधक गरी राख्नपुने व्र्वस्था भएकोमा गाउँपालिकाको 
वडा कार्ाािर्बाट प्राप्त हनुे राजश्वको अलभिेख तोहकएको ढाँचामा नराखेको, प्राप्त राजश्व एकमषु्ठ जम्मा गने 
गरेको िेष्खन्छ ।राजश्व समर्मै बैंक िाष्खिा नगने, तोहकएको ढाँचामा अलभिेख नराख्न े गिाा राजश्वको 
हहनालमना हनुसक्ने भएकोिे र्सतफा  कार्ाािर्िे ध्र्ान दिनपुिाछ । 

  

4.  आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को िफा ७८ वमोष्जम आन्तररक 
लनर्न्रर् प्रर्ािी तर्ार गरर िाग ुगनुापनेमा िाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा िेष्खएका अन्र् व्र्होराहरु 
तपष्शि वमोष्जम रहेका छन ।  
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ि
फा 

भौ.नं., लमलत र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

फर्छ्यौ
ट 

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

• पालिकािे एक आलथाक वषाको अन्त्र् लभर भएको आफ्नो आलथाक कारोवारको अनसुचुी 14 
वमोष्जम ढाँचामा वाहषाक प्रलतवेिन तर्ार गरेको पाईएन ।  

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

• कार्ाािर्को शे्रता र वैक हवचको हहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वन्धमा वैक हहसाव लमिान 
हववरर् तर्ार नगरेको कारर् हहसाव लमिान भए नभएको सम्वन्धमा र्हकन गना सहकएन । 

• स्थानीर् कोषको सञ्चािन, व्र्वस्थापन र प्रलतवेिन प्रर्ािीमा एकरुपता र शरु्द्ता कार्म गना 
महािेखा लनर्न्रक कार्ाािर्िे उपिब्ध गराएको स्थानीर् संष्चत कोष व्र्वस्थापन प्रर्ािी (सरु) 
को प्रर्ोग पूर्ा रुपमा पािना गरेको पाईएन । 

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

• हवषर्गत क्षेरमा संचािन हनुे कार्ाक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमर् भत्ता तफा  बढी केन्द्रीत भई 
हवतरर्मषु्ख रहेको पाईर्ो।   

• पालिकािे ष्जन्सी सामानको एकीकृत हववरर् तथा सहार्क ष्जन्सी खाता अध्र्ावलधक नगरी वडा 
कार्ाािर् तथा हवलभन्न संघ संस्थािाई हवतरर् गरेको पाईर्ो । 

• वडा कार्ाािर्मा रहेका ष्जन्सी समान सहहतको अलभिेख िेष्खने गरी पालिकाको मूि ष्जन्सी खाता 
अध्र्ावलधक गरेको पाईएन । 

• ष्जन्सी लनररक्षर् प्रलतवेिनमा उल्िेख भए अनसुार हवलभन्न मािसामान ममात तथा लििाम गनुा पनेमा 
गरेको पाईएन ।  

• मलु्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी २०53 को लनर्म 6 क मा ठेक्का सम्झौता र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वष्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाािर्िाई नदिई आलथाक वषाको अन्तमा मार दिइएको 
तथा इ-टीलडएस नगरेको । 

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

• कुनै रकमको भकु्तानी दिँिा ररत पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रलसि हवि भपााइहरुमा लसिलसिेवार 
नम्वर राष्ख कार्ाािर् प्रमखुिे तोकेको कमाचारीिे भकु्तानी भएको जनाउने छाप समते िगाई 
िस्तखत गरी प्रमाष्र्त गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजलनक खररि लनर्मावलि 2064 को लनर्म 7 र 8 मा खररिको गरुुर्ोजना र वाहषाक खररि 
र्ोजना तर्ार गनुापनेमा तर्ार गरेको पाईएन। 

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

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

• संस्था िताा ऐन, २०३४ िफा ३ पालिकाबाट संचािन भएका हवलभन्न र्ोजना लनमाार् कार्ा गना गठन 
गरेका उपभोक्ता सलमलत ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्ता प्राप्त हनु ेगरी िताा गरेको पाइएन ।  

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

• वातावरर्को संरक्षर्को एहककृत दिघाकालिन र्ोजना तर्ार गरेको पाइएन। 

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

• लनजामती सेवा ऐन 2049 वमोष्जम कार्ा हववरर् वनाई िाग ुगरेको पाईएन । 

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

     तसथा पालिकािे आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीिाई तोकीए बमोष्जम प्रभावकारी र हवश्वसनीर् बनाइ सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउने तफा  ध्र्ान दिनपुने िेष्खन्छ ।  

5.  चौमालसक पूजँीगत खचा - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म  २३ बमोष्जम स्वीकृत भएको 
कार्ाक्रममा लनर्म २५ बमोष्जम चौमालसक प्रगलत हववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमालसक कार्ािक्ष्र् तथा 
कार्ाक्रम बमोष्जम कार्ासम्पािन सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे 
उपिव्ध गराएको हववरर् अनसुार चौमालसक पषु्जगत खचाको ष्स्थलत िेहार् बमोष्जम छ । वषाान्तमा हतारमा 
काम गराउँिा कामको गरु्स्तरमा असर पने िेष्खएकोिे लनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने 
पररपाटीमा लनर्न्रर् गनुापिाछ । 

लस.नं. पूजँीगत खचा शीषाक कुि खचा 
चौमालसक खचा (रु.हजारमा) आषाढ 

महहनाको 
मार खचा 

प्रथम 
चौमालसक 

िोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

1. हवलभन्न ष्शषाक 154751 8397 5023 141331 115051 

 खचा प्रलतशत 100% 5.42% 3.24% 91.34% 74.36%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा ८३ बमोष्जम 
स्थानीर् तहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमता, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्कता समेतिाई ध्र्ानमा राखी 
कमाचारी समार्ोजन भएपलछ मार संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् तहमा संगठन 
संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पालिकामा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत सहहत 33 िरबन्िी स्वीकृत 
रहेकोमा िेखापरीक्षर् अवलध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अलधकृत सहहत 5 जना पिपूती भएको िेष्खन्छ । 
िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त हववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृहष्टकोर्िे महत्वपूर्ा मालनएका ष्शक्षा, 
िेखा, प्रशासन अलधकृत, इन्जीलनर्र, आिेप,प्रशासन सहार्क पाचौँ सहहत 28 पिहरु ररक्त रहेका छन ्। 
िरबन्िी बमोष्जम जनशष्क्तको पूर्ाता नहुँिा हवषर्गत कार्ाक्रम सञ्चािन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र 
कार्ा सम्पािनमा असर परेको ष्स्थलत छ । तसथा ररक्त पिपूलता गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुिाछ । 

  

7.  कल्र्ार् कोष – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा ९१ बमोष्जम स्थानीर् तहिे स्थानीर् सेवाका 
आफ्नो िरबन्िीमा कार्ारत प्रत्रे्क कमाचारीिे खाईपाई आएको मालसक तिबबाट १० प्रलतशत रकम कट्टा 
गरी सो रकम बराबरिे हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । पालिकािे कमाचारी 
कल्र्ार्कारी कोषको स्थापना गरेको पाइएन। ऐनको पािना हनु ुपिाछ। 

  

8.  कानून र सञ्चािन ष्स्थलत – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा १०२ अनसुार स्थानीर् तहहरुिे 
आफ्नो अलधकारक्षेर लभरका हवषर्मा ऐन तथा सोको अलधनमा रही लनर्म लनिेष्शका, कार्ाहवलध र मापिण्ड 
बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् तह सञ्चािनको िालग संघीर् मालमिा 
तथा सामान्र् प्रशासन मन्रािर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपिब्ध गराएकोमा र्स पालिकािे हािसम्म 
18 वटा ऐन, 5 वटा लनर्माविी, 17 वटा कार्ाहवलध, 1 वटा मापिण्ड, 2 वटा लनिेष्शका िगार्त  43 
वटा काननु लनमाार् गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको छ । साथै पालिकािे 2 वटा कानूनहरु लनमाार् गरी 
सभा/कार्ापालिकाबाट स्वीकृत गरेतापलन उक्त कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरेको छैन ् । तसथा उक्त 
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कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ुपिाछ । 

9.  न्र्ार्ीक सलमलत – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा ४६ िेष्ख ५३ सम्म अलधकार क्षेर तथा 
न्र्ार् सम्पािन प्रहक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सलमलतमा परेको उजरुीमध्रे् मेिलमिाप प्रकृलतका आधारमा 
हववाि िताा भएको ३ महहनालभर टुङ्गो िगाउँन े व्र्वस्था छ । तर िेखापरीक्षर्को क्रममा कार्ािर्बाट 
फारम नं 17 मा मालगएका हववरर् प्राप्त नभएकािे न्र्ाहर्क सलमलतमा िताा र फछौट भएका उजरुीको  
र्हकन गना सहकएन। 

  

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

  

 गाउँपािीका चाि ु –    

11.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को िफा ८६ (१) बमोष्जम स्थानीर् सेवा 
गठन, संचािन व्र्वस्थापन, सेवाका शता तथा सहुवधा सम्बष्न्ध आधारभतू लसर्द्ान्त र मापिण्ड संघीर् काननु 
बमोष्जम हनु,े िफा ८६ (२) बमोष्जम स्थानीर् सेवाको गठन, संचािन तथा व्र्वस्थापन सेवाको शता तथा 
सलुबधा सम्बष्न्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् तहिे बनाएको काननु बमोष्जम हनुे व्र्वस्था छ । त्र्स्तै अथा 
मन्रािर्को कार्ा संचािन लनिेष्शकाको पररच्छेि ७ को ७.४.१ बमोष्जम अलतररक्त समर् र लबिाको दिन 
काम गिाा अथा मन्रािर्बाट नमसा स्वीकृत गराई मार खाजा र खाना वापतको रकम भकु्तानी दिनपुने र 
७.४.१ को (५) बमोष्जम प्रोत्साहन भत्ता खवुाउन समेत अथा मन्रािर्बाट स्वीकृलत लिनपुने व्र्वस्था छ । 
स्थानीर् तहिे कमाचारी प्रोत्साहान भत्ता लनिेष्शका 2076 बनाई  कार्ारत पिमा खाइपाइ आएको तिबको 
50 प्रलतशतिे प्रिान गररने व्र्वस्था गरी र्स आ.व.मा गाउँकार्ापालिका कार्ाािर्मा कार्ारत स्थार्ी, करार र 
हवषर्गत कमाचारीहरुिाई प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गरी खचा गरेको कारर् आलथाक व्र्र्भार बढ्न गएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3652464 

 

12.  कमाचारी भ्रमर् भत्तााः (गो.भौ.नं/लमलत – 115-77/2/16) - भ्रमर् खचा लनर्माविी 2064 बमोष्जम 
सरकारी कामको लसिलसिामा मिुकुलभर आफ्नो कार्ाािर् भन्िा बाहहर भ्रमर्मा वा काजमा खहटएका 
पिालधकारी वा कमाचारीिे लनर्मानसुार िैलनक भ्रमर् भत्ता पाउने व्र्वस्था रहेको छ । गाउँपालिकाका 
स.िे.पा समुन पोखरेििे लमलत 2076/10/8-10/14 सम्म दिके्ति भ्रमर् गरेकोमा लमलत 
2076/10/9-10/14 सम्म कार्ाािर्मा हाष्जरर गरेकािे नपाउने भ्रमर् खचा असिु हनुपुने रु. 6600 

 

13.  कर कट्टी िाष्खिा पेश नभएकोाः (गो.भौ.नं 206-2077/3/30) - ष्शक्षा संर्ोजक मष्र्कुमार लगरीिे 
लिनभुएको पेश्की फछौटमा गाउँपालिकामा 2076 सािमा संचािन भएको कक्षा 8 को गाउँपालिका स्तररर् 
वाहषाक परीक्षा संचािन गरेवापत केन्द्राध्र्क्ष, लनररक्षक, र कार्ाािर् सहर्ोगी पाररश्रलमक वापत 9 वटा 
मा.हव.को जम्मा रु.93,150।को पाररश्रलमक कर रु.13,973।को कर कहट्ट भएपलन पे.फ. गिाा करकहट्ट 
िाष्खिा गरेको प्रमार् पेश नभएकोिे कर िाष्खिा भएको प्रमार् पेश गनुापने रु. 

 

 

 

 

13973 

 

14.  सक्कि बीि पेश नभएकोाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 36(3) मा खचाको लबिभपााइ 
सहहतको िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे खरीि गरेका हवलभन्न सामाग्रीहरुको सक्कि बीि नराखी 
छाँर्ाप्रलत लबि राखेकोिे सक्कि प्रमार् पेश गनुा पने रु. 
गो.भौ.नं/लमलत फमाको नाम हवजक 

नं 

सामाग्रीको नाम  बीि रकम भ्र्ाट 
सहहत 

160-77/3/24 अल्फासफ्ट टे्रलडङ इन्टरनेशनि प्रा.िी पतुिीसडक 084 क्र्ामरा, केबि, क्िाम्पर 39800 

 

 

 

1036237 
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फर्छ्यौ
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82-77/3/25 मनकामना हाडावेर्र सप्तार्सा एण्ड टे्रडसा - तारजािी 46036 

133-77/3/31 हहमष्शखर ग्रीि उद्योग - हटना, रंगरोगन हवजिुी सामान 475998 

133-77/3/31 शे्रष्ठ ग्रीि उद्योग - लसमेन्ट 474402 

जम्मा रकम 1036237 

 
15.  परीक्षा संचािन सलमलत बैठक भत्तााः- (गो.भौ.नं 45-2076/8/12) - आलथाक कार्ाहवधी लनर्माविी, 

२०६४ को लनमर् ३६(३) मा खचाको लबि भरपाई सहहतको िेखा राख न ु पने व्र्वस्था छ । स्वास्थर् 
संर्ोजक मसु्ताक अहमि मन्सरुीिे अनमी, अहेव, एमआइ एस अपरेटर र हफल्ड सहार्कको परीक्षा संचािन 
सलमलतको बैठकका िालग लिएको पेश्की फछौट गिाा िेष्खएका व्र्होराहरु र्स प्रकार छन ्

  

 
 

(क) अनमी र अहेव पिको परीक्षाका िालग बसेको बैठकमा बैठक बसेको संखर्ा भन्िा बढी संखर्ामा भत्ता 
हवतरर् गरेकािे बढी संखर्ामा हवतरर् भएको भत्ता सम्बन्धीत कमाचारीबाट असिु हनुपुने रु. 

क्र.
सं 

कमाचारीको नाम/पि भत्ता हवतरर् भएको बैठक 
संखर्ा 

बैठक बसेको 
संखर्ा 

बढी भत्ता हवतरर् कर 
बाहेक 

1. सिस्र् प्रलतलनलध ष्ज.प्र.का श्र्ाम कुमार 
राई 

6 5 

 

1275 

2. सिेपा समुन पोखरेि 6 5 1020 

3. सिस्र् प्रलतलनलध ष्ज.प्र.का गरे्श ब. 
खड्का 

6 5 1020 

जम्मा रकम 3315  

 

 

3315 

 

 (ख) स्वास्थर् संर्ोजन मसु्ताक अहमि मन्सरुीिे अनमी, अहेव, एमआइ एस अपरेटर र हफल्ड सहार्कको 
परीक्षा संचािन सलमलतको बैठकका िालग लिएको पेश्की फछौट गिाा एम.आइ.एस. अपरेटर र हफल्ड 
सहार्क परीक्षाको बैठक  र  लसफ्टमा बसे वापत भत्ता बझेुको भरपाई वेगर भकु्तानी गरेकोिे सम्वष्न्धत 
कमाचारीिे बझेुको भरपाई पेश गनुा पने रु. 

 

 

 

18000 

 

 (ग)स्वास्थर् संर्ोजक मसु्ताक अहमि मन्सरुीिे अनमी, अहेव, एमआइ एस अपरेटर र हफल्ड सहार्कको 
परीक्षा संचािन सलमलतको बैठकका लिएको पेश्की फछौट गिाा पेश्की वापत रु.1,00,000।पेश्की फर्छ्यौट 
गिाा रु.1,33,000। लबि भरपाई संिग्न गरी रु.1,64,000। खचा िेखेकोिे लबि भरपाई भन्िा बढी 
भकु्तानी असिु हनु ुपने रु. 

 

 

31000 

 

16.  कम लबि भपााइाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 36(3) मा खचाको लबिभपााइ सहहतको 
िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे लनम्नानसुारको भौचरमा लबि भरपाई भन्िा बढी भकु्तानी भएकोिे 
प्रमार् पेश गनुा पने रु. 

गो.भौ.नं/लमलत भौचरमा भकु्तानी भएको रकम लबिभपााइ पेश भएको रकम कम लबिभपााइ  

12-76/6/12 213970 201543 12427 

60-76/9/8 170800 163950 6850 

जम्मा रकम 19277  

 

 

19277 

 

 

 

 

17.  गाउँ ष्शक्षा सलमलतको बैठक भत्तााः गो.भौ.नं 172-77/3/29- गाउँतथा नगर सभाका सिस्र्हरुको 
सहुवधाको सम्वन्धमा व्र्वस्था गना बनेको ऐन २०७५ को िफा ४ को उपिफा २ मा हवषर्गत बैठकको 
हकमा मालसक 1 वटा मार बैठकको भत्ता पाउने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ाािर्िे गाउँ ष्शक्षा सलमलतको बैठक 
भत्ता भकु्तानी गिाा गो.भौ नं 122-2077/2/26 बाट 12 वटा बैठक भत्ता भकु्तानी गरीसकेपलछ पलन 
पनुाः लनम्नानसुारका पिालधकारी र कमाचारीहरुिाई भत्ता भकु्तानी गरेकािे लनर्ममा भएको भन्िा बढी संखर्ामा 
भत्ता भकु्तानी गरेकािे सम्बष्न्धत कमाचारी र पिालधकारीबाट असिु हनुपुने रु. 

क्र.सं पिालधकारी/कमाचारीको नाम/पि बढी भएको 
बैठक संखर्ामा 

भकु्तानी भएको 
रकम कर बाहेक 

 

 

 

 

 

8160 
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1. सिस्र् सरुमष्र् पराजिुी 2 2720 

2. सिस्र् केशव कुमार खड्का 3 4080 

3. आमष्न्रत मष्र् कुमार राई 1 1360 

जम्मा रकम 8160  
18.  फुटबि खेिकुि पेश्की फछौटाः गो.भौ.नं 2-2077/5/30- आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को 

लनर्म 36(3) मा खचाको लबिभपााइ सहहतको िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे लबि भरपाई बेगर 
सरेुश राईिे खेिकुि वापत लिएको पेश्की फर्छ्यौट गिाा रु.31,700।लबि भरपाई वेगर भकु्तानी गरेकोिे 
सोको प्रमार् पेश गनुा पने रु.  

 

 

31700 

 

19.  पिालधकारी मोबाइि खररिाः सावाजलनक खचामा लमतव्र्ीता र प्रभावकारीता कार्म गने सम्बन्धी लनलत 
मागािशान 2075,मा भएको व्र्वस्था अनसुार कार्ाािर्िे खचामा लमतव्र्ीता ल्र्ाइ काम गनुापनेमा कार्ाािर्मा 
आलथाक भार पने हहसाबिे अनतु्पािक क्षेरमा खचा गना हिैुन । लनम्नानसुारका पिालधकारीहरुिाई मोबाइि 
फोन खररि गरी हवतरर् गरेका कारर् कार्ाािर्मा थप व्र्र्भार पना गएको िेष्खन्छ।र्समा सधुार हनु पिाछ 
।  

क्र.सं पिालधकारीको नाम पि खररि गरेको सामाग्री संखर्ा रकम 

1. भपेुन्द्र राई अध्र्क्ष स्र्ामसङु मोबाइि 1 62400 

2. सपना राई उपाध्र्क्ष एप्पि आइफोन 11 प्रोम्र्ाक्स 1 206000 

जम्मा रकम 268400 

 

  

20.  सशता स्वास्थर्ाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 36(3) मा खचाको लबिभपााइ सहहतको 
िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । र्समा िेष्खएको व्र्होरा लनम्नानसुार छन ्।  

  

 (क) गो.भौ.नं 32-77/3/31- स्वास्थर् संस्था र सामिुाहर्क स्वास्थर् केन्द्रिाई औजार उपकरर् तथा 
स्वास्थर् सामाग्री हवतरर् गनाको िालग रु.1,27,000। खचा िेखेकोमा स्वास्थर् संस्था र सामिुाहर्क 
स्वास्थर् केन्द्रिाई सामाग्री हस्तान्तरर् गरेको भपााई पेश नभएकोिे प्रमार् पेश गनुापने रु. 

 

 

127000 

 

21.  गाउँपालिका आन्तररक आम्िानीाः र्स वषा गाउँपालिकािे मािपोत/भलुम कर, अन्र् सेवा शलु्क तथा लबक्री 
(पाका  बनभोज स्थि भ्रू् टावर तथा ढँुगालगटी बािवुा लबक्री समेत), न्र्ार्ीक िस्तरु न्र्ार्ीक सलमलत समेत, 
पररक्षा शलु्क, अन्र् प्रशासलनक शलु्क(बोिपर फारम लबक्री समेत), लसफाररस िस्तरु, नाता प्रमाष्र्त, अन्र् 
िस्तरु (ब्र्ाक हो िोडर तथा सवारी कर समेत), पञ्जीकरर् गरी राजश्व वाँडफाड बाहेक 
रु.5,30,584।20आम्िानी गरेको हववरर् प्राप्त भएको छ । कार्ाािर्िे आफै लिने राजश्व रकम रलसि 
काट्ने गरेको तथा वडाहरुबाट प्राप्त हनुे राजश्व प्राप्त भए अनसुार िाष्खिा गरी राजश्व आम्िानी बाध्ने गरेको 
पाईर्ो । नगि माफा त आम्िानी भएको रकमको िैलनक आम्िानी तथा िाष्खिा हववरर् तर्ार नगरी बैँक 
िाष्खिाका आधारमा आम्िानी बाधेको तथा आन्तररक आम्िानीको ष्शषाकगत आम्िानी खाता राखेको 
पाइएन।  

  

22.  मािपोत तथा नगिी रलसि आम्िानी तफा ाः आलथाक कार्ाहवलध तथा हवष्त्तर् उत्तरिाहर्त्व ऐन, 2076 को िफा 
27(5) िे राजश्वको िगत तथा िेखा राख्न,े हहसाब लभडान गने, हवष्त्तर् हववरर् तर्ार गने, िेखापरीक्षर् 
गराउने उत्तरिाहर्त्व कार्ाािर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था छ। र्स वषा कार्ाािर्िे राजश्व आम्िानी तफा  
म.िे.प.फा.नं हरु नराखेको तथा कार्ाािर्िे राजश्व असिुीमा प्रर्ोग हनुे रलसि के कलत छपाइ भर्ो र र्ो वषा 
कलत खचा भइ के कलत आगामी वषाको िालग ष्जम्मेवारी सारेको भनी रलसि लनर्न्रर् खाताको प्रर्ोग 
गरेतापलन उक्त खातािाई अध्र्ावलधक गरेको छैन। वडा कार्ाािर्हरुिे आन्तररक आम्िानीका िालग प्रर्ोग 
गरेका रलसिहरु िेखापरीक्षर्का िालग पेश गरेकोमा र्ो आलथाक वषामा िगेको भन्िा बढी रलसि ठेिी प्राप्त 
भएको छ। अताः अलनवार्ा राख्न ु पने िैलनक आम्िानी एवम ् बैंक िाष्खिा खाताहरुको प्रर्ोग गरी राजश्व 
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अलभिेख व्र्वष्स्थत राख्न ुपने िेष्खन्छ। वडा कार्ाािर्िे  लसधै कार्ाािर्को खातामा रकम िाष्खिा गरेको 
आम्िानीका आधारमा राजश्वको आम्िानी बाधेको िेष्खर्ो ।र्सबाट कार्ाािर्िे िेखाएको आन्तररक आम्िानी 
र्हकन गना सहकने अवस्था िेष्खएन। 

 हवष्त्तर् समालनकरर् पूषँ्जगत-   

23.  ष्शक्षकको तिब भत्तााः (गो.भौ.नं 56-76/8/18) - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म ४३ 
बमोष्जम आफूिाई वा कुनै खास व्र्ष्क्तिाई फाईिा हनुे गरी सरकारी धन खचा गना नहनुे व्र्वस्था छ । 
कार्ाािर्िे पुषँ्जगत शीषाक अनिुान बाट २० हवद्यािर्को खातामा २०७६ श्रावर्िेष्ख २०७७ आषाढसम्म 
सट्टा ष्शक्षक तथा बािहवकास केन्द्रको रकम रु. 36,68,400। भकु्तानी खचा िेखेकोमा पञ्चकौष्शका 
मा.हव. रु. 2,70,000।, महेन्द्रौिर् मा.हव. र्ाम्खा रु. 1,98,000।, शाष्न्त मा.हव. टेम्मा रु. 
1,98,000। र जनसेवा मा.हव. दिहुँ रु. 2,70,000। समेत रु. 9,36,000।बैंक खाता रोक्का 
राष्खएको िेष्खन्छ । र्सरी रकम लनकासा गनुा नपने भए बजेट खचा नै निेख्न ुपनेमा बजेट खचा जनाई खाता 
रोक्का राष्खएको र पलछल्िा महहनाको खचा समेत अगावै भएबाट ष्शक्षक हाष्जर नभएको अवस्थामा समेत 
बजेट खचा हनुे हुँिा उक्त खचा एहकन गना नसहकएको र पुषँ्जगत खचाबाट तिब भत्ता खचा िेखेको लनर्लमत 
निेष्खएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3668400 

 

 (क)बहढ (क) लनकासा- आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 43 बमोष्जम आफु तथा खास व्र्ष्क्तिाई 
फाइिा पगु्ने गरी सरकारी धन खचा गना नहनुे उल्िेख छ। ष्शक्षकको लनर्षु्क्त लमलत २०७६/08/01 िेष्ख 
भएकोमा हवद्यािर्को खातामा श्रावर्िेष्ख न ै लनकासा भकु्तानी भएकोिे ४ महहनाको बहढ भकु्तानी भएको 
रकम असिु हनु ुपने रु.  

लस.नं. हवद्यािर्को नाम बहढ लनकासा भएको रकम 

१. पञ्चकौष्शका मा.हव. 156000 

२. शाष्न्त मा.हव 90000 

३. जनसेवा मा.हव. 90000 

4. सरस्वती मा.हव. कुिागाउँ 106350 

5. सरस्वती मा.हव. डाँडाखका  90000 

6. शाष्न्त लनकेतन मा.हव. 66000 

7. राम्चे लनकेतन मा.हव. 82350 

8. शाष्न्त मा.हव. टेम्मा 66000 

9. र्ाङसोिा मा.हव. 66000 

10. महेन्द्रोिर् आ.हव. 66000 

11. महेन्द्रोिर् मा.हव. 66000 

12. महेन्द्र तारा आ.हव. 60000 

13. जनहवकास आ.हव. 60000 

14. जनजागलृत आ.हव. 6000 

15. पञचुकन्र्ा प्रा.हव. 16350 

16. कालिका प्रा.हव 16350 

17. साप्स ुलनकेतन प्रा.हव. 16350 

18. जनजागलृत प्रा.हव. 16350 

19. ष्शतिा प्रा.हव. 16350 

20. ष्चर लनकेतन प्रा.हव. 16350 

जम्मा 12,22,800  

 

 

 

 

1222800 

 

 (ख) ष्शक्षकको तिब भत्ता लनकासा - ष्शक्षा लनर्माविी, २०५९ को लनर्म १ ७९ मा कुनै कामको िालग 
आबश्र्क भन्िा बढी रकम माग गने र लनकासा दिने पिालधकारीिाई कानून बमोष्जम कारबाही गरी बढी 
लनकासा वा खचा भएको रकम असिु उपर गररने व्र्वस्था छ।िेहार्का हवद्यािर्हरुिाई माग गरेको तिव भन्िा 
बढी लनकासा दिएकोिे असिु गनुापने रु. 
 

 

 

 

 

62600 
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लस.नं. हवद्यािर्को नाम चौमालसक हववरर् माग रकम लनकासा रकम बढी लनकासा 

1 

सरस्वती माध्र्लमक लबद्यािर् प्रथम लनर्षु्क्तको ६ महहना 
नपगु्िै चाडपवा खचा 
लनकासा 

151960 187950 35990 

2 

जनसेवा मा.लब.लछतापोखरी प्रथम लनर्षु्क्तको ६ महहना 
नपगु्िै चाडपवा खचा 
लनकासा 

114440 144050 26610 

जम्मा 266400 332000 62600  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

24.  प्रशासलनक भवन लनमाार्ाः प्रशासकीर् भवन लनमाार्को िागी रु ४,९५,९७,७१5।२२को िागत अनमुान 
लमलत 2077/2/9मा सचुना प्रकालसत भै सवभन्िा कम कवोि गने रहवना अहवसा जे.लभ.  
3,64,61,819।34 लमलत 2077/12/30 सम्ममा सम्पन्न गने गरी लमलत 2077/3/20 मा सम्झौता 
भएको र भौ. न. 310 लमलत 2077//3/31 वाट रु 12,00,000। पेश्की भकु्तानी भएको  ठेक्का 
फार्ि अध्र्र्न गिाा कार्ास्थिमा फाउन्डेसनमा वेसमेन्ट कार्ाको डण्डी राख्न ेकाम मार 2077 माघ 15 
सम्ममा भएकोिे 2.5 महीना लभर लनमार्ाकार्ा सम्पन्न हनुे अवस्था िेष्खएन।र्स सम्बन्धमा िेष्खएका अन्र् 
व्र्होराहरु लनम्नानसुारका छन।् 

  

 (क) फर्छ्यौट गना बाकँी पेश्की रकम:- प्रिेश आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2075 को लनर्म 80 मा 
सरकारी कामकाजको लनलमत्त एक आलथाक वषामा गएको पेश्की रकम सोही आलथाक वषामा फर्छ्यौट हनु 
नसकेमा कार्ाािर् प्रमखुिे त्र्सरी फर्छ्यौट हनु बाँकी रहेको पेश्की ष्जम्मेवारी अको आलथाक वषामा सारी 
प्रमाष्र्त गनुापने र र्सरी साररएको पेश्की र्स लनर्माविी बमोष्जम फर्छ्यौट गनुापने व्र्वस्था छ। 
गाउँपालिकाको भवन लनमाार् वापत रु.12,00,000। मोहविाइजेश पेश्की भकु्तानी खचा िेखेकोमा 
उक्त रकम असिु फर्छ्यौट हनुपुने रु. 1200000 

 

25.  साप्स ु खोिा पिु - साप्स ु खोिा पिु र्ोजनाको  िागी रु. 6,92,92,958।24 को िागत अनमुान 
ष्स्वकृत भै 2075/11/12मा सचुना प्रकालसत भएको मा सबै भन्िा घटी कवोि  गने लनमाार् व्र्ाबसार्ी 
सरु्ा एण्ड सन्स प्रा.लि.को कवोि अंक रु. 5,60,10,545।25 लमलत 2078/02/17 लभर सम्पन्न गने 
गरर 2076/02/17 मा सम्झौता भएको छ । नेपाि बैक वाट जारी पेश्की भकु्तानी बैक जमानत को 
म्र्ाि 2077/2/9 सम्म मार रहेको र पेश्की वाकी रु. 96,00,000। िेष्खएकोिे तोहकएको पेश्की 
रकम जोष्खममा रहेको िेष्खन्छ । परुा अवधीको बैक जमानत को म्र्ाि थप हनु ुपिाछ। 

  

26.  वडा कार्ाािर् भवन लनमाार्ाः (गो.भौ.नं 298।3।31) - वडा कार्ािर् भवन लनमाार् उपभोक्ता सलमलतवाट  
गाउँपालिकाको ष्स्वकृत र्ोजना अनसुार वडा न. 6 कार्ािर् भवन लनमाार् गना रु. 26,05,300।को िागत 
ष्स्वकृत भै 25 िाख कार्ािर्वाट र रु. 1,05,300। उपभोक्ता सलमलतवाट व्र्होने गरी सम्झौता भएकोमा 
रु.22,44,770। को मलु्र्ाङ्कन पेस भै प्रथम हवि पेस भएको  र पेश्की फछर्ौट भएको िेष्खन्छ । 
तोहकएको  समर् लभर लनमाार् कार्ा सम्पन्न नभएकोमा म्र्ाि थपको लनवेिन पेश तथा म्र्ाि थपको  लनर्ार् 
भएको िेष्खएन । सोही अनसुार वडा तथा महहिा भवन लनमाार् कार्ाको उपभोक्ता सलमलतसंग सम्झौता 
भएकोमा सम्झौताको म्र्ाि लभर कार्ा भएको िेष्खएन। 

  

27.  िररेट फरकाः ष्जल्िा प्राहवलधक कार्ािर्को ग्रामीर् क्षेरको िागी िर रेट ष्स्वकृत र नमास अनसुार िर 
हवश्लषेर् गरी आईटम िर कार्म भएकोमा लसमेन्टको जोडाइमा ईटाको गारो िगाउँने कार्ा 1:6 काठमाडौमा 
ईटाको साईज सानो हनुे हिुा 560 वटा प्रती घन लमटरमा िाग्ने र तराई ईटा 530 वटा मार िाग्ने गरर 
भवन लनमाार् हवभागको नमास स्वीकृत भएको िेष्खन्छ, जस वाट प्रती घन मीटर रु.19,716। िर कार्म 
हनु ु पनेमा गाउँपालिका वाट िर कार्म गिाा प्रतीघन लमटर 29,103। का िरिे िररेट कार्म गिाा 
वास्तहवक िाग्ने भन्िा  रु.9,387। फरक भै 28.56 घन मीटरको रु.2,68,092। बढी व्र्ार्भार पारी 
वडा भवनको िागत अनमुान भइ उपभोक्ता सलमलत संग सम्झौता भएको र सोही अनसुार भकु्तानी भएको 
कारर् बढी खचा हनु े िेष्खन्छ ।र्सरी एउटा वडामा 30 घन मी को िरिे 4 वटा भवनको 
रु.10,72,368। बढी व्र्र्भार पना गएको छ। बढी व्र्र्भार भएको सम्बन्धमा कार्ाािर्संग छिफि 
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गिाा सबै इट्टाको साइज एक नास नहनुे भएकोिे उक्त संखर्ा राख्न ुनै पने भनी जवाफ प्राप्त भएको छ। 

28.  दिखवुा िोभान झोिङु्ग ेपिुाः दिखवुा िोभान झोिङु्गे पिु लनमाार् कार्ाको िालग रु. 2,60,66,444।94 को 
िागत अनमुान स्वीकृत भई सबैभन्िा घटी कबोि गने सेफ स्टि प्रा.लि. को रु. 
20,46,184।07 लमलत २०७६/१२/१४ लभर सम्पन्न गने गरी लमलत २०७६/०९/१४ मा 
सम्झौता भएको फाइि अध्र्र्न गिाा िेष्खएका व्र्होरा लनम्नानसुार रहेका छन ।  

(क)   तोहकएको लमलत लभर कुनै कार्ा नगरेको तथा म्र्ाि थप नभएकोिे सम्झौताको GCC बुिँा नं. 3.2 
मा ३ वषासम्म कािोसूचीमा राख्न सहकने उल्िेख भएकोिे सो सम्बन्धमा र्हकन हनु ुपने िेष्खन्छ । 
साथै कार्ा सम्पािन जमानत बापत पेश गरेको रु. 187500।सालनमा बैंकसँग माग हनुपुने 
िेष्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187500 

 

 (ख)   सावाजलनक खररि लनर्माविी, 2064 को लनर्म 121 मा लनमाार् व्र्वसार्ीको हढिाईको कारर्िे 
सम्झौता बमोष्जमको कार्ा तोहकएको समर्लभर सम्पन्न हनु नसकेमा १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी 
सम्झौता रकममा प्रलतदिन 0.05 प्रलतशतका िरिे पूवालनधााररत क्षलतपूलता असिु गनुा पने व्र्वस्था छ 
। सम्झौता अनसुारको म्र्ाि २०७६/१२/१४ सम्म रहेकोमा कुनै काम नभएकोिे लनर्मानसुार 
तथा सम्झौता अनसुार १० प्रलतशत पूवालनधााररत क्षलतपूलता रु.2,04,618। असिु गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

204618 

 

29.  हेभी मेष्शन प्रर्ोग: सावाजलनक खररि लनर्माविी, 2064 को लनर्म ९४ संशोधनबाट उपलनर्म ९ मा थप 
गररएको िागत अनमुान तर्ार गिााको समर्मा हेभी मेष्शन प्रर्ोग गनुापने जहटि प्रकृलतको कार्ा भनी उल्िेख 
भएको रहेछ भने सम्बष्न्धत प्राहवलधकको लसफाररशमा सावाजलनक लनकार्बाट सहमलत लिइ मषे्शन प्रर्ोग गना 
सहकने र सो लनर्म लबपररत हेभी मेष्शन प्रर्ोग गरेको पाईएमा त्र्स्तो उपभोक्ता सलमलतसँग भएको सम्झौता 
रद्द गररने उल्िेख छ । कार्ाािर् र उपभोक्ता सलमलत लबच सम्झौता भई ४१ र्ोजनामा रु. 
2,57,01,921/- को मेष्शन प्रर्ोग गरी भकु्तानी खचा िेखेकोमा प्राहवलधकबाट लसफाररश र सावाजलनक 
लनकार्बाट स्वीकृत लिएको समेत िेष्खएन। र्स सम्बन्धमा आवश्र्क सधुार हनु ुपिाछ।  

  

30.  अष्न्तम दिन पेश्की :(गो.भौ.नं 300-77/3/31)- आलथाक वषाको अन्त्र्मा नफलछाने गरी पेश्की दिन नहनुे 
र हवशेष पररष्स्थलत परी नदिई नहनुे भएमा एक तह मालथको स्वीकृलत लिनपुने आलथाक कार्ाहवलध 
लनर्माविी,2064 को लनर्म ७७(३) मा उल्िेख छ । वडा कार्ाािर्को च.नं. 404 लमलत 
2077/03/31 को परानसुार वडा नं. 4 हवपद् व्र्वस्थापन सलमलतको खातामा जम्मा हनुे गरी एकमषु्ट 
पेश्की रकम लनकासा गरी दिनहुनु अनरुोध गररन्छ भनी वडा अध्र्क्षबाट िेष्ख आएकोमा रु.2,00,000। 
पेश्की नजनाई लसधै बजेट खचा िेखेकोिे खचाको बीि भरपाई बेगरको पेश्की रकम खचा हहसाब गरी पेश्की 
फर्छ्यौट गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

 

200000 

 

31.  बािपोषर् प्रोत्साहन भत्तााः सावाष्जनक खचामा लमतव्र्र्ीता र प्रभावकारीता कार्म गने लनलत मागािशान, 
2075 को बिुा 31 मा प्रोत्साहन वापतको रकम उपिब्ध गराउने उल्िेख छ।स्वीकृत वाहषाक कार्ाक्रम 
अनसुार स्वास्थर् ष्शहवर सञ्चािन कार्ाक्रमको बजेट रु.10 िाख गाउँपालिकाबाट अनमुोिन गराउने गरी 
ष्शश ुपोषर् प्रवर्द्ान कार्ाक्रममा रकमान्तर गरी गत वषाको बजेटबाट रु. 19,56,694। र गाउँपालिकाको 
समानीकरर् अनिुानबाट रु. 25,43,036। समेत रु. 45,00,000।, लमलत २०७७/03/27 मा पेश्की 
दिई स्वास्थर् संर्ोजक मसु्ताक अहमि मन्सरुीको भौ.नं. 316 र 136 लमलत 2077/03/31 मा पेश्की 
फर्छ्यौट भएको शे्रस्ता अध्र्र्न गिाा िेष्खएका व्र्होरा लनम्नानसुार रहेका छन ्:- 

  

    (क)  जन्म भएिेष्ख २ वषासम्मका बािवालिकािाई प्रलत महहना रु. 1,000। का िरिे प्रलत व्र्ष्क्त 
१२ महहनाको रु. 12,000। रकम प्रत्रे्क वडामा ४ दिनलभर रु. 45,00,000। 
गाउँपालिकाबाट बालड सक्न ु हवश् वसनीर् िेष्खएन । सामाष्जक सरुक्षा बापत िलित बािवालिका ५ 
वषासम्मिाई प्रलतमहहना रु. 400। का िरिे १२ महहनाको रु. 4,800। िोहोरो पने गरी 
कार्ाक्रम राख्न ुर खचा िेख्न ुउष्चत िेष्खएन । पालिका भरी भत्ता पाउँने बािबालिका के कलत रहेका 
र िलित भत्ता पाउँने बािवालिकािे िोहोरो रकम भत्ता भकु्तानी सम्बन्धमा आलधकाररत तथर्ांक 
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संकिन गरी िोहोरो भत्ता पाएको रकम असिु हनुपुने िेष्खन्छ । 
     (ख) २०७४ साििेष्ख २ वटा बच्चासम्मिाई वडा जन्म िताा, खोप िगाएको, गभावलत अवस्थामा ४ 

पटक जाँच गरेको र प्रत्रे्क महहना बच्चाको तौि लिई भत्ता हवतरर् बाट पोषर् प्राप्त गरेको 
मलु्र्ाङ्कन तालिका सहहतको प्रमार् पेश हनुपुने र मालसक रुपमा भत्ता हवतरर् गनुा पनेमा, ४ दिनलभर 
भत्ता हवतरर् हुँिा आवश्र्क प्रमार् संिग्न हनु सकेको िेष्खएन । जसबाट पालिकाभरी जन्म 
भएिेष्ख २ वषासम्मका बच्चािाई भत्ता हवतरर् भएको र आवश्र्क न्रू्नतम प्रमार् संिग्न भएको 
समेत िेष्खएन।  

  

    (ग) बढी भकु्तानीाः जन्म भएिेष्ख २ वषासम्मका २ वटासम्म बािवालिकािाई भत्ता हवतरर् गनुा पनेमा २ 
वषा नाघीसकेका (उमेर पूरा भएका) बािवालिकािाई समेत िेहार्अनसुार वडामा िेहार् अनसुार बहढ 
भकु्तानी भएकोिे उक्त रकम असिु उपर हनुपुने रु. 

वडा नं. २ वषा उमेर पगेुको तर भत्ता भकु्तानी िर बहढ भकु्तानी 
1 ७४ महहनाको 1,000 74000 

2 १४८ महहनाको 1,000 148000 

3 ८५ महहनाको 1,000 85000 

4 65 महहनाको 1,000 65000 

5 29 महहनाको 1,000 29000 

6 26 महहनाको 1,000 26000 

7 68 महहनाको 1,000 68000 

जम्मा 495000  

 

 

 

495000 

 

32.  अष्न्तम चौमालसकमा कार्ाक्रम संशोधन :- आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म २४ अनसुार 
कार्ाािर्िे स्वीकृत कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने लसिलसिामा पररष्स्थलतिाई समेत ध्र्ानमा राष्ख त्र्स्तो 
कार्ाक्रमको उद्देश्र्, िक्ष्र् स्वीकृत बजेट र आवलधक र्ोजनामा अनकुुि हनुे गरी त्र्स्तो कार्ाक्रमिाई 
संशोधन गना आवश्र्क ठानेमा स्पष्ट कारर् खोिी तािकु मन्रािर्को स्वीकृलत लिई िागत रकम नबढ्ने 
गरी संशोधन गना सक्ने उल्िेख छ । गाउँपालिका कार्ाािर्को लमलत 2077/02/28 को गाउँसभा 
लनर्ार्िे गाउँपालिकाको सष्ञ्चत कोष खातामा सष्ञ्चत रकमबाट ५२ आर्ोजनामा 3,19,49,000। को 
कार्ाक्रम थप गरी सम्झौता गरेको िेष्खन्छ । र्सरी आषाढ महहनामा सम्झौता गरी सडक लनमाार्, खानेपानी, 
लसंचाई र अन्र् कार्ाक्रमको दिगोपना, गरु्स्तर सम्बन्धमा खर्ाि नगरी बचत रकम खचा गने उद्देश्र्िे 
कार्ाक्रम बाँडफाँड गिाा जनस्तरमा प्राप्त गना सक्ने सहुवधा प्राप्त नहनुे, लनमाार्स्थिमा लनमाार् कार्ा गना 
नसक्ने, लनमाार् कार्ा लबग्ररे जाने आदि कारर्िे १ महहनालभर सम्झौता भई खचा भएको रकम एकीन गना 
सक्ने अवस्था िेष्खएन ।  

  

33.  अग्रीम आर्कराः (गो.भौ.नं 284-77/3/30)- आर्कर ऐन, 2058 को िफा 87, 88 र 89 अनसुार 
कट्टा गररएको अग्रीम कर सम्बष्न्धत खातामा िाष्खिा गररसक्न ुपने उल्िेख छ। कार्ाािर्को वाहषाक र्ोजना 
अनसुार खलु्िा परुुष तथा महहिा भलिबि प्रलतर्ोलगता सञ्चािन भई 2077/02/16 को बैठकबाट ष्शक्षा 
संर्ोजक मष्र्कुमार लगरीिाई पेश्की फर्छ्यौट तथा भकु्तानी गना रु. 8,78,750। कर बाहेक खचा भएकोमा 
अग्रीम रुपमा कट्टा गररएको रु.1,19,210। पाररश्रलमक तथा अन्र् कर िाष्खिा गरेको निेष्खएकोिे राजश्व 
खातामा िाष्खिा गरेको प्रमार् पेश हनु ुपने रु.  
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34.  कार्ाक्रम संसोधनाः (गो.भौ.नं 271-77/3/29) - पञ्चमी बजारमा ट्रस भवन लनमाार् कार्ाक्रमिाई रु. 
25,00,000/- बजेट व्र्वस्था भएकोमा जग्गा हववािको कारर् जग्गा उपिब्ध गराउँन नसकेकोिे उक्त 
रकमबाट आर्ोजना संशोधन नगरी सोही बजेटबाट पक्की वाि लनमाार् गरेको जनाई सलमलतको सहीछाप बेगर 
रु. 24,00,000/- अध्र्क्ष हकरर् राईको खातामा चेक भकु्तानी भएको रकम एकीन नभएको र कार्ाक्रम 
संशोधन बेगर भकु्तानी खचा िेखेको उष्चत िेष्खएन ।  

  

35.  लबउ पुजँी कोष : बीउ पुजँी ऋर् अनिुान कार्ाक्रम अन्तगात सम्झौता परमा उल्िेख भए अनसुार ऋर् रकम 
र वाहषाक १८ प्रलतशत ब्र्ाज समेत लमलत 2076 चैर १५ लभर बझुाउँने गरी ऋर् कबलुिर्तनामा गरी 
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प्रत्रे्क वडामा ५० हजारका िरिे लबउ पुजँी कोष स्थापना गररएकोमा उक्त रकम तोहकएको लमलत लभर प्राप्त 
नभएकोिे सम्झौता अनसुार ब्र्ाज समेत असिु हनु ु पने भनी उल्िेख भएकोमा उक्त रकम ऋर् नभई 
अनिुान भएको कार्ाािर्को भनाई रहेको िेष्खन्छ। 

भौ.नं. र लमलत वडा 
नं
. 

संस्था रकम 

108-077/1/22 2 िलित वचत तथा ऋर् सहकारी संस्था 50,000 

218-077/३/११ 1 िलित वचत तथा ऋर् सहकारी संस्था 50,000 

237-077/३/22 7 िलित वचत तथा ऋर् सहकारी संस्था 50,000 

240-077/३/२३ 5 िलित वचत तथा ऋर् सहकारी संस्था 50,000 

289-077/३/३० 6 िलित वचत तथा ऋर् सहकारी संस्था 50,000 

311-077/३/३१ 4 िलित वचत तथा ऋर् सहकारी संस्था 50,000 

जम्मा 3,50,000  
36.  सामाष्जक कर कट्टीाः आर्कर ऐन, 2058 को िफा 87, 88 र 89 अनसुार भकु्तानी रकममा लनर्मानसुार 

कर कट्टा गरी भकु्तानी गनुा पने व्र्वस्था रहेको छ। कार्ाािर्िे लनम्नानसुारका उपभोक्ता सलमलतबाट सम्पन्न 
भएका र्ोजनाको डोर हाष्जरीमा लनर्मानसुार कट्टी हनु ुपने 1% सामाष्जक सरुक्षा कर कट्टी नभएकोिे असिु 
हनु ुपने रु.  

भौ.नं. र लमलत र्ोजना मूल्र्ाङ्कन डोर हाष्जर 
१% सा.स.ुकर कट्टी नभएको 

रकम 

28-076/7/18 िामेबगर लसंचाई कुिो ममात 287131/- 200000/- 2000 

46-076/8/1 र्ाम्खा साप्स ुसडक 1561201/- 522000/- 5220 

47-076/8/2 लछतापोखरी काष्ल्चङ खोिा 1264967/- 220000/- 2200 

48-076/8/2 लछतापोखरी चम्पटार 341995/- 44500/- 445 

54-076/8/18 टुवाखोिा लछतापोखरी सडक 668394/- 85800/- 858 

60-076/8/१९ ननुथिा भस्मे सडक 337097/- 42500/- 425 

64-076/8/2३ डाँडागाउँ बस्नेत कूिपूजा 156444/- 199500/- 1995 

98-076/9/23 खमारे ष्शव मष्न्िर 199070/- 183100/- 1831 

106-07७/१/2२ खरी कूिपूजा मष्न्िर 143724/- 75500/- 775 

127-07७/१/29 बौर्द् गमु्बा  पेमा 112756/- 231000/- 2310 

136-07७/२/२ हवद्यािर् खेि मैिान 223305/- 24500/- 245 

143-07७/२/५ िलुधिे भञ्ज्र्ाङ 445770/- 61779/- 618 

144-07७/२/५ तल्िो बास्थिा सडक 498075/- 1140075 11400 

8-07७/३/11 प्रिेश लनवााचन रेग्मीटार सडक 1156573/- 1440750 14407 

जम्मा रकम 44729  

 

 

 

 

 

44729 

 

37.  बढी भकु्तानीाः (गो.भौ.नं 149-77/2/5)-सावाजलनक खररि लनर्माविी, 2064 को लनर्म 97(६) 
अनसुार हरेक हकस्ताको कामको प्राहवलधक मलु्र्ाङ्कनको आधारमा भकु्तानी हनुे उल्िेख छ। पञ्चकन्र्ा 
आवासीर् मा.हव. घेराबार कार्ाक्रम स्वीकृत भई उपभोक्ता सलमलतसँग रु. 1,50,000। मध्रे् कष्न्टन्जेन्सी 
कट्टा गरी रु.1,44,000। कार्ाािर्बाट व्र्होररने गरी सम्झौता भएको िेष्खन्छ । कार्ाािर्िे रु. 
1,54,000। बजेट खचा िेखी उपभोक्ता सलमलतिे पाउँनेभन्िा बहढ भकु्तानी भएकोिे बहढ भकु्तानी असिु 
हनु ुपने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

10000 

 

38.  बढी पेश्की भकु्तानीाः सावाजलनक खररि लनर्माविी, 2064 को लनर्म 97(5) अनसुार उपभोक्ता सलमलतिाई 
बढीमा 1 लतहाइ सम्म सम्झौता रकमको पेश्की दिन सहकने उल्िेख छ। कार्ाािर्िे िेहार् अनसुार एक 
लतहाइ भन्िा बढी पेश्की भकु्तानी खचा िेखेको िेष्खन्छ। र्सरी लनर्म हवपररत पेश्की खचा िेखेको सम्बन्धमा 
आन्तररक लनर्न्रर् हनु ुपिाछ। उिाहरर्को िालगाः 

गो.भौ.नं/लमलत हववरर् सम्झौता रकम पेश्की रकम प्रलतशत 

172/077/2/21 राजकुिो रोमोिङु लसंचाइ 700000 500000 78.57% 

184/077/2/21 आरुवोटे िहरेपैर् ुसडक 2056000 1600000 77.81% 

203/077/3/3 पञ्चमी बजार ट्रस्ट भवन 2500000 1600000 64% 
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208/077/3/7 भण्डारेघाट लिष्फ्टङ खानेपानी 3000000 1765000 58.83% 

213/077/3/9 वडा नं 7 महहिा भवन 450000 300000 66.66% 

215/077/3/10 अपाङ्ग व्र्ष्क्तहरु 150000 150000 100%  
39.  पाइप खररि र जडानाः सावाजलनक खररि लनर्माविी, 2064 को लनर्म 123(1) मा करारका सता बमोष्जम 

प्राहवलधक नाप जाँच गरी नापी हकताबमा उल्िेख भएको वास्तहवक कार्ा सम्पािनको आधारमा भकु्तानी 
दिनपुने उल्िेख छ। कार्ाािर्मा प्राप्त हवि भपााइ अध्र्र्न गिाा गाउँपालिकाका हवलभन्न खानेपानी तथा लसंचाई 
र्ोजना सञ्चािनका िालग पाईप खररि सामग्री प्रर्ोग तथा मूल्र्ाङ्कन लनम्नानसुार भएको िेष्खन्छ । र्सरी 
पाइप खररि र मलु्र्ाङ्कन फरक सम्बन्धमा र्हकन हनु ुपिाछ। 

 

भौ.नं. र लमलत र्ोजना खररि पाइप 
साइज 

खररि 
पररमार् 

पाइप 
मलु्र्ाङ्कन 

पाइप बाकँी िर रकम 

95-076/9/22 वनपािा खानेपानी ३२ mm १४१ लम. ८० लम. ६१ लम. 30.50 1860 

125-077/1/29 ज्र्ालमरे लसंचाई कुिो १४० mm 569 लम. ३०० लम. 269 लम. 286 76934 

130-/077/1/30 साना खानपेानी आर्ोजना ३२ mm 2200 लम. - 2200 लम. 25 46300 

138/077/2/2 लछतापोखरी खानेपानी हवलभन्न 5450 लम. - 5450 लम. 48 213325 

151/077/2/5 ष्चतेखोिा मूहान खानेपानी ३२ mm 

२० mm 

1200 लम. 
2330 लम. 

300 लम. 900 लम. 60 

48 

54000 

115090 

176-077/2/14 खिवुा खोिा खानेपानी ४० mm 

२५ mm 

100 लम. 
600 लम. 

175 लम. 2430 लम. 81 

46 

34425 

11505 

188/077/2/22 लछतापोखरी खानेपानी २० mm ५१० लम. 300 लम. 210 लम. 40 8400 
262/077/3/28 भािखुोिा खानेपानी २५ mm 700 लम. ४०० लम. ३०० लम. 43 12900  

  

40.  समानीकरर् अनिुानबाट चाि ुप्रकृलतको खचााः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे पूजँी सजृना नहनु े
खािका हवतरर्मूखी तथा उपर्ोलगता नदिने खचािाई लनरुत्साहहत गिै स्थानीर् तहिे अलधकतम प्रलतफि दिने 
र पूजँीको लनमाार् हनुे एवम ्उपर्ोलगता लसजाना हनु े गरी र्ोजना छनौट तथा कार्ाान्वर्न गनुापने कार्ाक्रम 
छनौट गरी पूजँीगत शीषाकमा समावेश गनुापने व्र्वस्था गरेको छ । तर पालिकािे िेहार् अनसुारका पूजँी 
लनमाार्मा सहर्ोग नरहने, ष्शक्षक तिब भत्ता, समेतमा रु. 41,18,400। र गोहष्ठ, लतज कार्ाक्रम, 
परुस्कार, सूचना प्रकाष्शत, इ हाष्जर, प्रोत्साहन भत्ता, पोषर् भत्ता, सतु्केरी झिु हवतरर्, लनशलु्क र्ातार्ात, 
आलथाक सहार्ता, झोिा हवतरर् जस्ता कार्ा र  उत्पािनमा वृहर्द् नगने हकलसमका खचािाई हवलभन्न संघ संस्था, 
समूह, क्िव िगार्तिाई कार्ाक्रम र प्रस्तावको आधारमा पूजँीगत शीषाकबाट रु.1,49,16,956।भकु्तानी 
दिएकोिे र्स्तो कार्ामा लनर्न्रर् हनु ुपिाछ । 

  

41.  नन्फाइिर: – मूल्र् अलभवृहर्द् कर ऐन, २०५२ को िफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अलभवृहर्द् करको 
हववरर् भकु्तानी पाएको अको महहनाको २५ गतेलभर सम्बष्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाािर्मा कर हववरर् 
सहहत िाष्खिा गनुापने व्र्वस्था छ । तर पालिकाबाट िेहार्का फमािाई मू.अ.कर समेत भकु्तानी दिएकोमा 
िेखापरीक्षर् अवलधसम्म पलन ती फमाहरु कर हववरर् नबझुाई नन्फाईिर रहेको पाइर्ो । कानूनी व्र्वस्था 
अनसुार हववरर् नबझुाएकोिे कर समार्ोजन भएको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

भौ.नं. र लमलत पाटीको नाम भ्र्ाट नम्बर बीि रकम मू.अ.कर 
नन्फािर  
अवलध 

46-077/8/1 सन्ज ुहेभी इष्क्वपमेन्ट 606659257 882733 114755 2075/76 

 सावा लनमाार् सेवा 606605832 254867 33132 2075/M/11 
48-076/8/2 साङकेन लनमाार् सेवा 606716873 254867 33132 2076/M/3 
121-077/1/26 लभमथानी लनमाार् सेवा 609630404 307922 40029 2077/M/3 
139-077/2/4 लभमथानी लनमाार् सेवा 609630404 132000 17160 2077/M/3 
143-077/2/5 लभमथानी लनमाार् सेवा 609630404 299460 38930 2077/M/3 
144-077/2/5 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 339823 44176 2077/M/2 
145-077/2/5 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 849557 110442 2077/M/2 

146-077/2/5 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 254867 33132 2077/M/2 

147-077/2/5 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 594690 77309 2077/M/2 

148-077/2/5 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 679646 88353 2077/M/2 

151-077/2/5 न्रू् पाण्डे भेराइटी स्टोर 301834605 73920 9609 2076/M/8 
159-077/2/6 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 339823 44176 2077/M/2 
162-077/2/8 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 85840 11159 2077/M/2 

 

 

 

 

 

1814793 
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भौ.नं., लमलत र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

फर्छ्यौ
ट 

169-077/2/11 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 339823 44176 2077/M/2 
296-077/2/29 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 123752 18865 2077/M/2 
261-077/3/28 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 263000 34190 2077/M/2 
278-077/3/30 चदुि कन्स्ट्रक्सन एण्ड सोिसुन 606628033 3255699 423240 2076/M/11 
293-077/3/31 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 368141 47858 2077/M/2 
298-077/3/31 जर् माँ सरस्वती 604145460 77000 10010 2077/M/3 
299-077/3/31 चदुि कन्स्ट्रक्सन 606628033 810589 105376 2076/M/11 
301-077/3/31 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 76551 9951 2077/M/3 
304-077/3/31 चदुि कन्स्ट्रक्सन 606628033 212389 27610 2076/M/11 
8-077/3/11 लभमथानी लनमाार् सेवा 609630404 1275000 165750 2077/M/3 
5-2077/3/31 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 1142991 148588 2077/M/2 
4-2077/3/23 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 606607092 643734 83685 2077/M/2 

जम्मा 1814793   
42.  वहाि कर नपगु कट्टी :-  आर्कर ऐन, 2058 को िफा 885(क) अनसुार सवारी साधन भाडामा दिने 

व्र्वसार् गने व्र्ष्क्तिाई सवारी साधनको भाडा वापत भकु्तानी गने रकममा 1.5 प्रलतशतिे कर कट्टी गने 
व्र्वस्था छ । र्सै प्रावधानिाई आधार बनाई िेहार् अनसुारका लनमाार् व्र्वसार्ीिे उपभोक्ता सलमलतिाई 
डोजर भाडामा िगाई भकु्तानी गरेको  रकममा 1.5% प्रलतशत मार स्रोतमा मार कर कट्टी गरेको छ । 
डोजर भाडामा िगाउँने लनमाार् व्र्वसार्ी सवारी साधन भाडामा दिने व्र्वसार् गने इजाजत प्राप् त व्र्ष्क्त 
भएको प्रमार् पेश नगरेको तथा सम्वष्न्धत मेलसन उपकरर्को स्वालमत्व सम्वन्धी प्रमार् नराखी उपभोक्ता 
सलमलतबाट भाडाको रकम भकु्तानी लिएको पाइएकोिे प्रमार् पेश हनु पना रु. 
 

भौ.नं. र लमलत पाटीको नाम भकु्तानी रकम 10 प्रलतशत कट्टी भएको 
1.5% 

बाकँी करकट्टी 
8.5% 

46-077/8/1 सन्ज ुहेभी इष्क्वपमेन्ट 882733 88273 13241 75032 
47-077/8/2 सेल्मे कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्िार्सा 957000 95700 14355 81345 
48-076/8/2 साङकेन लनमाार् सेवा 254867 25487 3823 21664 
54/076/8/18 प्रलसर्द् लनमाार् सेवा 530973 53097 7965 45133 
121-077/1/26 लभमथानी लनमाार् सेवा 307922 30792 4619 26173 
136-077/2/2 प्रलसर्द् लनमाार् सेवा 176991 17699 2655 15044 
139-077/2/4 लभमथानी लनमाार् सेवा 132000 13200 1980 11220 
143-077/2/5 लभमथानी लनमाार् सेवा 299460 29946 4492 25454 
144-077/2/5 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 339823 33982 5097 28885 
145-077/2/5 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 849557 84956 12743 72212 
146-077/2/5 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 254867 25487 3823 21664 
147-077/2/5 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 594690 59469 8920 50549 
148-077/2/5 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 679646 67965 10195 57770 
159-077/2/6 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 339823 33982 5097 28885 
159-077/2-6 पञ्चमी कन्स्ट्रक्सन क. प्रा.लि. 619469 61947 9292 52655 
162-077/2/7 सेल्मे कन्स्ट्रक्सन 35500 3550 533 3018 
162-077/2/8 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 85840 8584 1288 7296 
169-077/2/11 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 339823 33982 5097 28885 
296-077/2/29 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 123752 12375 1856 10519 
226-077/3/13 प्रलसर्द् लनमाार् सेवा 1327433 132743 19911 112832 
241-077/3/23 प्रलसर्द् लनमाार् सेवा 442477 44248 6637 37611 
261-077/3/28 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 263000 26300 3945 22355 
26८-077/3/28 रुजन के लनमाार् सेवा 511510 51151 7673 43478 
272-077/3/29 प्रलसर्द् लनमाार् सेवा 353982 35398 5310 30088 
278-077/3/30 चदुि कन्स्ट्रक्सन एण्ड सोिसुन 3255699 325570 48835 276734 
281-077/3/30 प्रलसर्द् लनमाार् सेवा 747787 74779 11217 63562 
283-077/3/30 प्रलसर्द् लनमाार् सेवा 109734 10973 1646 9327 
291-077/3/30 प्रलसर्द् लनमाार् सेवा 1129929 112993 16949 96044 
293-077/3/31 संगम लनमाार् सेवा 784000 78400 11760 66640 
293-077/3/31 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 368141 36814 5522 31292 
299-077/3/31 चदुि कन्स्ट्रक्सन 810589 81059 12159 68900 
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8-077/3/11 लभमथानी लनमाार् सेवा 1275000 127500 19125 108375 
5-2077/3/31 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 1142991 114299 17145 97154 
4-2077/3/23 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन 643734 64373 9656 54717 
5/8/1 संगम लनमाार् सेवा 575000 57500 8625 48875 

6/8/24 प्रलसर्द् लनमाार् सेवा 101900 10190 1528 8661 

69/3/19 लभमथानी लनमाार् एण्ड सप्िार्सा प्रा.िी 850500 85050 12757 72292 

85/3/25 मोहन एण्ड व्र्ासीगाउँ लनमाार् सेवा 219169 21916 3287 18629 

125/3/30 सषु्जव लनमाार् सेवा प्रा.िी 176992 17699 2654 15044 

129/3/31 ऋहषहङु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्िार्सा 169911 16991 2548 14443 

जम्मा 1960456  

 

 

 

 

 

 

 

43.  आइटम वाइज भेररर्सन:- उपभोक्ता सलमलतबाट गररएको कार्ामा संम्झौताको बुिँा नं.12 मा शरुु िागत 
अनमुानमा कुनै आइटमहरुमा पररवतान हनुे भएमा अलधकार प्राप्त व्र्ष्क्त/कार्ाािर्बाट िागत अनमुान संसोधन 
गरे पश्चात मार कार्ा गराउन ु पने र्सरी िागत अनमुान संसोधन नगरी कार्ा गरेमा उपभोक्ता सलमलत न ै
ष्जम्मेवार हनुे उल्िेख छ । संम्झौता अनसुार उपभोक्ता सलमलतिाई अष्न्तम भकु्तानीमा िागत अनमुान 
संसोधन तथा भेररर्सन स्वीकृती वेगर िेहार् भकु्तानी भएको रकम लनर्लमत निेष्खएको रु. 

भौ.नं. र लमलत कार्ा भकु्तानी रकम भेररर्सन 

8/077/3/11 नौिा रेग्मीटार सडक 2003492 531850 
9/077/3/22 कुकुरेखोिा महुान भई वखौटे कुिो  1145027 29497 
13/077/3/31 घोप्टे वडार महुान भई थापा गाउँखानेपानी र्ोजना 1011287 693546 

जम्मा 1254893  

 

 

 

 

1254893 

 

44.  मौज्िात रहने गरी खररिाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 78 अनसुार आलथाक वषाको 
अन्त सम्ममा काम हनु नपाइ केवि बजेट हिज हनु नदिने उिेश्र्िे मार कसैिाई पेश्की दिन वा धरौटी 
खातामा रकम जम्मा गना नहनुे उल्िेख छ। कार्ाािर्िे िेहार् अनसुारका कार्ाक्रममा सामान खररि गरी 
मौज्िात राखेकोमा हाि सम्म पलन हवतरर् भएको िेष्खएन। र्सरी आलथाक वषाको अन्तमा खररि गरी 
मौज्िात राख्न ेकार्ा लनर्माविी हवपररत भएको हिुा र्स्तो कार्ामा लनर्न्रर् हनु ुपिाछ। 

गो.भौ.नं/लमलत हववरर् खररि सामान खचा रकम 

- सतु्केरी आमाहरुिाई झिु हवतरर् झिु खररि 500 थान 190000 

191/2/28 मा.हव. ई हाष्जरी ई हाष्जरी खररि 996095 

313/3/31 भलिवि नटे पम्प हवतरर् भलिवि नटे खररि 30 थान 180000 

314/3/31 ढाका बनेु्न तान ढाका बन्ु्न तान खररि 14 थान 500000 

315/3/31 हवद्याथी सहर्ोग स्कुि व्र्ाग खररि 470381 

315/3/31 अपाङ्ग हवद्याथी सहर्ोग स्कुि व्र्ाग खररि 410000 

जम्मा 2746476  

  

45.  अनिुान कृहष, पश,ु स्वास्थर्, हवद्यािर्, खानेपानीाः  सावाजलनक खचामा लमतव्र्हर्ता र प्रभावकारीता कार्म गने 
सम्वष्न्ध नीलत, मागािशान,2075 को बुिँा 31 मा तोहकएको मापिण्ड लभर रहेर क्षलतापलुता, औषधीउपचार, 
संघसंस्थािाई आलथाक सहार्ता, प्रोत्साहन वापतको अन्र् अनिुान तथा कार्ाक्रममा खचा उपिब्ध गराउने 
उल्िेख छ ।स्वीकृत र्ोजना अनसुार मेसीनरी औजार, लरपाि, प्िाष्स्टक पोखरी, लबउ, उपचार मेसीन अन्र् 
सामान समेत आपूताक माफा त खररि लबि संिग्न गरी शत प्रलतशत अनिुानमा कृषक समूह तथा कृषक, 
हवद्यािर्, स्वास्थर् संस्था र अन्र् संस्थािाई दिएको छ । अनिुानमा हवतरर् गररने उपकरर्हरु खररि गिाा 
ऐन लनर्माविी अनसुार खररि गनुा पने र हवतररत उपकहरर्हरु प्रर्ोगमा रहे नरहेको लनर्लमत अनगुमन हनु ु
पिाछ । साथै अनगुमन प्रलतवेिन र िाष्खिा बेगर सामान हवतरर् भनी खररि लबिको आधारमा 
रु.45,41,922। भकु्तानी खचा िेखेको लनर्म संगत िेष्खएन। 

  

46.  लनर्मानसुार कर हवजक जारी नभएकोाः मलु्र् अलभवृहर्द् कर ऐन, 2052 को िफा 14 अनसुार मलु्र् 
अलभवृहर्द् करमा िताा भएको पाटीिे लनर्ममा व्र्वस्था भए अनसुार कर हवजक जारी गनुा पने व्र्स्था छ। 
कार्ाािर्बाट िेहार् अनसुार भकु्तानी हिुा कर हवजक नं सच्र्ाइएको र कर हवजक हवि पेश नगरी म.ुअ.कर 
भकु्तानी भएको िेष्खन्छ। र्सरी भकु्तानी रकमको म.ुअ.कर समार्ोजनको प्रमार् पेश हनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

166358 

 



 

17 

 

ि
फा 

भौ.नं., लमलत र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

फर्छ्यौ
ट 

गो.भौ.नं/लमलत र्ोजनाको नाम फमाको नाम म.ुअ.कर िताा नं भकु्तानी रकम म.ुअ.कर रकम 

305/3/31 भण्डोर घाट लिष्फ्टङ खानेपानी हहमष्शखर सप्िार्सा 300105094 432780 56261 

47/8/2 लछतापोखरी काष्ल्चङ सडक िाहरेु हाडावेर्र 606009788 846902 110097 

जम्मा 166358  

 

 

 

 

 

 

 
47.  तालिम कार्ाक्रमाः    

 (क) अथा मन्रािर् कार्ा संचािन लनिेष्शका, 2073 को खचाको कार्ाहवलध बिुा 4 अनसुार पालिका स्तरमा 
संचालित तालिम कार्ाक्रमको प्रष्शक्षक भत्ताका िालग प्रलत कक्षा रु.600। तोहकएकोमा िेहार् अनसुार बढी 
भएकोिे उक्त रकम असिु हनु ुपने रु. 
 

भौ.नं/लमलत तालिमको नाम अवलध सहभागी  प्रष्शक्षक 
भत्ता 

पाउने 
गा.पा. 
स्तर 

कक्षा संखर्ा बढी 

215/3/10 लसन्केधुप तालिम 2/25-2/31 नखुल्ने 1500 िर 600 िर 9 8100 

216/3/10 घरेि ुकपडा बनुाइ  1/15-2/32 नखुल्ने 2000 िर 600 िर 45 63000 

105(क)/9/21 अलभमषु्खकरर् तालिम  - 24 जना 3000 िर 600 िर 6 14400 

216/3/10 मडुा बनाउने 2/25-2/31 4 जना 1500 िर 600 िर 9 8100 

जम्मा 93600 
 

 

 

 

93600 

 

 (ख) सहर्ोगी भत्ता बढी भकु्तानीाः सावाजलनक खररि लनर्माविी, २०६४ को लनर्म १० मा सावाजलनक 
लनकार्िे स्वीकृत नम्साको आधारमा भकु्तानी गनुा पने व्र्वस्था छ । लनम्न बमोष्जमको भकु्तानीमा 
नम्सा भन्िा बढी भकु्तानी भएको रकम असिु हनुपुने िेष्खएको रु. 

गो.भौ.नं/लमलत तालिमको नाम सहर्ोगीिे पाउन े
रकम 

भकु्तानी 
रकम 

बढी 
भकु्तानी 

215/3/10 लसन्केधपु तालिम 1 जनािे रु.4550। 13650 9100 

जम्मा 9100 
 

 

 

 

9100 

 

 (ग) हविभपााइ कमाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 36(3) अनसुार खचा गिाा खचाको 
लबि भपााइ सहहतको िेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ। शे्रस्तासाथ प्राप्त लबि भपााइको जोड जम्मा गिाा िेहार् 
अनसुार िेष्खएकोिे बढी भकु्तानी असिु गनुा पने रु. 

 

क्र.सं गो.भौ.नं/लमलत तालिमको नाम हविभपााइ पेश भकु्तानी रकम कम हवि भपााइ 
1. 215/3/10 लसन्केधपु तालिम 133490 150000 16510 

जम्मा 16510 
 

 

 

 

16510 

 

48.  परामशा सेवा खचााः आलथाक कार्ाहवलध ऐन, 2055 को िफा 27(1) मा कार्ाािर्मा प्राप्त हनु आएको रकम 
तोहकएको काममा मार खचा गना पाइने  छ। अन्र् काममा खचा गरेको िेष्खएमा ष्जम्मेवार व्र्ष्क्तबाट असिु 
उपर गरी हवभालगर् कारबाही समेत गना सक्ने व्र्वस्था छ। कार्ाािर्िे हवलभन्न परामशािातासंग सम्झौता गरी 
िेहार् अनसुार भकु्तानी खचा िेखेकोमा उक्त खचा सेवा परामशा ष्शषाकबाट गनुा पनेमा भवन लनमाार् कार्ाको 
िालग व्र्वस्था भएको रु. 80 िाख  बजेट बाट खचा भएको ऐनको िफा हवपररत िेष्खनकुो साथै उक्त 
प्रलतवेिन कार्ाािर्मा िाष्खिा तथा िताा समेत नभएको िेष्खन्छ । 

गो.भौ.नं/लमलत कामको हववरर् परामशािाता कबोि रकम भकु्तानी रकम 

80/9/7 गापा भवन लनमाार्को लडहपआर तर्ार गने आहका ड लस हट एस एलिट 1366735 1366735 

257/3/28 रेग्मीटार पन्चमी सडक लडहपआर तर्ार गने सगुी कन्सल्टेन्ट प्रा.िी 1764043 1764043 

256/3/28 तावा लधप्िङु टेम्मा लसंचाइ लडहपआर तर्ार गने गोल्डेन इरा इष्न्जलनर्ररङ्ग 206700 206700 

258/3/28 लधप्िङु झरना गरुुर्ोजना लनमाार् कार्ा खैरा इष्न्जलनर्ररङ्ग कन्सल्टेन्ट 762750 762750 

259/3/28 रमाइिो पन्चमी लछतापोखरी लडहपआर तर्ार गने हक्रम कन्सल्टेन्सी 1983150 1983150 

260/3/28 राम्चे भ्र् ुटावर लडहपआर तर्ार गने मारुती लडजाइनसा 203400 203400 

जम्मा 6286778  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.  हवि भन्िा बढी मलु्र्ाङ्कनाः(239/077/3/23)सावाजलनक खररि लनर्माविी, 2064 को लनर्म 97(6) 
अनसुार उपभोक्ता सलमलतिे हरेक हकस्ताको कामको प्राहवलधक मलु्र्ाङ्कनको आधारमा भकु्तानी पाउने उल्िेख 
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छ। स्वीकृत वाहषाक कार्ाक्रम अनसुार कािीखोिा िेष्ख भिुभिेु खानेपानी आर्ोजना कार्ाको िालग सम्झौता 
भइ रु.11,00,000। र्स कार्ाािर्बाट भकु्तानी पाउने उल्िेख छ।उक्त कार्ाको मलु्र्ाङ्कन 
रु.12,26,581।भएकोमा भकु्तानी रु.10,56,000। भएको िेष्खन्छ। उपभोक्ता सलमलतिे पेश गरेको 
पाइप खररि हवि अनसुार रु.6,08,058। मार भएको तर मलु्र्ाङ्कन तथा भकु्तानी रु.9,32,173। भएको 
हिुा हवि भन्िा बढी मलु्र्ाङ्कन सम्बन्धमा र्हकन नभएको रु . 

 

 

 

 

 

 

324115 

50.  कर हवजक जारीाः (गो.भौ.नं.120/077/3/31) मलु्र् अलभवृहर्द् करमा िताा भएका पाटी बाट कारोबार 
गिाा अलनवार्ा रुपमा कर हवजक जारी गनुा पने मलु्र् अलभवृहर्द् कर ऐन 2058 मा व्र्वस्था छ। िाफा आटा 
सेन्टर मलु्र् अलभवृहर्द् करमा 601917330 मा िताा भएता पलन कर हवजक हवि जारी नगरी होलडाङ्ग बोडा 
लनमाार् वापत रु.1,30,000। भकु्तानी खचा िेखेकोिे कर हवजक जारी गनुा पने रु. 

 

 

 

 

130000 

 

51.  ष्जन्सी िाष्खिााः आलथाक कार्ाहवलध ऐन, 2055 को िफा 13(1) अनसुार ष्जन्सी माि सामान 7 दिन लभर 
िाष्खिा गरी शे्रस्ता खडा गनुा पने उल्िेख छ। फलनाचर तथा खप्ने सामान गाउँपालिकामा िाष्खिा गरी 
हस्तान्तरर्को माध्र्मबाट वडा कार्ाािर् तथा अन्र् लनकार्मा पठाउन ु पनेमा गाउँपालिकामा िाष्खिा 
नभएको तथा सम्बष्न्धत संस्थामा िाष्खिा ररपोटा पेश गरेता पलन ष्जन्सी खाता पाना नं उल्िेख नभएकोिे 
उक्त खचा र्हकन नभएको रु . 

गो  .भौ .नं /लमलत  सामानको हववरर् रकम 

279/077/3/30 वडा कार्ाािर् फलनाचर 112499 

279/077/3/30 वडा कार्ाािर्मा व्र्ाट्री र्हुपर्स 62150 
287/077/3/30 जरुवा काफ्िेछाप खानेपानी पाइप खररि 146302 

288/077/3/30 करमवोटे खानेपानी पाइप खररि 240000 

292/077/3/30 स्वास्थर् चौकी व्र्वस्थापन सामाग्री खररि 100000 

294/077/3/21 खानेपानी पाइप खररि  196219 

जम्मा 857170  

 

 

 

 

 

 

 

857170 

 

52.  कोलभड 19 तफा ाः   

 (क) कोलभड-19 को आम्िानी खचा : कोलभड-१९ को आर् तथा खचा लनम्नानसुार रहेको छ । 

स्रोत आम्िानी खचा बाकँी मौज्िात 

प्रिेश सरकार 500000 

6785014 1149411 संघ 434425 

कार्ाािर्बाट 7000000 

जम्मा 7934425 6785014 1149411  

  

 (ख) बढी भकु्तानी - कार्ापालिकाको लमलत 2077/1/16 को लनर्ार्बाट प्रलत पररवार 50 के.जी. चामि 
खररि गरे वापत ढुवानी प्रलत के.जी. रु.5। का िरिे ढुवानी अनिुान दिने र ढुवानी कर गा.पा. बाट व्र्होने 
लनर्ार् अनसुार ढुवानी अनिुान दििा लनर्ार् भन्िा लनम्नानसुार बढी खचा िेखेकोिे असिु गनुा पने रु. 

गो.भौ.नं/लम
लत 

वडा 
नं 

पररवार 
संखर्ा 

अनिुान दिनपुने कर 
समेत 

भकु्तानी 
रकम 

बढी 
भकु्तानी 

भकु्तानी लिनेको नाम 

9-77/2/9 3 200 55555 62000 6445 र्वुराज तामाङ र्षु्जना थोक हकराना 

जम्मा रकम 6445 
 

 

 

 

 

6445 

 

 

53.  पेश्की बाकँी – प्रिेश आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2075 को लनर्म 80 मा सरकारी कामकाजको 
लनलमत्त एक आलथाक वषामा गएको पेश्की रकम सोही आलथाक वषामा फर्छ्यौट हनु नसकेमा कार्ाािर् प्रमखुिे 
त्र्सरी फर्छ्यौट हनु बाँकी रहेको पेश्की ष्जम्मेवारी अको आलथाक वषामा सारी प्रमाष्र्त गनुापने र र्सरी 
साररएको पेश्की र्स लनर्माविी बमोष्जम फर्छ्यौट गनुापने व्र्वस्था छ। कार्ाािर्बाट लनम्न बमोष्जम पेश्की 
हववरर् प्राप्त भएको तर म्र्ाि नाघेको र ननाघेको छुहट्टन नगएकोिे म्र्ाि नाघेको पेश्की फर्छ्यौट गनुापने रु. 
क्र.
सं 

पेश्की लिने व्र्ष्क्त / फमाको 
नाम 

पेश्कीको हववरर् पेश्की लमलत रकम कैहफर्त 

 

 

 

 

 

10356563 
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1.  अगम ब. थापा श्री पञ्चकन्र्ा प्रा.वी गोगने 2077/3/30 700000 ष्शक्षा ससता 
2. नरेन्द्र राई श्री लधप्पिङु मा.हव. सेम्मा 2077/3/30 650000 

3. पिमकेशर राई श्री सरस्वती मा.हव.कुिागाउँ 2077/3/30 650000 

4. हवर् ुबहािरु काकी श्री महेन्द्रोिर् मा.हव. र्ाम्खा 2077/3/30 650000 

5. ररता बस्नेत श्री साप्स ुलनकेतन प्रा.हव खामडाँडा 2077/3/30 50000 

6. कैिाश कुमार खड्का श्री पञ्चकन्र्ा आ.हव वोफ्ि ु 2077/3/30 50000 

7. रमेश राई श्री जनहवकास आ.हव नाराङ्गा 2077/3/30 50000 
8. हररमर्ी ष्घलमरे श्री जनजागलृत प्रा.हव. काहिेु 2077/3/30 50000 
9. ज्ञानेन्द्र राई श्री जनप्रभात प्रा.हव  2077/3/30 50000 
10. केशब कुमार खड्का श्री महेन्िर् मा.हव 2077/3/30 650000 
11. - श्री शाष्न्त मा.हव छोरम्ब ु 2077/3/30 700000 
12. स्वा.संर्ाजक मसु्ताक अहमि 

मन्सरुी 
कार्ाक्रम खचा 2076/7/4 97000 स्वास्थर् ससता 

13. रहवना/अहवसा जे.भी स्थानीर् तह प्रशासकीर् भवन लनमाार् 2077/3/31 2000000 स्थालनर् तह प्रशासकीर् भवन 
लनमाार् 

14. जर्ष्न्त राई  हवपन्न तथा लसमान्तकृत महहिा कार्ाक्रम 2077/2/15 25000 कृहष तफा  
 15. िक्ष्मी िेहव बस्नेत वडा स्तररर् अलभमषु्खकरर् कार्ाक्रम 2076/6/12 20000 

16. धन प्रसाि राई खरुवाखोिा महुान भइ आउने लसंचाइ र्ा.उ.स 2077/3/5 1000000 साना लसंचाइ कार्ाक्रम 
17. खड्क ब. मगर रेखुवा हुँिै घमुाउने डाँडा लसंचाइ र्ो.उ.स 2077/3/7 575000 
18. शम्भ ुराउत ठुिो खोिा पवुारगाउँ कुिो लसंचाइ आर्ोजना 2077/3/25 904363 
19. खड्क बहािरु डाँडा गाउँको सेपाखोिा महुान हिैु िाप्स ु लसंचाइ 

र्ोजना उ.स 
2077/3/29 420000 

20. जीत ब. मगर ब्र्ाकहो िोडर ममात 2077/2/4 55200 समालनकरर् चाि ु
21. सजुता खड्का छछारे खानेपानी ममात 2077/3/25 50000 हहउिे अलधवेशनबाट 

हवलनर्ोष्जत 22. गंगाधर काकी सेपाहा खोिा मिु थान हिैु जगरबोटे लसंचाइ 2077/3/26 400000 
23. अमतृ राई खरुवाखोिा कमेरे हपपिडाँडा खुतमु्ब ु िालसन्टार 

खानेपानी र्ोजना 
2077/3/5 360000 

24. हवकास राई सौचािर् लनमाार् 2076/8/30 200000 
जम्मा रकम 10356563   

54.  बेरुज ु तथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को िफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ । सोही ऐनको िफा ८४(२)(घ) मा बरेुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कताव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतको हनुे व्र्वस्था छ । प्रिेश आलथाक कार्ाहवलध ऐन, २०७४ को िफा ३६ को १ मा 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेिनमा िशााएका वेरुज ु लनर्लमत, असूि उपर तथा सम्परीक्षर् गरी फछार्ौट गने गराउन े
ष्जम्मेवारी सम्बष्न्धत िेखा उत्तरिार्ी अलधकृतको हनुेछ भन्ने व्र्वस्था छ । पालिकाको गत हवगत वषाको 
बेरुजू रु.79380।(हजारमा) रहेकोमा लनम्नानसुार रु. 11723।(हजारमा)  फर्छ्यौट गरर पेश भएकोिे 
सम्परीक्षर् गरीएको छ । बाँकी बेरुजूफर्छ्यौट गना पालिकाको ध्र्ान जान ुपिाछ । 

 

क्र.
सं 

आलथाक वषा िफा नं संष्क्षप्त व्र्होरा सम्परीक्षर् 
रकम 

1. आ.व.2074/75 31.3 तालिम संचािन भत्तामा कर कट्टा नभएकोमा लमलत 2076/4/23मा रा.वा.बैंक दिके्तिमा 
भौ.नं.04154550बाट संघीर् राजश्व ष्शषाक 15111मा िाष्खिा भइ फछौट 

4800 

2. आ.व.2075/76 87 ष्शक्षा तफा  लस.नं 4 सरस्वलत मा.हव. डाडाखका  शौचािर् लनमाार् पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 53 लमलत 
2077/10/7 मा पेश्की फछौट भइ फछौट 

700000 

3. आ.व.2075/76 87 ष्शक्षा तफा  लस.नं 7 जनचेतना मा.हव. लछतापोखरी 2 कोठे भवन लनमाार् पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 61 लमलत 
2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट 

1600000 

4. आ.व.2075/76 87 ष्शक्षा तफा  लस.नं 3 चारकोठे भवन लनमाार् सरस्वती मा.हव.कुिागाउ पशे्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 63 लमलत 
2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट 

1728000 

5. आ.व.2075/76 87 ष्शक्षा तफा  लस.नं 2 शान्ती मा.हव. छोरम्ब ु चारकोठे भवन लनमाार् पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 65 लमलत 
2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट 

1728000 

6. आ.व.2075/76 87 ष्शक्षा तफा  लस.नं 6 पञ्चकन्र्ा प्रा.हव वालतखुम  भवन लनमाार् पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 67 लमलत 
2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट 

1600000 

7. आ.व.2075/76 87 समालनकरर् पषु्जगत 
लस.नं 32 

हवपि व्र्वस्थापन वडा नं 2 लभम बहािरु खरी पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 69 लमलत 
2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

200000 

8. आ.व.2075/76 87 समालनकरर् पषु्जगत 
लस.नं 30 

हवपि व्र्वस्थापन वडा नं 1 शम्सेर बहािरु काकी पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 71 लमलत 
2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

200000 

9. आ.व.2075/76 87 समालनकरर् पषु्जगत 
लस.नं 33 

हवपि व्र्वस्थापन वडा नं 7 धन बहािरु थापा पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 73 लमलत 
2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

200000 

  



 

20 

 

ि
फा 

भौ.नं., लमलत र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

फर्छ्यौ
ट 

10. आ.व.2075/76 87 समालनकरर् पषु्जगत 
लस.नं 26 

हवपि व्र्वस्थापन गा.पा. ओमसरा राई पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 75 लमलत 
2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

500000 

11. आ.व.2075/76 87 समालनकरर् पषु्जगत 
लस.नं 27 

हवपि व्र्वस्थापन वडा नं 4 उद्दव प्रसाि आचार्ा पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 79 लमलत 
2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

200000 

12. आ.व.2075/76 87 कृहष हेल्भटास 
कार्ाक्रम क्र.सं.5 

वैिेष्शक रोजगारीबाट फकेका र्वुािाई कृहष उद्यमष्शिता प्रेम कुमार अलधकारी पेश्की बाकी 
भएकोमा गो.भौ.नं 83 लमलत 2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

100000 

13. आ.व.2075/76 87 कृहष हेल्भटास 
कार्ाक्रम क्र.सं.2 

वैिेष्शक रोजगारीबाट फकेका र्वुािाई कृहष उद्यमष्शिता केशव हवष्ट पेश्की बाकी भएकोमा 
गो.भौ.नं 85 लमलत 2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

100000 

14. आ.व.2075/76 87 कृहष हेल्भटास 
कार्ाक्रम क्र.सं.3 

वैिेष्शक रोजगारीबाट फकेका र्वुािाई कृहष उद्यमष्शिता दिनेश तामाङ पेश्की बाकी भएकोमा 
गो.भौ.नं 87 लमलत 2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

100000 

15. आ.व.2075/76 87 कृहष हेल्भटास 
कार्ाक्रम क्र.सं.4 

वैिेष्शक रोजगारीबाट फकेका र्वुािाई कृहष उद्यमष्शिता भवुन बस्नेत पेश्की बाकी भएकोमा 
गो.भौ.नं 89 लमलत 2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

100000 

16. आ.व.2075/76 87 कृहष हेल्भटास 
कार्ाक्रम क्र.सं.6 

वैिेष्शक रोजगारीबाट फकेका र्वुािाई कृहष उद्यमष्शिता पशुाराम राउत पेश्की बाकी भएकोमा 
गो.भौ.नं 91 लमलत 2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

100000 

17. आ.व.2075/76 87 कृहष हेल्भटास 
कार्ाक्रम क्र.सं.7 

वैिेष्शक रोजगारीबाट फकेका र्वुािाई कृहष उद्यमष्शिता हवजेन्द्र खड्का पेश्की बाकी 
भएकोमा गो.भौ.नं 93 लमलत 2077/10/12 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

100000 

18. आ.व.2075/76 87 समालनकरर् पषु्जगत 
लस.नं 20 

खरुवा राजकुिो रोभिडु लसंचाइ र्ोजना रहवन्द्र कुमार राई पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 4 
लमलत 2077/2/2 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

300000 

19. आ.व.2075/76 87 समालनकरर् पषु्जगत 
लस.नं 34 

साना खानेपानी आर्ोजना र्जमुान राई पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 5 लमलत 2077/2/3 
मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

25000 

20. आ.व.2075/76 87 समालनकरर् पषु्जगत 
लस.नं 9 

कृर् मा.हव जस्तापाता तथा हवद्यािर् घेरावारा खेमराज मगर पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 
7 लमलत 2077/3/2 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

270000 

21. आ.व.2075/76 87 समालनकरर् पषु्जगत 
लस.नं 15 

रोिेकािी खोिा खोनेपानी ममात रष्जन राई पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 8 लमलत 
2077/3/28 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

57500 

22. आ.व.2075/76 87 समालनकरर् पषु्जगत 
लस.नं 19 

जनसेवा हिैु लछतापोखरी सडक लमिन खड्का पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 9 लमलत 
2077/3/28 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

86000 

23. आ.व.2075/76 87 समालनकरर् पषु्जगत 
लस.नं 18 र 24 

वडा कार्ाािर् भवन लनमाार् वडा नं 5 चक्र बहािरु खड्का पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 
10 लमलत 2077/3/30 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

1268000 

24. आ.व.2075/76 87 समालनकरर् पषु्जगत 
लस.नं 3 र 5 

वलथाङ सेन्टर सञ्चािन चन्द्रमार्ा राई पेश्की बाकी भएकोमा गो.भौ.नं 13 लमलत 
2077/3/31 मा पेश्की फछौट भइ फछौट    

390000 

25. आ.व.2075/76 15 कृहष पाठशािा कर कट्टी नभएकोमा लमलत 2076/4/23 मा रा.वा.बैंक दिके्तिमा 
भौ.नं07642690बाट संष्घर् राजश्व ष्शषाक 11112 मा िाष्खिा भइ फछौट  

9000 

26. आ.व.2075/76 62 सरस्वती मा.हव. डाडाखका िाई बढी लनकासा भएकोमा लमलत 2077/4/20 मा रा.वा.बैंक 
दिके्तिमा भौ.नं 08414556बाट संष्घर् राजश्व ष्शषाक 15112मा िाष्खिा भइ फछौट  

52083 

27. आ.व.2075/76 83 सहिेखापाि बाबरुाम आचार्ािाई िोहोरो भकु्तानी भएकोमा लमलत 2077/5/20 मा 
रा.वा.बैंक दिके्तिमा भौ.नं 14772933बाट संष्घर् राजश्व ष्शषाक 15112मा िाष्खिा भइ 
फछौट 

4700 

जम्मा सम्परीक्षर् रकम 11723083 
 

55.  संष्चतकोष तथा बेरुजकुो ष्स्थलत – पालिकाको संष्चतकोषको हववरर्, बेरुज ु (हवलनर्ोजन, राजश्व , धरौटी र 
अन्र् कारोबार) वगीकरर् र अद्यावलधक बेरुजकुो ष्स्थलत क्रमशाः अनसुचुी-1, अनसुचुी-2 र अनसुचुी-3 मा 
समावेश गररएको छ।                                                                    

  



 

 

 

दिप्रङु चइुचमु्मा गाउँपालिका, खोटाङको सष्ञ्चत कोष हववरर् -अनसुचुी 1 

                                                                 2076।77     (रु.हजारमा) 
क्र.सं स्थालनर् तह ष्जल्िा िेखापरीक्षर् 

रकम 
बेरुज ु
रकम 

बेरुज ु
प्रलतशत 

आर् व्र्र्  

गत वषाको 
ष्जम्मेवारी 

संघ तथा 
प्रिेश अनिुान 

राजश्व 
बाडँफाड 
रकम 

आन्तररक 
आर् 

अन्र् 
आर् 

जम्मा आर् चाि ुखचा पँूष्जगत 
खचा 

अन्र् 
खचा 

जम्मा खचा मौज्िात 

1 2 3 4 5 6(2+3+4+5) 7 8 9 10(7+8+9) 11(1+6-10) 

1. दिप्रङु चइुचमु्मा 
गाउँपालिका 

खोटाङ 873927 29353 3.36 38562 400707 45737 531 13137 460112 252802 154728 6285 413815 84859 

 

 

बेरुज ुवलगाकरर् (हवलनर्ोजन, राजश्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) – अनसुचुी 2  

      2076।77           (रु.हजारमा) 
लस.नं ष्जल्िा स्थालनर् तहको 

नाम 

प्रारष्म्भक बेरुज ु प्रलतहक्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु बाँकी बेरुज ु पेश्की 
िफा संखर्ा रकम िफा संखर्ा रकम िफा संखर्ा रकम असिु 

गनुा पने 

लनर्लमत गनुापने कमाचारी अन्र् जम्मा 
सैर्द्ाष्न्तक िगती सैर्द्ाष्न्तक  िगती सैर्द्ाष्न्तक िगती अलनर्लमत 

भएको 
प्रमार् 

कागजात 
पेश 

नभएको 

राजश्व 
िगत 

ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नलिएको 

जम्मा 

1. खोटाङ दिप्रङु चइुचमु्मा 
गाउँपालिका 

29 37 29632 0 3 279 29 34 29353 2421 9100 6275 0 0 15375 192 11365 11557 

 

 

अद्यावलधक बेरुज ुष्स्थलत– अनसुचुी 3 

                                                       2076।77   (रु.हजारमा) 
क्र.सं स्थालनर् तह ष्जल्िा गत वषा 

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन सं.प.को 

िालग 
अनरुोध भइ 
आएको 
रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

सम्परीक्षर् 
गना नलमिेको 

रकम 

कारबाही 
गना बाकी 
रकम 

गत वषा 
सम्मको 

बाकी रकम 

सं.पबाट 
कार्म 
बेरुज ु

र्ो वषाको 
थप रकम 

58 औ ं
प्रलतवेिन 

सम्मको बाँकी 
बेरुज ु

58 औ ं
प्रलतवेिन 

सम्मको बाँकी 
बेरुज ुमध्र्े 

पेश्की 
1. दिप्रङु चइुचमु्मा 

गाउँपालिका 
खोटाङ 79380 0 11723 11723 0 0 67657 0 29353 97010 28886 

 


