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Serving the Nation and the People 
 

 

 

 

जनर्हिका लातग जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्वसनीर् संस्था हनु प्रर्त्नशील रहने । 

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

for the benefit of the people) 

 

 

सरोकारवालालाई सावाजतनक कोषको दक्षिापर्ा उपर्ोग स्बन्धममा शश्वस्ि पाना स्वि्त्र  ववम  
गु् स्िरीर् लेखापरीक्ष् सेवा प्रदान गने । 

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

funds are efficiently used) 

 

तनष्ठा (Integrity) 
स्वि्त्र िा (Independence) 
व्र्वसार्र्किाf (Professionalism) 
पारदर्शािा (Transparency) 
जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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(प्रदेश नंबनर १ र प्रदेश नंबनर २ लेखापरीक्ष् महातनदेशनालर्) 
 

 

पत्र  संखर्ााः२०७८।७९                                                                                                                   

च. नं.  ११५   

  

   तमतिाः २०७८।५।४ 

 

श्री अध्र्क्षज्र् ु

र्पपरा गाउपातलका  
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर् 

र्पपरा,महोत्तरी। 

 

 
 

तबनषर्ाः लेखापरीक्ष् प्रतिबेनदन  
 

 

     नेपालको संतबनधमानको धमारा २४१ बनमोर्जम त्र्स गाउपातलकाको शतथाक बनषा २०७६।७७ को लेखापरीक्ष् स्पन्न 
गरी लेखापरीक्ष् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बनमोर्जम र्ो प्रतिबेनदन जारी गरीवको छ । उक्त प्रतिबेनदन लेखापरीक्ष् 
ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ प्रर्ोजनको लातग  अनरुोधम छ । 

 

 

 

                                                                                        
             (नेत्र  कुमार खत्र ी) 
           नार्बन महालेखापरीक्षक 
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महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संर्वधमानको धमारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबैन सरकारी कार्ाालर्को लेखापरीक्ष् 
तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्ादक्षिा, प्रभावकारीिा र और्चत्र्को शधमारमा महालेखापरीक्षकबनाट हनुे व्र्वस्था 
छ । लेखापरीक्ष् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र 
नगरपातलकाको लेखापरीक्ष् स्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना सक्न ेव्र्वस्था छ । सोही 
व्र्वस्थाबनमोर्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को शतथाक कारोबनारको लेखापरीक्ष् स्पन्न गरी र्ो 
प्रतिवेदन जारी गररवको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्ष् नपेालको संर्वधमान, लेखापरीक्ष् ऐन, सरकारी लेखापरीक्ष् मानदण्ड, र्वत्तीर् 
लेखापरीक्ष् मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्ष् तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्ष् 
र्ोजना र तनकार्सँग स्बनर््धमि ऐन, तनर्मको शधमारमा स्पन्न गररवको छ । लेखापरीक्ष्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानरनको पालना, बनजेट िथा र्ोजना िजुामा ववं कार्ारम म कार्ाा्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 

सावाजतनक स्पर्त्तको संरक्ष् र उपर्ोग, र्ज्मेवारी र जवाफदेर्हिा ववं सेवा प्रवाहको अवस्था मरल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोि 
साधमनको प्राप्ती र उपर्ोग स्बन्धममा प्रचतलि कानरनको पालना भव नभवको र्वश्लषे् गरी र्वत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुमारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गरी सशुासन प्रबनर्द्ानमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्ष्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

शतथाक वषा २०७६।७७ को लेखापरीक्ष् स्पन्न भवपश्चाि जारी गररवको प्रारर््भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्रम र्ाका र्वषर्हरु तमलान गरी 
कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सर्हिको अर््िम प्रतिवेदन पठाइवको छ । प्रतिवेदनमा ददवका सझुावहरुको कार्ाा्वर्नबनाट स्थानीर् 
िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधमनको उपर्ोग गरी र्वकास तनमाा् र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्र्िा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गना सहर्ोग पगु्न े
अपेक्षा गररवको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ास्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदर्शािा प्रबनर्द्ान हनुे र्वश्वास तलइवको छ ।  

लेखापरीक्ष्बनाट मरलि: श्िररक शर् र राजस्व बनाँडफाँटको प्रक्षेप् र्थाथापरक नरहेको, श्िररक शर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट कानरनी 
ब्र्वस्था नभवको, शर् सङ्कलन ्र्रन रहेको, पर्ााप्त शधमार बेनगर राजस्व छुट ददवको, बनक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकारीिा नशवको, बनजेट अनशुासन 
कमजोर रहेको, अबनण्डा बनजेट राखेको, खचा पश्चाि बनजेट िथा कार्ारम म संशोधमन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाा्िमा बनढी खचा गरेको, खररद 
कानरन र्वपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधमक प्रशासतनक खचा गरेको, बनचि अनदुान र्फिाा नगरेको, र्विर्मरखी खचाको बनाहलु्र्िा रहेको जस्िा 
प्रवरृ्त्त देर्खवका छन  । त्र्सैगरी र्वकास तनमाा्िफा  र्ोजना प्राथतमकीकर् नगरेको, साना िथा टुरेम  शर्ोजनाको छनौट गरेको, जर्टल 
प्रकृतिका कार्ाहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबनाट गरावको, िोर्कवबनमोर्जम जनसहभातगिा नजटेुको, दीगो र्वकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र 
कार्ारम म िजुामा नगरेको, दीघाकालीन र्वकासको खाका िजुामा नभवको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन  ।  

स्थानीर् िहको श्िररक ब्र्वस्थापनिफा  शवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, कमाचारी तनर्रु्क्त िथा बनढुवामा प्रदेश लोकसेवा 
शर्ोगको परामशा नतलवको, सेवा प्रवाहमा अपेर्क्षि सधुमार हनु नसकेको, स्रोि, साधमन र स्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, 
कार्ारम म, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बनैंक र्हसाबन र्ववर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा सम्र  प्रतिवेदन प्र्ाली र श्िररक तनर््त्र ् 
कमजोर रहेको छ । साथै श्िररक लेखापरीक्ष् भरपदो र प्रभावकारी नभवको पाइवको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्ाक्षते्र , 
लेखापरीक्ष् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेनरुजर फस्र्ौट स्बन्धमी स्पष्ट कार्ार्वतधम िजुामा हनु बनाँकी रहेको पाइवको छ । लेखापरीक्ष्बनाट 
औलं्र्ावका व्र्होराहरु सधुमार गरी गि र्वगिका बेनरुज ुउपर अपेर्क्षिरुपमा शवश्र्क कारवाही भव गरेको समेि देर्खवन । 

समर् र जनशर्क्तको सीतमििाको बनावजदु र्थास्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा लेखापरीक्ष् गररवको तथर्ो । लेखापरीक्ष्को 
रम ममा लेखापरीक्ष् टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सर्हिका पदातधमकारीहरुसँग छलफल समेि गररवको तथर्ो । लेखापरीक्ष् प्रतिवेदनमा 
उल्लेख भवका ब्र्होराको कार्ाा्वर्नबनाट स्थानीर् िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक परवााधमार र सेवा प्रवाहमा सधुमार हनुे अपके्षा गरेको छु । 
स्थानीर् िहको लेखापरीक्ष्मा सहर्ोग परु्रर्ााउन ेस्थानीर् िहका सबैन पदातधमकारी िथा कमाचारीहरु र लेखापरीक्ष् िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा 
संलग्न र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरु सबैनलाइा धम्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  

 
 

         

 

    (टंकमर्् शमाा, दंगाल) 
२०७8 भाद्र ४  गिे                             महालेखापरीक्षक
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               (प्रदेश नंबनर १ र प्रदेश नंबनर २ लेखापरीक्ष् महातनदेशनालर्) 
पत्र  संखर्ााः 2078।79            

च.नं.:59        

                                                                                                        तमतिाः२०७८।५।४ 

श्री अध्र्क्षज्र्र,  
र्पपरा गाउँपातलका 
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर् 

र्पपरा,महोत्तरी। 

र्वषर्ाः  लेखापरीक्ष् प्रतिवेदन 

 

कैर्फर्ि सर्हिको रार् 

हामीले  र्पपरा गाउपातलका, महोत्तरी शतथाक वषा २०७६।७७ को तबनत्तीर् र्ववर् र त्र्ससङ्ग स्बनर््धमि शर् ब्र्र् 
तबनबनर् िथा लेखा र्टप्प्ीहरुको लेखापरीक्ष् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैर्फर्ि सर्हिको रार् व्र्क्त गने शधमार खण्डमा उल्लेख भवका र्वषर्ले पाने असर बनाहेक, 

पेश भवको २०७७ शषाढ  ३१ मा समाप्त भवको शतथाक वषा २०७६।७७ को तबनत्तीर् र्ववर् र त्र्ससङ्ग स्बनर््धमि 
शर् ब्र्र् तबनबनर्ले स्थानीर् िहसङ्ग स्बनर््धमि प्रचतलि कानरन र पर्परा बनमोर्जम सारभरि रुपमा सर्ह िथा र्थाथा 
अवस्था र्चत्र ् गदाछ ।  

कैर्फर्ि सर्हिको रार्व्र्क्त गने शधमार 

१. लेखापरीक्ष्मा देर्खवका व्र्होराहरुका स्बन्धममा तमति 2077।10।19 मा जारी गररवको प्रारर््भक प्रतिवेदन उपर 
प्रतिर्रम र्ा प्राप्त भवन । अर््िम प्रतिवेदन पाना ३6 र्सैसाथ संलग्न छ ।  

२. लेखापरीक्ष्बनाट रु 42 करोड 56 लाख 50 हजार बेनरुजर देर्खवको छ । सोमध्रे् असलु गनुापने रु 48 लाख 51 
हजार, प्रमा् कागजाि पेश गनुापने रु 10 करोड 31 लाख 73 हजार तनर्तमि गनुापने रु.4 करोड 22 लाख 37 
हजार र्ज्मेवारी रु १५ करोड 72 लाख 98 हजार पेश्की बनाँकी रु 11 करोड 80 लाख 91 हजार रहेको छ ।   

३. श्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा शधमाररि लेखा प्र्ाली अवल्बनन गरेकोले पातलकाको पेश्की बनाहेक स्पर्त्त िथा 
दार्र्त्व र्कीन हनुे कुनै जानकारी खलुावको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्ष् कार्ा नेपालको संर्वधमान, लेखापरीक्ष् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवल्वन गरेका नेपाल 
सरकारी लेखापरीक्ष्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्ष्सङ्ग स्बनर््धमि अ्र् प्रचतलि कानरन बनमोर्जम गररवको छ । र्वत्तीर् 
र्ववर् िर्ार गने स्थानीर् िहसङ्ग हामी स्वि्त्र  छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि शचार संर्हिा अनसुार हामीले काम 
गरेका छौं । लेखापरीक्ष्को रम ममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्ष् प्रमा्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने शधमारका लातग पर्ााप्त र 
उपर्कु्त छन  भन्न ेकुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ ।   
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र्वत्तीर् र्ववर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधमकृिको र्ज्मेवारी 

शतथाक कार्ातबनतधम िथा तबनत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन २०७६ र स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अ्र् प्रचतलि 
काननु बनमोर्जम सही र र्थाथा हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववर् िर्ार गने िथा जालसाजी वा अ्र् गल्िीका कार् र्वत्तीर् र्ववर् 
सारभरि रुपमा गलि शकँडा रर्हि स्वरुपमा बनन्ने गरी शवश्र्क श्िररक तनर््त्र ् प्र्ाली लाग ुगने र्ज्मेवारी पातलका 
व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधमकृि गाउँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग र्ज्मेवार रहेका छन  ।   

र्वत्तीर् र्ववर्को लेखापरीक्ष् उपर लेखापरीक्षकको र्ज्मेवारी 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन सम्र मा जालसाजी वा अ्र् गल्िी समेिका कार् सारभरि रुपमा गलि शकँडा रर्हि रहेको होस  भतन 
उर्चि शश्वस्ििा प्राप्त गरी रार् सर्हिको लेखापरीक्ष् प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्ष्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्ष्मा 
उर्चि शश्वस्ििाले सामा्र् स्िरको शश्वस्ििा स्मप्रदान गरेको हु् छ, िर लेखापरीक्ष् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको 
कार्ाालर्ले अवल्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्ष्मान, मागादशान िथा लेखापरीक्ष्सङ्ग स्बनर््धमि अ्र् प्रचतलि 
कानरन बनमोर्जम गने लेखापरीक्ष् स्पादन भवकै अवस्थामा पतन सबैन प्रकारका जालसाजीज्र् वा अ्र् गल्िी पत्ता लगाउन े
सक्ने तनर्श्चििा भन ेहदैुन । र्वत्तीर् र्ववर्का उपर्ोगकिााले सामा्र्िर्ा गने शतथाक तन्ार्मा नै फरक पाना सक्न े
अवस्था देर्खवका वउटै वा सम्र िामा हनुे र्वषशे वा जालसाजीज्र् वा अ्र् गल्िीलाई सारभरि रुपमा गलि शकँडा 
मातनवको छ ।  
 

 

             
(नेत्र  कुमार खत्र ी) 
 नार्बन महालेखापरीक्षक 
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                                        र्पपरा गाउपातलका, महोत्तरी 
                                                                लेखापरीक्ष् प्रतिवेदन 

                                           २०७६।७७ 

 

दफा लेखापरीक्ष्बनाट देर्खवका ब्र्होरा बेनरुजर रकम 

 पररचर्–स्थानीर् नेितृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधमार्र्की, कार्ाकारी्ी 
र ्र्ार्र्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गना स्थानीर् सरकारको संचालन गने उदे्दश्र्ले र्पपरा गाँउपातलकाको स्थापना 
भवको हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्ामा सहकाररिा, सह–अर्स्ित्व र सम्वर्लाई प्रवद्र्धमन गनुा र 
स्थानीर् सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्श्चि गरी नागररकलाई गु् स्िरीर् सेवा प्रदान 
गनुा र्स गाँउपातलकाको उदे्दश्र् रहेको छ । र्पपरा गाउँपातलका अ्िगाि ७ वडा ३९ सभा सदस्र्, 39.98 वगा 
र्कलोतमटर क्षेत्र फल िथा 35 हजार 524 जनसंखर्ा रहेको छ । 

 

1.  

 

र्वत्तीर् र्ववर्–स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा  गाँउपातलकाले प्रत्रे्क वषाको साउन वक 
गिेदेर्ख शगामी वषाको असार मसा्िस्मको अवतधमलाई शतथाक वषा कार्म गरी शर् र व्र्र्को र्हसाव राख्नपुदाछ 
। सोही ऐनको दफा ६९ मा िोर्कव अनसुार गाँउपातलकाले शफ्नो शतथाक कार्ा प्र्ालीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ 
।र्पपरा गाउँपातलकाले प्राप्त गरेको शर्, अनदुान िथा सहार्िा र स्थानीर् सरकार सञ्चालनको रम ममा भवका 
व्र्र्हरुको शतथाक वषा २०७६।७७ मा प्रातप्त र भकु्तानी र्हसाबनको  सम्र   संर्क्षप्त अवस्था तन्नबनमोर्जम रहेको 
छ ।   

र्पपरा गाउँपातलका 

प्रातप्त र भकु्तानी र्हसाबन 

शतथाक वषााः २०७६।७७ 

तबनबनर् र्टप्प्
ीी 

र्ो बनषा (रु) गि बनषा (रु) 

बनजेट शफैले  
गरेको भकु्तानी 

बनस्िगुि/सोझै 
भकु्तानी                 

 
  ज्मा  

श
फै
ले
 
ग
रे
क
ीो
 
भ ु
क 
ि
ीा
न
ीी 
 

बनस्िगुि/सो
झै भकु्तानी      
शफैले गरेको 
भकु्तानी         

ज्मा  

1 2 3 4 5   6=4+5 7 8 
9=7 

+
8 

प्राप्ती (क + ख)  745760717 635238079  635238079 0 0 0 
क.प्राप्ती(संर्ञ्चिकोषमा श्दानी 
बनाँतधमन)े  458164622 528973730  528973730    

कर राजश्बन 11 85259000 56455136.5
8  56455136.58    

१३००० अनदुान  347900622 312004000  312004000    
संर्घर् सरकारबनाट प्राप्त 12 330530622 294639000  294639000    
प्रदेश सरकारबनाट प्राप्त 12 17365000 17365000  17365000    
जनसहभातगिा  5000 0  0    
१४०००अ्र् राजश्व  11 25005000 160514593  160514593    
ख. अ्र् प्रातप्त  165611883 106264349  106264349    
कोषहरु 15 57155637 322797  322797    
धमरौटी 15 0 7403515.39  7403515.39    
संघीर्, प्रदेश सरकार वा अ्र् 
कार्ारम म 16 108456246 98538037  98538037    

ग.भकु्तानी(ग  घ)  720314259.50 485741199.65  485741199.65    
ग.भकु्तानी(संर्ञ्चि कोषबनाट)  602771622 402312795.18  402312795.18    
२१०००पाररश्रतमक सेवा सरु्वधमा 18 159162000 127217930.66  127217930.66    
२२०००मालसामान िथा सेवको 
उपर्ोग 
 

18 
82299000 58709873.95  58709873.95    

२५००० सहर्िा   11220000 7279463.76  7279463.76    
२७००० सामार्जक सरुक्षा 18 14314000 7190668.10  7190668.10    
२८००० अ्र् खचा 18 36458622 2788653  2788653    
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३१०००परु्जगि खचा 18 299318000 199126205.71  199126205.71    

घ.अ्र् भरक्तानी  165611883 125003751  125003751    
 कोषहरु 15 57155637.50 20804232.62  20804232.62    
धमरौटी  15 0 5661482.43  5661482.43    

संघीर्,प्रदेश सरकार बना अ्र् 
कार्ारम म 16 108456246 98538037  98538037   

  

कट्टी रकम दार्खला गना बनाँकी  0 4641.13  4641.13    
ङ.र्ोबनषाको बनचि 
(्र्नु)ीृ 
प्राप्ती —भरक्तानीीे 

 25446458 149496880  149496880    

च.गिबनषाको र्ज्मेवारी रकम 
(अ.ल्र्ा)  0 606077  606077    

वषा् िको बनाकी रकम(ङं च)  25446458 150102957  150102957    
बैनक िथा नगद बनाकी 24 0 150102957  150102957    

 

 स्थानीर् िहले संर्चि कोषमा गि र्वगिको बनाँकी र्स वषा प्राप्त रकम र संर्चि कोषवाट भवको खचा 
स्पष्ट देर्खन ेगरी खािा राखेको छैन । 

 स्थानीर् िहले बनैंक समार्ोजन र्हसाबन खािा राखेको छैन । जसबनाट स्थानीर् िहको असार मसा्िको बनैंक 
मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि रु. २५१६५३१।७७ले फरक देर्खवको छ । 

 लेखापरीक्ष्का रम ममा बनैंक नगदी र्किाबन िथा पेश्की खािा अद्यावतधमक नरहेको कार् स्थानीर् िहले पशे 
गरेको शर्–व्र्र् र्ववर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

 कतिपर् स्बनर््धमि शतथाक कारोबनारहरुको गोश्वरा भौचर बनजेट र्शषाकगि बैनक नगदी र्किाबनमा नजनावकाले 
शे्रस्िा अनसुार बैनक मौज्दाि ऋ्ात्मक रहेको िथा स्थानीर् िहका सबैन खािाहरुको वकमषु्ट र्हसाव गदाा 
मौज्दाि ऋ्ात्मक नरहेको । 

 गाउपातलकाले सर्ञ्चिकोषमा श्िररक श्दानी बनापि रु ९०४८७३३।३९दार्खला गरेको देर्खवको छ ।िर 
प्रातप्त िथा भकु्तानी र्हसाबनको श्दानीको अनसुरु्चमा राजश्बन बनाडफाड बनाहेक रु १६७६३६२९५ श्दानी 
देखावकोले सर्ञ्चिकोषमा देखावको र्हसाबन र प्रातप्त िथा भकु्तानी र्हसाबनमा रु १५८५८७५६१ फरक देर्खवको 
छ ।फरक देर्खवको र्हसाबन स्पर्त्त बनाहाल शर् र अ्र् राजश्व र्शषाक रहेको उल्लेख भवको देर्खवकोले 
कार्ाालर्ले वर्कन गरेको प्रमा् पशे हनुपुदाछ । 

   त्र्सैले िोकेबनमोर्जमका र्वत्तीर् र्ववर्हरु िथा खािाहरु अद्यावतधमक गरी शर् र व्र्र्को वास्िर्वक र्स्थति 
देर्खने गरी लेखांकन गनुापदाछ । 

2.  धमरौटी िथा कोषहरुाः गाउपातलकाको र्स बनषाको धमरौटी िथा अ्र् कोषमा र्ज्मेबनारी,श्दानी खचा देहार् बनमोर्जम  
देर्खवको छ । 

 

श्रोि धमरौटी शकर्स्मक 

कोष 

ममाि स्भार कोष प्रकोप ब्र्बनस्थापन कोष ज्मा  

शरुु मौज्दाि ६०६०७६।४३ ० ० ० ६०६०७६।४३ 
र्स बनषा श्दानी ७४०३५१५।३१ 

0 ० ३२२७९७ ७७२६३१२ 
ज्मा ८००९५९१।८२ 

0 ० ३२२७९७ ८३३२३८८ 

र्स बनषा खचा ५६६१४८२।४३ ५७६०४६४ ९३२८१९ १४११०९४८ २६४६५७१३ 

बनाँकी २३४८१०९।३९ -५७६०४६४ -९३२८१९ -१३७८८१५१ -१८१३३३२५ 

उल्लेर्खि  कोष मध्रे् शकर्स्मक कोषिफा  रु ५७६०४६४ , ममाि संभार कोष रु ९३२८१९ , प्रकोप व्र्वसथापन 
कोष रु १३७८८१५१ गरी रु २०४८१४३४  ्र्नु मौज्दािमा खचा भवको देर्खवकोले  स्रोि भ्दा बनर्ढ खचा 
लेखने शधमार नभवकोले  अतनर्तमि भवको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०४८१४३४ 
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3.  खचा तबनश्लषे्ाः गाउपातलकाले र्सबनषा कुल शर््िरक शर्बनाट रु ९०४८७३३।३९ राजस्व बनाँडफाँड र अनदुानबनाट 
रु ३६१३३७४३६।६९ समेि ३७०३८६१७०।०५ श्दानी भवकोमा चाल ुिफा  रु २०३१८६५८९।२९ र 
पररँ्जगि िफा  रु १९९१२६२०५।७१   समेि रु ४०२३१२७९५।१८ खचा भवको छ । खचा मध्रे् श्िररक 
शर्को र्हस्सा २.२४ प्रतिशि रहेको छ । र्सबनषा पदातधमकारी सतबनधमामा रु १६८६००० खचा भवको छ जनु 
श्िररक शर्को १८.६३ प्रतिशि रहेको छ । पातलकालाई प्राप्त भवको सबैन अनदुान र राजस्व बनाँडफाँडको रकमबनाट 
५६.२३ प्रतिशि चाल ुर ५५.११ प्रतिशिमात्र  पररँ्जगि तनमाा् मा खचा भवको देर्ख्छ । र्सबनाट गाउपातलकाले तबनकास 
तनमाा् प्रर्ोजनमा ्र्नु खचा गरेको प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बनर्ढ खचा भवको देर्ख्छ । प्रशासतनक खचा तनर््त्र ् 
गदै प्राप्त अनदुान र राजस्व बनाँडफाडँको रकम अतधमकरुपमा तबनकास तनमाा् प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदाछ । 

 

4.  बैनक र्हसाबन तमलान नगरेको – स्थानीर्  सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बनमोर्जम स्थानीर् िहले 
शफ्नो कारोबनारको लेखा महालेखा तनर््त्र क कार्ाालर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबनाट स्वीकृि भवको ढाँचामा 
राख्नपुने उल्लेख छ । सो बनमोर्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैनक खािाको र्हसाबन तमलान र्वबनर् िर्ार गनुापनेमा 
िर्ार गरेको देर्खवन । स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको देहार्बनमोर्जमको खािाको  खािा अनसुार शषाढ मसा्िको 
बैनक मौज्दाि रु १५०१०२९५७  देर्खवकोमा सो अबनतधममा बैनक अनसुार बैनक मौज्दाि रु १४७५८६४२५।२३  
देर्खवकोले शे्रस्िा भ्दा बैनक घटी देर्खवको रु २५१६५३१।७७ स्बन्धममा बनैंक र्हसाबन तमलान र्ववर् िर्ार 
गरी र्र्कन गनपुने रु. 

खािाको नाम शे्रस्िा अनसुार बनाँकी बनैंक स्टेटमेण्ट अनसुार बनाँकी फरक 

ग २।१ चाल ुखािा  १६९१३०५६ ३२९७७९४६।०९  

ग २।३ पुरँ्जगि खचा खािा ७१७४१४३५ १०००७०१२३।३१  

ग २।७ र्वर्वधम खचा खािा  ९४५७७५ १३२३९८८।२७  

ग ३।१ स्थातनर् िह धमरौर्ट खािा ३५४३८६५ ३५४३८६४।७०  

ग ४।१ स्थातनर् संर्चिकोष खािा ५२९७९७९७ ५४४५१००।९१  

ग ५।१ स्थातनर् िह र्वर्वधम खािा ३२६७१८० ३४०४७२८  

ग ७।३ स्थातनर् िह प्रकोप व्र्वस्थापन खािा ७११८४९ ८२०६७३।९५  

 १५०१०२९५७ १४७५८६४२५।२३ २५१६५३१।७७  

 

 

 

 

 

 

२५१६५३१।७७ 

5.  र्ज्मेवारी फरक परेको–स्थानीर् िहको सर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बनाँकी, र्स वषा प्राप्त र खचा भवको रकम स्पष्ट 
देर्खने गरी र्हसाबन राख्न ेर र्ज्मेवारी वर्कन गनुापदाछ । िर गाँउपातलकाको गि बनषाको लेखापरीक्ष् प्रतिवेदनअनसुार  
वषाको अ्त्र्मा रु  १५७९०३४९०।५२  मौज्दाि कार्म भवकोमा र्ो बनषाको  प्रातप्त िथा भकु्तानी र्हसाबनमा  रु 
६०६०७७ र्ज्मेवारी सारेको देर्खर्ो । जस अनसुार लेखापरीक्ष् प्रतिवेदनमा उल्लेख भवको भ्दा घटी र्ज्मेवारी 
सरेको स्बन्धममा र्र्कन गनुापने देर्खवको रु. 

 

 

 

१५७२९७४१३।५२ 

 

6.  अनदुान र्फिाा दार्खलााः तबनतनर्ोजन ऐन २०७६ को दफा ४ (१२) मा सशिा,समपरुक र तबनशेष अनदुानको रकम 
असार मसा्िस्म खचा नभइ बनचि भवमा स्बनर््धमि कोष िथा लेखा तनर््त्र क कार्ाालर् माफा ि  संर्घर् सर्ञ्चि 
कोषमा र्फिाा दार्खला गनपुने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै प्रदेश नं २ को तबनतनर्ोजन ऐन २०७६ को दफा ४(१०)मा 
सशिा,समपरुक र तबनशेष अनदुानको रकम असार मसा्िस्म खचा नभइ बनचि भवमा स्बनर््धमि स्थातनर् िहले  
प्रदेश  लेखा तनर््त्र क कार्ाालर् वा प्रदेश लेखा इकाइ कार्ालर् माफिा प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा र्फिाा दार्खला गनपुने 
व्र्वस्था छ । िर देहार् बनमोर्जम  सशिा,समपरुक र तबनशेष अनदुानको रकम रु  ३३६१२६७९असार मसा्िस्म 
खचा नभई  मौज्दािमा रहेकोले संघीर् सर्ञ्चि कोषमा रु  ३०६११५४७ र प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा रु ३००११३२ 
गरी रु. ३३६१२६७९दार्खला गनुापनेमा रु  

 

तबनबनर् संर्घर् श्रोि प्रदेश श्रोि ज्मा  
शसिा अनदुान  ३०६११५४७ ० ३०६११५४७। 

तबनषेश अनदुान ० ११३२ ११३२ 

समपरुक अनदुान ० ३०००००० ३०००००० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

३३६१२६७९ 
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ज्मा ३०६११५४७ ३००११३२ ३३६१२६७९ 

  
7.  स्पर्त्ताः  शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली २०६४ को तनर्म ४६ मा सरकारी स्पर्त्तको र्हनातमना नहनुे गरी लगि से्रस्िा 

सर्हि त्र्सको संरक्ष् गने किाव्र् त्र्स्िो स्पर्त्त र्ज्मा तलने कमाचारी र स्बनर््धमि कार्ाालर् प्रमखुको हनु,े  

व्र्वस्था रहेको छ ।र्स गाउँपातलकाकार्ाालर् िथा वडा कार्ाालर्हरुमा रहेका स्पर्त्तहरुको र्ववर् देहार् अनसुार 
छाः 
खचा भवर नजाने स्पतिको नाम र्ववर् खररद रकम रु  प्रर्ोग अबनस्था 
जग्गा   २-७-०  मध्रे् १० कठा पजृाा भवको 
भवन  ४पक्की १ कर्च   

र्पकअप महे्द्रा स्करर्पओ १ थान  ४४२५००० 
 

जे.तस.तबन ब्र्ाक हो लोडर १ थान ४३५०००० 
 

टै्रक्टर १ थान १४७०२२१ 
 

मोटरसाइकल  १६ थान ३७३१६९७ 
 

स्कुर्ट २ थान ३६५००० 
 

पल्सर  २ थान  वडा न ४  का वडा अधमर्क्ष अरु् 
ठाकुर ले गा पा मा भरपाइ गरेर 
प्रर्ोग गरेको  

 

उल्लेर्खि तबनबनर् शधमारमा अबनलोकन गदाा गाउँपातलकाले शफ्नो प्रर्ोगमा रहेको  वलानी जग्गाको काननु  काननु 
नेपाल सरकारबनाट भोगचलन र्स्वकृिी तलवको देर्खवन । साथै सवारी साधमन प्रर्ोग गदाा म.ले.प.फा.नं २ अतभलेख 
नरार्खवको र  ट्रार्क्टर, जे तस र्व  सञ्चालन कार्ार्वतधम बननाइ प्रर्ोगको अतभलेख ब्र्बनर्स्थि गरेको देर्खवन ।साथै 
सार्वक गा र्व स को २ थान मोटरसाइकल र्ज्सी खािामा श्दानी नबनातधम गाउँपातलकाको वडा अध्र्क्ष हरुले 
प्रर्ोग गरेको पाइर्ो ।  

 

8.  राजश्व खािा सञ्चालनाः सरकारी कारोवार तनदेर्शका २०७६ बनदुा ४.१ मा स्थातनर् िहले प्राप्त गने सबैन प्रकार 
राजश्व,अनदुान िथा तबनत्तीर् ब्र्बनस्था बनापिको रकमहरु शरुुमा ग १ समहु अ्िरगि खािामा  ज्मा गनपुने उल्लेख 
छ । र्ी खािाहरुमा रकम ज्मा गना तमल्न ेिर खचा लेख्न नतमल्ने हदुा स्थातनर् िह सर््चिकोष खािामा खािा 
सञ्चालकको संर्रक्त दस्िखिबनाट बैनक शदेश बनमोर्जम ट्रा्सफर गररने ब्र्बनस्था छ ।गाउपातलकाले  तनदेर्शका 
बनमोर्जम उल्लेर्खि खािाहरु नखोतल सबैन रकम तसधैम सर्ञ्चि कोषमा दार्खला गरेको छ । तनदेर्शका तबनपररि तसधैम 
सर्ञ्चि कोषमा दार्खला गना तमल्न ेदेर्खदैन । 

 

9.  खचा खािा सञ्चालनाः सरकारी कारोवार तनदेर्शका २०७६ बनदुा ४.२ मा भवको ब्र्बनस्था अनसुार स्थातनर् िहको  
खचाको लागी कार्ासञ्चालन स्िरमा  खािा खोल्नपुदाा  बनषाभरी तनर्िर चाल ुराखी शतथाक बनषाको अ्त्र्मा शु् र् गरर 
शगामी शतथाक बनषाको लागी नतबनकर् गरेर मात्र  सञ्चालन गनपुदछा । सो प्रर्ोजनको लागी जोर बनषामा जोर र 
तबनजोर बनषाको  तबनजोर अलग अलग खािा खोल्नपुने उल्लेख छ । जनु शतथाक बनषाको लागी खोतलवको खचा खािा 
हो सो शतथाक बनषाको लागी  सो खािामा संर्ञ्चि कोषबनाट बनजेट अनसुार चौमातसक रुपमा ट्रा्सफर गरी प्राप्त तनकासा 
रकम,कार्बनस पेश्की प्रदान गरीवको रकम वा अ्र् रकम र्फिाा हनु शवका रकम शतथाक बनषा नसर्कदै त्र्स्िो 
रकम  खािामा ज्मा गना सर्कनछे । चाल ुश-बन-को शषाढ मसा्िमा र्स्िा खािाहरुमा बनाकी रहेको रकममध्रे् 
सशिा,समपरुक र तबनशेष अनदुान को   प्राप्त रकम स्बनर््धमि सरकारलाइ र्फिाा गना चेक जारी गनपुछा भने समातनकर् 
,राजश्व बनाडफाड , श्िररक श्रोि र ऋ् रकम भव   सर्ञ्चि कोषमा र्फिाा  पठाउनपुने ब्र्बनस्था छ । त्र्स्िै 
शतथाक बनषाको अ्त्र्मा भकु्तानी ददन बनाकी चेकहरु म.ले.प.फा.नं.२२० भरी स्बनर््धमि बैनकलाइ श्राव् ३ गिे तभत्र  
उपलब्धम गराइ श्राबन् ३० तभत्र  साटी बनाकी रहेको रकम सर्ञ्चिकोष दार्खला गनपुने  उल्लेख छ । सो ब्र्बनस्था 
बनमोर्जम गाँउपातलकाले कार्ासञ्चालनस्िरका खािाहरु खोतल सञ्चालन गरेको देर्खवन । सरकारी कारोवार गदाा  
सरकारी कारोवार तनदेर्शका पालना गररनपुदाछ । 
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10.  संसोतधमि लेखा ढाचँामा र्वद्यतुिर् लेखाङ्कन िथा प्रतिवेदनाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा 
िोर्कवको ढाँचामा शतथाक कारोवारको लेखाङ्कन गरी नेपाल सावाजतनक क्षेत्र  लेखामान NEPSAS अनसुार प्रतिवेदन 
गनुा पदाछ । महालेखा तनर््त्र क कार्ाालर्ले उपलब्धम गरावको स्थानीर् सर्ञ्चि कोष व्र्वस्थापन प्र्ाली SUTRA 
सफ्टवेर्र प्रर्ोग िथा खचा र शर् स्व्धममा संसोतधमि लेखा ढाचामा र्वद्यतुिर् लेखाङ्कन िथा  तबनत्तीर् तबनबनर्  िर्ार 
हनुेगरी  पु् ा रुपमा सफ्टवेर्रमा पररमाजान  गरेको देर्खवन ।  देहार् तबनबनर् समेि अतभलेखमा शउन ेगरी 
सफ्टवेर्रमा पररमाजान  गरी म.ले.प. फारामहरुको पु् ा प्रर्ोग गरी वकीकृि शतथाक संकेि िथा वगीकर् र 
व्र्ाखर्ा, २०७४ अनसुार शतथाक कारोवारको लेखाङ्कन र नपेाल सावाजतनक क्षेत्र  लेखामान अनसुार शतथाक र्ववर् 
िथा प्रतिवेदन िर्ार गरीनपुदाछ । 

तबनबनर् म.ले.प.फा.नं. कैर्फर्ि 

करदािाको लगि १११ 
 

राजश्व श्दानीको दैतनक बैनक भौचर प्राप्त गौश्वरा खािा १०६ 
 

राजश्को बैनक र्हसाबन तमलान तबनबनर् १०९ 
 

बैनक र्हसाबन तमलान तबनबनर् २१२ 
 

भकु्तानी ददन बनाकी चेकको तबनबनर् २२० 
 

भकु्तानी ददन बनाकीको खािा िथा कच्चावारी २२१ 
 

प्राप्र् रकमको मास्केवारी २२२ 
 

स्िलुन पररक्ष् २२५ 
 

खचाको मार्शक बनाडफाड िथा नगद र्ोजना ३०३ 
 

बनजेट रकमा्िर÷ कार्ारम म संसोधमनको तबनबनर् ३०४ 
 

बनस्ि ुिथा तनमाा्को खररद र्ोजना ३११ 
 

परामशा सेवाको  खररद र्ोजना ३१२ 
 

ममाि स्भार िथा संरक्ष् अतभलेख खािा ४१५ 
 

घर जग्गाको लगि र्किाबन ४१७ 
 

शइटमवाइज कार्ा अतभलेख खािा ५०५ 
 

ठेक्का स्बनर््धमि गौश्बनरा लगि ५०७ 
 

तबनद्यतुिर् प्र्ाली प्रर्ोगकिााको तबनबनर्,पररबनिान,र स्थगन अतभलेख ९०२ 
 

डाटाब्र्ाकअप प्रमार््कर् फारम ९०३ 
 

रतसद तनर््त्र ् खािा ९०४ 
 

सवारी साधमन र मेर्शन प्रर्ोगको लगबनकु ९०५ 
 

कमाचारीको दस्िखि नमनुा फारम ९१० 
 

  

 

11.  श्िररक तनर््त्र ् प्र्ालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम श्िररक तनर््त्र ् 
प्र्ाली िर्ार गरर लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईवन। र्स स्व्धममा देर्खवका अ्र् व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम 
रहेका छन ।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार शफ्नो क्षेत्र तभत्र को शधमारभिु िथर्ांक संकलन, 
अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापने सो गरेको पाईवन ।  

 पातलकाले वक शतथाक वषाको अ्त्र्तभत्र  भवको शफ्नो शतथाक कारोवारको अनसुचुी 14 वमोर्जम ढाँचामा 
वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईवन ।  

 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बनमोर्जम वक शतथाक वषामा खचा हनु नसकी बनाँकी 
रहेको रकम शतथाक वषाको अ्िमा स्थानीर् िहको संर्चि कोषमा ट्रा्सफर गनुापनेमा शतथाक वषा समाप्त भव 
पश्चाि पतन चाल ु खचा खािामा रु १६९१३०५६ पजुीगि खचा खािामा रु ७१७४१४३५ समेि गरी रु 
८८६५४४९१ मौज्दाि रहेको पाईर्ो । 

 पातलकाले कार्ारम मगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईवन । साथै पातलकाबनाट र्स वषा संचातलि कार्ारम म 
िथा र्ोजनाको कार्ाा्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वार्षाक कार्ारम म अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईवन।  
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 स्थानीर् कोषको सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्र्ालीमा वकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गना महालेखा तनर््त्र क 

कार्ाालर्ले उपलब्धम गरावको स्थानीर् संर्चि कोष व्र्वस्थापन प्र्ाली (सतु्र ) को प्रर्ोग गरेको  गदाा वकै अतबनधमको 
तबनबनर् र्प्र्ट गदाा  वउटै िथर्ाँक शउनपुनेमा फरक िथर्ाँक शवको देर्खवको छ । 

 अ्िर सरकारी र्वत्तर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बनमोर्जमको मध्र्कालीन खचा संरचना िर्ार 
गनुापनेमा पातलकाले सोबनमोर्जम मध्र्कालीन खचाको संरचना िर्ार गरेको पाईवन ।  

 स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा रम मशाः स्थानीर् राजश्व परामशा सतमति, स्रोि 
अनमुान र बनजेट सीमा तनधमाार् सतमति र बनजेट िथा कार्ारम म िजुामा सतमति रहने व्र्वस्था गरेकोमा पातलकाले 
उक्त सतमति गठन गरेको पाईवन। 

 र्वषर्गि क्षेत्र मा संचालन हनु े कार्ारम ममा बैनठक भत्ता, भ्रम् भत्ता, िातलम, गोष्ठीिफा  बनढी के्द्रीि भई 
र्वि्रमरु्ख रहेको पाईर्ो।  

 पातलकाले र्ज्सी सामाको वकीकृि र्ववर् िथा सहार्क र्ज्सी खािा अध्र्ावतधमक नगरी वडा कार्ाालर् िथा 
र्वतभन्न संघ संस्थालाई र्विर् गरेको पाईर्ो  

 वडा कार्ाालर्मा रहेका र्ज्सी समान सर्हिको अतभलेख देर्खने गरी पातलकाको मरल र्ज्सी खािा अध्र्ावतधमक 
गरेको पाईवन । 

 र्ज्सी तनररक्ष् प्रतिवेदनमा उल्लेख भव अनसुार र्वतभन्न मालसामान ममाि िथा तललाम गनुा पनेमा  र्ज्सी 
तनररक्ष् नै  गरेको पाईवन । 

 मलु्र् अतभवरृ्र्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6 क मा ठेक्का स्झौिा र कर भकु्तानीको जानाकारी 
स्वर््धमि श्िररक राजस्व कार्ाालर्लाई  ददवको  पाइवन  । 

 कार्ाालर्ले उदे्दश्र् प्रातप्तमा शइपने स्भार्वि जोर्खमहरु पर्हचान गरर तनराकर्को प्रर्ास गरेको अतभलेख 
राखेको  पाइवन। 

 कुनै रकम रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुकेो वा नपगुकेो जाँच गरी रतसद र्वल भपााइहरुमा तसलतसलेवार 
न्वर रार्ख कार्ाालर् प्रमखुले िोकेको कमाचारीले भकु्तानी भवको जनाउन ेछाप समेि लगाई दस्िखि गरी 
प्रमार््ि गनुापनेमा से अनसुार गरेको पाईवन। 

 सावाजतनक खररद तनर्मावतल 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वार्षाक खररद र्ोजना 
िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईवन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोर्जम शतथाक वषा शरुु हनुभु्दा प्र ददन अगावै 
पातलकाले शफ्नो क्षेत्र तभत्र को तनमाा्  साम्र ी मरल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अ्र् महशलुको स्थानीर् ्र्नुिम दररेट 
िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईवन। 

 ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववर् देर्खने गरर ठेक्का खािा  राखेको पाईवन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजतनक खररद तनर्मावली वनाई लाग ु
गना सक्ने व्र्वस्था भवकोमा वनावको पाईवन । 

 सावाजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वषा कार्ा स्पन्न भवका शर्ोजना िथा 
कार्ारम महरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िा्िर् गनुापनेमा गरेको पाईवन । 

 संस्था दिाा ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबनाट संचालन भवका र्वतभन्न र्ोजना तनमाा् कार्ा गना स्झौिा गठन 
गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मा्र्िा प्राप्त हनुेगरी दिाा गरेको पाइवन। 

 सञ्चातलि र्ोजनाको सरचनापाटीमा शर्–व्र्र्, अपेर्क्षि र वास्िर्वक लाभका साथै उपभोक्ताको र्ोगदान र 
कार्ास्पादन लगार्िका र्वषर्मा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सर्हिको सावाजतनक सनुवुाई र सावाजतनक 
परीक्ष्लाई अतनवार्ा गनुा गराउनपुनेमा अतधमकांशिाः पालना भवको पाईवन। 

 वािावर्को संरक्ष्को वर्ककृि ददघाकातलन र्ोजना िर्ार नगरेको  
 पातलकाको र्वकास तनमाा्  व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहाका लातग शवश्र्क प्रार्वतधमक िथा प्रशासतनक 

कमाचारीको अभाव रहेको पाईर्ो । 
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 सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापत्र मा उल्लेर्खि सेवाहरुको 
कार्ाा्वर्न र्स्थिी अनगुमन गना अनगुमन संर््त्र  िर् गरेको पाईवन । 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 वमोर्जम कार्ा र्ववर् वनाई लाग ुगरेको पाईवन । 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 ख 2 वमोर्जम िलर्व प्रतिवेदन पाररि गरावर मात्र  िलव भत्ता 
भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाालर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर खचा लेखेको पाईर्ो । 

 म्त्र ालर्को तमति 2073।12।25 को पररपत्र  अनसुार र्स पातलकामा समार्हि भवका सार्वकका गाँउ 
र्वकास सतमति को नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो लगि िर्ार गरेको पाईवन ।  

िसथा गाउपातलकाले श्िररक तनर््त्र ् प्र्ालीलाई िोर्कव बनमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बननाइ 
सेवा प्रवाह सदुृढ बननाउनेिफा  ध्र्ान ददनपुने देर्ख्छ ।  

12.  बनार्षाक बनजेट र्स्वकृतिाः– स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बनमोर्जम स्थानीर् िहले शगामी 
शतथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान, सोर्हऐनको दफा ६५,६६,६७ बनमोर्जमको देहार् बनमोर्जम प्रकृर्ापरु्ााइ 
कार्ापातलकाबनाट स्वीकृि गराई शषाढ १० गिेतभत्र  सभामा पेश गनुापने व्र्वस्था छ । शर्–व्र्र्को अनमुान साथ 
गि वषाको वास्िर्वक शर्–व्र्र्, चाल ुशतथाक वषाको अर््िम स्ममा हनु ेशर्–व्र्र्को संशोतधमि अनमुान िथा 
शगामी शतथाक वषाको र्ोजना िथा कार्ारम म र शर्–व्र्र्को अनमुातनि र्ववर् सभामा पेश गरर १५ ददनतभत्र  
छलफल स्पन्न गरी शषाढ तभत्र  नै पारीि गनुापने  व्र्वस्था भव पतन  तमति २०७६।३।१० गिे रु  ३६करोड 
३१ लाख ४३ हजारको बनजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा सालाखाला १ मर्हना पतछ  तमति २०७६।४ ।२६  मा 
पाररि भवको छ।गाउँपातलकाले र्ो वषा परजँीगि कार्ारम म अ्िगािका र्ोजनािफा   गाउँकार्ापातलका   र ७ वटा 
वडा  गरर कुल  र्ोजनामा रु. २६ करोड १५  लाख  ८९ हजार बनजेट तबनतनर्ोजन गरेको छ भन ेचाल ुखचा , 
तनशिा , सामार्जक सरुक्षा, परु्जगि गरी  कुल रु. १०करोड,  १५लाख  ६४ हजारको शर्–व्र्र्को अनमुान पेश 
गरी  बनजेट पारीि गरेको देर्खवको छ । 

बनजेट िर्ारी  चर्  तनर्मको ब्र्बनस्था कार्ा भवको तमति स्दभा काननु । कैर्फर्ि 

स्थानीर् राजस्व परामशा सतमतिले राजस्व प्रके्षप् 
गरी अनसुरची २ बनमोर्जमको ढाँचामा  स्बनर््धमि 
िहको कार्ापातलकामा पेश गरी सक्न ुपने 

 

प्रत्रे्क बनषा पौष १५ तभत्र  

छैन स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ६५ र ,स्थानीर् 
िहको वार्षाक र्ोजना िथा वजेट 
िजुामा ददग्दशान, २०७४ को बनदुा 
६ 

स्रोि अनमुान िथा वजेट सीमा तनधमाार् सतमतिले 
शगामी शतथाक वषाको लातग स्रोि अनमुानको 
शधमारमा वजेटको कुल सीमा तनधमाार् गने, 

प्रत्रे्क वषाको बैनशाख १० 
गिे तभत्र  स्पन्न गररसक्न ु

छैन स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ६६,स्थानीर् 
िहको वार्षाक र्ोजना िथा वजेट 
िजुामा ददग्दशान, २०७४को बनदुा 
६ 

वजेट िजुामा सतमतिले िर्ार गरेको वार्षाक वजेट 
िथा कार्ारम मको मस्र्ौदा अनसुरची५ बनमोर्जमको 
ढाँचामा  अध्र्क्षरप्रमखु माफा ि  कार्ापातलका समक्ष 
पेश गनुा पनेछ । वार्षाक वजेट िथा कार्ारम मको 
मस्र्ौदा पेश गदाा शतथाक र्वधेमर्क अनसुरची६ 
बनमोर्जमको ढाँचामा र र्वतनर्ोजन र्वधेमर्क अनसुरची 
७ बनमोर्जमको ढाँचामा समेि पेश गनुा पनेछ ।  

असार ५ गिे तभत्र  छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४ को बनदुा 6 

गाउँ वा नगर कार्ापातलकाबनाट स्वीकृि भवको 
वार्षाक वजेट िथा कार्ारम म उपाध्र्क्षवा उपप्रमखु 
वा  

तनजको असमथािामा कार्ापातलकाले िोकेको कार्ापातलकाको कुनै 
सदस्र् माफा ि   गाउँ वा नगर सभामा प्रस्ििु गरी 
सक्न ुपनेछ 

असार १० गिेतभत्र  शसार १० स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७१,स्थानीर् 
िहको वार्षाक र्ोजना िथा वजेट 
िजुामा ददग्दशान, २०७४ को बनदुा 
6 

कार्ापातलकाबनाट  पेश भवको वजेट िथा कार्ारम म 
 स्बनर््धमि सभाले पाररि गररसक्न ु
पनेछ ।  

 

असार मसा्ि तभत्र  छैन स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७१ 
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सभाले स्वीकृि गरेको वार्षाक वजेट िथा कार्ारम म  
सवासाधमार्को जानकारीको लातग प्रकार्शि गनुा पने 
छ । साथै स्बनर््धमि गाउँपातलका वा 
गाँउपातलकाको वेवसाईटमा समेि प्रकाशन गनुा 
पनेछ ।  

 

श्राव् १५ तभत्र  छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४ को बनदुा 6 

  तनधमाारीि  कार्ािातलका बनमार्जम उल्लेर्खि िोर्कवका अतधमकारीले वजेट िर्ारी गने कार्ामा  स्लग्न नभवको 
देर्खवकोले र्थाथा रुपमा बनजेट िैर्ारी गना समस्र्ा देर्खवको छ ।   तनधमाारीि  कार्ािातलका बनमार्जम    वजेट 
िर्ारी  कार्ामा स्लग्न हनुपुदाछा । 

13. 1
4 
अबनण्डा बनजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बनमोर्जम स्थानीर् शतथाक अवस्था समेिको शधमारमा बनजेट 
िथा कार्ारम मको प्राथतमकीकर्का शधमार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधमाार्का शधमारमा अबनण्डा नराखी 
शर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बनषा गि र्वगि बनषाको र्ोजना भकु्तानी ददन 
बनाँकी भतन वकमषु्ट ९ करोड ७ लाख ९४ हजार  अबनण्डा राखेको छ ।  बनजेट अबनण्डमा राखी कार्ापातलकाको 
तन्ार्बनाट खचा गने प्रर्रम र्ामा तनर््त्र ् गनुापदाछ । 

 

14. 1
5 
लक्ष्र् प्रगतिको र्स्थति – शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २४ मा चौमातसक प्रगिी र्ववर् पेश गने 
व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले सञ्चालन गरेका र्जल्ला स्िररर् िथा केर््द्रर् स्िररर् शर्ोजनामध्रे् सबैन शर्ोजनाको 
उपर्ुाक्त तनर्म बनमोर्जम अनसुरची–२ बनमोर्जमको ढाँचामा प्रगिी र्ववर् ददवको देर्खवन । र्स वषा सञ्चातलि  सारभरि 
कार्ारम म÷र्रम र्कलापको र्ववर् देहार्बनमोर्जम रहेका छन  
कार्ारम म÷ र्रम र्ाकलापको नाम गनुापने कामको 

पररमा् 
कार्ा भवको 
कामको 
पररमा् 

खचा प्रगति 
प्रतिशि 

प्रगति हनु नसक्नेकुो कार् 

प्रदेश सरकार शसिा कार्ारम म १ १ १००  

प्रदेश सरकार तबनशेष अनदुान १ १ ९९,९४  
स्रघीर् सरकार  शशिा अनदुान ११ ६ ५५,५५  

गाउपालीका  परु्जगि  १११ ५३ ६९,४४  

 

 

15. 1
6 
खचा गने अर्खिर्ारी र कार्ार्वतधम स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ वमोर्जम सभावाट वजेट 
स्वीकृि भवको साि ददन तभत्र  प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासर्कर् अतधमकृिलाई वजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान 
गने व्र्वस्था छ । प्रशासर्कर् अतधमकृिले १५ ददन तभत्र  वडा सर्चव अतधमकृि स्िरको भव कार्ारम म र वजेट सर्हि 
प्रचतलि कानरन वमोर्जम खचा गने अर्खिर्ारी ददनपुने व्र्वस्था छ । शतथाक वषा २०७६।७७ को शर् व्र्र्को 
प्रक्षेप् २०७६ श्राव् २६ मा सभावाट स्वीकृि भवको र  सभाबनाट बनजेट स्वीकृि भवको ७ ददन तभत्र   प्रमखुले 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधमकृिलाई बनजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था अ्िरगि  प्रमखुले  २०७६।५।५ 
मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधमकृिलाई बनजेट खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान गरेको देर्ख्छ। 

बनजेट कार्ाा्वर्न चर् तनर्मको ब्र्बनस्था कार्ा भवको तमति स्दभा काननु ।कैर्फर्ि 

सभाबनाट बनजेट र्स्बनकृि  भवको तमति असार मसा्ि तभत्र  २०७६।४।२६ स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७१ 

प्रमखु वा अध्र्क्षले प्रमखु प्रशासर्कर् अतधमकृिलाई वजेट 
खचा गने अर्खिर्ारी प्रदान 

सभावाट वजेट 
स्वीकृि भवको साि 
ददन तभत्र  

२०७६।५।५ स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७३ 

प्रमखु प्रशासकीर् अतधमकृिले अनसुरची ८ बनमोर्जमको 
ढाँचामा कार्ारम म स्वीकृि गरी स्बनर््धमि र्वभाग र 
महाशाखा र शाखा र इकाइ प्रमखु र वडा सर्चवलाई 
तलर्खि रुपमा र्ोजना कार्ाा्वर्नको र्ज्मा ददनपुने 

अर्खिर्ारी प्राप्त 
भवको १५ 
ददनतभत्र  

छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४को बनदुा ६ 

स्बनर््धमि र्वभाग र महाशाखा र शाखा र इकाई प्रमखु 
र वडा सर्चवले कार्ारम म कार्ाा्वर्नको कार्ािातलका 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधमकृि स्क्ष पेश गनुा पनेछ 

र्ोजना 
कार्ाा्वर्नको 
र्ज्मा प्राप्त भवको 
तमतिले ७ ददनतभत्र  

छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४को बनदुा ६ 
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सबैन र्वभाग र महाशाखा र शाखा र इकाई प्रमखु र 
वडा सर्चवबनाट प्राप्त कार्ार्ोजनालाई प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधमकृिले वर्ककृि गरी वकीकृि कार्ाा्वर्न 
कार्ार्ोजना कार्ापातलका समक्ष पेश गनुा पने 

 छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४को बनदुा ६ 

गाउँपातलका वा गाँउपातलकाले शफ्नो  
वार्षाक खररद र्ोजना र गरुुर्ोजना स्वीकृि गरी सो 
अनरुुप खररद कार्ाको व्र्वस्थापन गनुापने 

शतथाक वषा शरुु 
भवको वक मर्हना 
तभत्र  

छैन स्थानीर् िहको वार्षाक र्ोजना 
िथा वजेट िजुामा ददग्दशान, 

२०७४को बनदुा ६.१ 

तनधमाारीि  कार्ाितलका बनमार्जम कार्ा नहदुा बनजेट कार्ा् वर्नका चर्मा र्ढलाई हनु,े समर्मा साधमन स्रोिको   
पररचालन नहनु ेर खरीद िथा र्ोजना समर्मा कार्ा् वर्नमा नहनु ेभइ शतथाक बनषाको अ्िमा खचाको ब्र्भार बनढ्न े
र र्ोजना  कार्ाा्वर्न बेनलैमा नभइ र्ोजनाहरुको  र्ज्मेबनारी पतछलो बनषामा सने गरेको छ । तनधमाारीि कार्ाितलका 
बनमोर्जम कार्ा  गरीनपुदाछ । 

 

 

 

 

 

16. 1
7 
चौमातसक परजँीगि खचा – शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २३ बनमोर्जम स्वीकृि भवको कार्ारम ममा 
तनर्म २५ बनमोर्जम चौमातसक प्रगति र्ववर् वनाई पेश गनुापने र चौमातसक कार्ा लक्ष्र् िथा कर्ारम म बनमोर्जम 
कार्ास्पादन स्पन्न गरी कर्ारम म कार्ाा्वर्न गनुापने व्र्वस्था  छ।कार्ाालर् ले उपलव्धम गरावको र्ववर् अनसुार 
प्रथम चौमातसकमा ४८  दोस्रो चौमातसकमा ,१८ िेस्रो चौमातसकमा  ३२   खचा भवको देर्खवको छ। ।वषाा्िमा 
हिारमा काम गराउँदा कामको गु् स्िरमा असर पने देर्खवकोले तनर्ममा भवको व्र्वस्था अनरुुप  तनधमाारीि 
चौमातसकमा खचा गरी  शषाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर््त्र ् गनुापदाछ। 

तस.नं
. 

परजँीगि खचा शीषाक कुल खचा 
चौमातसक खचा  शषाढ मर्हनाको 

मात्र  खचा प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेसे्र चौमातसक 

१ गाँउपातलका परु्जगि १३५०७३२२५ ७३०७६७२७ २१५२८८४९ ४०४६७६४९ २२०७११८७ 

२ शशिा परु्जगि संर्घर् ७९३०५९४ ० ६४६४४२० ११६६१७४ १९६६१७४ 

३ शशिा परु्जगि प्रदेश ५०००००० ० ० ५०००००० ५०००००० 

 

 

प्रदेश  तबनशेष अनदुान १९९८८६८ ० ० १९९८८६८ १९९८८६८ 

 स्थातनर् पवुााधमार      

 कर ल खचा: १५०००२६८७ 
 

७३०७६७२७ 27993269 
 

४८६३२६९१ 
 

३१०३६२२९ 

 खचा प्रतिशि १००% 48.71 18.66 32.42 २०.६९  

 

17. 1
8 
र्ोजना छनौटाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ वमोर्जम स्थानीर् िहले र्ोजना वनाउँदा 
सहभातगिमरलक, उत्पादनमरलक र प्रतिफल प्राप्त र्ोजना छनौट गरर प्राथतमर्ककर् गनुापने व्र्वस्था छ । 
गाउँपालीकाले स्वीकृि गरी सञ्चालन गरेको अतधमकांश र्ोजना ्र्रन वजेट भवका र छररवको देर्खवको छ । 
र्ोजनाको संखर्ा धेमरै हुंदा गाउँपातलकाको जनशर्क्त वषैंभरी र्ोजना व्र्वस्थापनमा लाग्न ु पने िथा प्रार्वतधमक 
कमंचारीलाइं कारं्स्पादनमा कदठनाइं भईं त्र्सको गु् स्िरमा समेि प्रभाव पनें देर्खवको छ । र्स्वकृि बनार्षाक 
बनजेट तभत्र  र्स बनषा रकमगि र्ोजना छनौटको अबनस्था देहार् बनमोर्जम देर्खवको छ । 

तस.नं. र्ववर् बनजेटमा र्ोजना संखर्ा 
१ ५० हजार देर्ख १ लाख स्मका ३४ 

२ १ देर्ख ३  लाख स्मका ९६ 

३ ३ लाख ५ लाख स्मका  १०६ 

४ ५ लाख देर्ख १० लाख स्मका ६० 

५ १० लाख  भ्दा मातथका ५७ 

ज्मा ३५५  

 

18. 1
9 
र्ोजना कार्ा् वर्न र्स्थति  गाउपालीका सभावाट शतथाक वषा २०७६।७७ मा बनजेट तबनतनर्ोजन भवका र्वतभन्न  
गाँउस्िरीर्, वडास्िररर्, र बनहबुनर्षार्  र्ोजना  कार्ाा्वर्न  अवस्था देहार् बनमोर्जम देर्खवको छ। 

तबनबनर् 

 
र्स्वकृि र्ोजना 
संखर्ा 
 

पर्हलो 
चौमातसकमा 
खररद स्झौिा 
संखर्ा 
 

दोश्रो 
चौमातसकमा 
खररद स्झौिा 
संखर्ा 
 

िेश्रो 
चौमातसकमा 
खररद स्झौिा 
संखर्ा 
 

स्पन्न भवका 
र्ोजना संखर्ा 
 

स्झौिा मध्रे् 

तसधैम, बनोलपत्र  
माफा ि 

उपभोक्ता 
सतमति माफा ि 
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नगरस्िरीर् १७९ ४० ८६ ५३ 
   

वडा स्िरीर् १७६ ७२ ५९ ४५ 
   

बनहबुनर्षार्                   ० ० ० ० 
   

ज्मा ३५५ ११२ १४५ ९८ 
   

कार्ाा्वर्न भवका र्ोजनामध्रे्  सबैन र्ोजनाहरु पर्हलो चौमातसकमा स्झोिा  ११२ दोश्रो चौमातसकमा १४५ र   
िेश्रो चौमातसकमा  ९८ स्झौिा भवको देर्खवको छ ।अतधमकांस र्ोजना िेश्रो चौमातसकमा स्झौिा गदाा र्ोजना 
कार्ाा्वर्नमा हिारमा कार्ा भइ गु् स्िरीर्िा नशउने र िोर्कवको चौमातसकमा बनजेट रकम खचा  नहनु े हदुा  
नागरीकलाइ Time value of moneyको लाभ  बेनलैमा प्राप्त नहनु ेर  सम्र  रार्स्ट्रर् उत्पादक्त्वमा ह्रास शउन े
देर्खवको छ  । 

19. 2
2 
कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले शफ्नो अतधमकार क्षेत्र  र 
कार्ाबनोझको र्वश्लषे् गरी संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्ष्को शधमारमा स्थार्ी प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा 
करारबनाट तलईन ेकमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना नसर्कने व्र्वस्था छ।िर पातलकाले 

र्स्वकृि  दरबन्दी  तभत्र  दरबन्दी बनाहेक  कमाचारीहरु करारमा रार्ख रु.  ४८६५९०२ खचा लेखेकोछ। 

त्र्सैगरी सोही ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सर्श, कार्ाालर् 

सहर्ोगी, पल्बनर, इलेक्टीतसर्न, चौर्कदार, मातल, बनगैँचे लगार्िका पदमा मात्र  करारवाट सेवा तलन सर्कने व्र्वस्था 
गरेको छ।स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद वाहेक र्वतभन्न पदमा  करार तनर्रु्क्त गरी  भकु्तानी गरेको कार्ा  ऐन 
तबनपररि देर्खवकोले काननु अनसुार मात्र  तनर्कु्ती गररन ुपदाछ  । 

 

20. 2
4 
कानरन र सञ्चालन र्स्थति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरुले शफ्नो 
अतधमकार क्षेत्र तभत्र का र्वषर्मा ऐन िथा सोको अतधमनमा रही तनर्म तनदेर्शका, कार्ार्वतधम र मापदण्ड बननाई कार्ाा्वर्नमा 
ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्थाछ।जसअनसुार स्थानीर् िह सञ्चालनको लातग संघीर् मातमला िथा सामा् र् प्रशासन म्त्र ालर्बनाट   
४३ बनटा नमरना कानरनहरु बननाई उपलब्धम गरावकोमा र्स गाउपातलकाले हालस्म १ वटा ऐन,  ३ कार्ार्वतधम र लगार्ि 
४ वटा काननु तनमाा् गरी कार्ाा्र्नमा ल्र्ावको छ।साथै गाउपातलकाले ४ वटा कानरनहरु तनमाा् गरी 
सभा।कार्ापातलकाबनाट स्वीकृि गरेिापतन कुनै कानरनहरु राजपत्र मा प्रकाशन गरेको छैन ।िसथा उक्त कानरनहरु राजपत्र मा 
प्रकाशन गरी कार्ाा्वर्नमा ल्र्ाउनपुदाछ। 

 

21. 2
6 
श्िररक लेखापरीक्ष् – स्थानीर् िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् िहले शतथाक 
कारोबनारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकारीिाको शधमारमा प्रत्रे्क चौमातसक समाप्त भवको वक 
मर्हनातभत्र  श्िररक लेखापरीक्ष् गराउनपुने उल्लेख छ।िर गाँउपातलकाले कारोबनारको श्िररक लेखापरीक्ष्  
लेखापरीक्ष् गरावको छैन।  िसथा काननुमा िोर्कव बनमोर्जम शतथाक कारोबनारको श्िररक लेखापरीक्ष् गराई 
श्िररक तनर््त्र ् प्र्ालीलाई प्रभावकारी बननाउनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ। 

 

22.  सावाजतनक जग्गाको  संरक्ष् स्थानीर् सरकार स्चालन ऐनको दफा ९७ मा गाउपातलकाले शफ नो क्षेत्र तभत्र को 
सरकारी, सामदुार्र्क िथा सावाजतनक स्पर्त्त, शफ्नो कोषबनाट बननेको, खररद भवको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, 
कुनै संस्था वा व्र्र्क्तले ददवको स्पर्त्त, ढल, नाला, पोखरी, धमातमाक स्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धमारा, इनार, गौचर, 
पानीघाट, तनकास, चोक, गल्ली, सडक, बनाटो सडकको दार्ाँबनार्ााका रुख, शफ्नो स्वातमत्वमा रहेको भवन, जग्गा, पाका , 
उद्यान, चौिारो, बनसपाका , वा अ्र् संरचना,  स्पर्त्तको अद्यावतधमक अतभलेख रार्ख त्र्स्िा स्पर्त्तको रेखदेख, ममाि 
स्भार िथा अ्र् प्रबन्धम गनुापने व्र्वस्था रहेको देर्खवको छ । गाँउपातलकाले त्र्स्िा स्पर्त्तको अद्यावतधमक 
अतभलेख रार्ख रेखदेख, ममाि स्भार िथा अ्र् प्रबन्धम समेि गरेको देर्खवन ।साथै गाँउपातलकामा रहेका सावाजतनक  
जग्गाको  अद्यावतधमक अतभलेख नरार्खवको िथा अनगुमन नभवको  कार् समेिबनाट सावाजतनक,पतिाको रुपमा रहेका 
जग्गाले ओगटेको क्षेत्र फल परैु सावदु रहे, नरहेको र   साबनाजतनक िथा सामदुार्र्क स्पर्त्त बेनचतबनखन गना वा अरु 
कुनै ब्र्होराले हक हस्िानिर्  वा तलजमा ददव , नददवको  वर्कन   भवन । 

 

23.  जग्गा उपर्ोग मापदण्ड – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बनमोर्जम स्थानीर् िहले भर–जोर्खम 
स्वेदनशीलिाका शधमारमा जग्गाको उपर्ोग स्बन्धमी मापदण्ड िोक्नपुने र त्र्स्िो मापदण्डको अतधमनमा रही 
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िोकेको क्षेत्र मा मात्र  भवन तनमाा्  गना स्वीकृति ददन सक्ने व्र्वस्था छ । र्स पातलकाले जग्गाको उपर्ोग स्बन्धमी 
मापदण्ड बननाई लागर गरेको देर्खवन । स्थानीर् िहले शफ्नो सबैन क्षेत्र  वा कुनै क्षेत्र  िोकी त्र्स्िो क्षेत्र मा बनने्न 
भवनहरुको लातग जग्गा िथा भवनको प्रकृति, समान ढाँचाको नमरना नक्सा िर्ार गना र सेवा्र ाहीको लातग शफ्ना 
प्रार्वतधमक कमाचारीबनाट नक्सा िर्ार गराई तनाःशलु्क उपलव्धम गराउने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ाा्वर्न भवको देर्खवन 
। जग्गाको उपर्ोग स्बन्धमी मापदण्ड िोकी जग्गा िथा भवनको प्रकृतिबनमोर्जम नक्सा िर्ार िथा स्वीकृतिको 
व्र्वस्था अपनाउन ुपदाछ । 

24. 2
9 

 

रार्िर् भवन संर्हिा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४३ बनमोर्जम भवनको नक्सा पास गदाा नेपाल 
सरकारले तनधमाार् गरे अनसुारको रार्िर् भवन संर्हिाको पालना गनुापने व्र्वस्था छ । रार्िर् भवन संर्हिाको 
अतधमनमा रही थप मापदण्ड समेि बननाई लागर गना सक्ने व्र्वस्था छ । भवनसंर्हिा पालनालाई पातलकाले 
कार्ाा्वर्नमा ल्र्ावको छैन । भवन संर्हिा कार्ाा्वर्न गना पातलकामा साधमन र स्रोि नरहेको, स्बनर््धमि म्त्र ालर्ले 
संर्हिा लागर गने सर्रम र्िा नदेखावको, मापदण्ड र्वपरीि भवन तनमाा् भवको, नक्सा पास नगरी भवन तनमाा् गरेको, 
सवासाधमार् जनिाले संर्हिा पालना गनुाभ्दा जररवाना तिना सहज मानकेो, भवन तडजाइन र तनमाा्मा वकै प्रार्वतधमकको 
संलग्निा रही दोहोरो जाँचको व्र्वस्था समेि नरहेको अवस्था छ । भवनको नक्सा पास गदाा भवन संर्हिाको 
पालना गनुापदाछ । 

 

25. 3
0 
सशुासन ऐन िथा सरचनाको हक कार्ा् वर्न अवस्था सरचनाको हकस्बन्धमी ऐन, २०६४ मा सावंजतनक तनकार्ले 
शफ्नो तनकार्संग स्बनर््धमि र्वतभन्न सरचनाहरु प्रकाशन गनुंपने व्र्वस्थाका साथै, सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) 
ऐन, २०६४ मा  सरकारी तनकार्ले शफर ले वक शतथंक वषंभरी सञ्चालन गरेका कारं्रम म, स्पादन गरेका काम र 
प्रगति िथा लागि लगार्िका र्वषर्हरु समावेश गरी वार्षंक प्रतिवेदन िर्ार गनुंपने प्रावधमान रहेको छ । र्र् 
प्रावधमान अनसुार  गाउपालीकाले श.व. २०७६।७७ मा गरेका कार्ाहरु समेटेर वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी 
प्रकाशन गरेको र देहार् तबनषर्हरु वेभसाइडमा अपलोड गरेको देर्खवन। 

तबनबनर् वेभसाइडमा अपलोड स्दभा कानरन 

कार्ालर्को प्रगति िथा उपलर्ब्धमहरु अपलोड नभवको सरकारी तनकार्को बेनभसाइड तनमाा् िथा 
ब्र्बनस्थापन तनदेर्शका २०६८को बनदुा ५(१) 

गाँउपातलकाको भौगोतलक, सामार्जक, शतथाक 
िथा परवााधमार लगार्िका के्षत्र को र्थाथा र्स्थति 
देर्खने गरी बनस्िगुि र्ववर्  िर्ार वा  
अद्यावतधमक गरेको 

 िर्ार अपलोड नभवको स्थानीर् िह वार्षाक र्ोजना िथा वजेट िजुामा 
ददग्दशान, २०७४ बनदुा ८(२) 

सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, 

२०६४ बनमोर्जम वार्षाक प्रतिवेदन 

अपलोड नभवको सरकारी तनकार्को बेनभसाइड तनमाा् िथा 
ब्र्बनस्थापन  तनदेर्शका २०६८को बनदुा ५(१) 

गाँउपातलकाले शफ्नो शर् ब्र्र्को तबनबनर्  
प्रत्रे्क मर्हनाको ७ गिेतभत्र  साबनाजतनक गनुापने  
ब्र्बनस्था  

अपलोड नभवको स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को 
दफा७६ को उपदफा ४ 

खररद स्झौिाको तबनबनर् सर्हिको सचुना 
स्झौिा भवको ३ ददन तभत्र  

अपलोड नभवको साका जतनक खररद तनर्मावली २०६४ को 
तनर्म १३७  

 

  

26. 3
1 
सेवा प्रवाह – स्थानीर् िहको अतधमकारस्बन्धमी व्र्वस्था कार्ाा्वर्न गना संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबनीचको सहकाररिा, 
सहअर्स्ित्व र सम्वर्लाई अगातड बनढाई जनसहभातगिा, उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा सतुनर्श्चि गरी शलुभ र गु् स्िरीर् 
सेवा प्रदान गने दार्र्त्व स्थानीर् िहमा रहेको छ । स्थानीर् िहमा दरबन्दी अनसुार कमाचारी समार्ोजन नभवको 
कार् जनशर्क्तको अभाव, कार्ाालर् भवन लगार्िका परवााधमारको अभावमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हनु सकेको छैन 
। तनवाार्चि पदातधमकारीबनाट ५ वषे कार्ार्ोजना समेि बननाउन नसकेको र्स्थति छ । सभाबनाट स–साना टुरेम  धेमरै 
र्ोजना पाररि हनु,े पाररि र्ोजनाहरु कार्ाा्वर्न नगरी र्ोजनाको रकम अ्र् शीषाकमा रकमा्िर गने, अनतु्पादक 
खचा र र्विर्मखुी कार्ारम ममा बनढी खचा हनु,े खचा िथा खररद प्रर्रम र्ा काननुर्वपरीि हनु,े ददगो र्ोजना नबननाउने 
लगार्िका कार् प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्र्ा रहेको छ । स्थानीर् िहले सेवा्र ाहीबनाट सेवा स्िरु्ष्ट मरल्र्ाङ्कन 
गने व्र्वस्था अवल्बनन गरेका छैनन  । भौगोतलक कदठनाईले समेि सेवा प्रवाहमा असर परेको अवस्था छ । 
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कार्ाको प्राथतमकीकर् हनु नसकेको िथा स्थानीर् िह शफैले गने, तनजी क्षेत्र ले गने, साझेदारीमा गने र नागररक 
संस्था माफा ि गराउने कार्ाहरुको पनुरावलोकन नहुँदा सेवा प्रवाह अपेक्षा अनरुुप हनु सकेको छैन ।  

27. 3
2 
फोहोरमैला व्र्वस्थापनाः फोहरमैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्र्वस्थापन गरी गाउँ, नगर 
सफा राख्न े र्ज्मेवारी स्थानीर् िहको हनु े उल्लेख छ । र्स स्थातनर् िहले फोहोरमैला व्र्वस्थापनको लातग 
ल्र्ाण्डर्फल साइटको दीघाकालीन व्र्वस्थापन र परवााधमार तनमाा् भवको छैन ।फोहोरमैला व्र्वस्थापन स्बन्धममा 
उपर्कु्त प्रर्वतधमको अध्र्र्न अनसु्धमान गरी प्रर्वतधम र्वकासको कार्ा र “प्रदषुकले शलु्क तिने” अवधमार्ा लागर गरी 
दीगो व्र्वस्थापन गनुा पने देर्खन छ । 

 

28. 3
3 
फोहर व्र्वस्थापन शर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (ख) बनमोर्जम गाँउपातलकाले फोहर 
मैला व्र्वस्थापन गरे वापि सेवा शलु्क उठाउने व्र्वस्था छ । फोहर मैला व्र्वस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १३ 
मा स्थानीर् तनकार्को अनमुति नतलई कसैले पतन फोहर मैला व्र्वस्थापन स्बन्धमी काम गना वा गराउन नसक्न े
व्र्वस्था र दफा १५ को उपदफा (१) बनमोर्जम नीर्ज क्षेत्र  वा सामदुार्र्क संस्थाबनाट प्रतिपधमाा गराई फोहर मैला 
व्र्वस्थापनको र्ज्मा ददने व्र्वस्था छ िथा उपदफा २ (क) बनमोर्जम फोहर व्र्वस्थापक छनोट गदाा स्थानीर् 
तनकार्लाई बनझुाउन कबनलु गरेको रकम र्र्कन गनुापने व्र्वस्था छ ।गाँउपातलका मा फोहर मैला व्र्वस्थापन गरे 
वापिको सेवा शलु्कको स्थातनर् िहलाइ बनझुाउन ेव्र्वस्था गरेको पाइवन । 

 

29. 3
4 
पसे्की – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(५) र शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म ७४ र ७९ बनमोर्जम पेस्की तलने र कार्ार्वतधम अपनाई िोर्कव बनमोर्जम फछ्र्र्ौट गने व्र्वस्था छ। तन्नानसुार 
पेश्की गवको रकम शतथाक वषाको अ्त्र्स्म फछ्र्र्ौट नभई वांकी रहेको देर्खवकोले  तनर्मावली अनसुार फछ्र्र्ौट 
गनुापने देर्खवको रु......... 

तमति पेश्की तलनेको नाम वापि पेश्की रकम 

२०७७।०१।११ वडा अध्र्क्ष र्कशोरी साह  कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन ३२५००० 

२०७७।०१।११ वडा अध्र्क्ष र्कशोरी महिो  कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन ६५०००० 

२०७७।०१।११ वडा अध्र्क्ष अरु् ठाकुर कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन ५२०००० 

२०७७।०१।१५ वडा अध्र्क्ष ब्रहमदेव र्ादव कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन २८५००० 

२०७७।१।१४ वडा अध्र्क्ष  श्भ ुप्रसाद र्ादबन कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन ५५२००० 

२०७७।१।१४ वडा अध्र्क्ष रामदेव हातथ सडुी कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन ५२०००० 

२०७६।१२।२६ कमाचारी पेश्की र्वनोद कुमार ठाकुर कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन ५००००० 

२०७६।१२।२६ कमाचारी पेश्की अरु् कुमार ठाकुर  कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन ५००००० 

२०७७।१।१५ नार्व सवु्वा शार््ि देवी कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन ५००००० 

२०७६।१२।२६ व्र्र्क्तगि पेश्की सरेुश दाश  कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन ५००००० 

२०७६।१२।२६ व्र्र्क्तगि पेश्की अतनल दाश  कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन ५००००० 

२०७६।१२।२६ व्र्र्क्तगि पेश्की र्जिे्द्र महरा कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन ५००००० 

   २०७६।१२।२६ व्र्र्क्तगि पेश्की िारा प्रसाद मंडल कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वसथापन ५००००० 

२    २०७७।०३।०३ व्र्र्क्तगि पेश्की दखुर् चौधमरी कोरना महमारी रोकथाम िथा क्वरेनटाईन व्र्वस्थापन ५००००० 

२०७६।१२।१० व्र्र्क्तगि पेश्की दखुर् चौधमरी कोर्ा र्वषद व्र्वस्थापन ५००००० 

२०७६।१२।१८ व्र्र्क्तगि पेश्की दखुर् चौधमरी कोर्ा र्वषद व्र्वस्थापन १०००००० 

२०७६।११।२० महे्द्र मंडल  ममाि स्भार स्बनर््धम कामको भकु्तानी ३००००० 

२०७७।३।३  कमल साह  सवारी साधमन िथा मेर्शनरी औजार भाडा ८५५०० 

२०७६।१०।२७ वडा अध्र्क्ष अरु् ठाकुर दैतनक भत्ता िथा भ्रम् खचा  १५००० 

२०७६।५।२९ कमाचारी मो नजामदुदन साफी  संचार महसलु ५००० 

२०७६।१२।४  कमाचारी र्ोगे्द्र र्ादव  पशसेुवा िफा को वकमषु्ठ कार्ारम म खचा  ९०००० 

२०७७।३।२२ नार्व सवु्वा शलुोचना शमाा मेलतमलाप किाा छनौट िथा क्षमिा अतभवतृधम िातलम  ८००००० 

२०७७।३।२२ नार्व सवु्वा शलुोचना शमाा मेलतमलाप किाा छनौट िथा क्षमिा अतभवतृधम िातलम  ८००००० 

२०७७।३।३१ तस अ हे व श्भ ुकुमार तमश्र गाँउ सभा संचालन खचा ९५७९०० 

 
 

 

११८०९०६९६ 
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२०७७।३।२७ हेल्थअतसस्टे्ट रर्व र्वरम म साह बनहकु्षेतत्र र् पोष् कार्ारम म खचा  ११५३०० 

२०७६।९।१८ महे्द्र मंडल  र्वर्वधम खचा गाँउपातलका िथा वडा कार्ाालर् २०००० 

२०७६।१२।५  मनोज कुमार ठाकुर  पशसेुवा िफा को वकमषु्ट कार्ारम म खचा  २५००० 

२०७७।२।१९ नवल र्कशोर ठाकुर  करार सेवाका कमाचारी िथा र्शक्षकहरुको िलबन महगी 
भत्ता र पोशाक 

२६७३० 

२०७६।१०।२७  श्र्ाम मंडल  दैतनक भत्ता िथा भ्रम् खचा  १०००० 

२०७७।३।१६ दखुर् चौधमरी  अं्र जेी र्शक्षाका लातग कक्षा १ का र्शक्षकहरुलाई १५ 
ददने िातलम 

७००००० 

२०७७।३।२१ वडा अध्र्क्ष रुपेश कुमार झा  वडा कार्ाालर् तबनद्यालर् स्वास्थ चौर्क स्म र्वधमिु 
जडान 

१००००० 

२०७७।३।१९ श्री संकटमोचन हनमुान उपभोकिा 
सतमति  

र्पपरा राजमागा र्स्थि हनमुान मर््दर स्िरोन्नति िथा 
भवन तनमाा् 

५६५६३८ 

२०७७।३।२ खाद्यगोदामको पररसरमा वररपरर 
क्पाउड वाल तनमाा् उ स  

खाद्यगोदामको पररसरमा वररपरर क्पाउड वाल तनमाा्   १२२२४८३।६८ 

२०७७।३।३१ िरा प्रसाद मंडल  रिनपरुनाथ महादेव मर््दरमा टाईल्स जडान  ९७००० 

२०७७।३।२७ कमाचारी र्ोगे्द्र र्ादव  खोप लगाववापि भ्र्ाकतसनेटरलाई पाररश्रतमक १२५००० 

२०७७।३।३१ तस अ हे व श्भ ुकुमार तमश्र सातथ समहु र्शक्षा कार्ारम म १२५००० 

२०७६।५।३१ कमाचारी रामनरार्् साह िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

१६७४०० 

२०७६।८।१९ कमाचारी नरेश झा िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

२२६८०० 

२०७६।९।३ कमाचारी रोशन कुमार र्ादव  िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

२४६६०० 

२०७६।५।३१ कमाचारी छोटकन हसेुन िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

२२८६०० 

२०७६।५।३१ कमाचारी संददप कुमार मंडल िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

२२९५०० 

२०७६।१०।२६ कमाचारी हषा नारार्् झा िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

४२२१०० 

२०७६।१०।२० कमाचारी कामेश्वर र्ादव  िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

२७५००० 

२०७६।९।१४ कमाचारी सररिा कुमारी ठाकुर िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

२१७८०० 

२०७६।१०।२० कमाचारी मनोज कुमार ठाकुर  िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

२५०००० 

२०७६।१०।२९ कमाचारी सु् देश्वर मंडल  िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

१३१२५० 

२०७६।९।२१ कमाचारी तभखारी र्ादव  िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

१५०००० 

२०७६।११।२ कमाचारी छोटकन हसेुन िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

३५०००० 

२०७७।१।२१ कमाचारी संददप कुमार मंडल  िोर्कवको र्वद्यातथालाई ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर् 
लाई अनदुान 

२१५००० 

२०७७।३।२९ दतलि सोसाईर्ट वेलफेर्र कतमर्ट नेपाल र्वत्त साक्षारिा कार्ारम मको लातग मेर्शनरी िथा औजार ३८४२० 

२०७७।३।२९ दतलि सोसाईर्ट वेलफेर्र कतमर्ट नेपाल र्वत्त साक्षारिा कार्ारम म संचालन खचा २७३६० 

२०७७।३।२९ दतलि सोसाईर्ट वेलफेर्र कतमर्ट नेपाल कार्ाालर् सञ्चालन िथा मसलनद खचा  १७८२० 

२०७७।३।२९ दतलि सोसाईर्ट वेलफेर्र कतमर्ट नेपाल समवर््धमि सरोकारवलाहरुवाट पररर्ोजना अनगुमन  १५५०० 

२०७७।३।२९ दतलि सोसाईर्ट वेलफेर्र कतमर्ट नेपाल मनोसामार्जक परामशा संचालन खचा  ४५००० 

२०७७।३।२९ दतलि सोसाईर्ट वेलफेर्र कतमर्ट नेपाल र्वर्त्तर् साक्षारिा कार्ारम म संचालन खचा  १६५६३ 

२०७७।२।१३ कमाचारी उमेश दास ित्मा शधमारभिु िहका र्स्वकृि दरवर््दका र्शक्षक राहि 
अनदुानका लातग िलव भत्ता  

८०००० 

२०७७।२।२६ दतलि समाज उथान  सतमति नेपाल  िलव िथा सरु्वधमा मनोसमार्जक परामषा किाा  ९०००० 

२०७७।२।२६ दतलि समाज उथान  सतमति नेपाल  िलव िथा सरु्वधमा मनोसमार्जक परामषा किाा  ९०००० 

२०७७।३।१६ दतलि सोसाईर्ट वेलफेर्र कतमर्ट नेपाल ररटातन स्वर्म सेवक पररचालन २७६१५ 

२०७७।३।१६ दतलि सोसाईर्ट वेलफेर्र कतमर्ट नेपाल िलव िथा सरु्वधमा मनोसमार्जक परामषा किाा  २०००० 

२०७७।३।१६ दतलि सोसाईर्ट वेलफेर्र कतमर्ट नेपाल िलव िथा सरु्वधमा मनोसमार्जक परामषा किाा  १०००० 
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२०७६।६।२ नरे्द्र मोहन तमश्र शर्वेुद बैनकर्ल्पक र्चर्कत्साका कमाचारीको िलबन भत्ता  १६००० 

२०७६।१०।२७ श्र्ाम र्कशोर र्ादव  िोर्कवको र्वद्यातथाको ददवा खाजाका लातग र्वद्यालर्लाई 
अनदुान 

२०२५०० 

२०७६।११।२० श्र्ाम र्कशोर र्ादव  शधमारभिु िहका र्स्वकृि दरवर््दका र्शक्षक राहि 
अनदुान  

२००००० 

२०७७।१।८ तसिा कुमारी माि ृिथा नव र्शश ुकार्ारम म अ्िरगि शमा सरुक्षा 
्र्ानो झोला तनशलु्क गभापिन कार्ारम म  

४०००० 

२०७७।२।२५ लर्क्ष्म कुमारी र्ादव  शधमारभिु िहका र्स्वकृि दरवर््दका र्शक्षक राहि  
अनदुान र्शक्षाका लातग िलव भत्ता 

८४००० 

२०७७।३।८ कार्ाालर् सहर्ोतग र्वजर् कुमार चौधमरी िरल नाईट्रोजन ढुवानी भण्डार् िथा व्र्वस्थापन  ८०००० 

२०७६।८।१० कमाचारी अरु् कुमार ठाकुर सामार्जक सरुक्षा र्विर् कार्ारम म ७४२४०० 

२०७६।८।१० कमाचारी अशोक कुमार झा सामार्जक सरुक्षा र्विर् कार्ारम म ३४४५००० 

२०७६।८।२३ कमाचारी र्वनोद कुमार ठाकुर  ६२८५६०० 

२०७६।८।२३ कमाचारी हररवोल  मंडल १ देर्ख ७ वडामा सामार्जक सरुक्षा कार्ारम म र्विर् ७५२८०० 

२०७६।८।२३ नार्व सवु्वा शार््ि देर्व १ देर्ख ७ वडामा सामार्जक सरुक्षा कार्ारम म र्विर् २७२४०० 

२०७६।८।२३ कमाचारी र्वनोद कुमार ठाकुर १ देर्ख ७ वडामा सामार्जक सरुक्षा कार्ारम म र्विर् ६४०८०० 

२०७६।८।२३ कमाचारी अरु् कुमार ठाकुर  ११५२००० 

२०७६।८।२३ कमाचारी अशोक कुमार झा सामार्जक सरुक्षा कार्ारम म र्विर् ११७६००० 

२०७६।८।२३ कमाचारी अरु् कुमार ठाकुर सामार्जक सरुक्षा कार्ारम म र्विर् ८७८८०० 

२०७६।८।२३ नार्व सवु्वा शलुोचना शमाा १ देर्ख ७ वडामा सामार्जक सरुक्षा कार्ारम म र्विर् ५३४००० 

२०७६।७।२७ वभरेष्ट बनैंक तल र्पपरा शाखा  सामार्जक सरुक्षा र्विर् कार्ारम म ४९६६४०० 

२०७६।७।२९ वभरेष्ट बनैंक तल र्पपरा शाखा  सामार्जक सरुक्षा र्विर् कार्ारम म ४००० 

२०७६।८।५ वभरेष्ट बनैंक तल र्पपरा शाखा  सामार्जक सरुक्षा र्विर् कार्ारम म ३१८७२०० 

२०७६।८।५ वभरेष्ट बनैंक तल र्पपरा शाखा  सामार्जक सरुक्षा र्विर् कार्ारम म ४६६०००० 

२०७६।८।२३ िारा प्रसाद मंडल १ देर्ख ७ वडामा सामार्जक सरुक्षा कार्ारम म र्विर् ६००००० 

२०७६।८।११ वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड सामार्जक सरुक्षा ९८३८०० 

२०७६।९।६ वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा ७९५४४०० 

२०७६।९।८ वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा २४४८०० 

२०७६।९।१० वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा ९६००० 

२०७६।१०।२४ वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा ६१०४२०० 

२०७६।११।३ वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा ४४६४८०० 

२०७६।११।२१ वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा ३०९८६०० 

२०७६।११।२१ वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा २९६००० 

२०७६।१२।०५ वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा २०४४६०० 

२०७७।१।३० वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा १६२३२८०० 

२०७७।२।५ वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा १७६९६०० 

२०७७।२।१४ वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा ८५५६००० 

२०७६।२।१४ वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा १२७८४०० 

२०७७।३।११ वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा ३९८५६०० 

२०७७।३।३० वभरेष्ट बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा ४१२६०० 

२०७७।३।३० रार्िर् वार््ज्र् बनैंक तलतमटेड समार्जक सरुक्षा ११२८००० 

२०७७।३।३० तसर्टज््स बनैं्क इ्टरनेशनल तलतमटेड समार्जक सरुक्षा १५६५६०० 

२०७७।३।३० कमाचारी अरु् कुमार ठाकुर समार्जक सरुक्षा २१२६४०० 

२०७७।३।३० हररनरार्् महिो  समार्जक सरुक्षा १४९६४०० 

२०७७।३।३० र्वनोद कुमार ठाकुर समार्जक सरुक्षा २१५०८०० 

२०७७।३।३० िारा प्रसाद मंडल समार्जक सरुक्षा १७२०००० 

२०७७।३।३० सरु]z दास  समार्जक सरुक्षा २९८२४०० 

२०७७।३।३० शलुोचना कुमारी शमाा समार्जक सरुक्षा ५७५६०० 



 

15 
 

ज्मा ११८०९०६९६  
 श्िरीक शर् 

 

30. 3
6 
करदािाको अतभलेख  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन  २०७४ को दफा ५८ मा गाँउपातलकाले शफ्नो क्षेत्र तभत्र  
ब्र्ापार, ब्र्ाबनसार् वा सेवामा परु्जगि लगानी र शतथाक कारोवारको शधमारमा ब्र्बनसार् कर लगाउने ब्र्बनस्था छ 
। त्र्स्िै ऐनको दफा ५५,५६,५७,५९,६०,६१ र ६२ मा गाँउपातलकाले शफ्नो क्षेत्र तभत्र को घर जग्गामा स्पर्त्त 
कर, जग्गाको उपर्ोगमा भतुमकर(मालपोि), कुनै ब्र्र्क्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 
कारखाना, जग्गा वा पोखरी वहालमा वहाल कर, शफुले तनमाा्, रेखदेख र संञ्चालन गरेको हाट बनजार, पसल र 
जग्गामा वहाल र्वटौरी शलु्क, पार्का ङ शलु्क, जतडबनटुी, कवाडी र र्जबनज्ि ुकर, सेवा शलु्क शदी लगाउन सक्ने 
ब्र्बनस्था अ्िरगि करदािाको अतभलेख  अद्याबनतधमक भवको देर्खवन । 

 

31. 3
7 
मनोरञ्जन कर २ नंवर प्रदेश शतथाक ऐन २०७६ को दफा दफा ४ मा मनोरञ्जन स्थल (तसनेमा, नाचगाना, अपेरा 
,तिर्टर, सका स, चटक, खेल, प्रदाशनी, क्सटा, फनपाका , वाटरगाडेन, उद्यान र अरु प्रकारका मनोरञ्जन) मा प्रवेश 
गरेबनापि अनसुरु्च ३ बनमोर्जम चलर्चत्र ,संस्कृतिक प्रदशना, दाहोरी सांझ, डा्सवार, क्सटा, नाटकघर ,तभतडर्ोघर, 
तिर्टर, पाका  शदीको प्रबेनश शलु्कको पाच प्रतिशि जाद ुसका स  तिन मर्हना स्म दैतनक रु सर् र जाद ुसका स  
तिन मर्हना भ्दा बनढी मार्शक रु पाँचहजारले मनोरञ्जन कर लगााइने र गाँउपातलकाबनाट संकलन गरी चातलस 
प्रतिशि मार्शक  रुपमा प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा दार्खला गनपुने ब्र्बनस्था छ । शतथाक वषा २०७६।७७ मा 
गाँउपातलकाले र्स्िा प्रकारका कर नैपतन कर संकलन गरेको नपाईवकोले  शफ्नो क्षेत्र तभत्र वाट उठ्न ुपने मनोरञ्जन 
कर वर्कन गरर असलु गनुापदाछ । 

 

32. 3
8 
तबनज्ञापन कराः २ नंवर प्रदेश शतथाक ऐन २०७६ को दफा दफा ५ मा प्रदेश तभत्र  रार्खन े
होतडङबनोडा,साइनबनोडा,ब्र्ानर,ट्राइतभजन बनोडा,ग्लो बनोडा,तडर्जटल बनोडा,स्टल, धमािकुो फे्रम वा कुनै स्थानमा लगाउने लेखे 
वा तबनद्यतुिर् िरंग प्रर्ोग गररवको प्रचार सामात्र  गररवको तबनज्ञापनमा स्थातनर् िहले तनधमाार् गरे बनमोर्जम 
गाँउपातलकाले संकलन गरी चातलस प्रतिशि प्रदेश सर्ञ्चि कोषमा दार्खला गनपुने ब्र्बनस्था छ । शतथाक वषा 
२०७६।७७ मा गाँउपातलकाले र्स्िा प्रकारका कर नैपतन कर संकलन गरेको नपाईवकोले  शफ्नो क्षेत्र तभत्र वाट 
उठ्न ुपने तबनज्ञापन कर वर्कन गरर असलु गनुापदाछ । 

 

33. 3 असलुी गना बनाकँी श्िररक शर् – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ र्वत्तीर् अतधमकार क्षेत्र  अन्र्िगि 

र्वतभन्न कर िथा शलु्क लगाउने र शर् ठेक्का बनापि बनक्र्ौिा रकम समेि असलुी गने व्र्वस्था छ।पातलकाले तबनगि वषामा 
सातबनक गा.तबन.स.बनाट  बन्दोबनस्ि गरेको शर् ठेक्कामा  उठ्न बनाँकी रहेको रकमको शर्गि लगि समेि िर्ार गरेको 
छैन।जसबनाट उठ्नपुने राजस्वको समर्ष्टगि लगि िर्ार गरी वास्िर्वक प्राप्तीको अतभलेख िर्ार गनुापने र सोही अनसुार शर्को 
लेखाङ्कन गनुाको साथै बनाँकी रकम असलु गनुापने देर्खवको छ । 

 

34. 4
0 
पोखरी  शर्  गाँउपातलकाले शफ्नो क्षेत्र तभत्र मा रहेका साबनाजतनक पोखरीको लगि अद्याबनतधमक गरी राख्नपुने,ति 
पोखरीको उर्चि संरक्ष् गरी माछापालन ठेक्काबनाट गाँउपातलकाको शर्शजानको श्रोि बनढाउनपुनेमा हालस्म 
साबनाजतनक पोखरीको लगि अद्याबनतधमक नगरेको, साबनाजतनक पोखरीको माछापालनबनाट शर्शजान नभवको अबनस्था 
छ । िर तमति २०७६।६।१३ को   राजश्व परामशा सतमतिको तन्ार् अनसुार ३५ वटा पोखरी भाडामा लगाउन े
तन्ार् गरेको देर्खव पनी  त्र्सबनाट  शर् असतुल भवको  ददवन । गि तबनगि बनषामा उर्ल्ल्खि श्रोिको श्दानी 
नदेर्खवकोले गाँउपातलकाको साबनाजतनक स्पतिको सदपुर्ोग गरेको देर्खवन । 

 

35. 4
1 
रसीद तनर््त्र ् खािा  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीर् िहले श्िररक श्दानी हनु े
रकमहरूको नगदी रतसद कट्टी गरी त्र्सलाई दैतनक श्दानी र्किाबनमा प्रर्वष्ट गरी िोर्कवको समर्मा बैनङ्क दार्खला 
गनुापदाछ । गाउपातलकाले राजश्व असरलीमा प्रर्ोग हनु ेरतसद को छपाई ववं गि र्वगिको बनाकँी र र्ो वषा खचा भई 
शगामी वषाको लातग र्ज्मेवारी सारेको िथा वडाहरुमा पठावको रतसदको श्दानी खचा (उपर्ोग) खलु्ने अतभलेख 
रसीद तनर््त्र ् खािा अद्यावतधमक नगरेकोले राजश्व असरलीमा प्रर्ोग हनुे रसीद उपर्ुाक्त ढङ्गवाट प्रर्ोग भवको छ 
भन्न सर्कन े शधमार भवन । श्दानी जस्िो संवेदनर्शल र्वषर्मा गर््भर भई रसीदको प्रर्ोगलाई व्र्वर्स्थि 
बननाइनपुदाछ । 
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36.  वडा न १ मा ज्मा नगदद र मालपोि वाट उठेको रकम रु १४४२०४ मध्रे् बनैंक दार्खला रु १३१३९५ को 
मात्र  देर्खर्ो अि: बनाँर्क रु १२८०९ रकम स्बनर््धमिबनाट  असलु गनुापने  

 

१२८०९ 

37.  रतसद तनर््त्र न खािाबनाट देहार् वडाले बनझेुको नगदद रतसदको अवस्था र्र्कन नभवकोले खोज नीति गरी असलुी 
दार्खला गनुापछा ।  
वडा न मालपोि नगदद 

२ १०१- १५०,९५१-१०००,२२०१-२२५०,२७५१-२८०० ३०१ - ३५० 

३ १५१-२००,१३०१-१३५०,१४०१-१४५०,२००१-२१००,८५१-
९००,५१-१०० 

२८०१-२८५०,३४०१-३४५०,३४५१-३५०० 

 

४ ५१-१००,६५१-७००,१००१-१०५०,१७५१-१८००,१८०१-
१८५०,१८५१-१९०० 

२९०१-२९५०,२८५१-२९००,२९०१-२९५०,३१०१-
३१५०,३२०१-३२५० 

२०१-२५०,६०१-६५०,२५१-३०० 

५ २०१-२५०,३०१- ३५०,५५१ -६००,६०१- ६५०,८०१- 
८५०,८५१- ९०० 

१२५१- १३००,१३५१- १४००,१६५१- १७००,१७०१ -
१७५०,२१०१- २१५० 

२१५१ -२२००,२५०१ -२५५० ,२५५१- २६००,२६०१- 
२६५०,३५०१- ३५५० 

१५१-१०० 

७५१-८०० 

६ ३०५१- ४००,४०१ -४५०,१०५१- ११००,१५०१- 
१५५०,१५५१- १६०० 

१९५१- २०००,२४०१- २४५०,२६५१ -२७००,३२५१- 
३३००,३३०१ -३३५० 

 

 

 

38. 4
2 
गाउपातलकाले शतथाक बनषा २०७६।७७ को  र्पपरा ४ हाट बनजारको लागी  तमति  २०७६।३।१५ मा   सचुना 
प्रकार्शि गरी बनोलपत्र  शह्वान गरेकोमा ४वटा बनोलपत्र  परी बनर्ढ कवोलकिाा  सतुनल कुमार ठाकुरलाइ १०३१५५१ 
को शर् ठेक्का र्स्वकृि गरेकोमा प्रथम र्कस्िा बनापि धमरौटी रु २५०००० राखेपतन स्झौिा गरी चलन परु्जा तलन 
नशवकोले धमरौटी रकम जफि गरी शर् खािामा दार्खला गनुापने रु  

 

 

 

२५०००० 

 र्वपद् व्र्वस्थापन  

39.  सतमति गठन- र्वपद् जोर्खम ्र्रनीकर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्रे्क स्थानीर् िहले 
अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बनढीमा १५ जना सदस्र् रहेको स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुापने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा िोर्कवबनमोर्जमको सतमति गठन गरेको भविापतन िोर्कवको काम, किाव्र् र 
अतधमकारमा सर्रम र् बननाउनपुदाछ । 

 

40.  कार्ा र्ोजना - र्वपद् जोर्खम ्र्रनीकर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा र्वपद् जोर्खम 
्र्रनीकर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिको काम, 
किाव्र् र अतधमकारमा पररषद्/कार्ाकारी/प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ाकारी सतमतिबनाट स्वीकृि वकीकृि क्षेत्र गि 
नीति िथा कार्ारम म अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुामा गरी कार्ाा्वर्न गने, बनजेट र्वतनर्ोजन 
गना लगाउने, सबैन पक्षको सम्वर् र संलग्न गराउने, र्वपद् परवा िर्ारी िथा प्रतिकार्ा सतमति गठन गने, प्रभार्वि 
क्षेत्र मा उद्दार र राहि व्र्वस्था गने, ऐन बनमोर्जम कार्ा गरे/नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् सरचना प्र्ाली र्वकास र 
सञ् चालन, िथर्ाङ्क अद्यावतधमक गने, र्वपद् घरपररवारको पर्हचान गने, कमाचारी क्षमिा अतभवरृ्र्द्को व्र्वस्था र 
कार्ारम म सर्हिको कार्ार्ोजना िर्ारी गरी लागर गने/गराउन स्बन्धमी व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐन िथा 
तनर्मावलीमा िोर्कवका कार्ाहरूगरे/नगरेको पाइवन । ऐन िथा तनर्मावलीको पालना गनुा/गराउन ुपदाछ ।  

 

41. 4
3 
प्रकोप ब्र्बनस्थापन कोष शर्ब्र्र् गाउपातलकाले  र्स बनषा गाउपातलका बनाट तबनतनर्ोर्जि रकम ट्रा्सफर भई शवको 
र प्रदेश सरकारबनाट प्राप्त समेि  रु १४२४८५०० श्दानी भवकोमा र्स बनषाको कोतभड १९ को लातग राहि 
र्विर्मा /क्वारेनटाईन व्र्वस्थापन समेिमा  रु १४११०९४८।०५ खचा गरी खचा मध्रे्  पेश्की बनाकी रु 
६८५२००० र मौज्दाि रु १३७५२१।९५ मौज्दाि रहेको छ । वडा नं १ देर्ख ७ वडा स्मका छनौट भवका 
घरपरीवारको राहिको लागी   चामल, दाल, िेल ,ननु  र साबननु तबनिर् गने  वडा अध्र्क्ष िथा वडा सर्चबनले 
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पेश्की तलइ राहि चामल, दाल, ननु र िेल  तबनिर् गरेको भतनवकोमा  पेश्की फस्र्ौट नगरेकोले फाटवारी/भरपाइ  
पेश भवको छैन ।  

42. 4
4 
टुरम ा खररद—सावाजतनक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरीद प्रतिस्पधमाा तसतमि हनुे गरी टुरम ा पारी खरीद 
गना नतमल्न,े साथै तनर्म ८४ मा रू.५ लाखदेर्ख २० लाख लागि अनमुान भवको मालसामान तसलबन्दी 
दरभाउपत्र द्वारा खरीद गनुापने व्र्वस्था छ ।गाउपातलकाले तनर्मानसुार वकमषु्ठ खरीद र्ोजना बननाई तसलबन्दी 
दरभाउ पत्र  वा बनोलपत्र को माध्र्मबनाट खरीद गनुापदाछ ।िर कोतभड १९ को लागी देहार् बनमोर्जम  सामानहरु 
तसलबनर््द बनोलपत्र , वोलपत्र को माध्र्म नअपनाई सोझै खररद वापि शपरिाकलाई भरक्तानी गरेको देर्खर्ो । वकै 
पटक खररद गरी प्रतिस्पधमाात्मक मरल्र्मा वस्ि ुप्राप्त गरीनर पनेमा लागि अनमुान र स्पेर्शर्फकेशन वेगर पटक पटक 
सामान खररद हदुाँ गु् स्िररर् र प्रतिस्पधमी मरल्र्मा सामान प्राप्त भर्ो भन्न सक्ने अवस्था नरहने हुँदा उक्त रकम 
तनर्म स्मि मान्न नसर्कवको रू. 
भौ.नं.÷तमति फमाको नाम तबनबनर् खचा रकम कैर्फर्ि 
११।२०७७।२।५ कर्वर जनरल अडार सप्लार्सा कपडाको माक्स १७६७५थान ४९९३२८ तबनिर् भरपाइ 

नभवको 
१२।२०७७।२।५ वस.वण्ड जेनरल अडार सप्लार्सा कपडाको माक्स १७६००थान ४९७२०० तबनिर् भरपाइ 

नभवको 
१६।२०७७।३।२१ कर्वर जनरल अडार सप्लार्सा 

 

लाइभब्वाइ साबननु ९५ काटुान ४५६०२२ तबनिर् भरपाइ 
नभवको 

१७।२०७७।३।११ वस.वण्ड जेनरल अडार सप्लार्सा/ कर्वर जनरल अडार 
सप्लार्र/डाइमण्ड अफसेट प्रसे 

सेतनटाइजर/तडटोल हैण्ड पउच/ र्फनाइल 
/स्प्र े

५९२८५४ 
 

२५।२०७७।२।२४ दगुाा मेतडकल हल औषतधम िथा र्प.र्प. इ सेट ४१९३०० तबनिर् भरपाइ 
नभवको 

२६।२०७७। 

३।२४ 
शददत्र् इ्टरप्रइजेज औषतधम िथा उपकर् र र्प.र्प. इ सेट ४८०८१५ तबनिर् भरपाइ 

नभवको 
ज्मा २९४५५१९ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

२९४५५१९ 

 

43. 4
5 
जोर्खम भत्तााः कोरोना भाइरस (कोतभड-१९) को संरम म्को उपचारमा संलग्न जनशर्क्तको जोर्खम भत्ता व्र्वस्थापन 
शदेश,२०७७ को दफा ७ मा संरम म् परु्ष्ट भई उपचारमा रहेका तबनरामीहरुको उपचारमा प्रत्र्क्ष संलग्न 
जनशर्क्तलाइ शरुु िलबन स्केलको  १०० प्रतिशि, उपचारमा अप्रत्र्क्ष संलग्न र ईमेर्जङ्ग सेवा प्रदार्क जन शर्क्तलाई  
७५ प्रतिशि र भारि र चीनका नाकाहरुमा स्थापना गररवका हेल्थ डेस्कमा खटावका जनशर्क्त िथा  नमरना प्र्ार्कङ्ग 
िथा ओसार पसार र तबनरामीहरुको ओसार पसारमा संलग्न सवारी साधमनमा कार्ारि जनशर्क्तलाई शरुु िलबन स्केलको 
५० प्रतिशि जोर्खम भत्ता ददने ब्र्बनस्था छ  ।गाउपातलकाले   लकडाउनमा असहार् गरीबनलाइ राहि तबनिर्मा  
समेि खर्टवको  भतन ३८ जना पदातधमकारी िथा ६२ जना कमााचारीलाई देहार् बनमोर्जम भिा र्विर् गरेकोमा  
कार्ातबनतधम  तबनपरीि देर्खवको रु 

गोश्वरा भौचर तमति कमाचारी संखर्ा  र्ववर्  रकम 

१८।२०७७।३।१८ कोरोना कार्ारम मको भत्ता 

६२ जना कमाचारी ३८ 
पदातधमकारी 

कोरोना महामारीमा खर्टवको 
गरीबनलाइ राहि तबनिर्मा 
खर्टवबनापिसमेि 

२१९४४५० 

 

 

 

 

 

 

 

 

२१९४४५० 

 गाँउपातलका परु्जगि  
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44.  गि बनषाको भकु्तानीाः- शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मानलुी २०६४ को तनर्म ४० को उप तनर्मा ७ मा र्वशेष कार् र 
पररर्स्थतिवस उपतनर्म ८ बनमोर्जम कुनै व्र्र्क्त, फमा, सस्था वा क्पनी संग भवको स्झौिाको रकम र स्वीकृि 
वार्षाक कार्ारम ममा समावेश भवको रकम चाल ुबनषाको बनजेटले नखामेको खचा व्र्होनुा पने भवमा र्वल भरपाई 
बनमोर्जमको रकम शगातम बनषामा भकु्तानी ददन ुपने कार् खोतल माहालेखा पररक्षकको कार्ाालर्ले िोकेको ढाँचामा 
भकु्तानी ददन बनार्कको कच्चावारी चढाई श्राव् १५ तभत्र  कार्ाालर् प्रमखु र कोष िथा लेखा तनर््त्र ् कार्ाालर्बनाट 
प्रमार््ि गराई राख्न ुपन ेव्र्वस्था छ । गाँउपातलकाले र्स बनषा गि र्वगि श.बन. मा स्पन्न भवको र्ोजनाहरुको 
भकु्तानी गनुा पने भतन वकमषु्ठ बनजेट रु.९०७94000।00 बनजेट स्वीकृि गरी र्स बनषा 131 वटा र्ोजना िथा 
कार्ारम मको रु.८५248527.38 भकु्तानी गरेको छ । कानरन िथा तनधमाारीि लेखा ढाँचा अनसुार चाल ुश.बन. को 
बनजेटले नखा्ने भकु्तानी गनुा पने भवकमा भकु्तानी ददन बनाकीको कच्चावरीमा भकु्तानी ददन ुपने र्ोजना स्पष्ट खोतल 
म.ले.प.फा.नं. 211 प्रमार््ि गरी भकु्तानी ददईवको नदेर्खवकोले र्स बनषाको बनजेट र्ववर्मा स्पष्ट भकु्तानी ददन ु
पने र्ोजना खलुाई भकु्तानी ददईवको नदेर्खवकोले भकु्तानी कार्ा तनर्तमि देर्खवन । 

 

45. 4
7 
बनर्ढ भकु्तानीाः- शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली 2064 को तनर्म 36(8) मा कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि पगु े
वा नपगुकेो जाँच गरी भकु्तानी ददनपुने ब्र्बनस्था छ ।गाउपातलकाले देहार् उपभोक्ता िथा तनमाा् ब्र्बनसार्र्लाई  
संचातलि र्ोजनाको रकम भकु्तानी गदाा र्थाथा नाप जाचको मलु्र्ाङकन  भ्दा बनढी हनुे गरी भक्तानी गरेको 
देर्खवकोले बनढी भकु्तानी रकम असलु गनुा पने रु.  

बन.उ.तस.नं. गो.भौ.नं. र तमति भकु्तानी तलने 

र्थाथा नाप जाचबनाट  
हनुपुने  भकु्तानी  खचा  

कर््ट्जेर््स समेि 

भकु्तानी खचा 

कर््ट्जेर््स समेि 

बनढी भकु्तानी 

गाउँपातलका प ुरँ्जगि 

170।076।12।4 राकेश र्ादवको घर 
देर्ख बनरलाईटको घर 
स्म उ.स. 

1188485 1500000।00 311514 

231।077।2।30 धमान ुटोलमा सामदुार्र्क 
भवन उ.स. 

600386 700000।00 99614 

245।077।3।12 गा.पा. कार्ाालर् ममाि 
उ.स. 

1125698 1142425।00 16727 

274।077।3।27 राम वकवलको घर देर्ख 
मदरर मण्डलको बनाटो 
ढलान उ.स. 

686184 800000।00 13816 

298।077।3।30 सरेुस दासको घर देर्ख 
बनदद्र गार्वको घर स्म 
बनाटो ढलान उ.स. 

702897 726176।00 27279 

3०2।077।3।30 सनराईज क्ट्रक्सन 435874 450000।00 14125 

41।076।5।23 जर् वेचर्न बनाबना तनमाा् 
सेवा 

262455 269243 6790 

42।076।5।23 कृति तनमाा् सेवा 497348 500000।00 2625 

प्रदेश सरकार ससिा 
परु्जगि 

4।077।3।21 उमा शंखर पाण्डेको घर 
देर्ख सडक ढलान 
र्पतसतस उ.स. 

2229614 2500000।00 270386 

ज्मा 762876  

 

 

 

762876 

46. 4
8 
उपभोक्ता सतमतिको र्वल भपााइाः सावानतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १९ (१) िथा गाउपातलका र 
उपभोक्ता सतमतिसंग भवको स्झौिाको शिाको बनदुामा तबनस हजार स्मको प्र्ान नंवर भवको तबनल र सो  भ्दा 
बनर्ढको तनमाा्  िथा अ्र् सामा्र ीको बनीलहरु मलु्र् अतभबनरृ्र्द् करमा दिाा ब्र्क्तीसंग मात्र  कारोवार गनपुने ब्र्बनस्था 
भवकोमा नमनुा छनौट गदाा उपभोक्ता सतमतिले काननु िथा स्झौिाको शिा तबनपरीि कर तबनजक बेनगर देहार् बनमोर्जम 
भरपाइको शधमारमा खररद कार्ा गरेको देर्खवकोले उपभोक्ता सतमतिको  खररद कार्ा तनर्तमि नहदुा पतन भकु्तानी 
ददवको  देर्खवको छ ।र्स्िो कार्ामा तनर््त्र ् हनुपुदाछ । 
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गोश्वरा भौचर नंवर 
 

उपभोक्ता सतमतिको नाम 
उपभोक्ताको 
शपतुिाकिा 

र्ववर् 
उपभोक्ताको खररद 
रकम 

10।076।5।12 उमेश्वर झाको घर स्म 
र्प.तस.तस. ढलान उ.स. 

राम अविार ्र ाभेल र तगट्टी 107850 

12।076।05।12 ददपक तमश्रको घर स्म 
र्प.तस.तस. ढलान उ.स. 

राहलु पण्डे ्र ाभेल, वालवुा र तगट्टी 605000 

14।076।05।12 राम देव शाहको घर स्म 
र्प.तस.तस. ढलान उ.स. 

राम सु् दरु र्ादव ्र ाभेल, वालवुा र तगट्टी 626563 

16।076।05।12 राम र्जवन तमश्रको घर स्म 
पक्की नाला तनमाा् 

सवुोधम शाह ्र ाभेल र तगट्टी 952500 

130।076।08।05 हजारर शाहको घर स्म ्र ाभेल 
िथा नाला तनमाा् 

सवुोधम शाह ्र ाभेल, वालवुा र तगट्टी 628807 

 ज्मा 2920720  
47. 4

9 
जर्टलसंरचना तनमाा्  – सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ अनसुार उपभोक्ता सतमतिहरुलाई मेर्शन, 

औजार उपकर्हरुको शवश्र्क नपने, श्रममरलक कार्ाको र्ज्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले 
शर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सर्हिका भवन, पलु, नहर तनमाा्,कल्भटा, ओभरहेड टंकी, तनमाा्, ्र ामी् र्वद्यिुीकर् 
लगार्िका जर्टल प्रार्वतधमक पक्ष समावेश हनु े परवााधमार संरचना तनमाा् कार्ा समेि उपभोक्ता सतमतिहरु माफा ि  
गराउन ेगरेको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ा व्र्ावसार्र्क र अनभुवी तनमाा् व्र्वसार्ी फमाबनाट बनोलपत्र  प्रतिस्पधमाा माफा ि  
गराउन ुपनेमा उपभोक्ता सतमतिबनाट गरावको देर्खवकोले अतनर्तमि रु 

गो.भौ नं तमति उ.स.को नाम कार्ा 
प्रर्ोग भवको 
    मेर्शन 

खचा रकम 

117।076।6।14 सोलार लाईट जडान उ.स. सोलार लाईट जडान - 1500000 

127।076।7।28 कोर्च महुान हदैु ददददर्ा नहर 
तनमाा् उ.स. 

नहर तनमाा् डोजर 821090 

 

 

ज्मा 2321090  

 

 

2321090 

 

 

 

 

48. 5
0 
उपभोक्ताको भकु्तानीमा मअुकर न्फाईलराः मरल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४(१) मा प्रत्रे्क  दिाा 
भवको व्र्र्क्तले  िोर्कवको अवस्थामा बनाहेक कुनै वस्ि ुवासेवाको शपतुिा गदाा प्रापकलाई कर र्वजक ददनपुने 
व्र्वस्था छ ।  त्र्स्िै ऐनको दफा १८(१) मा करदािाले प्रत्रे्क मर्हना शफुले बनझुाउनपुने कर रकम स्वरं् 
तनधमाार् गरी सो मर्हना समाप्त भवको पर्च्चस ददन तभत्र  कर अतधमकृि समक्ष िोर्कव बनमोर्जम कर र्ववर् पेश 
गनुापने ब्र्बनस्था छ । िोर्कवको अबनतधममा शपरतिाकिााले मरल्र् अतभवरृ्र्द् कर दार्खला गरी करदािा ACTIVE 
रहनपुनेमा IRD Portal गइ PAN Search गदाा करदािा देहार् बनमोर्जम अबनतधम देर्ख ननफाइलर देर्खवको छ । 
न्फाइलर करदािालाई मरल्र् अतभवरृ्र्द् कर भकु्तानी दददा राजश्व खािामा दार्खला नहनुे हदुा र्स बनषा गाउँपातलकाले 
तन्न उपभोक्ता सतमतिबनाट सावाजतनक तनमाा्  कार्ा गराउदा मलु्र्ांकन भवको काम र उपभोक्ता सतमतिले तिरेको 
मरल्र् अतभवरृ्र्द् कर समेि भकु्तानी गरेको िर करदािा नन फाइलर देर्खवकोले  शपरतिकिााको मर.अ. कर समार्ोजन 
गरेको प्रमा् पेश गने अ्र्था ननफाईलरलाइ तिरेको मरल्र् अतभवरृ्र्द् कर असरल गनुापने रु. 

गोश्वरा भौचर नंवर 
उपभोक्ता 

सतमतिको नाम 
कार्ा 

शपतुिाकिाा पान 
नंवर 

र्वजक नंवर तमति 
मअुकर  
रकम 

ननफाइलर 
अवतधम 

36।76।5।19 उ.स.अ. बैनधमनाथ 
दास 

सडक 
र्प.तस.शर. 
ढलान 

अतनल टे्रतडङ्ग 
क्सना 
601005604 

59 25350 076 जेष्ठ 
देर्ख 

65।76।5।26 उ.स.अ. श्र्ाम 
दास 

र्प.तस.शर. 
ढलान 

भोला टे्रडतलङ्क 
607019742 

286।076।3।1
9 

4019.26 075 
मंतसर देर्ख 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110106.84 
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81।76।5।31 उ.स.अ कोशल 
र्कसोर ढाकुर 

र्प.तस.शर. 
ढलान 

र्शव हाडावर 
300259898 

79।076।3।15 36338.92 076 माघ 
देर्ख 

95।76।6।9 उ.स.अ. राम नाथ 
र्ादव 

घाट तनमाा् र्शवम 
ई्टरप्राईजेज 

1।76।3।28 44398.66 076 
वैशाख 
देर्ख 

 ज्मा 110106.84   
49. 5

1 
मअुकर भकु्तानीमा न्फाईलराः- मरल्र् अतभवरृ्र्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४(१) मा प्रत्रे्क  दिाा भवको व्र्र्क्तले  
िोर्कवको अवस्थामा बनाहेक कुनै वस्ि ुवासेवाको शपतुिा गदाा प्रापकलाई कर र्वजक ददनपुने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै 
ऐनको दफा १८(१) मा करदािाले प्रत्रे्क मर्हना शफुले बनझुाउनपुने कर रकम स्वरं् तनधमाार् गरी सो मर्हना 
समाप्त भवको पर्च्चस ददन तभत्र  कर अतधमकृि समक्ष िोर्कव बनमोर्जम कर र्ववर् पेश गनुापने ब्र्बनस्था छ । 
िोर्कवको अबनतधममा शपरतिाकिााले मरल्र् अतभवरृ्र्द् कर दार्खला गरी करदािा ACTIVE रहनपुनेमा IRD Portal गइ 
PAN Search गदाा करदािा देहार् बनमोर्जम अबनतधम देर्ख ननफाइलर देर्खवको छ । न्फाइलर करदािालाई मरल्र् 
अतभवरृ्र्द् कर भकु्तानी दददा राजश्व खािामा दार्खला नहनु ेहदुा मर. अ. कर समार्ोजन गरेको प्रमा् पेश गने अ्र्था  
असरल गनुापने रु= 

गोश्वरा भौचर नंवर कार्ा शपतुिाकिाा पान नंवर र्वजक नंवर तमति मअुकर रकम ननफाइलर अवतधम 

48।76।5।23 मर््दरको त्र ल गेट 
तनमा्ा 

र्शवर्ज ईर््जनेररङ्ग 
क्सना।602556
044 

10।76।3।22 12558 075 श्राव् देर्ख 

77।076।5।3
1 

सडक र्प.तस.तस. 
ढलान 

ब्र्ाहिु तनमाा् सेवा 
300155121 

1।76।4।1 31715.45 075 माघ देर्ख 

ज्मा 44273.45   

 

 

 

 

 

 

 

44273.45 

50. 5
2 
गैर सरकारी संस्थाबनाट तनर्मर्वपरि कार्ााः- सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ४६ मा जनचेिना स्व्धमी 
िातलम, अतभमरखीकर्, सवलीकर्, मरल प्रवाहीकर् जस्िा कार्ा गैर सरकारी संस्थाबनाट गराउँदा तछटो छररिो, 
प्रभावकारी र तमिव्र्र्ी हनुे भवमा सावाजतनक तनकार्ले िोर्कव बनमोर्जमको प्रर्रम र्ा अपनाई त्र्स्िो कार्ा गराउन वा 
सेवा प्राप्त गना सर्कन ेव्र्वस्था छ। त्र्स्िै सावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९९ को उप–तनर्म 
(१) मा गैर सरकारी संस्थाबनाट काम गराउनको लागी त्र्स्िो कामको शबनश्र्किा,र्कतसम, समर्बनतधम,कामको 
गु् स्िर,जनशर्क्त ,कार्ासञ्चालन तबनतधम सर्हिको कार्ाक्षेत्र गि शिा र लाग्न ेरकमको मोटामोटी अनमुान िर्ार गरी 
सोर्ह तनर्मको उपतनर्म (२) अनसुार सावाजतनक तनकार्ले दश लाख स्मको काम गराउनको लागी त्र्स्स्िो काम 
गने उदे्दश्र् रार्ख प्रचतलि काननु बनमोर्जम दिाा भवको र मौजदुा सरु्चमा समाबेनश भवका गैर सरकारी संस्थालाइ 
कर््िमा १५ ददनको अवतधम ददइ रार्िर्स्िर वा स्थातनर् स्िरको दैतनक समाचारपत्र मा सचुना प्रकाशन गरी सो 
संस्थाबनाट प्रस्िाबन माग गनपुनेछ ।साथै तनर्मावतलको उपतनर्म ५र६ बनमोर्जम   कार्ाक्षेत्र गि शिा परुा गरी ्र्नुिम 
रकम प्रस्िाबन गने प्रस्िाबनदािाको प्रस्िाबन र्स्वकृतिको सावाजतनक तनकार्मा पेश गनपुने सावाजतनक तनकार् त्र्स्िो 
प्रस्िाबन र्स्वकृति गरी प्रस्िाबनदािासंग स्झौिा गनुापने ब्र्बनस्था छ ।गा.पा. ले उल्लेर्खि बनमोर्जम िातलमहरु संचालन 
गदाा प्रश्िाव माग गरी कार्ा गराउन ुपनेमा तसधैम देहार् बनमोर्जम कार्ा गाराई भकु्तानी ददईवकोले अतनर्तमि रु. 

गौ.भौ.नं. शपरिाक/परामशादािा र्ववर् खचा रकम 

70।76।5।26 जनचेिना र्वकास के्द्र, जलेश्वर क्षमिा र्वकास िातलम 700000 

71।76।5।26 जनचेिना र्वकास के्द्र, जलेश्वर स्थातनर् सरकार र्वकास िातलम 200000 

ज्मा 900000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900000 
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51. 5
3 
अनगुमन भत्तााः नं. २ का स्थानीर् िहका पदाधमीकारी िथा सदस्र्हरुले पाउने सरु्वधमा स्बनर््धम ऐन २०७५ को 
दफा १४ मा र्स ऐनमा उल्लेख भवको सतुबनधमा बनाहेक कुनै पतन सतुबनधमा स्थानीर् िहले थप तनधमाार् गना पाउन े
छैन भने्न ब्र्वस्था भवको र ऐनको दफा ३ मा पदाधमीकारी िथा सदस्र्ले पाउन ेसतुबनधमा अनसुचुी १ मा अनगुमन 
सतुबनधमाको स्बन्धममा ब्र्वस्था नगररवकोले सो भत्ता पाउन े देर्खदैन । गाउपातलकाले पदाधमीकारी, सदस्र् िथा 
कमाचारी समेिलाई वडा नं १ देर्ख ७ स्मका र्ोजनाहरु अनगुमन गरे वापि देहार् बनमोर्जम अनगुमन भत्ता भकु्तानी 
गरेको छ । ऐनको उल्लेर्खि ब्र्वस्था तबनपररि अनगुमन भत्ता ददने शधमार नदेर्खवको रु  

 

बन.उ.र्श.नं. गो.भौ.नं /तमति 
पदातधमकारी/  
कमाचारी संखर्ा 

तबनबनर् 
अनगुमन भत्ता  
रकम (कर कटाई) 

गाउपातलका परु्जगि 140।76।9।15 56 गाँउपालका स्िरीर् िथा वडा 
स्िरीर् र्ोजना अनगुमन सतमति 

1156850 

कर््टजेर््स 17।077।3।19 50 1058250 
 22।77।3।31 16 680000 
ज्मा 2895100  

 

 

 

 

 

2895100 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. 5
4 
अनगुमन प्रतिबेनदनाः स्थातनर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ को ४ (ख) ५मा उपाध्र्क्ष वा उप प्रमखुले 
र्ोजना िथा कार्ारम मको अनगुमन िथा सपुररबेनक्ष्  गरी सो को प्रतिबेनदन बैनठकमा पेश गनुा पने ब्र्वस्था छ । 
र्स गाउपातलकामा संचातलि अतधमकांश र्ोजनाहरुको उप प्रमखुले अनगुमन गरेको देर्खवन । साथै उप प्रमखुले 
अनगुमन गरेका र्ोजना र अनगुमन सतमतिले अनगुमन गरेका र्ोजनाहरुको अनगुमन प्रतिबेनदन बैनठकमा पेश गरेको 
प्रमा् देर्खवन । अि गाँउपातलका कार्ाालर्ले स्थातनर् सरकार संचालन ऐनमा भवको ब्र्वस्थालाइ पररपालना गनुा 
पदाछ।  

 

53. 5
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सवारीसाधमन खररद – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, के्द्रीर् सरकार र िालकु संघीर् म्त्र ालर्को पररपत्र , 

तनदेशन समेिको शधमारमा शफ्नो श्िररक श्दानीबनाट मात्र  सवारी साधमन खररद गनुा भतनवकोमा के्द्रीर् 
सरकारको र्वर्त्तर् समातनकर् अनदुानको मौज्दाि रकमबनाट भकु्तानी ददन तमल्न े देर्खदैन । अथा म्त्र ालर्को 
स्थानीर् िहमा बनजेट िजुामा कार्ाा् वर्न शतथाक व्र्वस्थापन िथा स्पिी हस्िा्िर् स्बन्धमी तनदेर्शका, २०७४ 
को तनदेशन नं. ५.१५ अनसुार नेपाल सरकारबनाट उपलब्धम गराइवको बनजेट िथा स्रोि साधमनबनाट कार्ाालर्को 
तनर्तमि प्रर्ोजनको लातग सवारी साधमन खररद गना नपाईने व्र्वस्था छ । लेखापरीक्ष्को रम ममा प्राप्त र्ववर् 
अनसुार पातलकाले ईस्काभेटर थान वक रु. 43,50,000।–, महे्द्रा स्कार्पार्ो र्जप 44,25,000।- र 
मोटरसाईकल 497800।– गरी रु. 92,72,800।-  खचा गरेको छ।  
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 प्रमा् कागजाि  पशे नभवकोाः- शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली २०६४ को वजेटमा ३६(३) मा खचा गदाा खचेको 
र्वल भरपाई सर्हिको लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ। गाउपातलकाले देहार् गोश् वरा भौचरबनाट बनजेट खचा लेर्ख भकु्तानी 
गरेकोमा संलग्न शे्रस्िामा उल्लेख भव बनमोर्जमको  कागज पेश नभवकोले पेश  गनुा पने रु. 
व.उ.तस.नं. गो.भौ.नं. शपरिाक खचा रकम र्ववर् 

गाउपातलका परु्जगि 82।76।5।31 र्ररकम ईर््जनेररङ्ग 1544656 ल.ई. टे्डर कार्ा स्झौिा पेश नभवको 
ससिा परु्जगि 4।76।11।10 भौतिक परवाधमारबनपि 

र्वद्यालर्लाई तनकासा 
6464000 र्वल, भरपाई, मलु्र्ाङ्कन पेश नभवको 

स्थातनर् परवााधमार 5।77।3।24 अधमरुो र्वद्यापतिद्वार 
तनमाा् उ.स. 

1000000 मलु्र्ाङ्कन, नार्प, कार्ा स्पन्न र र्जुर 
कतमर्टको र्वल कार्ाालर् प्रमखुबनाट 
प्रमार््ि नभवको  

शकर्स्मक कोष 19।77।2।3 
 143180 र्वल, भरपाई, फाटवारी पेश नभवको 

ज्मा 9151836 
  

 

 

9151836 

55. 5
7 
र्ज्सी दार्खला—शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली २०६४ को तनर्म अनसुार कार्ाालर्मा प्राप्त भवको सवै मालसामानको 
मरल्र् समेि खोली र्ज्सी दार्खला गनुा पने व्र्वस्था छ । गाउपातलकाले तन्न भौ न र तमति वाट र्वतभन्न सामान 
खररद गरेको भनी खचा लेखेकोमा खररद भवका समानको र्ज्सी दार्खला नभवकोले दार्खलाको प्रमा् पेश गनुापने 
रु. 
बन.उ.र्श.नं. भौन र तमति माल सामान र्ववर् खररद प्रर्ोजन रकम 

 

 

 

700563 
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कर््टजेर््स परु्जगि 2।76।12।7 डेस्टप २ थान शई 
फाईभ, र्प्र्टर २ सेट 

कार्ाालर् प्रर्ोजन 272330 

7।77।3।21 मोवाईल फोन १थान  लक्ष्मेश्बनर ठाकुर 

लेखा शाखा 

89948 

ससिा परु्जगि 2।76।11।3 ट्याबनलेट ७ थान गररव घर पर्हचान बनापि 264420 

स्थातनर् परवााधमार 
8।77।3।24 अजुान स्टेस्नरीलाई 

भकु्तानी ददईवको 
स्टेशनरी सामान 

43865 

6।76।6।24 30000 

ज्मा 

 

700563 

 
 शकर्ममक कोष 
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लर्क्ष्र्ि बनगालाइ सामान तबनिर्ाः शतथाक कार्ातबनतधम तनर्मावतल २०६४ तनर्म ३६ मा खचा लेखदा तबनल भपााइ 
समेिको लेखा राख्ननपुने  ब्र्बनस्था छ ।गाउपातलकाले तबनपन्न नागररक,दतलि बनालबनातलका िथा  तबनद्यालर्का 
तबनद्यातथालगार्ि लर्क्ष्र्ि बनगालाइ  तबनिर् गना  देहार् बनमोर्जम सामान खररद गरेकोमा  लर्क्ष्र्ि बनगालाइ तबनिर् 
गरेको भरपाइ नभवको रु 

बन.उ.र्श.नं. गोश्वरा भौचर नंवर शपरतिाकिााको नाम मालसामानको तबनबनर् खचा रकम 

शकर्ममक कोष 11।76।10।16 
 हाईनेक स्वीटर 3300 

थान 1-5 स्मका 
र्वद्यातथाको लातग 

1995015 

शकर्ममक कोष 13।76।10।29 र्तुनमा जेनरल सप्लार्सा र्चल्रेन स्वीटर 600 थान 362730 

ज्मा 2357745  

 

 

 

2357745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 शसिा अनदुान 
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औषतधम खररद ववं भण्डार्  प्राथतमक स्वास्थर् सेवा पनुजाागर् महाशाखाको कार्ारम म तनदेर्शका बनमोर्जम कार्ाालर्ले 
खररद गरेका औषधमीहरुको ्र्ाद क्िीमा १८ मर्हना हनुपुने उल्लेख गनुापदाछ । कार्ाालर्ले र्स वषा गाउपातलकाले 
चाल ुबनाट रु १४६९३५३।२८ चाल ुसशिाबनाट रु १०५००००।०० गरी ज्मा रु. २५१९३५३।०० को 
औषधमी खररद गरेकोमा देर्खवका व्र्होरा तन्न अनसुार  

१,स्टोर दार्खला गदाा प्रत्रे्क औषधमीको Manufacture Date , Expiry Date , Batch no, Manufacture Company  खलुाई 
दार्खला गनुापनेमा सो गरेको पाइवन । 

२, शपरतिाकिााबनाट शपरतिा  औषधमी वा अ्र् सामानको Manufacture Date , Expiry Date, Batch no, Manufacture 

Companyको नाम र नपेाल सरकारबनाट तनशलु्क र्विर्को लातग  भतन वाक्र्ांश उल्लेख गनुा पनेमा सो गरेको 
पाइवन । 

३, शपरतिाकिाा बनाट खररद हनुे औषधमी िथा औषधमी ज्र् सामा्र ीको Expiry date स्टोर दार्खला समर् स्म कर््िमा 
१८ मर्हना वाकँी हनु ुपदाछ । िर कुनै औषधमी १८ मर्हना भ्दा कम भवका expiry date हनुे भवमा उक्त अवतधमको 
७५ प्रतिशि ्र्ाद वाँकी भवको हनु ुपनेमा औषधमीहरुको expiry date र्वलमा वा तलष्टमा उल्लेख भवको पाइवन । 

कार्ाालर्ले खररद भवका औषधमीको ्र्ाद चेक जाँच गरी तनदेर्शका बनमोर्जम भण्डार् ववं दार्खला गनुापदाछ । 
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0 
शर्कर ऐन २०५८ को दफा ८७ को १मा प्रत्र्क रोजगारदािाले रोजगारीबनाट कुनै कमाचारी वा कामदारले पाप्त 
गरेको शवको ग्ना गदाा समापेश भवको सोि नपेालमा स्रोि भवको कुनै रकम भकु्तानी गदाा अनसुचुी १ बनमोर्जम 
कटटा गनुा पने ब्र्वस्था छ ।र्स कार्ाालर्ले तन्न कमाचारीहरुलाइ भकु्तानी गरेको प्रातबनतधमक छुट ्र डे रकम 
कमाचारीको बनार्षाक अ्दानीको शर्मा समापेश नगरी भकु्तानी गरेको देर्खवकोले कर कटटी छुट हनु गवको रु   
८३५२२।२३ असलुी हनु ुपने रु  

 

 

 

 

८३५२२।२३ 
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क छुट ्र डेको कर कटी नभवको 
तस न  कमाचारीको नाम शर्मा समापेश नभवको रकम कर छुट भवको रकम 

१ श्री श्भ ुकुमार तमश्र ६१६८०।९६ ५५५१।२८ 

२ श्री प्रमोद ठाकुर ६१६८०।९६ ५५५१।२८ 

३ श्री हरेराम शाह ६१६८०।९६ ५५५१।२८ 

४ श्री जहरुदीन राइन ६१६८०।९६ ५५५१।२८ 

५ श्री नारार्् पाण्डे ६१६८०।९६ ५५५१।२८ 

६ श्री राम तबननेश रार् ६८१२७।८४ ६१३१।५० 
         ज्मा  २७७६५।४३ 

ख बनार्षाक अ्दानी शर्मा समाबेनश नभवको 
तस न  कमाचारीको नाम बनार्षाक शर् कटटी रकम 

बनाहेक 

कर छुट शर्  कर थोग्र् शर्  कर रकम 

१ श्री रतबन तबनरम म शाह ५२४५५३।६० ४७०००० ५४५५३।६ ४९०९।८ 

२ डा संजर् कुमार र्ादव ५३२२७८।२० ४७०००० ६२२७८।२ ५६०५।० 

३ डा अतभनेश कुमार झा ५५४६९०।४० ४७०००० ८४६९०।४ ५६७८।१ 

४ डा अंश ुर्प्रर्ा ५५४६९०।४० ४७०००० ८४६९०।४ ५६७८।१ 

५ श्री तबनजर्नारार्् पा्डे ४९५९७८।०० ४७०००० २५९७८।० २३३८।० 

६ श्री तबनर्पन कुमार झा ५१२३७५।४० ४७०००० ४२३७५।४ ३८१३।७ 
7 श्री  प्रमोद कुमार ठाकुर ५२४२५५।४ ४७०००० ५४२५५।४ ४८८२।९ 

8 श्री हरेराम शाह ५४८०१५।४ ४७०००० ७८०१५।४ ७०२१।३ 

9 श्री जहरुदीन राइन ५४८०१५।४ ४७०००० ७८०१५।४ ७०२१।३ 

10 श्री श्र्ाम सु् दर शाह ५०६४३५।४ ४७०००० ३६४३५।४ ३२७९।१ 

11 श्री इ्द्रदेव शाह ४९७१५६।४ ४७०००० २७१५६।४ २४४४।० 

12 श्री श्भ ुकुमार तमश्र ५०४२८४।४ ४७०००० ३४२८४।४ ३०८५।५ 
          ज्मा    ५५७५६।८  
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र्वद्यालर्गि तनकासा खािा :  कार्ाालर्ले प्रत्रे्क र्वद्यालर्को स्थार्ी दरबन्दी तमलान  र्शक्षा तनर्मावलीले व्र्वस्था 
गरे अनसुार र्वद्यालर्गि र्शक्षकको दरव्दी तमलान गनुापनेमा र्स गाउपातलका कार्ाालर् सग र्जल्ला र्शक्षा इकाइ 
कार्ाालर्ले उपलब्धम गरावको र्ववर् अनसुार प्रार्व.  तन.मा.र्व. मा.तबन. मा राहाि समेि गरी  १६ वटा तबनधमालर्मा 
ज्मा १४४ जना दरव्दी मौज्दाि देर्खविा पतन गाउपातलकाले र्वद्यालर्को अवस्था ,र्वद्याथीको, अवस्था र्वद्याथीको 
संखर्ा र्र्कन गरी दरव्दी तमलान गरेको देर्खवन । अिाः र्सरी दरव्दी तमलान वेगर गाउपातलकाले गरेको 
र्शक्षकहरुको सरुवालाई र्वश्वसनीर् छ भन्न सक्न े अवस्था र र्शक्षक िलबनको लागी तनकासा ददवको रु  
६८४७४२०१।०० वास्िर्वक खचा हो भनी र्र्कन गना सर्कवन । स्थार्ी. अस्थार्ी दरबन्दी र राहि कोटामा 
कार्ारि र्शक्षकहरुको नाम, तनर्रु्क्त तमति, िलव ्र डे र र्वद्यालर्लाई तनकासा जान ेसवै रकमहरु देर्खन ेगरी र्वद्यालर्गि 
तनकासा खािा अद्यावतधमक गरेको देर्खवन ।  र्सरी  तनकासाका रुपमा जान ेिलव, भत्ता र र्वतभन्न अनदुान रकमहरुको 
र्वद्यालर्गि  र्स्थिी स्पष्ट हनु सकेन । अि र्वद्यालर्लाई जान ेसवै रकमहरु देर्खन ेगरी सफ्टवेर्रमा प्रर्वर्ष्ट गरी 
र्वद्यालर्गि रकम तनकासाको वर्ककृि अतभलेख  िर्ार गररन ुपदाछ । 
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गाँउपातलका कार्ाालर्मा  १६वटा तबनधमालर् रहेकोमा हालस्म गाउपातलका कार्ाालर्ले कुन तबनधमालर्मा कति र्शक्षक 
दरबन्दी रहका छन सो बनारे वर्कन िथर्ांक अधमार्वधमक गरेको देर्खवन । तबनधमालर्ले माग गरी पठावको तबनवर्का 
शधमारमा र्शक्षक िलबन लगावि अ्र् अनदुानका रकमहरु तनकासा ददने र सोको बनारे के कस्िो अवस्था छ अनगुमन 
गरेर प्रतिबेनदन समेि गरेको देर्खवन ।र्सरी अतभलेख बेनगर तबनधमालर्को मागको शधमारमा तबनधमालर्लाई तनकासा 
गवको रकम वास्ितबनक खचा हो भन्न सर्कवन  र चाल ुशतथाक बनषा २०७६।७७मा तबनधमालर् र्शक्षकको प्रथम 
चौतमसक तनकासा रु २५७१८९५६।८२ गवकोमा गाउपातलकाले तबनधमालर्को िलबन तनकासा माग फाराम, दरबन्दी  
तबनवर् उपलब्धम नगरावकोले पेश गनुापने रु   

 

 

 

 

 

 

२५७१८९५६।८२ 

61. 6
3 
फरक र्शषाक खचााः र्स गाँउपातलका कार्ाालर्ले अ्िीम चौमातसक र्शक्षकको िलबन तनकासा दददा ददवा खाजा 
र्शषाकबनाट िलबन र्शषाकमा भौ.च.नं. १८०।२०७७।३।१८ बनाट रु २८५०९२७।६६खचा  लेखेको तनर्म संगि 
नदेर्खवको रु २८५०९२७।६६ 
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62. 6
4 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुार  शफ्नो क्षेत्र तभत्र का र्वद्यालर्हरुको अनगुमन िथा व्र्वस्थापन गने 
र्ज्मेवारी स्थानीर् िहको रहने उल्लेख छ । र्वद्यालर्हरुको प्राप्त िथर्ांक अनसुार र्स गाउपातलका क्षेत्र तभत्र  १६ 
वटा र्वद्यालर्, १४४ र्शक्षक रहेकोमा कुन तबनधमालर्मा कतिवटा तबनधमाथी रहेका छन गाउपातलका कार्ाालर्ले 
तबनधमाथीको शईवमशइवस तबनवर् अधमार्वतधमक गरी राखेको नदेर्खवकोले र्शक्षक तबनद्याथी अनपुािको अ्िर के कति 
रहेको छ वर्कन गना सर्कवन । अि कार्ाालर्ले वमशइवस तबनवर् िथार गरी तबनधमाथीको तबनवर् अधमावतधमक गनुा 
पदाछ ।  

63. 6
5 
कच्चावारी बेनगरको भकु्तानीाः शतथाक कार्ातबनधमी तनर्मावली २०६४ तनर्म ४० को ७ मा चाल ु बनषाको बनजेटले 
नखामेको खचा बेनहोना पने भवमा तबनल भरपाइ बनमोर्जमको रकम शगामी बनषामा भकु्तानी ददन ु पने कार् खोली 
महालेखापरीक्षक कार्ाालर्ले िोकेको ढाचामा भकु्तानी ददन बनाँकीको कच्चावारी चढाइ श्राम् १५ गिे तभत्र  कार्ाालर् 
प्रमखु र कोष िथा लेखा तनर््त्र कबनाट प्रमार््ि गराइ राख्न ुपने ब्र्वस्था गरेको छ । र्स गाउपातलका कार्ाालर्लले 
मका ज दाविे इस्लामीफैजानेमददना वकरर्हर्ा ९ लाइ  भकु्तानी ददन बनाकीको कच्चावरी बेनगर गो भौ न 
८४।२०७६।१०।२१ बनाट रु १५९०००।००  भकु्तानी ददवको देर्ख्छ । र्सरी तनर्मावलीमा भवको ब्र्वस्था 
तबनपरीि भकु्तानी ददन बनाकी कच्चावारी प्रमा् बेनगर भकु्तानी ददवको तनर्मसंगि नदेर्खवको रु १५९०००।००   

64. 6
6 
पाठ्य पसु्िक खचााः कार्ारम म कार्ाा्र्न परु्स्िका २०७६।७७ को र्रम र्ाकलाप  नं २.४.६.१ मा उल्लेख गरे 
अनसुार तबनधमाथी भनाा भवको तबनवर्,पाठर्पसु्िक खररद र तबनिर् गरेको शधमारमा थप तनकासा ददने ब्र्वस्था छ । 
र्स गाउपातलका कार्ाालर्ले १६ वटा तबनधमालर्मा पाटर्पसु्िक खररद्रका  लागी  श.बन.२०७६।७७ मा रु 
२४५१३०५।००  तनकासा ददवकोमा  तबनद्यालर्हरुले पसु्िक खररद गरी तबनिर् गरेको तबनल भरपाई पेश गरेको 
देर्खवन । तबनद्यालर्को खािामा तनकासा गवको उक्त रकमबनाट तबनद्यालर्ले कतिको पसु्िक खररद गरी तबनिर् गरे 
कति रकम बनाकी छ वर्कन हनु सर्कवन । गाउपातलका कार्ाालर्ले तबनद्यालर्मा  तनकासा गवको रकमको तबनलभरपाई 
तलई वास्िर्वक खचा वर्कन गरी तबनल भरपाइ तबनद्याथी हार्जर अतभलेखका शधमार पेश गना लगाई बनाकी रहन गवको 
रकम संर्घर् संर्चि कोष दार्खला गनुा पने रु २४५१३०५।०० 

65. 6
7 
ददवा खाजा कार्ारम म कार्ाा्र्न परु्स्िका २०७६।७७ को र्रम र्ाकलाप मा उल्लेख गरे अनसुार ददवा खाजा अनदुान 
तनकासा दददा  तबनद्यालर् संचालन भवको ददनलाई शधमार मानेर तनकासा ददने र स्थातनर् िहले ददवा खाजा उपलब्धम 
गरावको तबनद्यालर्को तबनदाथी दैतनकी हार्जर परु्स्िकाको प्रतितलपी तबनदालर्का प्रधमानाध्र्ापक र तबनब्र्स अध्र्क्षबनाट 
प्रमार््ि गराइा स्थातनर् िहमा संकलन गरी ,संखर्ा वर्कन भव पश्चाि मात्र  थप तनकासा ददने ब्र्वस्था तमलाउन े
उल्लेख गरेको छ । र्स कार्ाालर्ले वकमषु्ट १६ वटा तबनद्यालर्को खािामा तनकासा ददवको रु ३५०३९५०।०० 
हालस्म तबनद्याथी तबनवर् र हार्जरीको तबनवर् गाउपातलका कार्ाालर्मा पेश गरेको देर्खवन ।र्सले गदाा कुन 
तबनद्यालर्मा कति ददवा खाजामा खचा भवको छ भनी वर्कन गनृा सर्कन ेशधमार देर्खवन । अि गाउपातलका कार्ाालर्ले 
तबनद्यालर्ले ८ मर्हनामा १८० ददन नबनढन ेगरी हार्जरी र पररक्षमा सहभागी भवका तबनद्याथीको तबनवर् तलई खचा 
वर्कन गरी बनाकी रहेको रकम संर्घर् सरकारको संर्चि कोषमा दार्खला गनुा पने रु 

 

 

 

 

 

 

३५०३९५० 

66. 6
8 
छात्र वतृ्ती  रकमाः  शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ को उपतनर्म (३) अनसुार बनजेट रकम 
तभत्र को कुनै रकम खचा गदाा र्वल भरपाइ सर्हिको लेखा राख्न ुपने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले  छात्र वतृिको रकम 
रु १६८६०००।००  स्बनर््धमि र्वद्यालर्को खािामा ज्मा गरर ददवकोमा उक्त छात्र वतृ्ती रकम सबैन 
र्वद्यालथीहरुलाई र्विर् गरेको भरपाई पेश नगरेको िथा उक्त छात्र वतृिबनाट शैर्क्षक र्रम र्ाकलापमा परेको प्रभाव 
अनगुमनको मरल्र्ाङ्कन प्रतिवेदन तलने नगरेबनाट छात्र ावतृ्ती र्विर् ववं प्रभावकारीिा स्बन्धममा र्वश्वस्ि हनु नसर्कवको 
रु  

 
 

 

 
 

 

 

 

१६८६०००।००   
67. 6

9 
कार्ारम म कार्ाा् र्न परु्स्िका २०७६।७७ को र्रम र्ाकलाप  नं २.७.१३.८ मा उल्लेख गरे बनमोर्जम  बनकु कनार 
ब्र्वस्थापन  गना कक्षा १–१२ गरी ज्मा रु १३८१४१०।००अनदुान  तनकासा ददवकोमा  सो कार्ा गरे नगरेको 
बनारे कार्ाालर्ले अनगुमन गरेको देर्खवन । अि कार्ाालर्ले अनगुमन प्रतिबेनदन िर्ार गनुा पने रु १३८१४१०।०० 

68. 7
0 
सामदुार्ीक तबनद्यालर्को गु् स्िर:  सामदुार्ीक तबनद्यालर्हरुको शैर्क्षक गु् स्िर र्स्थिीको  तनर्तमि रुपमा अनगुमन 
गरी सो को वक प्रति प्रतिबेनदन र्शक्षा िथा मानवस्रोि के्द्र  पठाउन ेर सोको कार्ाानर्न गरी तबनद्यालर्मा शैर्क्षक 
गसु्िर सधुमार गने  ब्र्वस्था छ । र्स गाउपातलकाले श.व. २०७६।७७ तबनद्यालर्को शैर्क्षक गु् स्िरको बनारे  
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अनगुमन गरेको प्रतिबेनदन कार्ाालर् संग देर्खवन ।अि गाउपातलका कार्ाालर्ले शफनो अ्िरगिका तबनद्यालर्हरुको 
शैर्क्षक गु् स्िर सधुमारिफा  ध्र्ान ददन ुपने देर्ख्छ । 

69. 7
1 
तनजी तबनद्यालर्को शलु्क तनधमार् : तनजी तबनद्यालर्हरुको शलु्क तनधमार् र्स्थिीको अनगुमन प्रतिबेनदन िर्ार गरी 
शलु्कको बनारे वर्कन गरी तबनधमालर्को शलु्कमा सधुमार गरी शैर्क्षक सधुमार गनुा पने ब्र्वस्था छ । र्स गाउपातलकाले 
श.वा. २०७६।७७ तबनद्यालर्को शलु्क तनधमार् बनारे अनगुमन गरेको प्रतिबेनदन कार्ाालर् संग देर्खवन ।अि 
गाउपातलका कार्ाालर्ले शफनो अ्िरगिका तबनद्यालर्हरुको शलु्क तनधमार् बनारे अनगुमन गनािफा  ध्र्ान ददन ुपने 
देर्ख्छ ।  

 

 

 

70. 7
2 
साक्षरिा अतभर्ान कार्ारम म भनी गो भौ न११८।२०७७।१२।५ मा कार्ाालर्ले सरुज जनरल स्टोरलाइ रु 
२८१९५४।७७ भकु्तानी ददइ   ८०७५ कपी ८०७५ पे्सील ८०७५ इलाजर र ८०७५ कटर खररद गरी तबनतभन्न 
तबनधमालर्का तबनधमाथीलाइ २५ थान कपी २५ थान पे् सील २५ थान इलाजर र २५थान कटर गरी तबनिर् गरेको 
भरपाइ राखेको देर्ख्छ । र्सरी साक्षरिा अतभर्ानको लागी तबनतनर्ोर्जि रकम सही रुपले प्रर्ोग हनु ुपनेमा १वटा 
पे्सील प्रर्ोगको लागी  १ वटा इलाजर र १वटा कटर तबनिर् गरेको कार्ा वास्ितबनक हो भन्न सर्कने अवस्था 
नदेर्खनकुो साथै वउटा तबनधमाथीलाई वकै पटक २५वटा समान उपल्बनधम गरावको देर्खने शतधमकारीक कार्ारम म भवको 
कुनै प्रमा् समेि राखेको देर्खवन । अि र्सरी तसमा भ्दा बनढी तबनिर् गरेको भरपाइ नै वार्स्िर्वक हो भन्न सर्कन े
अवस्था नदेर्खकोले उक्त खचा रकम तनर्मसँगि नभवको रु  २८१९५४।७७ 

71. 7
3 
तबनद्यालर् तनमा्ााः र्वद्यालर् क्षेत्र  र्वकास कार्ारम म अ्िगाि र्वद्यालर् भवन तनमाा्को लातग पर्हलो र्कस्िा ३० प्रतिशि  
कार्त्ताक मसा्ि स्म, फतनातसङ बनाहेकको कार्ा स्पन्न गरे पश्चाि दोश्रो र्कस्िा ५० प्रतिशि र कार्ा स्पन्न पश्चाि 
बनाँकीमा २० प्रतिशि तनकासा ददने व्र्वस्था र्वद्यालर् क्षेत्र   र्वकास कार्ारम म कार्ाा् वर्न परु्स्िका उल्लेख छ। 
त्र्सरी नै शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७८ मा शतथाक वषाको अ्िस्ममा काम स्पन्न नभई 
केवल बनजेट र्फ्रज हनु नददन ेउदे्दश्र्ले मात्र  कसैलाई पेश्की ददन वा धमरौटीमा राख्न नहनुे उल्लेख छ । गाउपातलकाले 
शतथाक वषाको अ्त्र्मा  वकमषु्ट देहार् बनमोर्जम रु ६२००००० तबनद्यालर्हरुलाई  तनकासा ददइ 
र्वद्यालर्को खािा रोक्का राखेको छ । कार्ारम म कार्ाा्वर्न तनदेर्शका र्वपररि र्वद्यालर्लाई तनकासा 
ददवको  समेि देर्खवको र नापी र्किाबन, कार्ा स्पन्न प्रतिवेदन पेश नभवकोले  पेश गनुापने रु 

तस न तबनद्यालर्को नाम कार्ाारम मको नाम रकम 

१ शधमारभिु तबनधमालर् अिराढ तबनदालर् ४ कोठे भवन तनमा्ा १६००००० 

२ मा तबन वनौली तबनदालर् ४ कोठे भवन तनमा्ा १६००००० 
३ राम ज स श तबन रिनपरु तबनदालर् ४ कोठे भवन तनमा्ा १६००००० 
४ शदशा मा तबन रिौली शौचालर् तनमाा् ७००००० 
५ श्री मा तबन खैरबना शौचालर् तनमाा् ७००००० 
           ज्मा  ६२०००००  
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72. 7
4 
सेतनटरी प्र्ाड र्विर् :  गाँउपातलका कार्ाालर्ले र्वद्यालर्मा अध्र्नरि छात्र ाको लागी खररद गरेका रु 
२०४७०२७।०९ को २५९१६ सेनीटरी प्र्ाड  तबनधमालर्लाई बनझुावको देर्खवन  । गाउपातलका कार्ाालर्ले खररद 
गरेका प्र्ाडहरु र्वद्यालर्लाई बनझुाई तबनधमालर्ले  छात्र ाहरुलाई बनझुावको भरपाई पेश गनुा पने रु                                                                                                                                              

 

२०४७०२७।०९ 

73. 7
5 
्र्नु प्रतिस्पधमाााः सावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २६(६) मा कुनै बनोलपत्र दािाले शपसमा तमलेमिो गरी 
बनोलपत्र  दार्खला गरेको प्रमार््ि भवमा त्र्स्िो बनोलपत्र  रद्व हनु ेउल्लेख छ । कार्ाालर्बनाट प्राप्त र्ववर् अनसुार 
बनोलपत्र  र्वर्रम  भवको िलुनामा ्र्नु संखर्ामा दार्खला भवको र कवोल अंक लागि अनमुानकै हाराहारीमा रहेको 
पाइर्ो । र्सबनाट ठेक्का प्रतिस्पधमाात्मक रहेको देर्खवन । बनोलपत्र दािाले शपसमा तमलेमिो गरी बनोलपत्र  दार्खला 
गरेको हनुसक्न ेभवकोले सो िफा  कार्ाालर्को ध्र्ान ददनपुने देर्ख्छ । बनोलपत्र मा सहभातगिा र लागि कवोलको 
र्स्थति तन्नानसुार रहेको छ । ठेक्का प्रतिस्पधमाात्मक बननाउन ऐनको प्रभावकारी कार्ाा्वर्न हनुपुदाछ ।  

रम .सं. कार्ारम मको नाम  लागि अनमुानप्रति र्पस स्वीकृि रकम रु हजारमा दार्खला संखर्ा घटी पतिशि 

१ औषधमी खररद ४०५३।२९ ४००४।७२ ३ १.१९ 

२ सेतनटरी प्र्ाड खररद ७०।३३ ६९।९० ३ ०.६१ 
 

 



 

26 
 

74. 7
6 
प्रमा् पशे नभवकोाः शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि 
पगु ेनपगुकेो जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । र्स गाउपातलका कार्ाालर्ले भौचर न २०६।२०७७।३।३१ बनाट कोतभड 
१९ को क्षेिी ्र्तुनबनर् िथा तबनधमाथी तसकाइ प्रबनर्द्ान कार्ारम मको लागी रेतडर्ो जनकपरुलाइ रु ११३०००।०० 
भकु्तानी ददवको देर्ख्छ । र्सरी भकु्तानी दददा कार्ाालर्ले उक्त संस्था सँग कार्ारम म वर्कन गरी तबनधमाथीको लागी 
समर् स्म उल्लेख गरी कार्ारम म संचालन गनुा पनेमा सो गरेको प्रमा् देर्खवन ।साथै रेतडर्ो जनकपरुले उक्त 
कार्ारम म संचालन गरेको तसडी समेि गाउपातलकालाइ उपलब्धम गरावको देर्खवन । अि कार्ारम म संचालन गरेको 
प्रमा् पेश हनु ुपने रु  ११३०००।०० 

75. 7
7 
साक्षर नपेाल अतभर्ानाः कार्ारम म कार्ाा्वर्न परु्स्िका २०७६।७७ को ६.९मा र्स बनषा स्थातनर् िहलाई पु् ा 
साक्षर बननाउन गरी बनजेट िथा र्रम र्ाकलाप सर्हिको तबनस्ििृ कार्ार्ोजना तनमाा् गरी कार्ापातलकाबनाट स्वीकृि 
गराउने र तनरक्षरिापर्हचान पवुा िर्ारी,सामा्र ी ब्र्वस्थापन भाद्र मर्हना स्म स्पन्न गरी असोज १ बनाट कक्षा 
संचालानको ब्र्वस्था तमलाउने र माघ र फागनु स्म स्थातनर् िहलाई साक्षर घोष्ा गना बनजेट बनर्वस्था गरेकोमा 
र्स गाउपातलका कार्ालर्ले उल्लेर्खि अवतधममा कार्ा नगरी  साक्षरिा अतभर्ानको रकम कार्ारम म कार्ानवन पसु्िीका 
तबनपरीि भौचर न १४१।२०७७।१।१६बनाट रु ५६१२१५।००को   भकु्तानी ददवको रकम  तनर्म संगि 
देर्खवन र हालस्म उक्त कार्ा स्पन्न गरेको प्रमा् पेश गरेको नदेर्खवको रु  
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76. 7
8 
प्रमा् पशे नभवकोाः शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि 
पगु ेनपगुकेो जाँच गनुापने व्र्वस्था छ । र्स  गाउपातलका  कार्ाालर्ले तन्न कार्ारम म संचालन बनापि भकु्तानी 
ददवको रु ४०९०००।०० को तबनिर् गरेको भरपाइ पेश गरेको देर्खवन । अि कार्ाालर्ले तबनिर् गरेको भरपाइ 
पेश गनुा पने रु 
तस न कार्ारम मको नाम समानको नाम गो भौ न रकम 

१ माटो पररक्ष् स्वाइल क्डीसार १६केजी १९६।२०७७।३।२७ २००००० 

२ मत्स्र् उपचार माछाचनु १४५० १९२।२०७७।३।२७ २०९००० 
 ज्मा   ४०९००० 
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77. 7
9 
सशिा र्शषाकबनाट खचााः शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि 
पगु ेनपगुकेो जाँच गनुापने व्र्वस्था छ ।र्स गाउपातलका कार्ाालर्ले तन्न भौचरबनाट रु ३९८२७८।००  दतलि 
उत्थान सतमति नेपाललाइ खचा लेखेको रकम सशिा कार्ारम ममा समाबेनश गरेको देर्खवकोले सो र्शषाकबनाट खचा लेख्न 
पाउने शधमार पेश गनुापने रु  

तस न भकु्तानी पाउनेको नाम भौचर न रकम 

१ दतलि उत्थान सतमति नेपाल १६८।२०७७।३।१६ ५७६१५ 

२  २००।२०७७।३।२९ १६०६६३ 

३  १५९।२०७७।२।२६ १८०००० 
             ज्मा  ३९८२७८।००  
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78. 8
0 
गररव पररचर् पत्र  तबनिर्ाः गरीबन घर परीवार पर्हचान िथा पररचर्पत्र  र्विर् कार्ाको लागी गाउपातलका कार्ाालर्ले 
तमति २०७६।९।१ देर्ख लाग ुहनुे गरी २०७७।१।३१ तभत्र  स्पन्न गने गरी करार स्झौिा भवकोमा  नेपाल 
सरकारले तमति २०७६।१२। ११ देर्ख २०७७ जेठ मसा्ि स्म नेपाल अतधमराज्र्भर  लगडाउन गरेको  
अवस्थामा तन्न करारका कमाचारीलाइ कार्ा स्पन्न गरी नसकेको अवस्थामा तनजहरुलाइ स्झौिामा उल्लेर्खि 
कार्ा स्पन्न नगरी परैु रकम भकु्तानी  गो भौ न १४५।२०७६।१।२८  र  १२५।१२।२७  बनाट रु 
४०६५००।०० खचा लेखेको देर्खवकोले कार्ा स्पन्न गरेको भव प्रमा् पेश गना अ्था स्बनर््धमिबनाट असलु गरी 
संर्घर् संर्चि कोष दार्खला हनु ुपने रु 

तस न  नाम थर मर्हना िलबन र संचार खचा  रकम 

१ श्री रंज ुकुमारी  २ ७०४००।०० 

२ श्री ररकु देबनी  ६७२२०।०० 

३ श्री संगीिा ठाकुर  २ ६७२२०।०० 

४ श्री साधमना मंडल  २ ६७२२०।०० 

५ श्री कमल कुमार ठाकुर  २ ६७२२०।०० 
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६ श्री भोगे्द्र पासवान  २ ६७२२०।०० 

         ज्मा  ४०६५००।००  
 गाउपातलका चाल ु   

79.  राजश्व बनाडफाडँाः रार्िर् प्राकृतिक श्रोि िथा तबनत्त शर्ोगले  श.बन. २०७६।७७ को लागी संर्घर् तबनभाज्र्कोषबनाट 
स्थातनर् िहमा तमति २०७५।११।२९ मा राजश्व बनाडफाडबनाट प्राप्त हनुे रकमको उपर्ोगको गदाा राजश्व बनाडफाडबनाट 
प्राप्त हनुे रकम मलुि सामार्जक सेवा र शतथाक सामार्जक क्षेत्र मा उपर्ोग गने,प्रशासतनक खचा शफ्नो श्िरीक 
शर्बनाट ब्र्बनस्थापन गने िर अत्र्ाबनश्र्क प्रशासतनक खचाको लागी शफ्नो श्िरीक शर् अपर्ााप्त भवको अबनस्थामा 
मात्र  र्कफार्िी रुपमा राजश्व बनाडफाडको रकम उपर्ोग गरी बनाकी रकम तबनकास तनमाा् र सावाजतनक सेवामा  खचा 
गनपुने गरी बनजेट तबनतनर्ोजन गनपुने गरी मागादशान गरेकोमा गाउँपातलकाले प्राप्त अनदुान रकममलुि सामार्जक सेवा, 
तबनकास तनमाा् र सावाजतनक सेवामा र्वतनर्ोजन नगरी सवै रकम दैतनक प्रशासतनक कार्ामा र्वतनर्ोजन गरी खचा 
गरेको देर्खवकोले  श्िरीक श्रोि बनरृ्र्द् गरी मागादशान बनमोर्जम अनदुानको खचा गरीनपुछा ।  

80.  िलबनी प्रतिबेनदन–स्थातनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बनमोर्जम स्थानीर् िह अन्र्िगिका कमाचारीहरुको बनार्षाक 
िलबनी प्रतिबेनदन कार्ापातलकाबनाट र तनजामति कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन तनजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ 
ख )२ (बनमोर्जम र्जल्ला र्स्थि कोष िथा लेखा तनर््त्र कको कार्ाालर् बनाट पाररि गराई िलबन खचा लेख्नपुने व्र्वस्था 
रहेको छ । कार्ाालर्ले र्स वषा गाउपातलकाका सवै कमाचारीको िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरर रु.११०५६८५२ 
िलवमा खचा गरेको छ । र्सरी िलतबन प्रतिवेदन पाररि नगराई खचा गदाा िलव भत्ता िथा ्र डेको स्बन्धममा वर्कन 
हनु सर्कवन । ऐनको व्र्वस्था वमोर्जम िलवी प्रतिबेनदन पाररि गरेर मात्र  िलबन खचा लेख्नपुदाछ । 

 

81.  घरभाडा साबनार्जनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९४ को उपतनर्म ४ मा सावाजतनक तनकार्ले भाडामा तलने  
घर जग्गाको भाडा तनधमाार् गना र्जल्लामा  प्रमखु र्जल्ला अतधमकारीको अध्र्क्षिामा  ५ सदस्र्ीर् भाडा तनधमाार् सतमति 
रहने र सोर्ह तनर्मको  उपतनर्म ७ र ८ बनमोर्जम सतमतिले घर जग्गाको भाडा तनधमाार् गरेपतछ सावाजतनक तनकार्ले 
घर जग्गा धमनी सग स्झौिा गरी घर जग्गा भाडामा तलनपुने ब्र्बनस्था छ ।गाउपातलकाले  भाडा तनधमाार् सतमतिको 
तन्ार् बेनगर गाँउपातलकाको कार्ाालर्, वडा कार्ाालर् लगार्ि तबनतभन्न प्रर्ोजनको लागी  र्स बनषा रु  ३५८२६६  भाडा 
खचा भकु्तानी भवको  छ । भाडा तनधमाार् सतमतिले घर जग्गाको भाडा तनधमाार् गरेपतछ मात्र  घर भाडा  भकु्तानी 
गरीनपुदाछ । 

 

82. 8
1 
शवश्र्किा भ्दा बनढी खररदाः सावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ५ मा माल सामान खररद स्बन्धमी 
कारवाही शरुु गनुा अर्घ स्बन्धमीि सावाजतनक तनकासाको खररद व्र्र्क्तबनाट स्वीकृि गराउन ुपने व्र्वस्था रहेको छ। 
र्स कार्ाालर्ले सो तनर्मावलीको पालना नगरी गाँउपातलकाबनाट र्वतनर्ोजन बनजेटका शधमारमा सोझै वजारबनाट सामान 
खररद गरी र्ज्सी खािामा दार्खला गने र र्ज्सी साखाबनाट स्बनर््धमि शाखामा हस्िा्िर् गरी शाखामा नै थ्क्र्ार 
राख्न े गरेको देर्ख्छ। र्सरी खररद गरेको सामान गाँउपालीकाको कार्ारम म अनसुार खररद गरी र्विर् नगरी 
गोदाममा हालस्म रु. २७९७५४२।९६बनरावरको समान  रहेको देर्ख्छ ।अि समान खररद गने पदातधमकारीलाई 
र्ज्मेवारी बननाई र्विर् गरेको प्रमा् पेश गनुा पने रु 

तस.नं
. 

समानको नाम गो.भौ.नं. संखर्ा रकम 

१. जेष्ठ नागरीकको झलु खररद ७०/२०७६/८/४ १५४८ १३,९९,३९२ 
२. र्वद्याथीलाई रेस खररद ७१/२०७६/८४ ६२४ 

जोर 
११,९८,७०४ 

३. क्मल खररद १४१/२०७६/१०/१५  १९९५४६.९६ 
 ज्मा   २७९७५४२।९६  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

२७९७५४२।९६ 

83. 8
2 
शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली २०६४ को वजेटमा ३६(३) मा खचा गदाा खचेको र्वल भरपाई सर्हिको लेखा राख्न ु
पने व्र्वस्था छ। र्स कार्ाालर्ले काननुी सल्लाहकारको परामशा भनी र्वजर् कुमार ठाकुरलाई बनार्षाक रु. 
३,६०,०००।– भकु्तानी ददवको देर्ख्छ भन ेपरामशा दददा सल्लाकारले कुन कुन कार्ामा परामशा प्रदान गर्ो र सो 
बनाट के उपलब्धमी भर्ो स्पष्ट खलु्ने प्रमा् देर्खवन साथै स्थानीर् सरकार संचालन ऐनमा र्सरी सल्लाहकार राख्न 
नपाउने भनी उल्लेख गरेकोमा कार्ाालर् कार्ामा खचा गरेको देर्खवको रकम तनर्मसंगि नभवको रु 

 

 

 

 

 

 

३६००००।- 



 

28 
 

84. 8
3 
पदातधमकारी थप सरु्वधमााः स्थानीर् िहका पदातधमकारी िथा सदस्र्ले पाउने सरु्वधमा स्बन्धमी ऐन २०७७ को दफा १४ 
ले र्स ऐनले तनधमाार् गरेको सरु्वधमा बनाहेक अ्र् सरु्वधमा पाउन ेछैन भने्न व्र्वस्था छ। र्स कार्ाालर्ले पदातधमकारीको 
पोशाक कुन लगाउन कर्हले लगाउन जस्िा र्वषर् वर्कन नगरी भौचर न ९३/२०७६/९/३ बनाट पोशाक खररद 
वापि रु ३४३००११ र गो.भौ.नं. ३१७/२०७७/३/१९ बनाट पोशाक तसलाई भनी १४२४०० गरी ज्मा रु 
४५५४११ खचा लेखेकोले स्बन्धमीि पदातधमकारीबनाट उक्त रकम असलु हनु ुपने रु 

 

 

 

 

 

४८५४११ 

85. 8
4 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ मा राजश्व परामशा सतमति ्र्ार्ीक सतमति र्ोजना िजुामा सतमति जस्िा 
सतमतिको काननुमा नै स्पष्ट व्र्वस्था गरेकोमा र्स कार्ाालर्ले तन्न र्वतभन्न अ्र् सतमतिको बैनठक भत्ता भनी खचा 
लेखेको देर्ख्छ। र्सरी काननुमा उल्लेर्खि भ्दा बनाहेक सतमतिलाई खचा लेखेको रकम स्बनर््धमिबनाट असलु हनुपुने 
रु 

तस.नं सतमतिको नाम गो.भौ.न संखर्ा रकम 

१. र्शक्षा सतमति १०।२०७६।६।१ १२+२१*२ ६६००० 

२ र्शक्षा सतमति १४।२०७६।८।५ १३ १३००० 

३. मर्हला बनालबनालीका 
सम्वर् सतमति 

८७।२०७६।८।२१ १८*२ २९००० 

३. अपाङ्ग सम्वर् सतमति १५५।२०७६।११।२ १४ १४००० 

 ज्मा १२२०००  

 

 

 

 

१२२००० 

86. 8
5 
शफ्नो भ्रम् शफैँ  स्वीकृिाः भ्रम् खचा तनर्मावली २०६४मा कार्ालर् प्रमखु पदातधमकारीले भ्रम् गदाा वक िह 
माथी बनाट भ्रम् शदेश र्स्वकृि गराउन ुपने व्र्वस्था छ। र्स कार्ालर्का प्रमखु प्रशासकीर् अतधमकृि श्री स्भ ु
ठाकुरले र्पपरा काठमाडौ, र्पपरा बनददाबनास ५ पटक शफ्नो भ्रम् शफैँ  र्स्वकृि गरी भौ.न. १६१।२०७६।११।४ 
बनाट रु ५७२०० भकु्तानी तलवकोले असलु हनुपुने रु ५७२०० 

87. 8
6 
भ्रम् खचा तनर्मावली २०६४ मा स्वीकृि भ्रम् शदेश वेगर कुनै पनी पदातधमकारीले भ्रम् गना नहनुे व्र्वस्था 
गरेको छ। र्स कार्ालर्का तन्न पदातधमकारीहरुलाई भ्रम् शदेश स्वीकृि वेगर भौ.नं २०७६।११।२१ बनाट रु 
४६४०० खचा लेखेको तनर्म संगि नदेर्खवको रु 

तस.नं. नाम थर भ्रम् अवतधम 

१. समशलु नदाफ २०७६।०९।२४ देर्ख २०७६।०९।३० स्म 
२. समशलु नदाफ २०७६।१०।१० देर्ख २०७६।१०।१६ स्म 
३. र्कशोर महि २०७६।०९।१० देर्ख २०७६।०९।१५ स्म 
 र्कशोर महि २०७६।१०।०१ देर्ख २०७६।१०।०७ स्म  

 

 

 

४६४०० 

88. 8
7 
शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावलीको तनर्म ३६८ मा कुनै रकमको भकु्तानी दददा ररि पगु ेवा नपगुकेो जाँच गनुापने 
व्र्वस्था छ। र्स कार्ाालर्ले अल इन वन र्किाबन गो.भौ.न. ३०२।२०७७।३।११ बनाट रु २२०००० कोटेशन 
तलई भकु्तानी दददा, खररद गरेका र्किावहरु र्वद्याथीलाई र्विर् गरेको भपााई नभवकोले र्विर्को भपााई पेश गनुापने 
र कोटेशनमा उल्लेख दर रु १८५ भवकोमा तबनल पेश रु २२० का दरले पेश गरेकोले १००० र्किाबनको रु ३५ 
का दरले बनढी भकु्तानी भवको देर्खवको रु ३५००० असलु गनुापने रु  

 

 

 

 

 

 

३५००० 

89. 8
8 
र्ज्सी दार्खला—शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली २०६४ को तनर्म अनसुार कार्ाालर्मा प्राप्त भवको सवै मालसामानको 
मरल्र् समेि खोली र्ज्सी दार्खला गनुा पने व्र्वस्था छ । श्री रामनारार्् अर्ोध्र्ा मा.र्व.को लागी भौ.च.नं. 
२९७।२०७७।३।२ बनाट रु ३९९९१२।३१ का खररद गरीवका ३४ प्रकारका समान र्वद्यालर्मा र्ज्सी दार्खला 
भवको प्रमा् देर्खवन। र्ज्सी दार्खला गरेको र्वद्यालर्ले प्रमा् पेश गनुापने रु ३९९९१२।३१ 

90. 8
9 
शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली २०६४ को वजेटमा ३६(३) मा खचा गदाा खचाको र्वल भरपाई सर्हिको लेखा राख्न ु
पने व्र्वस्था छ। कक्षा १ का र्वद्याथीका लागी खररद गरेका तन्न समानहरुको भौ.च.न. ३०४।२०७७।३।११ 
बनाट रु २८०००० खचा लेखेकोमा उक्त समानहरु र्वद्याथीलाई र्विर् गरेको भपााई र्वद्यालर्बनाट उपलब्धम गरावको 
देर्खवन। अि समान र्विर् गरेको भपााई पेश गरेको हनुपुने रु 
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29 
 

तस.नं. समानको नाम संखर्ा 
१. कपी ४०(१*६)१००० ६००० र्पस 
२. पेर््सल १६७ प्र्ाकेट 
३. कटर १०० प्र्ाकेट 
४. इरेजर १०० प्र्ाकेट  

91. 9
0 
शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ (३) मा कुनै रकमको खचा गदाा खचाको र्वल भरपााई राख्नपुने 
व्र्वस्था छ। र्स कार्ाालर्ले तन्न कार्ारम मको लागी भौ.च.नं.३३६।२०७७।३।२७ बनाट रु १७३२२६८ खचा 
लेखेकोमा कार्ारम म गरेको प्रमा् नदेर्खवको र र्विर्को समेि भपााई पेश भवको देर्खवन। अि कार्ाालर्ले प्रमा् 
पेश गनुापने रु 
तस.नं. कार्ारम म पाटीको नाम रकम 

१. कृर्ष कार्ारम म मानवी भेट फमाा २८४९३९ 
२.  पश ुकार्ारम म हररर्ाली राजभण्डार १८९८७५ 
३. कृर्ष कार्ारम म गीिा इ्टरप्राइजेज ४३९९८० 
४.  कृर्ष कार्ारम म मौकाली जेनरल अडार सप्लावसा ३८०२५० 
५. कृर्ष कार्ारम म ्र् ुमहारानी जनरल अडासा ४३७२२४ 
  ज्मा १७३२२६८  

 

 

 

 

१७३२२६८ 

92. 9
1 
समान वेगरको भकु्तानीाः  शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली २०६४ को तनर्म अनसुार कार्ाालर्मा प्राप्त भवको सवै 
मालसामानको मरल्र् समेि खोली र्ज्सी दार्खला गनुा पने व्र्वस्था छ । कार्ालर्ले खेलकुद सामा्र ी खररद भनी ९ 
वटा सामा्र ी ५ ददन तभत्र  उपलब्धम गराई ददन ेभनी लेखेको पत्र को शधमारमा भौ.नं. ३४४।२०७७।३।२८ बनाट 
१९९६६५ समान वेगर नै र्वलको शधमारमा भकु्तानी ददवको देर्ख्छ। र्सरी वषाादको अ्िमा समान खररद गरी 
बनजेट सक्ने उदे्दश्र्ले खचा गरेको रकम बनास्िवीक कार्ाको लागी हो भन्न सर्कने अवस्था देर्खवन। अि कार्ाालर्ले 
र्स्िा कार्ामा तनर््त्र ् गरी समान दार्खला प्रमा् पेश गनुा पने रु १९९६६५ 

93. 9
2 
कार्ाालर्ले तसलबन्दी कोटेशन गरी ४ वटा सडक लाईट जडान गना भौ.नं. ३६५।२०७७।३।३१ बनाट रु 
७४७९४५.९४ भकु्तानी ददवकोमा शलोक  इलेक्ट्रोतनक्स, जलेश्वरसँग ३ बनषे वारे्टी काडा उपलब्धम गराउने भतन 
उल्लेख गरेकोमा क्पनीले कार्ाालर्लाई वारे्टी काडा ददवको देर्खवन। अि कार्ाालर्ले क्पनीको शतधमकारीक 
वारे्टी काडा तलवको प्रमा् पेश गनुापने रु ७४७९४५.९४ 

94. 9
3 
लेखापालश्री लक्ष्मैश्वर ठाकुरलाई भौ.नं. ३८३।२०७७।३।३१ बनाट स्थातनर् भत्ता भनी १४३२३२ उपलब्धम 
गरावकोमा तनजलाई उक्त भत्ता ददने भनी कार्ापातलकाले तन्ार् गरेको प्रमा् पेश भवन। अि गाउँ कार्ापातलकाले 
तन्ार् गरेको भव प्रमा् पेश गने अ्र्था असलु हनुपुने रु १४३२३२ 

95. 9
4 
गाउसभा खचााः गाउपातलका कार्ाालर्ले चाल ुशतथाक वषा २०७६/७७ को सभा संचालन बनापि रु १७०७९०० 
खचा लेखेको देर्ख्छ अि कार्ाालर्ले र्स्िा अनउुत्पादक खचामा तनर््त्र ् गना ध्र्ान ददन ुपदाछ। 

 

96. 9
5 
लगबनकु बेनगरको इ्धमन खचााः शतथाक कार्ातबनतधम तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ को ३ मा खचा गदाा खचाको 
तबनल भरपाइ सर्हिको लेखा राख्न ुपने ब्र्वस्था छ । र्स कार्ाालर्ले तन्न पाटीलाइ इ्धमनको तबनल भकु्तानी गदाा 
सबनारी लकबनकु राखेको प्रमा् देर्खवन । अि कार्ाालर्ले  सबनारी लगबनकुको प्रमा् पेश गनुा पदाछ । 

भौचर नं. पार्टाको नाम रकम 

१३७।२०७६।१०।१० मा सोनासरी शर्ल स्टोर ३१२६५२ 
१९६।२०७६।१२।५ मा सोनासरी शर्ल स्टोर २१४८५९ 
१९७।२०७६।१२।५ अमरेश शर्ल स्टोर १५४८३८ 
२६३।२०७६।२।८ मा सोनासरी शर्ल स्टोर ३७०४२६ 
  १०५२८४५.७५  

 

97. 9
6 
अनतु्पादक खचााः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ ले अनतु्पादक खचा तनर््त्र ् गनुापने उल्लेख गरेको छ। र्स 
कार्ाालर्ले तन्न अनतु्पादक कार्ामा खचा गरी १०४०३१४ भकु्तानी गरेको देर्ख्छ। अि गाउपातलका कार्ाालर्ले 
र्स्िा कार्ामा तनर््त्र ् गनुापदाछ। 

तस.नं. भौ.च.नं. कार्ारम म रकम 
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  महाकाली मर््दर  १५००० 

 
  छठ पवा सहर्ोग १०००० 
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७. २३१।२०७७।२।३० बनाबना भइर्ा पजुापाठ ५ १६९८० 
८. ३०८।२०७७।३।१४ माहाकाली पजुापाठ सतमति ९ ५०००० 
९. ३६२।२०७७।३।३० भइुर्ा बनाबना ५ ७४१८२ 
१०. ३२।२०७६।६।२८ दगुाा पजुा सतमति १ र २ ११०००० 
११. ३४।२०७६।६।३० दगुाा पजुा सतमति ४ ४३५००० 
१२ ४०।२०७६।७।१ महे्द्र मण्डल पजुा ७१००० 
  ज्मा १०४०३१४  

98. 9
7 
बनढी भकु्तानी सवारी साधमन भाडावापि राजर्वर र्ादवलाई भौ.नं. १०२।२०७६।९।१८ मा रु २९०००० खचा 
लेखेकोमा िीन मर्हनाको रु २७०००० मा कर कट्टी गरी २४३००० भकु्तानी ददन ुपनेमा २७०००० भकु्तानी 
भवकोले बनढी भकु्तानी हनु गवको रु २७००० स्बनर््धमिबनाट असलु हनुपुने रु  २७००० 

99. 9
8 
बनढी भकु्तानी सवारी साधमन भाडावापि राजर्वर र्ादवलाई भौ.नं. १८९।२०७६।१२।४ मा रु २०००००।०० 
खचा लेखेकोमा २ मर्हनाको रु १८००००मात्र   भकु्तानी ददन ुपनेमा २००००  बनढी भकु्तानी हनु गवको रकम 
असलु हनुपुने रु २०००० 

100. 9
9 
रािपिी रनीङ खेल प्रतिर्ोगीिाको लागी भौ.च.नं. २३१।२०७७।१।८ बनाट समान खररदको लागी वस.वस.टे्रडसालाई 
रु ६८४९०४.३० भकु्तानी ददवकोमा उक्त समान र्विर् गरेको भपााई पेश भवको देर्खवन साथै उक्त कार्ारम मको 
लागी र्वद्यालर्लाई समान ददवको भनी उल्लेख गरेकोमा र्वद्यालर्ले र्ज्सी खािा दार्खला गरेको  देर्खवन। अि 
र्ज्सी दार्खला िथा र्विर्को भरपााई पेश हनुपुने रु ६८४९०४.३० 

101. 1
0
0 

खचा पषु्टर्ाई गना शधमार नभवकोाः शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६(८) मा कुनै रकमको 
भकु्तानी ददँदा ररि पगु ेनपगुकेो जाचँ गनुापने व्र्वस्था छ भने ३६(३) मा खचा गदाा खचाको तबनल भरपाई सर्हिको 
लेखा राख्न ु पने ब्र्बनस्था छ । र्स कार्ाालर्र्द्रा भकु्तानी दददा तन्न तनमा्ा िथा खररद कार्ाको खचालाई पषु्टर्ाई 
गने वास्ितबनक कागजाि राखेको शधमार बेनगर भकु्तानी ददवको  देर्ख्छ। अि खचा पमुर्ाई गने कागजाि बेनगर 
भकु्तानी ददवको रकमको प्रमा् पशे हनु ुपने रु 

गो.भौन. र्ोजना वा कार्ाको नाम भकु्तानी पाउनेको नाम भकु्तानी रकम कैर्फर्ि 

३८।२०७६।७।१ व्र्होरा उल्लेख नभवको अशोक कुमार र्ादव ३२००० खचा प्रमार््ि कागजाि नभवको 
४८।२०७६।७।२२ भ्रम् भत्ता भकु्तानी राम प्रमोद ठाकुर २६०८५९ तबनल भरपााई नभवको  

६०।२०७६।८।१ खेल सामा्र ी तबनल भकु्तानी वस.वम टे्रडसा ३९९९५२ खचा प्रमार््ि गने कागजाि नभवको 
६७।२०७६।८।२ गाउँपातलका िथा वडा 

कार्ाालर् 

िारा प्रसाद मण्डल २७३७५ तबनल भरपााई नभवको 

७३।२०७६।८।५ कार्ारम म खचा भकु्तानी र्वतभन्न पाँच वटा पटीको 
भकु्तानी  

१८९१०९ तबनल भरपााई नभवको 

१३५।२०७६।१०।७ राहाि र्विर् वडा नं. ३ मकेुश र्कराना पसल ७५१७५ र्विर् गरेको भरपााई नभवको 

१४२।२०७६।१०।१५ क्प्र्टुर ममाि हररओम क्प्र्टुर ममाि के्द्र ७४,८०० के के ममाि गरेको र्ववर् नखुलेको 

१५२।२०७६।१०।२८ भ्रम् खचा भकु्तानी  श्भ ुठाकुर २०००० भ्रम् शदेश र्स्वकृि नगरी भकु्तानी 
तलवको 

१५७।२०७६।११।२ दाउरा ढुवानी  कामेशोर महि १२००० बनरु्झतलवको भरपााई नभवको 

२२३।२०७६।१२।३० र्वतभन्न र्वल भकु्तानी  वडा कार्ाालर् खचा ३२४०० तबनल भरपााई नभवको 

  हररओम क्प्र्टुर ममाि ४६००० तबनल नभवको 
२८३।२०७७।२।२६ गाडी ममाि  जलेश्वरनाथ अटो मोबनाइल २८००० ममाि शदेश नभवको 

 

 

 

 

 

२२३९०३८ 



 

31 
 

३४२।२०७७।३।२८ अतिथी सत्कार खचा लखन तमष्ठान्न भण्डार १०७२५० तबनल र कार्ारम म नभवको 

३४३।२०७७।३।२८ र्वतभन्न खचा तबनल भकु्तानी  तबनतभन्न पाटी ११३७७३ खररद शदेश र दार्खला प्रतिवेदन नभवको 
३५५।२०७७।३।३१ परामशा खचा माँ जानकी क्प्र्टुर 

इलेक्ट्रोतनक्स 

८१४७३ तबनल नभवको र कार्ारम म र्र्कन नभवको 

३५८।२०७७।३।३१ कार्ारम म नभवको कलोथ बनैंक धमनषुा ३५००० के काम र्र्कन नभवको तबनल भकु्तानी 

३६०।२०७७।३।३१ सतम पररर्ोजना साझेदारी  अमन मेतडर्ा सतभास ९९६६६ दार्खला नभवको  

३६३।२०७७।३।३१ परामशा खचा भकु्तानी  सामदुार्र्क रेतडर्ो दपा्  
महोत्तरी 
तत्र ने्त्र  नेटवका  प्रा.ली. 

६०००० 

 

 

३५००० 

बनजावको तसतड पेस नभवको। 

३७७ मेर्शनरी समान खररद सेक्र्रु सेकुररटी तसस्टम 
जनकपरु 

२१७१०१ र्ज्सी खािा दार्खला नभवको 

३८६ फतनाचर खररद(५५ जोड) शददि फतनाचर हाउस २९२१०५ र्वद्यालर् खािामा दार्खला भवको प्रमा् 
पेश नभवको 

   २२३९०३८   
102. 1

0
2 

र्स कार्ाालर्ले  श.व. ०७६/७७ मा भौ.च.नं. ३७।२०७६।६।३० बनाट पदातधमकारी भ्रम् अवलोकन लागी 
रुपेश कुमार झालाई पेश्की ददई   रु ७५०००० खचा लेखेकोमा लेखा पररक्ष्को लागी शे्रमिा पेश नभवकोले पेश 
गनुापने रु ७,५०,००० 

103. 1
0
3 

सोझै खररदाः  सावाजतनक खरीद ऐन, २०६३ र तनर्मावली २०६४ को तनर्म ८४ मा ५ लाख भ्दा बनढीको 
खरीदमा र्शलव्दी दरभाउपत्र  माग गरी खरीद गनुा पनेमा वकै प्रकारको समान पटक पटक खररद गना नहनु ेर 
प्र्ाकेजमा खररद गना सर्कन ेसमानको प्र्ाकेज बननाई प्रतिमपतधमा मलु्र्मा खररद गनुा पने वउटै प्रकृति समान प्रतिस्पधमी 
मलुर्मा खररद गदाा प्र्ाकेज िर्ार गरी खररद गनुा पने व्र्वस्था समेि छ । कार्ाालर्ले र्स वषा र्शलव्दी  
दरभाउपत्र  माग नगरी  सोझै २५ पटक खररद गरेको रु. ५०१०५०२.०० तनर्मसंगि मान्न सर्कने शधमार 
नदेर्खवको  रु 
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104.   लागि अनमुान  लागि अनमुान िर्ार गदाा तलवको न्सालाई शधमारमानी कार्ाालर्ले स्झौिा गरी भकु्तानी ददन ु
पनेमा सो नगरी कार्ाालर्ले लागि अनमुानको न्सा र्वपररि र्वशेषज्ञ वा परामशादािा थप गरेको प्रमा् उल्लेख 
नगरी सोही स्झौिालाई शधमार मानी कार्ाालर्ले प्राप्त सभे ररपोटाका शधमारमा भकु्तानी ददवको देर्ख्छ । परामशा 
सेवाको दररेट पनुरावलोकन सतमतिले लागि अनमुानमा शवश्र्क पने न्सा दररेट तनधमाार् गरर कार्ा गने स्पष्ट 
रुपममा अवतधम समेि उल्लेख गरेकोमा र्स कार्ाालर्ले दररेटमा पेश भवको तबनवर् अनसुारका तबनज्ञ ब्र्र्क्तको कार्ा 
अवतधम िोर्कवको भ्दा घटी समर् कार्ा गरेको अवस्थामा समेि स्झौिा वमोर्जम कार्ा गरेको भनी भकु्तानी ददवको 
देर्खवकोले स्झौिामा उल्लेर्खि भ्दा वढी दरले र्वशेषज्ञ परामशादािालाई उपलव्धम गरावको िपतसलमा उल्लेर्खि 
रकमको पररमा् पेश नभवकोले र्र्कन गरी प्रमा् पेश गने अ्र्था असलु हनु ुपने देर्खवको रु  

कार्ारम मको 
नाम 

परामशादािाको 
नाम 

तबनशेषज्ञ पद लागि 
अनमुान 
अवतधम 

काम 
गरेको 
अर्वधम 

फरकबनढी 
ददनको 
भकु्तानो 

दर रकम 

र्पपरा 
गाउँपातलका 
वडा नं.७,४,१ 
तड.पी.शर. 

इश ु
इर््जतनर्रीङ 
प्रा.ली. 
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वडा 
नं.१,३,५,७ 
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जनकन्दनी 
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परामशादािाको शवश्र्क्ता हो वा होइन र परामशा दािाले वझुावको ररपोट मै वास्िर्वक र्फल्ड अनगुमन सवेक्ष् 
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गाउपातलका कार्ाालर्ले सामार्जक सरुक्षा कार्ाको डाटा प्रतबनष्टी भनी  भौचर न ८१।२०७६।८।१०बनाट रु 
२४९९९५।५५र भौचर न ८२।२०७६।८।१बनाट रु १९९९९८।०० गरी ज्मा रु ४४९९९३।५५ ्र ातम् 
सामदुार्ीक समाजलाइ भकु्तानी गरेको देर्ख्छ । कार्ाालर्मा सरकारी कामको डाटा प्रतबनष्टी गनाको लागी शईटी 
अर्फसर र सहार्क स्म राखी सकेको अवस्थामा सामार्जक सरुक्षा डाटा प्रतबनष्टी वापि बनाहर् सस्थालाइ भकु्तानी 
ददवको खचा वास्िर्वक  हो भन्न सर्कने अवस्था देर्खवन ।अि कार्ाालर्सग शफनो सोि भवको अवस्थामा समेि 
बनाहर् सेवा तलइ खचा गरेको रकम तनर्म सगि नदेर्खवको रु ४४९९९३।५५ 

106. 1
0
7 

शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ (३) मा कुनै रकमको खचा गदाा खचाको र्वल भरपााई राख्नपुने 
व्र्वस्था छ। कार्ाालर्ले गि शतथाक बनषाको भकु्तानी बनाकी  भनी भौचर न २१।२०७६।६।१० बनाट खचा 
लेखेको रु २६५४८०।२० के कसको लागी खचा लेखेको हो खलु्ने तबनल भरपाइ र प्रमा् देर्खवन । अि 
कार्ाालर्ले खचाकोको प्रमा् पेश गनुा पने रु २६५४८०।२० 

107. 1
0
8 

शतथाक कार्ार्वतधम तनर्मावली २०६४ को तनर्म अनसुार कार्ाालर्मा प्राप्त भवको सवै मालसामानको मरल्र् समेि 
खोली र्ज्सी दार्खला गनुा पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले इलेक्टोतनक्श बनजार वण्ड सप्लार्सा बनाट भौचर न 
३७२।२०७७३।३१ मा रु ३९६५४९।४३ को  खररद गररवका ७ प्रकारका क्प्र्टुर समान र्ज्सी खािामा 
दार्खला गरेका देर्खवन । अि कार्ाालर्ले दार्खला गरेको प्रमा् पेश गनुा पने रु 

 

 

 

 

३९६५४९।४३ 

108. 1
0
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पदातधमकारी सरु्वधमा – स्थानीर् िहका पदातधमकारी िथा सदस्र्को सरु्वधमा स्व्धमी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीर् 
िहका पदातधमकारी सदस्र् र सभाको सदस्र्ले शफु तनवाार्चि भई अनसुरची–२ बनमोर्जम पद िथा गोपतनर्िाको शपथ 
तलई शफ्नो पदको काम कारबनाही शरुु गरेको तमतिमा मातसक सरु्वधमा बनापि पाउने व्र्वस्था गरेकोमा स्मानीि 
सवोच्च अदािलको शदेशले २०७६ कातिाक १ गिेबनाट लागर हनुगेरी उक्त सरु्वधमाहरु खारेज गररवको छ।जस 
अनसुार २ न्बनर प्रदेश सरकारले २०७७।३।३१ मा प्रकाशन गरेको राजपत्र मा  स्थानीर् िहका पदातधमकारी 
िथा सदस्र्को सरु्वधमा स्व्धमी ऐन, २०७७ अनरसरर्च ख  बनमोर्जम सतुबनधमा नपावको तमति पश्चाि पदातधमकारी िथा 
सदस्र्को  पाररश्रतमक सरु्वधमामा  र्स बनषा  खचा लेखेको  छैन  र २०७६ कातिाक १ अर्घ   ३ मर्हनाको  मातसक 
सरु्वधमा बनापि पदातधमकारीलाइ १६८६००० भकु्तानी भवको छ । 

 

109. 1
1
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बन.उ.तस.नं. ३६५०१५३ जेष्ठ नागररक दीघासेवा स्मान िथा सामार्जक सरुक्षा  
 सरकारले शतथाक िथा सामार्जक रुपमा पछातड परेका वगा क्षते्र  र समदुार्का नागरीकलाई सामार्जक सरुक्षा 
कार्ारम म माफा ि सामार्जक सरुक्षा प्रदान गना र्स पातलकाले शतथाक बनषा २०७६।७७ मा   ७ वडामा तबनिर् गना 
रु  ९०९८८८००।००खचा गरेको देर्ख्छ  । र्स स्बन्धममा देर्खवका ब्र्होरा देहाव अनसुार रहेका छन । 

 

110. 1
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तबनधमिुीर् माध्र्मबनाट भत्ता तबनिर्– सामार्जक सरुक्षा कार्ारम म सञ्चालन कार्ातबनतधम २०७५ को दफा २५ (क) मा 
बैनकले लाभ्र ाहीको खािामा रकम ज्मा भवको स्पष्ट देर्खन ेगरी लाभ्र ाहीको नाम बनैंक खािा न्बनर र ज्मा भवको 
रकम सर्हिको तबनवर् अनसुचुी–१३ बनमोर्जमको चौमातसक रुपमा स्बनर््धमि स्थातनर् िहलाई तबनधमिुीर् माध्र्मबनाट 
अतनवार्ारुपमा पठाउन ुपने र र्सै तबनवर्लाई भत्ता तबनिर् भवको भरपाई मातनन ेब्र्वस्था छ । र्स गाँउपातलका 
कार्ाालर्ले सामार्जक सरुक्षा भत्ता तबनिर्को लागी  देहार् बैनकमा तबनिर्को लागी पठावको  तिन र्कस्िाको  रकम 
तबनिर् गरी अनसुचुी १३ बनमोर्जमको चौमातसक तबनवर् बैनकले पठावको नदेर्खवकोले समर्तभत्र  रकम तबनिर् भव 
नभवको ,तबनिर् नभवको मौज्दाि रकम बैनकमा रहे नरहेको वर्कन गरी र्फिाा गना बनाकँी भव बेनरुज ुखािामा दार्खला  
हनुपुदाछ। 

 

111.  रार्िर् पररचर्पत्र  िथा पर्ञ्जकर्  भौ न १८ तमति २०७७।३ ३१ सञ्चार महसलु वापि रामकर् महरा लाई 
ददवको पेर्श्क रु ८३००० फछैर्ौट गदाा रु ६४९८० को र्वल भपााइ मात्र  देर्खवकोले  बनाँर्क रकम असलु गनुापने 
रु 
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112.  भ्रम्  भत्तााः भ्रम् खचा तनर्मावली २०६४ अनसुार बनस वा अ्र् सावाजतनक र्ािार्ािको सरु्वधमा प्राप्त हनुे ठाँउमा 
वकै ददन गई फका ने गरी सरकारी काममा काज खटी जाने पदातधमकारी वा कमाचारी र्स तनर्मावलीबनमोर्जम भ्रम् 
खचा र दैतनक भत्ताको पर्च्चस प्रतिशि रकम भकु्तानी पाउनेछ भने्न व्र्वस्था भवकोमा   भौ च नं १७ तमति 
२०७७।३।३१ वम शई वस अपरेटर राज ुसाह सास ुभत्ता पाउने सेवा्र ार्हको वम शई वस इ्ट्री गनेका  लातग 
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देहार् वडामा गइ कार्ा गरको भतन  तलवको दैतनक भ्रम् भत्ता िथा अ्र् खचा सोर्ह गाउँपातलका वकैददन गई 
फका ने अवस्था देर्खवकोले तनर्म अनसुार बनढी भकु्तानी भवको दैतनक भ्रम् भत्ता अतनर्तमि भवको देर्खवको असलु 
हनुपुने रु 

  गवको वडा नं  दैतनक भत्ता ददन  दैतनक भत्ता ज्मा 
रकम 

भ्रम् खचा  फुटकर खचा  ज्मा रु 

६ १२०० ७ ८४०० २००० २००० १२४०० 

४ १२०० ७ ८४०० १००० २००० ११४०० 

१ १६०० ७ ११२०० ० २००० १३२०० 

६ १२०० ७ ८४०० ० २००० १०४०० 

५ १२०० ७ ८४०० ० २००० १०४०० 

१ १६०० ७ ११२०० १००० २००० १४२०० 

४ १२०० ७ ८४०० ० २००० १०४०० 

ज्मा      82400 
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अनगुमन – गि वषाको प्रतिवेदनमा शर्ोजना कार्ाा् वर्न, सोझै खररद, तबनल भरपाई, से्रस्िा पेस नभवको, बैनङ्क समार्ोजन, 

अत्र म कर, बनढी भकु्तानी, अधमरुो तनमाा्, नभवको कामको भकु्तानी, कर वीजक, सवारी साधमन खररद, ठेक्का स्वीकृति र 
ओभरहेड लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइवकोमा र्ो वषा पतन सधुमार गरेको पाइवन । बेनरुजर व्र्होरा पनुरावरृ्त्त नहनु े
गरी कार्ास्पादन गनुापने देर्ख्छ । 

 

114.  र्स डोर मरकाम माग गररवको र्ववर् मध्रे् तन्नानसुार र्ववर् प्राप्त नभवकोले सो वारेमा र्वश्लषे् गना 
सर्कवन  । 

तस न तबनबनर् 

१ कोतभड १९ तबनशेष लेखापरीक्ष्को लागी स्थातनर् िहबनाट िर्ार गरेको प्रश्नाबनली 
तबनबनर् 

२ लेखापरीक्ष्को रम ममा उपलब्धम गराइका फमेट तबनबनर्  

 

115.  स्परीक्ष्ाःस्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेनरुजर फर्छ्यौट गने व्र्वस्था रहेको छ ।सोही 
वनको दफा ८४(२)(घ) मा बेनरुजर फर्छ्यौट गने गराउने काम किाव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अतधमकृिको हनुे व्र्वस्था 
छ । गाउपातलकाले र्स वषा बेनरुज ु रु ३०९४२० फस्र्ौट गरी स्परीक्ष्को लागी अनरुोधम भै  शवकोमा  
तन्ार्अनसुार फर्छ्यौट नभवको जानकारी ददवको तन्नअनसुार रहेको छ । 

 

तस.नं. श.व. वेरुज ुदफा नं. वेरुजकुो संर्क्षप्त 
व्र्होरा 

बेनरुज ुरकम 

 

फस्र्ौट नभवको 
कार् 

१ २०७५।७६ ३६ उपाअध्र्क्षर् िथा 
अ्र् १३ जनाको 
बैनठक भत्ता 

२१४२० बेनरुजमुा उल्लेख 
भवबनमोर्जम प्रमा् 
पेश भै नशवको 

२ २०७५।७६ २७ २० जना कमाचारीले 
बनरु्झतलवको र्ािार्ाि 
खचा 

१६००० बेनरुजमुा उल्लेख 
भवबनमोर्जम प्रमा् 
पेश भै नशवको 

३ २०७५।७६ ३० नमास भ्दा बनढी 
भकु्तानी  

१२००० बेनरुजमुा उल्लेख 
भवबनमोर्जम प्रमा् 
पेश भै नशवको 

४ २०७५।७६ ६५ पेश्की बनाकी र्फिाा 
नभवको 

१६०००० बेनरुजमुा उल्लेख 
भवबनमोर्जम प्रमा् 
पेश भै नशवको 
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५ २०७५।७६ ६५ बंनर्शधमर शमााको 
कार्ारम म नभवको 
पेश्की 

१००००० बेनरुजमुा उल्लेख 
भवबनमोर्जम प्रमा् 
पेश भै नशवको  

116.  सर्ञ्चि कोष िथा बेनरुजकुो र्स्थतिाः गाउपातलकाको सर्ञ्चिकोषको तबनबनर्,बेनरुज ु (तबनतनर्ोजन,राजश्बन,धमरौटी र अ्र् 
कारोबनार  ) बनतगाकर् र अद्याबनतधमक बेनरुजकुो र्स्थति रम मश अनसुरु्च १, अनसुरु्च २ र अनसुरु्च ३ मा समाबेनश 
गररवको छ । 
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           स्थानीर् संर्चंिकोष र्ववर्      अनसुरर्च 1 
                                                                          2076/77 (रु हजारमा) 

तस.न.  स्थातनर्िह र्जल्ला 

शर्  व्र्र् मौज्दाि 

लेखापरीक्ष् 
रकम 

बेनरुज ु
रकम 

बेनरुज ु
प्रतिशि 

गि वषाको 
र्ज्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 
वाँडफाँड 
रकम 

श्िररक 
शर् अ्र् शर् 

ज्मा शर् 
चाल ुखचा पररँ्जगि खचा अ्र् खचा ज्मा खचा 

 

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

१ 
र्पपरा 
गाउपातलका 

महोत्तरी 1120979 425650 37.37 606 312004 49333 9849 264052 635238 203187 199126 83428 485741 150103 

                                                                         
                                                     बेनरुज ुवगीकर् (र्वतनर्ोजन, राज्स्व, धमरौटी र अ्र्कारोबनार)                                               अनसुरची-2 
                                                                    2076/ 77                                                                     (रु हजारमा) 

तस.न. 
स्थातनर्िहको 

नाम 
र्जल्ला 

प्रारर््भक बेनरुज ु प्रतिर्रम र्ाबनाट फर्छ्यौट बनाँकी बेनरुज ु बनाँकी बेनरुज ु
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
असलु 
गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पेश्की 

सैर्द्ार््िक लगिी सैर्द्ार््िक लगिी सैर्द्ार््िक लगिी 
अतनर्तमि 
भवको 

प्रमा् 
कागजाि 
पेश 
नभवको 

र्ज्मेवारी 
नसारेको 

सोधमभनाा 
नतलवको ज्मा कमाचारी अ्र्  ज्मा 

१ 
पििरा 
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                                                                  अद्यावतधमक बेनरुज ुर्स्थति                                                  अनसुरची-3 
                                                         2076/77                                                  (रु हजारमा) 

   
तस.न.    स्थातनर्िहको नाम र्जल्ला 

गि बनषा 
स्मको 
वाँकी 
वेरुज ु

समार्ोजन 

गि बनषा 
स्मको 
वाँकी 
वेरुज ु

सं प को 
लातग 
अनरुोधम भइ 
शवको 
रकम 

संपरीक्ष् 
भवको 
रकम 

संपरीक्ष् 
गना 
नतमलेको 
रकम 

कारवाही 
गना बनाँकी 
रकम 

गि 
वषास्मको 
वाँकी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

५८ औ ँ
प्रतिवेदन 
स्मको 
वाँकी वेरुज ु

५८ औ ँ
प्रतिवेदन 
स्मको वाँकी 
वेरुज ुमध्रे् 
पेश्की 
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