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दूरदृर्ि (Vision) 
 

जवाफदेर्हिा, पारदर्शािा र तनष्ठा प्रवर्द्ान गने र्वश्विनीर् िंस्था हनेु । 
 

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency 

and Integrity) 

 
 

गन्िव्र् (Mission) 
 

देशमा स्विन्र एवं गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण िेवा प्रदान गने । 
 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values) 

 

स्विन्रिा (Independence) 

तनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 

व्र्ाविार्र्किा (Professionalism) 
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श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बलेफी गाउँपातलका, 
गाउँ कार्ापातलकाको कार्ाालर्, तिन्धपुाल्चोक। 

 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन। 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ बमोर्जम त्र्ि पातलकाको आतथाक वषा २०७६।०७७ को लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोर्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ।उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोर्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ। 

 

 

                                                                           (तरलोचन आचार्ा) 
                                                                        नार्ब महालेखापरीक्षक 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका 
िबै िरकारी कार्ाालर्को लेखा कानून बमोर्जम तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, 
कार्ादक्षिा, प्रभावकाररिा र और्चत्र् िमेिको र्वचार गरी 
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गना िक्ने व्र्वस्था 
छ । उर्ल्लर्खि िंवैधातनक िथा काननुी व्र्वस्था एवं नेपाल िरकारी 
लेखापरीक्षण मान, र्वत्तीर् लेखापरीक्षण मागादशान, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण 
तनदेर्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षाक लेखापरीक्षण र्ोजना र स्थानीर् िहिँग िम्बर्न्धि ऐन, तनर्मको 
आधारमा र्ि स्थानीर् िहको 207६/7७ को आतथाक कारोबारको लेखापरीक्षण िम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन 
जारी गररएको छ। 

स्रोि िाधनको प्राति र पररचालन िम्बन्धमा तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाका 
पक्षबाट र्वश्लेषण गरी र्वत्तीर् व्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रदान गनुा िथा िशुािन प्रवर्द्ानमा टेवा 
परु् र्ाउन ु लेखापरीक्षणको उद्देश्र् रहेको छ ।लेखापरीक्षणमा र्वत्तीर् र्ववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि काननुको 
पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुामा, कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद व्र्वस्थापन, िावाजतनक िम्पर्त्तको िंरक्षण 
र उपर्ोग, जवाफदेर्हिा एवं पारदर्शािा, िेवा प्रवाह लगार्िका र्वषर्हरुको मूल्र्ाङ्कन गररएको  छ ।  

लेखापरीक्षणमा मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण िथा स्रोि व्र्वस्थापन, आर् 
िङ्कलन, राजस्व छुट, बजेट अनशुािन, वषाान्िको खचा, खररद व्र्वस्थापन, अनतु्पादक िथा र्विरणमखुी 
खचा, र्ोजना प्राथतमकीकरण, आर्ोजना छनोट, उपभोक्ता ितमतिबाट भएका तनमााण कार्ा, दीघाकालीन 
र्वकािका खाका िजुामा लगार्िका व्र्होरा औलं्र्ाइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट स्थानीर् िहमा आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशर्क्तको कमी रहेको, िेवा प्रवाहमा 
अपेर्क्षि िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पर्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि र्ोजना, कार्ाक्रम, 
िेवा प्रवाहको र्थाथा रुपले अतभलेख नराखेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्िररक तनर्न्रण 
कमजोर रहनकुा िाथै आन्िररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। स्थानीर् िहमा 
महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्र्ौट िम्बन्धी स्पि कार्ार्वतध िजुामा 
भएको देर्खएन । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरू िधुार गरी गि र्वगिका बेरुजू उपर आवश्र्क 
कारवाही गरी र्वत्तीर् अनशुािन कार्म हनुे व्र्वस्था तमलाउनपुदाछ । 

िमर् र जनशर्क्तको िीतमििाको बाबजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्ास्थलमा नै उपर्स्थि भइा 
लेखापरीक्षण गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीर् िहका पदातधकारीहरूिँग 
छलफल िमेि गररएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् 
िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा िधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको 
लेखापरीक्षणमा िहर्ोग परु् र्ाउने स्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमाचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्ामा 
िंलग्न र्ि कार्ाालर्का कमाचारीहरू िबैलाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  

                                                                  (टंकमर्ण शमाा दंगाल) 
२०७९ आषाढ  महालेखापरीक्षक 
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र्वषर्ाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

बलेफी गाँउपातलका, गाँउकार्ापातलकाको कार्ाालर्, 
तिन्धपुाल्चोक । 

 

कैर्फर्ि िर्हिको रार् 

हामीले िहा पातलकाको आतथाक वषा २०७६/७७ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरण िथा लेखा 
र्टप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौँ । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अिर बाहेक, 
पेि भएको २०७७ आषाढ मिान्िमा िमाि भएको आतथाक वषा २०७६/७७ को र्वत्तीर् र्ववरण र त्र्ििँग िम्बर्न्धि अन्र् र्ववरणले 
स्थानीर् िहिँग िम्बर्न्धि प्रचतलि काननुबमोर्जम िारभिूरूपमा िही िथा र्थाथा अवस्था र्चरण गदाछ।  

कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार 

१.  गाँउपातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल िावाजतनक के्षर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गरेको छैन । 

२. लेखापरीक्षणबाट रू.२ करोड ७५ लाख १६ हजार बेरुजू देर्खएको छ। कुल बरेुज ुमध्रे् अिलु गनुापने रू. ५१ लाख ३6 हजार, प्रमाण 
कागजाि पेि गनुापने रू.१ करोड १4 लाख २2 हजार, तनर्तमि गनुापने रू. १ करोड ९ लाख ५८ हजार रहेको छ ।पातलकाको गिवषािम्म 
रु ४ करोड ८ लाख ६ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा र्ो वषा कार्म भएको बेरुजू िमेि हालिम्मको अद्यावतधक बरेुजू. रु ६ करोड ८३ 
लाख २२ हजार रहेको छ ।गाँउपातलकाको बेरुजू वगीकरण र अद्यावतधक बेरुजू र्स्थति र्िैिाथ िंलग्न छ । 

           ३. बलेफी गाँउपातलकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोि र िाधनको प्रातिको प्रके्षपण र्थाथापरक नभएको, अिलुी लक्ष्र्अनिुार नभएको, कमाचारीको 
दरबन्दीअनिुार पदपूतिा नभएका कारण र्वकाि तनमााण र िेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा नआएको, अनदुानको पर्ााि अनगुमन नभएको, र्विरणमखुी 
कार्ाक्रम िञ्चालन गरेको, आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगार्िका व्र्होरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएको 
छ।कार्ाालर्बाट िम्प्ररे्षि लेखापरीक्षणको प्रारर्म्भक प्रतिवेदन र्िको अङ्गको रुपमा रहेको छ । 

 ४.      आम्दानी िथा खचाको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक िम्पर्त्त िथा दार्र्त्व र्र्कन हनुे 
कुनै जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ा नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका िरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि कानूनबमोर्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार 
गने स्थानीर् िहिँग हामी स्विन्र छौँ। त्र्िैगरी स्वीकृि आचारिंर्हिाको पालना गरी कार्ािम्पादन गरेका छौँ ।लेखापरीक्षणको क्रममा 
प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ााि र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ाालर् र्वश्वस्ि छ।   

र्वत्तीर् र्ववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको र्जम्मेवारी 
आतथाक कार्ातबतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि 

काननु बमोर्जम िही र र्थाथा हनु ेगरी र्वत्तीर् र्ववरण िर्ार गने िथा जालिाजी  वा अन्र् गल्िीका कारण र्वत्तीर् र्ववरण िारभिूरूपमा 
गलि आकँडा रर्हि स्वरूपमा बने्न गरी आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली लागू गने र्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको 
छ।गाउँ कार्ापातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृि नगरपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रर्क्रर्ाको अनगुमनका लातग र्जम्मेवार 
रहेका छन।्   

र्वत्तीर् र्ववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको र्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी  वा अन्र् गल्िी िमेिका कारण िारभिूरूपमा गलि आकँडा रर्हि होि ्भनी उर्चि 

आश्वस्ििा प्राि गरी रार् िर्हिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुा लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो।लेखापरीक्षणमा उर्चि आश्वस्ििाले 
िामान्र् स्िरको आश्वस्ििािम्म प्रदान गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल 
िरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागादशान िथा लेखापरीक्षणिँग िम्बर्न्धि अन्र् प्रचतलि काननुबमोर्जम गने लेखापरीक्षण िम्पादन 
भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िी पत्ता लगाउन िक्न े तनर्िििा भने हुँदैन। र्वत्तीर् र्ववरणका 
उपर्ोगकिााले िामान्र्िर्ा गने आतथाक तनणार्मा न ैफरक पाना िक्न ेअवस्था देर्खएका एउटै वा िमग्रिामा हनुे र्वशेष वा जालिाजीजन्र् 
वा अन्र् गल्िीलाई िारभिूरूपमा गलि आकँडा मातनएको छ।  

          
 

                                                                             (तरलोचन आचार्ा)                              

                                                             नार्ब    महालेखापरीक्षक                                                                                                                      
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                              बलेफी गाउँपातलका, तिन्धपुाल्चोक 
आतथाक वषा : २०७६/७७ 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको र्वकाि गदै स्थानीर् शािन पर्द्तिलाई िदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्ाकारीणी र न्र्ार्र्क 
अभ्र्ािलाई िंस्थागि गना स्थानीर् िरकारको िंचालन गने उद्देश्र्ले र्ि वलेफी गाउँ पातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
िरकारले िंचालन गने कार्ामा िहकाररिा, िह–अर्स्ित्व र िमन्वर्लाई प्रवद्र्धन गनुा र स्थानीर् िरकारका काममा जनिहभातगिा, 
उत्तरदार्र्त्व, पारदर्शािा ितुनर्िि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् िेवा प्रदान गनुा र्ि पातलकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्ि 
गाउँपातलका अन्िगाि ८ वडा, ४४ िभा िदस्र्, ६१.६ वगा र्कलोतमटर क्षेरफल िथा १६ हजार ४ िर् ६५ जनिंखर्ा रहेको 
छ । 
 
क)  िरुबाट िर्ार भएको म.ले.प.फा.२७२ मा िंर्चिकोषको प्रति िफा को रकम नदेर्खएको िथा अन्र् प्रािी रकम मार देर्खएकोले अतथाक 

वषा २०७६/०७७ को स्थानीर् िंर्चि कोष आर् व्र्र् एकीकृि र्ववरण देहार् अनिुार रहेको छ । 

l;=g+= 
cfotkm{ 

l;=g+= 
Jootkm{ 

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

1 utjif{sf] lhDd]jf/L   1 an]kmL ufpF sfo{kflnsf rfn' vr{ 105791994.20 

  s_ ;+lrtsf]if vftf 17087341.80 2 an]kmL ufpF sfo{kflnsf k'lhut vr{ 100748201.00 

  v_ rfn' vftf 0.00 3 g]kfn ;/sf/af6 x:tfGtl/t sfo{qmd rfn' 128072226.00 

  u_ k'lhut vftf  0.00 4 g]kfn ;/sf/af6 x:tfGtl/t sfo{qmd k'lhut 7873872.00 

2 /fhZj -cfGtl/s cfo_   5 k|b]z ;/sf/af6 x:tfGtl/t sfo{qmd rfn' 1531150 

  s_ cfGtl/s cfo 6056559.12 6 k|b]z ;/sf/af6 x:tfGtl/t sfo{qmd k'lhut 9981785.00 

3 
ljlQo x:tfGt/0f g]kfn 

;/sf/\   7 
k|b]z ;/sf/ sf]le8 lgoGq0f tyf /f]syfd vr{ 

1000000.00 

  
s_ ljlQo ;dfgLs/0f 

cg'bfg  117700000.00 8 cf=j=@)&%÷&^ sf] afFsL s/ bflvnf 608763.00 

  v_ ;zt{ cg'bfg 145865000.00 9 ;zt{ cg'bfg lkmtf{ ;+l3o ;/sf/ 2461128.00 

  u_ ljz]if cg'bfg  5000000.00 10 ;zt{ cg'bfg lkmtf{ k|b]z ;/sf/ 28065.00 

  #_ ;dk'/s cg'bfg  8000000.00 11 k|b]z tyf :yflgo tx zf;g ;xof]u sfo{qmd 360907.50 

      12 bxQ/ axQ/ Eof6 /sd cf=/f=sf=hDdf 63650.00 

4 
ljlQo x:tfGt/0f afudtL 

k|b]z ;/sf/   13 bxQ/ axQ/ $) k|ltzt /sd k|b]z hDdf 195846.00 

  
s_ ljlQo ;dfgLs/0f 

cg'bfg  9953000.00 14 lj1fkg s/ k|b]z hDdf 12100.00 

  v_ ;zt{ cg'bfg 11541000.00 15 a}s df}Hbft /fhZj afF8kmf8 vftf 1053517.00 

  u_ ;dk'/s cg'bfg  7977000.00 16 a}s df}Hbft cfGtl/s /fhZj vftf 168064.00 

5 
k|b]z tyf :yflgo tx zf;g 

;xof]u sfo{qmd 360907.50 17 a}s df}Hbft afF8kmfF8 1327276.09 

6 lhNnf ;dGjo ;ldlt 18200000.00 18 a}s df}Hbft ;+lrt sf]if vftf 24571331.63 

7 ;jf/L ;fwg s/ afF8kmfF8 12862437.81 19 a}s df}Hbft rfn' vr{ vftf lahf]/ jif{ 9515996.57 

8 /fhZj afF8kmfF8 42108492.56 20 a}s df}Hbft k'lhut vr{ vftf lahf]/ jif{ 8345865.8 

9 ;8s af]8{ g]kfn 950000.00 21 ;8s af]8{ g]kfn 950000 

10 w/f}6L cfDbfgL 2350165.00 22 w/f}6L lkmtf{ 724000 
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l;=g+= 
cfotkm{ 

l;=g+= 
Jootkm{ 

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

11 
k|b]z ;/sf/ sf]le8 lgoGq0f 

tyf /f]syfd 1000000.00 23 a}s df}Hbft w/f}6L vftf 1626165 

  hDdf 407011903.79   hDdf 407011903.79 
 

कार्ाालर्को नाम M वलेफी गाउँपातलका, वलेफी  आ.व. २०७६।७७ 
दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

1.  र्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको िर्ञ्चि कोषमा गि र्वगिको बाँकी, र्ि वषा प्राि र 
खचा भएको रकम स्पि देर्खने गरी र्हिाब राख्न ेर र्जम्मेवारी एर्कन गनुापदाछ । िर स्थानीर् 
िहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनिुार गि वषाको अन्त्र्मा ममाि िंभार कोषमा रु.२४८९८ र 
प्रकोष व्र्वस्थापन कोषमा रु.६७४५० मौज्दाि बाकी देखाएकोमा र्ि वषाको  र्जम्मेवारी िारेको 
देर्खएन । ििथा गि वषाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मौज्दाि बाँकी रहेको खािाको र्जम्मेवारी 
निारेको रकम िम्बन्धमा र्र्कन गरी र्हिाब िमार्ोजन पेश हनुपुदाछ । रु ९२३४८ 

2.  आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोर्जम 
आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुापनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्ि िम्वन्धमा 
देर्खएका अन्र् व्र्होराहरु िपर्शल वमोर्जम रहेका छन ।  

• अन्िर िरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोर्जम मध्र्कालीन खचा 
िंरचना िर्ार गनुापनेमा पातलकाले िो बमोर्जम मध्र्कालीन खचाको िंरचना िर्ार गरेको 
पाईएन ।  

• िावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वार्षाक 
खररद र्ोजना िर्ार गनुापनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• िावाजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनिुार र्ि वषा कार्ािम्पन्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्ाक्रमहरु उपभोक्ता ितमतिलाई हस्िान्िरण गनुापनेमा गरेको पाईएन । 

• िंस्था दिाा ऐन, २०३४ को दफा ३ मा पातलकाबाट िंचालन भएका र्वतभन्न र्ोजना तनमााण 
कार्ा गना िम्झौिा गरेका उपभोक्ता ितमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनिुार मान्र्िा प्राि हनुे 
गरी दिाा गरेको पाइएन ।  

• तनजामिी िेवा ऐन, 2049 को दफा ५क वमोर्जम कमाचारीहरुको कार्ा र्ववरण वनाई लागू 
गरेको पाईएन । 

• पातलकाले २०७७।७८ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथाक कारोवारको अनिुचुी २११ 
वमोर्जम ढाँचामा वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• राजस्व िंकलन िम्बन्धमा िचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी िबै कारोबार बैर्कङ्ग प्रणाली माफा ि 
गने गरेको देर्खएन । 

• स्थातनर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लेषण गरी िम्भाब्र् आर्ोजनाको 
बैंक खडा गरेको देर्खएन । 

• ददगो तबकाि र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाान्वर्न गने िन्दभामा लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरण 
गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोर्क मलु्र्ाङ्कन गने कार्ा भएको देर्खएन । 

• वडा कार्ाालर्मा रहेका र्जन्िी िामान िर्हिको अतभलेख देर्खने गरी पातलकाको मूल र्जन्िी 
खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् िहले तनमााण व्र्विार्ी िथा उपभोक्ता ितमति माफा ि कार्ा गराएकोमा तनमााण 
कार्ामा प्रर्ोग हनुे िामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 
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दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

• पातलकाले आतथाक बषा ०७६।७७ को आन्िररक लेखापरीक्षण गराएको नदेर्खएको। 

ििथा पातलकाले आन्िररक तनर्न्रण प्रणालीलाई िोकीए बमोर्जम प्रभावकारी र र्वश्वशनीर् बनाइ 
िेवा प्रवाह िदुृढ बनाउने िफा  ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ ।  

 • र्ोजना िजुामा, बजेट िथा कार्ाक्रम   
3.  चौमातिक पूजँीगि खचा - आतथाक कार्ार्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोर्जम 

स्वीकृि भएको कार्ाक्रममा तनर्म २५ बमोर्जम चौमातिक प्रगति र्ववरण वनाई पेश गनुापने र 
चौमातिक कार्ालक्ष्र् िथा कार्ाक्रम बमोर्जम कार्ािम्पादन िम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 
गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले उपलव्ध गराएको र्ववरण अनिुार चौमातिक परु्जगि खचाको 
र्स्थति देहार् बमोर्जम छ । वषाान्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा अिर पने 
देर्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचा गने पररपाटीमा तनर्न्रण गनुापदाछ 
। 

 

 
ति.नं. पूजँीगि खचा 

शीषाक 
कुल खचा 

चौमातिक खचा (रु.हजारमा) आषाढ 
मर्हनाको 
मार खचा 

प्रथम 
चौमातिक 

दोस्रो 
चौमातिक 

िेिो 
चौमातिक 

१ गा पा पंूर्जगि १००७४८ ४८१३ १६४१२ ७९५२३ ५७२७७ 
२ िंर्घर् पंूर्जगि ७८७३ २१२ ४८७ ७१७४ ७११४ 

३ प्रदेश पंूर्जगि ९९८१ ० ० ९९८१ ५६८० 

 कूल खचा: ११८६०२ ५०२४ १६८९९ ९६६७८ ७००७१ 

 खचा प्रतिशि १०० ४.२३ १४.२४ ८१.५१ ५९.०८  

 

 तनधााररि बजेटको तिमा नार्घ खचा गने प्रर्क्रर्ामा तनर्न्रण गनुापदाछ ।  
4.  क्षरेगि बजेट र खचा - स्थानीर् िहको एकीकृि, िमानपुातिक र ददगो र्वकािका क्षेरगि रुपमा 

िमानपुातिक बजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुापने हनु्छ । र्ि पातलकाको २०७६।७७ को 
क्षेरगि बजेट र खचाको र्स्थति देहार्अनिुार रहेको देर्खन्छ ।              (रु हजारमा) 

 

 मखुर् क्षरे वार्षाक वजेट खचा रकम कुल खचा मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथाक र्वकाि १६०२९ १४५२६ ४.१० 

िामार्जक क्षेर  १९१५९७ १७९०३३ ५०.५७ 

पूवााधार र्वकाि क्षेर १४४१९२ ८०४२४ २२.७१ 

वािावरण िथा र्वपद् व्र्वस्थापन ४६०० ४६०० १.२४ 

श्रम िथा रोजगारी ४९३ २७१ ०.०७ 

कार्ा िञ्चालन िथा प्रशाितनक खचा ७९७२९ ७५१४५ २१.२२ 

जम्मा ४३६६४० ३५३९९९ १००  

 

 मातथ उल्लेर्खि र्ववरण अनिुार पातलकाको िभाबाट र्वतनर्ोर्जि बजेट मध्रे् कुल खचाको िलुनामा 
िव ैभन्दा बढी िामार्जक क्षेरमा ५०.५७ प्रतिशि र िव ैभन्दा कम श्रम िथा रोजगारीमा ०.०७ 
प्रतिशि खचा रहेको देर्खन्छ भने वािावरण िथा िेवा प्रवाहमा १.२४ प्रतिशि रहेको देर्खन्छ 
।अि पातलकाले एर्ककृि िमानपुातिक र ददगो र्वकािको लातग क्षेरगि रुपमा िमानपुातिक 
वजेट र्वतनर्ोजन गरी खचा गनुा पदाछ । 

 

5.  खचा तबश्लषेण – पातलकाले र्िबषा कुल आर्न्िरक आर्बाट रु ६०५६५५९। राजस्व बाँडफाँड 
र अनदुानबाट रु ३१७२०९००० िमेि रु ३७२१७९९०००  आम्दानी भएकोमा चाल ुिफा  
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रु २३५३९५३७०।  र पूरँ्जगि िफा  रु ११८६०३८५८।  िमेि रु ३५३९९९२२८। खचा 
भएको छ । खचा मध्रे् आन्िररक आर्को र्हस्िा १.७१ प्रतिशि र हेको छ । र्िबषा पदातधकारी 
ितबधामा रु ५५२६५७५।  खचा भएको छ जनु आन्िररक आर्को ९१.२४ प्रतिशि रहेको छ 
। पातलकालाई प्राि भएको िबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६६.५ प्रतिशि चाल ु
र ३३.५ प्रतिशिमार पूरँ्जगि तनमााणमा खचा भएको देर्खन्छ । र्िबाट पातलकाहरुले तबकाि 
तनमााण प्रर्ोजनमा न्र्नु खचा गरेको प्रशाितनक प्रर्ोजनमा बर्ढ खचा भएको देर्खन्छ । प्रशाितनक 
खचा तनर्न्रण गदै प्राि अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकाि तनमााण 
प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदाछ । 

6.  
 
र्ोजना र कार्ाान्वर्न – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोर्जम स्थानीर् 
िहले र्ोजना बनाउँदा िहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी 
प्राथतमर्ककरण गनुापने व्र्वस्था छ । िाथै र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघाकालीन प्रकृतिका 
आर्ोजनाहरुको िूची िमेि िर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन ु पने व्र्वस्था छ । कार्ाालर्ले 
र्ोजना छनौट गदाा ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुप दीघाकालीन प्रकृतिका ठुला र्ोजना छनौट नगरी 
िानािाना र टुके्र र्ोजनामा ठुलो मारामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ । िाना िथा टुके्र र्ोजनामा 
वजेट र्वतनर्ोजन गदाा ददघाकालीन उपलव्धी नहुँने हुँदा र्स्िा कार्ामा तनर्न्रण गरी ठुला र्ोजना 
छनौटलाई प्राथतमकिामा रार्खनपुदाछ ।र्ि वषा उपभोक्ता ितमतिमाफा ि भएका कामका र्ोजनाहरु 
देहार्अनिुार छन:्  

क्र. िं. र्ववरण र्ोजना िंखर्ा रकम 

१ रु १ लाख भन्दा कमको र्ोजना ११२ ७६६०००० 

२ रु एक लाख एक देर्ख पाँच लाख िम्मका र्ोजना २०९ ६०९२५००० 

३ रु ५ लाख देर्ख १० लाख िम्मका र्ोजना २९ २७७०५००० 

४ दश लाख एक देर्ख ५० लाख िम्मका र्ोजना २ २८००००० 

५ ५० लाख भन्दा माथीका ३ ३९७००००० 

   जम्मा ३५५ १३८७९००००  

 

 • िंगठन िथा कमाचारी ब्र्वस्थापन  
7.  कल्र्ाण कोष – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोर्जम स्थानीर् िहले 

स्थानीर् िेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारि प्रत्रे्क कमाचारीले खाईपाई आएको मातिक िलबबाट 
१० प्रतिशि रकम कट्टा गरी िो रकम बराबरले हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने 
व्र्वस्था छ । पातलकाले काननुमा व्र्वस्था भए बमोर्जम उक्त कोष स्थापना गरी िंचालनमा 
ल्र्ाएको देर्खएन । 

 

8.  न्र्ार्ीक ितमति – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देर्ख ५३ िम्म अतधकार 
क्षेर िथा न्र्ार् िम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । ितमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप 
प्रकृतिका आधारमा र्ववाद दिाा भएको ३ मर्हनातभर टुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । िर 
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि र्ववरण अनिुार गिबषा फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो 
लगाउन बाकी १७ र र्ो बषा थप भएको ६० गरी कुल ७७ र्ववाद दिाा भएकोमा ४२ वटा 
मार फछ्र्र्ौट भई ३५ बाँकी देर्खन्छ । न्र्ार् िम्पादन प्रर्क्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर 
फछ्र्र्ौट वा कारबाही र्कनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदाछ । 

 

9.  कमाचारी करार – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्ाबोझको र्वश्लषेण गरी िंगठन िथा व्र्वस्थापन िभेक्षणको आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग िथा िेवा करारबाट तलईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र 
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अस्थार्ी दरबन्दी िजृना गना निर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले र्वतभन्न  पदमा २९ जना 
कमाचारीहरु करारमा राखी रु. ९७९४४१७ खचा लेखेको छ ।  
    त्र्िैगरी िोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोर्जम पातलकाले नगर प्रहरी, िवारी 
चालक, िर्श, कार्ाालर् िहर्ोगी, पलम्बर, इलेक्टीतिर्न, चौर्कदार, मातल, बगैँचे लगार्िका पदमा 
मार करारवाट िेवा तलन िर्कने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् िहले मातथ उल्लेर्खि पद 
वाहेकको कम्प्र्टुर अपरेटर लगार्ि १४ जना करार तनर्रु्क्त गरी बषाभरीमा रु. ४८८३२९७ 
भकु्तानी गरेको देर्खएकोछ।  

10.  करारका कमाचारीलाई महंगी भत्तााः िामान्र् प्रशािन मन्रालर्को च.नं.२१७ तमति 
२०७४।०१।२५ को पररपर अनिुार करार िेवामा कार्ारि कमाचारीहरुले महंगी भत्ता पाउन े
देर्खदैन । पातलकाले उक्त व्र्वस्था र्वपररि र्वतभन्न भौचर र तमतिबाट पातलकामा कार्ारि 
करारका २९ जना कमाचारीहरुलाई प्रति व्र्र्क्त प्रति मर्हना रु २००० का दरले जम्मा रु 
६९६००० महङ्गी भत्ता भकू्तातन ददएको छ । उक्त रकम िम्बर्न्धिबाट अिलु हनुपुने देर्खएको 
छ। रु. 

 
 
 
 
 

६६९००० 

11.  वडाको खचा पातलकाले िभाबाट प्रत्रे्क वडालाई चाल ुिथा प्रशािनीक खचा वापि प्रति वडा 
रु.२ लाख का दरले बजेट र्वतनर्ोजन गरेको छ । उक्त बजेटबाट वडाले दैनीक कार्ा िंचालनका 
लातग आवश्र्क पने कार्ालर् िंचालनका मालिामान िथा अन्र् प्रशािनीक खचाहरु गने गरेको 
व्र्होरा लेखापरीक्षणको क्रममा जानकारी प्राि भएको छ । िर वडाले उक्त बजेटवाट कार्ाालर् 
िंचानलका लातग आवश्र्क मालिामानहरु जस्िै फोटोकपी पेपर, टोनर, लगार्िका िामानहरु 
वडा आफैले खररद गने िथा िोको दार्खला िमेि वडामा मार हनुे पातलकाको र्जन्िी अतभलेखमा 
उक्त खररद गररएका िामानहरु को र्ववरण उल्लेख नहनुे व्र्होरा छलफलको क्रममा जानकरी 
प्रि भएको छ । िाथै लेखापरीक्षणको क्रममा वडाको र्जन्िी र्किाब माग गरी परीक्षण गदाा 
वडाले नखप्ने िामानहरु दार्खल गने गरेको िमेि देर्खएन । जिबाट वडाबाट खररद भएका 
भनी भकु्तानीका लातग पातलकामा पेश भएको र्वल िथा दार्खला र्ववरण र्थाथा हनु भन्न िर्कने 
अवस्था िमेि रहेन । ििथा र्ि िम्बन्धमा पातलकाले आवश्र्क काबााही गरी वडाबाट खररद 
भएका िामानहरुको र्थाथािा र्र्कन हनुपुदाछ । िाथै र्स्िा िामाग्री पातलकाबाटै खररद ऐन िथा 
तनर्मावलीको पालना गरी खररद गनुापदाछ। 

 

12.  आतथाक िहार्िााः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट आतथाक 
िहार्िा, चन्दा, परुस्कार एवं िंस्थागि अनदुान र्विरण गना पाउने व्र्वस्था रहेको छैन। िर 
कार्ाालर्ले पातलकाबाट र्विरण गररने अनदुान िथा आतथाक िहार्िा र्विरण कार्ार्वतध िर्ार 
नगरी आतथाक हैतिर्ि कमजोर भएका िथा र्वपद्मा परेका गाउँबािी नागररकहरुको स्वास््र् 
उपचार, अन्र् आतथाक िहर्ोगका लातग बजेटमा नै व्र्वस्था गरी नेपाल िरकारले िोके अनिुारको 
अिाध्र् रोगहरुबाट ग्रतिि पातलका अन्िगािका नागररकहरुलाई उद्दार राहि िथा पनुस्थापना 
र्शषाकबाट रु. १९९९२२० खचा गरेको देर्खन्छ।िाथै पातलकाले वडामा रु ४१७६६०० बजेट 
व्र्वस्थापन गरी िोही प्रकृतिको रु ४१७२१७९ खचा गरेको छ। उक्त बजेटबाट वडाले र्वपद् 
व्र्वस्थापन र आकर्स्मक खचा व्र्वस्थापनमा वडाको र्शफाररि अनिुार आतथाक िहार्िा उपलब्ध 
गराउदै आएको छ। र्ो बाहेक देहार् बमोर्जम पातलका अध्र्क्षज्र्कुो िोक आदेश अनिुार अन्र् 
शीषाकबाट िमेि खचा लेखेको पाईर्ो।र्स्िा खचा लेखदा वडागि बजेट नछुट्याई कार्ार्वतध वनाई 
आवस्र्किाको आधारमा मार खचा गने िथा र्विरणमखुी खचामा तनर्न्रण गने िफा  पातलकाको 
ध्र्ान जानपुने देर्खन्छ। 

 

 गो भौ नं भकू्तातन पाउने व्र्र्क्त प्रर्ोजन  रकम  
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४१ तिम हाइ नेपाल प्रा तल नखुलेको १५०००० 

५७ चरी बहादरु िामाङ मोटरबाटो िमदु्घाटन कार्ाक्रम २००००० 
१८५ बाबकुाजी भजुेल उपचार खचा १५७८३० 
१८६ जीवन नेपाली खेलकुद १६०००० 
२८७ नेपाल एिोतिर्िन अफ रार्फ्टङ एजेन्िी कार्ाक्रम २५०००० 
४८८ मन्ज ुभजुेल उपचार खचा १४५०००  

13.  भ्रमण आदेशाः बागमिी प्रदेश िरकारद्वारा प्रकार्शि प्रदेश राजपरको दफा ७ को उपदफा ३ मा 
उपदफा १ बमोर्जम भ्रमण गदाा ३ ददन िम्मको भ्रमण आदेश गाउँपातलका अध्र्क्ष स्वर्म ्ले 
स्वीकृि गना िक्ने र िो भन्दा बढी ददनको भ्रमण आदेशको लातग कार्ापातलकाको बैठकबाट 
स्वीकृि वा अनमुोदन गनुापने व्र्वस्था उल्लेख रहेको छ। छनौटमा परेको भौ नं ८४ मा 
गाउँपातलका अध्र्क्ष केदार क्षेरीले र्वतभन्न ३ वटा तमतिमा काठमाडौ हेटौडा आदद स्थानमा भ्रमण 
गदाा ३ ददन भन्दा बढी ७ ददनिम्म आफैले भ्रमण आदेश स्वीकृि गरी रु २८३५० भकू्तातन 
भएको छ। कार्ापातलकाबाट स्वीकृि भ्रमण आदेश तबना भकु्तातन भएको छ।काननु बमोर्जम 
कार्ा हनुपुदाछ।   

 

14.  पदातधकारी िथा कमाचारी बैठक भत्तााः अथा मन्रालर्द्वारा जारी कार्ा िञ्चालन तनदेर्शका २०७५ 
को खचाको मापदण्डमा कार्ाालर् िमर्मा बैठक वस्दा िथा एउटै तनकार् र अन्िरग्िका 
पदातधकारी/कमाचारीमार बस्ने बैठकमा भत्ता नपाउने उल्लेख छ। पातलकामा गो भौ नं २९१ 
पूर्जगिबाट र्वतभन्न तमतिमा ई तबडको ठेक्का खोल्दा बिेको वैठकमा भकु्तानी भएको रु. ४४६२५ 
बैठक भत्ता रकम िम्बर्न्धिबाट अिलु हनुपुदाछ। रु....  

४४६२५ 

 नाम मचुलु्का 
िंखर्ा 

दर  जम्मा रु. कर कट्टी भकू्तातन रकम 

केदार के्षरी ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५ 

कमला शे्रष्ठ कार्स्थ ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५ 

शैलेन्र भण्डारी ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५ 
खम्बध्वज काकी ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५ 
कुशल अतधकारी ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५ 
िंजर् प्र्ाकुरेल ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५ 
िंिोष िापकोटा ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५ 
अतमरजन नेपाल २ १५०० ३००० ४५० २५५० 
नानीराम पराजलुी २ १५०० ३००० ४५० २५५० 
रुर प्रिाद िापकोटा २ १५०० ३००० ४५० २५५० 
रमेश शे्रष्ठ २ १५०० ३००० ४५० २५५० 
िकुुलाल िामाङ ३ १५०० ४५०० ६७५ ३८२५ 
तलला बहादरु शे्रष्ठ १ १५०० १५०० २२५ १२७५ 
प्रमे प्रिाद िापकोटा १ १५०० १५०० २२५ १२७५ 
ढाल बहादरु ठकुरी १ १५०० १५०० २२५ १२७५ 
जम्मा     ४४६२५  

 

15.  र्ािार्ाि खचााः अथा मन्रालर्बाट प्रकार्शि कार्ा िंचालन तनदेर्शका २०७७ मा िेवा िरु्वधा 
उपलब्ध गराउँदा दोहोरो नहनुे गरी उपलब्ध गराउनपुने उल्लेख छ । पातलकाबाट र्ािार्ाि 
िरु्वधा उपलब्ध गराएका पदातधकारीलाई पातलकाको नवौ गाउँिभामा उपर्स्थि भएवापि बैठक 
भत्ता भकु्तानी ददएको अवस्थामा र्ािार्ाि खचा ददन तमल्ने देर्खदैन।पातलकाको २०७८ अिारमा 
िम्पन्न िािौ गाउँिभामा उपर्स्थि िदस्र् आमर्न्रि िदस्र् िथा कमाचारीहरुलाई बैठक भत्ता,  
खाजा खचा को िाथिाथै र्ािार्ाि िरु्वधा तलएका पातलका अध्र्क्ष लगाएि १० जना 
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पदातधकारीलाई रु.१००० का दरले रु.१०००० र्ािार्ाि खचा भकु्तानी  ददएको देर्खर्ो। 
िभामा उपर्स्थि पदातधकारीलाई बैठक भत्ता भकु्तानी ददएकोमा पनुाः र्ािार्ाि खचा भनी थप 
रकम खचा लेखेकोले उक्त रकम िम्बर्न्धिबाट अिलु गनुा पदाछ ।रु. 

 
 

१०००० 

 ति नं नाम पद र्ािार्ाि खचा 
१ केदार के्षरी गाउपातलका अध्र्क्ष १००० 

२  कमला शे्रष्ठ कार्स्थ गाउपातलका उपाध्र्क्ष १००० 
३ मध ुबहादरु थापा वडा अध्र्क्ष १००० 
४ छर्वलाल न्र्ौपान े वडा अध्र्क्ष १००० 
५ वीरमान िामाङ वडा अध्र्क्ष १००० 
६ कालीप्रिाद लामा वडा अध्र्क्ष १००० 
७ र्वकाि शे्रष्ठ वडा अध्र्क्ष १००० 
८ र्चर बहादरु िामाङ वडा अध्र्क्ष १००० 
९ काकेल लामा वडा अध्र्क्ष १००० 
१० चरी बहादरु िामाङ वडा अध्र्क्ष १००० 
 जम्मा  १००००  

 

16.  दोहोरो िरु्वधााः अथा मन्रालर्बाट प्रकार्शि कार्ा िंचालन तनदेर्शका २०७५ मा भत्ता रकम 
उपलब्ध गराउँदा दोहोरो नहनुे गरी उपलब्ध गराउनपुने उल्लेख छ । पातलकाले र्वतभन्न तमति 
र भौचरबाट देहार्बमोर्जमका कमाचारी िथा पदातधकारीहरु भ्रमणमा रहेको उल्लेख गरी दैतनक 
भत्ता िथा भ्रमण खचा भकु्तानी ददएको देर्खन्छ। िोही िमर्को तबचमा पातलकाको र्वतभन्न बैठकमा 
उपर्स्थति भएको जनाइ बैठक भत्ता पतन भकु्तानी ददएको देर्खन्छ। राि र्विाउने गरी भ्रमणमा 
गएको िरु्वधा तलएको िदस्र् उक्त िमर्को बैठकमा उपर्स्थि हनुे अवस्था नहनुे भएकोले दोहोरो 
पारी भकु्तानी ददएको भत्ता रकम अिलु हनुपुने रु.. 

 
 
 
 
 
 

३९२०० 

 गो भौ नं नाम भ्रमण अवतध बैठक िमर् दोहोरो परेको रकम 

२ कमला शे्रष्ठ कार्स्थ ६।२ देर्ख ६ का पा बैठक 
६।५ 

६८०० 

७७४ कमला शे्रष्ठ कार्स्थ ९।१८ देर्ख २२ ९।२१ ६८०० 
७७४ कमला शे्रष्ठ कार्स्थ ८।१२ देर्ख १६ ८।१५ ६८०० 
७७४ शैलेन्र भण्डारी ३।५ देर्ख ९ ३।७ का पा 

बैठक 

६८०० 

३०६ 
पूर्जगि 

शैलेन्र भण्डारी २।९ देर्ख १३ २।१२ ६८०० 

३०९ शैलेन्र भण्डारी ८।२७ देर्ख ९।२ ९।१३  ५२०० 

 जम्मा   ३९२००  

 

17.  बढी दरमा बैठक भत्तााः बागमिी प्रदेश अन्िगाि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्ले पाउन े
िरु्वधाका िम्वन्धमा व्र्वस्था गना बनेको ऐन, २०७५ (पर्हलो िंशोधन िमेि) को दफा ३ (क) 
(१) मा स्थानीर् िहका पदातधकारीहरुले अनूिूची १ मा उल्लेख भएका िूर्वधा मार पाउन े
उल्लेख छ । पातलका अध्र्क्ष िथा उपाध्र्क्षको िंर्ोजकत्वमा बिेको बैठकको भत्ता रु १००० 
हनुपुनेमा छनौटमा परेका गो भौ नं ५९९, ६३९ र ७६३ बाट रु १५०० का दरले भत्ता प्रदान 
गरेको हनुाले बर्ढ दरमा भकू्तातन भएको भत्ता रकम िम्बर्न्धिबाट अिलु हनुपुदाछ। रु   

 
 
 
 

९९८७५ 

 नाम बैठक िंखर्ा भएको बैठक दर बढी दर कर कर्ट्ट पतछ बढी 
रकम 

केदार के्षरी २३ १५०० ५०० ९७७५ 

कमला शे्रष्ठ कार्स्थ २३ १५०० ५०० ९७७५ 

शैलेन्र भण्डारी २३ १५०० ५०० ९७७५ 
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िल बहादरु पाण्डे ७ १५०० ५०० २९७५ 

कुशल अतधकारी २३ १५०० ५०० ९७७५ 
र्वकाि शे्रष्ठ १६ १५०० ५०० ६८०० 
ररना तिमर्ल्िना १६ १५०० ५०० ६८०० 
खम्बध्वज काकी १६ १५०० ५०० ६८०० 
िंजर् प्र्ाकुरेल १६ १५०० ५०० ६८०० 
नानीराम पराजलुी १६ १५०० ५०० ६८०० 
रुर प्रिाद पराजलुी १६ १५०० ५०० ६८०० 
िन्िोष िापकोटा १६ १५०० ५०० ६८०० 
रमेश शे्रष्ठ १६ १५०० ५०० ६८०० 
तलला बहादरु शे्रष्ठ ५ १५०० ५०० २१२५ 
राम खड्का ३ १५०० ५०० १२७५ 
जम्मा    ९९८७५  

18.  कमाचारी प्रोत्िाहन भत्तााः स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोर्जम 
स्थानीर् िेवा गठन, िंचालन व्र्वस्थापन, िेवाका शिा िथा िरु्वधा िम्बर्न्ध आधारभिू तिर्द्ान्ि 
र मापदण्ड िंघीर् काननु बमोर्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोर्जम स्थानीर् िेवाको गठन, िंचालन 
िथा व्र्वस्थापन िेवाको शिा िथा ितुबधा िम्बर्न्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु 
बमोर्जम हनुे व्र्वस्था छ । त्र्स्िै अथा मन्रालर्को कार्ा िंचालन तनदेर्शकाको पररच्छेद ७ को 
७.४.१ बमोर्जम अतिररक्त िमर् र तबदाको ददन काम गदाा अथा मन्रालर्बाट नमिा स्वीकृि 
गराई मार खाजा र खाना वापिको रकम भकु्तानी ददनपुने र ७.४.१ को (५) बमोर्जम प्रोत्िाहन 
भत्ता खवुाउन िमेि अथा मन्रालर्बाट स्वीकृति तलनपुने व्र्वस्था छ । र्ि पातलकाले ०७६ 
अिार २७ गिे बिेको पाचौ गाउँिभाको तनणार् नं ८ को बदुा नं ८ मा गाउँ कार्ापातलकाको 
कार्ाालर्द्वारा िोकीएको कार्ािम्पादन िूचक पूरा गने गाउँकार्ापातलकाको कार्ाालर् िथा वडा 
कार्ाालर्हरुमा कार्ारि तनजामिी र स्थानीर् िहका कमाचारीलाई िरुु िलब स्केलको २० प्रतििि 
प्रोत्िाहन भत्ता उपलब्ध गराउने तनणार् बमोर्जम िूचक िर्ार नगरी िोही बमोर्जम िाउन देर्ख 
कातिाकिम्म ४ मर्हनाको रु १४२९००९ रकम प्रोत्िाहन भत्तामा खचा लेखेको छ। कार्ा 
िम्पादन मापनका िूचकहरु तनधाारण गरेरमार प्रोत्िाहन भत्ता तबिरण गनुा पदाछ । 

 

19.  बढी भकु्तातनाः प्रोत्िाहन भत्ता प्रदान गदाा िरुु िलव स्केलको २० प्रतििि मार र्हिाब गनुापनेमा 
देहार् बमोर्जमका कमाचारीहरुको ग्रेड रकममा िमेि र्हिाब गरेकोले बढी भएको भकू्तातन रकम 
िम्बर्न्धिबाट अिलु हनुपुदाछ। रु  

 
 

४४५५६ 

 कमाचारीको नाम कातिाक िम्मको 
जम्मा ग्रडे रकम 

२० प्रतििि 
प्रोत्िाहन 

१५ प्रतििि कर 
कट्टी रकम 

बढी भकू्तातन  

गणेश नेपाली २४००० ४८०० ७२० ४०८० 

अजुान बहादरु खड्का १३६७४ २७३४।८ ४१०।२२ २३२४।५८ 
िल बहादरु पाण्डे १५१४४ ३०२८।८ ४५४।३२ २५७४।४८ 
िन्िोषी नेपाल १४४०० २८८० ४३२ २४४८ 
राजकुमार पौडेल ४८०० ९६० १४४ ८१६ 
कुशल अतधकारी ७०९६ १४१९।२ २१२।८८ १२०६।३२ 
राजाराम अर्ााल ७५२० १५०४ २२५।६ १२७८।४ 
लक्ष्मण पौडेल ७५२० १५०४ २२५।६ १२७८।४ 
गंगा प्रिाद पौडेल १२००० २४०० ३६० २०४० 
रुर प्रिाद िापकोटा २२५६० ४५१२ ६७६।८ ३८३५।२ 
गीिा कुमारी खरेल १८८०० ३७६० ५६४ ३१९६ 
गीिा देवी रीमाल ११२८० २२५६ ३३८।४ १९१७।६ 
अजुान बहादरु महि २२५६० ४५१२ ६७६।८ ३८३५।२ 
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तभमा देवी दलुाल १७७४० ३५४८ ५३२।२ ३०१५।८ 
रातधका भट्टराई १०६४४ २१२८।८ ३१९।३२ १८०९।४८ 
भरि प्रिाद तितमर्ल्िना १०६४४ २१२८।८ ३१९।३२ १८०९।४८ 
ढाल बहादरु ठकुरी ५१९२ १०३८।४ १५५।७६ ८८२।६४ 
बखान तिंह िामाङ १४१७६ २८३५।२ ४२५।२८ २४०९।९२ 
रामशरण थापा १०६३२ २१२६।४ ३१८।९६ १८०७।४४ 
खम्बध्वज काकी ९३९६ १८७९।२ २८१।८८ १५९७।३२ 
प्रमे प्रिाद िापकोटा २३२० ४६४ ६९।६ ३९४।४ 
 २६२०९८ ५२४१९।६ ७८६२।९४ ४४५५६।६६  

20.  न्र्ार्र्क ितमतिको बैठक भत्तााः नेपालको िंर्वधान, २०७२ को धारा २१७  मा प्रत्रे्क स्थानीर् 
िहमा उपाध्र्क्ष\उप प्रमखुको िंर्ोजकत्वमा ३ िदस्र्ीर् न्र्ार्र्क ितमति रहने व्र्वस्था रहेको 
छ। त्र्िैगरी बागमिी प्रदेश िरकारले स्थानीर् िहका पदातधकारीको िेवा, िरु्वधा िम्बन्धमा 
बनाएको "स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्को िरु्वधा िम्बन्धी ऐन, २०७५" को अनिूुची-
१ग मा न्र्ार्र्क ितमतिको िंर्ोजक र िदस्र्का लातग मार बैठक भत्ता ददन पाउने व्र्वस्था 
उल्लेख छ।न्र्ार्र्क ितमति िंर्ोजक र िदस्र्लाई प्रति बैठक रु.१२०० र रू.१००० ददनपुने 
व्र्वस्था भएिापतन कार्ाालर्ले गो.भौ. ७७२ बाट  न्र्ार्र्क ितमति िदस्र् लगार्ि केदार 
क्षेरीलाई १० वटा बैठकको  प्रति बैठक रु १००० का दरले जम्मा रु १०००० बैठक भत्ता 
भकू्तातन गरेको छ। न्र्ार्र्क ितमति िदस्र् भन्दा फरक व्र्र्क्तले बझेुको उक्त बैठक भत्ता रकम 
िम्बर्न्धि बाट अिलु हनुपुदाछ। रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१०००० 

21.  र्वद्यिु जरीवाना तिरेकोाः िशुािन (व्र्वस्थापन िथा िञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २४ मा 
आफूले िम्पादन गने काम तनधााररि िमर्मानै िम्पादन गना आफैले पहल गने उत्तरदार्र्त्व 
र्जम्मेवार पदातधकारीको हनुे व्र्वस्था छ। िर पातलकाले िमर्मै र्वद्यिु महिलु नतिरी जरीवाना 
स्वरुप थप दस्िरु वापि तनम्न गो.भौ. बाट भकु्तानी गरेको छ । िमर्मै महशलु भकु्तानी गनुा 
पदाछ । 

 
 
 

 

 गो भौ खचा र्शषाक तबल रकम जररवाना तिरेको बापि 

१०५ राम प्र्ारी र्शवाकोटी ४७१५ ३०१८ गा पा र्वजलुी 

१३० नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरण १७५०७ १२१४८ ५ नं वडा कार्ाालर् 

३७३ रुक्िन शे्रष्ठ ४६५३ १३८७ गा पा र्वजलुी 

५६० केशर कुमारी पराजलुी १३०७७ ११६६  

७४४ र्चर बहादरु िामाङ १२९३८ ९२२५ ६ नं वडा कार्ाालर् 

७७६ वडा कार्ाालर् ३०८२० ८६१३ वडा कार्ाालर् 

 जम्मा  ३५५५७   

 

22.  र्शक्षक अनदुान – अन्िर िरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीर् िहलाई 
स्वीकृि दरबन्दी तभरका र्शक्षकको िलब भत्ता बापि िशिा अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था 
छ । िार्वकको र्जल्ला र्शक्षा कार्ाालर्बाट अनमुति प्राि गरी िञ्चालनमा रहेका र कुनै पतन 
दरबन्दी िथा राहि अनदुान कोटा प्राि नगरेका र्वद्यालर्लाई र्शक्षक व्र्वस्थापन गने गरी शैर्क्षक 
िर २०७७ का लातग िहर्ोग अनदुान ददन िर्कने व्र्वस्था छ । िर पातलकाले स्वीकृि 
दरबन्दीतभर नपरेका एवं र्वद्यालर्ले गि र्वगिदेर्ख न ैआन्िररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका 
र्शक्षकलाई र्वत्तीर् िमानीकरण अनदुानबाट र्वद्यालर्लाई रु. १२५९५००० िलब भत्ता 
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भकु्तानीको लातग अनदुान प्रदान गरेको पाईर्ो। पातलकाबाट अनदुानको िही िदपुर्ोग भए 
नभएको र्वषर्मा अनगुमन गरी अनदुानको िही िदपुर्ोग गराउने िफा  पातलकाले ध्र्ान ददन ु
पदाछ ।अनदुान िम्बन्धमा देर्खएको व्र्होरा देहार् बमोर्जम रहेका छनाः 

२२.१ पातलकाले गो भौ नं २४४ बाट जलर्वरे भ्र्ाली क्र्ाम्पिलाई रु ५००००० अनदुान प्रदान गरेको 
छ।उक्त अनदुान रकमबाट क्र्ाम्पिले र्शक्षकहरुको िलबमा खचा गरेको पेरोल पेश गरेको 
छ।जनु पेरोल परीक्षण गदाा १३ जना उप प्राध्र्ापक भनी िलब भकू्तातन गरेको देर्खन्छ।एउटा 
र्वद्यालर्मा १३ जना उप प्राध्र्ापक रहने व्र्वस्था नरहेको िथा िबै जना र्वतभन्न र्वद्यालर्का 
प्रधान अध्र्ापक िथा स्थार्ी र्शक्षक रहेका र शििा िफा बाट िलब प्राि गरेका देर्खएको छ।एक 
व्र्र्क्तले एउटा भन्दा बढी पदमा रही दोहोरो िलब भत्ता तलन तमल्ने व्र्वस्था नभएकोले उक्त 
रकम ददन तमल्ने आधार पेश हनुपुने अन्र्था अिलु हनुपुदाछ। रु   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५००००० 

२२.२ दोहोरो चाडपवा भकू्तातनाः एउटै शीषाकमा दोहोरो िरु्वधा तलन तमल्ने व्र्वस्था छैन।  र्शक्षकले 
आफूले रोजेको चाडपवामा बषामा १ पटक १ मर्हनाको िलब बराबरको रकम चाडपवा खचा 
स्वरुप पाउने व्र्वस्था रहेको छ। श्री जलवीरे भ्र्ाली क्र्ाम्पिका देहार् बमोर्जमका र्शक्षकलाई 
िंघीर् शििा शीषाकबाट  आर्श्वन मर्हनाको पाररश्रतमक िंगै चाडपवा भत्ता भकू्तातन भएकोमा पनु 
नगरपातलका चाल ुशीषाकबाट उप प्राध्र्ापकको रुपमा अध्र्ापन गरेको बापि श्रावण देर्ख कातिाक 
मर्हना िम्मको पाररश्रतमक र चाडपवा खचा िमेि भकू्तातन भएको हनुाले दोहोरो परेको रकम 
िम्बर्न्धिबाट अिलु हनुपुदाछ। रु   

 
 
 
 
 
 
 
 

१०४००० 
 ति नं नाम पद चाडपवा खचा 

१ राजेश कुमार थापा उपप्राध्र्ापक ८००० 

२ र्शव बहादरु के्षरी उपप्राध्र्ापक ८००० 
३ राजकुमार ढंुगाना उपप्राध्र्ापक ८००० 
४ कुमार िापकोटा उपप्राध्र्ापक ८००० 
५ स्वर बहादरु भण्डारी उपप्राध्र्ापक ८००० 
६ कृष्ण प्रिाद पौडेल उपप्राध्र्ापक ८००० 
७ र्हरालाल न्र्ौपान े उपप्राध्र्ापक ८००० 
८ बालकृष्ण न्र्ौपान े उपप्राध्र्ापक ८००० 
९ भतूमनन्द तिमर्ल्िना उपप्राध्र्ापक ८००० 
१० राजकुमार शे्रष्ठ उपप्राध्र्ापक ८००० 
११ र्वष्ण ुप्रिाद पौडेल उपप्राध्र्ापक ८००० 
१२ कमल बोगटी उपप्राध्र्ापक ८००० 
१३ श्र्ाम कुमार र्ादव उपप्राध्र्ापक ८००० 
 जम्मा  १०४०००  

 

२२.३ र्शक्षकलाई दोहोरो िरु्वधााः पातलकाले र्वतभन्न र्वद्यालर्हरुलाई र्शक्षक दरबन्दी नभएका 
र्वद्यालर्हरुमा करार िथा राहिमा राखी िलब भत्ता र्वतनर्ोजनका लातग पातलकाबाट अनदुान 
प्रदान गरेको छ।र्वद्यालर्ले िो अनदुान रकमबाट र्शक्षकको िलब भत्ता प्रदान गरेको र्शक्षकको 
िलबी पेरोल पेश गरेको छ । िो परीक्षण गदाा देहार् बमोर्जमका केही र्शक्षकहरु िंघीर् शििा 
िफा  िलब भत्ता खाने स्थार्ी िथा राहि र्शक्षकलाई पनु दोहोरो पने गरी िलब भत्ता प्रदान गरेको 
देर्खर्ो।र्िरी एउटै र्शक्षकलाई दोहोरो पनेगरी फरक फरक शीषाकबाट िलब भत्ता प्रदान गना 
तमल्ने व्र्वस्था नरहेकाले िम्बर्न्धिबाट अिलु हनुपुदाछ। रु 

 
 
 
 
 
 
 

७९०६६७ 

 र्वद्यालर्को नाम र्शक्षकको नाम पद दोहोरो परेको 
रकम 

कैर्फर्ि  
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िेिीदेवी मा र्व गहिे इन्रप्रिाद 
तिमर्ल्िना 

स्थार्ी ७३००० १०००० का७ मर्हना 
र३०००को दरले १ मर्हनाको  

िेिीदेवी मा र्व गहिे कमलप्रिाद 
तिमर्ल्िना 

राहि प्रा र्व ७१००० १००००का दरले ७ मर्हना 
१०००का दरले १ मर्हनाको  

िेिीदेवी मा र्व गहिे दोजे िामाङ र्वद्यालर् 
िहर्ोतग 

३०००० ७५००का दरले ४ मर्हनाको 

गोल्मादेवी आ तब 
मांखा 

गंगामार्ा 
र्वश्वकमाा 

स्थार्ी प्रा र्व ११२००० २८०००का दरले ४ मर्हनाको 

गोल्मादेवी आ तब 
मांखा 

र्वष्णमुार्ा 
िामाङ 

ि का ११२००० २८०००का दरले ४ मर्हनाको 

गोल्मादेवी आ तब 
मांखा 

रुपक कुमार 
पराजलुी 

कमाचारी ४०००० १००००का दरले ४ मर्हनाको 

वनकाली तन मा र्व अजुान बहादरु 
खड्का 

र्वद्यालर् 
िहर्ोतग 

४४००० ११०००का दरले ४ मर्हनाको 

करङगौरा आ तब 
फुर्ल्पङडाडा 

फुर्पामार्ा 
िामाङ 

कमाचारी १५०००० २५०००का दरले ६ मर्हनाको 

र्वञ्ज्र्ाल आ तब 
फुर्ल्पङडाडा 

धनकुमारी 
लामा 

र्वद्यालर् 
िहर्ोतग 

८०००० २००००का दरले ४ मर्हनाको 

अचाले आ तब 
फुर्ल्पङडाडा 

लक्ष्मी 
कोइराला 

का ि ५२००० ६५००का दरले ८ मर्हनाको 

जाल्पादेवी मा र्व 
फुर्ल्पङडाडा 

डाकुरनाथ 
नेपाल 

राहि २६६६७ २६६६७ का दरले १ 
मर्हनाको 

जम्मा   ७९०६६७   
23.  जारापवा खचा – िाबाजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाा अतधकिम प्रतिफल ितुनर्िि हनुे गरी खचा 

गनुापनेमा र्ि पातलकाले देहार् बमोर्जमका चाडपवा, अवलोकन भ्रमण, जारा, महोत्िव जस्िा 
मनोिञ्जनात्मक प्रर्ोजनमा खचा गरेको देर्खन्छ । कार्ािम्पादनलाई प्रभावकारी िलु्र्ाई  
तमिव्र्र्र्िा कार्म हनुे गरी खचा गनुा पदाछ । 

 

 गो भौ नं कार्ाक्रम भकू्तातन तलन े रकम 

५१ र २२६ िीज कार्ाक्रम काकेल लामा १८०००० 

१०६ रोपाई जारा र्वष्ण ुशाक्र् १००००० 
१३१ अध्र्र्न अवलोकन बलेर्फ मा र्व ३००००० 
३१७ दीपावली पवा नव प्रतिभा र्वुा क्लब १६५००० 
३८४ दशै र्वशेष कार्ाक्रम फ्र्ाफुल्ला र्वुा क्लव २००००० 
३८६।६५८।६६५ रामलाल शे्रष्ठ महाकाली नाच २५०००० 
५३७ िोनाम लोिार िोनाम ल्होिार 

कार्ाक्रम 
३००००० 

५८४ िकुुटे महोत्िब िकुुटे महोत्िब ५०००००  

 

24.  खाना िथा र्वर्वध खचा – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्र्र्को बजेट अनमुान 
आन्िररक आर्को पररतधतभर रही और्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । र्ि 
स्थानीर् िहले र्ो वषा खाना िथा र्वर्वधिफा  मार रु. १५२९९७५ खचा गरेको छ । र्स्िो 
खचामा तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुा पदाछ । 

 

25.  िामाग्री खररदको रकम िोधभनाा – िावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३ को 
उपतनर्म ८ मा िेवा प्रदार्क िथा आपूतिाकिाालाई पच्चीि हजार रुपर्ाँ भन्दा वढी रकम भकु्तानी 
गदाा एकाउण्टपेर्ी चेक माफा ि गनुा पने उल्लेख छ । लेखापरीक्षणको क्रममा नमनुा छनौटमा 
परेका देहार् अनिुारका कारोवारहरुको परीक्षण गदाा िेवा प्रदार्क िथा आपूतिाकिााको नाममा 
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एकाउण्टपेर्ी चेक माफा ि भकु्तानी ददनपुनेमा वडाका अध्र्क्ष, िर्चव लगार्िका कमाचारीहरुले 
िामान खररद वापिको रकम भकु्तानी तलएको पाईर्ो । िाथै भकु्तानी तलन ेपदातधकारी िथा 
कमाचारीहरुले िामाग्री आपिुाकलाई रकम बझुाएको भरपाईहरु िमेि िंलग्न राखेको पाईएन । 
तनर्मानिुार मार रकम भकु्तानी गनुा पदाछ । रु 

 

 

 

 

६०११७३ 

 गो.भौ. भकु्तानी तलने  र्ववरण रकम रु 
२२६ काकेल लामा र्वतभन्न फमाको तबल पेश गरी भकू्तातन ८०००० 

५१ काकेल लामा र्वतभन्न फमाको तबल पेश गरी भकू्तातन १००००० 

२३५ नानीराम पराजलुी र्वतभन्न फमाको तबल पेश गरी भकू्तातन ९७००० 

२२३६ कमला शे्रष्ठ कार्स्थ र्वतभन्न फमाको तबल पेश गरी भकू्तातन ९०३९० 

२९२ कमला शे्रष्ठ कार्स्थ र्वतभन्न फमाको तबल पेश गरी भकू्तातन ४२४०० 
३१४ िेज बहादरु थापा र्वतभन्न फमाको तबल पेश गरी भकू्तातन ३९८५८ 
३६६ िकुुलाल िामाङ र्वतभन्न फमाको तबल पेश गरी भकू्तातन ७८१३५ 
५२३ िकुुलाल िामाङ र्वतभन्न फमाको तबल पेश गरी भकू्तातन ७३३९० 

  जम्मा ६०११७३  

 

26.  पदातधकारी िथा कमाचारीलाई दोहोरो बैठक भत्ता भकु्तातनाः आतथाक कार्ार्वधी िथा र्वत्तीर् 
उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९(१०) मा र्जम्मेवार व्र्र्क्तले िरकारी रकमको 
खचा लेख्न ुअर्घ त्र्स्िो रकम खचा गना वा भकु्तानी ददन आवश्र्क तबल, भरपाई र कागजाि 
िंलग्न भए वा नभएको िथा िंलग्न कागजाि अनिुार भकु्तानी ददन रीि पगेु वा नपगेुको जाँच 
गनुा पने व्र्वस्था छ ।  गो भौ नं ३१० बाट तमति ०७६।९।१८ र ९।२१ गिे पदपूतिा 
िम्बर्न्ध बैठकमा बिेको भत्ता भौचर नं ३१० बाट भकू्तातन भइिकेको िर पनु ३४७ तमति 
०७६।१०।७ बाट पतन िोही बैठकको भकू्तातन भएकोले देहार् बमोर्जम दोहोरो भकू्तातन भएका 
िम्बर्न्धिबाट अिलु हनुपुदाछ।रु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

१११२५ 

 नाम भत्ता िंखर्ा दर कर कर्ट्ट भकू्तातन 

केदार के्षरी २ १५०० ४५० २२२५ 

कमला शे्रष्ठ कार्स्थ २ १५०० ४५० २२२५ 
शैलेन्र भण्डारी २ १५०० ४५० २२२५ 
िन्िोषी नेपाली २ १५०० ४५० २२२५ 
कुशल अतधकारी २ १५०० ४५० २२२५ 
जम्मा    १११२५  

 

27.  िोझै खररदाः िावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पधाा िीतमि हनुे गरी टुक्रा 
पारी िोझै खररद गना नहनुे व्र्वस्था छ ।िाबाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ 
मा रु ५ लाख िम्म मार िोझै खररद गना िर्कने व्र्बस्था छ ।र्ि बषा पातलकाले र्वतभन्न 
भौचर र तमतिबाट देहार् बमोर्जम कार्ाालर् िामाग्री रु १५८७३४८।०० िथा औषतध रु 
३३९३२५६।०० टुक्रा टुक्रा परी खररद गरेकोले तनर्मिम्मि देर्खएन । रु 

 

 

 

 

 

 

४९८०६०४ 

 गो भौ नं तमति आपूिाकको नाम र्ववरण रकम 

६२।०७६।६।१२ उमेद छापाखाना िथा स्टेशनरी कार्ाालर् िामाग्री २९९०६२ 

७६।०७६।६।१३ िेवा अफिेट प्रिे कार्ाालर् िामाग्री ३६९७३६ 
१०२।०७६।६।२९ खातडचौर हाडावेर्र िेन्टर कार्ाालर् िामाग्री १९५२४५ 
३४४।०७६।१०।७ उमेद छापाखाना िथा स्टेशनरी कार्ाालर् िामाग्री ३०२०३९ 
३६८।०७६।१०।८ श्री क्षमादेवी र्स्क्रन र्प्रन्ट कार्ाालर् िामाग्री १०३९४२ 
७३८।०७७।३।२७ उमेद छापाखाना िथा स्टेशनरी कार्ाालर् िामाग्री ३१७३२४ 
 जम्मा  १५८७३४८ 
२७६।०७६।९।१५ डातलमा मेतडिेल्ि औषतध ४६३४५२ 
३५२।०७६।१०।८ ओम र्नुाइटेड कन्िना औषतध ४९२८३० 
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५०८।०७६।१२।२
६ 

मरु्क्तनाथ मेतडको फमाा औषतध ४९९३२५ 

५७६।०७७।२।२२ न्र्टुन मेतडको फमाा औषतध ४९९७४८ 
५८७।०७७।२।२७ हलेिी मेडीतिन िप्लार्िा औषतध ४९९६७२ 
५८७।०७७।२।२७ बंगलामखुी मेतडतिन िप्लार्िा औषतध २९९९११ 
६७२।०७७।३।१७ हेर्ल्पङ्ग हेल्थ पोतलर्क्लतनक प्रा तल औषतध २१९०८२ 
७६१।०७७।३।२९ मेतडगोल्ड इन्टरनेशनल प्रा तल औषतध ४१९२३६ 
जम्मा   ३३९३२५६ 
कूल जम्मा   ५४१३३९४  

28.  औषतध खररदाः पातलकाले खररद गरेको  रु ३३ लाख ९३ हजारको औषतध डव्ल.ुएच.ओ. 
िर्टाफाइड हनुपुने िथा आपूतिा हनुे औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं., म्र्ाद िमाि तमति िथा 
र्ो औषतध तबर्क्रको लागी होइन लेखेको हनुपुने उल्लेख छ । भौचरिँग िलँग्न फाँटवारी परीक्षण 
गदाा उपर्ुाक्त प्रमाण िमावेश भएको देर्खएन । िाथै आपिुी भएका औषधी एंवम िर्जाकल िमान 
स्टोर दार्खला हनु ुअर्घ स्पेशीर्फकेशन अनिुार भए नभएको, औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं 
र म्र्ाद िमाि तमति उल्लेख गरी िम्वर्न्धि र्वषर् र्वज्ञवाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको कारण 
औषतधको गणुस्िर र म्र्ाद िम्वन्धमा  एर्कन गना िर्कएन ।र्ि िफा  पातलकाको ध्र्ान जानपुने 
देर्खर्ो । 

 

 औषतधको र्जन्िी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र र्जल्लाबाट हस्िान्िरण भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वर्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको िाथै औषतधको खचा घटाउदा मागफारामको 
आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको । 

 

 ििथा औषतधको खररद, आपूिी, दार्खला िथा खचाको र्ववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गणुस्िर अनिुारकै औषतध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरण िथा खररद 
गररएको औषतधको र्ववरण खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथाक वषाको अन्त्र्मा बांकी रहेको 
औषतधहरु र्जम्मेवारी र्जन्िी अतभलेख व्र्वर्स्थि गनेिफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

 

 • कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
29.  कर िथा शलु्क अिलुी - स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र 

५९ मा एकीकृि िम्पर्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्विार् कर र वहाल 
र्वरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीषाकमा आर् अनमुान र अिलुी र्स्थति 
तनम्नानिुार रहेको देर्खन्छ । 

 

 आर् शीषाक अनमुान अिलुी अिलुी प्रतिशि 

भतुमकर मालपोि १५००००० ९६३१२५ ६४.२० 

व्र्विार् कर ५००००० ४२८७०० ८५.७४ 

घर वहाल कर ५००००० ६४३५४५ १२८.७० 

नक्िा पाि दस्िरु ५००००० १००३५१ २०.०७ 

तिफाररि दस्िरु २७०००० १२०० ०.४४ 

व्र्र्क्तगि घटना दस्िरु ५००००० ८३६८८० १६७.३७  

 

 पातलका तभर रहेका करदािाहरुको अतभलेख व्र्वर्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शलु्क बझुी पररपाटी रहेकोले उर्ल्लर्खि अिलुी र्थाथा मान्न िक्ने अवस्था देर्खएन 
।ििथा आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

30.  रतिद ठेलीको प्रर्ोगाः गाउँपातलकाले छपाई गरी प्राि भएको नगदी रतिद ठेली  के कति र्विरण 
भर्ो र  र्विरण भएका रतिदबाट प्राि आम्दानी िमर्मै दार्खला गरेको प्रमाण िमेि िंलग्न गरी 
आतथाक वषाको अन्त्र्मा बाँकी रहेको नगदी रतिद  र्फिाा तलन ुपदाछ । पातलकाले र्विरण भएका 
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िव ैरतिद वषाान्िमा प्राि गरी िम्पूणा आम्दानी दार्खला गरेको ितुनर्स्चि गनुापनेमा वडा कार्ाालर् 
र पातलकामा र्वतभन्न कमाचारी लाई वझुाइएका नगदी रतिद आतथाक वषाको अन्त्र्मा र्फिाा तलई 
नगदी रतिदबाट प्राि आम्दानी एर्कन नगरेको हुँदा नगदी रतिदबाट प्राि िम्पूण आम्दानी दार्खला 
भएको ितुनर्स्चि गना िर्कएन । त्र्िैले गाउँपातलकाले नगदी रतिद ठेली आम्दानी खचा र बाँकी 
स्पि देर्खने गरी अतभलेख राख्न र  र्विरण गररएका िव ै नगदी रतिद ठेली आतथाक वषाको 
अन्त्र्मा र्फिाा तलई िव ैरतिदको आम्दानी र दार्खला तभडाई नगदी रतिदबाट प्राि आम्दानी 
राजश्व दार्खला गरेको ितुनर्स्चि गनुापदाछ । 

31.  तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको कराः स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, 2074 को िातबक दफा 64 को 
उपदफा १, १(च), ३ र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको 
दोहोरो अतधकार रहने, करको दर िम्बर्न्धि प्रदेशले तनधाारण गरी स्थानीर् िहहरुले िंकलन गरेर 
प्रदेश स्िरको कोषमा जम्मा गने व्र्वस्था गरी बाँडफाँड हनुे गरेको तथर्ो । िर उक्त दफा 
िंघीर् आतथाक ऐन, 2075 द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, 
ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राि रकम आफ्नो िंर्चि कोषमा जम्मा गने ब्र्बस्था गरेको छ । र्िै 
िम्बन्धमा बागमति प्रदेश िरकारको प्रदेश आतथाक ऐन २०७६ को दफा ९ मा िंघीर् काननुिंग 
बार्झने गरी ढंुगा, तगटी, बालवुा दहत्तर बहत्तरको शलु्क अिलुी र बाँडफाँड िम्बन्धी  ब्र्बस्था 
गरेको छ । बागमिी प्रदेश आतथाक ऐन २०७६ को दफा ९(५) अनिुार तगट्टी ढंुगा बालवुा 
वापि िंकतलि करको चातलि प्रतिशि प्रदेश िर्ञ्चि कोषमा दार्खला गनुापने व्र्वस्था छ । 
र्िैगरी िंघीर् मन्रीपररषद्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, तबक्री िथा व्र्वस्थापन िम्बन्धी मापदण्ड, 

2077 जारी गरी तगट्टी ढंुगा बालवुा तबर्क्रबापिको राजस्व स्थातनर्ले िङ्ककलन गरी प्रदेश र 
स्थातनर् िह बीच क्रमशाः ४० र ६० प्रतिशि हनुेगरी बाँडफाँड गने ब्र्बस्था गरेको छ। जनु 
स्थातनर् िरकार िञ्चालन ऐनको दफा ६२(क) तबपररि देर्खन्छ । र्ि पातलकाले तगट्टी ढंुगा 
बालवुा तबर्क्रबाट र्िबषा रु २२५०९६५। राजस्व प्राि गरेकोमा रु १९५८४६ प्रदेशिंर्चिकोष 
र रु ९६८२०२। स्थातनर् िंर्चिकोषमा जम्मा गरी रु १०५३५१७ बाँडफाँड गना बाँकी 
देर्खएको छ । तगट्टी ढंुगा बालवुा तबर्क्रबाट प्राि हनुे राजस्व उत्पिीको आधार एबं िो राजस्व 
िङ्कलन गदाा पने बािाबरणीर् अिर िमग्र प्रदेशिंग िम्बर्न्धि भएकाले राजस्व बाँडफाँड िम्बन्धी 
काननु िजूामा गदाा िो तबषर्लाई मध्र्नजर राखेर िंघीर् काननुिंग नबार्झने गरी स्पि कानूनी 
व्र्वस्था गने र िो को आधारमा राजस्व िंकलन िथा बाँडफाँड गनुापदाछ । 

 

32.  दहत्तर वहत्तराः बलेफी गाउँपातलका क्षेर भएर बग्ने िनुकोशी र ब्रह्मार्णी नदी र्कनारको ढंुगा 
तगर्ट्ट वालवुा तनकाल्न  IEE वाट र्स्वकृि  गरेको पररमाण  मध्रे् राजश्व परामशा ितमति तिफाररि  
भए अनिुार कार्ापातलकाबाट तनणार् गराई ४४८५५५ घन फीटको लातग तमति २०७६।६।२८ 
मा वोलपर आव्हान भएकोमा म्र्ाद तभर कुनैपतन वोलपर नपरेको , र्वतभन्न तमतिमा दोस्रो िेश्रो 
पटक वोलपर िूचना प्रकार्शि गदाा िमेि वोलपर दिाा हनु नआएको भतन चौथो पटक तमति 
२०७६।१०।२४ मा २१०६६६।६७ घन र्फट ढुङ्गा तगर्ट वालवुाको लातग वोलपर आव्हान 
भएको देर्खन्छ । वोलपर िूचनामा िोर्कएको अवतधमा ३ वटा वोलपर परेको मध्रे् िव ैभन्दा 
बढी कवोल गने अम्वे कन्स्रक्िनको  रु २१४६९९८। (म ुअ कर िमेि) को कवोल अंक 
र्स्वकृि गरी ३०७६।११।१९ देर्ख दहत्तर वहत्तर उठाउने गरी तमति २०७७।११।१९ मा 
िंझौिा भएको छ । िंझौिा अनिुार िेश्रो र्कस्िा िम्म रु २१४७०००। (म ुअ कर िमेि) 
राजश्व गाउँपातलकालाई वझुाएको िम्वन्धमा देर्खएको व्र्होरा तनम्न अनिुार छ ।  
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३२.१ िम्झौिाको बुदँा नं ३ मा दोश्रो र्कस्िा २०७७ चैर मिान्ि तभर र िेश्रो र्कस्िा २०७८ जेष्ठ 
मिान्ि तभर वझुाई िक्नपुने र नवझुाएमा िंझौिाको बुदँा नं ३९ मा १२  प्रतिशि व्र्ाज अिलु 
उपर गना िर्कने उल्लेख भएकोमा व्र्विार्ी अम्वे कन्स्कक्िनले दोश्रो र्कस्िा वापि रु 
७५००००। अिार ३१ मा  र िेश्रो र्कस्िा तमति २०७७।६।७ देर्ख कातिाक २७ िम्ममा 
रु ७५२०००। वझुाएको छ । र्िरी म्र्ाद तभर राजश्व नवझुाउने ठेकेदार कम्पनीलाई 
पातलकाबाट िंझौिामा उल्लेख भए बमोर्जम व्र्ाज अिलु उपर गरेको देर्खएन । दोश्रो र्कस्िा 
वापि ढीलो गरर राजश्व बझुाएको ८४ ददन र िेश्रो र्कस्िाको १२१ ददन को र्हिाव गरी र्ढलो 
राजश्व वझुाएको अवतधको १२ प्रतिशिका दरले व्र्ाज िमेि अिलु हनु ुपदाछ । रु  ४७०४२ 

३२.२ पातलकाले ढुङ्गा तगर्ट वालवुाको ठेक्का लगाउँदा पररमाणको आधारमा ठेक्का लगाईएको  र 
व्र्विार्ीले िोर्कएको िमर्तभर िोर्कएको पररमाणमा िंकलन र र्वक्री गना िक्ने देर्खन्छ । 
िाथै उक्त कम्पनी िँग भएको िंझौिाको बुदँा नं ३० मा र्ि िचुना बमोर्जम िंझौिा भई ठेक्का 
चलान पूर्जा जारी भएपतछ कुनै र्कतिमको तमन्हा माफी हनुे छैन भतन उल्लेख गरेकोमा कोतभड 
१९ को कारण देखाई व्र्विार्र्ले ८३ ददनको  राजश्व छुटको लातग तनवेदन ददएको आधारमा 
कार्ापातलकाबाट गदठि अध्र्र्न कार्ादलको  अध्र्र्न प्रतिवेदन िथा तिफाररिमा ८३ ददनमा 
औषि िंकलन हनुपुने रु १३२०००६। मा िो अवतधमा व्र्विार्र्ले िंकलन गरेको रु 
७५२१४०। अध्र्र्न प्रतिवेदनबाट देर्खन्छ ।लकडाउनको अवतधमा ठेकेदार कम्पनीले माग 
गरे अनिुार िम्झौिा रकमको २० प्रतिशिले हनुे रु ४२९३९९। छुट ददन कार्ादलले तिफाररि 
गरे अनिुार राजश्व परामशा ितमतिको तिफाररि वेगर कार्ापातलकाबाट तनणार् गराई रु 
४२९३९९। राजश्व छुट ददएको छ । ठेक्का व्र्वस्थापन गदाा २१०६६६।६७ घनर्फट को 
लातग ठेक्का िंझौिा भएकोमा तनकाशी पररमाणको स्पि अतभलेख नरहेको एवं तनकाशी पररमाण 
खलु्ने प्रार्वतधक प्रतिवेदन िमेि िलग्न छैन ।ििथा व्र्विार्ीले िंझौिामा  कुनैपतन कारणबाट 
छुट दार्व नगने उल्लेख भएको , अध्र्र्न कार्ादलले िमेि लकडाउनको अवतधमा पतन कारोवार 
भएको प्रतिवेदन ददएको िाथै पररमाणको आधारमा ठेक्का व्र्वस्थापन भएकोमा पररमाण खुलाई 
कार्ादल िथा राजश्व परामशा ितमतिले तिफाररि नगरी अवतधको आधारमा कार्ापातलकाबाट तनणार् 
गरी छुट ददएको मनातिव नदेर्खएकोले उक्त रकम व्र्विार्ी अम्वे कन्स्कक्िनबाट अिलु हनुपुदाछ  
। रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४२९३९९ 
३२.३ मलु्र् अतभबृर्द्ी कराः करार िंझौिा अनिुार व्र्विार्ी अम्वे कन्स्कक्िनले अतभबरृ्र्द् कर िर्हि रु 

२१४७०००। गाउँपातलकामा राजश्व दार्खला गरेकोमा गाउँपातलकाले मलु्र् अतभबरृ्र्द् कर 
वापिको रु २४७०००। र अमानिबाट उठेको रकम रु ७३०६३९। को मलु्र् अतभबरृ्र्द् कर 
रु ८४०५५। मध्रे् रु ६३६५०। मार दार्खला गरेको देर्खएकोले बाँकी रु २०४०५। िमेि 
जम्मा रु २६७४०५ मलु्र् अतभबरृ्र्द् कर दार्खला गरेको देर्खएन । मलु्र् अतभबरृ्र्द्कर ऐन, 

२०५२ को दफा २६ बमोर्जम बार्षाक १५ प्रतिशि व्र्ाज िमेि र्हिाब गरी स्थातनर् िहले 
िंकलन गने मलु्र् अतभबरृ्र्द् करको र्शषाक ३३३१७ मा दार्खला गनुा पदाछ । रु २६७४०५ 

33.  राजश्व दार्खला बाकँीाः पातलकाले ढुङ्गा तगर्ट बालवुाको ठेक्का लाग्न ुभन्दा अगाडी २ जना कमाचारी 
रार्ख अमानिमा रु ७३०६३९। मलु्र् अतभबरृ्र्द् कर िमेि राजश्व िंकलन गरेको देर्खन्छ । 
र्िरी िंकलन गरेको राजश्व मध्रे् गाउपातलकाको कार्ााल िहर्ोगी श्री धन बहादरु िामाङले रु 
८२४१। दार्खला गना बाँकी देर्खएकोले िम्वर्न्धिबाट अिलु गरी राजश्व खािामा दार्खला हनु ु
पदाछ । रु ८२४१ 
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34.  रकम र्ढला दार्खला गने - आतथाक कार्ातबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोर्जम 
नगद प्राि हनुे रकम दैतनक रुपमा दार्खला गनुापने र दैतनक रुपमा बैंक दार्खला गना निर्कन े
भएमा कार्ाालर् प्रमखुले कारण उल्लेख गरी िाि ददन तभर बैंक दार्खला गनुा पने व्र्वस्था छ 
। स्थानीर् िह अन्िरगिका वडाहरुले कतिपर् मातिक रुपमा र कतिपर्ले २, ३ मर्हना पतछ 
मार दार्खला गने गरेकोले िमर्मै दार्खला गने िफा  िम्बर्न्धि पक्षको ध्र्ान जान ुपदाछ ।  

 

 • उपभोक्ता ितमति माफा ि कार्ा  
35.  उपभोक्ता ितमति दिाा — िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा उपभोक्ता 

ितमतिबाट कार्ा गराउने व्र्वस्था छ । िंस्था दिाा ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपतन िंस्था 
र्वधानिर्हि दिाा नभएमा कानूनी मान्र्िा ददन तमल्ने देर्खदैन । पातलकाले र्ो बषा र्वतभन्न ३५० 
उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरी कार्ा गराई रु ९६२८९०००।  भकु्तानी गरेकोमा र्िरी 
कार्ा गना गठन भएका उपभोक्ता ितमति ऐनको उक्त व्र्वस्थाअनिुार दिाा भएको पाइएन । 
त्र्स्िा ितमतिहरु स्थानीर् स्िरमा िञ्चातलि आर्ोजनाको तनमााण गना अस्थार्ी रुपमा गठन 
हनुे र कार्ा िम्पन्न पिाि ्ितमति र्वघटन हनुे हुँदा तनमााण कार्ा िम्पन्न भएका आर्ोजना 
िञ्चालन िथा ममाि िम्भारमा िी ितमतिलाई र्जम्मेवार बनाउन कदठनाइ हनुे र त्र्स्िा 
ितमतिहरुले आर्व्र्को लेखापरीक्षणिमेि नगराउने भएकोले स्थार्ी िंर्न्रमाफा ि ्काम गने, 
गराउने गरी िधुार हनुपुदाछ ।  

 

36.  पखाालमा बढी दर – िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा िावाजतनक 
तनर्कार्ले स्वीकृि नम्िाको आधारमा तनमााण कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ 
। िडक िफा को िंचरचना तनमााण गदाा नेपाल िरकारबाट २०७५।०४।२५ मा स्वीकृि दर 
र्वश्लषेण नम्िा प्रर्ोग नगरी फरक नम्िाको प्रर्ोग गरेको देर्खर्ो । िडकको लातग स्वीकृि 
नम्िाको प्रर्ोग गरी दरर्वश्लषेण गदाा पखााल लगाउने कार्ा १:४ को प्रति घ.तम.रु ९०१७.६० र 
१:६ को ८५८२.८६  हनुे देर्खन्छ । िर पातलकाले लागि अनमुान गदाा िडक तनमााणको 
लातग स्वीकृि भएको दरर्वश्लषेणको प्रर्ोग नगरी फरक नम्िाको प्रर्ोग गरेको छ । जिअनिुार 
देहार्का र्ोजनामा उपभोक्ता ितमतििँग लागि अनमुानकै दरमा िम्झौिा भई िोही दरमा भकु्तानी 
भएकोले पातलकालाई देहार् बमोर्जम थप व्र्र्भार परेको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२३५८४० 
 गोश्वरा 

भौचर 
उपभोक्ता ितमति काम पररमाण प्रर्ोग दर बढी दर बढी भकु्तानी 

५७ िािबोटे फाँट भल 
रोकथाम उ ि 

स्टोन मेर्शनरी 
१:६ 

२३.६६ ९५९९.५३ १०१६.६७ २४०५४ 

६२ िावाजतनक जग्गा 
िंरक्षण उ ि 

स्टोन मेर्शनरी 
१:६ 

१२.८३ ९५९९.५३ १०१६.६७ १३०४३ 

८४ िाङबोटे नदद 
तनर्न्रण उ ि 

स्टोन मेर्शनरी 
१:६ 

१७.९२ ९५९९.५३ १०१६.६७ १८२१८ 

१५० िल्लोधारा देर्वस्थान 
गोरेटो बाटो उ ि 

स्टोन मेर्शनरी 
१:४ 

१९.७० १००२९.०
५ 

१०११.४५ १९९२५ 

१६४ चनौटेखोला वर्स्ि 
िंरक्षण उ ि 

स्टोन मेर्शनरी 
१:६ 

४४.८५ ९५९९.५३ १०१६.६७ ४५५९७ 

१८५ वलेर्फ बाघखोर 
काभ्र ेिडक 

स्टोन मेर्शनरी 
१:६ 

३०.२६ ९५९९.५३ १०१६.६७ ३०७६४ 

२२९ िडक ममाि उ ि स्टोन मेर्शनरी 
१:६ 

३१.९१ ९५९९.५३ १०१६.६७ ३२४४१ 

१ कोठे र्वन्ज्र्ाल 
िडक उ ि 

स्टोन मेर्शनरी 
१:६ 

३४.७२ ९५९९.५३ १०१६.६७ ३५२९८ 
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(स्थातनर् 
पूवााधार) 
िशिा नौतबिे कल्लेरी 

फुर्ल्पङकोट िडक 
उ ि 

स्टोन मेर्शनरी 
१:६ 

१६.२३ ९५९९.५३ १०१६.६७ १६५०० 

 जम्मा     २३५८४० 
 

37.  ढलानमा बढी दर – िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा िावाजतनक 
तनर्कार्ले स्वीकृि नम्िाको आधारमा तनमााण कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ 
। िडक िफा को िंचरचना तनमााण गदाा नेपाल िरकारबाट २०७५।०४।२५ मा स्वीकृि दर 
र्वश्लषेण नम्िा प्रर्ोग नगरी फरक नम्िाको प्रर्ोग गरेको देर्खर्ो । िडकको लातग स्वीकृि 
नम्िाको प्रर्ोग गरी दरर्वश्लेषण गदाा आर ति ति ढलान कार्ा १:२:४ को प्रति घ.तम.रु ११४१३। 
र १:१.५:३(एम २०) को प्रति घनतमटर रु १२८७२।  हनुे देर्खन्छ । िर पातलकाले लागि 
अनमुान गदाा िडक तनमााणको लातग स्वीकृि भएको दर र्वश्लेषणको प्रर्ोग नगरी फरक नम्िाको 
प्रर्ोग गरेको छ । जिअनिुार देहार्का र्ोजनामा उपभोक्ता ितमतििँग लागि अनमुानकै दरमा 
िम्झौिा भई िोही दरमा भकु्तानी भएकोले पातलकालाई देहार् बमोर्जम थप व्र्र्भार परेको छ 
। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६८६००६ 

 गोश्वरा 
भौचर 

उपभोक्ता ितमति काम पररमाण प्रर्ोग दर बढी दर बढी भकु्तानी 

१३२ र्पपलबोट र्विाा 
िडक ममाि उ ि 

ढलान 

(एम २०) 
१२ १६८७० ३९९८ ४७९७६ 

२४३ वडा नं १ 
बाटोढलान उ ि 

ढलान 
(१:२:४) 

२० १४३७५ २९६२ ५९२४० 

२५७ र्पपलबोट र्विाा 
िडक ढलान 

ढलान 
(१:१.५:३) 

१५ १६८७० ३९९८ ५९९७० 

२९८ डवली िडक 
ढलान 

ढलान 

(एम २०) 
१८ १६८७० ३९९८ ७१९६४ 

िशिा नौतबिे कले्ररी 
फुर्ल्पङकोट िडक 

ढलान 
(१:१.५:३) 

१११।७७ १६८७० ३९९८ ४४६८५६ 

 जम्मा     ६८६००६  

 

38.  िोझै खररदाः िावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पधाा तितमि नहनुे गरी खररद 
गनुा पने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै िावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ मा रु पाँच लाखिम्मको 
खररद कार्ा िोझै गना िर्कने, पाँच लाख भन्दा मातथ तबि लाख रुपर्ाँिम्म तिलबन्दी दरभाउपरवाट 
र िो भन्दा मातथ बोलपरको माध्र्मवाट खररद गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै िोझै खररद कार्ा गदाा 
एक आतथाक वषामा िीमाभन्दा बढी खररद गना नहनुे एवं एउटा आपूतिाकिाािँग एक पटक भन्दा 
बढी िोझै खररद गना नहनुे उल्लेख छ।  पातलकाले वषाादको कारण बाढी पर्हरो बाट र्वतभन्न 
वडाका वाटो र्वतग्रएर डोजर, एक्िाभेटरबाट  पर्हरो फाल्ने  िथा बाटो िम्र्ाई िडक िरिफाई 
गरेको भतन िोझै खररद र्वतधबाट देहार्का भौचरबाट  र्वतभन्न तनमााण व्र्विार्ीलाई भकु्तानी 
गरेको छ । िडक िफाईको लागि अनमुान िर्ार गदाा छुटै्ट लागि दर र्वश्लषेणका आधारमा 
लागि अनमुान िर्ार नगरी माटो खन्न ेकामको दर र्वश्लेषणका आधारमा लागि अनमुान िर्ार 
गरी लागि अनमुानकै हाराहारीमा तनमााण व्र्विार्ीबाट काम गराएको कारण पातलकालाई बढी  
व्र्र्भार वढ्न गएको िफा  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपदाछ । िाथै पातलका तभर र्वतग्रएका बाटो 
िफाईको लातग प्र्ाकेज बनाई प्रतिस्पधाात्मक मलु्र्मा  खररद गनुा पदाछ । 

 

 गोश्वरा भौचर  तनमााण व्र्विार्ी कामको र्ववरण रकम 

२७ देउराली र्वज्नेि ग्रपु प्रा तल वडा नं ४ िडक िफाई ४९९९१२ 
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२८ फुर्ल्पङ डाडँा तनमााण िेवा वडा नं ८ िडक िफाई २०७००० 

३० कोन्ज्र्ोिोम ईर्क्वपमेण्ट ितभाि वडा नं २ िडक िफाई २१६४०० 

३१ एल र्ि ए ए मर्ल्ट पपोज प्रातल वडा नं ५ िडक िफाई १३६६५१ 

३२ र्वशाल र्वल्डिा एण्ड िप्लार्िा वडा नं ७ िडक ममाि २२७१३० 

१२८ एम र्व तनमााण िेवा वडा न ै३ िडक िफाई २००००० 
  जम्मा १४८७०९३  

39.  उपभोक्ता ितमतिलाई बढी भकु्तानीाः िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा 
िावाजतनक तनर्कार्ले स्वीकृि नम्िाको आधारमा तनमााण कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गनुापने 
व्र्वस्था छ।पातलकाले आतथाक वषा २०७६। ७७ को लातग र्वतभन्न तनमााण कार्ाको दर र्वश्लेषण 
िर्ार गरर र्स्वकृि गरेको र िोर्ह दरका आधारमा तनमााण कार्ाको भकु्तानी गनुा पदाछ ।  
कार्ाालर्ले र्ो वषा र्स्वकृि दरर्वश्लषेणका आधारमा भकु्तानी गरेको भएिा पतन नमनुा छनौटमा 
परेका देहार्का र्ोजनामा र्स्वकृि दर भन्दा बढी दरमा भकु्तानी गरेको देर्खएकोले बढी भकु्तानी 
गरेको रकम अिलु गनुा पदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३८५१२३ 

 भौचर 
नं 

उपभोक्ता ितमति तनमााण कामको र्ववरण पररमाण र्स्वकृि 
दर 

भकु्तानी दर बढी 
भकु्तानी 

२० िािगरे कोल्डाडा 
गोरेटो बाटो उ ि 

िाई स्टोन तिंडी तनमााणमा 
स्थातनर् ढुङगा प्रर्ोग गरेकोमा 
क्रष्ड रुवलको दरमा भकु्तानी 
गरेको 

२३.४
० 

३६३६ ५४२७ ४१९०९ 

४३ कातिके र्पकतनक 
स्पोटा तनमााण उ ि 

मैदान तनमााणमा  एक्िाभेटर 
प्रर्ोग गरेको उपभोक्ता ितमतिले 
पेश गरेको र्वलबाट देर्खएकोमा  
म्र्ानअुल दरमा भकु्तानी 

६७२ ७१ ३७०.८० २०१४६
५ 

५१ लामो िाँघ ु
प्रतिक्षालर् िथा 
गोरेटो बाटो 
तनमााण उ ि 

स्टोन मेर्शनरी वाल (१:६) २५.३
२ 

१०७१५ ११७७५ २६८१८ 

६३ डुम्रीचौर लाकुरी 
चौिारी तनमााण 
कार्ा 

स्टोन मेर्शनरी वाल 
(१:४) 

९.७७ १००२९ ११७७५ १७०५८ 

७३ बैदार टोल काफल 
बोट र्चलाउन े
स्वारा गोरेटो बाटो 

िाई स्टोन तिंडी तनमााणमा 
स्थातनर् ढुङगा प्रर्ोग गरेको 
उपभोक्ता र्वलभपााई िथा फोटोमा 
देर्खएकोमा  क्रष्ड रुवलको दरमा 
भकु्तानी गरेको 

२२.५
० 

३६३६ ६०१४ ५३५०५ 

१२० पाँचमरे तिम्पानी 
गोरेटो बाटो 

िाई स्टोन तिंडी तनमााणमा 
स्थातनर् ढुङगा प्रर्ोग गरेको 
उपभोक्ता र्वलभपााई िथा फोटोमा 
देर्खएकोमा  क्रष्ड रुवलको दरमा 
भकु्तानी गरेको 

१०.८ ९५९९ १०७१५ १२०४२ 

२१५ िरेतनफाँट बर्स्ि 
िडक तनमााण उ ि 

मैदान तनमााणमा  एक्िाभेटर 
प्रर्ोग गरेको उपभोक्ता ितमतिले 
पेश गरेको र्वल भपााई िथा 
फोटोबाट िमेि देर्खएकोमा  
म्र्ानअुल दरमा भकु्तानी 

१०८ ७१.४८ ३७०.८० ३२३२६ 
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 जम्मा     ३८५१२
३  

40.  र्प.र्प.ति. तिमेन्टको प्रर्ोग – िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा स्वीकृि 
नम्र्ि अनिुार लागि अनमुान िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ । िाथै उपभोक्ता ितमतििँग भएको 
िम्झौिामा िमेि कार्ाालर्ले िोके भन्दा फरक गणुस्िरमा कार्ा गरेमा कार्ाालर्बाट भकु्तानी 
नहनुे उल्लेख छ । कार्ाालर्ले देहार्का देहार्का र्ोजनामा ओ.र्प.ति.तिमेन्टको प्रर्ोग गने गरी 
लागि अनमुान स्वीकृि गरी उपभोक्ता ितमतििँग िम्झौिा गरेकोमा उपभोक्ता ितमतिले र्प.र्प.ति. 
तिमेन्ट खररद गरी प्रर्ोग गरेको मू..अ.कर तबजक िमावेश गरेकामा िमेि कार्ाालर्ले लागि 
अनमुानकै दरमा भकु्तानी गरेको छ । र्जल्ला दररेट अनिुार ओ.र्प.ति. तिमेन्टको दर प्रति बोरा 
रु. ८३० (मू.अ.कर बाहेक) र र्प.र्प.ति. तिमेन्टको दर प्रति बोरा रु.७०० ( मू.अ.कर बाहेक) 
रहेको छ । जिबाट एकािफा  िोर्कएको गणुस्िर बमोर्जमको कार्ा भएको नहनु िक्छ भने 
आकोिफा  प्रति बोरा रु.१४७ (मू.अ.कर िमेि) का दरले बढी भकु्तानी भएको छ । िोर्कएको 
गणुस्िरमा कार्ा नभएको अवस्थामा र्िले तनमााण कार्ाको ददगोपनामा अिर गने देर्खन्छ । 
नमनुा छनौट गररएका िपतिल बमोर्जमको र्ोजनामा िोर्कए भन्दा फरक गणुस्िरको तनमााण 
िामाग्रीको प्रर्ोग भएको अवस्थामा िमेि लागि अनमुान कै दरमा भकु्तानी भएकोले बढी भकु्तानी 
भएको रकम अिूल हनुपुदाछ। रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०३६३५ 

 गोश्वरा भौचर उपभोक्ता ितमति तिमेन्ट वोरा 
िंखर्ा 

बढी भकु्तानी 

५७४ (चाल)ु भदौरे थारथान पशपंुक्षी कृषी फमा ६० ८८२० 

१४४(पंूर्जगि) कालोखोला थापागाउँ तिंचाइ उ ि ५० ७३५० 

२०२(पंूर्जगि) कुवापानी िामदुार्र्क भवन तनमााण उ ि ६० ८८२० 

२७४(पंूर्जगि) वनकाली आधारभिु र्वद्यालर् ५० ७३५० 

३११(पंूर्जगि) लक्ष्मी देवी मा र्व १७५ २५७२५ 

३१३(पंूर्जगि) जलर्वरे प्राथातमक स्वास््र् केन्र ६० ८८२० 
२७(िंघ िशिा) स्वास््र् िंस्था भवन वडा नं ८ २५० ३६७५० 
 जम्मा  १०३६३५  

 

41.  माटो र चट्टान काकने कार्ाको अनपुािाः िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० 
मा र्स्वकृि नमाि अनिुार लागि अनमुान िर्ार गनुापने व्र्वस्था छ ।िाथै माटो र चट्टान काकन े
कार्ाको अनपुाि (Soil & Rock cutting Ratio) तनधाारण गदाा र्वस्ििृ िभे, तडजाईन ररपोटा 
(DPR) वा स्वाईल टेस्टको आधार तलएर गनुापदाछ । कार्ाालर्ले उक्त आधारहरु वेगरै 
क्रििेक्िन िईङ िमेि नरार्ख स्वाईल र रक कर्टङको  अनपुाि तनधाारण गने गरेको देर्खर्ो 
।कार्ाालर्बाट िंचातलि मोटरबाटो र्ोजनाहरुको भकु्तानीको शे्रस्िा पररक्षण गदाा नरम िथा कडा 
चट्टान २० देर्ख ६० प्रतिशििम्म राखेको पाईर्ो । प्रार्वतधक पषु्ट्याई िथा आधार र क्रि 
िेक्िन िईङ वेगर लागि बढी पने आईटममा बढी अनपुाि रार्ख भकु्तानी गदाा लागि बरृ्र्द् हनु े
अवस्था देर्खएको छ ।र्ि र्कतिमको प्रवृतिमा िधुार हनु ुपदाछ ।र्िका केर्ह उदाहरण देहार् 
अनिुार छन । 

 

 र्ोजनाको 
नाम 

कुल 
एक्िाभेशन 
पररमाण 

खन्ने कार्ाको अनपुाि प्रतिशि िथा दर प्रति घ तम 

नरम माटो कडा माटो मध्र्म चट्टान कडा चट्टान 

प्रतिशि  दर प्रतिशि दर प्रतिशि दर प्रतिशि दर 
मांखा 
देउराली 
ववुािे िडक 

८७७६ ४० ७१ ३० ८६ _ _ ३० १५७ 

टुतनवेति 
मेलडाँडा 

 

 

 

३१६३ 

६० ७१ २० ८६ २० ११९ _ _ 
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देउरराली 
िडक  
धसु्कोट 
तिमातिङ 
िडक 

६८५५ ४५ ७१ ५० ८६ _ _ ५ ११९ 

ढाडे खमारे 
थापा गाउँ 
बनकाली 
िडक 

५१२९ ३० ७१ ४० ८६ _ _ ३० ११९ 

 
42.  हेभी इर्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को तनर्म 

उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता ितमति वा लाभग्राही िमदुार्बाट िञ्चातलि हनु ेतनमााण कार्ामा डोजर, 
एक्िाभेटर, लोडर जस्िा हेभी मेर्शनरी प्रर्ोग गना नतमल्ने व्र्वस्था छ । पातलका अन्िगाि 
िञ्चातलि अतधकांश िडक तनमााण िथा स्िरोन्नतििँग िम्बर्न्धि र्ोजनाका उपभोक्ता ितमतिहरुले 
डोजर, एक्िाभेटर लगार्िका हेभी मेर्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइएको छ । र्िका केही 
उदाहरणहरु र्िप्रकार रहेका छन : 
 

गोभौ नं उपभोक्ता ितमतिको नाम कामको र्ववरण भकु्तानी रकम प्रर्ोग गरेको हेभी 
उपकरण 

हेभी उपकरणमा 
भएको खचा 

१९० मांखा देउराली बवुािे िडक 
उ ि 

िडक तनमााण ८००००० एक्िाभेटर  ईन्धन 
िमेि 

८६५९६० 

२६४ मलडाँडा लप्िे करङगैरा 
देउराली िडक उ ि 

िडक तनमााण 
ममाि 

४००००० एक्िाभेटर  ईन्धन 
िमेि 

३७१०९१ 

२७० वडा नं २ कार्ाालर् भवन 
जग्गा िम्र्ाउने उ ि 

जग्गा िम्र्ाउने 
काम 

३००००० एक्िाभेटर ईन्धन 
िमेि 

३२४८७५ 

२७६ तिम्पानी वदिाा िडक उ ि िडक तनमााण ५००००० एक्िाभेटर ईन्धन 
िमेि 

५६०००० 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 

 

43.  उपभोक्ता ितमतिलाई बढी भकु्तानीाः िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १० मा 
िावाजतनक तनर्कार्ले स्वीकृि नम्िाको आधारमा तनमााण कार्ाको लागि अनमुान िर्ार गनुापने 
व्र्वस्था छ। िाथै लागि अनमुान िर्ार गदाा प्रार्वतधक कमाचारीले तनमााण स्थलको अवलोकन 
गरर तनमााण स्थलमा पाईने िामाग्री िमेि र्वचार गरी लागि अनमुान िर्ार गनुा पदाछ । देहार्का 
र्ोजनामा माटो खन्ने , िम्र्ाउन े िथा ररटेतनङ वाल लगाउन ेकार्ाको लातग उपभोक्ता ितमतिलाई 
भकु्तानी गरेको प्रार्वतधक र्वल भपााई पररक्षण गदाा हाडा रक खतन ढुङ्गा तनकातलएको देर्खएको 
हुँदा उक्त स्थानमा ररटेतनङ वालमा त्र्र्हं ढुङ्गा प्रर्ोग गना िर्कने हुंदा ढुङगाको मलु्र् र्जल्ला 
दररेट अनिुार प्रतिघन र्फट रु ५० का दरले घटाई उपभोक्तालाई भकु्तानी गनुा पनेमा  हाडा 
रक खनेको िथा ररटेतनङ वालमा ढुङ्गाको मलु्र् िमेि रार्ख भकु्तानी गरेको देर्खएकोले 
उपभोक्तालाई बढी भकु्तानी भएको रकम अिलु हनु ुपदाछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४३३८९२ 

 भौचर नं उपभोक्ता ितमति उपभोक्तालाई 
भकु्तानी रकम 

हाडा रक 
कर्टङ (घन 
तमटर)  

प्रर्ोग हनु े
ढुङ्गाको पररमाण 
(घ तम) 

बढी भकु्तानी 

१४९ जलर्वरे खेल मैदान 
तनमााण उ ि 

१५००००० ३०३७ १२० २११६८० 

२१९ तिनकुन े कुकुर गाडे 
िडक तनमााण उ ि 

८००००० ३९२ १२६ २२२२६४ 

 जम्मा २३००००० ३४२९ २४६ ४३३८९२  
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44.  पाईप खररद िथा र्विरणाः कार्ाालर्ले कुनै तनमााण कार्ा गदाा उक्त तनमााण कार्ाको प्रार्वतधक 
कमाचारीबाट  लागि अनमुान िर्ार गराउन ु पदाछ । िाथै तनमााण कार्ा िम्पन्न भएपिाि उक्त 
तनमााण कार्ाको प्रार्वतधक कमाचारीबाट नापजाँच गरर नापी र्किावमा चढाई ठेक्का र्वल िथा कार्ा 
िम्पन्न प्रतिवेदन िर्ार गरी िोर्ह आधारमा भकु्तानी गनुा पदाछ । कार्ाालर्ले देहार्का गोश्वरा 
भौचरबाट खानेपानी िथा तिंचाई कार्ाको लातग र्वतभन्न िाईजका पाईप िोझै खररद गरर र्वतभन्न 
िप्लार्िालाई जम्मा रु भकु्तानी गरेको छ।खररद भएका पाईपहरु र्जन्िीमा आम्दानी बाँतध 
गाउँपातलका अध्र्क्षको िोक आदेशमा र्वतभन्न व्र्र्क्तलाई र्विरण गरेको देर्खन्छ । र्िरी व्र्र्क्त 
व्र्र्क्तलाई र्विरण गरेको पाईप लेईङ ज्वाईर्न्टङ गरेको िम्वन्धमा प्रार्वतधक प्रार्वतधक 
कमाचारीबाट नाप जाँच गरर नार्प र्किाव िथा कार्ा िम्पन्न प्रतिवेदन िमेि िर्ार गरेको 
नदेर्खएकोले र्विरण भएका पाईपहरुको िर्ह िदपुर्ोग भएको िम्वन्धमा एर्कन हनु िकेन । 
त्र्िैले  ति पाईपहरु लेईङ ज्वाईर्न्टङ गरेको िम्वन्धमा प्रार्वतधक कमाचारीबाट नाप जाँच गरर  
नार्प र्किाव िथा कार्ा िम्पन्न प्रतिवेदन  पेश हनु ुपदाछ । रु     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२८९२९९४ 
 भौचर नं आपूतिाकिाा पररमाण भकु्तानी रकम 

२ र्ववेक रेडिा प्रा तल र्वतभन्न िाईज २९७४९५ 

१२६ र्ववेक रेडिा प्रा तल ५९०० तमटर र्वतभन्न िाईज ८१२६४३ 

१३७ ित्र् िाईवावा ईन्टरप्राईजेज ३६५० तमटर र्वतभन्न िाईज ३७२३७१ 

१६९ ित्र् िाईवावा ईन्टरप्राईजेज र्वतभन्न िाईज ४९१२१० 

२५० ित्र् िाईवावा ईन्टरप्राईजेज र्वतभन्न िाईज २४२८७० 

२५१ र्करण ईन्टर प्राईजेज ५२५० तमटर र्वतभन्न िाईज २७२५०० 

२२५ (चाल)ु र्ववेक रेडिा प्रा तल २७०० तमटर र्वतभन्न िाईज २८५९३५ 
६९५ ित्र् िाईवावा ईन्टर प्राईजेज १०५० तमटर र्वतभन्न िाईज ११७९७० 
   २८९२९९४  

 

४४.१ उल्लेर्खि पाईप खररद गदाा देहार्का िप्लार्िालाई र्वतभन्न िाईजका पाईपहरुको र्जल्ला दररेटमा 
उल्लेख भएको भन्दा बढी दरमा भकु्तानी गरेको देर्खएकोले बढी भकु्तानी गरेको रकम 
िम्वर्न्धिबाट अिलु हनुपुदाछ । रु  

 

 

१६१७२४  
 

 गोश्वरा भौचर आपतुिाकिाा बढी भकु्तानी रकम 

१२६ र्ववेक रेडिा १०५९९१ 

१३७,२५० ित्र् िाईवावा ईन्टरप्राईजेज ३२०९० 

२५१ र्करण ईन्टर प्राईजेज २३६४३ 

 जम्मा १६१७२४  

 

45.  जर्टलिंरचना तनमााण – िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनिुार उपभोक्ता 
ितमतिहरुलाई मेर्शन, औजार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको र्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.ति.िी. फे्रम स्रक्चर िर्हिका भवन, पलु, कल्भटा, ओभरहेड 
टंकी, तनमााण, ग्रामीण र्वद्यिुीकरण लगार्िका जर्टल प्रार्वतधक पक्ष िमावेश हनुे पूवााधार िंरचना 
तनमााण कार्ा िमेि उपभोक्ता ितमतिहरु माफा ि ्गराउने गरेको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ा व्र्ाविार्र्क 
र अनभुवी तनमााण व्र्विार्ी फमाबाट बोलपर प्रतिस्पधाा मापाmि ्गराउन उपर्कु्त हनु ेदेर्खन्छ । 
र्िका केही उदाहरणहरु र्िप्रकार रहेका छन ्: 

गोभौ नं. उपभोक्ता ितमतिको नाम कामको र्ववरण भकु्तानी रकम 

३१२ प्राथातमक स्वास््र् केन्र भवन तनमााण उ ि भवन तनमााण ४९०५४१० 

३०९ स्वास््र् चौर्क तनमााण उ ि भवन तनमााण २२४९२०४ 

 जम्मा  ७१५४६१४ 

तनर्माबलीको ब्र्बस्था अनरुुप कार्ा गराउनपुदाछ । 
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46.  जनश्रमदान – िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता ितमति वा 
लाभग्राही िमदुार्लाई तनमााण कार्ाको तबल भकु्तानी ददँदा लागि अनमुानमा रहेको मलु्र् अतभबरृ्र्द् 
कर, ओभरहेड कर्न्टन्जेन्िी रकम र जनिहभागीिाको अंश कट्टा गरेर मार भकु्तानी ददन ुपने 
व्र्वस्था छ । जि अनिुार तनम्न तनमााण कार्ा गदाा उपभोक्ता ितमति माफा ि गराउँदा उपभोक्ता 
ितमति र पातलकाले बेहाने अंश उल्लेख गरी िम्झौिा भएको देर्खन्छ । िर तनमााण कार्ा िम्पन्न 
गदाा घटी मूल्र्ांकन भएको अवस्थामा अनपुातिक कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा िो गरेको नदेर्खएको 
देहार्अनिुारको रकम अिूल हनुपुने रु. 

गोभौनं. उपभोक्ता ितमति र काम िम्झौिा रकम कार्ा िम्पन्न 
रकम 

कार्ाालर्ले 
व्र्होने % 

घटी 
अनपुातिक 
कट्टी रकम 

१० िाङवोटे खानेपानी र्ोजना 
खानेपानी तनमााण उ ि 

११३०९७६ १०२०५४३ ८८.४२ ७७७५ 

१२ जलर्वरे बनकाली हगाम 
िडक तनमााण उ ि 

१६७१५२३ १५६६२३३ ९० ४५३९१ 

१५ कोल्डाडा मञ्च िथा तिनकुन े
िडक उ ि 

१०७६८५५ ६३०००० ९० ४४९६९ 
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९८१३५ 
47.  फ्र्ाफुल्ला र्वुा भवन तनमााणाः स्थातनर् पूवााधार र्वकाि िाझेदारी कार्ाक्रम (िंचालन कार्ार्वतध) 

तनर्मावली २०७६ को तनर्म ९ को उपतनर्म ३ मा र्ि तनर्मावलीको अन्र्र जनुिकैु कुरा 
उल्लेख भएको भएिापतन राजतनतिक दल आबर्द् िंगठनको पूवााधार र्वकाि िम्बर्न्ध आर्ोजना 
िंचालन गना, जग्गा खररद वा मअुब्जा र्विरण गना, िामाग्री खररद गरर र्विरण गना , गैरिरकारी 
िंस्था वा िहकारी िंस्था माफा ि आर्ोजना छनौट गरी िंचालन पाईने छैन भन्ने व्र्वस्था 
रहेकोछ।िर स्थातनर् र्वकाि िाझेदारी कार्ाक्रमको तनदेशक ितमतिले र्ि पातलकामा रहेको 
फ्र्ाफुल्ला र्वुा क्लवको भवन तनमााणका लातग स्थातनर् पूवााधार र्वकाि िाझेदारी कार्ाक्रमबाट  
रु २००००००  बजेट व्र्वस्था गरी कार्ाान्वर्नका लातग पातलकामा लेर्ख आएको पर बमोर्जम 
पातलकाले उक्त रकम फ्र्ाफुल्ला र्वुा क्लवको भवन तनमााणमा खचा गरेको छ।तनर्मावतलले 
छनौट गना नतमल्ने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा िमेि तनदेशक ितमतिले गैरिरकारी िंस्थालाई 
बजेट व्र्वस्था गरी पातलकालाई कार्ाान्वर्नका लातग लेर्ख पठाउनकुो कारण स्पि हनु िकेन 
।ििथा कार्ातबतध तबपररि भएको खचा तनर्तमि देर्खएन ।रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०००००० 
48.  डीपीआर खचा – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना डीपीआर 

लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुा पदाछ । र्ि स्थानीर् िहले र्ो बषा स्वीकृि बार्षाक 
कार्ाक्रम अनिुार देहार्बमोर्जमको कार्ा परामशादािाबाट गराई प्रतिवेदन प्राि गरको छ । 

र्स्िो अध्र्र्न कार्ा गराउँदा लाग्ने खचाको लागि अनमुान िर्ार गदाा कुनै आधार नतलई स्वीकृि 
बजेट बमोर्जमकै रकम खचा गरेको उपर्कु्त देर्खएन । डी.पी.आर.िर्ार गदाा गाऊँपातलकाको 
प्रार्वतधक जनशर्क्त प्रर्ोग नगनााको कारण स्पि गदै आगामी ददनमा आगामी ददनमा गाऊँपातलकाको 
प्रार्वतधक जनशर्क्तबाट र्स्िो कार्ा गराउन ुपदाछ । िाथै आतथाक बषा २०७५।७६ िम्म गररएका 
र िंघ िथा प्रदेश अन्िरगिका तनकार्बाट हस्िान्िरण भई आएका तडर्पआरहरु पातलकाले खचा 
नहनुे र्जन्िी खािामा बौर्र्द्क िम्पत्तीको रुपमा दार्खला नगरेको कारण हराएको भतन अतभलेख पेश 
भएको छैन । र्िबाट तबगिमानै तडर्पआर भएका र्ोजनाहरुको पनुाः तडर्पआर गरी खचा लेखे 
नलेखेको िम्बन्धमा छानतबन गरी तडपीआर प्रतिबेदन र्जन्िी खािामा आम्दानी बाध्न ुपदाछ ।रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४८५५३० 

 गोश्वरा भौचर परामशादािा कार्ा र्ववरण खचा रकम  
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७२ जे एण्ड एन तितभल तडजाईनिा एण्ड 
कन्स्रक्िन प्रा तल 

लामोिाँघ ुिामाकोशी पदमागा तनमााण ४९०००० 

७७ न्रू् प्लानटे ईर्न्जतनर्ररङ ितभािेज प्रा 
तल 

जलर्वरे धसु्कोट तिमातिंग ओमपाका  
को तड र्प आर 

४९८३३० 

२७३ ईर्ज ररिचा एण्ड रेतनङ प्रा तल बलेफी फलाँटे ७४ र्कलो रोड तड र्प 
आर 

४९७२०० 

 जम्मा  १४८५५३० 

 
49.  िवारी िाधन खररद – अथा मन्रालर्को स्थानीर् िहमा बजेट िजुामा कार्ाान्वर्न आतथाक 

व्र्वस्थापन िथा िम्पिी हस्िान्िरण िम्बन्धी तनदेर्शका, २०७४ को तनदेशन नं. ५.१५ अनिुार 
नेपाल िरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट िथा स्रोि िाधनबाट कार्ाालर्को तनर्तमि प्रर्ोजनको 
लातग िवारी िाधन खररद गना नपाईन े व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि र्ववरण 
अनिुार तनदेर्शका र्वपररि हनुे गरी क्र्ाटलग िर्पङ र्वतधबाट १ थान मर्हन्रा वलेरो िवारी 
िाधन खररदमा रु २७५५००० खचा गरेको छ। 

 

 िशिा िफा ाः  
50.  पाररश्रतमक कराः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८७ (१) मा प्रत्रे्क बातिन्दा रोजगारदािाले 

रोजगारीबाट कुनै कमाचारी वा कामदारले प्राि गरेको आर्को गणना गदाा िमावेश गररने नेपालमा 
स्रोि भएको कुनै रकम भकु्तानी गदाा अनिूुची-१ बमोर्जमका दरले हनुे भकू्तानीमा करकट्टी गनुापने 
व्र्वस्था उल्लेख छ। कार्ाालर्ले तनम्न कमाचारीहरुको पाररश्रतमक आर्मा १% भन्दा बढी दरमा 
कर लाग्ने भएिापतन तनर्मबमोर्जम करकट्टी गरेको छैन। नपगु पाररश्रतमक कर अिलु गरी 
िंघीर् िंर्चिकोषमा दार्खला हनुपुदाछ। रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

३४३४९ 
 ति.नं

. 
कमाचारीको  
नाम, थर 

वार्षाक आर् 

 रकम(छुट प्रा 
.ग्रडे िर्हि) 

घटाउन पाईने(प्रथम 
िीमा, दगुाम भत्ता, 
जीवनतबमा) 

करर्ोग्र् आर् 
पाररश्रतमक 

कर 

१ िरेुश िाह, तिअहेव ६३१९६८ ४८५००० १४६५६८ १९३१३ 

२ 
राधेश्र्ाम कक्षपति, 

अहेव 
५११६६७ ४८५००० २६६६७ २६६७ 

३ 
चन्राविी थापा, 
अनमी ५११६६७ ४८५००० २६६६७ २६६७ 

४ चेिन र्घतमरे ५५९७३० ४८५००० ७४७३० ७४३० 

५ िीिादेवी न्र्ौपान े ५०७७७२० ४८५००० २२७२० २२७२ 
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 र्शक्षा िफा ाः  
51.  तनशलु्क िेतनटरी प्र्ाड र्विरणाः स्र्ानीटरी प्र्ाड र्विरण िथा व्र्वस्थापन कार्ार्वतध २०७६ को 

बदुा नं ५ मा र्वद्यालर्मा रहेका छारको िंखर्ाको र्र्कन गरी र्वद्यालर्ले माग गरे अनिुार 
स्र्ानीटरी प्र्ाड उपलब्ध गराउने िथा बदुा नं ६ मा र्वद्यालर्ले पातलकाबाट प्राि स्र्ानीटरी 
प्र्ाड र्जन्िी खािामा अतभलेख व्र्र्स्थि गरी छारहरुको नामनामेिी स्पि खलु्ने गरी र्विरणको 
अतभलेख अध्र्ार्वतधक गनुापने व्र्वस्था छ । िाथै िोही कार्ार्वतधमा र्वद्यालर्बाट र्विरण भएको 
स्र्ानीटरी प्र्ाडको र्विरणको अवस्था लगार्िका र्वषर्मा पातलकाबाट अनगुमन हनुपुने व्र्वस्था 
छ । गाँउपातलकाले र्ि वषा शििा अनदुान अन्िगाि िामदुार्र्क तबद्यालर्का  छाराहरुलाई 
तनशलु्क स्र्ानेटरी प्र्ाड व्र्बस्थापनका गो.भौ.९८।०७७।३।२२ मा डातलमा मेतडिेल्िबाट 
प्रति प्र्ाकेट रु ६४।४१ का दरले २१४०० प्र्ाकेट रु.१३७८३७४।०० मा खररद गरेको 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



24 
 

दफा भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

छ । । िेनीटरी प्र्ाड तबिरण िथा व्र्बस्थापन कार्ार्वतध, २०७६ मा खररद गनुापने प्र्ाडको 
िाईज िथा गणुस्िर िोर्कएकोमा  पातलकाले खररद गरेको स्र्ातनटरी प्र्ाड िोर्कएको गणुस्िर 
बमोर्जम प्राि भएको भनी िम्बर्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न े गरेको देर्खएन। 
कार्ार्वतधको पररच्छेद ३ बमोर्जम तबद्यालर्ले आफ्ना छाराहरुको िंखर्ाका आधारमा आवश्र्क 
पने िेतनटरी प्र्ाड र्शक्षा शाखा माफा ि स्थानीर् िहमा माग गरी पठाउन ुपने र  स्थानीर् िहले 
प्रत्रे्क तबद्यालर्लाई उपलब्ध गराएको िेतनटरीप्र्ाडको अतभलेख अलग अलग रुपमा राख्न ुपने 
िाथै तबद्यालर्ले उपलब्ध िेतनटरी प्र्ाडको अतभलेख र्जन्िी खािामा व्र्बर्स्थि रुपले राख्न ुपने 
व्र्बस्था छ। ििथा कार्ार्वतधमा िोकीए अनिुार छाराहरुलाई र्विरण गरेको नामनामेिी िर्हिको 
अतभलेख पेश गनुा पदाछ । रु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१३७८३७४ 
52.  

बनिाघँ ुमार्वलाई अनदुानाः पातलकाले  कृर्ष प्रार्वतधक र्शक्षा िमेि िंचालनमा ल्र्ाएको वनिाँघ ु
मार्वलाई प्रस्िावनमा अनरुुप िंर्घर् िशिा र गाउँपातलका चाल ुअनदुानको क्रमश गो.भौ.न.१२६ 
र ७८ बाट रु.२५ लाख र १० लाख गरी ३५ लाख अनदुान खचा लेखेको छ।र्ि िम्बन्धमा 
देर्खएका व्र्होराहरु तनम्न छन।् 

कृर्ष प्रार्वतधक र्शक्षाका लातग खररद गररएको तमतनर्टतलर लगार्िका ७० आईटमका अन्र् 
प्रार्वतधक  िामाग्री खररदको लातग र्वद्यालर् व्र्वस्थापन ितमतिको तनणार् िंलग्न छैन। १ थान 
तमतनर्टरलको खररद रकम रु.९९७०० र खररद गररएको तमतनर्टलरको स्पेर्शर्फकेशन  िमेि 
नखलुाएकाले खररद कार्ामा तमिव्र्र्र्िा भए-नभएको र्र्कन गना िर्कएन।  

र्वद्यालर्बाट खररद गररएको तमतनर्टलर लगार्ि ७०  प्रार्वतध आईटमका िामाग्रीहरु रु.१० 
लाखमा खररद गररएको भनेिापतन िो िामाग्रीको दार्खला प्रतिवेदन नभएको िाथै पातलकाबाट 
अनगुमन प्रतिवेदन िमेि पेश भएको छैन। 

िंघीर् िशिा अनदुानबाट खररद गररएका कृर्ष औजार िथा िामाग्री, फतनाचर, पसु्िक, मलतबउ 
तबजन आदद बापिको खचा लेखेको भएिा पतन उक्त िामाग्रीको दार्खला प्रतिवेदन पेश छैन। 

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ मा खचाको परु्ि 
गने तबल, भपााई, प्रमाण र कागजाि िंलग्न गरेर मार िरकारी खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ। 
त्र्िैगरी आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को २८ मा र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको िरकारी मालिामान ७ ददनतभर र्थास्थानमा दार्खला गरी शे्रस्िा राख्नपुने 
व्र्वस्था उल्लेख भएकोमा र्वद्यालर्बाट खररद गररएको तनम्न िामाग्रीहरुको िम्बर्न्धि र्जन्िी 
खािामा आम्दानी बाधेको नदेर्खएको, खचाको पषु्ट्याई हनुे कागजाि िंलग्न नदेर्खएकाले प्रमाण 
पेश गनुापदाछ।रु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३०७२६७४ 
 गो.भौ. खररद िामाग्री पेश हनुपुने प्रमाण रकम(रु.) 

१२६-
ि
श

कृर्ष औजार िथा िामाग्री(स्प्र,े हजारी, 
कुटो, कोदाल) 

र्जन्िी दार्खला  २९०७७७ 

कार्ाालर् फतनाचर(दराज, र् र्ाक, कुिी) र्जन्िी दार्खला १०९२१० 
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िा 
चा
ल ु

मल, तबउ तबजन, औषतध र्जन्िी दार्खला ४४६७५२ 

पसु्िकालर् व्र्वस्थापन(र्वतभन्न पसु्िकहरु) र्जन्िी दार्खला ३३८८१६ 
प्रार्वतधक र्शक्षक-कमाचारी िलब, भत्ता(५ 

जना) 
तनर्कु्ती पर िथा हार्जरी परु्स्िका, 

तनजहरुको िलब-भत्ता 
रकम दोहोरो नपरेको 
अनगुमन प्रतिवेदन 

८८७११९ 

७८-गापा 
चा
ल ु

तमतनर्टलर लगार्ि ७० आईटम प्रार्वतधक 
िामाग्रीहरु 

र्जन्िी दार्खला १०००००० 

जम्मा रु. ३०७२६७४  
53.  आनन्द मार्वलाई अनदुानाः पातलकाले  प्रार्वतधक र्शक्षा िमेि िंचालनमा ल्र्ाएको आनन्द  

मार्वलाई प्रस्िावना अनरुुप प्रार्वतधक र्शक्षा व्र्वस्थापनका लातग िंर्घर् र्वशेष अनदुान िफा  
गो.भौ.न.१२८ बाट रु.२५ लाख अनदुान खचा लेखेको छ।र्ि िम्बन्धमा देर्खएका व्र्होराहरु 
तनम्न छन।् 

-  िावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा र र्ि ऐन अन्िगाि बनेको तनर्म बमोर्जम 
खररद गदाा प्रतिस्पधाा िीतमि हनुेगरी टुक्रा पारी िोझै खरीद नहनुे व्र्वस्था छ। िाथै िावाजतनक 
खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४(१)मा रु.५ लाख देर्ख २० लाख िम्म लागि अनमुान 
भएको तनमााण कार्ा, मालिामान वा जनुिकैु िेवा तिलबन्दी दरभाउपरको माध्र्मद्वारा खररद 
गनुापने व्र्वस्था उल्लेख भएकोमा र्वद्यालर्ले ईर्न्जतनर्ररङ प्रर्ोगशाला तनमााणका लातग आवश्र्क 
आल्मतुनर्म, फलामजन्र् िामाग्री, तबटुतमनको रु.१० लाख ८९ हजार ६ िर् ७० मा ३ वटा 
कोटेशन तलई िप्लार्िाबाट खररद गरेको तनर्मिंगि देर्खएन।  

 

आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ३९ मा खचाको परु्ि 
गने तबल, भपााई, प्रमाण र कागजाि िंलग्न गरेर मार िरकारी खचा लेख्नपुने व्र्वस्था छ। 
त्र्िैगरी आतथाक कार्ार्वतध िथा र्वर्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ को २८ मा र्जम्मेवार व्र्र्क्तले 
आफ्नो र्जम्मामा आएको िरकारी मालिामान ७ ददनतभर र्थास्थानमा दार्खला गरी शे्रस्िा राख्नपुने 
व्र्वस्था उल्लेख भएकोमा र्वद्यालर्बाट खररद गररएको तनम्न िामाग्रीहरुको िम्बर्न्धि र्जन्िी 
खािामा आम्दानी बाधेको नदेर्खएको, खचाको पषु्ट्याई हनुे कागजाि िंलग्न नदेर्खएकाले प्रमाण 
पेश गनुापदाछ।रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२५००००० 

 खररद िामाग्री पेश हनुपुने प्रमाण रकम रु 

ईर्न्जतनर्ररङ प्रर्ोगशाला िामाग्री (बागमिी 
र्जअ तिस्टम प्रातलबाट-आल्मतुनर्, 
तबटुतमन,फलामजन्र् लगार्िका िामाग्रीहरु) 

िामाग्रीको र्जन्िी दार्खला िथा ईर्न्जतनर्ररङ 
प्रर्ोगशाला तनमााणको प्रार्वतधक कार्ािम्पन्न 
प्रतिवेदन 

१०८९६७० 

फतनाचर िामाग्री (ह्वाईट बोडा, डेस्क-बेन्च) र्जन्िी दार्खला ३७५७२५ 
प्रार्वतधक र्शक्षक िथा कमाचारी िलब, भत्ता (७ 
जना) 

तनर्कु्ती पर िथा हार्जरी परु्स्िका,  तनजहरुको 
िलब-भत्ता रकम दोहोरो नपरेको अनगुमन 
प्रतिवेदन 

१०४११२० 

जम्मा   २५०६५१५  

 

54.  र्शक्षक ग्रडे रकम बढी तनकािााः तनम्न र्वद्यालर्हरुमा र्शक्षकहरुको िलबी प्रतिवेदन भन्दा बढी 
ग्रडे\शरुु िलब बापिको रकम  र्वद्यालर् खािामा तनकािा भएको देर्खएकाले बढी तनकािा रकम 
िम्बर्न्धि र्वद्यालर्बाट अिलु गरी िंघीर् िंर्चिकोषमा दार्खला गनुापदाछ। रु. 

 
 
 

४०३५० 
 र्शक्षकको नाम र्वद्यालर् ग्रडे\शरुु िलब रकम अवतध (मर्हना) बढी 

भकू्तानी 
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र्दनुाथ नेपाल बालर्शक्षा 
मार्व 

९४० (ग्रडे ५-६) बैशाष-आषाढ ३१०२ 

बालकृष्ण 
न्र्ौपाने 

आनन्द मार्व १२०० ( ग्रडे ४-५) श्रावण १३२० 

बालकृष्ण 
न्र्ौपाने 

 आनन्द मार्व १२००(ग्रडे ५-६) बैशाष १३२० 

बालकृष्ण 
न्र्ौपाने 

आनन्द मार्व शरुु िलब ३५९९० 
हनुपुनेमा ३७९९० भएको 
िथा ग्रडे रकम ५-७ भएको 
रु.१२६६का दरले 

जेष्ठ -आषाढ 

(बढी भकू्तानी रु.९९५२ मा 
रु.७३२ घटाई खदु तनकािा) 

९२२० 

कुमार 
िापकोटा 

आनन्द मार्व शरुु िलब ३५९९० 
हनुपुनेमा ३८९९० भएको 
िथा ग्रडे रकम २ हनुपुनेमा 
३ भएको 

श्रावण-कातिाक (िम्म बढी 
भकू्तानी रु.२२६८० बढी 
भकू्तानी भएकोमा मंतिरमा 
रु.३३०० र पौषमा 
रु.१३२०० कट्टी गरेको) 

६१८० 

कुमार 
िापकोटा 

आनन्द मार्व १२०० माघ-आषाढ  ७९२० 

आनन्द मार्व को जेष्ठ-आषाढको १५ र्शक्षक, ३ कमाचारी िथा ३ जनाको पोशाक िर्हिको 
तनकािा रु.१४,७०,०४६ हनुपुनेमा रु.१४८१३३४ तनकािा देर्खएकाले बढी तनकािा रु. 

११२८८ 

जम्मा ४०३५०  
55.  ददवा खाजा कार्ाक्रमाः आ व २०७६।७७ को कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िकाको मा स्थानीर् 

िहले िामदुार्र्क र्वद्यालर्मा प्रारर्म्भक बाल र्वकाि कक्षा देर्ख कक्षा ५ िम्मका अध्र्र्नरि 
र्वद्याथीका लातग र्वद्याथीको उपर्स्थति हार्जरीको आधारमा प्रति र्वद्याथी रु.१५।०० का दरले 
ददवा खाजा कार्ाक्रमको रकम र्वद्यालर्को खािामा तनकािा हनुे व्र्वस्था छ। पातलकाले 
आ.व.०७६।७७ मा ददवा खाजाको रकम ३२ िामदुार्र्क र्वद्यालर् खािामा रु.२७ लाख ५९ 
हजार ३ िर् १० तनकािा गरेको छ। पातलकाले  उपलब्ध गराएको ददवा खाजा िम्बर्न्ध 
र्ववरणमा र्वद्याथीको दैतनर्क हार्जरी परु्स्िकाको प्रतितलपी र्वद्यालर्का प्रधानाध्र्ापकबाट प्रमार्णि  
गरेको भएिापतन कतिपर् र्वद्यालर्को ई तम ि ि्र्ाङ्क भन्दा बढी र्वद्याथीहरुलाई ददवा खाजा 
खवुाएको पाईएको छ। कतिपर् र्वद्याथीहरु अन्र्र र्वद्यालर्बाट पतन आएको र  ई तम ि मा 
प्रर्विी गना छुट भएको, उपर्स्थि िबै र्वद्याथीलाई ददवा खाजा खवुाइएको पातलकाको भनाई 
रहेको छ। पातलकाबाट ई तम ि मा िमावेश भए अनरुुप र्वद्याथी र्वद्यालर्मा भए-नभएको 
िम्बन्धमा हालिम्म र्वद्यालर् ित्र्ापन नभएको जनाएको छ। र्िबाट पातलकाबाट ददईने ददवा 
खाजा, पाठ्यपसु्िक खररद, छारवृर्त्त आदद तनकािाको र्थाथा खचा र्र्कन हनु िकेन। ई तम ि 
ि्र्ाङ्क भन्दा बढी र्वद्यालर्को खािामा भएका र्वतभन्न तनकािा रकमको िदपुर्ोग िम्बन्धमा 
पातलकाबाट अनगुमन भई र्र्कन हनुपुदाछ। 

 

56.  तनशलु्क पाठ्यपसु्िक र्विरणाः र्शक्षा िथा मानव श्रोि र्वकाि केन्र िानोदठमी भक्तपरु वाट िर्ार 
भएको कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका २०७६।०७७ मा िावाजतनक तबद्यालर्का तबद्याथीहरुका 
लातग तनशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान िम्बर्न्ध व्र्वस्था छ । िो अनरुुप प्रत्रे्क स्थानीर् िहले 
IEMIS मा प्रतबि ि्र्ांकलाइ िम्बर्न्धि र्वद्यालर्बाट कक्षागि तबद्याथीहरुको र्थाथा ि्र्ांकिँग 
ित्र्ापन गराइ ित्र्ार्पि र्ववरण र्शक्षा अतधकृिबाट प्रमाणीि गरी िोका आधारमा आवश्र्क 
कक्षागि िथा तबषर्गि पाठ्यपसु्िकको िंखर्ा र्र्कन गरी पाठ्यपसु्िक अनदुान ददन ुपने व्र्बस्था 
रहेको छ। पातलकाले  ३२ र्वद्यालर्लाई पाठ्यपसु्िक बापि रकम तनकािा गरेको छ। तनकािा 
गररएको रकमबाट र्वद्यालर्हरुले के-कति पसु्िक खररद गरे िो िम्बन्धमा पसु्िक खररदको तबल 
भपााई प्राि भएको छैन। पातलकाले IEMIS अनिुार र्वद्यालर्हरुलाई पाठ्यपसु्िक खररदका लातग 
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रकम तनकािा गरेको िर IEMIS प्रतिवेदन बमोर्जम िबै र्वद्यालर्का र्वद्याथीहरुका लातग 
पाठ्यपसु्िक खररदका लातग रकम तनकािा गरेको र्शक्षा शाखाको भनाई रहेको छ।पातलकाले  
रकम तनकािा पिाि िम्बर्न्धि र्वद्यालर्बाट कति रकम बराबरको पसु्िक खररद गरेको हो 
िोको तबल पेश भएको छैन। िाथै लक्ष्मी मार्व, आनन्द मार्व  िथा बनिाँघ ुमार्व बाहेक अन्र् 
र्वद्यालर्को र्वद्याथीहरुले पसु्िक बरु्झतलएको भपााई पेश भएको देर्खएन। ििथा पातलकाले तनकािा 
ददएको रकमबाट  िबै र्वद्याथीहरुले पाठ्यपसु्िक पाए, नपाएको िम्बन्धमा पातलकाबाट र्र्कन 
भई अनगुमन प्रतिवेदन पेश गनुापदाछ।  

 
 
 
 
 
 
 

 

57.  गैर आवातिर् छारवरृ्त्ताः स्थानीर् िहले IEMIS  प्रर्वि ि्र्ाङ्कलाई िम्बर्न्धि र्वद्यालर्को कक्षागि 
र्वद्याथीहरुको र्थाथा ि्र्ाङ्किँग ित्र्ापन गराई र्शक्षा अतधकृिबाट प्रमार्णि गरी िोको आधारमा 
िामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुलाई तनदेर्शका बमोर्जम छारवृर्त्त रकम अनदुान  तनकािा ददनपुने व्र्वस्था 
छ। र्शक्षा िम्बन्धी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न परु्स्िका ०७६।७७ मा छारवृर्त्त र्विरण िम्बन्धमा 
मखुर् र्जम्मेवार पक्ष स्थानीर् िह िथा िम्बर्न्धि र्वद्यालर् व्र्वस्थापन ितमति हनुे िथा छारवृर्त्त 
र्विरण प्रगति िूचकको रुपमा तनणार् परु्स्िका, छारवृति पाउने र्वद्याथी िंखर्ा, छारवृति प्राि गने 
र्वद्याथीको नामनामेिी िर्हिको र्ववरण िथा भपााई रहेको छ। पातलकाले मातथ उल्लेर्खि  िम्पूणा 
िूचक बेगर २८ वटा र्वद्यालर्लाई जम्मा रु.६ लाख १८ हजार छारवृर्त्त ३ िर् रकम तनकािा 
गरेको छ। िर िम्बर्न्धि र्वद्याथीले बरु्झतलएको भपााई िंलग्न रहेको नदेर्खएकाले तनर्मानिुार 
र्वद्याथीले छारवृर्त्त रकम पाए-नपाएको िथा रकम िदपुर्ोग िम्बन्धमा पातलकालबाट  र्र्कन 
हनुपुदाछ। 

 

58.  उपभोक्ता ितमतिबाट स्वास््र् भवन तनमााणाः िावाजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ 
अनिुार उपभोक्ता ितमतिहरुलाई मेर्शन, औजार उपकरणहरुको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्ाको 
र्जम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.ति.िी. फे्रम स्रक्चर िर्हिका भवन, 

जर्टल प्रार्वतधक पक्ष िमावेश हनुे पूवााधार िंरचना तनमााण कार्ा िमेि उपभोक्ता ितमतिहरु माफा ि ्
गराउन ेगरेको देर्खर्ो । र्स्िा कार्ा व्र्ाविार्र्क र अनभुवी तनमााण व्र्विार्ी फमाबाट बोलपर 
प्रतिस्पधाा माफा ि गराउन उपर्कु्त हनु े देर्खन्छ । र्िका केही उदाहरणहरु र्िप्रकार रहेका 
छन।् 

 

 गोभौनं./तमति उपभोक्ता ितमतिको नाम कामको र्ववरण भकु्तानी रकम 

िशिा-२९ स्वास््र् िंस्था तनमााण 
उपभोक्ता ितमति 

स्वास््र् िंस्था भवन वडा २ ११६६००० 

िशिा-२८ स्वास््र् िंस्था तनमााण 
उपभोक्ता ितमति 

स्वास््र् िंस्था भवन वडा ५ ११६६००० 

िशिा-३० स्वास््र् िंस्था तनमााण 
उपभोक्ता ितमति 

स्वास््र् िंस्था भवन वडा ६ १३६०००० 

िशिा २७ स्वास््र् िंस्था तनमााण 
उपभोक्ता ितमति 

आधारभिू स्वास््र् केन्र भवन ११६६००० 

जम्मा ४८५८००० 

  

 

59.  बोलपर नगरी िडक तनमााणाः िावाजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा प्रतिस्पधाा तितमि 
नहनुे गरी खररद गनुा पने व्र्वस्था छ ।िावाजतनक खररद तनर्मावली २०६४ मा रु २० लाख 
भन्दा बर्ढको तनमााण कार्ा बोलपरको माध्र्मबाट गनुा पने व्र्वस्था छ।  पातलकाले वषाादको 
कारण बाढी पर्हरो बाट र्वतभन्न वडाको वाटो र्वतग्रएर डोजर, एक्िाभेटरबाट  पर्हरो फाल्ने  िथा 
बाटो िम्र्ाई िडक िरिफाई गरेको भतन िोझै खररद र्वतधबाट देहार्का भौचरबाट  र्वतभन्न 
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तनमााण व्र्विार्ीलाई भकु्तानी गरेको छ । िडक िफाईको लागि अनमुान िर्ार गदाा छुटै्ट 
लागि दर र्वश्लेषणका आधारमा लागि अनमुान िर्ार नगरी माटो खन्न ेकामको दर र्वश्लषेणका 
आधारमा लागि अनमुान िर्ार गरी लागि अनमुानकै हाराहारीमा तनमााण व्र्विार्ीबाट काम 
गराएको कारण पातलकालाई बढी  व्र्र्भार वढ्न गएको िफा  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपदाछ । 
िाथै पातलका तभर र्वतग्रएका बाटो िफाईको लातग प्र्ाकेज बनाई तिलबर्न्द दरभाउ परको  
माध्र्मबाट  प्रतिस्पधाा गराई खररद गने िफा  पातलकाले ध्र्ान ददन ुपदाछ ।रु 

 

 

 

 

 

 

२४५४७६५ 

 गो.भौ. र्ोजनाको नाम तनमााण कम्पनी भकू्तानी रकम 

२ टुतनबोटे मेलडाँडा लप्िे िडक देउराली तबजनेश प्रातल १५०४७१ 

४ अधेरी मांखा ब्वािे िडक तिन्ध ुकन्िरक्िन १००००० 

५ खाडीचौर घन्िारा िरिफाई िअमेश तनमााण िेवा ४९९००८ 

६ र्चर्म्लङ मांखा िडक िअमेश तनमााण िेवा ४७३०१८ 

७ जलतबरे फुर्ल्पङकोट कल्लेरी िडक िरिफाई कोन्जोस्र्ोम ईर्क्वपमेण्ट ितभाि १००००० 

८\९ कौठे तबन्जेल धसु्कोट िडक मल्टीपपोज कम्पतन १४३६७७ 

१२ िडक ममाि िथा िंभार एडी कन्िरक्िन प्रातल २५८५९१ 
१९ तिमातिङ ओख्रनेी ओमपाका  िडक एमतब तनमााण िेवा ७३०००० 
  जम्मा २४५४७६५  

 

 प्रदेश िशिा कार्ाक्रमाः  
60.  ग्र्ातबनमा ढुङ्गा भने कामाः प्रदेश िरकार हस्िान्िररि कार्ाक्रम अन्िगाि अधेरी मांखा िडक 

स्िरोन्निी र्ोजनाका लातग पातलकाले  Soft rock, hard rock काकने काम बे्रकर लगाई गने र 
ग्र्ातबनमा ढुङ्गा भने काम ढुङ्गा खररद िर्हि लागि अनमुान रार्खएको र लागि अनमुान 
बमोर्जम नै उपभोक्ता ितमतिलाई गो.भौ.२ र ३ बाट प्रार्वतधक मूल्र्ाङ्कन बमोर्जम र्ोजनाको 
भकू्तानी क्रमश रु.१४९६७७५ र १८४४८६१ भएको छ।र्ोजनाको िाईटमा नै ढुङ्गा 
उपलब्ध हनुे र्ोजना कार्ाान्वर्न फोटोबाट देर्खएको िथा लागि अनमुान नै ढुङ्गा काकने काम 
रहेकाले उपभोक्ता ितमतिलाई ग्र्ातबन बक्िमा ढुङ्गा भने कामको लातग ज्र्ाला मार ददन तमल्ने 
िर ढुङ्गाको खररद रकम ददन नतमल्ने देर्खन्छ। अिाः ग्र्ातबन बक्िमा ढुङ्गा भने  ६० घतम 
कामको ज्र्ाला रु.७९५ मार भकू्तानी हनुपुनेमा रु.२८६९.९९ का दरले भकू्तानी भएकाले 
बढी भकू्तानी रु.१२४४९९ रकम उपभोक्ता ितमतिबाट अिलु भई प्रदेश िंर्चिकोषमा दार्खला 
हनुपुदाछ। रु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१२४४९९ 

 िामार्जक िरुक्षािफा   
61.  र्ि गाउँपातलकाले र्ो वषा िामार्जक िरुक्षा वापि रु.६६७२११००/ खचा गरेकोमा दर्खएका 

व्र्होरा देहार्बमोर्जम छन ्। 
 

61.1.  िामार्जक िरुक्षा तनर्मावली, २०७६ ले लाभग्राहीको नाम दिाा र नवीकरण, लगि कट्टा िोर्कएको 
तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ा रुपमा नवीकरण गरी िामार्जक िरुक्षा भत्ता र्विरण गनुापने, प्रत्रे्क 
बषा लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको िंखर्ा र्र्कन गनुापने, भत्ता र्विरण गदाा बैंक माफा ि भत्ता 
र्विरण गनुापने, िामार्जक िरुक्षा कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा िञ्चालन गना तनर्तमि रुपमा 
अनगुमन गनुापने, केर्न्रकृि िूचना प्रणालीमा प्रर्विी गरर अद्यावतधक गने र्जम्मेवारी िामार्जक 
िरुक्षाको अर्खिर्ारी पाउने िम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । पातलकामा 
िामार्जक िरुक्षा भत्ता र्विरण व्र्वर्स्थि बनाउन घटना दिाा िथा िामार्जक िरुक्षा भत्ता 
व्र्वस्थापन प्रणाली एम आई एि लाग ुगरीएको छैन । प्रणालीमा र्विरणहरु शरु्द् र पणुा रुपमा 
प्रर्वर्ि नगरेको कारणले प्रणालीको माध्र्मबाट तनकातलएको भरपाईको र्विरणमा पतन शरु्द्िा 
पाइएन । वडाहरुको लगि कट्टा गरेको अतभलेख परीक्षण गदाा लगि कट्टाको िंखर्ा ज्र्ादै कम 
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पाइर्ो।वडा १ मा २०५१ मा मरेको व्र्र्क्तको लगि २०७५ िालमा वडा २ मा ०५६ िालमा 
मरेको मान्छे ०७४ िालमा मतृ्र् ुदिाा गरेको पाईर्ो ।जिले गदाा भत्ता र्विरणमा दोहोरो, मतृ्र् ु
भएका व्र्र्क्तको पतन भरपाईमा नाम नहटाएको जस्िो िमस्र्ा देर्खएको हुँदा अद्यावतधक र्ववरणको 
र्वश्वितनर्िा र लाभग्राहीको वास्िर्वकिा प्रति आस्वस्ि हनु िर्कएन । 

61.2.  हािले नाम थप गरी भत्ता र्विरणाः िामार्जक िरुक्षा तनर्मावली २०७६, मा लाभग्राहीको नाम 
एम आई एि मा दिाा भएपतछ मार भत्ता र्विरण गना तमल्ने व्र्वस्था रहेको छ।लेखापरीक्षणको 
क्रममा छनौटमा परेका वडा नं ६ मा ७१ जना, वडा नं ७ मा ५५ जना, वडा नं १ मा ४८ 
जना र वडा नं ३ मा २७ जनाको हािले नाम थप गरी भत्ता र्विरण गरेको पाइर्ो।र्ो ३ वटा 
वडामा बहेक अन्र् वडामा िमेि पातलकाले छानर्वन गरी हािले नाम थप गरेको िंखर्ा पत्ता 
लगाउने र िी लाभग्राही बास्ितबक भत्ता पाउन र्ोग्र् हनु वा होइनन ्र्ि िम्बन्धमा पातलकाले 
र्कीन गनुा पने देर्खन्छ। पातलकाले िामार्जक िरुक्षा भत्ता र्विरण गदाा हािले नाम थप गरी 
भत्ता र्विरण गरेको व्र्र्क्त वास्ितबक लाभग्राही हनु वा होइनन ् र्र्कन गरी प्रतिवेदन पेश गनुा 
पदाछ। 

 

61.3.  उमेर िच्र्ाई भत्ता र्विरणाः िामार्जक िरुक्षा भत्ता र्विरण गदाा एम आई एि मा दिाा भएको 
उमेरलाई आधार बनाई भत्ता र्विरण गनुा पदाछ।छनौटमा परेको वडा नं ५ को भत्ता र्विरण 
भरपाई परीक्षण गदाा िकुुमार्ा शे्रष्ठको  जन्म तमति २०१६।१२।२५  रहेकोमा भत्ता र्विरण 
गने क्रममा भरपाईमा िच्र्ाई २००६।१२।२५ बनाई र वडा नं ३ को फुपाा िामाङतनको 
२०२०।१२।३० रहेकोमा २००२।६।२० बनाइ भत्ता र्विरण गरेको पाईर्ो र्ि िम्बन्धमा 
पातलकाले िम्बर्न्धि व्र्र्क्तको नागररकिा पररक्षण गरी िच्र्ाएर भत्ता ददन र्ोग्र् हो वा होइन 
र्कीन गनुा पदाछ। 

 

61.4.  मिृकलाई भत्ता र्विरणाः िामार्जक िरुक्षा तनर्मावली, २०७६ को तनर्म १३ मा ऐन बमोर्जम 
िामार्जक िरुक्षा भत्ता पाई रहेको व्र्र्क्तको मतृ्र् ुभएमा वा त्र्स्िो व्र्र्क्त िामार्जक िरुक्षा भत्ता 
पाउन र्ोग्र् नभएमा तनजको नाम िामार्जक िरुक्षा भत्ता पाउने व्र्र्क्तको अतभलेखबाट हटाउन ु
पने उल्लेख छ। लेखापरीक्षणको क्रममा पातलकाबाट प्राि लगि कट्टा गरेको र्ववरण परीक्षण 
गदाा देहार् वमोर्जमका वडामा रहेको मतृ्र् ु दिााको अतभलेख परीक्षण गदाा मतृ्र् ु भइिकेका 
लाभग्राहीको नाममा मतृ्र्पुतछ पतन तनजका पाररवारका िदस्र्हरुले िामार्जक िरुक्षा भत्ता बझेुको 
पाइर्ो ।वडा नं ३ र ४ को मतृ्र् ु दिााको अतभलेख प्राि नभएको र अतभलेख प्राि भएका 
वडाहरुमा पतन मतृ्र् ुदिाा गदाा नागररकिा नं नखलुाएको पररचर्पर नलेखेको कारणले भरपाईिंग 
तभडाउन र परीक्षण गना िर्कएन।र्ि र्वषर्मा पातलकाले छानतबन गरी िम्बर्न्धि वडा अध्र्क्ष 
र वडा िर्चवलाई र्जम्मेवार वनाउन ुपदाछ। मतृ्र् ु तमति भन्दा पतछ र्विरण गरेको िामार्जक 
िरुक्षा भत्ता ददन नतमल्ने हनुाले उक्त रकम अिलु गरी बेरुजू खािामा दार्खला गनुापदाछ। रु  
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 वडा नं मतृ्र् ुभएका व्र्र्क्त नागररकिा नं मतृ्र् ुतमति भकू्तातन रकम 

१ उत्तरध्वज शे्रष्ठ ७४४ ०७७।१।६ ८४०० 

१ मोहन देवी शे्रष्ठ २८४८ ०७६।४।२९ ३५००० 
१ मान कुमारी िवेुदी २१६ ०७६।६।२४ ३००० 
१ र्वष्णमुार्ा शे्रष्ठ २७६७ ०७६।३।२ १२००० 
१ भीम बहादरु खरी ४८३ ०७५।४।१४ ३६००० 
१ भक्त बहादरु शे्रष्ठ ४८२५९ ०७४।११।२१ ३६००० 
१ राम बहादरु शे्रष्ठ १७७६ ०७४।५।१६ २४००० 
 जम्मा   १५४४०० 
२ मन कुमारी भण्डारी  ०७६।१२।१ ३००० 
२ तललामार्ा िापकोटा  ०७६।६।२१ ४००० 
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 जम्मा   ७००० 
५ रेशम बहादरु खरी ३७१ ०७५।१०।५ १२००० 
 जम्मा   १२००० 
६ कृष्ण मार्ा काकी ६४८ ०७६।७।१९ २५१०० 
६ चरीमार्ा िामाङ ६७८ ०७५।१।२० ३६००० 
६ िनुमार्ा िामाङ १५१७ ०७५।५।१ २४००० 
६ कृष्ण प्रिाद तिर्म्िना १६४९ ०७५।१०।१४ १२००० 
६ फुलमार्ा िामाङ ६९५ ०७५।१२।२ ३६००० 
६ केदार कुमारी पराजतुल ८०७ ०७६।५।१८ ३१८०० 
६ राम बहादरु िामाङ ८०४७ ०७५।१०।१४ ३६००० 
६ देव नारार्ण पराजतुल ५२३०८ ०७२।३।११ २४००० 
६ उज्वल कुमारी शे्रष्ठ ६०० ०७६।१०।१० १७००० 
६ िेम्बा िामाङनी ७६८६ ०७६।४।७ ३६००० 
 जम्मा   २७७९०० 
७ लाल बहादरु िामाङ ३२३८० ०७६।९।२४ ६००० 
७ गौरीमार्ा िामाङ ७३५५ ०७६।११।१८ १३००० 
७ िलुिा देवी पराजलुी २५७१ ०७६।१०।२९ ३००० 
७ गरुडध्वज भजेुल ४६४ ०७६।४।२९ २१००० 
 जम्मा   ४३००० 
८ लालकुमारी पराजतुल १३५२५ ०७४।१२।५ ३६००० 
८ मान बहादरु िामाङ १३९९७ ०७५।३।३० ३६००० 
८ आइिे िामाङ १३८१६ ०७४।६।१५ २४००० 
८ नरमान िामाङ १५६०७० ०७५।१२।२१ ३६००० 
८ काल ुिामाङ १३८९५ ०७६।११।५ २५०० 
 जम्मा   १३४५०० 
 कूल जम्मा   ६२८८००  

61.5.  िामार्जक िरुक्षा दोहोरो भकु्तानीाः िामार्जक िरुक्षा िञ्चालन कार्ार्वतध,  २०७५ वमोर्जम 
केर्न्रकृि िचुना प्रणालीमा प्रर्विी गरर अधावतद्यक गने र्जम्मेवारी िामार्जक िरुक्षाको 
अर्खिर्ारी पाउने िम्वर्न्धि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था छ । िर पातलकाले देहार्को 
एउटै नाम \ नागररकिा नम्बर भएको व्र्र्क्तलाई भत्ता दोहोरो भकु्तानी भएको  देर्खएकाले 
वास्िर्वक लाभग्राही र्र्कन गरी दोहोरो भत्ता रकम अिलु हनुपुदाछ। रु. 

 
 
 
 
 

४०००० 

 वडा नं. १ 
नाम, थर जन्म तमति ना.प्र.नं. बझुेको र्कस्िा अिलु रकम भत्ताको र्कतिम 

डम्बर ब. खड्का\डम्बर ब. 
थापा 

१९९९।१२।३० ३९३ प्रथम १२००० जेष्ठ नागररक 
अ
न्र् 

कृष्णमार्ा थापा २०१३।११।१८ ५२१।३०२१ दोस्रो ८००० एकल मर्हला 
वडा नं.३ 
वरु्द् लक्ष्मी िामाङ २०००।१।१७ २४०७०।६६६१ प्रथम १२००० जेष्ठ नागररक 

अ
न्र् 

माईली िामाङ २००८।११।०५ २४३०४४।३१५ 

२४३४४।३१५ 
दोस्रो ८००० एकल मर्हला 

जम्मा ४००००  

 

61.6.  बढी दरमा भत्ता र्विरणाः िामार्जक िरुक्षा भत्ता र्विरण कार्ार्वतध, २०७७ को अनिूुची ६ मा 
िामार्जक िरुक्षा भत्ता प्राि गना र्ोग्र् लाभग्राही वगा िथा भत्ताको दर िोर्कएको छ। उक्त 
अनिूुचीमा पूणा अपाङ्ग भएका व्र्र्क्तलाई मातिक रु.३००० का दरले चौमातिक रुपमा 
रु.१२००० र्विरण गनुापनेमा तनम्न व्र्र्क्तहरुको नाममा, तनम्न चौमातिक रुपमा रु.१६००० 
का दरले भकू्तानी गरेको देर्खएकाले बढी भकू्तानी अिलु हनुपुदाछ। रु. 

 
 
 
 
 

८००० 
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 वडा नं.१      

व्र्र्क्तको नाम, थर र्कस्िा नागररकिा नम्बर हनुपुने भकू्तानी भएको भकू्तानी बढी भकू्तानी 
र्जि बहादरु थापा (७५ वषा) प्रथम २४३०४९ १२००० १६००० ४००० 

जकु्त बहादरु थापा (७४ वषा) दोस्रो - १२००० १६००० ४०००  

 

61.7.  ददन नतमल्ने भत्तााः िामार्जक िरुक्षा भत्ता र्विरण कार्ार्वतध, २०७७ मा भत्ता प्राि गना र्ोग्र् 
लाभग्राही वगा र अवस्था िोर्कएको छ। र्ि िम्बन्धमा िंघीर् िरकारबाट हस्िान्िररि भई 
स्थानीर् िहबाट र्विरण हनुे िामार्जक िरुक्षा भत्ताको रकमबाट ३५ ददन तभर जन्मदिाा गरेबापि 
प्रोत्िाहन रकम ददन तमल्ने व्र्वस्था छैन। िर पातलकाको तनम्न वडा कार्ाालर्बाट हािैले नाम 
थपेर जन्मदिाा प्रोत्िाहन भत्ता खचा लेखेकाले वास्िर्वकिा र्र्कन गरी पातलकाबाट खचा लेर्ख 
खचा लेख्न नतमल्ने रकम िंर्घर् बेरुज ुखािामा दार्खला हनुपुदाछ। रु. 

 
 
 
 
 
 

२००० 

 वडा नं.१   

लाभग्राहीको नाम, थर र्कस्िा भकु्तानी रकम 

िाफ छतडर्ाल दोस्रो १००० 

िाईमन थापा प्रथम १००० 
जम्मा रु. २०००  

 

61.8.  प्रतिवेदन पेश गनुापनेाः िामार्जक िरुक्षा तनर्मावली २०७६ को तनर्म २३(१) मा स्थातनर् िहले 
आफ्नो क्षेरतभर र्विरण गररएको िामार्जक िरुक्षा भत्ताको चौमातिक िथा बार्षाक प्रतिवेदन 
अनिूुची  - ६ बमोर्जमको ढाँचामा िर्ार गरी र्वभाग िथा प्रदेशको िामार्जक िरुक्षा िम्बन्धी 
र्वषर् हेने तनकार्मा पठाउन ुपने उल्लेख छ ।उपतनर्म १ बमोर्जम चौमातिक प्रतिवेदन पठाउंदा 
पर्हलो चौमातिक प्रतिवेदन मंतिर ७ गिे तभर दोस्रो चौमातिक प्रतिवेदन चैि ७ गिेतभर र िेस्रो 
चौमातिक प्रतिवेदन िथा वार्षाक प्रतिवेदन अको आतथाक बषाको िाउन १५ गिेतभर र्वभागले 
िोकेबमोर्जम पठाउन ुपनेछ भन्ने व्र्वस्था भएकोमा िो तनर्मको पालना भएको पाइएन । तनर्मले 
गरेको व्र्वस्था पालनामा ध्र्ान ददनपुने देर्खन्छ । 

 

 र्वपद् व्र्वस्थापन िफा ाः  
62.  आ व २०७६।७७ को आषाढ मिान्ििम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनर्न्रणको लातग 

भएको आम्दानी िथा खचाको र्ववरण तनम्नानिुार रहेको छ। 
 

 आम्दानी स्रोि रकम रु खचा र्शषाक  रकम रु 

    
चाल ुखािाबाट रकम रान्स्फर २०००००० खाद्यान्ह िथा राहि र्विरण िबै वडाहरुमा १५५३०८६ 

कमाचारी पाररश्रतमकबाट कट्टी 
रकम 

१८७९०८ कोरोना िंक्रमण िथा तनर्न्रणको लातग 
स्वास््र् िामाग्री खररद 

२५७५८५४ 

पदातधकारी पाररश्रतमकबाट कट्टी 
रकम 

२११६४० एमबलेुन्िमा भएको खचा ४९७५३ 

र्चर शमाा चौलागाईबाट िहर्ोग 
रकम 

३३३३ उद्दार कार्ामा भएको गाडी भाडा ६६००० 

मानषुी लघरु्वत्त र्वर्त्तर् िंस्थाबाट 
िहर्ोग 

२५००० कोरोनाको िचेिनाको लातग भएको प्रचार 
प्रिार खचा 

२८००० 

चाल ुखािाबाट रकम रान्िफर २६००००० र्वपद् व्र्वस्थापन िथा राहि खचा ४२९५९२ 
बागमिी प्रदेशबाट प्राि रकम १०००००० बेबाररिे िव व्र्वस्थापन खचा १८३३१ 
  अलपर व्र्र्क्तलाई उद्दार गदाा र्ािार्ाि 

खचा 
३६००० 

  र्शक्षकको कोरोना तबमा खचा १८७२२० 
  कोरोना व्र्वस्थापनमा खर्टएका स्वास््र् 

कमाचारीलाई दैतनक भ्रमण भत्ता 
५२३४५ 
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  कोरोना िंक्रमण तनर्न्रण िथा उपचारमा 
भएको खचा 

१०००००० 

  बैक मौज्दाि १७०० 
जम्मा ६०२७८८१ जम्मा ६०२७८८१  

६२.१ राहि र्विरणाः पातलकाले वडा नं १, २ र ४ मा राहि र्विरण गरेको भरपाई परीक्षण गदाा 
चामल , दाल, िेल िथा ननुको मलु्र् फरक फरक रहेको पाईर्ो।िाथै राहि र्विरण गदाा 
पररवारमा रहेको िंखर्ाको आधारमा र्विरण नगरी १ जना िदस्र् रहेको पररवार र ७ जना 
िदस्र् रहेको पररवारलाई िमान पररमाणमा र्विरण भएको देर्खन्छ।र्विरण प्रणातललाई वैज्ञातनक 
बनाउन ुपने देर्खन्छ।राहि र्विरणका लातग िामाग्री खररद गदाा िावाजतनक खररद ऐन, २०६३ 
को दफा ८(२) मा र्ो ऐन र र्ि ऐन अन्िगाि बनेको तनर्म बमोर्जम खररद गदाा प्रतिस्पधाा 
िीतमि हनुे गरी टुक्रा पारी िोझै खररद गना नहनुे व्र्वस्था छ ।र्ि बषा पातलकाले र्वतभन्न भौचर 
र तमतिबाट देहार् बमोर्जम खाद्यान्ह िथा मेतडकल िामाग्री खररद गरी र्विरण गरेको छ। 

 

६२.२ वार्षाक प्रतिवेदन – र्वपद् जोर्खम न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा 
स्थानीर् र्वपद् व्र्वस्थापन ितमतिले प्रत्रे्क आतथाक वषामा गरेको कामको र्ववरण िर्हिको 
वार्षाक प्रतिवेदन िर्ार गरी र्जल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन ितमति िथा प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन 
कार्ाकारी ितमति िमक्ष पेि गनुापने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको र्ववरण िर्हिको वार्षाक 
प्रतिवेदन िर्ार गरी िम्बर्न्धि ितमतिमा पेि गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्र्वस्थाको पालना 
हनुपुदाछ । 
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बलेफी गाउँपाललका 

संलित कोष लििरण 

२०७६।७७ 

    (रु. हजारमा) 

जिल्ला स्थानीय तह गतवर्षको जिम्मेवारी 
आय व्यय 

मौज्दात 

बााँकी 

संघीय अनुदान प्रदेश अनुदान रािस्व बााँडफााँड आन्तररक आय अन्य िम्मा आय चालु खचष प ंिीगत खचष अन्य खचष िम्मा खचष   
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                                           बेरुज ुबतगाकरण (तबतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अन्र् कारोबार) 

२०७६।७७ 

(रु. हजारमा) 

प्रारर्म्भक बेरुजू प्रतिर्क्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाँकी बेरुज ु

बेरुज ु

अिलु गनुापने 

तनर्तमि गनुापने पे
स्की 

दफा िंखर्ा 
रकम 

दफा िंखर्ा 
रकमम 

दफा िंखर्ा 
रकम 

अतनर्तमि 

 भएको 
प्रमाण कागजाि 

 पेश नभएको 

राजस्व लगि 
र्जम्मेवारी 
निारेको 

िोधभनाा  

नतलएको 
जम्मा 

 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्िक
 

लगिी
 

िैर्द्ार्न्ि
क

 

लगिी
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                                                                                                      अद्यािलिक बेरुजू लथिलत 

२०७७।७८   

                                                                    (रु. हजारमा) 

र्जल्ला स्थानीर् िह गि वषा िम्मको 
 बाकँी 

िमार्ोजन र्ो वषाको  
फर्छ्यौट 

बाँकी 
 बेरुजू 

र्ो वषा िम्परीक्षणबाट  

कार्म बेरुज ु

र्ो वषाको बरेुज ु कुल बेरुज ु 
बाँकी 

तिन्धपुाल्चोक बलेफी  गाउपातलका ४०८०६ 0 0          ० २७५१६ ६८३२२ 

 

                                                                     



2 
 

 

 


