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महालेखापरीक्षकको कायािलय 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीय संस्था ह न प्रयत्नशील 
रहन े। 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्य (Mission)  

 

सरोकारवालालाई साविजतनक कोर्को दक्षिापूणि उपयोग सम्बतधमा आश्वस्ि पानि स्वितर एवं 
ग णस्िरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that 

the public funds are efficiently used) 

 

मूल्य मातयिा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्यावसाष्टयकिा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कायािलय 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखयााः २०७८/७९  

च.नं.: २०८ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री अध्यक्षज्यू,  

म्याग्दे गाउँपातलका, 
गाउँकायिपातलकाको कायािलय, 
िनह ँ। 

 

ष्टवर्याः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्यस पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम यो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अन रोध छ ।  

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचायि) 
नायव महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका सबै सरकारी कायािलयको 
लेखापरीक्षण तनयतमििा, तमिव्यष्टयिा, कायिदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्यको आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट ह ने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० (२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गनि सक्न ेव्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोन्जम स्थानीय िहको 2076।77 को 
आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीय िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीय लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीय िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वाष्टर्िक लेखापरीक्षण योजना र तनकायसँग सम्बन्तधि ऐन, तनयमको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रम ख उदे्दश्यहरुमा 
ष्टवत्तीय ष्टववरणको श र्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा योजना िज िमा एवं कायिक्रम कायाितवयन, खररद ब्यवस्थापन, साविजतनक 
सम्पन्त्तको संरक्षण र उपयोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गन ि रहेको  छ। त्यसैगरी स्रोि साधनको 
प्राति र उपयोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीय ब्यवस्थापनमा स धारका लातग स झाव प्रस्ि ि गरी 
स शासन प्रबर्द्िनमा टेवा प र् याउन  लेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रयाका 
ष्टवर्यहरु तमलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ। प्रतिवेदनमा ददएका स झावहरुको 
कायाितवयनबाट स्थानीय िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपयोग गरी ष्टवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्यष्टयिा, दक्षिा र 
प्रभावकाररिा हातसल गनि सहयोग प ग्न ेअपेक्षा गररएको छ। फलस्वरुप स्थानीय िहको कायिसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा 
प्रबर्द्िन ह न ेष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथाथिपरक नरहेको, आतिररक आय ठेक्का ब्यवस्थापनमा 
स्पि कानूनी ब्यवस्था नभएको, आय सङ्कलन तयून रहेको, पयािि आधार बेगर राजस्व छ ट ददएको, बक्यौिा अस लीमा प्रभावकाररिा 
नआएको, बजेट अन शासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कायिक्रम संशोधन गरी अन मोदन गने गरेको, 
वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्यतधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अन दान ष्टफिाि नगरेको, 
ष्टविरणम खी खचिको बाह ल्यिा रहेको जस्िा प्रवनृ्त्त देन्खएका छन।् त्यसैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  योजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना 
िथा ट के्र आयोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कायिहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा 
नज टेको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्य अन रुप योजना र कायिक्रम िज िमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको खाका िज िमा नभएको जस्िा समस्या 
रहेका  छन।्  

स्थानीय िहको आतिररक ब्यवस्थापनिफि  आवश्यक अन भवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनय न्क्त िथा बढ वामा 
प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि स धार ह न नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको द रुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि योजना, कायिक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण ियार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र 
प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनयतरण कमजोर रहेको छ। साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 
स्थानीय िहमा लेखा सतमतिको गठन, कायिक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कायिष्टवतध िज िमा 
ह न बाकँी रहेको पाइएको छ। लेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु स धार गरी गि ष्टवगिका बेरुज  उपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्यक 
कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समय र जनशन्क्तको सीतमििाको बावज द यथासम्भव स्थानीय िहको कायिस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको 
तथयो। लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय िहका प्रम ख सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथयो। 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायाितवयनबाट स्थानीय िहको ष्टवत्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा प्रवाहमा 
स धार ह ने अपके्षा गरेको छ  । स्थानीय िहको लेखापरीक्षणमा सहयोग प र्यािउने स्थानीय िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र 
लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन ियारीमा संलग्न यस कायािलयका कमिचारीहरु सबैलाइि धतयवाद ज्ञापन गदिछ ।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 

 

 



 

 

 

महालेखापरीक्षकको कायािलय 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

Fax: 977-1-4268309 
977-1-4262798 

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखयााः २०७८/७९   च.नं.: १३० तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                             
श्री अध्यक्षज्यू,  

म्याग्दे गाउँपातलका, 
गाउँ कायिपातलकाको कायािलय, 
िनह ँ। 

ष्टवर्याः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफयि सष्टहिको राय 

हामीले  म्याग्दे गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीय ष्टववरण र त्यससँग सम्बन्तधि आय व्यय ष्टववरण िथा लेखा 
ष्टटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैष्टफयि सष्टहिको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्यले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीय ष्टववरण र त्यससँग सम्बन्तधि आय- व्यय ष्टववरणले स्थानीय 
िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा यथाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफयि सष्टहिको रायव्यक्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षणबाट रु ३८ लाख १७ हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्ये अस ल गन िपने २५ लाख ५९ हजार, तनयतमि गन िपने रु. १२ 

लाख ५८ हजार रहेको छ।   
२. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्यहोराहरूका सम्बतधमा तमति २०७७।१०।२२ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रया 

सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २८ यसैसाथ संलग्न 
छ। 

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टयत्व यष्टकन 
ह ने क नै जानकारी ख लाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कायि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 

लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीय ष्टववरण ियार गने स्थानीय िहसंग 
हामी स्वितर छौं । त्यसका लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अन सार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण 
प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गने आधारका लातग पयािि र उपय क्त छन ्भने्न क रामा कायािलय ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीय ष्टववरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कायिष्टवतध िथा ष्टवत्तीय उत्तरदाष्टयत्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम सही र 
यथाथि ह ने गरी ष्टवत्तीय ष्टववरण ियार गने िथा जालसाजी वा अतय गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीय ष्टववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा 
बने्न गरी आवश्यक आतिररक तनयतरण प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्यवस्थापनमा रहेको छ ।गाउँ कायिकाररणी,  अध्यक्ष र प्रम ख 
प्रशासकीय अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीय प्रतिवेदन प्रकृयाको अन गमनका लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीय ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतय गल्िी समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि 
गरी राय सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गन ि लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातय स्िरको 
आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको ह तछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, 
मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतय प्रचतलि कानून बमोन्जम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका 
जालसाजीजतय वा अतय गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने ह दैन । ष्टवत्तीय ष्टववरणका उपयोगकिािले सामातयिया गने आतथिक तनणियमा 
नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा समग्रिामा ह ने ष्टवशेर् वा जालसाजीजतय वा अतय गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा 
मातनएको छ

(इतर प्रसाद आचायि) 
नायव महालेखापरीक्षक 
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आतथिक कारोवारको न्स्थति 

पररचय – स्थानीय नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीय शासन पर्द्तिलाई स दृढ गरी स्थानीय िहमा ष्टवधाष्टयकी, कायिकारीणी र 
तयाष्टयक अभ्यासलाई संस्थागि गनि स्थानीय सरकारको संचालन गने उद्देश्यले यस गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो । 
स्थानीय सरकारले संचालन गने कायिमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवयलाई प्रवर्द्िन गन ि र स्थानीय सरकारका काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टयत्व, पारदन्शििा स तनन्श्चि गरी नागररकलाई ग णस्िरीय सेवा प्रदान गन ि यस पातलकाको उद्देश्य रहेको 
छ । यस पातलका अतिगिि ७ वडा, ४० सभा सदस्य, ११५-३५ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल िथा २८७०८ जनसंखया रहेको 
छ । 

प्राप्ती तथा भुक्तानी हिसाव (म.ले.प.फा. नं. २७२) 

हववरण 
हिप्प

णी 

यस वर्ष रु गत वर्ष रु 

बजेि आफैले गरेको प्राप्ती 

भुक्तानी 

वसु्तगत/ 

सोझै 

भुक्तानी 

जम्मा आफैले 

गरेको 

प्राप्ती/भुक्तानी 

वसु्तगत/ 

सोझै 

भुक्तानी 

जम्मा 

प्राप्ती (क+ख)   ५५,६८,३७,६६४.५० ४४,८७,५३,४२०.९८   ४४,८७,५३,४२०.९८       
क. प्राप्ती (सचंितकोषमा 

आम्दानी वााँचिने) 
  

४४,८६,५१,८३० ३३,००,४७,६३२.९८ ० ३३,००,४७,६३२.९८ ० ० ० 

११००० कर ११ ७,६६,४०,००० ५,२२,०८,७०९.९९ ० ५,२२,०८,७०९.९९ ० ० ० 

१३००० अनुदान   ३३,९०,१५,००० २५,७५,१५,००० ० २५,७५,१५,००० ० ० ० 

संघीय सरकार १२ ३१,१८,७८,००० २४,१८,७८,००० ० २४,१८,७८,००० ० ० ० 

प्रदेश सरकार १२ १,९१,३७,००० १,५६,३७,००० ० १,५६,३७,००० ० ० ० 

आन्तरीक श्रोत १२ ८०,००,००० ० ० ० ० ० ० 

१४००० अन्य राजस्व   ३,२९,९६,८३० २,०३,२३,९२२.९९ ० २,०३,२३,९२२.९९ ० ० ० 

ख. अन्य प्राप्ती   १०,८१,८५,८३४.५० ११,८७,०५,७८८   ११,८७,०५,७८८       
हवतरण गनष´ बाकी राजस्व   ० १,२३,८५,६२९.५० ० १,२३,८५,६२९.५० ० ० ० 

कोर्िरु   १,४६,४५,८३४.५० १,४०,४५,८३४.५० ० १,४०,४५,८३४.५० ० ० ० 

धरौिी   ० ३४,७८,४२९ ० ३४,७८,४२९ ० ० ० 

संघीय, प्रदेश सरकार वा 
अन्य कायषक्रम 

  
९,३५,४०,००० ८,८७,९५,८९५ ० ८,८७,९५,८९५ ० ० ० 

भुक्तानी (ग+घ)   ६५,६१,७१,१५२.५० ४०,२७,०९,०२७.५०   ४०,२७,०९,०२७.५०       
ग. भुक्तानी (संचित 

कोर्बाि)   
५४,७९,८५,३१८ ३०,४५,७२,३७३.५० 

  
३०,४५,७२,३७३.५० 

      
२१००० पाररश्रहमक / 

सुहवधा 
१८ १३,६४,२७,००० १२,७२,४३,०८७.५० ० १२,७२,४३,०८७.५० ० ० ० 

२२००० मालसामान तथा 

सेवाको उपयोग 

१८ ६,९८,२९,००० ५,९५,११,८०८ ० ५,९५,११,८०८ ० ० ० 

२७००० सामाहजक 

सुरक्षा  

१८ ७,०७,००,००० १०,००० ० १०,००० ० ० ० 

२८००० अन्य खर्ष १८ १८,५६,००० १२,५८,४५० ० १२,५८,४५० ० ० ० 

३१००० गैर हवत्तीय सम्पहत्त 
/ 

प ूँजीगत खर्ष 

१८ २६,९१,७३,३१८ ११,६५,४९,०२८ ० ११,६५,४९,०२८ ० ० ० 

घ. अन्य भुक्तानी   १०,८१,८५,८३४.५० ९,८१,३६,६५४   ९,८१,३६,६५४       
कोर्िरु   १,४६,४५,८३४.५० ६२,७७,७०९ ० ६२,७७,७०९ ० ० ० 

धरौिी   ० ३०,६३,०५० ० ३०,६३,०५० ० ० ० 

संघीय, प्रदेश सरकार वा 

अन्य कायषक्रम 
  

९,३५,४०,००० ८,८७,९५,८९५ ० ८,८७,९५,८९५ ० ० ० 
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ङ. यो वर्षको बर्त (न्युन)   (९,९३,३३,४८८) ४,६०,४४,३९३.४८   ४,६०,४४,३९३.४८       
र्. गतवर्षको हजमे्मवारी 

रकम 

(अ.ल्या.) 

    
९,९३,४४,७८७.२६ 

  
९,९३,४४,७८७.२६ 

      

वर्ाषन्तको बाूँकी रकम (ङ 

+ र्)   
(९,९३,३३,४८८) १४,५३,८९,१८०.७४ 

  
१४,५३,८९,१८०.७४ 

      

  
वैंक तथा नगद बाकी २४   १४,६३,७२,५६९.७४   १४,६३,७२,५६९.७४     ० 

 

 

कायािलयको नाम M म्याग्दे गाउँपातलका, िनह ँ । आ.व. २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

 लेखापरीक्षणको क्रममा दान्खलााः लेखापरीक्षणको क्रममा कृष्टर् अन दानको रकम रु २९१००। 
दान्खला भएको प्रमाण पेश भएकोले यसलाइ वेरुज मा समावेश गररएको छैन । 

 

1.  ष्टवत्तीय ष्टववरण – स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले प्रत्येक वर्िको साउन १ गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार मसातिसम्मको अवतधलाई 
आतथिक वर्ि कायम गरी आय र व्यवयको ष्टहसाव राख्न पदिछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीय 
अन सार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक कायि प्रणालीको व्यवस्थापन गन िपदिछ । 
यस सम्बतधमा देन्खएका व्यहोरा देहाय बमोन्जम छन:् 
 एकीकृि वाष्टर्िक प्रतिवेदन (NPSAS अन रूप) म=ले=प=फा= नं= २७२ ले सशिि अन दानको रकम 

१४३४७८०००। प्राि भएको उल्लेख गरेकोमा शे्रष्िा अन सार १३३४७८०००। देखाएकोले 
रु १ करोड फरक परेको अवस्था छ भने धरौटी ष्टफिािमा ष्टवत्तीय प्रतिवेदनले ३०६३०५०। 
भएको देखाएकोमा शे्रष्िा अन सार रु ३२०६९५०। रहेको देन्खतछ । यसले गदाि ष्टवत्तीय 
ष्टववरणले आय व्ययको यथाथि न्चरण गनि सकेको छैन। 

 स्थानीय िहले खािा अन सारको बैंक समायोजन ष्टहसाब खािा राखेको छैन । जसबाट स्थानीय 
िहको असार मसातिको बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दािमा फरक देन्खएको छ। 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले तनधािरण गरे 
बमोन्जमको आय र व्ययको वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी व्यवस्था अवलम्बन गन िपने 
िथा तनयम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृि भए बमोन्जमको ढाँचामा लेखा राख्न पने 
व्यवस्था गरेकोमा यस पातलकाले एष्टककृि आतथिक संकेि वतगिकरण र व्याखया, २०७४ अन सार 
वजेट ियार िथा कायाितवयन द वै गरेको छैन जसले चाल  प्रकृतिका काम पूँजीगिमा िथा पूँजीगि 
कायिलाइ चाल  खचि न्शर्िकमा राखी खचि गरेको पाइयो।  

त्यसैले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीय ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आय र व्ययको वास्िष्टवक 
न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गन िपदिछ। 

 

2.  बैक ष्टहसाब तमलान नगरेको – स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम 
स्थानीय िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनयतरक कायािलयको तसफाररशमा 
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको ढाँचामा राख्न पने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा 
से्रस्िा र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान ष्टवबरण (म=ले=प=फा= नं= २७३) ियार गन िपनेमा स्थानीय िहले 
सञ्चालन गरेको देहायबमोन्जमको खािाको बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण ियार नगरेको कारण चाल  
िफि  रु १ करोड ३२ लाख २१ हजार िथा प जीगि िफि  रु ३ करोड ३१ लाख ८५ हजार वैंकमा 
मौज्दाि कायम भएकोमा श्रावणमा चाल िफि  रु ७६ लाख प जीगि िफि  रु १ करोड ५९ लाख चेक 
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कायािलयको नाम M म्याग्दे गाउँपातलका, िनह ँ । आ.व. २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

साष्टटएकोले वाँकी रहेको देन्खतछ । अिाः कायािलयले मातसक रुपमा बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण 
ियार गरी ष्टहसाव तमलान गन िपदिछ । 

3.  आतिररक तनयतरण प्रणालीाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक 
तनयतरण प्रणाली ियार गरर लाग  गन िपनेमा लाग  गरेको पाईएन। यस सम्वतधमा देन्खएका अतय 
व्यहोराहरु िपन्शल वमोन्जम रहेका छन ।  
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अन सार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभ  ि 

िथयांक संकलन, अतभलेखांकन र व्यवस्थापन गन िपनेमा सो गरेको पाईएन ।  
 पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अन स ची २११ वमोन्जम 

ढाँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन ियार गरेको पाईएन । 

 स्थातनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा आर्ाढ मसातितभर पाररि गन िपनेमा यस पातलकाले 
२०७६।३।१० मा बजेट पेश गरी पारीि गरेको छ ।  

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथिक वर्िमा खचि ह न 
नसकी बाँकी रहेको रकम आतथिक वर्िको अतत्यमा स्थानीय िहको संन्चि कोर्मा ट्रातसफर 
गन िपनिमा आतथिक वर्ि समाि भए पश्चाि ्चाल  खचि िथा प जीगि खचि खािामा रहेको रकम 
संन्चि कोर् ष्टफिाि गरेको पाईयो । 

 पातलकाबाट यस वर्ि संचातलि कायिक्रम िथा योजनाको कायाितयवयन र सेवा प्रवाह समेिको 
वाष्टर्िक कायिक्रम अन सारको प्रगति ियार गरेको पाईएन।  

 कायािलयको शे्रष्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान 
ष्टववरण ियार नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा यष्टकन गनि सष्टकएन । 

 अतिर सरकारी ष्टवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्यकालीन खचि संरचना 
ियार गन िपनेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्यकालीन खचिको संरचना ियार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेरतभरका ष्टवर्यमा स्थानीयस्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक योजना वनाएिापतन 

वाष्टर्िक, रणनीतिगि ष्टवर्य, क्षेरगि मध्यकालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकास योजना ियार गरी 
कायाितवयनमा ल्याएको पाईएन । 

 स्थातनय िहले आफ्नो क्षेरमा कायाितवयन ह ने आयोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्य आयोजनाको 
बैंक खडा गरेको देन्खएन । 

 ददगो तबकास योजना (२०१५-३०) लाई कायाितवयन गने सतदभिमा लक्ष्यलाई आतिररकीकरण 
गने र मध्यकातलन लक्ष्यहरु िोष्टक म ल्याङ्कन गने कायि भएको देन्खएन । 

 पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहायक न्जतसी खािा अध्यावतधक नगरी वडा 
कायािलय िथा ष्टवतभन्न संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईयो । 

 वडा कायािलयमा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी 
खािा अध्यावतधक गरेको पाईएन । 

 न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अन सार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गन ि 
पनेमा गरेको पाईएन ।  

 म ल्य अतभवषृ्टर्द् कर तनयमावली, २०53 को तनयम 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भ  क्तानीको 
जानाकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कायािलयलाई नददएको िथा इ टीतडएस नगरेको पाइयो। 
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 क नै रकमको भ  क्तानी ददँदा ररि प गेको वा नप गेको जाँच गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा तसलतसलेवार 
नम्वर रान्ख कायािलय प्रम खले िोकेको कमिचारीले भ  क्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमान्णि गन िपनेमा सो अन सार गरेको पाईएन । 

 साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 7 र 8 मा खररदको ग रुयोजना र वाष्टर्िक 
खररद योजना ियार गन िपनेमा ियार गरेको पाईएन। 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोन्जम आतथिक वर्ि श रु ह न  भतदा पतर 
ददन अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्य, ज्याला, भाडा िथा अतय 
महश लको स्थानीय तय निम दररेट िोक्न  पनेमा ष्टढला गरी िोकेको देन्खयो। 

 ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतजेतसी खािा राखेको 
पाईएन। 

 स्थानीय िहले तनमािण व्यवसायी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कायि गराएकोमा तनमािण कायिमा 
प्रयोग ह ने सामानको ग णस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमोन्जम स्थानीय िहले भ–ू जोन्खम 
संवेदनशीलिाका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बतधी मापदण्ड िोक्न पने र त्यस्िो मापदण्डको 
अधीनमा रही िोकेको क्षेरमा मार भवन तनमािण गनि स्वीकृति ददन सक्ने व्यवस्था भएकोमा यस 
स्थानीय िहले जग्गाको उपयोग सम्बतधी मापदण्ड बनाई लागू गरेको देन्खएन । 

 साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 97 अन सार यस वर्ि कायिसम्पन्न भएका 
आयोजना िथा कायिक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गन िपनेमा गरेको पाईएन । 

 संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ अन सार पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न योजना तनमािण 
कायि गनि सतमति गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्यवस्था अन सार मातयिा प्राि ह न े
गरी दिाि गरेको पाइएन ।  

 पातलकाले आयोजना/काययक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा 
ज ट्ने आयोजनालाई प्राथतमकिा ददन पनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिको लागि 
अन मान ियार गरेको देन्खएन । 

 सञ्चातलि योजनाको सूचना पाटीमा आय–व्यय, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै उपभोक्ताको 
योगदान र कायिसम्पादन लगायिका ष्टवर्यमा स्पि गरी सरोकारवाला सष्टहिको साविजतनक स न वाई 
र साविजतनक परीक्षणलाई अतनवायि गन ि गराउन  पनेमा अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

 वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन योजना ियार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका 
स्थानलाई मध्यनजर राखदै फोहोरमैला ब्यबस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कायियोजना ियार गरेको 
पाईएन ।  

 स शासन (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) तनयमावली, २०६५ अन सार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि 
सेवाहरुको कायाितवयन न्स्थिी अन गमन गनि अन गमन संयतर िय गरेको पाईएन । 

 वजेट िथा वाष्टर्िक कायिक्रम अन सारको प्रगति ियार नगरेकोले पातलकाको वजेट, शशिि िथा 
ष्टवर्यगि अन दानको कायिक्रम कायाितवयनमा आए नआएको र कायिक्रम अन सारको प्रगति भए 
नभएको संवतधमा एष्टकन गनि सष्टकएन । 

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा ५ क वमोन्जम कमिचारीहरुको कायि ष्टववरण वनाई लाग  
गरेको पाईएन । 
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 वडावाट ष्टवतभन्न वैठकहरु वसी भत्ता भ  क्तानी गरेकोमा वडागि वैठकको तनणिय अध्ययन गदाि 
अतधकांशमा वैठकको स्पि कायिष्टवतध नभएको िथा केहीमा महत्वप णि तनणिय नभएको िर वैठक 
भत्ता भ  क्तानी गरेको, 

 साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ९७  उपतनयम (११) मा तनमािण कायि सम्पन्न 
गररसकेपतछ भौतिक संरचनाहरुको ष्टववरण ख लाई अतभलेख राख्न पने व्यवस्था भएकोमा पातलकाले 
ष्टवगि वर्िदेन्ख भएको कायिको लगि नराखेको कारण एकै योजनालाइ एक भतदा वढी वर्िमा 
ष्टवतनयोजन ह न सक्ने देन्खएको,  

 सूचना अतधकारीको काम, कििव्य र न्जम्मेवारी सम्वतधी तनदेन्शका, २०७३ को दफा २५ मा 
सूचनाको माग, सो अन रुप सूचना प्रबाहको अवस्था वा सूचना ददन इतकार गरेको अतभलेख राख्न पने 
जसमा सूचना माग गनेको ष्टववरण िथा सूचनाको संन्क्षि तबबरण आददको ष्टववरण राख्न पने उल्लेख 
भएकोमा सूचना माग र प्रबाहको अतभलेख व्यबस्थापन नगरेको, 

 सामान्जक स रक्षा कायिक्रम सञ् चालन कायिष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद २ दफा ७.१ मा भत्ता 
प्राप् ि गरररहेका लाभग्राहीहरुले आगामी आथीक वर्िमा पतन भत्ता तलन चाहेमा दफा ६ को 
उपदफा १ मा उल्लेन्खि समयावतधतभर वडा कायािलयमा दरखास्ि ददन पने व्यवस्था भएकोमा 
सो को पालना नभएको,  

 सामान्जक स रक्षा कायिक्रम सञ् चालन कायिष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ३ को दफा १२.५ मा 
एक आतथिक वर्िको क नै पतन ष्टकस्िा रकम नब झेमा वा बैंक माफि ि ष्टविरण भएकामा लगािार 
एक वर्िसम्म खािा तनन्ष्क्रय भएमा लगि कट्टा गने व्यवस्था रहेकोमा कायािलयले लगि कट्टाको 
ष्टववरण नराखेको साथै बैंक बाट तनन्ष्क्रय खािाको ष्टववरण माग गरी लगिको अद्यावतधक 
नगरेको, जसवाट तनन्ष्क्रय भएका लाभग्राष्टहलाई समेि भत्ता जाने जोन्खम देन्खएको,  

 सामान्जक स रक्षा कायिक्रम सञ् चालन कायिष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ८ दफा २८ मा सामान्जक 
स रक्षा कायिक्रमको तनयतमि अन गमन,म ल्याङ्कन िथा स परीवेक्षण गनि स्थानीय स्िरको अन गमन 
िथा स परीवेक्षण सतमति गठन गन िपने व्यवस्था भएकोमा उक्त सतमति गठन नगरेको, 

 सामान्जक स रक्षा कायिक्रम सञ् चालन कायिष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ क मा आगामी आतथिक 
वर्िमा भत्ता प्राप् ि गनेहरुको ष्टववरण सम्बन्तधि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आधारमा स्थानीय 
सभामा पेश गन िपछि भत ने व्यवस्था रहेकोमा कायािलयले लाभग्राहीहरुको ष्टववरण सभामा पेश 
नगरेको,  

 स रक्षा कायिक्रम सञ् चालन कायिष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ घ मा सामान्जक स रक्षा भत्ता 
प्राप् ि गने लाभग्राष्टहहरुको नाम नामेतस स्थानीय िहको वेवसाइटमा राख न पने व्यवस्था रहेकोमा 
कायािलयले उक्त कायिष्टवतधको पालना नगरेको, 

 सामान्जक स रक्षा कायिक्रम सञ् चालन कायिष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ दफा ३४ मा पातलकाले 
नयाँ नाम दिाि, चौमातसक भत्ता ष्टविरण सम्बन्तध ष्टववरण साविजतनक गन िपने व्यवस्था भएिा पतन 
कायािलयले उक्त ष्टववरणहरु साविजतनक गरेको देन्खने गरी प्रमाण नराखेको, 

 सामान्जक स रक्षा कायिक्रम सञ् चालन कायिष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ दफा ३५ मा वडा 
सतमतिले प्रत्येक चौमातसकमा कम्िीमा एकपटक सामान्जक स रक्षा कायिक्रम सम्बतधमा साविजतनक 
स न वाई गन िपने र प्राप् ि ग नासा िथा स झावहरु सम्वोधन गन िपने उल्लेख भएकोमा सो को पालना 
नभएको,  

 आतथिक कायितबतध तनयमावली २०६४ को तनयम ९ (६) बमोन्जम नगद प्राि ह ने रकम दैतनक 
रुपमा दान्खला गन िपने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कायािलय प्रम खले 
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कायािलयको नाम M म्याग्दे गाउँपातलका, िनह ँ । आ.व. २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

कारण उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दान्खला गन ि पने व्यवस्था रहेकोमा स्थानीय िह 
अतिरगिका वडाहरुले कतिपयले पतर ददन,  मष्टहना ददन र कतिपयले २ देन्ख ३ मष्टहना पतछ 
मार दान्खला गने गरेको, 

 ष्टवपद् जोन्खम तयूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीय ष्टवपद् 
व्यवस्थापन सतमतिले गरेको कामको वाष्टर्िक प्रतिवेदन न्जल्ला ष्टवपद् व्यवस्थापन सतमति िथा 
प्रदेश ष्टवपद् व्यवस्थापन कायिकारी सतमति समक्ष पेस गन िपने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिवेदन ियार 
गरी सम्बन्तधि सतमतिमा पेस गरेको नदेन्खएको, 

 वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा स्थानीय िहले तनयमावलीको अन सूची वमोन्जम 
सडकहरु तनमािण, १०० तम सम्मको प ल, तलफ्ट तसँचाइ, सडक स्िरोन्निी लगायिका कायिमा 
वािावरणीय अध्ययन गन िपने र नगरेमा दफा ३५ वमोन्जम रु = ५ लाख सम्म जररवाना ह ने 
व्यवस्था भएकोमा स्थानीय िह आफैले पालना नगरेको िथा गराएको अतभलेख नराखेको,  

 स्थानीय सरकार सञ् चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा स्थानीय िहले साविजतनक सम्पन्त्तको 
संरक्षण गन िपने उल्लेख भएकोमा सो को अतभलेख नराखेको,  

 आव २०७५।७६ मा सडकको तडष्टपआर वापि रु ६ लाख १८ हजार खचि गरी म्यापसि नेपाल 
र घर इन्तजतनयररङ्ग कतसल्टेन्तसलाइ भ  क्तानी ददएको तडष्टपआर अन सारको क ल लागि 5करोड 
20 लाख लाग्ने देन्खएकोमा यस वर्ि काम श रु नभएको कारण उक्त खचिको उपादेयिा श तय 
रहेको, 

िसथि पातलकाले आतिररक तनयतरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वशनीय बनाइ 
सेवा प्रवाह स दृढ बनाउने िफि  ध्यान ददन पने देन्खतछ ।  

4.  अबण्डा बजेट – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्जम स्थानीय आतथिक अवस्था समेिको 
आधारमा बजेट िथा कायिक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार ियार गरी स्रोि अन मान िथा सीमा 
तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अन मान पेस गन िपने व्यवस्था छ । यस स्थानीय 
िहले यो बर्ि छैटौ गाउँसभामा थप िथा कायिपातलका को आकन्स्मक तनणिय भएका योजना िथा 
कायिक्रम भतन एकम ि रुपमा  रु २ करोड ५१ लाख ३० हजार अबण्डाको रुपमा राखेको छ । 
उक्त अबण्डा रकमवाट रु २५ लाख मार खचि भएिापतन कायिपातलकाको पटके तनणियबाट खचि 
ह नेगरी एकम ि रुपमा वजेट राखी खचि गन ि उपय क्त होइन । बजेट अबण्डमा राखी कायिपातलकाको 
तनणियबाट खचि गने प्रष्टक्रयामा तनयतरण गन िपदिछ । 

 

5.  नक्सा पासाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय िहले नक्सापास गन िपने 
र नक्सापास नगराइ भवन तनमािण गनि नह ने उल्लेख छ । यस पातलकावाट आ-व- २०७६।७७ मा 
३२२ ले नक्सापासको लातग तनवेदन ददएकोमा अस्थायी अन मति ददएको छैन भने क ल २ को मार 
कायिसम्पन्न भएको अवस्था छ । पातलकाले आफ्नो क्षेतरभरको घरहरुको अतभलेख नराखेको िथा 
हालसम्म भएका नक्सापासको समेि अतभलेख नराखेको ह ँदा नक्सा पास नभएका घरको संखया एष्टकन 
ह न सकेको छैन । सो को अतभलेख िथयांकको व्यवस्थापन गन िपदिछ । 

 

6.  सेवा प्रवाहाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाँउपातलका िथा वडा 
कायािलयको काम कििव्य र अतधकारको व्यवस्था छ । पातलकाबाट प्राि ष्टववरण अन सार यस वर्ि 
जतम िथा मतृ्य  दिाि ७७५ वटा, नािा प्रमान्णि ३३६ वटा, घरवाटो न्शफाररश १४१३ वटा, 
नागरीकिा न्शफाररश ५३९ वटा दिाि िथा तसफारीस गरी सेवा प्रवाह गरेको देन्खयो । पातलकाले 
सम्वतध ष्टवच्छेद, बसाई सराई, पञ्जीकरण दिाि िथा तसफाररश, पाररवाररक लगिको अतभलेख आददको 

 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=462891523327343
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=462891523327343
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कायािलयको नाम M म्याग्दे गाउँपातलका, िनह ँ । आ.व. २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

सम्बतधमा अतभलेख राखेको छैन भने स्थानीय िथयांक सम्वतधी नीति, कानून िथा मापदण्ड समेि 
वनाएको छैन । ऐन बमोन्जम कानून वनाई सोको अतभलेख व्यवन्स्थि गन ि पदिछ । 

7.  अन गमन िथा भ्रमण खचिाः भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ को तनयम २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातधकारी 
वा कमिचारीले भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अन सूची ६ को ढाँचामा राख्न पने िथा भ्रमणलाई 
ष्टवश्वसनीय वनाउन आवस्यकिा अन सार आतिरीक तनयतरण प्रणालीको थप व्यवस्था गन िपने उल्लेख 
छ भने तनयम १९ मा न्जल्लातभरको ठाउँको द रीको ष्टववरण राख्न पने उल्लेख छ । कायािलयले यस 
वर्ि ष्टवर्यगि न्शर्िक िथा कन्तटतजेतसी वाहेक चालू खचि न्शर्िकवाट रु. १३ लाख ६९ हजार खचि 
लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्य, अन गमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अतभलेख, द रीको ष्टववरण, सवारी 
साधनको ष्टटकट आदद राखेको छैन । जसले गदाि अन गमन िथा भ्रमणको सष्टह सद पयोग भएको छ 
भन्न ेआधार रहेन । यसमा स धार गन िपने देन्खतछ । 

 

8.  पूजँीगि खचिको न्स्थतिाः कायािलयको क ल पूँजीगि खचिको ष्टवश्लरे्ण गदाि देहायअन सारको खररद 
ष्टवतधवाट रकम खचि भएको ष्टववरण पेश भएको छ । साविजतनक खररद तनमयावली, २०६४ को 
तनयम १११ मा कामको ग णस्िर परीक्षण गन िपनेमा उपभोक्ता सतमतिवाट गराएको कामको ग णस्िर 
परीक्षण लगायिका कायि नभएको कारण यसको ग णस्िर िथा ददगोपनाको पक्ष कमजोर ह न सक्ने 
देन्खदा उपभोक्ता सतमतिमाफि ि धेरै कायि गराउने पररपाटीमा स धार गन िपदिछ ।  
 

खररद ष्टवतध खचि रकम 

ख ला बोलपरवाट 7779241।24 

तसलबतदी दरभाउपरवाट 453149।- 
उपभोत्ता सतमति वा लाभग्राही सम दायवाट 105049469।- 
कतटीतजेतसीवाट 2788327।- 
जम्मााः  128445643।-  

 

9.  योजना र कायाितवयन – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीय 
िहले योजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि योजना छनौट गरी 
प्राथतमष्टककरण गन िपने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम िथा दीघिकालीन प्रकृतिका 
आयोजनाहरुको सूची समेि ियार गरी कायाितवयनमा ल्याउन  पने व्यवस्था छ । कायािलयले योजना 
छनौट गदाि ऐनमा भएको व्यवस्था अन रुप दीघिकालीन प्रकृतिका ठ ला योजना छनौट नगरी सानासाना 
र ट के्र योजनामा ठ लो मारामा बजेट छ ट्याएको अवस्था छ । साना िथा ट के्र योजनामा वजेट 
ष्टवतनयोजन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नह ँने ह ँदा यस्िा कायिमा तनयतरण गरी ठ ला योजना छनौटलाई 
प्राथतमकिामा रान्खन पदिछ ।यस वर्ि उपभोक्ता सतमतिमाफि ि भएका कामका योजनाहरु देहायअन सार 
छन:्  
क्र. सं. वििरण योजना संख्या रकम 

१  रु १ लाख भन्दा कमको योजना 74 3388277।- 
२ रु एक लाख एक देखख पााँि लाख सम्मका योजना 192 34362851।- 
३ रु ५ लाख देखख १० लाख सम्मका योजना 37 23438564।- 
४ दश लाख एक देखख ५० लाख सम्मा योजना 30 43859777।- 
५ ५० लाख भन्दा माचिका योजनाहरु 0 0 

   जम्मा ३३३ 105049469।-  

 

10.  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम  २३ बमोन्जम स्वीकृि 
भएको कायिक्रममा तनयम २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गन िपने र चौमातसक 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

कायिलक्ष्य िथा कयिक्रम बमोन्जम कायिसम्पन्न गरी कयिक्रम कायाितवयन गन िपने व्यवस्था छ । 
कायािलयले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अन सार क ल पूजँीगि वजेट रु 282057320। रहेकोमा 
उक्त रकम मध्ये ४९-४० प्रतिशि खचि भएको छ भने खचि मध्ये चौमातसक रुपमा प न्जगि खचिको 
न्स्थति देहाय बमोन्जम छ । वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको ग णस्िरमा असर पने देन्खएकोले 
तनयममा भएको व्यवस्था अन रुप िेश्रो चौमासीक िथा आर्ाढमा वढी रकम खचि गने पररपाटीमा 
तनयतरण गन िपदिछ । 

 
पूजँीगि खचि 
शीर्िक 

क ल खचि 
चौमातसक खचि (रु.हजारमा) आर्ाढ 

मष्टहनाको मार 
खचि 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेश्रो 
चौमातसक 

पूजँीगि खचि 13933567
0 6753230 17712270 11487017

0 
6737869

6 
खचि प्रतिशि  4.85 12.71 82.44 48.36  

 

 तनधािररि बजेटको तसमा नान्घ खचि गने प्रष्टक्रयामा तनयतरण गन िपदिछ ।  
11.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीय िहको एकीकृि, समान पातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा 

समान पातिक बजेट ष्टवतनयोजन गरी खचि गन िपने ह तछ । यस पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि 
बजेट र खचिको न्स्थति देहायअन सार रहेको देन्खतछ । 

म खय क्षरे वाष्टर्िक वजेट खचि रकम क ल खचि मध्ये 
प्रतिशि 

आचििक विकास ३,०३,००,००० १ ,४७,५७,८३७ 4.85 

सामाजजक विकास २६,०८,८६,००० १६,०८,०९,४६१  52.8 

पिूािधार विकास १७,८०,६२,३१८ ८,१०,९८,७९४ 26.63 

सुशासन तिा अन्तरसम्बजन्धत क्षेत्र ८०,५२,००० ३०,८९,५३० 1.01 

कायािलय सञ्िालन तिा प्रशासननक ७,०६,८५,००० ४,४८,१६,७५१.५० 14.71 

जम्मा ५४,७९,८५,३१८ ३०,४५,७२,३७३.५० 100 

उन्ल्लन्खि ष्टववरण अन सार प वािधार ष्टवकासमा रु १७ करोड ८१ लाख वजेट ष्टवतनयोजन भएकोमा 
वजेटको ि लनामा ४५-५५ प्रतिशि मार खचि भएको छ समग्र खचिको ि  लनामा २६.६३ प्रतििशि 
खचि भएको छ। पूँजीगि खचिमा वषृ्टर्द् गरी लन्क्षि उरे्द्श्य हातसल गन िपदिछ । 

 

12.  कायिक्रमगि प्रगतिाः िोष्टकएको लक्ष्य प रा गरी शि प्रतिशि लन्क्षि प्रगति हातसल गन िपदिछ । 
कायािलयले देहायका कायिक्रममा श तय प्रगति गरेको छ । प रा गनि सक्ने योजनाहरु छनोट गरी 
कायाितवयनमा लैजान पदिछ ।प वि ियारी वेगर वजेट मार ष्टवतनयोजन गरेको कारण यस्िो भएको 
देन्खतछ । यस सम्वतधमा छलफल गदाि कम प्रगति ह न  मा कोरोना महामारी लगायिको कारण 
उल्लेख गरेको छ । कम प्रगति भएका केही उदाहरण देहायअन सार छन:्                रु 
हजारमा 
कायिक्रम/आयोजना/ष्टक्रयाकलापको नाम ष्टवतनयोजन खचि खचि (%) 
१ न वडा कायािलय भवन तनमािण  ५०,०० ० ० 
३ न वडा कायािलय भवन तनमािण िथा जग्गा ब्यवस्थापन  १०,०० ० ० 
३ फेज ष्टवध ि िार खररद  १०,०० ० ० 
५ न वडा कायािलय भवन तनमािण  ५०,०० ० ० 
७ न वडा कायािलय तनमािण िथा जग्गा ब्यवस्थापन  १०,०० ० ० 
Rural  t ransport  mast er pl an ियार गने  ८,०० ० ० 
अवलोकन भ्रमण  ४,५० ० ० 

 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=39972755021206108
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=3063309709668261
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=38411171345944774
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=39947455865022996
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=18438860705333963
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=17580353257658766
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दफा भौचर नं., तमति र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

आकाश देवी मन्तदर संरक्षण  ५,०० ० ० 
आतिररक रााजश्व व्यवस्थपान कायिक्रम  २,२५ ० ० 
उत्पादनम लक सहकारी लाइ ५० प्रतिशि अन दान कायिक्रम  १०,०० ० ० 
उधमशीलिा प्रबर्द्न िथा सीप ष्टवकास िातलम  ६,०० ० ० 
छैटौ गाउँसभाम थप िथा कायिपातलका को आकन्स्मक तनणिय 
भएका योजना िथा कायिक्रम  

२,५१,३० २५,०० ९.९५ 

छष्टवसे वजार सतमति भवन क्रमागि  ६,०० ० ० 
छाङ्गपाटन नया वस्िी न्झरुवास सडक तनमािण  २०,०० ० ० 
छाङ्गपाटन नया वस्िी न्झरुवास सडक तनमािण क्रमागि  ३०,०० ० ० 
जनज्योति मागि  ५०,०० ० ० 
जाम ने दमसेरा ह दै ऋष्टर् थ म मोटरमागि  ५,०० ० ० 
थप ि छाङ्ग हष्टटया मोटर मागि  २०,०० ० ० 
थप ि छाङ्ग हष्टटया मोटर मागि क्रमागि  ३०,०० ० ० 
दन्क्षणी ररङ्गरोड  ५,०० ० ० 
धँयरे ष्टकल्चोक सडक मागि  २५,०० ० ० 
धँयरे ष्टकल्चोक सडक मागि क्रमागि  ६,०० ० ० 
धेरौदी ररठेपानी म्याग्दे कज्व ेतनमािण  १५,०० ० ० 
पूजँीगि अन सतधान िथा परामशि  १०,०० ० ० 
पूजँीगि स धार खचि साविजतनक तनमािण  ५,०० ० ० 
पथृवी राजमागि मा म्याग्दे प्रवशे द्वार तनमािण  २०,०० ० ० 
प्रशासकीय भवन  ३०,०० ० ० 
प्राकृतिक स्रोि साधनको अध्ययन प्रतिवदेन  ४,०० ० ० 
ररपा खानेपानी योजना  १५,०० ० ० 
लन्क्षि सम हका लातग स्वरोजगार कायिक्रम िथा तसपम लक 
िातलम  

४,०० ० ० 

लघ  ,घरेल  िथा साना उधोगको ष्टवकास िथा प्रवर्द्न कायिक्रम  ५,०० ० ० 
वडहरे -माछाप च्रे -बाघखाेेर भैसीखकि  चार हजार वाधँ  ५०,०० ० ० 
वडा कायािलय इतभटर र व्याट्री खररद  ५,०० ० ० 
वले्टार खाराडी भट्टराइथोक तिलाहार कोइरालाथोक खानेपानी 
डीप वोररङ्ग योजना  

२५,०० ० ० 

वाराही खानेपानी योजना  १५,०० ० ० 
साम दाष्टयक स्वास्थय इकाइ भवन तनमािण  ६२,१९ ० ० 
गाँउघर न्क्लतनक  २,५० ० ० 
पश  स्वास्थय न्शष्टवर  ३,५० ० ० 
ष्टवपन्नलाइ बाख्रा ष्टविरण  ४,०० ० ० 
आमबोटे बाँध  ५,०० ० ० 
फ ल नसिरी तनमािण िथा सञ्चालन  ४,५० ० ० 
न्शवा पावििी मन्तदर स्िरोन्निी  ४,०० ० ० 
तनलोि  थो र च  ना खररद िथा ष्टविरण  ४,०० ० ० 
हाट वजार सञ्चलान अन दान  ७,०० ० ०  

13.  कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोन्जम स्थानीय 
सेवा गठन, संचालन व्यवस्थापन, सेवाका शिि िथा स ष्टवधा सम्बन्तध आधारभिू तसर्द्ाति र मापदण्ड 
संघीय कान न बमोन्जम ह ने, दफा ८६ (२) बमोन्जम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन िथा व्यवस्थापन 
सेवाको शिि िथा स तबधा सम्बन्तध अतय व्यवस्था स्थानीय िहले बनाएको कान न बमोन्जम ह ने 
व्यवस्था छ । स्थानीय िहले कानून नबनाई यो बर्ि गाउँपररर्द् मा अतिररक्त कायि गरेवापि भतन 
२१ जनालाइ ५०९६००। भत्ता भ  क्तानी गरेको देन्खयो भने उक्त रकम पाररश्रतमक न्शर्िकवाट 

 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=2676090387340242
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=66857112455848815
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=53438345925584755
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=30342910110003402
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=462891523327343
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=462891523327343
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=8476325526784131
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=57262515623974261
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=26319659699079314
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=70541245456505347
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=64969558458342623
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=29879630765515489
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=44799501606255068
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=44814429940969889
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=28777137545739054
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=27247812201249342
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=59432783887585965
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=9046637390122066
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=66682129727650654
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=17278402876425665
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=25966497310985968
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=52108132320130047
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=7026906021219900
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=7026906021219900
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=59661544342602970
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=6552816101446008
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=3662435937278554
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=22182651658574226
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=22182651658574226
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=71843466612844458
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=12241394935037684
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=67493678965405136
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=34315853279799718
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=1478800584787487
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=35665159063617100
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=67910068713408004
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=21820041306481597
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=28402429057531358
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100642242853027040&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=33355366769679867
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दफा भौचर नं., तमति र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

ददएको देन्खएको छ । प्रोत्साहनको रुपमा भत्ता खचि गरेको कारण आतथिक व्ययभार बढ्न गएको 
छ । यसमा कायािलयले ध्यान ददन पदिछ ।  

14.  एउटै नागररकिा नम्बरवाट दोहोरो भ  क्तानीाः सामान्जक स रक्षा कायिक्रम संचालन कायिष्टवतध,२०७५ 
को दफा १९ मा पतजीकरण ष्टवभागले स्थानीय िहका सामान्जक स रक्षा सम्बतधी सूचनालाई व्यवन्स्थि 
गनि, स्थानीय िह,ष्टवभाग र बैंक\ष्टवन्त्तय संस्था बीच प्रणातलगि सम्बतध स्थापना गरी सामान्जक स रक्षा 
भत्ता  ष्टविरणलाई प्रभावकारी र पारदशी बनाउन केन्तरकृि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कायाितवयनमा 
ल्याएको छ। उक्त प्रणालीमा लाभग्राहीको ष्टववरण प्रष्टवष्टि गरी अद्यावतधक गने न्जम्मेवारी सम्बन्तधि 
स्थानीय िहको ह तछ।पातलकाले िपन्शलको व्यन्क्तहरूलाई दोहोरो नागररकिा नम्वर उल्लेख गरी 
सामान्जक स रक्षा भत्ता भ  क्तानी गरेको छ। नागररकिा नम्बर दोहोरो उल्लेख गरी भत्ता ष्टविरण 
गररएकोले वास्िष्टवक लाभग्राही पष्टहचान ह न सकेन।केष्टह उदाहरण देहायअन सार रहेका छन।्  

तस.न.  भ  क्तानी पाउने  भत्ताको प्रकार  वडा नं. ना.प्र.नं. प्रति चौमातसक  जम्मा रकम 

१ तिलमाया थापा एकल मष्टहला भत्ता ७ ४५०५ ८००० ८००० 

२ तिल क मारी थापा   एकल मष्टहला भत्ता ७ ४५०५ ८००० ८००० 
३ प णि बहाद र ष्टव.क ज्येष् ठ नागररक भत्ता ७ ७|४९ ८००० ८००० 
४ लाल ब.साकी ज्येष् ठ नागररक भत्ता  ७ ७|४९ ८००० ८००० 
५ न्चजमाया वाग्ले  ष्टवधवा भत्ता  ७ ९४६ ८००० ८००० 
६ सेवा देवी वाग्ले  ष्टवधवा भत्ता  ७ ९४६ ८००० ८०००  

 

15.  पदातधकारीको वीमााः गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवय सतमतिका सदस्यले पाउने स ष्टवधा सम्वतधी 
ऐन, २०७६ को दफा १० मा अन सूचीमा नवढन ेगरी वीमा श ल्क (ष्टप्रतमयम) वापि ष्टवल वमोन्जम 
रकम भ  क्तानी गन िपने उल्लेख छ । कायािलयले तमति २०७७।३।३१ मा भौ नं ४३९ वाट क ल 
३९ पदातधकारीलाइ वीमावापि रु ३९००००। भ  क्तानी गरेकोमा ष्टप्रतमयम संलग्न छैन । ऐनअन सार 
वील वेगर भ  क्तानी ददन नतमल्ने देन्खएकोले उक्त रकम अस ल गन िपने रु  

 

 

 

 

 

 

३९०००० 
16.  कमिचारी करार – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय िहले आफ्नो 

अतधकार क्षेर र कायिबोझको ष्टवश्लरे्ण गरी संगठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षणको आधारमा स्थायी 
प्रकृतिको कामको लातग िथा सेवा करारबाट तलईने कमिचारीको दरबतदी प्रस्िाव गन िपने र अस्थायी 
दरबतदी सजृना गनि नसष्टकने व्यवस्था छ । िर पातलकाले ष्टवतभन्न पदमा १६ जना कमिचारीहरु 
करारमा राखी खचि लेखेको छ ।  
त्यसैगरी सोही ऐन २०७४ को दफा ८३(८) वमोन्जम पातलकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, 

कायािलय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्टीतसयन, चौष्टकदार, मातल, बगैँचे लगायिका पदमा मार करारवाट 
सेवा तलन सष्टकने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय िहले मातथ उल्लेन्खि पद वाहेक पतन ष्टवतभन्न पदमा 
करारमा राखेको छ भन ेररक्त दरवतदी नभएको पदमा समेि करारमा राखी खचि गरेको देन्खयो । 
दरवतदी ररक्त नभएको इन्तजतनयर पदमा रोमन पन्ण्डिलाइ करारमा राखी मासीक ३०५००। को 
दरले वाष्टर्िक ३९६५००। भ  क्तानी गरेकोले उक्त रकम तनयमसंगि देन्खएन ।  
यस सम्वतधमा छलफल गदाि सभाले तनणिय गरेर थप दरवतदी शृ्रजना गरेको जनाएको छ । िर 
हालसम्म संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण नगरी सभाले दरवतदी शृ्रजना गरीराख्न  उन्चि देन्खएन । 

 

17.  न्शर्िक फरक पारी खचिाः एष्टककृि आतथिक संकेि वतगिकरण र व्याखया, २०७४ मा खचि न्शर्िक 
उल्लेख गरेको र सोहीअन सार खचि गन िपने उल्लेख छ । कायािलयले देहायअन सार खचि न्शर्िक फरक 
पारी खचि गरेको कारण देहायअन सार फरक परेको छ । न्शर्िक फरक पारी खचि गन ि ष्टवत्तीय 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

अन सासनको उल्लंघन गन ि हो । यस सम्वतधमा छलफल गदाि असारमा मार ऐन पाररि भएकोले 
श रु ष्टवतनयोजन नभएको कायािलये जानकारी गराएको छ ।  
क्र 
स  

खचिको 
व्यहोरा  

खचि गन िपने 
न्शर्िकको नाम  

खचि गरेको न्शर्िकको नाम  खचि रकम 

1  पदातध
कारी 
स ष्टवधा 

पाररश्रतमक 
पदातधकारी 
करार सेवा  

साम दाष्टयक स्वास्थय इकाइ सतचालन िथा 
व्यवस्थापन खचि 

१४१५००० 

2  कमिचारी कल्याण कोर् ५००००० 

 पानी िथा ष्टवज ली  १४२३७४ 

 पदातधकारी वैठक भत्ता १२६१ 
   जम्मााः २०५८६३५  

18.  
सामान्जक पररक्षणाः सरकारी खचिमा तमिव्ययीिा र प्रभावकारीिा कायम गने सम्वतधी नीतिगि 
मागिदशिन २०७५ को व दँा नं १८ ले कायािलयले गन िपने काम परामशिदािावाट गराउने कायिलाइ 
तनरुत्साष्टहि गन िपने उल्लेख छ भने नेपालको संष्टवधानले आतथिक अन शासन कायम गने क रा संघीय 
सरकारको कानून वमोन्जम ह ने उल्लेख छ । कायािलयले देहायअन सारको सामान्जक परीक्षण िथा 
लैंतगक िथा सामान्जक समावेशी वजेट परीक्षणको काम परामशिदािालाइ ददइ देहायअन सार भ  क्तानी 
गरेको छ । यस्िो खचिमा तनयतरण गन िपदिछ ।  
भौ नं भ  क्तानी 

पाउनेको नाम 

कामको ष्टववरण भ  क्तानी रकम 

८ गैर सरकारी 
संस्था समतवय 
सतमति 

सामान्जक पररक्षण १६९५०० 

७४ लैंतगक िथा सामान्जक समावेशी वजेट परीक्षण ९०४०० 

 

 

19.  
वोलपर खोलेको वैठक भत्ता भ  क्तानीाः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ मा वोलपर कायािलय 
समयतभर खोल्न पने कानूनी व्यवस्था छ । साथै कायि सतचालन तनदेन्शका, २०७५ ले कायािलय 
समय तभर वस्ने वैठकमा भत्ता उपलव्ध नगराउन ेव्यवस्था गरेको छ । कायािलयले भौ नं १०६ 
(२०७६।८।४) वाट तमति २०७६।७।१८, २०७६।६।२८ िथा २०७६।७।२४ मा नददजतय 
पदाथिको वोलपर खोलेको वैठक भत्ता वापि क्रमशाः रु ११०००।, १७०००। िथा ११०००। 
गरी क ल रु ३९०००। वैठक भत्तावापि भ  क्तानी गरेकोले कर कट्टी पतछको उक्त अस ल गन िपने 
रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३१५० 

20.  
सोझै खररदाः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८४ मा रु ५ लाख भतदा वढीको 
खररद गदाि तसलवतदी दरभाउपरको माध्यमबाट गन ि पने िथा तनयमावलीको तनयम ३१ मा रु २० 
लाख भतदा वढीको खररद गदाि वोलपरको माध्यमवाट गन िपनेमा सो नगरी देहायका तबतभन्न फमिहरुबाट 

कायािलय सामानहरु तसधै खररद गररएको िथा सोझै खररद कायि गदाि एक आतथिक वर्िमा एउटा 
आपूतििकिािसंग सीमा भतदा बढी रकमको सोभैm खररद गनि नह ने उल्लेख भएकोमा सो ष्टवपरीि एउटै 
फमिवाट पटक पटक सीमाभतदा वढीको खररद भएको देन्खएकोले उक्त रकम तनयमसंगि देन्खएन 
। यसमा स धार गन िपदिछ। 

भौ नं खररदको ष्टववरण भ  क्तानी रकम  
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६४ ग रु गणेश ष्टप्रतटीङ प्रसे २००३६९ 

२०३ श भकामना सप्लायसि ३१५२०७ 

२०२ श भकामना स्टेशनरी २६१३६९ 

३२५ श भकामना सप्लायसि २४०६२६ 
  १०१७५७१  

21.  प वािधार ष्टवकास साझेदारी कायिक्रमाः यस कायिक्रम अतिगिि लन्क्षि कायि गनि नसष्टक रु ३४ लाख 
कोरोना कोर्मा जम्मा भएको छ । यस कायिक्रमका सम्वतधमा देन्खएका व्यहोरा देहायअन सार छन:्  

 

21.1.  ठेक्का संझौिा अतत्याः वडहरे माछाप रे चारहजारको वाँध मोटरमागि तनमािणको लातग तमति 
२०७७।११।३० मा संझौिा भइ तमति २०७७।३।२५ तभर सम्पन्न गने गरी रु ५०३७३५१। 
मा (लागि अन मानको २६=०७% तय न) पारस तनमािण सेवासँग संझौिा भएकोमा तमति 
२०७७।३।३० मा भौ नं १५ िथा २० वाट रु १३९९८५५। को मार काम गरेकोले भ  क्तानी 
ददइ वाँकी काम नगरी ठेक्का संझौिाको अतत्य भएको जानकारी प्राि भएको छ । ठेक्का लगाइसकेपतछ 
मनातसव कारण वाहेक अतय कारणवाट ठेक्काको अतत्य गनि नह ँने अवस्थामा अध रो काम गरी ष्टवचमा 
ठेक्का संझौिाको अतत्य गन ि उपय क्त देन्खएन । वाँकी काम पातलकाले आफ्नो वजेटवाट गने गरी 
यस आ व मा ठेक्का लगाउन ेियारी ह दै गरेको जानकारी गराएको छ । वाँकी काम गने नै भएपतछ 
प नाः ठेक्का लगाउन भतदा प रानो संझौिालाइ नै तनरतिरिा ददन पनेमा ददएको पाइएन ।यसले गदाि 
काममा ष्टढलाइका अतिररक्त स चना प्रकाशन, वोलपर म ल्यांकन िथा लागि अन मानमा वषृ्टर्द् माफि ि 
अतिररक्त खचि ह ने देन्खतछ । अिाः पातलकाले तमिव्ययीिा ह ने गरी काम अगाडी वढाउन पदिछ । 

 

21.2.  वढी दरमा लागि अन मानाः सोही कामको लातग लागि अन मान ियार गदाि नम्सि िथा दररेट अन सार 
ष्टप्रतमक्स कापेटको काममा प्रति घनतमटर १३०१७।२५ ह न पनेमा रु १३७९४।०५ भइ रु 
७७६।८ फरक परेकोले क ल लागि अन मानमा रु ५३८५४। को फरक परेको देन्खयो । लागि 
अन मान ियार गदाि ष्टवशेर् ध्यान जान पने देन्खयो । 

 

21.3.  मातथ उल्लेन्खि काम सम्वतधीि तनमािण व्यवसायीले समयमा गनि नसकेकोमा तनजलाइ हजिना नगरी 
तनजले गन िपने काम देहायअन सार उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गराइ रु १२५८२६१। भ  क्तानी भएको 
छ । एउटालाइ ठेक्का ददएर कायि गनि नसक्न ेभतन सोही काम उपभोक्ता सतमतिमाफि ि कायि गराउन  
तनयमसंगि नदेन्खएको रु  
भौ नं र तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम भ  क्तानी 

रकम  
७…०७७।३।२३ वडहरे माछाप रे चारहजारको वाँध मोटरमागि उ स  ३८०९३२ 

१७…०७७।३।३० वडहरे काफ्लेथोक न्शवमतदीर देन्ख वाघखोर मोटरमागि उ स  ८७७३२९ 

 जम्मा  १२५८२६१ 

साथै वडहरे काफ्लेथोक न्शवमतदीर देन्ख वाघखोर मोटरमागि उ सलाइ रु १५१९५०९। को कायि 
गनि संझौिा गरेकोमा रु ८७७३२९। मा मार काम गरी लागि अन मानको ि लनामा ३५=३८ 
प्रतिशि तय न काम भएको छ । संझौिा अन सारको काम नगने उपभोक्ता सतमतिलाइ समतवय, 

तनररक्षण, अन गमन आदद माफि ि लन्क्षि काम समयमै सम्पन्न गने वनाउन पने देन्खतछ ।   

 

 

 

 

१२५८२६१ 

 शशिि कृष्टर् पूँजीगिाः   

22.  कृष्टर् अन दानाः कायािलयले ५० प्रतिशि अन दानमा भौ नं१५ तमति २०७६।१०।२१ वाट आल  
खररद गरेकोमा देन्खएका व्यहोरा देहायअन सार छन:्  
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22.1.  पेश्की माफि ि कायिाः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ७६ मा मालसामान खररद 
गदाि सोझै सम्वन्तधि ष्टवके्रिालाई भ  क्तानी ददन पने र पेश्की ददन परेमा कारण ख लाउन पने उल्लेख छ 
। कायािलयले ५० प्रतिशिमा आल  खररद गने कायिक्रममा कायािलयका कमिचारी भष्टवलाल 
रानाभाटलाइ पेश्की ददइ रु ५०६०५०। को आल  पलातचोक भगविी भेन्जटेवल स्टोसि कपनवाट 
खररद गरेको देन्खयो । भौ नं ६ वाट समेि रु २६०१००। को िरकारी ष्टवउ खररदको काम समेि 
पेश्कीको रुपमा तलइ फर्छ्यौट गरेको देन्खतछ भने २८ थान मकै मेन्शन समेि पेश्की ददइ रु 
१०८०००। को सामान न्चिवन तमल स्टोसिवाट खररद गरेको देन्खतछ । यसरी ठ लो रकम एउटै 
फमिलाइ भ  क्तानी गने अवस्थामा समेि पेश्की ददइ कायि सञ्चालन गन ि उन्चि देन्खएन । यसमा स धार 
गन िपदिछ ।  

 

22.2.  अन दानको उपयोतगिााः कायािलयवाट भ  क्तानी भएको अन दानको सष्टह सद पयोग ह न  पदिछ साथै यसवाट 
वास्िष्टवक कृर्कले अन दान पाइ उक्त अन दानवाट उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा वषृ्टर्द् भइ कृर्कको 
आयस्िरमा समेि वषृ्टर्द् भएको ह न  पदिछ । कायािलयले प्रति केजी रु ५०। को दरले ३४९ वोरा 
आल  खररद गरी अन दान उपलव्ध गराएकोमा देन्खएका व्यहोरा देहायअन सार छाः 

 कृर्कको छनोटको प्रकृया उल्लेख नगरी अन दान उपलव्ध गराएको छ । 

 ठ लो पररमाणमा एकै कृर्कलाइ अन दान ष्टविरण गरेको छ भने ष्टविरण गदाि जग्गाको 
क्षेरफल एष्टकन गरेको छैन । उदाहरणको रुपमा मतज  खनाल ग णादीलाइ १५० केजी, 
म्याग्दे ४ को लक्ष्मी पररयारलाइ १०० केजी, तगिा गरी कृर्क सम ह म्याग्दे ६ लाइ 
११५० केजी, म्याग्दे ६ का कृष्ण व थापा क्षेरीलाइ ५०० केजी, म्याग्दे ६ का लक्ष्मी 
थापालाइ ३०० केजी, म्याग्दे १ का राम वहाद र स नारलाइ ३०० केजी, म्याग्दे ३ का 
शनशरी थापालाइ २५० केजी, अकला सहकारीलाइ ४५० केजी ष्टविरण गरेकोमा उतनहरुको 
जग्गाको क्षेरफल कति तथयो एष्टकन नगरी अन दान ददएको छ भने कृर्क सम हलाइ अन दान 
ददएकोमा उतनहरुले प नाः सम हका कृर्कलाइ ष्टविरण गरे नगरेको सम्वतधमा ष्टविरणको 
भपािइ तलएको छैन । 

 कृर्कलाइ आल  ददइसकेपतछ उत्पादनमा वषृ्टर्द् भए नभएको सम्वतधमा अतभलेख राखेको 
छैन ।  

 आल को अन दान सष्टह प्रयोगमा आए नआएको सम्वतधमा अन गमन गरी सो को प्रतिवेदन 
ियार गरेको छैन । 

अिाः अन दानको सष्टह सद पयोग गने िफि  कायािलयको ध्यान जान पदिछ । 

 

23.  फलफ ल ष्टवरुवा खररद िथा ष्टविरणाः कायािलयको वाष्टर्िक कायिक्रम अन सार ५० प्रतिशि अन दानमा 
प जँीगि कृष्टर् कायिक्रम उपन्शर्िकको भौ नं ४० तमति २०७७।३।३० वाट आपँ, तलची िथा कटहर 
खररद गरी कृर्कलाइ ष्टविरण गरेकोमा देन्खएका व्यहोरा देहायअन सार छन:् 

 

23.1.  सवै ष्टविरण नभएकोाः कायािलयले आपँका ष्टवरुवा  ३५२० वटा रु १००। को दरले, तलन्चका ष्टवरुवा 
३११० वटा रु ७५। को दरले िथा कटहर ४९० वटा रु ३०। को दरले खररद गरी सो को 
५० प्रतिशि कृर्कवाट तलने गरी ष्टवरुवा खररद गरेकोमा पातलकाको केतर िथा वडाहरुवाट उक्त 
ष्टवरुवा सवै ष्टविरण नगरेको िथा केही ष्टवरुवा मरेको ष्टववरण ददएको छ ।त्यसैले यो कायिक्रम माग 
प्ररेरि भतदा पतन प तिि प्ररेरि भएको देन्खतछ । िसथि कायिक्रम प्रभावकारी भएको देन्खएन । प्राि 
ष्टववरण अन सार ष्टवरुवाको खररद िथा ष्टविरणको अवस्था देहायअन सार रहेको छ । 

ष्टविरण भएको केतर 
िथा वडा 

आपँ तलन्च कटहर वाँकी 
ष्टवरुवा 

ष्टविरण भएको 
ष्टवरुवाको ५० % रकम प्राि  ष्टविरण प्राि  ष्टविरण प्राि  ष्टविरण 
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पातलका ५७० २४२ ३४० १९५ ३३ २४ ४८२ 19772.5 
वडा १  ५४५ २४६ ४६० १८० ११० ७५ ६१४ 20175 
वडा २ २०० १८९ २१० १७३ ३० १७ ६१ 16192.5 
वडा ३     ११० ४८ ६२ 720 
वडा ४ ३०५ २३९ ३०५ १६३ ५ ५ २०८ 18137.5 
वडा ५ ६५० २८० ६०० २०६ १७० ४३ ८९१ 22370 
वडा ६ ८०० ५९० ८२५ ४०२ २५ १९ ६३९ 44860 
वडा ७ ४५० १४४ ५५० १२२   ७३४ 11775 

 ३५२० १९३० ३२९० १४४१ ४८३ २३१ ३६९१ 154002.5 

जसअन सार रु १५४००३। को ष्टवरुवा मार ष्टविरण भइ रकम संकलन भएको देन्खतछ भने वाँकी 
ष्टवरुवा ष्टविरण भएको छैन । उक्त ष्टवरुवा ष्टविरण गरी प्राि सम्प णि रकम राजस्व दान्खला गन िपदिछ 
। 

23.2.  खररद गरेका सामान ष्टविरण नभएको िथा रकम दान्खला नभएकोाः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, 
२०६४ को तनयम ३६ मा खचिका प्रमाण सष्टहिको लेखा राख्न ेर राख्न लगाउन पने व्यवस्था छ । 
कायािलयले ष्टवतभन्न सामान खररद गरी कृर्कलाइ अन दानमा ष्टविरण गने उल्लेख गरेकोमा हालसम्म 
उक्त सामानहरु ष्टविरण भएको देन्खएन भने ष्टविरणको वेलामा कृर्कवाट उतनहरुको योगदान ह न  पने 
रकम तलन पनेमा उक्त तलएको रकम दान्खला समेि भएको छैन । देहायका सामान कृर्कलाइ 
ष्टविरण गरी कृर्कको योगदानको रकम प्राि भएको छैन । उक्त रकम हालसम्म स्टोरमा रहेकोले 
उक्त सामान ष्टविरण गदाि योगदान उठाइन ेजानकारी गराएको छ । उक्त सामान ष्टविरण गदाि 
योगदानको रकम उठाइ ष्टविरणको भपािइ पेश गन िपदिछ । 

भौ नं सामानको वििरण  संख्या खररद मुल्य 

अनुदानको 
%  

कृषकिाट 
उठाउनुपने रकम  

वितरण गनि 
िााँकी संख्या 

३९-०७७।३।३० मकै मेशशन  २४ ६०००० ७५ 15000 २४ 
२७-०७७।३।१४ फु्रट स्प्प्रेयर ३ ३९००० ५० 19500 १ 
२७-०७७।३।१४ शसकेिर र करौती ५५ ४९००० ७५ 12250 २१ 
२७-०७७।३।१४ सामान्य स्प्प्रेयर ५० १०७५०० ७५ 26875 ३६ 

     ७३६२५   

 

 आतिररक आय िफि ाः   

24.  जररवाना अस ल नगरेकोाः ठेक्का नं १ ०७६।७७ स्थानीय उत्पादन ष्टवष्टक्र श ल्क संकलन को लातग 
ग डष्टवल तनमािण सेवा ले रु १,५०,००,००० (म  अ कर िथा आयकर बाहेक) बोल अंक कबोल 
गरर स्वीकृि भएकोमा सम्झौिा अवतध ०७६।६।५ देन्ख २०७७ अर्ाढ मसाति सम्म रहनेछ र 
सम्झौिा रकम िोष्टकएको म्याद तभर ब झाउन  पनेछ भतन उल्लेख गरेको छ । पष्टहलो ष्टकस्िा (कर 
सष्टहि) रु ८५,८७,५००। सम्झौिा ह न   अगावै र दोस्रो ष्टकस्िा  रु ८५,८७,५००। २०७६ चैि 
मसाति सम्म ब झाइसक्न  पने उल्लेख छ।स चनामा िोष्टकएको ष्टकस्िा म्याद तभर नब झाएमा अश ल 
गनि बाँष्टक रकममा १० प्रतिशि क्षतिप तिि समेि जोडी सरकारी बाँष्टक सरह अस ल उपर गररने छ 
भतन उल्लेख गरेको छ । कोतभड १९ को कारण लकडाउन घोर्णा भई काम गनि नपाएको भतन 
गाउँ कायिपातलकाले तमति ०७७।४।१ देन्ख ०७७।०६।१७ सम्म म्याद थप गरेको र दोस्रो 
ष्टकस्िा ब झाउने समय पतन ०७७।५।१५ सम्म ब झाउने म्याद थप गरेकोमा उक्त म्याद सम्म 
नब झएकोले बैक जमानि रु ८५८७५००। जफि गरेको देन्खतछ । िोष्टकएको अवतध भतदा ष्टढला 
गरी जमानि जफि भएकोमा हजािना अस ल नभएको िथा संझौिामा िोष्टकएको समयतभर नव झाए 
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एकम ि रुपमा १० प्रतिशि उल्लेख भएकोले संझौिा अन सारको वाँकी रकमको १० प्रतिशि क्षतिप तिि 
रु    

८५८७५० 

25.  अन गमनाः नददजतय पदाथिको ष्टवष्टक्रको लातग वािावरणीय प्रभाव म ल्यांकन गरी तनन्श्चि पररमाण िोष्टक 
उत्खननको स्वीकृिी ददई ठेक्का लगाएको भएिापतन कायािलयले सम्झौिा पश्चाि के कति पररमाण 
उत्खनन िथा तनकातस भइरहेको छ  भतन अन गमन नगदाि िोष्टकएको पररमाण भतदा बढी पररमाण 
उत्खनन ह नसक्न,े जसले गदाि प्राकृतिक स्रोि मातथको दोहन बढ्दा वािावरणमा नकरात्मक असर 
पने भएकोले अन गमन कायिलाई प्रभावकारी बनाउन पदिछ।   

 

26.  तगट्टी, ढ ंगा, बाल वाको कराः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा १, 
१(च), ३ र ४ मा ढ ंगा, तगट्टी र बाल वाको करमा प्रदेश िथा स्थानीय िहहरुको दोहोरो अतधकार 
रहने, करको दर सम्बन्तधि प्रदेशले तनधािरण गरी स्थानीय िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको 
कोर्मा जम्मा गने व्यवस्था गरी प्रदेशले लाग  गरेको कान न अन सार बाँडफाँड ह ने गरेको देन्खतछ 
। सो अन सार कायािलयले यस वर्ि ष्टवतभन्न फमिबाट नददजतय पदाथि ष्टवष्टक्रवापि रु 
४८१००००।संकलन गरेकोमा सो को ४० प्रतिशि रकम रु १९२४०००। संन्चि कोर्मा दान्खला 
गन िपने देन्खतछ। िर उक्त दफा संघीय आतथिक ऐन, 2075 द्वारा खारेज गरी दफा ६२(क) थप 
गरेर स्थानीय िहहरुले तगट्टी, ढ ंगा, बाल वा तबक्री गरी प्राि रकम आफ्नो संन्चि कोर्मा जम्मा गने 
गरी सो करमा स्थानीय िहहरुको एकल अतधकार कायम गरेको िर सो अन रुप प्रदेशहरुले िज िमा 
गरेका कानूनहहरु संशोधन गन ि पनेमा नगरेको कारण सो करको बाँडफाँडमा अस्पििा देन्खएको 
अवस्थामा उक्त दफा ६२(क) ष्टवपररि ह ने गरी संघीय मतरीपररर्द्ले ढ ंगा, तगट्टी, बाल वा उत्खन्न, 
तबक्री िथा व्यवस्थापन सम्बतधी मापदण्ड, 2077 जारी गरी थप अस्पििा सजृना गरेको अवस्था 
देन्खयो । स्पि कानूनी व्यवस्था गरी सो करको संकलन िथा बाँडफाँट गन िपदिछ। 

 

 पूजीगि  
27.  प जँीगिवाट चाल  खचिाः एष्टककृि आतथिक संकेि िथा वतगिकरण र व्याखया २०७४ मा प ँजीगि 

न्शर्िकमा ष्टवतनयोजन वजेट चाल  खचि गनि नपाइने उल्लेख छ। यस पातलकाले यस आ.व मा सभाबाटै 
नै पाररि गरी चाल  प्रकृतिको खचि प जँीगि वजेटमा समावेश गरी खचि लेखेको मध्ये लेखापरीक्षण 
छनौट गरी परीक्षण गदाि रु ४०८३८८३|- चाल  खचि प जँीगि वजेटमा समावेश गरी खचि गरेको 
पाइयो। प ँजीगिवाट गररएको चाल  प्रकृतिका खचि मध्ये अतधकांश तिज ष्टवशेर् कायिक्रम खचि,खेलक द 
कायिक्रम प्रवर्द्िन खचि, आतथिक सहयोग खचि, ष्टवतभत न ददवस र सम्मान खचि, ष्टवतभत न जाति ष्टवशेर्को 
पवि खचि आदद समावेश भएको देन्खतछ। उपभोग,संचालन,आतथिक सहयोग,अन दान सहयोग जस्िा 
अन त्पादन खचिलाई संक चन नगरी प जँीगि खचिको ष्टहस्सा वढाउन सष्टकने अवस्था छैन। प जँीगि 
खचिमा वजेट रान्ख चाल  प्रकृतिका खचि गरी प जँीगि खचिको वजेट देखाउने कायि तनयमसम्मि 
देन्खदैन। चाल  प्रकृतिका खचि चाल  वजेट न्शर्िकमा समावेश गरी वजेट खचि लेन्खन  पदिछ। प जँीगि 
न्शर्िकबाट गरीएको चाल  खचि यस प्रकार छन। 

गो.भौ.न|तमति चाल  प्रकृतिका खचि ष्टववरण रकम 

९|०७६|५|३ तिज ष्टवशेर् कायिक्रम  १३२९२० 

१०|०७६|५|३० ५ वर्ि आवतधक योजनाको छलफल वैठक २७६४५० 

१२|०७६|५|३० खेलक द प्रवर्द्िन कायिक्रम  ९२०३० 

१३|०७६|५|३० स्वास्थयका कमिचारीको काठमांडौ भ्रमण खचि  ४८४०० 

१६|०७६|६|८ पररचय पर ष्टविरण सम्बतधी वैठक भत्ता २१००० 
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१७|०७६|६|१० भतलवल प्रतियोतगिाको लागी आ.स. १५००० 

१८|०७६|६|१४ लैष्टङ्गक समानिा सम्बन्तध गोष्ठी ५४६२२ 

२०|०७६|७|३० वालददवस गोष् ठी ४९८१० 

२१|०७६|७|३ खेलक द ष्टवकास कायिक्रमको लातग आ.स. १५००० 

२२|०७७|७|५ आ.सहयोग स्वास्थयका कमिचारीको वैठक भत्ता  ५७४०० 

२३|०७६|७|५ जेष् ठ नागररक अपांगिा ददवस  १०००० 

२४|०७६|७|१७ प जँा व्यवस्थापन खचि  ३८९१५ 

२५|०७६|७|१९ खेलक दको लातग आतथिक सहयोग  ४०००० 

२७|०७६|७|१९ अतिथी सत्कार खचि  १०००० 

२८,२९|०७६|७|१९ खेलक द आतथिक सहयोग  ३५००० 

३०|०७६|७|२५ भार्ा प्र.को लागी आ.स १०००० 

३१|०७६|७|२४ भार्ा प्र.को लागी आ.स २०००० 

३२|०७६|८|२ जनजािी कायिक्रमको आ.स २५००० 

३३|०७६|८|२ भार्ा पवि संस्कृतिको लागी आ.स २५००० 

३६|०७६|८|४ भार्ा पवि संस्कृतिको लागी आ.स ३०००० 

३८|०७६|८|५ उपभोक्ता सतमतिको िातलम गोष् ठी खचि  ३५००० 

४०|०७६|८|१२ खेलक दको लातग आतथिक सहायिा २०००० 

४१-४४|०७६|८|१६ नागररक र अपाङ्ग ददवस  ४०००० 

४५-४६|०७६|८|१६ नागररक र अपाङ्गिा ददवस  २६९०० 

५५|०७६|९|१ खेलक द मनोरञ् जन कायिक्रम २०००० 

५९|०७६|९|२४ स्वास्थय संरक्षण कायिक्रम ९४७६९ 

६१|०७६|९|२७ अवलोकन भ्रमण खचि २०२४१६ 

६३|०७६|९|२७ अवलोकन भ्रमण खचि २०००० 

६२|०७६|९|२७ जेष् ठ नागररक सम्मान  ४९३६६ 

६४|०७६|९|२८ फोहोरमैला अवलोकन १००००० 

६५|०७६|९|२८ भार्ा पवि संस्कृति प्रवर्द्िन ३०००० 

६८|०७६|९|२९ म.स्वा.से.भत्ता  १०४००० 

७१|०७६|१०|०५ लैष्टङ्गक ष्टहंसा र अपाङ्गिा ददवस  १३१०७५ 

७९|०७६|१०|१२ खेलक द प्रतियोतगिा आ.स. ३६१२५ 

८०|०७६|१०|१४ खेलक द प्रतियोतगिा आ.स. २५००० 

८४|०७६|१०|२१ खेलक द प्रतियोतगिा आ.स. १०००० 

१००|०७६|११|१२ खेलक द प्रतियोतगिा आ.स. ५००० 

१०२|०७६|११|१३ भार्ा संस्कृति प्रवर्द्िन १०००० 

१०४|०७६|११|१३ ष्टवद्याथी पोसाक ष्टविरण १५०००० 

१११|०७६|११|१६ जेष् ठ नागररक सम्मान  ९४५६५ 

११४|०७६|११|१८ होम स्टे अवलोकन  १००००० 

३९२|०७७|३|२९ भार्ा पवि संस्कृति प्रवर्द्िन २५००० 

११७|०७६|११|१९ वष्टहरा संघलाई आतथिक सहयोग १०००० 

१२०|०७६|११|२० जेष् ठ नागरीक सम्मान ६१७५० 

१३७|०७६|११|३० नागररक सम्मान  ९९५७४ 

१४१|०७६|१२|२ पयिटन सम्बतधी अतिष्टक्रि या  ५०००० 

१४२|०७६|१२|१४ खेलक द सामातग्र ष्टविरण १६९८९६ 

१५१|०७६|१२|६ खेलक द प्रवर्द्िन कायिक्रम  १२३४५६ 

१५३|०७६|१२|६ वाल सञ् जाल गठन िथा सचेिना कायिक्रम  ९०२४० 

१७३|०७७|२|२९ खेलक द मनोरञ् जन कायिक्रम ४५००० 

१८५|०७७|२|१८ खेलक द मनोरञ् जन कायिक्रम ११११११ 

२००|०७७|२|२० भार्ा प्रवर्द्िन  ५०००० 



17 

 

कायािलयको नाम M म्याग्दे गाउँपातलका, िनह ँ । आ.व. २०७६।७७ 
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२०१|०७७|२|२० भार्ा प्रवर्द्िन  ३०००० 

२०६|०७७|२|२२ खेलक द प्रवर्द्िनको लातग आतथिक सहयोग ७७७७७ 

२१४|०७७|२|२६ खेलक द प्रवर्द्िनको लातग आतथिक सहयोग २५००० 

३३०|०७७|३|२५ भार्ा संस्कृति प्रवर्द्िन ५०००० 

३४९|०७७|३|२७ खेलक द मनोरञ् जन कायिक्रम ६४४४० 

३७८|०७७|३|२९ अपाङ्ग सम्मान कायिक्रम ४९०५० 

१९७|०७७|२|१९ भार्ा पवि संस्कृति ५०००० 

१९८|०७७|२|१९ भार्ा पवि संस्कृति १५०००० 

३०६|०७७|३|२३ खेलक द मनोरञ् जन कायिक्रम ३०००० 

३१२|०७७|३|२३ खेलक द ष्टवकास  ३५००० 

३३७|०७७|३|२६ जेष् ठ नागररक र अपाङ्ग सम्मान ५०००० 

३९८|०७७|३|३० नागररक सम्मान  १३०००० 

४०१|०७७|३|३० खेलक द मनोरञ् जन कायिक्रम १४५८२६ 

४२५|०७७|३|३१ आददवासी कायिक्रम ५०००० 

जम्मा  ४०८३८८३|  
28.  बढी भ  क्तानीाः-साविजतनक खररद तनयमावली२०६४, को तनयम १२३ मा खररद सम्झौिा अन सार 

साविजतनक तनकायले रतनङ्ग ष्टवल वा अतय क नै ष्टवल ष्टवजकको भ  क्तानी गदाि करारको शिि वमोन्जम 
प्राष्टवतधक नापजाँच गरी नापी ष्टकिावमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कायि सम्पादनको आधारमा भ  क्तानी 
ददन  पने उल्लेख छ। पातलकावाट खररद सम्झौिा भै तनमािण कायि भएका र तनमािण सम्पत न भएका 
योजनाका  उपभोक्ता सतमति,तनमािण सेवा र फमिहरु लाई रतनङ्ग ष्टवल िथा अन्तिम ष्टवलको भक्तानी 
गदाि दररेट फरक पारी भ  क्तानी ददएको,वास्िष्टवक कायि सम्पादन भएको भतदा बढी ह ने गरी रतनङ्ग 
िथा अन्तिम ष्टवलबाट भ  क्तानी ददएको पाइयो।सम्झौिाको शिि,प्राष्टवतधक म ल्यांकन िथा नापी ष्टकिावमा 
उल्लेन्खि पररमाण भतदा वढी भ  क्तानी ददएको व्यहोरा यस प्रकार छन। 

 

28.1.  ३९|०७६|८|५ पाइप खपि भतदा पाइपलाइन खनकेो वढी देखाएकोाः ट नी खोला खापा योजनाको 
संरचना र पाइप लाइनको कायिवापि पातलकाले उ.स.को नाममा अन्घल्लो आ.व.मा रु १२९५३३२|- 
र यस आ.व.मा रु २०४६८८|-समेि १५०००२०|-भ  क्तानी ददएको नापी ष्टकिाव र रतनङ्ग ष्टवलको 
परीक्षण गदाि पाइप लाइनको कायि िफि  जम्मा १६१० तमटर एच तड.पी पाइप खपि भएको 
देन्खएकोमा पातलकाले १९०२ मीटर खनेको खचि लेखी प्रयोग भएको पाइप भतदा खत ने कायि २९२ 
मीटर बढी नापी गरी खचि लेखेको छ। खपि भएको पाइप वरावर मार पाइप लाइन खनेको लम्वाई 
देखाउन पनेमा २९२ मीटर वढी खनेको िपतसल वमोन्जम वष्टढ खचि लेखेको मध्ये उपभोक्ता सतमतिको 
अंश ४० प्रतिशि घटाई वढी भ  क्तानी भएको खचि सम्बन्तधि उ.स वाट अस ल ह न  पने  रु   

वढी पाइप लाईन खनेको  
लम्वाई (तमटर) लम्वाई चौडाई उचाई घ.मी. दर  उ.स.को अंश वढी भ  क्तानी 

१५३.८५ ३० से.मी. ६० से.मी. २७.६९३ ४५०.६३ ४०.००% ७४८८ 

१८३.१५ ३० से.मी. ३० से.मी. १६.४८ ४५०.६३ ४०.००% ४४५६ 

ख द वढी भ  क्तानी  ११९४४ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

११९४४ 

28.2.  ४९|०७६|८|१६- पाइप खपि पररमाण भत दा पाइपलाइन खनकेो वढी देखाएकोाः- अतधकारी थोक 
घयेर खा.पा. योजनाको क ल म ल् याकंन रु १९४५७३७| मध्ये अन्घल् लो आ.व.मा रु ४९५६४३ र 
यस आ.व.मा रु ६७१७९९ भ  क्तानी भएको नापी ष्टकिाव र सम्वर्द् रतनङ्ग ष्टवल परीक्षण गदाि अन्तिम 
ष्टवल सम्म ष्टवतभत न साइजको एच.तड.ष्टप.ई पाइप खपि ३९९९ मीटर मार भएको िर सो पाइपको 
लागी पाइप लाइन खत न े४८९९ तमटर गरेको देखाई पाइप खपिको लम्वाई भतदा खत ने  कायिको 
लम्वाई ९०० मीटर वढी देखाएको पाइयो। कन्म्िमा पाइप खपिको लम्वाई वरावर मार पाइप 
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लाइन खत ने कायि देखाउन  पनेमा खत ने कायिको १४१.७५ घ.मी वढीको रु ६३८७७।-वष्टढ खचि 
लेखेको मध्ये उपभोक्ता सतमतिको अंश ४०.५१ प्रतिशि घटाई वढी भ  क्तानी भएको रकम सम्बन्तधि 
उ.स.वाट अस ल ह न  पने रु    

वढी देखाएको 
 खनेको लम्वाई  चौडाई उचाई  पररमाण  दर  उ.स को अंश वढी भ  क्तानी  

९०० मीटर ३५ से.मी  ४५ से.मी १४१.७५ ४५०.६३ ४०.५१ ३८००० 

  

 

३८००० 

29.  वढी दररेट राखी भ  क्तानीाः साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम १० मा दररेट तनधािरण 
सतमतिले िोकेको दररेटको आधारमा नमसि अन सार लागि अन मान ियार गन िपने उल्लेख छ। 
खानेपानी पाइपको माटो प ने कायिको लातग स्थानीय ष्टवकास प वािधार िथा कष्टर् सडक ष्टवभागको 
नमसि अन सार प्रति घ.मी. ०.२५ मेनडेज लाग्ने उल्लेख छ। सो अन सार पातलकाको आ.व.०७६|७७ 
को दररेट अन सार अदक्ष श्रतमकको ज्याला रु ७०० ले गणना गदाि नालाको माटो प ने कायिको प्रति 
घ.मी रु १७५ मार लेख न पनेमा वढी दर राखी खचि लेखेको मध्ये उपभोक्ता सतमतिको अंश घटाई 
िपतसलका योजनामा वढी खचि लेखेको रकम अस ल ह न  पने रु   

गो.भौ.।तमति योजनाको नाम  

खाल्डो पने 

 कायिको 
पररमाण(घ.
मी) 

तलइएको 
दर  

स्वीकृि 
दर  फरक दर  

उ.स.को 
अंश  

वढी 
भ  क्तानी 

१०८|०७६|११|१६ वेदखोला खा.पा  ७२३.४४ २२५.३२ १७५ ५०.३२ ४०.००% २१८४२ 

१०८|०७६|११|१६ भोज्या खा.पा १८ २५२.३५ १७५ ७७.३५% ४०.००% ८३५ 

१८१|०७७|२|१८ एक्लेवार खा.पा .आ १३.५ २५२.३५ १७५ ७७.३५% ११.१५% ९२८ 

१८२|०७७|२|१८ तसम धारा खा.पा.आ २२.५ २५२.३५ १७५ ७७.३५% १०.७५% १५५३३ 

११९|०७७|२|२६ छाङ्ग पाटन खा.पा.यो ६८४ २५२.३५ १७५ ७७.३५% ४०.००% ३१७४४ 

३१६|०७७|३|२४ 

काउले खानेपातन 
योजना ४९.३५ २५२.३५ १७५ ७७.३५% ११.१३% ३३९२ 

४२४|०७७|३|३० 

धोवी खोला 
खा.पा.योजना १४०.६ २५२.३५ १७५ ७७.३५% ०.०७% १०८६८ 

  जम्मा ८५१४२ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

८५१२४ 

30.  ४५७|०७७|३|३१ नापी वेगरको भ  क्तानीाः तसतकोले खानेपानी योजनाको तनमािण कायिको रु 
६०६९१३|६३ को प्रावतधक म ल्याकंन भै उपभोक्ता सतमतिलाई रु ६०००००|-भ  क्तानी ददएको 
रतनङ्ग ष्टवल र सम्वर्द् नापी ष्टकिाव परीक्षण गदाि उक्त संरचना तनमािण कायिको लागि अन मान िथा 
म ल्याकंन एवं नापी ष्टकिावमा पाइपलाइन खत ने िथा प ने कायि उल्लेख नभएकोमा पातलकाले 
पाइपलाइनको माटो प ने कायिको १२० घ.मी.को प्रति घन मी. २५२.३५ ले खचि लेखेको 
पाइयो।लागि अन मान,नापी ष्टकिाव र प्राष्टवतधक म ल्यांकनमा समावेश नभएको पाइप लाइनको १२० 
घ.मी.माटो प ने कायि भएको भनी रु ३०२८२|- खचि लेखेको सम्वन्तधि उ.स. वाट अस ल गन िपने 
रु  

 
 
 
 
 
 
 
 

३०२८२  

31.  दररेट फरक पारी भ  क्तानीाः साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम १० मा दररेट तनधािरण 
सतमतिले िोकेको दररेटको आधारमा नमसि अन सार लागि अन मान ियार गन िपने उल्लेख छ। तनमािण 
कायिको लातग प्रयोग गररने लोकल काठको फमािको स्थानीय दर र स्वीकृि नमसि अन सार दर 
ष्टवश् लेर्ण गदाि प्रति व.मी रु ७४४.२८ मार पने देन्खएकोमा फरक दर राखी िपतसलका संरचनाको 
खचि लेखेका मध्ये उपभोक्ताको अंश घटाई वढी खचि लेखेको रु १३५३२८ अस ल ह न  पने देन्खएको 
रु   

 
 
 
 
 
 
 

१३५३२८| 
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दफा भौचर नं., तमति र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

गो.भौ तमति योजनाको नाम 

प्रयोग भएको 
फमाि(व.मी.) तलइएको दर  

स्वीकृि 
दर  

फरक 
दर  

उ.स.को अंश वढी 
भ  क्तानी 

३७५|०७७|३|२
८ 

तिनक ने तभरी  
मोटर वाटो तनमािण ११०.८९ ८३९.७ 

७४४.२
८ 

९५.४
२ ४०.८५% ६२५९ 

४११|०७७|३|३
० 

बराह िल्लो थर 

 मोटर वाटो तनमािण ८३.८२५ ८३९.७ 

७४४.२
८ 

९५.४
२ १०.००% ७१९९ 

४१८|०७७|३|३
० 

बिासे वर डाडा 
 ठक री समाज भवन १५९.९८ ८३९.७ 

७४४.२
८ 

९५.४
२ ५२.७१% ७२१९ 

४४३|०७७|३|३
१ 

तछम्ली स्वारा  
कज्वे तनमािण ४९.६२ ८३९.७ 

७४४.२
८ 

९५.४
२ १७.८३ ३८९१ 

४४५|०७७|३|३
१ 

अकला देवी  
समाज तनमािण भवन २७६.७२ ८३९.७ 

७४४.२
८ 

९५.४
२ ६०.००% १०५६२ 

४५७|०७७|३|३
१ तसतकोले खा.पा.यो ८६.०७ ७९१.३८ 

७४४.२
८ ४७.१ १.१४% ४००८ 

४७५|०७७|३|३
१ 

मूल वाराही 
 सभाहल तनमािण ३७.४६ ८३९.७ 

७४४.२
८ 

९५.४
२ ११.१७% ३१७५ 

४७८|०७७|३|३
१ 

अकला देवी  
मन्तदर तनमािण  १०१.१३ ८३९.६ 

७४४.२
८ 

९५.४
२ १०.००% ८६८५ 

४७९|०७७|३|३
१ 

अकलादेवी  
सामूदाष्टयक तसकाई 

 केतर तनमािण ५६.६ ८३९.६ 

७४४.२
८ 

९५.४
२  ५४०१ 

४८१|०७७|३|२
१ 

सराफाँट केराउनी 
 क्षेर भञ् जयाङ्ग  

मोटरवाटो तनमािण २८५ ८३९.६ 

७४४.२
८ 

९५.४
२ २०.४८ २१६२५ 

९६|०७६|११|१
१ 

द गाि मतदीर गैरी  
स्वारा ७९.९९ ८३९.६ 

७४४.२
८ 

९५.४
२ ४३ ४३७५ 

१८३|०७७|२|१
८ 

मल्ल प्रतिष् ठान परर 

र्र मतदीर तनमािण ९.३८ ८३९.६ 

७४४.२
८ 

९५.४
२ ११.८७ ७८९ 

१८४|०७७|२|१
८ 

तसमलटार वाटोमा 
पक् की नाला १३० ८३९.७० 

७४४.२
८ 

९५.४
२ ४०.७९ ७३४५ 

१८६|०७७|२|१
८ 

तसमलटार मागि 
स्िोरोत निी ८६ ८३९.७० 

७४४.२
८ 

९५.४
२ ११.५३ ७२६० 

१९०|०७७|२|१
८ थ प  ि ग रुङ्ग समाज भवन २६८.२८ ८३९.७० 

७४४.२
८ 

९५.४
२ ५० १२८०० 

१९९|०७७|२|२
० 

अकल मगर समाज 
भवन तनमािण ४०.४६ ८३९.७० 

७४४.२
८ 

९५.४
२ १३.४१ ३३४३ 

२०९|०७७|२|२
६ घ न्म्ि िटवतधन तनमािण १२४.८८ ८३९.७० 

७४४.२
८ 

९५.४
२ ४०.४५ ७०९६ 

२०३|०७७|३|१ 
विासे वरडाडा ठक री 
समाज भवन तनमािण १४९.३० ८३९.७७ 

७४४.२
८ 

९५.४
२ ५० ७१२३ 

२५५|०७७|३|५ 
ष्टवसौनी गोक ले 
खा.पा.आ. ५०.५९ ७९१.३८ 

७४४.२
८ ४७.१ ४२.९८ १३५९ 

२०३|०७७|३|२
५ 

थप ि खा.पा.स  ष्टवस्िार 
आ. १०१.७८ ८३९.७० 

७४४.२
८ 

९५.४
२ ४०.१४ ५८१४ 

जम्मा 
१३५३२

८  
32.  म ल्य अतभवषृ्टर्द् कर कट्टी नगरेकोाः मूल्य अतभवषृ्टर्द् कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६ग वमोन्जम 

सरकारी तनकाय वा नेपाल सरकारको पूणि वा आन्शंक स्वातमत्व भएको संघसंस्थाले ठेक्का वा करार 
अतिगिि आपूतिि ह ने वस्ि  वा सेवा वा वस्ि  िथा सेवा आपूतिि वापिको रकम सम्बन्तधि ठेकेदार वा 
आपूतििकिािलाई भ  क्तानी गदाि तनजलाई भ  क्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले ह न आउने रकम 
तनजको नामबाट सम्बन्तधि राजस्व न्शर्िकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर वापिको रकम मार भ  क्तानी 

 
 
 
 
 
 
 

३६४६६३ 
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कायािलयको नाम M म्याग्दे गाउँपातलका, िनह ँ । आ.व. २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्यहोरा बेरुजू रकम 

गन िपने व्यवस्था छ । पातलकाले आ.व ०७६।७७ मा देहाएका भ  क्तानीमा ५० प्रतिशि राजस्व 
न्शर्िकमा दान्खला नगरी फमिलाई नै भ  क्तानी ददएको देन्खएको उक्त रकम अस ल ह न  पने रु   

गो .भौ .न /तमति फमिको नाम क ल भ  क्तानी 
रकम 

म .अ .कर 
रकम 

५० प्रतिशिले 
ह ने म  .अ .कर 
रकम 

४।०७६।५।२९ नेपाल इन्तजतनयरङ्ग म्यानेजमेतट एण्ड 
डेभलपमेतट कतसलटेतसी प्रा ली ९९४४०० ११४४०० ५७२०० 

७।०७६।५।२९ हाइराइज इन्तजतनयररङ्ग कतसलटेतसी २९५८०५ ३८४५५ १९२२७ 

१०३।०७६।११।
१३ 

लाइफ केयर स्यातनटरी एण्ड तयान्प्कन 
उद्योग एण्ड सप्लायसि ४०३१०४ ४६३७५ २३१८८ 

८।०७६।५।२९ हाइराइज इन्तजतनयररङ्ग कतसल्टेतसी  ३१५९६० ३६३४९ १८१७५ 

५६।०७६।५।३० अस्िर इन्तजतनयररङ्ग कतसल्टेतसी ४९८६७५ ५७३७० २८६८५ 

१२६।०७६।११।
२१ 

फोर न्ज इन्तजतनयररङ्ग सोल शन ४९६९७७ ५७१७४ २८५८७ 

१२७।०७६।११।
२१ 

अकला देवी कतस्ट्रक्सन एण्ड 
कतसलटेतसी ४९६९७७ ५७१७४ २८५८७ 

८१।०७६।१०।१
४ 

एप्पल तमतडया एण्ड एडभरटाइन्जङ्ग ४३३४८६ ४९८६८ २४९३४ 

१२८।०७६।११।
२१ 

ग्लोबल एरा इन्तजतनयररङ्ग कतसल्टेतसी २९१७२० ३३५६० १६७८० 

३३८।०७७।३।२
६ 

एक्सपटि ई कतसल्टेतसी  २९१००० ३३४७८ १६७३९ 

३४१।०७७।३।२
६ 

घर इन्तजतनयररङ्ग कतसल्टेतसी ३९०००० ४४८६७ २२४३४ 

४०७…०७७।३।२
६ 

म्यापसि नेपाल प्रा तल  ४८४८०० ५५७७३ २७८८७ 

११६,५७…०७७।३
।२२ 

ग्रातमण शशन्क्तकरण समाज ९०८१६६ 104479 52240 

    ३६४६६३  
33.  परामशि सेवााः पातलकाले यस वर्ि ९ वटा तनमािण कायिका तड .ष्टप .आर ियार गने कायिको लातग 

परामशि सेवा को रु ४१४३६९३ को लागि अन मान ियार गरी िपतसलका परामशि दािा सँग रु 
४१०९९६९ तड. ष्टप .आर ियार गने सम्झौिा गरेकोमा रु ४०१४१४४ खचि गरेको छ । यस 
सम्बतधमा देन्खएका व्यहोरा यस प्रकार छनाः 

तड ष्टप आर को 
ष्टववरण 

तड ष्टप 
आर 
लागि 

परामशि सेवा 
को लागि 

परामशि 
दािाक नाम 

सम्झौिा 
रकम 

गो भौ तमति भ  क्तानी रकम  कैष्टफयि 

आवतधक ष्टवकास 
योजना िज िमा 
कायि 

तड .ष्टप 
आर 
लागि 
नभएको 

९९४४०० नेपाल 
इन्तजतनयरङ्ग 
म्यानेजमेतट 
एण्ड 
डेभलपमेतट 
कतसलटेतसी 
प्रा .ली 

९९४४०० ४।०७६।५।
२९ 

९९४४०० तड. ष्टप आर 
प्रतिवेदन 
दान्खला 
नभएको 

बडहरे 
माछाप  च्छे बाध 
खोर भैसी खकि  
चारहजार बाध 

तड .ष्टप 
आर 
लागि 
नभएको 

३३४२६० हाइराइज 
इन्तजतनयररङ्ग 
कतसल्टेतसी 

३३४२६० ७।०७६।५।
२९ 

२९५८०५ तड. ष्टप आर 
प्रतिवेदन 
दान्खला 
नभएको 
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रोडको तड ष्टप 
आर ियारी कायि 
प रानो गा. ष्टव स 
भवन ह डे मानङ्ग 
सम्मको सभे 
िथा तडजाइन  

तड. ष्टप 
आर 
लागि 
नभएको 

२९९७६५ एक्सपटि ई 
कतसल्टेतसी 

२९१००० ३३८।०७७।३
।२६ 

२९१००० तड. ष्टप आर 
प्रतिवेदन 
दान्खला 
नभएको 

वडा न ४ र ६ 
को जग्गा 
ष्टवकास सभे 
कायि 

तड .ष्टप 
आर 
लागि 
नभएको 

३९०००० घर 
इन्तजतनयररङ्ग 
कतसल्टेतसी 

३९०००० ३४१।०७६।३
।२६ 

३९०००० तड. ष्टप आर 
प्रतिवेदन 
दान्खला 
नभएको 

क्षेर भञ्याङ्ग 
सेराफाँट 
सडकको तड. ष्टप 
आर ियारी कायि 

 ३२५८१३ हाई राइज 
इन्तजतनयररङ्ग 
कतसल्टेतसी 

३१५९६० ८।०७६।५।
२९ 

३१५९६० तड. ष्टप आर 
प्रतिवेदन 
दान्खला 
नभएको 

ल प्चेखोला म ल 
खा पा यो को तड 
.ष्टप आर तनमािण 

 ४९९९३० अस्िर 
इन्तजतनयररङ्ग 
कतसलटेतसी 

४९८६७५ ५६।०७६।५
।३० 

४४१३०५ तड. ष्टप आर 
प्रतिवेदन 
दान्खला 
नभएको 

तबरादी तलफ्ट 
खा पा योजना 

 ४९८७७८ फोर न्ज 
इन्तजतनयररङ्ग 
सोल शन 

४९६९७७ १२६।०७६।१
१।२१ 

४९६९७७ तड. ष्टप आर 
प्रतिवेदन 
दान्खला 
नभएको 

ल प्चे खोला तड. 
ष्टप. आर ियारी 

 ४९९९३० अकलादेष्टव 
कतसट्रक्सन 
एण्ड 
कतसलटेतसी 

४९६९७७ १२७।०७६।१
१।२१ 

४९६९७७ तड. ष्टप आर 
प्रतिवेदन 
दान्खला 
नभएको 

ग णादी खोला 
दोभान टयाम्के 
डाँडा ब्राखे 
कठकठी तसयाले 
रानीटार मो 
बाटो 

 ३००८१७ ग्लोवल एरा 
इन्तजतनयररङ्ग 
कतसल्टेतसी 

२९१७२० १२८।०७६।१
१।२१ 

२९१७२० तड. ष्टप आर 
प्रतिवेदन 
दान्खला 
नभएको 

जम्मा  ४१४३६९
३ 

 ४१०९९६
९ 

 ४०१४१४४  

 
33.1.  उपलब्ध जनशन्क्तबाट ह न सक्ने साधारण प्रकारको सभे / प्रतिवेदन आदद जस्िा काममा बाहय 

परामशि दािािबाट गराउन नह न े व्यवस्था साविजतनक खररद ऐन २०६३ र तनयमावली ०६४ मा 
उल्लेख छ । पातलकामा इन्तजतनयर र सव इन्तजतनयर समेि जम्मा ८ दरबतदी रहेकोमा उपलब्ध 
प्राष्टवतधक जनशन्क्तबाट गनि सष्टकने उपरोक्त डी .पी .आर को कायि समेि बाहय परामशि दािा सँग 
गरी खचि लेखेको छ । उपलब्ध जनशन्क्तको उपयोग नगरी परामशि दािाबाट कायि गराउने कायिलाई 
तनरुत्साष्टहि गररन  पदिछ । 

 

33.2.  साविजतनक तनकायले वीस लाख रुपैया भतदा कम रकमको परामशि सेवा मौज दा स चीमा रहेका 
परामशिदािाबाट तलन्खि रुपमा प्राष्टवतधक र आतथिक प्रस्िाव माग गरी खररद गनि सक्न ेर वीस लाख 
भतदा बढी दश करोड रुपैया सम्म लागि अन मान भएका परामशि सेवा खररद गन ि परेमा राष्टिय 
स्िरको आसयपरदािा वीच मार प्रतिस्पधाि गराई आसय पर माग गन ि पने व्यवस्था साविजतनक खररद 
तनयमावली २०६४, को तनयम ७२ र ७० मा उल्लेख छ । पातलकाले १२ लाख ३३ हजार को 
चार सडक, १४ लाख ९३ हजार को चार खानेपानी योजना, ९ लाख ९४ हजारको १ आवतधक 
योजना र ३ लाख ९० हजारको जग्गा ष्टवकास कायिको जम्मा ९ परामशि दािाबट रु ४१०९९६९ 
को तड ष्टप आर िथा सभे कायि पटक पटक सभे गराई ४०१४१४४ खचि लेखेको छ । पातलका 
तभरका सडक िथा खानेपानी योजनाको सभेक्षण कायिको लातग प्याकेज बनाई आसय पर दािा वीच 
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प्रतिस्पधाि गराउन सक्न ेअवस्था रहेिा पनी लागि अन मान ट क्रयाई परामशि सम्बन्तध गरेको खररद 
कायि प्रतिस्पधाित्मक र तमिव्ययी देन्खएन ।प्रतिस्पधाि स तनन्श्चि ह ने गरी खररद कायि गररन  पदिछ । 

33.3.  साविजतनक खररद ऐन , २०६३ को दफा ३८ बमोन्जम सम्झौिा गनि परामशि दािाले सम्झौिा गरेको 
िीस ददन तभर सम्झौिा रकमको क ल रकम समेटने गरी साविजतनक तनकायलाई तनशिि भ  क्तानी ह न े
पेशागि दाष्टयत्व ष्टवमा (प्रोफेसनल ल्याष्टवतलटी इतसोरेतस ) पेश गन ि पनि व्यवस्था साविजतनक खररद 
तनयमावली ०६४ को तनयम ८०(७)मा उल्लेख छ । पातलकाको रु ४१४३६९३ लागि अन मान 
भएका ९ वटा परामशि सेवा सम्बन्तध कायिका लातग रु ४१०९९६९ रकममा खररद सम्झौिा गरी 
भ  क्तानी गरेकोमा उपरोक्त परामशि कायिको साविजनष्टक खररद तनयमावली को तनयम ८० (७) बमोन्जम 
पेशागि दाष्टयत्व ष्टवमा गराएको छैन । खररद कान नको पालना गन ि पदिछ । 

 

33.4.  परामशि सेवा सम्बतधी कायिको आवश्यकिा र औन्चत्यिा प िी गराई योजनागि रुपमा बजेट समावेश 
गरी परामशि कायिमा प्रतिस्पधाित्मक िबरबाट खररद कायि गराउन  पनेदछ । पातलकाले उपरोक्त 
अन सार नगरर सभाबाट एकम ि परामशि कायिको बजेट मार पाररि गरर परामशि सम्बन्तध कायिमा 
खचि गने गरेको छ । यस्िो कायि तनयतरण गररन  पदिछ । 

 

33.5.  तड. ष्टप. आर प्रतिवेदन दान्खलााः आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली ०६४, को तनयम ४७ मा कायािलय 
प्रम खले आफ्नो कायािलयमा रहेका र खररद गरर वा नगरर वा क नै प्रकारले हस्िातिरण भै आएका 
तनतसी सामानको ष्टववरण र म ल्य ख लाई न्जतसी ष्टकिावमा साि ददन तभर आम्दानी बाँधी सेस्िा खडा 
गन िपने उल्लेख छ । कायािलयमा पेश भउको उल्लेख गररउका उपरोक्ता ९ वटा खररद कायिको 
तड. ष्टप .आर प्रतिवेदन न्जतसी दान्खला गरी शे्रस्िा खडा गरेको पाइएन तनयमावली अन सार नै उक्त 
प्रतिवेदन दान्खला गररन  पदिछ । 

 

34.  बढी पररमाण गणनााः साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम १२३ मा रकम भ  क्तानी गन ि 
प  वि प्राष्टवतधक नापजाँच गरर नापी ष्टकिाबमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कायि सम्पादनको आधारमा 
भ  क्तानी ददन  पने उल्लेख छ । पातलकाको कायािलयले उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािण कायि गराएका 
सडक तनमािण कायिका मेन्शनबाट सडक तनमािण कायिको  Earth work calculation sheet अन सारको 
पररमाण भतदा बढी पररमाण नापी गरर रतनङ्ग तबलबाट भ  क्तानी गदाि िपतसल बमोन्जम बढी भ  क्तानी 
भएको ष्टववरण यस प्रकार छनाः  

 

34.1.  ११२।०७६।११।१६ घरेडी फ लवारी सडक बाटो स्िरन्नति कायिको Earth work calculation 

sheet अन सार चेनेज  १+६०० देन्ख ४+५८० सम्मको लम्बाईमा Cross section को गणना गदाि 
४२७९।४३ घ.मी मार Rood cutting को कायि भएको देन्खएकोमा नाष्टप र ष्टवलमा ४३६९।१३ 
घ मी को कायि भएको देखाएकोले वान्स्िवक कायि भएको भतदा ९० घ.मी बढीको िपतसलको दरमा 
खचि लेखेको मध्ये उपभोक्ता सतमतिको अंश घटाई बढी भ  क्तानी भएको रकम अस ल ह न   पने रु  

रोड कष्टट्टङ्गको 
प्रकार 

परीमाण  दर उ .स .को अंश बढी भ  क्तानी 

नरम चट्टान ४।५ घ. मी २२२।२९ २१ प्रतिशि ७९० 

कडा माटो  ८५।५ घ .मी ७९।३९ २१ प्रतिशि ५३६२ 

जम्मा ६१५२  

 
 
 
 
 

६१५२ 

35.  ११९।०७६।११।२० धरौदी जगनप र मोटर मागिको Earth work calculation sheet  मा उल्लेख 
भएको सडक काटने कायिको क्रस सेक्सन बाट गणना गदाि ७८८८ घ .मी को कायि भएकोमा नापी 
िथा ष्टवलमा ८०४५ घ. मी को खचि लेखेकोले १५७ घ .तम को बढी खचि लेखेको मध्ये उ .स 
.को योगदान घटाई बढी भ  क्तानी भएको रु ११७६६ अस ल ह न  पने  

 
 
 

११७६६ 
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रोड कट्टीङ्गको प्रकार पररमाण  दर उ .स .को दर बढी भ  क्तानी 
नरम चट्टान १५।७ घ. मी २२२।२९ २० प्रतिशि २७९२ 

कडा माटो  १४१।३ घ. मी ७९।३९ २० प्रतिशि ८९७४ 

जम्मा    ११७६६ 
 

36.  ११२।०७६।११।२० स तिले मल्याङ्ग मोटर बाटो तनमािण कायिको Earth work calculation sheet    
मा उल्लेख भएको सडक कटान भएको पररमाण को क्रश सेक्सन तलई गणना गदाि ३९४४ घ .मी 
को मार रोड कष्टटङ्गको कायि भएकोमा नापी िथा ष्टवलबाट ४१५०।२५ घ .मी को खचि लेखेकोले 
२०६ घ. मी को बढी खचि लेखेको मध्ये उ. स .को अंश घटाउदा बढी भ  क्तानी भएको रु १४८६० 
अस ल ह न  पने रु  

सडक कटानको 
ष्टकतसम 

पररमाण  दर उ .स. को अंश बढी भ  क्तानी 

नरम चट्टान २०।६ घ. मी  २२२।२९ २३ ३५२६ 

कडा चट्टान १८५।४ घ. मी ७९।३९ २३ ११३३४ 

जम्मा    १४८६०  

 
 
 
 

१४८६० 

37.  १३१।०७६।११।२७ बोटेनी धारादी मोटर खन्ने कायिको Earth work calculation sheet मा 
उल्लेख भएका सडक कटान भएको पररमाणको क्रश सेक्सन अन सार गणना गदाि ३५६३ घ .मी 
मार सडक खन्ने कायि भएकोमा रतनङ्ग ष्टवल िथा नाष्टप मा ४०१२।५० घ .मी उल्लेख भएकोले 
४५० घ. मी बढीको खचि लेखेको मध्ये उपभोक्ता सतमतिको अंश घटाई बढी भ  क्तानी भएको रु 
३३७२४ अस ल ह न  पने रु  

सडक काटन े
कायिको ष्टकतसक 

पररमाण  दर  उ .स .को अंश बढी भ  क्तानी 

नरम चट्टान ४५ घ .मी २२२।२९ २० प्रतिशि ८००२ 

कडा माटो  ४०५ घ. मी  ७९।३९ २० प्रतिशि २५७२२ 

जम्मा    ३३७२४  

 
 
 
 
 
 

३३७२४ 

38.  ८१ ।०७६।१०।१४ ष्टवज्ञापनमा छ ट / सह तलयि नतलएकोाः गोरखापर संस्थान धमिपथ काठमाण्डौले  
सरकारी ष्टवज्ञापन प्रकाशन गदाि २५ प्रतिशि छ ट ददने नीतिगि व्यवस्था कायािलयको 
२०७०।४।२३ को परमा उल्लेख छ । गोरखा पर बाहेक अतय प्रकाशन समेिले सरकारी स चना 
िथा ष्टवज्ञापनमा २० देन्ख ३५ प्रतिशि सम्म छ ट ददने नीतिगि तनणिय गरेको देन्खतछ । पातलकाले 
ष्टवतभन्न तनमािण कायिको बोलपरको स चना प्रकाशन दैतनक पतरकामा गरेको उल्लेख गरी एप्पल 
तमतडया एण्ड एडभरटाइन्जङ्ग लाई म . अ .कर थप समेि रु ४३३४६८ भ  क्तानी ददएकोमा उपरोक्त 
नीतिगि व्यवस्था बमोन्जमको छ ट तलएको देन्खएन । सरकारी स चना िथा ष्टवज्ञापनमा छ ट सह तलयि 
ददने प्रकाशन संस्थाहरुको नीतिगि व्यवस्था अन सार छ ट सह तलयि तलई कायि गनि व्यवस्था तमलाउन  
पदिछ । उपरोक्त सरकारी स चनामा छ ट / सह तलयि तलएको भए रु ३२५१०१ मार खचि लाग्नेमा 
छ ट सह तलयि नतलएको कारण पातलका लाई रु १०८३६७ थप व्यायभार परेको छ । यसमा 
तमिव्ययीिा कायम गरी आगामी ददनमा यसमा स धार गन िपदिछ । 

 

39.  अन गमन िथा भ्रमण खचिाः भ्रमण खचि तनयमावली , २०६४ को तनयम २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातधकारी 
वा कमिचारीले भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अन स ची ६ को ढाँचामा राख्न  पने िथा भ्रमण खचिलाई 
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ष्टवश्वासनीय बनाउन आवश्यकिा अन सार आतिररक तनयतरण प्रणातलको थप व्यवस्था गन ि पने उल्लेख 
छ । तनयम १९ मा न्जल्ला तभरको ठाउँको द रीको ष्टववरण राख्न पने उल्लेख छ । पातलकाले यस 
वर्ि तबर्यगि र चाल  बाहेक यस प नँ्जगि न्शर्िकको कन्तटतजेन्तस बाट ष्टवतभन्न योजना िथा कायिक्रमको 
अन गमन गरेको रु ६३२५९० खचि लेखेको िर भ्रमण खष्टटने पदातधकारी िथा कमिचारी भ्रमणको 
उद्देश्य भ्रमण ष्टवल अन गमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अतभलेख द रीको ष्टववरण र सवारी साधनको 
ष्टटकट नराखी केवल अन गमन भत्ता ब झेको भरपाई मार संलग्न छ । म्याग्दे गा.पा तभरको सबै 
क्षेर १५ कोर्को द री तभर रहेको र गा. पा प्रम ख उपप्रम ख प्रम ख प्रसासष्टकय अतधकृि ले सरकारर 
गातड स ष्टवधा उपभोग गरेकोमा समेि अन गमन भत्ता यस प नँ्जगि न्शक्षा न्शर्िकको कन्तटतजेन्तस बाट 
ब झ्ने गरेको देन्खतछ । जसले गदाि अन गमन िथा भ्रमणको सही सद पयोग भएको छ भन्ने आधार 
रहेन । यसमा स धार गन ि पने देन्खतछ ।  

40.  बोलपर म ल्याङ्ककन भत्तााः एउटै तनकाय र अतिगििको पदातधकारी कमिचारी मार बस्ने बैठकमा भत्ता 
प्रदान नगने व्यवस्था अथि मतरालयको खचिको मापदण्ड सम्बतधी तनणिय िथा कायिष्टवतध २०७५ मा 
उल्लेख छ । पातलकाले यस वर्ि बोलपर दरभाउ पर माफि ि ठेक्का व्यवस्थापन भएका योजनाको 
बोलपर म ल्याङ्कन गरेको उल्लेख गरी यस प नँ्जगि न्शर्िकको कन्तटतजेन्तस बाट रु २७११५० खचि 
लेखेको छ । बोलपर म ल्याङ्कन सतमतिमा तनन्श्चि िोष्टकएको कमिचारी र अतय ष्टवशोर्ज्ञ समेिकको 
टोतल रहन  पनेमा सबै बोल पर म ल्याङ्कन को बैठक भत्ता भ  क्तानीमा प्र .प्रशासष्टकय अतधकृि लेखा 
अतधकृि, इन्तजतनयर योजना शाखा प्रम ख लेखापाल र अतय कमिचारी सष्टहि १२ देन्ख १५ जना 
सम्म कमिचारीले बैठक भत्ता ब झ्ने गरेको देन्खयो। पातलका तभरका कमिचारी मार संलग्न रहेको र  
अनतधकृि कमिचारी लाई बोलपर म ल्याङ्कनमा सहभातग गराएको उल्लेख गरी भत्ता खचि लेख्न ेगरेको 
देन्खएकोले यस्िो कायिमा तनयतरण गररन  पदिछ । 

 

41.  ३५२।०७७।३।२ कर ष्टवजक वेगरको सँग खररदाः  रु वीस हजार रुपैया भतदा वढीको खररद 
गदाि म ल्य अतभवषृ्टर्द् कर दिाि वाला बाट मार खररद गन ि पने व्यवस्था साविजतनक खररद तनयमावली, 
०६४ को तनयम १९ मा उल्लेख छ । पातलकाले गाउँ सभा सदस्या हरु को झोला खरद वापि रु 
१८२५०० को १०० थान झोला मध्ये रु ५४७५० म ल्यको ३ थान ध लेगौडा कपडा पसल र रु 
१२७७५० म ल्यको ७० थान मल्ल फेतसी पसल बाट खररद गरेकोमा उक्त ष्टवके्रिा फमिको ष्टवल 
कर ष्टवजक वेगरको पाइयो । वीस हजार भतदा माथी को सामग्री खररद गदाि उपरोक्ता व्यवस्था 
अन सार कर ष्टवजक फमि / ष्टवके्रिा बाट खररद नगने कमिचारी लाई न्जम्मेवार बनाइन  पदिछ । यसमा 
आगामी ददनमा स धार गन िपदिछ ।  

 

 शशिि पूजँीगिाः   

42.  दररेट भतदा वष्टढ भ  क्तानीाः साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम ८५ मा सोझै दरभाउपर 
माग गरी सामान खररद गन िपने उल्लेख छ।कायिलयले सोष्टह तनयमअन सार भौ.न.२८ तमति 
२०७७|३|२४ मा दरभाउपरमा उल्लेन्खि दर भतदा फाइल र् याक आइटममा १३१९१। वढी 
भ  क्तानी गरेकोले वष्टढ भ  क्तानी भएको रकम अस ल गन िपने रु  

 
 
 
 

१३१९१| 

43.  ष्टवष्टवध खचि – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्ययको बजेट अन मान 
आतिररक आयको पररतधतभर रही औन्चत्यिाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गन िपने व्यवस्था छ। यस 
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स्थानीय िहले यो वर्ि खाना, खाजा, अतितथ सत्कार िथा ष्टवष्टवधिफि  रु २७ लाख ५९ हजार खचि 
गरेको छ।यस्िो खचिमा तमिव्यष्टयिा कायम गन ि पदिछ । 

44.  आतथिक सहायिा – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय िहको रकमबाट आतथिक 
सहायिा, चतदा, प रस्कार एवं संस्थागि अन दान ष्टविरण गनि पाउने व्यवस्था रहेको देन्खंदैन । यस 
स्थानीय िहले आतथिक सहयोग गनि भतन यो वर्ि ष्टवतभन्न व्यन्क्तलाइ रु ५ लाख आतथिक सहायिा 
ष्टविरण गरेको पाइयो । यस्िो खचिमा तमिव्यष्टयिा कायम गन ि पदिछ । 

 

45.  प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम – स्थानीय िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्यन्क्तलाई तयूनिम रोजगारी प्रत्याभिू 

गराउन एवम ्सामूदाष्टयक पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनयापनमा स धार ल्याउने उद्देश्यले 

स्थानीयिहतभर प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यस कायिक्रम अतिगिि स्थानीय 

िहतभरका वडाहरुमा खानेपानी, वायोइन्तजनयरीङको काम लगायिका ५ तनमािणका कायिक्रम सञ्चालन 

गरी यस वर्ि २५ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु. ९ लाख ९१ हजार खचि गरेको छ । लन्क्षि 

वगिलाई ४२ ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्याला, प्रशासतनक र कायिक्रम खचि समेि खचि 
लेखेका छन ्। उक्त खचिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा 
दीघिकालीन रोजगारी सजृिना भएको देन्खंदैन । 

 

46.  कोतभड १९ िफि ाः आ व २०६७।७७ को अर्ाढ मसाति सम्मको आम्दानी िथा खचिको ष्टववरण 
तनम्न अन सार छन।  

आम्दानीको स्रोि  २०७७ असार 
मसाति सम्म प्राि 
रकम  

खचि न्शर्िक २०७७ असार 
मसाति सम्मको 
खचि 

संन्घय सन्ञ्चि कोर्बाट ३४००००० राहि ष्टविरण ३३०२६२८ 

प्रदेश सन्ञ्चि कोर्बाट ० क्यारेन्तटन होन्ल्डङ्ग सेतटर  ८९६३९७ 

स्थानीय िहको आफ्नै बजेटबाट 
ष्टवतनयोजन भएको  

५०००००० आईशोलेसन केतर तनमािण व्यावस्थापन  ० 

संन्घय कोतभड कोर्बाट  २६४१५० जनशन्क्त पररचालन/ स्वयेष्टवका प्रोत्साहन   ३७५०० 
प्रदेश कोतभड कोर्बाट  ५००००० सामाग्री खररद २५२३२८ 
अतय स्रोिबाट प्राि १७८१६८४ क्वारेन्तटन खान खाजा खचि ६८१३५६ 
  अतय न्शर्िकमा भएको खचि  १७०००० 
मौज्दाि  बाँकी ५६०५६२५ 
 १०९४५८३४  १०९४५८३४ 

मातथ उल्लेन्खि खचिको ष्टववरण अन सार देन्खएका व्यहोरा देहायअन सार छन:्  

 कायािलयले २३४२ लाभग्राही पररवारलाइ राहि ष्टविरणमा रु ३३ लाख ३ हजार खचि गरेको 
छ । खचि गदाि पटक पटक गरी सोझै खररद गरेको छ । सामान खररद गदाि सम्भव भएसम्म 
प्रतिस्पधाि गराइ खररद गन िपनेमा गरेको देन्खएन । 

 म्याग्दे गाउपातलकाले ियार गरेको आवातधक ष्टवकास योजनामा बेरोजगार जनसंखया १०६ रहेको 
देन्खतछ ।िर कायािलयबाट प्राि भएको ष्टववरण अन सार राहाि ष्टविरण गरेको घर ध रीको संखया 
२३४२ रहेको छ। वेरोजगार जनसंखया नै १०६ जना रहेको अवस्थामा क ल २३४२ 
घरपररवारलाइ राहि ष्टविरण गन ि उन्चि देन्खएन । वास्िष्टवक समस्यामा रहका घर पररवारको 
पष्टहचान नगरी राहि ष्टविरण गरेको कारण यस्िो भएको देन्खतछ। जसले गदाि राहि ष्टविरणमा 
वढी खचि भइ बढी व्ययभार थप ह न गएको छ। अतय केही स्थानीय िहले काममा लगाइ सो 
को आधारमा मार राहि ष्टविरण गरेको अवस्थामा यस गाउँपातलकाले त्यस िफि  ध्यान ददएको 
पाइएन । लन्क्षि वगि छनोट गरेर मार राहि ष्टविरण गन िपदिछ । 
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47.  सामान खररदाः कोरोनावाट स रन्क्षि रहनको लातग कायािलयले ष्टवतभन्न सामग्री खररद गरेकोमा खररदको 
सामग्री र दर यस प्रकार रहेको छ । प्रत्येक स्थानीय िहमा दर अलग अलग ह ने गरी सामान 
खररद गरेको देन्खतछ । यसलाइ तमिव्ययी िथा सम्भव भएसम्म प्रतिस्पधी वनाइ सरकारी श्रोिको 
प णि सद पयोग गने िफि  कायािलयको ध्यान जान पने देन्खतछ । केही सामान खररदको ष्टववरण 
देहायअन सार छाः 
सामानको 
नाम 

खररद ष्टवतध परीमाण  दर क ल रकम 

ष्टपष्टपइ सेट  सोझै खररद ६ ५४२४ ३२५४४ 

थमिल गन सोझै खररद ७ ७८८० ५५१६० 

तभष्टटएम सोझै खररद १५० ३६९ ५५३७० 

गोगल्स सोझै खररद ६ ५०८ ३०५१ 

फेस तसल्ड सोझै खररद ६ २४५ १५२५ 

सेतनटाइजर सोझै खररद १० ५८७ ५८७६ 

के एन मास्क सोझै खररद १० ३६७ ३६७२ 

सस्कोभर सोझै खररद १० १०.१७ १०१  

 

48.  रकम ष्टढला दान्खला गने  - आतथिक कायितबतध ऐन २०६३ को दफा नं १३.३ र १३.४ मा न्जम्मेवार 
व्यन्क्तले आफ्नो न्जम्मामा आएको सरकारी नगदद सोष्टह ददन वा भोतलपल्ट दान्खला गन िपने र दान्खला 
नगरेमा सम्बन्तधि िाल क तनकाय वा ष्टवभातगय प्रम खले १० ददन ष्टढला गरेको भए १० प्रतिशि १५ 
ददन ष्टढला गरेको भए १५ प्रतिशि जररवाना गरर दान्खला गने लाउने र सो भतदा बढी ष्टढला गरेको 
भए २५ प्रतिशि जररवाना गरर नगद दान्खला गने लगाई कस रको मारा अन सार प्रचतलि कान न 
बमोन्जम ष्टवभातगय कारबाष्टह समेि गने सक्न े व्यवस्था छ।स्थानीय िह अतिरगिका वडाहरुले 

कतिपयले मातसक रुपमा र कतिपयले २, ३ मष्टहना पतछ मार दान्खला गने गरेकोले समयमै दान्खला गने 

िफि  सम्बन्तधि पक्षको ध्यान जान  पदिछ । ष्टढला दान्खला गरेका केही उदाहरण देहायअन सार छन:् 
 वडा नं ४ ले श्रावणको आम्दानी रु ८६३११। भारको १ मा, भारको रु ७३५९६। 

असोज ७ मा असोजको रु १०८०५६। कातििक ४ मा लगायि वर्िको अतत्यसम्ममा 
यसरीनै व झाएको देन्खतछ । 

 वडा नं २ को श्रावण मष्टहनाको रु १७५८८२। भार ४मा, असोजको ६८३६३। कातििक 
४ लगायि यसरी नै वर्िभरीको आयलाइ ष्टढला व झाएको देन्खतछ भने अतय वडाहरुको 
न्स्थति पतन यस्िै छ । यसमा स धार गन िपदिछ । 

 

49.  साम दाष्टयक वनवाट रकम प्राि नगरेकोाः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ ख मा 
साम दाष्टयक वन उपभोक्ता सतमतिले वन पैदावार ष्टवष्टक्र िथा उपयोग सम्वतधी वाष्टर्िक कयाियोजना 
वनाई सम्वतधीि िहवाट स्वीकृि गराउन पने र साम दाष्टयक वनले वन पैदावारको ष्टवष्टक्र वापि प्राि 
ह ने रकमको दश प्रतिशि रकम पातलकामा व झाउन पने व्यवस्था छ । न्जल्ला वन कायािलयवाट 
प्राि ष्टववरण अन सार यस पातलका अतिगिि देहायका साम दाष्टयक वन उपभोक्ता सतमतिले वन पैदावार 
ष्टवष्टक्र गरेकोमा उक्त रकमको १० प्रतिशिले ह ने रकम यस पातलकामा व झाउन पनेमा व झाएको छैन 
भने उक्त रकम उठाउन स्थानीय िहले क नै पहल समेि गरेको देन्खएन । उक्त रकम अस ल गन िपने 
रु .. 

 
 
 
 
 
 
 
 

531512 
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समूहको नाम ठेगाना म .अ.कर क ल ष्टवक्री रकम १० % ले ह ने 
रकम 

kf]ifjf/fxL DofUb] !  63645.0 489577 48958 
pdfrf]s DofUb] @ 80120.0 616308 61631 
km'njf/L DofUb] % 42680.0 328308 32831 
km'njf/L DofUb] % 173370.0 1333615 133362 
UofreGHofª DofUb] ^ 152445.0 1172654 117265 
lz4jtf;g DofUb] # 119890.0 922231 92223 
>L8Ff8f DofUb] $ 58815.0 452423 45242 

 जम्मा 690965 5315115 531512  
50.  आतिररक लेखापरीक्षण - स्थानीय िह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय िहले 

आतथिक कारोबारको तनयतमििा, तमिव्यष्टयिा, कायिदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्येक चौमातसक 
समाि भएको एक मष्टहना तभर आतिररक लेखापरीक्षण गराउन  पने उल्लेख छ । यस स्थानीय िहले 
२०७६।७७ को आतथिक कारोबारको चौमासीक रुपमा नगरी वर्िको अतत्यमा आतिररक लेखापरीक्षण 
गराएको छ ।आतिरीक लेखापरीक्षणवाट केही पतन वेरुज  आएको छैन । आतिरीक लेखापरीक्षणलाइ 
ष्टवश्वसतनय िथा भरपदो वनाउन पदिछ ।  

 

 

 

 



28 

 

अनुसुचि १  
  पालिकाको संचितकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 

क्र. 
सं. 
 स्थातनय िह न्जल्ला 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्दात गत िषिको 
जजम्मेिारी 

संघ तिा 
प्रदेश अनुदान 

राजस्प्ि 
िाडफाड 

आन्तरीक 
आय 

अन्य 
आय 

िालु खिि पूाँजीगत 
खिि 

अन्य खिि जम्मा खिि 

1 2 3 ४ ५ ६ (2+3+4+५) ७ ८ ९ १० (७+८+९) ११  (1+६-

१०) 

१ 
म्याग्दे  
गाउँपातलका 

िनह ँ 
99345 257515 49967 22566 118705 448753 188023 116549 98137 402709 145389 

 
    बेरुज ूबगीकरण (ष्टवतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अतय कारोबार)                    अनुसुचि २ 

                                      २०७६।७७           -रु हजारमा_ 

तस 
नं 

स्थातनय 
िह 

न्जल्ला 

प्रारन्म्भक वेरुज  प्रतिष्टक्रयावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज   वाँकी वेरुज  
दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 
अश ल 
गन िपने 

तनयतमि गन िपने पेश्की 
सैदाति
न्ेक  

लगति 
सैदान्ति
क  

लगति सैर्द्ान्तिक लगिी 
अननयशमत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 

पेश नभएको 

राजस्प्ि लगत 
जजम्मेिारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नशलएको 

जम्मा कमिंारी अन्य जम्मा 

१ 

म्याग्दे   
गाउँपातल
का 

िनह ँ 
38 17 5741 0 1 1924 38 16 3817 2559 0 1258     1258   0 0 

                                                 अन स ची ३ 

अद्यावतधक वेरुज  स्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनय िह न्जल्ला गि बर्ि 
सम्मको बाँकी 

यो बर्िको फर्छ्यौट बाकी यो बर्ि सम्पबाट कायम 
बेरुज  

यो बर्िको बेरुज  क ल बाकी बेरुज  

१ म्याग्दे गाउँपातलका िनह ँ 14805 6802 8003 ०  3817 11820 

 


