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Serving the Nation and the People 

दूरदृष् ि (Vision)  
 

जनहहतकािालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लन ठा प्रवर्द्ान गने हवश् वसनीर् संस्था हनु प्रर्त् नशीि रहने । 

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

and integrity for the benefit of the people) 

 

गन्तव्र् (Mission)  

 

सरोकारवािािाई सावाजलनक कोषको दक्षतापूर्ा उपर्ोग सम्बन्धमा आश् वस्त पाना स्वतन्र एवं गरु्स्तरीर् िेखापरीक्षर् 
सेवा प्रदान गने ।  
(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the 

public funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्ता (Core Values)  

 
 

लन ठा (Integrity) 

स्वतन्रता (Independence) 

व्र्ावसाहर्कता (Professionalism) 

पारदष्शाता (Transparency) 

जवाफदेहहता (Accountability) 



 

 

महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 

Office of the Auditor General 
बबरमहि,  काठमाडौं, नेपाि 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

 

 

 

Phone: 4258174, 4266034, 4255707, A.G.Fax: 977-1-4268309, Fax: 977-1-426-27-98, Post Box: 13328 

Email : aag.mgmt@oagnep.gov.np  Website : www.oagnep.gov.np 

 "जनहहतका िालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लनष्ठा प्रवधानमा हवश्वासनीर् िेखापरीक्षर् संस्था"  

(प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.2 िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 
पर संखर्ााः २०७८/७९           

च.नं. 20 

लमलताः २०७८/५/४  

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 
फाकफोकथमु  गाउँपालिका, 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्,  
इिाम । 

हवषर्ाः िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन । 

 

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

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

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

 

 

 

                                                                        (नेर कुमार खरी) 

                                                                            नार्व महािेखापरीक्षक

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


    

 

 

 

महािेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर् नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन, सरकारी िेखापरीक्षर् मानदण्ड, 
हवत्तीर् िेखापरीक्षर् मागादशान, स्थानीर् तह िेखापरीक्षर् लनदेष्शका, महािेखापरीक्षकको वाहषाक िेखापरीक्षर् 
र्ोजना र लनकार्सँग सम्बष्न्धत ऐन, लनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । िेखापरीक्षर्को प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा हवत्तीर् हववरर्को शरु्द्ता, 
प्रचलित कानूनको पािना, बजिे तथा र्ोजना तजुामा एवं कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, सावाजलनक सम्पष्त्तको संरक्षर् र उपर्ोग, 
ष्जम्मेवारी र जवाफदेहहता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुा रहेको    छ । त्र्सैगरी स्रोत साधनको प्राप्ती र उपर्ोग सम्बन्धमा प्रचलित 
कानूनको पािना भए नभएको हवश्लषेर् गरी हवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका िालग सझुाव प्रस्ततु गरी सशुासन प्रबर्द्ानमा िेवा प¥ुर्ाउन ु
िेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आलथाक वषा २०७६।७७ को िेखापरीक्षर् सम्पन्न भएपश्चात जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ाका हवषर्हरु 
लमिान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सहहतको अष्न्तम प्रलतवेदन पठाइएको छ । प्रलतवेदनमा ददएका सझुावहरुको कार्ाान्वर्नबाि 
स्थानीर् तहमा रहेको सीलमत स्रोत साधनको उपर्ोग गरी हवकास लनमाार् र सेवा प्रवाहमा लमतव्र्हर्ता, दक्षता र प्रभावकाररता हालसि गना सहर्ोग 
पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फिस्वरुप स्थानीर् तहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेहहता र पारदष्शाता प्रबर्द्ान हनुे हवश्वास लिइएको छ ।  

िेखापरीक्षर्बाि मूित: आन्तररक आर् र राजस्व बाँडफाँिको प्रक्षपेर् र्थाथापरक नरहेको, आन्तररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्किन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुि ददएको, बक्र्ौता असिुीमा प्रभावकारीता नआएको, बजेि 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेि राखेको, खचा पश्चात बजेि तथा कार्ाक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषाान्तमा बढी खचा 
गरेको, खररद कानून हवपरीत सोझै खररद गरेको, अत्र्लधक प्रशासलनक खचा गरेको, बचत अनदुान हफताा नगरेको, हवतरर्मूखी खचाको बाहलु्र्ता 
रहेको जस्ता प्रवृष्त्त देष्खएका छन ्। त्र्सैगरी हवकास लनमाार्तफा  र्ोजना प्राथलमकीकरर् नगरेको, साना तथा िुके्र आर्ोजनाको छनौि गरेको, 
जहिि प्रकृलतका कार्ाहरु समेत उपभोक्ता सलमलतबाि गराएको, तोहकएबमोष्जम जनसहभालगता नजिेुको, दीगो हवकासका िक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र 
कार्ाक्रम तजुामा नगरेको, दीघाकािीन हवकासको खाका तजुामा नभएको जस्ता समस्र्ा रहेका     छन ्।  

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

समर् र जनशष्क्तको सीलमतताको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् तहको कार्ास्थिमा नै उपष्स्थत भइा िेखापरीक्षर् गररएको लथर्ो । 
िेखापरीक्षर्को क्रममा िेखापरीक्षर् िोिीिे स्थानीर् तहका प्रमखु सहहतका पदालधकारीहरुसँग छिफि समेत गररएको लथर्ो । िेखापरीक्षर् 
प्रलतवेदनमा उल्िेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाि स्थानीर् तहको हवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौलतक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा 
गरेको छु । स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउन ेस्थानीर् तहका सबै पदालधकारी तथा कमाचारीहरु र िेखापरीक्षर् तथा प्रलतवेदन 
तर्ारीमा संिग्न र्स कार्ाािर्का कमाचारीहरु सबैिाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
                (िंकमष्र् शमाा, दंगाि) 
२०७8 भाद्र ४  गते              महािेखापरीक्षक



  महािेखापरीक्षकको कार्ाािर् 

Office of the Auditor General 
बबरमहि,  काठमाडौं, नेपाि 

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 
  

 

 

 

(प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. २ िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 
पर संखर्ााः 2078/79           

च.नं.: 15 लमलताः२०७8।5।4 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

फाकफोकथमु गाउँपालिका, गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् 

इिाम । 

 

हवषर्ाः  िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

 

कैहफर्त सहहतको रार् 

हामीिे फाकफोकथमु गाउँपालिकाको आलथाक वषा २०७६।७७ को लबत्तीर् हववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बष्न्धत आर् ब्र्र् लबबरर् तथा िेखा हिप्पर्ीहरुको िेखापरीक्षर् 
गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रलतवेदनको कैहफर्त सहहतको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्िेख भएका हवषर्िे पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 31 मा समाप्त 
भएको आलथाक वषा २०७६।७७ को लबत्तीर् हववरर् र त्र्ससङ्ग सम्बष्न्धत आर् ब्र्र् लबबरर्िे स्थानीर् तहसङ्ग सम्बष्न्धत प्रचलित कानून र परम्परा बमोष्जम 
सारभतू रुपमा सही तथा र्थाथा अवस्था ष्चरर् गदाछ ।  
कैहफर्त सहहतको रार्व्र्क्त गने आधार 
१.पालिकािे महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत नेपाि साबाजलनक के्षर िेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी लबत्तीर् लबबरर् तर्ार गरेको छैन । 

२.िेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा लमलत 2077/11/17  मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्राप्त प्रलतहक्रर्ा साथ प्रमार् कागजात पेश 
हनु नआएकोिे बरेुज ुफछ्रर्ौि भएको छैन । अष्न्तम प्रलतवेदन पाना 31 र्सैसाथ संिग्न छ ।  
३.िेखापरीक्षर्बाि रु. 5 करोड 60 िाख 60 हजार बेरुजू देष्खएको छ । सोमध्रे् असिु गनुापने रु.23 िाख 27 हजार, प्रमार् कागजात पेश गनुापने रु.2 
करोड 66 िाख 82 हजार लनर्लमत गनुापने रु. 2 करोड 47 िाख 55 हजार पेश्की बाकँी रु. 22 िाख 96 हजार रहेको छ ।   
४.आम्दानी तथा खचाको से्रस्ता नगदमा आधाररत िेखा प्रर्ािी अविम्बन गरेकोिे पालिकाको पेश्की बाहेक सम्पष्त्त तथा दाहर्त्व र्कीन हनु े कुन ैजानकारी 
खिुाएको छैन ।   
हाम्रो िेखापरीक्षर् कार्ा नेपािको संहवधान, िेखापरीक्षर् ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नपेाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा 
िेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम गररएको छ । हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने स्थानीर् तहसङ्ग हामी स्वतन्र छौं ।  त्र्सका िालग स्वीकृत 
आचार संहहता अनसुार हामीिे काम गरेका छौं । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका िेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका िालग पर्ााप्त र उपर्कु्त 
छन ्भने्न कुरामा कार्ाािर् हवश्वस्त छ ।   
हवत्तीर् हववरर् उपर व्र्वस्थापन र िेखाउत्तरदार्ी अलधकारीको ष्जम्मेवारी 
आलथाक कार्ालबलध तथा लबत्तीर् उत्तरदाहर्त्व ऐन २०७६ र स्थालनर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ तथा अन्र् प्रचलित काननु बमोष्जम सही र र्थाथा हनुे गरी 
हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने तथा जािसाजी वा अन्र् गष्ल्तका कारर् हवत्तीर् हववरर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आन्तररक 
लनर्न्रर् प्रर्ािी िाग ुगने ष्जम्मेवारी पालिका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्ाकाररर्ी,  प्रमूख र प्रमखु प्रशासहकर् अलधकृत गाउँपालिकाको हवत्तीर् प्रलतवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका िालग ष्जम्मेवार रहेका छन ्।   
हवत्तीर् हववरर्को िेखापरीक्षर् उपर िेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 
हवत्तीर् प्रलतवेदन समग्रमा जािसाजी वा अन्र् गष्ल्त समेतका कारर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत रहेको होस ्भनी उष्चत आश्वस्तता प्राप्त गरी रार् सहहतको 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन जारी गनुा िेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् हो । िेखापरीक्षर्मा उष्चत आश्वस्ततािे सामान्र् स्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हनु्छ, तर िेखापरीक्षर् 
ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा िेखापरीक्षर्सङ्ग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम 
गने िेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पलन सबै प्रकारका जािसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्त पत्ता िगाउन सक्ने लनष्श्चतता भन े हदैुन । हवत्तीर् हववरर्का 
उपर्ोगकताािे सामान्र्तर्ा गने आलथाक लनर्ार्मा न ैफरक पाना सक्न ेअवस्था देष्खएका एउिै वा समग्रतामा हनु ेहवषेश वा जािसाजीजन्र् वा अन्र् गष्ल्तिाई सारभतू 
रुपमा गित आकँडा मालनएको छ ।  
 

 

 

(नरे कुमार खरी) 
नार्ब महािेखापरीक्षक 
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फाकफोकथुम गाउँपाललका 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 

२०७६/७७ 
पररचर् – स्थानीर् नेततृ्वको हवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्लतिाई सदुृढ गरी स्थानीर् तहमा हवधाहर्की, कार्ाकारीर्ी र 
न्र्ाहर्क अभ्र्ासिाई संस्थागत गना स्थानीर् सरकारको संचािन गने उद्देश्र्िे र्स फाकफोकथमु गाँउपालिकाको स्थापना 
भएको हो । स्थानीर् सरकारिे संचािन गने कार्ामा सहकाररता, सह–अष्स्तत्व र समन्वर्िाई प्रवर्द्ान गनुा र स्थानीर् 
सरकारका काममा जनसहभालगता, उत्तरदाहर्त्व, पारदष्शाता सलुनष्श्चत गरी नागररकिाई गरु्स्तरीर् सेवा प्रदान गनुा र्स 
गाँउपालिकाको उद्देश्र् रहेको छ । र्स गाँउपालिका अन्तगात ७ वडा,  ३९ सभा सदस्र्, १०८.७९ वगा हकिोलमिर 
क्षेरफि तथा २१ हजार ६१९ जनसंखर्ा रहेको छ । 

 

स्थानीर् सष्ञ्चतकोष - आलथाक वषा २०७६।७७ को स्थानीर् सष्ञ्चत कोष आर्-व्र्र् हहसावको संष्क्षप्त अवस्था लनम्न 
बमोष्जम रहेको छाः  
गाँउपालिकािाई एकीकृत आलथाक संकेत तथा वलगाकरर् र व्र्ाखर्ा, २०७४  स्वीकृत भएको नेपाि सावाजलनक क्षेर 
िेखामान (NEPSAS) बमोष्जमका फारामहरु सहहतको प्रालप्त र भकू्तानीको एकीकृत बाहषाक प्रलतवेदन 
(म.िे.प.फा.नं.२७२) उपिब्ध गराउन माग गररएकोमा सो अनसुारको हववरर् प्राप्त भएको छैन । गाँउपालिकाको र्स 
बषाको आर् व्र्र् लनम्नानसुार रहेको छ । 

एहककृत आलथाक हववरर् २०७६/७७ 

आर् तफा  व्र्र् तथा मौज्दात तफा  

लस.नं. हववरर् रकम लस.नं. हववरर् रकम 

1 गत वषाको ष्जम्मेवारी   ३१८८०११९.७८ 1 चाि ुखचा   २११४८१७४९.६९ 

  क) सष्ञ्चत कोष २६१८३८७७.७८    आन्तररक श्रोत ५५३८८१५.००   

  ख) धरौिी ५४०४१८८.००     राजश्व वाँडफाँड ४७२४००५३.१४   

  ग) ममात सम्भार कोष ९८२०५.००     राजश्व बाँडफाँड प्रदेश ३७६०७००.००   

  
घ)प्रकोप 

व्र्वस्थापनकोष 
१९३८४९.००     समालनकरर् अनदुान १०९३९७०६.००   

          सशता अनदुान १४१६७३३४९.५५   

          समालनकरर् प्रदेश २३२९१२६.००   

          
इलसलस खचा बैंक बाि 
काहिएको 

०.००   

2 
राजश्व (आन्तररक 
आर्) 

  ६६६२७९२८.६७  2 पुजँीगत खचा   १०५८६८७१०.००  

  आन्तररक स्रोत  १७१६८४५५.३४    आन्तररक श्रोत १०७३७३४२.००  

  सष्घर् राजस्व  ४९०९९६७६.७२    राजश्व वाँडफाँड २०१४९००.००   

  प्रदेश राजस्व  ३५९७९६.६१    हवशेष अनदुान १९१२०७०.००   

          समपरुक अनदुान ९४८६४६६.००   

          समालनकरर् अनदुान ५७६५१६९४.००   
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          सशता अनदुान ५७९७६५२.००   

          सशता अनदुान प्रदेश १३६३५५८६.००   

          
समालनकरर् अनदुान 
प्रदेश 

४६३३०००.००   

3 
हवत्तीर् हस्तान्तरर् 
(संघीर् सरकार) 

  २६३०२७०००.०० 3 हवत्तीर् व्र्वस्था   १३७६६७३.०० 

  
क) समालनकरर् 
अनदुान 

९३४०००००.००     ऋर् भकु्तानी     

  ख) सशता अनदुान १६९६२७०००.००     व्र्ाज भकु्तानी     

  ग) हवशेष अनदुान       

अन्र् 
भकु्तानी(फुसकोछानो र 
सडक बोडा ) 

१३७६६७३.००   

  घ) समपरुक अनदुान             

4 
हवत्तीर् हस्तान्तरर् 
(प्रदेश सरकार) 

  ३३१४१०००.००  4 िगानी   २५७१८१६.०० 

  
क) समालनकरर् 
अनदुान 

६९८८०००.०० 
 

  ऋर् िगानी     

  ख) सशता अनदुान  १४१५३०००.००    शेर्र िगानी     

  ग) हवशेष अनदुान  २००००००.००  5 हवलभन्न कोषको खचा   २५७१८१६.०० 

  घ) समपरुक अनदुान  १०००००००.००    क) हवहवध कोष     

  ङ) अन्र् अनदुान       ख) आकष्मक कोष     

          
ग) प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोष २५७१८१६.०० 

  

5 
हवत्तीर् हस्तान्तरर् 
(अन्तर स्थानीर् तह) 

    6 धरौिी हफताा/सदरस्र्ाहा   ४०४०९७३.०० 

  अन्तर स्थानीर् तह       हफताा ४०४०९७३.००  

6 
अन्तर सरकारी 
अष्खतर्ारी 

  ६६५७०५०४.००         

  

राहिर् पररचर्पर 
तथा पञ्जीकरर् 
हवभाग314010113 

१८३९०२.००   7 
अन्तर सरकारी 
अष्खतर्ारी 

  ६६५७०५०४.०० 

  

राहिर् पररचर्पर 
तथा पञ्जीकरर् 
हवभाग314010114 

६५५०६०.००     

राहिर् पररचर्पर तथा 
पञ्जीकरर् 
हवभाग314010113 

८३८९६२.००   

  
सामाष्जक सरुक्षा तथा 
संरक्षर्314010123 

५६८१६१००.००     

राहिर् पररचर्पर तथा 
पञ्जीकरर् 
हवभाग314010114 
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गररब सँग हवशेश्वर 
336001023 

४९५०००.००     
सामाष्जक सरुक्षा तथा 
संरक्षर्314010123 

५६८१६१००.००   

  

स्थानीर् पूवााधार 
हवकास साझेदारी 
कार्ाक्रम365001043 

८४२०४४२.००      
गररब सँग हवशेश्वर 
336001023 

४९५०००.००  

          

स्थानीर् पूवााधार हवकास 
साझेदारी 
कार्ाक्रम365001043 

८४२०४४२.००    

       
राष्टपलत महहिा उत्थान 
कार्ाक्रम 340001053 

    

7 अन्र् आर्     8 मौज्दात   ७०९९३४४७.७६ 

  सडक बोडा आम्दानी       क) सष्ञ्चत कोष ३१०६८६९२.२५   

8 
हवलभन्न कोष तफा को 
आर् 

  १६५७३२१.००        पषु्जगत ५५३०७२३.००   

  क)धरौिी ९३२३२१.००         चाि ु २१६६४३११.७१   

  ख) हवहवध कोष       ख) हवहवध कोष १०३८७३३०.८०   

  
ग) प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोष 

७२५०००.००     
ग) प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोष 

४६८५४.००   

         घ) धरौिी २२९५५३६.००   

9 दाहर्त्व       

ङ) लनकासा नलिएको 
अनतर सरकारी हवलतर् 
हस्तानतरर् 

    

  
पषु्जँगत खचा खाताको 
दाहर्त्व 

      

छ)शश्रत अनदुान 
बापतको रकम कम 
लनकासा लिएको 

    

  
चाि ुखचा खाताको 
दाहर्त्व 

      च) नगद मौज्दात     

  धरौिी खाता दाहर्त्व             

  
हवहवध कोष खाता 
दाहर्त्व 

            

  जम्मा   ४६२९०३८७३.४५  जम्मा   ४६२९०३८७३.४५ 
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कार्ाािर्– फाकफोकथमु गाउँपालिका, इिाम                                                     आ.व.–2076/77 
दफा 
नं. 

िेखापरीक्षर्बाि देष्खएका व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

 असिुीको ष्स्थलत – िेखापरीक्षर्को क्रममा रु. ६४०८० असिु भएको छ ।  
1.  हवत्तीर् हववरर् – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा नगरपालिका तथा गाँउपालिकािे 

प्रत्रे्क वषाको साउन एक गतेदेष्ख आगामी वषाको असार मसान्तसम्मको अवलधिाई आलथाक वषा कार्म 
गरी आर् र व्र्र्को हहसाव राख् नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकीए अनसुार नगरपालिका तथा 
गाँउपालिकािे आफ्नो आलथाक कार्ा प्रर्ािीको व्र्वस्थापन गनुापदाछ । र्स सम्बन्धमा देष्खएका व्र्होरा 
देहार् बमोष्जम छन ् । 
• स्थानीर् तहिे संष्चत कोषमा गत हवगतको बाँकी, र्स वषा प्राप्त रकम र संष्चत कोषवाि भएको 

खचा स्पष्ट देष्खने गरी खाता राखेको छैन  . 
• िेखापरीक्षर्का क्रममा बैंक नगदी हकताब तथा पेश्की खाता अद्यावलधक नरहेको कारर् स्थानीर् 

तहिे पेश गरेको आर्–व्र्र् हववरर् र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था छैन । 

• कलतपर् सम्बष्न्धत आलथाक कारोबारहरुको गोश्वारा भौचरिाई बजेि ष्शषाकगत बैक नगदी हकताबमा 
नजनाएकािे शे्रस्ता अनसुार बैक मौज्दात ऋर्ात्मक रहेको तथा स्थानीर् तहका सबै खाताहरुको 
एकमषु्ट हहसाव गदाा मौज्दात ऋर्ात्मक नरहेको देष्खन्छ। 

• स्थालनर्तहिे लबभाज्र्कोषको हहसाब ब्र्बष्स्थत राखेको पाईएन ।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा नेपाि सरकारिे लनधाारर् गरे बमोष्जमको 

आर् र व्र्र्को वगीकरर् तथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्र्वस्था अविम्बन गनुापने तथा दफा ७६(२) 
मा महािेखा परीक्षकबाि स्वीकृत भए बमोष्जमको ढाँचामा िेखा राख्नपुने व्र्वस्था  छ । र्स 
पालिकािे महािेखापरीक्षकबाि स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रलतवेदन तथा िेखाङ्कन 
गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् कोषको सञ्चािन, व्र्वस्थापन र प्रलतवेदन प्रर्ािीमा एकरुपता र शरु्द्ता कार्म गना महािेखा 
लनर्न्रक कार्ाािर्िे उपिब्ध गराएको स्थानीर् संष्चत कोष व्र्वस्थापन प्रर्ािी (सरु) को प्रर्ोग 
गनुापदाछ । गाँउपालिकािे सरुको प्रर्ोग गरेको भएतापनी गा.पा. चाि ु , संघीर् सशात (ष्शक्षा), 
प्रदेश लनवााचन क्षेर हवकास कार्ाक्रम, प्रदेश समपरुक एवं प्रदेश हवशेष अनदुान तफा को कारोबार 
को िेखा शे्रस्ता म्र्ानवुि रुपमा राखेको देष्खर्ो । जसिे गदाा सरु प्रर्ािी अनसुार प्राप्त हवत्तीर् 
प्रलतवेदनबाि कार्ाािर्िे गरेको खचाको र्थाथाता एहकन गना सहकएन ।  

 

2.  आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम कार्ाािर्िे 
आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी तर्ार गरर िाग ुगनुापनेमा िाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वन्धमा देष्खएका 
अन्र् व्र्होराहरु तपष्शि वमोष्जम रहेका छन ।  
• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरलभरको आधारभतु तथर्ांक 

संकिन, अलभिेखांकन र व्र्वस्थापन गनुापनेमा सो गरेको पाईएन ।  
• गाँउपालिकािे २०७६।७७ को अवलधमा भएको आफ्नो आलथाक कारोवारको अनसुचुी २११ 

वमोष्जमको ढाँचामा वाहषाक प्रलतवेदन तर्ार गरेको पाईएन । 

 



  

 

5 

 

• गाँउपालिकािे कार्ाक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै गाँउपालिकाबाि र्स वषा 
संचालित कार्ाक्रम तथा र्ोजनाको कार्ाान्वर्न र सेवा प्रवाह समेतको वाहषाक कार्ाक्रम अनसुारको 
प्रगलत तर्ार गरेको पाईएन।  

• राजस्व संकिन सम्बन्धमा सचुना प्रलबलधको प्रर्ोग गरी वडा तहको समेत सबै कारोबार बैहकङ्ग 
प्रर्ािी माफा त गने गरेको देष्खएन । 

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

• स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनसुार गाँउपालिकािे आफ्नो अलधकारक्षेर 
लभरका हवषर्मा स्थानीर्स्तरको हवकासका िालग आवलधक, वाहषाक, रर्नीलतगत हवषर्को क्षेरगत 
मध्र्कािीन तथा दीघाकािीन हवकास र्ोजना तर्ार गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• स्थालनर् तहिे आफ्नो क्षेरमा कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजनाको लबश्लषेर् गरी सम्भाब्र् आर्ोजनाको बैंक 
खडा गरेको देष्खएन । 

• ददगो लबकास र्ोजना २०१५÷३० िाई कार्ाान्वर्न गने सन्दभामा िक्ष्र्िाई आन्तररकीकरर् गने 
र मध्र्कालिन िक्ष्र्हरु तोकी मलु्र्ाङ्कन गने कार्ा भएको देष्खएन । 

• गाँउपालिकािे सहार्क ष्जन्सी खाता अध्र्ावलधक नगरी वडा कार्ाािर् तथा हवलभन्न संघ संस्थािाई 
ष्जन्सी सामान हवतरर् गरेको पाईर्ो । 

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

• वडा कार्ाािर् तथा हवषर्गत शाखामा रहेका ष्जन्सी सामान सहहतको अलभिेख देष्खने गरी 
गाँउपालिकाको मूि ष्जन्सी खाता अध्र्ावलधक गरेको पाईएन । 

• ष्जन्सी लनररक्षर् गरी प्रलतवेदन तर्ार गनुा पनेमा गरेको पाईएन ।  
• कलतपर् कमाचारी तथा ष्शक्षकहरुिाई स्थार्ी िेखा नम्बर बेगर तिब भत्ता भकु्तानी गने गरेको 

देष्खर्ो । 

• मलु्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी, २०53 को लनर्म 6(क) मा ठेक्का सम्झौता र कर भकु्तानीको 
जानकारी सम्वष्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाािर्िाई नददएको र इ÷िी.लड.एस. समेत नगरेको 
पाइर्ो। 

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररत पगेु वा नपगेुको जाँच गरी रलसद हवि भपााइहरुमा लसिलसिेवार 
नम्वर राखी कार्ाािर् प्रमखुिे तोकेको कमाचारीिे भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेत िगाई 
दस्तखत गरी प्रमाष्र्त गनुापनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

• सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाहषाक खररद 
र्ोजना तर्ार गनुापनेमा तर्ार गरेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको हवस्ततृ हववरर् देष्खने गरी ठेक्का अलभिेख खाता र कष्न्िन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन। 

• स्थानीर् तहिे लनमाार् व्र्वसार्ी तथा उपभोक्ता सलमलत माफा त कार्ा गराएकोमा लनमाार् कार्ामा 
प्रर्ोग हनुे सामानको गरु्स्तर परीक्षर् गरेको पाइएन । 
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• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजलनक खररद लनर्माविी 
वनाई िाग ुगना सक्ने व्र्वस्था भएकोमा सावाजलनक खररद लनर्माविी वनाएको पाईएन ।  

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

• संस्था दताा ऐन, २०३४ को दफा ३ अनसुार गाँउपालिकाबाि संचािन भएका हवलभन्न र्ोजनाको 
लनमाार् कार्ा गना गठन गरेका उपभोक्ता सलमलत ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्ता प्राप्त हनु े
गरी दताा गरेको पाइएन ।  

• गाँउपालिकािे आर्ोजना कार्ाक्रम छनौि गदाा उपभोक्ता सलमलतको तफा बाि नगद िागत सहभालगता 
जटु्ने आर्ोजनािाई प्राथलमकता ददनपुनेमा सो गरेको देष्खएन । 

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

• वातावरर् संरक्षर्को एहककृत ददघाकािीन र्ोजना तर्ार गरेको पाइएन ।  
• सशुासन व्र्वस्थापन तथा सञ्चािन लनर्माविी, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्िेष्खत 

सेवाहरुको कार्ाान्वर्न ष्स्थती अनगुमन गना अनगुमन संर्न्र तर् गरेको पाईएन । 

• लनजामती सेवा ऐन, 2049 अनसुार कमाचारीहरुको कार्ा हववरर् वनाई िाग ुगरेको पाईएन । 

• लनजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 ख 2 वमोष्जम तिहव प्रलतवेदन पाररत गराएर मार तिव 
भत्ता भकु्तानी गनुापनेमा कार्ाािर्िे तिवी प्रलतवेदन पाररत नगरी वषाभरीमा रु . ७५७००००/÷  
खचा िेखेको पाईर्ो । 

• संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्रािर्को 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स 
पालिकामा समाहहत भएका साहवकका गाँउ हवकास सलमलतको नाममा रहेका पेश्की तथा वेरुजकुो 
िगत तर्ार गरेको पाईएन ।  

• र्ोजनाको खचा रकम भकु्तानी गदाा प्रार्जसोमा अनगुमन प्रलतवेदन संिग्न गने नगरेको देष्खर्ो।  
• गाँउपालिकाका पदालधकारीहरुिे प्रर्ोग गने सवारी साधनमा सवारी इन्धनको कोिा लनधाारर् गने 

नगरेको पाइर्ो ।  
• हवलभन्न र्ोजनाहरुको हवस्ततृ आर्ोजना प्रलतवेदन तर्ारीको क्रममा प्रस्ताव आह्वानदेष्ख छनौि सम्मका 

प्रकृर्ाको अलभिेख व्र्वष्स्थत गरर राख्न ेनगरेको पाइर्ो।  
• गाँउपालिका प्रमखुिे पालिका क्षेरभन्दा बाहहर ३ ददन भन्दा बढी अवधीको भ्रमर् आदेश 

कार्ापालिकाबाि स्वीकृत वा अनमुोदन नगराई आफैिे स्वीकृत गने गरेको देष्खर्ो। 

• भ्रमर् खचाको हवि साथ भ्रमर् प्रलतवेदन पेश गने नगरेको देष्खर्ो। 

• भ्रमर् आदेशमा स्पष्ट काम नखुिाई कार्ाािर् सम्बन्धी काम उल्िेख गने गरेको देष्खर्ो।  
• लबदाईको अवसरमा ददइने "मार्ाको ष्चनो" खररद कार्ामा लनर्न्रर् गनुापने देष्खन्छ। 

• सभुकामना खचामा लनर्न्रर् गने नगरेको पाइर्ो।  
• प्रमखु प्रशासहकर् अलधकृतिे ष्जल्िा बाहहर भ्रमर् गदाा मालथल्िो तहबाि भ्रमर् आदेश स्वीकृत 

नगराई आफैिे स्वीकृत गने गरेको देष्खर्ो । 
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• पदालधकारीहरुिाई मालसक अनगुमन सहुवधा भकु्तानी गदाा अनगुमन प्रलतवेदन संिग्न गने गरेको 
देष्खएन। 

• अलधकांश इन्धन खचाको िगबकु शे्रस्ता साथ राख्न ेगरेको पाइएन ।  
• स्वास्थर् चौकी तफा का कमाचारीहरुको भ्रमर् आदेश कार्ाािर् प्रमखुबाि स्वीकृत गनुापनेमा स्वर्मिे 

स्वीकृत गने गरेको देष्खर्ो।   
• सवारी साधन, िोडर, डोजर आदी ममात गदाा फेररएका परुाना सामानहरु ष्जन्सीमा हफताा गरी सोको 

अलभिेख राख्न ेगरेको पाइएन।  
• कृहष तथा पशपुािन प्रवर्द्ान कार्ाक्रम अन्तगात कृषकसँगको िागत साझेदारीमा गाई, भैँसीको गोठ, 

बंगरुको खोर लनमाार्मा कृषकको िागत सहभागीता केही न्रू्न देष्खएकोिे तोहकएको िागत साझेदारी 
परुा गने तफा  कार्ाािर्िे ध्र्ान परु्ााउन ुपने देष्खन्छ।  

• बैठक भत्ता खचा िेखदा कलतपर्मा बैठकको माइन्रू्ि संिग्न गने नगरेको पाइर्ो।  
• लनधााररत बजेि एवं कार्ाक्रममा कार्ापालिकाको लनर्ार्बाि अत्र्लधक संशोधन, हेरफेर गरी एक 

ष्शषाक एवं र्ोजनाको िालग हवलनर्ोष्जत बजेि अकै ष्शषाक एंव र्ोजनामा खचा गने गरेको देष्खर्ो ।  
• प्रहरी चौकीको इन्धन, ममात, खाजा आदद जस्ता चाि ुखचा समेत व्र्होने गरेकोमा लनर्न्रर् हनुपुने 

देष्खन्छ।  
• गोश्वारा भौचरबाि बजेि खचा गदाा लनर्मानसुार कहि गरी राखेको हवलभन्न हवषर्को कर रकम 

सम्बष्न्धत राजस्व खातामा दाष्खिा गरेको बैक दाष्खिा भौचर शे्रतासाथ संिग्न गने गरेको देष्खएन। 

तसथा पालिकािे आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीिाई तोकीए बमोष्जम प्रभावकारी र हवश्वशनीर् बनाइ सेवा 
प्रवाह सदुृढ बनाउनेतफा  ध्र्ान ददनपुने देष्खन्छ ।  

3.  बजेि पेश, पाररत र अष्खतर्ारी - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीर् तहिे 
आगामी आलथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापालिकाबाि स्वीकृत गराई असार १० गते लभर 
पेश गने र र्सरी पेश भएको बजेिमा छिफि गरी असार मसान्तलभर सभाबाि पाररत गनुापने व्र्वस्था 
छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाि बजेि स्वीकृत भएको ७ ददनलभर स्थानीर् तहका प्रमखुिे 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेि खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
तहमा उपाध्र्क्ष श्री सरस्वती राईिे २०७६।३।९ गते रु. १८ करोड ८३ िाख ४९ हजारको बजेि 
सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।१० मा पाररत भएको छ । स्थानीर् तहका प्रमखुिे प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेि खचा गने लिष्खत अष्खतर्ारी प्रदान गरेको देष्खएन ।  

 

4.  हववरर् ÷ िेखापरीक्षर्को क्रममा कार्ाािर्िाई चौमालसक पुषँ्जगत खचाको ष्स्थलत, क्षेरगत बजेि र 
खचाको हववरर्, न्र्ाहर्क सलमलतिे गरेको हववाद दताा र फछौि ष्स्थलत, कानून लनमाार्को अवस्था, 
कमाचारी व्र्वस्थापन ष्स्थती िगार्तका हववरर् उपिब्ध गराईददन माग गररएकोमा प्राप्त हनु नआएकोिे 
तत ्सम्बन्धी ष्स्थलतको हवश्लषेर् गना सहकएन । 

 

5.  आन्तररक िेखापरीक्षर् - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीर् तहिे 
आलथाक कारोबारको लनर्लमतता, लमतव्र्हर्ता, कार्ादक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्रे्क चौमालसक 
समाप्त भएको एक महहना लभर आन्तररक िेखापरीक्षर् गराउन ु पने उल्िेख छ । गाँउपालिकािे 
२०७६।७७ को आलथाक कारोबारको आन्तररक िेखापरीक्षर् गराएको छैन । तसथा काननुमा तोहकए 
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बमोष्जम आलथाक कारोबारको आन्तररक िेखापरीक्षर् गराई आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीिाई प्रभावकारी 
बनाउनेतफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

6.  कमाचारी करार – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् तहिे आफ्नो अलधकार 
क्षेर र कार्ाबोझको हवश्लषेर् गरी संगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी प्रकृलतको कामको 
िालग तथा सेवा करारबाि लिईने कमाचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गनुापने र अस्थार्ी दरबन्दी सजृना गना 
नसहकन े व्र्वस्था छ । पालिकािे हवलभन्न पदमा १६ जना कमाचारीहरु करारमा राखी रु. 
७१४४०००/÷ खचा िेखेको छ । त्र्सैगरी सोही ऐनको दफा ८३(८) मा पालिकािे नगर प्रहरी,  
सवारी चािक, सर्श,  कार्ाािर् सहर्ोगी,  प्िम्वर,  इिेक्रीलसर्न, चौहकदार, मालि, बगैँचे िगार्तका 
पदमा मार करारवाि सेवा लिन सहकने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् तहिे मालथ उल्िेष्खत पद 
वाहेकको ईष्न्जनीर्र १, सब ईष्न्जनीर्र ४, कम्प्रू्िर अपरेिर १ र प्रा.स. १ गरी ७ जना कमाचारी 
करार लनर्षु्क्त गरी बषाभरीमा लनजहरुको तिब भत्ता सहुवधा बापत रु.२३७५४५२/÷ भकु्तानी गरेकोिे 
उक्त खचा ऐनसम्मत नदेष्खएको रु....... २३७५४५२/÷ 

7.  कमाचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) मा स्थानीर् सेवा 
गठन,  संचािन व्र्वस्थापन, सेवाका शता तथा सहुवधा सम्बष्न्ध आधारभतू लसर्द्ान्त र मापदण्ड संघीर् 
काननु बमोष्जम हनुे, दफा ८६ (२) बमोष्जम स्थानीर् सेवाको गठन,  संचािन तथा व्र्वस्थापन सेवाको 
शता तथा सलुबधा सम्बष्न्ध अन्र् व्र्वस्था स्थानीर् तहिे बनाएको काननु बमोष्जम हनुे व्र्वस्था छ । 
स्थानीर् तहिे कानून नबनाई कार्ापालिकाको लनर्ार्बाि र्ो बषा इष्न्जलनर्र १, सब÷ ईष्न्जलनर्र १, 
अ.सब.ई. ३ गरी ५ जनािाई गत आलथाक वषाको प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप तिब स्केिको ३० प्रलतशतिे 
हनुे ८ महहनाको भत्ता बापत रु. ३८५६३२/÷ खचा िेखेको छ । र्सबाि पालिकाको आलथाक व्र्र्भार 
बढ्न गएको देष्खएको रु....... ३८५६३२/÷ 

8.  खाना तथा हवहवध खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा लनधााररत बजेि एवं  
आन्तररक आर्को पररलधलभर रही औष्चत्र्ताको आधारमा हवहवध खचा गनुापने व्र्वस्था छ । र्स 
स्थानीर् तहिे र्ो वषा गाँउपालिका चाि ुष्शषाकबाि खाना तथा हवहवधतफा  मार रु. २४५५०००/÷ 
खचा गरेको छ । र्स्तो खचामा लमतव्र्हर्ता कार्म गनुापदाछ ।  

9.  अनदुान हफताा – संघीर् एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्ाहवलध बमोष्जम ती लनकार्बाि स्थानीर् 
तहमा प्राप्त हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वषाान्तमा खचा नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बष्न्धत 
लनकार्मा हफताा गनुापने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त हववरर् अनसुार २०७७ असार मसान्तमा संघीर् 
सरकार तफा  रु. २२१५५९९८।४५ र प्रदेश सरकार तफा  रु. २३१९५०२/÷ गरी जम्मा रु. 
२४४७५५००।४५ अनदुान खचा नभई बाँकी रहेकोमध्रे् २०७७।७।१९ मा संघीर् सरकारतफा  को 
रु. १८८६१७८२।४५  मार हफताा गरेको देष्खर्ो । संघीर् सरकार तफा को हफताा गना बाँकी रु. 
३२९४२१६/÷ र प्रदेश सरकारतफा को बाँकी रु. २३१९५०२/÷ गरी रु. ५६१३७१८/÷ 
िेखापरीक्षर् अवधी २०७७।११।११ सम्म पलन सम्बष्न्धत लनकार्िाई हफताा गरेको नदेष्खएकोिे 
हफताा गनुापने रु.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५६१३७१८/÷ 
10.  कर तथा शलु्क असिुी - स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा 

एकीकृत सम्पष्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाि कर, व्र्वसार् कर र वहाि हविौरी शलु्क आदद 
उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । ती आर् शीषाकको अनमुान र असिुी ष्स्थलत लनम्नानसुार रहेको देष्खन्छ 
। 
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 आर् शीषाक अनमुान असिुी असिुी प्रलतशत 

एकीकृत सम्पष्त्त कर र घरजग्गा कर ८५०००० ६२५७९८.५० ७३.६२ 

घरजग्गा वहाि कर ० ८११३.७९ ० 

व्र्वसार् कर ३५०००० ३८००० १०.८५ 

वहाि हविौरी शलु्क ० ० ०  

 

 गाँउपालिका लभर रहेका करदाताहरुको अलभिेख व्र्वष्स्थत नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको अवस्थामा 
मार कर एवं शलु्क बझुी लिने पररपािी रहेकोिे उष्ल्िष्खत असिुी र्थाथा मान्न सक्ने अवस्था देष्खएन 
। तसथा आफ्नो क्षेरलभर करदाताको अलभिेख अद्यावलधक गरी करको दार्रामा ल्र्ाउन ुपदाछ । 

 

11.  मूल्र् अलभवहृर्द् कर भकु्तानी – मूल्र् अलभवृहर्द् कर लनर्माविी २०५३ को लनर्म ६ ग अनसुार ठेक्का वा 
करार अन्तगात आपूती हनुे बस्त ुवा सेवाको मूल्र् अलभवृहर्द् कर सहहतको भकु्तानीमा मूल्र् अलभवृहर्द् कर 
रकमको ५० प्रलतशतिे  हनुे रकम लनजको नामबाि कार्ाािर्िे सम्बष्न्धत राजस्व ष्शषाकमा जम्मा 
गनुापदाछ। गाँउपालिकािे देहार्को भकु्तानीमा लनर्मानसुार ५० प्रलतशतिे हनुे मूल्र् अलभवृहर्द् कर रु. 
84560/÷ कहि गरी सम्बष्न्धत राजस्व ष्शषाकमा जम्मा नगरी फमािाई न ैभकु्तानी ददएको देष्खन्छ 
। तसथा उक्त रकमको कर समार्ोजन प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था असिु गनुापने रु.. ८४५६०/÷ 

  

गो.भौ. लमलत आपूताक को नाम म.ुअ.कर द. नं. हवि रकम म.ुअ. कर रकम 
५० प्रलतशत 
म.ुअ. कर 

१२६÷०७७।१।१७ एलिशा कम्प्र्िुर सप्िार्सा ६०२७९१९५७ ३५३२२०.७६ ४५९१८ २२९५९ 
१-०७७।३।३१ काष्टमण्डप फमाा लिंक - 947711.00 123202 61601 

   जम्मा 169120 84560  
12.  अग्रीम कर ÷ आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अलग्रम कर किा गनुापने 

व्र्वस्था छ । गाँउपालिकािे देहार्का भकु्तानीमा लनर्मानसुार िाग्ने रु. 67738/÷ अलग्रम कर किी 
नगरेको एवं घिी किी गरेकोिे उक्त रकम असिु हनुपुने रु ........ 67738/÷ 

 भौ नं. करको प्रकार भकु्तानी लिनकेो नाम भकु्तानी हववरर् कर रकम 

गाउँपालिका चाि ुतफा  
४०÷०७६।८।१० अग्रीम कर धनराज ठाकुर  अत्र्ावश्र्क औषधी खररद ९०० 
४५३÷०७७।३।३१ बहाि कर लबमि ष्घलमरे न्र्ाहर्क सलमलत तालिम ७००० 
४५३÷०७७।३।३१ अग्रीम कर लबमि ष्घलमरे न्र्ाहर्क सलमलत तालिम २४७० 
४५३÷०७७।३।३१ पाररश्रलमक कर लबमि ष्घलमरे न्र्ाहर्क सलमलत तालिम १५०० 

संघीर् सशता चाि ुतफा  
८÷०७६।६।१५ अग्रीम कर धनराज ठाकुर  आर्वेुद कार्ाक्रम  २४७० 
१७÷०७६।८।१० अग्रीम कर धनराज ठाकुर  आर्वेुद कार्ाक्रम  १३५० 
१८÷०७६।८।१० अग्रीम कर धनराज ठाकुर  आर्वेुद कार्ाक्रम  १०५० 
१९÷०७६।८।१० अग्रीम कर धनराज ठाकुर  आर्वेुद कार्ाक्रम  १५०० 
७०÷०७७।३।३० बहाि कर श्री जानकी मा.हव. ल्र्ाब स्थापना कार्ाक्रम १००० 
७०÷०७७।३।३० पाररश्रलमक कर श्री जानकी मा.हव. ल्र्ाब स्थापना कार्ाक्रम १८०० 
२१÷०७६।८।१५ सा.स.ुकर ÷ करार कमाचारी तिब भत्ता ९६१ 
२३÷०७६।८।१७ सा.स.ुकर ÷ स्थार्ी कमाचारी तिब भत्ता ४८३८ 
२७÷०७६।९।२१ सा.स.ुकर ÷ करार कमाचारी तिब भत्ता ३७५४ 
२८÷०७६।९।२१ सा.स.ुकर ÷ स्थार्ी कमाचारी तिब भत्ता १०८६१ 
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२९÷०७६।९।२१ सा.स.ुकर ÷ स्थार्ी कमाचारी तिब भत्ता २०४६ 
३१÷०७६।९।२१ सा.स.ुकर ÷ करार कमाचारी तिब भत्ता ८०० 

स्थानीर् पवुााधार हवकास कार्ाक्रम तफा  
९-०७७।३।३१ अग्रीम कर पालथभरा रंगशािा 

खेिमैदान लनमाार् उ.स. 
लगहि बािवुा संकिन 23438 

  जम्मा  67738  
13.  हेभी इष्क्वपमेण्िको प्रर्ोग — सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७ को  उपलनर्म (९) 

मा उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुार्बाि सञ्चालित हनुे लनमाार् कार्ामा डोजर, एक्साभेिर, िोडर, 
रोिर, ग्रडेर जस्ता हेभी मेष्शनरी प्रर्ोग गना नलमल्ने व्र्वस्था छ । सो लनर्माविीको प्रलतबन्धात्मक 
वाक्र्ांशमा िागत अनमुान तर्ार गदााको समर्मा हेभी मेष्शन प्रर्ोग गनुापने जहिि प्रकृलतको कार्ा भनी 
उल्िेख भएको रहेछ भने सम्बष्न्धत प्राहवलधकको लसफाररशमा सावाजलनक लनकार्बाि सहमलत लिई 
त्र्स्ता मेष्शन प्रर्ोग गना सहकने उल्िेख छ । गाँउपालिका अन्तगात सञ्चालित अलधकांश सडक लनमाार् 
तथा स्तरोन्नलतसँग सम्बष्न्धत र्ोजनाका उपभोक्ता सलमलतहरुिे डोजर, एक्साभेिर िगार्तका हेभी मेष्शन 
प्रर्ोग गने गरेको पाइए तापलन लनर्माविीको व्र्वस्था बमोष्जम सम्बष्न्धत प्राहवलधकको लसफाररश गराई 
नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर्बाि सहमलत लिएको पाइएन । र्सका केही उदाहरर्हरु र्सप्रकार 
रहेका छन : 

 

  

उपभोक्ता सलमलतको नाम कामको 
हववरर् 

भकु्तानी 
रकम 

प्रर्ोग 
गरेको हेभी 
उपकरर् 

हेभी उपकरर्मा 
भएको खचा 

स्थानीर् पूवााधार हवकास कार्ाक्रम 
ज्र्ोती आ.हव. खेिमैदान लनमाार् उ.स. खेिमैदान 

लनमाार् 
१४५५००० 

स्क्र्ाभेिर 

१४४३२३१ 

दोभान डाँडाँ देष्ख सल्िेरी आमचोक 
सडक स्तरोन्नती उ.स. 

सडक 
स्तरोन्नती  

९७०००० 
स्क्र्ाभेिर 

९६१०७१ 

िमु्दे जािपा कैदिे थावाखोिा उ.स. सडक 
स्तरोन्नती  

१४५५००० 
स्क्र्ाभेिर 

१६११३७६ 

गाँउपालिका पूषँ्जगत तफा  
पौडेि गाउँ बोहोरा गाउँ र्ोङहाङ्ग 
देउमाई घाि सडक स्तरोन्नती 

सडक लनमाार् 2000000 स्क्र्ाभेिर 
1507599 

हेल्थपोष्ट रातमािे कनसेरीघाि सडक 
स्तरोन्नती 

सडक लनमाार् 997500 स्क्र्ाभेिर 
700427 

लमक्तोक आ.हव. गौररगाउँ लतवाखोिा 
सडक वडा नं.७ उ.स. 

सडक लनमाार् 300000 स्क्र्ाभेिर 
261623 

ज्र्ोती आ.हव. सोमबारे दोभान बाङ्गेबर 
कोल्बोिे सडक वडा नं.१ र २ 

सडक लनमाार् 600000 स्क्र्ाभेिर 
413929 

  जम्मा   
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14.  दाहर्त्व फरफारक ÷ कार्ाािर्िे हवलभन्न ष्शषाकमा दाष्खिा गना भनी दाहर्त्वमा राखेको रकमको 
वषाान्तमा सम्बष्न्धत ष्शषाकमा दाष्खिा गरी दाहर्त्व फरफारक गनुापदाछ । कार्ाािर्िे देहार्का हववरर् 
अनसुार हवलभन्न ष्शषाकमा दाहर्त्व देखाएको रकम वषाान्तमा सम्बष्न्धत ष्शषाकमा दाष्खिा नगरी दाहर्त्व 
बाँकी राखेको देष्खर्ो । तसथा दाहर्त्वमा देखाएको रकम सम्बष्न्धत ष्शषाकमा दाष्खिा गरी दाहर्त्व 
फरफारक गनुापने रु... १३६२६२३/÷ 

 ब.उ.ष्श.नं. दाहर्त्वमा देखाएको ष्शषाक दाहर्त्व रकम 

संघीर् सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम पूषँ्जगत हवलभन्न ष्शषाकको कर २४९७६१ 

संघीर् सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम पूषँ्जगत धरौिी १५५२०० 

संघीर् सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम चाि ु हवलभन्न किी तथा कर  ९४३४४६ 

स्र्ानेिेरर प्र्ाड कार्ाक्रम तफा  अग्रीम कर १४२१६ 
जम्मा  १३६२६२३   

15.  िेखा शे्रता ÷ आलथाक कार्ाहवलध तथा हवत्तीर् उत्तरदाहर्त्व ऐन २०७६ को दफा ३५ मा कार्ाािर्िे 
गरेको आलथाक कारोबार सम्बष्न्ध िेखा शे्रता अष्न्तम िेखापरीक्षर्मा पेश गरी िेखापरीक्षर् गराउनपुने 
व्र्वस्था छ । देहाएको कारोबारको िेखा शे्रता िेखापरीक्षर्को क्रममा पेश हन ुनआएकोिे अहविम्ब 
पेश गरी अष्न्तम िेखापरीक्षर् गराउनपुने रु... 13131954/÷ 

 ब.उ.लस. गो.भौ. नं. र लमलत खचा रकम 

गा.पा. पूषँ्जगत 5।०७६।६।१५ 1481118 

गा.पा. पूषँ्जगत ८।०७६।०७।३१ 1804713 

गा.पा. पूषँ्जगत 27।०७७।१।१८ 1286002 

गा.पा. पूषँ्जगत 28।०७७।१।१८ 750642 

गा.पा. पूषँ्जगत २९।०७७।१।१८ 1776967 

गा.पा. पूषँ्जगत 34।०७७।१।२० 4435000 

संष्घर् सरकार बाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम पूषँ्जगत ४।०७७।३।१८ ११०२५१२ 
गरीव सँग हवश्वसेर कार्ाक्रम सबै शे्रस्ता ४९५००० 

जम्मा  13131954  

 

   
16.  जहििसंरचना लनमाार् – सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७अनसुार उपभोक्ता 

सलमलतहरुिाई मेष्शन, औजार उपकरर्हरुको आवश्र्क नपने र श्रममूिक कार्ाको ष्जम्मेवारी ददनपुने 
व्र्वस्था रहेको छ । पालिकािे आर.लस.सी. फे्रम स्रक्चर सहहतका भवन, पिु, कल्भिा, ओभरहेड िंकी, 
लनमाार्, ग्रामीर् हवद्यतुीकरर् िगार्तका जहिि प्राहवलधक पक्ष समावेश हनु ेपूवााधार संरचना लनमाार् कार्ा 
समेत उपभोक्ता सलमलतहरु माफा त ्गराउन ेगरेको देष्खर्ो । र्स्ता कार्ा व्र्ावसाहर्क र अनभुवी लनमाार् 
व्र्वसार्ी फमाबाि बोिपर प्रलतस्पधाा माफा त गराउन उपर्कु्त हनुे देष्खन्छ । र्सका केही उदाहरर्हरु 
र्सप्रकार रहेका छन : 

 

 गो.भौ.र लमती उपभोक्ता सलमलतको नाम कामको हववरर् भकु्तानी रकम 

67।०७७।३।१७ वडा कार्ाािर् भवन लनमाार् 
फाकफोकथमु वडा नं.७ उ.स. 

आर.लस.लस. भवन लनमाार् 
वडा नं. ७ 

1694844 
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85।०७७।३।१८ र  

210।०७७।३।३१ 

वडा कार्ाािर् भवन लनमाार्  

वडा नं. ४ उ.स. 
आर.लस.लस. भवन लनमाार् 
वडा नं. ४ 

3622815 

214।०७७।३।३१ वडा कार्ाािर् भवन लनमाार् वडा 
नं. ५ 

आर.लस.लस. भवन लनमाार् 
वडा नं. ५ 

1168838 

 जम्मा  6486497  
 गाउँपालिका चाि ुतफा   

17.  पदालधकारी सहुवधा ÷ गाँउ तथा नगर सभाका सदस्र्हरुको सहुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (संसोधन 
सहहतको) दफा ३ अनसूुची १ (क) मा उल्िेख भए भन्दा बढी नहनुे गरी पदालधकारीहरुिाई सहुवधा 
खचा िेख्न ुपदाछ । ऐनमा पदालधकारीहरुिाई चाडपवा खचा बापत बढीमा रु. १० हजारका दरिे मार 
पाउने व्र्वस्था छ भने पोशाक बापतको सहुवधा ददने व्र्वस्था उल्िेख छैन । त्र्सैगरी कार्ाािर्को 
मोिरसाईकि प्रर्ोग गरी इन्धन खचा समेत भकु्तानी लिएको अवस्थामा मालसक र्ातार्ात सहुवधा बापतको 
रकम भकु्तानी ददन लमल्ने देष्खँदैन । गाँउपालिकािे पदालधकारीहरुको सहुवधा भकु्तानी गदाा ऐनमा तोहकए 
भन्दा बढी हनुे गरी सहुवधा रकम भकु्तानी गरेकोिे र्सरी बढी भकु्तानी भएको रकम देहार्अनसुार असिु 
हनुपुने रु...... ५००९४०/÷ 

 लस. नं. दजाा नाम थर बढी सहुवधा भकु्तानी  कर किी बाहेक 
जम्मा बढी 
भकु्तानी 

चाडपवा खचा पोशाक भत्ता र्ातार्ात सहुवधा 

१ अध्र्क्ष राम कुमार शे्रष्ठ ३४००० १०००० ० ४३५६० 

२ उपाध्र्क्ष सरस्वती राई २०००० १०००० ० २९७०० 

३ वडा अध्र्क्ष िेक हवर लिम्ब ु ६००० १०००० ० १५८४० 

४ सदस्र् लसता बराईिी ० १०००० ० ९९०० 

५ वडा अध्र्क्ष र्म बहादरु खरी ६००० १०००० ० १५८४० 

६ सदस्र् हका  मार्ा राई ० १०००० ० ९९०० 

७ सदस्र् बाि कुमारी परीर्ार ० १०००० ० ९९०० 

८ सदस्र् खड ग बहादरु राई ० १०००० ० ९९०० 

९ वडा अध्र्क्ष राजन पौडेि ६००० १०००० ० १५८४० 

१० सदस्र् चन मार्ा मगर ० १०००० ० ९९०० 

११ सदस्र् अमतृा नेपािी ० १०००० ० ९९०० 

१२ सदस्र् सरु्ा प्रसाद लगरी ० १०००० ० ९९०० 

१३ सदस्र् सवुास चन्द्र राई ० १०००० ० ९९०० 

१४ वडा अध्र्क्ष हरी प्रसाद दङ्गािी ६००० १०००० ० १५८४० 

१५ सदस्र् कहवता राई ० १०००० ० ९९०० 

१६ सदस्र् नरमार्ा कामी ० १०००० ० ९९०० 

१७ सदस्र् इन्द्रकुमार नेम्बाङ्ग ० १०००० ० ९९०० 

१८ सदस्र् ष्जवन बिमपाकी ० १०००० ० ९९०० 

१९ वडा अध्र्क्ष लसर्द्मान आिे ६००० १०००० ० १५८४० 
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२० सदस्र् कल्पना राई ० १०००० ० ९९०० 

२१ सदस्र् सरस्वती हव.क. ० १०००० ० ९९०० 

२२ सदस्र् कृर् कुमार राई ० १०००० ० ९९०० 

२३ सदस्र् तिुाराम दिाामी ० १०००० ० ९९०० 

२४ वडा अध्र्क्ष लडक बहादरु थापा ६००० १०००० ० १५८४० 

२५ का.पा. सदस्र् िक्ष्मी मार्ा गरुुङ्ग २००० १०००० ० ११८८० 

२६ सदस्र् लसता देवी कामी ० १०००० ० ९९०० 

२७ सदस्र् डम्बर बहादरु दाहाि ० १०००० ० ९९०० 

२८ सदस्र् राजकुमार शे्रड ० १०००० ० ९९०० 

२९ वडा अध्र्क्ष िोक बहादरु गोदार १०००० १०००० ४८००० ६७३२० 

३० सदस्र् दगुाा देवी थापा ० १०००० ० ९९०० 

३१ का.पा. सदस्र् भलुमका ददर्ािी २००० १०००० ० ११८८० 

३२ सदस्र् शशीधर खनाि ० १०००० ० ९९०० 

३३ सदस्र् पञ्च बहादरु र्ोङ्गहाङ्ग ० १०००० ० ९९०० 

३४ का.पा. सदस्र् चन्द्र बहादरु बदेवा २००० १०००० ० ११८८० 

३५ का. पा. सदस्र् सवुास चन्द्र राई २००० १०००० ० ११८८० 

 जम्मा    ५००९४०  
18.  आलथाक सहार्ता ÷ गाँउ कार्ापालिकाको २०७६।११।२३ को बैठकको लनर्ार्बाि पाररत आलथाक 

सहार्ता कोष सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन कार्ाहवलध, २०७६ को बुदँा नं. ९ मा सहार्ता प्रदान गदाा 
न्र्नुतम रु. १० हजार देखी अलधकतम रु. २ िाख सम्म ददन सक्ने व्र्वस्था छ । त्र्स्तै क्र्ान्सर, 
मिुु, मगृौिा तथा मष्स्तकघात जस्ता रोगको उपचारमा लबरामीको आलथाक अवस्था हेरी बढीमा रु. ५० 
हजार सम्म सहार्ता ददन सहकने उल्िेख छ । र्सरी सहार्ता प्रदान गदाा वडा कार्ाािर्को लसफाररस, 
प्रहरी प्रलतवेदन मचुलु्का, क्षतीको फोिो, सामान्र् उपचार सहर्ोगमा ष्चहकत्सकको जाँच एवं लसफारीसको 
प्रमार् र कडा रोगको हकमा मेलडकि बोडाको लसफाररस आवश्र्क पने उल्िेख छ । गाँउपालिकािे 
रु. १० हजार सम्मको सहर्ोगको िालग अध्र्क्षको आदेशिे प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतबाि सोझै ददन 
सक्ने र सो भन्दा माथीको सहर्ोग ददनपुदाा कार्ापालिकाबाि लनर्ार् गराउन ु पने उल्िेख छ । 
गाँउपालिकािे सहार्ता हवतरर् सम्बन्धी कार्ाहवलध २०७६।११।२३ मा पाररत गरेको भएतापनी सो 
भन्दा अगावै सहार्ता बापत रु. ५ िाख ९४ हजार खचा गरेको देष्खर्ो । त्र्सैगरी गाँउपालिकािे र्स 
वषा औषधी उपचार, प्राकृलतक प्रकोप आददबाि हपडीत हवलभन्न व्र्क्तीहरुिाई कार्ापालिकाबाि लनर्ार् 
समेत नगराई रु. २० हजार देखी रु. १ िाख सम्म गरी रु. १७ िाख , लसंहदेवी मा.हव., आमचोक 
िाई परुार् सहर्ोग बापत रु. ९४६७२/÷ र गाँउपालिका पूषँ्जगत ष्शषाकबाि समेत रु. ७३००००/÷ 
गरी जम्मा रु. २५२४६७२/÷ आलथाक सहार्तामा खचा गरेको छ । प्राकृलतक प्रकोप, आगजनी, पश ु
चौपार्ाको मतृ्र् ुआदीमा घिना स्थिको प्रहरी प्रलतवेदन मचुलु्का अलधकांशमा संिग्न गने गरेको देष्खएन 
। र्सरी गाँउपालिकािे आफैँ िे बनाएको कार्ाहवलधमा भएको व्र्वस्थाको पािना नगरी आलथाक सहार्ता 
हवतरर् गनुा लनर्मसम्मत देष्खएन ।   

19.  हेलभ मेलसन ममात तथा इन्धन खचा ÷ स्थानीर् तहिे आफ्नो नाममा रहेका इस्काभेिर, ब्र्ाकहो िोडर 
जस्ता हेलभ मेलसनरीको कार्ा सञ्चािन सम्बन्धी कार्ाहवलध स्वीकृत गरी सो अनसुार आर् आजान समेत  
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हनुे गरी सञ्चािन गनुापदाछ । गाँउपालिकाको ष्जन्सी खातामा आम्दानी जनाएका एक/एक इस्काभेिर 
एवं ब्र्ाकहो िोडर र्सा वषा पिक पिक हवलभन्न काममा प्रर्ोग गरेको भनी इन्धन बापत रु. 
४१२०९६/÷ र ममात बापत रु. ५३४२६४/÷ गरी रु. ९४६३६०/÷ खचा गरेको देष्खर्ो । र्सै 
गरी हेलभ मेलसनरी चािक तथा सहचािक सहर्ोगी ३ जनािाई तिब भत्ताका अलतररक्त प्रलत घण्िा रु. 
१५०/÷ िे चािक भत्ता र प्रलत ददन रु. २५० िे खाना खाजा खचा समेत गने गरेको छ । र्स 
बाहेक ती मेलसनरीको िागी आवश्र्क इन्धन इिाम देखी ढुवानी गरेको देखाई रु. ८००००/÷ ढुवानी 
खचा समेत िेखेको पाइर्ो । र्सरी हेलभ मेलसनरी सञ्चािन सम्बन्धी खचा वृहर्द् गदै गएको भर्ता पलन 
मेलसनको वाहषाक आम्दानी भने शनु्र् देष्खर्ो । हेलभ मेलसन सञ्चािनको िगबकु परीक्षर् गदाा स्वास्थर् 
भवन, सहकारी भवन, जनजाती भवन, आमचोक÷दठँगेपरु÷पञ्चमी सडक स्तरोन्नती जस्ता काममा मेलसन 
प्रर्ोगमा आएको देष्खर्ो । र्सरी उपभोक्ताको काममा समेत प्रर्ोग देष्खएको मेलसनरीबाि स्थानीर् तहिे 
तोहकददएको शलु्क अनसुारको रकम असिु हनु ुपनेमा असिु गरेको देष्खँदैन । तसथा गाँउपालिकािे 
हेलभ मेलसन सञ्चािन सम्बन्धी कार्ाहवलध बनाई आर् आजान समेत हनुे गरी सोको व्र्वस्थापनमा ध्र्ान 
परु्ााउनपुने देष्खन्छ ।  

20.  चािक भत्ता ÷ कार्ाािर्िे कमाचारीिाई सहुवधा खचा िेखदा लमतव्र्र्ीतािाई मध्र्नजर गरी दोहोरो नपने 
गरी खचा िेख्नपुदाछ । कार्ाािर्िे लनम्नानसुारका इस्काभेिर एंव ब्र्ाकहोिोडर चािकिाई मालसक 
तिब भत्ताको अलतररक्त कार्ापालिकाबाि लनर्ार् गरी प्रलत घण्िा रु. १५०/÷ का दरिे चािक भत्ता र 
दैलनक रु. २५०/÷ का दरिे खाजा खाना खचा बापतको सहुवधा भकु्तानी ददएको देष्खर्ो । र्सरी 
सहुवधामा दोहरोपन देष्खने गरी लमतव्र्हर्ताको लसर्द्ान्तको पािना नगरी सहुवधा खचा भकु्तानी ददन मनालसब 
देष्खँदैन । सहुवधा भकु्तानी गदाा संिग्न िगबकु अनसुार हेलभमेलसनेरी नचिेको अवलधको समते सहुवधा 
खचा िेखेको देष्खँदा उक्त बढी सहुवधा खचा िेखेको रकम असिु गनुापने देष्खएको रु.......  ६३७५०/÷ 

 भौ.नं. र लमलत चािकको नाम मेलसन प्रर्ोग अवधी भकु्तानी रकम  बढी भकु्तानी  कैहफर्त 

१९३÷०७७।
२।२८ 

महेश प्रसाद 
अलधकारी 

२०७५।८।१०÷ 

२०७५।१०।२९ र 
२०७६ श्रावर् देष्ख 
मागा सम्म 

१८८९५० ३०५०० 

२०७६ श्रावर् देखी मागा सम्म ५६ ददन मार 
िोडर चिेको िगलसिबाि देष्खएको र 
२०७५।८।१० देष्ख २०७५।१०।२९ 
सम्मको िगलसि न ै नभएकोिे खाजा खचा 
भकु्तानी १७८ ददन मध्रे् १२२ ददनको खचा 
िेख्न नलमल्ने । 

२३१ िीकाराम 
ररजाि 

२०७६।७।२८÷२०
७६।८।२७ 

११०९५० ३३२५० 

उक्त अवलधमा ४१ ददन मार डोजर चिेको 
िगलसि बाि देष्खएकोमा १७६ ददनको खाजा 
खचा िेखेकोिे १३३ ददनको खाजा खचा बढी 
भएको  

२७७÷०७७।
३।२६ 

िीकाराम 
ररजाि 

२०७७ बैशाख देष्ख 
२०७७ आषाढ सम्म 

  जम्मा   ६३७५०   
21.  पिु हेराि ुपाररश्रलमक ÷ झोिङु्गे पिु क्षेरगत कार्ाक्रम अन्तगात पिु हेराििुाई पाररश्रलमक बापत मालसक 

रु. ५००/÷ का दरिे खचा िेख्न लमल्दछ । कार्ाािर्िे देहार्का पिु हेराििुाई मालसक रु. १०००/÷ 
का दरिे पाररश्रलमक ददएकोिे पाउनेभन्दा बढी भकु्तानी भएको रकम असिु गनुापने रु..... ९०००/÷ 

 भौ.नं. र लमलत नाम थर  अवलध ददनपुने  ददएको बढी 
६६÷०७६।९।२१ हिकादेवी आङ्गदम्ब े श्रावर्÷पौष ३००० ६००० ३००० 

६६÷०७६।९।२१ फूिमार्ा तामाङ्ग श्रावर्÷पौष ३००० ६००० ३००० 

६६÷०७६।९।२१ सखुमार्ा लिम्ब ु श्रावर्÷पौष ३००० ६००० ३००० 

 जम्मा  ९००० १8००० ९०००   
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22.  नागररक भत्ता हवतरर् ÷ स्थानीर् तहिे आफ्नो क्षेरमा अनतु्पादक, पुँजी वृहर्द् नहनुे, महत्वाकांक्षी एवं 
हवतरर्मखुी र्ोजनाहरुिाई लनरुत्साहहत गदै उत्पादनमिुक र्ोजनाहरुमा बजेि हवलनर्ोजन गनुापदाछ । 
गाँउपालिकाको आफ्नो आन्तररक श्रोत पर्ााप्त भई हवतरर्मखुी र्ोजनाहरु नै सवासम्मतीिे छनौि गरेमा 
पनी नेपाि सरकारिे प्रदान गरेको सहुवधामा दोहोरो नपने गरी कार्ाहवलध स्वीकृत गरेर मार कार्ाान्वर्नमा 
ल्र्ाउनपुदाछ । नेपाि सरकारिे स्वास्थर् कार्ाक्रम अन्तरगत गभावती महहिािाई स्वास्थर् संस्थामा आई 
गभावती जाँच गराउँदा र्ातार्ात खचा तथा सतु्केरी हुँदा पोषर् भत्ता समेत ददँदै आएको छ । र्सरी 
नेपाि सरकारिे प्रदान गरेको सहुवधामा दोहोरोपन हनुे गरी गाँउपालिकािे र्स वषा सरुष्क्षत माततृ्व तथा 
सतु्केरी स्र्ाहार बापत प्रलत सतु्केरी रु. ३०००/÷ िे र मतृ्र् ुदाहसँस्कार सहर्ोग स्वरुप रु. ५०००/÷  
िे सहुवधा प्रदान गरी रु. १२५४०००/÷ खचा िेखेको छ । र्सरी प्रदान गरेको भत्ता सहुवधाहरु 
सम्बन्धी कुनै पनी कार्ाहवलध बनाएको देष्खएन । 

गाँउपालिकाको आन्तररक आर् र चाि ुखचाको हवश्लषेर् गदाा र्स वषा पालिकािे रु. २७ 
िाख ९९ हजार आन्तररक आर् संकिन गरेकोमा तिब सहुवधा िगार्तका चाि ुखचामा रु. ५ करोड 
१३ िाख ७२ हजार खचा हनु गई चाि ुखचाको ५.४५ प्रलतशत हहस्सा मार आन्तररक आर्िे धानी 
बाँकी सबै राजस्व बाँडफाँड र हवष्त्तर् समालनकरर् अनदुान बापत संघ र प्रदेश सरकारबाि प्राप्त हनुे 
रकमबाि व्र्होनुा परेको ष्स्थलत छ । र्सरी प्राप्त रकमको अलधकांश हहस्सा चाि ुतथा प्रशासलनकतफा  
खचा गनुा परेपलछ पुषँ्जगत प्रकृलतका र्ोजना सञ्चािनमा बढोत्तरी हनु नसक्न ुस्वभाहवक हनु जान्छ । 
र्सरी आन्तररक श्रोतिे चाि ुखचा धान्न नसकेको अवस्थामा अनतु्पादक, नगद हवतरर्मखुी र्ोजनाहरुिाई 
लनरुत्साहहत गना गाँउपालिकािे ध्र्ान परु्ााउनपुने देष्खएको रु...... १२५४०००/÷ 

23.  हवद्यािर् अनदुान ÷ समालनकरर् अनदुान समेत समावेश भएको गाँउपालिका चाि ुबजेि बाि लनजी 
ष्शक्षकहरुको तिब भत्ता, लबद्यािर् कमाचारी तथा बाि हवकास सहजकतााहरुिाई थप प्रोत्साहन अनदुानमा 
खचा गना लमल्ने देष्खँदैन । संघीर् सरकारबाि हस्तान्तररत कार्ाक्रम माफा त लबद्यािर् कमाचारी तथा 
बाि हवकास सहजकतााहरुको तिब भत्ता पारीश्रलमक बापत तोहकएको रकम अनदुान स्वरुप लनरन्तर 
लनकाशा गई रहेको अवस्था छ । त्र्सै गरी प्रदेश सरकार माफा त ती क्षेरमा प्रोत्साहन स्वरुप रु. 
१००००/÷ का दरिे अनदुान प्रदान भएको देष्खन्छ । त्र्स अलतररक्त गाँउपालिकािे लसहंदेवी आधारभतु 
हवद्यािर्का दृष्टीहवहहन का.स. तिुसी सबु्बाको ष्शक्षर् पारीश्रलमक बापत रु. १०४०००/÷ , हवलभन्न 
४१ हवद्यािर्का कमाचारी एंव बाि हवकास सहजकताािाई थप प्रोत्साहन स्वरुप रु. ६३४५००/÷ र 
एकतप्पा बहमुखुी क्र्ाम्पसका ष्शक्षकको तिब भत्ता बापत रु. ७०००००/÷ गरी रु. १४३८५००/÷ 
हवद्यािर्िाई लनकासा ददएको देष्खर्ो । र्सरी समालनकरर् अनदुानको समेत हहस्सा रहेको गाँउपालिका 
चाि ुबजेि बाि दोहरो तेहरो हनुे गरी अनदुान बापत गरेको खचा लनर्मसम्मत नदेष्खएको रु.... १४३८५००/÷ 

24.  बढी भकु्तानी ÷ आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी २०६४ को लनर्म ३६ मा कार्ाािर्िे स्वीकृत बजेि 
बाि खचा िेखदा संिग्न हवि भरपाईको जोड जम्मा गरी हनु आउने रकम मार खचा िेख्नपुने व्र्वस्था 
छ । त्र्सै गरी खचािाई पषु्टर्ाई गने प्रमार् कागजातहरु समेत खचाको गोश्वारा भौचरसाथ संिग्न 
गनुापदाछ । गाँउपालिकािे देहार्का गोश्वारा भौचरहरुमा संिग्न हवि भरपाईको जोड जम्मा अनसुार हनु 
आउने रकम भन्दा बढी खचा िेखेको, खचािाई पषु्टर्ाई गने प्रमार् कागजातहरु संिग्न नगरेको देष्खर्ो 
। र्सरी बढी खचा िेखेको र खचाको पषु्टर्ाई प्रमार् नभएको खचा रकमको सम्बन्धमा आलधकाररक 
प्रमार् पेश हनुपुने अन्र्था सम्बष्न्धत कमाचारीिाई समेत ष्जम्मेवार बनाई असिु गनुापने रु..... ७७145०/÷ 
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 भौ नं. र लमलत खचाको हववरर् भकु्तानी लिनकेो नाम खचा िेख्नपुने 
रकम  

खचा िेखेको 
रकम 

बढी खचा रकम 

१५७÷०७७।
२।२३ 

न्र्ार्ीक सलमलतको बैठक भत्ता सदस्र् सष्चव लबमि 
ष्घलमरे  

० ६९७०० ६९७०० 

२४९÷०७७।
३।२२ 

खररद सलमलतको बैठक भत्ता  इष्न्जलनर्र कुशि 
खनाि 

४८००० ६०८०० 10880 (किी 
कर घिाई) 

३८८÷०७७।
३।३१ 

सवारी साधन लबमा नहवकरर्, 
इन्धन तथा खेिकुद सामग्री 
खररद 

हवलभन्न आपूताक ८५४२७८ ९०३१४८ ४८८७० 

४३२÷०७७।
३।३१ 

खेिकुद कार्ाक्रम ( लबि भरपाई 
तथा अनगुमन प्रलतवेदन नभएको) 

माईभ्र्ालि फुिवि 
क्िब 

० ५०००० ५०००० 

४३३÷०७७।
३।३१ 

ग्रन्थ प्रकाशन खचा (लबि भरपाई 
तथा अनगुमन प्रलतवेदन नभएको) 

हकराँत धमा तथा साहहत्र् 
उत्थान 

० १०२००० १०२००० 

४३३÷०७७।
३।३१ 

नािक महोत्सव (महोत्सव भएको 
प्रमार् नदेष्खएको) 

साहहत्र्किा तथा संलगत 
प्रलतष्ठान इिाम 

० ३०००० ३०००० 

४४५÷०७७।
३।३१ 

फुिबि प्रलतर्ोलगता (वडाको 
लसफाररस, अनगुमन प्रलतवेदन, 
खेिकुद कार्ाक्रमको फोिो समेत 
नभएको) 

खेिकुद हवकास सलमलत 
फाकफोकथमु ६ 

० ३१०००० ३१०००० 

४५२÷०७७।
३।३१ 

सफ्िवेर्र खररद (उक्त सफ्िवेर्र 
कार्ाािर्मा नदेष्खएको) 

स्मािा िेक सोिसुन प्रा. 
लि. (इष्न्जलनर्र कुशि 
खनाि) 

० १५०००० १५०००० 

 जम्मा    771450  
25.  अनदुानको उपर्ोग ÷ स्वीकृत कार्ाक्रम अनसुारका र्ोजनाहरुमा कार्ाािर्िे अनदुान स्वरुप खचा िेखेको 

रकमको अलधकतम सदपुर्ोग हनुपुदाछ । र्सरी अनदुानको सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा कार्ाािर्िे 
लनर्लमत रुपमा अनगुमन गरी सोको प्रलतवेदन समेत तर्ार गनुापदाछ । देहार्का र्ोजना तथा 
कार्ाक्रमहरुमा गाँउपालिकािे ददएको अनदुान रकमबाि खररद गरेका सामानहरु हवतरर् गरेको प्रमार् 
नभएको साथै खररद गरेका सामानहरु ष्जन्सी खातामा हवलधवत रुपमा आम्दानी जनाएको समेत देष्खन 
आएन । र्सिे गदाा अनदुान बापत खचा िेखेको रकमको सदपुर्ोग भएको देष्खन नआएको रु......... १६१०५६७/÷ 

 भौ. नं. र लमलत अनदुान पाउने संस्थाको 
नाम 

अनदुान खचा हववरर्  रकम कैहफर्त 

२५०÷०७७।३।२३ जनकल्र्ार् मा.हव. स्काउि कपडा खररद ५०००० स्काउि डे्रस हवतरर्को प्रमार् 
नभएको 

२९७÷०७७।३।२९ अल्पसंखर्क सम्बन्धी 
कार्ाक्रम सञ्चािन वडा 
नं. ३ 

१९ विा सुँगरु खररद १००००० सुँगरु हवतरर्को प्रमार् नभएको  

३०४÷०७७।३।२९ नेपाि आददवासी 
जनजाती महासंघ 

प्िाष्स्िक चेर्र ५५ थान, दराज 
१ थान, अहफस िेबिु १ थान 
खररद, हि िेबिु १ थान, अहफस 
चेर्र १ थान खररद 

६९२५० उक्त सामानहरु महासंघको 
ष्जन्सी खातामा आम्दानी 
नगरेको  
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३२२÷०७७।३।३१ महहिा सञ्जाि सलमलत 
वडा नं. ७ 

प्िाष्स्िक चेर्र १०० थान, फोम 
चेर्र ३ थान, दराज १ थान, 
अहफस िेबिु २ थान, िेन्ि १ 
सेि खररद 

१९९९९९ उक्त सामानहरु महहिा 
सञ्जािको ष्जन्सी खातामा 
आम्दानी नगरेको  

३३१÷०७७।३।३१ मानव अलधकार 
मेिलमिाप सलमलत वडा 
नं. ४ 

प्िाष्स्िक चेर्र २५ थान, िेबिु 
२ थान, दराज २ थान खररद 

५९९१५ उक्त सामान सलमलतको ष्जन्सी 
खातामा आम्दानी नगरेको  

३३५÷०७७।३।३१ गा.पा.स्तरीर् आददवासी 
जनजाती महासंघ 

जातीर् ढोि ६ थान, झ्र्ाम्िा ४ 
थान, प्िाष्स्िक कुसी १०० थान, 
स्िीि दराज १ थान, स्िीि िेबिु 
१ थान, िी िेबिु १ थान, 
पोलडर्म १ थान, दरी ४ थान 
खररद  

२८१४०३ उक्त सामान सलमलतको ष्जन्सी 
खातामा आम्दानी नगरेको  

३९६÷०७७।३।३१ र्वुा तथा खेिकुद 
सलमलत वडा नं. ३ 

भलिबि, फुिबि, ब्र्ाडलमन्िन, 
फुिवि डे्रस २६ जोर आदद 
सामान खररद  

५०००० उक्त सामान ष्जन्सी खातामा 
आम्दानी नगरेको तथा 
कार्ाक्रम सञ्चािनको प्रमार् 
नभएको  

    

३९९÷०७७।३।३१ आददवासी जनजाती 
महासंघ वडा नं. २ 

दराज २ थान, िेबिु २७ थान, 
प्िाष्स्िक कुसी २०० थान खररद  

२००००० उक्त सामानहरु ष्जन्सीमा 
आम्दानी नगरेको  

४००÷०७७।३।३१ महहिा छाता संगठन 
वडा नं. २  

ल्र्ापिप २ थान, डेस्किप १ 
थान, हप्रन्िर २ थान खररद 

२००००० उक्त सामानहरु ष्जन्सीमा 
आम्दानी नगरेको  

४०७÷०७७÷३।३१ आददवासी जनजाती 
महासंघ वडा नं. ५ 

झ्र्ाम्िा ३ जोलड, झ्र्ालि ५ थान, 
ढोिक ४ थान, दराज १ थान, 
प्िाष्स्िक कुसी १०० थान खररद 

२००००० उक्त सामानहरु ष्जन्सीमा 
आम्दानी नगरेको  

४०८÷०७७।३।३१ ह्यारो पोइन्ि एकेडेलम  भलिबि, फुिबि, ब्र्ाडलमन्िन, 
हक्रकेि आदद खेिकुद सामग्री र 
बाि कथाका पसु्तक खररद 

१००००० उक्त सामानहरु ष्जन्सीमा 
आम्दानी नगरेको  

४५४÷०७७।३।३१ दलित समन्वर् उ.स. 
वडा नं. ३ 

भिी चिुो ७ थान, लरपाि १४ 
थान खररद 

१००००० उक्त सामानहरु ष्जन्सीमा 
आम्दानी नगरेको  

  जम्मा १६१०५६७   
26.  नश्ल सधुार कार्ाक्रम ÷ नश्ल सधुार कार्ाक्रम अन्तगात वडा वडामा गई गाई भैँसीिाई कृलतम गभााधान 

एवं पश ुखोप सम्बन्धी कार्ा गना गाँउपालिकामाफा त तोहकएका ए. आई. कार्ाकताािाई ए.आई. गना 
आवश्र्क पने लसमेन, औजार िगार्तका सामग्रीहरु गाँउपालिकािे उपिब्ध गराउने र लनजहरुिे र्सरी 
ए.आई. गरेको पशहुरुिाई खोप िगाएको, लबरामी पशहुरुको औषधी उपचार गरेबापत कार्ाािर्को 
तफा बाि थप सहुवधा ददने व्र्वस्था देष्खएन । गाँउपालिका अन्तगातका हवलभन्न वडाहरुमा ए.आई. एवं 
पश ुखोप तथा उपचार गरे बापत भनी लनम्न ए.आई. कार्ाक्रताहरुिाई लनम्नानसुार पाररश्रलमक बापतको 
रकम रु. ३०६८००/÷ भकु्तानी ददएको देष्खर्ो । लनजहरुिाई पाररश्रलमक ददन लमल्ने आधार प्रमार् 
नभएकोिे भकु्तानी ददएको उक्त रकम असिु गनुापने रु.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३०६८००/÷ 
 भौ नं. र लमलत ए.आई. कार्ाकतााको नाम भकु्तानी रकम  
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३११÷०७७।३।३० घनश्र्ाम शमाा ६२००० 

३८४÷०७७।३।३१ पदम बहादरु शे्रष्ठ ४०८०० 

३८४÷०७७।३।३१ भगरुाम बिमपाखी ४०८०० 

३८४÷०७७।३।३१ माधव प्रसाद दाहाि ४०८०० 

३८४÷०७७।३।३१ खगेन्द्र बस्नेत ४०८०० 

३८४÷०७७।३।३१ लभम कुमार राई ४०८०० 

३८४÷०७७।३।३१ घनश्र्ाम शमाा ४०८०० 

 जम्मा ३०६८००  
27.  आनपुालतक किी – सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता सलमलत वा 

िाभग्राही समदुार्िाई लनमाार् कार्ाको लबि भकु्तानी ददँदा िागत अनमुानमा रहेको मलु्र् अलभबहृर्द् कर, 
ओभरहेड, कष्न्िन्जेन्सी रकम र जनसहभागीताको अंश किा गरेर मार भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ ।  
लनम्न लनमाार् कार्ा उपभोक्ता सलमलत माफा त गराउँदा उपभोक्ता सलमलत र पालिकािे बेहाने अंश तोकी 
सम्झौता भएकोमा उपभोक्ताको र्ोगदान कम भै मूल्र्ांकन घिी भएको अवस्थामा अनपुालतक किी गरी 
भकु्तानी ददनपुनेमा सो गरेको नदेष्खएकोिे देहार्अनसुारको रकम उपभोक्ता सलमलतबाि असूि हनुपुने 
रु....... ७८८९९/÷ 

 गोभौ नं./ 
लमलत 

उपभोक्ता सलमलत 
कामको हववरर् 

िागत 
अनमुान 

कार्ाािर्को 
अनदुान 

कार्ा सम्पन्न 
रकम 

भकु्तानी रकम बढी भकु्तानी 
रकम 

३७६÷०७७
।३।३१ 

आददवासी जनजाती 
भवन लममाार् उ.स. 

२४०१६३ २००००० १६४३१४ २००००० ६३१६४ 

३८३÷०७७
।३।३१ 

दलित समन्वर् सलमलत 
वडा नं. १ मा 
खानेपानी पाइप खररद 

७५०८४ ५९२६५ ७४०८१ ७५००० १५७३५ 

 जम्मा ३१५२४७ २५९२६५ २३८३९५ २७५००० ७८८९९  
28.  खेिकुद कार्ाक्रम ÷ गाँउपालिकािे स्वीकृत कार्ाक्रम अनसुार हवलनर्ोजन गरेको बजेि रकम सोही 

कार्ाक्रममा खचा गनुापदाछ । पालिकािे र्स वषा अध्र्क्ष कप र उपाध्र्क्ष कप खेिकुद कार्ाक्रम गनाको 
िालग बजेि हवलनर्ोजन गरेकोमा कोरोना महामारीको कारर् खेिकुद कार्ाक्रम हनु सकेको देष्खएन । 
तथाहप उक्त कार्ाक्रममा हवलनर्ोष्जत बजेिबाि वषाान्तमा फुिवि, भलिवि, खेिाडीहरुको जसी, जतु्ता 
िगार्तका हवलभन्न  खेिकुद सम्बन्धी सामग्रीहरु देहार्अनसुार पिक पिक सोझै खररद गरी खचा िेखेको 
देष्खर्ो । र्सरी खररद भएका कलतपर् सामग्री ष्जन्सी दाष्खिा समेत भएको पाइएन । खेिकुद कार्ाक्रम 
हनुनसके पछी बषाान्तमा खेिकुद सामग्री मार खररद गरी बजेि खचा गनुा मनालसव नदेष्खएको रु... १२५०१२८/÷ 

 भौ नं. र लमलत खररद हववरर् खचा रकम कैहफर्त 

३८८÷०७७।३।३१ खेिकुद सामग्री  ४९८७८२ वषाान्तमा खररद 

३९५÷०७७।३।३१ लसंहदेवी मा.हव. साँस्कृलतक 
कार्ाक्रम 

१००००० उपाध्र्क्ष कप खेिकुद 
कार्ाक्रमको बजेिबाि 
साँस्कृलतक कार्ाक्रममा खचा 

४२७÷०७७।३।२१  खेिकुद सामग्री  ३६०४९५ वषाान्तमा खररद  
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४५६÷०७७।३।३१ खेिकुद एवं स्िेस्नरी सामग्री  २४९४५१ वषाान्तमा खररद भएको सामान 
ष्जन्सीमा आम्दानी समेत 
नभएको 

४५७÷०७७।३।३१ स्िेस्नरी एवं कार्ाािर् सामग्री 
खररद  

४१४०० वषाान्तमा खररद भएको सामान 
ष्जन्सीमा आम्दानी समेत 
नभएको 

 जम्मा १२५०१२८   
 गाउँपालिका पूषँ्जगततफा   

29.  पूजँीगत बजेिबाि चाि ुप्रकृलतका खचा – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा पूजँी सजृना नहनु े
खािका हवतरर्मूखी तथा उपर्ोलगता नददने खचािाई लनरुत्साहहत गदै स्थानीर् तहिे अलधकतम प्रलतफि 
ददन ेर पूजँीको लनमाार् हनुे एवम ्उपर्ोलगता लसजाना हनुे गरी र्ोजना छनौि तथा कार्ाान्वर्न गनुापने 
व्र्वस्था छ । गाउँपालिकािे पूषँ्जगत ष्शषाकबाि देहार् अनसुारका पूँजी लनमाार्मा सहर्ोग नरहने चाि ु
प्रकृलतको कार्ामा  रु 808349।०० भकु्तानी ददएकोिे उक्त खचा रकम लनर्मसम्मत नदेष्खएको रु.. 808349/÷ 

  

गो.भौ. र लमलत बजेि हवलनर्ोजन भएको 
कार्ाक्रम 

खचा गरेको कार्ाक्रम रकम 

115।०७७।३।१८ छाँर्ादेवी मा.हव. फलनाचर तथा 
व्र्वस्थापन 

लनष्ज श्रोतको ष्शक्षकको तिव 300000 

130।०७७।३।२३ कक्फेवा तङनाम बजार 
व्र्वस्थापन 

मनोरन्जन कार्ाक्रम 100000 

46।०७७।२।२८ लसंहदेवी मा.हव. एकतप्पा 
कार्ाािर् व्र्वस्थापन 

ष्शक्षक कृर् प्रसाद अलधकारी 
को तिब  

300000 

208।०७७।३।३१ र्ोजना व्र्वस्थापन तथा 
अनगुमन खचा 

वडा नं.१ को कार्ाािर् 
सामग्री खररद 

108349 

 जम्मा  808349  
30.  ओभरहेड÷ भौ नं. 24।०७६।९।२१ सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ९७(४) मा 

उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समदुार्िाई लनमाार् कार्ाको लबि भकु्तानी ददँदा िागत अनमुानमा  रहेको 
ओभरहेड रकम कहि गरी भकु्तानी ददन ुपने व्र्वस्था छ । गाउँपालिकािे पवािष्क्षत सडक ममात उ.स. 
वडा नं. ४ को िागत अनमुानमा प्रलतघनलमिर रु 6.40 का दरिे 10538.75 घनलमिरको हनुे  रु 
67448/÷ ओभरहेड बापत थप गरेको  छ । कार्ाािर्िे उपभोक्ता सलमलतिाई भकु्तानी ददँदा उक्त 
ओभरहेड बापतको रकम कहि नगरी भकु्तानी गरेको देष्खर्ो । र्सरी उपभोक्ता सलमलतिाई भकु्तानी 
भएको ओभरहेड रकम असिु गनुापने रु.. 67448/÷ 

31.  अग्रीम कर ÷ आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ अनसुारको भकु्तानीमा अलग्रम कर किा 
गनुापने व्र्वस्था छ । गाँउपालिकािे देहार्को भकु्तानीमा लनर्मानसुार िाग्ने अलग्रम कर, बहाि कर 
तथा सामाष्जक सरुक्षा कर गरी जम्मा रु 41915७/÷ कहि गरेको कर रकम दाष्खिा नगरेकोिे  
सम्बष्न्धत राजस्व ष्शषाकमा दाष्खिा गनुापने रु... 
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गो.भौ.नं. र लमलत भकु्तानी पाउनकेो नाम र 
भकु्तानीको हववरर् 

कहि भएको कर 

सा.स.ु कर बहाि कर अग्रीम आर्कर 

प्रदेश समपरुक अनदुान पूषँ्जगत 
1।०७७।३।३१ रहविमु्दे नवमी अन्तरेडाडा ँसडक 

खण्ड क 

3639 5456 41541 

२।०७७।३।३१ रहविमु्दे नवमी अन्तरेडाडा ँसडक 
खण्ड ख 

19648 23422 9788 

३।०७७।३।३१ रहविमु्दे नवमी अन्तरेडाडा ँसडक 
खण्ड ग 

8238 61249 3825 

४।०७७।३।३१ रहविमु्दे नवमी अन्तरेडाडा ँसडक 
खण्ड घ 

13699 20510 2519 

प्रदेश लनवााचन के्षर कार्ाक्रम  
५।०७७।३।३१ पसि भन्ज्र्ाङ लसमसार लिपङ 

होर्ाङमा खोिा सडक स्तरोन्नती 
उ.स. 

1132 5100 29700 

६।०७७।३।३१ वडा नं. २ को कार्ाािर्बाि 
कोल्वोिे साप्तीन सडक स्तरोन्नती 
उ.स. 

10735 8910 225 

७।०७७।३।३१ वडा नं. ४ िमु्दे र्थवा भैसेिार 
मददम्बा वडा कार्ाािर् फुर्तप्पा 
सडक स्तरोन्नती 

6124 3531 29700 

८।०७७।३।३१ हवर् ुमा.हव. खेि मैदान 1860 0 5512 
10।०७७।३।३१ जिकन्र्ा मष्न्दर लनमाार् 

फाकफोकथमु ५ 
3895 892 2634 

11।०७७।३।३१ दठङ्गेपरु सोमवरे दोभान थापागाउँ 
सडक स्तरोन्नती फाकफोकथमु ४  

913 0 6612 

12।०७७।३।३१ सहहद ससुवी खेिमैदान स्तरोन्नती 11453 0 24408 
13।०७७।३।३१ जािपा मा.हव. खेि मैदान लनमाार् 

उ.स. 
3392 983 18913 

1०।०७७।३।३१ िष्क्षत वगा समदुाहर्क भवन लनमाार् 
उ.स. 

2428 3000 3798 

प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 
१।०७७।२।२२ माता जरुरथषु्म्क स्िोसा 11130 0 0 
६।०७७।२।२६ िलितकिा थापा  8643   

 जम्मा 106929 133053 179175  
32.  फमााको काम ÷ उपभोक्ता सलमलत माफा त सञ्चािन गने लनमाार् सम्बन्धी कार्ाहरुको िागत अनमुान 

तर्ार गने प्रर्ोजनको िालग हवलभन्न आइिम कामको दर हवश्लेषर् गदाा तोहकएको नम्सा तथा लनधााररत 
दररेि िाई आधार लिई र्हकन गनुापदाछ । गाँउपालिकािे देहार् अनसुारका र्ोजनाहरुमा फमाा िगाउन े
कार्ाको दर हवश्लषेर् गरी िागत अनमुान तर्ार गदाा प्िाई तथा काठको स्क्रर्ाप भ्र्ाल्र्िुाई नघिाई 
बढी दर राखी िागत अनमुान तर्ार गरेको छ । उपभोक्ता सलमलत माफा त संचालित लनम्नानसुारका 
र्ोजनाहरुमा फमााको आइिममा र्सरी वृहर्द्दरबाि हहसाब गदाा बढी भकु्तानी हनु गएको देष्खर्ो । 
र्सरी बढी भकु्तानी हनु गएको सम्बन्धमा सम्बष्न्धत प्राहवलधकिाई समेत ष्जम्मेवार बनाई असिु गनुापने 
रु...... 
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 भौ नं. र लमलत उपभोक्ता सलमलत एवं 
र्ोजनाको नाम 

कामको आइिम कामको 
पररमार्  व. 
लम. मा 

ददएको दर 
रेि 

पाउने दर 
रेि  

बढी दर  बढी 
भकु्तानी 

८5÷०७७।३।१८ वडा कार्ाािर् भवन लनमाार् 
वडा नं. ४ उ.स. 

 फमााको काम 275 674.93 518.86 156.07 42919 

214÷०७७।३।3
1 

वडा कार्ाािर् भवन लनमाार् 
वडा नं. ५ उ.स. 

 फमााको काम 275 674.93 518.86 156.07 42919 

 जम्मा      85838  
33.  कम्प्र्िुर हवतरर् ÷ भौ.नं. २२७।०७७।३।३१ गाउँपालिकािे संष्घर् सरकारबाि प्राप्त हवष्त्तर् 

समालनकरर् अनदुान उत्पादनमिुक र पूषँ्ज सृजना हनुे क्षेरमा खचा गनुापदाछ । गाउँपालिकािे कृहष 
सहकारी सञ्जाि ष्शषाकबाि  देहार्का सहकारी संस्थाका प्रलतलनलधिाई ७ थान डेक्सिप कम्प्र्िुर हवतरर् 
कार्ाक्रमको िालग रु 499999।०० सहकारी संजाि समन्वर् सलमलत फाकफोकथमुिाई भकु्तानी 
गरेको छ । उक्त कम्प्र्िुर सम्बष्न्धत संस्थाको ष्जन्सी खातामा दाष्खिा गरेको नपाईएकोिे सो को 
प्रमार् पेश गनुापने रु... 499999/÷ 

 क्र.सं. सहकारी संस्थाको नाम संस्थाको प्रलतलनलध सामानको हववरर् 

1 जोरथमु्की सहकारी सं. लि. नरेन्द्र बस्नेत १ थान डेस्किप 

2 नहवकरर् सहकारी सं. लि. वेग ब. लनरौिा १ थान डेस्किप 

३ महहिा पासाङ्ग स.सं. लि. रलमता थापा १ थान डेस्किप 

४ धारापानी स.सं. लि. गरे्श रेग्मी १ थान डेस्किप 

५ पोखरी कृहष सहकारी रामकृर् ष्घलमरे १ थान डेस्किप 

६ दददीबहहनी स.सं. लि. गीता प्रधान १ थान डेस्किप 

७ एकतप्पा कृहष स.सं. लि. राम कोईरािा १ थान डेस्किप  
 प्रदेश समपरुक अनदुान तफा   

34.  डीपीआर खचा –  गाउँपालिकाबाि संचािन हनु ेर्ोजनाको हवस्ततृ पररर्ोजना प्रलतवेदन (लड.हप.आर) 
तर्ार गनुा पदाा र्थासम्भव कार्ाािर्का मौजदुा कमाचारीबाि गराई त्र्स्तो प्रलतवेदन ष्जन्सीमा दाष्खिा 
समेत गनुापदाछ र र्ोजना कार्ाान्वर्न गदाा उक्त प्रलतवेदनको अनशुरर् गनुापदाछ ।गाउपालिकािे र्स 
वषा रवी िमु्दे दोभान सडक र्ोजनाको प्राहवलधक कमाचारीबाि हवस्ततृ सभेक्षर् गराई रु. 500000/÷ 
वडा नं. ५ का वडा अध्र्क्ष लसर्द्मान आिेका नाममा खचा िेखेको छ । तर्ार भएको प्रलतवेदन  
प्रमाष्र्त नहनुकुा अलतररक्त ष्जन्सीमा आम्दानी समेत गरेको पाइएन । प्रलतवेदनको अध्र्र्न तथा प्रमाष्र्त 
नहुँदा प्रलतवेदनमा रहुि भएमा त्र्सबाि कार्ाान्वर्न चरर्मा हनुसक्ने हानीको ष्जम्मेवारी कसिे लिन े
स्पष्ट हनु सकेको छैन । साथै  अध्र्र्न कार्ा गराउदा िाग्ने खचाको िागत अनमुान तर्ार नगरी 
हवलभन्न कमाचारीका िालग गरेको भकु्तानी लनर्म सम्मत देष्खएन । र्स वषा सोही सडकको लनमाार् कार्ा 
गराउँदा हवस्ततृ पररर्ोजना प्रलतवेदनको अनशुरर् भएको समेत पाईएन । र्सिे गदाा लड.हप.आर तर्ारीमा 
गरेको खचा कार्ाािर्िाई अनावश्र्क थप व्र्र्भार हनु गएको रु... ५०००००/÷ 

35.  समपरुक अनदुान ÷ समपूरक अनदुान सम्बष्न्ध कार्ाहवलध २०७५ को बुदँा नं. ९(२) मा समपरुक 
अनदुान बापत प्राप्त रकम उपभोक्ता सलमलत माफा त संचािन हनुे आर्ोजना/कार्ाक्रममा खचा गना नपाउन े
व्र्वस्था छ । गाउँपालिकािे प्रदेश सरकारबाि प्राप्त रु १०००००००/÷ समपरुक अनदुान  देहाएको 
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एउिै सडक र्ोजनामा िुक्रा पारी उपभोक्ता सलमलत माफा त खचा गरेकोिे उक्त खचा  लनर्म सम्मत 
नददष्खएको रु.. 

 गो.भौ.नं. र लमलत कामको हववरर् उपभोक्ता सलमलतको नाम रकम 

1।०७७।३।३१ सडक लनमाार् रहव िमु्दे नवमी अन्तरेडाडाँ गजरुमखुी दोभान 
सडक लनमाार्को खण्ड (क) ष्चर्ा बारी भञ्ज्र्ाङ्ग 
ओडारे स्वास्थर् चौकी जाने बािो सम्मको सडक 

3000000 

२।०७७।३।३१ सडक लनमाार् रहव िमु्दे नवमी अन्तरेडाडाँ गजरुमखुी दोभान 
सडक लनमाार्को खण्ड (ख) हेमसागर लनरौिाको 
घर देखी नवमी बजार पोखरीगाउँ सम्मको सडक  

2500000 

३।०७७।३।३१ सडक लनमाार् रहव िमु्दे नवमी अन्तरेडाडाँ गजरुमखुी दोभान 
सडक लनमाार्को खण्ड (ग) पोखरी गाउँदेष्ख 
जािपा तल्िो स्कुि सम्म सडक 

3000000 

४।०७७।३।३१ सडक लनमाार् रहव िमु्दे नवमी अन्तरेडाडाँ गजरुमखुी दोभान 
सडक लनमाार्को खण्ड (घ) जािपा तल्िो स्कुि 
देखी गजरुमखुी दोभान सम्मको सडक  

1500000 

 जम्मा  10000000  
 सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रमतफा   

36.  सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् ÷ सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम अन्तगात भत्ता हवतरर् गदाा सामाष्जक सरुक्षा 
कार्ाक्रम संचािन कार्ाहवलध, २०७५ को प्रावधान बमोष्जम गनुापदाछ । सामाष्जक सरुक्षामा र्स वषा रु . 
५६८१६१००/÷ खचा भएकोमा देष्खएका व्र्होराहरु लनम्न अनसुार छन ्। 

 

36.1.  प्रत्रे्क स्थानीर् तहिे सामाष्जक सरुक्षा भत्ता पाउने िाभग्राहीको नाम दताा र नवीकरर्बाि आगामी 
आलथाक वषाका िालग कार्महनुे िाभग्राहीको हववरर् फाल्गनु मसान्त लभर व्र्वस्थापन सचुना प्रर्ािीमा 
अलनवार्ा रुपमा प्रहवष्टी गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे सो अनसुार नगरी िाभग्राहीको सालबककै 
हववरर् र वडाको माग बमोष्जम लसधै सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गरेको पाइर्ो । साथै कार्ाािर्िे 
तोहकएको ढाँचामा फोिो सहहत िाभग्राहीको अलभिेख राखेको पाएइन । र्सिे गदाा हवतररत रकम सहह 
हो भलन एहकन गना सहकएन ।  

 

36.2.  कार्ाहवलध को बुदँा नं. २२ अनसुार सामाष्जक सरुक्षा भत्ता बैक मापाmत मार हवतरर् गनुापने, नगदै हवतरर् 
गनुापरे मन्रािर्को पूवा स्वीकृलत लिएर मार हवतरर् गनुापने व्र्वस्था छ । गाउँपालिकािे  वडा नं ५ 
को तेस्रो चौमालसकको केही िाभग्राहीको सामाष्जक सरुक्षा भत्ता रकम हवतरर् गना बैँकिाई रु. 
५६३५००/÷ लनकासा ददएको बाहेक ७ विा बडाको लतन विै चौमालसकमा िाभग्राहीिाई सामाष्जक 
सरुक्षा भत्ता नगदै हवतरर् गरेकोमा मन्रािर्को पूवा स्वीकृलत लिएको देष्खएन । गाँउपालिकािे 
कार्ाहवलधमा भएको बैंकमाफा त भत्ता हवतरर् गनुापने व्र्वस्थाको पािना गनुापने देष्खन्छ । 

 

36.3.  कार्ाहवलधको बुदँा नं. २५ अनसुार  गाँउपालिकाबाि प्राप्त रकम बैँकिे १५ ददन लभर िाभग्राहीको 
खातामा जम्मा भएको स्पष्ट देष्खने गरी िाभग्राहीको नाम, बैँक खाता नम्बर र जम्मा भएको रकम 
सहहतको हववरर् (ररभसा हफड सहहत) कार्ाहवलधको अनसूुची÷१३ बमोष्जम चौमालसक रुपमा सम्बष्न्धत 
स्थानीर् तहिाई हवद्यतुीर् माध्र्मबाि अलनवार्ा रुपमा पठाउनपुने उल्िेख छ । साथै हवतरर् नभई 
रकम बाँकी भए सो समेतको हववरर् बैँकिे कार्ाािर्िाई उपिब्ध गराउन ुपदाछ । वडा ५ मा तेस्रो 
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चौमालसकमा  कृहष हवकास बैँक माफा त भत्ता हवतरर् गना रु. ५६३५००/÷ लनकासा भएकोमा बैँकबाि 
अनसूुची ÷ १३ अनसुारको हववरर् प्राप्त नभएकोिे बैँकिे िाभग्राहीको खातामा रकम हवतरर् गरेको 
र्हकन नभएबाि सोको प्रमार् पेश हनुपुने रु..... 

 

 

 

५६३५००/÷ 
36.4.  कार्ाािर्िे प्रथम चौमालसकको हवतररत रकमको आधारमा दोस्रो चौमालसकमा र दोस्रो चौमालसकको 

हवतररत रकमको आधारमा तेस्रो चौमालसकमा रकम लनकासा ददन ु पनेमा हवतररत रकम भन्दा बढी 
लनकासा ददने र वषाान्तमा हवतरर् नभई बाँहक रहेको रकम हफताा गने गरेको पाइर्ो । िाभग्राहीको 
अद्यावलधक हववरर् नरहेको अवस्थामा बढी रकम लनकासा ददने र हवतरर् नभएको रकम हढिा गरी 
दाष्खिा गने कार्ािाई लनर्न्रर् गनुापदाछ । 

 

36.5.  वडा सष्चवहरुिे पेश्की लिई सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गरेकोमा हवतरर् हनु बाँकी रकम संघीर् 
सष्ञ्चतकोषमा हफताा गनुापदाछ । देहार् अनसुारका वडा सष्चवहरुिे हवतरर् गना बाँकी रकम स्थानीर् 
सष्ञ्चत कोषमा हफताा गरेकोिे उक्त रकम संघीर् सष्ञ्चत कोषमा दाष्खिा गनुापने रु.....  १४२७८००/÷ 

 लसं नं. वडा सष्चवको नाम हफताा लमलत रकम 

१ समुन खड्का २०७६।१०।९ १५६६०० 

२ हवर्िुाि खनाि २०७६।१०।९ ४५००० 

३ लतिलबक्रम थापा २०७६।९।२९ ४०००० 

४ चन्द्रकिा बदेवा २०७७।५।३ १४६२०० 

५ लतिरुपा राई २०७७।५।४ ११२००० 

६ िलितकिा थापा २०७७।५।४ २५३६०० 

७ िक्ष्मी शे्रष्ठ २०७७।५।५ ८६६०० 

८ लबक्रम चौहान २०७७।५।५ ९९२०० 

९ िेकबहादरु नेम्बाङ्ग २०७७।५।१० ४८८६०० 

 जम्मा  १४२७८००  

 

36.6.  कार्ाहवलधको बुँदा १६ (क) मा असोजको दोस्रो हप्तासम्म प्रथम चौमालसक रकम, माघको दोस्रो हप्तासम्म 
दोस्रो चौमालसक रकम र जेठको दोस्रो हप्तासम्म तेस्रो चौमालसक रकम हवतरर् गररसक्नपुने व्र्वस्था 
रहेकोमा गाँउपालिकािे प्रथम चौमालसकको रकम माघ महहनासम्म, दोस्रो चौमालसकको रकम जेष्ठ 
महहनासम्म र तेस्रो चौमालसकको रकम आषाढ मसान्तसम्म हवतरर् गरेको पाइर्ो । कार्ाहवलध अनसुार 
समर्मा भत्ता रकम हवतरर् गनेतफा  कार्ाािर्को ध्र्ान जानपुदाछ ।  

 

36.7.  कार्ाहवलधको बुदँा नं. २८ अनसुार प्रत्रे्क पालिकािे सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् कार्ाक्रमको लनर्लमत 
अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन तथा सपुररवेक्षर् गना उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा ७ सदस्र्ीर् अनगुमन तथा 
सपुरीवेक्षर् सलमलत गठन गरी सोही अनरुुप अनगुमन मलु्र्ाङ्कन गरी भत्ता हवतरर्िाई व्र्वष्स्थत गनुा 
पदाछ। साथै बुँदा नं. ३५ अनसुार वडा सलमलतिे प्रत्रे्क चौमालसकमा कम्तीमा एकपिक सामाष्जक 
सरुक्षा कार्ाक्रम सम्बन्धमा सावाजलनक सनुवुाइ गनुापने, सावाजलनक सनुवुाइमा प्राप्त गनुासा तथा सझुावमध्रे् 
आफूिे सधुार गना सक्ने कुरा सम्बोधन गरी सधुार गना नसक्ने खािका सझुाव तथा गनुासाहरु 
सम्बोधनको िालग स्थानीर् तहको कार्ाािर्मा पठाउनपुने उल्िेख छ । वडा कार्ाािर्हरुमा सावाजलनक 
सनुवुाइ भएको र गनुासा सम्बोधनको िालग स्थानीर् तहको कार्ाािर्मा पठाएको प्रमार् पेश हनु आएन 
। साथै लनदेष्शका अनरुुप सलमलत गठन गरी अनगुमन गरेको समेत पाइएन । तसथा कार्ाहवलधको 
पािनामा ध्र्ान परु्ााउँनपुदाछ ।  
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36.8.  सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गदाा िाभग्राहीको हववरर् अलभिेखमा प्रहवष्ट गरी दोहोरो नपने गरी हवतरर् 
गनुा पदाछ । सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर्को नमनुा छनौि गरी वडा नं. १ र ४ को से्रस्ता परीक्षर् 
गदाा गाँउपालिकािे पेश गरेको हववरर् अनसुार एकै व्र्ष्क्तिाई दोहोरो पने गरी भत्ता ददएको देष्खँदा 
र्स्तो भत्ता रकम असिु हनुपुने रु..... ६४००/÷ 

 वडा नं. चौमालसक नागररकता नं. िाभग्राहीको नाम भत्ता प्रकार रकम कैहफर्त 
४ दोस्रो ÷ कृलत मगर आंष्शक अपाङ्ग ६४०० दोहोरो 
    जम्मा ६४००   

 

 संघीर् सशात चाितुफा   
37.  ष्शक्षक दरवन्दी र पदपूलता - स्थानीर् तह अन्तगात रहेका सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुमा दरबन्दी अनसुार 

ष्शक्षकको पदपूलता भई लनर्लमत पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदाछ । र्स स्थानीर् तह अन्तगात हवलभन्न 
तहका ५० सामदुाहर्क हवद्यािर्हरुको ष्शक्षक दरवन्दी र पदपूलताको अवस्था एवं हवद्याथीको संखर्ा 
लनम्नानसुार रहेको देष्खन्छ । 

 

 लस.नं. हवद्यािर्को संखर्ा ष्शक्षक दरबन्दी पदपूलता पदपूलता मध्रे् करार हवद्याथी संखर्ा 
१ ४१ हवद्यािर् २२६ २२५ १०५ ४२९९  

 

38.  हवद्यािर्गत लनकासा रष्जिर - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ४५ मा अलधकार प्राप्त 
अलधकारीिे आर् व्र्र् ठीक र हवश्वसनीर् रहेको तथा दोहोरो हनुे गरी भकु्तानी भएको छैन भन्ने कुरामा 
ध्र्ान ददनपुने उल्िेख छ । कार्ाािर्िे तोहकएको ढाँचामा हवलभन्न हवद्यािर्िाई लनकासा ददएको रकमको 
स्पष्ट हववरर् खुल्ने गरी अलभिेख राख्न ुपनेमा र्थाथा हववरर् खलु्ने गरी हवद्यािर्गत लनकासा अलभिेख 
राखेको छैन । जसबाि हवद्यािर्िाई वास्तहवक रुपमा लनकासा ददन ुपने र ददएको रकम बारे र्थाथा 
हववरर् प्राप्त गना कदठन हनुे भएकािे हवद्यािर्गत लनकासा रष्जिर खाता अद्यावलधक गरी राख्नपुदाछ । 

 

39.  चाडपवा खचा -  नेपाि सरकार, मन्री पररषद्को २०७४।१।२१ को लनर्ार्ानसुार कार्ाािर्को स्वीकृत 
दरबन्दी लभर करारमा रहेका कमाचारीहरुिाई कष्म्तमा ६ महहना करार सेवा गरेमा सािवसािी रुपमा 
१ महहनाको आधारभतु पाररश्रलमक वरावरको चाडपवा खचा उपिब्ध गराउने उल्िेख छ । लनम्न 
कमाचारीहरुको करार अवलध ६ महहना नपगु्दै चाडपवा खचा भकु्तानी भएकोिे ददन नलमल्ने उक्त रकम 
असिु हनुपुने रु... ३१३२१०/÷ 

 हवद्यािर्को नाम कमाचारी / ष्शक्षकको  
नाम 

लनर्षु्क्त लमलत चाडपवा बापतको रकम 

गरुुउदर् आ.हव., एकतप्पा हिकाराम पौडेि  २०७६।२।२३ ४५०० 

ष्शर्द् आ.हव. फूएतप्पा इष्न्दरा काकी २०७६।२।१९ २६६१० 
ष्शर्द् आ.हव. फूएतप्पा सञ्जु दाहाि २०७६।२।२० २६६१० 
लसंहदेवी मा.हव.,फूएतप्पा मञ्जु भण्डारी २०७६।२।१७ २६६१० 
लसंहदेवी मा.हव.,फूएतप्पा रञ्जना पौडेि २०७६।५।५ २६६१० 

हवर् ुमा.हव., फूएतप्पा ददपेश रेग्मी २०७६।५।८ ११५०० 
हवर् ुमा.हव., फूएतप्पा सन्ध्र्ा खलतवडा २०७६।२।१७ २६६१० 
हवर् ुमा.हव., फूएतप्पा र्ालसकिा मषु्खर्ा २०७६।२।१७ २६६१० 
फाकफोक आ.हव., फाकफोक धनमती राई २०७६।५।९ ४५०० 
फाकफोक आ.हव., फाकफोक धन बहादरु समाि २०७६।५।८ २६६१० 
ज्र्ोती आ.हव., फाकफोक सरेुन्द्र लनरौिा २०८७।२।१७ २६६१०  
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जिपा मा.हव, िमु्दे ददपक ष्घलमरे २०७६।५।७ २६६१० 
जिकन्र्ा आ.हव., िमु्दे सलुनता दिाामी २०७६।२।१७ २६६१० 
जिकन्र्ा आ.हव., फूएतप्पा खगेन्द्र दाहाि  २०७६।५।७ २६६१० 

जम्मा ३१३२१०  
40.  प्रोत्साहन अनदुान ÷ भौ नं. ६३÷०७७।३।२७ आलथाक कार्ााहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३५ 

मा कार्ाािर्िे सम्वष्न्धत खचा शीषाक लमिाई खचा िेख्नपुने उल्िेख छ । गाँउपालिकािे संघीर् कार्ाक्रम 
तफा को प्रारष्म्भक बाि हवकास सहजकतााहरुको पाररश्रलमक तथा हवद्यािर् कमाचारी प्रोत्साहन अनदुान 
ष्शषाकबाि ४८ जना बाि हवकास सहजकतााहरुिाई रु. १० हजारका दरिे प्रोत्साहन स्वरुप रु. ४ 
िाख ८० हजार खचा िेखेको छ । प्रदेश सरकारबाि प्राप्त उक्त रकमिाई संघीर् सरकारको 
कार्ाक्रमबाि खचा िेखेको लनर्मसम्मत नदेष्खएको रु............ ४८००००/÷ 

41.  पाठ्यपसु्तक अनदुान ÷ भौ नं. ६२÷०७७।३।२७ कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तकामा हवद्यािर्हरुिाई 
पाठ्यपसु्तक बापत रकम लनकासा गदाा हवद्याथी संखर्ा सत्र्ापन गराई तोहकएको दरमा रकम लनकासा 
ददनपुने उल्िेख छ । गाँउपालिकािे परम्परागत हवद्यािर्को रुपमा सञ्चािन भईरहेको  हवद्यािर्िाई 
पाठ्यपसु्तक बापतको रकम लनकासा गदाा देहार् अनसुार तोहकएको भन्दा बढी दरिे लबि भरपाईको 
आधारमा भकु्तानी ददएकोमा बढी भकु्तानी भएको रकम असिु गनुापने रु........ ४८५५७/÷ 

 कक्षा  हवद्याथी संखर्ा खररद दर तोहकएको दर रकम  ७५ प्रलतशत 
लनकासा रकम 

नसारी ५ १४० ÷ ७०० ५२५ 
एि.के.जी. १८ ११५० ÷ २०७०० १५५२५ 
एक १० १३४० ५१८ ८२२० ६१६५ 
दईु ५ १३८८ २५७ ५६५५ ४२४१ 
लतन  ८ १५३० ३१७ ९७०४ ७२७८ 
चार  ९ १७२१ ३७० १२१५९ ९११९ 
पाँच ५ १९२६ ४०५ ७६०५ ५७०४ 

जम्मा ६४७४३ ४८५५७   
42.  खचा ष्शषाक ÷ कार्ाािर्िे स्वीकृत बजेि खचा गदाा रकमगत खचाको वगीकरर् र ब्र्ाखर्ामा उल्िेख 

भए अनसुार सम्बष्न्धत ष्शषाक लभर पने गरी खचा िेख्नपुदाछ । कार्ाािर्िे देहार्को हववरर् अनसुार 
ष्शषाक नलमिाई फरक ष्शषाकमा खचा िेखेको देष्खँदा र्स्तो खचा रकम लनर्मसम्मत नदेष्खएको रु...... ६२६२३५०/÷ 

 भौ नं. र लमलत खचा हववरर् खचा िेखेको ष्शषाक खचा िेख्नपुने ष्शषाक खचा रकम 

संघीर् सशता तफा  
७०÷०७७।३।३० जानकी मा.हव. मा आई.लस.िी. 

ल्र्ाब स्थापना 
प्रारष्म्भक बाि हवकास सहजकतााहरुको 
पाररश्रलमक तथा हवद्यािर् कमाचारी 
व्र्वस्थापन अनदुान 

हवद्यािर् शैष्क्षक गरु्स्तर 
सदु्दढीकरर् एवं कार्ासम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनदुान  

६५०००० 

७३÷०७७।३।३० छाँर्ादेवी मा.हव. मा आई.लस.िी.  
हवज्ञान प्रर्ोगशािा स्थापना 

प्रारष्म्भक बाि हवकास सहजकतााहरुको 
पाररश्रलमक तथा हवद्यािर् कमाचारी 
व्र्वस्थापन अनदुान 

हवद्यािर् शैष्क्षक गरु्स्तर 
सदु्दढीकरर् एवं कार्ासम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनदुान  

६५०००० 

७४÷०७७।३।३१ ज्र्ोती आ.हव.मा पसु्तकािर् 
सञ्चािन अनदुान 

हवद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 
अनदुान 

हवद्यािर् शैष्क्षक गरु्स्तर 
सदु्दढीकरर् एवं कार्ासम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनदुान  

३५२३५० 
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८३÷०७७।३।३१ श्री लसंहदेवी मा.हव. एकतप्पामा 
२ कोठे भवन लनमाार् 

हवद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 
अनदुान 

भौलतक पूवााधार लनमाार् अनदुान १६००००० 

८४÷०७७।३।३१ श्री लसंहदेवी मा.हव. आमचोकमा  
हवज्ञान प्रर्ोगशािा स्थापना 

हवद्यािर् सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 
अनदुान 

भौलतक पूवााधार लनमाार् अनदुान ६५०००० 

८८÷०७७।३।३१ श्री लसंहदेवी आ.हव. फूएतप्पा मा 
शौचािर् लनमाार् 

प्रलत हवद्याथी िागतका आधारमा ष्शक्षर् 
लसकाइ सामग्री एवं कक्षा ८ को पररक्षा 
व्र्वस्थापन अनदुान 

भौलतक पूवााधार लनमाार् अनदुान ७००००० 

८९÷०७७।३।३१ राहिर् आ.हव. कोल्बोिे मा ४ 
कोठे भवन लनमाार् 

हवलभन्न ४ ष्शषाक भौलतक पूवााधार लनमाार् अनदुान १६००००० 

गाउँपालिका चाि ुतफा  
१४२÷०७७।१।१९ पिु हेराििुाई पारीश्रलमक 

हवतरर् 
सामाष्जक सरुक्षा करार सेवा शलु्क ६०००० 

 जम्मा   ६२६२३५०  
43.  महहनावारी व्र्वस्थापन सामाग्री  - गाँउपालिकािे खररद गरेको सेलनिरी प्र्ाड सम्बष्न्धत हवद्यािर्िाई 

हस्तान्तरर् गरी हवद्यािर्िे र्सरी प्राप्त सामान ष्जन्सीमा अलभिेख राखी छाराहरुको नाम नामेसी स्पष्ट 
खलु्ने गरी हवतरर् गरेको अलभिेख समेत राख्न ु पने व्र्वस्था कार्ाहवलधमा उल्िेख छ । समदुाहर्क 
हवद्यािर्मा अध्र्र्नरत हकशोरावस्थाका छाराहरुिाई महहनावारीका समर्मा आवश्र्क पने महहनावारी 
व्र्वस्थापन सामाग्री हवतरर् कार्ाको िालग गाँउपालिकािे र्स आलथाक वषामा १५५२१ थान सेलनिरी 
प्र्ाड खरीद गरी रु. १०७०९१४ खचा गरेको छ । पालिकािे खररद गरेको सेलनिरी प्र्ाड १४ 
हवद्यािर्िाई हस्तान्तरर् भएको देष्खएकोमा देहार् अनसुारका हवद्यािर्हरुिे उक्त सेलनिेरी प्र्ाड 
सम्बष्न्धत छाराहरुिाई हवतरर् गरेको प्रमार् नभएकोिे सोको प्रमार् पेश हनुपुने रु ... ४०६२०३/÷ 

 लस.नं. हवद्यािर्को नाम हस्तान्तरीत 
प्र्ाड संखर्ा  

हवतररत 
प्र्ाड संखर्ा 

हवतरर् हनु 
बाकँी प्र्ाड 

रकम 

१ हवजर् आ.हव.÷१ ४७६ ० ४७६ ३२८४४ 

२ छाँर्ादेवी मा.हव.÷१ ९९९ ० ९९९ ६८९३१ 

३ लसंहदेवी मा.हव.÷४ ८३८ ० ८३८ ५७८२२ 

४ हवर् ुमा.हव.÷४ १०५२ ० १०५२ ७२५८८ 

५ खाम्बाङ्ग मा.हव.÷१ ३१५ २६० ५५ ३७९५ 

६ राहिर् मा.हव.÷२ १५७५ ९२० ६५५ ४५१९५ 

७ जनकल्र्ार् मा.हव.÷७ १२९३ ८७० ४२३ २९१८७ 

८ लसंहदेवी मा.हव.÷७ २४०६ १२७२ ११३४ ७८२४६ 

९ जानकी मा.हव.÷६ ९०५ ६५० २५५ १७५९५ 

 जम्मा   ५८८७ ४०६२०३   
44.  कन्िीनजेन्सी किी ÷ कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका २०७६।७७ को कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न सम्बन्धी 

मागादशानकोको बुदँा नम्बर १७ मा सशता अनदुान अन्तरगत हवद्यािर् भौलतक लनमाार् सधुार कार्ाक्रमको 
िालग स्थानीर् तहमा प्राप्त रकमबाि कष्न्िन्जेन्सी रकम किौती गना नपाईने उल्िेख छ । गाँउपालिकािे 
देहार् अनसुार सशता अनदुान तफा को भौलतक लनमाार् सधुार कार्ाक्रम सञ्चािन गदाा कष्न्िन्जेन्सी बापत 
रु. २३४०००/÷ किा गरर खचा िेखेको पाइर्ो । र्सरी किी गना नलमल्ने कष्न्िन्जेन्सी बापतको 
रकम संघीर् सष्ञ्चतकोषमा दाष्खिा गनुापने रु......  २३४०००/÷ 

 गोभौनं./लमलत कामको हववरर् भकु्तानी रकम कष्न्िनजेन्सी किी 
संघीर् सशता चाि ुतफा   
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८३÷०७७।३।३१ लसंहदेवी मा.हव. एकतप्पा ४ कोठे भवन लनमाार् १६००००० ४८००० 
८८÷०७७।३।३१ लसंहदेवी आ.हव. फूएतप्पा शौचािर् लनमाार् ७००००० २१००० 
८९÷०७७।३।३१ राहिर् मा.हव. कोल्बोिे ४ कोठे भवन लनमाार् १६००००० ४८००० 

संघीर् सशता पूषँ्जगत तफा  
६÷०७७।३।१९ हवर् ुमा.हव. फूएतप्पा ४ कोठे भवन लनमाार् १६००००० ४८००० 
९÷०७७।३।३१ जिकन्र्ा आ.हव. िमु्दे ४ कोठे भवन लनमाार् १६००००० ४८००० 
११÷०७७।३।३१ पञ्चकन्र्ा आ.हव. एकतप्पा शौचािर् लनमाार् ७००००० २१००० 

 जम्मा  ७८००००० २३४०००  
45.  हवद्यािर् छनौि ÷ कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तकामा भौलतक लनमाार् सधुार कार्ाक्रम सञ्चािन गना स्थानीर् 

तहष्स्थत सम्परु्ा हवद्यािर्हरुको अनसूुची ५ मा उल्िेष्खत मापदण्डका आधारमा भौलतक सवेक्षर् गरी 
आवश्र्कताको आधारमा प्राथलमकताक्रम लनधाारर् गरी सचुकाङ्क सहहतको हववरर् तर्ार गनुापने उल्िेख 
छ । गाँउपालिकािे सोही व्र्वस्था बमोष्जम प्राथलमकताक्रमका आधारमा हवद्यािर् छनौि गरेको पाइएन 
।  

46.  सौचािर् लनमाार् ÷ कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न पषु्स्तका २०७६।७७ को हक्रर्ाकिाप नं. ८ अन्तरगत छारा 
शौचािर् लनमाार् गदाा प्रर्ोग भैसकेको स्र्ालनिरी प्र्ाडिाई इष्न्सलनरेिरको प्रर्ोग गरी नष्ट गने सहहतको 
व्र्वस्था गने तथा वाश सहुवधा भएको शौचािर् लनमाार् गनुापने उल्िेख छ । गाँउपालिकािे सौचािर् 
लनमाार् गना सोही व्र्वस्था बमोष्जमको िागत अनमुान तर्ार नगरेको हुँदा र्स वषा २ विा हवद्यािर्मा 
लनलमात सौचािर्मा रु. १४०००००/÷ खचा गरेकोमा वाश बेलसन तथा इष्न्सलनरेिरको व्र्वस्था रहेको 
पाइएन । सशता अनदुान बापतको रकम खचा गदाा तोहकएको शता र व्र्वस्था बमोष्जम गनुापदाछ ।  

47.  गाउँ घर ष्क्िलनक सञ्चािन ÷  भौ नं. १४÷०७६।८।१० आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को 
लनर्म ३६ अनसुार स्वीकृत बजेि खचा गदाा खचािाई पुयाई गने प्रमार् संिग्न गनुापदाछ । 
गाँउपालिकािे गाँउघर ष्क्िलनक तथा नसने रोग सम्बन्धी ष्शहवर सञ्चािन गरे बापत कहवराज लनरीक्षक 
श्री धनराज ठाकुरिाई रु. ६०००/÷ भकु्तानी ददएकोमा उपष्स्थती माइन्र्िु, सञ्चािन लमलत र स्थान 
िगार्तका ष्शहवर सञ्चािन सम्बन्धी आधारभतु प्रमार् कागजातहरु संिग्न नभएकोिे खचाको पषु्टर्ाई 
हनु नसकेको रु..... ६०००/÷ 

 सरुष्क्षत नागररक आवास कार्ाक्रम तफा    
48.  कार्ासम्पन्न प्रलतवेदन÷ सरुष्क्षत नागररक आवास कार्ाक्रमको िागी छनौि भएका १३ जना िष्क्षत 

वगािाई हवलनर्ोजन गरेको प्रलत व्र्ष्क्त रु. ५००००/÷ को प्रथम हकस्ता बापत जस्तापाता र काठ 
िगार्तका सामग्री खररद गना जनही रु. ३००००/÷ का दरिे रु. ३९००००/÷ खचा िेखेकोमा 
वषाको अन्त्र् सम्ममा पलन उक्त कार्ाको कार्ासम्पन्न नभएकोिे कार्ासम्पन्न गरी प्रलतवेदन पेश हनुपुने 
रु.......   ३९००००/÷ 

 स्थानीर् पूवााधार हवकास कार्ाक्रम  
49.  बढी भकु्तानी ÷  आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ३६ अनसुार कार्ाािर्िे स्वीकृत 

बजेि बाि खचा िेखदा संिग्न हवि भरपाईको जोड जम्मा गरी हनु आउने रकम मार खचा िेख्नपुदाछ 
। गाँउपालिकािे दोकान डाँडाँ लसङिाब ुसालप्तन कोल्बोिे सल्िेरी आमचोक सडक स्तरोन्नती उपभोक्ता 
सलमलतिाई रकम भकु्तानी गदाा साधारर् नरम चिान काट्न ेकार्ा आइिमको नापी हकताबमा उल्िेष्खत 
परीमार् भन्दा ठेक्का सम्बन्धी लबिमा बढी पररमार् प्रहवष्टी गरी देहार्अनसुार बढी भकु्तानी ददएकोिे उक्त 
रकम असिु गनुापने रु.... ७०८५/÷ 
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 भौ नं. र लमलत कामको आइिम नापी अनसुार 
पररमार् (घ. 
लम.) 

ठेक्का लबिमा 
प्रहवष्टी पररमार् 
(घ. लम.) 

बढी 
पररमार् (घ. 
लम.) 

दर बढी 
भकु्तानी 

५÷०७७।३।३१ साधारर् नरम 
चिान काट्ने कार्ा 

२१०७।६५ २१६२।५१ ५४।८६ १२९।१५ ७०८५ 

 
50.  पाथीभारा रंगशािा खेिमैदान ÷ भौ नं. ९÷०७७।३।३१ गाँउपालिकािे सावाजलनक जग्गाको सलुनष्श्चतता 

पश्चात मार सावाजलनक लनमाार्को कार्ा गनुापदाछ । गाँउपालिकािे पालथभारा रंगशािा खेिमैदान लनमाार् 
गना उपभोक्ता सलमलतसँग २०७७।२।२७ मा सम्झौता गरेको भएतापलन उक्त सम्झौता अवलधमा 
खेिमैदान लनमाार् गनुापने जग्गा लनजी स्वमीत्वमा रहेकोमा २०७७।३।१४ मा मार लसंहेवी मा.हव. 
फाकफोकथमु÷७ को स्वालमत्वमा आएको पाइर्ो । गाँउपालिकािे जग्गाको स्वालमत्व ग्रहर् नगरी 
लनमाार् कार्ा सञ्चािन गनुा हुँदैन ।  

 धरौिी तफा   
51.  धरौिीको िेखा ÷ कार्ाािर्िे धरौिी खातामा आम्दानी जनाउदा धरौिी राख्नकेो नाम र धरौिी दाष्खिा 

बैँक भौचर धरौिीको िेखासाथ संिग्न गनुापदाछ । गाँउपालिकािे पेश गरेको एहककृत आर् व्र्र्मा 
गत वषाको धरौिी मौज्दात रु. ५४०४१८८/÷, र्स वषा प्राप्त धरौिी रु. ९३२३२१/÷, हफताा रु. 
४०४०९७३/÷ र बाँकी  रु. २२९५५३६/÷ भएको जनाएको  छ ।  पालिकािे धरौिीको व्र्ष्क्तगत 
खाता नराख्नकुो अलतररक्त धरौिीमा आम्दानी गनेको नाम र धरौिी दाष्खिा बैँक भौचर संिग्न गरी 
आम्दानी जनाएको समेत देष्खएन । कार्ाािर्िे र्स वषा धरौिीमा आम्दानी देखाएको रु. ९३२३२१/÷ 
को नामनामेसी र आम्दानीको बैँक भौचर धरौिीको  िेखा साथ संिग्न गरेको छैन । तसथा र्स वषा 
प्राप्त धरौिी आम्दानीको र्हकन हनु नसकेको रु...... ९३२३२१/÷ 

 आन्तररक आर्  
52.  आम्दानीको अलभिेख ÷ गाँउपालिकािे हवलभन्न श्रोतको आम्दानी संकिन गदाा र्थासम्भव सफ्िवेर्रको 

प्रर्ोग गरी बैहङ्कग प्रर्ािी माफा त गनुापदाछ । गाँउपालिका अन्तगातका सबै वडाहरुमा उक्त सफ्िवेर्र 
सहुवधा उपिब्ध हनु नसकी म्र्ानवुि तवरबाि आर् संकिन गनुा पने अवस्थामा नगदी रलसदको आम्दानी 
खचा र बाँकीको स्पष्ट अलभिेख देष्खने गरी नगदी रलसद लनर्न्रर् खाता तर्ार गरी प्रर्ोग भएका नगदी 
रलसदको दैलनक आम्दानीिाई दैलनक आम्दानी खातामा प्रहवष्ट गरी सो को दैलनक जोड जम्मा देखाई,  
तोहकएको समर् लभरै नगद रकम बैँक दाष्खिा गरी आम्दानीको हहसाबिाई स्पष्ट र पारदशी बनाउन ु
पदाछ । गाँउपालिकािे छपाई गरेको नगदी रलसद ष्जन्सीमा आम्दानी नगनुाको अलतररक्त कुन कुन 
वडाहरुिाई के कती रलसद नम्वरका के कलत थान नगदी रलसद प्रर्ोग गना ददएको हो सो समेतको स्पष्ट 
अलभिेख नराखेकोिे गाँउपालिका र वडाहरुिे प्रर्ोग गरेको नगदी रलसदको हहसाब र्हकन हनु सकेन । 
जसिे गदाा आम्दानी हनुपुने र बैँक दाष्खिा गनुापने रकमको र्थााथ हहसाब एहकन हनु सकेन ।  तसथा 
गाँउपालिकािे आन्तररक आर्को अलभिेख िाई थप व्र्वष्स्थत बनाई सधुार गनुापदाछ ।  

53.  पेश्की ÷ आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को पररच्छेद ९ अनसुार तोहकएको म्र्ादलभर पेश्की 
फछ्र्र्ौि गनुापनेमा लनम्न अनसुारको पेश्की आलथाक बषाको अन्त्र्सम्म फछ्र्र्ौि नभई बाँकी रहेकोिे 
लनर्मानसुार असिु फछ र्ौि हनुपुने रु... २२९५५८०/÷ 

 पेश्की लिनेको नाम पेश्की ददएको लमलत रकम 

गाँउपालिका पूषँ्जगत तफा  
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फुङखोिा दोभान झोिङु्गे पिु लनमाार् उ.स. ÷ १००००० 
वडा सष्चव िेक बहादरु नेम्बाङ्ग ÷ २०८१६०० 

गाँउपालिका चाि ुतफा  
वडा सष्चव लति लबक्रम लिम्ब ु ÷ ५०००० 
वडा सष्चव लति लबक्रम लिम्ब ु ÷ २५००० 
हफल्ड अपरेिर लबमि ष्घलमरे ÷ ३८९६० 

संघीर् सरकारबाि हस्तान्तररत चाि ुतफा  
आर्वेुद लनरीक्षक धनराज ठाकुर ÷ २० 

जम्मा  २२९५५८०  
 अनगुमन तथा सम्परीक्षर् – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौि 

गने व्र्वस्था रहेको छ । सोही एनको दफा ८४ (२) (घ) मा बेरुजू फर्छ्यौि गने गराउने काम 
कताव्र् प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको हनुे व्र्वस्था छ । र्स वषा फर्छ्यौि भएको वेरुजकुो ष्स्थलत 
लनम्नानसुार रहेको छ । 

 

  

लस.नं. आ.व. वेरुज ुदफा 
नं. 

वेरुजकुो संष्क्षप्त व्र्होरा फर्छ्यौिको आधार सम्परीक्षर् 

असिुी प्रमार् लनर्लमत पेश्की  

१ ०७४।७५ ११ गा.पा. अध्र्क्ष रामकुमार शे्रष्ठको बढी 
सहुवधा भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

२४०००    २४००० 

२ ०७४।७५ ११ वडा अध्र्क्ष र्म बहादरु खरी पौडेिको 
बढी सहुवधा भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

१२००००    १२०००० 

३ ०७४।७५ ११ वडा अध्र्क्ष िेकहवर लिम्बकुो बढी 
सहुवधा भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

१२००००    १२०००० 

४ ०७४।७५ ११ सदस्र् बाि कुमारी पररर्ारको बढी 
सहुवधा भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

६०००    ६००० 

५ ०७४।७५ ११ सदस्र् खड ग बहादरु राईको बढी सहुवधा 
भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

६०००    ६००० 

६ ०७४।७५ ११ सदस्र् हका मार्ा राईको बढी सहुवधा 
भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

६०००    ६००० 

७ ०७५।७६ १९ अग्रीम कर दाष्खिा भएको ९००    ९०० 

८ ०७५।७६ २३ लतिरुपा राईको बढी भकु्तानी असिु 
भएको 

२३८०    २३८० 

९ ०७५।७६ २३ सररता देवी खलतवडाको बढी भकु्तानी 
असिु भएको 

५३५५    ५३५५ 

१० ०७५।७६ २३ पशुाराम अलधकारीको बढी भकु्तानी असिु 
भएको 

९५२०    ९५२० 

११ ०७५।७६ २५ गा.पा. अध्र्क्ष रामकुमार शे्रष्ठको बढी 
सहुवधा भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

२१३८४०    २१३८४० 

१२ ०७५।७६ २५ वडा अध्र्क्ष र्म बहादरु खरी पौडेिको 
बढी सहुवधा भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

१३८६००    १३८६०० 

१३ ०७५।७६ २५ वडा अध्र्क्ष िेकहवर लिम्बकुो बढी 
सहुवधा भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

१२०७८०    १२०७८० 

१४ ०७५।७६ २५ सदस्र् बाि कुमारी पररर्ारको बढी 
सहुवधा भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

२९७००    २९७०० 

१५ ०७५।७६ २५ सदस्र् खड ग बहादरु राईको बढी सहुवधा 
भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

२९७००    २९७०० 
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१६ ०७५।७६ २५ सदस्र् हका मार्ा राईको बढी सहुवधा 
भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

२९७००    २९७०० 

१७ ०७५।७६ २५ सदस्र् बािकृर् भिराईको बढी सहुवधा 
भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

२९७००    २९७०० 

१८ ०७५।७६ २५ सदस्र् िक्ष्मीमार्ा राईको बढी सहुवधा 
भकु्तानी असिु गरी दाष्खिा 

२९७००    २९७०० 

१९ ०७५।७६ १७ स्रोत व्र्ष्क्त खगेन्द्र प्रसाद भिराईको 
पेश्को प्रमार् पेश भई फछौि 

   ८०९०० ८०९०० 

२० ०७५।७६ ३२ एकतप्पा बहमुखुी क्र्ाम्पसको मू.अ.कर 
बेरुज ुअसिु भई  फछौि 

५०८६    ५०८६ 

२१ ०७५।७६ ३२ जानकी मा.हव.को  मू.अ.कर बेरुज ु
असिु भई  फछौि 

४७१३    ४७१३ 

२२ ०७५।७६ २२ लसंहदेवी मा.हव. ३ को आई.लस.िी. 
सामाग्री खररदको ष्जन्सी दाष्खिा प्रमार् 
पेश 

 ६५००००   ६५०००० 

२३ ०७५।७६ २२ जनकल्र्ार् मा.हव. ७  को हवज्ञान 
प्रर्ोगशािा सामाग्री खररदको ष्जन्सी 
दाष्खिा प्रमार् पेश 

 ६५००००   ६५०००० 

२४ ०७५।७६ २२ जानकी मा.हव. ६ को पसु्तकािर् 
सामाग्री खररदको ष्जन्सी दाष्खिा प्रमार् 
पेश 

 ६५००००   ६५०००० 

२५ ०७५।७६ २२ फिाँिे मा.हव. ६ को ई पसु्तकािर्को 
सामाग्री खररदको ष्जन्सी दाष्खिा प्रमार् 
पेश 

 ६५००००   ६५०००० 

२६ ०७५।७६ २२ खाम्बाङ्ग मा.हव. १ को आई.लस.िी. 
सामाग्री खररदको ष्जन्सी दाष्खिा प्रमार् 
पेश 

 ६५००००   ६५०००० 

२७ ०७५।७६ २२ राहिर् मा.हव. २ को हवज्ञान 
प्रर्ोगशािाको सामाग्री खररदको ष्जन्सी 
दाष्खिा प्रमार् पेश 

 ६५००००   ६५०००० 

२८ ०७५।७६ २२ लसंहदेवी मा.हव. ७ को पसु्तकािर्को 
सामाग्री खररदको ष्जन्सी दाष्खिा प्रमार् 
पेश 

 ६५००००   ६५०००० 

२९ ०७५।७६ २८ प्र.प्र.अ. लडल्िीराम सवुेदीको बढी भ्रमर् 
तथा अनगुमन खचा असिु भई दाष्खिा 
भएको 

३००५०    ३००५० 

   जम्मा     ५५९२६२४  
 संष्चत कोष तथा बेरुजकुो ष्स्थलत – पालिकाको संष्चत कोषको हववरर्, बेरुज ुबलगाकरर् र अद्यावलधक 

वेरुजकुो ष्स्थलत क्रमश अनसूुची १, २ र ३ मा समावेश गररएको छ । 
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  सष्ञ्चत कोषको ष्स्थलत अनसूुची-१ 

क्रस प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/न
गर/गाउँपालि

का 

िेखापरीक्ष
र् रकम 

बेरुजू 
रकम 

प्रलतश
त 

आर् व्र्र् मौज्दात बाकँी 

गतवषाको 
ष्जम्मेवा

री 

संघ तथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्व 

वाँडफािँ 
रकम 

आन्तरर
क आर् 

अन्र् 

आर् 
जम्मा आर् चाि ुखचा 

पंूजीगत 

खचा 
अन्र् 

खचा 
जम्मा खचा  

9 
प्रदेश 

नं.१ 
इिाम 

फाकफोकथमु 

गाउँपालिका 
गाउँपालिका 822937 56060 6.81 31880 296168 49460 17168 68227 431023 211482 105869 74563 391914 70989 

 

  बेरुज ुबगीकरर् अनसूुची-२ 

प्रदेश 
ष्ज
ल्िा 

स्थानीर् तह 

महा/उपम
हा/नगर/
गाउँपालि

का 

प्रारष्म्भक बेरुजू प्रलतहक्रर्ाबाि फछ्र्र्ौि बाँकी बेरुजू वाकँी बेरुजू 

दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम 
अशिु 

गनुापने 
लनर्लमत गनुापने पेश्की 

सैर्द्ाष्न्त
क 

िगती  
सैर्द्ा
ष्न्तक 

िगती  सैर्द्ाष्न्तक िगती   

अलनर्
लमत 

भएको 

प्रमार् 

कागजात 
पेश 

नभएको 

राजश्व िगत 
ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभ
नाा 

नलिए
को 

जम्मा कमाचारी अन्र् जम्मा 

प्रदेश नं.१ इिाम 
फाकफोकथमु 
गाउँपालिका 

गाउँपालि
का 

25 36 56060 0 0 0 25 36 56060 2327 24755 26682 0 0 51437 2196 100 2296 

 

 

 

 

  अद्यावलधक बेरुजकुो ष्स्थलत अनसूुची-३ 

प्रदेश ष्जल्िा स्थानीर् तह 

महा/उपमहा/
नगर/गाउँपा

लिका 

गत वषाको 
अनसूुचीवाि 

समार्ोज
न 

गत बषा 
सम्मको 

वाकँी वेरुज ु

सं.प.को िालग 

अनरुोध भइ 
आएको रकम 

संपरीक्षर् 
भएको 
रकम 

संपरीक्षर् 
गना नलमिेको 

रकम 

कारवाही 
गना बाकँी 
रकम 

गत 
वषासम्मको 
वाकँी रकम 

र्ो वषाको 
थप रकम 

५८ औ ँप्रलतवेदन 

सम्मको वाकँी 
वेरुज ु

५८ औ ँप्रलतवेदन 

सम्मको वाकँी वेरुज ु
मध्रे् पेश्की 

 

प्रदेश 

नं.१ 
इिाम 

फाकफोकथमु 

गाउँपालिका 
गाउँपालिका 19226 0 19226 ५५९३ ५५९३ ० ० १३६३३ 56060 ६९६९३ 2296 

 

 


