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Serving the Nation and the People 

दूरदृष् ट (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) 
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 "जनहहतका िालग जवाफदेहहता, पारदष्शाता र लनष्ठा प्रवधानमा हवश्वासनीर् िेखापरीक्षर् संस्था"  

(प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.2 िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्) 
पर संखर्ााः २०७८/७९           
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लमलताः २०७८/५/४  

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 
बराहपोखरी गाउँपालिका, 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्,  
खोटाङ। 

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 महािेखापरीक्षकबाट 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 नपेािको 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, बजेट 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 टेवा परुर््ाउन ु
िे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 कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् 
तहमा रहेको सीलमत स्रोत साधनको उपर्ोग गरी हवकास लनमाार् र सेवा प्रवाहमा लमतव्र्हर्ता, दक्षता र प्रभावकाररता हालसि गना सहर्ोग पगु्न े
अपेक्षा गररएको छ । फिस्वरुप स्थानीर् तहको कार्ासम्पादनमा जवाफदेहहता र पारदष्शाता प्रबर्द्ान हनुे हवश्वास लिइएको छ ।  
 

        िेखापरीक्षर्बाट मूित: आन्तररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपर् र्थाथापरक नरहेको, आन्तररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्किन न्रू्न रहेको, पर्ााप्त आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौता असिुीमा प्रभावकारीता नआएको, बजेट 
अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचा पश्चात बजेट 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 टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जहटि 
प्रकृलतका कार्ाहरु समेत उपभोक्ता सलमलतबाट गराएको, तोहकएबमोष्जम जनसहभालगता नजटेुको, 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 फर्छ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्ाहवलध तजुामा हनु बाँकी रहेको पाइएको छ । िेखापरीक्षर्बाट 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गत हवगतका बेरुज ुउपर अपेष्क्षतरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेत देष्खएन । 

 

         समर् र जनशष्क्तको सीलमतताको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् तहको कार्ास्थिमा न ै उपष्स्थत भइा िेखापरीक्षर् गररएको लथर्ो । 
िेखापरीक्षर्को क्रममा िेखापरीक्षर् टोिीिे स्थानीर् तहका प्रमखु सहहतका पदालधकारीहरुसँग छिफि समेत गररएको लथर्ो । िेखापरीक्षर् 
प्रलतवेदनमा उल्िेख भएका ब्र्होराको कार्ाान्वर्नबाट स्थानीर् तहको हवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौलतक पूवााधार र सेवा प्रवाहमा सधुार हनु ेअपके्षा गरेको 
छु । स्थानीर् तहको िेखापरीक्षर्मा सहर्ोग परु्रर्ााउन ेस्थानीर् तहका सबै पदालधकारी तथा कमाचारीहरु र िेखापरीक्षर् तथा प्रलतवेदन तर्ारीमा 
संिग्न र्स कार्ाािर्का कमाचारीहरु सबैिाइा धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  

                                        (टंकमष्र् शमाा, दंगाि) 
२०७8 भाद्र ४  गते                 महािेखापरीक्षक
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पर संखर्ााः 078।79                     प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ िेखापरीक्षर् महालनदेशनािर्                  लमलताः2078।05।०४ 

च.नाः 101 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 
बराहपोखरी गाउँपालिका, 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्, 
बाघखोर भञ्ज्र्ाङ्ग, खोटाङ।                                        हवषर्ाः  िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

कैहफर्त सहहतको रार्, 

हामीिे बराहपोखरी गाउँपालिका, खोटाङको आलथाक वषा २०७६।७७ को हवष्त्तर् हववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर् तथा िेखा हटप्पर्ीहरुको 
िे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 हवष्त्तर् हववरर् र त्र्ससँग सम्बष्न्धत आर् व्र्र् हववरर्िे स्थानीर् तहसँग सम्बष्न्धत प्रचलित कानून र परम्परा बमोष्जम सारभतू 
रुपमा सहह तथा र्थाथा अवस्था ष्चरर् गदाछ ।  

कैहफर्त सहहतको रार्व्र्क्त गने आधार 

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

२. िेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका सम्बन्धमा लमलत 2077।11।2 मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रलतवेदन उपर प्रलतहक्रर्ा भएकोि छैन। अष्न्तम प्रलतवेदन 
पाना 2४ (चौहवस) र्सैसाथ संिग्न छ । 

३. िेखापरीक्षर्बाट रु. 4 करोड 10 िाख 9 हजार बेरुजू देष्खएको छ । सोमध्रे् असिु गनुापने रु. 25 िाख 42 हजार, प्रमार् कागजात पेश गनुापने रु. 63 
िाख 37 हजार, लनर्लमत गनुापने रु. 1 करोड 77 िाख 18 हजार र पेश्की बाकँी रु. 1 करोड 44 िाख 12 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 नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा 
िेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम गररएको छ । हवत्तीर् हववरर् तर्ार गने स्थानीर् तहसँग हामी स्वतन्र छौं ।  त्र्सका िालग स्वीकृत 
आचार संहहता अनसुार हामीिे काम गरेका छौं । िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका िेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त गने आधारका िालग पर्ााप्त र उपर्कु्त छन ्
भने्न कुरामा कार्ाािर् हवश्वस्त छ ।   

हवत्तीर् हववरर् उपर व्र्वस्थापन र िेखाउत्तरदार्ी अलधकारीको ष्जम्मेवारी 

आलथाक कार्ालबलध तथा हवष्त्तर् 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 गल्तीका कारर् हवत्तीर् हववरर् सारभतू रुपमा गित आकँडा रहहत स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी 
िाग ु गने ष्जम्मेवारी पालिका व्र्वस्थापनमा रहेको छ ।  गाउँ कार्ापालिका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत बराहपोखरी गाउँपालिकाको हवत्तीर् प्रलतवेदन 
प्रकृर्ाको अनगुमनका िालग ष्जम्मेवार रहेका छन ्।   

हवत्तीर् हववरर्को िेखापरीक्षर् उपर िेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 

हवत्तीर् प्रलतवेदन समग्रमा जािसाजी वा अन्र् गल्ती 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 आश्वस्तता सम्मप्रदान गरेको हनु्छ, तर िेखापरीक्षर् 
ऐन तथा महािेखापरीक्षकको कार्ाािर्िे अविम्वन गरेका नेपाि सरकारी िेखापरीक्षर्मान, मागादशान तथा िेखापरीक्षर्सँग सम्बष्न्धत अन्र् प्रचलित कानून बमोष्जम 
गने िेखापरीक्षर् सम्पादन भएकै अवस्थामा पलन सबै प्रकारका जािसाजीजन्र् वा अन्र् गल्ती पत्ता िगाउँन सक्ने लनष्श्चतता भने हदैुन । हवत्तीर् हववरर्का 
उपर्ोगकताािे सामान्र्तर्ा गने आलथाक लनर्ार्मा नै फरक पानासक्ने अवस्था देष्खएका एउटै वा समग्रतामा हनु े हवषेश वा जािसाजीजन्र् वा अन्र् गल्तीिाई सारभतू 
रुपमा गित आकँडा मालनएको छ ।  

 
 
 

(नेर कुमार खरी) 
नार्ब महािेखापरीक्षक 
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बराहपोखरी गाउँपालिका 
िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन 

2076।77 

 

पररचर् – स्थानीर् नेततृ्वको हवकास गदै स्थानीर् शासन पद्घलतिाई सदुृढ गरी स्थानीर् तहमा हवधाहर्की, कार्ाकारीर्ी र न्र्ार्ीक 
अभ्र्ासिाई संस्थागत गरी स्थानीर् सरकारिे आफ्नो अलधकार क्षेरलभर स्रोत साधन सङ्किन र पररचािन गरी हवकास लनर्रमाार् 
िगार्तको काम गना जनताको सहभालगतामा आधाररता ददगो हवकासको िाभ समतामूिक तररकािे उपभोग गने कार्ाको िालग र्स 
गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । नेपाि सरकार एवं स्थानीर् तहमै उपिव्ध हनुे स्रोत साधानको अलधकतम उपर्ोग गरी 
र्ोजनावर्द् सहभालगतामूिक कार्ाक्रमको माध्र्मबाट स्थानीर् जनतािाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्ने गरी सामाष्जक आलथाक तथा भौलतक 
हक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गनुा स्थानीर् तहको मूखर् उद्देश्र् रहेको छ । प्रदेश नं.१ मा अवष्स्थत र्ो गाउँपालिका अन्तगात ६ वडा र 
३३ सभा सदस्र् रहेका छन ्। र्ो गाउँपालिकाको क्षेरफि १४१.६० व.हक.लम.र जनसंखर्ा १४३४९ रहेको छ । 

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

हववरर् लनम्नानसुार रहेको छ।  

 

बराहपोखरी गाउँकार्ापालिकाको कार्ाािर् 
बाघखोर, खोटाङ 

एहककृत आलथाक हववरर्, 2076।77 
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कार्ाािर्को नामाः बराहपोखरी गाउँपालिका, बाघखोर भञ्ज्र्ाङ्ग, खोटाङ।                               आ.व. 2076।77 
दफा भौ.नं., लमलत र ब्र्होरा बेरुजू रकम फर्छ्यौट 
1.  हवत्तीर् हववरर् – स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे 

प्रत्रे्क वषाको साउन एक गतेदेष्ख आगामी वषाको असार मसान्तसम्मको अवलधिाई आलथाक वषा कार्म गरी 
आर् र व्र्र्को हहसाव राख्नपुदाछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकीर् अनसुार गाउँपालिका तथा 
नगरपालिकािे 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 कोषवाट 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 गोश्वरा भौचर बजेट ष्शषाकगत बैक नगदी हकताबमा 
नजनाएकािे शे्रस्ता अनसुार बैक मैज्दात ऋर्ात्मक रहेको तथा स्थानीर् तहका सबै खाताहरुको एकमषु्ट 
हहसाव गदाा मौज्दात ऋर्ात्मक नरहेको । 

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

    त्र्सैिे तोकेबमोष्जमका हवत्तीर् हववरर्हरु तथा खाताहरु अद्यावलधक गरी आर् र व्र्र्को 
वास्तहवक ष्स्थलत देष्खने गरी िेखांकन गनुापदाछ । 

  

2.  बैक हहसाब लमिान नगरेको – स्थानीर् तह सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोष्जम 
स्थानीर् तहिे आफ्नो कारोबारको िेखा महािेखा लनर्न्रक कार्ाािर्को लसफाररशमा महािेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृत भएको ढाँचामा राख्नपुने उल्िेख छ । कार्ाािर्को असार मसान्तको बैंक मौज्दात 
रु.7,88,47,035।86 र शे्रस्ताको मौज्दात रु.6,74,75,962।30 गरी फरक रु. 
1,13,71,073।56 देष्खएको छ ।बैंक हहसाब हववरर् तर्ार गरी र्हकन हनु ुपने देष्खन्छ। 

  

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

  

4.  आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािीाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम 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 ।  

• पालिकािे एक आलथाक वषाको अन्त्र् लभर भएको आफ्नो आलथाक कारोवारको अनसुचुी 14 
वमोष्जम ढाँचामा वाहषाक प्रलतवेदन तर्ार गरेको पाईएन ।  
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• पालिकािे कार्ाक्रमगत तथा र्ोजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट र्स वषा 
संचालित कार्ाक्रम तथा र्ोजनाको कार्ाान्र्वर्न र सेवा प्रवाह समेतको वाहषाक कार्ाक्रम अनसुारको 
प्रगलत तर्ार गरेको पाईएन।  

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

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

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

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

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

• वडा कार्ाािर्मा रहेका ष्जन्सी सामान सहहतको अलभिेख देष्खने गरी पालिकाको मूि ष्जन्सी खाता 
अध्र्ावलधक गरेको पाईएन । 

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

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

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

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

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

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन 2074 को दफा 74(2) अनसुार सावाजलनक खररद लनर्माविी 
वनाई िाग ुगनुा सक्ने व्र्वस्था भएकोमा 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 दफा ३ पालिकाबाट संचािन भएका हवलभन्न र्ोजना लनमाार् कार्ा गना गठन 
गरेका उपभोक्ता सलमलत ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार मान्र्ता प्राप्त हनु ेगरी दताा गरेको पाइएन ।  

• सञ्चालित र्ोजनाको सूचना पाटीमा 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 अलधकांश पािना भएको पाईएन। 

• वातावरर्को संरक्षर्को एहककृत ददघाकालिन र्ोजना तर्ार गरेको पाइएन। 

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

• लनजामती सेवा ऐन 2049 वमोष्जम कार्ा हववरर् वनाई िाग ुगरेको पाईएन । 
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• मन्रािर्को लमलत 2073।12।25 को पररपर अनसुार र्स पालिकामा समाहहत भएका 
साहवकका गाँउ हवकास सलमलत को नाममा रहेका पेश्की तथा वेरुजकुो िगत तर्ार गरेको पाईएन।  

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

5.  बजेट पेश, पाररत र अष्खतर्ारी - स्थानीर् तह संचािन ऐन, २०७४ को दफा ७१ म स्थानीर् तहिे आगामी 
आलथाक वषाको राजश्व र व्र्र्को अनमुान कार्ापालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते लभर पेश गने र 
र्सरी पेश भएको बजेट छिफि गरी असार मसान्तलभर सभाबाट पाररत गनुापने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको 
दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ ददनलभर स्थानीर् तहका प्रमखुिे प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृतिाई बजेट खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान गनुापने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् तहमा उपाध्र्क्ष श्री गोमा 
मगरिे लमलत २०७६।3।16 गते रु.25 करोड 36 िाख 77 हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा 
लमलत २०७६।3।26 मा पाररत भएको छ । र्सैगरी स्थानीर् तहका प्रमखुिे 207६।6।9. मा प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतिाई बजेट खचा गने अष्खतर्ारी प्रदान गरेको देष्खन्छ । कानूनिे तोकेको समर्मा 
अष्खतर्ारी ददनेतफा  ध्र्ान ददनपुदाछ ।  

  

6.  चौमालसक पूजँीगत खचा - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, २०६४ को लनर्म  २३ बमोष्जम स्वीकृत भएको 
कार्ाक्रममा लनर्म २५ बमोष्जम चौमालसक प्रगलत हववरर् वनाई पेश गनुापने र चौमालसक कार्ािक्ष्र् तथा 
कार्ाक्रम बमोष्जम कार्ासम्पादन तथा सम्पन्न गरी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गनुापने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे 
उपिव्ध गराएको हववरर् अनसुार चौमालसक पषु्जगत खचाको ष्स्थलत देहार् बमोष्जम छ । तेस्रो चौमालसकमा 
खचाको ६३.05 प्रलतशत तथा आषाढ महहनामा 41.29 प्रलतशत खचा भएको छ ।तेस्रो चौमालसक तथा 
आषाढ महहनामा मार अध्र्ालधक खचा हुँदा गरु्स्तरमा ह्रास आउन सक्न े भएकोिे र्स प्रकारको खचामा 
लनर्न्रर् गरी ऐनको पािना गनुा पदाछ ।  

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

महहनाको 
मार खचा 

प्रथम 
चौमालसक 

दोस्रो 
चौमालसक 

तेस्रो 
चौमालसक 

1. हवलभन्न ष्शषाक 207445 28454 48182 130809 85657 

 खचा प्रलतशत 100% 13.71% 23.22% 63.05% 41.29%  

  

7.  प्रशासकीर् संगठन र कमाचारी व्र्वस्थापन – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोष्जम 
स्थानीर् तहको कार्ाबोझ, राजस्व क्षमता, खचाको आकार र स्थानीर् आवश्र्कता समेतिाई ध्र्ानमा राखी 
कमाचारी समार्ोजन भएपलछ मार संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्का आधारमा स्थानीर् तहमा संगठन 
संरचना कार्म हनुे व्र्वस्था छ । पालिकामा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत सहहत 43 दरबन्दी स्वीकृत 
रहेकोमा िेखापरीक्षर् अवलध सम्म प्रमखु प्रशाकीर् अलधकृत सहहत 20 जना पदपूती भएको देष्खन्छ । 
िेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त हववरर् अनसुार कार्ा व्र्वस्थापनका दृहष्टकोर्िे महत्वपूर्ा मालनएका अलधकृत, 

सहार्क स्तर सहहत 23 पदहरु ररक्त रहेका छन ्। दरबन्दी बमोष्जम जनशष्क्तको पूर्ाता नहुँदा हवषर्गत 
कार्ाक्रम सञ्चािन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्ा सम्पादनमा असर परेको ष्स्थलत छ । तसथा ररक्त 
पदहरु र्थाशक्र् लछटो पूलता गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपुदाछ । 

  

8.  कल्र्ार् कोष –स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोष्जम स्थानीर् तहिे स्थानीर् सेवाका 
आफ्नो दरबन्दीमा कार्ारत प्रत्रे्क कमाचारीिे खाईपाई आएको मालसक तिबबाट १० प्रलतशत रकम कट्टा 
गरी सो रकम बराबरिे हनु आउने रकम थप गरी जम्मा गनुापने व्र्वस्था छ । पालिकािे र्स कमाचारी 
कल्र्ार्कारीकोषको स्थापना गरेको पाइएन। ऐनको पािना हनु ुपदाछ।. 

  

9.  कानून र सञ्चािन ष्स्थलत – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् तहहरुिे 
आफ्नो अलधकारक्षेर लभरका हवषर्मा ऐन तथा सोको अलधनमा रही लनर्म लनदेष्शका, कार्ाहवलध र मापदण्ड 
बनाई कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाउन सक्ने व्र्वस्था छ । जसअनसुार स्थानीर् तह सञ्चािनको िालग संघीर् मालमिा 
तथा सामान्र् प्रशासन मन्रािर्बाट ३० नमूना कानूनहरु बनाई उपिब्ध गराएकोमा र्स पालिकािे 
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हािसम्म ऐन 9, लनर्माविी 4, कार्ाहवलध 17 र लनदेष्शका 4 वटा िगार्त 34 वटा काननु लनमाार् गरी 
कार्ाान्र्नमा ल्र्ाएकोछ । 

10.  न्र्ार्ीक सलमलत – स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देष्ख ५३ सम्म अलधकार क्षेर तथा 
न्र्ार् सम्पादन प्रहक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सलमलतमा परेको उजरुीमध्रे् मेिलमिाप प्रकृलतका आधारमा 
हववाद दताा भएको ३ महहनालभर टुङ्गो िगाउँने व्र्वस्था छ । फारम नं 17 मा भएका हववरर्मा र्हकन 
गना नसहकएको भनी कार्ाािर्िे पेश गरेका कारर् र्स सम्बन्धी हववरर् र्हकन गना सहकएन। 

  

11.  दरबन्दी लमिानाः कार्ािर्मा एक जना मार इष्न्जलनर्रको दरबन्दी रहेकोमा दईु जना इष्न्जलनर्र कार्ारत 
रहह दईु जनािाई तिब भत्ता भकु्तानी भएकािे कार्ाािर्िे दरबन्दी अनसुार कमाचारी राखेर दरबन्दी लमिान 
गनुा पदाछ ।  

  

 हवष्त्तर् समालनकरर् चािाुः   

12.  वडा सलमलत बैठक भत्तााः प्रदेश नं. 1 का स्थानीर् तहका पदालधकारी तथा सदस्र्हरुको सहुवधा सम्बन्धी ऐन 
2075 मा  पदालधकारीिे पाउने वडा सलमलतको बैठक संखर्ाको व्र्वस्था गरेको छ। जसअन्तरगत वडा 
सलमलतको बैठक महहनामा जलत नै पटक बसेपलन 2 वटा बैठकको मार भत्ता पाउने व्र्वस्था गरेको छ। 
कार्ाािर्िे लनर्ममा भएको भन्दा बढी संखर्ामा बैठक भत्ता भकु्तानी ददएकोिे असिु हनु ुपने रु. 

वडा नं पदालधकारी /कमाचारीको नाम 

पद 

भकु्तानी भएको 
बैठक संखर्ा 

लनर्ममा पाउन ु
पने बैठक संखर्ा 

बढी भएको 
बैठक संखर्ा 

बढी भकु्तानी 
भएको रकम 
कर बाहेक 

कैहफर्त 

1 वडा अध्र्क्ष टंक कुमार मगर 15 10 5 4250 

श्रावर्-मागा 
सम्म मालसक ३ वटा 
बैठक भत्ता भकु्तानी 

वडा सदस्र् संलगता तामाङ 15 10 5 4250 

वडा सदस्र् लमना हव.क 14 10 4 3400 

वडा सदस्र् इन्द्र ब. राई 14 10 4 3400 

वडा सदस्र् भक्त ब. मगर 14 10 4 3400 

2 वडा अध्र्क्ष अम्बर ब. आिे मगर 36 24 12 10200  
वडा सदस्र् ररता शे्रष्ठ 36 24 12 10200  
वडा सदस्र् ष्चजा दजी 36 24 12 10200  
वडा सदस्र् कुि ब. दाहाि 36 24 12 10200  
वडा सदस्र् नर ब. मगर 36 24 12 10200  
वडा सहार्क जीत ब. दाहाि 35 24 11 9350  
वडा सष्चव पुपराज राई 14 10 4 3400 

श्रावर्-मागा 
सम्म मालसक ३ वटा बैठक 

भत्ता भकु्तानी 
वडा सष्चव रमेश पोखरेि 21 14 7 5950 

पौष-असार 
सम्म मालसक ३ वटा बैठक 

भत्ता भकु्तानी 
3 वडा अध्र्क्ष शम्भ ुलनरौिा 39 24 15 12750  

वडा सदस्र् राजकुमार मगर 37 24 13 11050  
वडा सदस्र् दि ब. बस्नेत 37 24 13 11050  
वडा सदस्र् मनमार्ा कामी 37 24 13 11050  
वडा सदस्र् सानकुा राई 39 24 15 12750  

4 वडा अध्र्क्ष भवुिराज राई 32 24 8 6800  
वडा सदस्र् हवनोद कुमार 
बढुाथोकी 

30 24 6 5100  

वडा सदस्र् राज कुमार मगर 32 24 8 6800  
वडा सदस्र् पदम िक्ष्मी शे्रष्ठ 31 24 7 5950  
वडा सदस्र् जानकुा हव.क 31 24 7 5950  
वडा सहार्क ददलिप राई 28 24 4 3400  
वडा सष्चव कोहपिा राई 12 11 1 850 

श्रावर्-कालताक 

सम्म मालसक ३ वटा 
बैठक भत्ता भकु्तानी 

5 वडा अध्र्क्ष फौदराज राई 36 24 12 10200  
वडा सदस्र् मेलनस राई 36 24 12 10200  
वडा सदस्र् लििामार्ा साकी 36 24 12 10200  
वडा सदस्र् पुपराज राई 12 8 4 3400 

श्रावर्-कालताक 

सम्म मालसक ३ वटा 
बैठक भत्ता भकु्तानी 

वडा सदस्र् हरी ब. मगर 24 16 8 6800  

 

 

 

 

289000 
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का.सहार्क नवराज राई 34 24 10 8500  
6 वडा अध्र्क्ष दगुाा ब. राई 36 24 12 10200  

वडा सदस्र् प्रलमिा राई 36 24 12 10200  
वडा सदस्र् कहवता दमाइ 36 24 12 10200  
वडा सदस्र् नहवन राई 36 24 12 10200  
वडा सदस्र् बिराम राई 36 24 12 10200  
वडा सहर्ोगी सजृना राई 32 24 8 6800  

जम्मा रकम 289000   

 

 

 

 

 

 

 

13.  दैलनक भ्रमर् भत्ता: भ्रमर् खचा लनर्माविी 2064 बमोष्जम सरकारी कामको लसिलसिामा मिुकुलभर आफ्नो 
कार्ाािर् भन्दा बाहहर भ्रमर्मा वा काजमा खहटएका पदालधकारी वा कमाचारीिे लनर्मानसुार दैलनक भ्रमर् 
भत्ता पाउने व्र्वस्था रहेको छ । गाउँपालिकाका लनम्नानसुारका कमाचारीहरुिे कार्ाािर्मा हाष्जर भएको 
अवस्थामा नपाउन ेदैलनक भ्रमर् भत्ता खचा िेखेकोिे असिु गनुा पने रु. 

गो.भौ.नं/लमलत कमाचारीको नाम/पद भ्रमर् लमलत स्थान हाष्जरी लमलत दोहोरो रकम 

21-76/7/15 का.स पुपिाि शे्रष्ठ 2076/4/22-4/28 ददके्ति 2076/4/22-4/28 10700 

21-76/7/15 का.स कैिाश दाहाि 2076/6/1-6/7 ददके्ति 2076/6/1-6/2 1100 

60-76/8/16 का.स ष्शवजी पररर्ार 2076/7/18-7/23 वडा 2076/7/18-7/23 6300 

66-76/8/18 प्र.प्र.अ बसन्त न्र्ौपान े 2076/7/27-7/30 पहहिे पलन दैलनक भ्रमर् भत्ता भकु्तानी 
2076/7/25-27 

1760 

66/076/8/18 लस.अ.हे.व.शरघुन प्र.सेठ 2076/5/4-5/10 ददके्ति 2076/5/8-10 3840 

66/076/8/18 िे.पा अगमलसहं हवश्वकमाा 2076/8/7-8/13 खोटाङ बजार 2076/8/12-13 1440 

163/076/10/22 इष्न्जलनर्र बािेश्वर र्ादव 2076/9/12-9/18 वडा 2076/9/12-9/17 11520 

163/076/10/22 अ.स.इ नरेन्द्र राई 2076/9/12-9/18 वडा 2076/9/12-9/14 2640 

235-76/12/4 ददनेश कुमार माझी 2076/10/22-28 इटहरी 2076/10/27-28 1600 

235-76/12/4 नरेन्द्र राई 2076/10/25-
11/2 

वडा 2076/11/1-2 1320 

235-76/12/4 स.पाचौ रमेश पोखरेि 2076/11/19-
11/21 

गाइघाट 2076/11/20-21 1320 

304-77/1/31 का.स ष्शवराज मगर 2076/12/8-
12/14 

गाइघाट 2076/12/8-9 1100 

304-77/1/31 का.स ष्शवराज मगर 2076/11/11-
11/17 

ददके्ति 2076/11/11-
11/17 

12935 

304-77/1/31 का.स पुपिाि शे्रष्ठ 2076/12/2-12/8 वडा 2076/12/2-12/6 4440 
335-77/2/11 स.पाचौ रमेश पोखरेि 2077/1/12-1/17 ददके्ति 2077/1/16-17 1320 
417-77/3/29 स.पाचौ हवहपन लनरौिा 2077/3/20-26 हवराटनगर 2077/3/20-26 14250 
417-77/3/29 स.पाचौ हवहपन लनरौिा 2077/3/12-3/18 हवराटनगर 2077/3/12-3/18 14250 
417-77/3/29 ष्श.अलधकृत हवज्ञान राउत 2076/12/6-12 ददके्ति 2076/12/6-7 1760 
417-77/3/29 इष्न्जलनर्र वािेश्वर र्ादव 2077/2/17-20 वडा 2077/2/17-19 3520 
417-77/3/29 का.स ष्शवराज मगर 2077/2/7-2/13 गाइघाट 2077/2/7-10 2000 

 

417-77/3/29 का.स ष्शवराज मगर 2077/2/31-3/2 वडा 2077/2/31-3/1 2000 
417-77/3/29 प्र.प्र.अ बसन्त न्र्ौपान े 2077/3/11-15 वडा 2077/3/14-15 1760 
417-77/3/29 िेखा अलधकृत छर ब.बालनर्ा 2077/3/20-22 वडा 2077/3/21-22 1760 
417-77/3/29 का.स पुपिाि शे्रष्ठ 2077/2/16-22 वडा 2077/2/16-22 6935 
433-77/3/31 हफल्ड सहार्क लमना कुमारी राई 2077/3/19-25 वडा 2077/3/19-25 8250 

जम्मा रकम 119820  

 

 

 

119820 

 

 

14.  बढी दरमा भ्रमर् भत्तााः भ्रमर् खचा लनर्माविी 2064 बमोष्जम सरकारी कामको लसिलसिामा मिुकुलभर 
आफ्नो कार्ाािर् भन्दा बाहहर भ्रमर्मा वा काजमा खहटएका पदालधकारी वा कमाचारीिे लनर्मानसुार दैलनक 
भ्रमर् भत्ता पाउने व्र्वस्था रहेको छ । गाउँपालिकाका लनम्नानसुारका पदालधकारी र कमाचारीहरुिे लनर्ममा 
भएको भन्दा बढी दरमा भ्रमर् भत्ता भकु्तानी भएकोिे बढी भकु्तानी भएको रकम असिु हनुपुने रु. 

क्र.सं पदालधकारर/कमाचारी नाम 

पद 
भ्रमर् लमलत स्थान पाउनपुने दर 

(दैलनक) 
भकु्तानी 
भएको दर 

बढी भकु्तानी 
भएको भत्ता 

गो.भौ.नं 21-76/7/15 
1. आइ.टी. सषु्जव तामाङ (7.5 

ददन) 
हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1760  1920  1200 

2. नार्ब सबु्बा पुपराज राई 
(13.75 ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1320 

 

1440 

 

1650 

3. का.स लभम मगर (1.25 
ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1320 

 

1440 

 

150 

 

 

 

49352 
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4. प्र.प्र.अ बसन्त न्र्ौपाने (15 
ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1760  1920  2400 

5. उपाध्र्क्ष गोमा मगर 
(21.25 ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1760  1920  3400 

6. अध्र्क्ष शालिकराम बन्जारा 
(25 ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1760  1920  4000 

7. ना.प.स्वा.प्रा अरुर् थापा 
(6.25 ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1320 1440  750 

8. का.स ष्शवराज मगर (22.25 
ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1100  1200  2225 

9. िे.पा अगमलसहं हवश्वकमाा (15 
ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1320  1440  1800 

10. का.स कैिाश दाहाि (6.25 
ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1100  1200। 625 

गो.भौ.नं 25-76/7/15 

11. आइ.टी सषु्जव तामाङ (1.25 
ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1760। 1920  200 

गो.भौ.नं 46-76/8/6 
12. वडा अध्र्क्ष 4 भवुिराज राई 

(8.5 ददन) 
हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1320  र 

1200 

1920 र 
160  

4100 

गो.भौ.नं 60-76/8/16 
13. का.स ष्शवजी पररर्ार 

(15.75 ददन) 
हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1100  1200  1575 

गो.भौ.नं 66-76/8/18 
14. ना.स ुपुपराज राई (7.5 ददन) हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1320  1440 900 
15. प्र.प्र.अ बसन्त न्र्ौपाने (15 

ददन) 
हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1760  1920  2400 

16. लस.अ.हे.व शरघुन प्र. सेठ 
(10.5 ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1760  1920 1680 

17. िे.पा अगमलसंह हवश्वकमाा 
(5.25 ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1320  1440  630 

18. का.स ष्शवराज मगर (6.25 
ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1100 1200  625 

19. आइ.टी सषु्जव तामाङ 
(13.75 ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1760  1920  2200 

20. इष्न्जलनर्र बािेश्वर र्ादव 
(15.75 ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1760  1920  2520 

गो.भौ.नं 75-76/8/18 
21. का.स ददलिप राई (6.25 

ददन) 
हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1100  1200  625 

गो.भौ.नं 160-76/10/22 
22. अध्र्क्ष शालिकराम बन्जारा 

(6 ददन) 
हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1600  1760  960 

23. उपाध्र्क्ष गोमा मगर (15 
ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1600  1760  2400 

गो.भौ.नं 162-76/10/22 
24. का.स कोिेलनका सवुाश खरी 

(6.25 ददन) 
हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1100 1210  687.5 

गो.भौ.नं 163-76/10/22 
25. प्रशासन रमेश पोखरेि हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 8450 8930 480 
गो.भौ.नं 234-76/12/4 
26. उपाध्र्क्ष गोमा मगर (5 ददन) हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1600  1760  800 
गो.भौ.नं 235-76/12/4 
27. प्र.प्र.अ बसन्त न्र्ौपाने (5 

ददन) 
हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1600  1760 800 

28. िे.पा समुन अलधकारी (1 
ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1200  1320  120 

गो.भौ.नं 335-77/2/11 
29. वडा सहार्क ष्जत ब. दाहाि 

(2 ददन) 
हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1200 1320  240 
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गो.भौ.नं 408-77/3/26 
30. ना.स ुपुपराज राई (5 ददन) हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1320 1440 600 
31. िे.पा अगमलसहं हवश्वकमाा सरुवा भ्रमर्  हवराटनगर 1320  1440  1200 
गो.भौ.नं 417-77/3/29 
32. वडा अध्र्क्ष 3 शम्भ ु लनरौिा 

(6.25 ददन) 
हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1320  1760  2750 

33. कापा सदस्र् गर्ेश ब. पररर्ार 
(5 ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1200 1320  600 

34. िे.पा समुन अलधकारी (4 
ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1200 1320  380 

35. प्रशासन रमेश पोखरेि (2 
ददन) 

हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1200 1320  240 

गो.भौ.नं 433-77/3/31 
36. वडा अध्र्क्ष 6 दगुाा ब राई 

(12 ददन) 
हवलभन्न लमलत हवलभन्न स्थान 1200  1320  1440 

जम्मा रकम 49352  
15.  स्वकीर् सष्चव र सल्िाहकार –  प्रदेश नं 1 अन्तगात स्थानीर् तहका पदालधकारी तथा सदस्र्हरुको सहुवधा 

सम्बन्धी ऐन, २०७५(पहहिो संशोधन समेत) मा र्स प्रदेशमा स्थानीर् तहका अध्र्क्ष र उपाध्र्क्ष स्वकीर् 
सष्चव, सल्िाहकार राख्न पाउन ेव्र्वस्था गरेको छैन ्।त्र्सैगरी स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को 
दफा ८३(८) मा तोकीएको भन्दा फरक पदमा कमाचारी पदपूती गनानहनुे उल्िेख छ । तर गाउँपालिका 
अध्र्क्ष र उपाध्र्क्षको लनष्ज सष्चव तथा परामशादातािाई लनम्नानसुारको खचा गररएको छाः 

क्र.सं व्र्ष्क्तको नाम/पद मालसक 
भकु्तानी 

महहनाको 
संखर्ा 

भकु्तानी  
रकम 

कर कट्टी खदु भकु्तानी 

1. लनष्ज सष्चव खेमराज दाहाि 17000 13 221000 2210 218790 

2. लनष्ज सष्चव ष्शवन राई 17000 13 221000 2210 218790 

3. 
 

काननुी परामशादाता ओमप्रकाश ष्घलमरे 26610 12 319320 3193.3 316126.7 

जम्मा रकम 753706.7  

  

16.  आलथाक सहार्तााः सावाजलनक खचामा लमतव्र्ीता र प्रभावकारीता कार्म गने सम्बन्धी लनलत मागादशान 2075 
को बदुा 31 मा तोहकएको मापदण्ड लभर रहेरमार क्षलतपलुता, औषलधउपचार, संघसंस्थािाई आलथाक सहार्ता 
र प्रोत्साहन वापतको खचा उपिब्ध गराउने उल्िेख छ । गाउँपालिकािे तोक आदेश र कार्ापालिकाको 
लनर्ार्का आधारमा रु.5,000। देष्ख अलधकतम रु.30,000।सम्म आलथाक सहार्ता स्वरुप 
रु.13,90,325।भकु्तानी गरेको छ । र्स्तो खचा िेख्न आवश्र्क कार्ाहवलध तर्ार गरेको छैन । कार्ाहवलध 
तर्ार गरी र्स्तो सहुवधा ददने कार्ािाई व्र्वष्स्थत गररनपुदाछ । 

  

17.  सक्कि बीि पेश नभएकोाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 36(3) मा खचाको लबि भपााइ 
सहहतको िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ।कार्ाािर्िे लनम्नानसुार लबिको प्रलतलिहप राखी भकु्तानी ददएकोिे सक्कि 
लबि पेश गनुा पने रु. 

गो.भौ.न/लमलत फमाको नाम सामाग्री/सेवाको नाम हवजक नं रकम भ्र्ाट 
सहहत 

22-76/7/15 जानकी टेक्नोिोजी प्रा.िी पलु्चोक एस.एम.एस के्रलडट 614 4999 

385-77/3/16 हहमाि एफ.एम.90.2 मेगाहजा दधुकुण्ड सचुना प्रकाशन 161 36160 

435-77/3/31 हहमाि एफ.एम. वडा नं 1 वडा संचािन शभुकामना सन्देश - 7000 

457-77/3/31 खोटाङ खबर साप्ताहहक वडा नं 2 वडा संचािन सन्देश मिुक सचुना 382 10000 

जम्मा रकम 58159  

 

 

 

58159 

 

 

 

 

 

 

 

18.  कम लबि भपााइाः आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 36(3) मा खचाको लबिभपााइ सहहतको 
िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे लनम्नानसुारको भौचरमा भकु्तानी रकम भन्दा कम लबि भपााइ पेश 
गरेकािे प्रमार् पेश गनुा पने रु. 

गो.भौ.ननं/लमलत कार्ाक्रमको नाम भकु्तानी रकम लबि भपााइ 
रकम 

कम लबिभपााइ 

13-76/6/16 र16- आ.व.2076/77 साउन देष्ख असोजसम्मको 427400 - 427400 

 

 

570436 
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76/6/16  कार्ापालिका, न्र्ाहर्क सलमलत, कागजात,बैठकको 
माइन्र्टु र लमलत  पेश नभएको 

117-76/10/13 प्रहरी चौकी हकु्नाजोरिाइ इन्धन खचा भकु्तानी 9000 6000 3000 

356-77/3/1 प्रहरी चौकी हकु्नाजोरिाइ इन्धन खचा भकु्तानी 6000 - 6000 

421-77/3/30 बहकेु्षलरर् पोषर् अन्तरगत पालिका स्तररर् खाद्य 
सरुक्षा तथा लनदेशक सलमलत बैठक 

40000 38100 1900 

424-77/3/30 वडा नं.2 कार्ाािर्मा बष्त्तको वाइररङ  38000 35009 2991 
435-77/3/31 वडा नं. 1 वडा संचािन खचा 292963 285558 7405 
455-77/3/31 वडा नं. 6 वडा संचािन खचा 118265 95435 22830 
457-77/3/31 वडा नं. 2 वडा संचािन खचा 148000 147090 910 
452-77/3/31 ष्जल्िा स्वास्थर् कार्ाािर्बाट कोलभड सम्बष्न्ध 

औजार ढुवानी गदाा बहकेु्षरीर् पोषर् स्वर्म 
सेवकिे भकु्तानी लिएको तर गाडीिाई भकु्तानी 
गरेको भपााइ पेश नभएको (कर सहहत) 

20000 - 20000 

403-77/3/26 पाइप ढुवानी उदर्परु देष्ख गापा सम्म आवश्र्क 
हविभपााइ, दाष्खिा पेश नभएको (कर सहहत) 

78000 - 78000 

जम्मा रकम 570436  
19.  कर कट्टी नगरेको – आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८८ र ८९ मा भकु्तानीमा अलग्रम कर कट्टा गनुापने 

व्र्वस्था छ । पालिकािे देहार्का भकु्तानीमा लनर्मानसुार िाग्ने कर कट्टी गरेको नपाइएकोिे असिु हनुपुने 
रु. 
 

गो.भौ.नं/लमलत कारोबारको व्र्होरा 15%करकट्टी 10 % 
करकट्टी 

1.5 % 
करकट्टी 

1 % 

करकट्टी 
जम्मा कर कहट्ट 

समानीकरर् चाि ु
21-76/7/15 भ्रमर्मा गाडी ररजवा - 1200 - - 1200 

158-76/10/21 सोिार जडान डोर हाष्जरर - - - 172.6 172.6 

179-76/11/6 कार्ाािर् सामाग्री खररद पे.फ - - 1500 - 1500 

177-76/11/5 सामाग्री डोर - - - 84 84 

158-76/10/21 सोिार जडान काठ, लगट्टी, बािवुा 
ढुवानी 

- 1700 - - 1700 

कोलभड 
7-77/2/7  मेलडसन कन्सना प्रा.िी - - 1282.50 - 1282.50 
7-77/2/7  चेवन हकराना पसि - - 202.85 - 202.85 
7-77/2/7  सलुमत टे्रलडङ कम्पनी प्रा.लि - - 1356 - 1356 
20-77/3/5  लरर्गुा मेलडकि हि - - 1917.70 - 1917.70 
पर्ाटन  पूवााधार 
2-77/3/29  शाष्न्तका दूत गौतम बरु्द्को 

शालिक लनमाार् 
- - - 1485 1485 

प्रदेश सरकार हस्तान्तररत कार्ाक्रम 
15-77/3/30  मौवाबोटे खेिमैदान स्तरोन्नती - - - 5216.75 5216.75 
14-77/3/28  छोररङखा फाक्टाङ धाप्ताङ सडक 

स्तरोन्नती 
- - - 3369.6 3369.6 

13-77/3/28 साउने चउर धाप खेिमैदान - - - 1140.75 1140.75 
11-77/3/25 सनु्तिे चकेुथुम साकुमा मोटरबाटो - - - 2244 2244 
गा.पा स्वास्थर् पषु्जगत 
10-77/3/28 सनु्तिेमा बलथाङ सेन्टर लनमाार् - - - 5272.5 5272.5 
1/076/12/12 पोषर् कार्ाक्रम (को.िे.लन.का 

बेरुज)ु 
    6918 

जम्मा रकम 35062  

 

 

35062 

 

20.  ष्जन्सी दाष्खिा नभएकोाः आलथाक कार्ाहवलध ऐन, २०५५ को दफा १३(१) मा ष्जन्सी मािसामान ७ ददन 
लभर दाष्खिा गनुा पने व्र्वस्था छ ।कार्ाािर्मा हवलभन्न कामको लसिलसिामा खररद भएका सामाग्रीहरु 
लनर्मानसुार ष्जन्सी दाष्खिा गनुापनेमा ष्जन्सी दाष्खिा नगरेकािे दाष्खिा गरेको प्रमार् पेश गनुा पने रु. 

गो.भौ.नं/लमलत फमाको नाम सामाग्रीको नाम भकु्तानी भएको 
रकम 

कैहफर्त 

104-
76/8/20 

इन्फोटेक सप्िार्सा 
एण्ड टे्रडसा 

ओप्पो ए 5 मोबाइि 27990 भण्डार प्रमखु पुपराज राई र 
फाटवािा सषु्जव तामाङ 

 

 

339785 
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18-
76/6/16 

हवलभन्न फमा कार्ाािर् सामाग्री 6080 का.स. ष्शवराज मगर 

73-
76/8/18 

हवलभन्न फमा  वडा नं 4 कार्ाािर् 
सामाग्री 

3200 ना.स ुपुपराज राई 

154-
76/10/21 

हवलभन्न फमा  वडा नं 6 कार्ाािर् 
सामाग्री 

30770 

वडा सष्चव तर्ाहाङ राई 

156-
76/10/21 

हवलभन्न फमा  वडा नं 5 कार्ाािर् 
सामाग्री 

37230 

203-
76/11/29 

हवलभन्न फमा  वडा नं 3 कार्ाािर् 
सामाग्री 

35865 वडा सष्चव रुहवना आचार्ा 

227-
76/12/3 

हवलभन्न फमा  गा पा कार्ाािर् 
सामाग्री 

5210 ष्शवराज मगर 

231-
76/12/4 

हवलभन्न फमा   कार्ाािर् सामाग्री 30500 लतम्िा इनजी 

299-
77/1/29 

हवलभन्न फमा  हवद्यतु सम्बन्धी 
कार्ाािर् सामाग्री 

2580 महेश्वर बन्जारा 

355-
77/2/32 

हवलभन्न फमा  वडा नं 5 कार्ाािर् 
सामाग्री 

47975 वडा सष्चव तर्ाहाङ राई 

357-
77/3/3 

हवलभन्न फमा  वडा नं 6 कार्ाािर् 
सामाग्री 

35360 

455-
77/3/31 

हवलभन्न फमा  वडा नं 6 कार्ाािर् 
सामाग्री 

32430 

456-
77/3/31 

हवलभन्न फमा  वडा नं 5 कार्ाािर् 
सामाग्री 

44595 वडा सष्चव तर्ाहाङ राई 

जम्मा रकम 339785   
21.  उपष्स्थलत बेगर बैठक भत्ता भकु्तानीाः गो.भौ.नं 249-76/12/21-आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 

को लनर्म 36(3) मा खचाको लबिभपााइ सहहतको िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे एम.आइ.एस. 
अपरेटर र हफल्ड सहार्क पदको िालग भएको बैठकमा उपष्स्थत नभएका लनम्नानसुार पदालधकारीिाई बैठक 
भत्ता भकु्तानी ददएकोिे प्रमार् पेश गनुा पने रु. 

क्र.स पदालधकारीको नाम/पद बैठक र परीक्षा 
सपुररबेक्षर् संखर्ा 

भकु्तानी भएको 
रकम कर बाहेक 

1. अध्र्क्ष शालिकराम बन्जारा 3 4080 

2. उपाध्र्क्ष गोमा मगर 3 4080 

जम्मा रकम 8160  

 

 

 

8160 

 

22.  पालिका स्तररर् खाद्य सरुक्षा तथा लनदेशक सलमलत बैठकाः गो.भौ.नं 421-77/3/30- आलथाक कार्ाहवलध 
लनर्माविी, 2064 को लनर्म 36(3) मा खचाको लबिभपााइ सहहतको िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । हवि 
भरपाई वेगर पोषर् स्वर्म ्सेवक गोपाि प्रसाद कोईरािाको पेश्की रु.38,100। फर्छ्यौट गरेकोिे लबि 
भरपाई पेश गनुा पने रु. 

 

 

38100 

 

23.  लबि भपााइ नभएको: आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 36(3) मा खचाको लबिभपााइ 
सहहतको िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ । लनम्नानसुारका कमाचारीहरुिे आफ्नो सरुवा हदुा लनर्मानसुार पाउने 
सरुवा भ्रमर् खचा भकु्तानी लिदा रमाना पेश गरी भकु्तानी लिन ुपनेमा रमाना पर पेश वेगर भकु्तािी ददएकोिे 
सोको प्रमार् पेश गनुा पने रु. 

गो.भौ.नं/लमलत कमाचारीको 
नाम/पद 

सरुवा लमलत सरुवा भकु्तानी भएको रकम 

294-
77/1/26 

अनमी नारार्र्ी 
पन्थ 

2076/6/16-
6/19 

बाङ्ग्ग्र ेिमजङु देष्ख पौवाशेरा 
खोटाङ 

33720 

304- अहेव राजेश दास 2076/12/3- सखुीपरु न.पा देष्ख 21000 

 

 

 

 

80670 

 



 

12 

    

77/1/31 12/5 बराहपोखरी गा.पा 

304-
77/1/31 

अहेव सन्तोष 
मण्डि 

2076/12/2-
12/4 

- 21000 

417-
77/3/29 

अहेव मार्ा 
बोहोरा 

2076/7/27-
7/27 

- 4950 

जम्मा रकम 80670 
 

 संष्घर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्ाक्रम चािाुः   

24.  लबि भरपाई:- आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2064 को लनर्म 36(3) मा खचाको लबिभपााइ सहहतको 
िेखा राख्नपुने व्र्वस्था छ ।गो.भौ.नं 132-2077/3/31- गाउँपालिका लभर रहेका 35 वटै 
हवद्यािर्हरुमा वैकष्ल्पक लसकाई सहष्जकरर् गना स्वाध्र्र्न अभ्र्ास पषु्स्तका कक्षा 1 देष्ख 3 सम्मको 
िालग लनम्नानसुार खररद भएकोमा सम्बष्न्धतिे बझेुको भपााई पेश नभएकोिे भपााई पेश गनुा पने रु. 

क्र.सं कक्षा संखर्ा खचा रकम 

1. कक्षा 1 650 117000 

2. कक्षा 2 493 88740 

3. कक्षा 3 490 94080 

जम्मा खचा 299820  

 

 

 

 

299820 

 

25.  दोहोरो भत्तााः कार्ापालिकाको लमलत 2077/3/19 को लनर्ार् अनसुार स्वास्थर् अन्तगाका शाखाहरुमा 
कार्ारत करार तथा स्थार्ी कमाचारीहरुिाई सरुु तिब स्केिको 25 देष्ख 50 प्रलतशत सम्म कोरोना 
जोष्खम भत्ता ददने लनर्ार् बमोष्जम कोरोना भत्ता भकु्तानी दददा खाना तथा खाजा भत्ता ददएको रकम कट्टी गरी 
दोहोरो भत्ता नहनुे गरी भकु्तानी ददन ुपनेमा लनम्नानसुार खाना वापतको रकम कट्टी नगरेकािे असिु गनुा पने 
रु. 

गो.भौ.नं/लमलत कमाचारीको नाम/पद खाना वापत कट्टी गनुा पने रकम कट्टी रकम घटी कट्टी रकम 

32-77/3/26 अहेव चौथौ अलनशा दाहाि 46700 36666 10034 

32-77/3/26 अहेव चौथौ हजरत हसेुन 21500 11000 10500 

जम्मा रकम 20534 

 

 

 

 

 

20534 

 

 गाउँपालिका स्वास्थर् पजुीगताः   

26.  करार सम्झौतााः गो.भौ.नं-8-2077/3/17- गाउँसभाको लमलत 2077/3/16को लनर्ार्बाट स्वास्थर् 
चौकीमा कार्ारत करार कार्ाािर् सहर्ोगी कमाचारीहरुिाई मालसक रु.2,000। प्रोत्साहन भत्ता उपिब्भ 
गराउने लनर्ार् बमोष्जम 6 जना कार्ाािर् सहर्ोगीिाई रु.1,80,000।प्रोत्साहन भत्ता खचा िेखेको 
छ।कमाचारीको करार सम्झौता हुँदा प्रोत्साहन भत्ताको बारेमा केही व्र्वस्था नभएका कारर् कार्ाािर्िे 
करार सम्झौता बमोष्जम सेवा सहुवधा प्रदान गनुा पदाछ । 

  

27.  कर दाष्खिा नभएको:- गो.भौ.नं 3-2076/12/5- गोश्वारा भौचर नं 2 लमलत 2076/12/25 मा 
सामाष्जक सरुक्षा वापत कट्टी भएको रु.1,080। को राजश्व दाष्खिा गरेको बैक भौचर पेश नभएकािे कर 
दाष्खिाको प्रमार् पेश गनुा पने रु. 

 

 

1020 

 

28.  हस्तान्तरर् गरेको प्रमार्:- गो.भौ.नं.15-2077/3/31- हहमािर्न मेलडलसन लडष्स्ट्रव्रू्टासबाट हवलभन्न 
औषधी तथा औषधीजन्र् सामाग्रीहरु खररद वापत रु.11,49,734। खचा िेखेकोमा सम्बष्न्धत स्वास्थर् 
चौकी तथा सामदुाहर्क स्वास्थर् इकाइमा हस्तान्तरर् गरेको नपाइएकोिे हवतरर् भएको प्रमार् पेश गनुा पने 
रु. 

 

 

1149734 

 

29.  गाउँपालिका आन्तररक आम्दानीाः र्स वषा गाउँपालिकािे मािपोत/भलुम कर, अन्र् सेवा शलु्क तथा लबक्री 
(पाका  बनभोज स्थि भ्रू् टावर तथा ढँुगालगटी बािवुा लबक्री समेत), न्र्ार्ीक दस्तरु न्र्ार्ीक सलमलत समेत, 
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पररक्षा शलु्क, अन्र् प्रशासलनक शलु्क(बोिपर फारम लबक्री समेत), लसफाररस दस्तरु, नाता प्रमाष्र्त, अन्र् 
दस्तरु (ब्र्ाक हो िोडर तथा सवारी कर समेत), पिीकरर् गरी राजश्व वाँडफाड बाहेक आम्दानी गरेको 
हववरर् प्राप्त भएको छ । कार्ाािर्िे आफै लिने राजश्व रकम रलसद काट्ने गरेको तथा वडाहरुबाट प्राप्त 
हनुे राजश्व प्राप्त भए अनसुार दाष्खिा गरी राजश्व आम्दानी बाध्ने गरेको पाईर्ो । नगद रलसद माफा त 
आम्दानी भएको रकमको ष्शषाकगत दैलनक ष्शषाकगत आम्दानी तथा दाष्खिा हववरर् तर्ार नगरी बैँक 
दाष्खिाका आधारमा आम्दानी बाधेकोिे कार्ाािर्िे देखाएको भन्दा आन्तररक आम्दानी एकीन गना सक्ने 
अवस्था नरहेकोिे आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ािी प्रभावकारी बनाउन ु पदाछ ।वडाहरुबाट आन्तररक आम्दानी 
संकिनका िालग भनी गाउँपालिकािाई जानकारी नै नगरी वडा संचािन खचाबाट रलसद खररद गरेको 
देष्खर्ो।र्सबाट  उक्त रलसद कहा प्रर्ोग भए र के कलत आम्दानी भर्ो भनी पालिकािाई कुनै पलन 
जानकारी भएको देष्खदैन। लनर्ममा वडाद्वारा रलसद ठेिी खररद गरी प्रर्ोग गने व्र्वस्था नभएकोमा र्स तफा  
कार्ाािर्िे ध्र्ान ददन ुपदाछ।र्सरी वडा द्वारा खररद भएको रलसदको हववरर् लनम्नानसुार छाः  

गो.भौ.नं/लमलत वडा 
नं 

वडा सष्चव  रलसद खररद गररएको फमाको 
नाम 

खररद भएको रलसद ठेिी 
संखर्ा 

355-77/2/32 5 तार्ाहाङ राई रोशन फोटो स्टुलडर्ो  मािपोत र नगदी  6 ठेिी 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  मािपोत तथा नगदी रलसद आम्दानी तफा ाः आलथाक कार्ाहवलध तथा हवष्त्तर् उत्तरदाहर्त्व ऐन, 2076 को 
दफा 27(5) िे राजश्वको िगत तथा िेखा राख्न,े हहसाब लभडान गने, हवष्त्तर् हववरर् तर्ार गने, 
िेखापरीक्षर् गराउने उत्तरदाहर्त्व कार्ाािर् प्रमखुको हनुे व्र्वस्था छ। र्स वषा कार्ाािर्िे राजश्व आम्दानी 
तफा  म.िे.प.फा.नं हरु नराखेको तथा कार्ाािर्िे राजश्व असिुीमा प्रर्ोग हनुे रलसद के कलत छपाइ भर्ो र 
र्ो वषा कलत खचा भइ के कलत आगामी वषाको िालग ष्जम्मेवारी सारेको भनी रलसद लनर्न्रर् खाताको प्रर्ोग 
गरेतापलन उक्त खातािाई अध्र्ावलधक गरेको छैन। वडा कार्ाािर्हरुिे आन्तररक आम्दानीका िालग प्रर्ोग 
गरेका रलसदहरु िेखापरीक्षर्का िालग पेश गरेकोमा र्ो आलथाक वषामा िगेको भन्दा बढी रलसद ठेिी प्राप्त 
भएको छ। अताः अलनवार्ा राख्न ु पने दैलनक आम्दानी एवम ् बैंक दाष्खिा खाताहरुको प्रर्ोग गरी राजश्व 
अलभिेख व्र्वष्स्थत राख्न ुपने देष्खन्छ। वडा कार्ाािर्िे  लसधै कार्ाािर्को खातामा रकम दाष्खिा गरेको 
आम्दानीका आधारमा राजश्वको आम्दानी बाधेको देष्खर्ो ।र्सबाट कार्ाािर्िे देखाएको आन्तररक आम्दानी 
र्हकन गना सहकने अवस्था देष्खएन। 

  

31.  बहकु्षरेीर् पोषर् कार्ाक्रमाः बहकु्षेरीर् पोषर् कार्ाक्रमबाट पोषर् स्वर्मसेवकिाई मालसक रु.1,000। 
र्ातार्ात खचा प्रदान गने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ाािर्को आ.व.2076/77 को कार्ाक्रम, बजेट र 
कार्ार्ोजना अनसुार समालनकरर् अनदुान र आन्तररक आर्बाट भकु्तानी गने भनी मालसक रु.4,000। 
र्ातार्ात खचा भकु्तानी गरेकोिे कार्ाक्रममा भएको भन्दा बढी र्ातार्ात खचा भकु्तानी भएको अलनर्लमत रु. 

 

 

 

36000 

 

 ष्शक्षा   

32.  ष्शक्षकको तिब भत्ता लनकासा -ष्शक्षा लनर्माविी, २०५९ को लनर्म १७९ मा कुनै कामको िालग 
आबश्र्क भन्दा बढी रकम माग गने र लनकासा ददने पदालधकारीिाई कानून बमोष्जम कारबाही गरी बढी 
लनकासा वा खचा भएको रकम असिु उपर गररने व्र्वस्था छ।देहार्का हवद्यािर्हरुिाई माग गरेको तिव भन्दा 
बढी लनकासा र सेवा करार तथा अस्थाई ष्शक्षकहरुिाई लनर्षु्क्त भएको ६ महहना नहदैु चाडपवा खचा लनकासा ददएको 
देष्खएकोिे असिु गनुापने रु. 
 

लस.नं. हवद्यािर्को नाम हववरर् माग हुन ुपने रकम लनकासा रकम बढी लनकासा 

प्रथम रैमालसक लनकासा: भौ.नं./लमलत:3/2076/06/16  

1 

पाँचकन्र्ा माध्र्लमक हवद्यािर् ष्शक्षक टेक 
बहादरु मगर 

लमलत 2076/02/16 लनर्कु्ती 
भएको ६ महहना नपगु्दै चाडपवा 
खचा लनकासा । 

114440 141050 26610 

2 

शंखेश् वरी मा.हव. ष्शक्षक हवनोद कुमार र्ादव लमलत 2076/03/15 लनर्कु्ती 
भएको ६ महहना नपगु्दै चाडपवा 
खचा लनकासा । 

120800 149000 28200 

3. जनजागृती माध्र्लमक हवद्यािर् ष्शक्षक रुष्क्मना लमलत 2076/02/16 लनर्कु्ती 115240 141850 26610 

 

 

 

 

171373 
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उपे्रती  भएको ६ महहना नपगु्दै चाडपवा 
खचा लनकासा । 

 

चकिीदेवी आधारभतु हवद्यािर् ष्शक्षक सररता 
राई  

लमलत 2076/02/17 लनर्कु्ती 
भएको ६ महहना नपगु्दै चाडपवा 
खचा लनकासा । 

114440 141050 26610 

 

मंगिादेवी प्राथलमक हवद्यािर् लमलत 2076/02/17 लनर्कु्ती 
भएको ६ महहना नपगु्दै चाडपवा 
खचा लनकासा । 

114440 141050 26610 

दोस्रो चौमालसक24/076/11/6 
 0 0 

4 

जनहवकास माध्र्लमक हवद्यािर् साउनेचउर ष्शक्षक जर्राम चौधरी लमलत 
2076/9/10 मा लनर्कु्ती 
भएकोमा बहढ तिव लनकासा । 

256533 293266 36733 

     171373  

 

 

 

33.  छारवषृ्त्त बढी भकु्तानी: - (गो.भौ.नं/लमलत - 46/077/1/16)- आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी २०६४ 
अनसुार खचा गदाा खचाको लबि भरपाई सहहत प्रमार् पेश हनु ु पने उल्िेख छ ।तपलसि बमोष्जमको 
हवद्यािर्बाट छारवृष्त्त हवतरर् गदाा भरपाई भन्दा बढी लनकासा गरेकोिे असिु हनु ुपने रु. 

भौ.नं./लमलत हवद्यािर्को नाम दर भरपाई अनसुार 
हवतरर् संखर्ा 

लनकासा 

संखर्ा 

बढी संखर्ा रकम 

46/077/1/16 जनचेतना प्रा.लि. 400 27 36 9 3600 

46/077/1/16 भानभुक्त आ.हव. 400 80 97 17 6800 

46/077/1/16 जनहवकास मा.हव. 400 153 162 9 3600 

46/077/1/16 शखेश्वरी मा.हव. 400 185 254 69 27600 

46/077/1/16 मंगिादेवी प्रा.हव. 400 29 45 16 6400 

46/077/1/16 डाँडाखका  प्रा.हव. 400 38 77 39 15600 

जम्मा  512 671 159 63600 

 

 

 

63600 

 

 सामाष्जक सरुक्षा :-    

34.  सामाष्जक सरुक्षातफा  बढी लनकासा – सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रम सञ्चािन कार्ाहवलध, २०७५ िे िाभग्राहीको 
नाम दताा र नवीकरर्, िगत कट्टा तोहकएको लमलत लभरै पररचर्पर अलनवार्ा रुपमा नवीकरर् गरी सामाष्जक 
सरुक्षा भत्ता हवतरर् गनुापने, प्रत्रे्क बषा िगत अध्र्ावलधक गरी िाभग्राहीको संखर्ा र्हकन गनुापने, भत्ता 
हवतरर् गदाा बैंक माफा त भत्ता हवतरर् गनुापने, सामाष्जक सरुक्षा कार्ाक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चिान गना 
लनर्लमत रुपमा अनगुमन गनुापने, केष्न्द्रकृत सूचना प्रर्ािीमा प्रहवष्टी गरर अधावलद्यक गने ष्जम्मेवारी सामाष्जक 
सरुक्षाको अष्खतर्ारी पाउन ेसम्वष्न्धत स्थानीर् लनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ । 

    दोस्रो तथा तेस्रो चौमालसकको कार्ाािर्बाट िाभग्राहीहरुको तथर्ाङ्क अध्र्ावलद्यक गरर तेस्रो चौमालसकको 
अन्त्र्मा हवतरर् गरेको शे्रस्ता पररक्षर् गदाा पालिकािे िाभग्राहीको िगत अद्यावलधक नगरी एउटै नागररकता 
नंबर र एउटै जन्मलमलत भएका िाभग्राहीिाई २ वा सोभन्दा बढी पररचर् पर जारी गरेको, एकै िाभग्राहीिाई 
२ पररचर् परबाट रकम भकु्तानी गरी दोहोरो खचा िेखेको रु. 2,15,800। बढी खचा गरेका छन ।तसथा 
पालिकािे िाभग्राही िगत अद्यावलधक गरी लनम्नानसुार बढी खचा िेखेको रकम असूि हनुपुने रु. 
लस.नं. रैमालसक नाम, थर समहु जन्मलमलत/नागररकता नं वडा 

नं. 
हववरर् रकम 

1.  हर्द्तीर् 

 
अन्जना काकी अलत अशक्त 2064/10/10 1 पष्न्जकरर् हवभागको MIS मा 2076/11/1 

दताा भएकोमा दोस्रो चौमालसक लनकासा।   
6400 

2.  हर्द्तीर् मानहवर आिे मगर जे ठ अन्र् 1995/2/12-468/1723 1 पष्न्जकरर् हवभागको MIS मा दताा नभएकोमा । 12000 
3.  हर्द्तीर् खड् ग बहादरु खरी अलत 

अशक् त 
2018/06/09/1202/134 1 पष्न्जकरर् हवभागको MIS मा दताा नभएकोमा । 6400 

4.  हर्द्तीर् रर् िक्ष्मी शे्र ठ लबधवा 2013/12/30/121-456 2 पष्न्जकरर् हवभागको MIS मा 2076/7/25 
दताा भएकोमा दोस्रो चौमालसक लनकासा।   

8000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215800 
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5.  हर्द्तीर् 

ततृीर् 
नरी मार्ा शे्र ठ अलत अपाङ्ग 2023/12/30/284/267 2 पष्न्जकरर् हवभागको MIS मा 2076/7/25 

दताा भएकोमा दोस्रो चौमालसक लनकासा।   
16000 

6.  प्रथम राम कुमार थापा 
मगर 

जे ठ अन्र् 2007/9/10 2 पष्न्जकरर् हवभागको MIS मा दताा नभएकोमा । 24000 

7.  प्रथम गोपीिाि बन्जरा जे ठ अन्र् 2007/9/15 2 पष्न्जकरर् हवभागको MIS मा दताा नभएकोमा । 24000 
8.  हर्द्तीर् 

ततृीर् 
ष्शव पररर्ार 
बाब:ुडम्वर 
बहादरु/सहवता 
पररर्ार 

बािबालिका 2075/11/20 3 जन्मदताा हकताबमा जन्मदताा नभएको । 3200 

9.  हर्द्तीर् 

ततृीर् 
सोन ुहव.क. बािबालिका 2074/1/13 3 जन्मदताा हकताबमा जन्मदताा नभएको । 3200 

10.  हर्द्तीर् 

ततृीर् 
हवहपना पररर्ार बािबालिका 2072/2/32 3 हातिे नाम िेखेर भकु्तानी गररएको साथै 

जन्मदताा हकताबमा जन्मदताा नभएको । 
3200 

11.  हर्द्तीर् 

ततृीर् 
सुमा पररर्ार बािबालिका  3 हातिे नाम िेखेर भकु्तानी गररएको साथै 

जन्मदताा हकताबमा जन्मदताा नभएको । 
3200 

12.  हर्द्तीर् 

ततृीर् 
विीमार्ा मगर हवधवा 2024/10/20/335/1459 3 हातिे नाम िेखेर भकु्तानी गररएको । 16000 

13.  हर्द्तीर् 

ततृीर् 
धनमार्ा शे्र ठ जे ठ अन्र् 1993/5/2/249/64 4 पष्न्जकरर् हवभागको MIS मा दताा नभएकोमा । 24000 

14.  हर्द्तीर् 

ततृीर् 
चन्द्रकिा राई हवधवा 2000/12/30/111/68 4 भरपाईमा मतृ्र् ु उल्िेख भएको र लमलत 

नखुिेकोिे मतृ्र्दुताा पेश गनुा पने । 
15000 

15.  हर्द्तीर् 

ततृीर् 
चन्द्रकिा राई जेष्ठ अन्र् 2002/10/20/320 4 भरपाईमा मतृ्र् ु उल्िेख भएको र लमलत 

नखुिेकोिे मतृ्र्दुताा पेश गनुा पने । 
  
 

24000 
16.  हर्द्तीर् 

ततृीर् 
छलिमार्ा मगर 
मनमार्ा मगर 

हवधवा 2038/3/10/394 

2009/12/5/394 
5 दवैुको नागररकता नं. एउटै भएकोिे । 16000 

17.  हर्द्तीर् 

ततृीर् 
गंगामार्ा भजुेि पूर्ा अपाङ्ग 2021/3/15-74/0510 5 अलत अपाङ्ग (ख) वगामा समेत दोहोरो । 11200 

जम्मा 215800  
 (क) सामाष्जक सरुक्षा नगद बाँकी हववरर्: सामाष्जक सरुक्षा नगद बाँकी हववरर् लनम्न बमोष्जमको वडामा 

सामाष्जक सरुक्षा भत्ता हवतरर् गरी लनम्नानसुारको नगद बाँकी रहेकोिे सो रकम दाष्खिा गरेको प्रमार् पेश 
गनुा रु. 

लस.नं. नाम वडा नं. रकम कैहफर्त 
1 वडा सष्चव कोहपिा राई 4 15000   

 

 

15000 

 

 हवष्त्तर् समानीकरर् पषु्जगत   

35.  उपभोक्ता सलमलत संग रु. 1 करोड माथीको सम्झौता - सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 
96 मा एक करोडसम्म को िागत अनमुान भएको लनमाार् कार्ाको उपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही 
समदुार्बाट गराउन सहकने र सो िागत अनमुानमा मूल्र् अलभवृहर्द् कर, ओभरहेड, कष्न्टन्जेन्सी र 
जनसहभालगताको अंश समेत समावेश हनुे उल्िेख छ । कार्ाािर्िे सडक लनमाार् कार्ामा मूल्र् 
अलभवृहर्द्कर, ओभरहेड, कष्न्टन्जेनसी  बाहेकको 1 करोडसम्म िागत अनमुान तर्ार गरी बाघखोर 
भन्ज्र्ाङ्ग पौवासेरा 5 नं वडा कार्ाािर्सम्म ट्रर्ाक खोल्ने  लनमाार् कार्ा गना उपभोक्ता सलमलतसँग 
रु.94,56,794।को सम्झौता गरेको छ। लनर्मबमोष्जम िागत अनमुानमा सबै रकम समावेश गदाा 
प्रत्रे्क कार्ाको िागत अनमुान एक करोडभन्दा बढीको हनुे भएकोिे  उपभोक्ता सलमलत माफा त कार्ा 
गराउन लमल्ने देष्खएन। बोिपरको माध्र्मबाट गराउन ु पने कार्ा उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता गरी 
रु.86,40,526।भकु्तानी ददएको लनर्म सम्मत नदेष्खएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8640526 

 

  (क)  प्रदेश सरकार समपरुक बजेट रु. 67,20,000। गाउँपालिका रु. 17,90,000। बजेट व्र्वस्था 
रु. 85,10,000। र जनश्रमदान रु. 9,46,794। समेत रु. 94,56,794।को िागत 
अनमुान भएकोमा कार्ा मूल्र्ांकन रु.93,07,662। को 89.98 प्रलतशतिे 
रु.83,75,034।खचा िेख्न ु पनेमा रु.86,40,526। खचा िेखेकोिे बढी भकु्तानी 
रु.2,64,561। असिु हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

264561 

 

  (ख)    उपभोक्ता सलमलत र कार्ाािर्बीच लमलत 2076/11/5 मा भएको सम्झौताको बुदँा नम्बर 10 मा  
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डोजर रोिर िगार्तका मेष्शनरी सामान भाडामा लिइ वीि  भरपाई पेश भएको अवस्थामा 10 
प्रलतशत  बहाि कर लतनुापनेछ भनी उल्िेख छ। उपभोक्ता सलमलतिे पेश गरेको मूल्र्ाङ्कन हवि 
साथ मोहन एण्ड व्र्ासी गाउँ लनमाार् सेवाको भाडामा लिएको मेलसन  भाडा रकम मूल्र् अलभवृहर्द् 
कर बाहेक रु.74,14,140।को भकु्तानीको 10% िे हनुे रु.7,41,414।संम्भौता अनसुार 
असिु गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

741414 

36.  गैरसहकारी संस्थाबाट कार्ााः गो.भौ.नं (32-76/11/2) - आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी,2064 को लनर्म 
43 मा कुनै अलधकार  प्राप्त अलधकारीिे आफू वा कुनै खास व्र्ष्क्त वा वगािाई फाइदा हनुेगरी  सरकारी 
धन खचा गना नहनुे व्र्वस्था छ। कार्ाािर्िे न्र्ाहर्क सलमलत मेिलमिाप क्षमता हवकास वकृ्तत्वकिा तालिम 
प्रगलतशीि कन्सल्ट प्रा.लि सँग सम्झौता गरी रु.2,23,000। भकु्तानी खचा  िेखेको र भौ.नं 34-
76/11/2 बाट पनुाः न्र्ाहर्क सलमलत सामदुाहर्क मेिलमिाप केन्द्र वडा अध्र्क्ष तथा सदस्र्हरुिाई 48 

घण्टे आधारभतु तालिम सञ्चािन गना रु.5,00,000। को सम्झौता 2076/9/4  मा भई 
रु.4,82,010। भकु्तानी खचा भएको देष्खन्छ। र्सरी गैर सहकारी नाफा मखुी संस्थािाई 5 िाखमाथीको 
तालिम कार्ाक्रम दईुवटा प्र्ाकेजमा टुक्रा पारी सोझै खररद गरेको लनर्मानसुार देष्खएन । र्स सम्बन्धमा 
देष्खएका अन्र् ब्र्होरा लनम्नानसुार रहेका छन-् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (क) तालिमाः मूल्र् अलभवृहर्द् करमा दताा भएका संघसंस्था लनमाार् व्र्वसार्ी उद्यमी फमा हवके्रता आददिे 
अलनवार्ारुपमा कर हवजक  जारी गनुा पने मूल्र् अलभवृहर्द् कर ऐन 2052 दफा १४(१) मा 
व्र्वस्था छ। उक्त संस्था मूल्र् अलभवृहर्द् करमा 609577176 दताा भएकोिे लनर्मानसुार कर 
लबजक जारी गनुा पनेमा कर हवजक जारी नगरी भकु्तानी भएको देष्खन्छ ।  

 

 

 

 

 

 (ख) अथा मन्रािर्को कार्ासंचािन लनदेष्शका 2073 मा गाउँस्तरमा (अलधकृत स्तर) 
रु.1,400।सहार्क स्तर भए रु.1,300। मार पाउने उल्िेख छ। संस्थािे सहजीकरर् भत्ता 
प्रलतददन रु.7,000।का दरिे 4 ददनको रु.28,000।र प्रष्शक्षक भत्ता रु.7,500।को 4 
ददनको 2 जनाको रु.60,000। समेत रु.88,000।भकु्तानी लिएको देष्खएकोिे अथामन्रािर्को 
तालिम संचािन लनदेष्शका हवपरीत बढी भकु्तानी सहजीकरर्मा रू.22,400। र प्रष्शक्षक भत्तामा 
रु.48,800। समेत रू.71,200।  असिु गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

71200 

 

     (ग) सहभागी तथा प्रष्शक्षक खाजा 210 जनािाई रु.300। िे रु.63,000।र 25 जना 7 ददन 
422 का दरिे ७ ददनको भत्ता रु.73,850।तथा खाना बास 210 जनािाई 450। का दरिे 
रु.94,500। भकु्तानी खचा िेखेकोमा सहभागीहरूिे दैलनक 700। मार पाउने हुँदा बढी खचा 
भएको खाजामा रु.250। मार पाउनेमा रु.300।  भई बढी 50। िे 2 ददनको रु.21,000। 
र 7 ददनको रु.30,100। समेत बढी भकु्तानी असिु गनुापने रु. 

 

 

 

 

51100 

 

     (घ) बढी भकु्तानी: अथा मन्रािर्को लनदेष्शका बमोजम पालिका स्तरमा संचालित कार्ाक्रममा 
अलधकृतस्तरिे प्रष्शक्षक भत्ता वापत रु.1,400। कार दरिे ३२ कक्षाको रु.44,800। भकु्तानी 
ददन ुपनेमा प्रलत कक्षा रु.5,500। का दरिे रु.1,76,000। भकु्तानी खचा िेखेकोमा लनदेष्शका 
भन्दा बहढ खचा रु. 1,31,200। असिु गनुा पने रु.   

 

 

 

131200 

 

37.  कष्न्टन्जेन्सी खचााः सावाजलनक खररद लनर्मािी, २०६४ को लनर्म १०(७) मा लनमाार् कार्ाको ४ प्रलतशत 
कष्न्टजेन्सी खचा समावेश गने व्र्वस्था छ ।कष्न्टन्जेन्सी रकम िागत अनमुान तर्ार गदाा िागत अनमुानमा 
समावेश गरी उपभोक्ता सलमलत संग सम्झौता गदाा कष्न्टन्जेन्सी रकम कट्टा गरी भकु्तानी हनुे भनी उल्िेख 
गनुापनेमा सम्झौतामा उल्िेख नभएको जनाइ  उपभोक्ता सलमलतिाई भकु्तानी रकममा कट्टा नगरी  एकमषु्ट 
रुपमा रु.18,79,629।  बजेटबाट कट्टा गरी खचा िेष्खएकोिे लनर्मानसुार नदेष्खएको साथै र्सरी खचा 
जनाउदा उपभोक्तािे कार्ाक्रममा राखेको बजेट पूरै भकु्तानी भइसकेपलछ पनु खचा जनाउदा बजेटभन्दा बढी 
खचा हनु गई दोहोरो खचा भएको देष्खन्छ। र्समा सधुार हनु ुपदाछ । 

  

 (क) खचा ष्शषाक फरक: आलथाक कार्ाहवलध ऐन, 2055 को दफा ६(४) स्वीकृत बजेट लभर रहेर खचा गनुा 
पने व्र्वस्था छ । कार्ाािर्िे परामशा खचा वापत रु.19,88,800। भकु्तानी खचा िेखेकोमा उक्त 
खचा सेवा तथा परामशा बजेट ष्शषाक बाट खचा िेख्न ुपनेमा खचा ष्शषाक हवपरीत हवद्यतु हवस्तार र्ोजना 
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सावाजलनक लनमाार् बाट खचा िेखेको  लनर्लमत नदेष्खएको रु.  1988800 

38.  दररेट फरक भइ बढी भकु्तानीाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म १०(४) बमोष्जम दररेट 
लनधाारर् सलमलतिे तोकेको दररेट अनसुार िागत अनमुान तर्ार गनुापने उल्िेख छ । पालिकाबाट दर 
कार्म गदाा ष्जल्िा दर भन्दा बढी नहनुे गरी प्रलत एकाइ दर राख्नपुनेमा बढी दर राखी बढी व्र्र्भार पारेको 
लनम्नानसुार उदाहरर्बाट देष्खएकोिे र्स्तो कार्ामा लनर्न्रर् हनु ुपदाछ । 

गो.भौ.नं/लमलत र्ोजनाको 
नाम 

रकम साधारर् माटो काट्ने कार्ा कडा माटो काट्ने कार्ा कुि रकम 

फरक 
दर 

घन.मी रकम फरक 
दर 

घन.मी रकम 

3-
76/10/2 

धाप्िाङ 
बराहपोखरी 
सडक 

1700000 1।87 31138 58228 4।64 5222 24230 82458 

7-
76/10/2 

वंष्शिाघाट 
सडक 
ममात 

1500000 1।87 16230 30350 - - - 30350 

46-
76/11/21  

देउरािी 
खण्डपरु 
सडक  

150000 1।87 10936 20450 4।64 8636 40071 60521 

हवलभन्न हवलभन्न - 1।87 1010 1888 4।64 1320 6128 8016 

213-
77/3/31 

बाघखोर 
भन्ज्र्ाङ्ग 
पौवासेरा 
सडक 

8640526 1।87 19088 35694 4।64 39006 180987 216681 

213-
77/3/31 

बाघखोर 
भन्ज्र्ाङ्ग 
पौवासेरा 
सडक 

8640526 
हाडा रक 

21।45 4258 91334 - - - बढी 91334 

213-
77/3/31 

बाघखोर 
भन्ज्र्ाङ्ग 
पौवासेरा 
सडक 

मेलडर्म रक 15।89 26868 426932 - - -बढी 426932 

जम्मा रकम 916292  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (क) एउटै र्ोजनामा सडकको कार्ा मेलसनबाट र नािीको कार्ा मालनसबाट गरेको दररेट राखी भकु्तानी खचा 
भएकोमा संिग्न मेलसन भाडाको लबि अनसुार परैु कार्ा मेलसनबाट भएको र स्थिगत लनरीक्षर् गदाा समेत 
सडकको डे्रनको  काम मेलसनबाट खनेको देष्खन्छ र्सरी मेलसनबाट भएको कार्ाको मालनसबाट भएको दर 
कार्म गदाा बढी व्र्र्भार भएको सम्बन्धमा प्रत्रे्क र्ोजनाको हववरर् लिई बढी भकु्तानी भएको रकम 
हवश्लषेर् गरी सम्बष्न्धत लनकार्िाई ध्र्ानाकषार् गराइएको छ।उदाहरर्को िालग लनम्नानसुारको २ 
र्ोजनामा रु.3,17,441।बढी व्र्र्भार पारेको छ । 

गो.भौ.नं/लमलत र्ोजनाको 
नाम 

रकम माटोको 
प्रकार 

दर घ.मी रकम ष्जल्िा दर फरक (बहढ 
भकु्तानी) 

46-76/11/21 

 

देउरािी 
खण्डपरु 
सडक 

 

1500000 नरम माटो 385 120 46200 43.87 40575 

कडा माटो 440 280 123200 71.64 103140 

48-76/11/21 

 

सडक ममात 
कार्ा 
 

1800000 नरम माटो 385 195 75075 43.87 65935 

कडा माटो 440 292 128700 71.64 107781 

116-77/2/13 

 

भदौरे सडक 

भदौरे सडक 

600000 नरम माटो 385 103 39655 43.87 34640 

कडा माटो 440 69 30360 71.64 25416 

213-77/3/31 

 

बाघखोर 
पौवासेरा  
 

 

8640526 नरम माटो 385 451 173989 43.87 152807 

कडा माटो 440 602 265126 71.64 233604 

नरम चट्टान 1133 451 512025 135.89 450738 

जम्मा रकम 1214636  

 

 

 

 

 

 

 

39.  अधरुो लनमाार् कार्ा - सावाजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ को लनर्म ६ अनसुार अन्र् वषाको िालग 
आवश्र्क पने बजेटको सलुनष्श् चतता गरेर मार बहवुहषाक खररद संम्भौता गनुापदाछ । लनमाार् कार्ाको 
वास्तहवक िाग्ने अनमुान तर्ार नगरी बजेटको आधारमा िागत अनमुान तर्ार गदाा लनमाार् कार्ा अधरुो रहने 

  



 

18 

    

तर जनमानसमा भ्रम लसजाना हनुेहुँदा र्सरी एउटै र्ोजनािाई पटक पटक बजेट व्र्वस्था गरी लनमाार् कार्ा 
गनुा भन्दा एकैपटक बजेट व्र्वस्था तथा िागत अनमुान तर्ार गना अनगुमन सलमलतको लनकषािाई ध्र्ानमा 
राखी लनमाार् कार्ा सम्पन्न गने तफा  सम्बष्न्धत लनकार्को ध्र्ान  जानपुदाछ। 

उदाहरर्को िालग 

गो.भौ.नं/लमलत र्ोजनाको नाम र व्र्होरा रकम 

140-77/3/2 चचा घर लनमाार् हपिर सम्मको कार्ा भएकोमा कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन पेश भएको 700000 

171-77/3/19 जनहवकास मा.हव प्िास्टर तथा छाना बेगर लनमाार्कार्ा सम्पन्न 125804 को कार्ा नभएको 
184-77/3/84 शालिक लनमाार् फाउन्डेसन तथा लिन्डेि लनमाार् भएकोमा हपिर कार्ा कार्ा 

सम्पन्न  
1600000 

224-77/3/31 बराहपोखरी ताि पैदि मागाको कार्ा नभएको अवस्थामा वाि लनमाार् मार 2678818 

225-77/3/31 बराहपोखरी क्षेरलभर भवन लनमाार् कार्ा लडहपसी कार्ा र हपिर कार्ा भएको 1455498 

बराहपोखरी स्थािगत लनरीक्षर् गदाा भवन लनमाार् कार्ा हपिर लडहपसी  र 4 हफट  गारो िगाउँने कार्ा 
भएको अन्र् अवस्था अधरुो देष्खन्छ। गत वषा परुा कार्ा नभएको अवस्थामा जलत कार्ा भएको छ सोही 
अनसुार कार्ा सम्पन्न भएको जनाइ फरफारक गदाा उक्त र्ोजनामा चाि ुआ.व.मा बजेट व्र्वस्था नभएको र 
कुनै लनमाार् कार्ा थप भएको समेत नदेष्खए बाट रु.13,62,872। खचाको प्रभावकारीता देष्खदैन । 

 

40.  आइटम वाइज भेररएसनाः सावाजलनक िेखा सलमलत तथा सडक हवभागको सडक लनमाार् सम्वन्धमा गरेको 
लनर्ार् अनसुार सावाजलनक लनकार्िे आइटम वाइज भेररर्सन वेगर भकु्तानी खचा िेख्न नहनुे उल्िेख छ । 
सम्झौताको बुदँा 12 मा शरुु िागत अनमुानका कुनै आइटमहरु  पररवतान हनुे भएमा अलधकारप्राप्त 
व्र्ष्क्त/कार्ाािर्बाट िागत अनमुान संशोधन  गरे पश्चात मार घहटबढी कार्ा गराउन ुपनेछ। र्सरी िागत 
अनमुान संशोधन नगरी कार्ा गरेमा उपभोक्ता सलमलत ष्जम्मेवार हनुेछ भनी उल्िेख छ। कार्ा मूल्र्ांकन तथा 
कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन अनसुार देहार्का र्ोजनामा आइटम वाइज भेररएसन बढी भएकोमा िागत अनमुान 
संसोधन गरेको तथा भेररएसन  स्वीकृती भएको नदेष्खएकोिे उक्त खचा लनर्लमत नदेष्खएको रु. 

गो.भौ.नं/लमलत हववरर् आइटम वाइज भेररएसन रकम 

183-77/3/24 बािकन्र्ा मा.हव. पखााि लनमाार् 31890 

184-77/3/24 शालिक लनमाार् 56390 

194-77/3/26 बराहपोखरी अलगङ्ग्टे सडक 49142 

109-77/2/8 ओख्रखेोिा नर्ावस्ती खानेपानी 42219 

172-77/3/19 जाल्पा प्रा.हव भवन लनमाार् 12797 

177-77/3/21 फाक्टुङ कम्पधुार सडक 589718 

183-77/3/24 बाि कन्र्ा मा.हव. पखााि लनमाार् 31890 

210-77/3/30 स्वास्थर् इगेटे भवन ममात 15694 

7/10/2002 वंष्शिाघाट लसन्ताङ सडक 104160 
26/10/22 सनुापातािवस्ती ट्रर्ाक ओपन 32220 
36/11/4 आहािे वस्ती ट्रर्ाक ओपन 36370 
46/11/21 देउरािी खण्डपरु सडक 171600 
48/11/21 भाष्क्सङटार कम्फुघाट ट्रर्ाक 203412 
54/11/23 जनचेतना मा हव खेि मैदान 7984 
67/12/3 कोशेिीघर लनमाार् 11880 
79/12/6 धाप्िाङ स्कुि डाडा ट्रर्ाक 33065 
90/1/29 वाचाङखोिा लसरुवानी नर्ा ट्रर्ाक 22901 
108/2/8 नेवारगाउँ दधु पोखरी 12059 
113/2/13 लसस्नेरी गैरीदेउरािी 500362 
116/2/13 घोररङ्खा भदौरेस सडक 57724 
119/2/13 सनु्तिे बलथाङ सेन्टर घकेडी 11469 
129/2/18 घाप्से डाडा  33060 
131/2/30 दलुिवेशी कोिे लसंचाइ 15533 
135/3/2 बराह कामीटोि सडक 14274 
136/3/2 रुम्द ुहाडे सडक  12527 
145/3/4 बाघखोर भन्ज्र्ाङ्ग ताम्दङु सडक 25471 
147/3/5 कोछािे लरष्चपा सडक 6809 
150/3/11 बाहनुटार रानाछाप सडक 9804 
154/3/15 खाल्िेमालथल्िो टोि  सडक 9697 

 

 

 

 

 

 

 

3193160 
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156/3/15 बाघखोर कोछािे सडक 13845 
157/3/16 बचुाटार ष्चउरीबोटे 27650 
158/3/16 मडकेना शाहहछाप 12305 
164/3/17 घोप्टेथिा कालतके सडक 32450 
165/3/17 बराहपोखरी डुम्रीबोटे सडक 32450 
169/3/18 बालिकाटार ढुग्रसेडक 8231 
171/3/19 ष्जर्ा भवन ममात 171017 
177/3/21 फाक्टाङ्ग कम्पघुाट सडक 120684 
178/3/21 काकीछाप लनगािे सडक 36964 
187/3/25 वालिखा ग्रालमर् सडक 22983 
188/3/25 तम्बवुा ग्रालमर् सडक 55323 
190/3/25 सेङलसिा ग्रालमर् सडक 32978 
191/3/25 गिकन्र्ा ग्रालमर् सडक 35790 
192/3/25 जनसहभोग आ.हव जोड्ने सडक 30502 
197/3/28 गाउँपालिका अपरुो संरचना 233549 
199/3/28 बराहपोखरी सावाखोिा 21568 
213/3/31 बाघखोर भन्ज्र्ाङ्ग पौवासेरा वडा नं ५ 119849 
90/1/29 वाचाङखोिा लसरुवानी नर्ा ट्रर्ाक 22901 

जम्मा रकम              3193160  
41.  साझेदारी कार्ाक्रम उपभोक्ता सलमलत बाटाः (गो.भौ.नं 224,225-2077/3/31) - अथा मन्रािर्को च.नं 

184 लमलत 2076/8/2 को समपरुक तथा हवशेष अनदुान बाट कार्ाान्वर्न हनुे आर्ोजना कार्ाक्रममा 
खचा गने मागादशान अनसुार अनदुान वापत प्राप्त रकम उपभोक्ता सलमलत माफा त संचािन हनुे 
र्ोजना/कार्ाक्रममा खचा गना पाइने छैन भनी उल्िेख छ। गाउँपालिका कार्ाािर्िे समपरुक अनदुानवाट 
संचालित कार्ाक्रमहरु देहार् अनसुार उपभोक्ता सलमलत माफा त गराएकोिे अथा मन्रािर्को मागादशान 
हवपररत हनुे गरी खचा गरेको रकम लनर्लमत नदेष्खएको रु. 

आर्ोजनाको नाम बजेट ि.इ मलु्र्ाङ्कन खचा 
बराहपोखरी तािको चारैलतर पैदि मागा लनमाार् 27 िाख 2881548 2678818 2496980 

पोखरी क्षेर लभर भवन लनमाार् 21 िाख 2287675 1455498 1362872 

जम्मा रकम 3859852  

 

 

 

 

 

 

3859852 

 

42.  बढी भकु्तानीाः (गो.भौ.नं 137-77/3/2) सावाजलनक खररद लनर्माविी २०६४ को लनर्म १०(४) 
अनसुार दररेट लनधाारर् सलमलतिे तोकेको दररेट अनसुार िागत अनमुान तर्ार गनुापने छ । 
शंखेश्वरी मा हव भवन प्िास्टर कार्ाको िालग रु.7,78,702। भकु्तानी खचा भएकोमा पालिका 
दररेट अनसुार प्िास्टर कार्ामा गारो प्िास्टरको दर राख्नपुनेमा लसलिङ्ग प्िास्टरको दर राखी बढी 
भकु्तानी भएको रकम रु.91,041। सम्बन्धीत हवद्यािर्बाट असिु हनु ुपने रु. 

 

काम हनुपुने भएको फरक दर पररमार् रकम 

12.5 एम एम लसमेन्ट प्िास्टर 1:4 404।38 464।31 59।93 410।16 घ.मी 24580 

20 एम एम लसमेन्ट प्िास्टर 1:6 505।83 562।93 57।10 980।53 घ.मी 55988 

जम्मा रकम 80568 

म.ुअ.कर थप 10473 
जम्मा बढी भकु्तानी रकम 91041  

 

 

 

 

 

 

 

91041 

 

43.  हवद्यतु हवस्तार कार्ााः सावाजलनक खररद लनर्माविी २०६४ को लनर्म 123 अनसुार करारका शता बमोष्जम 
नापी हकताबमा उल्िेख भएको वास्तहवक कार्ासम्पादनको आधारमा भकु्तानी खचा िेख्नपुने उल्िेख 
छ ।र्समा देष्खएको व्र्होरा लनम्नसुार छन ्:- 

  

 क)  (गो.भौ.नं 166-77/3/17) लसस्नेरी सनु्तिे हवद्यतु हवस्तार कार्ाको िालग रु. 2 िाख बजेट 
व्र्वस्था भइ रु.2,27,846। को िागत अनमुान स्वीकृत भएकोमा रु.2,42,955। मूल्र्ाङ्कन 
भइ रु.2,00,000। भकु्तानी खचा िेखेको देष्खन्छ। 8 लमटर हवद्यतु पोि 14 वटा र 9,10 
लमटर हवद्यतु पोि 16 वटा समेत जम्मा 30 वटा हवद्यतु पोि जडान भएको मलु्र्ाङ्कन हवि बाट 
देष्खन्छ। तर वडा नं 2 िाई हवद्यतु हवस्तारको िालग 40 वटा पोि हस्तान्तरर् भएकोिे  10 
वटा पोि प्रलत पोि रु.18,409। िे रु.1,84,090। को म.ुअ.कर समेत रु. 
2,08,021.7।को कार्ा सम्पन्न प्रलतवेदन पेश गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

208021 
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 ख) बराहपोखरी हवद्यतु हवस्तार कार्ाको िालग रु.20 िाख बजेट व्र्वस्था भइ एक उपभोक्ता सलमलत 
संग ि.इ. रु.21,79,782। को सम्झौतामा रु.19,60,000। भकु्तानी पाउने देष्खन्छ। हवद्यतु 
पोि तथा ट्रान्सफमार जडान र तार तान्ने जोड्ने कार्ाको रु.21,79,782।को कार्ा भइ 
रु.19,60,000।उपभोक्ता सलमलतिाई भकु्तानी भएकोमा पोि खररद कार्ा गत वषा भएको 
रु.47,16,912। मध्रे् बाट 282 वटा हवद्यतु पोि हवतरर् (वडा वाइज रुपमा हस्तान्तरर्) 
भएको देष्खन्छ तर हवद्यतु पोि 314 वटा जडान भएको मलु्र्ाङ्कन प्रलतवेदन प्राप्त भएकोिे खररद 
तथा हवतरर् भन्दा बढी 32 पोिको जडान खचा प्रलत पोि रु.4,043। िे रु.1,29,376।को 
प्रमार् पेश गनुा पने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129376 

 

 

 

 

 

 

44.  वहाि कर नपगु कट्टी :- आर्कर ऐन, 2058 को दफा 885(क) अनसुार सवारी साधन भाडामा ददने 
व्र्वसार् गने व्र्ष्क्तिाई सवारी साधनको भाडा वापत भकु्तानी गने रकममा 1.5 प्रलतशतिे कर कट्टी गने 
व्र्वस्था छ । र्सै प्रावधानिाई आधार बनाई देहार् अनसुारका लनमाार् व्र्वसार्ीिे उपभोक्ता सलमलतिाई 
डोजर भाडामा िगाई भकु्तानी गरेको  रकममा 1.5% प्रलतशत मार कर कट्टी गरेको छ । डोजर भाडामा 
िगाउँने लनमाार् व्र्वसार्ी सवारी साधन भाडामा ददने व्र्वसार् गने इजाजत प्राप् त व्र्ष्क्त भएको प्रमार् पेश 
नगरेको तथा सम्वष्न्धत मेलसन उपकरर्को स्वालमत्व सम्वन्धी प्रमार् नराखी उपभोक्ता सलमलतबाट भाडाको 
रकम भकु्तानी लिएको पाइएकोिे प्रमार् पेश हनु पने रु. 

गो.भौ.नं/लमलत र्ोजनाको नाम भकु्तानी भाडाकर 1.5%कर 
कट्टी 

8.5%कट्टी 

190/3/25 सेङलसिा ग्रालमर् सडक 778478 620650 9310 52755 

191/3/25 गिकन्र्ा ग्रालमर् सडक 556520 444040 6661 37743 

192/3/25 जनसहर्ोग आ.हव जोड्ने सडक 557875 444040 6661 37743 

194/3/26 बराहपोखरी अलगङ्गरे सडक शाष्न्तभलुम 816770 779189 11688 66231 

187/3/25 बािेखा ग्रालमर् सडक 385045 343128 5147 29166 

188/3/25 तम्बवुा ग्रालमर् सडक 555935 403680 6055 34313 

जम्मा रकम 45522 257951  

 

 

 

 

 

 

 

 

257951 

 

 

45.  अनपुालतक कट्टी कम भएकोाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 97(४) मा उपभोक्ता 
सलमलतको र्ोगदान भन्दा कम काम सम्पन्न भई रलनङ्ग लबि र मूल्र्ाकन प्रलतवेदन प्राप्त भएकोमा सोही 
अनरुुप स्थालनर् लनकार्बाट व्र्होररने रकमिाई पलन सोही अनपुातमा कट्टी गरी भकु्तानी गनुापने व्र्वस्था छ 
। उपभोक्ता सलमलत माफा त गराएको लनमाार् कार्ाको भकु्तानीमा आनपुालतक कट्टा नभई बहढ भकु्तानी भएको 
रु. 1,38,976। असिु गरी संष्चत कोषमा दाष्खिा गनुा पने रु. 

गो.भौ.नं/लमलत कामको 
हववरर् 

िागत 
अनमुान 

मलु्र्ाङ्कन फरक प्रलतशत भकु्तानी 
पाउने 

भएको बढी 

136/3/2 रुम्द ु हाडे 
सडक 

335517 314111 21406 89% 280155 300000 19845 

156/3/15 बाघखोर 
कोछािे 

557272 543633 13639 89.72% 487747 498708 10961 

169/3/18 बालिङटार 
ढुग्र ेसडक 

220828 210068 10760 90% 189061 200000 10939 

171/3/19 जन हवकास 
मा हव ममात 

667733 662913 4820 89.86% 595693 600000 4307 

195/3/26 हवद्यतु 
व्र्वस्थापन 

2179782 1555498 - 89.92% 1960059 2000000 40000 

224/3/31 पोखरी क्षेर 
लभर भवन 

2287675 
 - 90% 1309948 1362872 52924 

जम्मा रकम 138976  

 

 

 

 

 

138976 

 

46.  मूल्र् अलभवहृर्द् कर कट्टी नगरेको:- आलथाक ऐन, २०७६ िे गरेको व्र्वस्था अनसुार सरकारी कार्ाािर्िे 
२०७६।२।१६ देष्खको ठेक्का वा करार अन्तगातको भकु्तानीमा मू.अ.कर रकमको ५० प्रलतशत सम्बन्धीत 
राजस्व शीषाकमा र बाँकी ५० प्रलतशत सम्बन्धीत फमािाई भकु्तानी ददनपुने उल्िेख छ । तर पालिकािे 
देहार्को भकु्तानीमा लनर्मानसुार ५० प्रलतशत रकम रु.13,13,937।कट्टी गरी राजस्व दाष्खिा नगरी 
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फमािाई न ैभकु्तानी ददएकोिे म.ुअ.कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश गनुा पने रु. 
गो.भौ.नं/लमलत र्ोजनाको नाम लनमाार् व्र्वसार्ीको नाम 6.5% म.ुअ.कर  
133/2/30 लसर्द्ेश्वरी गकुुिथमु्का मोहन एण्ड बेशीगाउँ 14438 

135/3/2 बराह कामीटोि सडक सनु्तिे कन्स्ट्रक्सन 34513 

136/3/2 रुम्पहुाडे सडक मोहन एण्ड बेशीगाउँ 17417 

134/3/26 बराहपोखरी अजीङ्गरे सडक शाष्न्तददप भलुम कन्स्ट्रक्सन 50647 

181/3/23 पाइप खररद सम्झौता अनसुार  अनसुरु्ाा हाडावेर्र 56772 

186/3/25 पाइप खररद सम्झौता अनसुार  अनसुरु्ाा हाडावेर्र 26419 

143/3/4 देउरािी साकुमा शाखा सडक  सनु्तिे कन्स्ट्रक्सन 23316 

113/2/13 लसस्नेरी गैरे देउरािी सडक हहम ष्शखर 32795 

156/3/15 बाघखोर कोछािे सडक मोहन एण्ड बसेीगाउँ  24226 

157/3/16 बमुाटार ष्चउरीबोट सडक डेन्जम कन्स्ट्रक्सन 104074 

158/3/16 मकेना शाहीछाप मोहन एण्ड बसेीगाउँ 11545 

160/3/16 बालिङटार बाहनुटार ददना/आजाद 5785 

164/3/17 घोप्टेथिा कातौको सडक ददना/आजाद 17355 

164/3/17 घोप्टेथिा कातौको सडक मोहन एण्ड वेशीगाउँ 17290 

165/3/17 बराहपोखरी डुम्रीबोटे मोहन एण्ड वेशीगाउँ 6095 

167/3/17 ढुिीबेसी मोहन एण्ड वेशीगाउँ 11479 

168/3/17 रुम्पभुन्ज्र्ाङ्ग मोहन एण्ड वेशीगाउँ 10984 

169/3/18 बालिकटार ढुग्री शाष्न्तददप भलुम कन्स्ट्रक्सन 11510 

177/3/21 फाक्टाङ सडक मोहन एण्ड वेशीगाउँ 22425 

178/3/21 काकीछाप लनगािे सडक डेन्जम कन्स्ट्रक्सन 19825 

181/3/23 पाइप खररद  अनसुरु्ाा हाडावेर्र 28386 

185/3/25 च्र्ाङखवुा आहािे सडक डेन्जम कन्स्ट्रक्सन 11807 

187/3/25 बालिखा ग्रालमर् सडक डेन्जम कन्स्ट्रक्सन 22303 

118/3/25 तम्बवुा ग्रालमर् सडक लसंहदेवी कन्स्ट्रक्सन 26239 

190/3/25 सङेलसिा ग्रालमर् सडक डेन्जम कन्स्ट्रक्सन 40342 

191/3/25 जिकन्र्ा ग्रालमर् सडक डेन्जम कन्स्ट्रक्सन 28863 

192/3/25 जनसहर्ोग आ.हव जोड्ने सडक डेन्जम कन्स्ट्रक्सन 28863 

199/3/28 बराहपोखरी सावाखोिा सडक मोहन एण्ड वेशीगाउँ 54161 

213/3/31 बाघखोर भन्ज्र्ाङ्ग पौवासेरा मोहन एण्ड वेशीगाउँ 481919 

214/3/31 पाइप खररद  पोखरेि एण्ड सन्स 17420 

163/3/16 लस लस क्र्ानरा खररद  ए आ सी केविनेट हट लभ 28055 

170/3/19 लडष्जटि नोहटस बोडा स्वीफ्ट नेट प्रा.िी 26669 

जम्मा रकम 1313937  

1313937 

47.  हेलभमेसीनको प्रर्ोगाः सावाजलनक खररद लनर्माविी, 2064 को लनर्म 94 संसोधन बाट उपलनर्म 9 मा 
थप गररएको िागत अनमुान तर्ार गदााको समर्मा हेलभ मेसीन प्रर्ोग गनुा पने प्रकृलतको कार्ा भनी उल्िेख 
भएको रहेछ भने सम्बन्धीत प्राहवलधकको लसफाररसमा सावाजलनक लनकार्बाट सहमलत लिइ मेलसन प्रर्ोग गना 
सहकने र सो लनर्म हवपररत हेलभ मेलसन प्रर्ोग गरेको पाइएमा त्र्स्तो उपभोक्ता सलमलत संग भएको सम्झौता 
रर्द् गररने उल्िेख छ। कार्ाािर् र उपभोक्ता सलमलत हवच सम्झौता भइ 47 वटा र्ोजनामा 
रु.2,66,91,966। को लनमाार् कार्ामा मेलसन प्रर्ोग गरी भकु्तानी खचा िेखेकोमा प्राहवलधक बाट लसफाररस 
र सावाजलनक लनकार्बाट स्वीकृलत लिएको समेत नदेष्खएकोिे र्स्तो कार्ामा लनर्न्रर् हनु ुपदाछ । 

 

 

 

 

 

 

 

48.  नन्फाइिराः मूल्र् अलभवृहर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भकु्तानीमा प्राप्त मूल्र् अलभवृहर्द् करको हववरर् 
भकु्तानी पाएको अको महहनाको २५ गतेलभर सम्बष्न्धत आन्तररक राजस्व कार्ाािर्मा कर हववरर् सहहत 
दाष्खिा गनुापने व्र्वस्था छ। तर पालिकाबाट देहार्का फमािाई मू.अ.कर समेत भकु्तानी ददएकोमा 
िेखापरीक्षर् अवलधसम्म पलन ती फमाहरु कर हववरर् नबझुाई नन्फाईिर रहेको पाइर्ो । कानूनी 
व्र्वस्थाअनसुार हववरर् नबझुाएकोिे कर समार्ोजन भएको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

भौ.नं/लमलत म.ुअ.कर नं पाटााको नाम भकु्तानी रकम म.ुअ.कर नन्फाइिर 
हववरर्  

 

 

 

 

232546 
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7/10/2 606828367 ररम्बर कन्स्ट्रक्सन हवजक नं उल्िेख छैन 708876 92153 
2074/M/9 

48/11/21 300135408 एस.के डेकसा 584070 75929 
2076/9/20 

67/12/3 301364120 अनसुरु्ाा हाडावेर्र 64260 8353 
2076/9/28 

163/3/16 602421690 ए आइ सी केवि नेट हट भी प्रा.िी 438470 56111 2075/M/9 

जम्मा 232546   
49.  ररतपूबाकको कर लबजक:- मूल्र् अलभवृहर्द् कर ऐन, २०५२ को दफा १४ बमोष्जम मूल्र् अलभवृहर्द् करमा 

दताा भएका फमासँग तोकीएको ढाँचाको कर वीजक लिई खररद गनुापने व्र्वस्था छ । तर गाउँपालिकािे 
ररत पूका कको कर वीजक बेगर देहार्का लनमाार् व्र्वसार्ीिाई हातिे िेखेको कर लबजकबाट भकु्तानी 
ददएकोिे मू.अ.कर समार्ोजन गरेको प्रमार् पेश हनुपुने रु. 

गो.भौ.नं म.ुअ.कर नं लनमाार् 
व्र्वसार्ीको नाम 

कर हवजक नं रकम म.ुअ.रकम 

154/3/15 606635754 शान्तीभमुी 
कन्स्ट्रक्सन 

10 177088 23021 

150/3/11 606635754 शान्तीभमुी 
कन्स्ट्रक्सन 

11 177088 23021 

169/3/18 606635754 शान्तीभमुी 
कन्स्ट्रक्सन 

12 177088 23021 

194/3/26 606635754 शान्तीभमुी 
कन्स्ट्रक्सन 

16 779189 101294 

213/3/31 601258659 मोहन एण्ड 
बेशीगाउँ 

50 7414140 963838 

जम्मा 1134195  

 

 

 

1134195 

 

50.  पंूष्जगत अनदुान ष्शषाकबाट चाि ुप्रकृलतको हवतरर्मखुी खचा: स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे पूँजी 
सजृना नहनु ेखािका हवतरर्मूखी तथा उपर्ोलगता नददन ेखचािाई लनरुत्साहहत गदै स्थानीर् तहिे अलधकतम 
प्रलतफि ददन ेर पूजँीको लनमाार् हनुे एवम ्उपर्ोलगता लसजाना हनुे गरी र्ोजना छनौट तथा कार्ाान्वर्न गनुापने 
कार्ाक्रम छनौट गरी पूँजीगत शीषाकमा समावेश गनुापने व्र्वस्था गरेको छ ।तर पालिकािे देहार् अनसुारका 
पूजँी लनमाार्मा सहर्ोग नरहने, उत्पादनमा वृहर्द् नगने हकलसमका खचािाई हवलभन्न संघ संस्था, समूह, क्िव 
िगार्तिाई कार्ाक्रम र प्रस्तावको आधारमा पूँजीगत शीषाकबाट रु. 11,08,689। भकु्तानी ददएकोिे 
र्स्तो कार्ामा लनर्न्रर् हनु ुपदाछ । 

  

51.  अनदुानको अनगुमन – सावाजलनक लनकार्बाट उपिब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको 
एकीन गना अनदुान उपिब्ध गराउने लनकार्िे अनगुमन गनुापदाछ । तर पालिकािे देहार्अनसुारका 
कार्ाक्रममा रु.21,08,689।खचा िेखेका छन । तर पालिकाबाट लबतरर् भएको अनदुानको सहह 
सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा पालिका स्तररर् अनगुमन तथा सोबाट प्राप्त उपिव्धी मापन गरेको छैन । 
साथै अनदुान सम्बन्धमा स्थानीर् अनदुान नीलत तर् गरेका छैनन ्। तसथा अनगुमनिाई प्रभावकारी वनाई 
संघ, प्रदेश तथा स्थानीर् तहबाट हवतरर् हनुे अनदुानमा दोहोरोपना नहनु ेगरी अनदुानग्राहीको जीबनस्तरमा 
सधुार आएको र्हकन गरी रकमको पूर्ा सदपुर्ोग गराउनेतफा  ध्र्ान ददनपुदाछ । 

  

52.  प्रकोप व्र्वस्थापन कोषाः प्रकोप व्र्वस्थापन कोषमा आम्दानी रु. 53,50,088। र खचा रु. 
39,93,208.53। गरी मौज्दात बाकी रु.13,56,879.48। देष्खएकोमा असार मसान्तमा बैक 
स्टेटमेन्ट अनसुार रु. 8,56,879.47। देष्खएकोिे घटी आम्दानी रु. 5,00,000। प्रकोप व्र्वस्थापन 
कोष खातामा आम्दानी बाध्न ुपने रु. 

 

 

500000 

 

 

 

53.  कोलभड-19 को आम्दानी खचा : कोलभड-१९ को आर् तथा खचा लनम्नानसुार रहेको छ । 

स्रोत आम्दानी खचा बाकी मौज्दात 

प्रदेश सरकार 500000 

1856879.47 3493208.53 

कमाचारी 177601 

ष्शक्षक 403437 

कार्ाािर् 4000000 

संघ 269050 
जम्मा 5350088 1856879.47 3493208.53  
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54.  पेश्की बाकँी :- प्रदेश आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी, 2075 को लनर्म 80 मा सरकारी कामकाजको 
लनलमत्त एक आलथाक वषामा गएको पेश्की रकम सोही आलथाक वषामा फर्छ्यौट हनु नसकेमा कार्ाािर् प्रमखुिे 
त्र्सरी फर्छ्यौट हनु बाँकी रहेको पेश्की ष्जम्मेवारी अको आलथाक वषामा सारी प्रमाष्र्त गनुापने र र्सरी 
साररएको पेश्की र्स लनर्माविी बमोष्जम फर्छ्यौट गनुापने व्र्वस्था छ। कार्ाािर्बाट लनम्न बमोष्जम पेश्की 
हववरर् प्राप्त भएको तर म्र्ाद नाघेको र ननाघेको छुहट्टन नगएकोिे म्र्ाद नाघेको पेश्की फर्छ्यौट गनुापने 
रु. 
क्र.सं गो.भौ.नं/लमलत पेश्की लिने व्र्ष्क्त / फमाको नाम पेश्कीको व्र्होरा पेश्की रकम 

1. 2076/6/16 वडा सहार्क हकुुम राई सामाष्जक सरुक्षा तथा 
संरक्षर् 

3268000 

2. 2076/6/16 वडा सहार्क ष्जत बहादरु दाहाि सामाष्जक सरुक्षा तथा 
संरक्षर् 

1931200 

3. 2076/6/16 वडा सष्चव शम्भ ुप्रसाद आचार्ा सामाष्जक सरुक्षा तथा 
संरक्षर् 

2134400 

4. 2076/6/16 वडा सष्चव पुपराज राई सामाष्जक सरुक्षा तथा 
संरक्षर् 

3151200 

5. 2076/6/16 वडा सहार्क नवराज राई सामाष्जक सरुक्षा तथा 
संरक्षर् 

2083600 

6. 2076/6/16 वडा सष्चव कोहपिा राई सामाष्जक सरुक्षा तथा 
संरक्षर् 

126000 

7. 107-
77/3/28 

रुवाखोिा महुान गरी ताम्दङु साना लसंचाइ र्ोजना 
उ.स 

नर्ाँ साना लसंचाइ र्ोजना  153976 

8. 107-
77/3/28 

रुवाखोिा महुान गरी ताम्दङु साना लसंचाइ र्ोजना 
उ.स. 

नर्ाँ साना लसंचाइ र्ोजना 204096 

9. 107-
77/3/28 

लतन दोभान ेलसंचाइ र्ोजना नर्ाँ साना लसंचाइ र्ोजना 169045 

10. 107-
77/3/28 

लतन दोभान ेलसंचाइ र्ोजना नर्ाँ साना लसंचाइ र्ोजना 224082 

11. 107-
77/3/28 

बराहखोिा डुडे लसंचाइ नर्ाँ साना लसंचाइ र्ोजना 228915 

12. 107-
77/3/28 

बराहखोिा डुडे लसंचाइ जि उपभोक्ता संस्था नर्ाँ साना लसंचाइ र्ोजना 302446 

13. 107-
77/3/28 

ओखरेखोिा िामासी नर्ाँबष्स्त लसंचाइ आर्ोजना नर्ाँ साना लसंचाइ र्ोजना 186646 

14. 107-
77/3/28 

ओखरेखोिा िामासी नर्ाँबष्स्त लसंचाइ आर्ोजना नर्ाँ साना लसंचाइ र्ोजना 247415 

जम्मा रकम 14411021  

 

 

 

 

 

14412012 

 

55.  आन्तररक िेखापरीक्षर् तफा :- आलथाक कार्ाहवलध लनर्माविी 2064 को लनर्म 36(3) अनसुार खचा 
गदाा खचाको हवि भरपाई सहहत िेखा राख्न ु पने व्र्वस्था छ। कार्ाािर्िे देहार् अनसुार भकु्तानी खचा 
िेखेकोमा लनर्मानसुार राख्नपुने प्रमार् नराखी हवि भरपाई भन्दा बढी भकु्तनी खचा िेखेको रकम असूि 
हनुपुने रु. 

uf} ef} g= ldlt ;|]:tf k/LIf0faf6 b]lvPsf] Joxf]/f -a]?h'_ c;'n ug'{kg]{ 

$@! @)&&.)#.#) Afx'If]lqo kf]if0f cGtu{t uf]kfn sf]O/fnfnfO{ 

lbOPsf] k]lZsdf ljn ljgf k]lZs km5\of]{6 

ePsf] ?= 

1900 

$%% @)&&.)#.#! Tfofxfª /fO{ k]lZs km5\of}{6 gePsf] ?=  22830 

#@ @)&^.!!.)@ Kf|lzIf0f eQfjfkt a9L kfl/>lds ?= 15000 

!#^ 

 

@)&&.)#.)@ 

 

Kf|fljlws kmfOgn ljndf pNn]lvt eGbf a9L 

/sd e'QmfgL ?=  

19852 

!%^ 

 

@)&&.)#.!% 

 

Kf|fljlws kmfOgn ljndf pNn]lvt eGbf 

a9L /sd e'QmfgL ?= 

10960 

 

 

 

87748 

 



 

24 

    

 

!^& 

 

@)&&.)#.!& 

 

Kf|fljlws kmfOgn ljndf pNn]lvt eGbfa9L 

/sd e'QmfgL ?=  

500 

!^( 

 

@)&&.)#.!* 

 

Kf|fljlws kmfOgn ljndf pNn]lvt eGbf  

a9L /sd e'QmfgL ?=  

12400 

!&! 

 

@)&&.)#.!( Kf|fljlws kmfOgn ljndf pNn]lvt eGbf 

a9L /sd e'QmfgL ?=  

 

4306 

जम्मा 87748  
56.  बेरुज ु तथा सम्परीक्षर् - स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 84 मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 

व्र्वस्था रहेको छ। सोही ऐनको दफा 84(2)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कताव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतको हनुे व्र्वस्था छ। पालिकाको गत हवगत वषाको बेरुजू रु. 23074 हजार रहेकोमा 
र्स वषा कार्ाािर्िे सम्पररक्षर्का प्रमार् सहहतको शे्रस्ता सहहतको पर र प्रमार् पेश नगरेकोिे िेखा 
परीक्षर्को समर्मा सम्परीक्षर् हनु सकेन। बेरुजू फर्छ्यौट गने तफा  पालिकाको ध्र्ान जान ुपदाछ। 

  

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

  



 

 

 

बराहपोखरी गाउँपालिका, खोटाङको सष्ञ्चत कोष हववरर् -अनसुचुी 1 

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

रकम 
बेरुज ु
रकम 

बेरुज ु
प्रलतशत 

आर् व्र्र्  

गत वषाको 
ष्जम्मेवारी 

संघ तथा 
प्रदेश अनदुान 

राजश्व 
बाडँफाड 
रकम 

आन्तररक 
आर् 

अन्र् 
आर् 

जम्मा आर् चाि ुखचा पँूष्जगत 
खचा 

अन्र् 
खचा 

जम्मा खचा मौज्दात 

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

1. बराहपोखरी 
गाउँपालिका 

खोटाङ 557281 41009 7.36 12196 259226 41090 450 6718 307484 160276 85528 3993 249797 69883 

 

 

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

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

तहको नाम 

प्रारष्म्भक बेरुज ु प्रलतहक्रर्ाबाट फर्छ्यौट बाकी बेरुज ु बाकी बेरुज ु पेश्की 
दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम दफा संखर्ा रकम असिु 

गनुा पने 

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

भएको 
प्रमार् 

कागजात 
पेश 

नभएको 

राजश्व 
िगत 

ष्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाा 
नलिएको 

जम्मा 

1. खोटाङ बराहपोखरी 
गाउँपालिका 

24 39 41009 0 0 0 24 39 41009 2542 17718 6337 0 0 24055 12694 1718 14412 

 

 

अद्यावलधक बेरुज ुष्स्थलत– अनसुचुी 3 

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

सम्मको बाँकी 
समार्ोजन सं.प.को 

िालग 
अनरुोध भइ 
आएको 
रकम 

संपरीक्षर् 
भएको रकम 

सम्परीक्षर् 
गना नलमिेको 

रकम 

कारबाही 
गना बाकी 
रकम 

गत वषा 
सम्मको 

बाकी रकम 

सं.पबाट 
कार्म 
बेरुज ु

र्ो वषाको 
थप रकम 

58 औ ं
प्रलतवेदन 

सम्मको बाँकी 
बेरुज ु

58 औ ं
प्रलतवेदन 

सम्मको बाँकी 
बेरुज ुमध्र्े 

पेश्की 
1. बराहपोखरी 

गाउँपालिका 
खोटाङ 23074 0 0 0 0 0 23074 0 41009 64083 18193 

 


