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महालेखापरीक्षकको कायािलय 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीय संस्था हनु 
प्रयत्नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्य (Mission)  

 

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

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्य मातयिा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्यावसाष्टयकिा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कायािलय 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 
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श्री अध्यक्षज्यू,  

रघगंुगा गाउँपातलका, 
गाउँकायिपातलकाको कायािलय, 
म्याग्दी । 

 

ष्टवर्याः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्यस पातलकाको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम यो प्रतिवेदन जारी गररएको छ।उक्त प्रतिवेदन 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ।  

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आचायि) 
नायव महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीय िहको लेखापरीक्षण नपेालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीय लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीय िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको वाष्टर्िक 
लेखापरीक्षण योजना र तनकायसँग सम्बन्तधि ऐन, तनयमको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्यहरुमा ष्टवत्तीय 
ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा योजना िजुिमा एवं कायिक्रम कायाितवयन, खररद ब्यवस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको 
संरक्षण र उपयोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गनुि रहेको    छ।त्यसैगरी स्रोि साधनको प्राति र 
उपयोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीय ब्यवस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन 
प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुयाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्य रहेको छ।  

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

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षपेण यथाथिपरक नरहेको, आतिररक आय ठेक्का ब्यवस्थापनमा 
स्पि कानूनी ब्यवस्था नभएको, आय सङ्कलन तयून रहेको, पयािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्यौिा असलुीमा प्रभावकाररिा 
नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कायिक्रम संशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, 
वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्यतधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि अनदुान ष्टफिाि नगरेको, 
ष्टविरणमखुी खचिको बाहलु्यिा रहेको जस्िा प्रवनृ्त्त देन्खएका छन।्त्यसैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  योजना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा 
टुके्र आयोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कायिहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, 
ददगो ष्टवकासका लक्ष्य अनरुुप योजना र कायिक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्या रहेका  
छन।्  

स्थानीय िहको आतिररक ब्यवस्थापनिफि  आवश्यक अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनयनु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि योजना, कायिक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण ियार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र 
प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनयतरण कमजोर रहेको छ।साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीय िहमा लेखा सतमतिको गठन, कायिक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कायिष्टवतध िजुिमा 
हनु बाँकी रहेको पाइएको छ।लेखापरीक्षणबाट औलं्याएका व्यहोराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ु उपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्यक 
कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समय र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु यथासम्भव स्थानीय िहको कायिस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको 
तथयो।लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको 
तथयो।लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्यहोराको कायाितवयनबाट स्थानीय िहको ष्टवत्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा 
प्रवाहमा सधुार हनु ेअपेक्षा गरेको छु । स्थानीय िहको लेखापरीक्षणमा सहयोग परु्रयािउने स्थानीय िहका सबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु 
र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन ियारीमा संलग्न यस कायािलयका कमिचारीहरु सबैलाइि धतयवाद ज्ञापन गदिछु।  

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 
 

 

महालेखापरीक्षकको कायािलय 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालय) 
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श्री अध्यक्षज्यू,  

रघूगंगा गाउँपातलका, 
गाउँकायिपातलकाको कायािलय, 
म्याग्दी। 

ष्टवर्याः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफयि सष्टहिको राय 

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

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैष्टफयि सष्टहिको राय व्यक्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्यले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७७ आर्ाढ 31 मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीय ष्टववरण र त्यससँग सम्बन्तधि आय- व्यय ष्टववरणले स्थानीय 
िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा यथाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफयि सष्टहिको रायव्यक्त गने आधार 
1. लेखापरीक्षणबाट रु.1 करोड  70 लाख 82 हजार बेरुजू देन्खएको छ।सोमध्ये असलु गनुिपने रु.10लाख 79 हजार, प्रमाण 

कागजाि पेश गनुिपने रु.14लाख 63 हजार तनयतमि गनुिपने रु.1 करोड 24 लाख 32 हजार र पेस्की बाँकी रु.21  लाख 8 
हजार रहेको छ।   

2. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्यहोराहरूका सम्बतधमा तमति 2077।12।25 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रया 
सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना 22(वाइस) यसैसाथ 
संलग्न छ । 

3. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टयत्व यष्टकन 
हनेु कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कायि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कायािलयले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी 

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

 

 (इतर प्रसाद आचायि) 
नायव महालेखापरीक्षक 
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लेखापरीपरीक्षण प्रतिवेदन 
पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को स्थानीय सन्ञ्चि कोर्को आय व्यय ष्टहसावको संन्क्षि अवस्था तनम्न वमोन्जम रहेको छ । 

प्रािी र भकु्तानी ष्टहसाव  
ष्टववरण ष्टटप्पणी                     यस वर्ि रु. 
  बजेट आफैले गरेको प्राति / भकु्तानी वस्िगुि/सोझै भकु्तानी जम्मा 
प्राति (क+ख)  523348873 434855734.29  434855734.29 

क.प्राति (संन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधन)े  344272001 310367588.64 0 310367588.64 

11000 कर 11 70400000 48075134.64 0 48075134.64 

13000 अनदुान  266953000 254453000 0 254453000 

संघीय सरकार 12 239941000 239941000 0 239941000 

प्रदेश सरकार 12 27012000 14512000 0 14512000 

14000 अतय राजस्व  6919000 7839454 0 7839454 

33000 दाष्टयत्व  1 0 0 0 

ख.अतय प्राति  179076872 124488145.65 0 124488145.65 

ष्टविरण गनि बांष्टक राजस्व  0 0 0 0 

कोर्हरु  83346872 41601448 0 41601448 

धरौटी  0 0 0 0 

संघीय,प्रदेश सरकार वा अतय कायिक्रम  95730000 82886697.65 0 82886697.65 

भकु्तानी (ग+घ)  548626815 391570157.38 0 391570157.38 

ग.भकु्तानी (सन्ञ्चि कोर्बाट)  369549943 273607816.18 0 273607816.18 

21000 पाररश्रतमक/ सषु्टवधा 18 154058000 138242143.10 0 138242143.10 

22000 मालसामान िथा सेवाको उपयोग 18 33288000 24982302.26 0 24982302.26 

25000 सहायिा(Subsidy) 18 7760000 6539815.60 0 6539815.60 

26000 अनदुान 18 1155000 99800 0 99800 

27000सामान्जक सरुक्षा 18 4895000 4452408 0 4452408 

28000 अतय खचि 18 2630000 1556500 0 1556500 

31000 गैर ष्टवन्त्तय सम्पत्ती/पूजँीगि खचि 18 165763943 97734847.22 0 97734847.22 

घ.अतय भकु्तानी  179076872 117962341.20 0 117962341.20 

कोर्हरु  83346872 35079873.55 0 35079873.55 

धरौटी  0 0 0 0 

संघीय,प्रदेश सरकार वा अतय कायिक्रम  95730000 82886697.65 0 82886697.65 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाकंी   (4230)  (4230) 

ङ.यो वर्िको बचि(तयनु)  (25277942) 43285576.91  43285576.91 

च.गिवर्िको न्जम्मेवारी रकम(अ.ल्या)   29997237  29997237 

वर्ाितिको बाकंी रकम(ङ+च)  (25277942) 73282813.91  73282813.91 

बैंक िथा नगद बाकंी 24  73282813.91  73282813.91 
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दफा नं ef}=g+=, ldlt / Joxf]/f वेरुज ुरकम 
 पररचय – स्थानीय नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीय शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीय िहमा ष्टवधाष्टयकी, 

कायिकारीणी र तयाष्टयक अभ्यासलाई संस्थागि गनि स्थानीय सरकार संचालन गने उद्देश्यले यस 
गाउँपातलकाको स्थापना भएको हो।स्थानीय सरकारले संचालन गने कायिमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र 
समतवयलाई प्रविधन गनुि र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टयत्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि 
गरी नागररकलाई गणुस्िरीय सेवा प्रदान गनुि गाउँपातलकाको उद्देश्य रहेको छ।यस गाउँपातलकामा ८ वटा 
वडा र ३७९ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफलमा फैतलएको छ। 

 

 असलुीाः लेखापरीक्षणको क्रममा रु 34 हजार र प्रारन्म्भक प्रतिवेदन जारी भएपश्चाि प्रतिष्टक्रयावाट रु 3 
लाख 33 हजार गरी कुल रु.3 लाख 67 हजार असलुी भई सम्वन्तधि राजश्व न्शर्िकमा दान्खला भएको 
छ। 

 

1.  ष्टवत्तीय ष्टववरणको ष्टवश्लरे्णाः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलकाले प्रत्येक 
वर्िको श्रावण  १ गिेदेन्ख आगामी वर्िको आर्ाढ मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कायम गरी 
आय र व्ययको ष्टहसाव राख्नपुदिछ।सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनसुार गाउँपातलकाले आफ्नो आतथिक 
कायि प्रणालीको व्यवस्थापन गनुिपदिछ।यस सम्बतधमा देन्खएका व्यहोरा देहाय बमोन्जम छन ्

 स्थानीय िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी यस वर्ि प्राि रकम र संन्चि कोर्वाट भएको खचि 
स्पि देन्खने गरी खािा राखेको छैन। 

 पातलकाको शे्रस्िा र वैक मौज्दाि ष्टवच तनम्नानसुारको फरक देन्खएकोले फरक पनुिको कारण पत्ता 
लगाई वैक ष्टहसाव तमलान गनुिपने देन्खतछ। 

 वैक स्टेटमेतट अनसुारको मौज्दाि (पातलकाले पेश 
गरेको एष्टककृि आतथिक ष्टववरण अनसुारको वैक 
मौज्दाि) 

सरुको ष्टवन्त्तय प्रतिवेदन अनसुार वैक 
मौज्दाि 

फरक रकम 

५२७७४७२२ ७३२८२८१३।९१ २०५०८०९१।
९१ 

 स्थानीय कोर्को सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कायम गनि महालेखा 
तनयतरक कायािलयले उपलब्ध गराएको स्थानीय संन्चि कोर् व्यवस्थापन प्रणाली (सरु) को प्रयोग 
गरेको भएिा पतन सोले देखाएको ष्टवन्त्तय प्रतिवेदन यथाथि रहेको पाईएन। 

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

 पातलकाले पातलकामा प्राि भएका सम्पणुि आम्दानीलाई सन्ञ्चि कोर्मा आम्दानी नवाँधी सोझै वैक 
जम्मा गराउने र वैक स्टेटमेतटको आधारमा आम्दानी वाँध्ने गरेकोले पातलकाले पेश गरेको ष्टवन्त्तय 
ष्टववरणले यथाथि अवस्था न्चरण गदैन।  

पातलकाले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीय ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आय र व्ययको 
वास्िष्टवक न्स्थति देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ। 

 

2.  घटी न्जम्मेवारी सारेकोाः आतथिक कायिष्टवधी तनयमावाली २०६४ को तनयम ४५ वमोन्जम आय व्यय दठक 
 



3 

 

सँग भएको र लेखांकन गरेको कुरामा ष्टवश्वस्ि हनुपुने र घटी न्जम्मेवारी सानि नहनुे व्यवस्था रहेको 
छ।गि आ वको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा न्जम्मेवारी सानुिपने उल्लेख भएको रु ३९४८२१९८।०० 
मध्ये आ व २०७६।७७ मा रु २९९९७२३७।०० मार न्जम्मेवारी सारेकोले घटी न्जम्मेवारी सारेको 
रु ९४८४९६१।०० को एष्टकन गरी न्जम्मेवारी सारी आम्दानी देखाउनपुने भनी लेखापरीक्षणको 
प्रारन्म्भक प्रतिवेदनमा रु9484961।00 वेरुज ु कायम गरेकोमा प्रतिष्टक्रया पेश गदाि वैक खािामा 
देन्खएको रु8361076।00 तमलान गदाि ष्टहसाव तमलान गनि वाँकी रु 1123855।00 देन्खएको 
छ।उक्त घटी न्जम्मेवारी सारेको रकम एष्टकन गरी ष्टहसाव तमलान गरेको प्रमाण पेश गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

1123885 

3.  आतिररक तनयतरण प्रणालीाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक 
तनयतरण प्रणाली ियार गरी लाग ु गनुिपनेमा लाग ु गरेको पाईएन। यस सम्वतधमा देन्खएका अतय 
व्यहोराहरु िपन्शल वमोन्जम रहेका छन । 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथयांक 
संकलन, अतभलेखांकन र व्यवस्थापन गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन । 

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोन्जम एक आतथिक वर्िमा खचि हनु नसकी 
बाँकी रहेको रकम आतथिक वर्िको अतिमा स्थानीय िहको संन्चि कोर्मा ट्रातसफर गनुिपनेमा आतथिक 
वर्ि समाि भए पश्चाि ्पतन पातलकाले सन्ञ्चि कोर्मा रकम ट्रातसफर गरेको पाइएन। 

 पातलकाले कायिक्रमगि िथा योजनागि खािा राखेको पाईएन।साथै पातलकाबाट यस वर्ि संचातलि 
कायिक्रम िथा योजनाको कायाितयवयन र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक कायिक्रम अनसुारको प्रगति 
ियार गरेको पाईएन। 

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

 राजस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली माफि ि गने 
गरेको देन्खएन। 

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

 स्थानीय िहले आफ्नो क्षेरमा कायाितवयन हनुे आयोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्य आयोजनाको बैंक 
खडा गरेको देन्खएन। 

 ददगो तबकास योजना (२०१५-२०३०) लाई कायाितवयन गने सतदभिमा लक्ष्यलाई आतिररकीकरण गने 
र मध्यकातलन लक्ष्यहरु िोष्टक मलु्याङ्कन गने कायि भएको देन्खएन। 

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

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

 न्जतसी तनररक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान ममिि िथा तललाम गनुि पनेमा 
गरेको पाईएन। 

 मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर तनयमावली, २०53 को तनयम 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कायािलयलाई नददई आतथिक वर्िको अतिमा मार ददएको िथा 
इ–टीतडएस गरेको पाइएन। 

 साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 7 र 8 मा खररदको गरुुयोजना र वाष्टर्िक खररद 
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योजना ियार गनुिपनेमा ियार गरेको पाईएन। 

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

 स्थानीय िहले तनमािण व्यवसायी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कायि गराएकोमा तनमािण कायिमा प्रयोग 
हनुे सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन। 

 साविजतनक खररद तनयमावली, 2064 को तनयम 97 अनसुार यस वर्ि कायिसम्पन्न भएका आयोजना 
िथा कायिक्रमहरु उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको पाईएन। 

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

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

 पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्यवस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  र प्रशासतनकिफि  समेि 
९५ कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: ८३ पदपूिी भएको १२ दरवतदी ररक्त रहेकोले 
कायािलय सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको पाईयो । 

 सशुासन व्यवस्थापन िथा सञ्चालन तनयमावली, २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि 
सेवाहरुको कायाितवयन न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संयतर िय गरेको पाईएन । 

 संघीय मातमला िथा सामातय प्रशासन मतरालयको 2073।12।25 को पररपर अनसुार यस 
पातलकामा समाष्टहि भएका साष्टवकका गाउँ ष्टवकास सतमतिको नाममा रहेका पेश्की िथा वेरुजकुो 
लगि ियार गरेको पाईएन। 

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीय िहले योजना बनाउँदा 
सहभातगिामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि योजना छनौट गरी प्राथतमकीकरण गनुिपने व्यवस्था 
अनसुार योजना िजुिमा िथा कायितवयन गरेको पाइएन। 

 फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरको व्यवस्थापन गरी गाउँ िथा नगर 
सफा राख्न े न्जम्मेवारी स्थानीय िहको हनुे उल्लेख भएकोमा पातलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गनि 
ददघिकातलन योजना वनाई कायाितवयन गरेको पाइएन। 

 सामान्जक सरुक्षा तनयमावली २०७६, को तनयम २३(१) मा स्थानLय िहले आफ्नो क्षेरतभर ष्टविरण 
गररएको सामान्जक सरुक्षा भत्ताको चौमातसक िथा बाष्टर्िक प्रतिवेदन अनसूुची ६ बमोन्जमको ढाँचामा 
ियार गरी ष्टवभाग िथा प्रदेशको सामान्जक सरुक्षा सम्बतधी ष्टवर्य हेने तनकायमा पठाउन ु पनेमा 
पातलकाले समयमा प्रतिवेदन गने कायि गरेको पाइएन। 

 सामान्जक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायिष्टवधी २०७५ अनसुार सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण वैष्टकङ्ग 
प्रणालीअनसुार गनुिपनेमा पातलकाले हालसम्म पतन वैष्टकङ्ग प्रणातलवाट सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण 
गरेको छैन। 

 सामान्जक सरुक्षा कायिक्रम संञ्चालन कायिष्टवतध, २०७५ दफा ३३ (क) मा आगामी आतथिक वर्िमा 
भत्ता प्राि गनेहरुको ष्टववरण सम्बन्तधि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आधारमा स्थातनय िहको 
सभामा पेश गनुिपनेमा नगरेको साथै पातलकावाट पठाएको रकम लाभग्राहीको खािामा बैंकले १५ 
ददनतभर जम्मा गरी प्रत्येक खािामा जम्मा भएको रकम देन्खने ष्टववरण सष्टहिको (Reverse Feed) 
ष्टववरण पेश गनुिपने ब्यवस्था रहेकोमा गाउँपातलकामा उक्त शििअनसुार वैकवाट चौमातसक रुपमा 
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जम्मा भएको ष्टववरण प्राि भएको देन्खएन। 

 गाउंपातलका र अतिगििका वडाको स्वातमत्वमा रहेको भवन, जग्गा, सवारी साधन, फतनिचर िथा 
ष्टवद्यतुिय सामान लगायिका सम्पत्तीको मलु्याङकन समेि देन्खने गरी अतभलेख अद्याबतधक गनुिपनेमा 
सो गरेको पाइएन। 

िसथि पातलकाले आतिररक तनयतरण प्रणालीलाई ऐन िथा तनयमावलीमा भएको व्यवस्था बमोन्जम 
प्रभावकारी र ष्टवश्वसनीय बनाई सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउने िफि  ध्यान ददनपुने देन्खतछ । 

4.  बजेट पेश, पाररि र अन्खियारी - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय िहले 
आगामी आतथिक वर्िको राजश्व र व्ययको अनमुान कायिपातलकाबाट स्वीकृि गराई असार १० गिे तभर 
पेश गने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्यवस्था छ 
। सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीय िहका प्रमखुले प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृिलाई बजेट खचि गने अन्खियारी प्रदान गनुिपने व्यवस्था छ ।यस स्थानीय िहमा रु.३१ 
करोड ४१ लाख ३१ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६।३।२० मा पाररि भएको 
छ।बजेट पाररि पश्चाि गाउँपातलका अध्यक्षले ७ ददनतभर प्रमखु प्रशासकीय अतधकृिलाई बजेट खचि गने 
अन्खियारी प्रदान गनुिपने व्यस्था भएिा पतन २०७६।०४।०१ मा प्रमखु प्रशासष्टकय अतधकृिलाई 
अन्खियारी प्रदान गरेको पाइयो।पातलकाले काननुमा िोष्टकएअनसुार अन्खियारी प्रदान गनेिफि  ध्यान 
ददनपुदिछ। 

 

5.  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम  २३ बमोन्जम स्वीकृि भएको 
कायिक्रममा तनयम २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक लक्ष्य िथा 
कायिक्रम बमोन्जम कायिसम्पादन सम्पन्न गरी कयिक्रम कायाितवयन गनुिपने व्यवस्था छ।कायािलयले 
उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनसुार चौमातसक पून्जगि खचिको न्स्थति देहाय बमोन्जम छ। यसरी आतथिक 
वर्िको अतत्यतिर मार अतधक खचि गरी योजना सञ्चालन गदाि सञ्चातलि कायिक्रम िथा तनतमिि संरचनाको 
गणुस्िर िथा ददगोपनामा समेि प्रभाव पनि सक्छ।त्यसैले पातलकाले तनधािरीि समयतभर कायि सम्पादन 
गनुिपदिछ। 

 

 पूजँीगि खचि 
शीर्िक 

कुल खचि 
चौमातसक खचि आर्ाढ 

मष्टहनाको मार 
खचि 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक 

गापा पुजँीगि 89963996 3219000 25367583 61377413 44364687 

संन्घय सरकार  7739002 8000 1604000 6127002 5896002 

जम्मा खचि  97702998 3227000 26971583 67504415 50260689 

खचिको प्रतिशि 100 3.30 27.61 69.09 51.44 

 
 

6.  अनगुमन िथा भ्रमण खचिाः भ्रमण खचि तनयमावली, २०६४ को तनयम २१ मा भ्रमण खष्टटन ेपदातधकारी वा 
कमिचारीले भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अनसूुची ६ को ढाँचामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई ष्टवश्वसनीय 
वनाउन आवस्यकिा अनसुार आतिरीक तनयतरण प्रणालीको थप व्यवस्था गनुिपने उल्लेख छ। तनयम १९ 
मा न्जल्लातभरको ठाउँको दरुीको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ।कायािलयले यस वर्ि ष्टवर्यगि न्शर्िक िथा 
कन्तटतजेतसी वाहेक चालू खचि न्शर्िकवाट रु. २२ लाख ९८ हजार खचि लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्य, 

अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अतभलेख, दरुीको ष्टववरण, सवारी साधनको ष्टटकट आदद राखेको 
छैन।जसले गदाि अनगुमन िथा भ्रमणको सष्टह सदपुयोग भएको छ भन्न ेआधार रहेन।यसमा सधुार गनुिपने 
देन्खतछ। 
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7.  योजना र कायाितवयनाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीय िहले 
योजना बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि योजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने 
व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम िथा दीघिकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची समेि ियार 
गरी कायाितवयनमा ल्याउन ुपने व्यवस्था छ।कायािलयले योजना छनौट गदाि ऐनमा भएको व्यवस्था अनरुुप 
दीघिकालीन प्रकृतिका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टुके्र योजनामा ठुलो मारामा बजेट 
छुट्याएको अवस्था छ।साना िथा टुके्र योजनामा वजेट ष्टवतनयोजन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नहुँने हुँदा 
यस्िा कायिमा तनयतरण गरी ठुला योजना छनौटलाई प्राथतमकिामा रान्खनपुदिछ ।यस वर्ि उपभोक्ता 
सतमतिमाफि ि भएका कामका योजनाहरु देहायअनसुार छन:्  

क्र. सं. वििरण योजना संख्या रकम 

१ रु १ लाख भतदा कमको योजना 0 0 

२ रु एक लाख एक देन्ख पाँच लाख सम्मका योजना 65 69500000 

३ रु ५ लाख देन्ख १० लाख सम्मका योजना 27 20200000 

४ दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मा योजना 17 38600000 

   जम्मा 111 128300000  

 

8.  सेवा प्रवाहाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाउँपातलका िथा वडा कायािलयको 
काम, कििव्य र अतधकारको व्यवस्था छ।गाउँपातलकावाट प्राि ष्टववरण अनसुार यस वर्ि जतम र मतृ्य ु
दिाि ६०८,नािा प्रमान्णि ४१०,  नागररकिा तसफाररस ५४३, वसाईसराई १३ र अतय १६५ वटा दिाि 
गरेको पाइयो।अतयमा १६५ वटा देखाइएकोमा अतय कुन ++–कुनमा हो भनी यष्टकन हनु सकेन।पातलकाले 
पन्िकरण दिाि िथा तसफाररस सम्वतधमा अतभलेख राखेको छैन।पातलकाले ऐन वमोन्जम सोको अतभलेख 
व्यवन्स्थि गनुिपदिछ। 

 

9.  क्षरेगि बजेट र खचि- स्थानीय िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा 
समानपुातिक बजेट ष्टवतनयोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ।यस पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट 
खचिको न्स्थतिको न्शर्िकगि ष्टववरण पेश नभएकोले क्षेरगि वजेट खचिको न्शर्िकगि अवस्था एष्टकन गनि 
सष्टकएन।खचिको न्शर्िकगि ष्टववरण ियार गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ। 

 

 मखुय क्षेर  वाष्टर्िक वजेट खचि रकम कुल खचि मध्ये 
प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास 21645000 15898119 5.82 

सामान्जक क्षेर  187464000 164125766 59.99 

पूवािधार ष्टवकास क्षेर 87906943 46287825 16.91 

वािावरण िथा ष्टवपद् व्यवस्थापन 3050000 2637701 0.97 

ष्टवन्त्तय व्यवस्थापन र सशुासन  7279000 2757296 1 

कायि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 62205000 41901107 15.31 

जम्मा 369549943 273607814 100 

 
 

10.  खचि तबश्लरे्णाः पातलकाले यसबर्ि कुल आन्तिरक आयबाट रु ६६ लाख ०४ हजार,  राजस्व बाँडफाँड र 
अनदुानबाट रु  ३० करोड ३७ लाख ६३ हजार समेि रु  ३१ करोड ०३ लाख ६७ हजार आम्दानी 
भएकोमा चाल ुिफि  रु १७ करोड ५८ लाख ७३ हजार र पूनँ्जगि िफि  रु ९ करोड ७७ लाख ३४ 
हजार समेि रु २७ करोड ३६ लाख ७ हजार खचि भएको छ।खचि मध्ये आतिररक आयको ष्टहस्सा 
२.४१ प्रतिशि रहेको छ।यसबर्ि पदातधकारी सतुबधामा रु १८ लाख ३६ हजार खचि भएको छ जनु 
आतिररक आयको २७.८० प्रतिशि रहेको छ।पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान र राजस्व 
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बाँडफाँडको रकमबाट ६४.२८ प्रतिशि चाल ु र ३५.७२ प्रतिशि मार पूनँ्जगि तनमािणमा खचि भएको 
देन्खतछ।यसबाट पातलकाहरुले तबकास तनमािण प्रयोजनमा तयनु खचि गरेको प्रशासतनक प्रयोजनमा बढी 
खचि भएको देन्खतछ।पातलकाले आतिररक आय वषृ्टर्द् गरी प्रशासतनक खचि तनयतरण गदै प्राि अनदुान र 
राजस्व बाँडफाँडको रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रयोजनमा पररचालन गररनपुदिछ। 

11.  जग्गा उपयोग मापदण्डाः स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २७ वमोन्जम स्थातनय िहले भ ु
जोन्खम संवेदनन्शलिाका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्वन्तध मापदण्ड िोक्नपुने र त्यस्िो मापदण्डको 
अतधनमा रही िोकेको क्षेरमा मार भवन तनमािण गनि स्वीकृिी ददन सक्न ेव्यवस्था छ।यस गाउँपातलकाले 
जग्गाको उपयोग सम्वतधी मापदण्ड वनाई लाग ुगरेको देन्खएन।स्थानीय िहले आफ्नो सवै क्षेर वा कुनै 
क्षेर िोकी त्यस्िो क्षेरमा वन्ने भवनहरुको लातग जग्गा िथा भवनको प्रकृिी, समान ढाँचाको नमनुा नक्सा 
ियार गनि र सेवाग्राहीको लातग आफ्ना प्राष्टवतधक कमिचारीवाट नक्सा ियार गराई तनाःशलु्क उपालव्ध 
गराउने व्यवस्था रहकोमा कायाितवयन भएको देन्खएन।जग्गाको उपयोग सम्वतधी मापदण्ड िोकी जग्गा 
िथा भवनको प्रकृिी वमोन्जम नक्सा ियार िथा स्वीकृतिको व्यवस्था अपनाउन ुपदिछ । 

 

12.  आतिररक आयिफि  M स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा पातलकाको ष्टवन्त्तय 
अतधकार क्षेरको  व्यवस्था रहेको छ।िथा आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ९,१०,१५ 
बमोन्जम दैतनक िथा बाष्टर्िक रुपमा प्राि भएको आय स्पि देन्खने गरी शे्रस्िा राख्नपुने व्यवस्था भएकोमा 
नमनुा छनौटका आधारमा लेखापरीक्षण गदाि रतसद तनयतरण खािा राख्नपुनेमा नरहेको, वडा कायिलयहरुमा 
पठाएका र ष्टफिाि आएका रतसदको अद्यावतधक शे्रस्िा नरहेको, रतसदको तसलतसलेवार नम्वर अनसुार 
उठाएको आय र बैंक दान्खलाको रकम नतभडेको हुँदा यो वर्ि घरबाटो तसफाररस दस्िरु, सम्पन्त्तकर, 
मालपोि रन्जिेशन शलु्क िथा अतय आयवापि हनुपुने वास्िष्टवक आम्दानी एष्टकन गनि सष्टकएन।यो वर्ि 
पातलकाले ढंुगा तगटी वालवुा र ष्टवष्टवध तसफाररस दस्िरुमा आतिररक आयवापि रु=६६ लाख ४ हजार 
आम्दानी देन्खएको छ।पातलकाले आवश्यक म +=ले=प=फा=न= हरु र शे्रस्िा अद्यावतधक गरी आतिररक 
आयलाई पारदशी गने गराउने र आयको उन्चि अतभलेखांकन िथा पररचालन गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ। 

 

13.  आतिररक आयको ष्टवश्लरे्णाः पातलकाले उपलव्ध गराएको एष्टककृि ष्टवन्त्तय ष्टववरण अनसुार यस आतथिक 
वर्िमा पातलकाले रु ६६ लाख ४ हजार वास्िष्टवक आतिररक आय प्राि गरेकोमा सरुको ष्टवन्त्तय 
ष्टववरणको अनसुचुी ११ मा प्राि भएको आतिररक राजस्व रु५ करोड ५९ लाख १४ हजार देखाएको 
छ।सरुले देखाएको ष्टवन्त्तय ष्टववरणमा पातलकाको आतथिक ऐनमा समावेश गररएका आतिररक आय िफि का 
न्शर्िकहरुवाट के कति राजस्व प्राि भएको हो सो समेि एष्टकन नभएकोले पातलकाको एष्टककृि आय व्यय 
ष्टववरण र सरुको अनसुचुी ११ मा  फरक परेको रकम रु ४ करोड ९३ लाख १० हजारको सम्वतधमा 
स्पि गनुिपने देन्खतछ। 

 

14.  नगदी रतसदको आय एष्टकन नभएकोाः पातलकाका ष्टवतभन्न वडामा संकतलि राजस्व नगदी रतसद माफि ि 
संकलन गररदै आएकोमा रतसद तनयतरण खािा अद्यावतधक नभएको कारणले पातलकामा आ व 
२०७५।७६ मा प्रयोग गरी वाँकी रहेका नगदी रतसद िथा मालपोि रतसद यस वर्ि के कति मारमा 
प्रयोगमा आए नआएका सम्वतधमा एष्टकन गनि सष्टकएन।पातलकाले ददएको ष्टववरण अनसुार यस वर्ि ००१ 
देन्ख ३५०० रतसद नं प्रयोग गने गरी ७० प्याड नगदी रतसद छपाई गरी वडामा ष्टविरण गरेकोमा 
देहायवमोन्जम रतसदहरु लेखापरीक्षण अवतधसम्म पतन पातलकामा उपलव्ध नभएकोले नगदी रतसदमाफि ि 
संकलन भएको राजस्व सम्वतधमा पातलकाले आम्दानी वाँधेको राजस्व यथाथि हो भनी ष्टवस्वस्ि हनु 
सष्टकएन।पातलकाले रतसद तनयतरण खािा अद्यावतधक गरी राजस्वको अतभलेखांकन पर्द्तिलाई व्यवन्स्थि 
वनाउनपुदिछ। 
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नगदी रतसद नं प्रयोग गररएको वडा 
४०१ देन्ख ४५० वडा नं ६  

15.  दहत्तर वहत्तर ष्टवष्टक्राः साविजतनक स्रोि साधनको तललामी वा ष्टवष्टक्र गदाि वोलकवोल प्रणालीवाट सवैभतदा 
धेरै आय प्राि हनुे गरी गनुिपनेमा पातलकाले यस वर्ि कातलगण्डकी नदद ष्टकनारका ष्टवतभन्न ४ वटा 
घाटहरुको ढंुगा तगटी वालवुाको ष्टवष्टक्र गने सम्वतधमा तमिी २०७६ पौर् २७ गिे कायिपातलकावाट तनणिय 
गरी एकमिु रु=३६७५०००।०० शलु्क तलने गरी ष्टवना प्रतिष्पधाि जे ष्टप एसोतसएट्सलाई ढंुगा तगटी 
वालवुा प्रयोग गनि न्स्वकृिी ददएको पाईयो।पातलकाले अध्ययन गरी ियार गरेको प्रारन्म्भक वािावरणीय 
प्रभाव मलु्यांकन प्रतिवेदन अनसुार कातलगण्डकी नददका ष्टवतभन्न ४ वटा घाटहरुवाट वाष्टर्िक ८८७१ 
घनतमटर अथािि ३१३२३५।०१ क्यु ष्टफट ढंुगा तगटी वालवुा मार उत्खन्न गनि तमल्न े
देन्खतछ।जसअनसुार गण्डकी प्रदेश सरकारले आ व २०७६।७७ को लातग जारी गरेको ढंुगा तगटी 
वालवुाको दररेट प्रति क्यु ष्टफट ४ का दरले वाष्टर्िक रु१२५२९४०।०० मार संकलन गनि सक्न े
देन्खतछ।प्रारन्म्भक वािावरणीय मलु्याकंन प्रतिवेदनलाई आधार तलदाँ पातलकाले रु२४२२०६०।०० 
रकम वरावरको अथािि प्रति क्यु ष्टफट ४ का दरले ६०५५१५ क्यु ष्टफट ढंुगा तगटी वालवुा वढी 
पररमाणमा उत्खनन ् गरी ष्टवष्टक्र गरेको  पाइयो।िोष्टकएको भतदा बढी पररमाणमा नदीजतय पदाथिको 
उत्खननबाट पातलकाको आतिररक आयमा केही बषृ्टर्द् भएिा पतन प्राकृतिक वािावरणमा प्रतिकूल असर पने 
देन्खयो।जसबाट हनु सक्ने भ–ूक्षय, जीवजतिमुा पनि सक्ने असर िथा समग्रमा मानव वस्िीमा पनि सक्ने 
असरलाई समेि वास्िा नगरी स्वीकृि प्रतिवेदनको ष्टवपरीि गई नदीजतय पदाथिको उत्खनन गनि तसफाररस 
गने िथा अतय सम्वन्तधि पदातधकारीलाई न्जम्मेवार बनाइन ुपदिछ।यसरी ढंुगा तगटी वालवुाको ष्टवष्टक्र गने 
सम्झौिा पश्चाि पतन के कति पररमाणमा उत्खनन ्भयो भनी पातलकावाट अनगुमन िथा मलु्यांकन नगरी 
प्रारन्म्भक वािावरणीय मलु्याकंन प्रतिवेदनले िोकेको पररमाण भतदा वढी पररमाणमा कायिपातलकाको 
तनणियमाफि ि सोझै ष्टवष्टक्र गरेको रकम तनयमसम्मि नदेन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3675000 

16.  
 

अनदुान ष्टफिािाः संघीय एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कायिष्टवतध बमोन्जम िी तनकायबाट स्थानीय िहमा 
प्राि हनुे समपरुक वाहेकका अनदुान वर्िभरी खचि नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्तधि तनकायमा ष्टफिाि 
गनुिपने व्यवस्था रहेको छ।पातलकाले ष्टवतभन्न न्शर्िकको रकममध्ये आर्ाढ मातिसम्ममा खचि नभई बाँकी 
रहेको रकम रु-२३३०९८९०।०० सम्वन्तधि तनकायमा ष्टफिाि गरेको देन्खतछ। 

 

17.  कोतभड–१९ िफि ाः  

 आ=व २०७६।७७ को अर्ाढ मसातिसम्म कोतभड–१९ रोकथाम िथा तनयतरणको लातग भएको आम्दानी 
िथा खचिको ष्टववरण तनम्नानसुार रहेको छ। 

 

 आम्दfनी स्रोि रकम रु खचि न्शर्िक  रकम रु 

स्थानीय िहको आफ्नै वजेटवाट  7051750 राहि ष्टविरण 4106476 
संघीय कोतभड कोर्वाट 279004

3 

क्वारेतटाइन तनमािण िथा व्यवस्थापन 152939 

प्रदेश कोतभड कोर्वाट 500000 और्धी एवं स्वास्थय उपकरण िथा सामाग्री 
खररद 

821229 

अतय स्रोिवाट 15000 आइसोलेशन केतर तनमािण 450030 

कमिचारी िथा न्शक्षकहरुवाट 709232 जनशन्क्त पररचालन  1324805 

  वेनी अस्पिाललाई भकु्तानी 250000 

  जनचेिना िथा प्रचारप्रसार  279548 

  ष्टवष्टवध खचि 84075 

 



9 

 

  वाँकी 3596923 

जम्मा 1106602

5 
जम्मा 1106602

5 
यस सम्वतधमा तनम्नानसुार देन्खएको छ। 

 पातलकाले राहाि ष्टविरण गनि खररद गरेका खाद्यान्न सामाग्री िथा और्धी एवम ्स्वास्थय उपकरण  
ष्टवना प्रतिष्पधाि तसधै खररद गरेको पाइयो। 

 क्वारेतटाइन िथा आइसोलेसन केतरमा खररद गरीएका सम्पणुि सामाग्री हालसम्म पतन पातलकाको 
कायािलयमा आइनपगुेकोले कायािलयमा ल्याई उन्चि व्यवस्थापन गनुिपने देन्खतछ। 

 साविजतनक खररद तनयमावली अनसुार अमानिवाट कायि गराउदाँ रु१ लाख सम्मको कायि 
एकपटकमा गराउन सष्टकने भएिा पतन पातलकाले वाष्टहरवाट तभतरने मातनसहरुको व्यस्थापन गनि 
अमानिवाट भकु्तानी ददने गरी जनशक्ती पररचालन गरी रु१३४८८०५।००खचि लेखेको 
छ।पातलकाले काननुी व्यवस्थावमोन्जम कायिसम्पादन गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ। 

18.  सामान्जक सरुक्षाकर कट्टी नगरेकोाः नेपाल सरकारर्द्ारा घोर्णा गरेको लकडाउनको समय अवतधमा यस 
पातलकाको ष्टवतभन्न वडाका नाकाहरुमा खटीएका स्वयम सेवकहरुलाइ पाररश्रतमक भकु्तानी गदाि 1 प्रतिशि 
सामान्जक सरुक्षा कर कट्टी  गरी भकु्तानी गनुिपनेमा कट्टी नगरी भकु्तानी गरेको पाइयो।सामान्जक सरुक्षा 
कर असलु गरर दान्खला गनुिपने रु. 
भौ.न।तमति व्यहोरा भकु्तानी रकम सा.स ुकर 
16।2077।1।23 वडा न.3मा खटीएका स्वयमसेवकहरु 72000 720 
22।2077।1।30 वडा न.४मा खटीएका 14जना स्वयासेवकहरु 10110 101 

25,26।2077।2।25 लकडाउनमा खटीएका स्वयमसेवकहरु 70000 700 

28।2077।2।28 वडा न.1मा खटीएका स्वयमसेवकहरु 98000 980 

33।2077।3।7 वडा न.५ मा खटीएका स्वयमसेवकहरु 49000 490 

39।2077।3।12 वडा न.6 मा खटीएका स्वयमसेवकहरु 72000 720 

35।2077।3।7 वडा न.४मा खटीएका  स्वयासेवकहरु 101100 1011 

55।2077।3।23 वडा न.८ मा खटीएका स्वयमसेवकहरु 72000 720 

जम्मा   
5442  
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19.  सामान्जक सरुक्षािफि ाः  

19.1.  भत्ता ष्टविरणाः सामान्जक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चालन कायािष्टवधी २०७५ को पररच्छेद ७ मा यस 
कायािष्टवधीमा अतयर जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएिा पतन मतरालयको न्स्वकृिी वेगर हािहािै नगद ष्टविरण 
पाइने छैन भनी वैक माफि ि भत्ता ष्टविरण गने सम्वतधमा ष्टवष्टवध व्यवस्था गरेको छ।पातलकाले यो वर्ि ६ 
वटा वडा कायािलयमा भत्ता रकम नगदै ष्टविरण गरेको देन्खयो।यसरी नगदै ष्टविरण गदाि तनदेन्शकाको 
उपरोक्त प्रावधान वमोन्जम मतरालयको न्स्वकृिी तलएको छैन ।यस सम्वतधमा सम्वतधीि तनकायले ध्यान 
ददनपुदिछ। 

 

19.2.  भत्ता रकम ष्टविरण सम्बन्तध व्यवस्थााः सामान्जक सरुक्षा कायिक्रम सञ् चालन कायिष्टवतध २०७५ को 
पररच्छेद ४, दफा १६ मा स्थानीय िहले सम्बन्तधि वडा कायािलय माफि ि प्रथम चौमातसक असोजको १ 
गिेबाट दोश्रो हप् िा तभर, दोश्रो चौमातसक माघको १ गिेबाट दोश्रो हप् िातभर र िेश्रो चौमातसक जेठको 
१ गिेबाट दोश्रो हप् िातभर ष्टविरण गनुिपनि  व्यवस्था रहेकोमा कायिष्टवतधको पालना भएको 
पाईएन।कायािलयले कायिष्टवतधको पालना गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ। 

 

19.3.  एउटै नागररकिा नम्बरवाट दोहोरो भकु्तानीाः सामान्जक सरुक्षा कायिक्रम संचालन कायिष्टवतध,२०७५ को  
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दफा १९ मा ष्टवभागले स्थानीय िहका सामान्जक सरुक्षा सम्बतधी सूचनालाई व्यवन्स्थि गनि, स्थानीय 
िह,ष्टवभाग र बैंक\ष्टवन्त्तय संस्था बीच प्रणातलगि सम्बतध स्थापना गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता  ष्टविरणलाई 
प्रभावकारी र पारदशी बनाउन केन्तरकृि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली  कायाितवयनमा ल्याएको छ।उक्त 
प्रणालीमा लाभग्राहीको ष्टववरण प्रष्टवष्टि गरी अद्यावतधक गने न्जम्मेवारी सम्बन्तधि स्थानीय िहको 
हतुछ।पातलकाले िपन्शलको व्यन्क्तहरूलाई दोहोरो नागररकिा नम्वर उल्लेख गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता 
भकु्तानी गररएको छ।नागररकिा नम्बर दोहोरो उल्लेख गरी भत्ता ष्टविरण गररएकोले वास्िष्टवक लाभग्राही 
पष्टहचान हनु सकेन।नागररकिा नम्बर दोहोररनकुो कारण पष्टहचान गरर वास्िष्टवक लाभग्राष्टह बाहेकको लाइ 
भत्ता ष्टविरण भएको भए एष्टकन गरर दोहोरो भत्ता ष्टविरण भएको खण्डमा दोहोरो रकम असूल गनुिपने रु. 
तस. नं. सामान्जक सरुक्षाको ष्टकतसम नाम थर वडा नं. नागररकिा नं जम्मा पाउन े

1 एकल मष्टहला भत्ता गमुा दजी ३ ९४५० 8000 

2 तबधवा भत्ता हरीकला साष्टकि  ३ ९४५० 8000 

3 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) सविन्जि पनु ६ ८३५-१०५ 12000 

4 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) सजुिमति पनु ६ ८३५-१०५ 12000 

5 जेष्ठ नागररक भत्ता (दतलि) जनुा दतमनी ३ ६६२३७ 8000 

6 एकल मष्टहला भत्ता जनुा दतमतन ३ ६६२३७ 8000 

7 एकल मष्टहला भत्ता जनुा दतमनी ३ ६६२३७ 8000 

8 तबधवा भत्ता मना शाही ३ ४९१०१६।१६२८८ 8000 

9 तबधवा भत्ता तमना कुमारी भण्डारी ३ ४९१०१६।१६२८८ 8000 

10 जेष्ठ नागररक भत्ता (दतलि) नौमिा तब क ३ ४९१०१६।१५९६५ 12000 

11 एकल मष्टहला भत्ता लालमति तब क ३ ४९१०१६।१५९६५ 12000 

12 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) राज कुमारी शाही ३ ३३१५ 12000 

13 तबधवा भत्ता रन कुमारी शाही ३ ३३१५ 8000 

14 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) धतनकला साष्टकि  ३ ३।८३७ 12000 

15 जेष्ठ नागररक भत्ता (दतलि) बखि बहादरु दमाई ३ ३।८३७ 8000 

16 जेष्ठ नागररक भत्ता (दतलि) दल बहादरु साकी ३ ३।७५० 8000 

17 जेष्ठ नागररक भत्ता (दतलि) बल बहादरु साष्टकि  ३ ३।७५० 8000 

18 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) लोक बहादर भण्डारी ३ ३।६५७ 12000 

19 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) लोक बहादरु भतडारी ३ ३।६५७ 12000 

20 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) तलल बाहदरु साष्टकि  ३ ३।६०९ 12000 

21 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) ष्टवमति दमाई ३ ३।६०९ 12000 

22 जेष्ठ नागररक भत्ता (दतलि) कैली दतमनी ३ ३।५८४ 12000 

23 तबधवा भत्ता कैली दतमनी ३ ३।५८४ 8000 

24 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) धन कुमारी शाही ३ ३।५६७ 12000 

25 तबधवा भत्ता धन कुमारी शाही ३ ३।५६७ 8000 

26 एकल मष्टहला भत्ता न्जि कुमारी मल्ल ३ ३।३८१ 8000 

 

 

 

 

 

 

 

444000 
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27 तबधवा भत्ता सरण कुमारी मल्ल ३ ३।३८१ 8000 

28 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) मन कुमारी खरी ३ ३।३७९ 12000 

29 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) लतल कुमारी मगर ३ ३।३७९ 12000 

30 एकल मष्टहला भत्ता ष्टटक कुमारी चतद ३ ३।१७९ 8000 

31 तबधवा भत्ता ष्टटक कुमारी चतद ३ ३।१७९ 8000 

32 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) भवदत्त शमाि ३ ३।११८ 12000 

33 तबधवा भत्ता तलाल राना मगर ३ ३।११८ 8000 

34 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) ददगि बहादरु दजी ३ २७।९९।७४ 12000 

35 जेष्ठ नागररक भत्ता (दतलि) गमुा दजी ३ २७।९९।७४ 8000 

36 जेष्ठ नागररक भत्ता (दतलि) बरु्द्ीसरा दतमनी ३ २७।८।७२ 8000 

37 तबधवा भत्ता बदुदसरा दतमनी ३ २७।८।७२ 8000 

38 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) टंक बहादरु मल्ल ३ २४२ 12000 

39 पूणि अपाङ्गिा भत्ता टँक बहादरु मल्ल ३ २४२ 16000 

40 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) पष्टवरा देष्टव कतमतन ३ १९९६१२३० 12000 

41 जेष्ठ नागररक भत्ता (अतय) रत्ने साकी ३ १९९६१२३० 12000 

42 जेष्ठ नागररक भत्ता (दतलि) घतनर् नेपाली ३ १९७९ 8000 

43 जेष्ठ नागररक भत्ता (दतलि) घतनसा नेपाली ३ १९७९ 8000 

44 जेष्ठ नागररक भत्ता (दतलि) मनसवुा सनुारनी ३ १२११।५०२ 8000 

45 तबधवा भत्ता मनसवुा सनुारनी ३ १२११।५०२ 8000 

    

जम्मा  444000  
 समानीकरण चालाुः  

20.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्ययको बजेट 
अनमुान आतिररक आयको पररतधतभर रही औन्चत्यिाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्यवस्था 
छ।गाउँपातलकाले यो वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधमा रु १८ लाख ०५ हजार खचि गरेको छ ।यस्िो खचिमा 
तमिव्यष्टयिा कायम गनुिपदिछ। 

 

21.  आतथिक सहायिााः सरकारको बाष्टर्िक कायिक्रममा परेका बाहेक कुनै पतन सरकारी िथा गैरसरकारी 
संस्थालाई आतथिक सहायिा र अनदुान नददन,े िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिि, आतथिक 
सहायिा िथा और्धी उपचार खचि वापि आतथिक प्रदान गने, यस्िो सहायिा पाउने व्यन्क्त िथा संस्थाको 
अतभलेख राखी एउटै व्यन्क्त वा संस्थालाई दोहोरो सहायिा उपलव्ध गराउन नहनुे व्यवस्था साविजतनक 
खचिमा तमिव्यष्टयिा र प्रभावकारीिा कायम गने सम्वतधी नीतिगि मागिदशिन, २०७५ मा उल्लेख छ । 
साथै उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िहका सवै कायािलयहरु, सवै पदातधकारी एंव 
कमिचारीहरुले पालना गनुिपने उक्त मागिदशिनमा उल्लेख छ।पातलकाको ष्टवपद व्यवस्थापन िफि को 
लेखापरीक्षण छनौटमा परेका केही भौचरको परीक्षण गदाि रु ३८७२२५।०० आतथिक सहायिा ष्टविरण 
गरेको देन्खयो।आतथिक सहायिा ष्टविरण गनुिपवुि पातलकाले आतथिक सहायिा मापदण्ड एंव कायिष्टवतध ियार 
नगरेको, कायिपातलकावाट तनणिय गरी ठूलो रकम आतथिक सहायिाको रुपमा व्यन्क्त िथा संस्थालाई 
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ष्टविरण गने गरेको, आतथिक सहायिा पाउने व्यन्क्त िथा संस्थाको लगि राख्न े नगरेको जस्िा अवस्था 
देन्खयो । पातलकाले आतथिक सहायिा एंव अनतु्पादक चाल ु प्रकृतिका खचिमा कटौिी नगरी पूनँ्जगि 
खचिको ष्टहस्सा बढाउन सक्ने अवस्था छैन । उत्पादनन्शल क्षेरमा लगानी नगरी आतथिक बषृ्टर्द् हातसल गनि 
नसष्टकने भएकोले यस्िा प्रकृतिका खचिमा कटौिी गनुिका साथै िोष्टकएको मापदण्ड तभर रहेर मार क्षतिपूतिि, 
आतथिक सहायिा र और्धी उपचार खचि लेख्नपुने देन्खतछ।पातलकामा चाल ुआ= व= मा ष्टवतभन्न व्यन्क्त िथा 
संस्थालाई ष्टविरण गरेको आतथिक सहायिा यस प्रकार छन ् 
भौ.न।तमति आतथिक सहायिा प्रदान गररएको व्यन्क्त िथा सस्थाको 

नाम 

सहायिा रकम 

3।2076।8।5 सनु बहादरु भजाली 24625 

7।2076।9।10 राम ुछीनाल 24625 
8।2076।9।22 अमिृ गबुिजा 14775 
12।2076।12।7 िलुबहादरु पजुाि 98500 
14।2077।1।11 कृष्ण कुमारी थापा 14850 
30।2077।2।29 कमल पररयार 14850 

43।2077।3।14 टेक बहादरु गबुिजा 15000 
४४।2077।3।15 डोलेतर ररजाल 15000 

64।2077।3।26 अतमि केसी 135000 

57।2077।3।25 फुलकुमारी पररयार 15000 

48।2077।3।22 नरबहादरु मल्ल 15000 

 जम्मा ३८७२२५ 
यसरी ष्टवतभन्न व्यन्क्त िथा संस्थालाई सहायिा प्रदान गदाि तनन्श्चि मापदण्ड एंव कायिष्टवतध बनाई सोका 
आधारमा मार प्रदान गनेिफि  पातलकाले ध्यान ददनपुदिछ। 

22.  अनतु्पादक िथा ष्टविरणमखुी खचिाः स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३(६)मा स्वीकृि 
वजेट खचि गदाि तमिव्ययीिा र प्रभावकारीिा कायम गनि आवश्यक व्यवस्था तमलाउनपुने उल्लेख 
छ।पातलकाले साविजतनक श्रोिको उपयोग गदाि अतधकिम प्रतिफल सतुनन्श्चि हनुे गरी खचि गनुिपनेमा 
समानीकरण चालिुफि को नमनुा छनौटको आधारमा केही भौचरहरुको परीक्षण गदाि देहाय बमोन्जमका 
अनतु्पादक प्रयोजनमा रु.२ लाख ४९ हजार खचि गरेको देन्खतछ।पातलकाले यस्िा ष्टकतसमका खचिमा 
तनयतरण गनुिपदिछ। 

गो भौ न र तमति कायिक्रम िथा भकु्तानी पाउने संस्थाको नाम रकम 

49/2076/08/12 पष्टवर आमा समहु तिज तगि प्रतियोतगिा खचि  50000 

92/2076/10/17 म्याग्देली ष्टवद्याथी पररवार कायिक्रम खचि 51000 

99/2076/10/26 गण्डकी गोपाल महायज्ञ अनदुान  50000 

271/2077/03/29 जनिा माष्टव वालक्लव गठन िथा खेलकुद सामाग्री ष्टविरण 98000 

 जम्मा 249000 

 

 

23.  कायिक्रम खचिमा वढी भकु्तानीाः ७३।२०७६।१०।०८ पातलकाले कायिक्रम खचिको भकु्तानी गदाि त्यस्िो 
कायिक्रमको न्स्वकृि नम्सि भए नम्सिवमोन्जम िथा कायिक्रमको न्स्वकृि प्रस्िावना अनसुार भकु्तानी 
गनुिपनेमा पातलकामा ४० ददनसम्म  सञ्चातलि वहृि योग न्शष्टवर कायिक्रम वापि नष्टवन आनतद योग केतर 
नेपाललाई भकु्तानी गदाि मखुय प्रन्शक्षक १ जनालाई ददनको २ सेसनले ८० सेसनको भकु्तानी गनुिपनेमा 
१२० सेसनको भकु्तानी भएकोले वढी भकु्तानी ४० सेसनको रु१४००।०० का दरले हनुे 
रु५६०००।०० र प्रस्िावनामा साहायक प्रन्शक्षक २ जना न्स्वकृि भएकोमा ३ जनाको भकु्तानी भएकोले 
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१ जना साहायक प्रन्शक्षकको ४० सेसनको ८०० का दरले रु३२०००।०० गरी जम्मा रु 
८८०००।०० वढी भकु्तानी भएकोले १५ प्रतिशि कर कट्टी वाहेकको वढी रकम असूल गनुिपने रु  

 

74800 

24.  नम्सिभतदा वढी भकु्तानीाः १०६।२०७६।११।१४ अथि मतरालयर्द्ारा जारी गररएको कायिसञ्चालन 
सम्वतधी तनदेन्शका २०७५ को वदुा नं ७।१।१५ मा सवै प्रकारको िातलम गोष्ठी सेतमनार कायिशाला 
सञ्चालन सम्वतधी खचिको मापदण्ड एव ् भ्रमण खचि सम्वतधी व्यवस्थामा सहभागीको आिेजािे खचिको 
सम्वतधमा साविजतनक याियाि चल्ने स्थानमा वस वापिको तयनुिम भाडा िथा साविजतनक याियाि नचल्ने 
स्थानमा आिेजािे गरी दईु ददनसम्मको लागी एकमिु रु २००।०० र सोभतदा वढी जतिसकैु ददन भएिा 
पतन रु ५००।०० एकमिु पाउने व्यवस्था भएकोमा पातलकामा सञ्चातलि रघगंुगा गाउँपातलका स्िररय 
सहकारी िातलम कायिक्रममा साविजतनक याियािको ष्टटकट समावेश नगरी २३ जना सहभागीहरुलाई रु 
२०००।०० का दरले याियाि खचि भकु्तानी गरेकोले नम्सिभतदा वढी भकु्तानी भएको रकम 
सम्वन्तधिवाट असूल गरी सन्ञ्चि कोर् दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

34500 

25.  गाडी भाडामा भकु्तानीाः स्थातनय िहले खचि गदाि तमिव्ययी िवरले खचि गनुिपदिछ।पातलकाको स्वातमत्वमा 
आ व २०७६।७७ मा एक गाडी सञ्चालनमा रहेको भएिा पतन ष्टवतभन्न समयमा कायािलय प्रयोजन भतन 
गाडी भाडामा तलई भकु्तानी गरेको छ।पातलकाले गातड धनीसंग गरको सम्झौिामा स्पि प्रयोजन नखलु्ने 
िथा भाडाको गाडी कहाँ प्रयोग भएको भनी स्पि गरेको छैन।साथै अनगुमन मलु्याकंन भनी गाडी भाडा 
भकु्तानी भएकोमा अनगुमन प्रतिवेदन िथा कुन कुन योजनाको अनगुमनमा गएको भनी नखलेुको र  
अनगुमनमा सहभागी भएका कमिचारी िथा पदातधकारीको ष्टववरण समेि उल्लेख गरेको छैन।पातलकासंग 
सवारी साधन हदुाँ हदैु दैतनक भाडा रकममा सम्झौिा गरी गाडी भाडा भकु्तानी गनुिले पातलकामा थप 
व्ययभार तसजिना भएको देन्खतछ।पातलकाले यस्िो खचि गने प्रवतृिमा तनयतरण गनुिपने देन्खतछ।केष्टह 
उदाहरण तनम्नवमोन्जम रहेका छन। 

गो भौ नं तमिी सवारी नं प्रायोजन भकु्तानी रकम 

256/2077/03/26 ग २ च ९२३२ कायािलय प्रयोजन २१००० 

256/2077/03/26 ग १ ज २७७४ कायािलय प्रयोजन ९३०० 

266/2077/03/28 ग १ ज ६२३० कायािलय प्रयोजन ५५०० 

 

 

 ष्टवत्तीय समानीकरण पूजँीगिाः  

26.  वढी भकु्तानीाः ८९।०७६।११।२४ वाट जनिा मा.ष्टव. भवन तनमािण कायिको रु. १७०१८३७।०० को 
प्राष्टवतधक मलु्यांकनको आधारमा रु.७५००००।०० पेश्की फस्यौट समेि रु.१५३११४२।०० खचि 
लेखेकोमा आइटम नम्वर १० मा pcc work for rcc 1:2:4 को कायि १५४४ घन तमटरको प्रति घन 
तमटर न्जल्ला दर रेट अनसुार रु.४७९।७४ का दरले भकु्तानी ददन ु पनेमा रु.५२०।८७ का दरले 
भकु्तानी ददएकोले वढी भकु्तानी भएको रु.६३५२५।०० मा जनश्रमदानको अंश १० प्रतिशिले हनुे 
रु.6352।०० कट्टा गरी अशलु गनुिपने रु………… 

 

 

 

 

57173 

27.  सोझै खररदाः साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम ८४ मा रु. ५ लाख भतदा वढीको खररद 
गदाि तसलवतदी दरभाउपरको माध्यमवाट गनुिपने िथा तनयमावलीको तनयम ३१ मा रु.२० लाख भतदा 
वढीको खररद गदाि वोलपरको माध्यवाट गनुिपनेमा सो नगरी देहायको ष्टवतभन्न फमिहरुवाट कायािलय 
सामानहरु तसधै खररद गररएको िथा सोझै खररद कायि गदाि एक आतथिक वपिमा एउटा आपतुििकिािसँग 
तसमा भतदा वढी रकमको सोझै खररद गनि नहनुे उल्लेख भएकोमा तनयमावलीमा भएको व्यवस्थाको 
ष्टवपररि हनुे गरी एउटै फमिसँग पटक पटक खररद भएकोले उक्त रकम अतनयतमि देन्खएको 
रु………….. 

 

 

 

 

 

1175128 
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भौ.न. खररदको ष्टववरण  रकम 

194/077/03/28 

पाल्पा भैरव फतनिचर उधोग फतनिचर 282116 

पाल्पा भैरव फतनिचर उधोग फतनिचर 497002 

पाल्पा भैरव फतनिचर उधोग फतनिचर 396010 

 जम्मा 1175128  
28.  मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर कट्टी नगरेकोाः मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर तनयमावली, २०५३ को तनयम ६(ग) मा सरकारी 

तनकाय वा नेपाल सरकारको पणुि वा आंन्शक स्वातमत्व भएको संघ सस्थाले ठेक्का वा करार अतिगिि 
आपतुिि हनुे वस्ि ु वा सेवा वा वस्ि ु िथा सेवा आपतुिि वापिको रकम सम्वन्तधि तनमािण व्यवसायी वा 
आपतुििकिािलाई भकु्तानी गदाि तनजलाई भकु्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको 
नामवाट सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कायािलयमा जम्मा गरी वाँकी रहने कर वापिको रकम मार 
भकु्तानी ददनपुने व्यवस्था भएकोमा कायािलयले देहायका फमिको भकु्तानीमा मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर कट्टा नगरी 
परैु मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर फमिलाई नै भकु्तानी ददएको देन्खएकोले मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर समायोजनको प्रमाण 
पेश हनुपुने अतयथा असलु गनुिपने रु… 
भौ.न./ तमति फमिको नाम भकु्तानी रकम म.ुअ. कर रकम ५० प्रतिशि म.ुअ. कर 
5/076/7/28 यादव व्रदिस 1189000 136787 68393 

22/076/6/9 ष्टहमालय ष्टवल्डसि प्रा.लि. 492675 56679 28339 

62/076/10/1 रारा अटो मोवाइल्स वेनी 216500 23411 11705 

223/077/3/3

1 

राम कृष्ण कतसट्रक्सन प्रा.लि. 972556 111887 55943 

जम्मा    164380  

 

 

 

 

 

 

 

164320 

29.  प्रतिस्पधाि तसतमि भएकोाः साविजतनक खररद तनयमावली,२०६४ को तनयम ८ (२) मा एउटै कायिलाई 
प्रतिस्पधाि तसतमि हनुे गरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद कायि गनि नहनुे कुरा उल्लेख छ ।  पातलकाले जग्गा 
ष्टवकास कायिक्रम अतिगिि वाल नमािण कायिको लातग एउटै प्याकेज वनाई तसलवतदी दरभाउपरको 
माध्यवाट खररद कायि गनुिपनेमा एकै पटक कोटेसन माग गरी तनम्नानसुार दईु तनमािण व्यावसायी वाट 
खररद कायि गराई भकु्तानी भएकोले तनयम सम्मि नदेन्खएको रु…… 

भौ.न र तमति तनमािण व्यावशायी लागि अनमुान सम्झौिा रकम भकु्तानी रकम 

22/076/9/26 

रुन्क्मणी ष्टवल्डसि प्रा.तल. 455197 454441 454441 

ष्टहमालयन ष्टवल्डसि एण्ड सप्लायसि 494375 492675 492675 

 जम्मा   947116  

 

 

 

947116 

30.  जग्गा व्यवस्थापनाः रघगंुगा गाउंपातलका केतर जग्गा ष्टवकास िथा तनमािण  कायिवापि देहायका भौचर 
नम्वर र तमतिवाट तनम्नानसुार जग्गा ष्टवकास िथा तनमािण उपभोक्ता सतमतिलाई रु.४८००००० खचि 
लेखेकोमा फाईल परीक्षणवाट देन्खएको व्यहोरा तनम्नानसुार रहेक छन ्। 

गो.भौ.न र लमति लागि अनमुान खचि रकम 

69/076/10/6 

5071472.50 

2800582.00 

114/077/2/1 1999418.00 

  4800000.00  

 

30.1.  पष्टहलो रतनड्ड ष्टवल अनसुार opc तसमेतट ५६१ वोराको मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर समेि रु.१०३९।६० का 
दरले  रु.५८३२१५।६० मलु्याड्डकन भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवल भपािइ अनसुार प्रति 
वोरा मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर समेि रु.८९९।४८ का दरले ५६१ वोराको रु.५०६६०८।२८ को ष्टवल पेश 
भएकोले ष्टवल भपािइ भतदा वढी मलु्याड्डकन भई भकु्तानी भएको रु.७६६०६।७२ मा जनसहभातगिाको 
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अंश १० प्रतिशिले हनुे रु.७६६१।०० कट्टा गरी वढी भकु्तानी भएको असलु गनुिपने रु…………..  

69000 

30.2.  वास वालवुा न्जल्ला दर रेट अनसुार प्रति घ.मी. रु.२०००।०० रहेकोमा दर ष्टवष्लेर्णमा प्रति घ.मी. 
३४१४।०० राखी दर ष्टवष्लेर्ण गरेको छ ।  ०.५० घ.मी. लाग्ने गरी प्रति घ.मी. रु.१७०७।४० का 
दरले ४७९.७३ घ.मी. रु. ८१९०९१।०० मलु्याड्डकन भई भकु्तानी भएकोमा ढुवानी भाडा प्रति घ.मी 
रु.१४१४।८० गणना गरेकोमा नापी ष्टकिाव र कायिसम्पन्न प्रतिवेदमा कहाँ देखी कहाँसम्म ढुवानी 
गदािको प्रति घ.मी कति ढुवानी भाडा लाग्ने हो सो सम्वतधमा उल्लेख नगरी प्रति घ.मी. ०.५० घ.मी. को 
रु.७०७।४० का दरले ४७९.७३ घ.मी को मलु्याड्डकन भइ भकु्तानी भएको रु.३३९३६१।०० मा 
ढुवानी वापिको खचि पिुी गने प्रमाण पेश गनुिपने रु 
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31.  वढी भकु्तानीाः १७२।०७७।३।२३ ददपन्शखा यवुा क्लव खेल मैदान  तनमािण वापि तनमािण सतमतिलाई 
रु.४७०००० पेश्की फस्यौट समेि रु.१५ लाख खचि लेखेकोमा दर ष्टवष्लेर्णमा opc तसमेतट प्रति वोरा 
मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर समेि रु.१०३९।६० का दरले ३५० वोराको रु.३६३८६०।०० मलु्याड्डकन भई 
भकु्तानी भएकोमा तनमािण सतमतिले पेश गरेको ष्टवल अनसुार मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर  समेि प्रति वोरा 
८८०।२७ का दरले रु.३०८०९४।५० को ष्टवल पेश भएकोले मलु्याड्डकन भतदा घटी ष्टवल पेश भएको 
असलु गनुिपने रु………. 

 

 

 

 

 

55766 

32.  मलु्य अतभवषृ्टर्द् कर वढी भकु्तानीाः १८४।०७७।३।२५ कोट गाँउ रायखोर सडक तनमािणको 
रु.५५०३५२२।०० को कायि सम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएकोमा सो को आधारमा कायािलयवाट व्यहोने 
रु.५००००००।०० सडक तनमािण वापि खचि लेखेकोमा प्राष्टवतधक मलु्याड्डकन िथा कायिसम्पन्न 
प्रतिवेदनमा रु.५६७८७२।०० को म.ुअ.कर  भकु्तानी भएकोमा उपभोक्ता सतमतिले पेश गरेको ष्टवल 
अनसुार रु. ५६७८७२।०० मार मलु्य अतभवषृ्टर्द्कर तिरेको देन्खएकोले वढी भकु्तानी भएको मलु्य 
अतभवषृ्टर्द् कर असलु गनुिपने रु………………  

 

 

 

 

36514 

33.  कायि सम्पन्न प्रतिवेदनाः पातलकाले उपभोक्ता सतमतिवाट काम गरी  कायिसम्पन्न प्रतिवेदन ियार गदाि 
कायिसम्पन्न प्रतिवेदनमा तनमािण व्यावशायीको नाम, कामको ष्टववरण, लागि अनमुानको कुल अंक, खचि 
भएको कुल रकम, लागि भतदा घटी वढी प्रतिशि, तनमािण कायि शरुु तमति िथा सम्पन्न तमति जस्िा 
ष्टववरणहरु उल्लेख गरी कायिसम्पन्न प्रतिवेदन ियार गनिपनेमा खचि लेखदा सम्झौिा तमति, योगदान, सम्पन्न 
गनुिपने तमति, मेजरमेतट गरेको तमति उल्लेख गने नगरेको र प्राष्टवतधक मलु्याङकन र कायिसम्पन्न 
प्रतिवेदनमा पेश गने, जाँच गने र स्वीकृि गनेको नाम नामेसी उल्लेख नगरी सही मार गने गरेको 
देन्खएकोले तनमािण कायि समयमै शरुु भई समयमै सम्पन्न भयो भएन यष्टकन गनि सष्टकएन।अि तनमािणसँग 
सम्वन्तधि सम्पणुि सचुनाहरु खलु्ने गरी कागजाि ियार गनुि पदिछ।लागि अनमुान, मलु्याङकन,स्थलगि 
कायिसम्पादन र ष्टवल भपािई वास्िष्टवक िलु्याउने िफि  पातलका सजक हनुपुदिछ। केही उदाहरणहरु 
तनम्नानसुार रहेका छन ्। 

गो.भौ.न.र तमति योजनाको नाम लागि अनमुान कायिसम्पन्न खचि रकम 

30/076/9/22 मैदान वडा कायािलय सडक ममिि 530364 549444 500000 

24/076.9.9 पाखापानी कोटगाँउ सडक सोतलड्ड कायि 408012 480012 370000 

244/077/3/31 जग्गा व्यवस्थापन अतिगिि वाल 
तनमािण 

 947116 947116 

40/076/9/2 वेगखोला ढोडापानी सम्म पदमागि 
तनमािण 

528663 535208 500000 
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34.  उपभोक्ता सतमतिले तनमािण व्यावसायी सँग सम्झौिा गरर कायि गराएकोाः साविजतनम खररद 
तनयमावली,2064 को तनयम ९७ (१०) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुायले पाएको काम 
आफैले सम्पन्न गनिपने र कुनै तनमािण व्यावसायी वा सव कतट्रयाक्टरवाट गराउन नसष्टकने व्यवस्था 
रहेकोमा उपभोक्ता सतमति र कायािलय ष्टवच उक्त कायि गनि ०७६।५।२९ मा सम्झौिा भएकोमा 
उपभोक्ता सतमतिले म्याग्दी रारा कतसट्रक्सन प्रा.तल. सँग तमति ०७६।५।२० मा सम्झौिा गरी कायि 
गराएको देन्खयो।अि साविजतनक खररद तनयमावली मा उल्लेख भएको व्यवस्था ष्टवपररि उपभोक्ता 
सतमतिले तनमािण व्यावसायी सँग सम्झौिा गरर सडक ममिि कायि वापि भौ.न.२१।०७६।८।२४ वाट 
ऋष्टर् चौिारी जोशीखोला सडक ममिि उपभोक्ता सतमतिलाई खचि लेखेको रु.४८५०००।०० तनयम 
सम्मि नदेन्खएको रु. 
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35.  कायािलयको काम उपभोक्ता सतमति माफि ि गराएकोाः६९।०७६।१०।१४र ११४।०७७।०२।०१  
साविजतनक खररद ऐन,२०६४ को दफा ४४ मा तमिव्ययीिा ,गणुस्िरीयिा वा ददगोपना अतभवषृ्टर्द् हनुे 
भएमा वा पररयोजनाको मखुय उधेश्य नै रोजगारीको शृ्रजना गने रु लाभग्राही समदुायलाई सहभागी गराउने 
भएमा त्यस्िो आयोजना उपभोक्ता सतमति माफि ि गररन सष्टकने उल्लेख छ साथै साविजतनक खररद 
तनयमावली,२०६४ को तनयम ९७ मा उपभोक्ता सतमति माफि ि गराएको कामको स्वातमत्व लाभग्राही 
समदुायलाई नै हस्िातिरण गनुिपने उल्लेख छ । पातलकाले पातलकाको भवन तनमािणको लागी जग्गा 
ष्टवकास िथा  व्यवस्थापन कायि वापि उपभोक्ता सतमति माफि ि गराई रु. ४७९९९४६।०० भकु्तानी 
गरेको छ ।उपभोक्ता  सतमतिले गने कायि लाभ प्राि गने र ददगोपना आउने योजनाको कायि गनि 
ददनपुनेमा हस्िातिरण नहनुे र अतनवायिरुपमा कायािलयले नै गनुिपने कायि उपभोक्ता सतमति माफि ि गरेको 
पाइयो ।तनयमावलीमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकुल हनुेगरी कायि गराएको उन्चि नदेन्खएको रु 
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 न्शक्षा िफि ाः  

36.  वढी तनकासााः स्थातनय िहले कायिरि न्शक्षकको िलव भत्ता सम्वन्तध एष्टकन ष्टववरण न्शक्षा ष्टवकास िथा 
समतवय इकाइवाट प्राि गरर वा अद्यावतधक गरर सोही अनसुार दरवतदीमा, न्शक्षक अनदुान कोटामा र 
प्राष्टवतधक धारिफि का अनदुानमा कायिरि न्शक्षक िथा प्रन्शक्षकका लागी ष्टवधालयवाट प्राि माग फाराम 
रुज ुगरी अनदुान ददनपुने कायिक्रम कायितवयन पनु्स्िकाको ष्टक्रयाकलाप नं 1.1.1.67 मा व्यव्था रहेको 
छ।पातलकाले भौ नं १३२।०७७।०३।३१ वाट ष्टवद्यालयलाई प्रथम रैमातसक िलव तनकासा गदाि 
ज्ञानोदय मा ष्टव मा माग रकम रु१३७१४७६।०० भएकोमा रु१३९९६९१।०० तनकासा भएकोले वढी 
तनकासा भएको रकम रु२८२१५।०० र अवकास प्राि न्शक्षक तनलकण्ठ सवेुदी २०७६।०९।२५ मा 
अवकास भएकोमा परैु मष्टहनाको िलव तनकासा भएकोले ५ ददनको वढी तनकासा भएको रकम 
रु६६०४।०० गरी जम्मा रु३४८१९।०० सम्वन्तधि ष्टवद्यालयवाट असूल गरी संन्घय सन्ञ्चि कोर् 
दान्खला गनुिपने रु 
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37.  न्शर्िक फरक पारी खचिाः एष्टककृि आतथिक संकेि वतगिकरण र व्याखया, २०७४ मा खचि न्शर्िक उल्लेख 
गरेको र सोहीअनसुार खचि गनुिपने उल्लेख भएकोमा कायािलयले देहायअनसुार खचि न्शर्िक फरक पारी 
खचि भएकोले न्शर्िक फरक पारी खचि गनुि ष्टवत्तीय अनशुासनको उल्लंघन गनुि हो अिाः उक्त रकम 
अतनयतमि देन्खएको रु 

गो भौ नं तमति  खचिको व्यहोरा  खचि गनुिपने न्शर्िकको नाम  खचि गरेको न्शर्िकको नाम  खचि रकम 

184/077/02/06 राष्ट्रपति रतनङन्शल्ड प्रतियोतगिा राष्ट्रपति रतनङन्शल्ड कायिक्रम खचि 400000 

184/077/02/06 राष्ट्रपति रतनङन्शल्ड प्रतियोतगिा राष्ट्रपति रतनङन्शल्ड ष्टवष्टवध कायिक्रम खचि 25883 

287/077/03/31 फतनिचर खररद कायािलय सामाग्री स्वास्थय सधुार कायिक्रम 150290 
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   जम्मा 576173  
38.  न्शक्षक दरवतदी र पदपूतिि - स्थानीय िह अतिगिि रहेका सामदुाष्टयक ष्टवद्यालयहरुमा दरबतदी अनसुार 

न्शक्षकको पदपूतिि भई तनयतमि पठनपाठनको व्यवस्था हनुपुदिछ।यस स्थानीय िह अतिगिि ष्टवतभन्न िहका 
३४ सामदुाष्टयक ष्टवद्यालयहरुको न्शक्षक दरवतदी र पदपूतििको अवस्था एवं ष्टवद्याथीको संखया तनम्नानसुार 
रहेको देन्खतछ। 

 

 
 

तस.न ष्टवद्यालयको नाम न्शक्षक 
दरबतदी 

पदपूतिि करार पदपूतिि ष्टवद्यातथि संखया 

1.  श्री  महादेव माष्टव बेग 12 12 5 146 

2.  श्री कातलका आष्टव तिप्ल्याङ 5 5 2 86 

3.  श्री कृष्ण आष्टव बादंकु 8 8 4 22 

4.  श्री पाविति आष्टव वेग 3 3 1 33 

5.  श्री मनु्क्तधाम माष्टव राख ु 25 25 8 510 

6.  श्री देउराली आष्टव बजुबजेु 4 4 1 64 

7.  श्री अन्नपणुि आष्टव तसजल गांउ 5 5 0 40 

8.  श्री तसर्द्ाथि ज्ञान मन्तदर अधेरी खोला 6 6 0 86 

9.  श्री धौलातगरी आष्टव ररतसङ चौिारी 3 3 0 58 

10.  श्री ज्ञानोदय माष्टव मौवाफांट 11 11 7 199 

11.  श्री रघगंुगा माष्टव ष्टपप्ले 10 10 3 223 

12.  श्री ष्टहमालय आष्टव कलेजबांङ 4 4 0 56 

13.  श्री मातलकादेवी आष्टव मातलका 3 3 1 42 

14.  श्री अमरतसंह आष्टव रानीपौवा 3 3 0 39 

15.  श्री जनिा माष्टव दग्नाम 8 8 2 178 

16.  श्री न्शव आष्टव दतमिजा 3 3 1 39 

17.  श्री महेतर माष्टव झी 13 13 1 212 

18.  श्री गौरब आष्टव फुल डांडा 2 2 2 22 

19.  श्री न्शश ुकल्याण आष्टव झी 0 0 0 23 

20.  श्री अमर माष्टव पाखापानी 13 13 6 230 

21.  श्री हरर आष्टव पाखापानी 2 2 1 24 

22.  श्री जनसेवा आष्टव कोटगांउ 4 4 1 36 

23.  श्री रयखोर आष्टव रयखोर 3 3 0 54 

24.  श्री मातलका आष्टव ठाडापानी  3 3 0 85 

25.  श्री अमर माष्टव न्चमखोला 14 14 4 184 

26.  श्री न्चमखोला आष्टव न्चमखोला 2 2 0 24 

27.  श्री तसर्द् आष्टव न्चमखोला 2 2 0 19 

28.  श्री ररिङु माष्टव दलेुखकि  6 6 4 121 

29.  श्री जनसतुदर आष्टव पत्लेखारका 3 3 1 12 

30.  श्री सतुदरा आष्टव दवुाडी 3 3 2 21 

31.  श्री रघगंुगा आष्टव चौखोनी 3 3 0 13 

32.  श्रीजनसेवा आष्टव मंगले खानी 3 3 1 16 

33.  श्री कुइने आष्टव कुइन े 5 5 4 21 
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यस सम्वतधमा देहायअनसुार उल्लेख गररएको छ। 

 पातलकाको कुल दरवतदीमा ३२ प्रतिशि दरवतदी करारवाट भएको देन्खतछ।पातलकाले दरवतदीमा स्थायी 
न्शक्षक तनयनु्क्तको लागी ध्यान ददनपुने देन्खतछ। 

 ष्टवद्याथी संखयाको िलुनामा न्शक्षक वढी भएकोवाट कम भएको ष्टवद्यालयमा न्शक्षकको दरवतदी 
तमलान एंव तयनु ष्टवद्याथी भएका ष्टवद्यालयहरु सम्भाव्यिाका आधारमा मजि गनुिपदिछ। 

39.  स्थानीय पवुािधार ष्टवकास कायिक्रम िफि ाः पातलकामा आ व २०७६।७७ मा स्थानीय पवुािधार ष्टवकास 
साझेदारी कायिक्रम अतििगि ३ आयोजना छनौट भई रु ८३ लाख ९४ हजार वजेट प्राि भएकोमा 
भएकोमा रु ५३ लाख ४६ खचि भएको छ भने रु २७ लाख ९० हजार स्थातनय कोरोना कोर्मा जम्मा 
गररएको र २ लाख ५८ हजार संन्घय सन्ञ्चि कोर्मा ष्टफिाि गरेको छ। 

 

39.1.  वढी भकु्तानीाः पातलकाले स्थातनय पवुािधार ष्टवकास साझेदारी कायिक्रम अतिगिि कायितवयन गरेको अगिला 
रातनपौवा सडक तनमािण िथा ममिि कायिमा Dry stone soiling को दर ष्टवश्लरे्ण गदाि River gravel को 
काम समेिको  एकमिु  दर ष्टवश्लरे्ण गरी प्रतिघनतमटर रु२८८५ का दरले १९७।५१ घनतमटरको 
भकु्तानी गरेकोमा  River gravel को कायि नभएकोले प्रतिघनतमटर रु३३७।०० का दरले वढी भकु्तानी 
भएको रकम सम्वन्तधि उपभोक्ता सतमिीवाट असूल गरी संन्घय सन्ञ्चि कोर् दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

66560 

39.2.  उपभोक्ता सतमिीवाट जष्टटल प्रकृतिको कायिाः १०।०७७।०३।३१ साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को 
दफा ४४ मा काममा तमिव्ययी, गणुस्िरीय, रोजगारी तसजिना गने िथा ददगोपना हनुे भएमा त्यस्िा 
आयोजना उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गराउन सष्टकने उल्लेख छ।साथै साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ 
को तनयम ९७ मा जष्टटल प्रकृतिका कायि उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गराउन नहनु े उल्लेख छ।पातलकाले 
ष्टपप्ले न्चमखोले सडक तनमािण गनि लागि अनमुान रु ५६०१८९४।०० मध्ये कायािलयवाट 
रु४९३७५००।०० र उपभोक्तावाट रु६६४३९४।०० लागि साझेदारी गने गरी लागि अनमुान 
न्स्वकृिी गरेकोमा पातलकाले जष्टटल प्रकृिीको कायि Hard rock cutting by Blasting मा १९८९ घ तम 
को रु २८१७।०० को दरले रु५६००८९४।०० को लागि अनमुान गरेको देन्खतछ।उपभोक्ता 
सतमिीलाई कायािदेश पश्चाि ष्टवष्पोटक पदाथिवाट काम गनि नसकी कायिसम्पन्न प्रतिवेदनमा मेतसनर्द्ारा कडा 
चट्टान काट्ने कायि गरी रु २४४७७७१।०० मार कायिसम्पन्न भएको देन्खतछ।यसरी ष्टवष्पोटक पदाथि र 
कडा चट्टान काट्ने जस्िा काम उपभोक्ता सतमिीवाट गराँउदा समयमा काम हन ुनसक्ने, िोष्टकएवमोन्जमको 
कायि सम्पन्न नहनुे िथा उपभोक्ता सतमिीसंग दक्ष जनशन्क्त समेिको अभाव हनुे हुँदा कामको 
गणुस्िररयिामा समेि कमी आउन सक्ने देन्खतछ।कायािलयले यस्िा प्रकृिीका कायि उपभोक्ता सतमिीवाट 
नगराई खलुा वोलपरवाट गनुिपने देन्खतछ। 

 

 स्वास्थय िफि   

40.  और्तधको लोगो परीक्षणाः गाउंपातलकाले खररद गरेका और्तधहरुमा नेपाल सरकारको तनशलु्क स्वास्थ 
कायिक्रमका लातग भन्न ेलोगो लगाउन ुपने ब्यवस्था छ।पातलकाबाट खररद और्तधहरुमा लोगो परीक्षण 
गदाि ३ वटामा INSTITUTIONAL SUPPLY    लेखेको पाइयो। जनु न्स्वकृि लोगोभतदा फरक देन्खतछ । 

तसˑन और्तधको नाम म्याद नाघ ेननाघेको  तनसलु्क ष्टविरणको लोगो भए नभएको 
 

 Amoxycillin 125mg APR 2022 INS SUPPLY 
 Metronidazole100mg OCT2021 INS SUPPLY 
 Co-trimoxzole Jun2021 भएको 
 Hydrocotisone Mar2021 भएको 
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sodium 
 TINIDAL500mg Mar2023 INS SUPPLY  

 शसिि पुजँीगि  

41.  टुक्रा खररदाः साविजतनक खररद ऐन,2063 को दफा 8(2) बमोन्जम साविजतनक तनकायले खररद गदाि 
प्रतिस्पधाि तसतमि हनुे गरी टुक्रा-टुक्रा गरी खररद गनि नहनुे व्यवस्था छ ।िर यस वर्ि कायािलयले 
तनयमको व्यवस्था अनसुार प्रतिस्पधाि गराइ खररद गनुिपनेमा प्याकेज िथा ष्टवतध समेि िय नगररकन टुक्रा-
टुक्रा गरर खररद गरेको कायि अतनयतमि देन्खएको रु. 
भौ.न।तमति व्यहोरा रकम 

115।2077।3।
31 

स्नोबल टेक्नोलोजी इतकपोरेसन बाट सोलार लाइट तसस्टम 
खररद(हालसम्म जडान नगरी कायिलयको स्टोरमा राखेको) 

389496 

116।2077।3।
31 

मेररतडयन आइटी प्रातल बाट सोलार लाइट इक्युपमेतट खररद 384000 

 जम्मा 773496  

 

 

 

773496 

42.  और्धी खररदाःसाविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ को तनयम ८५ को उपतनयम १(क) मा तबस लाख 
रुपैयाँसम्मको और्तधजतय मालसामान उत्पादकले राष्टष्ट्रय स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी 
िोकेको तबक्री मूल्यमा सोझै खररद गनि सष्टकने व्यवस्था भए छ।िर स्थानीय िहले उक्त प्रष्टक्रया वेगर  
ष्टवतभन्न सप्लायसिवाट रु १३ लाख ०७ हजारको और्तध सोझै खररद गरेको छ।यस सम्बतधी देन्खएको 
व्यहोराहरु न्न्नानसुार छनाः 

 

 खररद गरेका उक्त और्तध कुन और्तध कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्टष्ट्रय परपतरकामा 
प्रकाशन समेि भएको नदेन्खएको 

 

 आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटफइड हनुपुने और्तधको उत्पादन तमति, ब्याच नं र म्याद समाि तमति 
उल्लेख गरी सम्बन्तधि ष्टवर्य ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त और्तध तबक्रीको लातग 
होइन खलुाएको प्रमाण समावेश नभएको 

 

 आपूतिि भएका और्धी एंवम सन्जिकल समान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्याद सम्बतधमा यष्टकन गनि सष्टकएन । 

 

 और्तधको न्जतसी ष्टकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र न्जल्लाबाट हस्िातिरण भई आएको खलु्ने गरी 
व्यवन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

 और्तधको खचि घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउन ुपने एकमिु घटाउने गरेको ।  

 िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अद्यावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको 
गणुस्िर अनसुारकै और्तध प्राि भएको नभएको एकीन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तधको 
ष्टववरण खलु्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वर्िको अतत्यमा बांकी रहेको और्तधहरु न्जम्मेवारी न्जतसी 
अतभलेख व्यवन्स्थि गनेिफि  ध्यान ददनपुदिछ। 

 

43.  प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रमाःस्थानीय िहमा सनु्चकृि वेरोजगार व्यन्क्तलाई तयनुिम रोजगारी प्रत्याभिु 
गराउन एवम ् सामदुाष्टयक पवुािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनयापनमा सधुार ल्याउन 
प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम सञ्चालन भएको छ।गाँउपातलकामा यस वर्ि प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम 
अतिगिि कृष्टर् पैदल मागि तनमािण,कुलो तनमािण र सडक िथा वाटो ममिि कायिमा रु १२ लाख ७८ हजार 
खचि भएको देन्खतछ।प्रधानमतरी रोजगार कायिक्रम सञ्चलन तनदेन्शका २०७५ को दफा २ (ट) मा 
वेरोजगार व्यन्क्तलाई स्थातनय िहको रोजगार सेवा केतरमा सनु्चकृि गरी पररचय पर ष्टविरण गनुिपने 
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व्यवस्था गरेको छ।कायिष्टवतधको दफा १३(१) मा रोजगार सेवा केतरमा सनु्चकृि वेरोजगार व्यन्क्तहरु 
मध्येवाट तनदेन्शकाको दफा २१ को उपदफा (३) वमोन्जमको प्रथातमकिा क्रममा आधारमा काममा 
खटाउन ुपने व्यवस्था रहेको छ।गाउँपातलकाले वेरोजगार व्यन्क्तहरुको सनु्च ियार गरर पररचयपर ष्टविरण 
गरेर प्रथातमकिाको आधारमा मार कामका लागी पाररश्रतमक कायिक्रममा सहभागी गराउन ु पनेमा सो 
गरेको पाइएन।वडाको तसफाररसका आधारमा मार कामदारहरु छनौट गरी कायिक्रम सञ्चालन गरेको 
देन्खँदा वास्िष्टवक वेरोजगार व्यन्क्तहरुले नै रोजगारी  प्राि गरे भन्ने आधार रहेन।कfयिक्रममा सहभागी 
कामदारको ज्याला वैष्टकङ प्रणालीवाट भकु्तानी गने अवस्था हदुा हदैु सो नगरी डोर हान्जरीमा नै भपािई 
गरी पातलकावाट एकमिु रुपमा एक जना व्यन्क्तको नाममा रकम तनकासा भएकोले ष्टविररण गररएको 
रकम ष्टवश्वसतनय छ भन्न सष्टकएन ।आयोजना सञ्चालन पवुि स्थातनय िहले प्राष्टवतधक कमिचारी खटाई 
प्राष्टवतधक प्रतिवेदन ियार गनुिपने र सोको तनयतमि प्राष्टवतधक सपुररवेक्षण र अनगुमन गनुिपनेमा कतिपय 
आयोजनामा प्राष्टवतधक प्रतिवेदन संलग्न भएको छैन।काननुमा भएको व्यवस्थाको पालना गदै सनु्चकृि 
वेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने अवस्थाको सजृना गरेर रोजगार व्यवस्थापन सचुना प्रणालीलाई अद्यावतधक 
गदै कामका लागी पाररश्रतमक कायिक्रमलाई ष्टवश्वसतनय िथा प्रभावकारी वनाउनपुदिछ । 

44.  आतिरीक लेखापरीक्षणाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७(३) मा आतिररक 
लेखापरीक्षणले औलं्याएका व्यवहोराहरु अन्तिम लेखापरीक्षण हनुभुतदा अगावै सम्परीक्षण गराउनपुने 
व्यवस्था छ।आतिररक लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्यहोराहरु अन्तिम लेखापरीक्षण हुंदासम्म फछौट 
नभएका व्यहोराहरु तनम्नानसुार रहेका छन। 

तस.न भौ.न र तमति व्यवहोरा रकम 

असूली िफि  
1.  12।2076।7।21 परपतरकाको ष्टवलभतदा बढी भकु्तानी 2000 

2.  20।2076।7।27 गाडीभाडा सम्झौिा भतदा बढी भकु्तानी 3150 

3.  28।2076।7।29 गाडीभाडा सम्झौिा भतदा बढी भकु्तानी 4500 

4.  70।2076।10।8 धमाख ुखेलमैदान स्टेज तनमािण लाइ बढी भकु्तानी 24000 

5.  65।2077।2।6 परुक्कार वापिको करकटंटी नगरेको 667 

6.  84।2077।3।15 भरपाइ अनसुार बझुीतलनकेो हस्िाक्षर नभएको 1700 

जम्मा  36017  

 

 

 

 

36017 

45.  पेश्की बाकँीाः  आतथिक कायिष्टवतध तनयमावली, २०६४ को तनयम ७४ मा आतथिक बर्िको अतत्यसम्ममा 
पेश्की  फर्छ्यौट गरी सक्न ु पने व्यवस्था भएकोमा आतथिक बर्िको अतत्यसम्ममा फर्छ्यौट नभई बाँकी 
रहेको तनम्नानसुार व्यन्क्त, उपभोक्ता सतमति िथा तनमािण व्यवसायीहरुको नाममा रहेको पेश्की रकम 
तनयमानसुार असूल फर्छ्यौट गनुिपने रु=== 

गो भा नं/तमति पेश्की तलनेको नाम वापि रकम 

4/076/10/21 फाँट उत्सेनीपलु तनमािण उपभोक्ता सतमिी झोलङु्गे पलु तनमािण 500000 

8/2076/11/21  छाहारेखोला घ्यासीखकि  झोलङु्गेपलु 
तनमािण उपभोक्ता सतमिी 

झोलङु्गे पलु तनमािण 

500000 

9/2076/11/28 ररखार झोलङु्गेपलु तनमािण उपभोक्ता 
सतमिी 

झोलङु्गे पलु तनमािण 

500000 

14/2076/07/29 ष्टटका वहादरु शाही क्षयरोग खोजपड्िाल कायिक्रम 50000 

16/2076/09/10 ष्टटका वहादरु शाही 
क्षयरोग कायिक्रमको सतमक्षा,मष्टहला 
स्वास्थय स्वयंसेष्टवका कायिक्रम 
मानतसक स्वास्थय सम्वतधी ददवस 

62500 

 

 

2107500 
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मनाउन 
22/2076/09/29 ष्टटका वहादरु शाही माि ृिथा नवन्शश ुकायिक्रम 200000 

38/2076/12/06 ष्टटका वहादरु शाही दादरुा रुवेल खोप अतभयान 90000 

217/2077/03/1

4 

जयतिी पौडेल ष्टवष्टवध कायिक्रम खचि 200000 

218/2077/03/1

5 

रमा खरी मसलतध िथा कायािलय सामाग्री 5000 

  जम्मा 2107500 

सरुको ष्टवन्त्तय ष्टववरणको अनसुचुी २३ मा पेश्की वाँकी रु ३१०७७५०० देन्खएकोमा सामान्जक 
सरुक्षावापिको पेश्की रकम रु२६८१२००० आ व २०७७।७८ मा फर्छ्यौट भएको िथा 
रु२१०७५००।०० फर्छ्यौट गनि वाँकी पेश्कीको मास्केवारीमा देन्खतछ।वाँकी पेश्की रकम 
रु२१५८०००।०० का सम्वतधमा पातलकाले यथाथििा एष्टकन गरी स्पि पानुिपने देन्खतछ। 
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अनुसुचि १  
  पालिकाको संचितकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 

क्र. 
सं. 
 

 
 

स्थानीय िह 
 

 
 

जजल्िा 
 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्दाि गि िर्षको 
जजम्मेिारी 

संघ िथा 
प्रदेश अनुदान 

राजस्ि 
िाडफाड 

आन्िरीक 
आय 

अन्य आय चािु खचष प ूँजीगि 
खचष 

अन्य खचष जम्मा खचष 

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

१०) 

१ 
रघगंुगा 
गाउँपातलका 

म्याग्दी  

39482 254453 50910 6604 122889 434856 175873 97734 147956 

421563 52775 

 

    बेरुज ूबगीकरण (ष्टवतनयोजन, राजस्व, धरौटी र अतय कारोबार)                    अनुसुचि २ 
                                      २०७६।७७           -रु हजारमा_ 

तस 
नं 

न्ज
ल्ला 

स्थातनय 
िहको नाम 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रयावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 

दफा संखया 

रकम 
अशलु 
गनुिपने 

तनयतमि गनुिपने पेश्की 
सैदा
न्तिक  

लगति 
सैदान्ति
क  

लगति 
सैर्द्ान्ति

क 
लगिी 

अतनयलमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 

पेश नभएको 

राजस्ि िगि 
जजम्मेिारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नलिएको 

जम्मा कमचंारी अन्य जम्मा 

१ 
म्याग्दी रघगंुगा 

गाउँपातलका 
30 37 27623 0 14 10541 30 23 17082 1079 12432 1463 0 0 13895 608 1500 2108 

                                                 अनसुचुी ३ 

अद्यावतधक वेरुज ुस्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनय िह न्जल्ला गि बर्ि 
सम्मको बाँकी 

यो बर्िको फर्छ्यौट बाकी यो बर्ि सम्पबाट कायम 
बेरुज ु

यो बर्िको बेरुज ु कुल बाकी बेरुज ु

१ रघगंुगा गाउँपातलका म्याग्दी 
12889 1235 11654 

० 
17082 28736 

 


