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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

जनष्टहिकालातग जवाफदेष्टहिा, पारदन्शििा र तनष्ठा प्रवर्द्िन गने ष्टवश्वसनीर् संस्था हनु 
प्रर्त्नशील रहने । 

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

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

that the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

च.नं.: 208 तमतिाः २०७८।०5।०४  

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

दधुपोखरी गाउँपातलका, 
गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्,गौँडा 
लमजङु्ग । 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

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

 

 

 

  
(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहका सबै सरकारी 
कार्ािलर्को लेखापरीक्षण तनर्तमििा, तमिव्र्ष्टर्िा, कार्िदक्षिा, प्रभावकाररिा र औन्चत्र्को आधारमा 
महालेखापरीक्षकबाट हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा 
महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका र नगरपातलकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग 
प्रतिवेदन जारी गनि सक्ने व्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोन्जम स्थानीर् िहको 2076।77 को 
आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ । 

लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम 
कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था 
मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ । त्र्सैगरी स्रोि साधनको प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी 
ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ाका 
ष्टवर्र्हरु तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा समावेश गरेर रार् सष्टहिको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा ददएका 
सझुावहरुको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहमा रहेको सीतमि स्रोि साधनको उपर्ोग गरी ष्टवकास तनमािण र सेवा प्रवाहमा तमिव्र्ष्टर्िा, 
दक्षिा र प्रभावकाररिा हातसल गनि सहर्ोग पगु्न ेअपके्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्िसम्पादनमा जवाफदेष्टहिा र 
पारदन्शििा प्रबर्द्िन हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का 
ब्र्वस्थापनमा स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर राजस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा 
प्रभावकाररिा नआएको, बजेट अनशुासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खचि पश्चाि बजेट िथा कार्िक्रम संशोधन गरी 
अनमुोदन गने गरेको, वर्ाितिमा बढी खचि गरेको, खररद कानून ष्टवपरीि सोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशासतनक खचि गरेको, बचि 
अनदुान ष्टफिाि नगरेको, ष्टविरणमखुी खचिको बाहलु्र्िा रहेको जस्िा प्रवृन्त्त देन्खएका छन ्। त्र्सैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  र्ोजना 
प्राथतमकीकरण नगरेको, साना िथा टुके्र आर्ोजनाको छनौट गरेको, जष्टटल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, 
िोष्टकएबमोन्जम जनसहभातगिा नजटेुको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको 
खाका िजुिमा नभएको जस्िा समस्र्ा रहेका     छन ्।  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्नु्क्त िथा 
बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि 
अतभलेख नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन 
िथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण कमजोर रहेको छ । साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको 
पाइएको छ। स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि 
कार्िष्टवतध िजुिमा हनु बाकँी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुज ु उपर 
अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन । 

समर् र जनशन्क्तको सीतमििाको बावजदु र्थासम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपन्स्थि भइि लेखापरीक्षण गररएको 
तथर्ो । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीर् िहका प्रमखु सष्टहिका पदातधकारीहरुसँग छलफल समेि गररएको तथर्ो। 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ाितवर्नबाट स्थानीर् िहको ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र सेवा 
प्रवाहमा सधुार हनुे अपेक्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्रर्ािउन े स्थानीर् िहका सबै पदातधकारी िथा 
कमिचारीहरु र लेखापरीक्षण िथा प्रतिवेदन िर्ारीमा संलग्न र्स कार्ािलर्का कमिचारीहरु सबैलाइि धतर्वाद ज्ञापन गदिछु ।  

 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 
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श्री अध्र्क्षज्रू्,  

दधुपोखरी गाउँपातलका, 
गौँडा, लमजङु्ग । 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले दधुपोखरी गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् ष्टववरण िथा 
लेखा ष्टटप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश 
भएको २०७7 आर्ाढ ३१ मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७6।७7 को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्-व्र्र् 
ष्टववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून बमोन्जम सारभिू रुपमा सही िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साबिजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा पणूि रुपमा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् 

ष्टववरण िर्ार गरेको छैन  । 

२. लेखापरीक्षणबाट रु.48 लाख 55 हजार बेरुज ूदेन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु.2 लाख 08 हजार, प्रमाण 
कागजाि पेश गनुिपने रु.32 लाख 31 हजार, तनर्तमि गनुिपने रु.7 लाख 86 हजार र पेश्की बाकँी रु. 6 लाख 
30 हजार रहेको छ ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरुका सम्बतधमा तमति २०७7।12।25 मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर 
प्राि प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका प्रमाण कागजािका आधारमा फछ्र्र्ौट भएका दफाहरु हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम 
प्रतिवेदन पाना 21 (एक्काइस) र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक सम्पन्त्त िथा 
दाष्टर्त्व र्कीन हनु ेजानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका सरकारी 
लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसङ्ग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण 
िर्ार गने स्थानीर् िहसँग हामी स्वितर छौं ।  त्र्सका लातग स्वीकृि आचार संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । 
लेखापररक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न 
कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखा उत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६, स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि काननु 
बमोन्जम सही र र्थाथि हनु ेगरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गल्िीका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभिू 
रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लाग ुगने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा 
रहेको छ । गाउँ कार्िकाररणी, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि नगरपातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका 
लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रष्टहि रहेको होस ्भतन उन्चि 
आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उदे्दश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि 
आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििा सम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले 
अवलम्वन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गने 
लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िी पत्ता लगाउन सक्न े तनन्श्चििा भन े
हदैुन। ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा न ैफरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा 
समग्रिामा हनुे ष्टवशेर् वा जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िीलाई सारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ । 

 

(ईतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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दधुपोखरी गाउँपातलका, गौँडा, लमजङु्ग 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन  
2076/77 

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा.ष्टव.धाष्टर्की, कार्िकारीणी र 
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स दूधपोखरी गाउँपातलकाको स्थापना भएको 
हो । स्थानीर् सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीर् सरकारका 
काममा जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि गाउँपातलकाको उद्देश्र् 
रहेको छ । र्स गाउँपातलका अतिगिि ६ वडा, ३४ सभा सदस्र्, १५३.३ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल िथा १० हजार ९७५ 
जनसंखर्ा रहेको छ । 

स्थानीर् संन्चिकोर्ाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोन्जम नगरपातलकाले प्राि गरेको आर्, 
अनदुान िथा सहार्िा  र स्थानीर् सरकार संचालनमा भएका व्र्र्हरु समावेश भएको आर्व्र्र् ष्टहसाव सष्टहिको आतथिक 
वर्ि २०७6।०७7 को संन्चि कोर्को संन्क्षि अवस्था तनम्न वमोन्जम रहेको छ । 

ष्टववरण ष्टटप्पणी 
र्स वर्ि रु. 

बजेट 
आफैले गरेको 
प्राति/भकु्तानी 

वस्िगुि/सोझै 

भकु्तानी 
जम्मा 

प्रािी (क+ख)   ३२,७०,२६,०२८ २८,१४,९३,३३२.६३   २८,१४,९३,३३२.६३ 

क. प्राति (संन्चिकोर्मा आम्दानी बातँधने)   २६,४३,३५,५०० २२,०४,४९,२२८.६३ ० २२,०४,४९,२२८.६३ 

११००० कर ११ ५,३५,२१,००० ३,६१,४१,७१८.३६ ० ३,६१,४१,७१८.३६ 

१३००० अनदुान   २०,९५,५९,००० १८,१९,०४,९३० ० १८,१९,०४,९३० 

संघीर् सरकार १२ १८,२५,९१,००० १६,४९,३६,९३० ० १६,४९,३६,९३० 

प्रदेश सरकार १२ २,२०,६८,००० १,२०,६८,००० ० १,२०,६८,००० 

अतिररक श्रोि १२ ४९,००,००० ४९,००,००० ० ४९,००,००० 

१४००० अतर् राजस्व   १२,५५,५०० २४,०२,५८०.२७ ० २४,०२,५८०.२७ 

ख. अतर् प्राति   ६,२६,९०,५२८ ६,१०,४४,१०४   ६,१०,४४,१०४ 

ष्टविरण गनि बाकी राजस्व   ० ० ० ० 

कोर्हरु   १८,३७,५२८ १८,३७,५२८ ० १८,३७,५२८ 

धरौटी   ० ० ० ० 

संघीर्, प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम   ६,०८,५३,००० ५,९२,०६,५७६ ० ५,९२,०६,५७६ 

भकु्तानी (ग+घ)   ३७,२०,७८,७०८.०१ २७,६०,५६,०५७.८३   २७,६०,५६,०५७.८३ 

ग. भकु्तानी (सन्ञ्चि कोर्बाट)   ३०,९३,८८,१८०.०१ २१,५४,०४,१४१.३३   २१,५४,०४,१४१.३३ 

   २१००० पाररश्रतमक / सषु्टवधा १८ ९,८५,३०,००० ८,३१,६०,०२२.२८ ० ८,३१,६०,०२२.२८ 

   २२००० मालसामान िथा सेवाको उपर्ोग १८ ६,५९,९३,८२४.६१ ३,७१,२२,४५१.०९ ० ३,७१,२२,४५१.०९ 

   २५००० सहार्िा (Subsidy) १८ ८,९५,००० ८,७८,९८४ ० ८,७८,९८४ 

   २६००० अनदुान १८ ७३,००,००० ६८,९२,००० ० ६८,९२,००० 

   २७००० सामान्जक सरुक्षा १८ ४४,५०,००० १७,९३,६६१.९० ० १७,९३,६६१.९० 

   २८००० अतर् खचि १८ १,४४,१९,३५५.४० १,३१,९४,३५५.४० ० १,३१,९४,३५५.४० 

   ३१००० गैर ष्टवत्तीर् सम्पत्ती / पँूजीगि खचि १८ ११,७८,००,००० ७,२३,६२,६६६.६६ ० ७,२३,६२,६६६.६६ 

   ३२००० ष्टवत्तीर् सम्पन्त्त १८ ० ० ० ० 

घ. अतर् भकू्तानी   ६,२६,९०,५२८ ६,०६,५१,९१६.५०   ६,०६,५१,९१६.५० 

कोर्हरु   १८,३७,५२८ १४,५५,१६९.५० ० १४,५५,१६९.५० 

धरौटी   ० ० ० ० 

संघीर्, प्रदेश सरकार वा अतर् कार्िक्रम   ६,०८,५३,००० ५,९२,०६,५७६ ० ५,९२,०६,५७६ 

कट्टी रकम भकु्तानी/दान्खला गनि बाकी     -९,८२९   -९,८२९ 

ङ. र्ो वर्िको बचि (तर्नु)   (४,५०,५२,६८०.०१) ५४,३७,२७४.८०   ५४,३७,२७४.८० 

च. गिवर्िको न्जम्मेवारी रकम (अ.ल्र्ा)     ४,५८,४१,०३३.०१   ४,५८,४१,०३३.०१ 

वर्ाितिको बाकी रकम (ङ + च)   (४,५०,५२,६८०.०१) ५,१२,७८,३०७.८१   ५,१२,७८,३०७.८१ 

  

बैंक िथा नगद बाकी २४   ५,१२,७८,३०७.८१   ५,१२,७८,३०७.८१ 
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लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होराहरुाः 
दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 प्रतिष्टक्रर्ाबाट रु.90 हजार असलुी भएको छ ।  
1.  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपातलका 

िथा नगरपातलकाले प्रत्रे्क वर्िको साउन एक गिेदेन्ख आगामी वर्िको असार 
मसातिसम्मको अवतधलाई आतथिक वर्ि कार्म गरी आर् र व्र्वर्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ । 
सोही ऐनको दफा ६९ मा िोष्टकएअनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो आतथिक 
कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्जम 
छन:् 
• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल सरकारले 

तनधािरण गरे बमोन्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरण िथा खचि शीर्िक सम्बतधी 
व्र्वस्था अवलम्बन गनुिपने िथा तनर्म ७६(२) मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भए 
बमोन्जमको ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था गरेकोमा र्स पातलकाले २०७६।२।१९ 
मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको NEPSAS Based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा 
लेखाङ्कन गरेको छ । 

• स्थानीर् कोर्को सञ्चालन, व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म 
गनि महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्ले उपलब्ध गराएको स्थानीर् संन्चि कोर् व्र्वस्थापन 
प्रणाली (सरु) को प्रर्ोग गरेको छ । 

िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरू िथा खािाहरू अद्यावतधक गरी आर् र 
व्र्र्को वास्िष्टवक न्स्थति देन्खने गरी लेखाङ्कन गनुिपदिछ ।  

2.  न्जम्मेवारी फरक परेको – स्थानीर् िहको सन्ञ्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी, र्स वर्ि 
प्राि र खचि भएको रकम स्पि देन्खने गरी ष्टहसाब राख्न ेर न्जम्मेवारी र्ष्टकन गनुिपदिछ । 
िर स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनसुार गि वर्िको अतत्र्मा 
रु.4,68,16,211.37 मौज्दाि कार्म भएकोमा र्ो वर्िको शरुुमा 
रु.4,58,41,033.01 न्जम्मेवारी सारेको देन्खर्ो । जसअनसुार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा 
उल्लेख भएको भतदा रु.97,518.36 घटी न्जम्मेवारी सरेको सम्बतधमा र्ष्टकन गनुिपने 
रु. 97518.36 

3.  बैङ्क मौज्दाि - म.ले.प.फा.नं. २७२ ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन अनसुार आतथिक वर्िको अतिमा बैङ्क 
बाँकी मौज्दाि रु.5,12,78,307.81 देखाएको छ भने चाल ु र पुजँीगििफि को बाँकी 
रकम ट्रातसफर गररसकेपतछ स्थानीर् सन्ञ्चि कोर्मा रु.5,02,43,209.80 धरौटी 
खािामा रु.7,88,353.00 ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर्मा रु.3,93,982.50 समेि 
रु.5,14,25,545.30 बैङ्क मौज्दाि बाँकी देखाएकोले ष्टवत्तीर् प्रतिवेदनले देखाएको बाँकी 
मौज्दाि भतदा बैङ्क मौज्दाि रु.1,47,237.49 बढी देन्खएको छ । से्रस्िामा भतदा 
बैङ्कमा के कति कारणले बढी मौज्दाि देन्खएको हो र्ष्टकन गरी ष्टहसाब तमलान गनुिपने 
देन्खतछ । आ.व. को अतिमा ष्टवभाज्र् कोर्मा बाँकी रहेको रकम रु.1,55,000.00 
आ.व. 2076/77 मा सरुमा प्रष्टवि गरेको पाइएन । िर आ.व. 2077/78 मा उक्त 
रकम सरुमा प्रष्टवि गररएको कार्ािलर्को भनाई रहेको छ । उक्त रकम स्थानीर् सन्ञ्चि 
कोर्मा आम्दानी बाँधी ष्टहसाब तमलान गनुिपदिछ ।   

4.  बाँकी रकम ष्टफिाि - आ.व. 2076/77 मा न्शक्षा, स्वास््र्, कृष्टर्, पश,ु मष्टहलािफि  कूल 
रु.11,37,91,000.00 प्राि िथा रु.9,12,96,000.00 खचि भई बाँकी रहेको रकम 
रु.48,40,700.38 बेशीसहर न्स्थि राष्टिर् वान्णज्र् बैङ्कमा कोर् िथा लेखा तनर्तरक  
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कार्ािलर् लमजङुको खािामा रकम जम्मा गरेको नं. 08439008 तमति 
2077/6/19 को बैङ्क दान्खला भौचर पेस भएको छ ।  

5.  आतिररक तनर्तरण प्रणाली - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ 
बमोन्जम आतिररक तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स 
सम्बतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरू िपतसल बमोन्जम रहेका छन:्  
• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको 

आधारभिु ि्र्ांक संकलन, अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपने सो गरेको पाईएन ।  
• पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी 

२११ बमोन्जम ढाँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम प्रत्रे्क बर्ि आर्ाढ १० 
तभर बजेट पेस गनुिपनेमा र्स पातलकाले २०७६।०३।१० मा नै पेस गरी तमति 
२०७६।०५।११ मा पास गरेको पाइर्ो ।  

• पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोजनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स 
वर्ि संचातलि कार्िक्रम िथा र्ोजनाको कार्ाितर्वर्न र सेवा प्रवाह समेिको वाष्टर्िक 
कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  

• राजस्व संकलन सम्बतधमा सूचना प्रष्टवतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली 
माफि ि गने गरेको देन्खएन । 

• अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन 
खचि संरचना िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खचिको संरचना 
िर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपातलका िथा 
नगरपातलकाले आफ्नो अतधकार क्षेरतभरका ष्टवर्र्मा स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग 

रणनीतिगि ष्टवर्र् क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकास र्ोजना िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

• स्थानीर् िहले आफ्नो क्षेरमा कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको तबश्लरे्ण गरी सम्भाब्र् 
आर्ोजनाको बैङ्क खडा गरेको देन्खएन । 

• ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई 
आतिररकीकरण गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरू िोकी मूल्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको   
देन्खएन । 

• पातलकाले न्जतसी सामानको एकीकृि ष्टववरण िथा सहार्क न्जतसी खािा अद्यावतधक 
नगरी वडा कार्ािलर् िथा ष्टवतभन्न संघ संस्थालाई ष्टविरण गरेको पाईर्ो । 

• वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल 
न्जतसी खािा अद्यावतधक गरेको पाईएन । 

• न्जतसी तनरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार ष्टवतभन्न मालसामान तललाम गनुिपनेमा 
गरेको पाईएन ।  

• कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगेुको वा नपगेुको जाँच गरी रतसद तबल भरपाईहरूमा 
तसलतसलेवार नम्बर राखी कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको 
जनाउने छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको 
पाईएन।  
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• साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 मा खररदको गरुुर्ोजना िर्ार 
गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 बमोन्जम आतथिक वर्ि शरुु 
हनुभुतदा पतर ददन अगाव ैपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, 
भाडा िथा अतर् महशलुको स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा िोकेको पाईएन। 

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

• स्थानीर् िहले तनमािण व्र्वसार्ी िथा उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराएकोमा तनमािण 
कार्िमा प्रर्ोग हनुे सामानको गणुस्िर परीक्षण गरेको पाइएन । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 74(2) अनसुार साविजतनक खररद 
तनर्मावली बनाई लागू गनि सक्ने व्र्वस्था भएकोमा साविजतनक खररद तनर्मावली 
बनाएको पाईएन ।  

• साविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न 
भएका आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरू उपभोक्ता सतमतिलाई हस्िातिरण गनुिपनेमा गरेको 
पाईएन । 

• संस्था दिाि ऐन, २०३४ दफा ३ पातलकाबाट संचालन भएका ष्टवतभन्न र्ोजना तनमािण 
कार्ि गनि सम्झौिा गठन गरेका उपभोक्ता सतमति ऐनको उक्त व्र्वस्था अनसुार 
मातर्िा प्राि हनुे गरी दिाि गरेको पाइएन ।  

• पातलकाले आर्ोजना।कार्िक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि 
सहभातगिा जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो गरेको देन्खएन । 

• सञ्चातलि र्ोजनाको सूचना पाटीमा आर्–व्र्र्, अपेन्क्षि र वास्िष्टवक लाभका साथै 
उपभोक्ताको र्ोगदान र कार्िसम्पादन लगार्िका ष्टवर्र्मा स्पि गरी सरोकारवाला 
सष्टहिको साविजतनक सनुवुाई र साविजतनक परीक्षणलाई अतनवार्ि गनुि गराउन ु पनेमा 
अतधकांशिाः पालना भएको पाईएन। 

• वािावरणको संरक्षणको एकीकृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन 
।शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल 
पष्टहचान एवं कार्िर्ोजना िर्ार गरेको पाईएन ।  

• पातलकाको ष्टवकास तनमािण व्र्वस्थापन िथा सेवा प्रवाहका लातग प्राष्टवतधकिफि  १७ र 
प्रशासतनकिफि  २७ समेि ४४ कमिचारीको दरबतदी स्वीकृि भएकोमा क्रमश: १७ र  
२२ समेि ३९ पदपूतिि भएकोले कार्ािलर् सञ्चालनमा कमिचारीको अभाव रहेको   
पाईर्ो । 

• सशुासन व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन तनर्मावली, २०६५ को तनर्म अनसुार नागररक 
वडापरमा उल्लेन्खि सेवाहरूको कार्ाितवर्न न्स्थति अनगुमन गनि अनगुमन संर्तर िर् 
गरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा ५क बमोन्जम कमिचारीहरूको कार्ि ष्टववरण 
बनाई लाग ुगरेको पाईएन । 

• तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7ख2 बमोन्जम िलवी प्रतिवेदन पाररि गराएर 
मार िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरीमा 
रु.7,52,74,898.64 खचि लेखेको पाईर्ो । 
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• संघीर् मातमला िथा सामातर् प्रशासन मतरालर्को 2073।12।25 को पररपर 
अनसुार र्स पातलकामा समाष्टहि भएका साष्टवकका गाँउ ष्टवकास सतमतिको नाममा 
रहेका पेश्की िथा बरेुजकुो लगि िर्ार गरेको पाईएन ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनसुार स्थानीर् िहहरूले 
आफ्नो अतधकारक्षेर तभरका ष्टवर्र्मा ऐन िथा सोको अतधनमा रही तनर्म तनदेन्शका, 
कार्िष्टवतध र मापदण्ड  बनाउनपुनेमा र्स पातलकाले हालसम्म 3 ऐन, 3 तनर्मावली, 7 

कार्िष्टवतध 2 तनदेन्शका र  १ आचार संष्टहिा समेि 16 काननु एवं कार्िष्टवतध तनमािण 
गरी कार्ाितर्नमा ल्र्ाएको छ । 

• स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ अनसुार पातलकाले आफ्नो 
क्षेरतभरको साविजतनक सम्पन्त्तको ममिि सम्भार एवं संरक्षण गरेको अतभलेख राखेको 
पाइएन ।  

    िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोष्टकएबमोन्जम प्रभावकारी र 
ष्टवश्वशनीर् बनाई सेवा प्रवाह सदुृढ बनाउनेिफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ । 

 र्ोजना िजुिमा, बजेट िथा कार्िक्रम  
6.  बजेट पेस, पाररि र अन्खिर्ारी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा 

स्थानीर् िहले आगामी आतथिक वर्िको राजस्व र व्र्र्को अनमुान कार्िपातलकाबाट स्वीकृि 
गराई असार १० गिेतभर पेस गने र र्सरी पेस भएको बजेट छलफल गरी असार 
मसातितभर सभाबाट पाररि गनुिपने व्र्वस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट 
बजेट स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई 
बजेट खचि गने अन्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहमा उपाध्र्क्ष श्री 
कमलप्रसाद तधिालले २०७६।०३।१० गिे नै रु.30 करोड 93 लाख 88 हजारको 
बजेट सभा समक्ष पेस गरेकोमा २०७६।05।11 मा पाररि भएको छ । र्सैगरी 
स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।05।11 मा प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृिलाई बजेट खचि 
गने अन्खिर्ारी प्रदान गरेको देन्खतछ । बजेट पाररि भएपश्चाि रु.1,76,37,847.99 
को अन्खिर्ारी थप भई रु.32,70,26,028.00 बजेट कार्म हनु गएको छ । 
कानूनले िोकेको समर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेस गरी पाररि गने र अन्खिर्ारी 
ददनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।   

7.  चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम 
स्वीकृि भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण बनाई पेस 
गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा कार्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम 
कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध गराएको ष्टववरण अनसुार 
चौमातसक पुजँीगि खचिको न्स्थति देहार्बमोन्जम छ ।   

 
पुजँीगि खचि शीर्िक कूल खचि 

चौमातसक खचि (रु.हजारमा) 
आर्ाढ मष्टहनाको 

मार खचि प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसक 

िेस्रो 
चौमातसक 

दूधपोखरी गा.पा. 68780 8342 8997 51440 31460 

संघीर् सरकारबाट हस्िातिररि 3582 0 630 2952 2890 

कूल खचि: 72362 8342 9627 54392 34350 

खचि प्रतिशि 100 11.52 13.31 75.17 47.47 

उपरोक्तानसुार िेस्रो चौमातसकमा 75.17% र आर्ाढमा मार 47.47% खचि 
भएको छ ।  वर्ाितिमा हिारमा काम गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले  
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तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप िेस्रो चौमातसक र आर्ाढमा बढी खचि गने पररपाटीमा 
तनर्तरण गनुिपदिछ । 

8.  क्षरेगि बजेट र खचि - स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि 
रुपमा समानपुातिक बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्स पातलकाको 
२०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र खचिको न्स्थति देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ ।  

 मखुर् क्षरे वाष्टर्िक वजेट खचि रकम 

कुल खचि मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास 10645000 5178000 2.40 

सामान्जक क्षेर  118552000 95921000 44.54 

पूवािधार ष्टवकास के्षर 89387000 58256000 27.05 

ष्टवत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन 693000 226000 0.10 

कार्ि सञ्चालन िथा प्रशासतनक खचि 90111000 55821000 25.91 

जम्मा 309388000 215402000 100 

उन्ल्लन्खि ष्टववरण ष्टवश्लरे्णबाट तनम्नानसुार देन्खएको छ:  
8.1.  खचि ष्टवश्लरे्ण - पातलकाले र्स वर्ि कूल आन्तिरक आर्बाट रु.3,85,44,298.63 

राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाट रु.18,19,04,930.00 समेि रु.2,20,44,922.63 

आम्दानी भएकोमा चालिुफि  रु.14,30,41,474.67 र पुँजीगििफि  
रु.7,23,62,666.66 समेि रु.21,54,04,141.33 खचि भएको छ । खचि मध्रे् 
आतिररक आर्को ष्टहस्सा 17.89 प्रतिशि रहेको छ । र्स वर्ि पदातधकारी सषु्टवधामा 
रु.45,34,700.00 खचि भएको छ जनु आतिररक आर्को 14.10 प्रतिशि रहेको छ 
। पातलकालाई प्राि भएको सबै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट 64.89 
प्रतिशि चाल ुर 32.83 प्रतिशिमार पुँजीगि तनमािणमा खचि भएको देन्खतछ । र्सबाट 
पातलकाहरूले ष्टवकास तनमािण प्रर्ोजनमा तरू्न खचि गरेको र प्रशासतनक प्रर्ोजनमा बढी 
खचि भएको देन्खतछ । प्रशासतनक खचि तनर्तरण गदै प्राि अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको 
रकम अतधकरुपमा तबकास तनमािण प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ ।  

 संगठन िथा कमिचारी व्र्वस्थापन  
9.  कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) 

बमोन्जम स्थानीर् सेवा गठन, संचालन व्र्वस्थापन, सेवाका शिि िथा सषु्टवधा सम्बतधी 
आधारभिू तसर्द्ाति र मापदण्ड संघीर् काननु बमोन्जम हनु,े दफा ८६ (२) बमोन्जम 
स्थानीर् सेवाको गठन, संचालन िथा व्र्वस्थापन सेवाको शिि िथा सतुबधा सम्बन्तध अतर् 
व्र्वस्था स्थानीर् िहले बनाएको काननु बमोन्जम हनुे व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहले 
कानून नबनाई र्ो वर्ि ५ जना कमिचारीहरूलाई गाउँ कार्िपातलकाको बैठकबाट गाउँसभा 
सञ्चालन िथा बजेट तनमािण कार्िमा अतिररक्त समर् काम गरेवापि रु.2,84,340.00 
खचि लेखी भकु्तानी गरेको छ ।   

10.  तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म 
अतधकार क्षेर िथा तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको 
उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा ष्टववाद दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउने 
व्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण अनसुार गि वर्ि फर्छ्यौट वा 
कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकँी १० र र्ो वर्ि थप भएको ११ गरी कूल २१ 
ष्टववाद दिाि भएकोमा १८ वटा मार फर्छ्यौट भई ३ बाँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन 
प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर फर्छ्यौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो   
लगाउनपुदिछ ।  
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 पदातधकारी सषु्टवधा  
11.  एउटामार सषु्टवधा पाउने – गण्डकी प्रदेश अतिगिि स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा 

सदस्र्ले पाउन े सषु्टवधाका सम्बतधमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन, २०७४ को दफा ८ 
अनसुार सरकारी कोर्बाट तनवृत्तभरण पाएको व्र्न्क्त पदातधकारीमा तनवािन्चि वा मनोनर्न 
भएमा तनवृत्तभरण वा र्स ऐन बमोन्जमको मातसक सषु्टवधा मध्रे् एउटा मार पाउन े
व्र्वस्था छ । पातलकाले तनवृन्त्तभरण पाईरहेका तनम्नानसुारका पदातधकारीहरूलाई आ.व. 
2075/76 सम्म भकु्तानी नगरेकोमा र्स आ.व. 2076/77 तमति 2076 भार १२ 
गिेसम्म दोहोरो सषु्टवधा पाउने व्र्वस्था नभएकोमा तनम्न पदातधकारीहरूलाई उक्त 
तमतिसम्म भकु्तानी ददएको रकम रु.47,040.00 असलु गरी दान्खला गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47040.00 
 क्र. सं. पदातधकारीको पद नाम थर दोहोरो सषु्टवधा तलएको 

1 वडा नं. २ अध्र्क्ष श्री गोष्टवतद बहादरु दवाडी 23520 
2 वडा नं. १ अध्र्क्ष श्री तिलक बहादरु गरुुङ्ग 23520 

 
   जम्मा    

12.  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम 
व्र्र्को बजेट अनमुान आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध 
खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधिफि  मार 
रु.5,97,000.00 खचि गरेको छ ।र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुिपदिछ ।  

13.  आतथिक सहार्िा – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् िहको रकमबाट 
आतथिक सहार्िा, चतदा, परुस्कार एवं संस्थागि अनदुान ष्टविरण गनि पाउने व्र्वस्था रहेको 
देन्खंदैन । र्स स्थानीर् िहले ष्टवपद् व्र्वस्थापनको लातग र ष्टवतभन्न सामान्जक संघ संस्था 
र क्लवको कार्िक्रमको लातग र्ो वर्ि ष्टवतभन्न व्र्न्क्त एवं संघ संस्थालाई 
रु.11,28,394.00 आतथिक सहार्िा ष्टविरण गरेको पाइर्ो । र्स्िो खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा 
कार्म गनुिपदिछ ।  

 अनदुान प्राति, ष्टविरण र ष्टफिाि  
14.  अनदुानको अनगुमन - साविजतनक तनकार्बाट उपलब्ध गराईएको अनदुानको सही सदपुर्ोग 

भए नभएको र्ष्टकन गनि अनदुान उपलब्ध गराउने तनकार्ले समर् समर्मा अनगुमन 
गनुिपदिछ । िर पातलकाले देहार्अनसुार स्वास््र् कृष्टर्, पश,ु शैन्क्षक सेवा, सामान खररदमा 
रु.75,70,200.00 िथा ष्टवतभन्न सहकारी संस्थालाई बीउपूजँी िथा अनदुानमा 
रु.15,96,550.00 गरी रु.91,66,750.00 खचि लेखेका छन । िर पातलकाबाट 
ष्टविरण भएको अनदुानको सही सदपुर्ोग भए नभएको सम्बतधमा अनगुमन िथा सोबाट 
प्राि उपलव्धी मापन गरेको छैन । साथै अनदुान सम्बतधमा स्थानीर् अनदुान नीति िर् 
गरेका छैनन ्। िसथि अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाई संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् िहबाट 
ष्टविरण हनुे अनदुानमा दोहोरोपना नहनुे गरी अनदुानग्राहीको जीवनस्िरमा सधुार आएको 
र्ष्टकन गरी रकमको पूणि सदपुर्ोग गराउनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।  

15.  ष्टविरणमखुी खचि - स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ अनसुार 
ष्टविरणमखुी खचिलाई तनर्तरण गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राि रकमलाई स्थानीर् 
पवुािधार ष्टवकास िथा दीघिकातलन पुजँी तनमािण हनुे कार्िमा खचि गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ 
। र्स पातलकालले दीघिकातलन पुजँी तनमािण हनुे िथा दीघिकातलन आर् वृष्टर्द् हनुे खालका 
कार्िमा खचि नगरेर ष्टविरणमखुी खचि गरेको पाइर्ो । र्सरी ष्टविरमखुी खचिलाई 
तनरुत्साष्टहि गनुिका साथै तनर्तरण गररन ुपदिछ । ष्टविरणमखुी खचिको केही उदाहरणहरु 
र्स प्रकार रहेको छ ।  
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 गो=भौ=∕तमति ष्टववरण रकम 

३३−२०७६∕७∕७ चक्रतिथि धाम ष्टवकास सतमति २५५५५ 

भन्क्त आदशि क्र्ाम्पस धातमिक िथा सांस्कृतिक महोत्सव २५५५५ 
८०−२०७६∕९∕११ ष्टव=ष्टप= पाकि  सतमति लमजङु लाई आतथिक सहर्ोग ५०००० 

१६४−२०७७∕२∕२९ राईनास हरािवोट सवोदर्ा सेवाश्रम १००००० 
१७०−२०७७∕३∕१ कोल्की र्वुा क्लवलाई ल्होसा कार्िक्रम सञ्चालन सहर्ोग २०००००   

16.  नाफामूलक संस्थालाई अनदुान – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ 
ष्टविरणमखुी खचिलाई तनर्तरण गदै संघ िथा प्रदेश सरकारबाट प्राि रकमलाई स्थानीर् 
पूवािधार ष्टवकास िथा दीघिकालीन पुजँी तनमािण हनु ेकार्िमा खचि गनुिपदिछ । जसबाट नाफा 
कमाउने उद्देश्र्ले स्थाष्टपि संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन तमल्दैन ।र्दद उपलब्ध 
गराउने हो भने पतन साविजतनक रुपमा तनाःशलु्क वा तरू्न शलु्कमा सेवा उपलब्ध गराउन े
सतुनन्श्चि हनुपुदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि देहार्अनसुारका नाफामूलक संस्थाको 
कार्ािलर् व्र्वस्थापन खचिमा लातग अनदुान उपलब्ध गराएको छ । िर त्र्सबाट उपरोक्त 
बमोन्जम सेवा प्रवाह हनुे सतुनन्श्चि छैन । र्स्िो खचिमा तनर्तरण गररनपुदिछ । 

तस.नं. अनदुान पाउने व्र्ान्क्त वा संस्था नाम प्रर्ोजन अनदुान रकम 

1.  फररतर भजुेल  फे्रसहाउस तनमािण अनदुान ५०००० 
जम्मा ५००००   

 कर दस्िरु एवं आतिररक आर्  
17.  कर िथा शलु्क असलुी - स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ 

र ५९ मा एकीकृि सम्पन्त्त कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र 
वहाल ष्टवरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको छ । िी आर् शीर्िकमा आर् अनमुान र 
असलुी न्स्थति तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ ।  

 आर् शीर्िक अनमुान असलुी असलुी प्रतिशि 

एकीकृि सम्पन्त्त कर र घरजग्गा कर 1200000 487172 40.60 

व्र्वसार् कर 150500 113800 75.61 

जम्मा 1350500 600972 
 

पातलकातभर रहेका करदािाहरूको अतभलेख व्र्वन्स्थि नरहेको एवं बझुाउन ल्र्ाएको 
अवस्थामा मार कर एवं शलु्क बझु्ने पररपाटी रहेकोले उन्ल्लन्खि असलुी र्थाथि मान्न 
सक्ने अवस्था देन्खएन ।िसथि आफ्नो क्षेरतभर करदािाको अतभलेख अद्यावतधक गरी 
करको दार्ारामा ल्र्ाउन ुपदिछ ।  

 उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि  
18.  हेभी इन्क्वपमेण्टको प्रर्ोग — साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ को 

तनर्म उपतनर्म (९) मा उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट सञ्चातलि हनुे तनमािण 
कार्िमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रडेर जस्िा हेभी मेन्शनरी प्रर्ोग गनि नतमल्ने 
व्र्वस्था छ । सो तनर्मावलीको प्रतिबतधात्मक वाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदािको 
समर्मा हेभी मेन्शन प्रर्ोग गनुिपने जष्टटल प्रकृतिको कार्ि भनी उल्लेख भएको रहेछ भने 
सम्बन्तधि प्राष्टवतधकको तसफाररशमा साविजतनक तनकार्बाट सहमति तलई त्र्स्िा मेन्शन 
प्रर्ोग गनि सष्टकने उल्लेख छ । पातलका अतिगिि सञ्चातलि अतधकांश सडक तनमािण िथा 
स्िरोन्नतिसँग सम्बन्तधि र्ोजनाका उपभोक्ता सतमतिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगार्िका हेभी 
मेन्शन प्रर्ोग गने गरेको पाइएिापतन तनर्मावलीको व्र्वस्था बमोन्जम सम्बन्तधि  
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

प्राष्टवतधकको तसफाररश गराई गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्बाट सहमति तलएको पाइएन । 
र्सका केही उदाहरणहरू र्सप्रकार रहेका छन ्: 

गोभौनं /.तमति  

उपभोक्ता सतमतिको 
नाम 

डोजर प्रर्ोगकिाि 
कार्िसम्पन्न 
रकम 

प्रर्ोग गरेको 
हेभी उपकरण 

हेभी उपकरणमा 
भएको खचि 

५।०७६।६।१५ गौडा पे्रतचेडाँडा मो वा 
उ स 

उज्जल तनमािण सेवा १६७५९३६ मेशीन ४३९९९८ 

६।०७६।७।६ बढुीकोट जोने मो वा 
उ स 

उज्जल तनमािण सेवा १६९३२१७ मेन्शन ७४९९९७ 

१३।०७६।८।३ न्चल्लीखोला कनाघाट 
सडक उ स 

ष्टहमालर् देवी 
तनमािण सेवा 

१४६१२९२ बे्रकर ११०३४४५ 

३७।०७६।११।२९ भमु्लीचोक कृष्टर् मागि 
नाईश्रारा जोरतसमल 
सडक उ स 

ष्टहमालर् देवी 
तनमािण सेवा 

४१३८९६ डोजर ४४२३९५ 

१९९।०७७।३।१९ तरवेणी ष्टवचौर ठाटी 
सडक उ स 

ष्टहमालर् देवी 
तनमािण सेवा 

२५९९३३० बकेट बे्रकर २७६११५५ 

१५९।०७७।३।२६ लाङ्दी बढुीखोला सडक 
उ स 

वस्नेि तनमािण सेवा १६०६८९५ बकेट बे्रकर ३३०५२५ 

तनर्मावलीको व्र्वस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 
19.  रोजगारी र उपर्ोग मा सहभागी नहनुे कार्िमा उपभोक्ता सतमति - साविजतनक खररद 

तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(१) मा सोही स्थानमा बसोवास गने वातसतदा र त्र्स्िो 
सेवा उपर्ोग गने समदुार् मार रहेको उपभोक्ता सतमति वा लाभग्राही समदुार्बाट गराउन 
सष्टकने व्र्वस्था छ । प्रत्र्क्ष रुपमा सहभागी नहनुे कार्िमा उपभोक्ता सतमति गठन गरी  
कार्ि गराइएको छ । ष्टवद्यालर् िथा वडा कार्ािलर्को भवन तनमािणमा पतन उपभोक्ता 
सतमति माफि ि कार्ि गराएको पाईर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ावसाष्टर्क र अनभुवी तनमािण 
व्र्वसार्ी फमिबाट बोलपर प्रतिस्पधाि माफि ि गराउन उपर्कु्त हनुे देन्खतछ ।   

 भौ.नं. र तमति तनमािण कार्ि लागि अनमुान कार्िसम्पन्न भकु्तानी रकम 

३१।०७६।११।२१ ३ नं. वडा कार्ािलर् भवन 
ममिि २१११८३ २०८२४९ १८८३०५ 

८६।०७७।२।२६ ४ नं. वडा कार्ािलर् भवन 
ममिि र रगंरोगन २१८७०८ २१८७०८ १९०००० 

९४।०७७।२।२९ ष्टहमालर् आ. ष्टव. भवन ममिि २१२४४२ २०५२६० १८३५३६ 
१४४।०७७।३।२४ २ नं. वडा कार्ािलर् भवन 

ममिि २६५१७२१ २६२५६३० २३६३२९९ 
१७०।०७७।३।३१ ५ नं. वडा कार्ािलर् कम्पाउण्ड 

वाल तनमािण ७४३३५० ७३७८३० ६६४०४७   
20.  जष्टटल संरचना तनमािण – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७अनसुार 

उपभोक्ता सतमतिहरूलाई मेन्शन, औजार उपकरणहरूको आवश्र्क नपने, श्रममूलक कार्िको 
न्जम्मेवारी ददनपुने व्र्वस्था रहेको छ । पातलकाले आर.तस.सी. फे्रम स्ट्रक्चर सष्टहिका 
भवन, पलु, कल्भटि, ओभरहेड टंकी, तनमािण, ग्रामीण ष्टवद्यिुीकरण लगार्िका जष्टटल प्राष्टवतधक 
पक्ष समावेश हनुे पूवािधार संरचना तनमािण कार्ि समेि उपभोक्ता सतमतिहरू माफि ि ्गराउने 
गरेको देन्खर्ो । र्स्िा कार्ि व्र्ावसाष्टर्क र अनभुवी तनमािण व्र्वसार्ी फमिबाट बोलपर 
प्रतिस्पधाि माफि ि ् गराउन उपर्कु्त हनुे देन्खतछ । र्सका केही उदाहरणहरू र्सप्रकार 
रहेका छन:् 

गो.भौ.नं./तमति उपभोक्ता सतमतिको नाम कामको ष्टववरण भकु्तानी रकम 

१४३।०७७।३।२३ प्रथम पैसे लघजुलष्टवद्यिु उ स प्रथम पैसे लघजुलष्टवद्यिु 
मेशीन ममिि 

192000 

१४६।०७७।३।२५ सामदुार्ी ष्टवद्यिु तनमािण उ स सामदुार्ी ष्टवद्यिु तनमािण र 
ट्रातसफरमर खररद 

380000 

 



10 
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नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

  जम्मा 859811 

तनर्मावलीको व्र्वस्था अनरुुप कार्ि गराउनपुदिछ । 
21.  जनश्रमदान – साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७(४) मा उपभोक्ता 

सतमति वा लाभग्राही समदुार्लाई तनमािण कार्िको तबल भकु्तानी ददँदा लागि अनमुानमा 
रहेको मूल्र् अतभबषृ्टर्द् कर, ओभरहेड कन्तटतजेतसी रकम र जनसहभागीिाको अंश कट्टा 
गरेर मार भकु्तानी ददनपुने व्र्वस्था छ । जस अनसुार तनम्न तनमािण कार्ि गदाि उपभोक्ता 
सतमति माफि ि गराउँदा उपभोक्ता सतमति र पातलकाले बेहाने अंश उल्लेख गरी सम्झौिा 
भएको देन्खतछ । िर तनमािण कार्ि सम्पन्न गदाि घटी मूल्र्ांकन भएको अवस्थामा 
अनपुातिक कट्टी गरी भकु्तानी ददनपुनेमा सो गरेको नदेन्खएको देहार्अनसुारको रकम असलु 
हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15474.00 
 भौ.नं. र तमति र्ोजनाको नाम 

कार्िसम्पन्न 
रकम 

उ स को 
र्ोदान हनुपुने 

उ स को 
र्ोदान भएको 

घटी 
र्ोगदान 

५।०७६।६।१५ गौडा पे्रतचेडाँडा मो वा १६७५९३६ १६७५९३ १६०००० ७५९३ 

१२।०७६।८।३ साउनेपानी तडगाउ लाङ्दी 
खोला मो वा ४१७५२८ ४१७५२ ४०००० १७५२ 

१३।०७६।८।३ न्चन्ल्लखोला कुथिले कुनाघाट 
मो वा १४६१२९१ १४६१२९ १४०००० ६१२९ 

    जम्मा १५४७४   
22.  डीपीआर खचि – बजेट व्र्वस्था भई कार्ाितवर्न हनुे आर्ोजनाको मार गरुुर्ोजना 

डीपीआर लगार्िको अध्र्र्ि गरी प्रतिवेदन िर्ार गनुि पदिछ । र्स स्थानीर् िहले र्ो वर्ि 
स्वीकृि वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुार देहार्बमोन्जमको कार्ि परामशिदािाबाट गराई प्रतिवेदन 
प्राि गरको छ । 

र्स्िो अध्र्र्न कार्ि गराउँदा लाग्ने खचिको लागि अनमुान िर्ार गदाि कुनै आधार 
नतलई स्वीकृि बजेट बमोन्जमकै रकम खचि गरेको उपर्कु्त देन्खएन । डीपीआर िर्ार 
गदाि गाउँपातलकाको प्राष्टवतधक जनशन्क्त प्रर्ोग नगनािको कारण स्पि गदै आगामी ददनमा 
गाउँपातलकाको प्राष्टवतधक जनशन्क्तबाट र्स्िो कार्ि गराउन ुपदिछ । 

कार्ि ष्टववरण परामशिदािा 
स्वीकृि 
रकम 

खचि रकम 

अध्र्र्नबाट तनधािरण 
भएको आर्ोजनाको 

लागि 
दूधपोखरी गाउँपातलका भवन तनमािण ररउनेट कतसल्टेतट प्रा.तल. 499121 499121 39481000 

 
23.  न्शक्षक दरबतदी र पदपूतिि - स्थानीर् िह अतिगिि रहेका सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरूमा 

दरबतदी अनसुार न्शक्षकको पदपूतिि भई तनर्तमि पठनपाठनको व्र्वस्था हनुपुदिछ । र्स 
स्थानीर् िह अतिगिि ष्टवतभन्न िहका ४ सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्हरूको न्शक्षक दरबतदी र 
पदपूतििको अवस्था एवं ष्टवद्याथीको संखर्ा तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ ।  

 तस.नं. ष्टवद्यालर्को नाम न्शक्षक दरबतदी पदपूतिि पदपूतिि मध्रे् 
करार ष्टवद्याथी संखर्ा 

1. चम्पादेवी प्रा. ष्टव. 3 2 1 18 

2. ष्टहमालर्न मा. ष्टव. 13 12 7 202 

3. देवीतलला प्रा. ष्टव. 2 1 0 17 

4. नवमण्डल प्रा. ष्टव. 4 3 0 20 

 जम्मा 22 18 8 257 

दरबतदी बमोन्जम न्शक्षक पदपूतिि गनुिपदिछ ।  
24.  खररदमा तसतमि प्रतिस्पधाि - साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि 

तसतमि नहनुे गरी खररद गनुिपने व्र्वस्था छ । िपतसलको कार्िमा ३ वटा तनमािण 
व्र्वसार्ीबाट प्राि कोटेशनको आधारमा छनौट गरी कार्ि गरेको छ । उक्त कोटेशनबाट  



11 
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नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

खररद गररएको कार्िमा तसतमि प्रतिस्पधाि भएको देन्खर्ो । कबोल अंक लागि अनमुान 
िलुनामा १ प्रतिशि पतन घटेको देन्खएन । र्सरी कोटेशनबाट गने कार्िलाई प्र्ाकेज 
बनाई बोलपर प्रतिस्पधाि माफि ि खररद कार्ि गरी तसतमि प्रतिस्पधािलाई तनर्तरण   
गररनपुदिछ । 

 भौ.नं. र तमति तनमािण कार्ि तनमािण व्र्वसार्ी लागि अनमुान कबोल रकम 
घटी 
प्रतिशि 

१५।०७६।९।१० ष्टपठभञ्ज्र्ाङ्ग जोने 
ग्राभेतलङ्ग 

उज्जल तनमािण सेवा ४७४२३२ ४७०९६८ ० .६९  

१६।०७६।९।१० गौडा प्रा.स्वा. केतर 
पष्टहरो तनर्तरण 

उज्जल तनमािण सेवा ४७४३४५ ४७२९१७ ० .३०  

२०।०७६।९।११ ५ नं. वडा कार्ािलर् 
बाटी सरसफाई 

सवनम कतस्ट्रक्सन ४७३८८९ ४६९९०१ ० .८४  

६१।०७७।२।६ जोने बजार पष्टहरो 
तनर्तरण 

उज्जल तनमािण सेवा १८४९३२ १८४९३२ ० 

८२।०७७।२।२१ गैरीगाँउ नारेढुङ्गा गो वा उज्जल तनमािण सेवा ४७९४६६ ४२०३९९ ० .९२    
25.  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम – स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम 

रोजगारी प्रत्र्ाभिू गराउन एवम ् सामूदाष्टर्क पूवािधारहरूको ष्टवकास माफि ि नागररकको 
जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले स्थानीर्िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम 
सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् िहतभरका वडाहरूमा सडक िथा 
गोरेटो बाटो तनमािण कार्ि लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्ि 126 जनालाई 
रोजगारी उपलव्ध गराई रु.11,62,000.00 खचि गरेको छ । लन्क्षि वगिलाई ६ 
ददनदेन्ख १८ ददनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र कार्िक्रम 
खचि समेि खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिबाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना 
भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी सजृिना भएको देन्खंदैन ।  

26.  रकम ष्टढला दान्खला गने - आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) 
बमोन्जम नगद प्राि हनुे रकम दैतनक रुपमा दान्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैङ्क दान्खला 
गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् प्रमखुले कारण उल्लेख गरी साि ददनतभर बैङ्क दान्खला गनुि 
पने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िह अतिगििका वडाहरूले कतिपर् मातसक रुपमा र कतिपर्ले 
२, ३ मष्टहना पतछ मार दान्खला गने गरेकोले समर्मै दान्खला गने िफि  सम्बन्तधि पक्षको 
ध्र्ान जान ुपदिछ ।   

 पुजँीगििफि   
27.  ट्रर्ाक खोल्ने िथा जग्गा सम्र्ाउन े – गाउँपातलका केतर ट्रर्ाक ओपन िथा जग्गा 

सम्र्ाउने कार्िका लातग रु.48,53,302.55 को ल.ई. िर्ार गरी उक्त कार्िका लातग 
गा.पा. बाट रु.44,00,000.00 र उपभोक्ता तसतमतिबाट रु.4,53,302.00 गने गरी 
उपभोक्ता सतमतिसँग तमति 2076/10/16 मा सम्झौिा गरेको पाइर्ो । सम्झौिा 
अनसुार तमति 2076/12/15 सम्ममा सम्पन्न गनुिपनेमा तमति 2076/12/5 मा नै 
सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पेस भएपश्चाि कार्ािलर्बाट भौ.नं. 60/2077/2/2 बाट 
रु.40,54,347.00 भकु्तानी भएको छ । उक्त शे्रस्िाको लेखापरीक्षणबाट तनम्न व्र्होरा 
देन्खर्ोाः 
• गाउँपातलका केतरबाट ट्रर्ाक ओपन िथा जग्गा सम्र्ाउने कार्िको अनगुमन 

सतमतिबाट अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कनबाट तनमािण कार्ि गणुस्िर साथ सम्पन्न भएको भनी 
तमति 2076/12/5 को अनगुमन सतमतिको तसफाररस परानसुार तनमािण कार्िको 
भकु्तानी भएको पाइर्ो ।  
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• ट्रर्ाक ओपन गने कार्ि र जग्गा सम्र्ाउने कार्िको छुट्टाछुटै्ट ल.ई. िर्ार गरी कार्ि 
गराउन ु पनेमा एकमिु ल.ई. िर्ार गरी कार्ि गराएको पाइर्ो । फरक फरक 
कार्िमा छुट्टाछुटै ल.ई. िर्ार गरी कार्ि गराउन ुपदिछ । 

• ट्रर्ाक ओपन िथा जग्गा सम्र्ाउने कार्िका लातग खचि साविजतनक तमति 
2076/12/1 मा भएकोमा 30 जनाको उपन्स्थति रहेकोमा खचि साविजतनक पश्चाि 
पतन सम्पूणि सरोकारहरूको दस्िखि (उपन्स्थति) गराउनपुनेमा 7/8 जनाको मार 
दस्िखि गराएको पाइर्ो । र्सथि सवै सरोकारवाला वा लाभग्राही उक्त तनमािण 
कार्िसँग सम्बन्तधि खचिमा पूणि रुपमा सहमि िथा समथिन रहेको छ भन्न सक्न े
अवस्था देन्खएन । 

28.  प्रशासतनक भवन तनमािण – गाउँपातलकाको प्रशासतनक भवन तनमािण गनिको लातग मू.अ. 
कर समेि रु.3,94,80,412.23 को ल.ई. िर्ार गरी ठेक्का नं. 2076-

77/DPRM/Works-01 को कार्िको लातग तमति ३ माचि २०२० मा ष्टवद्यिुीर् बोलपरको 
माध्र्मबाट सूचना प्रकाशन गरेकोमा ३ वटा बोलपर पेस हनु आएको पाइर्ो । उक्त पेस 
भएको बोलपर मध्रे् सबैभतदा घटी रकम मू.अ. कर समेि रु.3,11,39,097.46 
(18.38% घटी) कबोल गने पराजलुी कतस्ट्रक्सन प्रा.तल. भोलेटार लमजङुको बोलपरको 
तमति 2077/3/19 मा स्वीकृि भएको छ । 2078/9/18 सम्ममा सम्पन्न गने गरी 
तमति 2077/4/1 मा सम्झौिा भएको पाइर्ो । िोष्टकएको समर्मा कार्ि सम्पन्न गने 
गरी तनमािण कार्ि गने गराउनेिफि  पातलकाले ध्र्ान परु्र र्ाउन ुपदिछ ।   

29.  पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि - 3/2076/6/2 साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म १२१ अनसुार तनमािण व्र्वसार्ीको ष्टढलाईको कारणबाट र्था समर्मा काम सम्पन्न 
हनु नसकेमा सम्झौिा रकमको १० प्रतिशिमा नबढ्ने गरी प्रतिददन सम्झौिा रकमको 
०.०५ प्रतिशिले हनुे रकम पूवि तनधािररि क्षतिपूतिि वापि तलएर मार म्र्ाद थप गरी उक्त 
कार्ि परुा गनुि गराउन ुपने व्र्वस्था रहेको छ । र्स गाउँपतलका अतिगिि प्र्ारजङु पात्ले 
सडक स्त्तरोन्नति सडकको तनमािण व्र्वसार्ी शभु कतस्ट्रक्सन प्रा.तल. काठमाडौंले उक्त 
सडकको तनमािण कार्िको लातग रु.94,99,087.96 ठेक्का सम्झौिा भएको र उक्त 
तनमािण कार्ि 2076/2/30 सम्ममा सम्पन्न गनुिपनेमा िोष्टकएको समर्मा सम्पन्न हनु 
नसकी तमति 2076/5/31 मा मार सम्पन्न भएको पाइर्ो । तनमािण व्र्वसार्ीले म्र्ाद 
थपको लातग तनवेदन ददएको र म्र्ाद थप भएको प्रमाण पेस हनु आएन । िर आ.व. 
2076/77 को चलानी रन्जिरको च.नं. ८८८ तमति 2076/3/1 बाट म्र्ाद थपको 
जानकारी पठाएको भनी उल्लेख भएको छ । अिाः म्र्ाद थपको प्रमाण पेस गने अतर्था 
ष्टढलो ददन 95 को दैतनक 0.05% ले हनुे रकम असलु दान्खला हनुपुने रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

451206.67 
30.  बढी पररमाण - गो भौ.नं. र तमति १७।०७६।९।८ साविजतनक खररद तनर्मावली, 

२०६४ को तनर्म १२३ अनसुार तनमािण कार्िमा परुा गररएको कार्िको पररमाणको 
आधारमा भकु्तानी गनुिपने उल्लेख छ । गरुाँस र्वुा क्लब खेल मैदान तनमािण कार्िमा 
मेजरमेतट बकुमा उल्लेख भएअनसुार Stone masonary work1:6 को (L×b×h=8×0.75×2) 
१२ घ. मी. हनुपुने देन्खतछ । कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा उक्त कार्ि Stone masonary 

work1:6 को 16 घ. मी. उल्लेख गरी रु.१०,०९९।१५ का दरले जम्मा 
रु.१,६१,५८६।४० भकु्तानी भएको छ । नापी ष्टकिाव उल्लेख भएको भतदा ४ घ. मी. 
पररमाण बढी भकु्तानी भएको देन्खर्ो । र्सरी बढी पररमाण ४ घ. मी. को 
रु.१०,०९९।१५ का दरले जम्मा रु.४०,३९७।०० मा उपभोक्ता सतमतिको र्ोगदान 
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रु.४,०३९।०० कट्टी गरी असलु गनुिपने रु.  ३६३५८.00 
31.  दर फरक पारी वढी भकु्तानी – भौ. नं. र तमति १४४।०७७।३।२४ साविजतनक खररद 

तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १४८ (१) बमोन्जम लमजङु्ग न्जल्लाको आ.व. 
२०७६।७७ को लातग कामदारको ज्र्ाला ढुवानी तनमािण सामाग्री र मेशीन उपकरण 
भाडाको न्जल्ला दररेट  तनधािरण गररएको छ । न्जल्ला दररेट अनसुार तसपाल ुकामदार 
(skilled) को लातग प्रतिददन प्रतिजवान रु.९९०।०० र ज्र्ामी (unskilled) को लातग 
प्रतिददन प्रतिजवान रु.७१५।०० कामदारको ज्र्ाला तनधािरण गररएको छ । वडा नं. २ 
को वडा भवन तनमािण कार्िमा Rate Analysis मा ज्र्ामी (unskilled)  दरमा रु.७७०।०० 
राखेर रेट तनधािरण गरेको कारणले बढी भकु्तानी हनु गएको छ । तनम्नानसुारको कार्िमा 
बढी दर राखेर रेट तनधािरण  (Rate Analysis) गरेको कारणले बढी भकु्तानी हनु गएको 
रकम असलु गनुिपने रु. २७४०६.00 

 कामको  ष्टववरण ईकाइ पररमाण भकु्तानी दर हनुपुने दर फरक दर रकम 

Earth work site clearance sqm 140 123.2 114.4 8.8 1232 
Earth work excavation cum 63.84 634.48 589.16 45.32 2893.2 
Earth work Back filling cum 31.92 192.5 178.75 13.75 438.9 
pcc work 1:3:6 cum 15.73 11047.26 10827.26 220 3460.6 
pcc for rcc work cum 34.92 17376.84 16991.84 385 13444 
steel reinforcement kg  3422.57 125.19 124.52 0.67 2293.1 
form work  cum 257.67 694.16 680.02 14.14 3643.5 
         जम्मा   27406   

32.  स्टोन सोतलङ्ग कार्ि – भौ. नं. र तमति १०९।०७७।३।११ तमथोभञ्ज्र्ाङ्ग दोबान 
मोटरबाटो वा स्त्तरोन्नति र्ोजनामा लागि अनमुान रु.२३,१२,२०३।०० रहेकोमा 
रु.२२,७८,३२४।०० को कार्िसम्पन्न भएको छ । उक्त र्ोजनामा बाटो तनमािणमा  soft 

rock 2.16 cu.m र  Medium rock 15.78 cu.m को कार्ि गरेको देन्खतछ । चेनेज 2+800 

देन्ख 2+840 सम्म Stone soling work १५ घ. तम. को कार्ि भएको देन्खतछ । Rate 

analysis मा ढुङ्गाको मूल्र् प्रति घ. तम. रु.११७९।०० राखेर रु.२,४८७।०० दर 
तनधािरण गररएको छ । कार्िस्थलमा नै Medium rock 15.78 cu.m रहेकोमा ढुङ्गाको मूल्र् 
राखेर दर तनधािरण गनि तमल्ने देन्खएन । जसमा ढुङ्गाको मलु्र् नराखी ढुङ्गा जम्मा 
(collection) गने नम्सि प्रर्ोग गनुिपने देन्खतछ । ढुङ्गा जम्मा (collection) गने नम्सि प्रर्ोग 
गदाि रु.१,७८७।०० तनधािरण हनु आउने देन्खतछ । ढुङ्गाको मूल्र् राखेर दर तनधािरण 
गदाि रु.७००।०० बढी दरले भकु्तानी हनु गएको छ । Stone soling work  १५ घ. मी. 
को रु.७००।०० का दरले हनुे रकम असलु गनुिपने रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०५००.00 
 चालिुफि   
33.  अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन – गाउँपातलकाको ७ औ ंगाउँसभाबाट तनम्न ४ वटा ष्टवद्यालर्का 

लातग प्रति ष्टवद्यालर् रु.2,00,000.00 का दरले रु.8,00,000.00 ष्टवद्यालर् 
व्र्वस्थापनको लातग अनदुान उपलब्ध गराइएकोमा उक्त अनदुान रकमबाट के-कस्िो कार्ि 
र प्रर्ोजनमा खचि भएको छ भनी गाउँपातलकाबाट अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गनुिपनेमा गरेको 
पाइएन । अिाः अनदुान ददएको रकमको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गररनपुदिछ ।  
तस.नं. ष्टवद्यालर्को नाम अनदुान रकम 

1. सानो काभ्र ेमा. ष्टव. दूधपोखरी-४ 200000.00 

2. बागेश्वरी मा. ष्टव. दूधपोखरी-२ 200000.00 

3. रामकृष्ण मा. ष्टव. दूधपोखरी-१ 200000.00  
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4. कल्लावारी मा. ष्टव. दूधपोखरी-१ 200000.00 

 जम्मा 800000.00  
 सशिि चाल ु(न्शक्षा) िफि   
34.  ईतटरनेट जडान िथा सञ्चालन खचि – भौ. नं. र तमति ५८।2०७७।३।२१ कार्िक्रम 

कार्ाितवर्न पनु्स्िका आ.व. २०७६ को ५.१ अनसुार माध्र्तमक ष्टवद्यालर्मा इतटरनेट 
जडान िथा सञ्चालन खचि वापि प्रति ष्टवद्यालर् वाष्टर्िक रु.१२,०००।०० का दरले 
उपलव्ध गराउने व्र्वस्था छ । िपतसलका ष्टवद्यालर्लाई इतटरनेट जडान िथा सञ्चालन 
खचि वापि रकम उपलव्ध गराईएकोमा  ईतटरनेट जडान गरेको प्रमाण िथा तबल भरपाई 
पेस गरेको छैन । इतटरनेट जडान िथा सञ्चालनमा भएको खचिको प्रमाण पेस गनुिपने रु. 

 

 

 

 

 

 

60०००.00 
 तस. नं. ष्टवद्यालर्को नाम रकम 

१ बागेश्वरी मा.ष्टव. दधुपोखरी २ ष्टवचौर १२००० 

२ गौडा मा.ष्टव. दधुपोखरी २ ओखरी १२००० 

३ कल्लाबारी मा.ष्टव. दधुपोखरी १ काउनेगरा  १२००० 

४ सानो काभ्र ेमा.ष्टव. दधुपोखरी ४ िाजी १२००० 

५ ष्टहमालर् मा.ष्टव. दधुपोखरी ५ कोल्की १२००० 

 जम्मा 60०००   
35.  लेखापरीक्षण खचि - गो. भौ.नं. र तमति ५८।०७७।३।२१ कार्िक्रम कार्ाितवर्न 

पनु्स्िका २०७६।७७ को ष्टक्रर्ाकलाप नं. 2.7.13.10 अनसुार ष्टवद्यालर् सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन अनदुान अतिगिि सामान्जक परीक्षण िथा आतथिक लेखापरीक्षणको लागन्  
आधारभ ूि िहको लागन्  प्रति ष्टवद्यालर् वाष्टर्िक रु.१०,०००।०० र माध्र्तमक िहको 
लागन्  प्रति ष्टवद्यालर् वाष्टर्िक रु.१५,०००।०० एकमषु्ठ अनदुान उपलव्ध हनुे व्र्वस्था छ 
। लेखापरीक्षणको लागन्  िपतसलका ष्टवद्यालर्लाई तनकासा उपलव्ध गराएकोमा आ.व. 
२०७५।७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । लेखापरीक्षणको लागन्  
उपलव्ध गराएको रकमबाट लेखापरीक्षण गराएको पाईएन । अिाः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन 
पेस गनुिपने रु. 2००००.00 

 तस.नं. ष्टवद्यालर्को नाम लेखापरीक्षण रकम 

1 जनिा प्रा.ष्टव. १ माझवारी १०००० 

2 जलकतर्ादेवी प्रा.ष्टव. ३ फुतलङ्गरी १०००० 

 जम्मा 2००००   
36.  न्जतसी दान्खला – भौ.नं. र तमति ५८।०७७।३।२१ गण्डकी प्रदेश कार्िष्टवधन्  ऐन, 

२०७४ को दफा २४ को उपदफा १ अनसुार  न्जम्मेवार व्र्न्क्तले आफ्नो न्जम्मामा 
आएको न्जतसी मालसामान साि ददनतभर र्थास्थानमा दान्खला गरी शे्रस्िा खडा गनुिपने 
व्र्वस्था छ । सम्बन्तधि संस्थाले खररद गरेको िपतसलको मालसामान न्जतसी दान्खला 
गरेको प्रमाण पेस हनु आएन । अिाः सम्बन्तधि संस्थामा न्जतसी दान्खला गरेको प्रमाण 
पेस गनुिपने रु. २०१५७११.00 

 तस.नं. खररद गने संस्था खररद सामानहरु खररद मलु्र् 

१ कल्लाबाटी मा.ष्टव.  दधुपोखरी १ ष्टवज्ञान प्रर्ोगशालाका सामाग्री १९४ आईटम ४९७५७० 
२ कल्लाबाटी मा.ष्टव.  दधुपोखरी १ टेवल ६ स्टील रर्ाक ४ अष्टफस कुची २ 

कुन्चि १० हेतभ कुची१ पदाि ३  
१५०५७२ 

३ बागेश्वरी मा.ष्टव. दधुपोखरी २ कम्प्रू्टर टेवल १ कुची १२ कापेट ८ तम १५६६१८  
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डोरम्र्ाट २ कम्प्रू्टर टेवल ४ कुची राम्रो १ 
पदाि ४  

४ बागेश्वरी मा.ष्टव. दधुपोखरी २ कम्प्रू्टर3rd generation ८ ब्रदशि फोटोकष्टप 
मेन्शन १ कम्प्रू्टर 9th generation १ 

४९२६५० 

५ ष्टहमालर् मा.ष्टव. ५ कोल्की पसु्िकहरु २२५ ष्टकतसम ४९२७५६ 
६ ष्टहमालर् मा.ष्टव. ५ कोल्की अष्टफस टेवल २ कम्प्रू्टर टेवल १ कम्प्रू्टर 

कुची १ अष्टफस कुची १२ बकु रर्ाक ५ जटु 
कापेट ८ तम डोर म्र्ाट २ ष्टपस पदाि ३ ष्टपस 

१७५५४५ 

७ वागेश्वरी उच्च मा.ष्टव. पसु्िकहरु १० ष्टकतसम ५०००० 
  जम्मा २०१५७११  

37.  भत्ता ष्टविरण भरपाई - भौ.नं. र तमति २६३।०७७।१।२१ गण्डकी प्रदेश आतथिक 
कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार खचि गदाि प्रचतलि कानूनले िोके 
बमोन्जमको रीि पगेु नपगेुको परीक्षण गरी खचि गनुिपने साथै तबल भपािइ खचिको पसु्याई 
हनुेगरी राख नपुने व्र्वस्था छ । आधारभिू परीक्षा २०७६ संचालन प्रर्ोजनाथि तमति 
२०७६।११।२८ मा भएको केतराध्र्क्ष अतभमखुीकरण कार्िक्रममा सहभागी भत्ता 
ष्टविरणमा िपतसलको कमिचारीले भत्ता वझेुको भरपाई नभएकोले भत्ता वझेुको प्रमाण पेस 
गनुिपने रु. 3825.00 

 तस. नं नाम रकम 

१ श्री कुम प्रसाद तर्ौपाने १२७५ 

2 श्री राम बहादरु गरुङ १२७५ 

3 श्री गोमन गरुुङ १२७५ 

 जम्मा 3825   
38.  स्वाध्र्र्न वा सामाग्री - कोतभड १९ बाट भएका शैन्क्षक क्षति तरू्तनकरण िथा ष्टवद्याथी 

तसकाई प्रवर्द्िन कार्िक्रम अभ्र्ास पनु्स्िकाको तस. नं. ६२ अनसुार न्शक्षा िथा मानवश्रोि 
ष्टवकास केतरबाट स्वाध्र्र्न वा सामाग्रीको ष्टवद्यतुिर् प्रति िर्ार गरी वेबसाइटमा राख्न,े 
प्रदेश र स्थानीर् िहले समतवर् गरी उक्त सामाग्री छपाई गरी ष्टवद्यालर्लाई उपलव्ध 
गराउने र स्थानीर् िहले अभ्र्ास पनु्स्िकाहरु छपाई गरी ष्टविरण गने व्र्वस्था छ । 
पातलकाले वैकन्ल्पक तसकाई सहन्जकरण तनदेन्शका २०७७, Question Bank, Covid 

pomplate आदद खररद गरी रु.२,९९,२९२।०० भकु्तानी गररएको छ । उक्त खररद 
गररएका पनु्स्िकाहरु, पम्प्लेटहरु स्थानीर् िहबाट ष्टविरण गरेको प्रमाण पेस हनु आएन ।  

 सशिि चाल ु  
39.  बढी भकु्तानी - तस.अ.हे.व. बषु्टर्द्बहादरु गरुुङ्गलाई भौ.नं.४ तमति 2076/6/16 बाट 

2076 श्रावण, भार र चाडपवि खचि समेि रु.1,28,890.08 मार भकु्तानी गनुिपनेमा  
रु.1,86,22६.92 भकु्तानी ददएबाट बढी भकु्तानी भएको रु.57,332.84 र भौ.नं. 14 
तमति 2076/12/05 बाट 2076 माघ र फाल्गनुको बीमा वापि रु.800 र महङ्गी 
भत्ता रु.4000 समेि रु.4800।– मार भकु्तानी ददनपुनेमा रु.7200।- खचि लेखी 
भकु्तानी ददएकोले बढी भकु्तानी ददएको रु.2400।– समेि कूल रु.59,732.84 बढी 
भकु्तानी भएको रकम असलु गरी संघीर् सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु. 59732.84 

40.  सामान्जक सरुक्षा कर – भौ.नं. ४ तमति 2076/6/16 बाट हे.अ. प्रतमिा गरुुङ्गलाई 
2076 श्रावण, भार र चाडपवि खचि समेि रु.59,702.00 र भौ.नं. 8 तमति 
2076/9/२२ बाट 2076 आन्श्वनदेन्ख पौर्सम्मको समेि रु.1,48,568.00 भकु्तानी 1485.68 
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गदाि अग्रीम रुपमा १% ले हनुे रकम रु.1485.68 सामान्जक सरुक्षा कर कट्टी गरी 
भकु्तानी ददनपुनेमा कट्टी गनि छुट भएको उक्त रकम असलु गरी दान्खला गनुिपने रु. 

41.  परुस्कार ष्टविरण – 34/2077/2/28 आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को 
तनर्म ३६ मा साविजतनक तनकार्ले खचि लेखदा तबल भरपाई सष्टहि से्रस्िा राख्नपुने 
व्र्वस्था छ । र्स गाउँपातलकाले ६ वटै वडाका स्वास््र् संस्थामा तमति 
2076/08/19 गिे मष्टहला स्वास््र् स्वरं्सेष्टवका ददवस कार्िक्रममा ६ वटै वडाबाट 
उत्कृि मष्टहला स्वास््र् स्वरं्सेष्टवका छनौट गरी प्रत्रे्क वडामा प्रथम, दििीर् र ििृीर् हनुे 
मष्टहला स्वास््र् सेष्टवकालाई क्रमशाः रु.1000।००, ६००।०० र ४००।०० को 
दरले प्रति वडा रु.2000।०० परुस्कार ष्टविरण गरेकोमा वडा नं. १ को ष्टविरण भरपाई 
पेस भएको छैन । अिाः परुस्कार ष्टविरण गरेको भरपाई पेस गनुिपने रु. 2000.00 

 सामान्जक सरुक्षािफि   
42.  बढी तनकासा – सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम 

दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण 
गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने, प्रत्रे्क वर्ि लगि अद्यावतधक गरी लाभग्राहीको 
संखर्ा र्ष्टकन गनुिपने, भत्ता ष्टविरण गदाि बैङ्क माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने, सामान्जक सरुक्षा 
कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि 
सूचना प्रणालीमा प्रष्टविी गरर अद्यावतधक गने न्जम्मेवारी सामान्जक सरुक्षाको अन्खिर्ारी 
पाउने सम्बन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । िर पातलकाले 
लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी एउटै चौमातसकमा एकै व्र्न्क्तको नाममा दोहोरो खचि 
लेखेको, मतृ्रू् भइसकेका लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खचि गरेको छ । सो 
सम्बतधमा गाउँपातलकाबाट छानष्टवन गरी र्ष्टकन गने अतर्था असलु गनुिपने रु. 364000.00 

 वडा नं. १ 

नाम जतम तमति ना.प्र.प.नं. 
प्रथम 

चौमातसक 
दोस्रो 

चौमातसक 
िेस्रो 

चौमतसक 
 असलु 

गनुिपने रकम लन्क्षि समूह 
रोशनी गरुुङ्ग 9/19/2014 6779   8000 8000 

16000 
एकल 

रोशनी गरुुङ्ग 9/19/2014 6779   8000 8000 एकल 
वडा नं. 2 

नतदमान गरुुङ्ग 10/11/2004 4444 12000 12000   
24000 

ज्रे्ष्ठ अतर् 
नतदलाल गरुुङ्ग 10/11/2004 4444 12000 12000   लाहुरे ज्रे्ष्ठ 
िीथिमान गरुुङ्ग 7/10/2003 4791 12000     

12000 
ज्रे्ष्ठ अतर् 

िीथिमान गरुुङ्ग 7/10/2003 4791 12000     लाहुरे ज्रे्ष्ठ 
सवुाणि गरुुङ्ग 5/8/2005 4906 12000 12000   

24000 
ज्रे्ष्ठ अतर् 

सकुमार्ा गरुुङ्ग 5/8/2005 4906 12000 12000   ज्रे्ष्ठ अतर् 
नवराज  गरुुङ्ग 4/15/1994 4923 12000 12000   

24000 
ज्रे्ष्ठ अतर् 

गौमार्ा गरुुङ्ग 4/15/1994 4923 12000 12000   ज्रे्ष्ठ अतर् 
कमला मार्ा 
मरहट्टा 2/10/2011 5256 8000     

8000 
एकल  

कमलीमार्ा मरहट्टा 2/10/2011 5256 8000     एकल  
देवी कुमारी 
तर्ौपाने 1/8/2006 5271 12000 12000   

24000 
ज्रे्ष्ठ अतर् 

दवु कुमारी तर्ौपाने 1/8/2006 5271 12000 12000   ज्रे्ष्ठ अतर् 
ष्टवष्णु कुमारी 
दवाडी 11/16/1992 5298 12000 12000   

24000 
ज्रे्ष्ठ अतर् 

कृण कुमारी दवाडी 11/16/1992 5298 12000 12000   ज्रे्ष्ठ अतर् 
आसकुमारी िामाङ 3/25/2010 5432 8000     

8000 
लाहुरे ज्रे्ष्ठ 

आसकुमारी िामाङ 3/25/2010 5432 8000     ष्टवधवा 
टेकबहादरु गरुुङ्ग 12/12/2004 5628 12000 12000   24000 ज्रे्ष्ठ अतर्  
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टेकबहादरु गरुुङ्ग 12/12/2004 5628 12000 12000   लाहुरे ज्रे्ष्ठ 
टेकबहादरु दमै 12/16/2014 5694 8000 8000 8000 

24000 
दतलि ज्रे्ष्ठ 

टेकबहादरु दमै 12/16/2014 5694 8000 8000 8000 दतलि ज्रे्ष्ठ 
हुमा कुमारी 
तर्ौपाने 7/8/2005 5565   12000 12000 

24000 
ज्रे्ष्ठ अतर् 

हुम कुमारी गरुुङ्ग 7/8/2005 5565   12000 12000 ज्रे्ष्ठ अतर् 
वडा नं. ३ 

लरुी गरुुङ्ग 4/15/2004 1458 12000     
12000 

ज्रे्ष्ठ अतर् 
लरुी गरुुङ्ग 4/15/2004 1458 12000     ज्रे्ष्ठ अतर् 
भ्र्ाखु गरुुङ्ग 11/3/2004 4292 12000     

12000 
ज्रे्ष्ठ अतर् 

झ्र्ाखु गरुुङ्ग 11/3/2004 4292 12000     ज्रे्ष्ठ अतर् 
लखमिी गरुुङ्ग 9/1/2003 4719 12000     

12000 
ज्रे्ष्ठ अतर् 

लखमिी गरुुङ्ग 9/1/2003 4719 12000     ज्रे्ष्ठ अतर् 
वडा नं. ४ 

मनकुमारी िामाङ 1/15/2000 3340 12000     
12000 

ज्रे्ष्ठ अतर् 
र्म कुमारी िामाङ 1/15/2000 3340 12000     ज्रे्ष्ठ अतर् 
ष्टवरमार्ा िामाङ 5/8/2005 3561 12000   24000 

24000 

ज्रे्ष्ठ अतर् 
ष्टवरमार्ा िामाङ 
घरेढुङ्गा 5/8/2005 3561 12000   12000 ज्रे्ष्ठ अतर् 

वडा नं. 5 
कौमिी गरुुङ्ग 2/7/1998 2830 12000     

12000 
ज्रे्ष्ठ अतर् 

मैिे गरुुङ्ग 2/7/1998 2830 12000     ज्रे्ष्ठ अतर् 
वडा नं. 6 

कासीमार्ा गरुुङ्ग 1/17/2007 3409 8000     
8000 

एकल 
काशीमार्ा गरुुङ्ग 1/17/2007 3409 8000     ष्टवधवा 
गगन तसं गरुुङ्ग 8/14/1987 3582 12000     

12000 
ज्रे्ष्ठ अतर् 

गगन तसं गरुुङ्ग 8/14/1987 3582 12000     ज्रे्ष्ठ अतर् 
गौमार्ा गरुुङ्ग 5/19/2005 3628 12000     

12000 
ज्रे्ष्ठ अतर् 

गौमार्ा गरुुङ्ग 5/19/2005 3628 12000     ज्रे्ष्ठ अतर् 
दरुमार्ा मगर 7/28/1989 4250 12000     

12000 
ज्रे्ष्ठ अतर् 

दरुमार्ा मगर 7/28/1989 4250 12000     ज्रे्ष्ठ अतर् 
          जम्मा 364000    

42.1.  बढी तनकासा – सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम 
दिाि र नवीकरण, लगि कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण 
गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने, प्रत्रे्क वर्ि लगि अद्यावतधक गरी लाभग्राहीको 
संखर्ा र्ष्टकन गनुिपने, भत्ता ष्टविरण गदाि बैङ्क माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुिपने, सामान्जक सरुक्षा 
कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चलान गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केन्तरकृि 
सूचना प्रणालीमा प्रष्टविी गरर अद्यावतधक गने न्जम्मेवारी सामान्जक सरुक्षाको अन्खिर्ारी 
पाउने सम्बन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था  गरेको छ । िर पातलकाले तनम्न 
दतलि बालबातलकाहरूको अद्यावतधक नगरी ५ वर्ि पूरा भईसकेका, जतम तमति नखुलेका र 
एउटै चौमातसकमा एकै व्र्न्क्तको नाममा दोहोरो तनकासा हनुे गरी दोहोरो खचि लेखेको 
लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खचि लेखेको छ । िसथि पातलकाले लाभग्राही लगि 
अद्यावतधक नगरी तनम्नानसुार बढी खचि लेखेको रकम असलु हनुपुने रु. 9600.00 

 वडा नं. नाम जतम तमति रकम ष्टकस्िा कैष्टफर्ि 

6 अनरुाग पररर्ार 1/31/2070 1600 प्रथम ५ वर्ि नाघेको 

6 सोतनका ष्टव.क. 12/15/2070 1600 प्रथम ५ वर्ि नाघेको 

2 सहुान ष्टव.क.  1600 प्रथम जतम तमति नखलेुको 

2 सहुान ष्टव.क.  1600 प्रथम जतम तमति नखलेुको  
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2 र्ासकुा ष्टव.क. 8/2/2074 1600 दोश्रो दोहोररएको 

2 र्ासकुा ष्टव.क. 8/2/2074 1600 िेश्रो दोहोररएको 

  जम्मा 9600    
 ष्टवपद् व्र्वस्थापन  

43.  सतमति गठन - ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) 
मा प्रत्रे्क स्थानीर् िहले अध्र्क्ष िथा प्रमखुको अध्र्क्षिामा बढीमा १५ जना सदस्र् 
रहेको स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले ऐनमा 
िोष्टकएबमोन्जमको सतमति गठन गरेको र ३ वटा बैठक बसी कोतभड-१९ लाई तरू्नीकरण 
गनि, प्राकृतिक प्रकोपको क्षतिमा तरू्नीकरण िथा राहि ष्टविरण र वर्ाित् को बेलामा घर पूणि 
क्षति भएकाको लातग आवास तनमािण गनि न्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्मा लेखी पठाउने 
समेिका तनणिर्हरू गरेको पाइर्ो ।  

44.  कार्ि र्ोजना - ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) 
िथा ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा 
स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा पररर्द्/कार्िकारी/प्रदेश 
ष्टवपद् व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमतिबाट स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कार्िक्रम 
अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन र्ोजना िजुिमा गरी कार्ाितवर्न गने, बजेट 
ष्टवतनर्ोजन गनि लगाउने, सबै पक्षको समतवर् र संलग्न गराउने, ष्टवपद् पूवि िर्ारी िथा 
प्रतिकार्ि सतमति गठन गने, ऐन बमोन्जम कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन गने, ष्टवपद् सूचना 
प्रणाली ष्टवकास र सञ् चालन, ि्र्ाङ्क अद्यावतधक गने, कमिचारी क्षमिा अतभवृष्टर्द्को व्र्वस्था 
र कार्िक्रम सष्टहिको कार्िर्ोजना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन सम्बतधी व्र्वस्था छ । 
पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोष्टकएका कार्िहरू गरेको पाइएन । ऐन िथा 
तनर्मावलीको पालना गनुि/गराउन ुपदिछ ।   

45.  ष्टवपद् व्र्वस्थापन कोर् – ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को 
दफा २३(१४) मा.ष्टव.पद् व्र्वस्थापनको लातग प्रत्रे्क स्थानीर् िहमा ष्टवपद् व्र्वस्थापन 
कोर् रहने र कोर्मा रहने रकम िथा कोर्को सञ् चालन सम्बतधी व्र्वस्था सम्बन्तधि 
स्थानीर् िहले बनाएको तनर्ममा िोष्टकएबमोन्जम हनुे व्र्वस्था छ । पातलकामा गि वर्िको 
मौज्दाि समेि रु.18,37,528.00 आम्दानी िथा रु.14,55,169.50 खचि भई 
रु.3,91,482.50 बाँकी रहेको छ ।   

46.  वाष्टर्िक प्रतिवेदन – ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
४५ मा स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमतिले प्रत्रे्क आतथिक वर्िमा गरेको कामको ष्टववरण 
सष्टहिको वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी न्जल्ला ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश ष्टवपद् 
व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले कामको ष्टववरण 
सष्टहिको वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बन्तधि सतमतिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा 
भएको व्र्वस्थाको पालना हनुपुदिछ ।  

47.  स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम - स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम 
(सञ्चालन कार्िष्टवतध) तनर्मावली, २०७६ बमोन्जम कार्ाितवर्न हनुे स्थानीर् पूवािधार 
ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रमको लातग र्स स्थानीर् िहलाई देहार्अनसुारको पररर्ोजना 
सञ्चालन गनि रु.74,00,600.00 बजेट प्राि भएकोमा रु.69,47,987.00 खचि भई 
98.28 प्रतिशि भौतिक प्रगति प्राि भएको देन्खतछ ।  
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आर्ोजनाको प्रकार 
आर्ोजनाको 
संखर्ा 

बजेट रकम खचि रकम 

ष्टवत्तीर् प्रगति 
प्रतिशि 

भौतिक प्रगति 
प्रतिशि 

सडक तनमािण, भवन तनमािण 3 7400600 6947987 93.88 98.28  
48.  कोतभड १९ िफि  – ufpFपातलकाबाट उपलब्ध गराइएको ष्टववरण अनसुार आ=व= 

२०७६।७७ को आर्ाढ मसातिसम्म प्रदेश सन्ञ्चि कोर्बाट, स्थानीर् िहको आफ्नै 
कोर्बाट, संघीर् कोतभड कोर्बाट र अतर् श्रोिबाट समेि रु.31,14,825.00 आम्दानी 
भएकोमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तनर्तरण र व्र्वस्थापन कार्िमा रु.28,05,122.50 
खचि भई रु.3,09,702.50 हजार बाँकी रहेको छ । खचि रकम तनम्न शीर्िकमा भएको 
पाइर्ोाः 

बजेट/आम्दानीको स्रोि 
२०७७ असार 
मसातिसम्म प्राि 

रकम 
खचि शीर्िक 

२०७७ असार 
मसातिसम्म खचि 

रकम 
संघीर् सन्ञ्चि कोर्बाट  677297.00 राहि ष्टविरण 600000.00 

प्रदेश  सन्ञ्चि कोर्बाट  500000.00 
क्वारेन्तटन होन्ल्डङ्ग सेतटर 
तनमािण व्र्वस्थापन 

600000.00 

स्थानीर् िहको आफ्न ै
बजेटबाट ष्टवतनर्ोजन भएको 1100000.00 

आईशोलेसन केतर तनमािण 
व्र्वस्थापन 

200000.00 

संघीर् कोतभड कोर्बाट 0.00 जनशन्क्त पररचालन 677297.00 

प्रदेश कोतभड कोर्बाट  0.00 
और्तध एवं स्वास््र् 
उपकरण िथा सामग्री खररद 

565487.50 

अतर् स्रोिबाट प्राि  837528.00 स्वास््र् पूवािधार तनमािण 0.00 

  अतर् शीर्िकमा भएको खचि 162338.00 

  बाकँी  309702.50 
जम्मा 3114825.00 जम्मा 3114825.00 

उक्त कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देन्खएका व्र्होरा तनम्न रहेका छन:्  
48.1.  अतर् कार्ािलर्बाट खचि – न्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् लमजङुको पर िथा तनणिर् अनसुार 

भौ. नं. ६ तमति 2०७७।२।४ बाट रु.२,००,०००।०० न्जल्ला सामदुाष्टर्क अस्पिाल, 
अस्पिाल ष्टवकास सतमतिको खािामा र भौ. नं. ३१।०७७।३।३१ बाट रु.६,००,००० 
न्जल्ला प्रशासन कार्ािलर् लमजङु्गको क्वारेतटाईन सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन सतमतिको 
खािामा जम्मा गनि खचि लेखी पठाएको छ ।   

48.2.  अतर् शीर्िकबाट कोतभड खचि -  कोतभड १९ केश इतभेष्टिगेसन िथा कतटर्ाक टे्रतसङ्ग 
ष्टटम पररचालन िथा व्र्वस्थापन तनदेन्शका, २०७७ को तस. नं. ६ अनसुार र्स ष्टटम 
पररचालनका लातग लाग्ने सम्पूणि खचिको व्र्वस्था स्थानीर् िहले कोतभड १९ को रोकथाम 
िथा तनर्तरणका लातग छुट्टाइएको कोर्बाट व्र्वस्था तमलाउन ु पने र र्दद नपगु भएमा 
प्रदेश िथा संघीर् सरकारसँग माग गनि सक्ने व्र्वस्था छ । पातलकाले ६ वटै वडामा 
राहि ष्टविरणमा भएको खचि रकम कोर्बाट भकु्तानी ददन नपगु भएको उल्लेख गरी ष्टवत्तीर् 
समानीकरण चाल ुिथा पुजँीगि शीर्िकबाट खचि गररएको छ । पातलकाले स्थापना गरेको 
प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्बाट खचि गनुिपनेमा चाल ुशीर्िक भौ. नं. २२०।०७७।३।३० 
बाट खचि गरेको रकम तनर्मसम्मि नदेन्खएको रु. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

६०००००.00 
48.3.  भरपाई पेस नभएको - गण्डकी प्रदेश आतथिक कार्िष्टवतध ऐन, २०७४ को दफा ४२ 

अनसुार खचि गदाि प्रचतलि कानूनले िोके बमोन्जमको रीि पगेु नपगेुको परीक्षण गरी खचि 
गनुिपने साथै तबल भपािइ खचिको पसु्याई हनुेगरी राख नपुने व्र्वस्था छ । वडा नं. ४ मा 
राहि ष्टविरणको लातग चामल ९६० के.न्ज., िेल १४० तल, दाल १५० के.जी., ननु १२० 
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दफा 
नं. 

भौ.नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

के.जी., साबनु २१६ वटा रु.९६,७५०।०० मा खररद गररएको छ । ९१ जनालाई 
ष्टविरण गने गरी सूची िर्ार गरेकोमा लाभग्राहीले राहि बझेुको देन्खएन । राहि सामाग्री 
ष्टविरण गरेको  भरपाई पेस गनुिपने रु. 

 
 

 

९६७५०.00 
48.4.  राहि ष्टविरण मापदण्ड - कोतभड १९ को कारण प्रभाष्टवि व्र्न्क्तहरुका साथै असंगठन् ि 

क्षेरमा कार्िरि श्रतमक वगि िथा असहार्हरुलाई उपलव्ध गराइने राहि सम्बतधी मापदण्ड 
२०७६ तस.नं. ५(१) अनसुार  आवश्र्किा अनसुार पटक पटक गरी लकडाउन 
अवतधभरका लातग राहि सामाग्री ष्टविरण गनुिपने र तस. नं. २ अनसुार स्थानीर् िहले 
तनधािरण गरेको परन् माण बमोन्जम ष्टविरण गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले २ जना 
पररवार,  ३ जना परन् वार,  ४ जना पररवार,  ४ जना भतदा बढी पररवारको लागन्  
चामल िेल दाल ननु र साबनु ष्टविरणको लातग मापदण्ड िर्ार गररएको छ । मापदण्ड 
िर्ार गरेको भए पतन परीमाण नै नखलुाई ष्टविरण गररएको छ । मापदण्ड ष्टवपररि 
ष्टविरण गररएकोले तनर्मसम्मि नदेन्खएको रु.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१८५८५०.00 
 वडा नं. राहि सामाग्री रकम 

३ चामल १११० के.जी., रािो दाल १६० के.जी., सन िेल 
८० तल., ननु ६३ के.जी., साबनु १२६ वटा 

८९७०० 

६ चामल १३५० के.जी., रािो दाल ३ बोरा, िेल ४० तल., 
ननु ५८ के.जी., साबनु १५० वटा 

९६१५० 

 जम्मा  १८५८५०   
49.  पेश्की बाकँी  - साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ११३ को उपतनर्म 

(५) बमोन्जम ददएको पेश्की खररद सम्झौिामा उल्लेख भए बमोन्जम प्रत्रे्क रतनङ्ग तबल वा 
अतर् तबल ष्टवजकबाट कट्टा गनुिपने व्र्वस्था छ । गाउँपातलकाले उपलब्ध गराएको पेश्की 
बाँकीको ष्टववरण अनसुार पेश्की फर्छ्यौट नभई बाँकी रहेको रकम तनर्मानसुार फर्छ्यौट 
गनुिपने रु. 630463.00 

 भौ.नं./तमति 
पेश्की तलने व्र्न्क्त, फमि वा 

कम्पनीको नाम 
पेश्की रकम 

म्र्ाद ननाघेको म्र्ाद नाघेको जम्मा 

3/2076/11/19 
च्र्ाङरी तरवेणीघाट झोलङु्गेपलु तनमािण 
सतमति 

 630363 630363 

1/2076/4/1 लेखापाल घनश्र्ाम पोखरेल  100 100 
 जम्मा  630463 630463   

49.1.  र्स वर्ि फर्छ्यौट भएको वेरुजकुो न्स्थति तनम्नानसुार रहेको छ ।  
 तस.नं. आ.व. वेरुज ु

दफा नं. 
वेरुजकुो संन्क्षि व्र्होरा सम्परीक्षण 

1. 2075/76 37 संघीर् सन्ञ्चि कोर्मा दान्खला भएको रु. 12619355 

2. 2073/74 37 कालीमाटी िम ु प्ल्हेर् ु संघ भवन तनमािण 
पेश्की दान्खला रु. 

80000 

   जम्मा 12699355   
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                                                       अनसूुची-1 

सन्ञ्चि कोर् ष्टववरण 

2076/77  

  

प्रदेशाः गण्डकी (रु.हजारमा) 

क्र स स्थानीर् िह न्जल्ला 

 आर् 

जम्मा आर् 

व्र्र् 

मौज्दाि गि वर्िको 
न्जम्मेवारी 

संघ िथा 
प्रदेश अनदुान 

राजस्व 
बाँडफाट 

आतिरीक 
आर् 

अतर् आर् चाल ुखचि पूजँीगि खचि अतर् खचि जम्मा खचि 

1 2 3 4 ५ ६ 
(2+3+4+५) 

७ ८ ९ १० 

(7+8+९) 
११ 

(1+६-१०) 

1. 
दधुपोखरी 
गाउँपातलका लमजङु्ग 45841 177004 35654 36142 32693 281493 143041 72363 60652 276056 51278 

अनसूुची-2 

 बेरुजू बगीकरण (ष्टवतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार) 
2076/77 

  (रु.हजारमा) 

तस.नं
. 

स्थानीर् 
िह न्जल्ला 

प्रारन्म्भक बेरुजू प्रतिष्टक्रर्ाबाट फछर्ौट बाँकी बेरुजू बाँकी बेरुजू 
दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

/sd 

असलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 

सैर्द्ा
न्तिक 

लगति 

सैर्द्ान्ति
क 

लगति 

सैर्द्ान्ति
क 

लगति 

अतनर्तमि 
भएको 

प्रमाण 
कागजाि 
पेश 

नभएको 

राजश्व 
लगि 

न्जम्मेवारी 
नसारेको 

सोधभनाि 
नतलएको 

जम्मा कमिचारी अतर् जम्मा 

1.  

दधुपोख
री गा पा 

लमजु
ङ्ग 36 55 5146 

 
3 291 36 22 4855 208 786 3231 - - 4017 - 630 630 

 

 

        

                
अनसूुची-3 

अद्यावतधक बेरुजू न्स्थति 

2076/77 

 (रु.हजारमा) 

क्र.स. 
स्थानीर् िह 

न्जल्ला 
गि वर्िसम्मको 

बाँकी 
र्ो वर्ि फछर्ौट 

बाँकी 
र्ो वर्ि सम्परीक्षणबाट 

कार्म र्ो वर्िको बेरुजू कुल बाकँी बेरुजू 

1. दधुपोखरी गाउँपातलका लमजङु्ग 

24319 12699 11620 

 
- 4855 16475 

 


