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Serving the Nation and the People 
दूरदृष् ि (Vision)  

 

जनर्हिकालातग जवाफदेर्हिा, पारदष्शििा र तन ठा प्रवर्द्िन गने र्वश् विनीर् िंस्था हनु 
प्रर्त् नशील रहने । 

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

integrity for the benefit of the people) 
 

गन्िव्र् (Mission)  

 

िरोकारवालालाई िाविजतनक कोषको दक्षिापूर्ि उपर्ोग िम्बन्धमा आश् वस्ि पानि स्विन्र 
एवं गरु्स्िरीर् लेखापरीक्षर् िेवा प्रदान गने ।  

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public 

funds are efficiently used) 

 

 

मूल्र् मान्र्िा (Core Values)  

तन ठा (Integrity) 

स्विन्रिा (Independence) 

व्र्ाविार्र्किा (Professionalism) 

पारदष्शििा (Transparency) 

जवाफदेर्हिा (Accountability) 
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श्री अध्र्क्षज्रू्, 
नरहा गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
 तिरहा । 

विषयः लेखापरीक्षण प्रवििेदन । 

 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ बमोष्जम त्र्ि कार्िपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् िम्पन्न गरी लेखापरीक्षर् ऐन, 

२०७५ को दफा २०(२) बमोष्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखपारीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र 
दफा २२ को प्रर्ोजनको लातग अनरुोध छ । 

   

                                          
                                                                                    (नेर कुमार खरी) 

नार्ब महालेखापरीक्षक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

महालेखापरीक्षकको भनार्ि 

नेपालको िंर्वधानको धारा २४१ मा िंघ, प्रदेश र स्थानीर्िहका िबै िरकारी कार्ािलर्को 
लेखापरीक्षर् तनर्तमििा, तमिव्र्र्ीिा, कार्िदक्षिा, प्रभावकारीिा र औष्चत्र्को आधारमा महालेखापरीक्षकबाि 
हनुे व्र्वस्था छ । लेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्रे्क गाउँपातलका 
र नगरपातलकाको लेखापरीक्षर् िम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गनि िक्न ेव्र्वस्था छ । िोही 
व्र्वस्थाबमोष्जम स्थानीर् िहको आतथिक वषि 2076।77 को आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षर् िम्पन्न 
गरी र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर् नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन, िरकारी लेखापरीक्षर् मानदण्ड, 
र्वत्तीर् लेखापरीक्षर् मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षर् तनदेष्शका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षर् 
र्ोजना र तनकार्िँग िम्बष्न्धि ऐन, तनर्मको आधारमा िम्पन्न गररएको छ । लेखापरीक्षर्को प्रमखु 
उदे्दश्र्हरुमा र्वत्तीर् र्ववरर्को शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बजेि िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ािन्वर्न, खररद ब्र्वस्थापन, 
िाविजतनक िम्पष्त्तको िंरक्षर् र उपर्ोग, ष्जम्मेवारी र जवाफदेर्हिा एवं िेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ । त्र्िैगरी स्रोि 
िाधनको प्राप्ती र उपर्ोग िम्बन्धमा प्रचतलि कानूनको पालना भए नभएको र्वश्लषेर् गरी र्वत्तीर्  ब्र्वस्थापनमा िधुारका लातग िझुाव प्रस्ििु 
गरी िशुािन प्रबर्द्िनमा िेवा प¥ुर्ाउन ुलेखापरीक्षर्को उदे्दश्र् रहेको छ ।  

आतथिक वषि २०७६।७७ को लेखापरीक्षर् िम्पन्न भएपश्चाि जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिर्क्रर्ाका र्वषर्हरु 
तमलान गरी कार्म रहेका व्र्होरा िमावेश गरेर रार् िर्हिको अष्न्िम प्रतिवेदन पठार्एको छ । प्रतिवेदनमा ददएका िझुावहरुको कार्ािन्वर्नबाि 
स्थानीर् िहमा रहेको िीतमि स्रोि िाधनको उपर्ोग गरी र्वकाि तनमािर् र िेवा प्रवाहमा तमिव्र्र्ीिा, दक्षिा र प्रभावकाररिा हातिल गनि 
िहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । फलस्वरुप स्थानीर् िहको कार्ििम्पादनमा जवाफदेर्हिा र पारदशीिा प्रबर्द्िन हनु ेर्वश्वाि तलर्एको छ ।  

लेखापरीक्षर्बाि मूलि: आन्िररक आर् र राजस्व बाँडफाँिको प्रक्षेपर् र्थाथिपरक नरहेको, आन्िररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा स्पष्ट 
कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् िङ्कलन न्रू्न रहेको, पर्ािप्त आधार बेगर राजस्व छुि ददएको, बक्र्ौिा अिलुीमा प्रभावकारीिा नआएको, बजेि 
अनशुािन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेि राखेको, खचि पश्चाि बजेि िथा कार्िक्रम िंशोधन गरी अनमुोदन गने गरेको, वषािन्िमा बढी खचि 
गरेको, खररद कानून र्वपरीि िोझै खररद गरेको, अत्र्तधक प्रशाितनक खचि गरेको, बचि अनदुान र्फिाि नगरेको, र्विरर्मूखी खचिको बाहलु्र्िा 
रहेको जस्िा प्रवृष्त्त देष्खएका छन ्। त्र्िैगरी र्वकाि तनमािर्िफि  र्ोजना प्राथतमकीकरर् नगरेको, िाना िथा िुके्र आर्ोजनाको छनौि गरेको, 
जर्िल प्रकृतिका कार्िहरु िमेि उपभोक्ता ितमतिबाि गराएको, िोर्कएबमोष्जम जनिहभातगिा नजिेुको, दीगो र्वकािका लक्ष्र् अनरुुप र्ोजना 
र कार्िक्रम िजुिमा नगरेको, दीघिकालीन र्वकािको खाका िजुिमा नभएको जस्िा िमस्र्ा रहेका छन ्।  

स्थानीर् िहको आन्िररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशष्क्तको कमी रहेको, कमिचारी तनर्कु्ती िथा बढुवामा प्रदेश 
लोकिेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, िेवा प्रवाहमा अपेष्क्षि िधुार हनु निकेको, स्रोि, िाधन र िम्पष्त्तको दरुुस्ि अतभलेख नरहेको, िञ्चातलि 
र्ोजना, कार्िक्रम, िेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक र्हिाब र्ववरर् िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा िमग्र प्रतिवेदन प्रर्ाली र आन्िररक 
तनर्न्रर् कमजोर रहेको छ । िाथै आन्िररक लेखापरीक्षर् भरपदो र प्रभावकारी नभएको पार्एको छ । स्थानीर् िहमा लेखा ितमतिको गठन, 
कार्िक्षेर, लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्छ्यौि िम्बन्धी स्पष्ट कार्िर्वतध िजुिमा हनु बाँकी रहेको पार्एको छ । लेखापरीक्षर्बाि 
औलं्र्ाएका व्र्होराहरु िधुार गरी गि र्वगिका बेरुज ुउपर अपेष्क्षिरुपमा आवश्र्क कारवाही भए गरेको िमेि देष्खएन । 

िमर् र जनशष्क्तको िीतमििाको बावजदु र्थािम्भव स्थानीर् िहको कार्िस्थलमा नै उपष्स्थि भर्ि लेखापरीक्षर् गररएको तथर्ो । 
लेखापरीक्षर्को क्रममा लेखापरीक्षर् िोलीले स्थानीर्िहका प्रमखु िर्हिका पदातधकारीहरुिँग छलफल िमेि गररएको तथर्ो । लेखापरीक्षर् 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ब्र्होराको कार्ािन्वर्नबाि स्थानीर्िहको र्वत्तीर् व्र्वस्थापन, भौतिक पूवािधार र िेवा प्रवाहमा िधुार हनुे अपके्षा 
गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षर्मा िहर्ोग परु्रर्ािउन ेस्थानीर् िहका िबै पदातधकारी िथा कमिचारीहरु र लेखापरीक्षर् िथा प्रतिवेदन 
िर्ारीमा िंलग्न र्ि कार्ािलर्का कमिचारीहरु िबैलार्ि धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  

  
 

 

   

   (िंकमष्र् शमाि, दंगाल) 
                                                                                                                                         महालेखापरीक्षक 

२०७8 भाद्र ४ गिे 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

  महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 

   बबरमहल,  काठमाडौं, नेपाल 

       Babar Mahal, Kathmandu, Nepal 

प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. २ लेखापरीक्षर् महातनदेशनालर् 
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श्री अध्र्क्षज्रू्, 
नरहा गाउँपातलका, 
गाउँकार्ािपातलकाको कार्ािलर्,  तिरहा । 

र्वषर्ाः लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन 

कैर्फर्ि िर्हिको रार् 

हामीले नरहा गाउँँपातलकाको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबत्तँीर् र्ववरर् र त्र्ििँंग िम्बष्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर् िथा लेखा र्िप्पर्ीहरुको 
लेखापरीक्षर् गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्ि प्रतिवेदनको कैर्फर्ि िर्हिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका र्वषर्ले पाने अिर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ 
३१ मा िमाप्त भएको आतथिक वषि २०७६।७७ को तबत्तँीर् र्ववरर् र त्र्िँंग िम्बष्न्धि आर् ब्र्र् तबबरर्ले स्थानीर् िहिँंग िम्बष्न्धि प्रचतलि 
कानून र परम्परा बमोष्जम िारभिू रुपमा िर्ह िथा र्थाथि अवस्था ष्चरर् गदिछ ।  
कैर्फर्ि िर्हिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. लेखापरीक्षर्मा देष्खएका व्र्होराहरुका िम्बन्धमा तमति २०७८।०३।०६ मा जारी गररएको प्रारष्म्भक प्रतिवेदन उपर प्रतिर्क्रर्ा प्राप्त भएन । 

अष्न्िम प्रतिवेदन पाना बाईि (२२) र्िैिाथ िंलग्न छ । 

२. लेखापरीक्षर्बाि रु. १ करोड ५८ लाख १५ हजार बेरुज ूदेष्खएको छ । िोमध्रे् अिलु गनुिपने रु. ३३ लाख ५८ हजार, प्रमार् कागजाि पशे 
गनुिपने रु. ५९ लाख ५० हजार, तनर्तमि गनुिपने रु. ६० लाख २ हजार र पेश्की बाँकी रु. ५ लाख ५ हजार रहेको छ ।   

३. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रर्ाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेश्की बाहेक िम्पष्त्त िथा दार्र्त्व र्की नहनुे कुन ै
जानकारी खलुाएको छैन ।   

हाम्रो लेखापरीक्षर् कार्ि नेपालको िंर्वधान, लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षर्मान, 

मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्िँँग िम्बष्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोष्जम गररएको छ । र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने स्थानीर् िहिँंग हामी स्विन्र छौं 
।  त्र्िका लातग स्वीकृि आचार िंर्हिा अनिुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षर्को क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षर् प्रमार्हरु हाम्रो रार्व्र्क्त 
गने आधारका लातग पर्ािप्त र उपर्कु्त छन ्भने्न कुरामा कार्ािलर् र्वश्वस्ि छ ।   
र्वत्तीर् र्ववरर् उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकँिृको ष्जम्मेवारी 
आतथिक कार्ितबतध िथा तबष्त्तर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७६ र स्थातनर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचतलि काननु बमोष्जम िही र र्थाथि 
हनुे गरी र्वत्तीर् र्ववरर् िर्ार गने िथा जालिाजी वा अन्र् गल्िँीका कारर् र्वत्तीर् र्ववरर् िारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि स्वरुपमा बन्ने गरी 
आवश्र्क आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ाली लाग ुगने ष्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँँ कार्िपातलका, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशािकँीर् अतधकृि 
गाउँँपातलकाको र्वत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग ष्जम्मवेार रहेका छन ्।   
र्वत्तीर् र्ववरर्को लेखापरीक्षर् उपर लेखापरीक्षकको ष्जम्मेवारी 
र्वत्तीर् प्रतिवेदन िमग्रमा जालिाजी वा अन्र् गल्िँी िमेिका कारर् िारभिू रुपमा गलि आकँडा रर्हि रहेको होि ्भतन उष्चि आश्वस्ििा प्राप्त गरी 
रार् िर्हिको लेखापरीक्षर् प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षर्को उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षर्मा उष्चि आश्वस्ििाले िामान्र् स्िरको आश्वस्ििािम्म प्रदान 
गरेको हनु्छ, िर लेखापरीक्षर् ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल िरकारी लेखापरीक्षर्मान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षर्िँँग 
िम्बष्न्धि अन्र् प्रचतलि कानून बमोष्जम गने लेखापरीक्षर् िम्पादन भएकै अवस्थामा पतन िबै प्रकारका जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िँी पत्ता लगाउन े
िक्ने तनष्श्चििा भन ेहदैुन । र्वत्तीर् र्ववरर्का उपर्ोगकिािले िामान्र्िर्ा गने आतथिक तनर्िर्मा नै फरक पानि िक्ने अवस्था देष्खएका एउिै वा िमग्रिामा 
हनुे र्वषेश वा जालिाजीजन्र् वा अन्र् गल्िँीलाई िारभिू रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ ।  
  

                                                                                                              

       -नेर कुमार खरी_ 
    नार्ब महालेखापरीक्षक 
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नरहा गाउँपातलका   
लेखापररक्षर् प्रतिवेदन 

आतथिक बषिाः २०७६।७७ 
पररचर्ाः स्थानीर् नेितृ्वको र्वकाि गदै स्थानीर् शािन पद्घतिलाई िदुृढ गरी स्थानीर् िहमा र्वधार्र्की, कार्िकारीर्ी र न्र्ार्ीक 
अभ्र्ािलाई िंस्थागि गनि र स्थानीर् िरकारको िंचालन गनि र्ि गाउँपालीकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् िरकारले 
िंचालन गने हरेक कार्िमा िहकाररिा, िहअष्स्ित्व र िमन्वर्लाई प्रविर्द्न गनुि र स्थानीर् िरकारका हरेक काममा जनिहभातगिा, 
उत्तरदार्र्त्व, पारदष्शििा ितुनष्श्चि गरी नागररकलाई लाभको र्विरर्मा िलुभ र गरु्स्िररर् िेवा प्रदान गनुि हो । र्ो गाउँपातलका 
अन्र्िगि ५ वडा रहेका छन।् २८ िभािदस्र् र २९.३ वगिर्कलोतमिर क्षेरफल १६६३९  जनिंखर्ा र प्रदेश नं २ मा 
अवष्स्थि छ । 

स्थानीर् िंष्चिकोषाः स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोष्जम पातलकाले प्राप्त गरेको आर्, अनदुान 
िथा िहार्िा लगार्िको आतथिक वषि २०७६।७७ को आर्व्र्र् र्हिाबको िमग्र अवस्था तनम्न बमोष्जम रहेको छ । 

म.ले.प.फा.नं. २७२ 
नरहा गाउँपातलका 

गाउँ कार्िपातलकाको कार्ािलर्, तिराहा 
कार्ािलर्को कोड : ८०२१६५०३३०० 

र्वत्तीर् प्रतिवेदन 
आ.व. : २०७६/७७ अवधी : २०७६/०४/०१ - २०७७/०३/३१ 

प्राप्ती भकु्तानी र्हिाव 

र्ववरर् र्िप्प
र्ी 

र्ि वषि रु. गिवषि रु. 

बजेि आफैले गरेको 
प्रातप्त/ भकु्तानी 

वस्िगुि/
िोझै 

भकु्तानी 
जम्मा 

आफैले 
गरेको 
प्रातप्त/ 
भकु्तानी 

वस्िगुि/
िोझै 

भकु्तानी 
जम्मा 

प्राप्ती (क+ख)   
31969364

9 
321108903.7

0 
  

321108903.7
0 

      

क. प्रातप्त (िंष्चिकोषमा 
आम्दानी बाँतधने) 

  
२४,४१,१०,७

७० 
२४,६७,९१,५६८.

५१ ० २४,६७,९१,५६८.
५१ ० ० ० 

११००० कर ११ ३,८५,१५,००
० 

३,६८,९६,५६८.५
१ ० ३,६८,९६,५६८.५

१ ० ० ० 

१३००० अनदुान   
२०,५५,९५,७

७० २०,९८,९५,००० ० २०,९८,९५,००० ० ० ० 

िंघीर् िरकार १२ १८,८६,५४,७
७० १९,२९,५४,००० ० १९,२९,५४,००० ० ० ० 

प्रदेश िरकार १२ १,६९,४१,००
० १,६९,४१,००० ० १,६९,४१,००० ० ० ० 

ख. अन्र् प्रातप्त   75582879 74317335   74317335       

र्विरर् गनि बाकी राजस्व   ० ० ० ० ० ० ० 
अन्र् कोष  2339225 4093225 0 4093225 0 0 0 

कोषहरु   
१,०३,१४,०७

५ 
८६,१४,०७५ ० ८६,१४,०७५ ० ० ० 

धरौिी   1806276 1806729 ० 1806729 ० ० ० 
िंघीर्, प्रदेश िरकार वा 
अन्र् कार्िक्रम 

  61123300 59803306 ० 59803306 ० ० ० 

भकु्तानी (ग+घ)   
37559442

0 
279579659.0

8  0 
279579659.0

8 0 0 0 

ग. भकु्तानी (िष्ञ्चि कोषबाि)   
३०,११,४३,८

६२ 
२०,९५,९१,०५९.

०८ 
  

२०,९५,९१,०५९.
०८ 
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   २१००० पाररश्रतमक / 
िरु्वधा १८ ७,०७,०१,००

० 
६,३७,९३,२२३.५

९ ० ६,३७,९३,२२३.५
९ ० ० ० 

   २२००० मालिामान िथा 
िेवाको उपर्ोग 

१८ ४,१३,९०,२०
७ 

२,६६,७२,९११.४
९ ० २,६६,७२,९११.४

९ ० ० ० 

   २५००० िहार्िा 
(Subsidy) 

१८ ५,००,००० ० ० ० ० ० ० 

   २७००० िामाष्जक िरुक्षा १८ २६,८५,०३५ १९,४२,८३४ ० १९,४२,८३४ ० ० ० 
   २८००० अन्र् खचि १८ १४,२५,००० १२,४६,२०० ० १२,४६,२०० ० ० ० 
   ३१००० गैर र्वत्तीर् 
िम्पत्ती / पूजँीगि खचि १८ १८,४२,४२,६

२० ११,५९,३५,८९० ० ११,५९,३५,८९० ० ० ० 

   ३२००० र्वत्तीर् िम्पष्त्त १८ २,००,००० ० ० ० ० ० ० 
घ. अन्र् भकू्तानी   74450558 69988600 0 69988600       

कोष  1206454 1206454  1206454    

कोषहरु   
१,०३,१४,०७

५ ८४,१७,३१८ ० ८४,१७,३१८ ० ० ० 

धरौिी   1806729 561522 ० 561522 ० ० ० 
िंघीर्, प्रदेश िरकार वा 
अन्र् कार्िक्रम 

  61123300 59803306 ० 59803306 ० ० ० 

कट्टी रकम भकु्तानी/दाष्खला 
गनि बाकी 

    (२१,६७,२६५)   (२१,६७,२६५)       

ङ. र्ो वषिको बचि (न्र्नु)   
(५,७०,३३,०

९२) 
३,९५,६४,५३१.४

३ 
  

३,९५,६४,५३१.४
३ 

      

च. गिवषिको ष्जम्मेवारी 
रकम (अ.ल्र्ा) 

    
८,९५,०८,४९०.९

८ 
  

८,९५,०८,४९०.९
८ 

      

वषािन्िको बाकी रकम (ङ + 
च) 

  
(५,७०,३३,०

९२) 
१२,९०,७३,०२२.

४१ 
  

१२,९०,७३,०२२.
४१ 

      

बैंक िथा नगद बाकी २४   
१२,९२,११,१९१.

४१ 
  

१२,९२,११,१९१.
४१ 

    ० 

  

 

 

  

कार्ािलर्को नाम M नरहा गाउँपातलका, तिरहा                                              आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएको व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 
 र्वत्तीर् र्ववरर् र्वश्लषेर्  
1.  र्वत्तीर् र्ववरर्–स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पातलकाले प्रत्रे्क आतथिक 

वषिको आर् र व्र्र्को र्हिाव राख्नपुदिछ । आतथिक कार्ि प्रर्लीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ । र्ि 
तबषर्मा देष्खएका व्र्होरा देहार् बमोष्जम छन ्

 

• स्थानीर् िहले बैंक िमार्ोजन र्हिाब र्ववरर् राखेको नददखएकाले पातलकाको अिार मिान्िको 
बैंक मौज्दाि र शे्रस्िाको मौज्दाि (िरुको अनिुषु्चमा) तभडान गरेको नदेष्खएकोले एर्कन गनि 
िर्कएन। 

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को तनर्म ७२(२) मा नेपाल िरकारले तनधािरर् गरे 
बमोष्जमको आर् र व्र्र्को वगीकरर् िथा खचि शीषिक स्वीकृि ढाँचामा लेखा राख्नपुने व्र्वस्था 
छ। NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन िथा लेखाङ्कन गरेको पाईर्ो । िलुनात्मक िूचना 
अध्र्र्न गनि िर्कएन। 

• कोषको िञ्चालन व्र्वस्थापन र प्रतिवेदन प्रर्ालीमा एकरुपिा र शरु्द्िा कार्म गनि स्थानीर् 
िंष्चिकोष व्र्वस्थापन प्रर्ाली (िरु) को प्रर्ोग गरेको पाईर्ो। कोष व्र्वस्थापन प्रर्ाली प्रर्ाप्त 
र र्थािथ िूचना प्राप्त नहदुा आर् एर्कन हनुे अवस्था रहेन । 
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कार्ािलर्को नाम M नरहा गाउँपातलका, तिरहा                                              आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएको व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 
2.  आन्िररक तनर्न्रर् प्रर्ालीाः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोष्जम आन्िररक 

तनर्न्रर् प्रर्ाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। िो तबषर्मा देष्खएको व्र्होराहरु 
देहार् वमोष्जम रहेका छन ।  
 आतथिक कारोवारको अनिुचुी २११ वमोष्जम ढाँचामा िर्ार गरेको पाईएन । 

• स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोष्जम एक आतथिक वषिमा खचि नभई 
बाँकी िंष्चि कोषमा हस्िान्िरर् गनुि पनेमा गरको पार्एन । 

• िेवा प्रवाह िमेिको वार्षिक भौतिक प्रगति िर्ार गरेको पाईएन।  
• राजस्व िंकलनमा िूचना प्रतबतधको प्रर्ोग भरपदो र र्वश्विनीर् अतभलेख देष्खएन। 

• स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा कार्ि क्षेर तभरका र्वषर्मा र्वकािको 
आवतधक, वार्षिक, रर्नीतिगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन र्वकाि र्ोजना िर्ार गरी िंचालनमा 
ल्र्ाएको पार्एन । 

• आर्ोजनाको तबश्लेषर् गरी र्ोजना बैंक खडा गरेको देष्खएन । िाि चरर्को र्ोजना छनौि र 
िंचालन हनुेगरेको पार्एन । 

• ददगो तबकाि र्ोजना (२०१५-३०) लक्ष्र्लाई आन्िररकीकरर् गने र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु 
िोर्क मलु्र्ाङ्कन गरेको देष्खएन । 

• वडाको ष्जन्िी अतभलेख देष्खने गरी मूलष्जन्िी खािा अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । ष्जन्िी 
तनरीक्षर् प्रतिवेदन अनिुार ममिि िथा तललाम गरेको पाईएन । 

• मलु्र् अतभवृर्र्द् कर तनर्मावली, २०53 को तनर्म 6क अनिुार कर भकु्तानीको अनलार्न 
जानकारी ददएको पार्एन। 

• िाविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 बमोष्जम खररदको गरुुर्ोजना र खररद 
र्ोजना िर्ार गरेको पाईएन। 

• स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोष्जम आतथिक वषि शरुु हनुभुन्दा पन्र 
ददन अगाबै तनमािर् िामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा, िथा अन्र् महशलुको न्र्नुिम दररेि िोक्न ु
पनेमा िोकेको पाईएन। 

• ठेक्काहरुको र्वस्ििृ र्ववरर् देष्खने गरी अतभलेख खािा राखेको पाईएन। 

• िाविजतनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनिुार उपभोक्तालाई र्ोजना हस्िान्िरर् 
गरेको पाईएन । 

• िंस्था दिाि ऐन, २०३४ को दफा ३ अनिुार पातलकाबाि िंचालन भएका िंचालन गने उपभोक्ता 
ितमति दिाि गरेको पार्एन। 

• पातलकाले िंचालन गरेको र्ोजनाका िाविजतनक  िनुवुाई,  िामाष्जक परीक्षर् र िाविजतनक 
परीक्षर् गरेको पाईएन। 

• वािावरर्को िंरक्षर्को एर्ककृि दीघिकालीन र्वकाि वािावरर् र्ोजना िर्ार गरेको पार्एन 
।फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पर्हचान एबं कार्िर्ोजना िर्ार गरेको पाईएन । 

• भ्रमर् अतभलेख राखेर भ्रमर्को प्रर्ोजन र नतिजा िर्हिको प्रतिवेदन िर्ार भएको पार्एन।  
• ममिि अतभलेख खािा तबना िवारी िाधन ममिि खचि  लेखेको पार्र्ो । 

• तबना लगबकु िवारी र्न्धन खचि गरेको छ । 

• पातलकामा िमार्हि भएका िार्वकका गार्वि र गाउँपातलकाको नगदी, ष्जन्िी िम्पिी दार्र्त्व 
र िम्पिी, पेश्की र वेरुजकुो अतभलेख राखेको पार्एन ।  

• पातलका अन्िगिि पाररश्रतमक िरु्वधा तलने तनवािष्चि र प्रशािन,प्रार्वतधक,िहार्क कमिचारीहरुको 
िङ्घीर् तनजातमि ऐन २०४९ वमोष्जम कमिचारीको र्वस्ििृ र्ववरर् राखेको पार्एन । कमिचारीको 
र्ोग्र्िा क्षमिा र दक्षिा उपर्ोगको ष्जम्म्वारी एकीन हनु िर्कएन । 

 

 र्ोजना, बजेि िथा कार्िक्रम  
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएको व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 
3.  बजेि, पाररि, अष्खिर्ारी-स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा राजश्व र व्र्र्को 

अनमुान स्वीकृि गराई अिार १० गिे तभर पेश गरी अिार मिान्ि तभर िभाबाि पाररि गरी 
प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृिलाई बजेि खचि गने अष्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । बजेि 
स्वीकृि भएको ७ ददनतभर स्थानीर् िहका प्रमखुले प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृिलाई बजेि खचि गने 
अष्खिर्ारी प्रदान गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाको उपप्रमखुले तमति २०७६।०३।१० गिे रु. 
२८ करोड ३ लाख ८९ हजारको िभा िमक्ष पेश गरेकोमा २०७६।०३।१३ मा पाररि भएको 
छ । स्थानीर् िहका प्रमखुले २०७६।०३।३० मा प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृिलाई बजेि खचि 
गने अष्खिर्ारी प्रदान गरेको देष्खन्छ । कानूनले िोकेको िमर्मा आर् र व्र्र्को अनमुान पेश 
गरी अष्खिर्ारी ददनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ ।तनर्मको व्र्वस्थालाई पररचालन गनुिपदिछ। 

 

4.  चौमातिक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोष्जम स्वीकृि 
भएको कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोष्जम चौमातिक प्रगति र्ववरर् वनाई पेश गनुिपने र कर्िक्रम 
बमोष्जम कार्ि िम्पन्न गनुिपने व्र्वस्था छ । उपलव्ध र्ववरर् अनिुार चौमातिक पषु्जगि खचिको 
ष्स्थति देहार् बमोष्जम छ । वषािन्िमा हिारमा काम गराउँदा कामको गरु्स्िरमा अिर पने 
देष्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आषाढमा खचि गने पररपािीमा तनर्न्रर् गनुिपदिछ । 

 

 ति.
नं. 

शीषिक कुल खचि 
चौमातिक खचि (रु.हजारमा) अिारको 

खचि 
खचि 

प्रतिशि प्रथम  दोस्रो  िेस्रो  
१ पूजँीगि खचि ८३८७६ ० २०१३ ८१८६२ ७२६८५ ५७.७७ 

२ िंघीर् पुजँीगि २७०६४ ० ० २७०६४ २४५७२ ८५.७५ 
३ प्रदेश पुजँीगि ४९९४ ० ० ४९९४ ४९९४ ६६.५९  

 

5.  क्षरेगि बजेि र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, िमानपुातिक र ददगो र्वकािका क्षेरगि रुपमा 
िमानपुातिक बजेि र्वतनर्ोजन गरी खचि गनुिपने हनु्छ । र्ो बषिको क्षेरगि बजेि र खचिको ष्स्थति 
देहार्अनिुार रहेको देष्खन्छ । 

 

 मखुर् क्षरे वार्षिक वजेि खचि रकम कुल खचि मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथिक र्वकाि १०००००० ९९२४१९ ९९.२४ 

िामाष्जक क्षेर  १७६९५८५१ ८७४२२५४ ४९.४ 

पूवािधार र्वकाि क्षेर ११३८०३९४१ ७१०१३०२६ ६२.४ 

िशुािन िथा अन्िरिम्बन्ध १६००००० १४७७७४० ९२.३६ 

कार्ि िञ्चालन िथा प्रशाितनक खचि ११०८३८२८ १६५०६६४ १४.८९ 

जम्मा १४५१८३६२० ८३८७६१०३ ५७.७७  

 

6.  बैक र्हिाब – स्थानीर् िह िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोष्जम स्थानीर् िहले 
आफ्नो कारोबारको लेखा स्वीकृि लेखा ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । िो बमोष्जम मातिक रुपमा 
से्रस्िा र बैक खािाको र्हिाब तमलान र्वबरर् िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले िञ्चालन गरेको खािाको 
बैंक र्हिाब तमलान र्ववरर् नगरर बार्षिक रुपमा िरुको २७२ (अनिुषु्च-२४) मार पेश गरेको छ 
। अनिुष्च-२४ अनिुार से्रस्िा अनिुारको मौज्दाि शे्रस्िा अनिुार देहार् अनिुार बैंक मौज्दाि 
देष्खएकोमा बैंक िमार्ोजन र्हिाव िर्ार गरी मौज्दाि र्र्कन गनुिपदिछ। 

अनिूुची २४   बैंक िथा नगद बाकी 

बैंकको नाम खािा नं खािाको प्रकार 
खािा अनिुार 
बाकी रु 

बैंक 

अनिुार 
बाकी रु 

रार्िर् बाष्र्ज्र् 
बैंक तलतमिेड 

2130100302020000 
ग २.२, चालू खचि खािा- 
जोर वषि 

७७,१७,७८१   
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रार्िर् बाष्र्ज्र् 
बैंक तलतमिेड 

2130100302040000 
ग २.४, पुजँीगि खचि 
खािा- जोर वषि 

६,२९,३४,४४४   

रार्िर् बाष्र्ज्र् 
बैंक तलतमिेड 

21300302070005 
ग २.७, र्वर्वध खचि 
खािा 

५२,७००   

रार्िर् बाष्र्ज्र् 
बैंक तलतमिेड 

2130100304010000 
ग ४.१, स्थानीर् िह 
िष्ञ्चि कोष खािा 

५,८३,५२,७६८   

रार्िर् बाष्र्ज्र् 
बैंक तलतमिेड 

21300307020005 

ग ७.२, स्थानीर् िह 
प्रकोप व्र्वस्थापन कोष 
खािा 

१,५३,४९७   

जम्मा १२,९२,११,१९०    
7.  र्िज रकमाः- 

आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्ीत्व तनर्मावलीको दफा ४५ (१) मा िंघीर् िष्ञ्चि कोषबाि 
प्रदेश िथा स्थानीर् िहमा ददएको र्वत्तीर् हस्िान्िरर् आतथिक बषि तभर खचिनभई बाँकी रहेको िशिि, 
िमपूरक र र्वशेष अनदुान िोही आतथिक बषि तभर प्रदेश िथा स्थानीर् िहले िंघीर् िष्ञ्चि कोषमा 
र्फिाि गनुिपने व्र्वस्था गरेको छ । आतथिक बषितभर र्फिाि गनि निकेमा आतथिक बषि िमाप्त भएको 
एक मर्हनातभर र्फिाि गररिक्न ुपने व्र्वस्था रहेको छ । प्राप्त र्ववरर् (िरुको अनिूुची १२ र 
२१) अनिुार २०७७ अिार मिान्ि िम्ममा रु.२,६७,७३,११८।०० खचि नभई बाँकी रहेकोमा 
पातलकाले २०७७ अिोज १३ गिे र १५ गिेको तमतिमा ३ विा भौचरबाि र्फिाि गरेको प्रमार् 
पेश गरेको छ । पातलकाले कानूनी व्र्वस्था अनिुार िोर्कएको िमर्मै र्फिाि गने व्र्वस्था गनुिपदिछ 
।  

 अनिूुची २१   र्फिाि गनि बाकी अनदुान 
र्ववरर् िंघीर् श्रोिको रु प्रदेश श्रोिको रु जम्मा 

 शििि अनदुान चाल ु २,६७,३४,२७३.९७ ५,०७६ २,६७,३९,३४९.९७ 

र्वषेश अनदुान चाल ु २४,०६९ ० २४,०६९ 

िमपरुक अनदुान चाल ु ० ९,७०० ९,७०० 

जम्मा २,६७,५८,३४२.९७ १४,७७६ २,६७,७३,११८.९७  

 

 िंगठन िथा कमिचारी ब्र्वस्थापन  
8.  पदपूतिि ष्स्थति- स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 

अतधकार क्षेर र कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी िंगठन िथा व्र्वस्थापन िभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग दरबन्दी िजृना गनि िर्कने व्र्वस्था छ । पातलकाले पेश गरेको र्ववरर् 
अनिुार दरबन्दी र पदपूतििको ष्स्थिी तनम्नानिुार छाः- 
तिं.नं. क्षेर ष्स्वकृि दरन्दी पदपूतिि िंखर्ा ररक्त िंखर्ा 
१ प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृि १ १ ० 
२ ईष्न्जनीर्र १ ० १ 
३ िव-ईष्न्जनीर्र, अ. ईष्न्जनीर्र २ १ ० 
४ अतधकृि (ष्शक्षा) १ १ ० 
५ अतधकृि (िा.प्र.-२, लेखा-१) ३ ० ३ 
६ हेल्थ अतिस्िेन्ि १ ० १ 
७ प्रशािन िहार्क ५ ३ २ 
८ आलेप िहार्क १ १ ० 
९ कम्प्र्िुर अपरेिर १ १ ० 
१० खा.पा.िा.िे. १ १ ० 
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११ प्रा.ि. १ ० १ 
१२ मर्हला र्वकाि १ १ ० 
१३ पश ुअतधकृि १ ३ (२) 
१४ पश ुप्रार्वतधक िहार्क ४ ० ४ 
१५ कृर्ष र्वकाि अतधकृि १ २ ९! 
१६ कृषी प्रार्वतधक िहार्क ३ ० ३ 
 वडा कार्ािलर् िफि     
१७ प्रशािन िहार्क ५ ४ १ 
१८ प्रार्वतधक िहार्क ५ ० ५ 
      

9.  कमिचारी करार – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीर् िहले आफ्नो 
अतधकार क्षेर र कार्िबोझको र्वश्लषेर् गरी िंगठन िथा व्र्वस्थापन िभेक्षर्को आधारमा स्थार्ी 
प्रकृतिको कामको लातग दरबन्दी िजृना गनि िर्कने व्र्वस्था छ । स्थार्ी पदमा बाहेक अन्र्ा 
स्थार्ी प्रकृतिको काममा करारमा कमिचारी तनर्षु्क्त गनि तमल्ने व्र्वस्था छैन । 
देहार्को क्षेरगि कमिचारीहरु करारमा तनर्कु्ती गरी देहार्बमोष्जम बार्षिक िनब 
रु.६८,८२,०००।००  खचि लेखेको पाईर्ो । र्ो बषि तनर्षु्क्त भएको कमिचारीहरुको प्रतिस्पधाि र 
र्ोग्र्िाको अतभलेख र कमिचारीको िंखर्ा पेश नभएकोले एर्कन हनु िर्कएन । 

ति.नं.  पद, िेवा िमहु िंखर्ा 
१ ईष्न्जनीर्र १ 
२ िचुना प्रर्वतध अतधकृि १ 

३ रोजगार िंर्ोजक १ 

४ ना.प्रा.ि कृर्षिेवा-१, पशिेुवा-१ २ 

५ एम. आई. एि. अपरेिर १ 

६ अतमन १ 

७ अनतम १ 
८ िहार्क चौथो  ४ 

९ िमाष्जक पररचालक ४ 
१० िवारी चालक १ 

११ कार्ािलर् िहर्ोगी ९ 

१२ चौर्कदार १ 

१३ ष्स्वपर २ 

 जम्मा 29  

 

10. ई न्र्ार्ीक ितमति – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देष्ख ५३ िम्म अतधकार 
क्षेर िथा न्र्ार् िम्पादन प्रर्क्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । ितमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप 
प्रकृतिका आधारमा र्ववाद दिाि भएको ३ मर्हनातभर िुङ्गो लगाउने व्र्वस्था छ । न्र्ार्ीक ितमतिमा 
गि बषिको बांर्क िथा र्ि बषि दिाि भएको उजरुी िंखर्ा मध्र् फछर्ौि भई बांर्क रहेको प्रगति 
प्रतिवेदन माग गररएकोमा लेखापररक्षर्को क्रममा पेश भएन । न्र्ार् िम्पादन प्रर्क्रर्ालाई कानून 
अनकुुल र्कनारा गरी िुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

11.  आन्िररक लेखा परीक्षर् -  स्थनीर् िह िंचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा पातलकाले 
आतथिक कारोबारको तनर्तमििा, तमिव्र्र्र्िा, कार्िदक्षिा र प्रभावकारीिाको आधारमा प्रत्रे्क 
चौमातिक िमाप्त भएको एक मर्हना तभर  आन्िररक लेखापरीक्षर् गराउन ुपने उल्लेख छ। र्ो 
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वषि कोष िथा लेखा तनर्न्रकको कार्ािलर्बाि आन्िररक लेखा परीक्षर् गराएको छ। िो बमोष्जमको 
लेखा परीक्षर्बाि अतनर्तमि देष्खएको व्र्होरा देहार् बमोष्जम रहेको छ। 

शीषिक भौनं. तमति कार्िको अवस्था रकम 

314010113 11।077।3।19 

एि के िेक्नोलोष्जको अिंगि 
िंचार र्वलको  

79100।- 

344010114 3।077।1।30 

िोर्कएको र्वष्शष्ठिाको िामान 
खररद नगरेको  

25000।- 

311010123 0 

वषािन्िमा एन आई िी एष्शर्ा 
वैंक खािामा मौज्दाि 

3401800।- 

365001043 12।077।3।24 

र्वना लागि अनमुान दरभाउपर 
र्वतधवाि नगरी िोझौ खररद 

300000।- 

जम्मा 3808900।-  
12.  प्रमार् अतभलेख - आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६(3) बमोष्जम खचि प्रमाष्र्ि 

गने वील भरपाई िर्हिको शे्रस्िा राख्नपुने व्र्वस्था छ। पातलकाले आन्िररक लेखापरीक्षर्बाि 
औल्र्ाएको प्रमार्, अतनर्तमि र अिूल गनुिपने व्र्होरा फर्छ्यौि गरेको नदेष्खएको रु.  

भौनं. तमति काम प्रमार् रकम 

27।077।3।11 मािो पररक्षर् र िधुा िम्झौिामा ढुवानी 
नराखी भकु्तानी 

30000 

118।077।3।31 
  

 

3।076।6।15 ५ अंग्रजेी ष्शक्षक िोझौ 
तनर्षु्क्त (तनर्तमि 
नदेष्खएको) 

नपाउने भकु्तानी अिूल 
गने 600000 

12।43।65 अतग्रम कर अिलु गने 6702 

21।076।10।20 मोिरिाईकल ममिि अिम्बष्न्धि कार्ि अिलु 35000 

31।076।12।9 गाडी भाडा लगबकु र काम 100000 

70।111/119/12
3/112 

अतग्रम कर अतग्रम कर  
20417 

114/3/27 ईन्धन खचि लगबकु नभएको  223652 

120।3।29 ईन्धन खचि लगबकु नभएको  223652 

115।3।27 ईन्धन खचि लगबकु नभएको  360100 

9।076।9।28 प्रहरी चौकीको 
गातडभाडा  

कार्ािलर्को खचि 
300000 

जम्मा 1899523  

 

 

 

 

 

1899523 

13.  ष्जन्िी उपर्ोग- 
आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली,२०६४ को तनर्म ४५ (ठ) उपलब्ध स्रोि,िाधन र िम्पिीको िमषु्चि 
उपर्ोग र िंरक्षर्को उष्चि व्र्वस्था गनुिपछि । पातलकाको स्वातमत्वको जग्गा भवन िवारीिाधन, 
स्थीर िम्पतिको र्ववरर् एर्ककृि र अध्र्ावतधक गने िम्पति व्र्वस्थापन िूचना प्रर्ाली (PAMS) 
र िमार्हि भएको तनकार्को िम्पति हस्िान्िरर् गरी उपर्ोग गने व्र्वस्था तमलाउन ु पछि । 
नददजन्र् र खातनजन्र् प्राकृतिक स्रोिको उत्खनन,्िंकलन िथा तनकािी तनर्मन गरी स्रोि िाधनको 
अतनर्ष्न्रि दोहन तनर्न्रर् गनुिपछि ।  

पातलका िथा वनक्षेरको जग्गा तलज,उपर्ोग र भोगातधकार ददने िथा तनजी र िाविजतनकको खानी 
उत्खन् न लगार्ि प्राकृतिक स्रोिको उपर्ोगलाई स्पष्ट मानक र मापदण्ड िर्ार गरी िमषु्चि उपर्ोग 
र नतिजा प्राप्त हनुे िररकाले अनगुमन गनुिपछि ।िरकारी प्रर्ोगर्वर्हन जग्गाको अतभलेख,िंरक्षर् र 
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िमषु्चि प्रर्ोग गरी आर्मूलक कार्िमा लगाउन ुपछि । अतिक्रमर्मा परेका जग्गावाि अतिक्रमर् 
हिार् िंरक्षर् गनुिपछि । पूरािाष्त्वक महत्वको िम्पदा िथा िंग्राहालर्मा रहेका वहमूुल्र् वस्िकुो 
अतभलेख ममिििंहार र िंरक्षर् गनुि पदिछ ।मठ मष्न्दर देवालर् गमु्वा िीथिस्थल दशिनाथीबाि 
चढार्ने भेिी र अतभलेख र िंरक्षर्को व्र्वस्था गनुिपछि ।गठुीमा रहेको िम्पतिको िंरक्षर्को उष्चि 
प्रवन्ध गरी उत्पादनशील कार्िको उपर्ोगमा ल्र्ाउने ष्जम्मेवारी प्राथतमकिा नपदाि स्रोिमा िरुक्षा 
चनुौिी र जग्गा िरुक्षा प्राकृतिक स्रोिको अतनर्तमि दोहन र िाँस्कृतिक बहमूुल्र् वस्िकुो िरुक्षा 
चनुौिीले जनजीवनमा अिर परेको पार्र्ो ।   

 चाल ुखचि   
14.  खचि तबश्लषेर्ाः पातलकाले र्िबषि गिवषिको मौज्दािबाि रु.८,६८,५६,२७१।००, आष्न्िरक 

आर्बाि रु.२६,५२,२१९।००, राजस्व बाँडफाँड र अनदुानबाि रु.१२,३०,३७,५६८।०० िमेि 
रु.२१,२५,४६,०५८।०० आम्दानी भएकोमा चाल ुिफि  रु.३,३६,८४,३७५।०० र पूषँ्जगि िफि  
रु.८,३८,७६,१०३।००  रु. ११,७५,६०,४७८।०० खचि भएको छ । खचि मध्रे् आन्िररक 
आर्को र्हस्िा २.२६ प्रतिशि रहेको छ । र्िबषि पदातधकारी मातिक ितुबधामा 
रु.११,५२,०००।०० (तिन मर्हनाको मार) खचि भएको छ जनु आन्िररक आर्को ४३.४३ 
प्रतिशि रहेको छ । मौज्दाि िर्हि पातलकाको आर्, अनदुान र राजस्व बाँडफाँडबाि १५.८५ 
प्रतिशि चाल ुर ३९.४६ प्रतिशिमार पूषँ्जगि खचि भएको देष्खन्छ । प्रशाितनक खचि तनर्न्रर् 
गदै अनदुान र राजस्व बाँडफाँडको अतधकरुपमा तबकाि तनमािर् प्रर्ोजनमा पररचालन गररनपुदिछ । 

 

15.  तनर्न्रर्मखुी खचिाः– 

स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन,२०७४ को दफा ७८ मा िम्पादन गने कार्िको लातग स्वीकृि बजेि 
तमिव्र्र्ी र िंस्थागि ष्जम्मेवारीको काममा उपर्ोग गनुिपने व्र्वस्था छ ।प्राप्त देहार्को खचि 
शीषिकमा र्वतनर्ोजन गरी गरेको खचिको वार्षिक तमिव्र्र्र्िा कार्ािर्ोजन र िेवा र्विरर् तनमािर् 
जस्िा िरकारी काममा उपर्ोग भएको आस्वस्ि पाने अतभलेख, कामको प्रकृति जोष्खमको पर्हचान, 
तनर्न्रर्को वािावरर् िूचना र अनगुमनको अतभलेख प्रर्ाली प्रर्ाप्त नभएकाले एकीन हनु अवस्था 
रहेन । आन्िररक प्रर्ाली मजविु बनाई बजेि तनर्न्रर् गनुिपदिछ । 

ति.नं खचिको शीषिक बजेि खचि 
१ िवारी िाधन ममिि ५५०००० ४३३३९९ 
२ िवारी भाडा ३५०००० ३५०००० 
३ मिलन्द िथा कार्ािलर् िामाग्री १६७५००० १६०४०८७ 
४ परपतरका र िूचना प्रकाशन ६००००० ५९८८६७ 
५ भ्रमर् खचि ६००००० ५५२७१० 
६ अनगुमन मलु्र्ांकन खचि ७२५००० ११२८५० 
७ र्वर्वध खचि २८००००० २९००००० 
१० िँस्कृतिक िहार्िा ५०००००  
११ उर्द्ार र राहि ५०००००  
१२ पानी र्वजूली ४२५००० २९०९६८ 
१३ िंचार महशलु ३७५००० ३६२३८५ 
१४ ईन्धन पदातधकारी ५०००००  
१५ ईन्धन कार्ािलर् ९५०००० १०४९२१० 
१६ ईन्धन अन्र् प्रर्ोजन ३०००००  
१७ तनतमिि िाबिजतनक िम्पष्त्तको ममिि िम्भार २००००० १९०००० 
१८ िभा िंचालन खचि ३५०००० २४८९६० 
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१९ घरभाडा ९५०००० ८९६२०० 
जम्मा   

माथी उल्लेष्खि बजेि प्रमाष्र्ि गने बजेि तनमािर् िूचना प्रर्ाली र बजेि पु िर्ार्वीना अनमुान 
गरेको अवस्था छ । पदातधकारीले कानून वमोष्जमको र्न्धन िरु्वधा ददनपुनेमा अतधक खचि देष्खन्छ 
। िरकारी काममा शीषिकगि प्रर्ोग भएको एकीन हनु िर्कने अतभलेख नहुँदा रार्ददन िर्कएन । 

16.  पदातधकारी िरु्वधा –प्रदेश नं .२ प्रदेश िंिदले स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्हरुको 
ितुबधा िम्बन्धी ऐन २०७५ बमोष्जम  गाउँपातलकाले २०७७ पर्हलो ३ मर्हनािम्मको 
रु.११,५२,०००।०० पदातधकाहरुलाई िरु्वधा भकु्तानी गरेको छ । िवोच्च अदािलको आदेशले 
२०७६ कातििक पतछ िरु्वधाहरु खारेज गरेको छ । िि ्पश्चाि पदातधकाररहरुलाई मातिक िरु्वधा 
िलब भकु्तातन भएको दष्खएन । 

 

17.  बैठक भत्तााः स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा िदस्र्को िरु्वधा िम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ 
मा न्र्ार्र्क ितमति वैठकमा भाग तलएवापि अनिुषु्च १ मा उल्लेख भएको दरले बैठक भत्ता तलनपुने 
वाहेक अन्र् वैठकहरुमा भत्ता तलन पाउने स्पष्ट व्र्वस्था रहेको देष्खएन । िथापी पातलकाले ददएको 
न्र्ार्ीक ितमतिको वैठकभत्ता एकीन गरी अिूल गनुिपदिछ।  

 

18.  िलतब प्रतिवेदनाः- 
तनजामिी िेवा ऐन, 2049 को दफा 7(ख2) वमोष्जम कमिचारीको शरुु िलब स्केल, ग्रडे िंखर्ा 
र ग्रडे वृद्वी हनुे मर्हना िमेि उल्लेख गरी िलर्व प्रतिवेदन पाररि गराएर िलव भकु्तानी गनुिपनेमा 
पातलकाले िलवी प्रतिवेदन पारीि नगरी रु.९५,४२,६००।०० बार्षिक खचि लेखेको पाईर्ो । 
िलतब प्रतिवेदन पाररि नगरी गरेको खचिबाि ग्रडेएर्कन गने आधार देष्खएन। 

 

19.  िचुना प्रर्वतधको प्रर्ोगाः तनर्म आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्ीत्व, तनर्मावली, 2077 
को तनर्मा १२९ (१) मा िम्पादन गनुिपने बजेि िथा लेखा िम्बन्धी कार्िलाई व्र्वष्स्थि गनि 
िचुना प्रर्वतधमा आधाररि प्रर्ालीको र्वकाि गनुिपने भएमा महालेखा तनर्न्रक कार्िलर् र अथि 
मन्रालर्को स्वीकृति तलन ुपने व्र्वस्था छ । पातलकाले उल्लेष्खि कानूनी व्र्वस्था अनरुुप स्वीकृति 
नतलई खचि गरेको छ । आतधकाररक तनकार्बाि अनमुति प्राप्त नभएको िफ्िवेर्रहरु प्रर्ोग गदाि 
महत्वपरु्ि अतभलेख िथा िचुनाहरु दरुुपर्ोग हनुे िम्भावना रहन्छ । पातलकाले अनमुति प्राप्त 
तबश्वितनर् िफ्िवेर्रहरु खररद गनुिपदिछ । 

भौ. नं. तमति कार्िक्रम र्ववरर् डेतबि 

३८   २०७६/१२/१८ 

एर्ककृि राजस्व प्रार्ाली 
िफ्िवेर्र तनमािर् 

 दैलाँे िेक्नेालेाष्ज 
प्रा.ली. ४,९७,००० 

३९   २०७६/१२/१८ 

र्ोजना व्र्वस्थापन प्रर्ाली 
िफ्िवेर्र तनमािर् 

  फुलवारी 
र्ष्न्जतनर्ररङ प्रा. ४,९८,००० 

    ९,९५,०००   

20.  तबिरर्मषु्ख खचि – िाबिजतनक श्रोिको उपर्ोग गदाि उत्पादकत्व बढ्ने, रोजगरीको िृजना हनुे र 
अतधकिम प्रतिफल ितुनष्श्चि हनुे क्षेरमा बजेि बांडफांड गरी खचि गनुिपनेमा नमनुापररक्षर् र्वतधबाि 
पररक्षर् गदाि देहार्को कार्िमा अनतु्पादक िथा र्विरर्मषु्ख रु.११५५०२७।०० खचि गरेको 
देष्खन्छ । लाभ लागिको तबशलेषर् गरी तबतनर्ोजन दक्षिा बढाई खचि गनुि पदिछ । 

गो.भौ.नं. कार्िक्रम आपूििक/ पाउनेको नाम रकम 

५९-
२०७७।०३।२३ 

शैष्क्षक िथा खेलकुद 
िामाग्री र्विरर् 

तबतभन्न ३ विा र्वद्यालर्ले 
खररद तबल पेश बमोष्जम 

३६०००० 

११०-
२०७७।०३।२६ 

ज्रे्ष्ट नागररक, दतलि 
िथा अन्र्लाई िम्मान 

िामदुार्र्क मर्हला ष्शप िथा 
दतलि ट्रष्ट 

२९५८५० 
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१३२-
२०७७।०३।३१ 

कम्बल खररद लक्ष्मी टे्रडिि ४९९१७७ 

 जम्मा  ११५५०२७  
21.  स्वंर्मिेवक ष्शक्षकाः पातलका मािहिको तबद्यालर्हरुको तबद्यातथि िंखर्ा र कक्षा िंचालन अनिुार 

आवश्र्क ष्शक्षकको दबिन्दी िृजना गरी िोको दार्र्त्व केन्द्रीर् िशिि अनदुान रकमबाि हनुे गरेको 
छ । तबद्यातथि िंखर्ा अनिुार ष्शक्षकको कतम भएमा पातलकाले आवश्र्क ष्शक्षक िथा कमिचारीको 
दरबन्दी तमलान गने र िोही अनिुार माग गने व्र्वस्था गनुिपदिछ । गाउँपातलकाको स्रोिबाि खचि 
व्र्होने गरी स्वरं्मिेवक ष्शक्षक तनर्षु्क्त गरी खचि गरेको देष्खन्छ । स्वरं्िेवक ष्शक्षक तनर्षु्क्त 
गदाि प्रतिपधीत्मक र्वतध अवलम्बन गरेको देष्खएन । छनौिमा पारदष्शििा कमी, िशिि अनदुान 
खचि हनुपुनेमा व्र्र् पातलकाको कोषबाि गरी दरबन्दी अनिुार पदपतुििको र्ववरर् स्पष्ट नगरी 
स्वरं्मिेवक ष्शक्षक तनर्कु्ती गरी खचि गनुि तनर्मिंगि देष्खएन । 

 

भौ. 
नं. तमति स्रोि तबद्यालर्को नाम 

स्वरं्म िेवक शीक्षकको 
नाम 

डेतबि 

३   २०७६/०६/१५ गाउँपातलका 
तबतभन्न ५ विा 
आ.र्व. ५ जना (िाउन-अिोज) १५०००० 

५   २०७६/०९/२४ गाउँपातलका 
तबतभन्न ५ विा 
आ.र्व. ५ जना (कातििक-पषु)  १५०००० 

६३   २०७७/०३/०१ गाउँपातलका 
तबतभन्न ५ विा 
आ.र्व. 

५ जना (िेस्रो र चौथो 
रैमातिक) ३००००० 

     ६०००००  

 

22.  लागि िहभातगिााः 
िंघीर् कृषी र्वकाि मन्रालर्को कार्िक्रम कृषी अनदुान र नगदमा लागि िाझेदारी गनुिपने र 
वस्िगुि अनदुान िहर्ोग िहतुलर्ि दददा माग अनिुार नगद िहभातगिामा िामान प्राप्त गनुिपदिछ । 
पातलका िहकार्िमा िंघीर् िरकारको अनदुान मापदण्ड प्रर्ोग गरी लाभग्रार्हको दार्रा बढाउनपुनेमा 
आंष्शक र्ोजनामा मार कृषकको नगद िहभातगिा गराईएको छ । अनदुानमा आधाररि कार्िक्रममा 
िहभातगिा ितुनष्श्चि गदै र िोको नतिजाको प्रभावकारी अनगुमन हनुपुदिछ ।  
कार्िक्रम भौ.नं.  आपूििक पररमार् कुल खचि कृषकको 

र्ोगदान 

पातलकाको 

उन्नि जािको 
गहकुो तबउ र्विरर् 

२९ लोिि तिड 
कम्पनी प्रा.तल. 

२५००० 
केजी 

१८४५५०० १२५०००
० 

५९५५०० 

र्िर्ोिेन्िी घािको 
र्वउ र्विरर् 

७१ चन्दन एग्रोभेि ६६० 
केजी 

१००००० नभएको १०००० 

फलफुलको तबरुवा 
र्विरर् 

१०७ िरेुश नििरी र 
राम प्रकाश 
र्ादव 

६८०० 
गोिा 

८४०००० नभएको ८४०००० 

जम्मा २७८५५०० १२५०००
० 

१५३५५०
०   

23.  तबल भरपाईाः  
१०७-२०७७।०३।२५ आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तरदार्ीत्व तनर्मावली, २०७७ 
को तनर्म दफा ३९ को उपतनर्म (५) मा खचि पषु्टीगने तबलभरपाई, प्रमार् र कागजाि 
िंलग्न हनुपुने व्र्वस्था छ । पातलकाले िरेुश नििरी िथा बागवानी केन्द्रबाि आपँ-२७०० 
थान, तलष्च-४०० थान, रुख किहर-४०० थान र राम प्रकाश र्ादवबाि आप-३३०० ८४०००० 
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थान र्किानहरुलाई र्विरर्को लातग रु. ८,४०,०००।०० भकु्तानी गरेकोमा उक्त 
र्वरुवाहरु रोपर् गरेको स्थान, भरपाई, अनगुमन प्रतिवदेन, अतभलेख पेश नभएबाि खचि 
पषु्टी हनु निकेको रु. 

24.  िोधभनाि - आतथिक कार्िर्वतध िथा र्वत्तीर् उत्तदार्र्त्व तनर्मावली, २०७७ को तनर्म ४०(४) मा 
नेपाल िरकारबाि हनुे भकु्तानी िम्बष्न्धि व्र्क्ती वा िंस्थाको बैङ्क खािामा जम्मा हनुेगरी गनुिपने 
व्र्वस्था रहेको छ । व्र्ष्क्तको नाममा िोधभनाि खचिले एथाथििा नदेष्खएको हुँदा िोधभनािबाि 
खचिगने पररपािी तनर्न्रर् हनुपुदिछ । 

खचिको र्ववरर् िोधभनाि तलन े भौ.नं. भकु्तानी रकम आपूििक/ 
तबल 
भरपाई 

िाबिजतनक िम्पष्त्तको ममिि कृर्ष प्रार्वतधक परुषोत्तम िाह १३४ १९०००० तबतभन्न 

कमिचारीको भ्रमर् खचि का.ि. भरोति र्ादव १३३ १००००० तबतभन्न 

कार्ािलर् िामाग्री, िवारी 
ममिि 

कृर्ष प्रार्वतधक अरुर् कुमार 
कामति 

१०३ ६६८०० तबतभन्न 

वडा कार्ािलर् िंचालन खचि 
५ वडाम प्रति वडा रु. ४ 
लाख  

वडा िष्चव/वडा अध्र्क्ष/ वडा 
िहार्क 

तबतभन्न २०००००० तबतभन्न 

 

 

25.  खाना िथा र्वर्वध – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोष्जम व्र्र्को बजेि 
अनमुान आन्िररक आर्को पररतधतभर रही औष्चत्र्िाको आधारमा र्वर्वध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ 
। स्थानीर् िहले खाना िथा र्वर्वधिफि  रु. २९०००००।०० खचि गरेको छ ।र्स्िो खचिमा 
तमिव्र्र्र्िा कार्म गनुि पदिछ । 

र्ववरर् स्रोि खचि रकम रु. 
र्वर्वध खचि (ष्चर्ा/नास्िा/खाना/पातन  लगार्ि) राजस्व बाँडफाँड २९००००० 

जम्मा  २९०००००  

 

26.  वडा िंचालन  गाउँिभा बाि वडािंचालनमा प्रतिवडा बार्षिक रु .४,००,०००।०० का दरले ५ विा 
वडाको रु .२०,००,०००।०० र्वतनर्ोजन गररएकोमा वडाले िोर्ह अनिुार र्वल पेश गरी भकु्तानी 
तलएको छ । वडाले गरेको खररद खप्ने िामातग्रहरुको ष्जन्िी र्किाब पेश नभएकँो, भ्रमर् अतभलेख 
र्किाब नराखेको, प्रर्ोजन र स्थान खुल्ने िवारी लगबगु फाराम नभरेको, फुिवल, क्र्ारामबोडि जस्िा 
अिम्बष्न्धि खचिको तबल पेश गरेको िथा मिलन्ध िथा कार्ािलर् िामाग्री खररद अन्िगिि पातलका 
केन्द्र र वडा कार्ािलर्ले गरेको खररदमा दोहोरपना हनु िक्ने देष्खएकोले आन्िररक तनर्न्रर् 
प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाउदै वडाको खचिलाई पारदष्शि बनाउने िपिm ध्र्ान ददन ुपने देष्खएको छ । 

 

 कर दस्िरु एवं आन्िररक आर्  
27.  आर्को प्रक्षेपर् िथा प्रातप्ताः स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा गाउँपातलकाको 

र्वष्त्तर् अतधकारक्षेरको व्र्वस्था गररएको छ । केन्द्र र वडाबाि तबतभन्न ष्शषिकको कर िथा दस्िरु 
बापि रु.३,७६,२९९।०० र मालपोि रष्जिेशन बाँडफाँिबापि रु.२२,७५,९२०।०० प्राप्त गरेको 
तबबरर् पेश गरेको छ । 

 

28.   नगदी रतिद  पातलकाले आन्िरीक आर् िंकलनमा वडा कार्ािलर्ले िफ्िवेर्रका अतिररक्त आंष्शक 
रुपमा हािे नगदी रतिद प्रर्ोग गरेको देष्खन्छ । पातलकाले रतिदको र्विरर्, प्रर्ोग र बांकी  रतिद 
र्फिाि र्ववरर् प्राप्त हनु िकेन । नगद रतिद तनर्न्रर् खािा राष्ख अतभलेख अद्याबतधक गनुिपनेमा 
वडाबाि प्रस्ििु आम्दानी न ैर्थाथिपरक हनु िक्ने अवस्था रहेको छैन । पातलकाले वडाको आर् 
अिलुी िफ्िवेर्र प्रर्ालीबाि गनुिपने देष्खएको छ ।  



12 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएको व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 
29.  िंघीर् िशिि–स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन,२०७४ को दफा ११ वमोष्जम पातलकाको काम कििव्र् 

अतधकारको व्र्वस्था छ । पातलकाले प्रदेश र िंघको राजश् व वाडफँि र अनदुान िंघ िरकारबाि 
हस्िान्िररि कार्िक्रम िमेि िंचालन गनुिपदिछ । पातलकाले िंघीर् िििि चालू ष्शषिकमा र्वतनर्ोजन 
गरेको िंघको वजेिलाई नै िंशोधन र्वना पाररि गरी खचि गदाि कार्ि प्रमाष्र्ि हनुे अतभलेख नहदुा 
कार्ि नतिजा एर्कन गने र्वनाआधार तनकािा ददर्एको पार्र्ो ।  
तिनं र्क्रर्ाकलाप तनकािा अतभलेख ष्स्थति 

१ 
िवैको लातग आधारभिू 

ष्शक्षा 
19073386.35 

-र्वधालर्गि दरवन्दी र पदपूतिि देष्खन े गरी 
ष्शक्षकको नामनामेिी खलु्न ेहाष्जरी 
-नार्ाँ तनर्कु्ती,अवकाश,र्वदा र िरुवा र्ववरर्  
-स्रोिगि स्थार्ी,करार,ज्र्ालादरी र स्वर्मिेवक 
ष्शक्षक अलग देष्खन ेगरी माँगफारम 

-प्रत्र्क ष्शक्षको मातिक ष्शक्षर् तिकाई प्रगति  
-ष्शक्षक र कमिचारीको हाष्जरीिाथ मागफारम 

२ माध्र्मीक िह 8765000.00 

-र्वधालर्गि दरवन्दी र पदपूतिि देष्खन े गरी 
ष्शक्षकको नामनामेिी खलु्न ेहाष्जरी 
-नार्ाँ तनर्कु्ती,अवकाश,र्वदा र िरुवा र्ववरर्  
-स्रोिगि स्थार्ी,करार,ज्र्ालादरी र स्वर्मिेवक 
ष्शक्षक अलग देष्खन ेगरी माँगफारम 

-प्रत्र्क ष्शक्षको मातिक ष्शक्षर् तिकाई प्रगति  
-ष्शक्षक र कमिचारीको हाष्जरीिाथ मागफारम 

३ िेनीिरी प्र्ाड 644665.00 -EMIS/ र्वधाथी गर्ना र्ववरर्   

४ प्राष्म्भक बालर्वकाि 
ECD 

0.00 
-ष्शक्षक तनर्कु्ती,अवकाश र शैष्क्षक गतिर्वतधको 
र्ववरर्  

५ दतलि छारवृति 0.00 - EMIS/पररक्षा नतिजाको EMIS 

६ छाराछारवृति 512200.00 EMISर्वधाथी छडके अनगुमन Head Count 

७ ददवाखाजा 1508000.00 EMISर्वधाथी छडके अनगुमन Head Count 

८ वकु कनिर 0.00 
र्वगि वषि देष्खको तनकािा र्ो वषि भएको प्रगिी 

९ पाठ् र्पसु्िक 1289129.00 - EMISपररक्षा नतिजाको EMIS% 

१० पररक्षा िंचालन 2165000.00 -पररक्षा िहभातग MIS 
११ पररक्षा नतिजा 0.00 -पररक्षा िहभातग MIS 

१२ प्राथतमक स्वास््र् िेवा 14873044.19 
-दरबन्दी पदपूिी देष्खने िलबीप्रतिवेदन 

-िेवा र्विरर्को प्रगति 

१३ न्र्ानो झोला 0.00 
-लष्क्ष्िवगिको फोन िर्हि पर्हचानमूलक भरपार् 

१४ आमािरुक्षा आवागमन  387000.00 
-ANC आविजावि र जन्मदरको प्रगति 

 

 

30.  फुिको छानोमकु्त अतभर्ान  
13।077।3।31 ४७ नागररक आवाश कार्िक्रम कार्िर्वतध २०75 वमोष्जम फुिको छानोमकु्त 
अतभर्ानको लातग अनदुानको व्र्वस्था छ । छनौिमा परेको २३० घरिंखर्ा मध्रे् गररव र न्रू्न 
आर् भएकालाई प्रथम र्कस्िा रु. 25000 को दरले जस्िापािाको छानाको लागी रु. 
1175000।- तनकािा गरेको छ । तनकािा दददा वषाििमा हावापानी अनूकुल नहनु,े आतथिक र 1175000 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएको व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

प्रार्वतधक रुपमा गतमिमा अत्र्ातधक िाप जाडोमा ष्चिो हावामा जोष्खम हनुेहुँदा अनपुर्कु्त र उष्चि 
नभएको अवस्थामा कार्ािलर् िञ्चालन गनुि उष्चि नदेष्खएको रु. 

31.  2।077।3।28 जनिा वनबाली नमूना माध्र्तमक र्वद्यालर् (मोडेल प्रार्वतधक धार) स्कूलको 
भौिर्क पूवािधार तनमािर् वापि र्वद्यालर्ले २० जनावरी २०२० मा वोलपर िूचनाको आधारमा 
तनकािा गरेको कोरोना माहामाररले र्वद्यालर् िंचालनमा नरहेको अवस्थामा कार्िर्ोजना लागू गनि 
निर्कने अवस्थामा रु. 15000000।- तनकािा ददन ुउष्चि नभएको र वषािन्िमा तनकािा ददई 
पररचालन हनु निकेको कामको अनूगमन र कार्िर्ोजना वमोष्जम प्रगति िमेि नभएकोले र्फिाि 
गनुिपने देष्खर्ो।  

 पुजँीगि िफि   
32.  िाविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 11 (२ क,ख,ग) खररद कार्िको बास्िर्वक लागि 

प्रचतलि बजार दरभाउ  आधारमा लागि अनमुान िर्ार गरी र्वलभरपाई र खचि प्रमाष्र्ि गने 
कागजाि िर्हिको प्रार्वतधक मलु्र्ांकनको आधारमा भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले 
र्वलभरपाईको प्रचतलि दरभाउको आधारमा मलु्र्ांकन नहुँदा देहार् बमोष्जम भकु्तानी गरेको तनर्तमि 
देष्खएन । 

 

तिनं
. 

शीषिक भौनं.तमति रकम कार्िक्रम कंर्क्रि  

1/
4 
र्िा
को 
काम 

िोतलङ
को 
काम 

ष्स्िलको 
काम 

मूल्र् 

र्िा 
तिमेन्ि 
वोरा 

स्िीलको 
केजी 

1 

स्थानीर् 
पूवािधार 

3।077।
3।16 

2424
609 

अस्पिाल 
पखािल 

28.22 65.
69 

123.
75 

2962 11 725 70 

2 

िंघीर् 
पूष्जगि 

7।077।
3।31 

1596
063 

जमावी 
पोखररर्ा 

0 38.
96 

144.
95 

0 11 675 67 

3 

पातलका 
पूष्जगि 

22।077
।3।25 

3999
842 

जमहा 
rcc 
ढलान 

274.44 0 0 5793 0 752 76 

4 

" 45।077
।3।28 

1600
000 

देवीपरु 
िडक 
ढलान 

111 0 0 2163 0 730 71 

5 

" 63।077
।3।20 

1999
110 

िढक 
ढलान 
वडा 
नं.१ 

134.42 0 0 2656 0 730 71 

6 
" 67।077

।3।30 

1067
656 

भवन 
तनमािर् 

13.27 19.
99 

0 1946 11 752 76 

7 
" 94।077

।3।31 

6734
953 

अशेश् वर 
घर देष्ख 
ढलान 

398.29 0 0 8970 0 750 73 

जम्मा 1942
2233 

 959.74 12
4.9
4 

0 24490 11 730 71 

  
33.  मातथको िातलकाअनिुा १:२:४ ढलान काममा तिमेन्ि प्रतिव्र्ाग 1033.75 ले मूल्र्ाङ्कन गरेकोमा 

प्राप्त ५ र्ोजनामा प्रर्ोगभएको वीलमा 824.90 मार हनुे हदुा वढी 208.85x6.4x959.74 

घनतमिरले हनुे रु 1282827।- वढी व्र्र्भार पनेगरी मूल्र्ाङ्कन गरेको देष्खएको रु. 1282827 
34.  ईिाको पखािलको काम ४ र्ोजनामा 124.64 घन तमिर तनमािर् गदाि 16.95 प्रतिगोिा ईिाको 

मूल्र्ले हनुे मूल्र्ाङ्कन गरेकोमा प्राप्त वीलमा रु. 12.43 को दरले वील पेश गरेकोले प्रतिगोिा 
4.52 दरले 124.64 घनतमिरको प्रतिघनतमिर 530 को दरले वढी मूल्र्ाङ्कन गरेकोर रु.  297588 

35.  ईिाको काममा लाहान नगरपातलकोको प्रतिघनतमिर 435 प्रर्ोग गरी नमािर् गरेको अवस्थामा र्ो 
पातलकाले 530 गोिा प्रर्ोग भएको दखाएकामा लाहान भन्दा वढी 95x124.65x16.95 दरले 
वढी मूल्र्ाङ्कन गरेको रु. 200700 

36.  स्िीलको काम 323513 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएको व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

िडक ढलानको काममा उपर्ोग भएको स्िील प्रतिकेजी 93.44 दरले मूल्र्ाङ्कन गरेकोले प्राप्त वील 
अनिुार रु. 80.23 प्रर्ोग गरेको वील पेश हदुा 13.21 प्रतिकेजी वढी दरले मूल्र्ाङ्कन गरेकोले 
६ र्ोजनामा प्रर्ोग भएको 24490 केजी स्िीलको हनुे वढी मूल्र्ाङ्कन रु. 

37.  वन्दावन्दीमा  िातलम 

िंघीर् मातमला िथा िामान्र् प्रशािन मन्रालर्को जनजीवन गिीरोध गने बन्दाबन्दीको िमर्मा 
िभा िम्मेलन िातलम र जनचेिनामूलक तभडभाडहनुे कार्ि गनि नपाउने व्र्वस्था छ । कोतभड 
महामारीले अस्िव्र्स्ि भएको अवस्थामा िामाष्जक दरुी कार्म नगरी गैर िरकारी िंस्था माफि ि 
देहार् वमोष्जम िातलम ददएको तनर्तमि नदेष्खएको रु.  

भौनं. तमति 

गौर िरकारी 
िंस्थाको नाम 

िातलम कार्िक्रम अवतध 

िहभागी 
िंखर्ा 

खचि रकम 

27।077।
3।26 

वृहत्तर िहलेि 
क्षेर र्वकाि 
पररषद 

5 ददन े मर्हला 
शििीकरर् 

077।3।10-
077।3।14 

135 491380 

33।077।
3।27 

िामदुार्र्क 
मर्हला िथा 
दतलि ट्रष्ट 

वडागि मर्हला 
िचेिना  

077।3।30 160 485600 

28।077।
3।26 

" तिलाई किाई 077।2।20-
077।3।17 

23 300000 

29।077।
3।26 

वृहत्तर िहलेि 
क्षेर र्वकाि 
पररषद 

िास्कृतिक  077।3।10-
077।3-13 

25 299500 

34।077।
3।27 

िामदुदर्क 
र्वकाि िथा 
द.ट्रष्ट 

जनचेिना अपाङ्ग 
दोिल्ला 
हरतलक्ि र्विरर् 

 45 150000 

जम्मा 380 1726480  

 

 

 

 

 

 

1726480 

38.  जग्गा प्राप्ती  
स्थानीर् िरकार िञ् चालन ऐन, २०७४ वमोष्जम स्थानीर् िहको पूवािधार तनमािर् गने 
स्थान तनशलु्क उपलब्ध गरी पररर्ोजना तमिव्र्र्ी वनाउन ुपने व्र्वस्था छ । पातलकाले 
बजेिमा िमावेश गरी नीति र्वपररि पररर्ोजना महङ्गो पानेगरी पातलकाको ऐलानी पतिि जग्गा 
नखोजी व्र्ष्क्तको जग्गा प्राप्ती ऐनको प्रावधान अनूकुल वनाउनपुने गरी खररद गरेको रु. 
7415000 तनर्तमि देष्खएन ।  

भौनं. तमति जग्गाधनी क्षरेफल मूल्र् 

37 

077।3।26 ितुमरा कुमारी  
जर् कुमार र्ादव 

0-4-0-0 

0-4-0-0 

2000000 

2000000 

39।41 077।3।26 राजवंशी र्ादव 0-0-3-1 915000 

38 077।3।26 पवन कुमार िाह 0-5-0-0 2500000 

जम्मा 7415000  

 

39.  प्रशारर् तनमािर् अतभलेख 

5।076।10।28 आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ (३) मा खचिको 
वीलभरपाई िर्हिको से्रस्िा राख्नपुने व्र्वस्था छ । फुलमनु तमतडर्ा प्रातलवाि वृिष्चर तनमािर् र 
प्रशारर् वापि 497200।- भकु्तानी गरेको पार्र्ो कन्िेन्ि तनमािर्, दृर् िम्पादन र प्रशारर् 497200 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएको व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

मखुर् काममा िंलग् न जनशक्तीको पाररश्रतमक र्ोगदान र प्रशारर् अतभलेख बरावरी तनमािर् र प्रशारर् 
खचि तनर्तमि नदेष्खएको रु. 

40.  30।077।3।26 िाविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३ मा खचिको र्वल 
एकीन गरी वील बमोष्जम भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ । ८" तिंचाई बोतडङ्ग ४ स्थानमा वापि 
नामक वोतडङ्ग िेवालाई रु. 5904159।- भकु्तानी गदाि ८" MS पाईप 369.5 तम. खररद 
गरेकोमा पाईप वोतडङ्ग 417.5 तम. गरेको देष्खएकोले खररद भन्दा ४८ तम. पाईप लोतडङ्ग र वोररङ 
पर्हलो र दोस्रो वोररङ लोतडङ्ग प्रति तमिर 16502।- का दरले वढी गरेको एकीन गनुिपने रु.  792076 

41.  मूअकर कट्टा 
आन्िररक राजश्व कार्ािलर्को 076।2।१६ को पररपर वमोष्जम व्र्ावशार्ीलाई वील भकु्तानी 
गदाि मूल्र् अतभवृर्र्द्मा 6.5% कट्टा गरी राजश्व दाष्खला गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाले देहार्को 
व्र्विार्ीलाई ददएको मूअकर कट्टा नगरेको रु. 

कार्िक्रम भौनं. तमति तनमािर् व्र्विार्ी मूअकर कूल भकु्तानी 
पूवािधार र्वकाि 
िाझेदारी 

5।077।3।31 नार्क वोररङ 

68440 2425000 

पूवािधार र्वकाि 
िाझेदारी 

7।077।3।24 जर् कृर् तनमािर् 
िेवा 

165258 2872947 

पूवािधार र्वकाि 
िाझेदारी 

9।077।3।24 नार्क वोररङ िेवा 
111086 1930142 

िंघीर् पूष्जगि 9।077।3।21 ष्शवम तनमािर् 
िेवा 

138983 2490897 

" 10।077।3।31 जर् कृर् तन.िेवा 139074 2492517 
" 11।077।3।31 जर् कृर् तन.िेवा 139074 2492517 

जम्मा 761915 
1470402

0  

 

 

 

 

 

671915 

42.  र्वद्यतुिकरर् कार्ि 
20।077।3।22  आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ३६ (३) मा खचिको 
वीलभरपाई िर्हिको से्रस्िा राख्नपुने व्र्वस्था छ । कमला तिंचाई नहरदेष्ख विराह िोलिम्म 
र्वद्यतुिर् िार 0.03 ACSR िार 10.81 र्कतम खररद र जडान रु. 968497।-  उपभोक्ता 
ितमतिलाई भकु्तानी गरेको पाईर्ो । ४ लाईन िार जडानमा प्रति र्कमी रु. 20000।- को दरले 
खचि लेख्नपुनेमा रु. 52000।- वाि मूल्र्ाङ्कन गरेवाि रु. 32000 वढी दरले मूल्र्ाङ्कन गरी 
व्र्र्भार पारेको रु.  345920 

43.  लक्ष्मीपजुा मेला र खेलकुद 

3।076।10।20 स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन २०७४ वमोष्जम पातलकामा िंचालन हनु े
कार्िक्रम बजेि प्रथतमकिाको आधारमा कार्िक्रम वनाई िंचालन गनुि पदिछ । प्रथतमकिा नधािरर् 
नगरी तिहार लक्ष्मीपजुा ददनमा मेला, खेलकुदमा रु. 650000।- वडाअध्र्क्ष वडा नं. ४ को 
िरु्िनाथ र्ादवको नाममा पेश्की तलई फछिर्ौि गरेको पाईर्ो । वडाअध्र्क्ष नाममा पेश्की तलई 
लागि अनमुान िर्ार नगरी वीलभरपाईको आधारमा फछिर्ौि गरेको पाईर्ो । खाना िाडी चामल 
च्र्रुा मा रु. 186305।- र देहार्को खचिको मापदण्ड र कार्िर्वतधर्वना गरेको व्र्र् एर्कन हनु 
निर्कएको र खेल परुस्कार वापि भकु्तानीमा करकट्टा िमेि नभएको रु. 
ति.नं. र्वषर् कर रकम 

1 पूजािामान िाडी खाना च्रू्रा  0 186305।- 
2 पहलमानी नन्दलाल र्ादव 15250।- 61000।- 

 

657350 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएको व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

3 पहलमानी राम कुमार र्ादव 71250।- 285000।- 
  18750।- 125000।- 

जम्मा 105250।- 657350।-  
44.  अधरुो वोररङ कार्ि 

स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन २०७४ को दफा 13 वमोष्जम १ वषितभर िम्पन्न हनुे आर्ोजना 
िंचालन गनुिपने व्र्वस्था छ । देहार्को आर्ोजनाको पूवािधार नभई अधरुो रहेकोले नतिजा न्रू्न 
हनुे अवस्थामा रु. 16899780।- खचि गरेको पररर्ाममखुी देष्खएन । 

 

कार्िक्रम भौनं. तमति काम अवस्था रकम 

स्थानीर् पूवािधार 5।077।3।31 ६" कृर्ष वोररङ 

वोररङ र्विरर् 
र्वद्यतुिकरर् अवस्था 
खलेुन 

2425000 

" 
9।077।3।24 ८" कृर्ष वोररङ ८" र ६" १८० मीिर 

वोररङ गारेको र पाईप 
लोररङ्ग छैन   

1930142 

पातलका पूष्जगि 

21।077।3।22 अधरुो खापा 
वोररङ मेतिन र 
प्र्ानलवोडि खररद 

िंचालन, वोररङ घर 
र्विरर्, र्वद्यतुिकरर् 
काम छैन अधरुो  

200000 

" 
30।077।3।26 ४ स्थानमा 

तिचार्को लातग 
८" वोररङ 

लोररङ्ग छ मेतिन खररद 
र जडान नभएको स्थान 
खलेुन 

5904149 

" 
35।077।3।27 तिचाई वोररङ 

पम्प र र्फर्िङ्ग 
खररद 

वोररङ्ग घर र्विरर् र 
र्वद्यतुिकरर् स्पष्ट र 
िंचालन अवस्था  

1500000 

" 

40।077।3।27 तिचाई वोररङ र 
लोतडङ 

जडान र िंचालन 
अवस्था  वोररङ्ग घर 
र्विरर् र र्वद्यतुिकरर् 
नखलु्ने  

948076 

" 
84।077।3।31 वडा नं. ३ खापा 

वोररङ जडान 

मोिर खररद जडान 
वोररङ्ग घर र्विरर् 
र्वद्यतुिकरर् िंचालन  

300000 

" 

82।077।3।31 ६" वोररङ पाईप 
तितलङ्ग 

वोररङ्ग र्फिीङ्ग मेतिन 
भएपतन पानी शरु्र्द्करर् 
र्विरर् र र्वद्यतुिकरर् 
िंचालन 

992413 

जम्मा 16899780   
45.  40।077।3।27 तिचाई वोररङ्ग कार्ि नार्क वोररङ्गिँग रु.978076।- भकु्तानी पार्र्ो । 

पार्प खररद 80 तमिर र लोररङ वोररङ्ग 100 मीिर गरेवाि पार्पभन्दा वढी लोररङ्ग र वोररङ्ग खचि 
20 मीिर 4215।- को दरले रु. 84300।- एर्कन गनि निर्कएको रु 84300 

46.  हािेपम्म र्ोगदान - िाविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 97 मा लागि िाझेदी लक्षीि 
वगिको क्षमिा र्ोगदान गरी काम गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले लष्क्षि वगिको लातग हािेपम्प 
जडानमा आतथिक क्षमिाको पर्हचान नगरी तनर्तमि नदेष्खएको रु. 

भौचं. तमति स्थान थान रकम 

60।077।3।30 वडा नं. ५ 34 1000000 

 

 

 

3778488 



17 

 

कार्ािलर्को नाम M नरहा गाउँपातलका, तिरहा                                              आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएको व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

61।077।3।30 गापाभरी  45 1491395 

64।077।3।30 पार्प हेड खररद 18 487093 

71।077।3।31 पातलका भरर 22 500000 

जम्मा 119 3478488  
47.  बढी भकु्तानी  

67।077।3।30 वडा िामदुार्र्क भवन तनमािर् उपभोक्ता ितमतिले स्िीलको काममा १६ 
एमएमको स्िील केजीमा गर्ना गदाि 32x6x1.58 ले गर्ना गनुिपनेमा (32x6x2.58) ले गर्ना 
गरेकोले वढी पररमार् 191.94x117.90 दरले हनुे वढी मूल्र्ांकन गरी खचि गरेको अिूल 
गनुिपने रु. 22630 

48.  94।077।3।31 अशेश्वरको घर देष्ख दर्ालको घरिम्म आरतिति िडक ढलान कार्िमा 
स्िीलको काम १0 एमएमकोरड 14468 तमिरको 0.61 को दरले 8825 केजी हनुपुनेमा नापी 
र्किावमा 8970 केजीको भकु्तानी गरेकोले नभएको कामको 145 केजीको प्रतिकेजी 117.95 
दरले वढी भकु्तानी गरेको रु. 17102 

49.  औषधी खररद – िाविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा तबि 
लाख रुपैर्ाँिम्मको औषतधजन्र् मालिामान उत्पादकले रार्िर् स्िरको िमाचार परमा िूचना 
प्रकाशन गरी िोकेको तबक्री मूल्र्मा खररद गनि िर्कने व्र्वस्था छ । स्थानीर् िहहरुले उक्त 
प्रर्क्रर्ावेगर रु.1946875।०० का औषतध खररद गरेको छ । र्ि िम्बन्धी देष्खएको व्र्होराहरु 
ष्न्नानिुार छनाः 

भौ. नं. तमति कार्िक्रम आपूििक रकमा 
१२१ २०७७।०३।२० िष्जिकल िामान ितुबि ुमेतडतिन िप्लार्िि 499086 

१०४ २०७७।०३।२१ पश ुऔषधी खररद ईशा भेि फचाि 399982 

50 2077।3।30 औषधी खररद तभमदेर्व मेतडतिन िप्लार्िि 717277 
54 2077।3।30 औषधी खररद क्र्ानभेला मेतड कन्िन 330530 

जम्मा 1946875  

 

49.1.  खररद गरेका उक्त औषतध कुन औषतध कम्पनीबाि उत्पादन भएको हो र िोको मूल्र् रार्िर् 
परपतरकामा प्रकाशन िमेि भएको नदेष्खएको, 

 

49.2.  आपूतिि हनुे औषतध डव्ल.ुएच.ओ. िर्िफर्ड हनुपुने औषतधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद िमाप्त 
तमति उल्लेख गरी िम्बष्न्धि र्वषर् र्वज्ञबाि मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको िथा उक्त औषतध तबक्रीको 
लातग होर्न खलुाएको प्रमार् िमावेश नभएको, 

 

49.3.  आपूतिि भएका औषधी एंवम िष्जिकल िमान स्िोर दाष्खला हनुअुष्घ स्पेशीर्फकेशन अनिुार 
भए/नभएको नखलुाएको कारर् औषतधको गरु्स्िर र म्र्ाद िम्बन्धमा र्र्कन गनि िर्कएन । 

 

49.4.  औषतधको ष्जन्िी र्किावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र ष्जल्लाबाि हस्िान्िरर् भई आएको 
खलु्ने गरी व्र्वष्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, 

 

49.5.  औषतधको खचि घिाउदा मागफारामको आधारमा घिाउन ुपने एकमषु्ट घिाउने गरेको ।  
 ििथि औषतधको खररद, आपूिी, दाष्खला िथा खचिको र्ववरर् अद्यावतधक हनु ेगरी अतभलेख राख्न,े 

िोकीएको गरु्स्िर अनिुारकै औषतध प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्िान्िरर् िथा खररद 
गररएको औषतधको र्ववरर् खुल्ने गरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वषिको अन्त्र्मा बांकी रहेको 
औषतधहरु ष्जम्मेवारी ष्जन्िी अतभलेख व्र्वष्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

 

50.  िोझै खररद – िाविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोष्जम प्रतिस्पधाि तितमि नहनु ेगरी खररद 
गनुिपने व्र्वस्था छ । रु.५ लाखभन्दा मातथ रु.२० लाखिम्म तिलबन्दी दरभाउपरबाि र िोभन्दा 
मातथ बोलपरको माध्र्मबाि खररद गने व्र्वस्था छ । खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वषिमा 
िीमाभन्दा बढीको खररद गनि नहनुे एवं एउिा आपूतििकिाििंग एक पिकभन्दा बढी िोभैm खररद गनि 
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दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएको व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

नहनुे उल्लेख छ । पातलकाहरुले र्ो वषि पूजँीगि िथा चालबुाि वस्ि ुवा िेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाि 
र्वतध पालना नगरर तनम्नानिुारको रु.४९,२०,१७१।०० िोझै खररद गरेको तनर्तमि देष्खएन । 

 भौ. नं. तमति कार्िक्रम आपूतििकिािको नाम डेतबि 

२   २०७६/०८/२० 

 कम्प्र्िुर १, 

ल्र्ापिप १, र र्प्रन्िर 
१ थान 

रोशन कम्प्र्िुर एण्ड 
ईलेक्ट्रोतनक्ि १,६३,४२० 

६   २०७६/१०/२८ मेष्शनरी िथा औजार गर्पति मोबाईल िेन्िर लहान ४,८८,७९९ 

१०   २०७६/१२/१६ 

कम्प्र्िुर ३, ल्र्ापिप 
२ र र्प्रन्िर ५  थान   र्न्िरफेि अँार्िी िाँेलशुन ४,९९,९१२ 

१२   २०७७/०२/०७ ति क्र्ामरा लगार्ि ए.अँार. टे्रडिि एण्ड िप्लार्िि ४,९८,३३० 

३   २०७७/०३/३० 

िष्जिकल औजार/ 
उपकरर् खररद र्ोमन मेतडिेल्ि १,४९,८४३ 

३   २०७७/०३/३० 

िष्जिकल औजार/ 
उपकरर् खररद र्ोमन मेतडिेल्ि २७,००० 

११ 

२०७६।१२।१
६ फतनिचर  तनरज ष्स्िल फतनिचर उद्योग ४९८५३३ 

५   २०७७/०३/३१ 

नवीकरर्ीर् ऊजाि 
प्रतबतधहरु  र्ि एन र्न्िरनेशनल प्राभेि तल.  ४,९५,४९२ 

६   २०७७/०३/३१ 

नवीकरर्ीर् ऊजाि 
प्रतबतधहरु  

 काठमाण्डाँै र्लेक्ट्रतनक्ि 
एण्ड िप्लार्िि ५,००,००० 

२२   २०७६/१०/२८ कार्ािलर् िामाग्री तबतभन्न आपूतिििक ९२,५९५ 

२३   २०७६/१०/२८ कार्ािलर् िामाग्री तबतभन्न आपूतिििक १,५५,९६५ 

५०   २०७७/०१/१४ कार्ािलर् िामाग्री हाम्राँे र्वद्याथी पसु्िक पिल १,०३,०५५ 

५१   २०७७/०१/२८ कार्ािलर् िामाग्री तबतभन्न आपूतिििक २७,५०० 

५५   २०७७/०१/३१ कार्ािलर् िामाग्री तबतभन्न आपूतिििक ३६,०१० 

६९   २०७७/०३/१२ कार्ािलर् िामाग्री तबतभन्न आपूतिििक १३,८७५ 

४८   २०७७/०१/०९ कार्ािलर् िामाग्री 

वाडा नं. १ का िष्चब श्र्ाम 
शनु्दर र्ादबले तबल पेश गरे 
बमोष्जम िोधभनाि ६११६५ 

१११   २०७७/०३/२६ कार्ािलर् िामाग्री 
वडा नं. ३ का  िष्चव रामदेब 
मण्डल १,२५,००० 

११२   २०७७/०३/२६ कार्ािलर् िामाग्री वडा नं. ५ का िष्चव मपति  १,००,००० 

११५   २०७७/०३/२६ कार्ािलर् िामाग्री 

वाडा नं. १ काँे िष्चव श्र्ाम 
शनु्दर र्ादबले तबल पेश  

गरेबमोष्जम िोधभनाि १,०३,७२२ 

११४   २०७७/०३/२७ कार्ािलर् िामाग्री 

वडा ३ का िष्चव रामदेब 
मण्डलले तबल पेश गरे 
बमोष्जम िोधभनाि ५०,००० 

११९   २०७७/०३/२९ कार्ािलर् िामाग्री 

वडा नं. ४ को िष्चव बेचैन 
र्ादवले तबल पेश गरेबमोष्जम 
िोधभनाि १,५०,००० 

१२०   २०७७/०३/२९ कार्ािलर् िामाग्री 
वडा नंङ ४ (िष्चब-बेचन 
र्ादब) २३,५०० 

१२४   २०७७/०३/३० कार्ािलर् िामाग्री 

वडा नं. २ का िष्चबले तबल 
पेश गरे बमोष्जम िोधभनाि 
िोधभनाि १,५०,००० 
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१२५   २०७७/०३/३१ कार्ािलर् िामाग्री 
वडा िष्चव मकुनदेब र्ादबले 
तबल पेश बमोष्जम िोधभनाि ७५,००० 

१२७   २०७७/०३/३१ कार्ािलर् िामाग्री तबतभन्न आपूतिििक २९,५०० 

१२९   २०७७/०३/३१ कार्ािलर् िामाग्री तबतभन्न आपूतिििक १,९९,९०२ 

१३०   २०७७/०३/३१ कार्ािलर् िामाग्री तबतभन्न आपूतिििक १,०२,०५३ 

कुल जम्मा ४९,२०,१७१  
 स्थानीर् पूवािधार िाझेदारी 
 3।077।3।26 अस्पिाल पखािल तनमािर्मा दरर्वश्लेषर् अनिुार र्वमको प्रतिघनतमिर 
13429.50 को दरले मूल्र्ांकन गनुिपनेमा रु. 15962।- का दरले मूल्र्ांकन गरेबाि प्रतिघतम 
रु. 2532.50 दरले 28.22 घनतमिर कामको बढी मूल्र्ाङ्कन गरेको रु. 71470 

51.  िौर्ि िडक बष्त्त  
51.1.  बढी दरको मलु्र्ाकंनाः नेपाल िरकार उजाि जलस्रोि िथा तिंचाई मन्रालर् बैकष्ल्पक उजाि प्रविद्वन 

केन्द्रको तमति २०७६।०८।१६ िन्दभि मलु्र् िचुनामा ४० वािको िौर्ि िडकवष्त्त िराईको 
ष्जल्लाको लातग "ग" बगि मातन प्रति िडक बष्त्त रु.९८,०५३।०० तनधािरर् गरेको पाईर्ो । 
पातलकाले देहार्को गो.भौ.नं. र तमतिबाि ८ थान िौर्ि िडक बष्त्त राख्न िेण्डर गदाि िो भन्दा रु. 
26385।50 बढीको लागि अनमुान िर्ार गरी प्रस्िावको आधारमा िो मलु्र् भन्दा भकु्तानी 
गरेको पाईएको रु. 211068 

 कार्िक्रमको 
नाम 

भौनं. तमति आपूििक 

र्वक्रपतछ
को िेवा 

थान रकम 

िंघीर् िशिि 5।077।3।31 र्ि एन र्न्िरनेशनल 20000 4 495492 

" 6।077।3।31 

काठमाण्डौ  
र्लेष्क्ट्रकल 

20000 4 500000 

जम्मा 40000 8 995492   
51.2.  मातथको िोलार िडक बष्त्त जडान गने र्ि एन र्न्िरनेशनल र काठमाण्डौ  र्लेष्क्ट्रकललाई ठेक्का तबल 

भकु्तानी गदाि ५% धरौिी कट्टा नगरेको रु. 49775 
52.  तबर्क्र पतछको िेवााः ४० वािको िोलार िडक बष्त्त जडान गने ईभान ईनष्जि िोलिुनलाई 

तबर्क्रपतछको िेवा कट्टागरी गरी प्रतिबष्त्त भकु्तानी ददनपुनेमा काम नभई िोलार बष्त्तको ३ बषिको 
वारेन्िी अवतधको ग्र्ारेन्िी नराष्ख अगाबै तबलको पररमार्मा िमाबेश गरी तबर्क्र पतछको िेवा शलु्क 
रु.५०००।०० मअुकर िर्हि ८ विा िोलारको भकु्तानी गरेको पाउने नदेष्खएको रु. 40000 

 िामाष्जक िरुक्षािफि   
53.  बढी तनकािा – िामाष्जक िरुक्षा कार्िक्रम िञ्चालन कार्िर्वतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दिाि र 

नवीकरर्, लगि कट्टा िोर्कएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरर् गरी िामाष्जक 
िरुक्षा भत्ता र्विरर् गनुिपने, प्रत्रे्क बषि लगि अध्र्ावतधक गरी लाभग्राहीको िंखर्ा र्र्कन गनुिपने, 

बैंक माफि ि भत्ता र्विरर् गनुिपने, तनर्तमि रुपमा अनगुमन गनुिपने, केष्न्द्रकृि िूचना प्रर्ालीमा प्रर्वष्टी 
गरर अधावतद्यक गने व्र्वस्था छ । लाभग्राहीको लगि अद्यावतधक नगरी दोहोरो तनकािा हनुे गरी 
दोहोरो खचि लेखेको, मतृ्रू् भर्िकेका लाभग्राहीको लगि कट्टा नगरी बढी खचि गरेका भए एकीन 
गरी िंघीर् र्फिाि दाष्खला गनुिपछि।  

 

54.  भपािर् प्रमाष्र्ि :- िामाष्जक िरुक्षा कार्िर्वतध तनदेष्शका 2075 वमोष्जम वैंकबाि लाभग्राहीको 
नाममा र्विरर् गनि तनकािा गरेको भत्ता लाभग्राहीको खािामा दाष्खला गरी वैंकबाि भपािर् प्राप्त 
गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले एन.आई.िी. एतिर्ा वैंक तल. तनकािा गरेको ५ वडाको वार्षिक 
रु.48165600 भपािर् प्रमाष्र्ि गरी लेखा पररक्षर् अवतधिम्म पेश भएको पार्एन र बैंकमा 
र्विरर् बाँकी मौज्दाि पेश भएन।  
वडा नं. लाभग्राही प्रथम तनकािा दोस्रो िेस्रो जम्मा 
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१ 481 3734400 3891400 3944600 11570400 

२ 451 3091600 3294000 3284800 9670400 

३ 588 3217200 3302000 3166800 9686000 

४ 597 3370200 3382800 3889400 10642400 

५ 305 2160400 2202800 2233200 6596400 

 2422 15573800 16076000 1651800 48165600  
55.  एकल मर्हला भत्तााः िामाष्जक िरुक्षा ऐन, २०७५ को दफा ७(२) मा जीवनर्ापनको आर् स्रोि 

नभएको, नेपाल िरकारले िोकेको भन्दा न्र्नु आर् भएको, श्रम गनि निक्ने ६० बषि उमेर नपगेुको 
अिहार् एकल मर्हलाले भत्ता पाउने व्र्वस्था छ । पातलकाले ६० बषि मतुनको एकल मर्हला भत्ता 
र्विरर् गदाि ष्जवनर्ापनको आर्स्रोि, नेपाल िरकारले िोकेको भन्दा न्र्नु आर् िथा श्रम गनि 
निक्ने एर्कन नगरर र्विरर् गरेको पाईर्ो । रार्िर् पररचर्पर िथा पष्िकरर् तबभागको च.नं. 
१५७२ तमति २०७७।०२।२८ को  परमा २०७६ िाल चैर देष्खमार िबै अिहार् मर्हला र 
"ख" बगिको अपाङ्गले भत्ता पाउने व्र्वस्था गरेकोले िोअवतध अष्घको र्ो बषिको २ चौमातिक र 
अष्घल्लो बषिको दोस्रो र िेस्रो चौमातिक आधार पेश हनुपुदिछ। 

 वडा 
नं. 

लाभग्राही दईु चौमातिक जम्मा 

1 54 16000 464000 

2 30 16000 480000 

3 44 16000 704000 

4 57 16000 912000 

5 31 16000 496000 

जम्मा 216 0 3456000 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 कोरोना िंक्रमर् रोकथाम तनर्न्रर् र उपचार कोष   
56.  आर् व्र्र्ाः प्रदेश िरकारवाि रु. 1000000।- र पातलकातभरको आर् कार्िक्रमवाि रु. 

9250000।- िमेि रु.10250000।- आम्दानी गरी रु. 8417318।- खचि गरी रु. 
1832682।- मौज्दाि वाँकी छ । िो कारोवार गदाि देष्खएको व्र्होरा देहार् वमोष्जम छ ।  

ति.नं. र्ववरर् रकम 

1 माक्ि 945479।- 
2 िेतनिाईजर िावनु ग्लोभ 147750।- 
3 र्पर्पई 59000।- 
4 थमाितमिर 27300।- 
5 प्रचार प्रिार 34000।- 

6 
क्वारेन्िाईन तनमािर् र्वजलुी िरिफाई िेन्ि िनना िर्कर्ा 
झलु र्प फमिर्हिको वेड, र्वजलुी िरिफाई 1507361।- 

7 

राहि िामाग्री प्र्ाकेज (मलु्र् प्रतिप्र्ाकेि 1855) 

चामल- 69250 केजी 
दाल- 5400 केजी 
ननु- 2700 केजी  

िेल- 2700 तल 

आलू- 1350 केजी 

 

 

5430171।- 

जम्मा 8151061।- 
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पातलकाको र्विरर् गरेको राहि प्र्ाकेजको जोड जम्मा नभएको वडािष्चव र वडा अध्र्क्षले राहि 
र्विरर्को भरपाई प्रमाष्र्ि गरर पेश भएन ।  २ नं. वडामा वडा अध्र्क्षले हस्िाक्षर गरेको भरपाई 
पेश भएन ।  

57.  कोरोना िंक्रमर् कोष िंचालन कार्िर्वतध तनदेष्शका 2076 बमोष्जम कोरोना िंक्रमर् तनर्न्रर् 
उपचार कोषमा रकमान्िर गरी खचि गनुिपने व्र्वस्था छ। पातलकाले िंघीर् िशिि र पातलका 
पूषँ्जगिबाि देहार् बमोष्जम रु. 3297487 खचि गरको तनर्तमि देष्खएन । 

कार्िक्रम भौनं. तमति कार्ि थान रकम 

िंघीर् िशिि 3।077।3।30 PPE खररद 10 176843 

पालीका पूष्जगि 5।076।10।28 कोरोना व्र्.  75000 

" 12।2076।12।16 र्पर्पई र्कि ग्लोव माक्ि  439990 

" 14।077।3।15 िनफ्लावर िेल मिुरो दाल  51100 

" 32।077।3।26 िरिफाई िावनु माक्ि  400000 

" 31।077।2।25 नगद राहि ज्र्ाला  255000 

पातलका पूष्जग 59।077।3।29 
माक्ि िेतनिाईजर झाड ुट्ांकी 
िावनु  

- 150000 

" 75।077।3।30 माक्ि िावनु ट्ांकी िरिफाई - 99554 
" 90।077।3।31 जोष्खम भत्ता - 1500000 

पातलका पूष्जग 59।077।3।29 माक्ि िेतनिाईजर झाड ुट्ांकी 
िावनु  

- 150000 

    3297487  

 

58.  स्वास््र्कमी भत्ता : कोरोना भार्रि (कोतभड-१९)को िंक्रमर् उपचारमा िंलग्न स्वास््र्कमीको 
जोष्खम भत्ता व्र्वस्थापन आदेश २०७७ को दफा ३ बमोष्जम िरुुिलव स्केलको ५०% जोष्खम 
भत्ता दोहोरो नपने गरी भतु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ । पातलकाको स्वास््र् प्रार्वधक, प्रशाितनक र 
तनवािष्चि कोरोना  िंक्रमर् तनर्न्रर्को लातग स्थापना भएको हेल्पडेक्ि क्वारेन्िार्न र आर्िोलेिनमा 
खर्िएको वापि ष्जम्मेवारीमा खर्िएका हाष्जरीको आधारमा पातलकाले िोर्कएको दरमा 
रु.1500000 भतु्तानी गरेको छ । स्वास््र्प्रार्वतधक जनशक्ती अत्र्ावश्र्क िेवा अन्िगिि परेकाले 
िंक्रमर्को िमर्मा ष्जम्मेवारी तनवािह गदाि िलवको तनर्तमि ष्जम्मेवारी र िंक्रमर्को अवतधको थप 
ष्जम्मेवारी स्प ि नगरी िरु्वधा ददएको रु. 1500000 स्पष्ट हनु निर्कएको रु. 1500000 

59.  लागि अनमुानाः कोरोना भार्रिको िंक्रमर् उपचार वापि अस्पिाललाई अनदुान उपलब्ध गराउन े
िम्वन्धी आदेश २०७७ को दफा ५ मा िामान्र् लक्षर् भएको घर आर्िोलेशन केन्द्रमा प्रतिददन 
प्रति व्र्ष्क्त रु.२२००।०० अनदुान पाउने व्र्वस्था छ ।पातलकाले आफुले गरेको खचिको 
र्ववरर्को आधारमा पातलकालाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । पातलकाबाि आर्िोलेशन केन्द्र र 
घरमा उपचारमा खर्िनेको स्वास््र्कमी र िंक्रतमिको अतभलेख राष्ख शोधभनाि माग गनुि पनेमा िो 
नराखेकोले पातलकाको आर् बाँकी एकीन हनु िर्कएन । 

 

60.  कोरोना भाईरि िंक्रमर् तनर्न्रर्  र उपचार कामका लातग भरोिी र्ादवको नाममा रहेको पेश्की 
आतथिक वषिको अन्त्र्िम्म रु. 500,000/- फर्छ्यौि गरेको पार्एन।  

 

61.  कार्ि र्ोजना - र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा 
र्वपद् जोष्खम न्रू्नीकरर् िथा व्र्वस्थापन तनर्मावली, २०७६ को तनर्म (८) मा स्थानीर् र्वपद् 
व्र्वस्थापन ितमतिको काम, कििव्र् र अतधकारमा पररषद्/कार्िकारी/प्रदेश र्वपद् व्र्वस्थापन 
कार्िकारी ितमतिबाि स्वीकृि एकीकृि क्षेरगि नीति िथा कार्िक्रम अनरुुप हनुे गरी स्थानीर् र्वपद् 
व्र्वस्थापन र्ोजना िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गने, बजेि र्वतनर्ोजन गनि लगाउने, िबै पक्षको िमन्वर् 
र िंलग्न गराउने, र्वपद् पूवि िर्ारी िथा प्रतिकार्ि ितमति गठन गने, प्रभार्वि क्षेरमा उद्दार र राहि 
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कार्ािलर्को नाम M नरहा गाउँपातलका, तिरहा                                              आ.व. २०७६।७७ 
दफा लेखापरीक्षर्बाि देष्खएको व्र्होरा बेरुजू रकम रु. 

व्र्वस्था गने, ऐन बमोष्जम कार्ि गरे/नगरेको अनगुमन गने, र्वपद् िूचना प्रर्ाली र्वकाि र 
िञ् चालन, ि्र्ाङ्क अद्यावतधक गने, र्वपद् घरपररवारको पर्हचान गने, कमिचारी क्षमिा अतभवृर्र्द्को 
व्र्वस्था र कार्िक्रम िर्हिको कार्िर्ोजना िर्ारी गरी लागू गने/गराउन िम्बन्धी व्र्वस्था छ । 
पातलकाले ऐन िथा तनर्मावलीमा िोर्कएका कार्िहरू गरेको पार्एन । ऐन िथा तनर्मावलीको 
पालना गनुि/गराउन ुपदिछ ।  

62.  िरकारी िथ िाविजतनक जग्गा िंरक्षर्, उपर्ोग िथा हक हस्िान्िरर् - स्थानीर् िरकार िञ् चाल 
ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपातलका िथा गाउँपातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको िरकारी 
िामदुार्र्क िथा िाविजतनक िम्पष्त्तको रेखदेख, ममिि िम्भार र िंरक्षर् गनुिपने व्र्वस्था छ ।र्ि 
िम्वन्धमा तनम्नानिुार देष्खएको छ: 

 

62.1.  पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको िाविजतनक िम्पष्त्तको ममिि िम्भार एवं िंरक्षर् गरेको/अतभलेख 
राखेको पार्एन । पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको िम्पष्त्तको रेखदेख ममिि िम्भार एवं िंरक्षर् 
अतभलेख राख न ुपदिछ । 

 

62.2.  स्थानीर् िरकार िञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, िरकारी जग्गा दिाि िथा तलजमा उपलब्ध 
गराउने कार्िनीति, २०७१, वन क्षेरको जग्गा प्रर्ोगको िन्दभिमा प्रचतलि वन काननु अनिुार रार्िर् 
प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाको लातग नेपाल िरकारको तनर्िर् र स्थानीर् िहले तनजी जग्गा प्रातप्त 
गनुिपरेमा जग्गा प्रातप्त ऐन, २०३४ अनिुार स्थानीर् िहले िरकारी जग्गा िंरक्षर्, िरकारी जग्गा 
दिाि िथा तलजमा तलने, वन क्षेरको जग्गा प्रर्ोग गने िथा तनजी जग्गा प्रातप्त गने व्र्वस्था छ । 
उपर्ुिक्त काननुी व्र्वस्था बाहेक अन्र् प्रकृर्ाबाि गररने िरकारी िम्पष्त्तको हक हस्िान्िरर् 
बेचर्वखन, र्विरर् र उपर्ोग जस्िा तनर्िर् कार्ि प्रचतलि काननु र्वपररि हनुे र उल्लेष्खि प्रकृर्ा 
बेगरको तनर्िर् कार्ािन्वर्न नगने व्र्वस्था छ । र्ि िम्बष्न्ध तबबरर् प्राप्त नभएकोले तबश्लषेर् गनि 
िर्कएन । 

 

63.  पेश्कीाः- आतथिक कार्िर्वतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ वमोष्जम पेश्की फछर्िँ ौि गनुिपने 
र तनर्म ७९ (१) मा िरकारी रकम पेश्की तलने िरकारी कमिचारीले र्ि तनर्मावलीमा िोर्कएको 
म्र्ादतभर पेश्की फछिर्ौि गनुिपने व्र्वस्था रहेको छ । र्ि बषि तनम्न कमिचारी, पदातधकारी एवं 
िंस्थाहरुको रु.5,0४,६००।०० पेश्की देष्खएको फछर्िँ ौि गनुिपने रु. 504600 

 भौ. न. पेश्की तलएको तमति पेश्कीको र्ववरर् पेश्की तलनेको नाम रकम 

२४ २०७६/११/०८ 

 स्वास््र् िंस्थाहरुको 
मातिक, चौमातिक ितमक्षा,  रामप्रिाद र्ादब ४,६०० 

9 2076/12/13 कोतभड कार्िक्रम  भरोिी र्ादव 5,00,000 
जम्मा 5,0४,६००  

 

64.  अनगुमन िथा िम्परीक्षर् – स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौि 
गने व्र्वस्था रहेको छ ।िोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौि गने गराउने काम 
कििव्र् प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ । लेखा परीक्षर्को क्रममा िमपरीक्षर्का 
लातग लेष्ख नआएकोले िमपरीक्षर् गररएन।                              

 

65.  िंष्चि कोष िथा बेरुजूको ष्स्थतिाः पातलकाको िंष्चिकोषको र्ववरर् (र्वतनर्ोजन, राजस्व, धरौिी र 
अन्र् कारोबार), बेरुजू बतगिकरर् र अध्र्ावतधक बेरुजूको ष्स्थति क्रमशाः अनिूुची-१, अनिूुची-२ र  
अनिूुची-३ मा िमाबेश गररएको छ । 
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सञ्चित कोषको वििरण 

२०७६।७७ 
रु. हजारमा 
अनूसुिी-१ 

क्र.सं. प्रदेश ञ्िल्ला स्थानीय तह 

महा÷उपमहा
÷ नपा÷गापा 

लेखापरीक्षण 
रकम 

बेरुिू 
रकम 

प्रततशत 

आय व्याय 
 

गतिषषको 
ञ्िम्मेिारी 

संघ तथा प्रदेश 
अनुदान 

रािस्ि 

िााँडफााँट 
रकम 

आन्तरर
क आय अन्य आय िम्मा आय िालु खिष पूंिीगत खिष अन्य खिष िम्मा खिष 

मौज्दात 

१ प्रदेश २ ससरहा नरहा गाउाँपासलका गाउाँपासलका 590688 15815 2.68 89505 209895 26896 0 ८4318 3२1109 93656 115935 69988 279579 121035 

 

 

बेरुजू बतगिकरर् 

२०७६।७७ 

रु. हजारमा 
अनूसुिी_२ 

क्र.सं. प्रदेश ञ्िल्ला स्थानीय तह 

महा÷ 

उपमहा÷ 

नपा÷ गापा 

प्रारञ्म्िक बेरुिू प्रततक्रक्रयाबाट फछ्र्यौट बााँकी बेरुिू िााँकी बेरुिू 

दफा संख्या दफा संख्या दफा संख्या  तनयसमत गनुषपने िम्मा पेश्की 

सैद्धा
ञ्न्तक लगती 

रकम सैद्धा
ञ्न्तक लगाती 

रकम सैद्धा
ञ्न्तक लगती रकम 

अशुल 

गनुषपने 

अतनय
समत 

िएको 

प्रमाण 

कागिात 
पेश निएको 

रािश्ि लगत 
ञ्िम्मेिारी 
नसारेको 

सोधिना ं
नसलएको कमषिारी अन्य िम्मा 

१ प्रदेश २ ससरहा 
नरहा 
गाउाँपासलका 

गाउाँपासलका 42 21 

1581
5 

0 0 0 42 21 

1581
5 

3358 6002 5950 0 0 

119
52 

505 0 505 

 

 

बेरुजूको अद्याबतधक ष्स्थिी 
२०७६।७७ 

रु. हजारमा 
 अनूसुिी-३ 

क्र.सं. प्रदेश ञ्िल्ला स्थानीय तह 

महा÷ उपमहा÷ 

नपा÷गापा 
गत बषष सम्मको 
िााँकी िेरुिु समायोिन 

गत बषष कायम 
यथाथष बेरुिू 

सं प को लागग 

अनुरोध िइ आएको 
रकम 

संपरीक्षण 
िएको 
रकम 

संपरीक्षण गनष 
नसमलेको 
रकम 

कारिाही गनष 
बााँकी रकम 

गत 
िषषसम्मको 
िााँकी रकम 

यो िषषको थप 
रकम 

५८ औँ प्रततिेदन 

सम्मको िााँकी 
िेरुिु 

५८ औँ प्रततिेदन 

सम्मको िााँकी िेरुिु 
मध्ये पेश्की 

१ प्रदेश २ ससरहा नरहा गाउाँपासलका गाउाँपासलका 120664 0 120664 0 0 0 0 120664 15815 136479 1569 

 

 

 


