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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 
रहन े। 

(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.: २०८ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्,  

गण्डकी गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
गोरखा । 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ 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 सक्न े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 पगु्ने 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 प्रवनृ्त्त 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 सम् 
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 अपके्षा गरेको छु । स्थानीर् िहको लेखापरीक्षणमा सहर्ोग परु्यर्ािउने 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 



 

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.: १२१  तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                           
श्री अध्र्क्षज्रू्,  

गण्डकी गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
गोरखा । 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले गण्डकी गाउँपातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर् व्र्र् ष्टववरण िथा लेखा ष्टटप्पणीहरूको लेखापरीक्षण 
गरेका छौं । 

हाम्रो रार्मा, र्स प्रतिवेदनको कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् व्र्क्त गने आधार खण्डमा उल्लेख भएका ष्टवर्र्ले पाने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आर्ाढ 31 
मा समाि भएको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को ष्टवत्तीर् ष्टववरण र त्र्ससँग सम्बन्तधि आर्- व्र्र् ष्टववरणले स्थानीर् िहसँग सम्बन्तधि प्रचतलि कानून र परम्परा 
बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रु ९१ लाख १९ हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु २२ लाख ९३ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु ३७ लाख 
३४ हजार र तनर्तमि गनुिपने रु ३० लाख ९२ हजार रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका सम्बतधमा तमति २०७७।१२।१५ मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका प्रमाण 
कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २५ र्सैसाथ संलग्न छ । 

४. आम्दानी िथा खचिको से्रस्िा नगदमा आधाररि लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पातलकाको पेस्की बाहेक सम्पन्त्त िथा दाष्टर्त्व र्ष्टकन हनेु कुनै जानकारी 
खलुाएको छैन ।   
हाम्रो लेखापरीक्षण कार्ि नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्वन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा 

लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम गररएको छ । ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने स्थानीर् िहसंग हामी स्वितर छौं । त्र्सका लातग स्वीकृि आचार 
संष्टहिा अनसुार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो रार् व्र्क्त गने आधारका लातग पर्ािि र उपर्कु्त छन ्भने्न 
कुरामा कार्ािलर् ष्टवश्वस्ि छ ।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरण उपर व्र्वस्थापन र लेखाउत्तरदार्ी अतधकारीको न्जम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम सही र र्थाथि हनेु गरी ष्टवत्तीर् 
ष्टववरण िर्ार गने िथा जालसाजी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभूि रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बने्न गरी आवश्र्क आतिररक तनर्तरण 
प्रणाली लागू गने न्जम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ ।गाउँ कार्िकाररणी, र प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका 
लातग न्जम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्जम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन सम्मा जालसाजी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभूि रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी रार् सष्टहिको 
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गनुि लेखापरीक्षणको उद्देश्र् हो । लेखापरीक्षणमा उन्चि आश्वस्ििाले सामातर् स्िरको आश्वस्ििासम्म प्रदान गरेको हतुछ, िर लेखापरीक्षण 
ऐन िथा महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्जम 
गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले 
सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था देन्खएका एउटै वा सम्िामा हनेु ष्टवशेर् वा जालसाजीजतर् वा अतर् गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि 
आकँडा मातनएको छ । 

 

 
(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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                              आर्थिक कारोवारको स्थथर्ि  

पररचर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की कार्िकारीणी र 
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संचालन गने उद्देश्र्ले र्स गाउपातलकाको 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 र्स पातलकाको उद्देश्र् रहेको 
छ। र्स पातलका अतिगिि ८ वडा ४५ सभा सदस्र् १२३ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल रहेको छ। 

 

आर् व्र्र्को एष्टककृि ष्टववरण २०७६।७७ 

तस नं 
आर्िफि  

तस नं 
व्र्र्िफि  

ष्टववरण रकम जम्मा रकम ष्टववरण रकम जम्मा रकम 
1 गि वर्िको न्जम्मेवारी   42205481.35 1 चाल ुखचि २४४२००३५०.२४ 244200350.2 
  क) नगद      2 पूजँीगि खचि ११५१४५८२७ 115145827.3 
  ख) बैंक ४२२०५४८१.३५   3 ष्टवर्र्गि  िफि ाः   107149893.3 
2 राजस्व (आतिररक आर्)   70385924.06   सामान्जक सरुक्षा 94680000   
  क) आतिररक राजस्व १७२७५७५२.     स्थानीर् पवुािधार साझेदारी 9018978.14   
  ख) राजस्व बाँडफाँड ५३११०१७२     गररवसँग ष्टवश्वेश्वर 698500   
3 ष्टवत्तीर् हस्िातिरण   312063000   न्शक्षा ष्टवकास तनदेशनालर् १७७०५५२.१६   
  क)ष्टवत्तीर् समानीकरण अनदुान १३४१०००००     मखुर्मतरी िथा मन्तरपररर्द्को कार्ािलर् ५०००००   
  ख) सशिि अनदुान १६४६६३०००     राष्टिर् पररचर्पर िथा पन्िकरण 481863   
  ग) समपूरक अनदुान १३३०००००   4 ष्टवत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी   0 
4 प्रदेश सरकारबाट प्राि अनुु दुान   24563000   क) ऋण भकु्तानी     
  क)ष्टवत्तीर् समानीकरण अनदुान १९५६३०००     ख) ब्र्ाज भकु्तानी     
  ख) सशिि अनदुान ०     ग) अतर् भकु्तानी     
  ग) समपूरक अनदुान ५००००००   5 लगानी    0 
5 अतिर स्थानीर् िहबाट प्राि    0 6 ऋण लगानी      
6 ष्टवत्तीर् व्र्वस्था प्राति   0   शेर्र लगानी     
7 ष्टवतभन्न कोर्िफि को आर्   13850873   अतर् लगानी      
  ष्टवभाज्र् कोर् खािा ६५२४८१०     धरौटी ष्टफिाि १५६७४९८ 1567498.29 

  प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अतर् कोर् ७३२६०६३.     कोर् खचि (प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अतर् 
कोर्) 

५६०७९३३ 5607932.85 

8 ष्टवर्र्गि िफि ाः   107149893.3   मौज्दाि   100196459.15 
  सामान्जक सरुक्षा 94680000     क) नगद मौज्दाि     
  स्थानीर् पवुािधार साझेदारी 9018978.14   7 ख) बैंक मौज्दाि (संन्चि कोर् खािा) ९६३९६०३८.०५   
  गररवसँग ष्टवश्वेश्वर 698500     ग) बैँक मौज्दाि (राजश्व बाँडफाँड खािा) ०.   
  न्शक्षा ष्टवकास तनदेशनालर् १७७०५५२.१६     घ) बैँक मौज्दाि (धरौटी कोर् खािा) १९२५९३१.२६   
  मखुर्मतरी िथा मन्तरपररर्द्को कार्ािलर् ५०००००     ङ) बैँक मौज्दाि (प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्) १८६२४८९.८४   
  राष्टिर् पररचर्पर िथा पन्िकरण 481863     ष्टवष्टवध खािा 12000   
  भकु्तानी गनि वाकी दार्ीत्व 144359.69 144359.69         
9 जनसहभातगिा (नगद भए)   0         
10 धरौटी आर् ३४९३४२९.७६ 3493429.76         
11 लगानीको सावँा ष्टफिाि   0      
12 अतर् ष्टवष्टवध आर् ष्टवष्टवध खािा १२००० 12000        

  जम्मा 573867961.16 573867961.16  जम्मा 573867961.16 573867961.16 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 

लेखापरीक्षणको क्रममा दान्खलााः लेखापरीक्षणको क्रममा दान्खला नभएको कर लगार्िको ष्टवतभन्न रकम रु 
३६०१०१। तमति २०७७।१२।१७ मा िथा कमिचारी श्री वेली शे्रष्ठलाइ वढी िलव तनकासा गरेको रु 
९६००। तमति २०७७।१२।१७ मा दान्खला गरेको 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 व्र्र्को ष्टहसाव राख्नपुदिछ। सोही ऐनको दफा ६९ मा िोकीए अनसुार गाउँपातलका िथा नगरपातलकाले 
आफ्नो आतथिक कार्ि प्रणालीको व्र्वस्थापन गनुिपदिछ। र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार् बमोन्जम छ: 
 र्स स्थानीर् िहले NPSAS अनरुूपको कोर्को प्राति र भकु्तानीको एकीकृि ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन (म=ले=प=फा= 

नं= २७२) ले गि वर्िको न्जम्मेवारी, र्स वर्िको अन्तिम मौज्दाि लगार्िका देहार्का ष्टववरण फरक 
देखाएको हुँदा र्सले आतथिक ष्टववरणको र्थाथि न्चरण गनि नसकेको कारण र्थाथि एष्टककृि आतथिक 
ष्टववरण माग गरी सोही ष्टववरणलाइ आधार मानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ। 

ष्टववरण शे्रष्िा अनसुार  मलेपफा नं २७२ 
अनसुार फरक रकम  

गि वर्िको न्जम्मेवारी 42205481.35 45574644.50 3369163.2 
आतिररक राजस्व  १७२७५७५२ २०२८७४७३ 3011721 
मौज्दाि १००१९६४५९.१५ १००७०५८४० -509380.85 
ष्टवतभन्न कोर् िफि को आर् १३८५०८७३ ७३२६०६३ 6524810 
ष्टवर्र्गि कार्िक्रम १०४८७९३४१.१ ० 104879341 
धरौटी आर् ३४९३४२९.७६ ११४४२४३.११ 2349186.65 
संघ प्रदेश िथा अतर् कार्िक्रम 107149893.3 ० 107149893.3 
धरौटी ष्टफिाि १५६७४९८ १४५२२७५ 115223 

 

 

2  बैक ष्टहसाब तमलान  स्थानीर् िह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम स्थानीर् िहले 
आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि भएको 
ढाँचामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान ष्टवबरण 
(म=ले=प=फा= नं= २७३) िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको देहार्बमोन्जमको खािाको बैंक ष्टहसाब 
तमलान ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण तनम्नानसुार फरक पनि गएको देन्खतछ ।आतथिक वर्िको अतत्र्मा ठुलो 
रकम खचि गरेको कारण असार पतछ रु ४ करोड ४२ लाख १६ हजार चेक रकम साष्टटएको कारण असार 
मष्टहनाको वैंक मौज्दाि सँग फरक परेको देन्खतछ। अिाः मातसक बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार गरी 
शे्रष्िा अद्दावतधक गनुिपदिछ। 

तस.नं. खािाको नाम २०७७ असार मसातिसम्मको वैंक मौज्दाि वास्िष्टवक मौज्दाि 

१ चाल ुखचि खािा ५३०५९७७२. ०. 
२ पुजँीगि खचि खािा ८९०३९२६६ ०. 
३ संन्चि कोर् खािा १६३९४५३२.६८ ९६३९६०३८.०५ 
४ धरौटी खािा १८१९१३२.५६ १९२४९३१.२६ 
५ ष्टवभाज्र् कोर् खािा ० ०. 
६ प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् १९३४४९० १८६२४८९.८४ 
७ राजश्व वाँडफाँड खािा ०. ०. 
८ ष्टवष्टवध खािा १२०००. १२०००. 

कुल जम्मा १६२२५९१९२.९ १००१९५४५९.१५ 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

3  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ वमोन्जम आतिररक तनर्तरण 
प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु िपन्शल 
वमोन्जम रहेका छन।  
 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ांक 

संकलन अतभलेखांकन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन ।  
 पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोन्जम 

ढाँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

 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।  

 कार्ािलर्को शे्रष्िा र वैक ष्टवचको ष्टहसाव फरक परे वा नपरेको सम्वतधमा वैक ष्टहसाव तमलान 
ष्टववरण िर्ार नगरेको कारण ष्टहसाव तमलान भए नभएको सम्वतधमा र्ष्टकन गनि सष्टकएन । 

 राजस्व संकलन सम्बतधमा सचुना प्रतबतधको प्रर्ोग गरी सबै कारोबार बैष्टकङ्ग प्रणाली माफि ि गने 
गरेको देन्खएन । स्थानीर् राजस्व व्र्वस्थापन प्रणाली प्रर्ोगमा आएिापतन पणुिरुपमा कार्ाितवर्नमा 
आउन सकेको छैन । 

 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 गाउपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेरतभरका ष्टवर्र्मा स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक वाष्टर्िक रणनीतिगि ष्टवर्र् 
क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

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

 ददगो तबकास र्ोजना (२०१५-३०) लाई कार्ाितवर्न गने सतदभिमा लक्ष्र्लाई आतिररकीकरण गने 
र मध्र्कातलन लक्ष्र्हरु िोष्टक मलु्र्ाङ्कन गने कार्ि भएको देन्खएन। 

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

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

 पातलका मािहिका ष्टवतभत न शाखा िथा वडा कार्ािलर्हरुवाट सामा्ी खररद गरी सो वापि ष्टवल 
रकम  भकु्तानी गररएकोमा उक्त शाखा िथा वडा कार्िलर्मा दान्खला गररएको न्जतसी सामा्ीको 
अतभलेख कार्ािलर्को मूल खािामा प्रष्टवष् टी नहुँदा लगि अयावावतधक नभएको 

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

 सवारी साधन िथा मेन्शनरी औजार भाडा २८१४३ वाट रु १०००५००। खचि भएकोमा सवै 
रकम सवारी साधनको भाडामा खचि गरेको िथा उक्त खचि गदाि आवश्र्किा र औन्चत्र्िा नखलुाएको 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली २०53 को तनर्म 6क मा ठेक्का सम्झौिा र कर भकु्तानीको 
जानाकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददएको िथा इ टीतडएस नगरेको पाइर्ो। 

 कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुेको वा नपगुेको जाँच गरी रतसद ष्टवल भपािइहरुमा तसलतसलेवार 
नम्वर रान्ख कार्ािलर् प्रमखुले िोकेको कमिचारीले भकु्तानी भएको जनाउने छाप समेि लगाई 
दस्िखि गरी प्रमान्णि गनुिपनेमा सो अनसुार गरेको पाईएन । 

 साविजतनक खररद तनर्मावली 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोजना र वाष्टर्िक खररद 
र्ोजना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 13 वमोन्जम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा पतर ददन 
अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामा्ी मूल्र् ज्र्ाला भाडा िथा अतर् महशलुको 
स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा ष्टढला गरी िोकेको देन्खर्ो। 

 ठेक्काहरुको 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 २०७४ को दफा २७ बमोन्जम स्थानीर् िहले भ–ू जोन्खम 
संवेदनशीलिाका आधारमा जग्गाको उपर्ोग सम्बतधी मापदण्ड िोक्नपुने र त्र्स्िो मापदण्डको 
अधीनमा रही िोकेको क्षेरमा मार भवन तनमािण गनि स्वीकृति ददन सक्ने व्र्वस्था भएकोमा र्स 
स्थानीर् िहले जग्गाको उपर्ोग सम्बतधी मापदण्ड बनाई लागू गरेको देन्खएन । 

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

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

 पातलकाले आयोजना/कायिक्रम छनौट गदाि उपभोक्ता सतमतिको िफि बाट नगद लागि सहभातगिा 
जटु्ने आर्ोजनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिको लागि अनमुान 
िर्ार 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। 

 पातलकाले वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण 
भैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कार्िर्ोजना िर्ार 
गरेको पाईएन ।  

 सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) तनर्मावली २०६५ अनसुार नागररक वडापरमा उल्लेन्खि 
सेवाहरुको कार्ाितवर्न न्स्थिी अनगुमन गनि अनगुमन संर्तर िर् गरेको पाईएन । 

 वजेट िथा वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार नगरेकोले पातलकाको वजेट शशिि िथा ष्टवर्र्गि 
अनदुानको कार्िक्रम कार्ाितवर्नमा आए नआएको र कार्िक्रम अनसुारको प्रगति भए नभएको 
संवतधमा एष्टकन गनि सष्टकएन। 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा ५ क वमोन्जम कमिचारीहरुको कार्ि ष्टववरण वनाई लाग ु
गरेको पाईएन। 

 साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७  उपतनर्म (११) मा तनमािण कार्ि सम्पन्न 
गररसकेपतछ भौतिक संरचनाहरुको ष्टववरण खलुाई अतभलेख राख्नपुने व्र्वस्था भएकोमा पातलकाले 
ष्टवगि वर्िदेन्ख भएको कार्िको लगि नराखेको कारण एकै र्ोजनालाइ एक भतदा वढी वर्िमा वजेट 
ष्टवतनर्ोजन हनु सक्ने देन्खएको  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ अनसुार कामलाइ व्र्वन्स्थि गनि लेखा सतमति 

सशुासन सतमति लगार्िका सतमति िथा ष्टवशेर् सतमति गठन गनि सक्ने उल्लेख भएकोमा गठन 
नभएको कारण संस्थागि सशुासनको न्स्थतिको वारेमा मलु्र्ांकन गनि सक्न ेन्स्थति नभएको  

 सूचना अतधकारीको काम कििव्र् र न्जम्मेवारी सम्वतधी तनदेन्शका २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको 
माग सो अनरुुप सूचना प्रबाहको अवस्था वा सूचना ददन इतकार गरेको अतभलेख राख्नपुने जसमा 
सूचना माग गनेको ष्टववरण िथा सूचनाको संन्क्षि तबबरण आददको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख भएकोमा 
सूचना माग र प्रबाहको अतभलेख व्र्बस्थापन नगरेको 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध २०७५ को पररच्छेद २ दफा ७.१ मा भत्ता प्राप् ि 
गरररहेका लाभ्ाहीहरुले आगामी आथीक वर्िमा पतन भत्ता तलन चाहेमा दफा ६ को उपदफा १ 
मा उल्लेन्खि समर्ावतधतभर वडा कार्ािलर्मा दरखास्ि ददनपुने व्र्वस्था भएकोमा सो को पालना 
नभएको  

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध २०७५ को पररच्छेद ३ को दफा १२.५ मा एक 
आतथिक वर्िको कुनै पतन ष्टकस्िा रकम नबझेुमा वा बैंक माफि ि ष्टविरण भएकामा लगािार एक 
वर्िसम्म खािा तनन्ष्क्रर् भएमा लगि कट्टा गने व्र्वस्था रहेकोमा कार्ािलर्ले लगि कट्टाको ष्टववरण 
नराखेको साथै बैंक बाट तनन्ष्क्रर् खािाको ष्टववरण माग गरी लगिको अयावावतधक नगरेको जसवाट 
तनन्ष्क्रर् भएका लाभ्ाष्टहलाई समेि भत्ता जाने जोन्खम देन्खएको  

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध २०७५ को पररच्छेद ८ दफा २८ मा सामान्जक 
सरुक्षा कार्िक्रमको तनर्तमि अनगुमनमलु्र्ाङ्कन िथा सपुरीवेक्षण गनि स्थानीर् स्िरको अनगुमन िथा 
सपुरीवेक्षण सतमति गठन गनुिपने व्र्वस्था भएकोमा उक्त सतमति गठन नगरेको 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध २०७५ को पररच्छेद ९ (क) मा आगामी आतथिक 
वर्िमा भत्ता प्राप् ि गनेहरुको ष्टववरण सम्बन्तधि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आधारमा स्थानीर् 
सभामा पेश गनुिपछि भत न ेव्र्वस्था रहेको रहेकोमा कार्ािलर्ले लाभ्ाहीहरुको ष्टववरण सभामा पेश 
नगरेको  

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध २०७५ को पररच्छेद ९ (घ) मा सामान्जक सरुक्षा 
भत्ता प्राप् ि गने लाभ्ाष्टहहरुको नाम नामेतस स्थानीर् िहको वेवसाइटमा राख नपुने व्र्वस्था रहेकोमा 
कार्ािलर्ले उक्त कार्िष्टवतधको पालना नगरेको 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध २०७५ को पररच्छेद ९ दफा ३४ मा पातलकाले 
नर्ाँ नाम दिाि चौमातसक भत्ता ष्टविरण सम्बन्तध ष्टववरण साविजतनक गनुिपने व्र्वस्था भएिा पतन 
कार्ािलर्ले उक्त ष्टववरणहरु साविजतनक गरेको देन्खने गरी प्रमाण नराखेको 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध २०७५ को पररच्छेद ९ दफा ३५ मा वडा सतमतिले 
प्रत्रे्क चौमातसकमा कम्िीमा एकपटक सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सम्बतधमा साविजतनक सनुवुाई 
गनुिपने र प्राप् ि गनुासा िथा सझुावहरु सम्वोधन गनुिपने उल्लेख भएकोमा सो को पालना नभएको  

 आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोन्जम नगद प्राि हनु ेरकम दैतनक 
रुपमा दान्खला गनुिपने र दैतनक रुपमा बैंक दान्खला गनि नसष्टकने भएमा कार्ािलर् प्रमखुले कारण 
उल्लेख गरी साि ददन तभर बैंक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था रहेकोमा स्थानीर् िह अतिरगिका 
वडाहरुले कतिपर्ले पतर ददन  मातसक रुपमा र कतिपर्ले २ देन्ख ३ मष्टहना पतछ मार दान्खला 
गने गरेको 

 ष्टवपद् जोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिले गरेको कामको वाष्टर्िक प्रतिवेदन न्जल्ला ष्टवपद् व्र्वस्थापन सतमति िथा प्रदेश ष्टवपद् 
व्र्वस्थापन कार्िकारी सतमति समक्ष पेस गनुिपने व्र्वस्था रहेकोमा प्रतिवेदन िर्ार गरी सम्बन्तधि 
सतमतिमा पेस गरेको नदेन्खएको 

 वािावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ मा स्थानीर् िहले तनर्मावलीको अनसूुची वमोन्जम 
सडकहरु तनमािण १०० तम सम्मको पलु तलफ्ट तसँचाइ सडक स्िरोन्निी लगार्िका कार्िमा 
वािावरणीर् अध्र्र्न गनुिपने र नगरेमा दफा ३५ वमोन्जम रु ५ लाख सम्म जररवाना हनुे व्र्वस्था 
भएकोमा स्थानीर् िह आफैले पालना नगरेको िथा पालना गराएको सम्वतधी अतभलेख नराखेको  

 स्थानीर् सरकार सञ् चाल ऐन २०७४ को दफा ९७ मा स्थानीर् िहले साविजतनक सम्पन्त्तको 
संरक्षण गनुिपने उल्लेख भएकोमा सो को अतभलेख नराखेको 

 तनजामिी सेवा ऐन 2049 को दफा 7 (2) ख वमोन्जम िलष्टव प्रतिवेदन पाररि गराएर मार िलव 
भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पारीि नगरी िलव न्शर्िकवाट रु १ करोड ६ 
लाख ६४ हजार खचि गरेको पाइर्ो।खचि लेखेको पाईर्ो जसले गदाि भकु्तानी हनुपुने भतदा वढी ्डे 
भकु्तानी हनुे अवस्था रहेको  

 स्थानीर् सरकार सतचालन ऐन िथा अतर् कानून वमोन्जक स्थानीर् िहले घर िथा जग्गा वहाल 
कर मार संकलन गने उल्लेख भएकोमा र्स कार्िलर्ले सवारी साधनमा िथा ढुवानीमा कट्टी गरेको 
कर रकम समेि स्थानीर् संन्चिकोर्मा आम्दानी वाँधेको  

 गाउँपातलका तभर (वडा वाहेक) कुल स्वीकृि दरवतदी ७२ रहेकोमा सवारी चालक िथा कार्ािलर् 
सहर्ोगी गरी कुल ५९ पदपतुिि भइ दरवतदीको िलुनामा १३ जना  कम रहेको लोकसेवा आर्ोगवाट 
नर्ाँ ११ जना पदपतुिि भएकोमा पतन करारमा  ३३ जना कमिचारी राखेको र हालसम्म पतन संगठन 
िथा व्र्वस्थापन सवेक्षण नभएको  

 वडावाट ष्टवतभन्न वैठकहरु वसी भत्ता भकु्तानी गरेकोमा वडागि वैठकको तनणिर् अध्र्र्न गदाि 
अतधकांशमा वैठकको स्पि कार्िष्टवतध नभएको िथा केहीमा महत्वपणुि तनणिर् नभएको िर वैठक 
भत्ता भकु्तानी गरेको 

 प्रत्रे्क वडाले आफै वजेट वनाउने िथा आफै कार्िक्रम संसोधन गने गरेको र पछी सभावाट 
अनमुोदन गने गरेको कारण अत्र्ातधक साना र उत्पादनन्शल क्षेरमा कम लगानी गने अवस्था 
देन्खएको  
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७ मा स्थानीर् िहले नक्सापास गनुिपने उल्लेख 
छ र नक्सापास नगराइ भवन तनमािण गनि नहनुे उल्लेख भएकोमा नक्सापास भएको ष्टववरण माग 
गरेकोमा पेश नगरेको । 

िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्जम प्रभावकारी र ष्टवश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह 
सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  

4  

अबण्डा बजेट िथा रकमातिर – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोन्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था 
समेिको आधारमा बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा 
तनधािरणका आधारमा अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले 
र्ो बर्ि समपरुक कोर् (लागि सहभातगिा) िफि का कार्िक्रमहरु भतन नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 
िफि को रकमवाट रु ५ करोड छुट्याएकोमा कार्िपातलकाले रकमातिर गरी पतछ सभावाट अनमुोदन गराएको 
छ। र्स पातलकाले कुल रु ८ करोड ३० लाख ८९ हजार ष्टवतभन्न कार्िक्रमवाट हटाइ कुल समपरुकको 
अबण्डा बजेट समेिवाट रु १२ करोड १ लाख ३० हजारका १०२ वटा कार्िक्रम िर्ार गरेको छ। बजेट 
अबण्डाको रुपमा राखी पतछ रकमातिर गरी खचि गने प्रवनृ्त्तमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 
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सेवा प्रवाहाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ मा गाँउपातलका िथा वडा कार्ािलर्को 
काम कििव्र् र अतधकारको व्र्वस्था छ । पातलकाबाट प्राि ष्टववरण अनसुार र्स वर्ि जतम दिाि ७६६ 

मतृ्र् ुदिाि २०२ वटा वसाइ सराइ ३३ अतर् ५९१० वटा दिाि िथा तसफारीस गरी सेवा प्रवाह गरेको 
देन्खर्ो । पातलकाले सम्वतध ष्टवच्छेद बसाई सराई पिीकरण दिाि िथा तसफाररश पाररवाररक लगिको 
अतभलेख आददको सम्बतधमा अतभलेख राखेको छैन भने स्थानीर् िथर्ांक सम्वतधी नीति कानून िथा मापदण्ड 
समेि वनाएको छैन। ऐन बमोन्जम कानून वनाई सोको अतभलेख व्र्वन्स्थि गनुि पदिछ। 
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अनगुमन िथा भ्रमण खचिाः भ्रमण खचि तनर्मावली २०६४ को तनर्म २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातधकारी वा 
कमिचारीले भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अनसूुची ६ को ढाँचामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई ष्टवश्वसनीर् 
वनाउन आवस्र्किा अनसुार आतिरीक तनर्तरण प्रणालीको थप व्र्वस्था गनुिपने उल्लेख छ । तनर्म १९ 
मा न्जल्लातभरको ठाउँको दरुीको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्स वर्ि ष्टवर्र्गि न्शर्िक िथा 
कन्तटतजेतसी वाहेक चालू खचि न्शर्िकवाट रु. ३४ लाख ८५ हजार खचि लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्र् 

अनगुमन िथा भ्रमण प्रतिवेदन भ्रमण अतभलेख दरुीको ष्टववरण सवारी साधनको ष्टटकट आदद राखेको छैन । 
जसले गदाि अनगुमन िथा भ्रमणको सष्टह सदपुर्ोग भएको छ भन्ने आधार रहेन । र्समा सधुार गनुिपने 
देन्खतछ । 

 

7  र्ोजना र कार्ाितवर्न – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् िहले र्ोजना 
बनाउँदा सहभातगिमूलक उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्र्वस्था 
छ । साथै र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघिकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूची समेि िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्ोजना छनौट गदाि ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुप 
दीघिकालीन प्रकृतिका ठुला र्ोजना छनौट नगरी सानासाना र टुके्र र्ोजनामा ठुलो मारामा बजेट छुट्याएको 
अवस्था छ । साना िथा टुके्र र्ोजनामा वजेट ष्टवतनर्ोजन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नहुँने हुँदा र्स्िा कार्िमा 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

तनर्तरण गरी ठुला र्ोजना छनौटलाई प्राथतमकिामा रान्खनपुदिछ ।र्स वर्ि भएका कामका र्ोजनाहरु 
देहार्अनसुार छन:्  
क्र. सं. ष्टववरण र्ोजना संखर्ा रकम 

१ रु १ लाख भतदा कमको र्ोजना ८ २२५५१६ 

२ रु एक लाख एक देन्ख पाँच लाख सम्मका र्ोजना ९४ २८४६३७१२ 

३ रु ५ लाख देन्ख १० लाख सम्मका र्ोजना २५ २००५०००० 

४ दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मा र्ोजना १९ ५५५२६६१५ 

५ ५० लाख भतदा मातथका र्ोजनाहरु ३ ९४४५४९५५ 

   जम्मा १४९ १९८७२०७९८  
8  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 लगाउन ेव्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण 
अनसुार गिबर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी नरहेको र र्ो बर्ि ८ मदु्दा दिाि 
भएकोमा ३ वटा मार फछ्र्र्ौट भई ५ बाँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर 
फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ ।              
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चौमातसक पूजँीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्जम स्वीकृि भएको 
कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्जम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा 
कर्िक्रम बमोन्जम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध 
गराएको ष्टववरण अनसुार चौमातसक पनु्जगि खचिको न्स्थति देहार् बमोन्जम छ । वर्ाितिमा हिारमा काम 
गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचि गने 
पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ। 

कुल  वजेट  कुल खचि 
चौमातसक खचि (रु.हजारमा) 

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेसोचौमातसक 
४८४७८८००० ३५९३४६१७७.५७ ७३२२३४६५.३२ ५०३२२४७७.४४ २३५८००२३४.८१ 

खचि प्रतिशि 100 20.37 14 65.61 
 

 

10  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 वजेटको िलुनामा 
खचि प्रतिशि 

कुल खचि मध्रे् खचि 
प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास ४६५५६००० २३५३७८०५.४९ ५०.५६ 6.५५ 
सामान्जक ष्टवकास २१६५५९००० १८२८८८४४३.३९ ८४.४५ ५०.८९ 
पूवािधार ष्टवकास १४१२३५१३०.१० ९२४६२९२७.६६ ६५.४७ २५.७३ 
सशुासन िथा अतिरसम्बन्तधि क्षेर १९७३००० ११६३२५७.६६ ५८.९६ ०.३२ 
कार्ािलर् सञ्चालन िथा प्रशासतनक ७८४६४८६९.९० ५९२९३७४३.३७ ७५.५६ १६.५० 

  ४८४७८८००० ३५९३४६१७७.५७ ७४.१२ १०० 

उन्ल्लन्खि ष्टववरण अनसुार पवुािधार ष्टवकासमा कुल खचिको २५।७३ % रहेको छ भने सामान्जक ष्टवकासमा 
५०।८९% खचि भएको देन्खएको छ। पूजँीगि खचिमा वषृ्टर्द् गरी लन्क्षि उरे्द्श्र् हातसल गनुिपदिछ। 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

11  कार्िक्रमगि प्रगतिाः िोष्टकएको लक्ष्र् परुा गरी शि लन्क्षि प्रगति हातसल गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले देहार्का 
कार्िक्रममा शतुर् प्रगति गरेको छ । परुा गनि सक्ने र्ोजनाहरु छनोट गरी कार्ाितवर्नमा लैजानपुदिछ । 
पूजीगि कार्िक्रम िफि  कम प्रगति भएका केही उदाहरण देहार्अनसुार छन:्            रु हजारमा 

कार्िक्रम/आर्ोजना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम ष्टवतनर्ोजन खचि खचि (%) 
आ्ीडाँडा दलभतज्र्ाङ रातनस कौदद पौवा गाउँ कुवापानी विासे वाटो 
स्िर उन्निी समपरुक सन्घर् सरकार १,३९,०६ ० ० 

कुल बेसी ष्टहउदे िरकारी सीचाइ िान्ललचोक र भमु्लीचोक १०,०० ० ० 
कृष्टर् ष्टवज्ञान अनसतधान केतद अनदुान ५,०० ० ० 
गहवुारी खानेपानी मकैतसग २०,०० ० ० 
गाउँपातलका गैरीगाउँ हदुैँ दलभतज्र्ाङ्ग मोटर बाटो गा पा कुलछाप 
डाडा ँगाउँ स्वारा ँसडक 

३०,०० ० ० 

घउसरुखोला ष्टहउदे तसचाइ र्ोजना भमु्लीचोक ५,०० ० ० 
चलुीङ्ग टार तलन्फ्टङ्ग खानेपानी र्ोजना घ्र्ाल्चोक ७ १०,०० ० ० 
दलभतज्र्ाङ िोलक सानेा दवुिङ मोटर बाटो २२,०० ० ० 
प्र्ाराग्लाइडीङ्ग उडान तनमािण थालडाडा ४,०० ० ० 
भमु्लीचोक भैरष्टव के्षर पर्िटन ष्टवकास ३७,७२ ० ० 
भमु्लीचोक भैरष्टव के्षर पर्िटन ष्टवकास १७,२९ ० ० 
भमु्लीचोक भैरष्टव के्षर पर्िटन ष्टवकास ५८,८८ ० ० 
भैरष्टव मन्तदर िथा कम्पाउड तनमािण १०,०० ० ० 
वतेनघाट रोराङ तसउरेतनटार िोररस्वारा वतेनगाउँ रामपरु सानो दवुिङ दल 
भतज्र्ाङ घ्र्ाष्टपङगाउँ विासे मोटर बाटो गावले सडक स्िर उन्निी 
पदेश समपरुक 

७६,७४ ० ० 

वतेनघाट रोड तसउरेतनटार िोरी स्वारा वतेनगाउँ रामपरु सानो दवुिङ दल 
भतज्र्ाङ घ्र्ाष्टपङगाउँ विासे माुेटरवाटाुे गावले सडक स्िर उन्निी 
पदेश समपरुक 

२३,२५ ० ० 

सडक वोड सँग थाप उपभेक्ता भकु्तानी ४,९७ ० ० 
सडक वोड सँगको साझेदारीमा सडक स्िरउन्निी ५,०० ० ० 
गहवुारी खानेपानी मकैतसंग ५,५० ० ० 
प्राथतमक स्वास्थर् केतरको लातग जग्गा खररद ८,०० ० ० 
मकैतसङ्ग सडक ममिि र्ोजना ५,०० ० ० 
र्वुा िथा खेलकुद ष्टवकास र्ोजना ४,०० ० ० 
खेलकुद मैदान तनमािण Matching Fund ५,०० ० ० 
हलुाक भवन तनमािण ४,०० ० ० 
ष्टवयावालर् भौतिक पवुािधार तनमािण अनदुान ९,७० ० ०  

 

12  खचि न्शर्िक अनसुार वजेट नवनाएकोाः देहार्अनसुार वजेट िर्ार गरेकोमा ष्टवष्टवधमा मार देहार्अनसुार खचि 
न्शर्िक राखी खचि गरेको छ। ष्टवष्टवध खचिमा खाजा िथा खानाको रकम मार राख्न तमल्ने गरी एष्टककृि 
आतथिक संकेि िथा वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ मा उल्लेख गरेकोमा उक्त व्र्ाखर्ाको ष्टवपरीि खचि लेख्न ु
उन्चि देन्खएन। र्समा सधुार गनुिपदिछ। ष्टवष्टवधमा मार न्शर्िक फरक पारी वनाएको कार्िक्रम देहार्अनसुार 
छाः                                                          रु हजारमा 

कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलापको नाम खर्य शीर्यक विननर्ोजन खर्य 
विविध खर्च २२७११  १००० ९८१  
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

विविध खर्च २२७११  १४७२ १४६२ 

िडा न ं१ को विजय भिानी दििा खाजा कायचक्रम (विननयाे जजत 
रकम ममलान) २२७११  ३६ ० 

िडा न ं१ को श्री जन जागतृी प्रा वि दििा खाजा कायचक्रम ( 
विननयाे जजत रकम ममलान) २२७११  ५० ५० 

गण्डकी गाउँपामलका मिक्ाा िाखा विविय समाननकरण अनिुान २२७११  ३८०० ३३२३ 

गण्डकी गाउँपामलका स्िास््य िाखा विविय समाननकरण अनिुान २२७११  २५०० १७१९ 

गण्डकी गाउँपामलका कृवि िाखा विविय समाननकरण अनिुान २२७११  ५००० ३५२७  
13  कृष्टर् अनदुानाः सरकारी अनदुान रकमको ष्टविरण, सदपुर्ोग सही एवं समनु्चि िररकाले गरी खचिको 

साविजतनष्टकरण एवं अनगुमन हनु ुपदिछ र सो को प्रभावकारीिा मापन गने संर्तर ष्टवकास गरी उत्पादन िथा 
उत्पादकत्वमा वषृ्टर्द् आए नआएको संवतधमा प्रतिवेदन वनाउनपुदिछ। साथै अनदुानमा ष्टवउ ष्टविरण गदाि 
जग्गाको स्वामीत्व हेरी मार ष्टविरण गनुिपदिछ । र्स वर्ि संचातलि केही कार्िक्रमहरु देहार्अनसुार छन ्

भौ नं 
  

३८६ वडाका एकल मष्टहला समहुलाइ लगानी रकमको ५० प्रतिशि अनदुान ४००००० 

३८५ वडाका अपांग समहुलाइ लगानी रकमको ७० प्रतिशि अनदुान ८००००० 

 

र्समा अतधकांशले वाख्रापालन गरेको भतन ष्टवल पेश गरेको देन्खतछ। सवै समहुले ष्टवधान अगाितनक वाख्रापालन 
फमिवाट वोर्र जाि िथा पाररजािको वाख्रा खररद गरेको देन्खतछ। उक्त वाख्रा खररद भएको एकमिु ष्टवल 
पेश भएको िर उक्त वाख्राको िौल उल्लेख नगरी संखर्ा र दरमार उल्लेख गरेको देन्खतछ। 

कार्ािलर्ले अनदुान ददएका कुनै पतन समहुको वीमा गराएको वा गनुिपने अतनवार्ि व्र्वस्था गरेको छैन।सल घीर् 
सरकारले सवै कृर्कलाइ वीमा गराउने र सो को धेरै ष्टहस्सा रकम नै सरकारले व्र्होने नीति तलएकोमा र्स 
स्थानीर् िह आफैले अनदुान ददएका कार्िमा समेि वीमालाइ अतनवार्ि गराएको छैन। अनदुान ददन ेरकममा 
अतनवार्ि वीमा गनुिपने गरी संझौिा गरी सो को कार्ाितवर्न गनुिपदिछ ।  

 साथै भौ नं ८३ वाट इनार तनमािणको लातग वसति ऋि ुपोल्री फमि प्रातललाइ प्रतिस्पधाि वेगर 
कार्िपातलकावाट सोझै तनणिर् गरी रु ३ लाख ददएको देन्खतछ। 

 भौ नं २६४ वाट वडा नं ६ ले ह्चातलङ मेन्शन र जेनेरेटर खररद गरेको भतन मामा भातजा पोल्री 
फामिलाइ रु ३ लाख ददएको मा छनोटको मापदण्ड छैन।  

भौ नं ४०५ वाट नमनुा वाख्रापालन फमिलाइ रु २ लाख भकु्तानी  ददएको छ। जसमा ५ कृर्क समहुलाइ 
१ वटाको दरले कुल ५ वटा वोर्र वोका अनदुान ददएको िर शि प्रतिशि अनदुान ददएको छ। अतर् 
अनदुानका र्ही कार्िक्रममा ५० प्रतिशि अनदुान भएकोमा शि प्रतिशि अनदुान ददएकोले उक्त रकम असलु 
गनुिपने  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१००००० 

14  गि वर्िको वडा वैठक भत्ता भकु्तानीाः साष्टवक स्थानीर् िहका पदातधकारी िथा सदस्र्को सषु्टवधा संवतधी ऐन, 

२०७४ मा वडा भत्ताको व्र्वस्था नभएको अवस्थामा गि वर्िको वडा नं ८ को वडा वैठक भत्ता भतन र्स 
वर्ि भौ नं ६ तमति २०७६।६।१२ वाट रु १९८०००। भकु्तानी गरेको छ।ऐन अनसुार भत्ता वडा वैठक 
भत्ता ददन नतमल्नेमा गि वर्िको रकम र्स वर्ि भकु्तानी भएकोले उक्त रकममा करकट्टो पतछको भकु्तानी 
रकम असलु गनुिपने 

 

 

 

 

 

 

१६८३०० 



11 

 

 

कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

15  सक्कल ष्टवल नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका प्रमाण सष्टहिको लेखा 
राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले आल्मतुनर्म पाष्टटिसनको काम गरेको भतन भौ नं २५ वाट ष्टप्रतसीपा स्टील 
एण्ड आल्मतुनर्म फेष्टिकेटलाइ रु ३१६९२०। भकु्तानी ददएकोमा सक्कल कर ष्टवजक नरहेकोले उक्त फमिको 
मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर समार्ोजन गरेको प्रमाण पेश गनुिपने रु  

 

 

 

 

३६४६० 

16  परामशि सेवा खररदाः पातलकाको कार्ािलर्ले र्स बर्ि िष्टपसलका तड.ष्टप.आर कार्िका लातग ष्टवभन्न परामशि 
दािासँग सम्झौिा गरी देहार्अनसुार परामशि खचि लेखेको छ। 

भौ नं कामको ष्टववरण परामशि दािा तडष्टपआर अनसुारको 
लागि अनमुान 

भकु्तानी रकम 

४५ तसउरेनीटार वेनीगाउँ रामपरु 
दलभतज्र्ाङ रोडको तडपीआर 

ष्टप ए तस टी कतसल्ट प्रातल ७७०००००० १०६०१६६ 

४९ आं्ीडाडा दलभतज्र्ाङ रानीश्वारा विासे 
सडकको तडपीआर 

टोटल इन्तजतनर्रीङ ररसोसि 
म्र्ानेजमेतट सतभिसेस प्रातल 

 ९७४३४२ 

६७ सडकको तडपीआर अक्षिा इन्तजनर्रीङ कतसल्टेतसी प्रातल  ३४९२८३ 
२३९ रानीस्वारा कौडी पौवा कुवापानी 

सडकको तडष्टपआर 
इसेन्तसर्ल इन्तजनर्रीङ मेनेजमेतट 
सतभिस प्रातल 

४५५००००० ७४५८०० 

२३६ वडा जोडने सडकको तडष्टपआर एन आर एन हाइड्रो स्रक्चर प्रातल  १०८४८०० 
 सडकको तडष्टपआर वापिको भकु्तानीाः   ४२१४३९१ 
७० भैरवीचौर पाकि  र भैरवी मन्तदरको 

तडपीआर 
राइन्जङ इन्तजतनर्रीङ कतसल्टेतट 
प्रातल 

१५०००००० ९०१६५२ 

६८ महादेव डाडा िथा वरु्द्पाकि को तडपीआर र्तुनक तडजाइन एण्ड डेभलपमेतट 
इन्तजनर्रीङ कतसल्टेतसी प्रातल 

८००००००० ५९९३२९ 

६६ मतुथला पाकि को तडपीआर आर ए एस फाउण्डेशन प्रातल १००००००० ३४९७३५ 
 सडक वाहेक अतर् कामको तडष्टपआरको भकु्तानी   १८५०७१६ 
 जम्मा भकु्तानीाः   ६०६५१०७ 

र्स सम्बतधमा देन्खएको व्र्होरा र्स प्रकार छन । 

 

17  परामशि सेवाको लागि अनमुानाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२ मा परामशि सेवाको 
लागि अनमुान िर्ार गनुि पने, जसमा लागि अनमुान िर्ार गदाि मतरालर्ले िर्ार पारेको नम्सि गि बर्िको 
नम्सि सोही प्रकृतिको कार्ि गनि अतर् तनकार्ले िर्ार पारेको नम्सि, आदद कुरा लाई आधार मातन लागि 
अनमुान िर्ार गनुि पने उल्लेख छ। पातलकाले सडक वाहेक अतर् कामको तडष्टपआर वनाउदा उल्लेन्खि 
आधार वेगर लागि अनमुान िर्ार गरको कारण लागि अनमुान र्थाथि परक छैन।  

 

17.1  सोझै खररद कार्िाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७२ र ७० मा बीस लाख रुपैर्ा भतदा 
कम रकमको परामशि सेवा मौजदुा सचुीमा रहेको परामशिदािाबाट प्राष्टवतधक र आतथिक प्रस्िाव माग गरी 
खररद गनि सक्ने र वीस लाख रुपैर्ा भतदा बढीको लागि अनमुान भएका परामशि सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाि 
गराई आसर् पर माग गनुि पने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले पातलका तभरका उपरोक्त ५ सडक र्ोजनाको 
तड.ष्टप.आर कार्िको लातग २० लाख तभर पारी लागि अनमुान िर्ार गरी सोझै खररद गरी रु ४२१४३९१। 
भकु्तानी ददएको छ। पातलका तभरका र्ोजनाको तड.ष्टप.आर कार्िको लातग एउटै प्र्ाकेज बनाई प्रतिस्पधाि 
गराउन सक्ने अवस्था रहेिापतन पटक पटको सोझै खररद कार्ि गरेको, पातलकाले गरेको परामशि सेवाको 
लागि अनमुान िर्ार गदाि मातथ उल्लेन्खि आधार नतलएको र प्रतिस्पधाि तसतमि हनुे गरी खररद कार्ि गरेकोले 
उक्त कार्िको लातग भएको भकु्तानी रकम तनर्मसंगि देन्खएन। र्समा सधुार गनुिपदिछ।   

 

17.2  वीमााः साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ३८ बमोन्जम सम्झौिा गने परामशि दािाले सम्झौिा गरेको 
िीस ददन तभर सम्झौिाको कुल रकम समेट्ने गरी साविजतनक तनकार्लाई तनसिि भकु्तानी हनुे पेशागि दाष्टर्त्व 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

ष्टवमा (प्रोफेशनल ल्र्ाष्टवतलटी इतसोरेतस) पेश गनुि पने व्र्वस्था तनर्मावलीको तनर्म ८०(७) मा उल्लेख 
भएकोमा कार्ािलर्ले परामशिदािाको पेशागि दाष्टर्त्व ष्टवमा पेश गनि लगाएको छैन । खररद काननुको पालना 
गनुि पदिछ।  

17.3  पातलकाको कार्ािलर्मा प्राष्टवतधक कार्िमा संलग्न थपु्र ैजनशन्क्त मौजदुा रहेकोमा सो जनशन्क्तको उपर्ोग 
नगरी बाहर् परामशिदािाबाट खररद सम्झौिा गरी खचि गरेको कारण सेवा खररद कार्िमा पातलका लाई रु 
६०६५१०७। थप व्र्र्भार परेको छ। आफनो जनशन्क्तबाट हनु सक्ने कार्िमा बाहर् जनशन्क्त प्रर्ोग 
गररन ुहदैुन ।  

 

18  डीपीआर कार्ाितवर्न पातलकाको कार्िलर्ले र्स बर्ि र्ोजनागि खचि न्शर्िकमा एष्टककृि आतथिक संकेि 
वतगिकरण िथा व्र्ाखर्ा अनसुार पजुीगि खचि न्शर्िकमा राखी वजेट ष्टवतनर्ोजन गनुिपनेमा चालमुा राखी 
कार्िक्रम िर्ार गरेको छ भने चालमुा राखेकोमा समेि कुन कार्िक्रम हो नखलुाइ एकमिु रुपमा सेवा िथा 
परामशि न्शर्िकमा वजेट राखेको छ। परामशि सेवाको लातग र्ोजनागि रुपमानै बजेट पाररि नगरी एकमिु 
परामशि खचि गने कार्िमा तनर्तरण गररनपुदिछ। साथै पवुि िर्ारी र पर्ािि बजेटको सतुनन्श्चििा वेगर नै बजेट 
खचि गने उद्देश्र् मार राखी परामशि सेवामा खचि गररन ुऔन्चत्र् पणुि देन्खदैन । र्स वर्ि ित्काल कार्ि 
सचुारु नहनुे र ठुलो रकम खचि गनुिपने अवस्थाको कामको लातग समेि तडष्टपआर गरी देहार्अनसुार भकु्तानी 
गरेको छ जसको लागि अनमुान १० करोड ५० लाख  रहेको देन्खतछ। र्सरी काम सचुारु नहनुे र्ोजनाको 
लातग मार तडष्टपआरको रकम खचि गनुि औन्चत्र्पूणि देन्खएन ।  

कामको ष्टववरण परामशि दािा 
तडष्टपआर अनसुार 
लागि अनमुान 

भकु्तानी रकम 

भैरवीचौर पाकि  र भैरवी मन्तदरको 
तडपीआर 

राइन्जङ इन्तजतनर्रीङ कतसल्टेतट प्रातल १५०००००० ९०१६५२ 

महादेव डाडा िथा वरु्द्पाकि को 
तडपीआर 

र्तुनक तडजाइन एण्ड डेभलपमेतट 
इन्तजनर्रीङ कतसल्टेतसी प्रातल 

८००००००० ५९९३२९ 

मतुथला पाकि को तडपीआर आर ए एस फाउण्डेशन प्रातल १००००००० ३४९७३५ 

 जम्मा १०५०००००० १८५०७१६ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19  समानीकरण अनदुानबाट न्शक्षकको िलब भत्ता – अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ 
ले स्थानीर् िहलाई शशिि अनदुान उपलब्ध गराउन ेव्र्वस्था छ। पातलकाले स्वीकृि दरबतदीतभर नपरेका 
एवं ष्टवयावालर्ले गि ष्टवगिदेन्ख नै आतिररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका न्शक्षकलाई ष्टवत्तीर् समानीकरण 
अनदुानबाट देहार्का ष्टवयावालर्लाइ न्शक्षक दरवतदी पर्ािि नभएको भतन िलवको लातग रकम तनकासा गरेको 
पाईर्ो। आवश्र्क भए दरवतदी स्वीकृि गने िफि  पहल गनुिपनेमा दरवतदीतभर नपरेका न्शक्षकहरुको लातग 
िलव भत्ता ददन ुअतनर्तमि देन्खएकोमा उक्त व्र्होरालाइ नगरसभाले तनर्तमि गरी प्रतिष्टक्रर्ासाथ प्रमाण पेश 
गरेको छ। ऐनमा भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि खचि गने कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ। 

 

भौ नं ष्टववरण  रकम 
३८ ष्टवतभन्न ९ ष्टवयावालर्का तनजी श्रोिका २२ न्शक्षकलाइ तनकासा  १४७७००० 
५३ ष्टवतभन्न ६ ष्टवयावालर्का तनजी श्रोिका न्शक्षकलाइ तनकासा  १३६६००० 
१०७ ष्टवतभन्न १५ ष्टवयावालर्का तनजी श्रोिका न्शक्षकलाइ तनकासा  २२२५५०० 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

३३९ ष्टवतभन्न ष्टवयावालर्का तनजी श्रोिका न्शक्षकलाइ तनकासा  ३९२५३८० 
 जम्मा  ८९९३८८०  

20  माग भतदा वढी भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिको प्रमाण सष्टहिको 
लेखा राख्नपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले भरकाली माष्टवलाइ तनजी श्रोिवाट १ न्शक्षक राख्न वडा नं ६ को 
कार्िक्रम अतिगिि भौ नं ३८ वाट प्रथम चौमातसकको लातग रु १९३०००। भकु्तानी गरेको छ। तनन्ज 
श्रोिमा न्शक्षक राखेकोमा संझौिा अनसुार मासीक रु ३००००। को दरले ददने उल्लेख भएको जसअनसुार 
चौमासीक रुपमा रु १५००००। भकु्तानी गनुिपने, ष्टवयावालर्ले रु ३५०००। को दरले माग गरेको, जसअनसुार 
प्रथम चौमासीकमा रु १७५०००। भकु्तानी गनुिपने अवस्थामा संझौिा िथा माग गरेभतदा समेि वढी भकु्तानी 
गरेको छ। संझौिा भतदा वढी भकु्तानी गरेको रकम रु ४३०००। असलु गनुिपने रु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

४३००० 

21  सोझै खररद – साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्जम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनु ेगरी खररद गनुिपने 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविजतनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोभैm गनि सष्टकने, रु.५ 
लाखभतदा मातथ रु.२० लाखसम्म तसलबतदी दरभाउपरबाट र सोभतदा मातथ बोलपरको माध्र्मबाट खररद 
गने व्र्वस्था छ । त्र्स्िै सोभैm खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा सीमाभतदा बढीको खररद गनि नहनुे एवं 
एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा बढी सोझै खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । पातलकाहरुले र्ो वर्ि पूजँीगि 
िथा चाल ुष्टकतसमका वस्ि ुवा सेवा खररद गदाि प्रतिस्पधाित्मक ष्टवतध नपनाइको तनम्नानसुार सोझै खररद गरेको 
अतनर्तमि देन्खएकोमा उक्त व्र्होरालाइ गाउँसभाले तनर्तमि गरी प्रतिष्टक्रर्ासाथ प्रमाण पेश गरेको छ। ऐनमा 
भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि प्रतिस्पधाि नगराई सोझै खररद गने कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ।  
भौ नं ष्टववरण रकम  
२५ ष्टप्रतसीपा स्टील एण्ड आल्मतुनर्म फेष्टिकेटलाइ आल्मतुनर्म पाटेशनको कामको भकु्तानी   ३१६९२० 

२४० श्री लक्ष्मी त्ल उयावोगलाइ आल्मतुनर्म फतनिचर खररद गरेवापि भकु्तानी  ३४१८४६ 

२३९ ष्टवकास स्टील एण्ड आल्मतुनर्म वकि सपलाइ आल्मतुनर्म ढोका, झ्र्ाल िथा पाष्टटिसनको कामको 
भकु्तानी  ४७५१९८ 

  ११३३९६४  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22  न्शर्िक फरक पारी खचिाः एष्टककृि आतथिक संकेि वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ मा खचि न्शर्िक उल्लेख गरेको 
र सोहीअनसुार खचि गनुिपने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले देहार्अनसुार खचि न्शर्िक फरक पारी खचि गरेको 
कारण देहार्अनसुार फरक परेको छ । न्शर्िक फरक पारी खचि गनुि ष्टवत्तीर् अनसुासनको उल्लंघन गनुि हो 
अिाः उक्त रकम अतनर्तमि देन्खएकोमा उक्त व्र्होरालाइ नगरसभाले तनर्तमि गरी प्रतिष्टक्रर्ासाथ प्रमाण पेश 
गरेको छ। र्स्िो प्रकृतिको खचि गने कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ। 

 

क्र स  खचिको व्र्होरा  खचि गनुिपने 
न्शर्िकको नाम  

खचि गरेको 
न्शर्िकको नाम  

खचि रकम 

1  ष्टवजर् भवानी माष्टवलाइ कमिचारी पाररश्रतमक 
न्शर्िकवाट अनदुान (भौ नं ३३९) 

कार्िक्रम खचि पारीश्रतमक 
कमिचारी ४६३८८० 

 

 

 

 

 

 

23  ष्टविरणको भपािइ नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिको प्रमाण सष्टहिको 
लेखा राख्नपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले तसप ष्टवकास िातलम कार्िक्रम अतिगिि वडा स्िरीर् मष्टहला सतजाल 
गोरखालाइ रु २८००००। भकु्तानी गरेको छ। उक्त रकम मध्रे् रु ८००००। को ६ थान तसलाइ कटाइ 
मेन्शन खररद गरेकोमा ष्टविरण गरेको भपािइ पेश भएको छैन। उक्त सामान ष्टविरणको भपािइ पेश गनुिपने रु  

 

 

 

 

८०००० 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

24  कोरोना अवतधको छारावास रकम भकु्तानीाः ष्टवश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैतलएको कोरोनाको कारण नेपाल 
सरकारले चैर ९ गिेदेन्ख देशव्र्ापी लकडाउनमा गएको कारण न्शक्षण संस्था समेि सम्पणुि कार्िष्टक्रर्ाकलाप 
वतद भएकोमा कार्ािलर्ले िोमनडाडा आधारभिु ष्टवयावालर्लाइ न्शक्षण र छारावास व्र्वस्थापन गनिको लातग 
भौ नं ३५५ वाट रु ६३०६१५। भकु्तानी गरेको छ।ष्टवयावालर्ले कक्षा ६ का २१ चेपाङ समदुार्का 
वालवातलकालाइ छारावासमा राखी न्शक्षण गदै आएको जनाएको छ। खचिका ष्टवल पररक्षण गदाि २१ जना 
ष्टवयावाथीको लातग छारावासको लातग मातसक वा वाष्टर्िक कति रकम लाग्ने हो सो को अनमुान नगरी सोझै 
ष्टवल पेश गरेको आधारमा रकम भकु्तानी गरेको छ भने कोरोना महामारीको समर्का देहार्अनसुारका ष्टवल 
पेश भएको देन्खतछ। र्स सम्वतधमा कार्ािलर्ले छानष्टवन गरी कोरोना महामारीको अवस्थामा खाजा िथा 
खाना खवुाएको नखवुाएको एष्टकन गने र कोरोना महामारीको अवस्थामा नै खचि लेखेको भए उक्त रकम 
असलु गनुिपने रु  
ष्टवलको तमति  भकु्तानी पाउनेको नाम भकु्तानी रकम  
२०७७।३।१४ के एन सप्लार्सि (खाद्दान्न साम्ी)  ५७९६९ 

२०७७।३।७ के एन सप्लार्सि (खाद्दान्न साम्ी)  १६३९४३ 

२०७७।३।१४ के एन सप्लार्सि (खाद्दान्न साम्ी)  १२४८१ 

२०७७।३।१४ के एन सप्लार्सि (खाद्दान्न साम्ी)  १९७२५ 

२०७७।१।२३ ज्ञान ुसप्लार्सि (भान ुग्र्ाँस) ५७७५० 

२०७७।३।१७ समर तसरक २६०१८ 

२०७७।२।५ लम्साल िदशि स्टेशनरी एण्ड जनरल स्टोसि १९४०० 

 जम्मााः  ३५७२८६  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३५७२८६ 

25  गररवसँग ष्टवश्वशे्वर कार्िक्रमाः 
कार्िक्रम भतदा िलवमा वढी खचिाः कार्िक्रम सतचालन गदाि प्रशासतनक खचि कम गरी लन्क्षि कार्िक्रम 
सतचालन गरी उक्त कार्िक्रममा वढी खचि गनुिपदिछ। िर र्स कार्िक्रममा कुल रु ६९८५००। खचि 
भएकोमा िलवमा मार रु ४१००००। खचि भएको छ भने कुखरुाको दाना, चल्ला, आददमा रु २५००००। 
खचि भएको देन्खतछ। कुल वजेटको िलुनमा कार्िक्रम सतचालनमा कुल खचिको ३५।७९ प्रतिशि मार 
खचि गने गरी संघीर् सरकारले वजेट ष्टवतनर्ोजन गनुि उन्चि देन्खएन।  

 

26  मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर कट्टी नगरेकोाः मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ (ग) बमोन्जम 
सरकारी तनकार् वा नेपाल सरकारको पूणि वा आन्शंक स्वातमत्व भएको संघसंस्थाले ठेक्का वा करार अतिगिि 
आपूतिि हनुे वस्ि ुवा सेवा वा वस्ि ुिथा सेवा आपूतिि वापिको रकम सम्बन्तधि ठेकेदार वा आपूतििकिािलाई 
भकु्तानी गदाि तनजलाई भकु्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको नामबाट सम्बन्तधि 
राजस्व न्शर्िकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर वापिको रकम मार भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ।पातलकाले 
र्स आ.व.मा देहार्को भकु्तानीमा ५० प्रतिशि राजस्व न्शर्िकमा दान्खला नगरी फमिलाई नै भकु्तानी ददएको 
देन्खएकोले उक्त रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु 

 ष्टवके्रिा फमिको नाम खररद सामा्ी कुल खररद 
रकम 

म ुअ कर ५० प्रतिशिले हनेु 
म ुअ कर 

६।०७६।७।६ टुडेज कम्प्र्टुर तसस्टम मेन्शनरी सामान १९१०८३ २१९८३ १०९९२ 

५६।०७७।२।८ टुडेज कम्प्र्टुर तसस्टम मेन्शनरी सामान ४४७३३६ ५१६६७ २५८३४ 
५।०७६।६।१५ पष्टवरा फतनिचर फतनिचर सामान १५६५०५ १८००५ ९००३ 
३४।०७६।११।१
९ 

पष्टवरा फतनिचर फतनिचर सामान ४३३०६८ ३९४५८ १९७३४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२३८२२६ 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

३६।०७६।१२।०
२ 

कुशमु न्शफ्ट हाउस एण्ड 
फतनिचसि 

फतनिचर सामान ४९८८६७ ५७३९२ २८६९६ 

१६२।०७७।३।२
६ 

कुशमु न्शफ्ट हाउस एण्ड 
फतनिचसि 

फतनिचर सामान ३५१७१३ ४०४६३ २०२३२ 

७७।०७७।३।८ असल तछमेष्टक नेपाल भवन तनमािण 
कार्ि 

६५१८६९ ७४९९४ ३७४९७ 

११५।०७७।३।२
३ 

पथृवी तनमािण सेवा सडक तनमािण 
कार्ि 

४१५१८४ ४७७६५ २३८८३ 

११६।०७७।३।२
३ 

ष्टहमाल देष्टव तनमािण सेवा सडक तनमािण 
कार्ि 

१८६६८९ २१४७७ १०७३९ 

१५१।०७७।३।२
५ 

महादेव भैरवी कतसरक्सन सडक तनमािण 
कार्ि 

१९८२९० २२८१२ ११४०६ 

 चाल ुिफि ाः      
६७ अक्षिा इन्तजनर्रीङ 

कतसल्टेतसी प्रातल 

तड ष्टप आर 
३४९२८३ ४०१८३ २००९२ 

६६ आर ए एस फाउण्डेशन प्रातल तड ष्टप आर ३४९७३५ ४०२३५ २०११८ 
  जम्मा  ४२२९६२२ ४७६४३४ २३८२२६  

27  सोझै खररदाः साविजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) अनसुार खररद प्रतिस्पधाि तसतमि हनुे गरर टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद गनि तमल्दैन।पातलकाले िपतसल बमोन्जम रु ४८१४४१३। को सोझै खररद गरेको मध्रे् 
रु १६२४५०८।मलु्र्को मेन्शनरी औजार,रु २३४७७४४। मलु्र्को फतनिचसि सामान र रु ८४२१३१। 
मलु्र्को तनमािण कार्ि ५ लाख तभरको लागि अनमुान बनाई टुक्रा टुक्रा पारी सोझै खररद गरेको छ। 
पातलकाले खररद कार्ि गदाि बाष्टर्िक खररद र्ोजना बनाई खररद ष्टवतध िर् गनुि पने र रु ५ लाख भतदा बढीको 
एउटै प्रकृतिको मलसामानको एउदै प्र्ाकेज बनाई न्शलबतदी दरभाउ पर वा बोलपरको माध्र्मबाट 
प्रतिस्पधाित्मक िबरबाट खररद गनुिपनेमा सोझै ष्टवतधबाट ५ लाख नघटाई पटक पटक खररद कार्ि गरेको 
तनर्म सम्मि नदेन्खएकोमा उक्त व्र्होरालाइ गाउँसभाले तनर्तमि गरी प्रतिष्टक्रर्ासाथ प्रमाण पेश गरेको छ। 
ऐनमा भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि प्रतिस्पधाि नगराई सोझै खररद गने कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ।  
 
गो भौ नं,तमति ष्टवके्रिा/फमिको नाम माल सामानको प्रकृति खररद रकम 

४।०७६।६।१४ र्तुनक कम्प्र्टुर सेतटर मेन्शनरी समान ४५८०८० 

६।०७६।७।६ टुडेज कम्प्र्टुर तसस्टम  मेन्शनरी समान १९१०८३ 

३१।०७६।११।१९ सान रडसि मेन्शनरी समान २७७०७६ 
३२।०७६।११।१९ सान रडसि मेन्शनरी समान ७०५१२ 
५६।०७७।२।८ टुडेज कम्प्र्टुर तसस्टम मेन्शनरी सामान ४४७३३६ 
३४।०७६।११।१९ पष्टवरा फतनिचर फतनिचर सामान ४३३०६८ 
३६।०७६।१२।०२ कुशमु न्शफ्ट हाउस एण्ड फतनिचसि फतनिचर सामान ४९८८६७ 
१६२।०७७।३।२६ कुशमु न्शफ्ट हाउस एण्ड फतनिचसि फतनिचर सामान ३५१७१३ 
जम्मा   २७२७७३५  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28  ष्टवतभन्न तनमािण कार्िमा बढी भकु्तानीाः साविजतनक खररद  तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३ मा खररद 
सम्झौिा अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ्ग ष्टवल वा अतर् कुनै ष्टवजको भकु्तानी गदाि करारको शिि बमोन्जम 
प्राष्टवतधक जापजाँच गरी नापी ष्टकिाबमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्ि सम्पादनको  आधारमा भकु्तानी 
ददनपुने उल्लेख छ। र्स पातलकाबाट खररद सम्झौिा भै तनमािण कार्ि भएका र तनमािण सम्पन्न भएका 
र्ोजनाका उपभोक्ता सतमति तनमािण सेवा र फमिहरु लाई रतनङ्ग ष्टवल िथा अन्तिम ष्टवलको भकु्तानी गदाि केही 
आइटम हरुको दररेट फरक पारी भकु्तानी ददएको मेन्शनको दर राखी भकु्तानी गनुिपनेमा मातछेबाट कार्ि 
गराएको देखाई खचि लेखेको वास्िष्टवक कार्ि सम्पादन भएको भतदा बढी हनुे गरी भकु्तानी ददएको जस्िा 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

अवस्थाहरु देन्खन आर्ो । सम्झौिको शिि ,दर ष्टवश्लरे्णको आधार प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन िथा नापी ष्टकिाब 
मा उल्लेन्खि पररमाण भतदा बढी हनुे गरी भकु्तानी ददएको व्र्होरा र्स प्रकार छनाः 

28.1  ७।०७६।७।६ छोटेटार रामपरु डाँडागाउँ तसंथोक सडक र्ोजनाको सडक खन्ने िथा ढ्ङ्ङ्गा सोतलङ्ग गने 
कार्िको रु ६०७९००। मलु्र्ांकन मध्रे् उपभोक्ता सतमति लाई रु ५०००००। भकु्तानी भएको छ। तनमािण 
कार्ि भएको उक्त र्ोजनाको मेन्शनबाट सडक खन्ने कार्ि भएकोमा ३३५ तमटर लम्बाई मा १३४ घ.मी 
नरम माटो खन्ने कार्िको लातग दर ष्टवश्लरे्णको दर अनसुार प्रति घ.मी रु ६०.७९ का दरले खचि लेख्न ुपनेमा 
मातछे बाट कार्ि गराएको प्रति घ.मी रु ३५०। दर रान्ख खचि लेखदा प्रति घ.मी २८९.२१ फरक परेको 
ले १३४ घ.मी नरम माटो काट्ने कार्िमा उपभोक्ता सतमतिको १७.७५ प्रतिशि अंश घटाई बढी खचि 
लेखेको रु ३१८७५। असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

३१८७५ 

28.2  ६१।०७७।२।२० तगरर चौिारा आमडाँडा र्ाङ्गदी बिासे भञ्र्ाङ्ग सडक तनमािण कार्िको मलु्र्ांकन रु 
१६२५१०९।भएको मध्रे् उपभोक्ता सतमति लाई रु १३०००००।भकु्तानी भएको छ।सडक तनमािण कार्िमा 
मेन्शन प्रर्ोग भएकोमा ४५० घ.मी कडा माटो काट्ने कार्ि को लातग दर ष्टवश्लरे्ण अनसुार प्रति घ.मी रु 
६०.८७ घ.मी को दरले खचि लेख्न ुपनेमा रु ४६२ का दरले खचि लेखदा प्रति घ.मी रु ४०१.१३ फरक पनि 
गएको छ । मेन्शन बाट कडा माटो खन्ने कार्िको लातग दर ष्टवश्लरे्ण बाट थर् भएको दर भतदा बढी दर 
राखी ४५० घ.मी को खचि लेखदा रु १८०५०९। बढी भकु्तानी भएको रकम असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

१८०५०९ 

28.3  १३२।०७७।३।२४ बालकी हदैु आपचौर मोटर बाटो तनरतिरिा भमु्लीचौर  सडक खन्ने  कार्िको रु 
११९४१६४। मलु्र्ाकंन भै पातलकाले उपभोक्ता सतमति लाई रु ८४८२१ भकु्तानी ददएको छ। उक्त सडक 
तनमािण कार्िका लातग मेन्शन प्रर्ोग गरी ढुङ्गा तमन्श्रि माटो ४८१६.६६ घ.मी नरम चट्टान ५५७.९५ घ.मी 
र कडा चट्टान ४२५.३४ घ.मी काट्ने कार्ि भएको Earth work calculation sheet  बाट देन्खतछ । मेन्शन 
प्रर्ोग गरी सडक खन्ने कार्िको दर ष्टवश्लरे्ण  गदाि बे्रकर लगाई कडा चट्टान काटन ेकार्िको प्रति घ.मी रु 
१२३५ र बे्रकर नलगाई एक्साभेटर को बकेट र्द्ारा कडा चट्टान फोने कार्ि प्रति घ.मी २८९.१७ हनु 
आउने देन्खतछ । र्स तनमािण कार्िको ष्टवल अफक्वान्तटटीको कार्ि ष्टववरण खण्डमा कडा चट्टान काट्न 
बे्रकर प्रर्ोग गने उल्लेख नभएको र बे्रकर लगाई कडा चट्टान काटेको प्रमाण से्रस्िाबाट समेि नदेन्खएकोले 
बे्रकरको दर राखी कडा चट्टान काटेको खचि लेख्न तमल्दैन । अि कार्ि ष्टववरण र फाँटवारी अनसुार ४२५.३४ 
घ.मी कडा चट्टान फोने एक्साफेटर को बकेट प्रर्ोग को प्रति घ.मी दर रु २८९.१७ हनुे रु १२२९९६। 
खचि लाग्नेमा बे्रकरको प्रति घ.मी दर रु १२३५ ले रु ५२५२९५। खचि लेखेकोले बढी खचि लेखेको रु 
४०२२९९। असलु हनुपुने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४०२२९९ 

29  उपभोक्ता सतमति माफि ि सामान खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९७ मा साविजतनक 
तनमािण कार्ि मार उपभोक्ता सतमति माफि ि गराउन सक्न े उल्लेख छ।भौ नं २०८।०७७।३।३१  
पातलकाले कोइराले बाट अतधकारी गाउँ, गैरर गाउँ जाने खाने पानी र्ोजनाको लातग ष्टवतभन्न साइजको रु 
८०७४४५। मलु्र्को एच डी.ष्टप.ई पाइप खररद कार्िको लातग उपभोक्ता सतमति गठन गरी खररद गरेको 
छ। उपभोक्ता सतमति माफि ि खररद सम्झौिा गदाि उपभोक्ताको श्रमदानको अंश समेि नव्र्होरेको र शि 
प्रतिशि खररदको कार्ि उपभोक्ता सतमति माफि ि गराएको साविजतनक खररद तनर्मावली ०६४ को तनर्म ९७ 
ष्टवपररि देन्खएकोमा उक्त व्र्होरालाइ गाउँसभाले तनर्तमि गरी प्रतिष्टक्रर्ासाथ प्रमाण पेश गरेको छ। ऐनमा 
भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि खचि गने कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ।  
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

30  प्रदेश समपरुक कोर् िफि को आ.व. ०७५।७६ को नतमल्न ेरकम भकु्तानी ददएकोाः प्रदेश समझेदारी सडक 
सम्बतधी कार्िष्टवतध २०७५ को पररच्छेद १ को दफा ६ मा आर्ोजना कार्ितवर्न सम्बतधी व्र्वस्थाको बदुा 
२ (क) मा सडक तनमािणको कुल सम्झौिा रकम मध्रे् ७० प्रतिशि प्रदेश पवुािधार कार्ािलर् र ३० प्रतिशि 
स्थातनर् तनकार्ले व्र्होने र मलु्र्ांकन गररएको ष्टवलमा संरचना नमािणको कार्िको अंश कुल मलु्र्ांकनको 
५० प्रतिशि अतनवार्ि हनु ुपने िथा ५० प्रतिशि संरचना तनमािण को कार्ि नभएमा जति प्रतिशि संरचना 
तनमािणको कार्ि घटी भएको छ, त्र्ति नै प्रतिशि घटाई प्रदेश पवुािधार कार्ािलर्ले भकु्तानी ददने उल्लेख छ। 
कार्िष्टवतधको सोही व्र्वस्था अनसुार प्रदेश पवुािधार कार्ािलर् लमजङु्ग र र्स पातलका वीच प्रदेश साझेदारी 
सडक अतिगिि आ.व ०७५।७६ मा िोलड वेतनगाउँ तसउरेनीटार सडक रु ४६८०५०६। र तसउरेनीटार 
िोररस्वाँरा वेनीटार सडक रु ३४२९९२६। को लागि मध्रे् ७० प्रतिशि प्रदेश पवुािधार कार्ािलर् लमजङु्ग 
र ३० प्रतिशि र्स पातलका बाट खचि व्र्होने गरी उपभोक्ता सतमति माफि ि कार्ि गराउने गरी सम्झौिा 
भएको तथर्ो।आ.व २०७५।७६ मा सम्पन्न देन्खएको उपरोक्त दईु सडकको मलु्रं्कन रकम क्रमश रु 
४६८०९८१ र ३४३०३४२।भए बमोन्जम गि बर्ि पातलकाले उपरोक्त सडक तनमािणको उपभोक्ता 
तसमतिलाई क्रमश ९०००००। र ८५७७४३। भकु्तानी भएको िर कुल कामको मलु्रं्कनमा कार्िष्टवतधमा 
उल्लेख भए अनसुार संरचना तनमािणको कार्ि नगरी माटो काट्ने कार्ि मार शि प्रतिशि भएकोले प्रदेश 
पवुािधार कार्ािलर् लम्जङु्गबाट सम्झौिा अनसुार भकु्तानी गने ७० प्रतिशि रकम भकु्तानी गने नतमल्ने देन्खएकोले 
कुल मलु्र्ाकंन रकम मध्रे् क्रमश रु ९५४०००। र ९५४०००। गरी २ सडक र्ोजनाको  लागी रु 
१९०८०००। मार भकु्तानी भएको देन्खतछ । पातलकाको कार्ािलर्ले उपरोक्त सडक र्ोजनाको प्रदेश 
पवुािधार कार्ािलर्बाट पाउने बाँकी रकम पाउन पवुािधार मतरालर् पोखरामा पराचार गरेकोमा तनमािणको 
कार्ि नगरेको कारण कार्िष्टवतध अनसुार भकु्तानी ददन नतमल्ने मतरालर्बाट समेि जवाफ प्राि भएको 
देन्खतछ।संरचना तनमािण कार्ि सम्झौिा र कार्िष्टवतध अनसुार नगरेको कारण प्रदेश कार्ािलर्बाट भकु्तानी 
नभएको बाँकी रकम आ.व. ०७६।७७ को बजेट बाट िोकल बेतनगाउँ तसउरेनीटार सडकका उपभोक्ता 
सतमति लाई र्स बर्ि २०५।०७७।३।३१ मा रु २०४६०००। र तसउरेनीटार िोरी स्वाँरा बेनीघाट 
सडककमा उपभोक्ता सतमतिलाई २०७।०७७।३।३१ मा रु १०४५९९७। गरी जम्मा रु ३०९१९९७ 
ददन नतमल्ने भकु्तानी ददएको छ। प्रदेश साझेदारी सडक सम्बतधी कार्िष्टवतध २०७५ को व्र्वस्था अनसुार 
उपभोक्ता सतमतिले सडकको कार्ि नगरेको कारण भकु्तानी ददन नतमल्ने गरी घटाएको गि बर्िको रकम र्स 
बर्ि पातलकाको ष्टवतिर् समातनकरण बजेटबाट भकु्तानी ददएको काननु सम्मि देन्खएन। प्रचतलि काननुको 
पालना नगरी कार्ि गराउन ुअतनर्तमि देन्खएको रु   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३०९१९९७ 

31  तगट्टी, ढंुगा, बालवुाको कराः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 64 को उपदफा १, १(च), 
३ र ४ मा ढंुगा, तगट्टी र बालवुाको करमा प्रदेश िथा स्थानीर् िहहरुको दोहोरो अतधकार रहने, करको दर 
सम्बन्तधि प्रदेशले तनधािरण गरी स्थानीर् िहहरुले संकलन गरेर प्रदेश स्िरको कोर्मा जम्मा गने व्र्वस्था 
गरी प्रदेशले लाग ुगरेको काननु अनसुार बाँडफाँड हनु ेगरेको देन्खतछ । सो अनसुार कार्ािलर्ले र्स वर्ि 
ष्टवतभन्न फमिबाट नददजतर् पदाथि ष्टवष्टक्रवापि रु १५७५१४१। संकलन गरेकोमा सो को ४० प्रतिशि रकम 
रु ६३००५६। संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने देन्खतछ। िर उक्त दफा संघीर् आतथिक ऐन, 2075 द्वारा 
खारेज गरी दफा ६२(क) थप गरेर स्थानीर् िहहरुले तगट्टी, ढंुगा, बालवुा तबक्री गरी प्राि रकम आफ्नो 
संन्चि कोर्मा जम्मा गने गरी सो करमा स्थानीर् िहहरुको एकल अतधकार कार्म गरेको िर सो अनरुुप 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

प्रदेशहरुले िजुिमा गरेका कानूनहहरु संशोधन गनुिपनेमा नगरेको कारण सो करको बाँडफाँडमा अस्पििा 
देन्खएको अवस्थामा उक्त दफा ६२(क) ष्टवपररि हनुे गरी संघीर् मतरीपररर्द्ले ढंुगा, तगट्टी, बालवुा उत्खन्न, 
तबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बतधी मापदण्ड, 2077 जारी गरी थप अस्पििा सजृना गरेको अवस्था देन्खर्ो। 
स्पि कानूनी व्र्वस्था गरी सो करको संकलन िथा बाँडफाँड गनुिपदिछ।  

32  कर शलु्क असलुीाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५,५७,५८ र ५९ मा एष्टककृि सम्पति 
कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्र्वसार् कर र वहाल ष्टवरौटी शलु्क उठाउने व्र्वस्था रहेको 
छ। िी आर् न्शर्िकमा आर् अनमुान र असलुी न्स्थति तनम्नानसुार रहेको देन्खतछ।लक्ष्र् अनरुुप राजस्व 
उठाउने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुने देन्खतछ।  
आर् न्शर्िक अनमुान असलुी  असलुी प्रतिशि 

एष्टककृि सम्पति कर ५००००० ० ० 

व्र्वसार् कर ९९०००० १५५९०६ १५।७४ 

पवुािधार सेवाको उपर्ोगमा लाग्न ेकर १५००००० १३७०००० ९१।३३  

 

33  असलु गने बाकँी आतिररक आर्ाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ ष्टवत्तीर् अतधकार 
क्षेर अतिगिि ष्टवतभन्न कर िथा शलु्क लगाउने र आर् ठेक्का बापि बक्र्ौिा रकम समेि असलुी गने व्र्वस्था 
छ। र्स स्थानीर् िहले ष्टवगि र र्ो वर्ि बतदोबस्ि गरेको आतिररक आर् ठेक्कामा देहार् अनसुारका 
व्र्वसाष्टर्बाट असलु गने बाँकी रहेको छ। उक्त रकम असलु गने िफि  कार्ािलर्को ध्र्ान जानपुदिछ। 

तस नं ठेकेदारको नाम आर् ठेक्काको नाम बाँकी रकम 

१ लवकुश तनमािण नददजतर् पदाथि ५७२७७ 

२ मकु्तीनाथ कंष्टक्रट उयावोग नददजतर् पदाथि ११६०००० 

जम्मा   

 

34  बढी तनकासााः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम कार्िष्टवतध, २०७५ ले लाभ्ाहीको नाम दिाि र नवीकरण, लगि 
कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने, 
प्रत्र्ोक बर्ि लगि अयावावतधक गरी लाभ्ाहीको संखर्ा र्ष्टकन गनुि पने, भत्ता ष्टविरण गदाि बैक माफि ि भत्ता 
ष्टविरण गनुिपने, सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन 
गनुिपने, एम आइ एस प्रणालीमा प्रष्टविी गरर अयावावतधक गने न्जम्मेवारी सामान्जक सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउने 
सम्बन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ।िर र्स नगरपातलकाले लाभ्ाहीको लगि अयावावतधक 
नगरी एउटै चौमातसकमा एकै व्र्न्क्तको नाममा दोहोरो  तनकासा गएको देन्खएको छ। िसथि पातलकाले 
लाभ्ाहीको लगि अयावावतधक नगरी तनम्नानसुार बढी खचि लेखेको असलु हनु ुपने रु 

नाम जतम तमति ना.प्र.प.नं वडा 
नं 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसमक 

िेस्रो 
चौमातसक 

भत्ताको 
प्रकार 

बढी 
तनकासा 

मन कुरमारी 
काकी 

२००५।१२।१६ ६९३११ ७ १२००० १२००० १२००० जेष्ठ 
नागररक 

३६००० 

मन कुमारी प्रजा २००५।१२।१६ ६९३११ ७ १२००० १२००० १२००० जेष्ठ 
नागररक 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३६००० 

34.1  वडा नं १ को सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गदाि श्री तगर बहादरु गरुुङ्गको नाममा रहेको रु २९६६४०० 
पेश्की रकम मध्रे्  २८८०८०० पर्छ्यौट भई बाँकी रहेको रकम रु ८५६०० मध्रे् रु ४००० सोझै प्रभ ु
बैक तलतमटेड कुररनटार न्चिवनको खािामा दान्खला भएको देन्खतछ । पेश्की तलएर खचि भै बाँकी रहेको 

 

 

 

 

 

४००० 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

रकम पातलकाको नाममा कोर् िथा लखाि तनर्तरक कार्ािलर्मा फिाि गनुिपनेमा सोझै बैकलाई भकु्तानी ददएको 
रकम असलु गनुि पने रु 

 कृष्टर् िफि  चालाुः  

35  पातलकाले स्थानीर् िहको कृष्टर् शाखाबाट संचालन हनुे कार्िक्रम कार्ाितवर्न कार्िष्टवतध २०७६ जारी गरी 
सोही कार्िष्टवतधको आधारमा ठुलो पररमाणमा अनदुानका कार्िक्रम संचालन गरेको छ। उक्त कार्िष्टवतध तनमािण 
गदाि कुन ऐन िथा तनर्मलाइ टेकेर िर्ार गरेको हो सो नखलुाएकोले र्स कार्िष्टवतधको काननुी आधार स्पि 
छैन। र्सै कार्िष्टवतधवाट ष्टवतभन्न अनदुानका कार्िक्रम भएकोमा र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार 
रहेका छन:्  

 

35.1  सोही कार्िष्टवतधको पररच्छेद ३ मा ष्टवतभन्न कार्िक्रमको लातग कार्ािलर् र कृर्कको ष्टवतभन्न साझेदाररमा 
कार्िक्रम सतचालन गररने उल्लेख छ। िर कार्ािलर्बाट तनम्न अनदुान ष्टविरण गदाि िोष्टकएको प्रतिशि भतदा 
वढी हनुे गरी भकु्तानी गदाि देहार्अनसुार रु ७३२३७७।वढी भकु्तानी भएको छ। उक्त रकमको सम्वतधमा 
कार्िपातलकाले पटके तनणिर् गरेर ५० प्रतिशि अनदुान रहने गरी तनणिर् गरी अनदुान ददएको छ।िर 
कार्िपातलकाले कार्िष्टवतध वनाउने िर कार्िष्टवतध सम्सोधन नगरी पटके तनणिर्का आधारमा शि प्रतिशि रकम 
भकु्तानी गनुि उन्चि देन्खएन। र्सरी कार्िष्टवतध सम्सोधन वेगर कार्िपातलकाको पटके तनणिर्का आधारमा शि 
प्रतिशि अनदुान ददन ुअतनर्तमि देन्खएकोमा  उक्त व्र्होरालाइ गाउँसभाले तनर्तमि गरी प्रतिष्टक्रर्ासाथ प्रमाण 
पेश गरेको छ। कार्िष्टवतधमा भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि खचि गने कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ। 

  
गो भौ, तमति कार्िक्रमको नाम कार्ािलर्ले 

ददने अनदुान 
प्रतिशि 

कृर्कको 
र्ोगदान 
प्रतिशि 

जम्मा 
लागि 

कार्िलर् 
बाट भकु्तातन 
रकम 

भकु्तानी हनु ु
पने रकम 

बढी भकु्तानी 

५।०७७।२।२७ मौरर घार खररद ५० ५० ६९०००० ३९०००० ३४५००० ४५००० 

१०।०७७।३।२ प्लान्स्टक टनेल 
ष्टविरण  

५० ५० ४५७५९३ ४५७५९३ २२८७९६ २२८७९६ 

७।०७७।२।३२ कृष्टर् र्ान्तरकरण 
कार्िक्रम 

५० ५० ३७००७५ २२००६७ १८५०३७ ३५०३८ 

१८,२१।०७७।३।१० तलन्च आप केरा 
प्रविर्द्न कार्िक्रम 

५० ५० ८८०८७ ८८०८७ ४४०४३ ४४०४३ 

२४।०७७।३।२७ पकेट ष्टवकास 
कार्िक्रम 

७० ३० ९००००० ९००००० ६३०००० २७०००० 

३०।०७७।३।३१ पकेट कार्िक्रम 
अतिरिगि 

७० ३० ३६५००० ३६५००० २५५५०० १०९५०० 

जम्मा ७३२३७७  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36  र्वुा स्वरोजगाराः स्थानीर् िहको कृष्टर् शाखाबाट संचालन हनु ेकार्िक्रम कार्ितवर्न कार्िष्टवतध २०७६ को 
पररच्छेद ३(१.३) मा र्वुा स्वरोजगार कार्िक्रमका लातग कार्ािलर् र कृर्क ष्टवच ५०/५० प्रतिशि साझेदारर 
हनुे उल्लेख छ। िरकारी खेति िथा फलफुलको लातग कम्िीमा पतन ५ रोपनी जग्गामा व्र्ावसाष्टर्क रुपमा 
खेति गदै आएका कृर्कहरुलाई प्राथातमकिा ददने कुरा उल्लेख भएिा पतन व्र्वसार् गदै आएको जग्गाको 
प्रमाण पेश गरेको देन्खदैन । कार्ािलर्ले र्वुा स्वरोजगार कार्िक्रम अतिगिि गो भौ नं २७।०७७।३।२८ 
वाट २५ जना कृर्कलाई रु ४०००० को दरले  रु १०००००० अनदुान ददएको छ । जसमा कृर्कहरुले 
िरकारी, फलफुल िथा अतर् कार्िको लातग ष्टवउ ष्टवजन खररद िथा उक्त कार्िको लातग लगाएको श्रतमकको 
डोर हान्जर सष्टहि कुल खचि भएको प्रमाण पेश गरर कार्ािलर्बाट ५० प्रतिशि अनदुान उपलब्ध गराएकोमा 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

ष्टवउ ष्टवजन खररद िथा अतर् कार्िमा भतदा डोर हान्जरी बढी देखाइ अनदुान तलएको देन्खर्ो। जसले गदाि 
अनदुान रकमको सष्टह सदपुर्ोग भएको छ भतन ष्टवश्वस्ि हनुे आधार देन्खएन। डोर हान्जर मार रान्ख खचिको 
प्रमाण परु्य र्ाउन ुउन्चि देन्खएन। र्स्िो प्रवनृ्त्तमा सधुार गनुिपदिछ। केष्टह उदाहरण तनन्न छनाः  
भौ नं र तमति अनदुान पाउने कृर्कको 

नाम 
फलफुल िथा 
िरकाररको ष्टवउ 
ष्टवजनमा खचि 

डोर हान्जरा 
देखाएको खचि 

जम्मा खचि अनदुान रकम 

२७।२०७७।
०३।२८ 

रमेश तर्ौपान े २०६५० ६०७५० ८१४०० ४०००० 
सजृना पोख्ररेल ढकाल २०२२५ ६०१०० ८०३२५ ४०००० 
सरेुश शे्रष्ठ १९९६० ७१४०० ९१३६० ४०००० 
ष्टवनोद कृष्टर् िथा पश ु
पन्तछ फमि 

१९९५० ७८४८० ९८४३० ४०००० 

 
37  और्तध खररदाः र्स गाउँपातलकाले और्तध खररदको लातग E biding माफि ि सचुना प्रकाशन गररएकोमा लागि 

अनमुान रु १५७६२४५।५० रहेकोमा १० वटा मेतडकल फमिहरुले प्रतिस्पधाि गरेकोमा ६८.८९ घटी 
कवोल कवोल गने मेतडजोन मेतडतसन कतसनले रु ४९०३३३। ठेक्का प्राि गरेको छ। लागि अनमुानको 
िलुनामा ६८.८९ घट्नलेु ष्टक ि लागि अनमुान रटुीपणुि छ वा और्धीको गणुस्िर कमजोर रहेको छ । 
सामान खररद गदाि लागि अनमुान ष्टवश्वसतनर् वनाइ गणुस्िरमा सझौिा नहनुे गरी सामान खररद गनुिपदिछ। 
साथै सोही फमिवाट सोही दररेटमा प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् (कोरोना कोर्) वाट समेि (अत्र्ातधक घटेको 
कारण वजेट वाँकी रहेकोले पनु खररद गने तनणिर् अनसुार) रु १०५०४२३।को सामान खररद गरेको 
देन्खतछ। टेण्डरवाट नघटेको अवस्थामा कुल १५४०७५६। मा खररद गरेको और्धीलाइ रु ४९५२६०७। 
को और्धी खररद हनुे र वजेट रु १६ लाखको मार भएको हनुे अवस्थाले गदाि उक्त और्धी खररद गनि 
सम्भव नहनुेमा घटेको कारणले वाँकी रकमवाट आवस्र्किा नै ष्टवश्लरे्ण नगरी और्धी खररद गनुि उन्चि 
देन्खएन। सानो गाउँपातलकाले र्ति ठुलो रकम खचि गने गरी और्धी खररद गरेको देन्खएकोले वास्िष्टवक 
आवस्र्किाको अध्र्र्न गरेको देन्खएन।  

 

37.1  ष्टवयावालर् न्शक्षक दरवतदी िथा ष्टवयावाथी संखर्ााः ष्टवयावालर्मा अध्र्र्नरि ष्टवयावाथी संखर्ा अनसुार ष्टवयावालर् न्शक्षक 
र न्शन्क्षकाको व्र्वस्था गररनपुदिछ। ष्टवयावाथी संखर्ाको घटी वढी भएमा कार्िरि न्शक्षक न्शन्क्षकाको समेि 
समार्ोजन र ष्टवयावालर् समेि मजि गनुिपने व्र्वस्था रहेिा पतन पातलकाले पेश गरेको ष्टववरण अनसुार िपतसलका 
ष्टवयावालर्मा ष्टवयावाथी कम रहेको अवस्थामा समेि कार्िरि न्शक्षक न्शन्क्षकालाई िलव भत्ता खचि लेखेको 
पाईर्ो।अि तर्नु ष्टवयावाथी संखर्ा भएका ष्टवयावालर्\वालष्टवकास केतरलाई नन्जकको न्शक्षण संस्थामा गाभी 
दरवतदी तमलान गनि न्जल्ला न्शक्षा समतवर् इकाइ र पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देन्खर्ो। 

तस.न ष्टवयावालर्को नाम संचातलि कक्षा  ष्टवयावाथी संखर्ा कार्िरि न्शक्षक,न्शन्क्षका  
१ अकला आ.ष्टव १-६ सम्म २० ३ 

२ अन्नपणुि आ.ष्टव १-३ सम्म १७ १ 
३ चक्रदेष्टव प्रा ष्टव १-३ सम्म १५ ० (पररचातलका) 
४ देउराली प्रा.वी १-३ सम्म ७ १ 
५ ज्ञानज्र्ोिी प्रा.वी १-३ सम्म ७ ०(पररचातलका) 
६ जलकतर्ा देवी  प्रा.वी १-३ सम्म ११ १ 
७ जनकल्र्ाण प्रा.वी.  १-५ सम्म २२ ३ 
८ शन्क्त प्रा .ष्टव १-३ सम्म २२ १ 
९ तसर्द् प्रा ष्टव बाल ष्टवकास तसकाई केतर ८ १ 
८ न्चसापानी प्रा ष्टव १-३ सम्म २० २ 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

38  बढी तनकासााः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली,२०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुेको 
जाँच गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने उल्लेख छ।िथा पारीि िलवी प्रतिवेदन अनसुार िलव भत्ता भकु्तानी 
ददनपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले र्स वर्ि िलवी प्रतिवेदन पारीि नगरेकोमा आ व २०७७।७८ को िलवी 
प्रतिवेदन पारीि गरेको छ। जस अनसुार गाउँपातलकाले स्वास्थर् िफि को देहार्का कमिचारीको िलब तनकासा 
गदाि बढी िलव भकु्तानी भएको र उक्त व्र्होरा आतिरीक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले समेि औल्र्ाएको हुँदा 
बढी तनकासा भएको असलु हनु ुपने रु 

नाम पद  बढी रकम 

पसु्कर खनाल  अ हे व १०३४० 

तमठाई शे्रष्ठ का स १४१७२ 
चेि बहादरु बराम का स २१२५२ 
सतिोर् प्रसाद न्घतमरे का स ४८७३० 
तसिा देष्टव लातमछान े का स २८३५२ 
जम्मा  १२२८४६  

 

 

 

 

 

१२२८४६ 

39  कोतभड १९ िफि ाः आ व २०६७।७७ को अर्ाढ मसाति सम्मको आम्दानी िथा खचिको ष्टववरण तनम्न अनसुार रहेको भतन पेश गरेको 
छाः  

मातथ उल्लेन्खि खचिको ष्टववरण अनसुार देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्  

 कार्ािलर्ले  राहि ष्टविरणमा रु ८ लाख खचि गरेको छ । सामान खररद गदाि पटक पटक सोझै खररद गरेको देन्खतछ।  
 र्स गाउँपातलकाले िर्ार िथा सञ्चालन गरेको क्वारेन्तटन िथा होन्ल्डङ सेतटरमा तनमािण िथा सञ्चालन व्र्वस्थापन मा रु 

६ लाख ६९ हजार खचि गरेको देन्खतछ भने आईशोलेसन केतर तनमािण िथा व्र्वस्थापनमा रु ६ लाख ६० हजार खचि 
भएको देन्खतछ।  

 और्धी स्वास्थर् सामा्ी एवं उपकरण खररदमा रु २५ लाख ४८ हजार खचि गरेको छ भन ेखचि  गदाि पटक पटक रुपमा 
सोझौ खररद भएको देन्खतछ। 

 र्स गाउँपातलकाले जोन्खम भत्ता बापि स्वास्थकमी लाई रु ४ लाख ८० हजार  खचि गरेको छ। 

 न्जल्ला प्रशासन कार्ािलर्लाइ कार्ािलर्ले रु ५ लाख भकु्तानी ददएकोमा खचिको प्रमाण माग गरेको छैन भन ेखचिको प्रगति 
ष्टववरण समेि माग गरेको छैन। खचि नभइ वाकँी रहेको भए उक्त रकम ष्टफिाि समेि प्राि गनुिपनेमा खचिको प्रगति समेि 
माग नगनुि उन्चि देन्खएन।  

 कोरोनाको रोकथामको लातग प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् खडा गरेकोमा उक्त कोर्वाट भौ नं ७ वाट रु १०५०४२३। का 
सामान खररद गरेको छ भने भौ नं ५ वाट समेि रु ३६४७३०। का और्धी खररद गरेको छ। जसमा कार्ािलर्को लातग 
तनर्तमि प्रकृतिका और्धी हरु खररद गरेको देन्खतछ। उक्त और्धीहरु कोरोनाकोर्वाट खचि गनुि उन्चि देन्खएन। 

कोरोनाको प्रकोप व्र्वस्थापनको लातग कार्ािलर्ले कमिचारी श्री वदेहरी अतधकारीलाइ रु ५ लाखको दरले दइुपटक रु १० लाख पेश्की 
उपलव्ध गराइ तमति २०७७।७।२६ मा फर्छ्यौट गरेको छ। उक्त खचि पररक्षण गदाि रु १ लाख आतथिक सहार्िामा खचि गरेको 
देन्खतछ भने अतर् रकम ष्टवरामीलाइ अस्पिाल परु्य र्ाउन,े क्वारेतटाइन व्र्वस्थापन गने लगार्िमा खचि गरेको छ। र्सरी खचि गरेकोमा 

आम्दानीको स्रोत  २०७७ असार मसान्त सम्म 

प्राप्त रकम  

खर्च शिर्चक २०७७ असार मसान्त 

सम्मको खर्च 

संशिय सशचर्त कोर्बाट ० राहात शितरण ८००००० 

प्रदिे सशचर्त कोर्बाट ५००००० क्यारेशन्टन होशडिङ्ग सेन्टर  ६६९१३७ 

स्थानीय तहको आफ्नै बजटेबाट 

शिशनयोजन भएको  

६६०७०५२ आईिोलेसन केन्र शनमाचण व्यािस्थापन  ६६०००० 

संशिय कोशभि कोर्बाट  १०७८०० जनिशि पररर्ालन/ स्ियेशिका प्रोत्साहन   ८०७८०० 

प्रदिे कोशभि कोर्बाट  १४४२३७।९० सामाग्री खररद २५४८६५६ 

अन्य स्रोतबाट प्राप्त १११२११ अन्य शिर्चकमा भएको खर्च  १२२२१७।७९ 

  बााँकी १८६२४८९।८४ 

मौज्दात ७४७०३००।९०  ७४७०३००।९० 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

पतछ लगेको रु ५ लाखको पेश्की रकमको फर्छ्यौटका प्रमाण हेदाि अतधकांश रकम आ व २०७७।७८ को श्रावण मष्टहनाका रहेको 
देखाउछ। एक आतथिक वर्िको रकम अको आतथिक वर्िको लातग खचि गनुि उन्चि देन्खएन । र्सरी गरेको खचि रकम अतनर्तमि 
देन्खएकोमा उक्त व्र्होरालाइ गाउँसभाले तनर्तमि गरी प्रतिष्टक्रर्ासाथ प्रमाण पेश गरेको छ। ऐनमा भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि खचि गने 
कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ। 

 

 

 

 

 
40  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रमाः-स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 

गराउन एवम ्सामूदाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर् िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् 
िहतभरका वडाहरुमा सडकमा नाली तनमािण, सडक ममिि िथा ग्र्ाष्टवन भने, पैदल बाटो मा तसढी तनमािण   
काम लगार्िका ९ वटा तनमािणका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्ि १४७ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई 
रु. २८ लाख ७३ हजार खचि गरेको छ । लन्क्षि वगिलाई २२ ददन सम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रतमक 
ज्र्ाला प्रशासतनक र कार्िक्रम खचि समेि खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन 
रोजगारी सजृना भए िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी सजृिना भएको देन्खंदैन । 

 

41  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 २४ लाख ४३ हजार खचि गरेको छ भने खचिका प्रमाण हेदाि 
ष्टवल मार आएको देन्खतछ िथा प्रर्ोजन खलु्दैन ।र्स्िो प्रवनृ्त्तमा तनर्तरण गरी खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म 
गनुि पदिछ । 

 

42  अनदुान ष्टफिाि – ष्टवतनर्ोजन ऐन २०७६ को दफा ४ (१२) िथा (१३) मा सशिि समपरुक िथा ष्टवशेर् 
अनदुानको रकम असार मसातिसम्म खचि नभइ वचि भएमा त्र्स्िो रकम सम्वन्तधि कोर् िथा लेखा 
तनर्तरक कार्ािलर्माफि ि संघीर् सन्तचि कोर्मा ष्टफिाि गनुिपने र ष्टफिाि नभएमा ष्टवन्त्तर् समानीकरण अनदुानवाट 
उक्त रकम कट्टा गनुिपने उल्लेख छ। प्रदेश ष्टवतनर्ोजन ऐनले समेि सोही व्र्वस्था गरेको छ। प्राि ष्टववरण 
अनसुार २०७७ असार मसातिमा देहार्बमोन्जमको अनदुान खचि नभई बाँकी रहेकोमा ष्टफिाि गरेको पाइएन। 
खचि नभई बाँकी रहेको तनम्नानसुारको रकम सम्बन्तधि तनकार्मा ष्टफिाि गनुिपने रु 

अनदुान प्रदान गने 
तनकार् 

अनदुानको प्रकार प्राि रकम खचि रकम बाकँी रकम 

प्रदेश सरकार  समपरुक अनदुान १८३००००० १४६८२५०० ३६१७५००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३६१७५०० 

43  आतिररक लेखापररक्षणाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४,को दफा ७७(२) मा स्थानीर् िहले काननु 
वमोन्जम आफ्नो आर् र व्र्र्को लेखापरीक्षण गनुिपने उल्लेख छ। र्स स्थानीर् िहको अतिरसरकारी 
अन्खिर्ारीको लेखापरीक्षण कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर्वाट भएको छ भने वाँकीको हकमा आतिरीक 
लेखापरीक्षण शाखावाट भएको देन्खतछ। आतिररक लेखापरीक्षणवाट देन्खएका व्र्होराहरु देहार् वमोन्जम 
छन। उक्त रकम देहार्अनसुार असलु फर्छ्यौट गनुिपने रु  

भौ नं व्र्होरा रकम 

कोर् िथा लेखा तनर्तरकको कार्ािलर् िफि ाः  
 श्री कल्पना पौडेलले करार सेवा शलु्क न्शर्िकबाट ष्टवल भरपाई वेगर भकु्तानी तलएको 

रकम ष्टवल भरपाई पेश गरी तनर्तमि गनुि पने अतर्था असलु उपर गनुि पने रु  

४९५० 

 

 

 

 

 

 

६०८५०९ 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 भंगरेीडाँडा दलभतर्ाङ्ग रानीस्वाँरा बिासे भतञ्र्ाङ्ग सडक र्ोजनाको अन्तिम ष्टवल भकु्तानी 
ददँदा प्रोतभजनल सम अतिगिि Project sign board को ष्टवल भरपाई बेगर भकु्तानी 
ददइएको रकम असलु गनुि पने रु 

२२६०० 

 प्रजाज्र्ोति आ ष्टव नर्ाँ घेराबार तनमािणको लागि अनमुान िथा अन्तिम ष्टवल भकु्तानी 
ददंदा तस नं ४ मा Installation filling and angle of size ५०*५०*५ रहेकोमा तस नं 
६ मा पनु Fitting and installation charge angel fabrication and mesh wire को 
काम रान्ख रु १००००। भकु्तानी ददएको देन्खतछ। र्सरी एउटै कामको भकु्तानी 
दोहोरो पनि गएकोले बढी भकु्तानी भएको रकम असलु उपर गनुि पने रु 

१०००० 

गाउँपातलको आतिररक लेखापररक्षण िफि ाः  
२५ र्स कार्िलर्को कार्ािलर् भवन अल्मतुनर्म पाटीसन गने कार्ि वापिको रकम रु 

३१६९२१। ष्टप्रन्तसर्ा स्टील एण्ड आल्मोतनर्म फेष्टविकेट लाई भकु्तानी ददएकोमा सक्कल 
ष्टवल नभएकोले सक्कल ष्टवजक वा म ुअ कर समार्ोजन प्रमाण पेश गनुिपने रु 

३१६९२१ 

२२ एक लाख भतदा बढी रकमको खररद गदाि खररद इकाइ गठन गरी कोटेशन माग गरी 
कार्ािलर् प्रमखु बाट स्वीकृि गराई खररद गररनपुनेमा खररद इकई गठन नगरी र 
कोटेशन माग नगरी देवकोटा छापाखाना िथा ष्टप्रतट हाउस बाट रु २५२८३८। को 
कार्ािलर् सामात् खररद गरेकोले प्रमान्णि कागजाि पेश गरी उक्त रकम तनर्तमि 
गनुिपने रु  

२५२८३८ 

४० प्रकाश बाब ुगरुुङ लाई गातड भाडा बापिको रकम भकु्तानी ददएकोम बाहाल कर कट्टी 
नगरेको रु  

१२०० 

 भौ नं २२, २०, ७७, ८६, ७९,९३  वाट कार्ािलर् सामान खररद गदाि माग फारम 
खररद आदेश दान्खला प्रतिवेदन पशे नगरी िथा एक लाख भतदा बढी रकमको खररद 
गदाि खररद इकाइ गठन गरी कोटेशन माग गरी कार्ािलर् प्रमखु बाट स्वीकृि गराई 
खररद गररनपुनेमा खररद इकई गठन नगरी र कोटेशन माग नगरी कुल २५४३९६। 
को सामान खररद गरेको छ। र्समा सधुार गनुिपदिछ।  

 

जम्मा ६०८५०९  
44  पेश्की वाकँीाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ वमोन्जम ददएको देहार्अनसुारको मोष्टवलाइजेशन पेश्की 

रकम कार्ािलर्ले फर्छ्यौट नगरेकोले फर्छ्यौट गनुिपदिछ। 

तमति पेश्की तलनेको नाम रकम 

२०७६।६।१४ साथी कतस्रक्सन कम्पनी प्रातल 312475 

2077.3.23 पनृ्थव जे के ष्टव तनमािण सेवा जे भी  1382500 

2077.3.30 तसनजी होम जे भी  7500000 

2077.3.30 तसनजी होम जे भी  5200000 

 जम्मा 14394975  

 

45  अनगुमन िथा सम्परीक्षण – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फर्छ्यौट गने 
व्र्वस्था रहेको छ।सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने काम कििव्र् प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृिको हनुे व्र्वस्था छ। र्ो वर्िको लेखापरीक्षणको क्रममा भई सम्परीक्षण भएको छैन। 
ित्पश्चाि  देहार्का आ व को  रु ५६०८९३५।संपररक्षण गररएको छ। 

दफा  व्र्होरा रकम 
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कार्ािलर्को नामाः गण्डकी गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं. तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

आ व २०७४।७५ 

३६ 

अतनिा ए्ो कतसनिलाई ष्टप्रतटेड प्र्ान ष्टवलको आधारमा भकु्तानी ददएको सम्बतधमा 
तमति २०७८।०१।१५ को तनणिर्बाट तनर्तमि भई आएको । 

८०००० 

३९ 

कातलका कृष्टर् सहकारी संस्था तलतमटेड लाई हािले लेखेको प्र्ान ष्टवलको 
आधारमा भकु्तानी ददएको सम्बतधमा तमति २०७८।०१।१५ को तनणिर्बाट 
तनर्तमि भई आएको । 

३८५०० 

आ व २०७५।७६ 

१५ रकमातिर गनि नतमल्न ेन्शर्िकबाट रकमातिर सम्बतधमा तमति २०७८।०१।१५ 
को तनणिर्बाट तनर्तमि भई आएको । ११७०१२५ 

१६ मलेप फा नं १८ प्रमान्णि नगराई गि वर्िको भकु्तानी गरेको सम्बतधमा तमति 
२०७८।०१।१५ को तनणिर्बाट तनर्तमि भई आएको । १६६४०६० 

३५ लागि अनमुान र कार्ि सम्पन्न प्रतिवदेन वगेर पोल ढुवानी रकम भकु्तानी गररएको 
सम्बतधमा तमति २०७८।०१।१५ को तनणिर्बाट तनर्तमि भई आएको । ७४६६०० 

४९ प्रतिस्पधाि नगराई  टुक्रा टुक्रा गरर खररद गरेको सम्बतधमा तमति 
२०७८।०१।१५ को तनणिर्बाट तनर्तमि भई आएको । ९९४४०० 

५०  तमति २०७८।०१।१५ को तनणिर्बाट तनर्तमि भई आएको। ६६३५० 

६९ अनदुान बाट आतथिक सहार्िा भकु्तानी गररएको सम्बतधमा तमति 
२०७८।०१।१५ को तनणिर्बाट तनर्तमि भई आएको। ५४८००० 

८१  तमति २०७८।०१।१५ को तनणिर्बाट तनर्तमि भई आएको। २५५००० 

८६ अनगुमन भत्ता रकमा अतनर्तमि देन्खएमा तमति २०७८।०१।१५ को तनणिर्बाट 
तनर्तमि भई आएको 

४५९०० 

 जम्मा ५६०८९३५ 
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अनुसुचर् १  
  पाललकाको संचर्तकोर्को वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 
क्र. 
सं. 
 स्थातनर् िह न्जल्ला 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्िात गत ििचको 
जजम्म िारी 

संघ तथा 
प्रि ि अनुिान 

राजस्ि 
िाडफाड 

आन्तरीक 
आय 

अन्य 
आय 

र्ालु खर्च प ँजीगत 
खर्च 

अन्य खर्च जम्मा खर्च 

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

१०) 

१ 
गण्डकी 
गाउँपातलका 

गोरखा 
42205 336626 53110 17276 124651 531663 244200 115146 114326 473672 100196 

 

    बेरुज ूबगीकरण (ष्टवतनर्ोजन, राजस्व, धरौटी र अतर् कारोबार)                    अनुसुचर् २ 
                                      २०७६।७७           -रु हजारमा_ 

तस 
नं 

स्थातनर् 
िह 

न्जल्ला 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अशलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने प श्की 
सैदाति
न्ुक  

लगति 

सैदान्ति
क  

लगति सैर्द्ान्तिक लगिी 
अननयममत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 

प ि नभएको 

राजस्ि लगत 
जजम्म िारी 
नसार को 

सोधभनां 
नमलएको 

जम्मा कमरं्ारी अन्य जम्मा 

१ 

गण्डकी 
गाउँपातल
का 

गोरखा 
28 29 25145 0 8 16026 28 21 9119 2293 3092 3734     6826     0 

                                                 अनसुचुी ३ 

अयावावतधक वेरुज ुस्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनर् िह न्जल्ला गि बर्ि 
सम्मको बाँकी 

र्ो बर्िको फर्छ्यौट बाकी र्ो बर्ि सम्पबाट कार्म 
बेरुज ु

र्ो बर्िको बेरुज ु कुल बाकी बेरुज ु

१ गण्डकी गाउँपातलका गोरखा 50970 5609 45361   9119 54480 

 


