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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

िनष्टहिकालातग िवाफदेष्टहिा, 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 साविितनक 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) 

िवाफदेष्टहिा (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,  

अन्िरकोट गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
गोरखा। 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्िम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्िम र्ो प्रतिवेदन िारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्िम 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 िारी गनि सक्न ेव्र्वस्था छ । सोही व्र्वस्थाबमोन्िम स्थानीर् िहको 2076।77 को 
आतथिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी र्ो प्रतिवेदन िारी गररएको छ। 

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोिना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा 
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रचतलि कानूनको पालना, बिेट िथा र्ोिना ििुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविितनक 
सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्िम्मेवारी र िवाफदेष्टहिा 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 िारी 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 िवाफदेष्टहिा र पारदन्शििा प्रबर्द्िन 
हनुे ष्टवश्वास तलइएको छ।  

लेखापरीक्षणबाट मूलि: आतिररक आर् र रािस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण र्थाथिपरक नरहेको, आतिररक आर् ठेक्का ब्र्वस्थापनमा 
स्पि कानूनी ब्र्वस्था नभएको, आर् सङ्कलन तरू्न रहेको, पर्ािि आधार बेगर रािस्व छुट ददएको, बक्र्ौिा असलुीमा प्रभावकाररिा 
नआएको, बिेट अनशुासन कमिोर रहेको, अबण्डा बिेट राखेको, खचि पश्चाि बिेट ि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 िस्िा प्रवनृ्त्त देन्खएका छन।्त्र्सैगरी ष्टवकास तनमािणिफि  र्ोिना प्राथतमकीकरण नगरेको, साना 
िथा टुके्र आर्ोिनाको छनौट गरेको, िष्टटल प्रकृतिका कार्िहरु समेि उपभोक्ता सतमतिबाट गराएको, िोष्टकएबमोन्िम िनसहभातगिा 
निटेुको, ददगो ष्टवकासका लक्ष्र् अनरुुप र्ोिना र कार्िक्रम ििुिमा नगरेको, दीघिकालीन ष्टवकासको खाका ििुिमा नभएको िस्िा समस्र्ा 
रहेका  छन।्  

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष िनशन्क्तको 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 र्ोिना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बैंक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा समग्र 
प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण कमिोर रहेको छ।साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

स्थानीर् िहमा लेखा सतमतिको गठन, कार्िक्षेर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुिू फर्छ्यौट सम्बतधी स्पि कार्िष्टवतध ििुिमा 
हनु बाकँी रहेको पाइएको छ।लेखापरीक्षणबाट औलं्र्ाएका व्र्होराहरु सधुार गरी गि ष्टवगिका बेरुि ुउपर अपेन्क्षिरुपमा आवश्र्क 
कारवाही भए गरेको समेि देन्खएन। 

समर् र िनशन्क्तको सीतमििाको बाविदु 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 परु्रर्ािउने 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 



(इतर प्रसाद आचार्ि) 
नार्व 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.: ११७ तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                             
श्री अध्र्क्षज्रू्,  

अन्िरकोट गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
गोरखा। 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले अन्िरकोट 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 बमोन्िम सारभूि रुपमा सष्टह िथा र्थाथि अवस्था न्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साविितनक क्षेर लेखामानको ढाँचा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रु ५६ लाख ९३ हिार बेरुिू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु २७ लाख ७८ हिार र प्रमाण कागिाि पेश 
गनुिपने रु २९ लाख १५ रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका सम्बतधमा तमति २०७७।१२।१३ मा िारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा 
सष्टहिका प्रमाण कागिािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २९ र्सैसाथ संलग्न छ।  

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

मागिदशिन िथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्तधि अतर् प्रचतलि कानून बमोन्िम 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 न्िम्मेवारी 
आतथिक कार्िष्टवतध िथा ष्टवत्तीर् उत्तरदाष्टर्त्व ऐन, २०७६ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा अतर् प्रचतलि कानून बमोन्िम सही र र्थाथि 
हनेु गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गने िथा िालसािी वा अतर् गन्ल्िका कारण ष्टवत्तीर् ष्टववरण सारभिू रुपमा गलि आकँडा रष्टहि स्वरुपमा बने्न गरी 
आवश्र्क आतिररक तनर्तरण प्रणाली लागू गने न्िम्मेवारी पातलका व्र्वस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्िकाररणी, अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् 
अतधकृि पातलकाको ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन प्रकृर्ाको अनगुमनका लातग न्िम्मेवार रहेका छन ्।   
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको न्िम्मेवारी 
ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन समग्रमा िालसािी वा अतर् गल्िी समेिका कारण सारभिू रुपमा गलि आकँडारष्टहि रहेको होस ्भनी उन्चि आश्वस्ििा प्राि गरी 
रार् सष्टहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन िारी 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 बमोन्िम गने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पतन सबै प्रकारका िालसािीितर् वा अतर् 
गल्िी पत्ता लगाउन सक्ने तनन्श्चििा भने हदैुन । ष्टवत्तीर् ष्टववरणका उपर्ोगकिािले सामातर्िर्ा गने आतथिक तनणिर्मा नै फरक पानि सक्ने अवस्था 
देन्खएका एउटै वा समग्रिामा हनेु ष्टवशेर् वा िालसािीितर् वा अतर् गल्िीलाई सारभूि रुपमा गलि आकँडा मातनएको छ । 
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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  पातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
सरकारले संचालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा 
िनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि र्स पातलकाको उद्देश्र् रहेको 
छ । र्स पातलका अतिगिि ५ वडा, ३० सभा सदस्र्, १९८-०५ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल िथा १४८०२ िनसंखर्ा रहेको 
छ । 

आर् व्र्र्को एष्टककृि ष्टववरण २०७६।७७ 

तस नं 
आर्िफि  

तस नं 
व्र्र्िफि  

ष्टववरण िम्मा रकम ष्टववरण िम्मा रकम 
1 गि वर्िको न्िम्मेवारी   1 चाल ुखचि 168245103.4 
  क) नगद    2 पूिँीगि खचि 105139765.1 
  ख) बैंक 99743692.11 3 ष्टवर्र्गि िफि ाः   
2 रािस्व (आतिररक आर्)     सामान्िक सरुक्षा 70838600 
  क) आतिररक रािस्व 3215742.19   स्थानीर् पवुािधार साझेदारी 6378924 
  ख) रािस्व बाँडफाँड 42311152.87   मखुर्मतरी िथा मतरीपररर्दको कार्ािलर् 500000 
  ग) अतर् आर् 2704893.4   राष्टिर् पररचर्पर िथा पन्िकरण ष्टवभाग  1096640 
3 ष्टवत्तीर् हस्िातिरण   4 ष्टवत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी   
  क)ष्टवत्तीर् समानीकरण अनदुान 105900000 5 लगानी    
  ख) सशिि अनदुान 136440000 6 धरौटी ष्टफिाि 726324 
  ग) समपूरक अनदुान     कोर् खचि (प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अतर् कोर्) 4284761.82 
  घ) ष्टवशेर् अनुु ुदान    प्रदेश लेखा तनर्तरक कार्ािलर्को खािामा ट्रातसफर 106895 
4 प्रदेश सरकारबाट प्राि अनुु दुान   7 मौज्दाि   
  क)ष्टवत्तीर् समानीकरण अनदुान 12120000   क) नगद मौज्दाि   
  ख) सशिि अनदुान 5000000  ख) बैंक मौज्दाि (संन्चि कोर् खािा) 130464774.7 
5 अतिर स्थानीर् िहबाट प्राि      ग) बैँक मौज्दाि (रािश्व बाँडफाँड खािा)   
6 ष्टवत्तीर् व्र्वस्था प्राति     घ) बैँक मौज्दाि (धरौटी कोर् खािा) 6895658.67 
7 ष्टवतभन्न कोर्िफि को आर्     ङ) बैँक मौज्दाि (प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्) 928851.2 
  ष्टवभाज्र् कोर् खािा 222239   च_ बैँक मौज्दाि   ष्टवभाज्र् कोर्  291683 
  प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अतर् कोर् 4284761.62    
8 ष्टवर्र्गि िफि ाः      
  सामान्िक सरुक्षा 70838600    
  स्थानीर् पवुािधार साझेदारी 6378924    
  मखुर्मतरी िथा मतरीपररर्दको कार्ािलर् 500000    
  राष्टिर् पररचर्पर िथा पन्िकरण ष्टवभाग  1096640    
9 िनसहभातगिा (नगद भए)         
10 धरौटी आर् 5141335.67       

  िम्मा 495897980.86   िम्मा 495897980.86 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

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 बमोन्िम छन ्: 
 स्थानीर् िहले संन्चि कोर्मा गि ष्टवगिको बाँकी र्स वर्ि प्राि रकम, संन्चि कोर्वाट भएको खचि िथा 

खचि नभइ वाँकी रहेको रकम स्पि देन्खने गरी खािा राखेको छैन भने स्थानीर् सरकारको कोर्को प्राति 
र भकु्तानीको एकीकृि वाष्टर्िक प्रतिवेदन (NPSAS अनरुूप) म=ले=प=फा= नं= २७२ ले समेि आर् व्र्र्को 
र्थाथि न्चरण गनि सकेको छैन । 

 र्स स्थानीर् िहले NPSAS अनरुूपको कोर्को प्राति र भकु्तानीको एकीकृि ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन (म=ले=प=फा= 
नं= २७२) ले गि वर्िको न्िम्मेवारी, 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 न्िम्मेवारी 99743692.11 ९८७२७३५३.११ 1,016,339.00 
संघ प्रदेश िथा अतर् 
कार्िक्रम 78814164 

० 78,814,164.00 

कोर् िफि को आर् 4,507,000.62 ५२१३६१३ -706,612.20 
रािस्व (रािस्व वाँडफाँट 
वाहेक) 5,920,635.59 6366242.19 -445,606.60 

मौज्दाि 138580967.6 १४७९५८७४९.९२ -9,377,782.35 
 कार्ािलर्ले पेश गरेको ष्टववरण अनसुार र्स वर्िको कुल आर् (रािस्व वाँडफाँटको रकम वाहेक) रु ५९ 

लाख २१ हिार देखाएकोमा मलेपफा नं २७२ ले रु ६३ लाख ६६ हिार देखाइ कुल ४ लाख ४६ 
हिार फरक देखाएको छ। कार्ािलर्ले पेश गरेको ष्टववरण भतदा न्शर्िकगि रुपमा रु ४ लाख ४५ हिार 
वढी देखाएकोले शे्रष्िा अनसुार घटी देन्खएकोले र्स सम्वतधमा कार्ािलर्ले छानष्टवन गरी र्थाथि ष्टववरण 
पेश गनुिपदिछ।  

 

2  आतिररक तनर्तरण प्रणालीाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोन्िम आतिररक 
तनर्तरण प्रणाली िर्ार गरर लाग ुगनुिपनेमा लाग ुगरेको पाईएन। र्स सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्र्होराहरु 
िपन्शल वमोन्िम रहेका छन ।  

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनसुार आफ्नो क्षेरतभरको आधारभिु िथर्ांक 
संकलन, अतभलेखाकंन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन ।  

 पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुचुी २११ वमोन्िम 
ढाँचामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

 पातलकाले कार्िक्रमगि िथा र्ोिनागि खािा राखेको पाईएन । साथै पातलकाबाट र्स वर्ि संचातलि 
कार्िक्रम िथा र्ोिनाको 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 । 

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

 अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्िम मध्र्कालीन खचि संरचना 
िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोन्िम 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 र्ोिना िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

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

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

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

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

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

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

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

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

 साविितनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 7 र 8 मा खररदको गरुुर्ोिना र वाष्टर्िक खररद 
र्ोिना िर्ार गनुिपनेमा िर्ार गरेको पाईएन। 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 13 वमोन्िम आतथिक वर्ि शरुु हनुभुतदा पतर ददन 
अगाबै पातलकाले आफ्नो क्षेरतभरको तनमािण सामाग्री मूल्र्, ज्र्ाला, भाडा िथा अतर् महशलुको 
स्थानीर् तर्नुिम दररेट िोक्न ुपनेमा ष्टढला गरी िोकेको देन्खर्ो। 
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 ठेक्काहरुको ष्टवस्ििृ ष्टववरण देन्खने गरी ठेक्का अतभलेख खािा र कन्तटतिेतसी 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 बमोन्िम स्थानीर् िहले भ–ू िोन्खम 
संवेदनशीलिाका आधारमा िग्गाको उपर्ोग सम्बतधी मापदण्ड िोक्नपुने र त्र्स्िो मापदण्डको 
अधीनमा रही िोकेको क्षेरमा मार भवन तनमािण गनि स्वीकृति ददन सक्न ेव्र्वस्था भएकोमा र्स 
स्थानीर् िहले िग्गाको उपर्ोग सम्बतधी मापदण्ड बनाई लागू गरेको देन्खएन । 

 साविितनक खररद तनर्मावली, 2064 को तनर्म 97 अनसुार र्स वर्ि कार्िसम्पन्न भएका आर्ोिना 
ि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 
िटु्ने आर्ोिनालाई प्राथतमकिा ददनपुनेमा सो नगरेको र लागि सहभातगिा सष्टहिको लागि अनमुान 
िर्ार गरेको देन्खएन । 

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

 पातलकाले वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन र्ोिना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण 
भैरहेका स्थानलाई मध्र्निर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पष्टहचान एबं कार्िर्ोिना िर्ार 
गरेको पाईएन ।  

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

 विेट िथा वाष्टर्िक कार्िक्रम अनसुारको प्रगति िर्ार नगरेकोले पातलकाको विेट, शशिि िथा ष्टवर्र्गि 
अनदुानको कार्िक्रम कार्ाितवर्नमा आए नआएको र कार्िक्रम अनसुारको प्रगति भए नभएको 
संवतधमा एष्टकन गनि सष्टकएन । 

 तनिामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा ५ क वमोन्िम कमिचारीहरुको कार्ि ष्टववरण वनाई लाग ु
गरेको पाईएन । 

 साविितनक 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 र्ोिनालाइ एक भतदा वढी वर्िमा विेट 
ष्टवतनर्ोिन 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,  
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 सूचना अतधकारीको काम, कििव्र् र न्िम्मेवारी सम्वतधी तनदेन्शका, २०७३ को दफा २५ मा 
सूचनाको माग, सो अनरुुप सूचना प्रबाहको अवस्था वा सूचना ददन इतकार गरेको अतभलेख राख्नपुने 
िसमा सूचना माग गनेको ष्टववरण िथा सूचनाको संन्क्षि तबबरण आददको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख 
भएकोमा सूचना माग र प्रबाहको अतभलेख व्र्बस्थापन नगरेको, 

 सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद २ दफा ७.१ मा भत्ता प्राप् ि 
गरररहेका लाभग्राहीहरुले 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,  

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

 सामान्िक 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 ने व्र्वस्था रहेको रहेकोमा कार्ािलर्ले लाभग्राहीहरुको ष्टववरण सभामा पेश 
नगरेको,  

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

 सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ दफा ३४ मा पातलकाले 
नर्ाँ नाम दिाि, चौमातसक भत्ता ष्टविरण सम्बन्तध ष्टववरण साविितनक गनुिपने व्र्वस्था भएिा पतन 
कार्ािलर्ले उक्त ष्टववरणहरु साविितनक गरेको देन्खने गरी प्रमाण नराखेको, 

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

 आतथिक कार्ितबतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९ (६) बमोन्िम नगद प्राि हनुे 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 िोन्खम तरू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीर् ष्टवपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिले गरेको कामको वाष्टर्िक प्रतिवेदन न्िल्ला 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 वमोन्िम 
सडकहरु तनमािण, १०० तम सम्मको पलु, तलफ्ट तसँचाइ, सडक स्िरोन्निी लगार्िका कार्िमा 
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वािावरणीर् अध्र्र्न गनुिपने र नगरेमा दफा ३५ वमोन्िम रु= ५ लाख सम्म िररवाना 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 साविितनक सम्पन्त्तको 
संरक्षण गनुिपने उल्लेख भएकोमा सो को अतभलेख नराखेको, 

 खचि न्शर्िक नं २८१४३ वाट पटक पटक सवारी साधन भाडामा तलइ सवारी साधनको भाडामा 
२८१४३ न्शर्िकवाट रु ७ लाख ७० हिार खचि गरेकोमा प्रर्ोिन नखलुाएको िथा केही सामान 
खररद गनि भतन पटक पटक गाडी भाडामा तलन ुउन्चि नदेन्खएको,  

 तनिामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 (2) ख वमोन्िम िलष्टव प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरीमा रु. ६४ लाख ८१ 
हिार खचि लेखेको पाईर्ो ।िसले गदाि भकु्तानी हनुपुने भतदा वढी ग्रडे भकु्तानी हनु ेअवस्था रहेको,  

 कार्ािलर्मा २०७६ श्रावणमा करारमा ९ िना पदपतुिि (स्वास्थर्, आर्वेुद, कृष्टर्, पशमुा वाहेक) रहेको 
र स्थार्ी िफि  ३ िना मार रहेकोमा लोकसेवा आर्ोगवाट नर्ाँ पदपतुिि भइ असार सम्ममा २१ 
िना स्थार्ी कमिचारी रहेकोमा समेि करारमा १२ कार्िरि िनशन्क्त राखेको,  

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

 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, 

 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, 

 कार्ािलर्ले मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान ष्टवबरण (म=ले=प=फा= नं= २७३) 
िर्ार गनुिपनेमा सतचातलि कुनै पतन खािाको बैंक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार नगरेको, 

 करारमा कमिचारीको ष्टवज्ञापन गरेकोमा पटक पटक सचुना प्रकाशन गदाि ठुलो रकम खचि भएकोमा 
एकैपटक वा तर्नु िररकाले सचुना प्रकाशन गने िफि  पहल नगरेको,  

 कार्ािलर्ले पदातधकारी  कमिचारील लगार्िलाइ इतधनको ष्टवलको रकम सोधभनाि दददा कर ष्टविक 
नभइ साधारण ष्टवलका आधारमा भकु्तानी गरेकोमा कर ष्टविक वेगर भकु्तानी गरेको,  

 कार्ािलर्ले खररद गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाएको व्र्ाक ह ुलोडरमा रु ८ लाखको हाराहारीमा इतधन प्रर्ोग 
भएकोमा सो खचि कुन काम वनाउनमा प्रर्ोगमा आर्ो उल्लेख नगरेको िथा भएको कामको उपलव्धी 
देन्खने गरी चेनेि सष्टहिको नापी ष्टकिाव िर्ार नगरेको कारण खचिको वास्िष्टवक उपलव्धी मापन 
गनि नसष्टकएको,   

िसथि पातलकाले आतिररक तनर्तरण प्रणालीलाई िोकीए बमोन्िम प्रभावकारी र ष्टवश्वशनीर् बनाइ सेवा प्रवाह 
सदुृढ बनाउने िफि  ध्र्ान ददनपुने देन्खतछ ।  
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

3  

अबण्डा बिेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्िम स्थानीर् आतथिक अवस्था समेिको आधारमा 
बिेट ि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 
लगार्िका ष्टवतभन्न कोर्को रुपमा अवण्डाको रुपमा रु ३ करोड ७ लाख राखी उक्त न्शर्िकहरुवाट रु १ 
करोड ५७ लाख खचि गरेको छ। बिेट अबण्डमा राखी कार्िपातलकाको तनणिर्बाट खचि गने प्रष्टक्रर्ामा 
तनर्तरण गनुिपदिछ । 

कार्िक्रम/आर्ोिना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम ष्टवतनर्ोिन खचि 
गाउँपातलका के्षतरभरका साविितनक सम्पन्त्त, सडक िथा अतर् पूवािधारहरु श्रतमकर्द्ारा 
तनर्तमि ममिि स भार कार्िक्रम - श्रममलुक आर्ोिना ३००० १०२५ 

पुनँ्िगि ममिि २२०० १००८ 
पुिँीगि ममिि ३००० २९४७ 
ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम ५००० २८९० 
सविितनक तनमािण ३५०० २९३२ 
समपरुक कोर् १४००० ४९१५ 
िम्मााः  30700 15717 
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भवन िथा मन्तदर तनमािणाः पातलकाले आफ्नो क्षेरातधकार तभर विेट वनाइ खचि गदाि अतधकिम उत्पादकत्व 
ददन,े आधारभिु न्शक्षा िथा स्वास्थर्को क्षेर िथा पवुािधार ष्टवकास माफि ि रोिगारी शृ्रिना गने क्षेरमा खचि 
गरी िलुनात्मक लाभ तलन सक्नेगरी विेट ष्टवतनर्ोिन गनुिपनेमा मन्तदर तनमािण, ष्टवतभन्न संघसंस्थाको भवन 
तनमािण िस्िा क्षेरमा ठुलो रकम खचि गरी पिुीगि िफि  भवन तनमािण न्शर्िकमा ठुलो रकम खचि गरेको छ। 
र्स पातलकाले ष्टवयावालर्, पातलकाको आफ्नै भवन, स्वास्थर्को लातग भवन िथा पवुािधार साझेदारी अतिगिि 
भवनमा ष्टवतनर्ोन्िि रहेको रकम वाहेकको भवन तनमािण न्शर्िकमा  र्ोिना छुट्याइ खचि गरेको रकम 
देहार्अनसुार रहेको छ। र्स्िो खचिमा तनर्तरण गरी उत्पादन िथा उत्पादकत्व धेरै हनुे क्षेरमा खचि गनुिपने 
देन्खतछ।  
कार्िक्रम/आर्ोिना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम ष्टवतनर्ोिन खचि 
अन्िरकोट गोरखकाली मन्तदर तनमािण ५००० १४९४ 
अन्िरकोट मन्तदर तनमािणको लातग थप १००० ० 
झ्र्ाबा भगविी मन्तदर तनमािण ४०० ३८५ 
झ्र्ाल्ला भमेु मन्तदर पनुतनमािण १५०० ९९२ 
ढोडेनी न्शव मन्तदर तनमािण ४०० ३८९ 
पात्ले भमेू मन्तदर तनमािण । ५०० ४९८ 
भञ्ज्र्ाङ राधाकृष्ण मन्तदर तनमािण ५०० ० 
सांस्कृतिक संग्रहालर् तनमािण २००० ४९० 
तसमिङु कातलका मन्तदर तनमािण ५०० ४९८ 
एकिा मष्टहला समहु भवन तनमािण ८०० ७९९ 
कामधेन ुसामदुाष्टर्क भवनको लातग शौचालर् तनमािण २०० १९९ 
िनचेिना मष्टहला समहु भवन तनमािण ८०० ७६६ 
पिुली देवीअुामा समूह भवन तनमािण ८०० ७९४ 
वाड नं. १ माथर कातलका मन्तदर तनमािण । ५०० ० 

 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=69584283488091060
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=32483577190124661
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=54416819089278303
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=62185081606899167
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=44268567503233854
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=46161621724465069
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=39956006002268451
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=34330272565787551
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=35648125523790290
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=23787789071629195
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=29847866133752292
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=7898429149425929
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=30817967343708277
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=37365985510737860
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अपनु थानी मन्तदर तनमािण ७०० ६९६ 
ओलाङ देवीथान मन्तदर तनमािण ३०० २९७ 
खररबोट सामदुाष्टर्क भवन तनमािण ८०० ७९२ 
न्खम्प ुसामदुाष्टर्क भवन तनमािण ८०० ७५५ 
थानी थान मन्तदर तनमािण ओलाङ ३०० २९९ 
भञ्ज्र्ाङ सामदुाष्टर्क भवनको शौचालर् तनमािण ४०० ३९८ 
तभरकुना गणेश मन्तदर तनमािण ३०० २९६ 
काफलडाडँा ँदतलि टोल सामदुाष्टर्क भवन तनमािण ९०० ८९८ 
दत्त चौिारा प्रतिक्षालर् तनमािण ३०० ३०० 
बिासे मष्टहला समहु भवन तनमािण ६०० ५९९ 
बरु्द्सेवा मष्टहला समूह शौचालर् तनमािण ३०० २९९ 
हंसप ुसरस्विी मष्टहला समहु भवन तनमािण ३०० २६८ 
इनारपानी झ्र्ावा सामदुाष्टर्क भवन तनमािण ८०० ७९९ 
गोगनपानी आमा समूह भवन स रक्षणका लातग ररटेतनङ वाल तनमािण ३०० २७१ 
झ्र्ाल्ला भमेु मनेददर तनमािण १५०० ० 
डाँडाँगाउँ सामदुाष्टर्क भवन तनमािण ८०० ७९३ 
नागररक सचेिना केतरमा शौचालर् तनमािण ३०० २८९ 
बाझे सामदुाष्टर्क भवन तनमािण ८०० ८०० 
महतभर सामदुाष्टर्क भवन ८०० ७९६ 
इलनु देवी अुामा समहु भवन तनमािण ५०० ४९५ 
कुवापानी र वलाङ बीचमा एक सामदुाष्टर्क भवन तनमािण ६०० ० 
कुसणु्डे भिन कृिन आश्राम तनमािण ४०० ३९१ 
िनिािी मष्टहला भवन तनमािण मान ेगाउँ ५०० ४९५ 
ष्टढस्का र्वुा क्लव भवन तनमािण ६०० ५९२ 
दतलि बस्िी सामदुाष्टर्क भवन तनमािण ५०० ४८१ 
फाल्प ुपथृवी मष्टहला समहु अधरुो भवन थप तनमािण ६०० ५९७ 
सधुार आमा समहु भवन तनमािण ५०० ४९८ 
 30400 20498  
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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 ितम दिाि ५००, 

मतृ्र् ुदिाि ९५ वटा, वसाइ सराइ ३०, नागररकिा न्शफाररश ७३५, घरवाटो तसफाररश १२५ आदद 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 बमोन्िम 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 न्िल्लातभरको ठाउँको दरुीको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले र्स वर्ि ष्टवर्र्गि न्शर्िक िथा 

 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=46545498248715464
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=56083062453307174
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=27541786644149620
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=44857253861899335
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=67540212983710833
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=16504194245550748
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=60683405279123294
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=48925547684768940
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=6232716066464182
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=54072355441600393
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=67345368789639126
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=31559857959043352
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=1934176197167619
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=45331330406713020
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=19327994555221862
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=5602204532401189
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=56348120976951448
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=57701613331336344
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=47053603825276828
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=801153302829721
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=20612283452139111
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=1402065528360304
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=21491611935808171
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=34335261478987710
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=19722724694730667
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=2634720468898878
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&orgid=100542250731693027&fiscalyear=16&LedgerTypes=subactivity&ledger=46284291109432119
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

कन्तटतिेतसी वाहेक चालू खचि न्शर्िकवाट रु. २५ लाख ७० हिार खचि लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्र्, 

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

7  र्ोिना र कार्ाितवर्न – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्िम स्थानीर् िहले र्ोिना 
बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोिना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्र्वस्था 
छ । साथै र्ोिना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघिकालीन प्रकृतिका आर्ोिनाहरुको सूची समेि िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्ोिना छनौट गदाि ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुप 
दीघिकालीन प्रकृतिका ठुला र्ोिना छनौट नगरी सानासाना र टुके्र र्ोिनामा ठुलो मारामा बिेट छुट्याएको 
अवस्था छ । साना िथा टुके्र र्ोिनामा विेट ष्टवतनर्ोिन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नहुँने हुँदा र्स्िा कार्िमा 
तनर्तरण गरी ठुला र्ोिना छनौटलाई प्राथतमकिामा रान्खनपुदिछ ।र्स वर्ि भएका कामका र्ोिनाहरु 
देहार्अनसुार छन:्  

क्र. सं. वििरण  योजना 
संख्या  

रकम  

१  रु १ लाख भतदा कमका र्ोिना  2 2 लाख 
२ रु एक लाख एक देन्ख पाँच लाख सम्मका र्ोिना 51 १ करोड ७८ लाख 
३ रु ५ लाख एक देन्ख १० लाख सम्मका र्ोिना 25 २ करोड १३ लाख 
४ दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मका र्ोिना 11 ३ करोड १३ लाख 
५ ५० लाख भतदा मातथका र्ोिनाहरु 3 २ करोड ६० लाख 
   जम्मा ९२   

 

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 उिरुीमध्रे् 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 ३ रहेकोमा र्ो बर्ि २० मदु्दा दिाि 
भएकोमा १८ वटा फछ्र्र्ौट भई ५ बाँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर 
फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

 

9  

चौमातसक पूिँीगि खचि - आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म  २३ बमोन्िम स्वीकृि भएको 
कार्िक्रममा तनर्म २५ बमोन्िम चौमातसक प्रगति ष्टववरण वनाई पेश गनुिपने र चौमातसक कार्िलक्ष्र् िथा 
कर्िक्रम बमोन्िम कार्िसम्पादन सम्पन्न गरी कर्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले उपलव्ध 
गराएको ष्टववरण अनसुार चौमातसक पनु्िगि खचिको न्स्थति देहार् बमोन्िम छ । वर्ाितिमा हिारमा काम 
गराउँदा कामको गणुस्िरमा असर पने देन्खएकोले तनर्ममा भएको व्र्वस्था अनरुुप आर्ाढमा खचि गने 
पररपाटीमा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

 

 
पूिँीगि विेट  कुल खचि 

चौमातसक खचि (रु.हिारमा) 
प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेसोचौमातसक 

१७११६३५९१ १०,५१,३९,७६
५ 

७५,३४,७८२ १,३५,६०,५५२ ८,४०,९३,६०८ 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

खचि प्रतिशि १०० ७ १३ ८० 
 

10  क्षरेगि बिेट र खचि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक 
बिेट ष्टवतनर्ोिन गरी खचि गनुिपने हतुछ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बिेट र खचिको न्स्थति 
देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ । 

मखुर् क्षरे वाष्टर्िक विेट खचि रकम विेटको िलुनामा 
खचि प्रतिशि 

कुल खचि मध्रे् 
प्रतिशि 

आतथिक ष्टवकास २५२०३००० ८१८७१४०.८५ ३२.४७ २.९९ 

सामान्िक ष्टवकास १६९०२४००० १२९३३३५७१.१ ७६.५२ ४७.३१ 

पूवािधार ष्टवकास १४८२७१००० ८०६७८०३०.९४ ५४.४१ २९.५१ 

सशुासन िथा अतिरसम्बन्तधि के्षर ३४६२३००० १७८३०१३८.१४ ५१.५ ६.५२ 

कार्ािलर् सञ्चालन िथा प्रशासतनक ५५३६२००० ३७३५५९८७.४५ ६७.४८ १३.६६ 

 िम्मा ४३२४८३००० २७३३८४८६८.४८ ६३.२१ १००. 

उन्ल्लन्खि ष्टववरण अनसुार पवुािधार ष्टवकासमा कुल खचिको २१।५१ % रहेको छ भने सामान्िक ष्टवकासमा 
४७।३१% खचि भएको देन्खएको छ । पूिँीगि खचिमा वषृ्टर्द् गरी लन्क्षि उरे्द्श्र् हातसल गनुिपदिछ । 

 

11  कार्िक्रमगि प्रगतिाः िोष्टकएको लक्ष्र् परुा गरी शि लन्क्षि प्रगति हातसल गनुिपदिछ । कार्ािलर्ले देहार्का 
कार्िक्रममा शतुर् प्रगति गरेको छ । परुा गनि सक्ने र्ोिनाहरु छनोट गरी कार्ाितवर्नमा लैिानपुदिछ । 
पूिीगि कार्िक्रम िफि  कम प्रगति भएका केही उदाहरण देहार्अनसुार छन:्            रु हिारमा 
कार्िक्रम/आर्ोिना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम ष्टवतनर्ोिन खचि 
अन्िरकोट गोरखकाली मन्तदर तनमािण ५००० १४९४ 

अन्िरकोट मन्तदर तनमािणको लातग थप १००० ० 

भञ्ज्र्ाङ राधाकृष्ण मन्तदर तनमािण ५०० ० 

सांस्कृतिक संग्रहालर् तनमािण २००० ४९० 

वाड नं. १ माथर कातलका मन्तदर तनमािण । ५०० ० 

झ्र्ाल्ला भमेु मनेददर तनमािण १५०० ० 

कुवापानी र वलाङ बीचमा एक सामदुाष्टर्क भवन तनमािण ६०० ०  

 

12  भकु्तानीमा कर कट्टी नगरेकोाः आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ८९ मा भकु्तानीमा १।५ प्रतिशिले कर कट्टी 
गनुिपने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले देहार्अनसुार भकु्तानी गरेकोमा कर कट्टी नगरेकोले उक्त रकम असलु 
गनुिपने रु  

ष्टववरण  भकु्तानी रकम  कर  

भौ नं ४०,६७,८९,१२८,१६१ िथा १८३ वाट ऋष्टर् आर्ल स्टोसिलाइ भकु्तानी ६३८५८७ ८४७७ 

भौ नं १२ वाट ष्टकरण शे्रष्ठलाइ भकु्तानी ददएकोमा तमना आर्ल स्टोसिको ष्टवल  १२०६५० १६०२ 

भौ नं २२ वाट ष्टकरण शे्रष्ठलाइ भकु्तानी ददएकोमा ऋष्टर् आर्ल िथा तमना आर्ल 
स्टोसिको ष्टवल  ११४००० १५१३ 

भौ नं ३४ वाट ष्टकरण शे्रष्ठलाइ भकु्तानी ददएकोमा ऋष्टर् आर्ल स्टोसिको ष्टवल  १११४५६ १४८० 

भौ नं २४६ वाट राि िामाङको पेश्की फछिर्ौट गरेकोमा रेनकोट पावरव्र्ांक 
ितु्ता, ल्र्ापटप व्र्ाग आदद काठमाडौवाट खररद ३३३५०० 4427 

 १३१८१९३ १७४९९  

 
 

१७४९९ 

13  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 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

कारण देहार्अनसुार फरक परेको छ । न्शर्िक फरक पारी खचि गनुि ष्टवत्तीर् अनसुासनको उल्लंघन गरेकोले 
अतनर्तमि देन्खएकोमा उक्त व्र्होरालाइ गाउँसभाले तनर्तमि गरी प्रतिष्टक्रर्ासाथ प्रमाण पेश गरेको छ।न्शर्िक 
फरक पारर खचि गने कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ। 

क्र स  खचिको व्र्होरा  खचि गनुिपने 
न्शर्िकको नाम  

खचि गरेको न्शर्िकको 
नाम  

खचि रकम 

1  करार सेवामा कार्िरि ३ कमिचारी (इन्तिनर्र) 
लाइ कमिचारी पाररश्रतमक न्शर्िकवाट भकु्तानी  

करार सेवा  पारीश्रतमक कमिचारी १३१०००० 

2  करारमा कार्िरि (कृष्टर् ४ िथा पशमुा २) लाइ 
पाररश्रतमक न्शर्िकवाट असार समेि केही 
मष्टहनाको भकु्तानी  

करार सेवा  पारीश्रतमक कमिचारी 
५०७१२० 

3  सचुना प्रष्टवतध अतधकृिलाइ िलव भकु्तानी करार सेवा  पारीश्रतमक कमिचारी ४६७८७० 
4     २२८४९९०  

 

 
 

 

14  सोझै खररद – साविितनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोन्िम प्रतिस्पधाि तसतमि नहनुे गरी खररद गनुिपने 
व्र्वस्था छ । त्र्स्िै साविितनक खररद तनर्मावलीमा रु.५ लाखसम्मको खररद कार्ि सोभैm गनि सष्टकन,े 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 नहनु ेएवं 
एउटा आपूतििकिािसंग एक पटकभतदा बढी सोझै खररद गनि नहनुे उल्लेख छ । पातलकाले र्ो वर्ि चाल ु
न्शर्िकवाट 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  

४२ ष्टव ति कम्प्र्टुसि (ल्र्ापटप ५ थान) ५३५८९५ 
८४ नेपाल आर्रुमेड (आर्वेुददक और्धी खररद) ४९९०२८ 
१५० आइ तस र् ुइतटरप्राइिेि प्रा तल (आर्वेुददक और्धी) ४३९७६० 
२४५ मेगा मेडी इम्पेक्स (आर्वेुददक और्धी) ३९९८२५ 
 पुनँ्िगि िफि ाः  
६६।०७७।३।१२ आ तड सप्लार्सि  (मेन्शनरी सामान) ४९३००० 
१६०।०७७।३।३० एस आर मन्ल्टटे्रड (मेन्शनरी सामान) २८२५०० 
१६७।०७७।३।३१ ररलेशन ग्रपृ प्रा तल (मेन्शनरी सामान) ४९६००२ 
१६९।०७७।३।३१ तरपरुा फेतसी एण्ड स्टेशनरी (प्ले स्टेशन) ४९०००० 
१७०।०७७।३।३१ कम्पीट स्कुल प्रा तल (प्ले स्टेशन) ४९४००० 
िम्मा ४१३००१०  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

15  न्िल्ला दररेट भतदा वढी भकु्तानीाः साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ अनसुार गदठि न्िल्ला दररेट तनधािरण 
सतमतिले िोकेको दररेट अनसुार सामान खररद गनुिपदिछ। कार्ािलर्ले भौ नं १७० वाट एष्टककृि नमनुा कृष्टर् 
फमिवाट रु ३ लाखका देहार्का सामान खररद गदाि न्िल्ला दररेट भतदा वढी दरले खररद गरी भकु्तानी गदाि 
वढी भकु्तानी भएको छ भन ेढुवानी समेि अतर् भौचरवाट भकु्तानी भएको छ। वढी भकु्तानी भएको रकम 
असलु गनुिपने रु  

 
 
 
 
 

७९१०० 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

सामानको नाम खररदको संखर्ा खररदको दर न्िल्ला दररेटमा 
उल्लेन्खि दर 

वढी भकु्तानी 
रकम 

वडहर  १३०० ३५ २२ १६९०० 

राइखतर्ो ३२०० ३५ ३३ ६४०० 

तनर्ारो १२०० ३५ १६ २२८०० 

इष्टपल २५०० १५ ११ १०००० 

टाकी  १००० ३५ १२ २३००० 

        ७९१००  
16  नीति िथा कार्िक्रम िथा विेट वाचन भत्तााः गाउँसभा, नगरसभा र न्िल्ला समतवर् सतमतिका सदस्र्ले पाउने 

सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ को दफा १६ मा ऐनले िोकेभतदा वढी भत्ता ददन नहनुे उल्लेख छ।कार्ािलर्ले 
पातलकाका अध्र्क्षलाइ नीति िथा कार्िक्रम वाचन गरेवापि रु ३००००। िथा उपाध्र्क्षलाइ वाष्टर्िक विेट 
वाचन गरेवापि रु ३००००। गरी कुल ६००००। भत्ता भकु्तानी भएको छ। उक्त रकम असलु गनुिपने 
रु  

 

 

 

 

 

६०००० 

17  सतचार भत्तााः गाउँसभा, नगरसभा र न्िल्ला समतवर् सतमतिका सदस्र्ले पाउने सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ 
को अनसुनु्चमा सतचार भत्ता ददने उल्लेख गरेअनसुार कार्ािलर्ले आतथिक वर्िको अतत्र्मा एकमिु रुपमा 
सतचार भत्ता ददएकोमा भौ नं १९२ वाट समेि भकु्तानी ददएको छ । उक्त रकम देहार्अनसुार भकु्तानी 
भएकोमा आतथिक वर्िको अतत्र्मा पनुाः ददएकोले उक्त रकम असलु गनुिपने रु  
पद भकु्तानी भएको सतचार भत्ता (वाष्टर्िक) 
अध्र्क्ष (मासीक रु १५००। ले) 18000 
उपाध्र्क्ष (मासीक रु १०००। ले) 12000 
वडाध्र्क्ष (मासीक रु ८००। ले ५ िनालाइ) 48000 
िम्मा  78000  

 
 
 
 

78000 

18  न्शलवतदी दरभाउपरवाट लागि अनमुान वेगर सामान खररदाः साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म 
८४ मा रु २० लाख सम्म लागि अनमुान भएको सामान खररद गदाि न्शलवतदी दरभाउपरको माध्र्मवाट 
सामान खररद गनुिपने उल्लेख भएकोमा कार्ािलर्ले चाल ुखचिको तडन्िटल लतनिङ कार्िक्रम िथा पिुीगि िफि  
मेन्शनरी औिार न्शर्िकवाट रु १९९४५००। को डेस्कटप िथा ल्र्ापटप खररद गरर भौ नं २०१ (चाल)ु 
वाट रु ९ लाख िथा वाँकी पिुीगि िफि को भौ नं १४० वाट भकु्तानी ददएको छ िर सामान खररद गदाि 
लागि अनमुान िर्ार नै नगरी खररद गरेको छ। तनर्ममा रु १ लाख भतदा मातथको सामान खररदमा लागि 
अनमुान िर्ार गनुिपने उल्लेख गरेकोमा कुल १९ लाख ९५ हिारको सामान खररद गदाि लागि अनमुान 
िर्ार नगनुि उन्चि देन्खएन। र्स सम्बतधमा छलफल गदाि रु २० लाखको लागि अनमुान िर्ार गरेको 
भनेिापतन िलुनात्मक ष्टववरण िथा मलु्र्ांकन सतमतिको तनणिर्मा खलु्दैन। लागि अनमुानको िलुनामा घटी 
बढीमा पेश भएको दरभाउपरलाई िलुना गरी मलु्र्ांकन गने गरी कागिाि िर्ार गनुिपदिछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  वैदेन्शक भ्रमणाः गाउँसभा, नगरसभा र न्िल्ला समतवर् सतमतिका सदस्र्को सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ को 
अनसूुचीमा पदातधकारीले ष्टवदेश भ्रमणमा िाँदा आर्ोिक संस्थाले होटल वासको प्रवतध गरेकोमा पाउने भत्ताको 
२५ प्रतिशि रकम मार उपलव्ध गराउने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले अध्र्क्ष र उपाध्र्क्षलाइ भारिको भिुमा 
भकुम्पपतछको पनुाः तनमािणको अवलोकन गराउनको लातग भ्रमणमा लगेको देन्खतछ। उक्त भ्रमणको प्रार्ोिन 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

नेपाल आवास पनुतनमािण पररर्ोिना, गोरखाले गरेको र हवाइ ष्टटकट खाना िथा आवासको प्रवतध गररएको 
िानकारी गराएको छ। िर कार्ािलर्ले देहार्अनसुार भ्रमण भत्ताको २५ प्रतिशि भकु्तानी नददइ सवै रकम 
भकु्तानी ददएको छ।अिाः देहार्अनसुार वढी भकु्तानी भएको रकम असलु गनुिपने रु  
पदातधकारीको नाम र ष्टववरण भकु्तानी ददएको रकम  भकु्तानी ददनपुने 

रकम  
वढी भकु्तानी  

अध्र्क्ष श्री फन्णतर प्र तधिाल ४३१५० १०७८८ ३२३६३ 

उपाध्र्क्ष श्री चतरमार्ा गरुुङ ३९९०० ९९७५ २९९२५ 

िम्मााः  ८३०५० २०७६३ ६२२८८  

 
 

६२२८८ 

20  वतृ्तन्चर तनमािणाः कार्ािलर्ले खचि गदाि आवस्कर्िा र औन्चत्र्िा तसद्द हनु ेगरी खचि गनुिपनेमा खासै उपलव्धी 
मापन गनि नसष्टकने र श्रोिमा मार उपर्ोग ष्टवष्टहन िरीकाले खचि हनुे िस्िा काममा रकम खचि भएको छ। 
देहार्अनसुार वतृ्तन्चर तनमािण भएकोमा पर्िटष्टकर् गतिव्र् सम्वतधी वतृ्तन्चर केही मारामा आवश्र्क पने 
भएिापतन अतर् वतृ्तन्चर िर्ार गनुि उन्चि देन्खएन। पातलकाले गाउँपातलकाका वरृ्द्ाहरुको वारेमा समेि 
वतृ्तन्चर तनमािण गरेको छ। र्सरी खचि गनुिभतदा वृर्द्ाहरुलाइ िाडोको लातग कम्वल वा केही अतिररक्त 
सहर्ोग गरेको अवस्थामा खचि प्रभावकारी हनुे तथर्ो। र्स्िो प्रकृन्त्तको खचिमा तनर्तरण गनुिपदिछ। 
भौ नं  भकु्तानी पाउनकेो नाम ष्टववरण  भकु्तानी रकम 

२०२ साइन तमतडर्ा प्रातल गाउँपातलकाका वृर्द्ाहरुको वारेमा वतृ्तन्चर तनमािण ४९७२०० 
२०४ क्र्ाराभान तमतडर्ा प्रा तल गाउँपातलकाको पर्िटष्टकर् गतिव्र्सम्वतधी 

वतृ्तन्चर तनमािण 

४९८३०० 

२४५ क्र्ाराभान तमतडर्ा प्रातल गाउँपातलकाले गरेका कार्िको वतृ्तन्चर तनमािण ४९८३३०  

 

21  पेश्कीवाट धेरै कार्ि गराएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ७४ मा प्रर्ोिन खलुाएर मार 
पेश्की ददनपुने िथा तनर्म ७६ मा सामान खररदमा सम्वतधीि ष्टवके्रिालाइ नै भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ। 
कार्ािलर्ले देहार्अनसुार पेश्की वा सोधभनािको नाउमा सम्वतधीि पाटीलाइ भकु्तानी नगरी व्र्न्क्तलाइ भकु्तानी 
भएको देन्खतछ।  
भौ नं  पेश्की तलनकेो नाम ष्टववरण  भकु्तानी रकम 

२४६ राि िामाङ रेनकोट पावरव्र्ांक ितु्ता, ल्र्ापटप व्र्ाग आदद 
काठमाडौवाट खररद 

३३३५०० 

१२ ष्टकरण शे्रष्ठ तमना आर्ल स्टोसिको ष्टवल (सोधभनाि) १२०६५० 

२२ ष्टकरण शे्रष्ठ ऋष्टर् आर्ल िथा तमना आर्ल स्टोसिको ष्टवल  ११४००० 

३४ ष्टकरण शे्रष्ठ इतधन खररद गनि ऋष्टर् आर्ल स्टोसिको ष्टवल  १११४५६ 

    

र्स सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 

 

21.1  भौ नं २४६ वाट राि िामाङलाइ पेश्की ददइ रु ३३३५०० खचि गरेको छ। खचिमा रेनकोट पावरव्र्ांक 
ितु्ता, ल्र्ापटप व्र्ाग आदद काठमाडौवाट खररद गरेको छ। तनर्मावलीको तनर्म ७६ मा सामान खररदमा 
सम्वतधीि ष्टवके्रिालाइ नै भकु्तानी ददनपुने उल्लेख भएकोमा सो को पालना भएको देन्खएन भने असारमा 
सामान खररद गरेको देन्खएकोमा कोरोना महामारीको समर्मा अत्र्ावश्र्क काम नभएको अवस्थामा समेि 
दैतनक भत्ता ददइ ददइ काठमाडौवाट सामान खररद गरेकोमा पेश्की फछिर्ौट गनुि उन्चि देन्खएन।साथै उक्त 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

पेश्की फछिर्ौट गदाि व्र्न्क्तगि प्रर्ोिनमा वढी आउने सामान खररद गरेको छ। र्स भौचर वाट कार्ािलर् 
प्रर्ोिनमा नआउने रु ५७००० को १० थान पावरवैंक खररद गरेको छ भने ३ थान ितु्ता (टे्रष्टकङ ितु्ता 
समेि) रु ३०५१०। को खररद गरेको छ। अतर् सामानहरुमा पेन ड्राइभ,झलु रेनकोट लगार्िमा सामानहरु 
रहेका छन िनु पेश्की ददइ खररद गनुिपने आवश्र्किाका होइनन ् । र्स्िो प्रवनृ्त्तको खचिमा तनर्तरण 
गनुिपदिछ।  

 
 
 
 
 
 

22  शशिि पूिँीगिाः  

उपभोक्ताको र्ोगदान नरहेकोाः साना िथा आधतुनक तसँचाइ कार्िक्रम संचालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद 
३ को दफा ४ मा कम्िीमा १५% र्ोगदान लाभग्राहीको हनुपुने उल्लेख छ । कार्ािलर्ले देहार्अनसुार काम 
गरेकोमा लाभग्राहीको र्ोगदान कम भएकोले कम भएको र्ोगदान रकम असलु गनुिपने रु  

फमि िथा भकु्तानी पाउनकेो नाम 
कार्िसम्पन्न 
रकम  

भकु्तानी ददनपुने 
रकम 

भकु्तानी भएको 
रकम  वढी भकु्तानी 

पाङतसङ कुनाखकि  कातलमाटी तसचाइ उ स  104981 89234 94201 4967 
ठाँटीखोला कुलो ममिि उ स  101053 85895 87709 1814 
ठुलोखेि कुलो ममिि उ स  108715 92408 94796 2388 
िम्मा 314749 267537 276706 9169  

 
 
 

9169 

23  सामान ष्टविरण िथा िडान नभएकोाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिलाइ 
पषु्ट्याइ गने प्रमाण कािगाि समेिको लेखा राख्नपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले शशिि कार्िक्रम अतिगिि 
देहार्का सामान खररद गरेकोमा ष्टविरण गरेको छैन भने सोलार खररद गरेकोमा समेि सो िडान भएको 
छैन। खररद गरेका सामानहरु ष्टविरण िथा िडान नगदाि सोको उपर्ोतगिामा ह्रास भइ सामानको उपादेर्िामा 
कमी आउने हतुछ ।साथै रु ९९७५१८। को एउटै स्पेन्शष्टफकेशन र पररमाणको सोलार सामान दइु फमिवाट 
खररद गरेकोमा सोझै खररद गरेको समेि देन्खएको छ। र्सरी प्रतिस्पधाि वेगर खररद गरेको सामान अतनर्तमि 
देन्खएकोले उक्त खचि तनर्तमि समेि गराइ ष्टविरण िथा िडान गनि वाँकी उक्त सामान ष्टविरण िथा िडान 
गरेको प्रमाण पेश गनुिपने रु  
 

 

फमि िथा भकु्तानी पाउनकेो नाम भौ नं  भकु्तानी रकम कैष्टफर्ि 

गोरखा इनन्िि एण्ड इतभानिमेतट प्रातल 
२५ ४९४४६५ 

९९ थान आधतुनक चलु्हो खररद गरेकोमा 
हालसम्म स्टोरमै रहेको 

ए न्ि पावर सप्लार्सि ३४ ४९८७५९ कुल रु ९९७५१८। को सामान सोझै खररद 
गरेको साथै हालसम्म िडान नभएको 
 अन्नपणुि फेवा कतसनि प्रातल ३५ ४९८७५९ 

िम्मा   १४९१९८३   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१४९१९८३ 

24  तनमािण औिार खररदाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिलाइ पषु्ट्याइ गने प्रमाण 
कागिािका आधारमा खचि गनुिपने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले तनमािण कार्िमा प्रर्ोग हनुे ग्लोभ्स, वटु, हे्वल 
व्र्ारो, हेल्मेट, तछनो, ह्यामर, सावेल, ज्र्ाकेट आदद खररद गरी पंिी सप्लार्सि प्रातललाइ भौ नं ४५ वाट 
४६२९५०। भकु्तानी गरेको छ। र्स्िा प्रकृतिका काम संघीर् सरकारको प्रधानमतरी रोिगार कार्िक्रममा 
समेि आउने र त्र्हीवाट खचि गने पररप्रके्षमा चाल ुन्शर्िकवाट खचि गनुि उन्चि देन्खएन।कार्ािलर्ले तनमािणको 
काम अमानिवाट गराएको अवस्थामा मार र्स्िा औिार प्रर्ोगमा आउने अवस्थामा अमानिवाट कार्ि गराएको 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

छैन भने उपभोक्ता सतमति िथा तनमािण व्र्वसार्ीवाट कार्ि गराउदा दर ष्टवश्लरे्णमा नै टुल्स भतन अतिररक्त ३ 
प्रतिशि रकम िोडने गरी नम्सि नै भएको अवस्थामा उक्त सामान खररद गनुि प्रर्ोिन ष्टवष्टहन अवस्था आउन ु
हो। र्सरी प्रर्ोिन नखलुाइ खररद गरेको कार्ि अतनर्तमि देन्खएकोमा उक्त व्र्होरालाइ गाउँसभाले तनर्तमि 
गरी प्रतिष्टक्रर्ासाथ प्रमाण पेश गरेको छ। ऐनमा भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि प्रतिस्पधाि नगराई खररद गने 
कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ।  

 

 

 

25  नदीितर् पदाथिको सचुनामा खचिाः सरकारी श्रोिको अत्र्तु्तम उपर्ोग हनुे गरी खचि गनुिपदिछ।नदीितर् पदाथिको 
लातग माग र आपतुििको ष्टवश्लरे्ण गरी र्थाथिपरक अनमुानकाको आधारमा खचि गनुिपनेमा उक्त अध्र्र्न वेगर 
सचुना प्रकाशन गरेको कारण कुनै पतन वोलपरदािा नआएको कारण वोलपरको आव्हान गदाि खचि भएको 
रकमको प्रभावकारीिा शतुर् रहेको देन्खर्ो। कार्ािलर्ले पष्टहलो पटक भौ नं २२ वाट सचुना प्रकाशन गनि 
रु २३१२८८। खचि गरेकोमा प्रतिस्पधािमा नआएको कारण भौ नं २७ वाट पनुाः वोलपर आह्वान गदाि रु 
१३४४७०। खचि भएको छ। सचुना प्रकाशनमा मार रु ३६५७५८। खचि भएकोमा उक्त खचि उपलव्धी 
ष्टवष्टहन हनु पगुेको छ। पर्ािि अध्र्र्न ष्टवश्लरे्ण गरेर मार सचुना प्रकाशन गरी कार्ि सचुारु गनुिपने देन्खर्ो।  

 

26  और्धी खररद – साविितनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८५ को उपतनर्म १(क) मा २० लाख 
रुपैर्ाँसम्मको और्तधितर् मालसामान उत्पादकले राष्टिर् स्िरको समाचार परमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको 
तबक्री मूल्र्मा सोझै खररद गनि सष्टकने िथा तनर्म ८४ मा ५ लाख भतदा वढीको खररद गदाि न्शलवतदी 
दरभाउपरको माध्र्मवाट खररद गनुिपने उल्लेख छ । र्स सम्बतधमा देन्खएका व्र्होरा तनम्नानसुार छनाः 
भौ नं ष्टववरण रकम  

११९ न्चराग फामेशी  ४९७५४५ 
१२० न्चराग फामेशी  २४९९२० 
२०७ रवुिारा मेतडतलंक प्रातल ८८७३४८ 
 शशिि िफि ाः  
९।०७७।३।१५ न्चराग फामेतस ४९७९३२ 
२०।०७६।९।३ न्चराग फामेतस ६४९५०१ 
                                       िम्मा २७८२२४६ 

 

 कार्ािलर्ले चाल ुखचि न्शर्िकवाट मार देहार्का और्धी सोझै खररद गरेको छ। प्रतिस्पधाि गराएको 
अवस्थामा और्धीमा अत्र्ातधक मारामा घटने हदुा तमिव्र्र्ीिा हनुे िफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान ददएको पाइएन 
। र्सै न्िल्लाका अतर् स्थानीर् िहहरुको अध्र्र्न गदाि गण्डकी गाउँपातलकामा और्धी खररदमा करीव 
७० प्रतिशिसम्म घटेको अवस्थामा र्स कार्ािलर्ले सोझै खररद गरेको देन्खएको छ। सोझै खररद गरेको 
रकम अतनर्तमि देन्खएकोमा उक्त व्र्होरालाइ गाउँसभाले  तनर्तमि गरी प्रतिष्टक्रर्ासाथ प्रमाण पेश गरेको 
छ। ऐनमा भएको व्र्वस्थाको ष्टवपरीि प्रतिस्पधाि नगराई सोझै खररद गने कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ।  

 आपूतिि हनुे और्तध डव्ल.ुएच.ओ. सष्टटिफइड हनुपुने, और्तधको उत्पादन तमति, ब्र्ाच नं र म्र्ाद समाि 
तमति उल्लेख गरी सम्बन्तधि ष्टवर्र् ष्टवज्ञबाट मचुलु्का उठाई राख्न ेनगरेको कारण संझौिामा और्धीको 
म्र्ाद पर्ािि भए नभएको सम्वतधमा कािगािमा नखलु्ने साथै और्धी खररदमा प्रार् १८ मष्टहनाको म्र्ाद 
हनुपुने भतन उल्लेख हनुेमा र्स कार्ािलर्ले संझौिा गदाि म्र्ाद उल्लेख नगरेको,  
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

 आपूतिि भएका और्धी एवं सन्ििकल सामान स्टोर दान्खला हनुअुन्घ स्पेशीष्टफकेशन अनसुार भए/नभएको 
नखलुाएको कारण और्तधको गणुस्िर र म्र्ाद सम्बतधमा र्ष्टकन गनि नसष्टकएको, 

 और्तधको न्ितसी ष्टकिावमा आम्दानी बाँध्दा खररद गरेको र अतर्रवाट हस्िातिरण भई आएको खलु्न े
गरी व्र्वन्स्थि रुपमा आम्दानी बाँध्न ेनगरेको, 

 पातलका र्द्ारा तनशलु्क स्वास्थर् कार्िक्रम भतन लोगो राखेको हनुपुने उल्लेख गरेकोमा उक्त लोगो भएको 
छ भन्ने प्रमाण संलग्न नरहेको,  

 म्र्ाद नाघ्न लागेका िथा म्र्ाद नाँघी तडस्पोिल गनुिपने र गरेका और्धीको एष्टककृि अतभलेख नराखेको, 
 पातलका मािहि हस्िातिरण गरी पठाएका और्धीहरुको सदपुर्ोग सम्वतधमा अनगुमन नभएको, 
िसथि और्तधको खररद, आपूिी, दान्खला िथा खचिको ष्टववरण अयावावतधक हनुे गरी अतभलेख राख्न,े िोकीएको 
गणुस्िर अनसुारकै और्तध प्राि भए नभएको एष्टकन गरी हस्िातिरण िथा खररद गररएको और्तधको ष्टववरण 
खलु्न ेगरी अतभलेख राख्न ेिथा आतथिक वर्िको अतत्र्मा बांकी रहेको और्तधहरु न्िम्मेवारी सारी अतभलेख 
व्र्वन्स्थि गनेिफि  ध्र्ान ददनपुदिछ । 

27  स्थानीर् पवुािधार साझेदारी कार्िक्रमाः  

अलैची संकलन केतर तनमािणाः साविितनक खररद तनमर्ावली, २०६४ को तनर्म ११ मा मालसामानको लागि 
अनमुान िर्ार गदाि कुनै साविितनक तनकार्ले सोष्टह प्रकृतिको सामान खररद गरेको भए सोही अनसुार िथा 
प्रचतलि विारभाउ अनसुार लागि अनमुान िर्ार गनुिपने उल्लेख गरेको छ। कार्ािलर्ले अलैची संकलन 
केतर िथा भट्टी तनमािणको लातग उपभोक्ता सतमति गठन गरी कार्ि गराइ रु ४६२५९०७। भकु्तानी ददएको 
छ। कुल काम रु ५१४१५०८। को भएकोमा केही काम तसतभल वक्सि, शौचालर् तनमािण आददमा खचि 
भएको देन्खतछ भने रु १९३५९९७। को काम २२ थान लािि सेटको मोडिन इम्प्रभु्ड ड्रार्र खररद गरेको 
देन्खतछ। उक्त सामान श्री तसंहवाष्टहनी इन्तिनर्रीङ वक्सि एण्ड इनिी प्रातलवाट खररद गरेकोमा लागि 
अनमुान िर्ार गदाि समेि सोही फमिवाट दररेट माग गरेको छ भने प्रचतलि विारभाउको ष्टवश्लरे्ण गरेको 
छैन। लागि अनमुानलाइ र्थाथिपरक वनाउन कार्ािलर्को ध्र्ान िानपुदिछ।  

 
 
 
 

28  आतिरीक आर् सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्हर्ोरा देहार्अनसुार छन ्: 
 वैंक नगदी ष्टकिावाःकार्ािलर्ले मलु संन्चि कोर्को वैंक नगदी ष्टकिाव िर्ार गरेको छैन । िसले गदाि 
आतिरीक आर्, ष्टवर्र्गि तनकार् िथा अतर् श्रोिवाट प्राि आम्दानीको सष्टह लेखांकन भए नभएको सतुनन्श्चि 
गनि सष्टकएन । प्रािी िथा खचिको ष्टववरण अयावावतधक गनुिपदिछ । 

 मनोरिन कराः-स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमोन्िम तसनेमा, तभतडर्ो हल, 

सांस्कृतिक प्रदशिन हल, संगीि, तथर्टर मनोरिन प्रदशिन स्थल, ऐतिहातसक स्थलको प्रवेश शूल्कमा कर 
तलनूपने व्र्वस्था छ। आतथिक वर्ि २०७६।७७ मा पातलकाले र्स शीर्िकमा कर संकलन गरेको 
देन्खएन। पातलकाको क्षेरतभरवाट उठ्न ुपने मनोरिन कर पष्टहचान िथा एष्टकन गरी असलु गनुिपदिछ। 

 िडीवटुी कवाडी र िीविति ुकराः ऐनको दफा ६१ मा िडीवटुी कवाडी र िीविति ुकर लगाउन ेव्र्वस्था 
भएकोमा सो को पष्टहचान गरेको छैन । 

 सचुना प्रकाशनाःपातलकाले आ.व.२०७६|७७ नददितर् पदाथि ढुङ्गा तगट्टी वालवुाको ठेक्का लगाउन ७ वटा 
घाटको सचुना प्रकाशन गरी सचुना खचि वापि रु २३३,५३० लेखेको छ। सचुना प्रकाशन गररएका 
ठेक्काहरु मध्रे् ३ वटाको मार ठेक्का लागेको छ। र्सरी ठेक्का लाग्ने सम्भाव्र्िालाई अध्र्र्न नगरी एकमिु  
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

रुपमा सचुना प्रकाशन गरी खचि लेख दा अतिररक्त व्र्र्भार सिृना हनु िातछ।ठेक्का नलाग्नकुा कारणहरु 
अध्र्र्न गरी आगामी ददनमा सधुार गनुिपने देन्खतछ। 

29  समानीकरण अनदुानबाट न्शक्षकको िलब भत्ता – अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ 
ले स्थानीर् िहलाई स्वीकृि दरबतदी तभरका न्शक्षकको िलब भत्ता बापि सशिि अनदुान उपलब्ध गराउने 
व्र्वस्था छ ।पातलकाले स्वीकृि दरबतदीतभर नपरेका एवं ष्टवयावालर्ले गि ष्टवगिदेन्ख नै आतिररक स्रोिबाट 
िलब भत्ता व्र्होरेका न्शक्षकलाई ष्टवत्तीर् समानीकरण अनदुानबाट मचु्चोकटार आ ष्टव िथा महादेव स्थान आ 
ष्टवका २ न्शक्षकलाइ दरवतदी पर्ािि नभएको भतन रु ४४६५००। तनकासा गरेको छ भने भौ नं २१७ वाट 
समेि दइु ष्टवयावालर्लाइ रु ६६०५६०। भकु्तानी गरेको छ । आवश्र्क भए दरवतदी स्वीकृि गने िफि  
पहल गनुिपनेमा दरवतदीतभर नपरेका न्शक्षकहरुको लातग िलव भत्ता ददने गरी अनदुान ददने प्रवनृ्त्तमा तनर्तरण 
गनुिपदिछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  मलु्र् अतभवषृ्टर्द् कर कट्टी नगरेकोाः मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ (ग) बमोन्िम 
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 तनिलाई भकु्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउन ेरकम तनिको नामबाट सम्बन्तधि 
रािस्व न्शर्िकमा िम्मा गरी बाँकी रहने कर वापिको रकम मार भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ।नगरपातलकाले 
र्स आ.व.मा देहार्को भकु्तानीमा ५० प्रतिशि रािस्व न्शर्िकमा दान्खला नगरी फमिलाई नै भकु्तानी ददएको 
देन्खएकोले उक्त रकम असलु हनुपुने देन्खएको रु 

गो भौ नं,तमति फमको नाम  ष्टववरण  कुल भकु्तानी  म ुअ कर  ५० प्रतिशि म ु अ 
कर 

७।०७६।८।२६ अतमि इतटरप्राइिेि फतनिचर खररद ४९४३७५ ५६८७५ २८४३८ 

७।०७६।८।२६ पष्टवरा फतनिचर सप्लासि फतनिचर खररद ४९२११५ ५६६१५ २८३०८ 

िम्मा     ५६७४५  

 

 

 

 

 

 

५६७४५ 

31  पवुाितनधािररि क्षतिपतुििाः तनमािण व्र्वसार्ी सँग भएको खररद सम्झौिा िथा साविितनक खररद तनर्मावली २०६४ 
को तनर्म १२१ मा सेवा प्रदार्क वा तनमािण व्र्वसीको ढीलाइको कारणले खररद सम्झौिा बमोन्िमको काम 
सो सम्झौिामा िोष्टकएको म्र्ादमा सम्पन्न हनु नसकेमा तनिले साविितनक तनकार्लाई १० प्रतिशिमा नबढ्ने 
गरी प्रतिददन सम्झौिा रकमा ०.०५ प्रतिशि का दरले पवुितनधािररि क्षतिपतुिि ददनपुने व्र्वस्था छ। पातलका 
र तनमािण व्र्वसार्ी वीच खररद सम्झौिा भै सम्पन्न देखाएका िपतसलका तनमािण कार्िको सम्पन्न गनुिपने अवतध 
(म्र्ाद थप समेि) भतदा ढीलो गरी तनमािण सम्पन्न देखाएकोमा समेि पातलकाले तनमािण कार्िको पनु म्र्ाद 
थप नगरेको र तनमािण सेवालाई पवुितनधािररि क्षतिपतुिि नलगाई अन्तिम ष्टवलको भकु्तानी ददएको देन्खर्ो। अि 
खररद सम्झौिा िथा उपरोक्त साविितनक खररद तनर्मावलीको तनर्म १२१ बमोन्िम सम्पन्न गनुि पने अवतध 
भतदा ष्टवलम्ब गरी सम्पन्न देखाएकोमा पवुि तनधािररि क्षतिपिुि असलु गनुि पनुि रु 

गो भौ नं/ तमति र्ोिनाको नाम नमािण सेवा कवोल अंक  सम्पन्न गनुि पनुि 
अवतध 

सम्पन्न अवतध ष्टवलम्ब 
ददन 

पवुितनधािररि 
क्षतिपतुिि 
रकम 

१४७।०७७।३।२९ चनौटे ष्टढस्का 
मचु्चोक भच्चेक 
सडक ष्टवस्िार कार्ि 

गोरखा कातलका 
कतसट्रक्सन नेपाल 

८४०१९४० २०७६।११।३० २०७७।३।२९ 

(म्र्ाद थप 
समेि) 

१२२ 
ददन 

५१२५१८ 

१७४।०७७।३।३१ अधेरी खोला देन्ख 
वडा कार्ािलर् 
सम्मको सडक 
स्िरोन्ति कार्ि 

बाबा कतसट्रक्सन  २७६१७३४ २०७७।२।२६ २०७७।३।३० ३६ 
ददन 

४९७११ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५६२२२९ 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

िम्मा ५६२२२९  
32  ष्टवतभन्न तनमािण कार्िमा बढी भकु्तानीाः साविितनक खररद  तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२३  खररद सम्झौिा 

अनसुार साविितनक तनकार्ले रतनङ्ग ष्टवल वा अतर् कुनै ष्टविको भकु्तानी गदाि करारको शिि बमोन्िम प्राष्टवतधक 
िापिाँच 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 र्ोिनाका 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 िस्िा 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  

 

32.1  २।०७६।६।१४ भिार्ाङ्ग पधेरो पष्टहरो तनर्तरण कार्िको कुल कामको मलु्र्ांकन रु ७३५१३८। मध्रे् 
पातलकाले उपभोक्ता सतमतिलाई रु ६६५०००।भकु्तानी ददएको छ। उक्त मलु्र्ांकन भएको कामको से्रस्िा 
पररक्षण गदाि िपतसल बमोन्िमको मेस साइिको ५९ थान ग्र्ाष्टवन िातलमा घ.मी ढुङ्गा भने कार्िको लातग 
ग्र्ाष्टवन िथा ढुङ्गा िथा ज्र्ामीको स्थानीर् दर िथा स्वीकृि नम्सि अनसुार िर् भएको दर ष्टवश्लरे्ण को दर 
भतदा बढी दर राखी खचि लेखेको पाइर्ो। अि दर ष्टवश्लरे्णको दर भतदा बढी दर राखी खचि लेखेको मध्रे् 
उपभोक्ताको श्रमदाको अंश ९.५४ प्रतिशि घटाई खचि लेखदा समेि बढी भकु्तानी भएको  सम्बन्तधि उपभोक्ता 
सतमति बाट असलु हनु ुपने रु  

कामको ष्टववरण ग्र्ाष्टवन 
िालीको साइि 

गिर्ाष्टव िालीको 
संखर्ा 

तलइएको दर दर ष्टवश्लेर्ण अनसुारको 
दर 

फरक दर उपभोक्ता 
सतमतिको र्ोगदान 

बढी भकु्तानी 
रकम 

ग्र्ाष्टवन िालीमा 
ढुङ्गा भने काम 

३*१*१ १५ १३३७०.२० ११०६६६५ २३०३.५५ ९.५४ ३१२५७ 

ग्र्ाष्टवन िालीमा 
ढुङ्गा भने काम 

१.५*१*१ २० ६७२५.९७ ५५३३३३ ११९२.६५ ९.५४ २१५७७ 

ग्र्ाष्टवन िालीमा 
ढुङ्गा भने काम 

२*१*१ २४ ९०४०.१९ ७८००२५ १२३९.९४ ९.५४ २६९३० 

िम्मा ७९७५४  

 

 

 

 

 

 

 

७९७५४ 

32.2  ३।०७६।८।१९ चनौटे ष्टढस्का मचु्चोक सडक ष्टवस्िारकार्िको तनमािण सेवा गोरखा कातलका कतसट्रक्सन 
नेपाल लाई चेनेि न ० देन्ख ५+०१० सम्म सडक खन्ने कार्ि वापि प्रथम ष्टवलको रु १७०७७००। 
भकु्तानी गरेको Earth work calculation sheet, नापी ष्टकिाब र रतनङ्ग ष्टवल पररक्षण गदाि रोड कष्टटङ्ग गरेको 
calculation sheet मा नरम माटो ४७८३.८१ घ.मी, नरम चट्टान ८५.३६ घ.मी, मध्र्म चट्टान ७२४.६४ 
घ.मी, र कडा चट्टान ६३ घ.मी को कार्ि भएको देन्खएकोमा रतनङ्ग ष्टवलबाट नरम माटो ४७८३.८१ घ.मी, 
चरम चट्टान ८५.३६ घ.मी , मध्र्म चट्टान ९३२.२४ घ.मी र कडा चट्टान ६३ घ.मी को खचि लेखेको 
पाइर्ो। calculation sheet अनसुार मध्र्म चट्टान खन्ने कार्ि ७२४.६४ घ.मी मार भएकोमा नापी ष्टकिाब 
िथा रतनङ्ग ष्टवलबाट ९३२.२४ घ.मी खचि लेखदा नभएको मध्र्म चट्टान फोने २०७.६ घ.मी को प्रति घ.मी 
रु १००। का दरले म.ुअ.कर समेि रु २२१०९ बढी भकु्तानी भएको छ। वास्िष्टवक कार्ि सम्पादन भएको 
भतदा बढी भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२२१०९ 
32.3  १५।०७६।१०।२३ चनौटे ष्टढस्का मचु्चोक भच्चेक सडक ष्टवस्िार कार्िको तनमािण सेवा गोरखा कातलका 

कतसट्रकसन नेपाल लाई दोस्रो रतनङ्ग ष्टवलको रकम भकु्तानी गदाि ष्टवल अफ क्वान्तटटीको आइटम न ३.४ 
को हर्मु पाइप कल्भटिमा ढुङ्गाको पखािल लगाउने कार्िको कुल पररमाण ८४.३७ घ.मी मा हर्मु पाइपको 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

भाग ३.३८ घ.मी घटाई खदु पखािलको भागको नापी ष्टकिाब बमोन्िम ८०.९९ घ.मी को मार खचि लेख्न ु
पनेमा हर्मु पाइप को भाग नघटाई कुल पररमाण ८४.३७ घ.मी को प्रति घ.मी रु ७०००। ले खचि लेखेको 
पाइर्ो। ढुङ्गाको पखािलको नापी गदाि हर्मु पाइपको भाग ३.३८ घ.मी नघटाई खचि लेखदा म.ुअ.कर सष्टहि 
रु २५१९८।बढी तनमािण सेवालाई भकु्तानी भएकोले असलु हनु ुपने देन्खएको रु 

 

 

 

२५१९८ 

32.4  १२।०७६।१०।१६ तसमिोङ घ्र्ाचोक ग्रातमण सडक सरसफाई कार्िको मलु्र्ांकन रु १४९०७४३। 
भएको मध्रे् उपभोक्ता सतमति लाई रु १३४२७११। भकु्तानी भएको छ। उक्त कामको मलु्र्ांकनको से्रस्िा 
पररक्षण गदाि नरम माटो काटन ेकार्ि १८६८४ घ.मी र मध्र्म चट्टान फोने कार्ि ६६ घ.मी देखाएिा पनी 
सडकको कुन स्थान र चेनेि मा कार्ि भएको हो सो खलु्ने Earth work calculation sheet वेगर नापी ष्टकिाबमा 
एकमषु्ठ पररमाण मार लेन्ख खचि गरेकोले सडक कष्टट्टङ्ग गरेको भोलम एकीन गनि सष्टकएन। उक्त सडक खन्ने 
कार्िको नरम माटो र मध्र्म चट्टान फोने मेन्शन प्रर्ोग भएको देन्खएकोले दर ष्टवश्लरे्ण गरी हेदाि नरम माटो 
काट्ने कार्िको प्रति घ.मी ६४.८६ र मध्र्म चट्टान प्रति घ.मी २२२.१९ लाग्नेमा फरक दर रान्ख खचि 
लेखेकोले उपभोक्ता सतमतिको अंश ९.९३ प्रतिशि घटाई गणाना गदाि िपतसल बमोन्िम रु २३७९९६। 
बढी भकु्तानी भएको छ। अि दर ष्टवश्लरे्ण बाट िर् भएको दर भतदा बढी दर राखी भकु्तानी भएको रकम 
असलु हनु ुपने रु  

कामको ष्टववरण पररमाण तलएको दर दर ष्टवश्लेर्णको दर फरक दर  उ.स.को अंश बढी भकु्तानी रकम 
नरम माटो काट्ने 
कार्ि 

१८६८४ घ.मी ७८.१३ ६४.८६ २३.२७ ९.९३ २२३३१७। 

मध्र्म चट्टान फोने 
कार्ि 

६६ घ.मी ४६९.१२ २२२.१९ २४६.९३ ९.९२ १४६७९। 

िम्मा      २३७९९६।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२३७९९६ 

32.5  १३।०७६।१०।१७ अन्िरकोट गाउँपातलका वडा नं ५ को सडक सरसफाई कार्िको मलु्र्ांकन रु 
४३१५२०। भएको मध्रे् पातलकाले उपभोक्ता सतमति लाई रु ३८७९२९। भकु्तानी ददएको छ। उक्त 
कार्िको लातग मेन्शन प्रर्ोग गरी नरम माटो काट्ने कार्ि ५५२३.१० घ.मी देखाएकोमा के कुन स्थान र 
चेनेिमा उक्त नरम माटो काट्ने कार्ि भर्ो।Earth work calculation sheet िर्ार नगरी एकमषु्ठ घनमीटर 
मार नापी ष्टकिाबमा चढाएको वास्िष्टवक नरम माटो काट्न ेकार्िको पररमाण एकीन गनि सष्टकएन। मेन्शन 
प्रर्ोग गरी नरम माटो काट्ने कार्िको  स्थानीर् दर र स्वीकृि नम्सि बाट िर् भएको प्रति घ.मी दर रु 
६४.८६ रहेकोमा पातलकाले रु ७८.१३ का दरले खचि लेखेको पाइर्ो। दर ष्टवश्लरे्ण बाट िर् भएको दर 
भतदा प्रति घ.मी रु १३.२६ बढी दर राखी ५५२३.१० घ.मी को खचि लेखेको मध्रे् उ.स.को अंश १०.१० 
प्रतिशि घटाई बढी भकु्तानी भएको रु ६५८३९। असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६५८३९ 

32.6  ३१।०७७।२।२० फाल्फु दरवोट हदैु थानी थान िाने सडक तनमािण कार्िको रु ७८४१७३। मलु्र्ांकन 
मध्रे् उपभोक्ता सतमति लाई रु ७०५३८४। भकु्तानी भएको छ। उक्त सडक तनमािण कार्िको लातग मेन्शन 
प्रर्ोग गरी नरम माटो १००७.६६ घ.मी,कडा माटो ९५५.६५घ.मी, नरम चट्टान ४५५.४४ घ.मी, मध्र्म 
चट्टान ३८१.७५ घ.मी र कडा चट्टान ५७९ घ.मी कष्टट्टङ्ग भएको Earth work calculation sheet बाट देन्खतछ। 
मेन्शन प्रर्ोग गरी सडक खन्ने कार्िको दर ष्टवश्लरे्ण गदाि बे्रकर लगाई कडा चट्टान काट्ने कार्ि प्रति घ.मी रु 
८६२.०८ र बे्रकर नलगाई बकेट र्द्ारा कडा चट्टान फोने कार्ि प्रति घ.मी रु ४०७.९३ घ.मी हनु आउने 
देन्खतछ। र्स सडक तनमािण कार्िमा कडा चट्टान फोने एक्साभेटरको बकेट प्रर्ोग भएको देन्खएले बकेट 
र्द्ारा कडा चट्टान फोने कार्िको लातग प्रति घ.मी रु ४०७.९३ का दरले खचि लेख्न ुपनेमा बे्रकर को दर 
रान्ख खचि लेखदा प्रति घ.मी रु ४५४.१५ फरक पने गई ५७९ घ.मी कडा चट्टान फोने कार्िमा उपभोक्ता 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

सतमति लाई रु २६२९५२। बढी भकु्तानी भएको छ। दर ष्टवश्लरे्ण बाट िर् भएको दर भतदा बष्टढ दर 
रान्ख भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु हनु ुपने रु  

 

२६२९५३ 
32.7  बालवुा फबुििेटार पोखराटार सडक स्िरोन्नति कार्िको लातग भौ नं ५१।०७७।३।५ बाट रु १०५६१९४। 

मलु्र्ांकन भएको मध्रे् उपभोक्ता सतमतिलाई रु ८५८२१४। भकु्तानी भएको छ। उक्त सडक स्िरोन्नति 
कार्िको लातग मेन्शन प्रर्ोग भरी सडक खन्ने कार्िको Earth work calculation sheet पररक्षण गदाि नरम माटो 
६३९७।०५ घ.मी, कडा माटो २८०१.२४ घ.मी, नरम चट्टान २९५.७४ घ.मी र मध्र्म चट्टान ३८३.६७ 
घ.मी को मार कार्ि भएकोमा नापी ष्टकिाब र रतनङ्ग ष्टवलबाट मध्र्म चट्टान खन्ने कार्ि ४९१.६७ घ.मी र 
कडा चट्टान खन्ने कार्ि नै नभएकोमा २१८.०४ घ.मी को खचि लेखेको पाइर्ो। अि सडक खन्ने कार्िको 
लातग नभएका कडा चट्टान खन्ने २१८.०४ घ.मी र मध्र्म चट्टान फोने कार्ि भतदा १०८ घ.मी बढी को 
खचि िपतसलका दरमा लेखदा रु ११३४०३। बढी भकु्तानी भएको छ। वास्िष्टवक कार्ि सम्पादन भए भतदा 
बढी खचि लेखी उपभोक्ता सतमति लाई भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु हनु ुपने रु 

कामको ष्टववरण रतनङ्ग ष्टवलबाट खचि लेखेको 
पररमाण 

क्र्ालकुलेशन तसट 
अनसुारको पररमाण 

बढी पररमाण  दर  बढी भकु्तानी 
रकम 

मध्र्म चट्टान खन्ने कार्ि ४९१.६७ घ.मी ३८३.६७ घ.मी १०८ घ.मी २१८.६३ २३६१२ 
कडा चट्टान खन्ने कार्ि २१८.०४ घ.मी - २१८.०४ घ.मी ४११.८१ ८९७९१ 
िम्मा     ११३४०३  
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32.8  ७८।०७७।३।१७ सैिलु तसंचाई कुलो ममिि कार्िको कामको मलु्र्ांकन रु १३७७६३। भएको मध्रे् 
पातलकाले उपभोक्ता सतमति लाई रु १२३११६। भकु्तानी ददएको छ। तनमािण कार्िको से्रस्िा पररक्षण गदाि 
ष्टवल अफ क्वान्तटटीको आइटम नं १ को १:६ को स्टोन मेन्शनरी पखािलको लातग दर ष्टवश्लरे्ण बाट िर् 
भएको दर प्रति घ.मी रु १०४६८.६९ रहेकोमा प्रति घ.मी रु ११४५६।१२ दर रान्ख भकु्तानी गरेको 
कारण ७.४९ घ.मी कार्िको रु ७३९६। बढी भकु्तानी भएको छ। दर ष्टवश्लरे्ण बाट िर् भएको दर भतदा 
बढी दर राखी बढी खचि लेखेको उक्त रकम असलु हनुपुने  
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32.9  झ्र्ाल, ढोका मा प्रर्ोग हनु ्चौकोर काठको दर ष्टवश्लरे्ण पररक्षण गदाि स्थानीर् लोकल काठको प्रति क्र्षु्टवक 
तमटर रु ९४५३०।२२ र सालको काठको प्रति क्र्षु्टवक मीटर रु २३३८०२।१२ हनुे उल्लेख गरेको  
पालतलकाले स्वीकृि गरेको दर ष्टवश्लरे्ण पनु्स्िका उल्लेख छ। पातलकाले उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािण 
कार्ि गराएका सामदुाष्टर्क भवनको खचि रकमको शे्रस्िा रतनङ्ग ष्टवल नापी ष्टकिाब पररक्षण गदाि िष्टपसलका 
सामदुाष्टर्क भवनका झ्र्ाल,ढोका स्थानीर् लाकल काठको चौकर र फे्रम प्रर्ोग भएको ष्टवल अफ क्वान्तटटीमा 
देन्खएकोमा पातलकाले सालको काठ बाट बनेको चौकोर र फे्रमको दर रान्ख भकु्तानी गदाि िपतसल बमोन्िम 
रु ६९५३५। बढी भकु्तानी भएको छ।फरक आइटमको दर राखी बढी भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु 
हनु ुपने रु  

गो भौ ना/ं तमति तनमािण कार्ि झ्र्ाल ढोकमा प्रर्ोग 
भएको लोकल 
काठको पररमाण 

ददइएको दर स्वीकृि दर फरक दर बढी भकु्तानी 
रकम 

११०।०७७।३।२५ कुसणु्डे भिन ष्टकििन आश्रम 
भवन तनमािण अनपुणुि मन्तदर 

०.०९ क्र्षु्टवक तमटर २३३८०२।१२ ९४५३०।२२ १३९२७१।९ १२५३४ 

११५।०७७।३।२६ अन्नपणुि मन्तदर तनमािण ०.१६ क्र्षु्टवक तमट २३३८०२।१२ ९४५३०।२२ १३९२७१।९ २३६७६ 

१२२।०७७।३।२८ काफल डाँडा दतलि सामदुाष्टर्क 
भवन तनमािण 

०.१७ क्र्षु्टवक तमट २३३८०२।१२ ९४५३०।२२ १३९२७१।९ २३६७६ 

१३१।०७७।३।२८ झ्र्ावाँ भगविी मन्तदर तनमािण ०.०७ क्र्षु्टवक तमट २३३८०२।१२ ९४५३०।२२ १३९२७१।९ ९७४९ 
िम्मा      ६९६३५।  

 

 

 

 

 

 

 

 

६९६३५ 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

32.10  भिर्ाङ्ग साँतध खोला नर्ाँ ट्रर्ाक तनमािण कार्िको कामको मलु्र्ांकन रु २६४१८२। भएको मध्रे् पातलकाले 
उपभोक्ता सतमतिलाई रु २३७४३६। भकु्तानी ददएको छ। नर्ाँ ट्याक तनमािण कार्िको लातग मेन्शन प्रर्ोग 
गरीएको Earth work calculation sheet  पररक्षण गदाि नरम माटो काट्ने कार्ि २७७०।७७ घ.मी र मध्र्म 
चट्टान काट्ने कार्ि  २१३।९३ घ.मी भएको देन्खएकोले  मध्र्म चट्टान काट्ने कार्िको दर ष्टवश्लरे्ण 
अनसुारको प्रति घ.मी दर २२२.१९ का दरले खचि लेख्न ्पनेमा प्रति घ.मी ४१८.०३ को दरले खचि लेखदा 
२१३.९३ घ.मी मध्र्म चट्टान काट्ने कार्िको प्रति घ.मी रु १९५.८४ ले रु ४१८९६। बढी भकु्तानी 
भएको छ। दर ष्टवश्लरे्ण बट िर् भएको दर भतदा बढी दर राखी खचि लेखेको उक्त रकम असलु हनु ुपने 
रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४१८९६ 

33  पुनँ्िगि बिेट बाट तनिी स्रोिमा तनर्कु्त भएको ष्टवयावालर्को िलब भत्ता भकु्तानीाः एकीकृि आतथिक संकेि िथा 
बतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ मा पुिँीगि न्शर्िकमा ष्टवतनर्ोिन बिेटबाट चाल ुखचि गनि नपाउने व्र्वस्था छ 
भने ष्टवन्त्तर् समानीकरण पुनँ्िगिमा ष्टवतनर्ोन्िि बिेट स्थानीर् ष्टवकास तनमािण कार्िमा मार ष्टवतनर्ोिन गरी 
खचि लेख्न ुपने उल्लेख छ। पातलकाले र्स बर्ि र्स पुिँीगि न्शर्िकमा ष्टवतनर्ोन्िि बिेट मध्रे् न्िवन ज्र्ोति 
मा ष्टव अन्िरकोट मा तनिी ष्टवर्र् पढाउने न्शक्षक/ न्शन्क्षकाको १३ मष्टहनाको रु ३६६०००। खचि लेखेको 
छ। ष्टवत्तर् समानीकरण पुँिीगिमा ष्टवतनर्ोन्िि बिेट बाट तनिी स्रोिका न्शक्षक को िलब भत्ता खचि लेख्न 
तमल्दैन। खचिको उपादेर्िा स्थाष्टपि नगरी  िथा आवश्र्किा,औन्चत्र्िा  तमिव्र्र्ीिाको खर्ाल नगरी बिेट 
उपर्ोग गने उद्देश्र् रान्ख काननु ष्टवपरीि गरीएको उक्त खचि अतनर्तमि  देन्खएकोमा उक्त व्र्होरालाइ 
गाउँसभाले  तनर्तमि गरी प्रतिष्टक्रर्ासाथ प्रमाण पेश गरेको छ। र्स्िो प्रकृतिको खचिमा तनर्तरण गनुि पदिछ। 

गो भौ नं/तमति न्शक्षक/न्शन्क्षकाको नाम ष्टवयावालर्को नाम १३ मष्टहनाको िलब भत्ता रकम 

२२।०७६।११।१६ सतमि तधिाल न्िवन ज्र्ोति मा ष्टव अन्िरकोट १८६००० 

२२।०७६।११।१६ पिुा गरुुङ्ग न्िवन ज्र्ोति मा ष्टव अन्िरकोट १८०००० 

िम्मा ३६६०००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34  परामशि खेवा खररद कार्िाःपातलकाको कार्ािलर्ले र्स आ व मा िपतसलका तड.ष्टप. आर कार्िको लातग ष्टवतभतन्न 
पराशिदािा सँग रु ९०८८२९५। को सम्झौिा गरी रु ९०८८२९५।खचि लेखेको छ। 

तड.ष्टप.आर को ष्टववरण सेवाको लागि  परामशिदािा सम्झौिा रकम गो भौ नं/तमति भकु्तनी रकम 

हनी हतटीङ्ग श्रव्र् दृष्र् 
पाशवि न्चर तनमािण कार्ि 

 साइन तमतडर्ा प्रा.तल ४९७२०० १४१।०७७।३।२९ ४९७२०० 

गा.पा भवनको तड.ष्टप.आर 
िर्ारर कार्ि 

१९९९८७
३ 

इन्तितनर्रको घर प्रा तल १९९३२५७ १४७।०७७।३।२९ १९९३२५७ 

गोरखकाली अन्िरकोट 
मन्तदरको तड.ष्टप.आर िर्ारी 
कार्ि 

१४९९६३
९ 

मनुाल कतसट्रक्सन १४९४४२५ १५०।०७७।३।२९ १४९४४२५ 

झ्र्ाल्ला भमेु मन्तदर पनु 
तनमािण सम्बतधी तड.ष्टप.आर 
िर्ारी कार्ि 

९९९५८४ वान तडतग्र कतसट्रक्सन ९९२१४० १५१।०७७।३।२९ ९९२१४० 

ष्टवतभन्न सडकको तड.ष्टप.आर 
िर्ारी कार्ि 

५४५६०।९
२ 

(प्रति ष्टक.मी) 

मेघातसतभल इतिीतनर्ररङ्ग 
सलशुन एण्ड 
कतसल्लटेतसी 

१३७९४३१ १७१।०७६।३।३१ १३७९४३१ 

अन्िरकोट आवास गहृको 
तड.ष्टप.आर िर्ारी कार्ि 

१४९९४४
६ 

इन्तितनर्र घरको प्रा.ली १४९२१६५ १७३।०७७।३।३१ १४९२१६५ 

पप मागि को तड.ष्टप.आर 
पर्िटन गरुुर्ोिना िथा 
डकुमेनट्री 

- माउण्टेन हेररटेि प्रा.ली १२३९६७७ १८२।०७७।३।३१ १२३९६७७ 

िम्मा    9088295  9088295 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

र्स सम्बतधमा देन्खएको व्र्होरा र्स प्रकार छनाः 
34.1  परामशि सेवाको लागि अनमुानाः साविितनक खररद तनर्ावली,२०६४ को तनर्म १२ मा परामशि सेवाको लागि 

अनमुान िर्ार गनुिपने,  िसमा लागि अनमुान िर्ार गदाि मतरालर्कले िर्ार पारेको नम्सि, गि बर्िको नम्सि, 
सोही प्रकृतिको कार्ि गनि अतर् तनकार्ले िर्ार पारेको नम्सि आदद कुरालाई आधार मानी लागि अनमुान 
िर्ार गनुि पने उल्लेख छ। पातलकाले मातथ उल्लेन्खि आधार वेगर परामशिदािाले पेश गरेको तड.ष्टप.आर 
कार्िको आतथिक प्रस्िाव लाई मार आधार तलई लागि अनमुान िर्ार गरेको कारण लागि अनमुान र्थाथि 
परक भएको छैन। 

 

34.2  सोझै खररद कार्िाःसाविितनक तनकार्ले वीस लाख रुपैर्ां भतदा कम रकमको परामशि सेवा मौिदुा सचुीमा 
रहेको परामशि दािाबाट तलन्खि रुपमा प्राष्टवतधक र आतथिक प्रस्िाव माग गरी खररद गनि सक्ने र वीस लाख 
रुपैर्ां भतदा बढी दश करोड रुपैर्ां सम्म लागि अनमुान भएका परामशि सेवा खररद गनुि परेमा राष्टिर् स्िरको 
आसर् परदािा वीच मार  प्रतिस्पधाि गराई आसर्पर माग गने पने व्र्वस्था साविितनक खररद 
तनर्मावली,०६४ को तनर्म ७० र ७२ मा उल्लेख छ। पातलकाको कार्ािलर्ले पातलका तभरको उपरोक्त 
र्ोिनाको तड.ष्टप.आर कार्िको लातग २० लाख तभरको लागि अनमुान िर्ार गरी परामशिदािा बाट तलन्खि 
रुपमा आतथिक र प्राष्टवतधक प्रस्िाव माग गरी परामशि दािासँग पटक पटक गरी रु 9088295। को खररद 
कार्ि गरेको छ। पातलका तभरका र्ोिनाको समानस्िरको तड.ष्टप.आर कार्िको लातग एउटै प्र्ाकेि बनाई 
राष्टिर् स्िरको आसर् परदािा वीच प्रतिस्पधाि गराउन सक्न ेअवस्था रहेिा पतन पटक पटक सोझै खररद 
कार्ि गरेको र र्थाथि लागि अनमुान िर्ार नगरी परामशि दािाको आतथिक प्रस्िाव लाई नै आधारमानी खररद 
कार्ि गदाि प्रतिस्पधाि कम हनु गई पातलकालाई परामशि कार्िमा व्र्र्भार पनि गएको देन्खएकोले सोझै खररद 
कार्िमा तनर्तरण गनुिपदिछ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.3  साविितनक खररद ऐन,२०६३ को दफा ३८ बमान्िम सम्झौिा गनि परामशि दािाले सम्झौिा गरेको िीस ददन 
तभर सम्झौिा को कुल रकम समेट्ने गरी साविितनक तनकार्लाई तनसिि भकु्तानी हनुे पेशागि दाष्टर्त्व ष्टवमा 
(प्रोफेशनल ल्र्ाष्टवतलटी इतसोरेतस ) पेश गनुि पने व्र्वस्था साविितनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म 
८०(७) मा उल्लेख छ। र्स कार्ािलर्ले उपरोक्ता लागि अनमुान भएका ७ वटा परामशि सेवा सम्बतधी 
कार्िको लातग रु 9088295। भकु्तानी गरेकोमा उपरोक्त कार्िको साविितनक खररद तनर्मावली को तनर्म 
८०(७) बमोन्िम पेशागि दाष्टर्त्व ष्टवमा गाएको छैन । खररद काननुको पालना गनुि पदिछ। 

 

34.4  पातलकाको कार्ािलर्मा प्राष्टवतधक कार्िमा संलग्न िनशन्क्त मौिदुा रहेकोमा सो िनशन्क्तको उपर्ोग नगरी 
बाह्य परामशिदािा सँग खररद सम्झौिा गरी खचि गरेको कारण परामशि सेवा खररद कार्िमा पातलकालाई 
कार्िमा बाह्य िनशन्क्त प्रर्ोग गररन ुहदैुन। 

 

34.5  पातलकाको कार्िलर्ले र्स बर्ि र्ोिनागि खचि न्शर्िकमा परामशि सेवा सम्बतधी कार्िक्रम समावेश नगरी 
उपरोक्त कार्िको तड.ष्टप.आर मा खचि गरेको छ। परामशि सेवाको लातग र्ोिनागि रुपमानै बिेट पाररि नगरी 
एकमिु परामशि सेवामा खचि गने कार्िमा तनर्तरण गररन ुपदिछ। साथै पवुि िर्ारी र पर्ािि बिेटको सतुनश्चीििा 
वेगर नै बिेट खचि गने उद्देश्र् मार राखी परामशि कार्िमा खचि गररन ुऔन्चत्र्पणुि देन्खदैन।  
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

35  स्र्ानीटरी प्र्ाड खररदाः ७८।०७७।३।२९ मा पातलकाले र्स बर्ि शतनदेव सप्लार्सि बाट १५५७४ थान 
स्र्ातनटरी प्र्ाड खररद गरर रु ८४४९५१। खचि लेखेको छ। र्स सम्बतधमा देन्खएको व्र्होरा र्स प्रकार 
छनाः 

 

35.1  लागि अनमुानाः साविितनक तनकार्ले माल सामानको लागि अनमुान िर्ार गदाि चाल ुआ.वा, अन्घल्लो 
बर्िहरुमा सोही प्रकृतिको खररद गदाि लागेको वास्िष्टवक लागि,  स्थानीर् बिारमा प्रचतलि दर, अतर् बिारको 
प्रचतलि दरभाउ, मालसामानको आपतुिि गने स्थान सम्म लाग्ने अनमुानीि ढुवानी खचि र उयावोग वान्णज्र् 
संघले िारी गरेको दररेट िस्िा पक्षलाई आधार तलई लागि अनमुान िर्ार गनुि पने व्र्वस्था साविितनक 
खररद तनर्मावली ०६४ को तनर्मा ११ मा उल्लेख छ। कार्ािलर्को र्स बर्ि १५५७४ थान स्र्ानीटरी 
प्र्ाड खररद कार्को लातग उपरोक्त व्र्वस्था बमोन्िक लागि अनमुान िर्ार नगरी ४ वटा ष्टवके्रिा फमिको 
दर को िलुना गरी खररद कार्ि गरेको छ। लागि अनमुान वेगर तबके्रिा फमिको दर लाई मार आधार तलई 
खररद कार्ि गरेको कारण कार्ािलर्को खररद कार्ि प्रतिस्पधाित्मक  तमिव्र्र्ी भर्ो भन्न सक्ने अवस्था 
देन्खएन। खररद काननुमा भएको व्र्वस्था अनसुार लागि अनमुान बनाई प्रतिस्पधाि लाई सतुनश्चीि गरी खररद 
कार्ि गररन ुपदिछ।  

 

35.2  न्शतनदेव सप्लार्सि बाट खररद गररएका रु ८४४९५१। मलु्र्का १५५७४ थान स्र्ानीटरी प्र्ाड कार्ािलर्ले 
आ.व ०७६।७७ मा ष्टवयावालर्लाई ष्टविरण नगरी २०७७।११।११ सम्म मौज्दाि राखेको छ। आ.व 
०७६।७७ को बाष्टर्िक कार्िक्रम को खररद कार्ि सोही आ.व मा ष्टविरण नगदाि बिेट खचि गने उद्देश्र् मार 
रान्ख खररद खचि गरेको देन्खतछ । हाल अतधकांश प्र्ाड ष्टविरण गरेको भपाई पेश भएिापतन सबै ष्टविरण 
भएको छैन। र्स बर्ि समेि सोही प्रकृतिको कार्िक्रम हनुे हुँदा र्स बर्िको कार्िक्रमबाट बिेट खचि गदाि 
गिबर्िको र्स बर्ि ष्टविरण भएकोलाई समेि अध्र्ान गरी ष्टकफार्िी खररद गनुिपने देन्खतछ। 

 

 

 

 

36  रकम ष्टढला दान्खला गनेाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९(६) बमोन्िम नगद प्राि हनुे 
रकम दैतनक रुपमा दान्खला गनपुने र दैतनक रुपमा बैक दान्खला गने नसष्टकने भएकमा कार्ािलर् प्रमखुले 
कारण उल्लेख गरी साि ददन तभर बैक दान्खला गनुि पने व्र्वस्था छ। र्स स्थानीर् िह अतिगििका 
वडाहरुले कतिपर् ३,४ मष्टहना पतछ र कतिपर् वडाहरुले कष्टहले दान्खला गरेको र कति आम्दातन भएको हो 
भन्ने केष्टह प्रमाण नभेष्टटएको  र आतथिक बर्िको अन्तिममा संन्घर् संन्चि कोर्मा एकमषु्ठ आम्दानी बाधेको 
देन्खर्ो। र्सरी वडागि रुपमा प्राि हनुे वास्िष्टवक आम्दानी एष्टकन हनु नसष्टकएकोले सममै दान्खला गरर 
आतथिक पारदन्शििा कार्म गने िफि  सम्बन्तधि पक्षको ध्र्ान िान ुपदिछ। 

 

 सामान्िक सरुक्षाफि ाः  
37  बढी तनकासााः सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रम कार्िष्टवतध, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दिाि र नवीकरण, लिग 

कट्टा िोष्टकएको तमति तभरै पररचर्पर अतनवार्ि रुपमा नवीकरण गरी सामान्िक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गनुिपने, 
प्रत्र्ोक बर्ि लगि अयावावतधक गरी लाभग्राहीको संखर्ा र्ष्टकन गनुि पने, भत्ता ष्टविरण गदाि बैक माफि ि भत्ता 
ष्टविरण गनुिपने, सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनि तनर्तमि रुपमा अनगुमन 
गनुिपने, एम आइ एस प्रणालीमा प्रष्टविी गरर अयावावतधक गने न्िम्मेवारी सामान्िक सरुक्षाको अन्खिर्ारी पाउने 
सम्बन्तधि स्थानीर् तनकार्को हनुे व्र्वस्था गरेको छ।िर र्स नगरपातलकाले लाभग्राहीको लगि अयावावतधक 
नगरी एउटै चौमातसकमा एकै व्र्न्क्तको नाममा दोहोरो  तनकासा गएको देन्खएको छ। िसथि पातलकाले 
लाभग्राहीको लगि अयावावतधक गरी तनम्नानसुार बढी खचि लेखेको असलु हनु ुपने रु 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

नाम ितम तमति वडा 
नं 

प्रथम 
चौमातसक 

दोस्रो 
चौमातसमक 

िेस्रो 
चौमातसक 

भत्ताको 
प्रकार 

बढी 
तनकासा 

मन मार्ा 
सनुार 

२०१३।६।१५ २ १२००० ० ० िेष्ठ नागररक 
दतलि 

८००० 

सनुार 
गरुुङ 

१९८५।०४।०१ २ १२००० ० ० िेष्ठ नागररक 
दतलि 

१२००० 

रेश्मा रोका  २ १६०० ० ० बालबातलका १६०० 

मेघनाथ 
अतधकारी 

१९८७।०१।२९ ५ १२००० ० ० िेष्ठ नागररका 
अतर् 

१२००० 

र्तुनशा 
पररर्ार 

२०७४।१०।०९ ३ ० १६०० १६०० बालबातलका ३२०० 

शासान 
नेपाली 

२०७४।०१।११ ३ ० १६०० ० बालबातलका १६०० 

िम्मा  ३८४००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38  बैक माफि ि भत्ता ष्टविरणाः सामान्िक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ७ मा बैक 
माफि ि सामान्िक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गदाि भत्ता प्राि गने लाभग्राहीको अतनवार्ि रुपमा बैक खािा खोल्ने 
व्र्वस्था तमलाई सो वापिको रकम बैक खािामा िम्मा गरर भकु्तानी ददन नददिि गररएकोमा र्स कार्िलर्बाट 
वडा सन्चवको नाममा पेश्की भकु्तानी गरर नगद ष्टविरण गने गरेको ले उक्त कार्िष्टवतधको पणुि पालना गनुि 
पने देन्खतछ। 

 

39  भत्ता ष्टविरणको भरपाई सच्र्ाई ष्टविरण गरेकोाःकार्ािलर्ले सामान्िक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गरेको कतिपर् 
भरपाइमा ितम तमति नागररकिा नं लगार्ि व्र्न्क्तगि ष्टववरण नखलुाएको रु ८०००। पाउने भतन भरपाई 
ष्टप्रतट गरेपतछ हािले सच्चाई रु १२०००।उपचार खचि समेि भकु्तानी भनी ष्टहसाव पेश भएको । हािले 
नाम ितमतमति नाम र भरपाई सच्चाई िथा केही अन्घल्लो चौमातसकमा भकु्तानी भएको भनी हािले नाम 
ितमतमति थप गरर भकु्तानी भएको पाइर्ो। र्सरी सामान्िक सरुक्षा पाउने व्र्न्क्तको पष्टहचान र भत्ता पाउने 
रकम एष्टकन गने नसष्टकएकोले हाल उपलब्ध सचुना प्रष्टवतध एम आइ एस को पणुिउपर्ोग गरी लगि 
अयावावतधक गरेर उक्त ष्टववरणको आधारमा आएको भरपाईबाट मार भकु्तानी ददन ुपने देन्खतछ।  

 

40  पवुिधार ष्टवकास साझेदारीाः मलु्र् अतभवदृद्द कर ऐन, २०५२ मा कर ष्टविक न्शलन्शलेवार नं सष्टहिको हनुपुने 
र िोष्टकएको ढाँचामा हनुपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले गो भौ नं ५।०७७।३।२८ वाट मतर कतसट्रकसनले 
(पान नं ६०१२२५६४८) ष्टविक नं १ रान्ख ष्टप्रतट गरेको ष्टवल पेश गरेको आधारमा रु ९७८४१।भकु्तानी 
ददएको देन्खर्ो । उक्त फमिको मलु्र् अतभवदृद्द कर समार्ोिनको प्रमाण पेश गनुिपने रु   

 

 

 

 

११२५६ 

41  कोराना िफि ाः कोतभड १९ िफि ाः आ व २०६७।७७ को अर्ाढ मसाति सम्मको आम्दानी िथा खचिको ष्टववरण तनम्न 
अनसुार छन।  

आम्दानीको स्रोि  
२०७७ असार मसाति 
सम्म प्राि रकम  

खचि न्शर्िक 

२०७७ असार 
मसाति सम्मको 
खचि 

संन्घर् सन्ञ्चि कोर्बाट ० राहाि ष्टविरण ११७६०१४ 

प्रदेश सन्ञ्चि कोर्बाट ५००००० क्र्ारेन्तटन होन्ल्डङ्ग सेतटर  ४६८७३७ 

स्थानीर् िहको आफ्नै बिेटबाट 
ष्टवतनर्ोिन भएको  

४३४०००० आईशोलेसन केतर तनमािण व्र्ावस्थापन  ५००००० 

संन्घर् कोतभड कोर्बाट  ० 
और्तध एवं स्वास्थर् उपकरण िथा सामाग्री 
खररद 

१३५०१९२।
८ 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

प्रदेश कोतभड कोर्बाट  ० 

अतर् न्शर्िकमा भएको खचि (काठमाडौँ 
लगार्ि अतर् ठाउँबाट र्ारहुरु स्थानीर् 
िहमा ल्र्ाएको) 

६२१७००। 

अतर् स्रोिबाट प्राि २०५४९५   

    बाँकी ९२८८५१।२ 

 िम्मा ५०४४४९५।   ५०४४४९५। 

मातथ उल्लेन्खि खचिको ष्टववरण अनसुार देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्  

 कार्ािलर्ले ४८९ लाभग्राही पररवारलाइ राहि ष्टविरणमा रु ११ लाख ७६ हिार खचि गरेको छ । खचि 
गदाि सोझौ खररद  गरेको देन्खतछ।  

 र्स गाउँपातलकाले िर्ार िथा सञ्चालन गरेको ८ वटा क्वारेन्तटन िथा होन्ल्डङ सेतटरमा िम्मा १४९ िना 
बसेको कार्िलर्बाट प्राि ष्टववरण बाट देन्खतछ। साथै क्र्ारेन्तटन तनमािण िथा सञ्चालन व्र्वस्थापन खचि रु 
४ लाख ६८ हिार खचि गरेको देन्खतछ। 

और्धी स्वास्थर् सामाग्री एवं उपकरण खररद गदाि पटक पटक रुपमा सोझौ खररद भएको देन्खतछ। 
42  कोर् वाष्टहरवाट खचिाः कोरोना भाइरस (COVID-19) सम्वतधी क्वारेण्टाइन सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन गनि बनेको 

मापदण्ड २०७६ को दफा ११  (१) मा आतथिक व्र्वस्थापन अतिगिि क्वारेण्टाइनको संचालन िथा 
व्र्वस्थापनका तनतमत्त आवश्र्क पने रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम िथा उपचार कोर्बाट व्र्होररने 
उल्लेख छ । र्स पातलकाले कोर् सञ्चालनमा ल्र्ाएिापतन गाउँपातलकाको चाल ुन्शर्िकवाट समेि खचि गरेको 
छ । मापदण्डको पालना गरी खचि प्रकृर्ालाइ ष्टवश्वसतनर् र व्र्वन्स्थि वनाउनपुदिछ । कोर् वाहेक अतर्वाट 
गरेको खचिको केही उदाहरण देहार्अनसुार छन:् 
भौ नं ष्टवके्रिाको नाम वा भकु्तानीको 

ष्टववरण 

खचि ष्टववरण रकम 

२५० स्वास्थर्कमीलाइ कुल १११ ददनको लातग 
खािावापि भत्ता ददएको  

तनतमिि साविितनक सम्पन्त्तको ममिि 
संभारवाट भकु्तानी भएको  

११५१३२५ 

 

 

43  खाना िथा ष्टवष्टवध खचि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्िम व्र्र्को बिेट अनमुान 
आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खचि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
िहले र्ो वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधिफि  मार प्रर्ोिन नखलुाइ रु २२ लाख ४५ हिार खचि गरेको छ।र्स्िो 
प्रवनृ्त्तमा तनर्तरण गरी खचिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ । 

 

44  प्रधानमतरी रोिगार कार्िक्रमाः स्थानीर् िहमा सूचीकृि बेरोिगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोिगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामूदाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको िीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर् िहतभर प्रधानमतरी रोिगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् 
िहतभरका वडाहरुमा नगर सरसफाई,नाली खन्ने, पष्टहरो सफा गने, ग्र्ाष्टवन िाली भने िथा बाटो तनमािण  काम 
लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्ि ४० िनालाई रोिगारी उपलव्ध गराई रु . १७ लाख ८० हिार 
खचि गरेको छ । लन्क्षि वगिलाई १० ददन सम्म रोिगारी उपलब्ध गराई श्रतमक ज्र्ाला, प्रशासतनक र 
कार्िक्रम खचि समेि खचि लेखेका छन ्। उक्त खचिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोिगारी सिृना भए 
िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोिगारी सिृिना भएको देन्खंदैन । 

 

 न्शक्षा िफि ाः  
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

45  ष्टवयावालर् सधुार र्ोिना िथा लेखापरीक्षण अनदुानाः स्थानीर् िह अतिगिि सञ् चातलि सामदुाष्टर्क ष्टवयावालर्हरु 
मध्रे् आधारभिु िह सञ् चातलि ष्टवयावालर्का लातग प्रति ष्टवयावालर् रु १५ हिार िथा माध्र्ातमक िह संचातलि 
ष्टवयावालर्का लातग प्रति ष्टवयावालर् रु २० हिारको दरले ष्टवयावालर् सधुार र्ोिना वापि एकमषु् ट अनदुान 
तनकासा ददने र र्स प्रकारको अनदुान रकम ष्टवयावालर् सधुार र्ोिना तनमािण सहर्ोतग पनु्स्िका,२०७४ बमोन्िम 
ष्टवयावालर् सधुार र्ोिना(SIP) तनमािण िथा अयावावतधक गरेको ष्टवयावालर्हरुलाई मार उपलब्ध गराउन ेसाथै 
स्थानीर् िह अतिगिि सञ् चातलि सामदुाष्टर्क ष्टवयावालर्मध्रे् आधारभिु िह (कक्षा १ देन्ख ५,कक्षा १ देन्ख 
८) सञ् चातलि ष्टवयावालर्हरुका लातग प्रति ष्टवयावालर् रु १० हिार र माध्र्तमक िह (कक्षा १ देन्ख १०, 
कक्षा १ देन्ख १२ ) सम्म सञ् चातलि प्रति ष्टवयावालर् रु १५ हिारको दरले सामान्िक िथा आतथिक 
लेखापरीक्षण लगार्िका ष्टक्रर्ाकलाप सञ् चालन गनिका लातग एकमषु् ट अनदुान तनकासा ददने व्र्वस्था ष्टवयावालर् 
क्षेर ष्टवकास कार्िक्रम कार्ाितवर्न तनदेन्शकामा उल्लेख छ । पातलकाले र्स आ.व.मा २८ ष्टवयावालर्का 
नाममा ष्टवयावालर् सधुार र्ोिना र सा.ले.प.वापि रु ७८००००। तनकासा खचि लेखेको छ ।ष्टवयावालर् क्षेर  
ष्टवकास कार्िक्रम  कार्ाितवर्न तनदेन्शका २०७६।७७ मा र्स्िो रकम तनकासा गदाि प्रत्रे्क ष्टवयावालर्ले 
ष्टवयावालर् सधुार र्ोिना पसु्िीका िर्ार गरी स्थानीर् तनकार्मा पेश गरे पश् चािमार मातथ उल्लेखीि दरमा 
उपरोक्त बमोन्िमको रकम अनदुान तनकासा ददनपुने उल्लेख भएिापतन सो सधुार र्ोिना र लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदन संलग् न नगरी उक्त रकम अनदुान तनकासा ददन ुकाननु सम्म्ि देन्खदैन। अनदुान तनकासा ददएका 
२८ ष्टवयावालर्बाट ष्टवयावलार् सधुार र्ोिना पसु् िीका र लेखापरीक्षण गरेको प्रमाण पेश गनुिपने अतर्था अनदुान 
तलने ष्टवयावालर्बाट उक्त रकम असलु गरी संघीर् संन्चि कोर्मा दान्खला गनुिपने रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७८०००० 

46  पाठ्यपसु्िक अनदुानाः- स्थानीर् िहले साविितनक ष्टवयावालर्मा कक्षा १ देन्ख १० सम्म अध्र्र्नरि ष्टवयावातथिको 
IEMIS  मा प्रष्टविी िथर्ाङ्कलाई प्रमान्णि गरी र्ष्टकन संखर्ाका आधारमा दोस्रो चौमातसक तभर ष्टवयावालर्लाई 
अनदुान तनकासा ददने।र्सरी अनदुान ददंदा पष्टहलो पटकमा ष्टवयावाथी संखर्ाको ७५ प्रतिशि संखर्ालाई मार 
अनदुान ददई २०७७ वैशाखवाट सरुु हनुे शैन्क्षक सरको ष्टवयावाथी भनािको ष्टववरण,पाठ्यपसु्िक खररद र 
ष्टविरण गरेको ष्टववरणको आधारमा र्ष्टकन गरी नपगु हनु ेरकम मार थप अनदुान ददने व्र्स्था न्शक्षा,ष्टवज्ञान 
िथा प्रष्टवतध मतरालर्वाट स्वीकृि भएको कार्िक्रम कार्ाितवर्न पसु्िीका २०७६।७७ मा उल्लेख छ। 
पातलकाले र्स कार्िक्रम कार्ाितवर्न पसु्िीकामा भएको व्र्वस्था प्रतिकुल हनुे गरी गो.भौ.न. 
७९।०७७।३।२९ मा २८ ष्टवयावालर्लाई शौन्क्षक सर २०७७ को पाठ्यपसु्िकको बाँकी २५ प्रतिशि 
रकम तनकासा गरेको मा १७ ष्टवयावालर्लाई पाठ्यपसु्िक खररद र विरण गरेको ष्टववरण एष्टकन नगरर तनकासा 
ददएकोले देहार्का ष्टवयावालर्ले पाठ्यपसु्िक खररद िथा  ष्टविरणको प्रमाण पेश गरी नपगु रकम एष्टकन गरर 
बढी रकम असलु गनुि पने  

तस नं ष्टवयावालर्को नाम  पष्टहले तनकासा भएको(७५% ) थप तनकासा रकम (२५% ) ष्टवल पेश हनुपुने रकम िम्मा 

१ स्र्ािािन तन.मा.ष्टव 46386 १५४६२ ६१८४८ 

२ वलाङ प्रा ष्टव 15861 ५२८७ २११४८ 

३ प्रभा मा ष्टव 63321 २११०७ ८४४२८ 

४ बौर्द्ष्टहमाली प्रा ष्टव 6420 २१४० ८५६० 

५ भानजु्र्ोति प्रा ष्टव 5901 १९६७ ७८६८ 

६ तसिलडाँडा प्रा ष्टव 10488 ३४९६ १३९८४ 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

७ धनन्शरा मा ष्टव 94818 ३१६०६ १२६४२४ 

८ महादेवस्थान न मा ष्टव 28764 ९५८८ ३८३५२ 

९ तमतलम प्रा ष्टव 13272 ४४२४ १७६९६ 

१० देवलस्वाँरा प्रा ष्टव 9375 ३१२५ १२५०० 

११ न्शवलर् प्रा ष्टव 21414 ७१३८ २८५५२ 

१२ कातलका प्रा ष्टव 16011 ५३३७ २१३४८ 

१३ उमामहेश्वर प्रा ष्टव 5961 १९८७ ७९४८ 

१४ ज्ञानज्र्ोिी प्राष्टव 7407 २४६९ ९८७६ 

१५ भालेढुङगा लक्ष्मी प्रा ष्टव 7239 २४१३ ९६५२ 

१६ िारा चतर मा ष्टव 36735 १२२४५ ४८९८० 

१७ चिमुािला मा ष्टव 84345 २८११५ ११२४६० 

   िम्मा 473718 १५७९०६ ६३१६२४  
47  बढी तनकासााः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली,२०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा रीि पगुे वा नपगुेको 

िाँच गरी तनकासा िथा खचि गनुिपने उल्लेख छ। र्स गाउँपातलकाले पाठ्यपसु्िक अनदुान िफि  थप नपगु  
रकम मार अनदुन तनकासा गरेको मा पाठ्यपसु्िक खररद भतदा गरेको ष्टवलभरपाई भतदा बढी तनकासा गएको 
रकम असलु गनुि पने रु 

तस ना ं ष्टवयावालर्को नाम थप तनकासा रकम तनकासा हनुपुने रकम बढी तनकासा 
१ भच्चेक प्रा ष्टव हंसपरु ३२४१९ २६७९२ ५६२७ 

२ हमालर् मा ष्टव ४७१८९ ७४२३ ३९७६६ 

        िम्मा  ४५३९३  

 

 

 

 

४५३९३ 

48  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 
समार्ोिन र ष्टवयावालर् समेि मिि गनुिपने व्र्वस्था रहेिा पतन पातलकाले पेश गरेको ष्टववरण अनसुार िपतसलका 
ष्टवयावालर्मा ष्टवयावाथी कम रहेको अवस्थामा समेि कार्िरि न्शक्षक न्शन्क्षका िथा सहर्ोतग कमिचारर लाई िलव 
भत्ता खचि लेखेको पाईर्ो।अि ष्टवयावाथी शतुर् रहेका संस्थामा समेि िलव भत्ता खचि लेखेको देन्खएको हुँदा 
तर्नु ष्टवयावाथी संखर्ा भएका र ष्टवयावाथी संखर्ा नभएका ष्टवयावालर् \वालष्टवकास केतरलाई नन्िकको न्शक्षण 
संस्थामा गाभी दरवतदी तमलान गनि न्िल्ला न्शक्षा समतवर् इकाइ र पातलकाले ध्र्ान ददनपुने देन्खर्ो। 

तस.न ष्टवयावालर्को नाम संचातलि कक्षा  ष्टवयावाथी 
संखर्ा 

कार्िरि न्शक्षक,न्शन्क्षका  

१ पाविति प्रा ष्टव १-५ सम्म १६ ३ 

२ भतुम ज्र्ोति प्रा ष्टव बाल ष्टवकास तसकाई केतर ० १ 
३ देष्टवस्थान प्रा ष्टव बाल ष्टवकास तसकाई केतर _ १ 
४ मंगलादेवी प्रा ष्टव बाल ष्टवकास तसकाई केतर _ १  

 

49  आतिररक लेखापरीक्षणाः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४,को दफा ७७(२) मा स्थानीर् िहले काननु 
वमोन्िम 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 
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कार्ािलर्को नामाः अन्िरकोट गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौचर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुिू रकम 

लेखापरीक्षण शाखावाट भएको देन्खतछ। आतिररक लेखापरीक्षणवाट देन्खएका व्र्होराहरु देहार् वमोन्िम 
छन: 
भौ नं  व्र्होरा  रकम  
 पातलका पूिँीगि िफि ाः  

२९ कुसतुडे खानेपानी सालवोट ट्रर्ाक तनमािण गदाि वहाल कर नकाटेको ४२८०० 

४८ राम्चेटोल नर्ा ँट्रर्ाक तनमािण गदाि वहाल कर नकाष्टटएको  ९२०४ 

५२ भडवारे गैरीगाउँ सडक तनमािणको लातग मेरीगोल्ड कतस्ट्रक्सन सँग संझौिा भएको िर ष्टवलहरु 
दरवार कतस्ट्रक्सन प्रातलको रहेको  

 

६० पोखरीडाँडा पैरे न्चतनस्वारा सडक तनमािणको लातग वहालकर रु १०७००। हनुपुनेमा 
१२०९१। मार कट्टा गरेकोले वाकी कट्टा गनुिपने  

१३९१ 

६७ कल्दसु्वारा गैरीगाउँ गाउँघर न्क्लतनक घर वनाउदा वहालकर नकाटेको ३५०० 
 केही मन्तदर िथा भवनहरु वनाउदा लागि अनमुान र कार्िसम्पन्न रकम वरावर भएकोले नापी 

िर्ार गदाि ष्टवशेर् ध्र्ान ददनपुने देन्खएको 
 

 पातलका चाल ुिफि ाः  
७९ भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ मा १५ ष्टकतम तभर भ्रमण गरेमा भ्रमण भत्ता नपाउनेमा चतरमार्ा 

गरुुङले वडा नं २, ४ र ५ मा भ्रमण गरेकोमा भत्ता वझेुकोले उक्त रकम असलु गनुिपने रु  
९३७५ 

 ष्टवतभन्न इतधन प्रर्ोग गरी खचि लेखेकोमा लगवकु संलग्न नरहेको  
१२५ माइतिको पोष्टर्लो कोशेली अतिगिि रु ९४०००। को खादा खररद गरेकोमा प्रति खािा 

१२२५।को दरले भकु्तानी भएको िर अतर्वाट रु १०००। मा मार खररद गरेकोले 
तमिव्र्र्ीिा नदेन्खएको 

 

१७६ भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ मा १५ ष्टकतम तभर भ्रमण गरेमा भ्रमण भत्ता नपाउनेमा चतरमार्ा 
गरुुङले कमको दरुीमा समेि भत्ता वझेुकोले उक्त रकम असलु गनुिपने रु  

९३७५ 

१७९ भ्रमण खचि तनर्मावली, २०६४ मा १५ ष्टकतम तभर भ्रमण गरेमा भ्रमण भत्ता नपाउनेमा सरस्विी 
ढकाल र लक्ष्मी ष्टवकले उक्त दरुी तभर रु ७५००। को दरले भत्ता तलएकोले उक्त रकम 
असलु गनुिपने रु  

१५००० 

२५१ क्र्ालेतडर छपाइको लातग सरेुश दवाडीलाइ रु २९१४२७। िथा सहदेव आटिसलाइ रु 
९९२२७। भकु्तानी भएकोमा सक्कल ष्टवल पेश नभएको रु 

३९०६५४ 

 शशिि चाल ु  
७७ आतथिक कार्िष्टवतध तनमर्ावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खचिका प्रमाण सष्टहिको लेखा 

राख्नपुनेमा ष्टवतभन्न कार्िक्रम सतचालन गरेकोमा कागिाि संलग्न नरहेको 
३५८६५० 

९३ प्रकोप महामारी वापि रु ३००००। भकु्तानी भएकोमा उक्त रकम मध्रे् दैतनक भ्रमण भत्ता 
समावशे गनि नपाइने रकम समेि सरेुश दवाडीलाइ भकु्तानी भएको 

३४०० 

 अतिर सरकारी अन्खिर्ारी (कोर् िथा लेखा तनर्तरकको कार्ािलर्ले गरेको आतिरीक 
लेखापरीश्रण) िफि ाः  

 

 आतथिक वर्ि २०७६।७७ को विेट वक्तव्र्को वदुा नं २३८ मा सरकारी तनकार्वाट 
नागरीकलाइ प्रदान गररने आतथिक सषु्टवधा लगार्ि सवै प्रकारको भकु्तानी वैंक खािा माफि ि हनु े
व्र्वस्था गररएकोमा कार्ािलर्ले सामान्िक सरुक्षा भत्ता वैंक वाट भकु्तानी नगरेको िथा अतर् 
भकु्तानी पतन पेश्की ददइ कमिचारी माफि ि गरेको छ। र्समा सधुार गनुिपदिछ।  

 

 िम्मााः  ८४३३४९  

 

८४३३४९ 
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                                                                                            अनुसुचि १  
पालिकाको संचितकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हिारमा_ 

क्र. 
सं. 
 स्थातनर् 

िह 
न्िल्ला 

 आय 
 

 

जम्मा 
आय 

  

 

मौज्दात 
गत िर्षको 
जजम्मेिारी 

संघ तथा 
प्रदेश 
अनदुान 

राजस्ि 
िाडफाड 

आन्तरीक 
आय 

अन्य 
आय 

चाल ु
खचष 

प ूँजीगत 
खचष 

अन्य 
खचष 

जम्मा खचष 

1 2 3 ४ ५ ६ 

(2+3+4+५) 

७ ८ ९ १० 

(७+८+९) 

११  (1+६-१०) 

१ अन्िरकोट 
गाउँपातलका 

गोरखा 
99743 259460 42311 3216 91167 396154 168245 105139 83833 357217 138680 

 
    बेरुिू बगीकरण (ष्टवतनर्ोिन, रािस्व, धरौटी र अतर् कारोबार)                    अनुसुचि २ 

                                      २०७६।७७           -रु हिारमा_ 

तस 
नं 

स्थातनर् 
िह 

न्िल्ला 

प्रारन्म्भक वेरुि ु प्रतिष्टक्रर्ावाट 
फर्छ्यौट 

वाँकी वेरुि ु वाँकी वेरुि ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अशलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 
सैदा
न्ति
क  

लगति 
सैदान्ति
क  

लगति सैर्द्ान्तिक 

लग
िी 

अननयममत 
भएको 

प्रमाण 
कागजात 
पेश 

नभएको 

राजस्ि 
लगत 

जजम्मेिारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नमलएको 

जम्मा कमचंारी अन्य जम्मा 

१ 
अन्िरकोट 
गाउँपातलका 

गोरखा 
32 33 16881 0 5 11188 32 28 5693 2778 0 2915     2915 0 0 0 

                                                 अनसुचुी ३ 

अयावावतधक वेरुि ुस्थीिी                                             (रु हिारमा) 
         

क्र स स्थातनर् िह न्िल्ला गि बर्ि 
सम्मको बाँकी 

र्ो बर्िको 
फर्छ्यौट 

बाकी र्ो बर्ि सम्पबाट 
कार्म बेरुि ु

र्ो बर्िको बेरुि ु कुल बाकी बेरुि ु

१ 
अन्िरकोट गाउँपातलका गोरखा 62117 
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61963 ० 5693 67656 

 


