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महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 
काठमाडौं 



Serving the Nation and the People 

दूरदृष्टि (Vision)  
 

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

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

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 

गतिव्र् (Mission)  

 

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

the public funds are efficiently used) 

 

मूल्र् मातर्िा (Core Values)  

 
 

तनष्ठा (Integrity) 

स्वितरिा (Independence) 

व्र्ावसाष्टर्किा (Professionalism) 

पारदन्शििा (Transparency) 

जवाफदेष्टहिा (Accountability) 

 

 
 

 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

 

पर संखर्ााः २०७८/७९  

र्च.नं.: २०८ तमतिाः २०७८।०५।०४ 

 

 

श्री अध्र्क्षज्रू्, ,  

धारे्च गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
गोरखा। 

 

ष्टवर्र्ाः- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

 

नेपालको संष्टवधानको धारा २४१ बमोन्जम त्र्स पातलकाको आतथिक वर्ि २०७६।७७ को लेखापरीक्षण 
सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोन्जम र्ो प्रतिवेदन जारी गररएको छ । उक्त प्रतिवेदन 
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोन्जम कारबाहीको लातग अनरुोध छ ।  

 

 

 

 

 

  
 

 

(इतर प्रसाद आर्चार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 



महालेखापरीक्षकको भनाइ 

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

स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण नेपालको संष्टवधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण 
मानदण्ड, ष्टवत्तीर् लेखापरीक्षण मागिदशिन, स्थानीर् िह लेखापरीक्षण तनदेन्शका, महालेखापरीक्षकको 
वाष्टर्िक लेखापरीक्षण र्ोजना र तनकार्सँग सम्बन्तधि ऐन, तनर्मको आधारमा सम्पन्न गररएको छ। लेखापरीक्षणको प्रमखु उदे्दश्र्हरुमा 
ष्टवत्तीर् ष्टववरणको शरु्द्िा, प्रर्चतलि कानूनको पालना, बजेट िथा र्ोजना िजुिमा एवं कार्िक्रम कार्ाितवर्न, खररद ब्र्वस्थापन, साविजतनक 
सम्पन्त्तको संरक्षण र उपर्ोग, न्जम्मेवारी र जवाफदेष्टहिा एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनुि रहेको छ। त्र्सैगरी स्रोि साधनको 
प्राति र उपर्ोग सम्बतधमा प्रर्चतलि कानूनको पालना भए नभएको ष्टवश्लरे्ण गरी ष्टवत्तीर् ब्र्वस्थापनमा सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु गरी 
सशुासन प्रबर्द्िनमा टेवा परु् र्ाउन ुलेखापरीक्षणको उदे्दश्र् रहेको छ।  

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

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

स्थानीर् िहको आतिररक ब्र्वस्थापनिफि  आवश्र्क अनभुवी र दक्ष जनशन्क्तको कमी रहेको, कमिर्चारी तनर्नु्क्त िथा बढुवामा 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोगको परामशि नतलएको, सेवा प्रवाहमा अपेन्क्षि सधुार हनु नसकेको, स्रोि, साधन र सम्पन्त्तको दरुुस्ि अतभलेख 
नरहेको, सञ्चातलि र्ोजना, कार्िक्रम, सेवा प्रवाहको अतभलेख नराखेको, बकक ष्टहसाब ष्टववरण िर्ार गने नगरेको, लेखाङ्कन िथा सम् 
प्रतिवेदन प्रणाली र आतिररक तनर्तरण कमजोर रहेको छ।साथै आतिररक लेखापरीक्षण भरपदो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। 

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

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

 
 

 

                (टंकमन्ण शमाि, दंगाल) 
२०७8 भार ४  गिे              महालेखापरीक्षक 



 

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् 

Office of the Auditor General 
 

 

(बागमिी र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-तनदेशनालर्) 

Phone: 4262381 
4262415, 4262417 

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

Post Box: 13328 
बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल 

पर संखर्ााः २०७८/७९   र्च.नं.: ११९ तमतिाः२०७८।०५।०४                                                                             
श्री अध्र्क्षज्रू्,  

धारे्च गाउँपातलका, 
गाउँकार्िपातलकाको कार्ािलर्, 
गोरखा। 

ष्टवर्र्ाः  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । 

कैष्टफर्ि सष्टहिको रार् 

हामीले धारे्च 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 प्रर्चतलि कानून र परम्परा 
बमोन्जम सारभूि रुपमा सष्टह िथा र्थाथि अवस्था न्र्चरण गदिछ ।  
कैष्टफर्ि सष्टहिको रार्व्र्क्त गने आधार 
१. पातलकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि नेपाल साविजतनक क्षेर लेखामानको ढाँर्चा प्रर्ोग गरी ष्टवत्तीर् ष्टववरण िर्ार गरेको छैन। 

२. लेखापरीक्षणबाट रु २ करोड ४२ लाख २३ हजार बेरुजू देन्खएको छ । सोमध्रे् असलु गनुिपने रु ७९ लाख ५१ हजार, प्रमाण कागजाि पेश गनुिपने रु 
१८ लाख ४८ हजार र तनर्तमि गनुिपने रु १ करोड ४४ लाख २४ हजार रहेको छ।   

३. लेखापरीक्षणमा देन्खएका व्र्होराहरूका सम्बतधमा तमति २०७७।१२।२० मा जारी गररएको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन उपर प्राि प्रतिष्टक्रर्ा सष्टहिका प्रमाण 
कागजािका आधारमा फर्छ्यौट भएका दफाहरू हटाई कार्म व्र्होराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना ३१ र्सैसाथ संलग्न छ । 

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

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

 

(इतर प्रसाद आर्चार्ि) 
नार्व महालेखापरीक्षक 
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आर्थिक कारोवारको स्थथर्ि  

 

पररर्चर् – स्थानीर् नेितृ्वको ष्टवकास गदै स्थानीर् शासन पर्द्तिलाई सदुृढ गरी स्थानीर् िहमा ष्टवधाष्टर्की, कार्िकारीणी र 
तर्ाष्टर्क अभ्र्ासलाई संस्थागि गनि स्थानीर् सरकारको संर्चालन गने उद्देश्र्ले र्स पातलकाको स्थापना भएको हो । स्थानीर् 
सरकारले संर्चालन गने कार्िमा सहकाररिा, सह–अन्स्ित्व र समतवर्लाई प्रवर्द्िन गनुि र स्थानीर् सरकारका काममा 
जनसहभातगिा, उत्तरदाष्टर्त्व, पारदन्शििा सतुनन्श्चि गरी नागररकलाई गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुि र्स पातलकाको उद्देश्र् रहेको 
छ । र्स पातलका अतिगिि ७ वडा, ४० सभा सदस्र्, ६५२ वगि ष्टकलोतमटर क्षेरफल िथा १८७२४ जनसंखर्ा रहेको छ। 

आर् व्र्र्को एष्टककृि ष्टववरण २०७६।७७  

तस नं 
आर्िफि  

तस नं 
व्र्र्िफि  

ष्टववरण रकम जम्मा रकम ष्टववरण रकम जम्मा रकम 
1 गि वर्िको न्जम्मेवारी   50599786.93 1 र्चाल ुखर्चि 119203410.68 119203410.68 
  क) नगद      2 पूजँीगि खर्चि 67486488.44 67486488.44 
  ख) बकक 50599786.93    3 ष्टवर्र्गि िफि ाः   65109045.66  
2 राजस्व (आतिररक आर्)   51779061.35    सामान्जक सरुक्षा 50853800.00    
  क) आतिररक राजस्व 1789244.40      स्थानीर् पवुािधार साझेदारी 9075206.99    
  ख) राजस्व बाँडफाँड 49989816.95      गररवसँग ष्टवश्वेश्वर 0.00   
3 ष्टवत्तीर् हस्िातिरण   192082000   राष्टिर् पररर्चर् पर िथा पन्तजकरण र्चाल ु 774058.00   
  क)ष्टवत्तीर् समानीकरण अनदुान 89400000.00      राष्टिर् पररर्चर् पर िथा पन्तजकरण पनु्जगि   194875.00   
  ख) सशिि अनदुान 102682000.00      सामान्जक ष्टवकास मतरालर्  4021085.67   
4 प्रदेश सरकारबाट प्राि अनुु दुान   14958000.00    न्शक्षा ष्टवकाश तनदेशनालर्  190020.00   
  क)ष्टवत्तीर् समानीकरण अनदुान 12058000.00    4 ष्टवत्तीर् व्र्वस्था भकु्तानी   0 
  ख) सशिि अनदुान 0.00      क) ऋण भकु्तानी 0.00   
  ग) समपूरक अनदुान 2900000.00      ख) ब्र्ाज भकु्तानी 0.00   
5 अतिर स्थानीर् िहबाट प्राि  0.00  0   ग) अतर् भकु्तानी 0.00   
6 ष्टवत्तीर् व्र्वस्था प्राति 0.00  0 5 लगानी    0 
7 ष्टवतभन्न कोर्िफि को आर्   11583936 6 ऋण लगानी  0.00   
  ष्टवभाज्र् कोर् खािा 523030.00      शेर्र लगानी 0.00   
  प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अतर् कोर् 11060906.00      अतर् लगानी  0.00   
8 ष्टवर्र्गि (भकु्तानी आदेश वनाइ खर्चि गने) िफि ाः   65109045.66   धरौटी ष्टफिाि 1001499.36 1001499.36 
  सामान्जक सरुक्षा 50853800.00      कोर् खर्चि (प्रकोप व्र्वस्थापन िथा अतर् कोर्) 7709397.24 7709397.24 
  स्थानीर् पवुािधार साझेदारी 9075206.99      मौज्दाि   94162211.10 
  राष्टिर् पररर्चर् पर िथा पन्तजकरण र्चाल ु 774058.00      क) नगद मौज्दाि 0.00   
  राष्टिर् पररर्चर् पर िथा पन्तजकरण पनु्जगि   194875.00    7 ख) बकक मौज्दाि (संन्र्चि कोर् खािा) 89829962.70   
  अतर् (प्रदेश अतिगिि)       ग) बैँक मौज्दाि (राजश्व बाँडफाँड खािा) 0.00   
  सामान्जक ष्टवकास मतरालर्  4021085.67      घ) बैँक मौज्दाि (धरौटी कोर् खािा) 980739.64   
  न्शक्षा ष्टवकाश तनदेशनालर्  190020.00      ङ) बैँक मौज्दाि (प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् /अतर्  ) 3351508.76   
9 जनसहभातगिा (नगद भए) 0.00  0   अतर्      
10 धरौटी आर् 1982239.00  1982239   शसिि अनदुान ष्टफिाि  33422016.46 33422016.46 

  जम्मा 388094068.94  388094068.94    जम्मा 388094068.94  388094068.94  

 

 
 

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

1  ष्टवत्तीर् ष्टववरण – स्थानीर् सरकार संर्चालन 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 देन्खएको व्र्होरा देहार् बमोन्जम छ: 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 र्स स्थानीर् िहले NPSAS अनरुूपको कोर्को प्राति र भकु्तानीको एकीकृि ष्टवत्तीर् प्रतिवेदन (म=ले=प=फा= 
नं= २७२) ले गि वर्िको न्जम्मेवारी, र्स वर्िको अन्तिम मौज्दाि लगार्िका देहार्का ष्टववरण फरक 
देखाएको हुँदा र्सले आतथिक ष्टववरणको र्थाथि न्र्चरण गनि नसकेको कारण र्थाथि एष्टककृि आतथिक 
ष्टववरण माग गरी सोही ष्टववरणलाइ आधार मानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ। 

ष्टववरण शे्रष्िा अनसुार  
मलेपफा नं २७२ 
अनसुार 

फरक रकम  

गि वर्िको न्जम्मेवारी 50,599,786.93 ५११६०६४१.९३ -560,855.00 
सन्तर्चि कोर्वाट खर्चि १८६६८९८९९.१२ १८६८११०२६ -121,127.00 
संघ प्रदेश वा अतर् कार्य्िकम ६५१०९०४५.६६ ६४६४०११३ 468,933.00 
कोर् िफि को व्र्र् ७७०९३९७.२४ ० 7,709,397.24 
कोर् िफि को आर् 11,060,906.00 ० 11,060,906.00 
राजस्व (राजस्व वाडँफाँट समेि) 51,779,061.35 51725311.35 53,750.00 
धरौटी आर् १९८२२३९ १४७१३८५ 510,854.36 
मौज्दाि 94162211.1 १२७५६३१००.७५ -33,400,889.65 

 

  खर्चि सरुमा पोिीङ नभएकोाः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० मा स्थानीर् िहको 
आतथिक कार्ि प्रणाली र प्रशासतनक काम कारबाहीमा एकरूपिा कार्म गनि िथा पारदन्शििा िथा जवाफदेष्टहिा 
प्रवर्द्िन गनि त्र्स्िो क्षेरमा प्रर्ोग गनुिपने सूर्चान प्रष्टवतधको ढाँर्चा िोक्न सक्नेछ भन्ने व्र्वस्था छ 
।जसअनसुार नेपाल सरकारले सवै स्थानीर् िहहरुमा सरु सफ्टवेर्र प्रर्ोगमा ल्र्ाएको छ । िर र्स 
पातलकाले कोर् िफि का देहार्का आम्दानी िथा खर्चिहरु सरुमा पोिीङ गरेको छैन त्र्सैले सरुवाट 
देन्खएका िथर्ांकले र्स गाउँपातलकाको र्थाथि आर् व्र्र्को न्र्चरण गदैन । र्समा सधुार गरी सरुको 
पणुिरुपमा कार्ाितवर्न गनुिपदिछ ।  
क्र स  वजेट स्रोि  रकम  

१ कोर् िफि को व्र्र् ७७०९३९७.२४ 

२ कोर् िफि को आर् 11,060,906.00 
त्र्सैले िोकेबमोन्जमका ष्टवत्तीर् ष्टववरणहरु िथा खािाहरु अद्यावतधक गरी आर् र व्र्र्को वास्िष्टवक न्स्थति 
देन्खने गरी लेखांकन गनुिपदिछ साथै सम्पणुि आम्दानी िथा खर्चि समेि देन्खने गरी सरुमा समावेश गरी ष्टवत्तीर् 
प्रतिवेदन िर्ार गनुिपदिछ । 

 

2  बैक ष्टहसाब तमलान नगरेको – स्थानीर् िह सरकार संर्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोन्जम स्थानीर् 
िहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा तनर्तरक कार्ािलर्को तसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृि 
भएको ढाँर्चामा राख्नपुने उल्लेख छ । सो बमोन्जम मातसक रुपमा से्रस्िा र बैक खािाको ष्टहसाब तमलान 
ष्टवबरण (म=ले=प=फा= नं= २७३) िर्ार गनुिपनेमा स्थानीर् िहले सञ्चालन गरेको कुनै पतन खािाको बकक ष्टहसाब 
तमलान ष्टववरण िर्ार गरेको छैन।  बकक ष्टहसाब तमलान ष्टववरण िर्ार गरी र्ष्टकन गनुिपदिछ। 

तस.नं. खािाको नाम 
२०७७ असार मसातिसम्मको 

वकक मौज्दाि वास्िष्टवक मौज्दाि 

१ र्चाल ुखर्चि खािा 64627185.10 ४२०६७८५७.६८ 
२ पुजँीगि खर्चि खािा 29027567.03 ७७३५१६७.४८ 
३ संन्र्चि कोर् खािा 40026937.35 ४००२६९३७.३५ 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

४ धरौटी खािा 980739.64 ९८०७३९.६४ 
५ ष्टवभाज्र् कोर् खािा 0.00 ०. 
६ प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् 3477432.35 ३०००८७०.९५ 
७ राजश्व वाँडफाँड खािा 0.00 ०. 
८ ममिि संभार कोर् खािा  350638.00 ३५०६३८. 

कुल जम्मा  १३८४९०४९९.४७ ९४१६२२११.१ 
 

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

संकलन, अतभलेखाकंन र व्र्वस्थापन गनुिपनेमा सो गरेको पाईएन ।  
 पातलकाले २०७६।७७ को अवतधमा भएको आफ्नो आतथिक कारोवारको अनसुरु्ची २११ वमोन्जम 

ढाँर्चामा वाष्टर्िक प्रतिवेदन िर्ार गरेको पाईएन । 

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

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

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

 अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोन्जम मध्र्कालीन खर्चि संरर्चना 
िर्ार गनुिपनेमा पातलकाले सो बमोन्जम मध्र्कालीन खर्चिको संरर्चना िर्ार गरेको पाईएन ।  

 स्थानीर् सरकार संर्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपातलका िथा नगरपातलकाले आफ्नो 
अतधकारक्षेरतभरका ष्टवर्र्मा स्थानीर्स्िरको ष्टवकासका लातग आवतधक, वाष्टर्िक, रणनीतिगि ष्टवर्र्, 
क्षेरगि मध्र्कालीन िथा दीघिकालीन ष्टवकास र्ोजना िर्ार गरी कार्ाितवर्नमा ल्र्ाएको पाईएन । 

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

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

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

 वडा कार्ािलर्मा रहेका न्जतसी सामान सष्टहिको अतभलेख देन्खने गरी पातलकाको मूल न्जतसी खािा 
अध्र्ावतधक गरेको पाईएन । 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

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

 न्जतसी 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 
जानाकारी सम्वन्तधि आतिररक राजस्व कार्ािलर्लाई नददएको िथा इ टीतडएस नगरेको पाइर्ो। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 पातलकाले वािावरणको संरक्षणको एष्टककृि ददघिकालीन र्ोजना िर्ार गरेको पाइएन ।शहरीकरण 
भैरहेका स्थानलाई मध्र्नजर राखदै फोहोरमैला ब्र्बस्थापन स्थल पष्टहर्चान एबं कार्िर्ोजना िर्ार 
गरेको पाईएन ।  
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् र्चालन कार्िष्टवतध, २०७५ को पररच्छेद ९ (क) मा आगामी आतथिक 
वर्िमा भत्ता प्राप् ि गनेहरुको ष्टववरण सम्बन्तधि वडा सतमतिहरुको तसफाररसका आधारमा स्थानीर् 
सभामा पेश गनुिपछि भत न ेव्र्वस्था रहेको रहेकोमा कार्ािलर्ले लाभ्ाहीहरुको ष्टववरण सभामा पेश 
नगरेको,  
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

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

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

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

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

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

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

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

 तनजामिी सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 (2) ख वमोन्जम िलष्टव प्रतिवेदन पाररि गराएर मार 
िलव भत्ता भकु्तानी गनुिपनेमा कार्ािलर्ले िलवी प्रतिवेदन पाररि नगरी वर्िभरीमा रु. ४५ लाख 
७८ हजार खर्चि लेखेको पाईर्ो ।जसले गदाि भकु्तानी हनुपुने भतदा वढी ्डे भकु्तानी हनुे अवस्था 
रहेको,  

 कार्ािलर्मा २०७६ श्रावणमा करारमा २६ जना पदपतुिि (स्वास्थर्, कृष्टर्, पशमुा, वाहेक) रहेको र 
स्थार्ी िफि  ३ जना रहेकोमा लोकसेवा आर्ोग िथा अतर्वाट आएका गरी असारमा कुल १७ जना 
पदपतुिि भएकोमा समेि करारमा कार्िरि जनशन्क्त नहटाएको,  

 स्थानीर् सरकार सतर्चालन ऐन िथा अतर् कानून वमोन्जक स्थानीर् िहले घर िथा जग्गा वहाल 
कर मार संकलन गने उल्लेख भएकोमा र्स कार्िलर्ले सवारी साधनमा िथा ढुवानीमा कट्टी गरेको 
कर रकम समेि स्थानीर् संन्र्चिकोर्मा आम्दानी वाँधेको,  
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 एष्टककृि आतथिक संकेि वतगिकरण र व्र्ाखर्ा अनसुार वजेट ष्टवतनर्ोजन गनुिपनेमा र्चाल ुप्रकृतिका 
खर्चिलाइ पजुीगिमा िथा पजुीगि प्रकृतिका खर्चिलाइ र्चालकुो कार्िक्रम खर्चि न्शर्िकमा राखी वजेट 
ष्टवतनर्ोजन गरेको कारण न्शर्िकवाइज खर्चिले वास्िष्टवक ष्टववरण प्रतितनतधत्व नगरेको, 

 र्चाल ुिफि को भौ नं २ वाट गि वर्िको पेश्की फर्छ्यौट भतन रु १ लाखको भौर्चर उठाएकोमा उक्त 
रकम वकक नगदी ष्टकिावमा वजेट खर्चि भतन कार्म भएको देन्खतछ। भौर्चरमा भकु्तानी पाउनेको 
नाम नभएको िर वकक नगदी ष्टकिावमा खर्चि भएको देन्खदा खर्चिको ष्टववरण र्थाथि नहनुे अवस्था 
रहतछ। गि वर्िको पेश्कीलाइ वैक नगदद ष्टकिावमा खर्चि नभइ गि वर्िको पेश्की फर्छ्यौटको 
कोलममा मार आउनपुनेमा वजेट खर्चि देन्खएकोले र्स सम्वतधमा कार्ािलर्ले एष्टकन गनुिपने 
देन्खएको।  

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

4  

अबण्डा बजेट – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्जम स्थानीर् आतथिक अवस्था समेिको आधारमा 
बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथतमकीकरणका आधार िर्ार गरी स्रोि अनमुान िथा सीमा तनधािरणका आधारमा 
अबण्डा नराखी आर्–व्र्र्को अनमुान पेस गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् िहले र्ो बर्ि साझेदारी कोर् 
िफि का कार्िक्रमहरु भतन नेपाल सरकार समानीकरण िथा राजस्व वाँडफाँटको रकम वाट रु २ करोड ४९ 
लाख ९९ हजार राखी रु २३ लाख ३६ हजार खर्चि गरेको छ। बजेट अबण्डमा राखी कार्िपातलकाको 
तनणिर्बाट खर्चि गने प्रष्टक्रर्ामा तनर्तरण गनुिपदिछ । 

कार्िक्रम/आर्ोजना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम ष्टवतनर्ोजन खर्चि 
गैर ष्टवत्तीर् संस्थानहरूलाई र्चाल ुसहार्िा ११६३७ १०६१० 
साझेदारी कोर् ९०२४ ० 
साझेदारी कोर् १३८८६ ८६४ 
साझेदारीकोर्बाट ष्टवतनर्ोजीि ष्टवतभन्न कार्िक्रमहरु २०८९ १४७२ 

 

 

5  

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 नागररकिा तसफाररश 
३०६ वटा, घरवाटो तसफाररश १२ वटा, नािा प्रमान्णि ९७ वटा, जतम दिाि ४६६, मतृ्र् ुदिाि १५३ वटा, 
वसाइ सराइ ७, अतर् ५५ वटा दिाि िथा तसफारीस गरी सेवा प्रवाह गरेको देन्खर्ो । पातलकाले सम्वतध 
ष्टवच्छेद, बसाई सराई, पञ्जीकरण दिाि िथा तसफाररश, पाररवाररक लगिको अतभलेख आददको सम्बतधमा 
अतभलेख राखेको छैन भने स्थानीर् िथर्ांक सम्वतधी नीति, कानून िथा मापदण्ड समेि वनाएको छैन। ऐन 
बमोन्जम कानून वनाई सोको अतभलेख व्र्वन्स्थि गनुि पदिछ। 

 

6  

अनगुमन िथा भ्रमण खर्चिाः भ्रमण खर्चि तनर्मावली, २०६४ को तनर्म २१ मा भ्रमण खष्टटने पदातधकारी वा 
कमिर्चारीले भ्रमण गरेपतछ सो को अतभलेख अनसूुर्ची ६ को ढाँर्चामा राख्नपुने िथा भ्रमणलाई ष्टवश्वसनीर् 
वनाउन आवस्र्किा अनसुार आतिरीक तनर्तरण प्रणालीको थप व्र्वस्था गनुिपने उल्लेख छ। तनर्म १९ 
मा न्जल्लातभरको ठाउँको दरुीको ष्टववरण राख्नपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले र्स वर्ि ष्टवर्र्गि न्शर्िक िथा 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

कन्तटतजेतसी वाहेक र्चालू खर्चि न्शर्िकवाट रु. १७ लाख ४९ हजार खर्चि लेखेको छ िर भ्रमणको उरे्द्श्र्, 

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

7  पूजँीगि खर्चिको न्स्थतिाः कार्ािलर्को कुल पूँजीगि खर्चिको ष्टवश्लरे्ण गदाि देहार्अनसुारको खररद ष्टवतधवाट रकम 
खर्चि भएको ष्टववरण पेश भएको छ । कार्ािलर्ले खर्चिको ठुलो रकम रु 6,26,98,640। उपभोक्ता सतमति 
िथा लाभ्ाहीवाट गराएको छ । उपभोक्ता सतमतिवाट गराएको कामको गणुस्िर परीक्षण लगार्िका कार्ि 
नभएको कारण र्सको गणुस्िर िथा ददगोपनाको पक्ष कमजोर हनु सक्न ेदेन्खदा उपभोक्ता सतमतिमाफि ि धेरै 
कार्ि गराउने पररपाटीमा सधुार गनुिपदिछ ।  

खररद ष्टवतध खर्चि रकम 

खलुा बोलपरवाट 3043872.77 

तसलबतदी दरभाउपरवाट 1218315.50 

सोझै 0 

अमानिवाट 0 

उपभोत्ता सतमति वा लाभ्ाही समदुार्वाट 62698640.17 
गैर सरकारी संस्थावाट 0 

कतटीतजेतसीवाट 525660 
जम्मााः  67486488.44  

 

8  र्ोजना र कार्ाितवर्न – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोन्जम स्थानीर् िहले र्ोजना 
बनाउँदा सहभातगिमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राि र्ोजना छनौट गरी प्राथतमष्टककरण गनुिपने व्र्वस्था 
छ । साथै र्ोजना बनाउँदा मध्र्म िथा दीघिकालीन प्रकृतिका आर्ोजनाहरुको सूर्ची समेि िर्ार गरी 
कार्ाितवर्नमा ल्र्ाउन ुपने व्र्वस्था छ । कार्ािलर्ले र्ोजना छनौट गदाि ऐनमा भएको व्र्वस्था अनरुुप 
दीघिकालीन प्रकृतिका ठुला र्ोजना छनौट नगरी सानासाना र टुके्र र्ोजनामा ठुलो मारामा बजेट छुट्याएको 
अवस्था छ । साना िथा टुके्र र्ोजनामा वजेट ष्टवतनर्ोजन गदाि ददघिकातलन उपलव्धी नहुँने हुँदा र्स्िा कार्िमा 
तनर्तरण गरी ठुला र्ोजना छनौटलाई प्राथतमकिामा रान्खनपुदिछ ।र्स वर्ि भएका कामका र्ोजनाहरु 
देहार्अनसुार छन:्  
क्र. सं. वििरण योजना संख्या  
१ रु १ लाख भतदा कमको र्ोजना 3 250000 
२ रु एक लाख एक देन्ख पाँर्च लाख सम्मका र्ोजना 61 20661191.27 
३ रु ५ लाख देन्ख १० लाख सम्मका र्ोजना 17 12957786 
४ दश लाख एक देन्ख ५० लाख सम्मा र्ोजना 9 24210104.8 
५ ५० लाख भतदा मातथका र्ोजनाहरु 1 5500000 
   जम्मा 91 63579082.07  

 

9  तर्ार्ीक सतमति – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देन्ख ५३ सम्म अतधकार क्षेर िथा 
तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ाको व्र्वस्था गरेको छ । सतमतिमा परेको उजरुीमध्रे् मेलतमलाप प्रकृतिका आधारमा 
ष्टववाद दिाि भएको ३ मष्टहनातभर टुङ्गो लगाउन ेव्र्वस्था छ । िर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राि ष्टववरण 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

अनसुार गिबर्ि फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी नरहेको र र्ो बर्ि ८ मदु्दा दिाि 
भएकोमा ६ वटा मार फछ्र्र्ौट भई २ बाँकी देन्खतछ । तर्ार् सम्पादन प्रष्टक्रर्ालाई ऐनले िोकेको म्र्ादतभर 
फछ्र्र्ौट वा कारबाही ष्टकनारा गरी टुङ्गो लगाउनपुदिछ । 

10  

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

 

 
पूजँीगि वजेट  कुल खर्चि 

र्चौमातसक खर्चि (रु.हजारमा) 
प्रथम र्चौमातसक दोस्रो र्चौमातसक िेसोर्चौमातसक 

खर्चि १८६८११०२६.१२ २८६५१३६३.६ २४३६९९४९.९१ १३३७८९७१२.६१ 

खर्चि प्रतिशि १००. १५.३४ १३.०५ ७१.६२ 

 

 

11  क्षरेगि बजेट र खर्चि- स्थानीर् िहको एकीकृि, समानपुातिक र ददगो ष्टवकासका क्षेरगि रुपमा समानपुातिक 
बजेट ष्टवतनर्ोजन गरी खर्चि गनुिपने हतुछ । र्स पातलकाको २०७६।७७ को क्षेरगि बजेट र खर्चिको न्स्थति 
देहार्अनसुार रहेको देन्खतछ । 

मखुर् क्षरे वाष्टर्िक वजेट खर्चि रकम वजेटको िलुनामा 
खर्चि प्रतिशि 

कुल खर्चि मध्रे् 
प्रतिशि 

आर्थिक विकास ३१०५६८०८.५७ १४८५२१३३.८७ ४७.८२ ७.९५ 

सामाजजक विकास ८६३२६३५५.५७ ६६०७०७८३.१२ ७६.५४ ३५.३७ 

पिूािधार विकास १०७११९९५९.७ ५१८७६३४६.२२ ४८.४३ २७.७७ 

सुशासन तथा अन्तरसम्बजन्धत क्षेत्र ७००७६०७ ४१०६२८६.६७ ५८.६ २.२ 

कायािलय सञ्चालन तथा प्रशासननक ९१९८९२४७ ४९९०५४७६.२४ ५४.२५ २६.७१ 

जम्मा ३२३४९९९७७.८४ १८६८११०२६.१२ ५७.७४ १०० 

उन्ल्लन्खि ष्टववरण अनसुार पवुािधार ष्टवकासमा कुल खर्चिको २७।७७ % रहेको छ भने सामान्जक ष्टवकासमा 
३५।३७% खर्चि भएको देन्खएको छ । पूजँीगि खर्चिमा वषृ्टर्द् गरी लन्क्षि उरे्द्श्र् हातसल गनुिपदिछ । 

 

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

कार्िक्रम/आर्ोजना/ष्टक्रर्ाकलापको नाम ष्टवतनर्ोजन खर्चि 

केरौजा मा ष्टव जग्गा खरीद वडा न २ ८०० ० 

गा पा भवन तनमािण िथा DPR वडा न ५ १०००० ० 

गाउपातलका जग्गा खरीद िथा तडपीआर अल्र्ाह बाट ६२०७ ९९० 

दोभान उष्टहर्ा मोटररेवल पलु DPR वडा न १ ८०० ० 

नर्ाँबस्िी DPR वडा न ४ ४५० ० 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

पर्ािटन गरुु र्ोजना तनमािण १५०० ० 

वके टोके खरीद िथा ष्टविरण १००० ० 

वडा कार्ािलर् जग्गा खरीद वडा न ५ ५०० ९९ 

स्र्ामराङ्ग देन्ख तभरकुना मोटरबाटो DPR ५०० ० 

साझेदारी कोर् ९०२४ ० 

साझेदारी कोर् १३८८६ ८६४ 

हेलीप्र्ाड जग्गा खरीद वडा न २ ६०० ० 

कोल्डस्टोर तनमािण १०००० ९९२ 

लातछे खोला, खइुिे खोला, पलाङगखुोला, खानीखोला, तलस्नेप ुखोला झो.प,ु 

धारे्च गाउँपातलका, गोरखा 
५५०० ० 

ष्टवद्यालर् भौतिक पवुािधार तनमािण अनदुान ९७० ०  
13  वैदेन्शक भ्रमणाः गाउँसभा, नगरसभा र न्जल्ला समतवर् सतमतिका सदस्र्को सषु्टवधा सम्वतधी ऐन, २०७६ को 

अनसूुर्चीमा पदातधकारीले ष्टवदेश भ्रमणमा जाँदा आर्ोजक संस्थाले होटल वासको प्रवतध गरेकोमा पाउने 
भत्ताको २५ प्रतिशि रकम मार उपलव्ध गराउने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले अध्र्क्ष र उपाध्र्क्षलाइ भारिको 
भजुमा भकुम्पपतछको पनुाः तनमािणको अवलोकन गराउनको लातग भ्रमणमा लगेको देन्खतछ। उक्त भ्रमणको 
प्रार्ोजन नेपाल आवास पनुतनमािण पररर्ोजना, गोरखाले गरेको र हवाइ ष्टटकट, खाना िथा आवासको प्रवतध 
गररएको जानकारी 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 सति वहादरु गरुुङ  ४४४९४ 11124 ३३३७१ 
उपाध्र्क्ष श्री फुलमार्ा गरुुङ  ४१५२८ 10382 ३११४६ 
 ८६०२२ २१५०६ ६४५१७  

 
 
 
 
 
 

६४५१७ 

14  कृष्टर् िथा पशमुा अनदुानाः सरकारी अनदुान रकमको ष्टविरण, सदपुर्ोग सही एवं समनु्र्चि िररकाले गरी खर्चिको 
साविजतनष्टकरण एवं अनगुमन हनु ुपदिछ र सो को प्रभावकारीिा मापन गने संर्तर ष्टवकास गरी उत्पादन िथा 
उत्पादकत्वमा वषृ्टर्द् आए नआएको संवतधमा प्रतिवेदन वनाउनपुदिछ । साथै अनदुानमा ष्टवउ ष्टविरण गदाि 
जग्गाको स्वामीत्व हेरी मार ष्टविरण गनुिपदिछ । र्स वर्ि कृष्टर् अतिगिि संर्चातलि केही कार्िक्रमहरु 
देहार्अनसुार छन ्

भौ नं ष्टववरण  अनदुान रकम  
१९० केरा िथा ओखर खररद गरर ष्टविरण गनि कागिी आपँ केरा अदवुा 

ओखर उपभोक्ता सतमतिलाइ भकु्तानी  
४९०४०० 

२०९ वेतरे्चि वाख्रा ष्टविरण कार्िक्रम उपभोक्ता सतमतिले रे्चिनन्शल कृष्टर् 
िथा पशपंुक्षी फमिवाट वाख्रा खररद 

१५०००० 

३०७ न्जष्टवको उपाजिन कार्िक्रम वाख्रा खररद िथा ष्टविरण उपभोक्ता 
सतमतिमाफि ि वाख्रा िथा वोका खररद  

३९९५९६ 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२१२ फापर खेिी ष्टवस्िार उ स लाइ फापर खररद गरर ष्टविरणको 
लातग भकु्तानी 

२११००० 

२४० लक्ष्मणतसंह खरीलाइ ष्टवतभन्न ष्टवरुवा खररद िथा ढुवानीको लातग 
रकम भकु्तानी  

१०७१९९६ 

२३९ जसीगाइ खररद सतमतिलाइ जसीगाइ खररदमा अनदुान  २९६००० 
र्स सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्  

14.1  अनदुानको सष्टह सदपुर्ोग भए नभएको संवतधमा अनगुमन प्रभावकारी छैन भने अनदुान पश्चािको उपलव्धी 
मापन गरेको छैन । अनदुान वाट प्राि लाभको ष्टवश्लरे्ण गरी आगामी ददनमा अनदुानको कार्िक्रम संर्चालन 
गनुिपने देन्खतछ । अनदुान रकम ष्टवतभन्न िररकावाट साना साना कार्िक्रम वनाई ष्टविरण गदाि अपेन्क्षि 
प्रतिफल प्राि नहनुे र र्सले उत्पादकत्वमा समेि वषृ्टर्द् नगने हदुा ठुला अनदुानका कार्िक्रम संर्चालन गरी 
कृष्टर् पेशालाई आकष्टर्िि गनुिपने देन्खतछ । साथै अनगुमन प्रभावकारी वनाई दोहोरो (संघ, प्रदेश िथा स्थानीर् 
िह) परे नपरेको एष्टकन गरी तलन्खि प्रतिवेदन िर्ार गनुिपने देन्खतछ । 

 

14.2  कृष्टर् िथा पश ुपालन क्षेरमा आत्मतनभिर वनाउन सरकारले कृष्टर् वीमा िथा पश ुवीमामा अनदुानका कार्िक्रम 
सञ्चालन गदै आइरहेको छ । नगरपातलकाले कृष्टर् क्षेर िथा पश ुक्षेरमा ष्टवतभन्न अनदुान ददएकोमा अतनवार्ि 
वीमा गरेर मार अनदुान ददने नीति िर् गनुिपनेमा वीमा गने गराउने िफि  पातलकाले ध्र्ान नददइ अनदुानका 
कार्िक्रम मार सञ्चालन गरेको देन्खर्ो । एक सरकारले ल्र्ाएको नीतिलाइ अको सरकारले सहर्ोग गने गरी 
कार्िक्रम कार्ाितवर्न गनुिपदिछ । 

 

14.3  अनदुानमा धान ष्टवउ खररद िथा अतर् खररदमा ठुलो रकम खर्चि भएकोमा जग्गाको स्वातमत्व एष्टकन गरेको 
छैन जसले गदाि अनदुानको वास्िष्टवक क्षेरमा खर्चि भइ अनदुानको सष्टह सदपुर्ोग भर्ो भन्न सक्न ेअवस्था 
छैन ।  

 

14.4  कार्ािलर्ले भौ नं १९० वाट केरा िथा ओखर आदद खररद गरर ष्टविरण गनि "कागिी आपँ केरा अदवुा 
ओखर उपभोक्ता सतमति" माफि ि खररद गरी रु ४९०४००। खर्चि लेखेको छ। जसमा २००० गोटा केरा 
प्रति केरा रु ४५ को दरले खररद गरेको छ। ष्टवरुवा खररद गने सम्वतधमा नेपाल सरकारले तमति 
२०७६।६।६ मा राजपरमा सरु्चना प्रकाशन गरी मलु्र् कार्म गरेको छ। उक्त मलु्र् भतदा धेरै दरमा 
देहार्का ष्टवरुवा खररद गरेकोले वढी दरले हनुे मलु्र् असलु गनुिपने रु  
 ष्टवरुवाको संखर्ा खररदको दर खररद गनुिपने दर  वढी भकु्तानी  
केरा  २००० ४५ ३५ २०००० 
ओखर ९०० ३०० १०० १८००००  

 
 
 

२००००० 

14.5  कार्ािलर्ले भौ नं २४० वाट वडा नं २ का सन्र्चव लक्ष्मणतसंह खरीलाइ ष्टवतभन्न ष्टवरुवा खररद िथा ढुवानीको 
लातग रु १०७१९९६। भकु्तानी गरेको छ। जसमा श्री जानकी फलफुल नसिरी िथा वागवानी फमिवाट रु 
८१७८१२। को कागिी, तलन्र्च, आपँ र केराको ष्टवरुवा खररद गरेको छ भने रु ६२०९४। ढुवानीमा खर्चि 
गरेको छ।ष्टवरुवाहरु खररद गदाि ठुलो पररमाणमा खररद गरेकोमा सोझै खररद गनुि उन्र्चि देन्खएन। साथै 

उक्त ष्टवरुवाहरु खररद गरर ष्टविरण गनुिपनेमा परैु ष्टविरण नगरेकोले ष्टविरणको भपािइ पेश गनुिपने रु  

ष्टववरण 
ष्टवरुवाको 
संखर्ा 

खररदको दर खररद मलु्र् 
ष्टविरण गनि वाँकी 
ष्टवरुवाको संखर्ा 

ष्टविरण गनि 
वाँकीको मलु्र् 

कागिी पोतलव्र्ाग २४०० ३३ ७९२०० ११८२ ३९००६ 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

तलन्र्च तसडलेस 
ष्टवरुवा 

२६८२ ७५ २०११५० २१२३ १५९२२५ 

ष्टटष्र् ुकल्र्चर केरा २४०० ३५ ८४००० १२०२ ४२०७० 

आम्रपाली आपँ २८९९ १०० २८९९०० १७०७ १७०७०० 

जम्मा        ४११००१  
14.6  कार्ािलर्ले भौ नं २०९ वाट वेतरे्चि वाख्रा ष्टविरण कार्िक्रम उपभोक्ता सतमति माफि ि रे्चिनन्शल कृष्टर् िथा 

पशपंुक्षी फमिवाट रु १५००००। वाख्रा खररद गरेकोमा खररदको ष्टवल परीक्षण गदाि ष्टप्रतट गरेको ष्टवल पेश 
गरेको छ। आर्कर ऐन िथा मअु कर ऐनमा ष्टवल न्शलन्शलेवार रुपमा छाष्टपएको हनुपुनेमा ष्टप्रतट गरी ष्टवजक 
जारी गरेको आधारमा भकु्तानी ददन ुउन्र्चि देन्खएन।  

 

14.7  कार्ािलर्ले भौ नं २१२ वाट फापर खेिी ष्टवस्िार उ स लाइ फापर खररद गरर ष्टविरणको लातग रु 
२११०००। भकु्तानी गरेकोमा उक्त फापर ष्टविरणको भपािइ छैन। र्स सम्वतधमा छलफल गदाि साविजतनक 
जग्गामा उक्त फापर लगाएको जानकारी गराएको छ। िर साविजतनक जग्गामै भएपतन व्र्न्क्त वा सतमतिले 
नै लगाउन ेहदुा उक्त ष्टविरणको प्रमाण पेश गरी शे्रष्िा अद्यावतधक गनुिपदिछ। 

 

14.8  कार्ािलर्ले कृष्टर् िथा पशमुा शि प्रतिशि अनदुान ददइ कार्िक्रम सतर्चालन गरेको देन्खर्ो। कृष्टर्मा अनदुान 
सम्वतधी कार्िष्टवतध लगार्िको कानून िर्ार नगरेकोले अनदुानका सवै ष्टक्रर्ाकलापहरुमा शि प्रतिशि भकु्तानी 
भएको देन्खतछ। अतर् स्थानीर् िहले तनन्श्चि प्रतिशि अनदुान ददने गरेकोमा र्स स्थानीर् िहले शि प्रतिशि 
अनदुान ददएको छ भन ेअनदुान ददएकोमा सामातर् ष्टविरणका कार्िक्रम मार संर्चालन गने गरी गैर व्र्वसार्ीक 
कृर्कलाइ मार अनदुानको कार्िक्रम सतर्चालन भएको देन्खर्ो। व्र्वसाष्टर्क कृर्कलाइ मध्र्नजर गरी 
अनदुानका कार्िक्रम सतर्चालन गनुिपदिछ।  

 

15  रेडक्रशलाइ भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा अतर् प्रर्ोजनको लातग रकम खर्चि गनि नहनुे 
उल्लेख छ। कार्ािलर्ले रेडक्रश शाखालाइ भौ नं १८९ वाट उक्त सोसाइटीको अतधवेशनको लातग रु 
३००००। भकु्तानी गरेको छ। नेपाल रेडक्रश सोसाइटी एक अतिरािन्ष्यर् गैरसरकारी संस्था भएको र 
र्सको आफ्नै श्रोि िथा खर्चि हनुे अवस्थामा उक्त कुराको खर्ाल नगरी रेडक्रशलाइ रकम भकु्तानी गनुि 
उन्र्चि देन्खएन। र्समा सधुार गनुिपदिछ। 

 

16  उपभोक्ता सतमतिमाफि ि खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ९७ मा तनमािणका कार्ि मार 
उपभोक्ता सतमतिमाफि ि गराउनपुने उल्लेख भएकोमा कार्ािलर्ले ष्टवतभन्न कृष्टर् अनदुानका कार्िक्रम समेि 

उपभोक्ता सतमति गठन गरी खररद गरी अनदुान ददएको साथै अतर् खररद समेि उपभोक्ता सतमति माफि ि 
गरेको देन्खर्ो। तनमािणको कार्ि वाहेक सामानहरु समेि उपभोक्ता सतमतिमाफि ि खररद गनुि उन्र्चि देन्खएन 
भने उक्त काम साविजतनक खररद ऐन िथा तनर्मावलीको प्रतिकुल समेि देन्खर्ो। कार्ािलर्ले सामानहरु 
वोलपरमाफि ि खररद गरी ष्टविरण गनुिपनेमा िथा कार्िक्रमको हकमा आफै सतर्चालन गनुिपनेमा शि प्रतिशि 
खर्चि कार्ािलर्ले व्र्होने काममा समेि उपभोक्ता सतमतिमाफि ि खररद गरर भकु्तानी ददन ुअतनर्तमि देन्खएको 
रु 

भौ नं र 
तमति 

उपभोक्ता सतमतिको नाम िथा कामको ष्टववरण  भकु्तानी रकम  

१९० कागिी, आपँ, केरा, अदवुा ओखर उपभोक्ता सतमतिमाफि ि केरा िथा ओखर आदद खररद 490400 
२०९ वतेरे्चि वाख्रा ष्टविरण कार्िक्रम उपभोक्ता सतमतिले रे्चिनन्शल कृष्टर् िथा पशपंुक्षी फमिवाट वाख्रा खररद १५०००० 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

४३३६३९८ 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

२०८ वडामा कार्िरि सरकारी कमिर्चारी िथा जनप्रतितनतधहरुलाइ क्षमिा ष्टवकास िातलम उपभोक्ता सतमति 
माफि ि िातलम ३८४००० 

२४५ होमस्टे कुक िथा सामान खररद उ सतमति माफि ि म्र्ाटे्रस िथा फतनिर्चर खररद २००००० 
३०७ न्जष्टवको उपाजिन कार्िक्रम वाख्रा खररद िथा ष्टविरण उपभोक्ता सतमतिमाफि ि वाख्रा िथा वोका खररद  ३९९५९६ 
१९९ वालष्टववाह तर्तुनकरण कार्िक्रम उपभोक्ता सतमति २६०००० 
१९८ वालवातलका पोर्ण कार्िक्रम उपभोक्ता सतमति २००००० 
१९० तनरतिर मलु्र्ाकंन तसकाइ उपलव्धी िातलम उ स  ४००००० 
१९६ मष्टहला निेतृ्व क्षमिा ष्टवकास अतभवदृद्द िातलम उपभोक्ता सतमति ३१७४०२ 
२१९ मष्टहला निेतृ्व क्षमिा ष्टवकास िातलम उ स  २००००० 
२१२ फापर खेिी ष्टवस्िार उ स  २११००० 
२११ सिवुा खररद गरी ष्टविरणको लातग हारच्र्कु वहउुदे्दश्र्ीर् कृष्टर् उपभोक्ता सतमतिलाइ भकु्तानी  १००००० 
२२६ ष्टवपन्न िथा दतलि वालवातलकालाइ झोला ष्टविरण उ स माफि ि झोला खररद िथा ष्टविरण १५०००० 
२२४ वडास्िरीर् अल्लो प्रशोधन कार्िक्रम प्रशोधन कार्िक्रम उ स माफि ि र्चखाि लगार्िको खररद ४८०००० 
२२३ काशीगाउँ डिष्टवन खररद उ स माफि ि डिष्टवन खररद ८०००० 
२२२ स्थानीर् प्रष्टवतधर्द्ारा फोहरमैला व्र्वस्थापन उ स माफि ि डिष्टवन िथा मग खररद ३१४००० 
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िातलम सतर्चालनाः कार्िलर्ले भौ नं २०८ वाट वडामा कार्िरि सरकारी कमिर्चारी िथा जनप्रतितनतधहरुलाइ 
क्षमिा ष्टवकास िातलम उपभोक्ता सतमति माफि ि िातलम ददएकोमा रु ३८४०००। खर्चि गरेको छ। र्स 
सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन ्: 

 ३ ददनको िातलम सतर्चालन गरेकोमा कुल ३० उपन्स्थि भएको भतन प्रति ददन रु ५००। को 
दरले रु ४५०००। उपन्स्थिलाइ भत्ता ददएको देन्खतछ। ।अथि मतरालर्ले िर्ार गरेको 
कार्िसतर्चालन तनदेन्शका, २०७५ मा र्ािार्ाि नर्चल्ने स्थानमा आिेजािे गरी एकमिु रु ५००। 
मार भकु्तानी ददन तमल्ने व्र्वस्था रहेकोले उक्त तनदेन्शका अनसुार कुल ३० जना सहभातगलाइ रु 
१५०००। मार भकु्तानी ददन तमल्नेमा उक्त रकम भतदा रु ३००००। वढी भकु्तानी गरेको 
देन्खतछ। 

 कार्िसतर्चालन तनदेन्शका, २०७५ मा सहजकिाि प्रन्शक्षकलाइ प्रति कक्षा रु १४००। को दरले 
भत्ता ददन तमल्नेमा कार्ािलर्ले दइु प्रन्शक्षकलाइ कुल रु ४५०००।(श्री वालकृष्ण लातमछानेलाइ 
रु २५०००। िथा केदार लातमछानेलाइ रु २००००।) ददएको छ।नम्सि अनसुार प्रति कक्षा 
१४००। को दरले ३ ददनको रु १६८००। भकु्तानी ददनपुनेमा रु ४५०००। भकु्तानी ददएकोले 
वढी भकु्तानी भएको रु २८२००। असलु गनुिपदिछ भने तनदेन्शका अनसुार ३ ददनको िातलमको 
लातग प्रतिवेदकलाइ रु २०००। भत्ता ददन तमल्नेमा रु ५०००। ददएकोले वढी भकु्तानी रु 
३०००। समेि असलु गनुिपने रु   

 उक्त िातलम अनगुमन गरेको भतन रु १८०००। अनगुमन भत्ता ददएको छ। अनगुमन भत्ता भतन 
रकम भकु्तानी गनि तमल्ने कानूनी व्र्वस्था नभएकोमा र्सरी भत्ता ददन ुउन्र्चि देन्खएन। 

खाजामा ठुलो रकम खर्चि गरेको छ। खाना खवुाएको भतन रकम भकु्तानी गरेकोमा ष्टवहान देन्ख नै कार्िक्रम 
सतर्चालन गरेको खलु्न ेिातलका पेश गरेको छैन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३१२०० 



14 

 

 

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

18  तनरतिर तसकाइ िातलम सतर्चालनाः कार्िलर्ले भौ नं १९० वाट वडा नं ६ को कार्िक्रम अतिगिि तनरतिर 
मलु्र्ांकन तसकाइ उपलव्धी िातलम उपभोक्ता सतमति गठन गरी सोही सतमति माफि ि िातलम ददएकोमा रु 
४०००००। खर्चि गरेको छ। र्स सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन ्: 

 २ ददनको िातलम सतर्चालन गरेकोमा कुल ४२ उपन्स्थि भएको भतन प्रतिददन रु ८००। को दरले 
रु ८६५००। उपन्स्थिलाइ र्ािार्ाि भत्ता ददएको देन्खतछ। ।अथि मतरालर्ले िर्ार गरेको 
कार्िसतर्चालन तनदेन्शका, २०७५ मा र्ािार्ाि नर्चल्ने स्थानमा आिेजािे गरी एकमिु रु २००। 
मार भकु्तानी ददन तमल्ने व्र्वस्था रहेकोले उक्त तनदेन्शका अनसुार कुल ४२ जना सहभातगलाइ रु 
८४००। मार भकु्तानी ददन तमल्नेमा उक्त रकम भतदा रु ७८१००। वढी भकु्तानी गरेको 
देन्खतछ।तनर्ममा भएको व्र्वस्थाको पालना गनुिपदिछ। 

 कार्िसतर्चालन तनदेन्शका, २०७५ मा स्टेशनरी वापि प्रति सहभातग रु १००। को दरले खर्चि गने 
उल्लेख भएकोले कुल ४२ सहभातगलाइ कुल ४२००। मार खर्चि गनुिपनेमा रु ३६०। को दरले 
५० थान डार्री खररद गरर रु ४८०००। भकु्तानी गरेको देन्खर्ो। तनदेन्शकाले भतदा रु 
४३८००। वढी खर्चि गरेको रकम असलु गनुिपने रु  

 कार्िसतर्चालन तनदेन्शका, २०७५ मा ष्टवष्टवध (प्रमाणपर िलु पानी आददको लातग) मा रु २०००। 
खर्चि गनि तमल्नेमा प्रमाणपरमा मार १९५००। खादामा रु १९५००। िथा उदघाटनमा रु 
३००००। खर्चि गरेको छ। र्सरी हेदाि तनदेन्शकाले गरेको व्र्वस्था भतदा रु ६७०००। वढी 
खर्चि गरेको देन्खर्ो। र्सरी नम्सि वेगर वढी खर्चि गरेको रकम सम्वतधीिवाट असलु गनुिपने रु   

 खाजामा ठुलो रकम रु ९९०००। खर्चि गरेको छ। खाना खवुाएको भतन रकम भकु्तानी गरेकोमा 
ष्टवहान देन्ख नै कार्िक्रम सतर्चालन गरेको खलु्ने िातलका पेश गरेको छैन। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४३८००। 

 

 

 

 

 

६७०००। 

19  समानीकरण अनदुानबाट न्शक्षकको िलब भत्ता – अतिर सरकारी ष्टवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ 
ले स्थानीर् िहलाई सशिि अनदुान उपलब्ध गराउने व्र्वस्था छ ।पातलकाले स्वीकृि दरबतदीतभर नपरेका 
एवं ष्टवद्यालर्ले गि ष्टवगिदेन्ख नै आतिररक स्रोिबाट िलब भत्ता व्र्होरेका न्शक्षकलाई ष्टवत्तीर् समानीकरण 
अनदुानबाट देहार्का ष्टवद्यालर्लाइ न्शक्षक दरवतदी पर्ािि नभएको भतन िलवको लातग रकम तनकासा गरेको 
पाईर्ो । आवश्र्क भए दरवतदी स्वीकृि गने िफि  पहल गनुिपनेमा दरवतदीतभर नपरेका न्शक्षकहरुको लातग 
िलव भत्ता ददने गरी अनदुान ददएको देन्खर्ो।  र्स्िो प्रवनृ्त्तमा तनर्तरण गनुिपदिछ। 

भौ नं ष्टववरण  रकम 
४ तनजी श्रोिका न्शक्षकलाइ िलव भत्ता भकु्तानी ( जसमा माष्टवको लातग मातसक 

रु २९०००।, तनमाष्टवको लातग रु २००००। प्राष्टवको लातग रु १८०००। 
िलव) 

३०००००० 

७३ तनजी श्रोिका न्शक्षकलाइ िलव भत्ता भकु्तानी  २२३०००० 
१४४ तनजी श्रोिका ३२ न्शक्षकलाइ िलव भत्ता भकु्तानी  १५००००० 
२४७ तनजी श्रोिका न्शक्षकलाइ िलव भत्ता भकु्तानी  ३०३०००० 
२४६ तनजी श्रोिका न्शक्षकलाइ िलव भत्ता भकु्तानी  ७५०००० 
 जम्मा  १०५१००००  
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

20  ष्टवजक वेगर भकु्तानीाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ३६ मा खर्चिका ष्टवल भपािइ सष्टहिको 
लेखा राख्नपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले भौ नं ३७३ वाट वल्डितलंक कम्र्तुनकेशतस प्रातललाइ रु १५००००। 
भकु्तानी ददएकोमा सो को कर ष्टवजक पेश नभएकोले सक्कल ष्टवल ष्टवजक पेश गनुिपने रु  

 
 

१५०००० 

21  और्धी खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा और्धी खररद गदाि रु ५० लाख 
सम्मको लागि अनमुान भएको और्धी खररद गदाि न्शलवतदी दरभाउपरको माध्र्मवाट खररद गनुिपनेमा 
कार्ािलर्ले लागि अनमुान िर्ार नगरी न्शलवतदी दरभाउपरको माध्र्मवाट खररद गरेको छ। जसमा ष्टवतभन्न 
और्धी खररद गनेगरी प्रति इकाइ दर तनकालेकोमा उक्त प्रति इकाइ दरलाइ जोतड सवैभतदा कम जोड आउने 
न्र्चराग फामेशीवाट खररद गरी रु २६४००००। (पातलका र्चालवुाट रु १९९००००। िथा शशििवाट रु 
६५००००।) भकु्तानी गरेको छ। प्रति इकाइ दरलाइ जोतड सवैभतदा कम जोड आउनेसँग खररद गदाि कम 
र्चाष्टहने सामानको कम दर रेट हाल्ने र वढी आवश्र्क सामान वढी मलु्र् राखी दररेट पेश हनुे सम्भावना 
रहतछ। र्सरी लागि अनमुान िर्ार नगने, इकाइ दर लाइ आधार मातन खररद गने भए जइु इकाइको लागि 
कम पेश हतुछ सोष्टहसँग खररद गनुिपनेमा र्सरी समेि खररद नगनुि उन्र्चि देन्खएन। इकाइगि रुपमा खररद 
गरेको भए अको फमिले केही आइटममा कम दर पेश गरेको अवस्थामा तमिव्र्र्ी हनुे िफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान 
ददएको देन्खएन। र्सरी लागि अनमुान िर्ार नगने िथा इकाइ दर संझौिा नगरी सामान खररद गनुि 
अतनर्तमि देन्खएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२६४०००० 

22  शशिि पजुीगि िफि ाः  
सोलार लाइट खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म ८४ मा रु ५ लाख भतदा वढीको 
खररद गदाि तसलवतदी दरभाउपरको माध्र्मबाट गनुि पने िथा तनर्मावलीको तनर्म ३१ मा रु २० लाख 
भतदा वढीको खररद गदाि वोलपरको माध्र्मवाट गनुिपनेमा सो नगरी देहार्का तबतभन्न फमिहरुबाट सोलारका 
सामानहरु तसधै खररद गररएको िथा सोभैm खररद कार्ि गदाि एक आतथिक वर्िमा एउटा आपूतििकिािसंग सीमा 
भतदा बढी रकमको सोझै खररद गनि नहनुे उल्लेख भएकोमा उक्त कार्ि तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्थाको 
ष्टवपरीि देन्खतछ। प्रतिस्पधाित्मक ष्टहसावले खररद गने गरी कार्ि अगाडी वढाएको खण्डमा खर्चिमा तमिव्र्र्ीिा 
हनुे िफि  कार्ािलर्ले ध्र्ान ददएको देन्खएन। र्सरी तनर्मावलीमा भएको व्र्वस्था ष्टवपरीि सामान खररद गनुि 
उन्र्चि देन्खएन। र्समा सधुार गनुिपदिछ।    
भौ नं खररदको ष्टववरण भकु्तानी रकम  
२६ न्शट्ला इन्तजतनर्नरीङ प्रातलवाट सोलार लाइट जडान ४९७६६८ 

२४ रम्भा टेन्क्नकल एण्ड इतफरमेशन टेक्नोलोजीवाट 
सोलार लाइट जडान 

४८८०३५ 

२५ मनकामना इनन्जि सप्लार्सिवाट सोलार लाइट जडान  ४९७१७१ 
 जम्मा  १४८२८७४  

 

23  अनसुतधान िथा परामशिाः साविजतनक खररद तनर्मावली, २०६४ को तनर्म १२ मा परामशि सेवाको लागि 
अनमुान िर्ार गनुि पने, जसमा लागि अनमुान िर्ार गदाि मतरालर्ले िर्ार पारेको नम्सि गि बर्िको नम्सि 
सोही प्रकृतिको कार्ि गनि अतर् तनकार्ले िर्ार पारेको नम्सि, आदद कुरा लाई आधार मातन लागि अनमुान 
िर्ार गनुि पने उल्लेख छ।कार्ािलर्ले र्सको अध्र्र्न नगरी लागि अनमुान वेगर देहार्को काम गरेको 
छाः  
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

भौ नं  भकु्तानी पाउनकेो नाम ष्टववरण  भकु्तानी रकम 

२३ ष्टिक कतसल्ट प्रा तल कोल्ड स्टोरको तडष्टपआर  ९९२१४० 
र्स सम्वतधमा देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:् 
 साविजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ३८ बमोन्जम सम्झौिा गने परामशि दािाले सम्झौिा गरेको 

िीस ददन तभर सम्झौिाको कुल रकम समेट्ने गरी साविजतनक तनकार्लाई तनसिि भकु्तानी हनुे पेशागि 
दाष्टर्त्व ष्टवमा (प्रोफेशनल ल्र्ाष्टवतलटी इतसोरेतस) पेश गनुि पने व्र्वस्था साविजतनक खररद तनर्मावली, 
२०६४ को तनर्म ८०(७) मा उल्लेख भएकोमा र्स कामको लातग वीमा गरेको छैन। 

 मातथ उल्लेन्खि कामको लातग लागि अनमुान िर्ार नै नगरी ३ फमिसँग दररेट माग गरी छनोट गरेको 
छ। लागि अनमुान िर्ार नै नगरी परामशिदािा छनोट गनुि उन्र्चि देन्खएन।  

 दइु वटा ष्टवन्ल्डङमा क्रमशाः ३०५ र १०५ मे टनको कोल्ड स्टोरको क्षमिा रहने गरी कुल रु 
५८५७०२२८। को लागि अनमुान लाग्ने गरी तडष्टपआर िर्ार भएको देन्खतछ। उक्त तडष्टपआर अनसुार 
कुल १०५ मे टनको लातग रु ७३९८६२५। को २०७७।७८ मा संझौिा भइ काम शरुु भएको 
अवस्था छ।कुल ४१० मे टन क्षमिाको लागि अनमुान िर्ार भइसकेपतछ पतन १०५ मे टनको लातग 
मार वोलपर आह्वान गनुि उन्र्चि देन्खएन। र्सले आवश्र्किा भतदा वढीको तडष्टपआर मार गरी 
तडष्टपआरमा वढी खर्चि हनुे अवस्था शृ्रजना भएको छ। अिाः कार्ाितवर्न हनुे काम मार गने गरी 
तडष्टपआरको लातग परामशि सेवा तलनपुदिछ।  

24  मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर दान्खला नगरेकोाः मूल्र् अतभवषृ्टर्द् कर तनर्मावली, २०५३ को तनर्म ६ग वमोन्जम सरकारी 
तनकार् वा नेपाल सरकारको पूणि वा आन्शंक स्वातमत्व भएको संघसंस्थाले ठेक्का वा करार अतिरगि आपूतिि 
हनुे वस्ि ुवा सेवा वा वस्ि ुिथा सेवा आपूतिि वापिको रकम सम्बन्तधि ठेकेदार वा आपूतििकिािलाई भकु्तानी 
गदाि तनजलाई भकु्तानी गने कर रकमको ५० प्रतिशिले हनु आउने रकम तनजको नामबाट सम्बन्तधि राजस्व 
न्शर्िकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर वापिको रकम मार भकु्तानी गनुिपने व्र्वस्था छ। कार्ािलर्ले 
देहार्अनसुारको भकु्तानीमा मअुकर कट्टा नगरेकोले उक्त रकम असलु गनुिपने रु  

 
गो भौ नं/तमति फमिको नाम खररदको ष्टकतसम कुल भकु्तानी  म ु.अ. कर  ५० प्र.म.ुअ कर 

रकम 
शशिि अनदुान िफि ाः    
२३ ष्टिक कतसल्ट प्रा तल परामशि सेवा ९९२१४० 114140 57070 

पजुीगि िफि ाः        

११७।०७७।३।२९ क्ले इन्तजतनर्ररङ्ग 
कतसलटेतसी 

गा.पा भवन तनमािण कार्िको 
न्जर्ोलन्जकल सभे 

४९५५०५ 57005 28503 

११८।०७७।३।२९ इम्पल्स कतसल्टेतसी 
प्रा.तल 

प्रभाि करण मा ष्टव को मेघा 
सकुुल तनमािण कार्िको 
न्जर्ोलन्जकल सभे  

४९५००० 56947 28473 

जम्मा   १९८२६४५ २२८०९२ ११४०४६  

 
 
 
 
 
 
 

११४०४६ 

25  मेर्िनले वाटो खनकेोमा मार्नसले नाली खनकेो देखाइ भुक्तानीीः   साविजतनक खररद तनर्मावली,२०६४ को तनर्म 
१० मा दररेट तनधािरण सतमतिले िोकेको दररेटको आधारमा नम्सि अनसुार लागि अनमुान िर्ार गनुिपने 
उल्लेख छ। पातलकाले सडक खन्ने र्ोजनाको लातग कडा माटो काट्ने िथा नरम, कडा र्चट्टान खन्ने कार्िको 
दर राखी ल ई िथा मलु्र्ाकंन गरेको छ िर सोही रे्चनेजको नाली खन्ने काममा ज्र्ामीको दर राखी भकु्तानी 
गने गरेको छ। सडक खत न ेकार्ि मेन्शनवाट गदाि सो सडकको नाली खन्ने कार्ि समेि स्विाः मेन्शनवाट 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

गररनेमा देहार् बमोन्जमको कार्ि गदाि वाटोको काम मेन्शनले खनेकोमा नालीको काम मातनसले खनेको 
देखाउदा वढी खर्चि लेखेको देन्खएकोले वढी भकु्तानी हनु गएको रकम असलु गनुिपने रु 

गो.भौ.|
तमति 

र्ोजनाको नाम िथा 
कामको ष्टववरण  

पररमाण 
(घ.मी.) 

तलइएको 
दर  

तलनपुने 
दर  

फरक दर  उ.स.को 
र्ोगदान 

वढी रकम 

ममिि संभार कोर् िफि ाः      
२ मातछखोला गमु्दा लाप्राक 

वारपाक सडक ममिि 
४८६ ५९४.८

३ ६६.५ 528.33 15.066 218083 

पवुािधार ष्टवकास साझेदारी िफि       
२ गमु्दापौटु लापगुाउँ 

लापवेुश सडक स्िरोन्निी ६४० 
५९४.८

३ 66.5 
528.33 13.732 291700 

 जम्मा      509783  

 
509783 

26  पवुािधार ष्टवकास साझेदारी िफि ाः 
वढी दर राखी भकु्तानीाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १० मा लागि अनमुान िर्ार गनुिपने 
र सोष्टह तनर्मवली को तनर्म १२३ वमोन्जम नाप जाँर्च गरी भकु्तानी ददनपुने उल्लेख भएकोमा कार्ािलर्ले 
गमु्दापौटु लापगुाउँ लापवेुश सडक स्िरोन्निीको लातग भौ नं २ वाट कुल ३७९५२०७। भकु्तानी भएकोमा 
देहार्को आइटममा देहार्अनसुार लागि अनमुान भतदा वढी दरले भकु्तानी भएकोले उपभोक्ताको अंश कट्टा 
गरी वाँकी रकम असलु गनुिपने रु  

कामको ष्टववरण 
लागि अनमुान 
अनसुारको दर 

भएको कुल काम 
(घनतमटरमा) 

भकु्तानी भएको 
दर 

उपभोक्ताको 
र्ोगदान % वढी भकु्तानी 

कडा र्चट्टान खने्न 
काम १६३४.४ ६०८.१२५ १६८६.५ 13.73 27333 
मध्र्म र्चट्टान 
खने्न काम 544.83 769.881 562.167 13.73 11515 

     38847  

 
 
 
 
 

38847 

27  तनर्मावली ष्टवपरीि खर्चिाः स्थानीर् पूवािधार ष्टवकास साझेदारी कार्िक्रम (सञ्चालन कार्िष्टवतध) तनर्मावली, 
२०७६ को बुँदा नं.८(२) मा साम्ी खररद गरी ष्टविरण गनि, गैर सरकारी संस्था वा सहकारी संस्था माफि ि 
आर्ोजना कार्ाितवर्न गनि र भौतिक पूवािधार ष्टवकास बाहेक अतर् प्रकृतिका आर्ोजना छनौट गनि नपाईन े
व्र्वस्था रहेको छ । कार्ािलर्ले मातछखोला सामदुाष्टर्क भवन उ स लाइ भवन वनाउनको लातग रु 
१६५९०७२ को लागि अनमुान िर्ार गरेकोमा कुल कामको रु १६७१५२८। भकु्तानी गरेको छ। िर 
लागि अनमुानमा सवै तनमािणको काम गने उल्लेख भएकोमा कार्िसम्पन्न हुँदा देहार्अनसुारको सामान खररद 
गरेको देन्खर्ो। पवुािधार ष्टवकास साझेदारीवाट तनमािण वाहेकको अतर् कार्ि गराउन नहनुे अवस्थामा सामान 
खररदको लातग देहार्अनसुार खर्चि गरेकोले उक्त रकम अतनर्तमि देन्खएको रु 

खररदको ष्टववरण रकम 

फतनिर्चर खररद  ३५०००० 

प्रोजेक्टर खररद ७०००० 

साउण्ड तसिम खररद ३०००० 
जम्मा  ४५००००  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४५०००० 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

27.1  साथै सोही भवन तनमािण अतिगिि शौर्चालर् तनमािण गरेको भतन रु ५०५६२९। को काम गरेकोमा नापीमा 
काम गरेको उल्लेख छैन भने कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनमा समेि आइटम नखलुाइ एकमिु रुपमा ट्वाइलेट एक 
काम भतन रकम मार उल्लेख गरेको छ। नापी ष्टकिाव िथा आइटम नखलु्दा काम भर्ो भन्न सक्ने अवस्था 
रहेन।अिाः नापी भएको ष्टववरण पेश गनुिपने रु  

 
 
 
 

५०५६२९ 

 पातलका पूँजीगि खर्चि न्शर्िक िफि ाः  

28  लागि अनमुानको र्थाथििााः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १० मा लागि अनमुान िर्ार 
गनुिपने र सोष्टह अनसुार १२३ वमोन्जम नाप जाँर्च गरी भकु्तानी ददनपुने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले पवुािधार 
ष्टवकास साझेदारी अतिगिि ष्टहमाली आमा समहु पवुािधार ष्टवकास उ स लाइ भवन तनमािणको लातग रु ९ लाख 
६० हजार भकु्तानी गरेको छ। लागि अनमुान िर्ार गदाि ष्टपतससी वकि को लातग १=९५ घन तमटरको कार्ि 
गने उल्लेख गरेकोमा अन्तिम भकु्तानी हदुा १६=३२ वगि तमटरको कार्ि भएको देन्खतछ भने तसन्जआइ तसटको 
लातग लागि अनमुानमा ४०१=२३ वगि तमटरको कार्ि उल्लेख भएकोमा अन्तिम नाष्टप हुँदा ११९=२३ 
घनतमटरको मार कार्ि भएको (प्रति घनतमटर रु १४४८७।१९ को दर) देन्खर्ो। भवन तनमािणमा लागि 
अनमुानको िलुनामा खासै फरक नपने अवस्थामा लागि अनमुान भतदा धेरै फरक पने गरी कार्िसम्पन्न भएको 
देन्खदा लागि अनमुान वस्ितुनष्ठ देन्खएन। लागि अनमुान िर्ार गदाि ष्टवशेर् ध्र्ान ददनपुदिछ। 

 

29  ष्टवतभन्न तनमािण कार्िमा बढी भकु्तनीाः साविजतनक खररद नर्मावली २०६४ को तनर्म १२३ मा खररद सम्झौिा 
अनसुार साविजतनक तनकार्ले रतनङ्ग ष्टवल वा अतर् कुनै ष्टवल ष्टवजकको भकु्तानी गदाि करारको शिि बमोन्जम 
प्राष्टवतधक नाप जाँर्चगरी नापी ष्टकिाबमा उल्लेख भएको वास्िष्टवक कार्ि सम्पादनको आधारमा भकु्तनी ददन ु
पने उल्लेख छ। र्स पातलका बाट खररद सम्झौिा भै तनमािण कार्ि भएका र तनमािण सम्पन्न भाएका र्ोजनाका 
उपभोक्ता सतमति र फमि हरुलाई रतनङ्ग ष्टवल िथा अन्तिम ष्टवलको भकु्तानी गदाि केही आइटमहरुको दर रेट 
फरक पारी भकु्तानी ददएको र केही आइटमहरुको वास्िष्टवक कार्ि सम्पादन भएको भतदा बढी हनुे गरी 
भकु्तानी ददएको पाइर्ो। सम्झौिाको शिि, दर ष्टवश्लरे्णको आधार, प्राष्टवतधक मलु्र्ांकन िथा नापी ष्टकिावमा 
उल्लेन्खि भतदा बढी हनुे गरी भकु्ती ददएको व्र्होरा र्स प्रकार छनाः 

 

29.1  झ्र्ाल ढोकामा प्रर्ोग हनुे सल्ला काठको फे्रम िथा छानामा प्रर्ोग गररने सल्ला काठको ष्टवम िथा  पतलिन 
को दर ष्टवश्लरे्ण पररक्षण गदाि प्रति क्र्षु्टवक तमटर रु १२८३३८।७९ हनुे पातलकाको दर ष्टवश्लरे्ण पनु्स्िकामा 
उल्लेख छ। पातलकाले उपभोक्ता सतमति माफि ि तनमािण कार्ि गराएका सामदुाष्टर्क भवन, आमा समहु, वडा 
कार्ािलर्, स्वास्थर् र्चौकी आददको खर्चि रकमको शे्रस्िा, रतनङ्ग ष्टवल  नापी ष्टकिाव पररक्षण गदाि िपतसलका 
तनमािण कार्िको झ्र्ाल ढोकाको फे्रम छानाको ष्टवममा प्रर्ोग को लागि अनमुानको कार्ि ष्टववरण खण्डमा 
लोकल काठ उल्लेख भएकोमा पातलकाले दर ष्टवश्लरे्ण अनसुार सल्ला काठको फे्रम िथा ष्टवमको दर 
ष्टवश्लरे्णबाट िर् भएको दरले खर्चि लेख्न ुपनेमा फरक दर राखी खर्चि लेखदा रु २४९९८७। बढी भकु्तानी 
भएको छ। दर ष्टवश्लरे्ण बाट िर् भएको दर भतदा बढी दर राखी खर्चि लेखदा बढी भकु्तानी भएको रकम 
असलु हनु ुपने रु 

गो भौ नं/ तमति तनमािण कार्ि झ्र्ाल ढोकाको फे्रम र 
छानाको ष्टवममा प्रर्ोग 
भएको सल्ला काठको 
पररमाण 

ददइएको दर स्वीकृि दर  फरक दर  बढी भकु्तानी 
रकम 

२६।०७७।२।३२ लामावेशी गाउँघर क्लीतनक 
भवन तनमािण 

२.४३ घ.मी १६७१५६.५८ १२८३३८.७९ ३८८१८ ९४३२७ 

२६।०७७।२।३२ लप्सीकोट आमा समहुको 
भवन तनमािण 

०.०८ घ.मी १६७१५६.५८ १२८३३८.७९ ३८८१८ ३१०५ 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

६९।०७७।३।१४ र्चर्चि घर र्चष्टपि तनमािण ०.३४ घ.मी १६७१५६.५८ १२८३३८.७९ ३८८१८ १३१९८ 

७२।०७७।३।१४ दतलि गाउँ दगुाि मन्तदर नमािण ०.६९ घ.मी १६७१५६.५८ १२८३३८.७९ ३८८१८ २६७८४ 
७८।०७७।३।१५ िािोपानी कृष्टर् सहकारी 

व्र्वस्थापन र शौर्चालर् 
०.५१ घ.मी १६७१५६.५८ १२८३३८.७९ ३८८१८ १९७९७ 

८०।०७७।३।१५ मातथल्लो गाउँ सामदुाष्टर्क 
भवनमा र्चष्टपि नमािण 

०.२१ घ.मी १६७१५६.५८ १२८३३८.७९ ३८८१८ ८१५२ 

८८।०७७।३।२१ लाक्पाल सामदुाष्टर्क भवन 
नमािण 

२.०९ घ.मी १६७१५६.५८ १२८३३८.७९ ३८८१८ ८११३० 

९५।०७७।३।२२ खोला स्वास्थ र्चौकी 
सामदुार्ीक र्चष्टपि तनमािण 

०.०९ घ.मी १६७१५६.५८ १२८३३८.७९ ३८८१८ ३४९४ 

जम्मा      २४९९८७  
29.2  पातलकाले दर ष्टवश्लरे्ण गरी  िर् गरेक दर ष्टवश्लरे्ण पनु्स्िकामा एक्साभेटर र्द्ारा कडा माटो खनेको प्रति 

घ.मी रु ६६.५०,मध्र्म र्चट्टान प्रति घ.मी रु ४२९।१० कडा र्चट्टान (बकेट प्रर्ोग) प्रति घ.मी रु ५४४.८० 
र कडा र्चट्टान (बे्रकर प्रर्ोग ) प्रति घ.मी रु १३०९।१६ उल्लेख छ। से्रस्िा पररक्षण गदाि केही र्ोजनामा 
मातथ उल्लेन्खि दर भतदा बढी दर मा लागि अनमुान िर्ार गरी खररद कार्ि गदाि िपतसल बमोन्जम रु 
३१४६३१५। बढी भकु्तानी भएको छ। िर ष्टवश्लरे्ण बाट िर् भएको दर भतदा बढी हनुे गरी खररद कार्ि 
गरेको कारण बढी भकु्तानी भएको छ। बढी भकु्तानी सम्बतधमा प्राष्टवतधक कमिर्चारीलाई न्जम्मेवार बनाई 
सम्बन्तधि उपभोक्ता सतमि बाट असलु हनु ुपने रु  
गो भौ नं/तमति र्ोजनाको नाम तनमािण कार्िको ष्टववरण पररमाण 

(घ.मी) 
तलइएको दर ष्टवश्लेर्ण दर फरक दर  बढी भकु्तानी 

रकम 
३५।०७७।३।३ माछीखोला 

लामाबगर मोटर 
बाटो तनमािण 

बे्रकर लगाई कडा र्चट्टान 
तनकाल्ने कार्ि 

१०९०.५४ १६८६.५० १३०९।१६ ३३७।३४ ३६७८८३ 

सडकमा मध्र्म र्चट्टान 
खन्ने कार्ि 

१८१४।३४ ५६२।१७ ४२९।१० १३३।०७ २४१४३४ 

 ६०९३१७ 
६१।०७७।३।१२ काला गाउँ देन्ख  

िासम सडक 
स्िोरन्नति कार्ि 

सडकको नालीकमा कडा 
माटो खन्ने कार्ि 

३१५ ५९४।८३ ६६।५ ५२८।३३ १६६४२४ 

सडकमा मेन्शनको बकेट 
बाट कडा र्चट्टान खन्ने 
कार्ि 

११४।३३ १६३४।४ ५४४।८ १०८९।६ १२४५७४ 

 २९०९९८ 
७९।०७७।३।१५ खोदराङ्ग देन्ख 

तलष्टपङ्ग पाखा 
प्लातसङ्ग र्चौिारा 
जाने मोटर  बाटो 
तनमािण 

कडा र्चट्टान ( बे्रकर 
प्रर्ोग) 

२९७८।२५ १६८६।५० १३०९।१६ ३७७।३४ ११२३८१३ 

मध्र्म र्चट्टान खन्ने कार्ि ८६२।०८ ५६२।१७ ४२९।१० १३३।०७ ११४७१७ 

 १२३८५३० 
८७।०७७।३।१८ कोशाकाङ्ग कलङ्ग 

छेपे र्चौिारा देन्ख 
उष्टहर्ा गाउँ 
सम्मको मोटर 
बाटो तनमािण 

बे्रकर प्रर्ोग गरी कडा 
र्चट्टान खन्ने कार्ि 

२२१२।५० १६८६।५० १३०९।१६ ३७७।३४ ८३४८६५ 

मध्र्म र्चट्टान खन्ने कार्ि १०५१।५० ५६२।१७ ४२९।१० १३३।०७ १३९९२३ 

 ९७४७८८ 
९६।०७७।३।२२ नर्ाँ बस्िी बाट 

प्रस्िावीि मेघा 
ष्टवद्यालर् जाने 
बाटो 

कडा र्चट्टान बे्रकर प्रर्ोग 
गरी खन्ने कार्ि 

२८।०१ १६३४।४० १३०९।१६ ३२५।२४ ९११० 

मध्र्म र्चट्टान खन्ने कार्ि २१०।९७ ५४०।८३ ४२९।१० १११।७३ २३५७२ 

       ३२६८२ 
                                      जम्मा ३१४६३१५  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३१४६३१५ 

29.3  ११२।०७७।३।२६ पालकाको वडा नं १ मा न्र्चम्नी हडु र्चलुो खररद िथा ढुवानी कार्िको रु ७११६५३। 
मलु्र्ांकन गरी उपभोक्ता सतमति लाई रु ६०७१५०। भकु्तानी भएको छ। पातलकको िर्ार गरेको दर 
ष्टवश्लरे्ण मा प्रति न्र्चम्नी हडु र्चलुो ४५००। उल्लेख गरी लागि अनमुान िर्ार गरी सम्झौिा भएकोमा प्रति 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

र्चलुो रु ५०८५ ले मलु्र्ांकन गरी भकु्तानी गदाि १०८ न्र्चम्नी हडु र्चलुोमा प्रति र्चलुो रु ५८५ का दरले रु 
६३१८०। बढी खर्चि भएको छ। दर ष्टवश्लरे्ण गरी िर् गरेको लागि अनमुानमा उल्लेन्खि दर भतदा बढी 
हनुे गरी खर्चि लेखेको कारण बढी भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु हनु ुपदिछ।रु  
ष्टववरण पररमाण तलइएको दर लागि अनमुानको 

दर 
फरक दर बढी रकम 

न्र्चम्नी हडु र्चलुो १०८ गोटा ५०८५ ४५०० ५८५ ६३१८० 

       

 

 

 

६३१८० 

 

29.4  ४४।०७७।३।७ हलु्र्चकु आधतुनक कृष्टर् समहु फापर कफी वेसार िारजाली िथा घेराबारा कार्िको 
पातलकाले रु ८०१०७७। मलु्र्ांकन गरी उपभोक्ता सतमति लाई रु ६७२०००।भकु्तानी गरेको छ। उक्त 
िारजाली घेरा वार गनि ४०० वटा काठको पोल गाड्न खाल्टो खन्ने कार्िको लातग िपतसल बमोन्जम 
२१।६० घ.मी खन्ने कार्िको लातग प्रति घ.मी रु ७९३।१० का दरले रु १७१३१। को नापी िथा 
मलु्र्ांकन गरी खर्चि लेख्न ुपनेमा नगनुिपने कामको नापी िथा मलु्र्ांकन गरी २९१।६० घ मी खर्चि लेखेको 
ले २७० घ.मी बढी को रु २१४१३७। बढी खर्चि लेखेको छ। नभएको कामको प्राष्टवतधक नाप जाँर्च गरी 
बढी भकु्तानी भएको सम्बतधमा संलग्न प्राष्टवतधक लाई न्जम्मेवार बनाई सम्बन्तधि उपभोक्ता सतमति बाट 
असलु हनु ुपने रु  
वििरण ललइएको नाप र पररमाण ललनुपने नाप र पररमाण फरक पररमाण दर बढी रकम 

िारिेड िेथरको लार्ि ४०० 

िटा काठको पोल को लार्ि 

खाल्डो खन्ने कायि 

४००*०.९*०.९*०.९= 

२९१ .६० घ.मी 
४००*०.३०*०.३०*०.३० =२१ . घ.मी २७० घ.मी ७९३.१० 

घ.मी 
२१४१३७ 

जम्मा २१४१३७  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२१४१३७ 

29.5  २१।०७७।२।२७ केरौजा स्वास्थर् र्चौकीको तनमािण कार्िको रु ५७८२८३।को मलु्र्ाङकन गरी 
उपभोक्ता सतमति लाई रु ४८००००। भकु्तानी भएको छ। प्रस्ििु फाँटबारीमा ६० मीटर लम्बाइको स्टेभ 
मा ढुङ्गाको सोतलङ्ग गने कार्िको ०।४५ मीटर मोटाई र ०.१ मीटर (१० से.मी) उर्चाईमा जम्मा २।९२५ 
घ मी को बोल्डर सोतलङ्ग को नापी गरी खर्चि लेख्न ुपनेमा ०।४० से मी मोटाई र ०।४० मीटर (०।४० 
से.मी) उर्चाई को जम्मा ११।७० घ.मी सोतलङ्ग गरेको नापी गरी प्रति घ मी रु ३२४७.०६ ले खर्चि 
लेखेको पाइर्ो। गलि नापी िथा मलु्रं्कन गरी खर्चि लेखदा नभएको ८.७७५ घ मी सोतलङ्ग को प्रति घ.मी 
रु ३२४७।०६ ले रु २८४९३। भकु्तानी भएको छ। बढी भकु्तानी भएको उक्त रकम असलु हनुपुने रु 
कामको वििरण खचि लेखेको नाप र 

पररमाण 

लेख्नु पने नाप र 

पररमाण 

बढी परमाण दर  बढी रकम 

लसढंा ढुङ्िाको 
सोललङ्ि िने 

कायि 

६५*०.४५*०.४०= 

११ .७ घ.मी 
६५*०.४५*०.१०= 

२.९२५ घ.मी 
८.७७५ ३२४७.०६ २८४९३ 

                      जम्मा २८४९३  

 

 

 

 

 

 

 

 

२८४९३ 

30  १९।०७७।२।२७ रुतरे्चि माने तनमािण कार्िको रु ११५७४१४।मलु्र्ांकन गरी उपभोक्ता सतमति लाई 
रु ९६००००। भकु्तानी भएको छ। र्स सम्बतधमा देन्खएको व्र्होरा देहार् बमोन्जम छनाः 

 

30.1  तसतडमा सोतलङ्ग गने कार्ि अतिगिि १५ से.मी (६ इतर्च) ष्टप.तस.तस गनुि पवुि ७ तमटर लम्बाई, ४५ सेतटीतमटर 
र्चौडाई र १५ सेतटीतमटर मोटाई को ढुङ्गा सोतलङ्ग गनि ०.४७२५ घ.मी लाग्नेमा ४५ से.मी र्चौडाई र २ 
मीटर मोटाई गरेको देखाई ६.३० घ.मी वोल्डर सोतलङ्ग कार्िको प्रति घ.मी रु ३२४७.०६ ले रु २०४५६। 

 

 

 

 

१८९२२ 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

खर्चि लेखेको छ। तसष्टढमा ढुङ्गा सोतलङ्ग,कार्िको मोटाई बढी लेखेको कारण नभएको ५.८२७५ घ.मी को रु 
१८९२२। बढी लेखेको रकम असलु गनुिपने रु   
कामको वििरण ललइएको नाप र 

पररमाण 

ललनपुने नाप र 

पररमाण 

फरक पररमाण दर  बढी भुक्तानी रकम 

स्टेभ मा ढुङ्िा 
सोललङ्ि कायि 

६*०.४५*२=६.३० ६*०.४५*०.१५= 

०.४७२५ 

५.८२७५ ३२४७.०६ १८९२२ 

       
30.2  २५ तमटर लामो सखुखा ढुङ्गाको पखािलमा १।५ मीटर उर्चाई र ४५ से मी र्चौडाईको नापी गनुिपनेमा १।५ 

मीटर र्चौडाई नापी गरी खर्चि लेखदा िष्टपसल बमोन्जम रु २०४३०३।बढी भकु्तानी भएको छ। बढी नापी 
गरी खर्चि लेखेको उक्त रकम असलु हनु ुपने रु 

कामको वििरण ललइएको नाप तथा 
पररमाण 

ललन ु पने नाप तथा 
पररमाण 

फरक 

पररमाण 

दर  बढी भुक्तानी 

२५ लमटर लम्बाइको सुख्खा 
ढुङ्िाको पखािल लिाउने 

कायि 

२५*१ .५*१ .२५= ५६ 

घ.मी 
२५*०.४५*१ .५२= १७.१  

घ.मी 
३९.९ घ.मी ५१२०. ३८ २०४३०३ 

       

 

 

२०४३०३ 

30.3  २२।०७७।२।२७ हलु्र्चकु गाउँ देन्ख इच्छा आ.वी सम्मको गोरेटे बाटो तनमािण कार्िको रु ३४५७८४। 
मलु्र्ांकन भई उपभोक्ता सतमति लाई रु २८८०००। भकु्तानी भएको छ। कामको मलु्र्ांकन भएको उक्त 
गोरेटो बाटोको से्रस्िा पररक्षण गदाि १६० मीटर लम्बाई, १.७० तमटर र्चौडाई को खटुष्टकलामा १५ 
सेतटीतमटर उर्चाई को ढुङ्गा सोतलङ्गको नापी गरी लेख्न पनेमा ३० सेतटीतमटर उर्चाई नापी गरी खर्च लेखदा 
िपतसल बमीन्जम रु १३२४८०। बढी भकु्तानी भएको ५। बढी नापी गरी भकु्तानी भएको उक्त रकम 
सम्बन्तधि उपभोक्ता सतमति बाट असलु हनु ुपने रु  
कामको वििरण ललएको नाप तथा 

पररमाण 

ललनुपने नाप तथा 
पररमाण 

बढी पररमाण  दर  बढी भुक्तानी 

स्टेभ ढुङ्िा 
सोललङ्ि िन ेकायि 

१६०*१ .७०*०.३०= 

८१ .६ घ.मी 
१६०*१ .७०*०.१५= 

४०.८ घ.मी 
४०.८० घ.मी ३२४७.०६ १३२४८० 

 

 

 

 

 

 

 

१३२४८० 

30.4  २४।०७७।२।१७ गणेश ष्टहमाल पदमागि बाटो तनमािण कार्िको रु १३२९४७१। को मलु्र्ांकन भई 
पातलकाले उपभोक्ता सतमतिलाई रु १०२३१०७। भकु्तानी ददएको छ। नापी ष्टकिाब अनसुार ४०० मीटर 
लामो तसतडमा ९० सेतटीतमटर र्चौडाई र २० सेतटीतमटर मोटाईको सखुखा ढुङ्गा ष्टवच्छाएको नापी देखाउन ु
पनेमा १ तमटर र्चौडाई र ५० सेतटीतमिटर उर्चाईको नापी गरी खर्चि लेखदा िपतसल बमोन्जम रु ४८१६०० 
बढी भकु्तानी भएको छ। बढी नापी गरी खर्चि लेखेको उक्त रकम असलु हनु ुपने रु  
कामको वििरण ललएको नाप तथा 

पररमाण 

ललनुपने नाप तथा 
पररमाण 

बढी पररमाण  दर  बढी भुक्तानी 

सुख्खा ढुङ्िाको 
स्टेभ 

४००*१*०.५०= २०० 

घ.मी 
४००*०.९०*०.२०= 

७२ घ.मी 
१२८ घ.मी ३७६२।५० ४८१६००। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४८१६०० 
30.5  २५।०७७।२।२८ दोभान माछापालन पोखरी तनमािण कार्िको रु ५६४५००।मलु्र्ांकन गरी पातलकाले 

उपभोक्ता तसतमति लाई रु ४४९८००। भकु्तानी ददएको छ। उक्त तनमािण कार्िको नापी ष्टकिाब पररक्षण 
गदाि ढुङ्गाको सोतलङ्ग कार्िमा १० से.मी मोटाई ददन ुपनेमा ५० सेतटीतमटर ददएको र ष्टप.तस.तस (१:३:५) 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

कार्िको मोटाई १० सेतटीतमटर ददनपुनेमा ३५ सेतटीतमटर ददएको कारण ढुङ्गा सोतलङ्ग र ष्टप.तस.तस सम्बर्द् 
आइटममा खपि पररमाण भतदा बढी पररमाण नापी गरी िपतसल बमोन्जम रु २१०९६२। बढी खर्चि भएको 
देन्खतछ। नभएको कार्िको बढी नापी गरी खर्चि लेखदा बढी हनु गएको उक्त रकम असलु हनु ुपने रु 

कामको वििरण ललएको नाप तथा 
पररमाण 

ललनपुने नाप तथा 
पररमाण 

बढी पररमाण  दर  बढी भुक्तानी 

ढुङ्िाको सोललङ्ि ८.५८*५.४८*०.५०=२३.५
१  घ.मी 

८.५८*५.४८*०.१०=४.७१  

घ.मी 
१८.८० घ.मी ३३२४७।०६ ६१०४५ 

वप.लस.लस (१ :३:५) ८.५८*५.४८*०.३५=१६.४
६ घ.मी 

८.५८*५.४८*०.१०=४.७१  

घ.मी 
११ .७५ घ.मी १२७५८.८९ १४९९१७ 

 २१०९६२  

 

 

 

२१०९६२ 

30.6  ३१।०७७।३।२ वाम्र्चोक प्लास्टीक ट्याङ्की तनमािण कार्िको रु ७४७३६०। को मलु्र्ाङकन भई उपभोक्ता 
सतमति लाई रु ६४७१२७। भकु्तानी भएको छ। उक्त तनमािण कार्िको लागि अनमुान र नापी ष्टकिाब 
पररक्षण गदाि ढुङ्गा सोतलङ्ग गने कार्ि लागि अनमुानमा ४५ सेन्तटतमटर र्चौडाई र १० सेतटीतमटर मोटाई 
उल्लेख भएकोमा ६० सेतटीतमटर र्चौडाई र २५ सेतटीतमटर मोटाई नापी गरी खर्चि लेखदा िपतसल बमोन्जम 
रु ४०९१३।बढी भकु्तानी भएको छ। बढी पररमाण नापी गदाि बढी खर्चि भएको उक्त रकम असलु हनु ुपने 
रु 

कामको वििरण ल.ई 

बमोजजमको 
नाप तथा 
पररमाण 

ललइएको नाप 

तथा पररमाण 

बढी पररमाण दर बढी भुक्तानी 
रकम 

ढुङ्िाको 
सोललङ्ि कायि 

१२०*०.४५*०.१
०=५.४० घ.मी 

१२*०.०६*०.०२
५= १८ घ.मी 

१२.६० घ.मी ३२४७।०७ ४०९१३ 

 

 

 

 

 

 

 

४०९१३ 

31  उपभोक्ता सतमति माफि ि सामान खररदाःसाविजतनक खररद तनर्मावलीको तनर्म ९७ मा तनमािण कार्ि बाहेक 
मालसामान खररदको कार्ि लाभ्ाही समदुार् वा उपभोक्ता सतमति माफि ि गनि नहनुे उल्लेख छ। पातलकाले 
िपतसल बमोन्जम रु ३०८०३८१। को सामात् खररद गने गरी उपभोक्ता सतमति संग सम्झौिा गरी खर्चि 
गरेको छ। उपभोक्ता माफि ि सामान खररद सम्झौिा गदाि जनसहभातगिाको अंश समेि नव्र्होरी कुल सम्झौिा 
रकम भकु्तानी ददएको छ। खररद तनर्मावलीको उपरोक्त व्र्वस्था ष्टवपररि मालसामान खररद कार्ि उपभोक्ता 
सतमति माफि ि गराएको र श्रमदान समेि नतलएको उक्त खररद कार्ि अतनर्तमि देन्खएको रु 
गो भौ नं/तमति ष्टववरण भकु्तनी रकम 
३३।०७७।३।२ मकै िरकारी ष्टवउ ष्टवजन खररद कार्ि ३००००० 
३४।०७७।३।३ तसङ्गला सामदुाष्टर्क भवनको फतनिर्चर खररद कार्ि ४८५७२१ 
४६।०७७।३।७ सामदुाष्टर्क होमस्टेको सामा्ी खररद कार्ि ४१९९५६ 
४७।०७७।३।७ सरु्िदेव आ ष्टव को सामात् खररद कार्ि २००००० 
४८।०७७।३।८ र्ासाि सामदुाष्टर्क स्वाथर् ईकार्को फतनिर्चर खररद कार्ि ४८०००० 
५२।०७७।३।११ वडा भवन फतनिर्चर खररद कार्ि ४५१२०० 
८३।०७७।३।११ आल ुन्र्चप्स मेन्शन खररद कार्ि ५००००० 
१००।०७७।३।२३ दशिन ढुङ्गा काट्ने मेन्शन खररद कार्ि २४३५०४ 
जम्मा  ३०८०३८१  

 

 

 

 

 

 

 

३०८०३८१ 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

32  मलु्र्ाकंन वेगरको क्षतिपतुिि भकु्तानीाः पातलकाले अस्पिाल क्षेरको िीन वटा घरहरुको क्षतिपतुिि ददने प्रर्ोजनको 
लातग धारे्च सामदुाष्टर्क अस्पिाल ष्टवकास सतमति लाई रु २२८६९७६। तनकासा ददएको छ। र्स सम्बतधमा 
से्रस्िा फाइल परीक्षण गदाि धारे्च अस्पिाल क्षेरका िीन वटा घरहरुको क्षतिपतुिि तनधािरण प्रकृर्ा जग्गा प्राति 
ऐन, २०६४ का प्रावधान अनरुुप नभएकोले जग्गा प्राि (खररद) को कुल लागि रु ३८४६०००। को 
४० प्रतिशिले हनु आउने (गा.पा.ले व्र्होने) रकम रु १५३८४००। र क्षतिपिेु वापिको प्रति घर रु 
३०००००। का दरले रु ९०००००। गरी गा.पा.ले तनकासा (भकु्तानी) ददन ुपने जम्मा रु २४३२८४००। 
मध्रे् अपगु रकम पष्टहलो ष्टकस्िा तनकासा गने गरी हालको लातग जम्मा रु २२८६९७६। भकु्तानी ददन 
तनर्मसम्मि नदेन्खएको भनी लेखा शाखा र प्रशासकीर् अतधकृि बाट तमति ०७६।१०।६ मा रार् पेश 
भएको देन्खतछ। उपरोक्त भकु्तानी ददन नतमल्ले रार् पेश भएिापतन गा.पा.ले कार्िपातलका बैठकको तनणिर्ले 
क्षतिपतुिि वापिको उक्त रकम धारे्च सामदुाष्टर्क अस्पिाललाई तनकासा भएको देन्खतछ। क्षतिपतुिि रकम धारे्च 
सामदुाष्टर्क अस्पिाल ष्टवकास सतमतिलाई तनकासा ददएिा पतन जग्गा धनीको ष्टववरण, जग्गा िथा घरको 
क्षेरफल, सोको मलु्र्ांकन नभएको र क्षतिपतुिि प्राि गने व्र्न्क्तले उक्त रकम प्राि नगरी अस्पिालको नाममा 
तनकासा भएको देन्खतछ। जग्गा प्राति ऐन २०३४ को प्रकृर्ा परुा नगरेकोले उक्त भकु्तानी अतनर्तमि 
देन्खएको रु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२२८६९७६ 

33  मलु्र्ाकंन वेगरको क्षतिपतुिि रकमाः प्रभाि ष्टकरण मा.ष्टव लाई जग्गा खररद वापि भौ नं ९४।०७७।३।२२ 
बाट र्स बर्ि रु ७७४०००।भकु्तानी ददएको छ।र्स सम्बतधमा से्रस्िा फाइल पररक्षण गदाि लेखा शाखा र 
प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि बाट तमति २०७७।२।२३ मा उक्त मा.ष्टव को लातग जग्गा खररद प्रकृर्ा जग्गा 
प्राति ऐन २०34 अनसुार नभएको उल्लेख भएिा पतन पातलकाको कार्िपातलका बाट तनणिर् भए पश्चाि 
पातलकाले रु ७७४०००। प्रभाि ष्टकरण मा.ष्टव लाई भकु्तानी ददएको छ। खररद गररएको भतनएको उक्त 
जग्गको क्षेरफल २२-०१-५-४ उल्लेख भएकोमा जग्गा प्राति ऐन, २०३४ को प्रकृर्ा परुा नगरेकोले 
अतनर्तमि देन्खएको रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

७७४००० 
34  सोझै खररदाः साविजतनक तनकार्ले माल सामानको खररद गने पदाि मालसामानको स्पेन्शष्टफकेशनको अतधनमा 

रही लागि अनमुान िर्ार गनुि पने व्र्वस्था साविजतनक खररद तनर्माली ०६४ को तनर्म ११ मा उल्लेख 
छ।भने सोही तनर्मावलीको तनर्म ८५(क) मा ५ लाख रुपैर्ा लागि अनमुान भएको मालसामान मार सोझै 
खररद गने पाइने उल्लेख छ। पातलकाको कार्ािलर्ले र्स बर्ि पन्ब्लक टे्रड तलङ्कको रु १२१८३१६। को 
ष्टवल बाट ल्र्ाब सामात् खररद गरेको उल्लेख गरी मन्णकाम देवी माध्र्ातमक ष्टवद्यालर् लाई भकु्तानी ददएको 
छ। ल्र्ाब सामात् खररद पवुि लागि अनमुान िर्ार नगरेको ५ लाख भतदा बढीको सामात् सोझै खररद 
कार्ि गरेको र ष्टवके्रिा फमिलाई ल्र्ाव सामात्को भकु्तानी नगरी मन्णकाम देवी माध्र्ामीक ष्टवद्यालर्को नाममा 
खर्चि लेखेको सम्बतधमा छानवीन गररन ुपने देन्खतछ भने काननुी ष्टवपररि भएको उक्त खररद कार्ि तनर्मसंगि 
देन्खएन। र्समा सधुार गनुिपदिछ।  

 

35  लागि अनमुान वेगरको परामशि सेवा खररदाः साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२ मा परापशि 
सेवाको लागि अनमुान िर्ार गनुि पने, जसमा लागि अनमुान िर्ार गदाि मतरालर्ले िर्ार पारेको नम्सि, 
गि बर्िको नम्सि आदद कुरालाई आधारमानी लागि अनमुान िर्ार गनुिपने उल्लेख छ। पातलकाले मातथ 
उल्लेन्खि आधार वेगर िपतसलका दईु तनमािण कार्िको न्जर्ोतलजकल सभे कार्िको तड.ष्टप.आर उल्लेख गरी 
परामशिदािाले पेश गरेको तड.ष्टप.आर को आतथिक प्रस्िाव लाई मार आधार मानी मलु्रं्कन पश्चाि िपतसलका 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

दईुवटा सेवा लाई रु ९९०५०५। भकु्तानी गरेको छ। परामशि सेवाको लागि अनमुान िर्ारी वेगर परामशि 
दािाको आतथिक प्रस्िाव स्वीकृि गरी खररद कार्ि गरेको कारण परामशि सेवा खररद कार्ि र्थाथि परक 
नभएकोले पातलकाले गरेको सेवा खररद कार्ि तनर्मसंगि देन्खएन।   
गो भौ नं/ तमति  ष्टववरण परामशि दािाको नाम सम्झौिा िथा भकु्तानी 

रकम 

११४।०७७।३।२९ गा पा भवनको तनमािण कार्िको 
लातग न्जर्ोलोन्जकल सभे कार्ि 

क्ले इन्तजतनर्ररङ्ग कतसल्टेन्तस ४९५५०५। 

११८।०७७।३।२९ प्रभाि ष्टकरण मा ष्टव को मेघा स्कुल 
तनमािण कार्िको लातग 
न्जर्ोलोतनकल सभे कार्ि 

इम्पल्स कतसल्टेतट प्रा तल ४९५००० 

जम्मा   ९९०५०५।  
36  लागि अनमुान र ष्टवल ष्टवजक वेगरको भकु्तानीाःसाविन्जनक तनकार्ले परामशि सेवाको खररद गनुि पवुि लागि 

अनमुान बनाउन ुपने व्र्वस्था साविजतनक खररद तनर्मावली २०६४ को तनर्म १२ मा उल्लेख छ भन े
आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्मा ३६(३) मा खर्चि गदाि ष्टवल भपािई सष्टहि लेखा राख्न ुपने 
उल्लेख छ। पातलकाले मातछ खोला देन्ख गणेश ष्टहमाल सम्म साइनेज िथा म्र्ाष्टपङ्ग कार्िको लातग मनास्ल ु
फाण्डेशन लाई रु ७०००००। भकु्तानी ददएकोमा उक्त कार्िको लातग उपरोक्त खररद तनर्मावलीको तनर्म 
१२ बमोन्जम लागि अनमुान िर्ार गरेको छैन भन ेपरामशि सेवा खररद कार्िको ष्टवल ष्टवजक वेगर मनास्ल ु
फाण्डेशन लाई भकु्तानी ददएको छ। ष्टवल ष्टवजक वेगर भकु्तानी ददन नतमल्ने भएकोले उक्त कार्िको ष्टवल 
ष्टवजक पेश हनु ुपने रु  

 

 

 

 

 

 

 

 

७००००० 

 न्शक्षा िफि ाः  
37  ष्टहमातल आवातसर् छारवतृिाः ष्टवद्यालर् क्षेर ष्टवकास कार्िक्रम कार्ाितवर्न पनु्स्िका २०७६।७७ को 

ष्टक्रर्ाकलाप न.७.२.१.१ मा साविजतनक ष्टवद्यालर्मा अध्र्र्नरि आवासमा बसी अध्र्र्न गने ष्टवद्यातथिहरुका 
लातग प्रति मष्टहना ४ हजारको दरले दश मष्टहनाको रु ४०००० अनदुान ददन ेउल्लेख छ। आ.व २०७६।७७ 
मा १० मष्टहनाका लातग तनकासा भएको आवातसर् छारवतृि रकम ष्टवश्व महामारीका रुपमा फैतलएको कोतभड 
१९ को कारण सबै ष्टवद्यालर् बतद भई शैन्क्षक  ष्टक्रर्ाकलाप संर्चालनमा नरहेको कारण  बैशाख देन्ख असार 
सम्म आवातसर् छारवतृि अनदुान रकम सम्बतधीि ष्टवद्यालर् बाट असलु गरी संन्घर् संन्र्चि कोर्मा दान्खला 
गनुि पने रु  
ष्टवद्यालर्को नाम आवातसर् छारवतृि ष्टविरण 

गरेको ष्टवद्यातथि संखर्ा 
ष्टवद्यालर् संर्चालन 
नभएको अवतध 

प्रति मष्टहना 
छारवतृि दर 

बढी रकम 

मन्णकामदेवी मा ष्टव २५ ३ ४००० ३००००० 

कैरौजा मा ष्टव ४० ३ ४००० ४८०००० 

जम्मा    ७८००००  

 

 

 

 

 

 

 

७८०००० 

38  आवातसर् ष्टवद्यालर् छनौट नभएको ष्टवद्यालर्लाई आवास सञ्चालन अनदुानाः पातलकाले देहार्का ष्टवद्यालर्लाइ 
आवातसर् ष्टवद्यालर् छनोट नभएकोमा समेि रकम भकु्तानी गरेकोले उक्त रकम असलु गरी संन्घर् संन्र्चि 
कोर्मा दान्खला गनुि पने  रु  
ष्टवद्यालर्को नाम आवास संर्चालन अनदुान रकम 

सरु्ोदर् मा ष्टव गमु्दा २००००० 

मतजशु्री मा ष्टव ३२०००० 

 

 

८००००० 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

साि कतर् देवी मा ष्टव २८०००० 
जम्मा ८०००००  

39  न्शर्िक फरक पारी खर्चिाः एष्टककृि आतथिक संकेि वतगिकरण र व्र्ाखर्ा, २०७४ मा खर्चि न्शर्िक उल्लेख गरेको 
र सोहीअनसुार खर्चि गनुिपने उल्लेख छ। कार्ािलर्ले देहार्अनसुार खर्चि न्शर्िक फरक पारी खर्चि गरेको कारण 
देहार्अनसुार फरक परेको छ। न्शर्िक फरक पारी खर्चि गरेको रकम अतनर्तमि देन्खएको रु ... 

खर्चिको व्र्होरा  खर्चि गनुिपने न्शर्िकको 
नाम  

खर्चि गरेको न्शर्िकको नाम  खर्चि रकम 

सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्को 
छारालाई तनशलु्क 
स्र्ानीटरी प्र्ाड खररद 

शौन्क्षक क्षति तर्तुनकरण 
िथा ष्टवद्यातथि प्रवर्द्िन 
कार्िक्रम 

सामदुाष्टर्क ष्टवद्यालर्का 
छारालाई तनशलु्क 
स्र्ानीटरी प्र्ाड  व्र्वस्थापन 

३००००० 

जम्मा   ३०००००  

 

 

 

३००००० 

40  प्रतिष्टवद्याथी लागि अनदुानाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४  कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा 
नपगुेको जाँर्च गरी तनकासा िथा खर्चि गनुिपने उल्लेख छ। कार्िक्रम कार्ाितवर्न पसु्िीका, ०७६|।७७ मा 
प्रति ष्टवद्याथी लागिका आधारमा न्शक्षण तसकाइ साम्ी एवं कक्षा ८ को परीक्षा व्र्वस्थापन अतिगिि 
देहार्अनसुार वढी भकु्तानी भएको छ। अिाः बढी तनकासा भएको रकम असलु असलु गनुिपने रु … 
ष्टक्रर्ाकलापको नाम ष्टवद्याथी 

संखर्ा 
अनदुानको 
दर 

भकु्तानी हनुपुने 
रकम 

भकु्तानी भएको 
रकम 

बढी 
भकु्तानी 

प्रति ष्टवद्याथी लागिका आधारमा वाल ष्टवकास कक्षाका लातग 
अनदुान  

४९८ ५०० १२९००० 
२३९७०० ९३०० 

न्शकाइका लातग तनरतिर ष्टवद्याथी मूल्र्ांकनाः आवश्र्क 
साम्ी सधुारात्मक न्शक्षण अनदुान र कक्षा १ मा नर्ाँ भनाि 
ष्टवद्याथीको पोटिफोतलर्ो व्र्वस्थापन समेि 

३५९ १०० ३५९०० 
४०००० ४१०० 

न्शक्षण तसकाइ साम्ी िथा book corner व्र्वस्थापनको 
लातग प्रति ष्टवद्याथी लागि अनदुान कक्षा १ देन्ख ५ 

१७३३ १५० २५९९५० 
२६८८०० ८८५० 

जम्मा     २२२५०  

 

 

 

 

२२२५० 

41  बढी तनकासााः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा नपगुेको 
जाँर्च गरी तनकासा िथा खर्चि गनुिपने उल्लेख छ। र्स गाउपातलकाले सरु्ोदर् मा ष्टव को न्शक्षक प्रकाश 
गरुुङ मंतसर १६ बाट अवकाश भएको ले दोस्रो र्चौमातसकमा तनकासा रु १५२५९। तनकासा हनुपुने मा रु 
८५८३० तनकासा भएकोले बढी तनकासा भएको असलु हनु ुपने रु  

 

 

 

 

७०५७१ 
42  ्डे रकम बढी तनकासााः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली, २०६४  कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा ररि पगुे वा 

नपगुेको जाँर्च गरी तनकासा िथा खर्चि गनुिपने उल्लेख छ। िर गाउँपातलकाले बैशाख देन्ख असार सम्मको 
िलब तनकासा गदाि तनम्न न्शक्षकहरुको ्डे रकम िलबी प्रतिवेदनमा पाररि भएको भतदा बडी तनकासा 
ददएको पाइर्ो उक्त रकम असलु गनुि पने रु  
ष्टवद्यालर्को नाम कमिर्चारीको नाम  हनुपुने 

्डे रकम 

भकु्तानी 
भएको ्डे  
रकम 

बढी रकम मष्टहना जम्मा 

सरु्ोदर् मा ष्टव सतुनल गरुुङ्ग ८८७ २६६० १७७४ ३ ५३२२ 

सािकतर्ा देवी मा वी लसता िुरुङ ८८७ २६६० १७७४ ३ ५३२२ 

कालरारी मा ष्टव रामचन्र िुरुङ ८८७ २६६० १७४४ ३ ५३२२ 

मन्णकामदेवी मा ष्टव पजुा गरुुङ ८८७ २६६० १७७४ ३ ५३२२ 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

मन्णकामदेवी मा ष्टव तिसमार्ा गरुुङ ८८७ २६६० १७७४ ३ ५३२२ 
पाविति आ ष्टव ष्टवरकान्ज गरुुङ ८८७ २६६० १७७४ ३ ५३२२ 
पाविति आ ष्टव सनुमार्ा घले ८८७ २६६० १७७४ ३ ५३२२ 
जनजागतृि तन मा ष्टव सरु्िमान गरुुङ ८८७ २६६० १७४४ ३ ५३२२ 
दङुला प्रा ष्टव न्जि लाल गरुुङ ८८७ २६६० १७७४ ३ ५३२२ 
जम्मा         

43  पाठ्यपसु्िक िफि  बढी तनकासााः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली,२०६४ मा कुनै रकमको भकु्तानी ददँदा रीि 
पगुे वा नपगुेको जाँर्च गरी तनकासा िथा खर्चि गनुिपने उल्लेख छ। र्स गाउँपातलकाले पाठ्यपसु्िक अनदुान 
िफि  थप नपगु  रकम मार अनदुन तनकासा गरेको गनुि पनेमा पाठ्यपसु्िक खररद गरेको ष्टवलभरपाई भतदा 
बढी तनकासा गएकोले वढी भकु्तानी नभएको प्रमाण भए पेश गने अतर्था उक्त रकम असलु गनुि पने रु 

तस नां  ष्टवद्यालर्को नाम पाठ्यपसु्िक खररद गरेको ष्टवल रकम तनकासा रकम  बढी तनकासा 
१ केरौजा मा ष्टव २६५६५८ २९३०४१ २७३८६ 

२ मतजशु्री मा ष्टव १९९७९४ २२४०१७ २४२२३ 

३ सरु्ोदर् मा ष्टव  १५०६९८ १७५३७२ २४६७४ 
४ मन्णकामदेष्टव मा ष्टव १८८८६७ २२६४३७ ३७५७० 
५ जनजागतृि आ ष्टव ५८७३६ ६५९९८ ७२२६ 
६ तसंह देष्टव  ६९०८४ ८१३८६ १२३०२ 
७ इच्छा आ ष्टव ८९३८८ ९९५८७ १०१९९ 
८ सरु्ि देष्टव आ ष्टव ६५१६८ ६८०२९ २८६१ 
९ पाविति तन मा ष्टव ९४३९५ १०७९०५ १३५१० 
१० प्रभाि ष्टकरण मा ष्टव  ९१४९५ ९९९०८ ६४१३ 
११ गण्डकी आ ष्टव १०८२२२ १२५१०४ १६८८२ 
जम्मा १८३२४६  

 

 

 

१८३२४६ 

 सामान्जक सरुक्षा िफि ाः   
44  लाभ्ाहीको अतभलेखाः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ् र्चालन कार्िष्टवतध २०७५ को दफा १० मा लाभ्ाहीको 

फोटो सष्टहिको अतभलेख राखनुपुने र उक्त अतभलेख तनददिि समर्तभर एम आइ एस मा प्रष्टवन्ष् ट गनुिपने 
व्र्वस्था रहेको छ। िर र्स कार्ािलर्ले एम आइ एस मा ष्टववरणा प्रष्टवष्टि नगरेकोले  लाभ्ाही लाई वडा 
नं ६ को दोस्रो र्चौमातसक भत्ता ष्टविरणको भरपाई मा नाम थप गरी १८ जना लाभ्ाष्टहलाई रु १६२४०० 
ष्टविरण गरेको पाइर्ो । र्स सम्बतधमा छानष्टवन गरी एष्टकन गररन ुपने रु  

 

 

 

 

 

१६२४०० 
44.1  बैङक माफि ि भकु्तानी गनुिपनेाः सामान्जक सरुक्षा कार्िक्रम सञ्चालन कार्िष्टवतध २०७५ को पररच्छेद ७ मा 

सामान्जक सरुक्षा भत्ता बैक माफि ि भत्ता ष्टविरण गनुि पने र मतरालर्को स्वीकृति तबना हािहािै नगद ष्टविरण 
गने नपाइने उल्लेख छ। सामान्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गने लाभ्ाहीको अतनवार्ि रुपमा बैक खािा खोल्ने 
व्र्वस्था तमलाई सो वापिको रकम बैक खािामा जम्मा गरर भकु्तानी ददन नददिि गररएकोमा र्स कार्िलर्बाट 
वडा सन्र्चवको नाममा पेश्की भकु्तानी गरर नगद ष्टविरण गने गरेकोले उक्त कार्िष्टवतधको पणुि पालना गनुि 
पदिछ। 

 

44.2  कार्ािलर्ले सामान्जक सरुक्षा भत्ता ष्टविरण गरेको कतिपर् भरपाइमा जतम तमति नागररकिा नं लगार्ि 
व्र्न्क्तगि ष्टववरण नखलुाएको रु ८०००। पाउने भतन भरपाई ष्टप्रतट गरेपतछ हािले सच्र्चाई रु 
१२०००।उपर्चार खर्चि समेि भकु्तानी भनी ष्टहसाव पेश भएको । हािले नाम जतमतमति नाम र भरपाई 
सच्र्चाई िथा केही अन्घल्लो र्चौमातसकमा भकु्तानी भएको भनी हािले नाम जतमतमति थप गरर भकु्तानी भएको 
पाइर्ो। र्सरी सामान्जक सरुक्षा पाउन ेव्र्न्क्तको पष्टहर्चान र भत्ता पाउने रकम एष्टकन गने नसष्टकएकोले हाल 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

उपलब्ध सरु्चना प्रष्टवतध एम आइ एस को पणुिउपर्ोग गरी लगि अद्यावतधक गरेर उक्त ष्टववरणको आधारमा 
आएको भरपाईबाट मार भकु्तानी ददन ुपने देन्खतछ।  

45  आतिररक आर् िफि ाः ठेक्का नं १।०७६।७७ ,बढुीगण्डकी नदी जतर् पदाथि बालवुा उत्खन्न िथा ष्टवक्री का 
लातग र्स गाउपातलका बाट तमति २०७६।७।२९ मा न्शलबतदी दरभाउपर आब्हन भई गाउकार्िपातलकाको 
२०७६।०९।१४ गिेको तनणिर् अनसार धारे्च गाउँपातलको क्षेरतधकार तभरको बढुीगण्ढकी नददको िोष्टकएका 
घाट को बालवुा उत्खनन िथा ष्टवक्री कार्िको  लातग २०७६।९।१६ मा प्रगति तनमािण सेवा सँग सम्झौिा 
भएको छ । उक्त ठेक्का को सम्बतधमा देन्खएको व्र्होरा तनम्न छ। 

 

45.1  उक्त ठेक्का मा उत्खन्न पररमाण ३३३३५० घन ष्टफ को लातग रु ३ दररेट तनधािरण गरर तर्नुिम ठेक्का रकम 
रु १००००५०।(कर बाहेक) तनधािरण गरर सम्झौिा भएको छ । प्रदेश कानून अनसुार प्रति क्र् ुष्टफट रु 
४ को दरले उठाउनपुनेमा कम दरले उठाएकोले पातलकाले प्राि गनुिपने भतदा कम प्राि गरेको रु  

 

 

३३३३५० 

45.2  प्रगति तनमािण सेवा सँग भएको सम्झौिा मा मअु कर र आर्कर बाहेक रु १००००५०।कबोल अक रहेको 
मा उक्त फमिले म ुअ कर िथा आर्कर दान्खला नगरेकोले  रु १४५७३१। असलु गरर आर्करको हकमा 
सम्वन्तधि न्शर्िक िथा मअुकरको हकमा राजस्व न्शर्िक ३३३१७ मा दान्खला गनुि पने रु 

 

 

१४५७३१ 

46  रकम ष्टढला दान्खला गनेाः आतथिक कार्िष्टवतध तनर्मावली २०६४ को तनर्म ९(६) बमोन्जम 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 संन्र्चि 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 जान ुपदिछ। 

 

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

मातथ उल्लेन्खि खर्चिको ष्टववरण अनसुार देन्खएका व्र्होरा देहार्अनसुार छन:्  

 कार्ािलर्ले राहि ष्टविरणमा रु ४ लाख  ९७ हजार खर्चि गरेको छ । खर्चि गदाि पटक पटक सोझै खररद  बाट गरेको 
देन्खतछ।  

आम्दानीको स्रोत  २०७७ असार मसान्त सम्म 

प्राप्त रकम  

खचि लशर्िक २०७७ असार मसान्त 

सम्मको खचि 
संनघय सजञ्चत कोर्बाट ० राहात वितरण ४९७२३० 
प्रदेश सजञ्चत कोर्बाट ० क्यारेजन्टन होजल्डङ्ि सेन्टर  १८८१००० 
स्थानीय तहको आफ्नै 

बजेटबाट विननयोजन भएको  
६०००००० आईशोलेसन केन्र ननमािण व्यािस्थापन  ५००००० 

संनघय कोलभड कोर्बाट  ० जनशजक्त पररचालन/ स्ियेविका प्रोत्साहन   ० 

प्रदेश कोलभड कोर्बाट  ५००००० और्र्ध उपकरण तथा सामाग्री खररद ४०७१६१  

अन्य स्रोतबाट प्राप्त ३९०२१८ अन्य लशर्िकमा भएको खचि  ६०३९५४ 

  बााँकी ३०००८७१  

मौज्दात ६८९०२१८।  ६८९०२१८। 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

 र्स गाउँपातलकाले िर्ार िथा सञ्चालन गरेको क्वारेन्तटन िथा होन्ल्डङ सेतटरमा तनमािण िथा सञ्चालन व्र्वस्थापन  रु 
१८ लाख ८१ हजार खर्चि गरेको देन्खतछ भन ेआईशोलेसन केतर तनमािण िथा व्र्वस्थापनमा रु ५ लाख खर्चि भएको  
देन्खतछ।  

 और्धी स्वास्थर् सामा्ी एवं उपकरण खररदमा रु ४ लाख ७ हजार खर्चि गरेको छ भन ेखर्चि  गदाि पटक पटक रुपमा 
सोझौ खररद भएको देन्खतछ। 

48  आतिरीक आर् सम्वतधमा देन्खएका अतर् व्हर्ोरा देहार्अनसुार छन ्: 
 वकक नगदी ष्टकिावाःकार्ािलर्ले मलु संन्र्चि कोर्को वकक नगदी ष्टकिाव िर्ार गरेको छैन । जसले गदाि 
आतिरीक आर्, ष्टवर्र्गि तनकार् िथा अतर् श्रोिवाट प्राि आम्दानीको सष्टह लेखांकन भए नभएको सतुनन्श्चि 
गनि सष्टकएन । प्रािी िथा खर्चिको ष्टववरण अद्यावतधक गनुिपदिछ । 

 जडीवटुी कवाडी र जीवजति ुकराः ऐनको दफा ६१ मा जडीवटुी कवाडी र जीवजति ुकर लगाउने व्र्वस्था 
भएकोमा ष्टहमाली भेगमा जतडवटुी हनु सक्ने जतडवटुीहरुको पष्टहर्चान गरेको छैन । 

 पररमाण नखलुाई संझौिााः नदीजतर् पदाथिको संकलन िथा ष्टवष्टक्रको लातग आइ इ इ ररपोटि अनसुारको 
उत्खनन गनि सक्ने पररमाण संझौिामा खलुाइ संझौिा गनुिपनेमा नखलुाएको कारण आइ इ इ ररपोटिमा 
भतदा वढी उत्खनन हनुे सम्भावना देन्खएको छ । र्समा सधुार गनुिपदिछ । 

 

49  प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रमाः-स्थानीर् िहमा सूर्चीकृि बेरोजगार व्र्न्क्तलाई तरू्निम रोजगारी प्रत्र्ाभिू 
गराउन एवम ्सामूदाष्टर्क पूवािधारहरुको ष्टवकास माफि ि नागररकको जीवनर्ापनमा सधुार ल्र्ाउने उद्देश्र्ले 
स्थानीर् िहतभर प्रधानमतरी रोजगार कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । र्स कार्िक्रम अतिगिि स्थानीर् 
िहतभरका वडाहरुमा सडक तनमािणकोकार्िक्रम सञ्चालन गरी र्स वर्ि ष्टवतभन्नलाइ रोजगारी उपलव्ध गराई 
रु. १० लाख १३ हजार खर्चि गरेको छ। उक्त खर्चिवाट लन्क्षि वगिमा अल्पकालीन रोजगारी सजृना भए 
िापतन कामको दीगोपना िथा दीघिकालीन रोजगारी सजृिना भएको देन्खंदैन । 

 

50  खाना िथा ष्टवष्टवध खर्चि – स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोन्जम व्र्र्को बजेट अनमुान 
आतिररक आर्को पररतधतभर रही औन्र्चत्र्िाको आधारमा ष्टवष्टवध खर्चि गनुिपने व्र्वस्था छ । र्स स्थानीर् 
िहले र्ो वर्ि खाना िथा ष्टवष्टवधिफि  मार रु ३० लाख खर्चि गरेको छ भने खर्चिका प्रमाण हेदाि ष्टवल मार 
आएको देन्खतछ िथा प्रर्ोजन खलु्दैन। र्स्िो प्रवनृ्त्तमा तनर्तरण गरी खर्चिमा तमिव्र्ष्टर्िा कार्म गनुि पदिछ 
। 

 

51  आतिररक लेखापरीक्षणाः स्थानीर् सरकार संर्चालन ऐन २०७४,को दफा ७७(२) मा स्थानीर् िहले काननु 
वमोन्जम आफ्नो आर् र व्र्र्को लेखापरीक्षण गनुिपने उल्लेख छ। र्स स्थानीर् िहको अतिरसरकारी 
अन्खिर्ारीको लेखापरीक्षण कोर् िथा लेखा तनर्तरक कार्ािलर्वाट भएको छ भने वाँकीको हकमा आतिरीक 
लेखापरीक्षण शाखावाट भएको देन्खतछ। आतिररक लेखापरीक्षणवाट देन्खएका व्र्होराहरु देहार् वमोन्जम 
छन। र्सलाइ तनर्मानसुार असलु फर्छ्यौट गनुिपने रु  
भौ नं व्र्होरा रकम 

 कार्ािलर्ले िर्ार गरेको लागि अनमुान र खदु कार्िसम्पन्न भएको ष्टववरण हेदाि 
केही आइटममा अत्र्ातधक मारामा कामको पररमाणमा फरक परेको अवस्था 
छ। उक्त फरक परेको कामको सम्वतधमा कार्ािलर्ले कारण खलुाएको छैन। 
भवन वनाउने जस्िो कामको लातग इष्टिमेटको अनपुािमा कार्िसम्पन्न हदुा खासै 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

फरक नपने अवस्थामा पतन देहार्का काममा देहार्अनसुार फरक परेको देन्खएको 
छ। लागि अनमुान िथा कार्िसम्पन्न प्रतिवेदनलाइ वढी ष्टवश्वसतनर् वनाउनपुदिछ।  
ष्टववरण इष्टिमेट गरेको 

कामको पररमाण 
(घतम) 

दर  कार्िसम्पन्न 
हुँदाको पररमाण 
(घतम) 

वढी घटी 
प्रतिशि 

र्ामागाउँ सामदुाष्टर्क भवन तनमािण 
  

wooden truss 2.07 16157 5.07 244.93 
ridge work 2.14 1025 7.9 369.16 
form work 14.41 970.17 112.32 779.46 
reinforcement 
bar 960.97 121.39 85 8.85 
लाप ुगमु्दा सडक स्िरोन्निी     
drain work 1920 595 640 33.33 
gravelling 
works 49.88 1778 548 1098.64 

 

 राजस्व समर्मा दान्खला नगरी ३, ४ मष्टहनाको अतिरालमा दान्खला गरेको  

 भकु्तानी दददा छाप नलगाएको, वडा सतर्चालनको केही खर्चि जनप्रतितनतधको नाममा 
भकु्तानी ददएको, अतधकांश जग्गा खररद र्ोजनालाइ कार्िपातलकाको तनणिर्को 
आधारमा पररवििन गरी जग्गा सम्र्ाउने र्ोजनामा पररवििन गरेकोमा कसको 
जग्गा सम्र्ाएको हो एष्टकन नभएको, भौ नं ७६ वाट ष्टवतभन्न समर्मा खाजा खाना 
खवुाएको भतन प्रमाण वेगर तमति समेि उल्लेख नभएका ष्टवलको आधारमा भकु्तानी 
भएको देन्खएको 

 

 दैतनक भ्रमण भत्ता दददा भकु्तानी तलने र स्वकृति ददनेको हस्िाक्षर र्चाष्टहनेमा भौ 
नं २३, ३७, ५२, ५३, ५९ वाट भएका भकु्तानीमा भ्रमण ष्टवल स्वीकृि नभएको 
िथा अतर् भकु्तानीमा समेि भकु्तानी पाउनेको हस्िाक्षर नभएको अवस्था मै 
भकु्तानी भएको छ। 

 

 ष्टवतभन्न कृष्टर्का अनदुान ददँदा कुनै पतन कार्िष्टवतध नवनाइ स्वेच्छाले अनदुान 
ददएको देन्खतछ। र्सलाइ कार्िष्टवतध वनाइ व्र्वन्स्थि गनुिपदिछ। 

 

२३ कम्प्र्टुर अपरेटर कमल गरुुङको दैतनक भ्रमण भत्ता भकु्तानी भएकोमा स्वीकृि 
नभएको अवस्थामा भकु्तानी भएको रु 

 

८३०० 

२३ धारे्च वडा नं १ र २ का वडा सन्र्चवलाइ रु ४५०००। दैतनक भ्रमण खर्चि 
ददएकोमा स्वीकृि गने अतधकारीको हस्िाक्षर ष्टवना रकम भकु्तानी भएको रु  

45000 

२३ कृष्टर् शाखाको सरेुतर गरुुङलाइ रु ८३००। को भ्रमण ष्टवल स्वीकृि भएकोमा 
रु १५८००। भकु्तानी ददएकोले वढी भकु्तानी भएको रु  

 

 

७५०० 

५० भकुम्प प्रतिरोतध घर तनमािण सम्पन्न प्रमाण पर ष्टविरण कार्िक्रममा खाजाको 
लातग लाप ुगेि हाउसलाइ १७७ जना उपन्स्थि भएकोमा २१७ जनालाइ खाजा 
खवुाएको भतन ष्टवल पेश भएकोले वढी रकम असलु गनुिपने रु 

 

 

३०४४७ 

५३ गाडी ममिि वापि मनकामना सप्लार्सिलाइ रु ५०३५६। भकु्तानी भएकोमा 
सामानहरु दान्खला नभएको रु  

50356 
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कार्ािलर्को नामाः धारे्च गाउँपातलकाको कार्ािलर्, गोरखा । आ=व= २०७६।७७ 
दफा भौर्चर नं., तमति र ब्र्होरा बेरुजू रकम 

६८ उर्ा गरुुङलाइ दैतनक भ्रमण खर्चि रु ६६५८। भकु्तानी भएकोमा हस्िाक्षर वेगर 
भकु्तानी भएको िथा अकै व्र्न्क्त सरु्िमान गरुुङलाइ ददएको रु  

६६५८ 

२२६ झोला खररद गदाि कोटेशन वेगर रु १४९४१०। को सोझै खररद गरेको छ। 
र्समा सधुार गनुिपदिछ।  

 

२९१ केर्ररतसंह गरुुङलाइ रु ३१०१५। भकु्तानी भएकोमा सामान दान्खला नभएको 
रु  

31015 

 कृष्टर् र्चाल ु  
१० रु ४० हजारको भपािइमा ४०००। वहाल कर कट्टी गनुिपनेमा रु २०००। 

मार गरेकोले वाँकी कष्टट्ट गनुिपने रु  
२००० 

 हस्िातिरीि र्चाल ु  
५२ आमा सरुक्षा अतिगिि सामान खररदको लातग अमिृ व घलेलाइ रु ३२००००। 

भकु्तानी ददएकोमा दान्खला समावेश रहेको छैन। 
 

 प्रकोप िफि ाः  
१५ क्वारेन्तटन व्र्वस्थापन खर्चि अतिगिि अमिृ व घलेलाइ रु २५४६७९। भकु्तानी 

भएको जसमा रु ६९८००। को भपािइको १० प्रतिशि कर कट्टा गनुिपनेमा 
१।५ प्रतिशि मार कट्टा गरेकोले एष्टकन गरी १० प्रतिशि लाग्ने अवस्थामा 
उक्त रकम कट्टा गनुिपने देन्खतछ। 

 

२२ जम्मा रु १८७०००। भकु्तानी हनुपुनेमा रु १८८०००। भकु्तान भइ रु 
१०००। वढी भकु्तानी भएको रु  

1000 

 आतिररक लेखापरीक्षणले सामान खररद गदाि कोटेशन माग नगरी रु १ लाख 
भतदा वढीका सामान खररद गरेको, भ्रमण ष्टवल पेश गदाि केहीमा भ्रमण गने िथा 
केहीमा स्वीकृि गने अतधकारीको हस्िाक्षर नभएको, डोर हान्जरका आधारमा रकम 
भकु्तानी ददएकोमा डोर हान्जर प्रमान्णि नभएको, र्ोजनाको काम सरु्चनापाटीमा 
समावेश नभएको, इतधन प्रर्ोग भएकोमा लगवकु समावेश नभएको, सवार ममिि 
गदाि ममिि अतभलेख खािा िथा सामान दान्खला नभएको, साना साना प्र्ान 
ष्टवलहरु प्रर्ोग भइ भकु्तानी भएको, कुनै ष्टवल ष्टवजकहरुमा तमति िथा फमिको 
छाप नभएको, कार्िक्रममा खर्चि भएको भतनएकोमा खर्चिलाइ पषु्ट्याइ गने प्रमाण 
नभएको जस्िा व्र्होरा औल्र्ाएकोले र्समा सधुार गनुिपने देन्खतछ।  

 

 जम्मा 182276  
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                                                                                                                 अनुसुचि १  
  पालिकाको संचितकोषको वििरण 

२०७६।०७७ 
प्रदेशाः गण्डकी                                                                               -रु हजारमा_ 

क्र. 
सं. 
 स्थातनर् िह न्जल्ला 

 आय 
 

 

जम्मा आय 

  

 

मौज्दात ित िर्िको 
जजम्मेिारी 

संघ तथा 
प्रदेश अनुदान 

राजस्ि 
िाडफाड 

आन्तरीक 
आय 

अन्य 
आय 

चालु खचि पूाँजीित 
खचि 

अन्य खचि जम्मा खचि 

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

१०) 

१ 
धारे्च गाउँपातलका गोरखा 50599 207040 49989 1789 78677 337495 119203 67486 107243 293932 94162 

 

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

तस 
नं 

स्थातनर् 
िह 

न्जल्ला 

प्रारन्म्भक वेरुज ु प्रतिष्टक्रर्ावाट फर्छ्यौट वाँकी वेरुज ु वाँकी वेरुज ु

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 

दफा संखर्ा 

रकम 
अशलु 
गनुिपने 

तनर्तमि गनुिपने पेश्की 
सैदाति
न्ुक  

लगति 

सैदान्ति
क  

लगति सैर्द्ान्तिक लगिी 
अननयलमत 
भएको 

प्रमाण 
कािजात 

पेश नभएको 

राजस्ि लित 
जजम्मेिारी 
नसारेको 

सोधभनां 
नललएको 

जम्मा कमचंारी अन्य जम्मा 

१ 

धारे्च 
गाउँपातल
का 

गोरखा 
32 48 34733 0 1 10510 32 47 24223 7951 14424 1848     16272     0 

                                                 अनसुरु्ची ३ 

अद्यावतधक वेरुज ुस्थीिी                                             (रु हजारमा) 
         

क्र स स्थातनर् िह न्जल्ला गि बर्ि 
सम्मको बाँकी 

र्ो बर्िको फर्छ्यौट बाकी र्ो बर्ि सम्पबाट कार्म 
बेरुज ु

र्ो बर्िको बेरुज ु कुल बाकी बेरुज ु

१ 
धारे्च गाउँपातलका गोरखा 

9522 0 9522 ०  24223 33745 

 


