
Audit Area Observation:  

अन्तय- सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन सम्िन्धभा व्मिस्था गनन फनेको ऐन, २०७४ को दपा ७(२) अनसुाय 
स्थानीम तहरे प्राप्त गनुनऩने प्राकृततक स्रोतको योमल्टी, दपा ३(२) फभोजजभ प्राप्त गनुनऩने घय जग्गा 
यजजष्ट्रेशन रगामतका फाॊडपाॊडफाट प्राप्त हुनऩुने यकभ गाउॊऩालरकारे प्राप्त गयेको देखिएन ।गाउॊऩालरकारे 
प्राप्त गनुनऩने याजस्ि फाॊडपाॊडको यकभ प्राप्त गयी स्थानीम सॊचचत कोषभा दाखिरा गनुनऩदनछ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju: 0 
Total Beruju: 0 
Process: TESTOFCONTROL 
udit Area Observation:  

मो िषन मस कामनक्रभको राचग रु.१ कयोड ८ राि तनकासा बएकोभा रु.९५२३२९३ फजेट िचन बई भौज्दात 
यहेको रु.१२७६७०७ लभतत २०७९/३/३१ भा सॊतघम सॊचचतकोषभा फपतान दाखिरा गयेको छ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju: 0 
Total Beruju: 0 
Process: TESTOFCONTROL 
Audit Area Observation:  

सािनजतनक िरयद ऐन, २०६३ रे सािनजतनक तनकामरे तोकेको सीभाबन्दा फढी यकभको िरयद गदान तोफकए 
फभोजजभको िरयद गरुुमोजना य िावषनक िरयद मोजना तमाय गनुनऩने ब्मिस्था छ । मस्तै सािनजतनक 
िरयद तनमभािरी, २०६४ को तनमभ ७ रे िावषनक १० कयोडबन्दा फढीको िरयद गदान गरुुमोजना तमाय 
गनुनऩने तनमभ ८ रे फावषनक १० रािबन्दा फढीको िरयद गदान िावषनक िारयद मोजना फनाउनऩुने ब्मिस्था 
छ।मस गाउॉऩालरकारे विलबन्न शीषनक अन्तगनत िावषनक रु.१४२१५६४७२.६ ऩ ॉजीगत िचन गयेको छ । तय 
गाउॉऩालरकारे आफ्नो िरयद तनमभािरी नफनाएको अिस्थाभा उक्त ऐन, तनमभ फभोजजभ फावषनक िरयद 
मोजना य गरुुमोजना नफनाई िरयद कामन गयेको देखिमो।अत् गाउॉऩालरकारे उक्त तनमभािरी फभोजजभ 
िरयद मोजना/गरुुमोजना फनाई व्मिजस्थत य प्रबािकायी हुने गयी िरयद कामन गनुनऩदनछ। 
Responsible Person:  
Actual Beruju: 0 
Total Beruju: 0 
Process: TESTOFCONTROL 
Audit Area Observation:  

विऩद् जोखिभ न्म नीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ४५ भा स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन 
सलभततरे प्रत्मेक आचथनक िषनभा गयेको काभको विियण सहहतको िावषनक प्रततिेदन तमाय गयी जजल्रा 
विऩद् व्मिस्थाऩन सलभतत तथा प्रदेश विऩद् व्मिस्थाऩन कामनकायी सलभतत सभऺ ऩेस गनुनऩने व्मिस्था 
छ । गाउॉऩालरकारे काभको विियण सहहतको िावषनक प्रततिेदन तमाय गयी सम्फजन्धत सलभततभा ऩेस 
गयेको ऩाइएन । ऐनभा बएको व्मिस्थाको ऩारना हुनऩुदनछ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju: 0 
Total Beruju: 0 
Process: TESTOFCONTROL 
Audit Area Observation:  



विऩद् जोखिभ न्म नीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ४५ भा स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन 
सलभततरे प्रत्मेक आचथनक िषनभा गयेको काभको विियण सहहतको िावषनक प्रततिेदन तमाय गयी जजल्रा 
विऩद् व्मिस्थाऩन सलभतत तथा प्रदेश विऩद् व्मिस्थाऩन कामनकायी सलभतत सभऺ ऩेस गनुनऩने व्मिस्था 
छ । गाउॉऩालरकारे काभको विियण सहहतको िावषनक प्रततिेदन तमाय गयी सम्फजन्धत सलभततभा ऩेस 
गयेको ऩाइएन । ऐनभा बएको व्मिस्थाको ऩारना हुनऩुदनछ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju: 0 
Total Beruju: 0 
Process: TESTOFCONTROL 
Audit Area Observation:  

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ९१ फभोजजभ स्थानीम तहरे स्थानीम सेिाका आफ्नो दयफन्दीभा कामनयत प्रत्मेक कभनचायीरे िाईऩाई आएको भालसक 
तरफफाट १० प्रततशत यकभ कट्टा गयी सो यकभ फयाफयरे हुन आउने यकभ थऩ गयी जम्भा गनुनऩने व्मिस्था छ।गाउॉऩालरकारे मस कोषको स्थाऩना न ैगयेको 
देखिएन।ऐनभा बएको व्मिस्थाको ऩारना गनुनऩदनछ। 

Responsible Person:  
Actual Beruju: 0 
Total Beruju: 0 
Process: TESTOFCONTROL 
Audit Area Observation:  

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ भा स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्राचधकाय लबत्रका विषमभा 
ऐन फनाउन तथा सोको अचधनभा यही आिश्मकता अनसुाय तनमभ, तनदेलशका, कामनविचध य भाऩदण्ड फनाई 
कामानन्िमनभा ल्माउन सक्ने ब्मिस्था अनसुाय ११ िटा ऐन २ िटा तनमभािरी ८ िटा कामनविचध य १ 
तनदेलशका गयी २२ िटा कान न स्िीकृत गयी कामानन्िमनभा ल्माएको छ । मस िषन ऩालरकाफाट जन्भ 
दतान ९५८ िटा, भतृ्म ुदतान ८३ िटा, फसाइॉसयाइ ११ िटा, वििाह दतान १०० िटा, सम्फन्ध विच्छेद दतान ३िटा 
गयेको विियण प्राप्त बएको छ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju: 0 
Total Beruju: 0 
Process: TESTOFCONTROL 
Audit Area Observation:  

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ भा स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्राचधकाय लबत्रका विषमभा 
ऐन फनाउन तथा सोको अचधनभा यही आिश्मकता अनसुाय तनमभ, तनदेलशका, कामनविचध य भाऩदण्ड फनाई 
कामानन्िमनभा ल्माउन सक्ने ब्मिस्था अनसुाय ११ िटा ऐन २ िटा तनमभािरी ८ िटा कामनविचध य १ 
तनदेलशका गयी २२ िटा कान न स्िीकृत गयी कामानन्िमनभा ल्माएको छ । मस िषन ऩालरकाफाट जन्भ 
दतान ९५८ िटा, भतृ्म ुदतान ८३ िटा, फसाइॉसयाइ ११ िटा, वििाह दतान १०० िटा, सम्फन्ध विच्छेद दतान ३िटा 
गयेको विियण प्राप्त बएको छ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju: 0 
Total Beruju: 0 
Process: TESTOFCONTROL 
Audit Area Observation:  



स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६(१) भा स्थानीमतहभा प्राप्त हुने आन्तरयक आम, याजश्ि 
फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हुने यकभ, अनदुान, ऋण य अन्म आमको प्रऺेऩण तथा सोको सन्तुलरत वितयणको 
िाका य फजेट सीभा तनधानयण गनन ७ सदस्मीम स्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा तनधानयण सलभतत गठनको 
व्मिस्था छ । उक्त सलभततरे आमको प्रऺेऩण, साधनको सन्तुलरत वितयणको िाका, फजेटको क र 
सीभा, फजेटको ऺेत्रगत सीभा तनधानयण, फजेट तथा कामनक्रभको प्राथलभकीकयण, विषमऺेत्रगत फजेट तजुनभा 
भागनदशनन तम गनुनऩने जस्ता कामनहरू पागनु भहहनालबत्र सम्ऩन्न गयी सक्नऩुने य फजेट प्रऺेऩण गदान 
फजेट िषनऩतछको थऩ दईु िषनको सभेत प्रऺेऩण तमाय गनुनका साथै तमाय बएको आगाभी आचथनक िषनको 
फजेट सीभा प्रभिु प्रशासकीम अचधकृतरे चैत १५ गतेलबत्र ऩालरकाका विषमगत शािा तथा िडा 
सलभततराई उऩरब्ध गयाउनऩुने काननुी व्मिस्था यहेको छ । ऐनभा व्मिस्था बएअनसुाय फजेट 
सीभारगामत ऺेत्रगत विषम सभेटी फजेट प्रऺेऩण सम्फन्धी कामन सभमभा गयेको छैन । अत फजेट 
सीभारगामत ऺेत्रगत विषम सभेटी फजेट प्रऺेऩण सम्फन्धीतनमभ तथा कामनविचधकोतजुनभा एिॊ सोको 
ऩारनाभा सम्फजन्धत ऩदाचधकायीको ध्मान जानऩुदनछ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju: 0 
Total Beruju: 0 
Process: TESTOFCONTROL  
udit Area Observation:  

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६(१) भा स्थानीमतहभा प्राप्त हुने आन्तरयक आम, याजश्ि 
फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हुने यकभ, अनदुान, ऋण य अन्म आमको प्रऺेऩण तथा सोको सन्तुलरत वितयणको 
िाका य फजेट सीभा तनधानयण गनन ७ सदस्मीम स्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा तनधानयण सलभतत गठनको 
व्मिस्था छ । उक्त सलभततरे आमको प्रऺेऩण, साधनको सन्तुलरत वितयणको िाका, फजेटको क र 
सीभा, फजेटको ऺेत्रगत सीभा तनधानयण, फजेट तथा कामनक्रभको प्राथलभकीकयण, विषमऺेत्रगत फजेट तजुनभा 
भागनदशनन तम गनुनऩने जस्ता कामनहरू पागनु भहहनालबत्र सम्ऩन्न गयी सक्नऩुने य फजेट प्रऺेऩण गदान 
फजेट िषनऩतछको थऩ दईु िषनको सभेत प्रऺेऩण तमाय गनुनका साथै तमाय बएको आगाभी आचथनक िषनको 
फजेट सीभा प्रभिु प्रशासकीम अचधकृतरे चैत १५ गतेलबत्र ऩालरकाका विषमगत शािा तथा िडा 
सलभततराई उऩरब्ध गयाउनऩुने काननुी व्मिस्था यहेको छ । ऐनभा व्मिस्था बएअनसुाय फजेट 
सीभारगामत ऺेत्रगत विषम सभेटी फजेट प्रऺेऩण सम्फन्धी कामन सभमभा गयेको छैन । अत फजेट 
सीभारगामत ऺेत्रगत विषम सभेटी फजेट प्रऺेऩण सम्फन्धीतनमभ तथा कामनविचधकोतजुनभा एिॊ सोको 
ऩारनाभा सम्फजन्धत ऩदाचधकायीको ध्मान जानऩुदनछ । 
Responsible Person:  
Actual Beruju: 0 
Total Beruju: 0 
Process: TESTOFCONTROL 
Audit Area Observation:  

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ फभोजजभ स्थानीम तहरे मोजना फनाउॉ दा 
सहबाचगतभ रक, उत्ऩादनभ रक य प्रततपर प्राप्त हुने प्रगततका मोजना छनौट गरय प्राथालभकीकयण गनुनऩने 
व्मिस्था छ ।  सबाफाट स्िीकृत फावषनक गाउॉ  विकास मोजना २०७८/७९ को अध्ममन गदान गाउॉऩालरकारे 



स्िीकृत गयी सञ्चारन गयेको अचधकाॊश मोजना न्म न फजेट बएका य रागत प्रबािी हुने फकलसभरे 
सॊचारन गयेको ऩाइएन । गाउॉऩालरकारे मस िषन सॊचारन गयेका मोजना देहाम अनसुाय छन ्। 
 

रु १ ऱाख सम्म 
रु १ ऱाख देखख २ 
ऱाखसम्म 

रु २ ऱाखदेखख ५ 
ऱाखसम्मका 

रु ५ऱाख देखख १० 
ऱाखसम्मका 

रु १० ऱाखभन्दा 
बढीको जम्मा 

२६ ५६ ७७ २९ ३२ २१६ 

उऩयोक्त विियण अनसुाय गाउॉऩालरकारे मस िषन जम्भा २१६िटा मोजना सॊचारन गयेकोभा रु. १ राि 
बन्दा भतुनका भात्र 2६ िटा मोजनाहरु यहेका छन ्। त्मसरेै साना यकभका धेयै मोजनाहरु सॊचारन गदान 
कामानरमको जनशजक्त िषै बरय मोजना व्मिस्थाऩनभा िहटन ुऩने, सॊचालरत मोजनाफाट चार ुप्रकृवत्तका 
कामनभा फढी िचन बई रागत प्रबािी नहुने तथा तनभानण कामनको गणुस्तयभा सभेत नकायात्भक असय ऩने 
अिस्था तपन  ध्मान हदन ुऩदनछ । 
 
Responsible Person:  
Actual Beruju: 0 
Total Beruju: 0 
Process: TESTOFCONTROL 
 

 

कणानरी प्रदेश सबाद्िाया फनेको कणानरी प्रदेश स्थानीम तहका ऩदाचधकायी तथा 
सदस्मरे ऩाउने सुविधा सम्फन्धी  ऐन २०७७ अनुसाय ऩदाचधकायी तथा सदस्मरे आफ्नो 
जजल्रा फाहहय भ्रभण गदान भात्र भ्रभण बत्ता ऩाउनेछ बन्ने उल्रेि छ । मस 
ऩालरकाका देहाएका ऩदाचधकायी तथा सदस्महरुरे जजल्रालबत्रको भ्रभणभा दैतनक भ्रभण 
बत्ता लरएको देखिमो ।तनमभभा व्मिस्था बएअनुसाय नलभल्ने बत्ता असुर गयी दाखिरा 
हुनुऩने रु. 
 

लस न बौ न/ लभतत 

भ्रमण भत्ता बुझ्ने 
ऩदाधधकारीको नाम 

  

ऩद 
भकु्तानी रकम 

  

१ १२४/२०७८।१२।२८   गा ऩा अध्यऺ ५६००० 

३. 
१८२/२०७९।०१।२१ 

छविचन्र ऱामा िडा न ं४ अध्यऺ ९७५० 

रुऩससहं कासम काययऩासऱका सदस्य ९७५० 

धगता ऱामा काययऩासऱका सदस्य ९७५० 

४. 
२२६/२०७९।०२।१७ 

राजबहादरु शाही िडा न ं७ अध्यऺ ३०००० 

  ऱाऱऩूरी कासम काययऩासऱका सदस्य ३०००० 

  जयचन्र रोकाया िडा न ं६ अध्यऺ ३०००० 



  चक्र बहादरु बुढा िडा न ं८ अध्यऺ ३०००० 

  धगता ऱामा काययऩासऱका सदस्य ३०००० 

  तारा बहादरु ऱामा िडा न ं१ अध्यऺ ३०००० 

  नाङ्साऱमा ऱामा काययऩासऱका सदस्य ३०००० 

  रूऩससहं सनुार काययऩासऱका सदस्य ३०००० 

  विनोद कुमार विक काययऩासऱका सदस्य ३०००० 

  ताम्ऱाजजकमेन ऱामा िडा न ं३ अध्यऺ ३०००० 

    कृष्ण बहादरु बोहरा िडा न ं५ अध्यऺ ३०००० 

    नर बहादरु भण्डारी िडा न ं२ अध्यऺ ३०००० 

    अिगतत शाही काययऩासऱका सदस्य ३०००० 

    छविचन्र ऱामा िडा न ं४ अध्यऺ ३०००० 

५   कृष्ण बहादरु बोहरा िडा न ं५ अध्यऺ ३७५०० 

    जम्भा 
 

५४२७५० 

 

Responsible Person: विलबन्न तहका ऩदाचधकायीहरु 

Actual Beruju: 5,42,750.0 
Total Beruju: 5,42,750.0 
Process: SUBSTANTIVEPROCEDURE 
 

आमकय ऐन २०५८ को दपा ८७ अनसुाय आमभा कयकट्टी गने व्मिस्था छ ।गाउॉऩालरकाभा देहाम 
अनसुायका ऩदाचधकायीहरुको ऩारयश्रलभक कय कट्टा नगयी बकु्तानी गयेको हदएको छ । तनमभानसुाय िावषनक 
आमभा राग्ने कय सम्फजन्धतफाट असरु गयी दाखिरागनऩुने देखिएको रू. 
 

ऩदाधधकारीको 
नाम थर 

ऩद िावषयक सवुिधा छुट ऩाउने 
कर योग्य 
आय 

कट्टा 
गनुयऩने 

कट्टा गरेको कट्टी हुनऩुने 
कर 

ऩदभफहादयु 
राभा 

गा. ऩा. 
अध्मऺ 

८६२३९७ ४५०००० ४१२३९७ ८८२२० ८५५० ७९६७० 

िरी याित 
गा.ऩा. 
उऩाध्मऺ 

७६६५७५ ४५०००० ३१६५७५ ५९४७३ ७६०० ५१८७३ 

  

 
जम्मा   

 

  

 

  

 

  

 

  

 
१३१५४३ 

 

Responsible Person: ऩदभ फहादयु राभा सभेत २ 

Actual Beruju: 1,31,543.0 
Total Beruju: 1,31,543.0 
Process: SUBSTANTIVEPROCEDURE 



Audit Area Observation:  

आचथनक कामनविचध तथा वित्तीम उत्तयदातमत्ि तनमभािरीको २०७७ को तनमभ ५८(१) भा याजस्ि उठाउने 
कामानरमरे कयदाता िा सेिाग्राहीफाट प्राप्त गयेको याजस्ि भहारेिा तनमन्त्रक कामानरमको नाभभा  सयकायी 
कायोफाय गने फैँङ्कभा िोलरएको याजस्ि िाता ननअ्ऩयेहटब येलबन्म  एकाउण्ट भा जम्भा गनुनऩने व्मिस्था 
छ । ऩालरकारे मस िषन ८ िटा िडा कामानरमहरु य गाउऩालरकारे रु.३१३८७३५.५८ आन्तरयक आम असरु 
गयेकोभा िडा नॊ. ६ का िडा सचचि रोकेन्र याितरे नगदी यलसदफाट रु.३२२४९३ य भारऩोत दस्तुयफाट 
रु.१२०९१ गयी जम्भा रु.३३४५८४ असरु गयी रु.२६०४९० भात्र दाखिरा गयेकोरे दाखिरा गनन फाॉकी 
रु.७४०९४ असरु गयी याजश्ि दाखिरा हुनऩुने रु. 
 
 

Responsible Person: रोकेन्र याित 

Actual Beruju: 74,094.0 
Total Beruju: 74,094.0 
Process: SUBSTANTIVEPROCEDURE 
 

Audit Area Observation:  

सािनजतनक िरयद तनमभािरी, २०६४ को तनमभ ९७ (४) भा उऩबोक्ता सलभतत िा राबग्रही सभदुामराई 
तनभानण कामन िा सेिाको काभ हदॉदा रागत अनभुानभा यहेको भ ल्म अलबिदृ्चध कय, ओबयहेड कजन्टन्जेन्सी 
यकभ य जन सहबाचगताको अॊश कट्टा गयी बकु्तानी हदन ुऩने व्मिस्था छ ।गाउॉऩालरकारे मस िषन 
देहामका मोजनाहरुभा उऩबोक्ता सलभततहरुफाट काभ गयाएकोभा रागत अनभुानभा यहेको जन 
सहबाचगताको अॊश बन्दा घटीभा कामनसम्ऩन्न गयी सोही अनऩुातभा उऩबोक्ता सलभततराई बकु्तानी 
हदनऩुनेभा फढी बकु्तानी हदएको असरु गनुन ऩने रु 

 

बजेट 
उऩसशषयक 

भौ.न.ं/समतत 
उऩभोक्ता 
ससमततको नाम 

ऱागत 
अनमुान 

वितनयोजन काययसम्ऩन्न 
भकु्तानी 
हुनऩुने 

भकु्तानी 
ददएको 

बढी 
भकू्ता
नी 

सॊघीम 
ऩुॊजीगत 

४०-२०७९।०३।२१ 

आर ुिेतीको रा 
 चग लस ॊचाई 
कामनक्रभ 

५८५८६४ ५००००० ५००००० ४२३३१३ ५००००० 
७६६८
७ 

५०-२०७९।३।२३ 

ऩाटाङ देिी 
स्माङटाङ स्माउ 
िेती तथा घेयािाय 

२३३२८६९ २०००००० २३११७४४ १९७८८७५ २०००००० 
२११२
५ 

गाउॊऩालरका 
ऩुॊजजगत 

२०-२०७८।९।२७ 

ितृ्तचचत्र तनभानण 
(कजन्टन्जेन्सी 
रु.४००००.० सभेत 
बकु्तानी) 

८०००००.०         
४०००
०.० 



११२-
२०७८।१२।२५ 

साभदुातमक बिन 
भभनत उ.स 

१३१३१७.० ११०४००.० १३०६२२.० ११०३४९.० ११४९४७.० 
४५९८.
० 

६२-२०७८।१०।६ 
िारविकास बिन 
घेयािाय उ.स. ३४३४७९.० ३०००००.० ३४१२२५.० २८३१२८.० २८५०००.० 

१८७२.
० 

२७८-२०७८।३।२१ 

विजजिाया देखि 
लभर जाने ग्माविन 
तनभानण कामन 

६०२२०६.० ४८००००.० ६०११३९.० ५०००००.० ४८००००.० 
२०००
०.० 

भखु्मभन्त्री 
योजगाय 

१३-२०७८/८/२१ थामा िा.ऩा. ३४६२९९४ ३०४७४३५ ३२६५७६७ २७१५४२० २८८३७७७ 
१६८३
५७ 

जम्भा ३३२६
३९ 

 

Responsible Person: विलबन्न उऩबोक्ता सलभतत 

Actual Beruju: 3,32,639.0 
Total Beruju: 3,32,639.0 
Process: SUBSTANTIVEPROCEDURE 
 

Audit Area Observation:  

बढी भकु्तानी् अनदुान कामनक्रभ कामानन्िमन ऩुजस्तका, २०७८/७९ को फक्रमाकराऩ नॊ. २.७.१३.३ को २.२ भा 
प्रत्मेक साभदुातमक विद्मारम को फार विकास कऺाराई रु. ५००।… , कऺा १…५ राई रु.१५०।…।, कऺा 
६…८ राई रु. २००।…, कऺा ९…१० राई रु. २००।…, कऺा ११…१२ रु.१५०।… य कऺा ८ को ऩयीऺा 
सॊचारन तथा प्रभाणीकयण का रागी रु. २५०।… रे विधाथॉ सॊख्मा मफकन गयी प्रत्मेक तहका विधाथॉ 
सॊख्मारे उल्रेखित दय रे गणुन गयी आएको अॊक फयाफय विधारमराई एकभषु्ट्ट अनदुान हदने उल्रेि छ। 
ऩालरकारे विधारम राई अनदुान उऩरब्ध गयाउदा EMIS को विधाचथन बन्दा फढी तनकासा हदएको छ। फढी 
तनकासा बएको यकभ असरु हुन ुऩदनछ रु. 

क्र. स. विद्याऱयको  नाम 
विधाधथय सखं्या 

ददन ुऩने ददएको बढी रु. 
िा. वि. १…५ ६…८ ९…१० ११…१२ 

१ 
चाङरा हहभार 
प्रा. वि. 

० ७९ ० ० ० ११८५० ५०००० ३८१५० 

२ फैजजिाडा प्रा. वि. ० १० ० ० ० १५०० ५०००० ४८५०० 

३ 
कारालसल्ता 
प्रा. वि. कुजम्रक 

४ ३१ ० ० ० ६६५० ५०००० ४३३५० 

५ याभदेि भा. वि. ३७ ८६ 
८५(कऺा ८ भा 
२६) ४७   ६०३०० १००००० ३९७०० 

६ हहभचगयी प्रा. वि. ० ५ ० ० ० ७५० ५०००० ४९२५० 



७ यलरङ भा. वि. २३ ८८ 
७७(कऺा ८ भा 
२९) ५१ ० ५७५५० १००००० ४२४५० 

८ भहाकार प्र वि ० १५ ० ० ० २२५० ५०००० ४७७५० 

९ लसद्धाथन आ वि ० ७८ 
५५(कऺा ८ भा 
१८) ० ० २७२०० ५०००० २२८०० 

१० जन ज्मोती प्रा वि ० १४ ० ० ० २१०० ५०००० ४७९०० 

११ लबभसेन आ वि २३ ११९ २७ ० ० २३२५० १००००० ७६७५० 

१२ फार भजन्दय भा वि ६५ १७९ 
१६८ (कऺा ८ भा 
७३) १५१ ० १४१४०० १५०००० ८६०० 

१३ भान सयोिय भा वि ० ० 
२२१(कऺा ८ भा 
८३) 

२११ २२९ १६४४०० १८४६१० २०२१० 

१४ 
कारालसल्ता 
प्रा. वि. लसभकोट 

४० १६८ ० ० ० ४५२०० ५०००० ४८०० 

१५ 
हहभार फौद्चधक 
आिालसम 

० ४३ ० ० ० ६४५० ५०००० ४३५५० 

१६ कैरास भा वि ६६ १०५ 
७८(कऺा ८ भा 
२७) ७५ ० ८६१०० १५०००० ६३९०० 

१७ सफकन देि प्रा वि ६ ३० ० ० ० ७५०० ५०००० ४२५०० 

१८ फरबर आ वि ५६ ८५ ० ० ० ४०७५० ५०००० ९२५० 

१९ दोबान प्रा वि २४ ५१ ० ० ० १९६५० ५०००० ३०३५० 

२० कणानरी भा वि १९ १६८ 
१०६(कऺा ८ भा 
२९) ८४ ३३ ८८२०० १५०००० ६१८०० 

२१ काजन्त तन भा वि १५ ७४ 
४०(कऺा ८ भा 
१८) 

० ० ३११०० ५०००० १८९०० 

२२ सऩैार भा वि ६१ १४२ 
४४(कऺा ८ भा 
२०) ३० ० ७१६०० १५०००० ७८४०० 

२३ फारविकास प्रा वि १९ ४९ ० ० ० १६८५० ५०००० ३३१५० 

  जम्मा             ८७२०१० ८७२०१० 

Responsible Person: विलबन्न विधारम 

Actual Beruju: 8,72,010.0 
Total Beruju: 8,72,010.0 
Process: SUBSTANTIVEPROCEDURE 
 

Audit Area Observation:  



सािनजतनक िरयद तनमभािरी, २०६४ को तनमभ ९७ (६) भा उऩबोक्ता सलभतत िा राबग्राही सभदुामरे हयेक 
फकस्ताको काभको प्राविचधक भ ल्माॊकन बफर बयऩाई य िचन प्रभाखणत गने अन्म कागजात त्मस्तो सलभतत 
िा सभदुामको फैठकफाट अनभुोदन गयाई सम्फजन्धत सािनजतनक तनकामभा ऩेश गनुन ऩने व्मिस्था छ । 
गाउऩालरकारे मस िषन देहामका उऩबोक्ता सलभततहरुफाट तनभानण कामन गयाएकोभा तनम्नानसुायका 
काभहरुको दय येट पयक ऩायी फढी दयभा बकु्तानी हदएको असरु गनुनऩने रु. 

बौ.नॊ/लभतत 

उऩबोक्ता 
सलभततको 
नाभ 

काभको 
विियण 

एकाई ऩरयभाण 
बकु्तानी 
हुनऩुने दय 

बकु्तानी 
हदएको दय 

फढी 
बकु्तानी दय 

फढीबकु्तानी 
यकभ(उ.स.को 
अॊशकट्टागयी) 

प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत कामनक्रभ ऩ ॉजीगत 
  

 

  

 

१३-२०७९/३/२१ 

सफकन देउ 
प्रा.लर. 
घेयिाय उ.स. 

Pcc 

(1:3:6) 
घ.भी. ४.६७ ४७११९ ६१८८४ १४७६५ ६०५२८ 

जम्भा ६०५२८ 

Responsible Person: विलबन्न उऩबोक्ता सलभतत 

Actual Beruju: 60,528.0 
Total Beruju: 60,528.0 
Process: SUBSTANTIVEPROCEDURE 
 

Audit Area Observation:  

आचथनक कामनविचध तथा विवत्तम उत्तयदातमत्ि तनमभािरी, २०७७ को तनमभ ४७ भा ऩेश्की हदएको यकभ 
म्माद लबत्र पछमौट गनुन गयाउन ुऩेश्की लरने एिॊ हदने दफुैको कतनव्म हुने कुया उल्रेि   छ । कामानरमरे 
उऩरब्ध गयाएको ऩेश्की फाॉकीको विियण अनसुाय तनम्न व्मजक्त, सॊस्था य उऩबोक्ता सलभततराई हदएको 
ऩेश्की रु. 5027423।– भध्मे म्माद नाघेको ऩेश्की रु.2732423 ।- पछ्मौट हुन फाॉकी यहेकोरे तनमभानसुाय 
पछ्र्मौट गनुनऩनेरु. 
 

  ऩेश्की लरनेको नाभ 
गत िषनको 
ऩेश्की फाॉकी 

मो िषनको ऩेश्की 
फाॉकी जम्भा ऩेश्की 

ऩेश्की फाॉकी भध्मे   

म्माद नाघेको म्माद ननाघेको 
 

  

१ 
सयुऺीत आिास 
लसजजएर लसट िरयद 

  १८९९८२३ १८९९८२३ १८९९८२३     

२ 
नन्द यािरको ढर देखि 
ऩुयानो ढर तनभानण 

  २३०००० २३०००० २३००००     

३ 

गणेश फोहयाको घय 
देखि ठोसेचर ुसम्भ ढर 
तनभानण 

  १२०००० १२०००० १२००००     



४ 

दोिाटो देखि सािनजतनक 
बिन सम्भ ग्माविन 
िार 

  १२०००० १२०००० १२००००     

५ 

गाङरगुा देखि 
सािनजतनक बिन सम्भ 
ग्माविनिार तनभानण 

  १०५००० १०५००० १०५०००     

६ 

ताका छोयेतोङग देखि 
गमु्िाधाया आिचधक 
जग्गा घेयािाय 

  ५७६०० ५७६०० ५७६००     

७ 
       िडा कामानरम 
व्मिस्थाऩन िडा नॊ १ 

  २००००० २००००० २०००००     

८ 
       वि.एन। बत्रशक्ती । 
दािा जे.बी ९४५०००   ९४५०००   ९४५०००   

९ 
वि.एन। बत्रशक्ती । 
दािा जे.बी 

१३५००००   १३५००००   १३५००००   

  
२२९५००० २७३२४२३ ५०२७४२३ २७३२४२३ २२९५०००   

 

Responsible Person: विलबन्न व्मजक्त तथा पभन कम्ऩनी 
Actual Beruju: 27,32,423.0 
Total Beruju: 27,32,423.0 
Process: SUBSTANTIVEPROCEDURE 
Audit Area Observation:  

 आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८८ य ८९ भा बकु्तानीभा अचग्रभ कय कट्टा गनुनऩने व्मिस्था छ । ऩालरकारे 
देहामका बकु्तानीभा तनमभानसुाय राग्ने अचग्रभ कय कट्टी गयी दाखिरा गयेको प्रभाण ऩेश गनुनऩने रु. 

िउसशन ं
गो भौ 
न.ं/समतत 

वििरण 
भकु्तानी 
रकम 

करको दर कर रकम 

गाउॉFऩालरका 
चार ु

२३९-
०७९।०२।१९ 

ऩदाचधकायी फैठक बत्ता िडा न ५ 
  

 

  

 
१२६०० 

५०-
२०७८।०९।२८ 

ततथनयाज फोहोया   

 

  

 
९१५० 

७३-
२०७८।१०।०७ 

भेमयलस ॊह फुढा   

 

  

 
१६४५५ 

जम्भा ३८२०५ 

Responsible Person: ततथनयाज फोहया सभेत ३ 

Actual Beruju: 38,205.0 
Total Beruju: 38,205.0 



Process: SUBSTANTIVEPROCEDURE 
Audit Area Observation:  

आचथनक कामनविचध तथा वित्तीम उत्तयदातमत्ितनमभािरी, २०७७ को ३९ (५) भा सयकायी यकभ िचन गदान 
त्मस्तो िचन ऩुजष्ट्ट गने बफर, बयऩाई, प्रभाण य कागजात सॊरग्न गनुनऩने व्मिस्था छ ।गाउॉऩालरकारे 
देहामफभोजजभका काभको राचग आिश्मक बफर बयऩाईको प्रभाण सॊरग्न फेगय बकु्तानी हदएकोरे सोको 
प्रभाण ऩेश गनुनऩने रु. 
 

बौ.नॊ./लभतत 
कामनक्रभतथाव्मजक्त/सॊस्थाको 
नाभ 

प्रमोजन ऩरयभाण यकभ 

५६-२०७९/३/७ 
फुयाउॉ से स्िास््म चौकी 
बिन ४ 

ग्माविनिार 
तनभानण 

- ३१९०२७ 

४-२०७८।८।२३ 
सॊघीम सयकायफाट 
हस्तान्तरयत 

भालसक सलभऺा 
फैठक 

  

 
१३४६२५ 

जम्भा ४५३६५२ 

 

Responsible Person: विलबन्न 

Actual Beruju: 4,53,652.0 
Total Beruju: 4,53,652.0 
Process: SUBSTANTIVEPROCEDURE 
 

कुऱ बेरुजु वििरण 
२०७८/७९ 

५२३७८४४.०० 

असूऱ गनुयऩने      :  २०१३५६४.०० 
जम्मा ऩेश्की        :  २७३२४२३.० 
अतनयसमत भएको :  ० 

सोधभनाय नसऱएको :  ० 

जजम्मेिारी नसारेको:  ० 

प्रमाणका ऩेश नभएको:  ४९१८५७.०० 
 
 
 
 

 

 


